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 ملخص البحث 

 

البحث عن العقيدة اإلسالمية بتقسيماهتا: اإلميان باهلل سبحانه وأثره من خالال  احلالديث  هذا يتحدث
عن مظاهر توحيد الربوبية واأللوهية واألمساء والصالفات يف سالورس سالبأ ورالاطر، وأثالر اإلميالان بكالل ذلالك 

 على حياة املسلم.

ت الالالواردة يف سالالورس سالالبأ ومالالن ا احلالالديث عالالن اإلميالالان باملال كالالة واجلالالن وأثالالره مالالن خالالال  عالالرض اآليالالا 
 وراطر اليت تتحدث عن املال كة واجلن، وبعد ذلك بيان أثر اإلميان باملال كة واجلن على حياة املسلم. 

ومالالن ا احلالالديث عالالن اإلميالالان بالكتالال  السالالماوية وأثالالره مالالن خالالال  بيالالان اآليالالات الالالواردة يف سالالورس سالالبأ 
 اإلميان هبا على حياة املسلم.  وراطر اليت تتحدث عن  الكت  السماوية، واستنباط أثر

وبعد ذلك احلالديث عالن اإلميالان بالرسالل واألنبيالاء وأثالره مالن خالال  ذكالر اآليالات الالواردة راليهم يف سالورس 
 سبأ وراطر، وذكر أثر اإلميان هبم على حياة املسلم. 

ورالاطر ومن ا احلديث عن اإلميان بالاليوم اآلخالر وأثالره مالن خالال  عالرض اآليالات الالواردة يف سالورس سالبأ 
اليت تتحدث عن البعث واحلشر واجلزاء واحلساب واجلنة والنار ، واستنباط أثر اإلميان بكالل ذلالك علالى 

 حياة املسلم. 

وبعالالد ذلالالك احلالالديث عالالن اإلميالالان بالقالالدر وأثالالره مالالن خالالال  عالالرض اآليالالات الالالواردة يف القالالدر سالالورس سالالبأ 
 وراطر، وبيان أثر اإلميان به على حياة املسلم.
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Abstract: 

 

The research talks about the versus in Sura Sabaa and Fater that highlight Islamic Aqeedah and 
explain the impact of each of the following its elements on muslim life :  
1 -    Belief in ALLAH including Tawheed al-Ulooheeyah   ، Tawheed ar-Ruboobeeyah, and 
Tawheed al-Asmaa was-Sifaat stat in Koranic and Creator of Sheba, and the impact of all this 
on the faith life of a Muslim 
2 -     Belief in angels and jinn  
3 -     Belief in the holy books of ALLAH 
4 -     Belief in the Messengers and Prophets 
5 -     Belief in the day of judgement including: Al-Baath, Al- Hashr, Judgement , and Heaven 
and Hell. 
6 -     Belief in Qada  
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 الشكر والتقدير
 

احلمالالد محالالدا كثالالريا كمالالا ينبجالالي جلالالال  وجهالالك وعظالاليم سالاللطانك، وأشالالهد أن ال إلالاله إال  اللهالالم لالالك
ه وصالحبه أنت الواحد األحد الفرد الصمد، وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك صاللى اهلل علياله وعلالى آلال

 بعد...يوم الدين، أما وسلم تسليما كثريا إىل 
رإين أمحد اهلل محد الشاكرين، وأثين عليه من اخلري كله على ما مّن علّي من إمتام هالذا البحالث، ا 

، رقالد بالذال يل الكثالري مالن العالون واملالوازرة، وأخالر والالدس رمحهالا اهلل الفاضاللن لوالديّ الشكر واالمتنان 
ام حبثي هذا بأسالابيع، وي يكتال  اهلل ، رقد واراها األجل قبل إمتواملثوبةبالدعوات وأن يسبل هلا األجر 

سالالبحانه أن تالالرى  رتالالاله النها يالالة، رقالالد تعبالالالت مالالن أجلالالالي كثالالريا و ملالالت تقصالالالريي، وسالالاعدتين يف بعالالال  
األركالار الالالواردة يف مباحالث اآلثالالار، رأسالاله سالالبحانه أن جيعالالل ذلالك يف مالالوازين حسالناهتا وأن يكالالون مالالن 

 العلم الذي ينفعها بعد املوت، وأن ينور قربها.
كذلك الشكر لوالدي الفاضل الذي  مل تقصريي كذلك وكان يل نعم العون، رجالزاه اهلل خالري و  

 اجلزاء، واسأله سبحانه أن يطيل يف عمره على الطاعة.
رقالد سالاعدين كثالريا يف حبثالي هالذا يف بعال  األمالور الفنيالة، رجالزاه  -حفظاله اهلل-واشكر أخي أنال  

 اهلل خريا.
ر للالدكتور الفاضالل شالريف عبالد العلاليم الالذي تفشالل باإلشالرا  كذلك بوارر الشكر والتقدي  وأتقدم

علالالى هالالذا البحالالث ومالالد يالالد العالالون واملسالالاعدة وتالالذليل الصالالعاب، حالالا ضالالرج هالالذا البحالالث علالالى ارشالالل 
 شكل، رجزاه اهلل عنا خري اجلزاء وجعله ذخرا لطلبة العلم.

 واشكر كل من ساهم يف جناح حبثي هذا رجزاهم اهلل خريا وبارك ريهم.
  



 س
 

 فهرس الموضوعات 

 صفحة البسملة .......................................................................  ب

 صفحة قرار توصية اللجنة، وتوقيعات جلنة املناقشة .......................................  ت

 ............................................................  ثصفحة اإلقرار باللجة العربية 

 صفحة اإلقرار باللجة اإلجنليزية ..........................................................  ج

 صفحة حقوق الطبع ...................................................................  ح

  خ  ...........................................................اللجة العربية .ب ملخر البحث

 د  ........................................باللجة اإلجنليزية ................. ملخر البحث

 ذ  ...........................اإلهداء............................................

  ر  ............................والتقدير............................................. الشكر

 ...........................  زرهرس املوضوعات...........................................
 0........ ..........................................................املقدمة ...............

 9 ............................................................................... التمهيد

 10. .....................................................تعريف كلمة األثر املبحث األو  :

 10 ..................................................... : التعريف بالعقيدة المبحث الثاني

 10. ........................................................املطل  األو  : تعريف العقيدة 

 12.... ..............................................مهية العقيدة اإلسالمية أاملطل  الثاين : 

 13 ...............................ر..........بسورس سبأ وراط عام تعريف  :المبحث الثالث



 ش
 

 13.................................... بسورة سبأ................. املطل  األو : التعريف

 14.................................... بسورة راطر................. املطل  الثاين: التعريف
  16  ........................وجل وأثره على حياة المسلم  الفصل األول : اإليمان باهلل عز  

 17......................................... ..............وأنواعه  التوحيد  :األول المبحث

 17........................................................ .التوحيد  تعريف :األو  املطل 

 17........................................................ . التوحيد  أقسام :الثاين املطل 

 18... ................................سورس سبأ وراطر  يف التوحيد مظاهر  :الثالث املطل 

 18  .................................................توحيد الربوبية  مظاهراملسالة األوىل : 

 33  ................................................توحيد األلوهية  مظاهرلة الثانية  : املسأ

 40 . .......................................توحيد األمساء والصفات  مظاهراملسألة الثالثة  : 

 64  ........................................ : أثر التوحيد على حياة املسلم . المبحث الثاني
 64 .....................................املطل  األو  : أثر توحيد الربوبية على حياة املسلم 

 68............................ ....... املطل  الثاين  : أثر توحيد األلوهية على حياة املسلم .

 71. ..........................ياة املسلم املطل  الثالث  : أثر توحيد األمساء والصفات على ح

 89............. .........اإليمان بالمالئكة والجن وأثره على حياة المسلم   :الفصل الثاني 

 90................................. .....................باملال كة  اإلميان  :األول المبحث

 90........................................... ............ .املال كة تعريف  :األو  املطل 



 ص
 

 90 ..................................................باملال كة وجوب اإلميان  :الثاين املطل 

 91........ ................ راطر.و اآليات الواردة يف املال كة يف سورس سبأ   :الثالث  املطل 

 93............................... ..........................اإلميان باجلن  ي :المبحث الثان
 93.................. ..........................................اجلن  تعريف :األو  املطل 

 94.................................. .................وجوب اإلميان باجلن   :الثاين املطل 
 94 ...........................راطر و يف سورس سبأ  جلناآليات الواردة يف ا  :الثالث  املطل 

 99. .............................أثر اإلميان باملال كة واجلن على حياة املسلمالمبحث الثالث: 

 99. ......................حياة املسلم............املطل  األو : أثر اإلميان باملال كة على 

 101. .................اة املسلم ...................ن على حياملطل  الثاين: أثر اإلميان باجل

 106  .................اإليمان بالكتب السماوية وأثره على حياة المسلم   :الفصل الثالث 

 107....................... .......................بالكت  السماوية اإلميان :األول المبحث

 107. ........................................التعريف بالكت  السماوية   :األو  املطل 

 107. ......................................بالكت  السماوية  وجوب اإلميان  :الثاين املطل 

 108. .................... الكت  السماوية الواردة يف سورس سبأ وراطر .  :الثالث  املطل 

 113..............  ...........بالكت  السماوية على حياة املسلم اإلميان : أثر المبحث الثاني

 116. ....................وأثره على حياة المسلم  واألنبياء اإليمان بالرسل  :الفصل الرابع 

 117.  ............................................ اإلميان بالرسل واألنبياء  :األول المبحث



 ض
 

 117  ................................والرسو  ، والفرق بينهما  النيب تعريف  املطل  األو :

 117  ............................................ وجوب اإلميان بالرسل .  :الثاين املطل 

 118. .....................املذكورون يف سورس سبأ وراطر . واألنبياء الرسل  :املطل  الثالث

 128  .........................على حياة املسلم . واألنبياء : أثر اإلميان بالرسلالمبحث الثاني 

 132....... ...............اإليمان باليوم اآلخر وأثره على حياة المسلم   :الفصل الخامس 

 133..................... ..............................اآلخر باليوم اإلمياناألول:  المبحث

 133  ..............................................اآلخر  باليوم اإلميان معىن :األو  املطل 

 134  ..................اآليات الواردة يف البعث واحلشر يف سورس سبأ وراطر  : الثاين املطل 

 139.....  ........ .يف سورس سبأ وراطر  احلساب واجلزاءاآليات الواردة يف   :الثالث املطل 

 142. ....................املطل  الرابع : اآليات الواردة يف اجلنة والنار يف سورس سبأ وراطر 

 146  ............................على حياة املسلم . : أثر اإلميان باليوم اآلخر المبحث الثاني

 149  ............................اإليمان بالقدر وأثره على حياة المسلم   :الفصل السادس

 150.............................  ......................... بالقدر اإلميان :األول المبحث

 150............................ ........................... .القدر تعريف  :األو  املطل 

 150 ..................................................بالقدر  اإلميان ت امر  :الثاين املطل 

 151  .........................املطل  الثالث : اآليات الواردة يف القدر يف سورس سبأ وراطر 



 ط
 

 157............................. على حياة املسلم .....بالقدر  اإلميان ثرأ  : المبحث الثاني

 160  .......................................................................... الخاتمة:
 163 .......................................................................... الفهارس:
 164.................... ..................................... نيةآيات القر اآلرهرس 

 183......................... ............................رهرس األحاديث  ..............

  189 .................................................رهرس املراجع ..................

 

 

 
  



1 
 

 المقدمة:

  0 ڇڀ ٺٺ ٺ  ٺ   ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڇ 

احلمد هلل الذي ارسل حممدا صاللى ، 3ڇ...ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڇ  ،
 اهلل عليه وسلم باحلق بشريا ونذيرا، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين، أما بعد.

لقالالالد خلالالالق اهلل اإلنسالالالان واسالالالتخلفه يف األرض وي يعكالالاله مهالالالال، بالالالل بعالالالث لالالاله الرسالالالل وأنالالالز  معهالالالم  
رسالالل وخالالا  أوكالالان آخالالر مالالن  ،والجايالالة مالالن وجالالوده يف هالالذه احليالالاة ،ىل عبالالادة اهلل وحالالدهإ دعوهالكتالال  ليالال

وأوحى إليه القرآن وما ريه من دعوة إىل اإلميان باهلل ربالا ومسالتحقا ، النبين حممدا صلى اهلل عليه وسلم
ان باملال كالالة ميالالاإليالالدعو كالالذلك إىل احلسالالىن والصالالفات العلالالى، و  األمسالالاءلالاله  ال شالالريك لالاله، للعبالالادة وحالالده

علياله  مبحمالد صاللى اهلل علياله وساللم نبيالا ورسالوالو  رساللالاألنبيالاء و ان بميالاإل كالذلكو  ،م عباد مكرمونأهنو 
وقالدره  بقشالا هميالان واإل ،وباليوم اآلخر وما ريه من بعالث وحسالاب وجنالة ونالار أرشل الصالة والتسليم،

 .علمه وقد كتبه يف اللوح احملفوظاهلل ومشيئته و  إرادةن كل ما يف هذا الكون خملوق ومسري ورق أو 
سالالاس تقريالالر سالالالمة العقيالالدة مالالن ن هدرالاله األإبالالل  ،قشالالايا العقيالالدة املختلفالالة الكالالرمي نآوقالالد  الالل القالالر 

سالالالالي  مالالالن العهيالالال  ليهالالالا بكالالالل الوسالالالا ل واألإمالالالور العقيالالالدة، والالالالدعوة أالتوحيالالالد وعبالالالادة اهلل وغالالالريه مالالالن 
ن العقيدة العظيمة ملن متسك هبا. وال غرابة يف ذلك ألثار سالمية واآلوبيان  ار العقيدة اإل ،والعغي 

 ورالحه يف الدارين.نسان رهي سب  لسعادته اإل ار كبرية علىآثسالمية وصحتها هلا  ار و اإل
 , وقد اخترته لألسباب التالية:وألهمية هذا الموضوع كان بحثي هذا

صالعدة، وذلالك عنالدما لالف األسالمية وما تعانياله مالن مشالاكل علالى خمتمة اإلوضاع األأيف ظل  -0
سالالمية وبعالدوا عالن معانيهالا السالمحة، ولالي  ذلالك و معظمهم عن التمسالك بعقيالدهتم اإلأررادها أد عُ بال  
 .شدها هو جهلهم بأمهيتها و ارها العظيمة على حياهتمأمور كثرية ومن أال بسب  إ
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مهيالالالالة تعلمهالالالالا أرهالالالالا ومالالالالن أثمهيالالالالة العقيالالالالدة وعظالالالاليم أسالالالالالم يقلالالالالل مالالالالن الالالالالبع  مالالالالن املنتسالالالالبن لإ -3
ىل البحالث عمالا إوالتمسك هبا، مما حدى بالكثري ممالن يشالعر بالالفرال الروحالي بسالب  بعالده عالن عقيدتاله 

 ال ضالال ومها وغما.إعقا د املنحررة الباطلة رلم يزده ذلك إىل اليشبع ذلك الفرال من خال  اللجوء 
كيالة الاليت ناقشالت قشالايا ن تلك السورتن من السالور املإ  اختيار سورس سبأ وراطر، حيث  -2 

 تالهربوبيو ا  لت معظم موضوعاهتا من توحيالد اهلل أهنالعقيدة كثريا، رسورة سبأ تتميز من ناحية العقيدة 
وركالالالزت علالالالى قشالالالية البعالالالث واجلالالالزاء  والقالالالرآن، واإلميالالالان بالالالالوحي ،مالالالن ناحيالالالة احلالالالديث عالالالن عظالالالم نعمالالاله
مالور أمالا سالورة رالاطر رجالاءت لتقريالر أ .عليهما السالم وسليمان وموضوع القدر،  وذكرت نيب اهلل داود
والكتالال  والرسالالل واليالالوم اآلخالالر والقالالدر خالالريه  ،ميالالان بالالاهلل واملال كالالةالعقيالالدة مالالن خمتلالالف جوانبهالالا مالالن اإل

 الءه املختلفة.آوركزت السورة على ربوبية اهلل سبحانه وعظمته من خال  احلديث عن نعمه و  ،وشره
 مشكلة البحث: 

 التساؤ  الر ي :تتمثل مشكلة البحث يف 
 سالمية على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر؟ما أثر العقيدة اإل

 ويتفرع عن هذا التساؤ  عدة تساؤالت ررعية:
 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر ؟ عز وجل ما أثر اإلميان باهلل

 راطر ؟ما أثر اإلميان باملال كة واجلن على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ و 
 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر ؟ السماوية ما أثر اإلميان بالكت 
 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر ؟ واألنبياء ما أثر اإلميان بالرسل

 ما أثر اإلميان باليوم اآلخر على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر ؟
 لم يف ضوء سورس سبأ وراطر ؟ ما أثر اإلميان بالقدر على حياة املس

 أهداف البحث
 تتمثل أهدا  البحث يف التعر  على:

 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر عز وجل أثر اإلميان باهلل
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 أثر اإلميان باملال كة واجلن على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر
 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر السماوية أثر اإلميان بالكت 
 على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر واألنبياء أثر اإلميان بالرسل

 أثر اإلميان باليوم اآلخر على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر
 أثر اإلميان بالقدر على حياة املسلم يف ضوء سورس سبأ وراطر

 الدراسات السابقة:
 وهي كالتايل: موضوع البحث هذا حبوث قريبة منهناك 
دور العقيالالدة يف بنالالاء الشخصالالية املسالاللمة يف ضالالوء سالالورة يوسالالف عليالاله السالالالم، إعالالداد الباحثالالة: -0

شرا  الدكتور حممالد حسالن تيالت، درجالة املاجسالتري يف قسالم العقيالدة إعطا  حممود حممد حتحت. 
 سالمية بجزة.واملذاه  املعاصرة، اجلامعة اإل

رها يف جمالا  بنالاء الشخصالية املساللمة، مالن الصالرب واليقالن أثلبحث يتحدث عن دور العقيدة و هذا ا
بينمالا يف حبثالي هالذا ساليتم  .ن الكالرمي وسالورة يوسالف  ديالداآوذلالك مالن خالال  القالر  ،والتوكل والثقة بالاهلل

 ر العقيدة على حياة املسلم ككل من خال  سورس سبأ وراطر.أثاحلديث عن 
رهالالا يف الفالالرد وا,تمالالع، إعالالداد الطالالال : ترينالالو سالالعد جالالالو، حبالالث اسالالتكمايل أثيالالة و العبيالالة اإلميان -3

ستاذ حممد شرا  األإسالمية، دكار، السنجا ، للدراسات اإل اإلرريقيةلوريوس، الكلية النيل درجة البك
 .ستاذ مصطفى ويلاجناي، املناقش األ

بينمالا يف  .ن والسالنةآعالام مالن القالر هذا البحث يتحدث عن أثر اإلميان علالى الفالرد وا,تمالع بشالكل 
ن الكالرمي وبالتحديالد سالورس سالبأ آرها على الفالرد مالن خالال  القالر أثحبثي هذا سيتم العكيز على العقيدة و 

 وراطر.
  منهج البحث:

القالالالالالا م علالالالالالى   ،سالالالالالتقرا ي االسالالالالالتنباطياالو  التحليلالالالالي، اسالالالالتخدمت يف حبثالالالالالي هالالالالالذا املالالالالالنه  الوصالالالالالفي
. ومالن ا تصالنيفها حسال  مالا اقتشالى إلياله البحالث مالن سالبأ ورالاطر االستقراء آليات العقيدة من سالورس
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رصالالو  ومباحالالث ومطالالال ، وذلالالك بعالالد القالالراءة املتالالدبرة لىليالالات والرجالالوع إىل تفسالالريها، ورتبالالت اآليالالات 
بناء على ترتيبها يف السورتن إن كانالت  الت عنالوان واحالد، واعتمالدت بعالد تفسالري تلالك اآليالات وبيالان 

مالدة، واكتفيالت بعالدد معالن مالن التفاسالري مبالا يفالي بالالجرض ويوضال  املعالىن معناها من كت  التفسري املعت
ر العقيالالالالدة أثالالالال واسالالالتخراج اسالالالالتنباطب االسالالالالتطراد بالالالذكر أقالالالالوا  املفسالالالالرين. ومالالالن ا قمالالالالت إىلدون احلاجالالالة 

وتالالدعيم ذلالالك بشالالواهد ورالالق رصالالو  ومباحالالث البحالالث.  تلالالك اآليالالات مالالن سالالالمية علالالى حيالالاة املسالاللماإل
وقالالد اكتفيالالت يف عالالرض املالالادة العلميالالة علالالى مالالا  مالالن أقالالوا  أهالالل العلالالم. مالالن القالالرآن واألحاديالالث، وشالاليء

يفي بالجرض ويوض  الفكرة دون االستطراد نظرا لسعة موضوعات البحث. وقد اعتنيت بعزو اآليالات 
النبويالالالة بالالذكر  رجيهالالا مالالالن كتالال  السالالالنة  األحاديالالثإىل مصالالدرها بالالذكر اسالالالم السالالورة ورقالالم اآليالالالة، وعالالزو 

العلالالالم مالالالن  أهالالاللوكالالالذلك توثيالالالق أقالالالوا  ث مالالالا عالالالدا مالالالا ورد يف الصالالالحيحن، وحكالالالم العلمالالالاء علالالالى احلالالالدي
  مراجعهم.

 :بحثتقسيمات ال
قسممت البحممث إلممى مقدمممة وتمهيممد وسممتة فصمول تحممت كممل فصممل عممدة مباحممث ومطالممب, 

 وأخيرا الخاتمة والفهارس
ومشكلة البحث وأهدا   وأمهية املوضوع وسب  االختيار املقدمة على ركرة الدراسة وتشتمل  

 .البحث والدراسات السابقة ومنه  البحث
 , مباحث  ثالثة وفيه التمهيد: 
 تعريف كلمة األثر . : لمبحث األول ا 
 التعريف بالعقيدة ، وريه مطلبان . المبحث الثاني : 
 . املطل  األو  : تعريف العقيدة 
  : مهية العقيدة اإلسالمية .أاملطل  الثاين 
  نر، وريه مطلبابسورس سبأ وراط عام تعريف  :الثالثالمبحث. 
 املطل  األو : التعريف بسورة سبأ 
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 .املطل  الثاين: التعريف بسورة راطر 
  ن .  اوفيه مبحث ,أثره على حياة المسلمالفصل األول : اإليمان باهلل عز وجل و 
 مطال  ثالثة وريه وأنواعه ، التوحيد  :األول المبحث: 
  التوحيد  تعريف :األو  املطل. 
  التوحيد  أقسام :الثاين املطل . 
  مسا ل ثالث ، وريهسبأ وراطرسورس  يف التوحيد مظاهر  :الثالث املطل.  
  : توحيد الربوبية .  مظاهراملسالة األوىل 
  :  توحيد األلوهية . مظاهراملسألة الثانية 
  :  توحيد األمساء والصفات .  مظاهراملسألة الثالثة 
  مطال . ةلم .  وريه ثالث: أثر التوحيد على حياة املس الثانيالمبحث 
  . املطل  األو  : أثر توحيد الربوبية على حياة املسلم 
 . املطل  الثاين  : أثر توحيد األلوهية على حياة املسلم 
  . املطل  الثالث  : أثر توحيد األمساء والصفات على حياة املسلم 
  ثالثمة وفيمه والجن وأثره على حياة المسلم ,ئكة اإليمان بالمال  :الفصل الثاني 
 :مباحث
 مطال  ثالثة وريه باملال كة ، اإلميان  :األول المبحث: 
  املال كة تعريف  :األو  املطل. 
  باملال كة وجوب اإلميان  :الثاين املطل. 
  راطر.و اآليات الواردة يف املال كة يف سورس سبأ   :الثالث  املطل 
 : مطال . ثالثةاإلميان باجلن . وريه  المبحث الثاني 
  اجلن  تعريف :األو  املطل. 
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  وجوب اإلميان باجلن   :الثاين املطل. 
  راطر .و يف سورس سبأ  جلناآليات الواردة يف ا  :الثالث  املطل 
  :ن:وريه مطلبا. أثر اإلميان باملال كة واجلن على حياة املسلمالمبحث الثالث 
  اإلميان باملال كة على حياة املسلماملطل  األو : أثر 
 أثر اإلميان باحلن على حياة املسلم :ثاملطل  الثال 
  وفيمه بالكتمب السمماوية وأثمره علمى حيماة المسملم , اإليممان   :الفصمل الثالمث 

 :نامبحث

 مطال  ثالثة وريه السماوية،بالكت   اإلميان :األول المبحث: 
  التعريف بالكت  السماوية   :األو  املطل. 
  بالكت  السماوية  وجوب اإلميان  :الثاين املطل. 
  الكت  السماوية الواردة يف سورس سبأ وراطر .   :الثالث  املطل 
 بالكت  السماوية على حياة املسلم  اإلميان : أثر المبحث الثاني. 

  ن امبحث وفيه وأثره على حياة المسلم , واألنبياء اإليمان بالرسل  :الفصل الرابع
 . 

 ثالثة مطال   وريه ،واألنبياءاإلميان بالرسل   :األول المبحث: 
 : والرسو  ، والفرق بينهما  النيب تعريف  املطل  األو. 
  وجوب اإلميان بالرسل .    :الثاين املطل 
 املذكورون يف سورس سبأ وراطر . ل واألنبياء الرس  :املطل  الثالث 
  على حياة املسلم .  نبياءاألو  بالرسل : أثر اإلميانالمبحث الثاني 

  : نامبحث وفيه اإليمان باليوم اآلخر وأثره على حياة المسلم ,  :الفصل الخامس 
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 مطال  ربعةأ وريه اآلخر، باليوم اإلمياناألول:  المبحث: 
  اآلخر  باليوم اإلميان معىن :األو  املطل. 
  اآليات الواردة يف البعث واحلشر يف سورس سبأ وراطر  : الثاين املطل. 
  يف سورس سبأ وراطر  اجلزاءاحلساب و اآليات الواردة يف   :الثالث املطل. 
  املطل  الرابع : اآليات الواردة يف اجلنة والنار يف سورس سبأ وراطر. 
 على حياة املسلم .  : أثر اإلميان باليوم اآلخر المبحث الثاني 

  : نامبحث وفيه اإليمان بالقدر وأثره على حياة المسلم ,  :السادسالفصل 

 مطال  ثالثة وريه بالقدر، اإلميان :األول المبحث: 
  القدر تعريف  :األو  املطل. 
  بالقدر  اإلميان ت امر  :الثاين املطل. 
  املطل  الثالث : اآليات الواردة يف القدر يف سورس سبأ وراطر. 
 على حياة املسلمبالقدر  اإلميان ثرأ  : المبحث الثاني 

 الخاتمة:
 على خالصة البحث من النتا   واملقعحات و توي

 الفهارس:
 حيتوى البحث على الفهارس التالية:

 نيةآآليات القر ارهرس 
 ألحاديث رهرس ا

 رهرس املراجع 
 ملوضوعاترهرس ا
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 التمهيد

  :مباحث  ثالثة ريهو
 

 تعريف كلمة األثر . : لمبحث األول ا                            
 .: التعريف بالعقيدة المبحث الثاني                     

 .بسورس سبأ وراطر  عام تعريف  : المبحث الثالث
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 كلمة أثر:  تعريفالمبحث األول: 
 معىن كلمة أثر لجة:أوال: 
وأهتال ثال رهتالاله وت أ ثاْلرهتالاله:  أ ث الالره أ ي بعالالده.وخرجالالت يف ْإثهالالره ويف  األ ثالالر: بقيالالة الشالاليء، واجلمالالع آثالالار وأُثالالور.))

 (0)((وأ ثاْلر  يف الشيء: ترك ريه أ ثرا   ...تتبعت أ ثره
 اصطالحا:ثانيا: 

األثر: له ثالثة معاٍن: األو ، مبعىن: النتيجالة، وهالو احلاصالل مالن الشاليء، والثالاين مبعالىن العالمالة، )) 
 ...ڇ: ىلاواحلاصالالالالل مالالالالن الشالالالاليء كمالالالالا يف قولالالالاله تعالالالال النتيجالالالالةواملالالالالراد بالالالاله هنالالالالا  (3)((والثالالالالالث مبعالالالالىن اجلالالالالزء.

ي نكتالال  أعمالالاهلم الالاليت باشالالروها بأنفسالالهم ، وآثالالارهم الالاليت أ)) (2) ڇ...ۉ ۉ ې ې
  (2) (أثروها من بعدهم(

ي مالالالا ينتجالالاله وحيصالالالل عليالالاله مالالالن  الالالار التمسالالالك بالعقيالالالدة علالالالى حيالالالاة الفالالالرد أ :رالالالاملراد بالالالأثر العقيالالالدة
 .املسلم
 

 ن:وريه مطلبا .العقيدةب تعريفالالمبحث الثاني: 
 المطلب األول: تعريف العقيدة:

  العقيدة لجة:أوال: 
 وع ق د قلب ه على كالذا رالال ي نالزْع عناله العن والقا  والدا  أصٌل واحٌد يد ُّ على ش دٍّ وْشّدْة ُوثوق،"

الالالد: نقالالالي  احل الالالل ؛و  واعتال ق الالالد الشالالاليُء: ص الالالُل . . ُة كالالالل  شالالاليٍء: ْإبرامالالاله. الع قه الالالد  ُت احلبالالالل  والبيالالالع  و  وُعقه  ع ق الالالده

                                                           
 مادة " أثر"، وآخرون )القاهرة: دار املعار (،،  قيق: عبد اهلل الكبري لسان العرب. ابن منظور، مجا  الدين حممد ابن مكرم، 0
0/32 
  00،  قيق ودراسة: حممد املنشاوي، )القاهرة: دار الفشيلة(، ص, معجم التعريفات. اجلرجاين، علي بن حممد الشريف3
 03. سورة ي ، اآلية 2
 2/021هال(، 0231، )بريوت: موسسة الريان، 3، طتفسير القرآن العظيمالفداء إمساعيل،  و. ابن كثري، أب2
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، رانع ق الالد . الالُد  واعهتال ق الالد  كالالذا بقلبالاله. واعتق الالد  الشالاليُء، أي اشالالتْد وصالالُل . والعهالالد  ولالالي  لالاله م عهقالالوٌد، أي ع قه
ُة: املعاهد ة رأٍي. ُعاق د 

  (0) "وامل
 اصطالحا:ثانيا: العقيدة 
خالالالالالف الواقالالالالع حكالالالالم الالالالالذهن والقلالالالال  اجلالالالالازم رالالالالإن طالالالالابق الواقالالالالع رصالالالالحي  وإن ))العقيالالالالدة هالالالالي: 

 (3)((رفاسد
 ، اآلخالالر واليالالوم ، ورسالالله ، وكتبالاله ، ومال كتالاله ، بالالاهلل اإلميالالان هالالالاسُ سُ رأُ :  اإلسالالالمية العقيالالدة ))أمالالا 

 .وسالاللم عليالاله اهلل صالاللى رسالالوله وسنالالالة ، اهلل كتالالاب األسالال  هالالذه علالالالى د ْ  وقالالد .وشالالره ، والقالالدر خالالريه

ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڇ : يقالالالالالو  -تعالالالالالاىل -اهلل كتالالالالالاب رفالالالالالي

حت خت      مت ڇ : القالالدر يف ويقالالو  (2) ڇ...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 علياله اهلل صاللى اهلل رسالو  سنة . ويف(2) ڇٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ   پ پىت يت      جث 
 ، بالاهلل تالومن   أنه : اإلميالان) :اإلميالان عالن سالأله حالن جلربيالل جميبالال ا وسلم عليه اهلل صلى النيب يقو  وسلم

 (6)(((2)وشره( خريه: بالقدر وتومن اآلخر، واليوم ، ورسله ، وكتباله ، ومال كتاله
 

 

                                                           
،  قيق وضبط: عبد ييس اللغةمعجم مقاابن رارس، أبو احلسن أمحد ، .2/2121مادة "عقد"،  . ابن منظور، مرجع سابق،0

، )بريوت: مكتبة مختار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر، . 2/66م( ، مادة "عقد"، 0101السالم هارون، )دار الفكر، 
 . 060، 066م(، مادة"عقد"، ص 0166لبنان، 

ه(، 0233دار ابن اجلوزي،  ، )الدمام:0، طابن تيمية اإلسالمشرح العقيدة الواسطية لشيخ . العثيمن، حممد بن صاحل، 3
0/21 
 000. سورة البقرة، اآلية:  2
 21،  21. سورة القمر، اآلية:  2
، )دار 0نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيبة، ط ،  قيق:,صحيح مسلممسلم، أبو احلسن بن احلجاج بن مسلم النيسابوري  .2

  6، رقم احلديث0/32ه(، كتاب اإلميان، باب معررة اإلميان واإلسالم والقدر، 0230طيبة، 
 02هال(، ص  0201، )الرياض: دار الوطن، 0، طشرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، حممد بن صاحل،  6
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 المطلب الثاني: أهمية العقيدة اإلسالمية:
 للعقيدة اإلسالمية أمهية كبرية يف حياة الفرد املسلم ويتش  ذلك من خال  النقاط التالية:

إخالالالص النيالالالة ، والعبالالادة هلل تعالالالاىل وحالالده ؛ ألنالاله اخلالالالق ال شالالريك لالاله ؛ روجالال  أن يكالالون  -0" 
 القصد ، والعبادة له وحده . 

 ريالالر العقالالل ، والفكالالر مالالن التخالالبُّط الفوضالالوي  الناشالالل عالالن خالالالُُلو  القلالال  مالالن هالالذه العقيالالدة ؛   -3
الالْية رقالالط ، وإمالالا  ألن مالالن خالالال قلبالاله منهالالا ؛ رهالالو إمالالا رالالارل القلالال  مالالن كالالل عقيالالدة ، وعابالالد للمالالادة احلس 

 متخبط يف ضالالت العقا د ، واخلرارات . 

يف الالنف  وال اضالطراب يف الفكالر ؛ ألن هالذه العقيالدة  الراحة النفسالية ، والفكريالة ، رالال قلالق  -2
تصالل املومن تالقاله ؛ رريضالالى باله ربالالدا مالدبر ا ، وحاكمالال ا مشر عالال ا ؛ ريطالمئالالُن قلباله بقالدره ، وينشالرح صالالدره 

 لإسالم ؛ رال يبجي عنه بديال  . 

خلالوقن ؛ ألن مالن سالمة القصد ، والعمل من االحنالرا  يف عبالادة اهلل تعالاىل ، أو معاملالة امل  -2
 أسسها اإلميان بالرسل ، املتشمن التباع طريقتهم ذات السالمة يف القصد و العمل . 

احلالالالزم و اجلالالالد يف األمالالالور ، حبيالالالث ال يفالالالو ت ررصالالالة للعمالالالل الصالالالاحل إال اسالالالتجلها ريالالاله ؛ رجالالالاء   -2
ميالان بالبعالث واجلالزاء وال يرى موقع إا إال ابتعد عنه ؛ خورال ا من العقاب ؛ ألن مالن أسسالها اإل ،للثواب

 على األعما  . 

تكالوين أْمالة قويالة تبالذ  كالْل غالاٍ  ورخالير يف تثبيالت دينهالا ، وتوطيالد دعا ماله ، غالري مباليالة مبالا  -6
 .يصيبها يف سبيل ذلك

"الوصو  إىل سعادة الدنيا واآلخرة بإصالح األرراد واجلماعات ، ونيل الثواب واملكرمات -0
1

 

 
 
 

                                                           
 يسري. باختصار، 63، 60. العثيمن، مرجع سابق، ص 0
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 وينقسم إىل مطلبن: تعريف عام بسورتي سبأ وفاطر. المبحث الثالث:

 المطلب األول: التعريف بسورة سبأ:
 أوال: مكان نزوهلا وعّد آياهتا:

 ربع ومخسون يف عد الباقيأو  ،ياهتا مخ  ومخسون يف عد الشامآالسورة مكية باالتفاق، عدد " 
 (0)"مسيت هبذا االسم لورود قصة سبأ ريها ثانيا: سب  تسميتها:

 :سب  نزوهلاثالثا: 

 - (3)ڇ...ۆئ ۈئ ۈئ ېئڇ  :عن مقاتل : أن أبا سفيان ملا مسع قوله تعالاىل"
ْت والعالالّزى ال تأتينالالا السالالاعة أبالالدا  ، قالالا  ألصالالحابه : كالالأْن حممالالدا  يتوعالالدنا بالعالالذاب بعالالد أن  الالوت والالالال

 (2)" (2)ڇ...ڃ ڃ چ   چ چ چڇ رأنز  اهلل تعاىل : 

 :أغراض هذه السورةرابعا: 
 .وإنكالار البعالالث ،وأعظُمهالا إشالراكهم آهلالالة مالع اهلل ،أغالراض هالذه السالالورة إبطالا  قواعالد الشالالركمالن "
هية عن أصنامهم ونفي أن تكون األصالنام و هية ونفي اإْللو تعاىل باإْلل نفرادهابدليل على  أ سبحانهرابتد

رب به رهو واقالع ومالن رما ضُ  ،ا إثبات إحاطة علم اهلل مبا يف السماوات وما يف األرض شفعاء لُعْبادها.
ريمالا أخالرب باله ، وصالدق مالا  -صاللى اهلل علياله وساللم -وإثبات صدق الناليب . ذلك إثبات البعث واجلزاء

 وأن القرآن شهد به علماء أهل الكتاب. ،جاء به القرآن
 مبالالا حالالل بالالبع  األمالالم املشالالركن مالالن قبالالل. ،و لالالل ذلالالك بشالالروب مالالن هتديالالد املشالالركن ومالالوعظتهم

 يخالري  آتالاهمر ،ملثالل مبالن شالكروا نعمالة اهلل واتقالوها رشرب هلم ،كفران نعمة اخلالق  و دث سبحانه عن

                                                           
، 0/263،  قيق: حممد النجار، )بريوت: املكتبة العلمية(، بصائر ذوي التمييز، جمد الدين حممد بن يعقوب، آبادي. الفريوز 0

 بتصر  يسري.
 .02. سورة األحزاب، اآلية: 3
 .2. سورة سبأ، اآلية: 2
 -0223)بريوت: موسسة التاريخ العريب،  0شحاته، ط ، دراسة و قيق: عبد اهلل حممودتفسير مقاتل. مقاتل بن سليمان، 2

3113 ،)2/232 
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مبالالن كفالالروا بالالاهلل  . وضالالرب هلالالم يف مقابالالل ذلالالكوسالالخر هلالالم اخلالالريات مثالالل داود وسالالليمان ،الالالدنيا واآلخالالرة
 روا مالن الشاليطان،ذّ ُحالقالد سالبأ، و  قالوم وأعد هلم العذاب يف اآلخالرة مثالل ،األرزاء يف الدنيا مرسلط عليه

وذُّكالالالروا بالالالأن مالالالا هالالالم ريالالاله مالالالالن قالالالالرّة العالالالن يقالالالرهبم إىل اهلل ، وأنالالالذروا مبالالالالا سالالاليلقون يالالالوم اجلالالالزاء مالالالن خالالالالزي 
 (0)"وندامة وعدم النصري وخلود يف العذاب ، وُبش ر املومنون بالنعيم املقيم ،وتكذي 

  المطلب الثاني: التعريف بسورة فاطر:
  أوال: مكان نزوهلا وعّد آياهتا:

يف عّد أهل املدينة والشام ستا  وأربعن ، ويف عد أهل مكالة  عدد آياهتا:و  .باالتفاق السورة مكية"
 . 3"والكورة مخسا  وأربعن
 ثانيا: تسميتها:

 مسيالالت )سالالورة رالالاطر( يف كثالالري مالالن املصالالاحف يف املشالالرق واملجالالرب ويف كثالالري مالالنهلالالا امسالالان حيالالث "
 (2)" (.املصالالاحف والتفاسالالالري )سالالورة املال كالالالةويف كثالالالري مالالن ، (2)لتفاسالالري. ومسيالالت يف صالالالحي  البخالالاريا
، ووجاله تسالميتها سالورة املال كالة لقولاله ڇ...ڻ ڻ ڇملالا يف أوهلالا روجه تسميتها )سورة رالاطر( "

   (2) ."ڇ...ۀ ۀ ...ڇ :تعاىل
 :أغراض هذه السورةثالثا: 

ارتُْتح ت مبا يد  على أنه مستحق احلمالد  ، حيثإثبات تفرد اهلل تعاىل باإْلهلية مقصود السورة هو
 وعالالالالداوهتم والشالالالاليطان، والتحالالالالذير مالالالالن اجلالالالالن ،احلالالالالديث عالالالالن املال كالالالالة. و علالالالالى مالالالالا أبالالالالدع مالالالالن الكا نالالالالات

وكمالالا  سالاللطانه وربوبيتالاله مالالن  ،م بنعمالالة اإْلجيالالاد ونعمالالة اإْلمالالدادوتالالذكري النالالاس بإنعالالام اهلل علالاليه لإنسالالان.
 .ىل اهللإورقالر اخللالق  ،والريالاح والسالحاب وعجا ال  البحالرلنهالار اوتقل  الليل و  ،رضخلق السماء واأل

                                                           
 ، بتصر 022، 33/022م(، 0110، )تون : دار سحنون، التحرير والتنوير. ابن عاشور، حممد الطاهر، 0
2
 ، بتصر  يسري0/266، مرجع سابق، آباديالفريوز .
 33/320ابن عاشور، مرجع سابق،     

  622. البخاري، مرجع سابق، كتاب التفسري، سورة املال كة، ص 2
4
يسري باختصار، 33/320ابن عاشور، مرجع سابق، .

5
 ، بتصر  يسري0/266، مرجع سابق، آباديالفريوز .
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وما يعبالد ، واجلنة والنار وحا  كل منهم وجزاؤهم. وإثبات البعث والدار اآلخرة .ن وتالوتهآورشل القر 
إثبالات صالدق و . املشركون من دونه ال يجنون عنهم شيئا  وقالد ع بالدهم الالذين مالن قالبلهم رلالم يجنالوا عالنهم

علالى مالا يالقياله مالن  هوتثبيت، اء به وأنه جاء به الرسل من قبلهريما ج -عليه وسلمصلى اهلل  -الرسو  
وأهنالالالم ال مفالالالر هلالالالم مالالالن حلالالالو  العالالالذاب  ،وإنالالالذارهم أن حيالالالل هبالالالم مالالالا حالالالل بالالالاألمم املكذبالالالة قالالالبلهم ،قومالالاله
رقالالالد شالالالاهدوا آثالالالار األمالالالم املكالالالذبن مالالالن قالالالبلهم ، وأن ال يجالالالعوا بإمهالالالا  اهلل إيالالالاهم رالالالإن اهلل ال  ،علالالاليهم

 (0) "لف وعدهض
  

                                                           
 بتصر  يسري 260 ،0/266، مرجع سابق، آبادي. الفريوز  0

 بتصر  يسري  326، 33/320ابن عاشور، مرجع سابق،     
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 عز وجل وأثره على حياة المسلم األول: اإليمان باهلل فصلال
 ناوريه مبحث

 
 التوحيد وأنواعه : ولاأل مبحثال                              

 أثر التوحيد على حياة المسلمالثاني:  مبحثال
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 وريه ثالثة مطال :المبحث األول: التوحيد وأنواعه, 
 

 تعريف التوحيد:المطلب األول: 
 :التوحيد لجة" أوال:
 (1) (()وحد( الواو واحلاء والدا : أصل واحد يد  على االنفراد، من ذلك الوحدة. ))

 (3)والتوحيد: اإلميان باهلل وحده ال شريك له. واهلل الواحد األحد: ذو الوحدانية والتوحد(( ))
  ثانيا: اصطالحا:

ال يالالتم لإنسالالان و أي أن تعبالالد اهلل وحالالده ال تشالالرك بالاله شالاليئا ،  :التوحيالالد هالالو إرالالراد اهلل بالعبالالادة"  
 (3) "رينفي األلوهية عما سوى اهلل تعاىل ويثبتها هلل وحده. ،التوحيد حا يشهد أن ال إله إال اهلل

 المطلب الثاني: أقسام التوحيد:
 ينقسم التوحيد إىل ثالثة أقسام وهي:
 األمساء والصفات: وتعريف كل منهما كالتايل:توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد 

 .   معن وال له شريك ال الرب وحده بأنه ))أي أوال: توحيد الربوبية:
 له إال أمر ال و هو، إال مالك وال ، اهلل إال خالق رال ، األمر و وامللك، ، اخللق له من:  والرب 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ...ڇ :وقالالالالالالالالالا  (2) ڇ...ں ں ڻ ڻ ...ڇ: تعالالالالالالالالالاىل قالالالالالالالالالا  ،

 (0).(((2) ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

                                                           
 6/11مادة "وحد"، , مرجع سابق ابن رارس،.  0
2
 2060/ 6ابن منظور، مرجع سابق، مادة "وحد"، .

       باختصار، 21م(، ص3111-هال0230، )الرياض: دار الثريا، 0ط شرح ثالثة األصول لمحمد بن عبد الوهاب,. العثيمن، 2
 وتصر  يسري 

 22. سورة األعرا ، اآلية: 2
 02اآلية: . سالورة راطالر، 2
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: أي املالالألوه: مبعالالىن( اإللالاله)و ، لالاله شالالريك ال احلالالق اإللالاله وحالالده ))بأنالاله: أي األلوهيالالة ثانيالالا: توحيالالد 

الالا حبدالالا املعبالالود  وقالالالا  ، (3) ڇ یجئ حئ    مئ     ىئ      يئ  جب حب    ی ی  ڇ : تعالالاىل قالالا . وتعظيم 

ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹڇ : تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل

 (2)(((2) ڇڃ

 رسالالالوله سالالنة أو ، كتابالاله يف لنفسالاله اهلل أثبتالاله مالالا ))إثبالالات:  أي: والصالالفات األمسالالاء ثالثالالا: توحيالالد 
 وال ، تعطيالل وال ،  ريالف غالري مالن به الال ق الوجه على ، والصفات األمساء من وسلم عليه اهلل صلى

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄڇ :  تعاىل اهلل قا  ، متثيل ال و ، تكييف

ٺ ٿ      ٿٿ ٿ    ...ڇ:  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل . وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا (2) ڇچڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ 

 (0)(((6) ڇٹ ٹ

 :مسا ل  ثالث وريه, سورتي سبأ وفاطر  في التوحيدمظاهر   :الثالث المطلب
 المسألة األولى: مظاهر توحيد الربوبية:

الربوبيالالة، "وتوحيالالد الربوبيالالة يعالالين: اشالالتملت سالالورس سالالبأ ورالالاطر، علالالى عالالدد مالالن مظالالاهر توحيالالد  
اعتقالاد العبالد أن اهلل هالالو الالرب، املتفالرد بالالاخللق وامللالك والالالرزق والتالدبري، الالذي رص مجيالالع اخللالق بأصالالنا  

 (6)النعم"

                                                                                                                                                                                     
  01، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 0
 062. سالورة البقرة، اآلية: 3
 06. سورة آ  عمران، اآلية:  2
  30، مرجع سابق، صشرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن،  2
 061. سورة األعرا ، اآلية:  2
 00. سورة الشورى، اآلية:  6
 32، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 0
هال، 0216، )الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، 6ط الكواشف الجلية عن معاني الواسطية,. السلمان، عبد العزيز احملمد، 6

  ، بتصر  يسري01، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 230م(، ص 0160
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ومظالالاهر توحيالالد الربوبيالالة يف السالالورتن ثالالالث، وهالالي عالالن اخللالالق، وامللالالك، والالالرزق والالالنعم، وتفصالاليلها  
 كالتايل:

 أوال: اهلل اخلالق:
 السورتن عدة آيات تتحدث عن خلق اهلل سبحانه، ومن ذلك:يف 
  خلق السماوات واألرض:  -0

 ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھڇ      :قالالا  تعالالاىل

سورة راطر  ڇےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ ھھ

الالذي ال تصالل  العبالادة إال لاله، وال ينبجالي أن  ،الشكر الكامالل للمعبالودرقد ذُكر  يف معىن اآلية: ))
عالالالن ابالالالن عبالالالاس قالالالا : كنالالالت ال أدري مالالالا رالالالاطر )) (0)((خالالالالق السالالالماوات السالالالبع واألرض ،تكالالالون لجالالالريه

السالالالماوات واألرض، حالالالا أتالالالاين أعرابيالالالان ضتصالالالمان يف بئالالالر، رقالالالا  أحالالالدمها لصالالالاحبه: أنالالالا رطرهتالالالا، أنالالالا 
وقالالالا   بالالالديع السالالالماوات واألرض. ڇ...ڻڻڻ ...ڇقالالالا  ابالالالن عبالالالاس أيشالالالا: و بالالالدأهتا. 

  (3) ((ر السماوات واألرض رهو : خالق السماوات واألرضالشحاك: كل شيء يف القرآن راط

، أي جعالالالالل اهلل مالالالالن املال كالالالالة ، رسالالالالال  منالالالاله تعالالالالاىل :ڇ...ۀۀہ ...ڇ قولالالالاله تعالالالالاىل وأمالالالالا"
و صير ذكر املال كة من بن خملوقات السماوات واألرض لشررهم بالأهنم سالكان السالماوات وعظاليم 

أجنحة بعشها مصففة جناحن جناحن املعىن : أهنم ذوو  ڇ...ہہہ...ڇوقوله  خلقهم .
. لال  أعالدادا  كثالريةيف الصف ، وبعشها ثالثة  ثالثة ، وبعشها أربعة  أربعة  ، وذلك قالد تتعالدد صالفوره رتب

مسالالتأنفة اسالالتئنارا  بيانيالالا  ألن مالالا ذكالالر مالالن صالالفات املال كالالة يثالالري  ڇ...ےےۓۓ ھ ...ڇمجلالالة و 
جي  هبذا االستئنا  بأن مشيئة اهلل تعاىل ال تعج  السامع أن يتساء  عن هذه الصفة العجيبة ، رأ

ولكالالالالالل جالالالالالن  مالالالالالن أجنالالالالالاس املخلوقالالالالالات مقوماتالالالالاله وخواصالالالالاله . رالالالالالاملراد بالالالالالاخللق :  تنحصالالالالالر وال ُتوقالالالالالت .
لالالٍق آخالالر . ريشالالمل زيالالادة قالالوة بعالال  املال كالالة  املخلوقالالات ُكّلهالالا ، أي يزيالالد اهلل يف بعشالالها مالالا لالالي  يف خ 

                                                           
 31/222هال(، 0231،)الرسالة،  0، احملقق: أمحد شاكر، طجامع البيان في تأويل القرآن. الطربي، حممد بن جرير، 0
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ت من احملاسن والفشا ل من حصارة عقل ومجالا  صالورة يف شيء بن املخلوقا على بع  ، وكل زيادة

 ھ ...ڇتعليالالل جلملالالة  ڇ...ڭڭڭۇۇۆ ...ڇومجلالالة . وشالالجاعة وذلقالالة لسالالان ولياقالالة كالالالم 

 (0) "ڇ...ےےۓۓ

 عموم خلق اهلل سبحانه: -3

 یی ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییڇ :قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل 

  سورة راطر ڇ  جبحبخبمبىب يئ جئحئمئىئ

اللالاله الالاليت أنعمهالالا علالاليكم، وركالالروا رالالانظروا هالالل مالالن خالالالق نعمالالة  اذكالالروارقالالد جالالاء يف معالالىن اآليالالة: "
يالالرزقكم مالالن السالالماء واألرض  ،الالالذي بيالالده مفالالاتي  أرزاقكالالم ومجالقهالالا ،سالالوى رالالاطر السالالماوات واألرض

يقالالو : ال معبالالود تنبجالالي لالاله العبالالادة إال الالالذي رطالالر السالالماوات  ڇ...جب يئ مئىئ ...ڇ. رتعبالالدوه دونالاله

 مب خب...ڇ. القادر على كل شيء، رله رأخلصوا العبادة وإياه رأرردوا باأللوهالة ،واألرض

 .(3) "يقو : رأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصررون ڇ...
 خلق اإلنسان: -2

 ىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبڇ  قا  تعاىل:

 سورة راطر  ڇختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخجسحسخسمس حت جت

ابتالدأ خلالق أباليكم آدم مالن تالراب، ا جعالل نسالله مالن : ))أناله اهلل سبحانه يف هذه اآليالة رمعىن قو 
أي: ذكالالر ا وأنثالالى، لطف الالا منالاله ورمحالالة أن جعالالل لكالالم  ڇ...ىئحئمئ ...ڇسالالاللة مالالن مالالاء مهالالن، 

الالالا مالالالن جنسالالالكم، لتسالالالكنوا إليهالالالا هالالالذا عالالالود إىل سالالالوق دال الالالل الوحدانيالالالة بداللالالالة عليهالالالا مالالالن "و ( 2) ((أزواج 
وهو ما تقرر علُمه لدى مجيع البشر  ،رابتدأهم بتذكريهم بأصل التكوين األو  من تراب. أنف  الناس

                                                           
 ، باختصار  33/320.  ابن عاشور، مرجع سابق، 0
 يسري  باختصار، 326، 31/320. الطربي، مرجع سابق،  3
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21 
 

بداللالالالة خلالالالق  ،ا اسالالالتدرجهم إىل التكالالالوين الثالالالاين. مالالالن أن أصالالاللهم وهالالالو البشالالالر األو ، خلالالالق مالالالن طالالالن

يشالري إىل حالالة  ڇ...ىئحئمئ ...ڇوقوله : . وذلك علم مستقر يف النفوس ،النسل من نطفة
لعكيالال  تلالالك  ،واملعالالىن: ا مالن نطفالالة وقالد جعلكالالم أزواجالا   وهالو شالالرطه مالن االزدواج. ،يف التكالوين الثالالاين

من أعظم الدال ل علالى وحدانيالة الصالانع. وريهالا ُغنيالة  ،النطفة ، راالستدال  بدقة صنع النوع اإْلنساين
 .(0) "واألزواج : مجع زوج، . عن النظر يف تأمل صنع بقية احليوان

 ثانيا: اهلل هو املالك:
 ت واألرض وما ريهما:او امالك السم -0

 ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ ںڇقا  تعاىل:

 سورة سبأ    ڇ ٿٿ

ضرب تعاىل عن نفسه الكرمية: أن له احلمد  املطلق يف الدنيا واآلخرة؛ ألنه املنعم املتفشالل علالى "  
 ٻ ٱ ڇأهالالالل الالالالدنيا واآلخالالالرة، املالالالالك جلميالالالع ذلالالالك، احلالالالاكم يف مجيالالالع ذلالالالك، ؛ وهلالالالذا قالالالا  هاهنالالالا: 

أي: الالالذي هالالو مالالالك مجيالالع مالالا يف السالالماوات السالالبع ومالالا  ڇ...پپپڀ ٻپ ٻٻ
يف األرضن السبع دون كل ما يعبدونه، ودون كل شيء سواه ال مالك لشاليء مالن ذلالك غالريه، رالاملعىن 

 ڀڀ ڀ... ڇا قالالالالالا :  .الالالالالالذي هالالالالالو مالالالالالالك مجيعالالالالاله اجلميالالالالالع ملكالالالالاله وعبيالالالالالده و الالالالالت قهالالالالالره وتصالالالالالرره

حكيم أي:  ڇ... ٺ ٺ ...ڇ، رهو املعبود أبدا، احملمود على طو  املدى. وقا : ڇٺ...ٺ

  (3)خبري يف خلقه" ڇٿ ...ڇمره أ يف
 عموم ملك اهلل سبحانه: -3

                                                           
 باختصار 33/306. ابن عاشور، مرجع سابق،  0
 ، بتصر  يسري31/226بتصر  يسري.  الطربي، مرجع سابق،  666، 660/ 2. ابن كثري، مرجع سابق،  3
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 چ ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچڇقالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالاىل: 

 ژ چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

 سورة راطر   ڇڑک ڑ

يقو : الذي يفعل هذه األرعا  معبودكم أيهالا النالاس  ڇ...ڇڇڍ ...ڇوقوله ))  

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: لالاله  ڇ...ڍڌ ...ڇوقولالاله  الالالذي ال تصالالل  العبالالادة إال لالاله، وهالالو اهلل ربكالالم.

 ژ ڎڈڈ  ڎ... ڇوقولالاله  إال وهالالو يف ملكالاله وسالاللطانه. شالاليءامللالالك التالالام الالالذي ال 

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: والالالذين تعبالالدون أيهالالا النالالاس مالالن دون ربكالالم الالالذي هالالذه  ڇژڑڑ

 ژ ...ڇالصالالالفة الالالاليت ذكرهالالالا يف هالالالذه اآليالالالات الالالالذي لالالاله امللالالالك الكامالالالل، الالالالذي ال يشالالالبهه ملالالالك، صالالالفته 

 (0) ((يقو : ما ميلكون قشر نواة رما روقها ڇژڑڑ

 : ثالثا: اهلل هو الرازق املنعم
 سبحانه على داود وسليمان عليهما السالم:من مظاهر النعم اليت أنعمها  -0

 ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگڇ   قالالالا  تعالالالاىل:

 گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

 ٴۇ ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ ہ

 ۅۅۉۉېېېېىىائائەئ ۋۋ

 سورة سبأ   ڇەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ

رب تعاىل عما أنعالم باله علالى عبالده ورسالوله داود ، صاللوات اهلل وسالالمه علياله ، ضُ ويف هذه اآليات "
ومالالالا أعطالالالاه ومنحالالاله مالالالن الصالالالوت ممالالالا آتالالالاه مالالالن الفشالالالل املبالالالن ، ومجالالالع لالالاله بالالالن النبالالالوة وامللالالالك املالالالتمكن ، 

 ، الذي كان إذا سب  به تسب  معه اجلبا  الراسيات.العظيم
                                                           

 31/220. الطربي، مرجع سابق، 0
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الّبحة معاله ڇ...ژڑ ...ڇاملعىن يف قوله تعاىل:     ک... ڇوقولاله: . أي: ر ّجعالي معاله ُمس 

: كان ال حيتاج أن يُدخل ه نار ا وال يشربه مبطرقالة ، بالل كالان يفتلاله بيالده مثالل اخليالوط قيل:  ڇک ک

: هالالالذا  ڇ...ڳڳڳ... ڇوقولالالاله:  وهالالالي: الالالالدروع. ڇ...گ گگ ڇ؛ وهلالالالذا قالالالا  : 

 ڇ...ڱڱ ...ڇوقولاله:  إرشاد من اهلل لنبيه داود ، عليه السالم ، يف تعليمه صنعة الالدروع.

  .ڇڱںںڻ ...ڇ أي : يف الذي أعطاكم اهلل من النعم ،

ا ذكر تعاىل ما أنعم به على داود ، عطف بالذكر مالا أعطالى ابناله سالليمان، مالن تسالخري الالري  لاله ومل

القطالالالر :  قيالالالل ڇ...ہھھھ... ڇوقولالالاله: . هر مالالالل بسالالالاطه ، غالالالدوها شالالالهر ورواحهالالالا شالالال

أي : وسالالخرنا لالاله اجلالالن يعملالالون  ڇ...ےےۓۓڭڭڭڭ... ڇوقولالاله :  النحالالاس.

 ڇوقولاله:  بن يدياله بالإذن اهلل ، أي : بقالدره، وتسالخريه هلالم مبشاليئته مالا يشالاء مالن البنايالات وغالري ذلالك.

أي: وقلنالالالالا هلالالالالم اعملالالالالوا شالالالالكر ا علالالالالى مالالالالا أنعالالالالم بالالالاله علالالالاليكم يف الالالالالدنيا  ڇ...وئوئۇئۇئ...
  (0)"والدين
 الرزق والنعم اليت أنعم اهلل هبا على قوم سبأ: -3

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺڇ  قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل:

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

 سورة سبأ  ڇڻڻڻڻۀۀہہہہھھ
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كانالالت سالالبأ ملالالوك  الالاليمن وأهلهالالا يف نعمالالة تفسالالريه معالالىن هالالذه اآليالالات أنالاله: "رقالالد ذكالالر ابالالن كثالالري يف 
وغبطالالالة يف بالدهالالالم وعيشالالالهم واتسالالالاع أرزاقهالالالم وزروعهالالالم و الالالارهم. وبعالالالث اهلل إلالالاليهم الرسالالالل تالالالأمرهم أن 
يالالأكلوا مالالن رزقالاله، ويشالالكروه بتوحيالالده وعبادتالاله، ركالالانوا كالالذلك مالالا شالالاء اهلل ا أعرضالالوا عمالالا أمالالروا بالاله ، 

وكالالان مالالن أمالالر السالالد أنالاله كالالان املالالاء يالالأتيهم مالالن بالالن جبلالالن . السالاليل والتفالالرق يف الالالبالد رعوقبالالوا بإرسالالا 
ا عظيمالا حمكمالا  الد  ملالوكهم األقالادم ، ربنالوا بينهمالا سالد  وجتتمع إليه أيشا ساليو  أمطالارهم وأوديالتهم، رع م 

غايالالة مالالا واسالالتجلوا الثمالالار يف  حالالا ارتفالالع املالالاء ، وُحكالالم  علالالى حارالالات ذينالالك اجلبلالالن، رجرسالالوا األشالالجار
وذكالالالر آخالالالرون أنالالاله ي يكالالالن ببلالالالدهم شالالاليء مالالالن .  وكالالالان هالالالذا السالالالد مبالالالأرب .يكالالالون مالالالن الكثالالالرة واحلسالالالن

الالذباب وال البعالوض وال الرباغيالث ، وال شاليء مالن اهلالوام ، وذلالك العتالدا  اهلالواء وصالحة املالزاج وعنايالالة 

، ا رسالالالرها ڇ...ٱٻٻٻٻپ ڇ:  كمالالالا قالالالا  تعالالالاىل  .اهلل هبالالالم ، ليوحالالالدوه ويعبالالالدوه 

 ڇ . وقولالالالاله:أي: مالالالالن نالالالالاحييت اجلبلالالالالن والبلالالالالدة بالالالالن ذلالالالالك ڇ...پپڀڀ... ڇبقولالالالاله: 

أي: غفالالالالور لكالالالالم إن اسالالالالتمرر  علالالالالى  ڇٿٿٿٿٹٹ ٺٺٺ ٺ ڀ...
 التوحيد.

أي: عالالن توحيالالد اهلل وعبادتالاله وشالالكره علالالى مالالا أنعالالم بالاله علالاليهم ، وعالالدلوا  ڇ...ٹ ڇوقولالاله: 

املالالالاء الجزيالالالر. ، : قيالالالل: املالالالراد بالالالالعرم  ڇ...ڤڤڤڤ ...ڇوقولالالاله: . إىل عبالالالادة الشالالالم 
وجاءت أيام السيو  ، ص دم  املاُء البناء  رسقط ، رانساب املاء يف أسفل الوادي ، وخّرب  ما بن يدياله 
مالالالن األبنيالالالة واألشالالالجار وغالالالري ذلالالالك ، ونشالالال  املالالالاء عالالالن األشالالالجار الالالاليت يف اجلبلالالالن عالالالن ميالالالن و الالالا  ، 

 ڇتعالالالالالالاىل:  كمالالالالالالا قالالالالالالا  اهلل  ريبسالالالالالالت و طمالالالالالالت ، وتبالالالالالالدلت تلالالالالالالك األشالالالالالالجار املثمالالالالالالرة األنيقالالالالالالة النشالالالالالالرة ،

: هو  قيل ڇ...ڄ ...ڇ : هو األراك. قيل .ڇ...ڦڦڄڄ ڦ ڦ...

: ملالا كالان أجالود  هالذه  ڇڄڃڃڃ ...ڇوقوله :  وقيل : هو الّسُمر. راهلل أعلم. الطْرهراء.

ر قالالا :  ، رهالالالذا الالالالذي صالالالار أمالالالر تال يهنالالالك  ڇڄڃڃڃ ...ڇاألشالالجار املبالالالد  هبالالالا هالالالو الّسالالالده
ر ذي  اجلنتالالالن إليالالاله ، بعالالالد الثمالالالار النشالالاليجة واملنالالالاظر احلسالالالنة، تبالالالدلت إىل شالالالجر األراك والطررالالالاء والّسالالالده
الشالالوك الكثالالري والثمالالر القليالالل. وذلالالك بسالالب  كفالالرهم وشالالركهم بالالاهلل، وتكالالذيبهم احلالالق وعالالدوهلم عنالاله إىل 
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 أي: عاقبنالالاهم بكفالالرهم. ڇ...چچچچڇڇڇڇڍ ڇالباطالالل؛ وهلالالذا قالالا : 
 قا  جماهد: وال يعاق  إال الكفور.

 ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک ڇوقولالالالالالالالالالالالالاله: 

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

الْجبهطالة   يذكر تعاىل مالا كالانوا رياله مالنڇٻ ڻڻڻڻۀۀہہہہھ
والنعمة، والعيش اهلين الرغيد، واألماكن اآلمنة ، والقرى املتواصلة املتقاربالة بعشالها مالن بعال ، مالع كثالرة 

ل زاد وال ماء ، بل حيث نز  وجد ماء  أشجارها وزروعها و ارها، حبيث إن مساررهم ال حيتاج إىل مح 
 ڇإليالالاله يف سالالالريهم ؛ وهلالالالذا قالالالا  تعالالالاىل: و الالرا ، وي قيالالالل يف قريالالالة ويبيالالالت يف أخالالالرى ، مبقالالالدار مالالا حيتالالالاجون 

: قرى الشام. يعنون يلوق : هي قرى بصنعاء. يلق ڇ...ڌڌڎڎڈڈژ

أي :  ڇ...ژڑ ...ڇوقولاله:  أهنم كانوا يسريون من اليمن إىل الشام يف قالرى ظالاهرة متواصاللة.

 ڑ... ڇبينالالة واضالالحة ، يعررهالالا املسالالاررون ، ي قيلالالون يف واحالالدة ، ويبيتالالون يف أخالالرى ؛ وهلالالذا قالالا : 

 کگگ... ڇ وقولالالالالاله: أي: جعلناهالالالالالا حبسالالالالال  مالالالالالا حيتالالالالالاج املسالالالالالاررون إليالالالالاله، ڇ...کک

 (0) "أي : األمن حاصل هلم يف سريهم ليال وهنارا. ڇگگ

ويف اآلية داللة واضحة على أن تأمن الطريق وتيسري املواصالت وتقري  البلدان لتيسري تبالاد  "  
املنارع واجتالب األرزاق من هنا ومن هناك نعمة إهلية ومقصد شالرعي حيباله اهلل ملالن حيال  أن يرمحاله مالن 

 ٿ ٿ... ڇوقالالالالالا :  (3 )ڇ...ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ڇعبالالالالالاده كمالالالالالا قالالالالالا  تعالالالالالاىل: 

 ڌڌڎڎڈڈژژڑڑ ڇ، رلالذلك قالا  هنالا :  (2)ڇ ٿ

وعلالالالالالى أن اإْلجحالالالالالا  يف إيفالالالالالاء النعمالالالالالة حقهالالالالالا مالالالالالن  .ڇکگگگگ ککک
                                                           

  باختصار، 616، 610/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 0
  036ورة البقرة، اآلية: . س3
  2. سورة قريش، اآلية: 2
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڇالشالالالكر يعالالالّرض هبالالالا للالالالزوا  وانقالالالالب األحالالالوا  قالالالا  تعالالالاىل : 

 ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

  (3)" (0)ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ

وذلالالالك أهنالالالم ب طالالالروا هالالالذه النعمالالالالة  ڇ...ڳڳڳڱڱڱڱ ڇوقولالالاله:  
وأحبالالوا مفالالاوز ومهامالاله حيتالالاجون يف قطعهالالا إىل الالالزاد والرواحالالل والسالالري يف احل الالُرور واملخالالاو ، كمالالا قالالا  

 ڇوقالالالالالالالالالالالالالالالا  يف حالالالالالالالالالالالالالالالق هالالالالالالالالالالالالالالالوالء:  ، (2) ڇ...ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ڇتعالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

أي:  ڇںںڻڻڻ... ڇ وقولالالاله: أي: بكفالالالرهم، ڇ...ڱڱ...
جعلنالالاهم حالالديثا للنالالاس ، و مس الالر ا يتحالالدثون بالاله مالالن خالالربهم ، وكيالالف مكالالر اهلل هبالالم ، ورالالرق  لهالالم بعالالد 

 ڇوقولالالالالالالالالالالالالالالالالاله   االجتمالالالالالالالالالالالالالالالالاع واأللفالالالالالالالالالالالالالالالالة والعالالالالالالالالالالالالالالالالاليش اهلالالالالالالالالالالالالالالالالينء تفرقالالالالالالالالالالالالالالالالالوا يف الالالالالالالالالالالالالالالالالبالد هاهنالالالالالالالالالالالالالالالالالا وهاهنالالالالالالالالالالالالالالالالا

كالالالل ممالالالزق آليالالالات،   ممتزيقنالالالا هالالاليقالالالو  تعالالالاىل ذكالالالره: إن يف  ڇۀۀہہہہھ...
يقو : لعظة وعربة وداللة على واج  حق اهلل علالى عبالده مالن الشالكر علالى نعماله إذا أنعالم علياله وحقاله 

  (2)"من الصرب على حمنته إذا امتحنه ببالء لكل صبار شكور على نعمه
 اهلل سبحانه بالرزق: انفراد -2

 چچ ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃڇ قالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ  ڇچچڇڇ

يقالو  تعالالاىل ذكالالره لنبيالاله حممالالد ص الالْلى اهلل عليالاله وساللم: قالالل يالالا حممالالد هلالالوالء املشالالركن بالالرهبم األوثالالان ))
واألصالالنام: مالالن يالالرزقكم مالالن السالالماوات واألرض بإنالالالزاله الجيالالث علالاليكم منهالالا حيالالاة حلالالروثكم، وصالالالح ا 

ه منهالالالالا ملعايشالالالكم، وتسالالالالخريه الشالالالم  والقمالالالالر والنجالالالالوم ملنالالالارعكم، ومنالالالالارع أقالالالواتكم، واألرض بإخراجالالالال
                                                           

  003. سورة النحل، اآلية: 0
 يسري باختصار، 33/060. ابن عاشور، مرجع سابق، 3
  26. سورة القصر، اآلية: 2
  باختصار، 611/  2. ابن كثري، مرجع سابق،  2
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أقالواتكم وأقالالوات أنعالالامكم، وتالرك اخلالالرب عالالن جالالواب القالوم اسالالتجناء بداللالالة الكالالم عليالاله، ا ذكالالره، وهالالو: 
 .(0)((رإن قالوا: ال ندري، رقل: الذي يرزقكم ذلك اهلل

 اهلل سبحانه يبسط الرزق ويقدر: -2

 ڎڈڈژژڑڑککککگگگگڇ:قالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالاىل

 ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ ڳ

 ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ ہ

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىى

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ائائەئەئوئوئ

 سورة سبأ  ڇىئىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ      جب  حب 

، وهالالالم  ڇ...ڑکک ...ڇأي : نالالاليب أو رسالالالو .  ڇ...ڎڈڈژژڑ ڇ "

 گ ک ک... ڇوقولالاله تعالالاىل إخبالالارا عالالن املعرالالن املكالالذبن.  أولالالو النعمالالة واحلشالالمة والثالالروة والرياسالالة.

 ڇڱڱ ڱ ڳڳڳڱ ڳ ڇأي : ال نالالالومن بالالاله وال نتبعالالاله.  ڇگگ
أي: ارتخالالروا بكثالالرة األمالالوا  واألوالد، واعتقالالدوا أن ذلالالك دليالالل علالالى حمبالالة اهلل هلالالم واعتنا الاله هبالالم، وأنالاله مالالا  

ى ڇ قالالا  اهلل: كمالالا كالالان ليعطالاليهم هالالذا يف الالالدنيا، ا يعالالذهبم يف اآلخالالرة، وهيهالالات هلالالم ذلالالك.  

 ڇومعالالالالىن قولالالالاله تعالالالالاىل:  .(3) ڇائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ

حممالالالد صالالاللى اهلل يقالالو  اهلل لنبيالالاله  ڇھ ہہھ ہہ ںڻڻڻڻۀۀ
ريشيق على مالن  ويقدر من خلقه ملن يشاء يف الدنيا ْإن ريب يبسط الرزق : قل هلم يا حممدعليه وسلم

يشالاء ال حملبالة راليمن يبسالط لاله ذلالك وال خالري رياله وال زلفالة لاله اسالتحق هبالا مناله، وال لالبج  مناله ملالن قالدر 

                                                           
 31/210. ابن عاشور، مرجع سابق ، 0
  26، 22. سورة املومنون، اآلية: 3
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عليالاله ذلالالك وال مقالالت، ولكنالاله يفعالالل ذلالالك حمنالالة لعبالالاده وابالالتالء، وأكثالالر النالالاس ال يعلمالالون أن اهلل يفعالالل 
 .ذلك اختبار ا لعباده ولكنهم يظنون أن ذلك منه حمبة ملن بسط له ومقت ملن قدر عليه

 ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ ڇويف قولالالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:        

معالالالالالالالالالىن ذلالالالالالالالالالك ومالالالالالالالالالا أمالالالالالالالالالوالكم وال  ڇۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې ۆ
باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحل ا رإنه تقرهبم أمواهلم وأوالدهم بطالاعتهم اهلل أوالدكم 

 ڇ وقولالالالالالالالالالالالاله تعالالالالالالالالالالالالاىل: يف ذلالالالالالالالالالالالالك وأدا هالالالالالالالالالالالالم ريالالالالالالالالالالالاله حقالالالالالالالالالالالاله إىل اهلل زلفالالالالالالالالالالالالى دون أهالالالالالالالالالالالالل الكفالالالالالالالالالالالالر بالالالالالالالالالالالالاهلل.

أولئك الذين يقربون زلفى ريجزون جزاء الشالعف علالى  :أي ڇ...ۈۈٴۇۋۋۅ...
والدهالالالم ، راالسالالالتدراك ورد علالالالى مجيالالالع مالالالا أرالالالاده كالالالالم املشالالالركن مالالالن أعمالالالاهلم ال علالالالى ورالالالرة أمالالالواهلم وأ

الالالالدعوى الباطلالالالة والفخالالالر الكالالالاذب لررالالالع تالالالوهم أن األمالالالوا  واألوالد ال تقالالالرب إىل اهلل حبالالالا  ، رالالالإن مالالالن 
أمالالوا  املالالومنن صالالدقات ونفقالالات ، ومالالن أوالدهالالم أعوانالالا  علالالى الالالرّب وجماهالالدين وداعالالن آلبالالا هم بالالاملجفرة 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  ڇتعاىل: . قوله والرمحة

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ڇقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله:  .ڇجئ حئمئ ىئ يئ      جب

أي: حبسالال  مالالا لالاله يف ذلالالك مالالن احلكمالالة ، يبسالالط علالالى هالالذا مالالن املالالا  كثالالريا ، ويشالاليق  ڇ...ىئ ىئ

ڇ على هذا ويقع على هذا رزقه جدا، ولاله يف ذلالك مالن احلكمالة مالا ال يالدركها غالريه، كمالا قالا  تعالاىل: 

وأطي  الناس يف (0)  ڇڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
الدنيا كما قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " قالد أرلال  مالن أساللم ورزق كفارالا ، وقنعاله اهلل مبالا آتالاه 

أي: مهمالالا أنفقالالتم مالالن شالاليء ريمالالا أمالالركم  ڇ...ی ی ی ی جئ حئ... ڇوقولالاله:  .(3)"
  (2) به وأباحه لكم، رهو ضلفه عليكم يف الدنيا بالبد ، ويف اآلخرة باجلزاء والثواب، "

                                                           
  30. سورة اإلسراء، اآلية: 0
 0122، رقم احلديث 0/262مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب يف القناعة والكفا ، . 3
 باختصار، 016/ 2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
 يسري باختصار، 33/300ابن عاشور، مرجع سابق،    



29 
 

 تفشل اهلل سبحانه على خلقه بالنعم والرزق: -2

 ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییڇ     قالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل:

  سورة راطر  ڇجبحبخبمبىب حئمئىئيئ  جئ

بأن يتذكروا نعمة اهلل عليهم اخلاصة وهي النعمة اليت  ر كل  ضاطبهم قبل اهلل سبحانه للناس"أ
واملقصالود مالن تالذكر النعمالة شالكرها وقالدرها قالدرها. ومالن أكالرب تلالك الالنعم نعمالة الرسالالة  واحد تاصالته.

احملمديالالة الالاليت هالالي وسالاليلة رالالوز النالالاس الالالذين يتبعوهنالالا بالالالنعيم األبالالدي. رالالاملراد بالالالذكر هنالالا التالالذكر بالقلالال  
إن الالالذكر باللسالالان والالالذكر بالقلالال  يسالالتلزم أحالالُدمها اآلخالالر  وإال لكالالان األو  هالالذيانا  والثالالاين  رالال. وباللسالالان

التالالالذكر الالالالذي يعتالالال  عليالالالاله  ،ألن املقصالالالود مالالالالن التالالالذكر ڇ...ېئ... ڇ الووصالالالفت النعمالالالة بالالال كتمانالالالا  
، الشالالكر، ولالالي  املالالراد مطلالالق التالالذكر مبعالالىن االعتبالالار والنظالالر يف بالالديع رشالالل اهلل ، رالالذلك لالاله مقالالام آخالالر 

قالالالالالالالد تشالالالالالالالمن الالالالالالالالدعوة إىل النظالالالالالالالر يف دليالالالالالالالل  ڇ...ېئىئىئىئیی ...ڇعلالالالالالالالى أن قولالالالالالالاله : 
وصالف اخلالقيالة عالن غالريه تعالاىل ألناله  نتفالاءاعلالى يالد  واالسالتفهام إنكالاري  .لالوحدانية والقالدرة والفشال

ألن املخلالالالوق بالالالدون رزق ال  ،لالالالو كالالالان غالالالريه خالقالالالا  لكالالالان رازقالالالا  إذ اخللالالالق بالالالدون رزق قصالالالور يف اخلالقيالالالة
ركانالالت اآليالالالة مالالالذكرة  عالالز وجالالالل، اهللريكالالون خلقالالاله عبثالالالا  ينالالزه عنالالاله  ،يلبالالث أن يصالالالري إىل اهلالالالك والعالالالدم

تالالالذكري بتعالالالدد مصالالالادر األرزاق؛ رالالالإن  ڇ...ییجئ ...ڇوزيالالالادة  بنعمالالاليت اإْلجيالالالاد واإْلمالالالداد.
ل، وكالالذلك أنالالواع الطالالري الالالذي منهالالا مساويالالة كالالاملطر، وكالشالالياء مالالن الشالالم ، واالهتالالداء بالالالنجوم يف الليالال

ومالن األرض أرزاق كثالرية مالن حبالوب و الار وزيالوت ورواكاله ومعالادن وكالٍ   ُيص اد، كّل ذلك مالن السالماء.
ّفالل أن أرزاقالا  تالأتيهم مالن ويف هذا القيد را دة أخرى وهالي درالع تالوهم الجُ  وكمأة وأمساك الْبحار واألهنار.

لكثالرة تالداوهلا بيالنهم قالد يلهاليهم الشالجل هبالا عالن التالدبر يف  رإهنالا ،غري اهلل من أنالواع العطايالا واملعاوضالات
 .أصو  منابعها رإن أصو  موادها من صنع اهلل تعاىل رآ  ما يُعطاه الناس منها إىل أنه من اهلل

هذا نتيجة عقال  ذكالر الالدليل إذ رتال   ڇ...جب حئمئىئيئ یجئ... ڇوقوله سبحانه:  
على انفالراده باخلالقيالة والرازقيالة انفالراده باإْلهليالة ألن هالذين الوصالفن مهالا أظهالر دال الل اإْلهليالة عنالد النالاس 

                                                                                                                                                                                     

 يسري باختصار، 31/203الطربي، مرجع سابق،    
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مالالالن انصالالالرارهم عالالالن النظالالالر يف دال الالالل   مسالالالتأنفة. ورالالالرع عليالالاله التعجالالال ڇ...جب مئىئيئ... ڇرجملالالالة 

 (0)"ڇخبمب ...ڇالوحدانية جبملة 

 سبحانه يف إرساله الرياح وإنزاله املطر:نعمة اهلل  -6

 ھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆڇ      قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:

 سورة راطر  ڇ ۈٴۇ ۆۈ

 ڇيقالالالالالالالالالو  تعالالالالالالالالالاىل ذكالالالالالالالالالره: واهلل الالالالالالالالالالذي أرسالالالالالالالالالل الريالالالالالالالالالاح رتثالالالالالالالالالري السالالالالالالالالالحاب للحيالالالالالالالالالا والجيالالالالالالالالالث ))  

يقو : رسقناه إىل بلد جمدب األهالل، حمالل األرض، داثالر ال نبالت رياله وال  ڇ...ۓۓڭڭ...

يقو : رأخصالبنا بجيالث ذلالك السالحاب األرض الاليت سالقناه  ڇ...ڭڭۇۇۆ ...ڇزرع 

  .(3) (( ڇۈ ۈ ...ڇ، وأنبتنا ريها الزرع بعد احملل إليها بعد جدوهبا

 نعم اهلل سبحانه بتسخريه البحر العذب واملاحل وما حيتويه، وتسخريه الشم  والقمر:  -0

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺڇ      قالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالاىل:

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ

ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

 سورة راطر     ڇژڑڑک

يقو  تعاىل منبها على قدرته العظيمة يف خلقه األشالياء املختلفالة وخلالق البحالرين العالذب الالزال  ، "
 پڀ... ڇ . وقولاله:، مالن كبالار وصالجار، وهالي عذبالة سالا   شالراهبا ملالن أراد ذلالكروهو هذه األهنالا

                                                           
 ، باختصار يسري  326-322/ 33. ابن عاشور، مرجع سابق، 0
  223/ 31. الطربي، مرجع سابق، 3
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وهو البحر الساكن الذي تسري ريه السفن الكبار، وإ ا تكون ماحلة زعاقا مرة، وهلذا قا :  ڇ...ڀ

يعالالالالين :  ڇ...ٺٺ ڀٺٺ ...ڇا قالالالالا  :  .، أي: مالالالالرڇ...پڀڀ ...ڇ

    ڤ ڤ ٹ ڇكمالالالالالالالا قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:   ڇ...ٿٿٿ... ڇ وقولالالالالالالاله: السالالالالالالالمك،

أي :  ڇ...ٹ ٹٹٹ... ڇ وقولالالالاله: .(0) ڇڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

أي: بأسالالالالفاركم  ڇ...ڤڤڤ ... ڇوقولالالالاله:  متخالالالالره وتشالالالالقه حبيزومهالالالالا ، وهالالالالو مقالالالالدمها املسالالالالنم.
لتطلبالالالالوا بركالالالالوبكم يف هالالالالذه البحالالالالار يف الفلالالالالك مالالالالن و بالتجالالالالارة ، مالالالالن قطالالالالر إىل قطالالالالر ، وإقلالالالاليم إىل إقلالالالاليم 

االسالالتدال  علالى عظالاليم الصالالنع  ڇ...ڤڤڤ ...ڇكالالان املقصالد األو  مالالن سالياقها و  .معايشالكم
  رهالالو األهالالم هنالالا . وطُُفالالو الفلالالك علالالى املالالاء حالالا ال يال جهالالرْق ريالاله أظهالالر  يف االسالالتدال  علالالى عظالاليم الصالالنع

 ڇ وقولالالالالالالاله: .. واملخالالالالالالالر يف البحالالالالالالالر آيالالالالالالالة صالالالالالالالنع اهلل أيشالالالالالالالا  تلالالالالالالالق وسالالالالالالالا ل ذلالالالالالالالك واإْلهلالالالالالالالام لالالالالالالالهكالالالالالالالذلك

لبحالالالر، أي تشالالالكرون ربكالالالم علالالالى تسالالالخريه لكالالالم هالالالذا اخللالالالق العظالالاليم وهالالالو ا ڇڤڦ...
تتصررون ريه كيف شئتم ، وتذهبون أين أرد  ، وال ميتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكالم 

 ما يف السماوات وما يف األرض ، اجلميع من رشله ومن رمحته.

وهالذا أيشالا مالن قدرتاله التامالة  .ڇ...ڦڦڄڄڄڄڃڃ ڇوقوله تعاىل:  
شالاليا ه ، ويأخالالذ مالالن طالالو  هالالذا ريزيالالده يف قصالالر وسالاللطانه العظالاليم ، يف تسالالخريه الليالالل بظالمالاله والنهالالار ب

 هالالذا ريعتالالدالن . ا يأخالالذ مالالن هالالذا يف هالالذا ، ريطالالو  هالالذا ويقصالالر هالالذا ، ا يتقارضالالان صالاليفا وشالالتاء.
يقالالو : وأجالالرى لكالالم الشالالم   ڇ...ڃڃچچچچڇ ...ڇوقولالاله 

ار والقمالالر والنجالالوم السالاليارات، والثوابالالت الثاقبالالات بأضالالوا هن أجالالرام السالالماوات ، اجلميالالع يسالالريون مبقالالد
معالن ، وعلالالى منهالالاج مقالالنن حمالالرر نعمالة منالاله علالاليكم، ورمحالالة منالاله بكالم؛ لتعلمالالوا عالالدد السالالنن واحلسالالاب، 

يقالالو : كالالل ذلالالك جيالالري لوقالالت  ڇ...چچچڇ ...ڇوقولالاله  وتعررالالوا الليالالل مالالن النهالالار.
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يقالالالو : الالالالذي يفعالالالل  ڇ...ڇڇڍ ...ڇوقولالالاله  يقصالالالر دونالالاله وال يتعالالالداه. وحالالالد ال ،معلالالالوم
 .(0)"هذه األرعا  معبودكم أيها الناس الذي ال تصل  العبادة إال له، وهو اهلل ربكم

 :ناأللوانعم اهلل سبحانه بإخراجه الثمرات وتسخريه اجلبا  خمتلفة  -6

 ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھڇ      قالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل:

 ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

 سورة راطر  ڇ ېېېىى   ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې

يقو  تعاىل منبها على كما  قدرته يف خلقه األشياء املتنوعة املختلفالة مالن الشاليء الواحالد ، وهالو "
املاء الذي ينزله من السماء ، ضرج به  رات خمتلفا ألواهنا ، من أصفر وأمحر وأخشر وأبي  ، إىل غري 

كما قا  تعالاىل يف اآليالة ذلك من ألوان الثمار ، كما هو املشاهد من تنوع ألواهنا وطعومها وروا حها ،  
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڇاألخالالالالالالالالالالرى : 

وقولالالالالالالالاله . (3)ڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

أي: وخلالالالالالالالالق اجلبالالالالالالالالا    ڇ...ےےۓۓ ھھھ... ڇتبالالالالالالالالارك وتعالالالالالالالالاىل: 
وهالي : اجلالدد ،  -كذلك خمتلفة األلوان ، كما هو املشاهد أيشا من بي  ومحر ، ويف بعشالها طرا الق 

 ...ڇومنهالا  .قا  ابن عباس ، رضي اهلل عنهما : اجلدد : الطرا الق خمتلفة األلوان أيشا . -مجع جدة 

 ...ڇىل: وقولالالالالالالالالاله تعالالالالالالالالالالا . ، قالالالالالالالالالا  عكرمالالالالالالالالالة : الجرابيالالالالالالالالال  : اجلبالالالالالالالالالا  الطالالالالالالالالالوا  السالالالالالالالالالودڇڭڭ

أي : كالالالالالالالالالالالذلك احليوانالالالالالالالالالالالات مالالالالالالالالالالالن  ڇ...ۆۈۈ ڭۇۇۆ
واألنعام ، من بالاب عطالف اخلالاص علالى العالام .   -وهو : كل ما دب على قوا م  -األناسي والدواب 

بالالالن و يف غايالالالة البيالالاض ،  ومالالنهم مالالنغايالالة السالالالواد ،  مالالن يفكالالذلك هالالي خمتلفالالالة أيشالالا ، رالنالالاس مالالالنهم 
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وكالالالذلك الالالالدواب واألنعالالالام خمتلفالالالة األلالالالوان ، حالالالا يف اجلالالالن  الواحالالالد ، بالالالل النالالالوع الواحالالالد مالالالنهن  ،ذلالالالك
ن ، رتبالارك اهلل أحسالن خمتلف األلالوان ، بالل احليالوان الواحالد يكالون أبلالق ، رياله مالن هالذا اللالون وهالذا اللالو 

   (0)"اخلالقن .
 المسألة الثانية: مظاهر توحيد األلوهية: 

لالم واالعالعا  بالأن اهلل ذو األلوهيالة والعبوديالة علالى خلقاله أمجعالن، وإرالراده ))توحيد األلوهية هو الع
وحالالده بالعبالالادة كلهالالا، وإخالالالص الالالدين هلل وحالالده. ويقالالا  هلالالذا النالالوع توحيالالد العبالالادة والتوحيالالد الفعلالالي، 
ومسي رعليا لتشمنه ألرعا  القلوب واجلوارح كالصالالة والزكالاة واحلال . وهالذا النالوع هالو الالذي دعالت إلياله 

. ومالن أنالواع العبالادة الاليت يالدخل هبالا عمالل القلال  واللسالان واجلالوارح هالو (3) ل وأنزلت به الكت .((الرس
   (2) ))والشكر للقل  حمبة وإنابة، وللسان ثناء ومحد، وللجوارح طاعة وخدمة.((الشكر 
رالراد ى مظاهر من توحيالد األلوهيالة، وهالي إولقد اشتملت سورس سبأ وراطر على آيات  توي عل 
 بالعبادة ونبذ الشرك، وعبادة الشكر، وتوضيحها كالتايل: اهلل

 رراد اهلل بالعبادة والدعاء ونبذ الشرك:أوال: إ
 اآلهلة اليت تدعى من دون اهلل ال متلك شيئا: -0

 وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئڇ قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ   ڇ جئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيب ییی ی

"بن تعاىل أنه اإلله الواحد األحد ، الفرد الصمد ، الذي ال نظالري لاله وال شالريك لاله ، بالل هالو املسالتقل 

 وئۇئۇئۆئۆئۈئڇبالالاألمر وحالالالده ، مالالالن غالالالري مشالالالارك وال منالالالازع وال معالالالارض ، رقالالالا  : 

اهلل أي ادعالالوا الالالذين زعمالالتم أهنالالم آهلالالة لكالالم مالالن دون اهلل لتالالنفعكم أو لتالالدرع عالالنكم مالالا قشالالاه  ڇ...ۈئ
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 ېئېئىئىئىئی ...ڇ، رالالإهنم ال ميلكالالون ذلالالك، وتعالالاىل علالاليكمتبالالارك 

 يئ جئحئمئىئ ...ڇقولالالالالالالالالالالاله :  ڇمئىئيئجبحبخبمبىب جئحئ ی ی ی

أي مالا هلل  ڇجبحبخبمبىب...ڇأي : ال ميلكون شيئا استقالال وال على سبيل الشالركة ،  ڇ ...
مالالالن هالالالوالء مالالالن معالالالن علالالالى خلالالالق شالالاليء ، بالالالل اهلل املنفالالالرد باإلجيالالالاد ؛ رهالالالو الالالالذي يعبالالالد ، وعبالالالادة غالالالريه 

  (0)"حما 

 تنزيه اهلل عن الشركاء: -3

 سورة سبأ  ڇ ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀڇ

الالْلم: قالالل يالالا حممالالد هلالالوالء املشالالركن بالالاهلل اآلهلالالة ))  يقالالو  تعالالاىل ذكالالره لنبيالاله حممالالد ص الالْلى اهلل ع ل يهالالْه و س 
واألصنام: أروين أيها القوم الذين أحلقتموهم باهلل رصريمتوهم له شركاء يف عبالادتكم إيالاهم، مالاذا خلقالوا 

يقالالالو  تعالالالاىل ذكالالالره: كالالالذبوا لالالالي  األمالالالر كمالالالا  ڇ...ڱ... ڇ .مالالالن األرض، أم هلالالالم شالالالرك يف السالالالماوات
وصالالفوا، وال كمالالا جعلالالوا وقالالالوا مالالن أن هلل شالالريك ا، بالالل هالالو املعبالالود الالالذي ال شالالريك لالاله، وال يصالالل  أن 

 (4) ((يكون له شريك يف ملكه، العزيز يف انتقامه ممن أشرك به من خلقه، احلكيم يف تدبريه خلقه
 ال معبود يستحق العبادة إال اهلل: -2

 یی ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییڇ        :قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل

  سورة راطر ڇ  جبحبخبمبىب يئ جئحئمئىئ

العبالالادة لالاله ، كمالالا أنالاله املسالالتقل  رالالرادإعلالالى توحيالده يف  سالالتدال االينباله تعالالاىل عبالالاده ويرشالالدهم إىل ))
باخللق والرزق ركذلك رليفرد بالعبادة ، وال يشرك به غريه من األصنام واألنداد واألوثالان؛ وهلالذا قالا  : 
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يقالالالالالو : ال معبالالالالالود  ڇ...جب يئ مئىئ ...ڇ)) رقولالالالالاله: (0) .((ڇجبحبخبمب يئ مئىئ ...ڇ
تنبجي له العبادة إال الذي رطر السالماوات واألرض القالادر علالى كالل شاليء، الالذي بيالده مفالات  األشالياء 
وخزا نهالالا، ومجالالالق ذلالالك كلالاله، رالالال تعبالالدوا أيهالالا النالالاس شالاليئ ا سالالواه، رإنالاله ال يقالالدر علالالى نفعكالالم وضالالركم 

أي : ركيالالالف  ڇمبخب ...ڇسالالواه، رلالالاله رأخلصالالالوا العبالالالادة وإيالالالاه رالالالأرردوا باأللوهالالالة. وقولالالاله: 
   (3)((توركون بعد هذا البيان ، ووضوح هذا الربهان ، وأنتم بعد هذا تعبدون األنداد واألوثان ؟

 وال جتي : وال تسمع اآلهلة اليت تعبد وتدعى من دون اهلل ال متلك  -2

 ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچڇ     قالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

 ژ چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ چ

ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ

 سورة راطر  ڇ  ڱڱڱںںڻڻڻڻ

 ڇڎڈڈژژڑڑ     ڎ ...ڇ   سالالالالالالالبحانه: قولالالالالالالاله" واملعالالالالالالالىن يف  
عالالن ابالالن عبالالاس يف  .: والالالذين تعبالالدون أيهالالا النالالاس مالالن دون ربكالالم مالالا ميلكالالون قشالالر نالالواة رمالالا روقهالالاأي

 ڇ :قولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهو  قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا : هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو جلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد النالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواة. ڇژژڑڑ ...ڇ :قولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

يقالالالالو  تعالالالالاىل ذكالالالالره: إن تالالالالدعوا أيهالالالالا  ڇ...ڳڳ گڳ کککگگگ
تعبالالالدوهنا مالالالن دون اهلل ال يسالالالمعوا دعالالالاءكم؛ ألهنالالالا مجالالالاد ال تفهالالالم عالالالنكم مالالالا النالالالاس هالالالوالء اآلهلالالالة الالالاليت 

يقو : ولو مسعوا دعاءكم إيالاهم، ورهمالوا عالنكم أهنالا  ڇ... گگڳڳڳ ...ڇ .تقولون
قولكم، بأن جعل هلم مسع يسمعون به، ما استجابوا لكم؛ ألهنا ليست ناطقة، ولالي  كالل سالامع قالوال 

 ذكره للمشركن به اآلهلة واألوثان: ركيف تعبدون من دون اهلل مالن يقو  تعاىل .متيسر ا له اجلواب عنه
هالالذه صالالالفته، وهالالو ال نفالالالع لكالالم عنالالالده، وال قالالدرة لالالاله علالالى ضالالالركم، وتالالدعون عبالالالادة الالالذي بيالالالده نفعكالالالم 
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 ڇ...ڱ ڱڱڱ ...ڇ :وقولالالالاله. وضالالالالركم، وهالالالالو الالالالالذي خلقكالالالالم وأنعالالالالم علالالالاليكم
تعبالدوهنا مالن دون اهلل مالن يقو  تعاىل ذكره للمشركن من عبدة األوثان: ويوم القيامة تتالربأ آهلالتكم الاليت 

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: وال ضالالربك يالالا  ڇںڻڻڻ... ڇ :قولالالهو  هلل شالالريك ا يف الالالدنيا. أن تكالالون
 هالا مالنهم، وكفرهالا حممد عن آهلة هوالء املشركن وما يكون مالن أمرهالا وأمالر ع ب الد هتا يالوم القيامالة؛ مالن ترب 

هبالالم، مثالالل ذي خالالربة بأمرهالالا وأمالالرهم، وذلالالك اخلبالالري هالالو اهلل الالالذي ال ضفالالى عليالاله شالاليء كالالان أو يكالالون 
  .(0)"سبحانه
 :شيئااآلهلة اليت تعبد وتدعى من دون اهلل ال  لق  -2

 چچچچ ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃڇ قالالا  تعالالاىل:

سالورة   ڇک ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک ڇ
 راطر

الْلم: ))   ...ڇيالا حممالد ملشالركي قومالك  ڇ...ڤ ڇيقو  تعاىل ذكره لنبياله حممالد ص الْلى اهلل ع ل يهالْه و س 

يقالالو :  ڇ...ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ ...ڇأيهالا القالوم  ڇ...ڦ

يقالالو : أم لشالالركا كم شالالرك مالالع اهلل  ڇ...چچچچڇ... ڇأروين أي شالاليء خلقالالوا مالالن األرض 

 ڇ...ڇڇڇڍڍڌڌ ...ڇ يف السالالالالماوات إن ي يكونالالالالوا خلقالالالالوا مالالالالن األرض شالالالاليئ ا
يقو : أم آتينا هوالء املشركن كتاب ا أنالزلناه عليهم من السماء بالأن يشالركوا بالاهلل األوثالان واألصالنام، رهالم 

 ڇوقولالالالالالالالالالالالاله .. علالالالالالالالالالالالالى بينالالالالالالالالالالالالة منالالالالالالالالالالالاله، رهالالالالالالالالالالالالم علالالالالالالالالالالالالى برهالالالالالالالالالالالالان ممالالالالالالالالالالالالا أمالالالالالالالالالالالالرهتم ريالالالالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالالالالن اإلشالالالالالالالالالالالالراك يب.

وذلالالك قالالو  بعشالالهم لالالبع  مالالا نعبالالدهم ْإال ليقربونالالا  ڇڎڈڈژژڑڑک...
لف الالالى خالالالداع ا مالالالن بعشالالالهم لالالالبع  وغالالالرور ا، وإ الالالا تالالالزلفهم آهلالالالتهم مالالالن النالالالار، وتقصالالاليهم مالالالن اهلل ْإىل اللالالالْه ز 
 (4) ((ورمحته
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   ثانيا: عبادة الشكر: 
 أمر اهلل سبحانه آ  داود عليهم السالم بالشكر: -0

 سورة سبأ  ڇوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ ...ڇ  قا  تعاىل:
الشكر حقيقته االععا  بالنعمة للمنعم واستعماهلا يف طاعته ، والكفران اسالتعماهلا يف املعصالية  "

. وقليل من يفعل ذلك ؛ ألن اخلري أقل من الشر ، والطاعة أقل من املعصية ، حبس  سالابق التقالدير. 
يام نص  على جهة املفعو  ؛ أي اعملوا عمالال هالو الشالكر . وكالأن الصالالة والصال ڇ...ۇئ... ڇو 

 ۆ ۆ ۇ ... ڇوالعبادات كلها هي يف نفسها الشكر إذ سدت مسده ، ويبن هذا قوله تعاىل : 

إنه كالان ) وروي:وهالو املالراد بقولاله وقليالل مالن عبالادي الشالكور . 0) ) ڇ... ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ
النيبُّ صْلى اهللُ عليْه وسْلم  ليقوُم لُْيصل ي حالا ت الرُْم قالدماُه ، أو سالاقاُه . رُيقالاُ  لالُه ، ريقالوُ  : أرالال أكالوُن 

. رظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل األبالدان دون االقتصالار علالى عمالل اللسالان ؛ (3) (عبد ا شكور ا 

 ...ڇواهلل أعلالالم .  قولالاله تعالالاىل : ،ألقوا  عمالالل اللسالالان ، والشالالكر بالالا رالشالالكر باألرعالالا  عمالالل األركالالان

حيتمل أن يكون خماطبة آل  داود ، وحيتمل أن يكون خماطبالة حملمالد صاللى  ڇۆئۈئۈئېئ
اهلل عليه وسلم. ومسع عمر بن اخلطاب رضالي اهلل تعالاىل عناله رجالال يقالو  : اللهالم اجعلالين مالن القليالل ؛ 
رقا  عمر : ما هذا الدعاء ؟ رقا  الرجل : أردت قوله تعاىل وقليل من عبادي الشالكور . رقالا  عمالر 

  (2) "ه : كل الناس أعلم منك يا عمر !رضي اهلل عن
 أمر اهلل قوم سبأ بشكره سبحانه: -3

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺڇ  قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ  ڇ ٹ ٿٿٿٿٹٹ ٺ

                                                           
1
 32سورة ص، اآلية: .

كتاب التهجد ، باب   (,ه0201، )الرياض: دار السالم، 3ط صحيح البخاري,البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل، . 3
  0021، رقم احلديث  060قيام النيب صلى اهلل عليه وسلم الليل، ص 

 ، باختصار وتصر  يسري301، 00/306القرطيب، مرجع سابق، . 2
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أي قيالالل هلالالم كلالالوا، وي  ڇ...ڀٺٺٺ ...ڇوقالالد ذكالالر القالالرطيب يف معالالىن قولالاله تعالالاىل: )) 
يكن ا أمر، ولكنهم متكنوا من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل هلم قد أباح اهلل تعاىل لكم ذلالك؛ 

 ڇأي مالالالالن  الالالالار اجلنتالالالالن.  ڇ...ٺٺٺ ...ڇأي أبالالالالاح لكالالالالم هالالالالذه الالالالالنعم راشالالالالكروه بالطاعالالالالة. 

  (0) ((يعين على ما رزقكم ڇ...ٿ ٺ...

 شكور:قصة سبأ ريها آيات وعظات لكل  -2

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ: يقالالالالالالالو  تعالالالالالالالاىليف هنايالالالالالالالة قصالالالالالالالة سالالالالالالالبأ 

 سورة سبأ ڇھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ      ڻ ڻ ں

يف تلك القصة عدة آيات وْعرب  رحالُة مساكنهم آية علالى قالدرة اهلل ورمحتاله ألن  (اآليات)ومُجع ))
آيالالة علالالى انفالالراده تعالالاىل وإنعامالاله ، وريالاله آيالالة علالالى أنالاله الواحالالد بالتصالالر  ، ويف إرسالالا  سالالري العالالرم ع لالاليهم 

بالتصر  ، وعلى أنه املنتقم وعلى أنه واحد ، رلذلك عالاقبهم علالى الشالرك ، ويف انعكالاس حالاهلم مالن 
الرراهة إىل الشظف آية على تقل  األحوا  وتجري العاي وآية على صفات األرعالا  هلل تعالاىل مالن خ لهالق 

دوام حالا  يف اخلالري والشالر . وريمالا كالان مالن ور زق وإحياء وإماتة ، ويف ذلك آيالة ْمالن عالدم االطمئنالان لال
عمالالالران إقلالالاليمهم واتسالالالاع قالالالراهم إىل بالالالالد الشالالالام آيالالالة علالالالى مبلالالال  العمالالالران وعظالالالم السالالاللطان مالالالن آيالالالات 
التصررات ، وآية على أن األمن أساس العمالران . ويف متناليهم زوا  ذلالك آيالة علالى مالا قالد تبلجاله العقالو  

ذهالالاب عظمتهالالا ، وريمالالا صالالاروا إليالاله مالالن النالالزوْح عالالن مالالن االحنطالالاط املفشالالي إىل اخالالتال  أمالالور األمالالة و 
األوطالالالالان والتشالالالالتت يف األرض آيالالالالة علالالالالى مالالالالا يُلجالالالالىء االضالالالالطراُر إليالالالاله النالالالالاس مالالالالن ارتكالالالالاب األخطالالالالار 

يف الوصالالالالف إْلرالالالالادة أن واجالالالال  املالالالالومن التخلالالالالق  ڇ ھ ڇو  ڇ ہ ڇواجلمالالالالع بالالالالن   ه...واملكالالالالار 
م ، وهالوالء املتحالدث عالنهم ي يشالكروا النعمالة باخلُلقن ومها : الصالرب علالى املكالاره ، والشالكر علالى الالنع

ريطروها ، وي يصربوا على ما أصاهبم من زواهلا راضطربت نفوسهم وعْمهم اجلزع رخرجالوا مالن ديالارهم 
رالصالالّبار يال عهت الالرب مالالن تلالالك  وتفرقالالوا يف األرض ، وال تسالالأ  عمالالا القالالوه يف ذلالالك مالالن املتالالالف واملالالذالت .

ره خالالري مالالالن اجلالالزع ويرتكالالال  أخالالالف الشالالرين ، وال يسالالالتخفه اجلالالالزع األحالالوا  رالالاليعلم أن الصالالرب علالالالى املكالالالا
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والشالكور يعتالرب مبالا أعطالي مالن الالنعم ري الزداد شالكرا  هلل  ريلقي بنفسه إىل األخطار وال ينظر يف العواق  .
الالرمهم اهلل  تعالالاىل وال يبطالالر النعمالالة وال يطجالالى رُيعاقالال   بسالاللبها كمالالا سالاللبت عالالنهم ، ومالالن وراء ذلالالك أن حي 

  (0) قذ  هبم اخلذالُن يف بنيات الطريق .((التوريق . وأن ي

 شكر اهلل سبحانه على ما سخره للخلق: -2

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺڇ    قا  تعاىل:

 ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ ٺ

 سورة راطر  ڇڦڦ ڤ

أي: بأسالالالالالفاركم بالتجالالالالالارة، مالالالالالن قطالالالالالر إىل قطالالالالالر، وإقلالالالالاليم إىل  ڇ...ڤڤڤ ...ڇ: هوقولالالالالال))

تسالخريه لكالم هالذا اخللالق العظاليم  أي تشالكرون ربكالم علالى ڇڤڦ ...ڇ وقوله: إقليم،
، وهالالالو البحالالالر ، تتصالالالررون ريالالاله كيالالالف شالالالئتم ، وتالالالذهبون أيالالالن أرد  ، وال ميتنالالالع علالالاليكم شالالاليء منالالاله ، بالالالل 

  (3)((بقدرته قد سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض ، اجلميع من رشله ومن رمحته
 المسألة الثالثة: مظاهر توحيد األسماء والصفات:

سبأ وراطر الكثري من أمساء اهلل وصالفاته سالبحانه. وقبالل اسالتعراض اآليالات ال بالد وردت يف سورس 
 أوال  من الوقو  على تعريف األمساء والصفات، والفرق بينهما، وهو كما يلي:

 أوال: معىن توحيد األمساء والصفات:
بالكمالالالا  املطلالالالق مالالالن مجيالالالع الوجالالالوه، بنعالالالوت العظمالالالة  -جالالالل جاللالالاله -))هالالالو اعتقالالالاد انفالالالراد الالالالرب

واجلال  واجلما ، اليت ال يشاركه ريها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، أو اثبته 
 الكتالالاب لاله رسالالوله صالاللى اهلل علياله وسالاللم مالالن مجيالع األمسالالاء والصالالفات، ومعانيهالا وأحكامهالالا، الالالواردة يف

والسنة على الوجه الال ق بعظمته وجالله مالن غالري نفالي بشاليء منهالا، وال تعطيالل وال  ريالف وال متثيالل. 
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ونفي ما نفالاه عالن نفساله أو نفالاه عناله رسالوله صاللى اهلل علياله وساللم مالن النقالا ر والعيالوب وعالن كالل مالا 
 (0) ينايف كماله((

 ثانيا: الفرق بن األمساء والصفات:
تال   ،والوصف هبا ال ينايف العلمية ،عز وجل احلسىن هي أعالم وأوصا أن أمساءه  -0))  

تال  أوصاره  ،ألن أوصارهم مشعكة رنارتها العلمية املختصة ؛أوصا  العباد رإهنا تنايف علميتهم
 تعاىل

وداللة على أحدمها  ،داللة على الذات والصفة باملطابقة ،أن االسم من أمسا ه له دالالت -3
  وداللة على الصفة األخرى باللزوم. ،بالتشمن

رهي  ،واعتبار من حيث الصفات ،اعتبار من حيث الذات ،أن أمساءه احلسىن هلا اعتباران -2
  وباالعتبار الثاين متباينة. ،باالعتبار األو  معادرة

وما يطلق عليه من األخبار ال جي  أن  ،أن ما يطلق عليه يف باب األمساء والصفات توقيفي -2
رهذا رصل اخلطاب يف مسألة أمسا ه هل هي  ،كالقدمي والشيء واملوجود والقا م بنفسه  ،كون توقيفاي

  توقيفية أو جيوز أن يطلق عليه منها بع  ما ي يرد به السمع.

ريخرب به عنه رعال ومصدرا  ،أن االسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل -2
وضرب عنه باألرعا  من ذلك  ،يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ،وحنو السميع البصري القدير

رإن كان الزما ي  ،هذا إن كان الفعل متعديا (2) ڇٿ ٺ ٺ ...ڇ (3)ڇ...ٻ ٻ ٱ ڇحنو: 
  ي.يرال يقا  ح ،بل يطلق عليه االسم واملصدر دون الفعل ،حنو احلي ،ضرب عنه به

                                                           
، )الرياض: دار 0،  قيق: صربي بن سالمة شاهن، طالقول السديد شرح كتاب التوحيد. السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 0
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وأمساء املخلوقن صادرة عن  ،عن أمسا ه وصفاتهأن أرعا  الرب تبارك وتعاىل صادرة  -6
راشتقت له األمساء بعد أن   ،واملخلوق كماله عن رعاله ،رالرب تبارك وتعاىل رعاله عن كماله ،أرعاهلم

  (0) أرعاله عن كماله، ألنه كامل بذاته وصفاته(( رحصلت ،رالرب ي يز  كامال ،كمل بالفعل

 أمساء اهلل احلسىن وصفاته اليت ورد ذكرها يف السورتن، هي كما يلي على قسمن: 
 القسم األو : أمساء اهلل سبحانه: 

 يف السورتن وردت مجلة من األمساء احلسىن وهي: 
، اخلبالالالري، البصالالالري، الالالالرحيم، الجفالالالور، الشالالالكور، احلفالالاليجل، العلالالالي، احلكالالاليملفالالالجل اجلاللالالالة اهلل، العزيالالالز، 

  اح، العليم، القدير، الشهيد، السميع، القري ، الجين، احلميد. وتفصيلها كالتايل:الكبري، الفت
 أوال: لفجل اجلاللة اهلل:

لفجل اجلاللة اهلل: ))اسم )اهلل( دا  على مجيع األمساء احلسىن والصفات العليالا بالالدالالت الالثالث 
 ها عنالالالالالالالالالاله.رإنالالالالالالالالالاله دا  علالالالالالالالالالالى إهليتالالالالالالالالالاله املتشالالالالالالالالالالمنة لثبالالالالالالالالالالوت صالالالالالالالالالالفات اإلهليالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالالع نفالالالالالالالالالالي أضالالالالالالالالالالداد

وصفات اإلهلية: هي صفات الكما  املنزهة عن التشبيه واملثا  وعن العيوب والنقا ر. وهلالذا يشاليف 
 (3)ڇ...ڄ ڄ ڄ ڇ :اهلل تعالالالاىل سالالالا ر األمسالالالاء احلسالالالىن إىل هالالالذا االسالالالم العظالالاليم كقولالالاله تعالالالاىل

يقا : )اهلل( مالن أمسالاء ويقا  )الرمحن والرحيم، والقدوس والسالم، والعزيز، واحلكيم( من أمساء اهلل وال 
)الالرمحن( وال مالالن أمسالاء )العزيالالز( وحنالالو ذلالك. رعلالالم أن امساله )اهلل( مسالالتلزم جلميالالع معالاين األمسالالاء احلسالالىن 
دا  عليهالا باإلمجالا  واألمسالاء احلسالىن تفصاليل وتبيالن لصالفات اإلهليالة الاليت اشالتق منهالا اسالم )اهلل( واسالم 

ق حمبالالالالة وتعظيمالالالالا وخشالالالالوعا ورزعالالالالا إليالالالاله يف احلالالالالوا   )اهلل( دا  علالالالالى كونالالالاله مألوهالالالالا معبالالالالودا تأهلالالالاله اخلال الالالال
 وذلالالالالك مسالالالالتلزم لكمالالالالا  ربوبيتالالالاله ورمحتالالالاله املتشالالالالمنن لكمالالالالا  امللالالالالك واحلمالالالالد وإهليتالالالاله وربوبيتالالالاله ،والنوا الالالال 

                                                           
 366، 0/362،  قيق: علي بن حممد العمران، )دار عاي الفوا د(، بدائع الفوائد. ابن القيم،  0
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إذ يسالالتحيل ثبالالوت ذلالالك ملالالن لالالي  حبالالي وال مسيالالع وال  ،ورمحانيتالاله وملكالاله مسالالتلزم جلميالالع صالالفات كمالالاله
 . (0) بصري وال قادر وال متكلم وال رعا  ملا يريد وال حكيم يف أرعاله((

 ثانيا: العزيز، احلكيم، اخلبري، البصري:
 ومعانيها، كما يلي:

قهالر، وعالزة : عالزة القالدر، وعالزة المعالان هلا ثالثةالعزة و العزيز: "أي الذي له العزة جبميع معانيها .  
وعالالالزة القهالالر: هالالي عالالالزة  .رعالالزة القالالدر: معنالالالاه أن اهلل تعالالاىل ذو قالالدر عزيالالالز، يعالالين: ال نظالالري لالاله  .االمتنالالاع

وعالزة االمتنالاع: وهالي أن اهلل تعالاىل ميتنالع أن ينالاله   .الجلبة، يعين: أنه غال  كالل شاليء، قالاهر كالل شاليء
 أثبتهالالا اهلل تعالالاىل لنفسالاله، وهالالي هالالذه معالالاين العالالزة الالاليت .سالالوء أو نقالالر، رهالالو مالالأخوذ مالالن القالالوة والصالالالبة

  (3)"تد  على كما  قهره وسلطانه، وعلى كما  صفاته، وعلى متام تنزهه عن النقر
احلكالاليم: "ثبالالوت احلكمالالة لالاله سالالبحانه يف خلقالاله ويف أمالالره وشالالرعه، حيالالث يشالالع األشالالياء مواضالالعها  

   (2)ليه سوا  وال يقدح يف حكمته مقا "، وال يتوجه إوينزهلا منازهلا
واحلكمالة مالن صالفاته العلالى، والشالريعة الصالادرة عالن  ،احلكيم من أمسا اله احلسالىنابن القيم: ))وقا  

كالل مالا خلقاله اهلل وأمالر   يفوجالود احلكمالة  ...ضالرج مقالدور عالن حكمتاله وال أمره مبناها على احلكمة،  
  (2) ((ال  رج عن ذلك البتة ،وعد  ،وإحسان ،ومصلحة ،ورمحة ،وأرعاله كلها حكمة ...به

"اخلبالالالري الالالذي أدرك علمالالاله السالالرا ر، واطّلالالالع علالالى مكنالالالون الشالالما ر، وعلالالالم خفيالالات البالالالذور اخلبالالري: 
رهو اسم يرجع يف مدلوله إىل العلم باألمور اخلفية الاليت هالي يف غايالة  ولطا ف  األمور، ودقا ق األشياء.

  (0)ة"ومن باب أوىل وأحرى علمه بالظواهر واألمور اجللي اخلفاءاللطف والصجر، ويف غاية 

                                                           
، )بريوت: دار 2،  قيق: حممد املعتصم باهلل البجدادي، طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم، 0

 26، 0/22م(، 0116 -هال 0206الكتاب العريب، 
 باختصار، 226، 0/222، ، مرجع سابقسالم ابن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإل العثيمن،. 3
 -هال 0221، )املدينة املنورة: مكتبة امللك رهد الوطنية، 3، طفقه األسماء الحسنى. البدر، عبد الرزاق بن عبد احملسن، 2

 ، باختصار 301، 316(، ص 3111
، )مكة املكرمة: دار عاي الفوا د، 0 قيق: حممد أمجل اإلصالحي، ط طريق الهجرتين وباب السعادتين,. ابن القيم، 2

 311-0/016هال(، 0231
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رالالالاهلل سالالالبحانه وتعالالالاىل  .البصالالالري:  ))يعالالالين: املالالالدرك جلميالالالع املبصالالالرات، ويطلالالالق البصالالالري مبعالالالىن العلالالاليم 
 يت... ڇبصري، يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصري مبعىن عليم بأرعا  عباده، قالا  تعالاىل: 

والذي نعمل بعشه مر ي وبعشاله غالري مر الي، ربصالر اهلل إذا  ينقسالم إىل قسالمن، ) 3)ڇىث مث جث
  (2) (( )البصري)وكله داخل يف قوله: 

 واآليات اليت احتوت األمساء اآلنفة الذكر، وورد ذكرها يف السورتن هي كما يلي:
 العزيز احلكيم ال شريك له -0

 ڇ ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀڇ :قالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالاىل
 سورة سبأ

أي : أروين هالالالالالالالالالالالالذه اآلهلالالالالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالالالاليت  ڇ...ڳڳڳڳڱڱ ڇوقولالالالالالالالالالالالاله : )) 

أي: لالالي  لاله نظالالري وال نديالد ، وال شالالريك وال  ڇ...ڱڱ ...ڇ  ا هلل أنالالدادا وصالريمتوها لالاله عالدال.جعلتموهال

 ڻ... ڇ: أي : الواحالالالد األحالالالد الالالالذي ال شالالالريك لالالاله  ڇ...ںڻڻ... ڇعالالالديل ، وهلالالالذا قالالالا  : 

أي : ذو العزة اليت قد قهر هبا كل شيء ، وغلبت كل شيء ، احلكيم يف أرعاله وأقواله ،  ڇڻ
  (4) ((وشرعه وقدره ، تعاىل وتقدس

 العزيز احلكيم بفت  رمحته وإمساكها -3

 ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئڇ :قا  تعاىل

  سورة راطر  ڇوئۇئ

                                                                                                                                                                                     
فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام المستنبطة من . السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 0

 ، بتصر  يسري21، )دار ابن اجلوزي(، ص2، اعتىن به: عبد الرزاق البدر، طالقرآن
  06سورة احلجرات، اآلية: . 3
 316/ 0، ، مرجع سابقابن تيمية اإلسالمشرح العقيدة الواسطية لشيخ  العثيمن،. 2
  012/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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يقالو :  ڇەئوئوئ... ڇوقولاله ... يقو  تعالاىل ذكالره: مفالاتي  اخلالري ومجالقاله كلهالا بيالده )) 
وهو العزيز يف نْقمته ممن انتقم منه من خلقه حبالب  رمحتاله عناله وخرياتاله، احلكاليم يف تالدبري خلقاله ورتحاله 

  (1) ((هلم الرمحة إذا كان رت  ذلك صالح ا، وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة
 احلكيم اخلبري يف تدبري خلقه: -2

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺڇ     قا  تعاىل:

 سورة سبأ  ڇٿ ٿ

قالالالو  تعالالالاىل ذكالالالره: الشالالالكر الكامالالالل واحلمالالالد التالالالام كلالالاله للمعبالالالود الالالالذي هالالالو مالالالالك مجيالالالع مالالالا يف "ي 
يقو : وله الشكر الكامل يف  ڇ...ڀڀڀٺ... ڇ .السماوات السبع وما يف األرضن السبع

خلقالاله وصالالرره إيالالاهم يف تقالالديره، وهالالو احلكالاليم يف تالدبريه . اآلخالرة كالالالذي هالالو لالاله ذلالك يف الالالدنيا العاجلالالة
  (2) "خبري هبم ومبا يصلحهم، ومبا عملوا وما هم عاملون، حميط جبميع ذلك

 اخلبري بعواق  األمور: -2

 کککگگگگڳڳڳڳڱڱڇ    قا  تعاىل:

 سورة راطر  ڇڱںںڻڻڻڻ ڱ

يعالالالالالالالين اآلهلالالالالالالالة الالالالالالالاليت تالالالالالالالدعوهنا مالالالالالالالن دون اهلل ال  ڇ...کککگگ ڇقالالالالالالالا  : )) 

أي : ال يقالدرون  ڇ...گگڳڳڳ ...ڇيسمعون دعاءكم ؛ ألهنا مجاد ال أرواح ريها 

 ...مالالالالالنكم يتالالالالالربؤون، أي :  ڇ...ڱ ڱڱڱ... ڇعلالالالالالى مالالالالالا تطلبالالالالالون منهالالالالالا ، 

أي : وال ضربك بعواق  األمور ومآهلا وما تصري إلياله ، مثالل خبالري  ڇںڻڻڻ... ڇوقوله: 
  (3) ((ا  قتادة : يعين نفسه تبارك وتعاىل ، رإنه أخرب بالواقع ال حمالةهبا .ق

                                                           
   220/  31. الطربي، مرجع سابق،  0
 يسري   باختصار، 226/  31. الطربي، مرجع سابق،  3
   033/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 اخلبري البصري بعباده وما يصلحهم: -2

 ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ ٱڇ:قا  تعاىل

 سورة راطر  ڇٿ ٺ ٺ

 پ پ... ڇيا حممد مالن الكتالاب ، وهالو القالرآن  ڇ...ٱٻٻ ڇيقو  تعاىل: )) 

أي : من الكت  املتقدمة يصدقها، كما شهدت لاله بالتنوياله، وأناله منالز  مالن  ڇ...پپڀڀ

أي : هو خبالري هبالم ، بصالري مبالن يسالتحق مالا يفشالله  ڇڀٺٺٺٺ... ڇ رب العاملن.
به على من سواه . وهلذا رشل األنبياء والرسل على مجيع البشر ، ورشل النبين بعشهم على بع  ، 

مالالد صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم رالالوق مجالاليعهم ، صالاللوات اهلل علالاليهم وررالالع بعشالالهم درجالالات ، وجعالالل منزلالالة حم

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: إن اهلل بعبالالاده  ڇڀٺٺٺٺ ...ڇوقالالا  الطالالربي: )) ( 1) ((أمجعالالن
  (3) ((لذو علم وخربة مبا يعملون بصري مبا يصلحهم من التدبري

 البصري بأعما  عباده: -6

  ڇڻ ڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ ڇ قالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالاىل:
 سورة سبأ

: هذا إرشاد من اهلل لنبياله داود  ڇ...ڳ ڳ ڳ... ڇ وهي : الدروع ڇ...گ گ گ ڇ "

أي : يف الذي أعطاكم  ڇ...ڱڱ ڱ... ڇ، عليه السالم ، يف تعليمه صنعة الدروع .وقوله : 

أي : مراقالالالال  لكالالالالم ، بصالالالالري بأعمالالالالالكم وأقالالالالوالكم ، ال  ڇڻ ں ں   ڱ... ڇاهلل مالالالالن الالالالالنعم ، 
  (2)"ضفى علي من ذلك شيء

                                                           
  036/  2.  ابن كثري، مرجع سابق، 0
   262، 262/  31، مرجع سابق، . الطربي 3
 ، باختصار611/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 البصري بعباده وبإمياهنم وكفرهم -0

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ                     قالالالا  تعالالالالاىل:

  ڇٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ ڀ
 سورة راطر

يقو  ولالو يعاقال  اهلل النالاس ويكالارئهم مبالا  ڇ...ٱٻٻٻ ڇيقو  تعاىل ذكره: )) 

 ٺ ڀ ...ڇ ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها... عملوا من الذنوب واملعاصي 

يقو : ولكن يوخر عقاهبم ومواخذهتم مبا كسبوا إىل أجل معلوم عنده، حمدود ال  ڇ...ٺٺٺ

 ٿٿٿٹٹٹ ...ڇوقولالالالالالالالالالالالالالاله .. يقصالالالالالالالالالالالالالالرون دونالالالالالالالالالالالالالاله، وال جياوزونالالالالالالالالالالالالالاله إذا بلجالالالالالالالالالالالالالالوه.

و  تعالالاىل ذكالالره: رالالإذا جالالاء أجالالل عقالالاهبم رالالإن اهلل كالالان بعبالالاده بصالالري ا مالالن الالالذي يقالال ڇٹڤ
يسالالتحق أن يعاقالال  مالالنهم، ومالالن الالالذي يسالالتوج  الكرامالالة ومالالن الالالذي كالالان مالالنهم يف الالالدنيا لالاله مطيع الالا، 

  (1) ((ومن كان ريها به مشرك ا، ال ضفى عليه أحد منهم، وال يعزب عنه علم شيء من أمرهم
  الجفور، احلليم، الشكور:ثالثا: الرحيم، 

 معاين هذه األمساء وهي كالتايل:

وهالذا االسالم  (3) ڇىث مث جث ...ڇ الرحيم: "وهو الراحم لعباده، كمالا يقالو  تعالاىل:
دليل على كما  رمحة اهلل، رجميالع مالا يف العالاي العلالوي والسالفلي مالن املنالارع واخلالريات مالن آثالار رمحتاله. 

  (2)ويوم القيامة ضتر سبحانه بالرمحة والفشل واإلحسان باملومنن وبرسله"
الجفور: "هو الذي ميحو السيئات ويتجاوز املعاصي ويسالع، رمجفرتاله سالبحانه وسالعت املخلوقالات 

        ۆئ ۆئ    ۇئ ...ڇوالالالالذنوب واجلالالالرا م، وي يالالالز  سالالالبحانه معرورالالالا بالصالالالف  والجفالالالران موصالالالورا. قالالالا  تعالالالاىل: 

                                                           
  266/  31. الطربي، مرجع سابق،  0
  22. سورة األحزاب، اآلية: 3
  باختصار، 010، 011. البدر، مرجع سابق، ص 2
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بالالدرع . ومجفرتالاله سالالبحانه نوعالالان: املجفالالرة والعفالالو العالالام وهالالو عالالن مجيالالع الكفالالار وغالالريهم، ڇۈئ ۈئ
العقوبالالالات املنعقالالالدة أسالالالباهبا واملقتشالالالية لقطالالالع الالالالنعم عالالالنهم، رهالالالم يوذونالالاله بالشالالالرك والسالالال  وغالالالريه وهالالالو 
يعاريهم ويرزقهم ويعطيهم من نعيم الدنيا. والنوع الثاين: مجفرتاله اخلاصالة للتالا بن واملسالتجفرين والالداعن 

كفالالالالر ورسالالالالوق   العابالالالالدين، ركالالالالل مالالالالن تالالالالاب توبالالالالة نصالالالالوحا رالالالالإن اهلل يجفالالالالر لالالالاله مالالالالن أي ذنالالالال  كالالالالان مالالالالن
 (0)وعصيان"

احللالالاليم: "أي الالالالذي ال يعجالالالل علالالالى عبالالالاده بعقالالالوبتهم علالالالى ذنالالالوهبم ومعاصالالاليهم، يالالالرى عبالالالاده وهالالالم 
يكفرون به ويعصونه وهالو حيلالم علاليهم، ريالوخر وينظالر، ويوجالل وال يعجالل، ويالوايل علاليهم الالنعم وحلماله 

  (3) ذلك سبحانه عن علم وقوة وقدرة ال عن عجز."
ويشكر القليالل مالن  ،العبد ويورقه ملا يشكره عليه على احلقيقة رإنه يعطىهو الشكور ))الشكور: 

ويشالالكر  ،أضالالعا  مشالالاعفة إىلويشالالكر احلسالالنة بعشالالر أمثاهلالالا  ،العمالالل والعطالالاء رالالال يسالالتقله أن يشالالكره
ويشالكره بفعلاله  ،ويلقالى لاله الشالكر بالن عبالاده ،عبده بقوله بأن يثىن عليه بن مال كتاله و  ملئاله األعلالى

وهالالو الالالذى ورقالاله  ،وإذا بالالذ  لالاله شالاليئا رده عليالاله أضالالعارا مشالالاعفة ،شالاليئا أعطالالاه أرشالالل منالاله رالالإذا تالالرك لالاله
عالالالدوه مبالالالا يفعلالالاله مالالالن اخلالالالري  يومالالالن شالالالكره سالالالبحانه أنالالاله جيالالالاز  ...للالالالعك والبالالالذ  وشالالالكره علالالالى هالالالذا وذاك

حسان وهالو مالن أبجال  رال يشيع عليه ما يعمله من اإل ،الدنيا وضفف به عنه يوم القيامة يفواملعرو  
  (2) ((ليهإخلقه 

 أما اآليات اليت اشتملت على هذه األمساء رهي كالتايل: 
 الرحيم والجفور لعامة عباده -0

 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڇ      قالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ  ڇڃڃ ڄ

                                                           
 ، باختصار وتصر  يسري 000 -061. البدر، مرجع سابق، ص 0
 يسري  باختصار، 322. البدر، مرجع سابق، ص 3
 223، 220،  قيق: إمساعيل بن غازي مرحبا، )دار عاي الفوا د(، صعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ابن القيم، 2
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أي: يعلالالالالم عالالالالدد القطالالالالر النالالالالاز  يف أجالالالالزاء األرض،  ڇ...ٿٿٹٹٹٹڤڤ ڇ))

 ڇواحلالالالالالالالال  املبالالالالالالالالذور والكالالالالالالالالامن ريهالالالالالالالالا ، ويعلالالالالالالالالم مالالالالالالالالا ضالالالالالالالالرج مالالالالالالالالن ذلالالالالالالالالك: عالالالالالالالالدده وكيفيتالالالالالالالاله وصالالالالالالالالفاته، 

أي : مالالالالن األعمالالالالالا   ڇ...ڦڦڄ... ڇأي: مالالالالن قطالالالالر ورزق،  ڇ...ڤڤڦڦ...

أي : الرحيم بعباده رال يعاجل عصاهتم بالعقوبة ،  ڇڃ ڄڄ...ڇالصاحلة وغري ذلك ، 
وقالالد ذُكالالر كالالذلك يف معالالىن الالالرحيم الجفالالور يف  (1) ((الجفالالور عالالن ذنالالوب عبالالاده التالالا بن إليالاله املتالالوكلن عليالاله

الذي الرمحة واملجفرة وصفه، وي تز  آثارمها تنز  على عباده كل وقت حبس  ما قاموا به هذه اآلية: ))
  (3) من مقتشياهتما.((

 احلليم الجفور عن معاصي العباد -3

 کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڇ  قالالالا  تعالالالاىل:

 سورة راطر   ڇۀۀہ ڻڻڻ

أخرب تعاىل عن قدرتاله العظيمالة الاليت هبالا تقالوم السالماء واألرض عالن أمالره ، ومالا جعالل ريهمالا مالن )) 
أي: أن تشالالطربا عالالالن  ڇ...کگگگگڳڳ ڇالقالالوة املاسالالكة هلمالالالا ، رقالالا  : 

أي: ال يقدر على دوامهما وإبقا هما  ڇ...ڳڱڱڱڱںںڻ... ڇ ...أماكنهما
إال هو ، وهو مع ذلك حليم غفور ، أي : يالرى عبالاده وهالم يكفالرون باله ويعصالونه ، وهالو حيلالم ريالوخر 

 (3) (( ڇۀۀ ڻڻ ...ڇوينظر ويوجل وال يعجل ، ويسع آخرين ويجفر ؛ وهلذا قا  : 

 الجفور الشكور ل عما  الصاحلة -2

                                                           
  666/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 0
ال ،  قيق ومقابلة: عبد الرمحن بن مع, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. السعدي، عبد الرمحن بن ناصر 3

 602م(، ص3110 -هال0233، )بريوت: موسسة الرسالة، 0اللوحيق، ط
    022/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئڇ    قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:

ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ

 سورة راطر   ڇمئىئيئ

الجل  علاليهم الفشالل بأناله يزيالدهم علالى مالا تسالتحقه أعمالاهلم  أي ليويف اهلل الالذين يتلالون كتاباله." وأسه
 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ...ڇثوابا  من رشله، وهو مشاعفة احلسالنات الالواردة يف قولاله تعالاىل: 

وذيل هالذا الوعالد مبالا حيققاله وهالو أن الجفالران والشالكران مالن شالأنه ، رالإّن  (0)  ڇ...ڑ ڑ ژ     ژ ڈ
رالالالاملجفرة تالالالأس علالالالى تقصالالالري العبالالالاد  مالالالن صالالالفاته الجفالالالور الشالالالكور ، أي الكثالالالري املجفالالالرة والشالالالديد الشالالالكر.

املطيعالالن ويف حمالالو الالالذنوب املاضالالية بالتوبالالة، والشالالكر كنايالالة عالالن مشالالاعفة احلسالالنات علالالى أعمالالاهلم رهالالو 
  (3)"الذي جيازي على عمل ا,زّي جبزاء وارر يد  جزاؤه على أنه محد للفاعل رعله شكر بالعمل ألن

سالالالالالالورة   ڇژژڑڑککککگگگگڳڇ قالالالالالالا  تعالالالالالالاىل:
 راطر
إن اهلل تعالالاىل ذكالالره أخالالرب عالالن هالالوالء القالالوم الالالذين أكالالرمهم مبالالا أكالالرمهم بالاله أهنالالم قالالالوا حالالن دخلالالوا "

أهنالالالم محالالالدوه علالالالى وي ضصالالالر اهلل إذ أخالالالرب عالالالنهم  ڇک...ژڑڑککک ...ڇاجلنالالالة 
إذهابه احلزن عنهم نوع ا دون نالوع، بالل أخالرب عالنهم أهنالم عمالوا مجيالع أنالوع احلالزن بقالوهلم ذلالك، وكالذلك 

إن ربنالالا لجفالالور لالالذنوب عبالالاده الالالذين تالالابوا مالالن ذنالالوهبم،  ڇگگگگ ...ڇ :وقولالاله. ذلالالك
ا مالالالن وصالالالاحل مالالالا قالالالدموا يف الالالالدني رسالالالاترها علالالاليهم بعفالالالوه هلالالالم عنهالالالا، شالالالكور هلالالالم علالالالى طالالالاعتهم إيالالالاه،

  (3)" حلسناهتم. ڇگگگگ ...ڇعن قتادة قوله  األعما .

 رابعا: احلفيجل: 

                                                           
  360. سورة البقرة، اآلية: 0
 ، باختصار يسري  216/  33. ابن عاشور، مرجع سابق، 3
 يسري  باختصار، 202،  202/  31. الطربي، مرجع سابق،  2
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احلفالاليجل علالالى عبالالاده كْلمالالا عملالالوه، أحصالالاه اهلل ونسالالوه، وعلالالم تعالالاىل )) ومعالىن اسالالم احلفالاليجل هالالو:
ذلك، ومّيز اهلل صاحل العمل من راسده، وحسنه من قبيحه، وعلالم مالا يسالتحق مالن اجلالزاء ومقالداره مالن 

وللحفيجل أيشا  معىن آخر، وهو الذي تكفل حبفالجل  .والعقاب. رهو يف هذا املعىن مبعىن احلفيجلالثواب 
وأمالالا احلفالالجل  رهالالذا حفالالجل عالالام. (0) ڇ... کگگگگڳڳڇخملوقاتالاله وإبقا هالالا، 

. رمالالالن حفالالالجل أوامالالالر اهلل باالمتثالالالا   (3)ك(احفالالالجل اهلل حيفظالالال)هلل عليالالاله وسالالاللم: اخلالالالاص رقالالالد قالالالا  صالالاللى ا
ونواهيه باالجتناب، وحفجل ررجه ولسانه ومجيع أعشا ه، وحفجل حدود اهلل رلم يتعدها، حفظاله اهلل يف 
دينه مالن الشالبهات القادحالة يف اليقالن، وحفظاله مالن الشالهوات واإلرادات املناقشالة ملالا حيباله اهلل ويرضالاه، 

، وحفجل اهلل عليه دنيالاه، وحفظاله يف أوالده (2)ڇ...گ گ گ    ک ک ...ڇوحفجل عليه إميانه 
  (2) ((وأهله ومن يتصل به.

 وقد ورد اسم احلفيجل يف موضع واحد وهو يف سورة سبأ، كالتايل:

 احلفيجل على أعما  العباد:

 ې ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېڇ  قا  تعاىل:

 سورة سبأ   ڇىىائائەئەئوئ ې

الالذين وصالف صالفتهم مالن حجالة يشاللهم يقو  تعاىل ذكره: وما كالان إلبلالي  علالى هالوالء القالوم ))

يقالالالالو : مالالالالن يصالالالالدق  ڇ ...ۅۅۉ ...ڇ هبالالالالا إال بتسالالالالليطناه علالالالاليهم؛ لالالالالُيعلم حزبُنالالالالا وأولياؤنالالالالا

رالالال يالالوقن باملعالالاد، وال يصالالدق بثالالواب وال  ڇ...ۉېېېې ...ڇبالبعالالث والثالالواب والعقالالاب 

يقو  تعاىل ذكره: وربك يا حممالد علالى أعمالا   ڇ...ىائائەئەئ... ڇوقوله .. عقاب.
                                                           

  20. سورة راطر، اآلية: 0
 . 3206، رقم احلديث 211. العمذي، مرجع سابق، كتاب صفة القيامة، ص3

 -هال0216، )بريوت: املكت  اإلسالمي، 2، طصحيح الجامع الصغير األلباين، حممد ناصر الدين،, صححه األلباين
 0120، رقم احلديث 0/0200م(، 0166

  022. سورة البقرة، اآلية: 2
  61مرجع سابق، ص فتح الرحيم الملك العالم, . السعدي، 2
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ال يعزب عناله علالم شاليء مناله، وهالو  ڇ...ەئ ...ڇ الكفرة به، وغري ذلك من األشياء كلهاهوالء 
  (1) ((جماٍز مجيعهم يوم القيامة مبا كسبوا يف الدنيا من خري وشر

 خامسا: العلي، الكبري:
"يعالين علالالو اهلل املطلالق، رهالو العلالالي علالو ذات، رقالد اسالالتوى علالى العالالر ، : معالان ةالعلالي: ولاله ثالثالال

. وهالالالو العلالالالي علالالالو (3)ڇڑ ژ ژ   ڈ ڇوعالالالال علالالالى مجيالالالع الكا نالالالات وباينهالالالا، قالالالا  تعالالالاىل 
الشالالأن، رهالالو املتعالالايل عالالن مجيالالع النقالالا ر والعيالالوب املناريالالة إلهليتالاله وربوبيتالاله وأمسا الاله وصالالفاته. وهالالو العلالالي 

 (2) وال منازع."علو قهر رال مجال  له 
وهو الذي له الكربيالاء والعظمالة. ومعالاين الكربيالاء نوعالان: أحالدمها: يرجالع إىل صالفاته وأْن "الكبري: 

لاله مجيالالع معالالاين العظمالالة واجلالالال ، كالالالقوة والعالالزة، وكمالا  القالالدرة، وسالالعة العلالالم، وكمالالا  ا,الالد وغريهالالا مالالن 
التعظالاليم والتكبالالري واإلجالالال  والتمجيالالد  أوصالالا  العظمالالة والكربيالالاء. النالالوع الثالالاين: أناْلاله ال يسالالتحق أحالالد

غريه، ريستحق على العباد أن يعظموه بقلوهبم وألسنتهم وأعماهلم. ومن تعظيمه أن يطاع رالال يعصالى، 
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڇوياُلالذكر رالالال يُنسالالى، ويشالالكر رالالال ُيكفالالر. 

  (2)" (2) ڇ  ۆ ۇ ڭۇ               ڭ ڭ ڭ ۓ
 الكبري يف موضع واحد وهو يف سورة سبأ، كالتايل: وقد ورد االمسان العلي

 العلي والكبري على كل شيء:

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺڇ :قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل

   سورة سبأ  ڇٿٿٿٹٹٹٹڤ ٿ
                                                           

  212/  31. الطربي، مرجع سابق،  0
  2. سورة طه، اآلية: 3
، 03اختصار: هشام بن عبد القادر آ  عقدة، ط مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول, . احلكمي،2

 ، بتصر  يسري 20م(، ص3110 -هال0236)القاهرة: دار الصفوة، 
  000. سورة اإلسراء، اآلية: 2
 باختصار، 22، 22مرجع سابق، ص فتح الرحيم الملك العالم, . السعدي، 2
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وكربيا الالاله ال  أي: لعظمتالالاله وجاللالالاله ڇ...ٱٻٻٻٻپپپ ڇ: تعالالالاىل قالالالا "

 ڇ: تعالالالالالالاىل قولالالالالالاله. و جيالالالالالالعأ أحالالالالالالد أن يشالالالالالالفع عنالالالالالالده تعالالالالالالاىل يف شالالالالالاليء إال بعالالالالالالد إذنالالالالالاله لالالالالالاله يف الشالالالالالالفاعة

 ،وهالالالذا أيشالالالا مقالالالام رريالالالع يف العظمالالالة ڇ...ٿٿٿ ڀڀڀڀٺٺٺٺٿ...
وهالالو أنالاله تعالالاىل إذا تكلالالم بالالالوحي، مسالالع أهالالل السالالماوات كالمالاله، أرعالالدوا مالالن اهليبالالة حالالا يلحقهالالم مثالالل 

 ڇ...ڀڀڀڀٺ... ڇقيالالل يف قولالاله تعالالاىل:  الجشالالي. قالالاله ابالالن مسالالعود ومسالالروق، وغريمهالالا.
يسالالأ  بعشالالهم بعشالالا: مالالاذا قالالا  ربكالالم؟ ريخالالرب بالالذلك محلالالة  أي : زا  الفالالزع عنهالالا. رالالإذا كالالان كالالذلك

العر  للذين يلوهنم، ا الذين يلوهنم ملن  تهم، حا ينتهي اخلرب إىل أهالل السالماء الالدنيا؛ وهلالذا قالا : 

علالى   ڇ...ٹٹ ...ڇ)) (0")أي: أخربوا مبا قا  من غري زيالادة وال نقصالان ڇ...ٿٿ... ڇ

   (3) ((الذي ال شيء دونه ڇ...ٹ... ڇكل شيء 

         ، القديرالفتاح، العليمسادسا: 
حالالالدمها: رالالالت  حبكمالالاله الالالالديين وحكمالالاله اجلزا الالالي، والثالالالاين: رتحالالاله أالفتالالالاح: "رتحالالاله تعالالالاىل نوعالالالان: 

حبكمالالالاله القالالالالدري. رفتحالالالاله حبكمالالالاله الالالالالديين هالالالالو شالالالالرعه علالالالالى السالالالالنة الرسالالالالل مجيالالالالع مالالالالا حيتاجالالالاله املكلفالالالالون 
وليا اله أوبالن  ،نبيا اله وخمالالفيهمأما رتحه اجلزا ي هو رتحاله بالن أويستقيمون به على الصراط املستقيم. و 

عداء وعقوبتهم. وكذلك رتحاله يالوم القيامالة وحكماله بالن وبإهانة األ ،تباعهمأعدا هم بإكرام األنبياء و أو 
ونفع  ، كل عامل عمله. وأما رتحه القدري رهو ما يقدره على عباده من خري وشريفحن يو  ،اخلال ق
ومنالالارع الالالدنيا والالالدين مالالن املعالالار  الربانيالالة  ،ومالالا يفتحالاله مالالن مجيالالع أبالالواب اخلالالريات ،نالالعوعطالالاء وم ،وضالالر

واحلقالالالا ق اإلميانيالالالة. ويفالالالت  أيشالالالا  لعبالالالاده أبالالالواب األرزاق وطالالالرق األسالالالباب، ويهيالالالل للمتقالالالن مالالالن األرزاق 
ة، ويفالت  وأسباهبا ما ال حيتسبون، ويعطي املتوكلن روق ما يطلبون ويوملون، وييّسالر هلالم األمالور العسالري 

  (2)هلم األبواب املجلقة"

                                                           
  باختصار، 012/  2. ابن كثري، مرجع سابق،  0
  211/  31. الطربي، مرجع سابق، 3
 يسري  باختصار، 26مرجع سابق، ص فتح الرحيم الملك العالم, . السعدي، 2
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))العلاليم بكالل  شاليء، الالذي ال ضفالى علياله شاليء يف األرض وال يف السالماء، وال يعالزب العليم: 
عالالالالالالن علمالالالالالاله شالالالالالاليء، أحالالالالالالاط علمالالالالالاله بالواجبالالالالالالات واملسالالالالالالتحيالت واجلالالالالالالا زات، وباملاضالالالالالاليات واحلاضالالالالالالرات 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ڇواملستقبالت، وبالعاي العلوي والسفلي، وباخلفيات واجلليالات، 

 حب جب يئ ىئ مئ      حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ

. يعلالالم السالالر وأخفالالى، ويعلالالم مالالا أكنتالاله الصالالدور ومالالا توسالالوس بالاله النفالالوس، (0)ڇ حت        جت يب ىب مب خب
  (3) ((وما روق السموات العلى وما  ت الثرى

املوجالودات وبقدرتاله دبرهالا، القدير: "هذا االسم يعين أن اهلل سبحانه كامل القدرة، ربقدرته أوجالد 
وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته حيي ومييت، ويبعالث العبالاد وجيالازي احملسالن واملساليء، الالذي إذا أراد 
شيئا قا  له كن ريكون، وبقدرته يقل  القلوب ويصررها على ما يشاء. ولكمالا  قدرتاله ال حياليط أحالد 

ت واألرض ومالالا بينهمالالا يف او اه خلالالق السالالمبشالاليء مالالن علمالاله إال مبالالا شالالاء أن يعلمالاله إيالالاه، ولكمالالا  قدرتالال
  (2)ستة أيام وما مسه من لجوب"

 اآليات اليت ورد ريها ذكر األمساء الفتاح والعليم والقدير، توضي  ذلك ريما يلي:
 الفتاح العليم حبكمه وعدله -0

 سورة سبأ  ڇژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گڇ قا  تعاىل:

أي: يالالوم القيامالالة، جيمالالع بالالن اخلال الالق يف صالالعيد واحالالد،  ڇ...ژ ژ ڑ ڑ... ڇوقولالاله: )) 

، أي: حيكم بيننا بالعد ، ريجزي كل عامالل بعملاله، إن خالريا رخالري،  ڇ...ک ک ک ک ...ڇ

گ  ...ڇوهلالذا قالا  تعالالاىل:  ...وإن شالرا رشالر. وسالتعلمون يومئالذ ملالن العالزة والنصالرة والسالعادة األبديالة

 (2) ((األمورأي: احلاكم العاد  العاي حبقا ق  ڇ...گ گ
                                                           

 21ة: . سورة األنعام، اآلي0
 21مرجع سابق، ص فتح الرحيم الملك العالم, . السعدي، 3
 يسري  باختصار، 322. البدر، مرجع السابق، ص 2
  012/  2. ابن كثري، مرجع سابق،  2
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 عليم مبا يصنع الكفار والعصاة -3

 ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںڇ    قا  تعاىل:

سورة راطر  ڇڻڻڻۀۀہہہہ ڻ ں

من حْسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي اهلل والكفر باله، وعبالادة مالا عيقو  تعاىل ذكره: "
 ڇوقولالالاله . قبحالالاله مجيالالالل دونالالاله مالالالن اآلهلالالالة واألوثالالالان، رالالالرآه حسالالالن ا رحسالالال  سالالاليل ذلالالالك حسالالالن ا، وظالالالن أن

يقالالالالو : رالالالالإن اهلل ضالالالالذ  مالالالالن يشالالالالاء عالالالالن اإلميالالالالان بالالالاله  ڇ...گڳڳڳڳڱڱڱ...
واتباعك وتصديقك، ريشله عن الرشاد إىل احلق يف ذلك، ويهدي من يشاء، يقو : ويورالق مالن يشالاء 

 ڻ ںں...ڇ     لإميالالالالالالالالالالان بالالالالالالالالالاله واتباعالالالالالالالالالالك والقبالالالالالالالالالالو  منالالالالالالالالالالك، رتهديالالالالالالالالالاله إىل سالالالالالالالالالالبيل الرشالالالالالالالالالالاد

وقولاله  يقو : رال هتلك نفسك حزن ا علالى ضالاللتهم وكفالرهم بالاهلل وتكالذيبهم لالك. ڇ...ڻڻ

يقو  تعاىل ذكالره: إن اهلل يالا حممالد ذو علالم مبالا يصالنع هالوالء الالذين زيالن  ڇۀۀہہہ ...ڇ
  (1) "هلم الشيطان سوء أعماهلم، وهو حمصيه عليهم، وجمازيهم به جزاءهم

 عليم بذات الصدور -2

 ڇېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  یی ی  ی جئ حئ مئ ڇ    قا  تعاىل:

  سورة راطر 

يقو  تعالاىل ذكالره: إن اهلل عالاي  ڇ...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی...ڇوقوله ))  
نه، ومالا هالو غا ال  عالن وتشالمرونه، ومالا ي تشالمروه وي تنالوه ممالا سالتنو ما  فون أيهالا النالاس يف أنفسالكم 

أبصالالاركم يف السالالماوات واألرض، رالالاتقوه أن يطلالالع علالاليكم، وأنالالتم تشالالمرون يف أنفسالالكم مالالن الشالالك يف 
 (( ڇی  ی جئ حئ... ڇوحدانيالالة اهلل أو يف نبالالوة حممالالد، غالالري الالالذي تبدونالاله بألسالالالنتكم، 

(2)   
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 عليم قدير تلقه وباالنتقام ممن عصاه -2

 حت يبجت ىب مب خب حب جب يئ ىئ            مئ   حئ جئ  ی ی ی ی ڇ قالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:

  سورة راطر  ڇ جس مخ حخ           جخ   مح مججح حج يث ىث مث جث يت      ىت مت         خت

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: أوي ي ْسالالره يالالا حممالالد هالالوالء املشالالركون بالالاهلل يف األرض الالاليت أهلكنالالا أهلهالالا بكفالالرهم بنالالا "

مالالالن األمالالالم الالالاليت كالالالانوا ميالالالرون هبالالالا أي  ڇ...حب جب يئ ىئ            مئ   حئ جئ ...ڇوتكالالالذيبهم رسالالاللنا 
هنلكهالالم وبالالرب مسالالاكنهم وجنعلهالالم مالالثال ملالالن بعالالدهم، ريتعظالالوا هبالالم وينالالالزجروا عْمالالا هالالم عليالاله مالالن عبالالادة 

لالالن يتعالالذر  ڇجت...يب ىب مب خب... ڇاآلهلالالة بالشالالرك بالالاهلل، ويعلمالالوا أن الالالذي رعالالل بأولئالالك مالالا رعالالل 

 مت         خت حت... ڇوقولاله  عليه أن يفعل هبم مثل الذي رعل بأولئك مالن تعجيالل النقمالة والعالذاب هلالم.

يقالالالو  تعالالالاىل: ولالالالن يعجزنالالالا هالالالوالء املشالالالركون بالالالاهلل مالالالن  ڇ...مججح حج يث ىث مث جث يت      ىت
ا، ريسبقونا هرب ا يف األرض إذا حنن أردنا هالكهم؛ ألن اهلل  ي يكالن ليعجالزه عبدة اآلهلة املكذبون حممد 

يقالالالو  تعالالالاىل: إن اهلل   ڇمخ حخ           جخ   مح ...ڇوقولالالاله  .شالالاليء يريالالالده يف السالالالماوات وال يف األرض
كان عليم ا تلقه، وما هو كا ن، ومن هو املستحق منهم تعجيل العقوبة، ومالن هالو عالن ضالاللته مالنهم 

  (0) "راجع إىل اهلدى آي ، قديرا على االنتقام ممن شاء منهم، وتوريق من أراد منهم لإميان.

 قدير على اخللق وغري ذلك -2

 ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھڇ      قالالا  تعالالاىل:

 سورة راطر  ڇھھےےۓۓڭ ڭڭڭۇۇۆۆ

يقو  تعاىل ذكره: الشكر الكامل للمعبالود الالذي ال تصالل  العبالادة إال لاله، وال ينبجالي أن تكالون )) 
إىل مالالالالن يشالالالالاء مالالالالن عبالالالالاده،  ڇ...ۀۀہ... ڇلجالالالالريه خالالالالالق السالالالالماوات السالالالالبع واألرض، 
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يقالالالالو : أصالالالالحاب أجنحالالالالة يعالالالالين  ڇ...ہہہھھ ...ڇوريمالالالالا شالالالالاء مالالالالن أمالالالالره وهنيالالالاله 
 :وقوله.. . مال كة، رمنهم من له اثنان من األجنحة، ومنهم من له ثالثة أجنحة، ومنهم من له أربعة

وذلالالالك زيادتالالاله تبالالالارك وتعالالالاىل يف خلالالالق هالالالذا امللالالالك مالالالن األجنحالالالة علالالالى  ڇ...ےۓۓ ھے ...ڇ

  ڇرة والسالالالاللطان لالالالاله اخللالالالالق واألمالالالالر ولالالالاله القالالالالد...  اآلخالالالالر مالالالالا يشالالالالاء، ونقصالالالالانه عالالالالن اآلخالالالالر مالالالالا أحالالالال 

يقالالو : إن اهلل تعالالاىل ذكالالره قالالدير علالالى زيالالادة مالالا شالالاء مالالن ذلالالك ريمالالا شالالاء،  ڇڭڭڭۇۇۆ...
ونقصان مالا شالاء مناله ممالن شالاء، وغالري ذلالك مالن األشالياء كلهالا، ال ميتنالع علياله رعالل شاليء أراده سالبحانه 

   (1) ((وتعاىل
 سابعا: الشهيد:

شالاليء، مسالالع مجيالالع األصالالوات خفيهالالا  الشالالهيد: ))أي املطلالالع علالالى كالالل شالاليء الالالذي ال ضفالالى عليالاله
وجليهالا، وأبصالر مجيالالع املوجالودات دقيقهالالا وجليلهالا، صالالجريها وكبريهالا. وأحالالاط علماله بكالالل شاليء، الالالذي 

 (3) شهد لعباده وعلى عباده مبا عملوه((
 وقد ورد اسم الشهيد مرة واحدة يف سورة سبأ، كما يلي:

 شهيد على حقيقة األعما  وغريه

  ڇییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثڇ              قالالالالالا  تعالالالالالاىل:
 سورة سبأ
يقو  تعاىل ذكره: قل يا حممد لقومك املكذبيك الرادين عليك ما أتيتهم به من عند ربالك: مالا )) 

ونصالالاليحيت لكالالالم يف أمالالالري إيالالالاكم باإلميالالالان بالالالاهلل،  ...أسالالالألكم مالالالن ُجعهالالالٍل علالالالى إنالالالذاريكم عالالالذاب اهلل، 
والعمالالل بطاعتالاله، رهالالو لكالالم ال حاجالالة يل بالاله. وإ الالا معالالىن الكالالالم: قالالل هلالالم: إين ي أسالالألكم علالالى ذلالالك 

 ڇجعالالالالالالالالالالالالال رتتهمالالالالالالالالالالالالوين، وتظنالالالالالالالالالالالالوا أين إ الالالالالالالالالالالالا دعالالالالالالالالالالالالوتكم إىل اتبالالالالالالالالالالالالاعي ملالالالالالالالالالالالالا  آخالالالالالالالالالالالالذه منكم...وقولالالالالالالالالالالالاله 

اهلل والعمالالل بطاعتالاله، وتبلالاليجكم يقالالو : مالالا ثالالوايب علالالى دعالالا كم إىل اإلميالالان بالال ڇ...حبخبمبىبيب...
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يقو : واهلل على حقيقة مالا أقالو  لكالم شالهيد يشالهد  ڇحتختمتىتيت... ڇرسالته، إال على اهلل 
  (1) ((يل به، وعلى غري ذلك من األشياء كلها

 ثامنا: السميع، القري :
أمالالا السالالميع مبعالالىن  معنيالالان أحالالدمها: مبعالالىن ا,يالال . والثالالاين: مبعالالىن السالالامع للصالالوت. ه))لالالالسالالميع: 

وأمالا  أي: ,يال  الالدعاء.   (3)ڇۅ ۋ ۋ ٴۇ ...ڇا,يال ، رمثلالوا لاله بقولاله تعالاىل عالن إبالراهيم: 
أقسام: األو : مسع يراد به بيالان عمالوم إدراك مسالع السميع مبعىن إدراك الصوت، رإهنم قسموه إىل عدة 

به النصر والتأييد. الثالث: مسع يراد اهلل عز وجل، وأنه ما من صوت إال ويسمعه اهلل. الثاين: مسع يراد 
  (2) ((به الوعيد والتهديد
قرٌب عام بعلماله وخربتاله ومراقبتاله  أي هو تعاىل القري  لكل  أحد، ، وقربه تعاىل نوعان:القري : "

وقرٌب خاص من عابديه وداعيه وحمبيه، قالرب  ومشاهدته وإحاطته، رهو أقرب إىل كل  أحد من نفسه.
ر ُك لالاله  حقيقالالة، وإْ الالا تُعلالالم آثالالاره مالالن لطفالاله بعبالالده وعنايتالاله بالاله وتوريقالاله وتسالالديده، وحشالالور القلالال  ال ياُلالده

ومالالالن آثالالالاره: اإلجابالالالُة للالالالداعن واإلثابالالالة للعابالالالدين، ومالالالا  عنالالالده يف تلالالالك احلالالالا  الالالاليت حصالالالل ريهالالالا القالالالرب.
 ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ڇأحسالالن اقالالعان القريالال  با,يالال . قالالا  تعالالاىل: 

ا,يالالال  إجابالالالة خاصالالالة للمسالالالتجيبن لالالاله، و  . إجابالالالة عامالالالة للالالالْداعن رهالالالو ا,يالالال  ،(2) ڇ ۈئ...ۈئ ۆئ ۆئ

، أي رالالالالالإذا اسالالالالالتجابوا يل ڇ...ېئ ېئ... ڇاملنقالالالالالادين لشالالالالالرعه. وهلالالالالالذا عْقالالالالال  ذلالالالالالك بقولالالالالاله: 

 ڇ...   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ڇ أجبتهم. وهو ا,ي  أيشا  إجابالة خاصالة للمشالطرين كمالا قالا : 

(2) ،
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طمعه وتعلقه باهلل رب العاملن، رما أسرع اإلجابالة هلالذا، وكذلك من انقطع رجاؤه من املخلوقن وقوي 
  (0)"وكْلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه برب ه حصل له من اإلجابة حبس  ذلك

 وقد جاء االمسان السميع القري  يف موضع واحد وهو يف سورة سبأ، كما يلي:
 السميع القري  من عباده

 ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڇ قا  تعاىل:

    سبأ سورة ڇڤ

يقو  تعاىل ذكره: قل يا حممد لقومك: إن ضللت عن اهلدى رسلكت غري طريق احلق، إ الا ))  
 ڇ، ضالالالالالالالاليل عالالالالالالالن الصالالالالالالالواب علالالالالالالالى نفسالالالالالالالي، يقالالالالالالالو : رالالالالالالالإن ضالالالالالالالاليل عالالالالالالالن اهلالالالالالالالدى علالالالالالالالى نفسالالالالالالالي ضالالالالالالالره

يقالالو : ربالالوحي  ڇ...ٿٿٹٹ... ڇ يقالالو : وإن اسالالتقمت علالالى احلالالق ڇ...ٿٿ...
ريب مسيالالع ملالالا أقالالو  لكالالم  اهلالالدى. إناهلل الالالذي يالالوْحي إيل، وتوريقالاله لالسالالتقامة علالالى حمجالالة احلالالق وطريالالق 

قريال  مالن كالل مالتكلم يسالمع كالل مالا ينطالق باله،  وهالوحارجل له، وهو ا,ازي يل على صالدقي يف ذلالك، 
 . (2) ((أقرب إليه من حبل الوريد
 تاسعا: الجين، احلميد:
وتعالالاىل الجالالين بذاتالاله، الالالذي لالاله الجالالىن التالالام املطلالالق مالالن مجيالالع الوجالالوه واالعتبالالارات  الجالالين: "رهالالو تبالالارك

لكماله وكما  صفاته الاليت ال يتطالرق إليهالا نقالر بوجاله مالن الوجالوه، وال ميكالن إال أن يكالون غنيالا، ألن 
ن  غناه من لوازم ذاته. رهو غين عن مجيع اخللق ال حيتاج إليهم بوجه مالن الوجالوه، وهالم مفتقالرون إلياله مال

  (2)كل وجه ال يستجنون عن إحسانه وكرمه وتدبريه طررة عن"
احلميد: " هو الذي له احلمد الكامل لثبوت كل ما حيمد عليه من صفات كماله ونعوت جالله، 
واحلمد هلل نوعان: محد على إحسانه إىل عباده وهالو مالن الشالكر، ومحالد ملالا يسالتحقه بنفساله مالن نعالوت  
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مطلقالالا علالالى كالالل رعالالل، ومحالالدا خاصالالا علالالى إحسالالانه إىل احلامالالد، وال  كمالالاله، رهالالو سالالبحانه حممالالود محالالدا
  (0)يكون محد احملمود إال مقرونا مع حمبته، وهو سبحانه احملمود املعبود"

 وقد جاء االمسان الجين احلميد يف موضع واحد وهو يف سورة راطر، كما يلي:
 الجين عن خلقه احلميد على كل شيء

 سورة راطر   ڇےۓ  ۀہہہہھھھھےڇ    قا  تعاىل:

يقالالو  تعالالاىل ذكالالره: يالالا أيهالالا النالالاس أنالالتم أولالالو احلاجالالة والفقالالر إىل ربكالالم رإيالالاه راعبالالدوا، ويف رضالالاه )) 

عن عبالادتكم إيالاه وعالن  ڇ...ھھے... ڇرسارعوا، يجنكم من رقركم، وتالنهْج  لديه حوا جكم 

يعالالين: احملمالالود علالالى  ڇ...ے  ...ڇخالالدمتكم، وعالالن غالالري ذلالالك مالالن األشالالياء؛ مالالنكم ومالالن غالالريكم 
ويأس املعىن يف قوله )وهو  (3) ((نعمه؛ رإن كل نعمة بكم وبجريكم رمنه، رله احلمد والشكر بكل حا 

أي: هالو املنفالرد  ڇے  ھھے ...ڇوهالو الجالين عالنهم بالالذات؛ وهلالذا قالا : الجين احلميالد( ))
 (2) ((بالجىن وحده ال شريك له، وهو احلميد يف مجيع ما يفعله ويقوله، ويقدره ويشرعه

 القسم الثاين: صفات اهلل سبحانه:
بعد استعراض أمساء اهلل احلسىن، سيتم ذكر صفاته سبحانه الاليت وردت يف السالورتن، وهالي ثالالث 

 صفات كما يلي: 
 احلمد: -0

  ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ:عالاىلوقد وردت يف قولاله ت

 سورة سبأ ڇٿ ٿ   ٺ
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يقو  تعاىل ذكالره: الشالكر الكامالل واحلمالد التالام كلاله للمعبالود الالذي هالو مالالك مجيالع مالا يف السالماوات "
السالالبع ومالالا يف األرضالالن السالالبع دون كالالل مالالا يعبدونالاله، ودون كالالل شالاليء سالالواه ال مالالالك لشالاليء مالالن ذلالالك 

يقالالالو : ولالالاله الشالالالكر الكامالالالل يف  ڇٺ...ٺ ڀ ڀ  ڀ... ڇ .مالالالالك مجيعالالالهغالالالريه، رالالالاملعىن الالالالذي هالالالو 
اآلخرة كالذي هو له ذلك يف الدنيا العاجلة؛ ألن منه النعم كلها على كالل مالن يف السالماوات واألرض 

وآجالالالل  ،راحلمالالالد هلل خالصالالالا دون مالالالا سالالالواه يف عاجالالالل الالالالدنيا ،يف الالالالدنيا، ومنالالاله يكالالالون ذلالالالك يف اآلخالالالرة
 (0)"اآلخرة ألن النعم كلها من قبله ال يشركه ريها أحد من دونه

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڇ: ويف قولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 سورة راطر ڇ ۆ ۆ ۇ       ۇ ڭ ڭ  ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ

الالذي ال تصالل  العبالادة إال لاله، وال ينبجالي أن  ،الشكر الكامالل للمعبالودرقد ذُكر  يف معىن اآلية: ))
 :ڇ...ۀۀہ... ڇ قولاله تعالاىل وأمالا" ( 3)((خالق السماوات السالبع واألرض ،تكون لجريه

و صالالير ذكالالر املال كالالة مالالن بالالن خملوقالالات السالالماوات ، أي جعالالل اهلل مالالن املال كالالة ، رسالالال  منالاله تعالالاىل
. ڇ...ےےۓۓ ھ ...ڇومجلالالة  واألرض لشالالررهم بالالأهنم سالالكان السالالماوات وعظالاليم خلقهالالم .

لالٍق آخالر . ريشالمل زيالادة قالالوة  رالاملراد بالاخللق : املخلوقالات ُكّلهالا ، أي يزيالد اهلل يف بعشالها مالالا لالي  يف خ 
يف شالاليء بالالن املخلوقالالات مالالن احملاسالالن والفشالالا ل مالالن حصالالارة  بعالال  املال كالالة علالالى بعالال  ، وكالالل زيالالادة

تعليالالالل  ڇڭڭڭۇۇۆ...ڇومجلالالالة . عقالالالل ومجالالالا  صالالالورة وشالالالجاعة وذلقالالالة لسالالالان ولياقالالالة كالالالالم 

 (2) "ڇ...ےےۓۓ ھ...ڇجلملة 

سالالالالالالالالورة  ڇڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڇ: وقولالالالالالالالاله تعالالالالالالالالاىل
 راطر
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 العزة:  -3

 سورة راطر ڇىئ ... ېې        ۉ ۉ  ۅ ۅ           ۋ ۋ ڇ وقد جاءت يف قوله تعاىل: 

 (0)ڇڤ ڤ ڤ  ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ...ڇمشى ذكر غرورين إمجاال  يف قوله تعالاىل : "

املشالالركن يف شالالركهم ناشالالئا  عالالن قبالالو  وإذ قالالد كالالان أعظالالم غالالرور  وأبقالالى تفصالاليل الجالالرور األو  إىل هنالالا .
تعاليم كربا هم وسادهتم وكان أعظم دواعي القادة إىل تشليل دمها هم وصنا عهم ، هالو مالا جيدوناله مالن 
العزة واالرتنان حب  الر اسة رالقادة جيلبون العزة ألنفسهم واألتباُع يعتزُّون بقوة قادهتم ، ال جرم كانت 

م ، رُوّجاله اخلطالاب كن بعشالهم مالع بعال  ، وتالألبهم علالى منالاوأة اإْلسالالإرادة العزّة ْمالك تكالاتف املشالر 
يف الالدنيا ، ركالالل مستمسالك حببالالل الشالرك معالالرٍض عالن التأمالالل يف  العالالزةغالالعارهم بطلالبهم اإلاليهم لكشالْف 

الالالُكه بالالالذلك إال إرادة العالالالزة ، رلالالالذلك نالالالادى علالالاليهم القالالالرآن بالالالأن مالالالن كالالالان ذلالالالك  دعالالالوة اإْلسالالالالم ، ال مُي س 
مالن  ر ن احلق رليعلم بأن العزة احلق يف اتباع اإْلسالم وأن ما هم رياله مالن العالزْة كالعالدم .صارر ه عن الدي
رليسالالتْج ه إىل دعالالوة اإْلسالالالم رفيهالالا العالالزة ألن العالالزة كلهالالا هلل تعالالاىل ، رأمالالا العالالزة الالاليت  زةكالالان يريالالد العالال

انالالت مبنزلالالة أرالالادت اإْلحاطالالة رك ڇې ڇيتشالالبثون هبالالا رهالالي كخالاليط العنكبالالوت ألهنالالا واهيالالة باليالالة . و 
أي العالزة كلهالا هلل ال ي شالذ شاليء منهالا ريثبالُت لجالريه ، ألن العالزة املتعاررالة بالن . التأكيد للقصر االدعالا ي

الشالر   هالي ڇ        ۉ ڇوتعريالف  الناس كالعالدم إذ ال ضلالو صالاحبها مالن احتيالاج ووهالن والعالزة احلالق هلل .
رانصر  عالن دعالوة اهلل إبقالاء علالى مالا ضالاله  واحلصانة من أن ينا  بسوء . راملعىن : من كان يريد العزة

إذ ال عزة له رهو كمن أراق ماء للمع سراب . والعزة احلق هلل الالذي دعالاهم  خمطللنفسه من عزة رهو 
على لسان رسوله . وعزة املوىل يناُ  ْحزب ه وأولياء ه حجل منها رلو اتبعالوا أمالر اهلل رالالتحقوا حبزباله صالارت 

الالالدنيا وذّ  هلالالم عالالزة اهلل وهالالي العالالزة الدا مالالة؛ رالالإن عالالزة املشالالركن يعقبهالالا ذّ  االهنالالزام والقتالالل واألسالالر يف 
  (3)"اخلزي والعذاب يف اآلخرة ، وعزة املومنن يف تزايد الدنيا وهلا درجات كما  يف اآلخرة

))يريالالد سالالبحانه أن ينبالاله ذوي األقالالدار واهلمالالم مالالن أيالالن هلالالذه الىليالالة أنالاله:  هوقالالا  القالالرطيب عنالالد تفسالالري 
م مالن آيالات هالذه السالورة . تنا  العزة ومن أين تستحق ؛ رتكون األلف والالم لالستجراق ، وهو املفهو 
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رمالالن طلالال  العالالزة مالالن اهلل وصالالدقه يف طلبهالالا بارتقالالار وذ  ، وسالالكون وخشالالوع ، وجالالدها عنالالده إن شالالاء 
طلبها من غريه وكله إىل من طلبها عنده . وقالد ذكالر قومالا طلبالوا ومن اهلل غري ممنوعة وال حمجوبة عنه ؛ 
 ۋ  ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڇالعالالالزة عنالالالد مالالالن سالالالواه رقالالالا  : 

رأنبأك صرحيا ال إشكا  ريه أن العزة له يعز هبا من يشاء ويذ  من يشاء  (0)ڇ ې ۉ ۉ ۅ ۅ
رليقصالالالالد بالالالالالعزة اهلل  -وهلل العالالالالزة  -رمالالالالن كالالالالان يريالالالالد العالالالالزة لينالالالالا  الفالالالالوز األكالالالالرب ، ويالالالالدخل دار العالالالالزة . 

  (3)"سبحانه واالعتزاز به ؛ رإنه من اعتز بالعبد أذله اهلل ، ومن اعتز باهلل أعزه اهلل

 العلم: -2

 جت يب  ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ڇ قالالالالا  تعالالالالاىل:

 سورة راطر ڇ مس... حتخت

))بعالد االسالالتدال  مبالالا يف بالالدء التكالالوين الثالالاين مالالن الالالتالق  بالن النطفتالالن اسالالتد  مبالالا ينشالالأ عالالن ذلالالك مالالن 
التنبياله األطوار العارضة للنطفة يف الرحم وهو أطالوار احلمالل مالن أولاله إىل الوضالع .وأدمال  يف ذلالك دليالل 

على إحاطة علم اهلل بالكا نات اخلفية والظاهرة ، ولكون العلم باخلفيالات أعلالى قالّدم ذكالر احلمالل علالى 
ذكالالر الوضالالع ، واملقصالالود مالالن عطالالف الوضالالع أن يالالدرع تالالوهم وقالالو  العلالالم عنالالد اخلفيالالات الالاليت هالالي مالالن 

  (2) الجي  دون الظواهر بأن يشتجل عنها بتدبري خفّياهتا ((
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 .  وريه ثالثة مطال  . أثر التوحيد على حياة المسلم:  المبحث الثاني
يف املبحالالث السالالابق   اسالالالتعراض اآليالالات الالالالواردة يف سالالورس سالالبأ ورالالالاطر الالاليت  الالالدثت عالالن مظالالالاهر 
التوحيالالد . ويف هالالذا املبحالالث سالاليتم الوقالالو  واسالالتنباط اآلثالالار املتعلقالالة بالتوحيالالد علالالى حيالالاة املسالاللم مالالن 

 اآليات السابقة، وهي كما يلي: 
 لمطلب األول : أثر توحيد الربوبية على حياة المسلم .ا
قا   رهو املستحق للعبادة وحده. ،وحده الك الرازق املنعمامل اخلالق نهأل :خالص العبادة هللإ -0

 ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئڇ: تعاىل يف سورة راطر يف معرض امتناناله بأناله اخلالالق الالرازق املالنعم

رّت  على ))ر  (0)ڇ  جبحبخبمب يئ ىئییییجئحئمئىئ ېئىئىئ
 .  (3)((ألن هذين الوصفن مها أظهر دال ل اإْلهلية عند الناس ؛انفراده باإْلهلية ،انفراده باخلالقية والرازقية

 ...ڇ: رقالالالالا  يالالالالةيف هالالالالذه اآل -إخالالالالالص العبالالالالادة-أمالالالالا عالالالالن امللالالالالك رقالالالالد قالالالالرر سالالالالبحانه هالالالالذا املعالالالالىن

الالالذي "ر (2)ڇڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 الالذي لاله امللالك النالاس الالذي ال تصالل  العبالادة إال لاله، وهالو اهلل ربكالميفعل هذه األرعا  معبودكم أيهالا 

والالالذين تعبالدون مالالن دون ربكالالم مالا ميلكالالون قشالالر نالالواة  إال وهالو يف ملكالاله وسالاللطانه. شالاليءالتالام الالالذي ال 
 (2)"رما روقها
مالا أبدعاله مالن ُحسالن ومجالا  يف اإلنسالان، وعظمالة خلق اهلل ونعماله: و  والتأمل يف النظرو التفكر -3
 . (2)ڇ...ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ڇ خلقه، قا  تعاىل:مراحل 

ويف الكون الفسي ، وما ريه من مساء متقنة الصنع، وما احتوته من ريالاح متعالددة النفالع، ومالا ينالز  
 ڇمنها من مطر حيي به األرض، وينبت به الثمر والزرع، قد وصف ذلك سالبحانه أدق وصالف رقالا : 

                                                           
  2. سورة راطر، اآلية: 0
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. وكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذلك (0)ڇ...ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
التفكالالر والتأمالالل يف األرض، ومالالا ريهالالا مالالن جبالالا  و الالرات ودواب، خمتلالالف اهليئالالات واأللالالوان، كالالل ذلالالك 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں    ں  ڱ ڇ. قالالالد أوجالالالز هالالالذا سالالالبحانه رقالالالا : بأحسالالالن صالالالورة

 .(3) ڇ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ
يقالو  ابالن القاليم عنالد حديثاله  سالبحانه. رته إجال  اهلل  ما سبق ذكره من النعم والتفكر ريها وكل 

حالالا ينتهالالي بالاله  ،نظالالر بالبصالالرية الباطنالالةعالالن التفكالالر يف الكالالون: "والنظالالر يف هالالذه اآليالالات نوعالالان: ومنهالالا 
 واألرضالن ،ويالرى السالموات السالبع ،رينظر سالعته وعظمتاله وجاللاله وجمالده ،سري القل  إىل عر  الرمحن

 ،يقالالوم القلالال  بالالن يالالدي الالالرمحن مطرقالالا هليبتالالهذلالالك ، عنالالد ليالاله كحلقالاله ملقالالاة بالالأرض رالالالةإالسالالبع بالنسالالبة 
رهالالذا سالالفر القلالال  وهالالذا مالالن اعظالالم آيالالات اهلل  .ريسالالجد بالالن يالالدي امللالالك احلالالق املبالالن ،خاشالالعا لعظمتالاله
 ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڇ وصالالدق اهلل سالالبحانه العظالاليم املالالنعم إذ يقالالو : (2)"وعجا الال  صالالنعه

 ڱ ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک

   (2) ڇ ھ     ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ      ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ڇاستشعار النعم وذكرها: كما يقو  تعاىل يف سورة راطر:  -2

ونعم اهلل الواج  استشعارها غري اخللق  (2) ڇ...جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ
 ڦ ڦ ڦ ڤ     ڤ ڇكثرية ال تعد وال  صى، قا  تعاىل:   -اآلنفة ذكرها يف اآلية-والرزق 

رمن تلك النعم نعمة األمن، وقد أشار اهلل إىل هذه النعمة يف قصة سبأ ذاكرا  (6)ڇ ...  ڦ
 کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڇامتنانه عليهم رقا : 
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. ومنها ما هو أعظم من مجيع النعم، وهي نعمة التوحيد (0)ڇ گ گ گ گ ک
 وئ وئ    ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ڇواإلميان، كما قا  املنان: 

 (3)ڇ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ        ېئ ۈئ ۈئ    ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
النعم نعمة الرسالة احملمدية اليت هي وسيلة روز الناس الذين يتبعوهنا  ...من أكربيقو  ابن عاشور: ))

  (2) .((بالنعيم األبدي
االسالتفادة مالالن الالالنعم، واسالالتجالهلا يف وجالوه املنالالارع املختلفالالة: ومالالن صالور ذلالالك: اسالالتجال  نعمالالة  -2

احلديالد وتسالالخريه يف الصالناعات وغالالريه، كمالالا هالو واضالال  يف سالورة سالالبأ، يف معالالرض ذكالر رشالالل اهلل علالالى 
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ...ڇداود عليالالالاله السالالالالالم، وذلالالالالك يف قولالالالاله سالالالالبحانه: 

 ٺ ٺ        ٺ ٺ ڀ ...ڇ. وكالالالالالالذلك يظهالالالالالالالر هالالالالالالذا املعالالالالالالالىن يف قولالالالالالاله تعالالالالالالالاىل:  (2)ڇ...ڳ

 (2)ڇ...ٿ ٿ
واالسالالتفادة ممالالا حالالوى البحالالر مالالن نفالالا   تسالالتخدم للحلالالي كلولالالو ومرجالالان، ومالالا يوكالالل مالالن حلالالم   

طري. وكذلك استجال  نعمة  تسخري السفن للتنقل وما سوى ذلك. ومُجع هذا كلاله يف قولاله تعالاىل يف 
 ٺ       ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇسالالالالالالالالورة رالالالالالالالالاطر: 

 ڤ ڤ ڤ      ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 (6)ڇ ڦ
احلذر من الفخر واملباهاة بالنعم: من مالا  أو ولالد أو مالا شالاهبه، ألن هالذا لالي  دلاليال علالى  -2  

 ۓ ے ے ھ ڇحمبة اهلل لإنسان وال على قرباله مناله، قالا  سالبحانه ضاطال  الكفالار املعرالن: 

                                                           
  06. سورة سبأ، اآلية: 0
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رقالالالد تشالالالبه بالكالالالاررين املعرالالالن،  -الفخالالالر بالالالالنعم –ومالالالن وقالالالع يف هالالالذا   (0)ڇ...ڭ   ڭ ڭ ۓ
. وقالد ذكالر  (3)ڇ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڇالذين قالوا كمالا أخالرب عالنهم اهلل: 

ابالالن القالاليم عالالن الفخالالر بالالالنعم كالمالالا قيمالالا رقالالا : ))والفخالالر بالالالنعم: هالالو أن يسالالتطيل هبالالا علالالى النالالاس، 
  (2) ويستعبد قلوهبم، ويستميلها إليه بالتعظيم واخلدمة(( ويريهم أنه أعز منهم وأكرب؛ رريك  أعناقهم،

احلذر من كفر النعم، وبطرهالا وامللالل منهالا:  ومالن رعالل ذلالك رقالد اسالتجل  سالخط اهلل علياله،  -6
 ٹ ڇونقمتالاله وعذابالاله، وكفالالى مبالالا قالالّر سالالبحانه عالالن قالالوم سالالبأ عالالربة وعظالالة.  قالالا  تعالالاىل عالالنهم: 

 وأخالالرب عالالن (2) ڇ ڻ...ڻ      ڻ ڻ ں ں ...ڇوقالالا   (2)( ...ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇهم يتمنالالالالالالالون زواهلالالالالالالالا، ويالالالالالالالدعون رهبالالالالالالالم: مللهالالالالالالالم درجالالالالالالالة جعلالالالالالالالت

 .(6 )ڇ ...ڱ
ولالي  علالى العبالد أضالر مالن مللاله لالنعم اهلل، رإناله ال يراهالا قا  ابن القيم عن بطالر الالنعم ومللهالا: )) 
هالالذا وهالالي مالالن أعظالالم  ،بالالل يسالالخطها ويشالالكوها ويعالالّدها مصالاليبة ،وال يشالالكره عليهالالا وال يفالالرح هبالالا ،نعمالالة

وهالم جمتهالدون  ،وال يشالعرون بفالت  اهلل علاليهم نعماله ،رأكثر الناس أعداء نعالم اهلل علاليهم ،نعم اهلل عليه
 ڍ ڍ ڇ. وشالالالاهد ذلالالالك كلالالاله قالالالو  أصالالالدق القالالالا لن سالالالبحانه: (0) ((يف درعهالالالا وردهالالالا جهالالالال وظلمالالالا

     (6)ڇگ گ ک  ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

                                                           
  20. سورة سبأ، اآلية: 0
  22. سورة سبأ، اآلية: 3
  3/612،  قيق: حممد أمجل اإلصالحي، )دار عاي الفوا د(، كتاب الروح. ابن القيم،  2
  06. سورة سبأ، اآلية: 2
   01. سورة سبأ، اآلية: 2
   01. سورة سبأ، اآلية: 6
  060، مرجع سابق، ص الفوائد. ابن القيم، 0
  60. سورة طه، اآلية: 6
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احلرص على اإلنفاق من الرزق بوجوه الرب: لنيالل رضالى الالرازق املالنعم، وحلصالو  وعالده األكيالد  -0
ووعالالالالالد رسالالالالالوله صالالالالاللى اهلل . (0)ڇ  جب      يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ...ڇيف قولالالالالاله: 

أن ملكالالن يصاليحان كالالل يالالوم، يقالو  أحالالدمها: )اللهالالم أعالالط )) علاليم وسالاللم، الالالذي ال ينطالق عالالن اهلالالوى:
  (3) (( اآلخر: )اللهم أعط منفقا خلفا(ممسكا تلفا(، ويقو  

طلالال  الالالرزق باملبالالاح وبالالالوجوه املشالالروعة: وال ضالالري مالالن تعلالالم احلالالر  والصالالنا ع اليدويالالة، ويف   -6
 گ گ ڇاقتالالالداء بنالالاليب اهلل داود، رقالالالد دعالالالاه سالالالبحانه إىل نالالالوع مالالالن هالالالذا العمالالالل الشالالالريف رقالالالا : ذلالالالك 

الالالٌد )قالالالا :  أنالالاله عالالالن النالالاليب صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم. وروي (2)ڇ...ڳ ڳ ڳ گ الالالل  أ ح  مالالالا أ ك 
 عمالاللْ  مالالن يأكالاللُ  كالالانعليالالْه السالالالُم   داود   اهللْ  نالاليبْ  وإنْ ،  يالالْده عمالاللْ  مالالن يأكالالل  أن  مالالنطعام الالا قالالطُّ، خالالري ا 

. وهالالالذا خالالالري مالالالن طلالالال  الالالالرزق مبعصالالالية اهلل كالسالالالرقة أو الربالالالا أو الرشالالالوة أو التسالالالو  وغالالالريه مالالالن (2) (يالالالْده
 أحالدُكم يأخالذ   ألن) صاللى اهلل علياله وساللم: قالو  الرسالو . ودليالل ذلالك املذمومةوسا ل الكس  احملرمة 

ُبال  ، ريأخُذ  اله ، خالرٌي مالن أن يسالأ   النالاس  ، أُعطالي  حطال ٍ من  ْحزهمة  أحه ، ريبيالُع ، ريكالفُّ اهللُ باله وجه 
 (2) (أم ُمنع  

 المطلب الثاني  : أثر توحيد األلوهية على حياة المسلم .
 والدعاء ونبذ الشرك: أثر إرراد اهلل بالعبادة

التوريق والبعد عن اخلذالن والسفه: ألن من آمن بأن اهلل هو املستحق للعبوديالة وحالده، وبأناله هالو 
الواحد األحد الذي ال شريك له، ي يلتفت لعبادة غريه؛ وإال كان مصرورا مأروكا عن احلق، كمالا قالا  

ومالالالن ُصالالالْر  عالالالن احلالالالق رقالالالد توجالالاله للباطالالالل وال باُلالالد؛  (6)ڇمب خب جبحب يئ ىئ مئ ...ڇتعالالالاىل: 
، -حجر، شجر، نار، كوكال  -أو مجادا -نيب، ويل  -رعبد غري اهلل وأشرك معه غريه سواء كان بشرا 

                                                           
  21. سورة سبأ، اآلية: 0
 0223رقم احلديث، 322ب قوله تعاىل رأما من أعطى وأتقى، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، با. 3
  00. سورة سبأ، اآلية: 2
 3103 ، رقم احلديث222 البخاري، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب كس  الرجل وعمله بيده ، ص. 2
 3202، رقم احلديث 260 مرجع سابق، كتاب املساقاة، باب بيع احلط  والك  ، ص. البخاري، 2
  2. سورة راطر، اآلية: 6
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وكمالالا هالالو معلالالوم مالالن أشالالرك مالالع اهلل وعبالالد معالاله غالالريه كحجالالر أو شالالجر أو حالالا نالاليب أو ويل، رقالالد عالالّرض 
املالك النارع الشار، بجريه الذين ما ميلكالون مالن قطمالري. نفسه للسفه والذم واخلذالن، إذ كيف يسّوي 

 ڑ ژژ ڎڎڈڈ ڇڇڍڍڌ...ڇقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اهلل: 

 ڤڦڦ ڇ. وكيالالالالالف يسالالالالالّوي اخلالالالالالالق بالالالالالالذين ال ضلقالالالالالون شالالالالاليئا. قالالالالالا  تعالالالالالاىل: (0) ڇ ڑ

. وكيالالالالف يالالالالدعو مجالالالالادا أو ميتالالالالا ال يسالالالالمع (3) ڇ ...ڃڃڃڃ ڄ ڦڦڄڄڄ

 ڳ کککگگگگڳڳ ڇرشالالالال عالالالن أن يسالالالتجي . قالالالا  تعالالالاىل: 

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ڇولالالالالالالالو دعالالالالالالالاه إىل يالالالالالالالوم القيامالالالالالالالة، قالالالالالالالا  سالالالالالالالبحانه:  (2) ڇ ...ڳ

وكالالالالالالالل هالالالالالالالذا إن د  رإ الالالالالالالا يالالالالالالالد  علالالالالالالالى الشالالالالالالالال   (4)ڇ ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ڇواخلالالالالالذالن، وخفالالالالالة العقالالالالالل وسالالالالالفهه. وصالالالالالدق اهلل إذ يقالالالالالو : 

 .(2)ڇ گ
 أثر عبادة الشكر:

يف أثالر  -شكر اهلل سبحانه سب  لزيادة اخلريات والنعم ودوامها: وذلك ألنه كما تقرر سالابقا -0
أن كفالالر الالالنعم وبطرهالالا؛ سالالب  لزواهلالالا، ولسالالخط اهلل ومقتالاله، كمالالا يف قصالالة سالالبأ، رالالُيفهم  -توحيالالد الربوبيالالة

دما أمالالرهم مالالن هالالذا أن قالالوم سالالبأ لالالو شالالكروا املالالنعم واسالالتجابوا لالاله؛ حلقالالق هلالالم مالالا وعالالدهم بالاله الجفالالور عنالال
وقالالالالالالد قيالالالالالالل ريمالالالالالالا . (6)ڇ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ ...ڇبشالالالالالالكره رقالالالالالالا : 

                                                           
  02. سورة راطر، اآلية: 0
  21. سورة راطر، اآلية: 3
  02. سورة راطر، اآلية: 2
  2. سورة األحقا ، اآلية: 2
  33. سورة اإلسراء، اآلية: 2
  02. سورة سبأ، اآلية: 6
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))كالانوا يسالمون الشالكر احلالارجل؛ رإناله الالذي حيفالجل الالنعم املوجالودة. واجلالال ؛ رإناله جيلالال  ساللف أهنالم: 
 .(0) النعم املفقودة((

ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڇ: وشاهد ذلك كله ما تالأذن باله رب العبالاد رقالا  

  (3) ڇ...
احلالالرص علالالى شالالكر اهلل بشالالا الصالالور وا,الالاالت: كمالالا هالالو معلالالوم أن شالالكر اهلل عبالالادة بالقلالال   -3

. (2)ڇ...ۇئ ۇئ وئ  وئ ...ڇواللسالالالان واجلالالالوارح ، رقالالالد قالالالا  تعالالالاىل آل  داود عليالالاله السالالالالم : 
. رشالالكر اهلل بالقلالال  واجلْنالالان (2) ((الشالالكر يكالالون بالفعالالل كمالالا يكالالون بالالالقو  وبالنيالالة)) قالالا  ابالالن كثالالري:

كالالالذلك و يكالالالون باالعتقالالالاد بأنالالاله املالالالنعم املتفشالالالل. وأمالالالا شالالالكره باللسالالالان رباحلمالالالد والثنالالالاء عليالالاله سالالالبحانه، 
ودليالالل  ونشالالر منتالاله سالالبحانه، علالالى سالالبيل الشالالكربالالل  بفشالالل اهلل ونعمالاله ال علالالى سالالبيل الفخالالر، التحالالدث
روي ))عالن أص قالد و  ،(2) ڇ ڻ ڻ    ڻ ڻ ڇ: بقولاله صاللى اهلل علياله وساللم أمر اهلل به نبياله هذا ما

ْر الالالالنعم أن حيالالالّدث  هبالالالا((  بالالالاجلوارح أمالالالا شالالالكر اهللو  .(6) نشالالالرة، قالالالا : كالالالان املسالالاللمون يالالالرون أن مالالالن ُشالالالكه
خماطبالالا آ  داود بعالالد تعالالداد رشالالله  كمالالا يف قولالاله تعالالاىل  ،صالالاحلا وخالالريا نعمالاله سالالبحانهب ربالعمالالل واألركالالان

تمالع يف طاعالالة اهلل ا,و  الصالاحل يكالالون بنفالع الالنف رالعمالل   (0)ڇ...ڱ ڱ ...ڇ: ونعماله علاليهم
. مالالالن خالالالال  مالالالا أنعالالالم سالالالبحانه وتفشالالالل، رالالالإن كالالالان علمالالالا ربنشالالالره وتعلالالاليم اجلاهالالالل، واألمالالالر وخدمالالة دينالالاله

. كما يف احلديث الذي جالاء رياله أناله أتالى على النف  رؤي   باملعرو  والنهي عن املنكر، وإن كان ماال
، ...)رقالا  لاله:  ،يف ثالوب دونصحايب إىل النيب صاللى اهلل علياله وساللم  عليالك   رليالالر  رالإذا آتالاك  اللالُه مالاال 

                                                           
 330، مرجع سابق، صعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ابن القيم، 0
  0اآلية: إبراهيم، . سورة 3
  02. سورة سبأ، اآلية: 2
 213/ 2. ابن كثري، مرجع سابق، 2
  00. سورة الشحى، اآلية: 2
  32/261. الطربي، مرجع سابق، 6
  00. سورة سبأ، اآلية: 0
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نعمْة الْلْه و ك رامْتْه( أثرُ 
وإن كانالت النعمالة صالحة يف البالدن  وكذلك بذ  املا  يف الالرب وأعمالا  اخلالري.  (0) 
 ومساعدهتم. بالسعي يف حاجات الناس وقوة، ربشكره سبحانه

أدق بيان وأحسنه، رقا  صلى اهلل عليه وسلم عن وجوب  ومجيع ما سبق ذكره قد بينه رسو  اهلل
علالى كالل  مساللٍم صالدقٌة . رقالالوا : يالا ناليْب اهلْل، رمالن ي شكر النعم، وأوجه اسالتخدامها والتصالدق هبالا: )

جيده ؟ قا  : يعمل بيْده، رينفع نفس ه ويتصْدق . قالوا : رإن ي جيده ؟ قا  : يعن ذا احلاجْة امللهالو   
، رإهنالالا لالاله صالالدقٌة . . قالالالوا : وكالالذلك  (3) (رالالإن ي جيالالده ؟ قالالا  : رلهيعمالالله بالالاملعروْ ، ولهيمسالالكه عالالن الشالالر 

قا  عليه الصالة والسالم عن شكر اهلل مبا أنعم ووه  من مفاصل وأعشالاء، وأن ذلالك سالب  للنجالاة 
الد  اهلل  ، إنْه ُخْلق  كلُّ إنساٍن من ب ين آدم  على سالت ن  وثالْ ا الْة ْمفص الٍل من النار: ) . رم الن كبالالر  اهلل  ، ومحْ 

الا مالن طريالالْق  الْب   اهلل  ، واسالت جفر  اهلل  ، وعالز    ح جالر ا ع الالن طريالْق النالاْس ، أو ش الوكة  أو ع ظم  وه لالل  اهلل  ، وس 
ي عن منكٍر ، عد د  تلك  الس ت ن  والثال ا ْة السُّالالم ى . رإناْله شالي يوم ئالٍذ  الْناْس ، وأمر  مب عروٍ  ، أو هن  مي 

 (2) (وقد ز حز ح  نفس ه عْن الْنارْ 

  المطلب الثالث  : أثر توحيد األسماء والصفات على حياة المسلم .
ربالتالايل  -كمالا مالر عنالد تعريالف االسالم  -اهلل: لفجل اجلاللة اهلل جالامع وشالامل لكالل األمسالاء احلسالىن

 هو يد  على مجيع اآلثار التالية الذكر.
 الرحيم:

حمبة الرحيم: رهو اهلل سبحانه الرحيم بعباده، الذي  ظهرت آثار رمحته تلقه يف هالذا الكالون، ممالا  
 ٿ ڇيُنز  هلم من مطر ورزق من السماء، وما ُضرج هلم مالن زرع.  كمالا أوضال  ذلالك تعالاىل رقالا  : 

ومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  (2)ڇڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
                                                           

)الرياض:  0اعتىن به: أبو عبيدة مشهور السلمان، ط سنن النسائي,. النسا ي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي  النسا ي، 0
، رقم احلديث 0/011.صححه األلباين، مرجع سابق، 2332، رقم احلديث 061املعار (، كتاب الزينة، باب اجلالجل، ص 

322 
   0222، رقم احلديث 322البخاري، مرجع سابق، ص . 3
  0110، رقم احلديث 226/ 0م الصدقة يقع على كل نوع من املعرو ، ، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسمرجع سابقمسلم، . 2
  3. سورة سبأ: اآلية: 2
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     ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ڇرمحتالالالاله أنالالالالاله يزجالالالالالي هلالالالالالم الفلالالالالك يف البحالالالالالر، قالالالالالا  تعالالالالالاىل: 

ومن رشله وسالعة رأرتاله سالبحانه أن رمحتاله  لالت مجيالع    (0)ڇ ی ی       ىئ  ىئ ېئىئ ېئ ېئ
         ٹ ٹ ٿ ...ڇ خلقالاله إنسالالهم وجالالنهم، مسالاللمهم وكالالاررهم، وحالالا البهالالا م. قالالا  الالالرحيم: 

لالاله سالالبحانه وشالالوقا إليالاله، ومالالن أحالال  الالالرحيم أطاعالاله واتبالالع ركالالل ذلالالك ميالال  القلالال  حبالالا  (3)ڇ...ٹ
 ڄ ڦ           ڦ ڦ ڦ ڇ رسالالالوله وال باُلالالد، ربالالالذلك حيظالالالى حبالالال  اهلل سالالالبحانه ريفالالالوز أميالالالا رالالالوز، قالالالا  تعالالالاىل:

 (3)ڇ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

   الجفور: 

ڇ       قالا  تعالاىل:التوبة واإلكثار من استجفار الجفور: ألنه سبحانه يجفر ذنوب التا بن املسالتجفرين.  

 (2)ڇڃ ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ ٿٿٹٹ
. رمالالالن ارتكالالال  ذنبالالالا وزلالالالت بالالاله قدمالالاله وظلالالالم (2) أي ))الجفالالالور عالالالن ذنالالالوب التالالالا بن إليالالاله املتالالالوكلن عليالالاله((

نفسالاله، رالالإذا تالالذكر أن اهلل غفالالور، رإنالاله يقالالدم علالالى التوبالالة بشالالروطها وال يصالالر، لينالالا  شالالر  مالالن أثالالىن اهلل 
 ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڇعلالالالاليهم وقالالالالا  رالالالاليهم: 

   ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ومهمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   (6)ڇگ گ گ گ کک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
كانالالت تلالالك املعاصالالي عظيمالالة وقالالد أسالالر  صالالاحبها علالالى نفسالاله هبالالا؛ رإنالاله ال ييالالأس ويقالالنط مالالن رمحتالاله 

                                                           
  66. سورة اإلسراء: اآلية: 0
  026. سورة األعرا ، اآلية: 3
  20. سورة آ  عمران، اآلية: 2
   3. سورة سبأ: اآلية: 2
  2/666. ابن كثري، مرجع سابق، 2
  026، 022. سورة آ  عمران، اآلية، 6
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 ۀ ۀ ڇ كما يف قوله سبحانه:،  سبحانه واسع املجفرة الذي يجفر الذنوب مجيعا ملن تاب وأناب

 .(.0) ڇ        ۆ        ۆ ۇ   ۇ ڭڭ     ڭ   ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
وطل  توبة الجفور واستجفاره لي  مقيدا ألصحاب الكبا ر والفواحش العظيمة، بل هو مطلوب  

حا من الطا عن العابدين املتقن، رهذا رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتقالى أهالل األرض وأخشالاهم 
سالالت جفرُ  إين  واللالالْه )): ُغفالالر لالاله مالالا تقالالدم مالالن ذنبالاله ومالالا تالالأخر يقالالو هلل، والالالذي  وأتالالوُب إليالالْه يف اليالالوْم  اللالاله   أل 

ثر  ْمن س بعن  مرْة   (( أ كه
عالن الناليب  صالْلى اهللُ عليالْه . ركيف بسا ر العباد الذين ضطئون بالليل والنهار.   (4)

يا عبادي ! إنكم ُ طئالون بالليالْل والنهالاْر ، وأنالا  ...قا  "  وسْلم  ، ريما روى عن اهلْل تبارك وتعاىل أنْهُ 
رمالا أعظالم احلالرص علالى اسالتجفار الجفالور سالبحانه،  .(2) (أغفُر الذنوب  مجيع ا . راسالتجفروين أغفالُر لكالم 

ذلالك ومالن من خال  التمسك بكالل سالب  قالويل أو رعلالي قالد بالّن أناله يكفالر الالذنوب ويجفالر الساليئات، 
الا  العمرةْ  إىل لعمرةُ قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))ا كما  العمرة،  الا بين هم 

وكالذلك  .(2) ..(كْفالار ٌة مل
ُسالالئل  عالالن صالالوْم يالالوْم صالالوم يالالوم عررالالة وصالالوم يالالوم عاشالالوراء، روي أن رسالالو  اهلل صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم: ))

يالالوْم عاشالالوراء  ؟ رقالالا  " ُيكف الالُر  عررالالة  ؟ رقالالا  " ُيكف الالُر السالالنة  املاضالالية  والباقيالالة  " قالالا  : وُسالالئل  عالالن صالالومْ 
.  وكالالالذلك مالالالا دّ  عليالالاله صالالاللى اهلل عليالالاله وسالالاللم مالالالن أعمالالالا  رريعالالالة األجالالالر عظيمالالالة (2) .((السالالالنة  املاضالالالية  

ويررالالُع بالالْه  اخلطايالالابالالْه  اهللُ  ميحالالوال أدُلكالالم علالالى مالالا ))أالشالأن متحالالو اخلطايالالا رقالالا  صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم: 
! قا  إسباُل الوضوْء على املكارْه . وكثرُة اخلطالا إىل املسالاْجْد .  اهللْ الدرجاْت ؟ قالوا : بلى . يا رسو   

 .  (6) ((وانتظاُر الصالْة بعد  الصالْة . رذلكمه الرباطُ 
 اخلبري:  

                                                           
  22. سورة الزمر، اآلية: 0
، رقم احلديث  0110. البخاري، مرجع سابق، كتاب الدعوات ، باب استجفار النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اليوم والليلة، ص 3

6210 
 3200، رقم احلديث 3/0011. مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب  رمي الظلم، 2
 0002، رقم احلديث 362سابق، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة ورشلها، ص . البخاري، مرجع 2
 0063، رقم احلديث 0/201. مسلم، مرجع سابق، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، 2
 320، رقم احلديث 0/023. مسلم، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب رشل إسبال الوضوء على املكاره ، 6
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باجلهالالل: ألن اإلنسالالان علمالاله حمالالدود قاصالالر ال يعلالالم  واالعالالعا التواضالالع مبالالا مالالع اإلنسالالان مالالن علالالم 
األمالالور اخلفيالالة الجيبيالالة الجا بالالالة عنالاله، مالالا كالالان أو مالالالا سالاليكون، وهالالو مهمالالا اجتهالالالد وحالالاو  معررالاله حقالالالا ق 
األمالالور وغيبياهتالالا لالالن يصالالل إليهالالا، ومالالن ذلالالك كمالالن حيالالاو  التعالالر  علالالى مالالا حالالدث باملاضالالي كمثالالل مالالدة 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ڇيقالو  سالبحانه: وكيفيالة خلالق الكالون واإلنسالان ونفالخ الالروح،  

على ما سيحدث باملستقبل بعد املوت وهناية الكون ويوم القيامة. وال أرشل أو    (0)ڇ ...ۉ ۅ
مالن معررالالة ذلالالك عالن طريالالق اخلبالالري العالاي ببالالواطن األمالالور وخفياهتالا، ألن مالالا أخالالرب باله هالالو احلالالق والصالالدق،  
بل ال ينبأ مثل خبري، مثا  ذلك ما أخرب به سبحانه عن حا  املشركن يوم القيامة، رقالا  عالز وجالل : 

وكالالذلك أخالالرب سالالبحانه اخلبالالري عالالن  (3)ڇںںڻڻڻ   ڱ ڱڱڱ ...ڇ

 چ چ چ     چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڇ واألرض ومالالدة اخللالالق، رقالالا : السالالمواتخلالالق 

 ې ڇ إذ يقالالو : قالالو  احلالالق سالالبحانه وصالالدق (3)ڇ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئوئ  ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې  ې

 (2)ڇ جئ ی ی یی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ
 احلكيم: 

ولدينالالاله وشالالالرعه: رالالالاهلل سالالالبحانه حكالالاليم ريمالالالا شالالالرع ال يالالالأمر وينهالالالى إال االنقيالالالاد والتسالالالليم للحكالالاليم 

ڇ قالالالالا  تعالالالالاىل: حلكمالالالالة، ومالالالالن أعظالالالالم ذلالالالالك أمالالالالره بعبادتالالالاله وحالالالالده، وهنيالالالاله عالالالالن أن يتخالالالالذ معالالالاله شالالالالريك،

. يقالالالالالالالو  السالالالالالالالعدي عنالالالالالالالد (2)ڇڱڱڱںںڻڻڻڻ ڳڱ ڳڳڳ
ولالالالو ي يكالالالن يف حكمتالالاله يف شالالالرعه إال أنالالاله أمالالالر بتوحيالالالده، وإخالالالالص الالالالدين لالالاله، )) تفسالالالريه هلالالالذه اآليالالالة:

وأح  ذلك، وجعله طريقا للنجاة، وهنى عالن الشالرك باله، وا الاذ األنالداد مالن دوناله، وجعالل ذلالك طريقالا 
                                                           

 20ورة الكهف، اآلية: . س0
  02. سورة راطر، اآلية: 3
  21. سورة الفرقان، اآلية: 2
 02. سورة األنعام، اآلية: 2
  30. سورة سبأ، اآلية: 2
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للشقاء واهلالك، لكفى بذلك برهانا على كما  حكمته، ركيف ومجيع ما أمر باله وهنالى عناله، مشالتمل 
يف آيالات كثالرية مالن  –أنه سالبحانه حكاليم يف شالرعه –ويد  على هذا املعىن كذلك  (0)((على احلكمة؟

القالالرآن الكالالرمي، وخاصالالة عنالالد آيالالات التشالالريع واألحكالالام، حيالالث ضتمهالالا سالالبحانه بامسالاله احلكالاليم، للتأكيالالد 
علالالالى أن أحكامالالاله صالالالادرة مالالالن حكالالاليم، ومثالالالا  ذلالالالك مالالالا قالالالا  اهلل سالالالبحانه يف أحكالالالام الطالالالالق والعالالالدة: 

 ڱ ڳ ڳ...ڇإىل أن قالالالا  يف ختالالالام اآليالالالة   ڇ ...چ چ چ   ڃ ڃڇ

 گ ڇ. ويف أحكام املواريث قا  تعاىل:  (3)ڇ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ

     مئ حئ جئ یی ی ی ...ڇإىل قولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله   ڇ ...ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ

استسلم وأذعن  -حبكمة اهلل سبحانه -وغري هذا يف القرآن كثري. رمن آمن بذلك (2)ڇ يئ ىئ
وانقاد لدينه وشرعه، وي يتربم ويتسخط، أو يععض وجياد  يف أحكام الشرع، ويقو  ي؟. رإذا حصالل 

تبعتهالالالا السالالالعادة والرضالالا. يقالالالو  ابالالن القالالاليم، عالالالن التسالالليم ألحكالالالام اهلل والرضالالالا:  االستسالالالمذلالالك وكالالالان 
كالان باله   أعالر  ، ركلمالا كالان بالذلكاختيارهبعد  اهلل وحكمته وحسن  ة العبدالرضا هو حبس  معرر))

وما . إىل أحكامه الدينية ، وطمأنينتهاطي  النف  وهوأرضى. والرضا جنة الدنيا ومسعاح العاررن، 
جنالة اآلخالرة، رإناله ظفر العبد هبذه املعررة سكن يف الدنيا قبل اآلخرة يف جنالة ال يشالبه نعيمهالا إال نعاليم 

ال يزا  راضيا عن ربه، وهذا هو الرضا باهلل ربالا وباإلسالالم دينالا ومبحمالد رسالوال. ومالا ذاق طعالم اإلميالان 
  (2) من ي حيصل له ذلك.((

 العلي الكبري: 
، بذاتاله وبصالفاتهرالوق عبالاده  علالي  و  واخلشوع له ألناله سالبحانه كبالري الذ  واالنكسار للعلي الكبري:

  (2)ڇٿٿٿٹٹٹٹ پڀڀڀڀٺٺٺٺٿ...ڇ قالالالا  تعالالالاىل:كمالالالا 

بذاتالاله، رالالوق مجيالع خملوقاتالاله وقهالالره هلالالم،  ڇ...ٹٹ... ڇ)) :قالا  السالالعدي عنالالد تفسالالريه هلالذه اآليالالة
                                                           

 661، مرجع سابق، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. السعدي، 0
  336. سورة البقرة، اآلية: 3
   00. سورة النساء، اآلية: 2
 ، بتصر  يسري12، مرجع سابق، ص الفوائد. ابن القيم، 2
  32. سورة سبأ، اآلية: 2
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  (0) ((يف ذاتالالالاله وصالالالالفاته ڇٹ ...ڇ .وعلالالالالو قالالالالدره، مبالالالالا لالالالاله مالالالالن الصالالالالفات العظيمالالالالة، جليلالالالالة املقالالالالدار
راإلميالالان بالالالذلك يثمالالالر خشالالالوعا وذال وخورالالالا، ريطالالالاع العلالالالي رالالالوق العبالالالاد الكبالالالري، وال يعصالالالى خشالالالية مالالالن 

 ڇوقولاله سالبحانه:            (2)ڇ ...ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ڇ:  عذابه، قالا  عالز وجالل

 ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

علالى  للعلالي الكبالري سالبحانه، عالدم التجالرؤ ومن صور اخلشالوع . (2)ڇ ڑ  ڑ            ژ ژ ڈڈ
ألن الظلالالم يكالالون مالالن قالالوي كبالالري علالالى مالالن هالالو أضالالعف وأد ،  ؛ظلالالمويجشالالبه، مثالالا  ذلالالك ال مالالا يبجشالاله

قالالا  تعالالاىل  رالالإذا راودت الالالنف  بالالذلك جالالرى تالالذكر العلالالي الكبالالري الالالذي هالالو أكالالرب وأعلالالى مالالن كالالل ظالالاي،
 ڤ ڤ    ٹ ٹ... ڇ:  حالالالا  النشالالالوز أزواجهالالالمطبالالالا الرجالالالا  يف تعالالالاملهم مالالالع خما

 چ          چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ   ڦ ڤ ڤ

ختيالالا  مالالن اال حالالعازواال، التواضالالع لعبالاد اهلل. وكالذلك مالالن صالالور اخلشالوع للعلالالي الكبالالري (2) ڇچ
    ی ی ی  ىئ ىئ    ىئ   ېئ ېئ ڇ، كمالالا قالالالا  تعالالاىل عالالالن لقمالالان احلكالالاليم وصالاليته البنالالاله: والتكالالرب

 .(5) ڇخب حب        جب يئ ىئ مئ حئ یجئ
 احلليم:

)كمالا  حلماله ومجفرتاله، حبلم احلليم: الذي يظهر ) ارغع احلذر من اإلصرار على املعاصي ومن اال
بإمهالالالالا  املالالالالذنبن، وعالالالالدم معاجلتالالالاله للعاصالالالالن، مالالالالع أنالالالاله لالالالالو أمالالالالر السالالالالماء حلصالالالالبتهم، ولالالالالو أذن لالالالال رض 

 گ کگڇ كمالالا قالالا  اهلل عالالز وجالالل:    (6) البتلعالالتهم، ولكالالن وسالالعتهم مجفرتالاله، وحلمالاله، وكرمالاله ((

                                                           
 601مرجع سابق، ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,. السعدي، 0
  62. سورة األنعام، اآلية: 3
  00، 06. سورة امللك، اآلية: 2
  22. سورة النساء، اآلية: 2
  06. سورة لقمان، اآلية: 2
 610مرجع سابق، ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,. السعدي، 6
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رمن علالم  (0) ڇ ۀ ۀ ڻ ڻڻڻ ں ڱں ڳڳڳڱڱڱ گڳ گ
أنالالاله حلالالاليم ال يعاجالالالل بالعقوبالالالة بالالالل ميهالالالل ويالالالنعم ي يجالالالع بإمهالالالاله سالالالبحانه، مالالالع إصالالالراره واسالالالتمراره علالالالى 

، خشالالية أن يكالالون كالالل ذلالالك إنالالذارا القالالوة والصالالحة واملالالا  والولالالد مالالن معصالاليته بعالالد أن ميالالده تعالالاىل بالالالنعم
هذه اآليات الكرميالة الاليت يتشال  هبالا حلماله الواسالع سالبحانه الالذي وإمهاال من احلليم سبحانه . كما يف 

 ي يعاجالالل الكفالالالار والفجالالار بالعقالالالاب إال بعالالد أن أمهلهالالالم بطالالالو  الالالنقم والالالالنعم واحللالالم عالالالنهم، حالالالا إذا
 ۉ ۅ ۅ   ۋ    ۋ ٴۇ ڇ، قالالالا  تعالالالاىل: أخالالالذ عزيالالالز مقتالالالدر معنالالالاد أخالالالذهالكفالالالر و العلالالالى  وااسالالالتمر 

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى     ې ې ې ې ۉ

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ

  (3)ڇ  جت يب ىب مب خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ

 اسم العزيز، وصفة العزة: 

يف  عزيالالز ألنالاله سالالبحانه كمالالا أنالاله حيلالالم عالالن العصالالاة وميهلهالالم، رإنالاله خشالالية العزيالالز واتقالالاء غشالالبه: -0
غشالبه احلالذر مالن كالل مالا هالو سالب  يف وعلالم هالذا يبعالث علالى  انتقامه ملن أصر على الذنوب وي يت ،

ڇ   قالا  سالبحانه: سبحانه وقهره وانتقامه وغلبته، ومن أعظم أسالباب غشال  وانتقالام العزيالز هالو الشالرك،

. قالالالالا  الطالالالالربي عالالالالن اسالالالالم (2)ڇڻ ڻ ڻڻ ڳڳڳڳڱڱڱڱںں
ومالالن األسالالباب كالالذلك املوجبالالة   (2) اهلل العزيالالز عنالالد تفسالالريه هلالالذه اآليالالة: ))العزيالالز يف انتقامالاله ممالالن اشالالرك((

النتقام اهلل عز وجل هو عدم الوقو  على حدود شرعه وأوامره ونواهيه، مثل حرمالة صاليد الالرب للُمحالرْم 
 حب...ڇإىل قولاله      ڇ ...ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ڇ: رقد حالذر مالن ذلالك املنالتقم رقالا 

. "وكذلك احلذر من رعل أي أمالر جيعالل العبالد حبالرب مالع (2)ڇ ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب
                                                           

  20. سورة راطر، اآلية: 0
 . 22 - 23األنعام، اآلية: . سورة 3
  30. سورة سبأ، اآلية: 2
  31/212. الطربي، مرجع سابق، 2
    12ملا دة: اآلية: . سورة ا2
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 ڇالعزيالز؛ ألن مالن رعالل ذلالالك رهالو اخلاسالر الالذليل املهالالان، كمالا يتشال  ذلالك يف كبالالرية الربالا، قالا  تعالالاىل

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ           ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڇ ڇ چ چ چ ڇ ، قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:وقطالالالالالالالع الطريالالالالالالالق والفسالالالالالالالاد يف األرض(0)ڇ... ۆ ۆ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ    گ...ڇ إىل قولالالالالالالالاله : ڇ ...             ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

  (3)".(4)ڇں ڱ  ڱ

والعبودية والتذلل له وحده، كما قالا   طاعتهطل  العزة من العزيز املتصف بالعزة: من خال   -3
مالن كالان حيال  أن يكالون عزيالزا يف . قا  ابالن كثالري: ))(2)ڇ...ې        ۉ ۉ  ۅ ۅ           ۋ ۋ ڇتعاىل: 

، رإناله حيصالل لاله مقصالوده؛ ألن اهلل مالالك الالدنيا واآلخالرة ، ولاله  تعالاىل الدنيا واآلخرة ، رليلزم طاعة اهلل
 للفالوز ونيالل العالزة الاليت ُيكالرم وكذلك التحلي بصفات أهل اإلميان والتسمك بشالعبه، ، (2) ((العزة مجيعا

وأيشالالالالالالا مالالالالالالن  (6) ڇ...ڳ ڳ  گ گ ...ڇ :قالالالالالالا  اهلل اهلل هبالالالالالالا عبالالالالالالاده املالالالالالالومنن، 
 ))...: قالالا  -وسالاللم عليالاله اهلل صالاللى- النالاليب روى والتواضالالع، العفالالو الصالالفات الالاليت هالالي مالالن أسالالباب العالالز

ا اهلل زاد وما  (0) اهلل(( ررعه إال هلل أحد تواضع وما عز ا، إال بعفو عبد 

 القدير:
قوهتالالا ، واملال كالالة علالالى واتسالالاعهاعلالالى عظمهالالا خللقالاله السالالموات واألرض  :سالالبحانه قالالديرتعظالاليم ال 

وأجنحتها الكثرية، وهو يزيد يف اخللق ما يشاء، وال يقدر على ذلك إال من هو على كل شاليء قالدير، 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ڇ  :قالالا  سالالبحانه

                                                           
  301، 306. سورة البقرة، اآلية: 0
  22ا دة، اآلية: . سورة امل3
 ، بتصر  226/ 0مرجع سابق،  شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية,. العثيمن، 2
  01. سورة راطر، اآلية: 2
  2/006. ابن كثري، مرجع سابق، 2
  6. سورة املنارقون، اآلية: 6
 3266، رقم احلديث 3/0313والتواضع، . مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو 0
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 ٿٿ ٺ ٺ        ٺ   ٺ ڀ ڇقولالالالاله تعالالالالالاىل: ومثالالالالل ذلالالالالك (0)ڇھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ       ۇ ۆ 

 چ چ  ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ

...وإذا وقالالالر تعظالالاليم اهلل سالالالبحانه القالالالدير يف القلالالال  ترتالالال  علالالالى ذلالالالك عالالالدد مالالالن  (3)ڇ ڇ چ چ
إن تعظاليم اهلل سالبحانه يالودي إىل ثالثالة أمالور: األو  أن ال " املنارع اجلليلة وقد قا  ابن القيم يف ذلك:

يكون الوصو  والتقرب إىل اهلل وإىل رضاه إال مبا د  عليه سبحانه وأرشد به. الثاين رؤية الفشالل واملنالة 
واحلالالالق لالالاله سالالالبحانه علالالالى خلقالالاله. والثالالالالث الرضالالالى باختيالالالاره يف األمالالالر والالالالدين والقشالالالاء، و أال ينالالالازع لالالاله 

  (2)من تعظيمه سبحانه"، وكل ذلك اختيار
  البصري، العليم، احلفيجل:

مراقبالالة البصالالري عالالز وجالالل: وإتقالالان العمالالل وإخالصالاله مبالالا شالالرع سالالبحانه ألنالاله بصالالري مطلالالع،  قالالا   -0
رمالالالالالن علالالالالالم بالالالالالأن اهلل بصالالالالالري  (2 )ڇ ڻ ں ں   ڱ ڱڱ ڱ ...ڇتعالالالالالاىل خماطبالالالالالا آ  داود  : 

قالالا  رسالالو  اهلل أن يالالرى منالاله مالالواله مالالا يجصالالبه، بالالل أحسالالن يف عملالاله أميالالا إحسالالان، ليكالالون كمالالا  اسالالتحى
)... صلى اهلل عليه وسلم )...اإلحساُن : أنه تعبد  اهلل  كأنك  تراُه ، رإنه ي تكنه تراُه رإناْلُه يالراك 
ومالا  (2) 

 أحسن ما قاله الشاعر القحطاين:
 طجيان داعية إىل الوالنف     ،وإذا خلوت بريالبة يف ظلمة" 
 (6) "إن الذي خلق الظالم يراين  ،ْمنه ن ظ ر اإلله وقل هلا يّ راستح  
واألرض، ويعلالالالم مالالالا يف  السالالالمواتتقالالالوى العلالالاليم سالالالبحانه ومراقبتالالاله: ألنالالاله سالالالبحانه يعلالالالم غيالالال   -3

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇقالا  تعالاىل:  الصدور، وخطرات القلوب ومالا توسالوس باله النفالوس،

                                                           
  0. سورة راطر، اآلية: 0
  22. سورة النور، اآلية: 3
 ، بتصر   3/201، مرجع سابق، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم، 2
  00. سورة سبأ، اآلية: 2
، 03صلى اهلل عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان، ص . البخاري، مرجع سابق، كتاب اإلميان، باب سوا  جربيل النيب 2

 21رقم احلديث 
 21، 31، )دار الذكرى(، ص 0،  قيق: عبد العزيز بن حممد اجلربوع، طالقصيدة النونية للقحطاني. القحطاين، 6
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 ۀ ۀ        ڃ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ڇ وقالالالالالالالالالالالالا  سالالالالالالالالالالالالبحانه:  (0)ڇ...پ پ

يقالالالالو  الطالالالالربي عنالالالالد تفسالالالالريه هلالالالالذه اآليالالالالة: )) إن اهلل عالالالالاي مالالالالا  فالالالالون أيهالالالالا النالالالالاس يف .(3)ڇ ہ
ممالا سالتنوونه، ومالا هالو غا ال  عالن أبصالاركم يف السالماوات  تنالوهأنفسكم وتشالمرونه، ومالا ي تشالمروه وي 

واألرض، رالالاتقوه أن يطلالالع علالاليكم، وأنالالتم تشالالمرون يف أنفسالالكم مالالن الشالالك يف وحدانيالالة اهلل أو يف نبالالوة 
ومالن مراقبالة العلاليم الالذي يعلالم مبالا يف الصالدور اليقظالة واحلالذر  (2) حممد، غري الذي تبدونه بألسنتكم.((

يبجشاله مالن سالوء النوايالا أو مالن احلقالد علالى املالومنن وحسالدهم وغشالهم، من أن يطلع سالبحانه علالى مالا 
 ةراقبم -رإذا حصل ذلك   (2)ڇ...ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ...ڇقا  سبحانه:  

مراقبالالة اهلل تعالالاىل يف اخلالالواطر سالالب   ن))أ اجلالالوارح، وتوضالالي  ذلالالكعلالالى  ذلالالك انبعالالث  -قلالال الاهلل يف 
. وممالا (2) حلفظها يف حركات الظواهر، رمن راق  اهلل يف سره حفظه اهلل يف حركاتاله يف سالره وعالنيتاله((

 قو  الشاعر: هذا املقام ن ذكره يف سُ حي  
 "إذا ما خلوت  الدهر  يوما  رال تقل    خلوُت، ولكن قل علّي رقي ُ 

  (6)ا مشى         وال أّن ما ضفى عليه يجي "وال  سنّب اهلل يُجْفُل م
ألنالاله حيفالالجل األعمالالا  وحيصالاليها وال  مراقبالالة احلفالاليجل سالالبحانه: خورالالا مالالن عقابالاله وطمعالالا يف ثوابالاله -2

ومثالل ذلالك قولاله تعالاىل  (0) ڇىائائەئەئ...ڇكمالا يف اآليالة :   ، فى عليه خاريالة منهالا

 ڇ ڳ ڳ       گ گ گ    گ ...ڇخمالالالربا عالالالن هالالالود عليالالاله السالالالالم قولالالاله: 

وهالالالو سالالالبحانه حفالالاليجل ال يشالالاليع (6)
    ڤ ڤ ڇعنالالالده مثقالالالا  ذرة مالالالن خالالالري أو شالالالر وإن كالالالان مثقالالالا  حبالالالة مالالالن خالالالرد ، قالالالا  سالالالبحانه" 

                                                           
  06. سورة ق، اآلية: 0
  26. سورة راطر، اآلية: 3
  31/201. الطربي، مرجع سابق، 2
  322لبقرة، اآلية: . سورة ا2
 66/ 3، مرجع سابق، مدارج السالكين. ابن القيم، 2
  22م(، ص 0166 -هال0216، )بريوت: دار بريوت، ديوان أبي العتاهية. أبو العتاهية، إمساعيل بن القاسم بن سويد، 6
  30. سورة سبأ، اآلية: 0
   20. سورة هود، اآلية: 6
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 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ     ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ

 (3)ڇ ...ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ڇ : وقا  (0)ڇ  ڇ ڇ

 الشكور:
التزود واإلكثار من صاحل األعما  رغبة يف رشل الشكور: وجتن  احتقار يسري العمل الصاحل، 

القرآن  قراءةواملعرو  والرب؛ وذلك ألنه سبحانه الشكور أخرب بأن من يعمل الصاحلات ومنها 
بأن "يشاعفه والصالة واإلنفاق أنه ميُُن عليه ويعطيه األجور غري ناقصة، ويزيد ذلك من رشله 

"بزيادات ي  طر على البا 
 یجئ ی ی ی ىئ... ڇ،قا  تعاىل: (2)

 ...ڇوهو شكور يزيد ويشاعف احلسنة إحسانا وحسنا كما قا  تعاىل:  (2)ڇىئ مئ حئ

وأهل اجلنة يقرون بذلك عند دخوهلم هلا،       (2)ڇڦ  ڦ ڦ   ڤ ڤڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ   ٹ ٿ
ملا يرونه من النعيم املقيم الذي يتفشل به تعاىل عليهم ما ال تدركه العقو ، وهو سبحانه يكرمهم قبل 
ذلك بنجاهتم من النار وإدخاهلم اجلنة وهي اليت ال ميكن ألحد أن يدركها بكثري عمله، كل ذلك من 

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڇسانه، قا  تعاىل: شكره ليسري عملهم الصاحل وجوده وإح

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

الذي قد ال يُلتفُت  اليسري من العمل املرء ال حيتقر. رمعررة كل ذلك يعت  عليه أ(6)ڇۀ ۀ
ويُأبه له، بينما قد يكون سببا لشكر اهلل له ومجفرته وإدخاله اجلنة. ومثا  ذلك إزالة األذى عن طريق 

ُغصن  ش وٍك على  بينما رجٌل ميشي بطريٍق، وج داملسلمن، قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))

                                                           
  20. سورة األنبياء، اآلية: 0
2
6ة ا,ادلة، اآلية: سور .
 ، بتصر  يسري 2/032. ابن كثري، مرجع سابق، 2
  21. سورة راطر، اآلية: 2
  32. سورة الشورى، اآلية: 2
 22، 22. سورة راطر، اآلية: 6
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صلى اهلل عليه وكذلك اإلحسان والرمحة مع البها م، قا    (0) ه، رش ك ر اهللُ له رج ف ر له((ذالطريْق رأخْ 
به حا  لهأن رجال  رأ ى كلب ا يأُكُل الثر ى من العطْش، رأخ ذ الرجُل ُخْفه، رجع ل ي جْرُ  )وسلم: )
  (3) .((رأدخ له اجلنة   له اهللُ  رشك رأرواه، 

 

 السميع، القري ، الشهيد، الفتاح
والتوكل عليه: ألنه سبحانه مسيع وقري  وشهيد ل عما  واألقوا  والنوايا قوة االعتماد والثقة باهلل 

واملقاصالالد. وهالالو رتالالالاح حيكالالم يالالالوم القيامالالة بالعالالالد  ويقشالالي بالالالن املالالومنن الطالالالا عن والكالالاررين العاصالالالن. 
وتوضالالالي  هالالالذا األثالالالر سالالاليكون أوال بامسيالالاله سالالالبحانه السالالالميع والقريالالال ، قالالالد ورد هالالالذان االمسالالالان يف آيالالالات 

ذا املعىن جليا، وذلك مالن خالال  إرشالاد اهلل سالبحانه لنبياله حممالد صاللى اهلل علياله وساللم أن يظهر ريها ه
يقو  لقومه املعاندين الكاررين قوال ال يصدر إال عن قوة االعتماد والتوكل على السالميع القريال  الالذي 
ڇ :يعلالالالالالالالالم بصالالالالالالالالدق األقالالالالالالالالوا  والنوايالالالالالالالالا وال يهالالالالالالالالم بعالالالالالالالالد ذلالالالالالالالالك مسالالالالالالالالع وقالالالالالالالالو  أي خملالالالالالالالالوق، قالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل

يقالالالالالالالالالالالالالالالالو   2) )ڇڤ ٿٿٹٹٹٹڤ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀڀڀٺ
إن ريب مسيالع ملالا أقالو  " يقالو  عالز وجالل لنبياله أن يقالو : الطربي وابن عاشور عند تفسريمها هلالذه اآليالة: 

قريال  ممالا نشالمره  لكم حارجل له، يعلم أين على هدى أو ضده وهو ا,ازي يل علالى صالدقي يف ذلالك،
. ويوكالالد كالالذلك هالالذا املعالالىن هالالذه اآليالالات الالاليت يالالأمر اهلل هبالالا نبيالاله كالالذلك بالتوكالالل عليالاله (2)"رالالال ضفالالى عليالاله

   ڳ   ڳ ڳ گ   گ گ گ ڇألنالاله هالالو السالالميع العلالاليم باألعمالالا  والعبالالادات وغالالري ذلالالك: 

  .(2)ڇۀ ڻ     ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ

                                                           
  623رقم احلديث ، مرجع سابق، كتاب األذان، باب رشل التهجري إىل الظهر، البخاري. 0
     002 رقم احلديثالبخاري، مرجع سابق، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكل  يف إناء أحدكم رليجسله سبعا، . 3
  21. سورة سبأ، اآلية: 2
 بتصر  33/320.  ابن عاشور، مرجع سابق، 31/231الطربي، مرجع سابق، . 2
  331 -300. سورة الشعراء، اآلية: 2

http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
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وأمالالا يف امسالاله سالالبحانه الشالالهيد ريظهالالر كالالذلك هالالذا املعالالىن واألثالالر أيشالالا مالالن خالالال  توجيالاله اهلل لنبيالاله 

ڇ قالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:صالالالالالالاللى اهلل عيالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم أن يقالالالالالالالالو  لقومالالالالالالالاله قالالالالالالالالوال كلالالالالالالالاله ثقالالالالالالالالة بالالالالالالالالاهلل واعتمالالالالالالالالادا عليالالالالالالالاله، 

واهلل علالالالالى حقيقالالالالة مالالالالا "  (0)ڇىبيبجتحتختمتىتيت مب ىئيئجبحبخب ییجئحئمئ
إلياله، رلالو كنالت كاذبالا، ألخالذين بعقوبتاله، وشالهيد  أقو  لكم شهيد يشهد يل باله وحماليط علماله مبالا أدعالو

 .  (3)"أيشا على أعمالكم، سيحفظها عليكم، ا جيازيكم هبا. وعلى غري ذلك من األشياء كلها
،  مالالن اهلل أنالاله حالالقبمالالا يقولالاله عالالن القالالرآن و ع ويشالالبه ذلالالك توجيهالاله تعالالاىل لنبيالاله صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم

 شهيدا: هوكفى ب

 ڇ ڇ ڇ      ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڇ 

، وأناله أمالر الرسالالةوهذا عيسى عليه السالم يوكالد أناله سالبحانه شالهيد علياله وعلالى تبليجاله . (2)ڇ ... ڍڍ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ڇ     قومه بعبادة اهلل وي يأمرهم بالأن يتخالذوه وأماله إهلالن، قالا  تعالاىل:

 ەئ         ائ ائ ى ېى        ې ې    ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ       ۈ ۆۆ ۇ ۇ

 . (2)ڇ  ەئ

كالالالل هالالالذه اآليالالالات تالالالدعو إىل الثقالالالة بالالالاهلل والتوكالالالل عليالالاله سالالالبحانه السالالالميع القريالالال  الشالالالهيد  رمالالالن ر 
 أمالالالر مالالالا،ي أو مسالالالاعدهتم يف أخلالالري واسالالالالم أحسالالن للخلالالالق وعمالالالل هلالالالم اخلالالري واملعالالالرو  يف دعالالالوهتم لإ

ي حيزن لذلك بل اطمأن قلبه وسالكن  ؛نه يريد غرضا دنيوياأو  ،بنيته واهتامهعمله  باحتقاروقوبل ذلك 
 شالالهيد علالالى عملالاله ونيتالاله وقولالاله ورعلالاله. كمالالا يظهالالرلع القريالال  ايرالالواده ألنالاله توكالالل علالالى اهلل ووثالالق بالاله السالالم

 ڇ مالالع قومالاله: -املعتمالالد والواثالالق بالاله الشالالهيداملتوكالالل علالالى -هالالود عليالاله السالالالم ةهالالذا املعالالىن بوضالالوح مبجادلالال

 ٱ     مث جث يت ىت مت خت حت جت      يب  ىب مب       خب حب جب يئ ىئ

                                                           
  20. سورة سبأ، اآلية: 0
، 662، بتصر . السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مرجع سابق، ص31/201. الطربي، مرجع سابق، 3

 بتصر  
  6. سورة األحقا ، اآلية: 2
  000. سورة املا دة، اآلية: 2
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 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 چ  چ ڃچ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ

  .(0)ڇڇ   ڇ ڇ چ
وأمالالالا يف امسالالاله الفتالالالاح رإنالالاله يفالالالت  ويقشالالالي بالعالالالد  بالالالن اخللالالالق مالالالومنهم وكالالالاررهم وحيكالالالم بيالالالنهم يالالالوم 

ويتشال  هبالا معالىن التوكالل  -القيامة ريما كانوا ريه ضتلفون، كما يف هذه اآلية اليت يقالرر اهلل تعالاىل ذلالك 
وي الواثالق املعتمالد عندما أرشالد رسالوله صاللى اهلل علياله وساللم مبالا يقولاله للكفالار، قالو  القال -والثقة كذلك

يقالالالالالو   (3)ڇژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڇ قالالالالالا  تعالالالالالاىل: علالالالالى اهلل، 

يوم القيامة ، يف صالعيد واحالد ، ا يفالت  بيننالا بالاحلق ،  ڇ ...ژ ژ ڑ ڑڇ وقوله : )) ابن كثري
حيكالالم بيننالالا بالعالالد  ، ريجالالزي كالالل عامالالل بعملالاله ، إن خالالريا رخالالري ، وإن شالالرا رشالالر . وسالالتعلمون يومئالالذ و 

الالاليت يظهالالر ريهالالا كالالذلك التوكالالل  اآليالالة. ومثالالل ذلالالك هالالذه  (2) والنصالالرة والسالالعادة األبديالالة...((ملالالن العالالزة 
 ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ڇوالثقالالالالة علالالالالى الفتالالالالاح العالالالالد  احلكالالالالم،  قالالالالا  تعالالالالاىل 

 ڇ   وقولالالالالالالالالالالالالاله:(2)ڇ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ     ېئ ېئ ۈئ

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ

لربالالاله، ومسالالالتقيما علالالالى دينالالاله وأمالالالره وهنيالالاله، ي هتالالالزه  مطيعالالالا. رمالالالن كالالالان يف الالالالدنيا (2)ڇ     ڑ ژ
 بالالالاله، ويصالالالالفون ن يسالالالالتهز ون بالالالالالدين وأهلالالالاله املتمسالالالالكنطعالالالالون العصالالالالاة الفجالالالالار املنالالالالارقن أو الكفالالالالار ممالالالال

بالتشدد كل من حيارجل على صالته، أو املرأة اليت  ارجل على حجاهبا وسعها وحياءها، ألن هنالاك يف 
علالالى اهلل، والثقالالة بالاله احل كالالم العالالد ، يقالالو  تعالالاىل واصالالفا حالالا  املنالالارقن القلالال  انبثالالق نالالور وقالالوة التوكالالل 
 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇوحالالالالالالالالالالالا  املتالالالالالالالالالالالوكلن عليالالالالالالالالالالاله: 

                                                           
  26 -22، اآلية: . سورة هود0
  36. سورة سبأ، اآلية: 3
 ، بتصر  يسري2/012. ابن كثري، مرجع سابق، 2
  21، 21. سورة الزمر، اآلية: 2
    022األنعام: اآلية: . سورة 2
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وهالالذا نالاليب اهلل شالالعي  عليالاله السالالالم ضالالرب مالالثال يف  .(0)ڇ ھ ھ ھ ھ ہ ہ    ہ
 -مالالع مالالا لقيالاله مالالن هتديالالد قومالاله وإيالالذاءهم-قالالوة الثقالالة والتوكالالل علالالى اهلل والتمسالالك بالالالدين والالالدعوة إليالاله 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇإلميانالالاله بأنالالاله سالالالبحانه رتالالالاح حيكالالالم بالعالالالد  وجيالالالزي، قالالالا  تعالالالاىل: 

 ڤ ٹ ٹ      ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ

 ڌ ڍڍ ڇ           ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ    ڤ ڤ ڤ

  (3)ڇڳ ڳ گ گ گ گ ک ک   ک ک ڑڑ ژ ژ ڈڈ ڎ       ڎ ڌ

 الجين: 
احلذر من االغعار والُعج  بالعبادة والطاعالة واإلميالان:  ألناله سالبحانه غالين بذاتاله مسالتجٍن عالن  -3

قالالالا   (2)ڇے  ھھے...ڇ، كمالالالا قالالالا  سالالالبحانه:  العبالالالاد وعالالالن إميالالالاهنم وطالالالاعتهم وعبالالالادهتم
عن عبالادتكم إيالاه وعالن خالدمتكم، وعالن غالري ذلالك مالن األشالياء؛ مالنكم ومالن  ))واهلل هو الجين :الطربي

 ۈ ۈ ۆ ۆ       ۇ ۇ ...ڇ. ويوكالالالالالد أن اهلل سالالالالالبحانه غالالالالالين عالالالالالن إميالالالالالان العبالالالالالاد، قولالالالالاله:  (2) غالالالالالريكم ((

 چ چ چ چ ڇوإن كفر مجيع من يف األرض رهو غين سبحانه بذاته، قا  تعاىل:  (2)ڇ     ٴۇ

عالن ، ويظهر تأكيد غناه يف هالذا احلالديث القدسالي  (6)ڇ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
يالالا عبالالادي ! إنكالالم لالالن ).... النالاليب  صالالْلى اهللُ عليالالْه وسالالْلم  ، ريمالالا روى عالالن اهلْل تبالالارك وتعالالاىل أناْلالُه قالالا  "

ولن تبلجوا نفعي رتنف عوين. يا عبالادي ! لالو أْن أْولكالم وآخالركم وْإنهس الكم وْجالْنكم   ،رتشروينتبلجوا ُضر ي 
كالالالانوا علالالالى أتقالالالى قلالالالْ  رجالالالْل واحالالالٍد مالالالنكم مالالالا زاد ذلالالالك يف ملكالالالي شالالاليئ ا. يالالالا عبالالالادي ! لالالالو أْن أْول كالالالم 

                                                           
  21. سورة األنفا ، اآلية: 0
    61، 66اآلية: األعرا ، . سورة 3
  02. سورة راطر، اآلية: 2
  31/222. الطربي، مرجع سابق، 2
  10. سورة آ  عمران، اآلية: 2
  6. سورة إبراهيم، اآلية: 6
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 (0) ...(شاليئ اوآخركم وإنهس الكم وْجالْنكم  كالانوا علالى أرجالْر قلالْ  رجالٍل واحالٍد مالا نقالر ذلالك مالن ملكالي 
رعلالى ذلالك ومن صور غناه سبحانه أنه غين عن طاعة العباد أيا كانت، مثا  ذلك الصدقات والزكالاة. 

غالالالعار عنالالالد أداء العبالالالادة، وكالالالذلك احلالالالذر مالالالن تأديتهالالالا ْبُكالالالره ومتالالالّنن، قالالالا  وجالالال  احلالالالذر مالالالن العجالالال  واال
ولي  ذلالك رحسال   (3) ڇ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڇتعاىل: 

بل العباد هم الفقراء احملتاجون إىل اهلل، ومثالا  ذلالك أناله إذا تكاسالل العبالد عالن العبالادة، وتالل عالن أداء 

 ۅ ۅ ۋ ڇوبالالالا  ذلالالالك عليالالاله، قالالالا  تعالالالاىل:  لصالالالدقات رإ الالالا يبخالالالل عالالالن نفسالالاله، ويعالالالودا

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ

 رقر العباد والناس أمجعن يف سورة راطر رقالا  :وكرر كذلك سبحانه التأكيد على . (3)ڇ ...ۈئ ۈئ

وهم رقراء إىل الجين من وجالوه كثالرية، بالل مالن مجيالع الوجالوه  (2)ڇ....ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ڇ
رقالراء إلياله، يف تالأهلهم لالاله، وحالبهم لاله، وتعبالالدهم، وإخالالص العبالادة لاله تعالالاىل، رلالو ي يالورقهم لالالذلك، ))

رهالالم رقالالراء بالالالذات إليالاله، بكالالل معالالىن، وبكالالل اعتبالالار،  هللكالالوا، ورسالالدت أرواحهالالم، وقلالالوهبم وأحالالواهلم...
سالالواء شالالعروا بالالبع  أنالالواع الفقالالر أم ي يشالالعروا، ولكالالن املورالالق مالالنهم، الالالذي ال يالالزا  يشالالاهد رقالالره يف كالالل 
حا  من أمور دينه ودنياه، ويتشرع له، ويسأله أن ال يكله إىل نفسه طررة عن، وأن يعيناله علالى مجيالع 

 كل وقت، رهذا أحرى باإلعانة التامة من ربه وإهله، الالذي هالو أرحالم أموره، ويستصح  هذا املعىن يف
  (2) به من الوالدة بولدها.((

 اسم احلميد، وصفة احلمد: 
  قا  تعاىل:احلرص على محد احلميد والثناء عليه: ألنه سبحانه محيد حممود، 

                                                           
 3200، رقم احلديث 3/0011. مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب  رمي الظلم، 0
 362. سورة البقرة، اآلية:  3
  26. سورة حممد، اآلية: 2
   02. سورة راطر، اآلية: 2
 660مرجع سابق، ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,. السعدي، 2
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رهالو )) احلميالالد يف ذاتاله، وأمسا الاله  (0)ڇے  ۀہہہہھھھھےڇ  
 ((احلميالد يف مجيالع مالا يفعلاله ويقولاله ، ويقالدره ويشالرعه))وهالو  (3) وأوصالاره لكوهنالا عليالا((ألهنالا حسالىن، 

راحلمالالد أ وسالالع ...وحممالالود علالالى كالالل مالالا خلقالالة وأ مالالر بالاله محالالد شالالكر وعبوديالالة، ومحالالد ثنالالاٍء ومالالدح)).  (2)
ومما حيمد عليه سبحانه على رعلاله مثالل  (2)((غاية الكثرة رق ْإىل العلم به يفالصفات وأ عم املدا   والط
يف واألرض واملال كة وأن جعلهالم رسالال للخلالق وسالخرهم هلالم، كمالا  للسمواتاخللق، ومن ذلك خلقه 

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڇقولالالالاله تعالالالالاىل:  

وقالالد وردت يف قولالاله واألرض ومالالا ريهمالالا  للسالالمواتوكالالذلك حيمالالد علالالى ملكالاله . (2) ڇ ... ۓڭ ۓ ے ے

 ائ ى ى ې ڇومثلالاله قولالاله تعالالاىل:  (6)ڇ...ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ تعالالاىل:

، قا   وهو محيد حممود سبحانه على نعمه كما يف إنزاله الجيث (0) ڇۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ائەئ

ضالالالالالالالالالالالالالالالالالتر  (6)ڇ  ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ڇ تعالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

 ڀ  ڀ) ...ڇمومنهم وكاررهم، كما قا  سبحانه:   باحلمد يوم القيامة لظهور عدله وُحكمه بن خلقه

 چ چ ڇقالالالالالا  تعالالالالالاىل: . وحيمالالالالالده أهالالالالالل اجلنالالالالالة عنالالالالالد دخوهلالالالالالا، (1)ڇ ٿ   ٺ  ٺ ٺٺ ڀ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ

علم العبد ذلك وأنه سبحانه هو املستحق للحمد حرص على محده ومدحه رإذا  (01) ڇ ...ک ک

                                                           
  02. سورة راطر، اآلية: 0
 660مرجع سابق، ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,. السعدي، 3
 2/033. ابن كثري، مرجع سابق، 2
 362، 0/362، مرجع سابق، طريق الهجرتين وباب السعادتينم، . ابن القي2
  0. سورة راطر، اآلية: 2
  0. سورة سبأ، اآلية: 6
  . 36لقمان، اآلية: . سورة 0
    36الشورى، اآلية: . سورة 6
  0. سورة سبأ، اآلية: 1
   22، 22. سورة راطر، اآلية: 01
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   ڄ ڄ ڇكمالالا يف قولالاله تعالالاىل:   جالالاء احلالالث علالالى احلمالالد كثالالريا يف القالالرآنوالثنالالاء عليالاله، وخاصالالة أنالاله قالالد 

مثل أذكار الصباح واملسالاء، كمالا يف قولاله اشتملت على محده سبحانه،  األذكار، وكثري من (0) ڇ ...ڄ
وكالالذلك مالالا يكالالون خاصالالا، مثالالل احلمالالد (   3) ڇڳ   گ گ گ گ ...ڇ تعالالاىل:

إن اهلل   ((كمالا يف قالو  الرسالو  صاللى اهلل علياله وساللم:  الالذي يكالون بعالد الالنعم ، كاحلمالد بعالد األكالل،
ومحالالالد   (2) ((لريضالالالى عالالالن العبالالالْد أن يأكالالالل  األكلالالالة  ريحمالالالد ه عليهالالالا . أو يشالالالرب  الشالالالربة  ريحمالالالد ه عليهالالالا

: عليه وسلم إذا استيقجل من منامه قالا   اهللكان النيب صلى احلميد سبحانه عند االستيقاظ من النوم.  
وكما أن محد اهلل يكون يف حالا  السالراء رهالو   (2) الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ( اهلل احلمد) 

 اأن لاله بيتال -احلمد يف الشراء حالا  رقالد الولالد–كذلك يف حا  الشراء. الذي من شرره وعظمة أجره 
رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا : )إذا مات ولد العبد قا  اهلل  احلمد، كما يف حديثيسمى بيت 

تعالاىل ملال كتالاله: قبشالالتم ولالالد عبالالدي؟ ريقولالالون نعالالم، ريقالو : قبشالالتم  الالرة رالالواده؟ ريقولالالون: نعالالم، ريقالالو : 
مالالاذا قالالا  عبالالدي؟ ريقولالالون: محالالدك واسالالعجع، ريقالالو  اهلل تعالالاىل: ابنالالوا لعبالالدي بيت الالا يف اجلنالالة ومسالالوه بيالالت 

 (. 2)))احلمد
  

                                                           
  21. سورة النمل، اآلية: 0
  22. سورة غارر، اآلية: 3
/ 3مسلم، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستجفار ، باب استحباب محد اهلل تعاىل بعد األكل والشرب، . 2

 3022، رقم احلديث 0322
     6232 رقم احلديث، 0011، مرجع سابق، كتاب الدعوات، باب ما يقو  إذا أصب ، ص صحي  البخاري. 2
 ،0130، رقم احلديث 062، 063العمذي، مرجع سابق، كتاب اجلنا ز، باب رشل املصيبة إذا احتس ، ص . 2
 012، رقم احلديث 0/011حسنه األلباين، مرجع سابق،  

http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
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 اإليمان بالمالئكة والجن وأثره على حياة المسلم  :الفصل الثاني 

 :مباحث ثالثة وريه

 

 .بالمالئكة اإليمان  :األول المبحث                              

 .المبحث الثاني : اإليمان بالجن                     

 .المسلمالمبحث الثالث: أثر اإليمان بالمالئكة والجن على حياة 
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 وريه ثالثة مطال . بالمالئكة اإليمان  :األول المبحث

 
 .المالئكة تعريف  :األول المطلب
 الربوبيالة خصالا ر من هلم ولي  تعاىل، هلل عابدون ، خلقهم اهلل من نور ، غييب   "عاي:  املال كة

ہ ہ ہ  ڇ  :تعالالاىل اهلل قالالا . تنفيالالذه علالالى والقالالوة ألمالالره، التالالامْ  االنقيالالاد ومنحهالالالم شالاليء، األلوهيالالة و

 وهالالالالم .(0) ڇھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 أن " املعالراج قصالة يف حديث أن  رضالي اهلل عناله ثبت من وقد تعاىل، اهلل إال حيصيهم ال ، كثري عدد
 ، ملالك ألالف سالبعون يالوم كاللْ  ريه ُيصل ي ، السماء يف املعمور البيت له رُرع وسلم عليه اهلل صلى النيب
ومنهم من له وظالا ف وأعمالا  أخالرى، مالن إنالزا  الالوحي، . (3)"عليهم ما آخر إليه يعودوا ي خرجوا إذا

 (2)"وكتابة األعما ، واملقادير، وقب  األرواح، ونصر املومنن

 .بالمالئكة وجوب اإليمان  :الثاني المطلب

 ڻ    ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ جيالالال  اإلميالالالان باملال كالالالة، قالالالا  تعالالالاىل :

واإلميالالالان باملال كالالالة يشالالالمل عالالالدة أمالالالور "أحالالالدها التصالالالديق بوجالالالودهم. واألخالالالر: . (2)ڇ...ڻ ڻ
عون آهلة كما ادعالتهم األوا الل.  إنزاهلم منازهلم وإثبات أهنم عباد هلل مكلفون، واملوت جا ز عليهم، وال يُده

إىل من يشاء مالن البشالر. وقالد جيالوز أن يرسالل بعشالهم إىل  اهلل والثالث: االععا  بأن منهم رسل يرسلهم

                                                           
 31، 01. سورة األنبياء، اآلية: 0
 2310، رقم احلديث226 البخاري، مرجع سابق، كتاب بدء اخللق ، باب ذكر املال كة، ص. 4
 ، بتصر  يسري 31 -30، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. ابن عثيمن، 2
  362سورة البقرة، اآلية: . 2
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بعالالالالال ، ويتبالالالالالع ذلالالالالالك االعالالالالالعا  بالالالالالأن مالالالالالنهم محلالالالالالة العالالالالالر . ومالالالالالنهم الصالالالالالارون، ومالالالالالنهم الالالالالالذين يسالالالالالوقون 
  (0)السحاب"

 فاطر .و سبأ اآليات الواردة في المالئكة في سورتي   :الثالث  المطلب
 عن املال كة وتفصيلها كالتايل:وردت يف سورس سبأ وراطر عدد من اآليات اليت  دثت 

 رزع وهيبة املال كة عند مساعهم كالم اهلل سبحانه -0

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿڇ :قالالالالالا  تعالالالالالاىل

 سورة سبأ   ڇ ٿٿٹٹٹٹڤ

وكربيا ه  أي: لعظمته وجالله ڇ...ٱٻٻٻٻپپپ ڇ معىن قوله تعاىل:"

 ...ڇ: تعالالالالاىل قولالالالاله. و الشالالالالفاعةال جيالالالالعأ أحالالالالد أن يشالالالالفع عنالالالالده تعالالالالاىل يف شالالالاليء إال بعالالالالد إذنالالالاله لالالالاله يف 

وهالو  ،وهذا أيشا مقام رريالع يف العظمالة ڇ...ٿٿٿ ٿ ڀڀڀڀٺٺٺٺ
أنه تعاىل إذا تكلم بالوحي، مسع أهل السماوات كالمه، أرعالدوا مالن اهليبالة حالا يلحقهالم مثالل الجشالي. 
قالالاله ابالالن مسالالعود ومسالالروق، وغريمهالالا. رالالإذا كالالان كالالذلك يسالالأ  بعشالالهم بعشالالا: مالالاذا قالالا  ربكالالم؟ ريخالالرب 

أهل السالماء الالدنيا؛ بذلك محلة العر  للذين يلوهنم، ا الذين يلوهنم ملن  تهم، حا ينتهي اخلرب إىل 
أي: أخالالربوا مبالالا قالالا  مالالن غالالري زيالالادة وال نقصالالان. قالالا  البخالالاري عنالالد  ڇ...ٿٿ ...ڇوهلالالذا قالالا : 

إذا قشالالى اهللُ األمالر  يف السالالماْء ، ضالربْت املال كالالُة بأجنحْتهالالا ))تفسالري هالالذه اآليالة الكرميالالة يف صالحيحه: 

 ڀڀٺٺٺٺٿٿ ڇرالالالالالالإذا :  ...ُخشالالالالالالعان ا لقولالالالالالاله ، كأناْلالالالالالُه سلسالالالالالاللٌة علالالالالالالى صالالالالالالفواٍن 

 (2)" (3) (( ڇ ٿٿٹٹٹٹ

                                                           
)بريوت: دار الكت  0،  قيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلو ، طشعب اإليمانبكر أمحد بن احلسن،  و. البيهقي، أب0

 يسري  باختصار، 0/062م(، 3111 -هال 0230العلمية، 
 رقم احلديث ،0361، مرجع سابق، كتاب التوحيد، باب قو  اهلل تعاىل وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له، ص البخاري. 3

0260 
  باختصار، 012/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 2

http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
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 براءة املال كة من أن تدعوا أحدا لعبادهتا، وهي ال متلك النفع والشر -3

 ڀ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ ڇقالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالاىل:

 ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ ڀ

سالالالالالالالالالورة   ڇڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ
 سبأ

ضالرب تعالاىل أنالاله يقالرع املشالركن يالالوم القيامالة علالالى رءوس اخلال الق ، ريسالأ  املال كالالة الالذين كالالان ))
املشالالركون يزعمالالون أهنالالم يعبالالدون األنالالداد الالاليت هالالي علالالى صالالورة املال كالالة ليقربالالوهم إىل اهلل زلفالالى ، ريقالالو  

 ڇ "  (0)((؟ أي : أنالالالالالتم أمالالالالالر  هالالالالالوالء بعبالالالالالادتكم ؟ ڇپپپڀ... ڇللمال كالالالالالة : 

 ڇأي : حنالالن نتالالوالك وال نتالالوالهم  ڇ...ٺٺٺٺ ...ڇتنزيهالالا لالالك  ڇ...ڀ ڀ

عبادتنالا أو عبالادة غرينالا، ريطيعالوهنم  زينالوا هلالمحيث  يعين : الشياطن ، ڇ...ٿٿٿٹ...

يعالالالين : مصالالدقون للشالالالياطن منقالالادون هلالالالم، ألن اإلميالالان هالالالو:  ڇٹٹڤ ...ڇ. بالالذلك

 ڦڦڦڄڄ ڤڤڦ ڇ: قالالالا  اهلل تعالالالاىل"ا   (3) "((التصالالالديق املوجالالال  لالنقيالالالاد

أي : ال يقالالع لكالالم نفالالع ممالالن كنالالتم ترجالالون نفعالاله اليالالوم مالالن األنالالداد واألوثالالان ، الالاليت ادخالالر  عبادهتالالا  ڇ ...

أي عالالذابا  ڇ...ڄڄ... ڇ ،لشالالدا دكم وكالالربكم ، اليالالوم ال ميلكالالون لكالالم نفعالالا ؛ أي شالالفاعة وجنالالاة

وهالم  - ڇ...ڄڄڃ... ڇوهالكا . وقيل : أي ال متلك املال كة درع ضر عن عابديهم ، 

 ( 2)"أي : يقا  هلم ذلك ، تقريعا وتوبيخا ڇڃڃڃچچچچ ...ڇ -املشركون 

                                                           
 001/  2. ابن كثري، مرجع سابق، 0
 ، بتصر  663. السعدي، مرجع سابق، ص 3
هال (، 0211،  قيق: حممد الفهر وآخرون، )الرياض: دار طيبة، معالم التنزيلحممد احلسن بن مسعود،  والبجوي، أب   
 ، تصر 6/212
 وتصر  باختصار، 2/001.  ابن كثري، مرجع سابق، 00/230. القرطيب، مرجع سابق، 2



92 
 

 من املال كة رسل، وللمال كة أجنحة كثرية -2

 ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھڇ :قالالالالا  تعالالالالاىل

 سورة راطر   ڇےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ ھ

الرسالالالالالل مالالالالالنهم جربيالالالالالل  ڇ...ۀۀہ... ڇ  ))ذكالالالالالر القالالالالالرطيب يف معالالالالالىن قولالالالالاله تعالالالالالاىل: 

أي أصالالحاب  ڇ...ہہ ...ڇ ...وميكا يالالل وإسالالراريل وملالالك املالالوت ، صالاللى اهلل علالاليهم أمجعالالن 

أي اثنالالالالن اثنالالالالن ، وثالثالالالالة ثالثالالالالة ، وأربعالالالالة أربعالالالالة . قالالالالا  قتالالالالادة :  ڇ...ہھھ... ڇ. أجنحالالالالة
بعشالالالالهم لالالالاله جناحالالالالان ، وبعشالالالالهم ثالثالالالالة ، وبعشالالالالهم أربعالالالالة ؛ ينزلالالالالون هبمالالالالا مالالالالن السالالالالماء إىل األرض ، 
ويعرجون من األرض إىل السماء ، وهي مسرية كذا يف وقت واحد ، أي جعلهم رسال . قا  حيال  بالن 
سالم : إىل األنبيالاء . وقالا  السالدي : إىل العبالاد برمحالة أو نقمالة . ويف صالحي  مساللم عالن ابالن مسالعود 

  (3)(((0)أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى جربيل عليه السالم له ستما ة جناح

 

 مطال . ثالثةوريه المبحث الثاني : اإليمان بالجن . 

 .الجن  تعريف :األول المطلب

"اجلالالالن نالالالوع مالالالن األرواح املريالالالدة املكلفالالالة علالالالى حنالالالو مالالالا عليالالاله اإلنسالالالان، ولكالالالنهم جمالالالردون عالالالن املالالالادة 
البشالالالرية، مسالالالتعون عالالالن احلالالالواس، ال يالالالالر ون علالالالى طبيعالالالتهم، وال بصالالالورهتم احلقيقيالالالة، وهلالالالم القالالالدرة علالالالى 

 (2)" (2)ڇ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڇالتشكل، وقد خلقهم اهلل من نار، كما قا  تعاىل 

                                                           
 361، رقم احلديث 0/12. مسلم، مرجع سابق، كتاب اإلميان، باب يف ذكر سدرة املنتهى، 0
  باختصار، 00/220. القرطيب، مرجع سابق، 3
  30. سورة احلجر، اآلية: 2
 ، بتصر  يسري 022)بريوت: دار الكتاب العريب(، ص  , العقائد اإلسالمية,. السيد سابق2
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 .وجوب اإليمان بالجن   :الثاني المطلب

ن تلقهالالالم ووجالالالودهم ألن اهلل أخالالالرب عالالالنهم يف القالالالرآن الكالالالرمي، وقالالالد جالالالاء الالالالنر جيالالال  اإلميالالالان بالالالاجل
بذلك. وبأهنم أمة عاقلة متعبدة، موعودة متوعدة متناساللة ميوتالون، وأمجالع املساللمون كلهالم علالى ذلالك، 

 ۀ      ۀ   ڻ  ڻ ...ڇي ، قالالالا  تعالالالاىل: والنصالالالارى وا,الالالوس والصالالالابئون وأكثالالالر اليهالالالود، ومالالالن اجلالالالن إبلالالال

، وهم يوسوسون يف صدور الناس، والشيطان جيري مالن ابالن آدم جمالرى الالدم، قالا  تعالاىل: (0)ڇ..ہ
 ڳ ڳ    گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڇ

 (2)" (3)ڇ ڳ ڳ

 . وفاطر في سورتي سبأ لجناآليات الواردة في ا  :الثالث  المطلب

 اآليات اليت تتحدث عن اجلن وهي كالتايل:وردت يف سورس سبأ وراطر عدد من 

 أوال: عامة اجلن: 

 تسخري اجلن لسليمان عليه السالم -0

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ ڇ :قالالالا  تعالالالاىل

 ې ې ۉ ۉ ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ

 سبأ سورة ڇ...ەئ  ائ             ائ ى  ى ې ې

يقالالالو  تعالالالاىل ذكالالالره: ومالالالن اجلالالالن مالالالن يطيعالالاله  ڇ...ےےۓۓڭڭڭڭ... ڇ "
ويالالالأمتر بالالالأمره وينتهالالالى لنهيالالاله؛ ريعمالالالل بالالالن يديالالاله مالالالا يالالالأمره طاعالالالة لالالاله بالالالإذن ربالالاله، يقالالالو : بالالالأمر اهلل بالالالذلك، 

                                                           
  21. سورة الكهف، اآلية: 0
  6-2. سورة الناس، اآلية: 3
 قيق: حممد إبراهيم نصر وعبد الرمحن  الفصل في الملل واألهواء والنحل,حممد علي بن أمحد األندلسي،  و. ابن حزم، أب2

 وتصر  يسري  ارباختص، 003، 2/000عمرية، )بريوت: دار اجليل(، 
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ومن يالز  ويعالد  مالن اجلالن عالن أمرنالا  ڇ...ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ...ڇ . وقوله تعاىل:وتسخريه إياه له

يف اآلخرة، وذلك عذاب نار  ڇٴۇ ۋ  ۋ ۅ... ڇ . وقوله:الذي أمرناه من طاعة سليمان

: احملاريالالالالال  رهالالالالالي  ڇ...ىې ۉۉېېې ڇوقولالالالالاله :  )).(0) جهالالالالالنم املوقالالالالالدة.((

  ائ             ائ ى ...ڇوقولالالالالالالاله : . البنالالالالالالالاء احلسالالالالالالالن ، وهالالالالالالالو أشالالالالالالالر  شالالالالالالاليء يف املسالالالالالالالكن وصالالالالالالالدره

والقالالدور الراسالاليات : أي . اجلالالواب : مجالالع جابيالالة ، وهالالي احلالالوض الالالذي جيالال  ريالاله املالالاء ڇ...ەئ
  (3)"الثابتات ، يف أماكنها ال تتحو  وال تتحرك عن أماكنها لعظمها 

 اجلن ال تعلم الجي  أبدا -3

 ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئڇ:قا  تعاىل

   سورة سبأ ڇمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيث جبحبخب

يذكر تعاىل كيفية موت سليمان ، عليه السالم ، وكيف عمى اهلل موتاله علالى اجلالان املسالخرين لاله "
مدة طويلة ، رلما أكلتها دابالة  -وهي منسأته   -يف األعما  الشاقة ، رإنه مكث متوكئا على عصاه 

 (2)"األرض ، وهالي األرضالة ، ضالالعفت وسالقط إىل األرض ، وعلالم أنالاله قالد مالات قبالالل ذلالك مبالدة طويلالالة 

 ىث مث ...ڇ ، أي تبينت اجلنُّ للناس عدم علمهالم الجيال ، وڇ...مبىب  ...ڇوقوله: "

: املذ ، أي املوي املتع  رإهنم لو علموا الجي  لكان علمهالم باحلاصالل أز ليدالا، وهالذا إبطالا  العتقالاد  ڇ
العامالة يومئالالٍذ ومالالا يعتقالده املشالالركون أن اجلالالن يعلمالون الجيالال  رلالالذلك كالان املشالالركون يسالالتعْلمون املجيبالالات 

ه ر  يدالالا إذ لالالو كالالانوا يعلمالالون مالالن الكهالالان، ويزعمالالون أن لكالالل كالالاهن ْجنال يدالالا يأتيالاله بأخبالالار الجيالال ، ويسالالمون
(2)"الجي  لكان أن يعلموا وراة سليمان أهون  عليهم

                                                           
  31/262. الطربي، مرجع سابق، 0
 ، باختصار2/613. ابن كثري، مرجع سابق، 3
 ، باختصار يسري2/612. ابن كثري، مرجع سابق ، 2
 ، باختصار يسري33/062. ابن عاشور، مرجع سابق،  2
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 : إبلي  والشيطان:ثانيا

 إغواء إبلي  لكثري من اخللق -0

  ھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆڇ:عاىلتقا  

  ەئ ەئ ۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ ۈۈٴۇ ۆ

    سورة سبأ  ڇوئ

اهلوى والشاليطان، أخالرب عالنهم وعالن  ملا ذكر اهلل تعاىل قصة سبأ وما كان من أمرهم يف اتباعهم)) 
 ... ۓ ے ھھے ڇ، وخالف الرشاد واهلدى، رقالا : ىأمثاهلم ممن اتبع إبلي  واهلو 

قا  ابن عباس وغريه: هذه اآلية كقولاله تعالاىل إخبالارا عالن إبلالي  حالن امتنالع مالن السالجود آلدم، ا  . ڇ

راملقصالالالالالالالالالالالود تنبيالالالالالالالالالالاله " (3)(((0)ڇ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ...ڇقالالالالالالالالالالالا : 
الالالالر ك  املالالالالومنن إىل مكا الالالالد الشالالالاليطان وسالالالالوء عاقبالالالالة أتباعالالالاله ليحالالالالذروه ويسالالالالتيقظوا لكيالالالالده رالالالالال يقعالالالالوا يف ش 

دعالالالالاهم إىل شالالالاليء ظاناّلالالالا  اسالالالالتجابة  ڇ...ھےےۓ ...ڇ: تعالالالالاىل رفالالالالي قولالالالاله وسوسالالالالته.

أي  قق ظنه حن انفعلوا لفعل وسوسته ربادروا إىل العمالل  ڇ...ۓ ...ڇوقوله:  دعوته إياهم.

والفريق: الطا فالة مطلقالا ، واسالتثناؤها  ڇ...ڭڭ ...ڇ قوله:و  من اإْلشراك والكفران.مبا دعاهم إليه 
مالالالن ضالالالمري اجلماعالالالة يالالالوذن بالالالأهنم قليالالالل بالنسالالالبة للبقيالالالة، أي إال رريقالالالا  هالالالم بعالالال  مجاعالالالات املالالالومنن يف 

 مالالالالن أي:  عبالالالالاس ابالالالالن قالالالالا  ڇ...ۈۈٴۇ ۇۆۆ ڇ:  ))قولالالالاله (2)"األزمالالالالان والبلالالالالدان

 سالالالالالالالاللطناه إ الالالالالالالالا:  أي ڇ...ۉۉېېېې ۋۋۅۅ ...ڇ:  حجة...وقولالالالالالالالاله
 وجالل عالز رباله عبالادة ريحسالن ، واجلالزاء ريهالا واحلساب وقيامها باآلخرة مومن هو من أمر ليظهر عليهم

                                                           
  63. سورة اإلسراء، اآلية: 0
 010/ 2. ابن كثري، مرجع سابق، 3
 ، باختصار062، 33/063سابق،. ابن عاشور، مرجع 2
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 ضالل حفظاله ومالع:  أي ڇىائائەئەئ... ڇ:  وقوله. شك يف منها هو ممن ، الدنيا يف
  ( 0) الرسل(( أتباع املومنن من سلم من وسلم إبلي ،... اتباع من ضل من

 االستجابة للشيطان وطاعته عبادة له  -3

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ  قالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ ڇٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ ڀ

زينالالالوا هلالالالم ي عبالالالالادة حيالالالث  يعالالالين : الشالالالالياطن ، ڇ...ٿٿٿٹ... ڇ" قولالالاله تعالالالاىل: 
املال كالالالالة أو عبالالالالادة غرينالالالالا، ريطيعالالالالوهنم بالالالالذلك. ، رهالالالالم كالالالالانوا يطيعالالالالون الشالالالالياطن يف عبالالالالادة املال كالالالالة ، 

 ڄ ڄ  ڇوطاعتهم هي عبادهتم، ألن العبادة الطاعة، كما قا  تعاىل خماطبا لكل من ا ذ معه آهلة 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ

يعالالين : مصالالدقون للشالالياطن منقالالادون هلالالم، ألن  ڇٹڤ ٹ... ڇ.   (3)ڇڈ ڈ
   (2) ("اإلميان هو: التصديق املوج  لالنقياد

 عداوة الشيطان األزلية لإنسان -2

 ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڇ   قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل:

ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ  چ ڇ  ڦ ڦ

 سورة راطر  ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      ژ ژ        ڑ

                                                           
 013/ 2. ابن كثري، مرجع سابق، 0
 60، 61سورة ي ، اآلية: . 3
 ، بتصر  663. السعدي، مرجع سابق، ص 2
 ، تصر 6/212البجوي، مرجع سابق،    
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 ٿٹ... ڇأي: املعالالالالاد كالالالالا ن ال حمالالالالالة،  ڇ...ٺٺٺٺٿٿڇقولالالالاله تعالالالالاىل: ))

أي: العيشة الدنيئة بالنسالبة إىل مالا أعالد اهلل ألوليا اله وأتبالاع رسالله مالن اخلالري العظاليم  ڇ...ٹٹ

والجالالالرور بفالالالت  )) ڇڤڤڤڤ...ڇ(0) ((رالالالال تتلهالالالوا عالالالن ذلالالالك البالالالاقي هبالالالذه الزهالالالرة الفانيالالالة
يجري الناس بتزين القبا   هلم متويها  مبا يلوح عليها  الجن: هو الشديد التجرير. واملراد به الشيطان، وهو

يقالالو :  ڇڤڤڤڤ... ڇرالالاملعىن يف قولالاله تعالالاىل: )) (3) ((مالالن حماسالالن تال الالم نفالالوس النالالاس
وال ضالالالدعنكم بالالالاهلل الشالالاليطان، ريمنالالاليكم األمالالالاين، ويعالالالدكم مالالالن اهلل العالالالدات الكاذبالالالة، وحيملكالالالم علالالالى 

الالالالذي هنيالالالتكم أيهالالالا النالالالاس أن تجالالالعوا  ڇ...ڦ ڦ ڇوقولالالاله تعالالالاىل: )). اإلصالالالرار علالالالى كفالالالركم بالالالاهلل

يقالالو : رأنالالالزلوه مالالن أنفسالالكم منالالالزلة العالالدو مالالنكم  ڇ...ڦ  ڄ ڄ ڄ... ڇبجالالروره إيالالاكم بالالاهلل 
حالذركم مالن عالدوكم الالذي  الارون غا لتاله علالى أنفسالكم، رالال تطيعالوه وال تتبعالوا خطواتاله،  ...واحذروه 

ڃ  چ  ...ڇطاعتاله والقبالو  مناله، والكفالر بالاهلل  رإنه إ ا يالدعو حزباله، يعالين شاليعته ومالن أطاعاله، إىل

 يف عالالن قتالالادة ...يقالالو : ليكونالالوا مالالن املخلالالدين يف نالالار جهالالنم الالاليت تتوقالالد علالالى أهلهالالا ڇچ چ

رإنالاله حلالالق علالالى كالالل مسالاللم عداوتالاله، وعداوتالاله  ڇ...ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڇ تعالالاىل: قولالاله

رالالذين كفالروا أي " ڇ...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ" وقولاله تعالاىل:   (2) أن يعاديه بطاعة اهلل.((
هم حزب الشاليطان لعكالورهم علالى متابعتاله وإن ي يُعلنالوا ذلالك القتناعاله مالنهم مبالزمالة مالا ميلياله علاليهم. 
هلالالم عالالذاب شالالديد. وأمالالا املومنالالون العصالالاة رليسالالوا مالالن حزبالاله ألهنالالم يعلمالالون كيالالده ولكالالنهم يتبعالالون بعالال  

ڌ ڌ ڎ ... ڇوذكالالالالر  وسوسالالالالته بالالالالدارع الشالالالالهوات وهالالالالم مالالالالع ذلالالالالك يلعنونالالالاله ويتالالالالربأون منالالالاله.

  (2)"تتميم بأن الذين ي يكونوا من حزبه قد رازوا باخلريات ڇ...ڎ

                                                           
 000/ 2. ابن كثري، مرجع سابق، 0
  33/321. ابن عاشور، مرجع سابق، 3
 221، 31/221. الطربي، مرجع سابق، 2
 ، باختصار362 -33/361ابن عاشور، مرجع سابق، . 2
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 ن:. وفيه مطلباالمبحث الثالث: أثر اإليمان بالمالئكة والجن على حياة المسلم

يف املبحالالث السالالابق   اسالالتعراض اآليالالات املتعلقالالة باملال كالالة واجلالالن يف سالالورس سالالبأ ورالالاطر، ويف هالالذا 
املتعلقة باإلميالان باملال كالة واجلالن، مقسالمة علالى مطلبالن اثنالن، وهالي كمالا  املبحث سيتم استنباط اآلثار

 يلي:

 المطلب األول: أثر اإليمان بالمالئكة على حياة المسلم

اخلشالالوع واخلشالالوع والتالالدبر عنالالد مسالالاع كالالالم اهلل تعالالاىل: ويف هالالذا اقتالالداء باملال كالالة الكالالرام الالالذين  -0

ڇ  كمالالالالالالالالالالالالالالالالالا قالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:  أصالالالالالالالالالالالالالالالالالاهبم الفالالالالالالالالالالالالالالالالالزع عنالالالالالالالالالالالالالالالالالد مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعهم كالالالالالالالالالالالالالالالالالالم احلالالالالالالالالالالالالالالالالالق سالالالالالالالالالالالالالالالالالالبحانه،

 ٿٿٹ ٺٺٺٿٿ ٺ ڀڀ ڀ ٱٻٻٻٻپپپپڀ

. وقالالد وصالالف سالالبحانه حالالا  اخلاشالالعن اخلاشالالن عنالالد مسالالاعهم أحسالالن احلالالديث  (0)ڇ ٹٹٹ

 ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڇكالمالاله سالالالبحانه، رقالالا  تعالالالاىل: 

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ( 3)ڇڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

حمبة املال كة وتوقريهم واحلذر من إيذا هم واإلساءة إليهم: وذلك ألن من اإلميان باملال كة  -3

 ۀۀ... ڇيف قوله تعاىل: اإلميان بأن اهلل جعل منهم رسال إىل البشر بينه وبن خلقه، كما 

كالوحي -وهم مسخرون بأمره سبحانه ملصاحل اخللق سواء يف األمور الدينية   (2)  ڇ ...ہ
.  وهو امللك املكلف للوحي وتبلي  الرسالة جربيل عليه السالمأو القدرية، ومن أمثلة ذلك  -والرسالة

 گ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڇكما قا  تعاىل: 

                                                           
  32. سورة سبأ، اآلية: 0
  32سورة الزمر، اآلية: . 3
  0. سورة راطر، اآلية: 2
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وحفظهم وحراستهم،كما يف قوله تعاىل:  أمور العباد وكذلك هناك مال كة تقوم على( 0)ڇڻ ۀ 

 هناك مال كة تتعاق  أن كما. (3) ڇ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ   ھھ ڇ
يتعاقبون ريكم : مال كٌة ): قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم حلفجل األعما  من خري أو شر، كما

جْر، ا يعرُج الذين باتوا ريكم، بالليْل ومال كٌة بالْنهاْر، وجيتْمعون يف صالْة العصْر وصالْة الف
ريسأهُلم، وهو أعلُم هبم، كيف تركُتم عبادي؟ ريقولون: تركناهم وهم ُيصلُّون ، وأتيناهم وهم 

حقهم  . رعلم ذلك وأهنم مكلفون ملصاحل اخللق يقومون على شووهنم، يودي إىل إعطا هم2))(ُيصلُّون  
من حمبتهم وتوقريهم واحلذر من عداوهتم وإيذا هم بأي شكل قويل أو رعلي. رأما حمبتهم رإن من 

 مما  شره حلرص على كل األمور اليت  بها املال كة من الطاعات مثل جمال  الذكر ألنها صورها
يف الطُُّرْق يطورون  ة  مال كإْن هلْل )ا، كما قا  الرسو  صلى اهلل عليه وسلم: بأجنحته و ف احلاضرين
الذ كْر، رإذا وجدوا قوم ا يذكرون اهلل  تناد وها: هُلمُّوا إىل حاجْتكم. قا : ريُحفُّوهنم  يلتمسون أهل  

وكذلك قراءة القرآن ومدارسته سب  حلشور املال كة، كما قا   (2)(بأجنحْتهم إىل الْسماْء الدُّنيا
بيْت من بيوْت اهلْل ، يتلون كتاب  اهلْل ، ويتدارسونه بينهم ، إال وما اجتمع  قوٌم يف رسو  اهلل: ))...

. أما يف (2) ...((نزلته عليهم السكينُة ، وغشيتههم الرمحُة وحّفتهم املال كُة ، وذكر هم اهلُل ريمن عنده
من صور إيذا هم القويل التكلم و  ،و بالعملأيذا هم، سواء بالقو  إ اجلان  اآلخر يكون احلذر من

وأنه من  ، أو التلفجل عنهم مبا ال يليق، وقد شدد العلماء يف حرمة هذا الفعلواالستهزاءنهم بالسوء ع
علم أنه جي  على كل مكلف تعظيم ... املال كة ومن نا  من أعراضهم الكفر: ))قا  القرايف: ا

قصى قلبا شيئا رقد كفر، سواء بالتعري  أو بالتصري ، رمن قا  يف رجل يراه شديد البطش: هذا أ
من مالك خازن النار، وقا  يف رجل رآه مشوه اخللق: هذا أوحش من منكر ونكري، رهو كارر إذا 

                                                           
  3. سورة النحل، اآلية: 0
  00. سورة الرعد، اآلية: 3
 0266، رقم احلديث 0311 كتاب التوحيد ، باب كالم الرب تعاىل مع جربيل ونداء املال كة ، ص، البخاري، مرجع سابق. 2
  6216، رقم احلديث 0003 كتاب الدعوات، باب رشل ذكر اهلل عز وجل ، ص، البخاري، مرجع سابق. 2
وعلى الذكر، ، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستجفار، باب رشل االجتماع على تالوة القرآن مسلم. 2
  3611 ، رقم احلديث3/0323

http://www.dorar.net/book/3088?ajax=1
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تربية الكالب ، ومن صور إيذاء املال كة الفعلي. (0) قا  ذلك يف معرض النقر بالوحاشة والقساوة((
رسو  اهلل كما قا  ،وتتأذى منه مما يطرد املال كة ألنه  رواحجعل التصاوير ذوات األو يف البيوت 

 وكذلك تتأذى املال كة من. (3)((بيت ا ريْه كلٌ  وال تصاويرُ  املالْ كةُ  تدُخلُ  ال)) صلى اهلل عليه وسلم:
من أ كل  )) ، كما قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم:كل الثوم والبصلأومن ذلك  الكريهةالروا   

نا. رإْن املالْ كة  من هْذه الب قلْة، الثُّوْم )وقا   مرْة  من  ( رال يقر ب ْن مسجد  أ كل  البصل  والثُّوم  والكرْاث 
  .(2)(تتأْذى ممْا يتأْذى منُه بنو آد م (

 ن على حياة المسلمالمطلب الثاني: أثر اإليمان بالج

 احلذر من إتيان الكهان والعرا  وسواهلم أو تصالديقهم بشاليء، ألهنالم كذبالة دجالالون أرالاكون -0
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڇيف تلقالي األخبالار، كمالا قالا  تعالاىل:  يتعاملون مع اجلالن

وهم يتعالاملون مالع اجلالن علالى الالرغم مالن  (4)ڇ ۇ      ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے
 خب حب... ڇأن اجلالالن ال تعلالالم الجيالال . كمالالا يف قصالالة مالالوت سالالليمان عليالاله السالالالم عنالالدما قالالا  تعالالاىل: 

وقالالالالالالد أوضالالالالالالال  رسالالالالالالالو  اهلل كالالالالالالالذب  (5)ڇ ىث مث جث يت ىت مت خت    حت جت يب  ىب  مب
)سالالأ  أنالالاس رسالالو  اهلل عالالن الكهالالان؟ رقالالا  هلالالم رسالالو  اهلل عالالنهم:  الكهالالان وأهنالالم ليسالالوا بشالاليء رقالالا 

رسو  اهلل رإهنم يتحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قالا  رسالو  اهلل صاللى اهلل  يا ا:ليسوا بشيء . قالو 
أذن ولياله قالر الدجاجالة، ريخلطالون ريهالالا  علياله وساللم: تلالك الكلمالة مالن احلالق، ضطفهالالا اجلالين، ريقرهالا يف

  (6)أكثر من ما ة كذبة(

                                                           
، )بريوت: 3،  قيق: حممد السعيد بن بسيويف زغلو ، طالحبائك في أخبار المالئك. السيوطي، جال  الدين عبد الرمحن، 0

  322م (، ص 0166 -هال0210دار الكت  العلمية، 
 2121احلديث ، رقم 0123، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب اللباس، باب التصاوير . 3
 262، رقم احلديث 0/323مسلم، مرجع سابق، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب هني من أكل ثوما وبصال، .  2
   332 - 330سورة الشعراء، اآلية: . 2
 02سورة سبأ، اآلية: . 2
 3336، رقم احلديث 3/0160الكهان،  وإتيانمرجع السابق، كتاب السالم، باب  رمي الكهانة  . مسلم،6
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معررالالة مكا الالالد الشالالاليطان واحلالالذر مالالالن الوقالالالوع يف شالالباكه: واحلالالالرص علالالالى أن يكالالون املالالالرء مالالالن رريالالالق  -3
قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اهلل ممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل واتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليطان. كمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتثناهماملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالومنن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذين 

وإ الالا تكالالون النجالالاة مالالالن (0) ڇڭ ڭڭ ڭ ھھےےۓۓڇتعالالاىل:
الشالالالاليطان عنالالالالد االسالالالالتجابة لالالالالدعوة اهلل و الالالالذيره، مالالالالن خالالالالال  احلالالالالذر مالالالالن االسالالالالتماع لجالالالالروره ووساوسالالالاله، 

قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل: واالجنالالالالالالالرار وراء زخررالالالالالالاله. وا الالالالالالالاذه عالالالالالالالدو ألن هدرالالالالالالاله األو  إدخالالالالالالالا  النالالالالالالالاس إىل السالالالالالالالعري، 

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤڤ ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڇ

 ڑ ژ ژ ڇوقالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل:  (3) ڇڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ

واالسالالالالتعداد هلالالالالذا العالالالالدو يكالالالالون مالالالالن خالالالالال  . (2)ڇ...گ گ ک ک         ک ک ڑ
معررالة أسالالاليبه وطرقاله يف اإلضالالال ، وأسالالرع طريالق للشالاليطان إلضالال  اإلنسالالان وإدخالالاله النالار هالالو دعوتالاله 

 ٿ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ ڇللكفر والشرك والردة وتزين ذلك له، كما قالا  تعالاىل: 

 ڱ ڳ ڇوقالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالاىل:  (2)ڇ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

رالالالالالالالالالالالالإن ي يصالالالالالالالالالالالالل   (2)ڇ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 التشالكيك منليه إما يدعو  ملراده وهو الكفر عمد إىل إلقاء الشبهات العقدية يف نف  املسلم، ومثاله

)يأس الشيطان أحالدكم ريقالو : م النه خلالق كالذا؟  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قا ، اهلل عز وجل يف
وم الالنه خلالالق كالالذا؟ حالالا يقالالو : م الالنه خلالالق ربالالك؟ رالالإذا بلجالاله رليسالالتعذ بالالاهلل ولينهتالاله(
. رالالإذا ي يصالالل ملالالراده (6) 

أوض  رسالو  اهلل صاللى اهلل علياله وساللم ذلالك رقالا : كما بإثارة الشبهات كان تزين الكبا ر مثل القتل  
، رإناْلالُه ال يالالدري ، لعالالْل الشالاليطان  ينالالزُل يف يالالْده ، ريقالالُع يف حفالالرٍة  بالسالالالحْ  أخيالالهْ ال ُيشالالرُي أحالالدُكم علالالى )

                                                           
 31. سورة سبأ، اآلية: 0
 6، 2. سورة راطر، اآلية: 3
     30األعرا ، اآلية: . سورة 2
   32سورة النمل، اآلية: . 2
 32.سورة حممد، اآلية:  2
 2306، رقم احلديث 226 كتاب بد اخللق، باب صفة إبلي  وجنوده ، ص، البخاري، مرجع سابق .6
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ٺ ڇ قالا  تعالاىل:  وكذلك تزين اخلمر وامليسر، ونشر العداوة والبجشاء بالن املساللمن،. (0) (من النارْ 

 ڇ ...ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
ه املصالاللُّون  يف جزيالالرْة العالالرْب إْن وقالالا  الرسالالو  صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم: ))  (3) الْشالاليطان  قالالد أيالال   أن يعبالالد 

مثالالل  . وكالذلك سالعيه إىل التنفالري مالن الطاعالات والعبالادات والصالد عنهالا.(2) ((ول كالنه يف الْتحالريْش بيالن هم
أقبالل حالا ...) رسالو  اهلل صاللى اهلل علياله وساللم: قا الوسوسة يف الصالة حا يفقد املصلي خشوعه، 

 (يظالل الرجالل إن يالدري كالم صاللى...حالا  مالا ي يالذكر، ، يقو : اذكر كذا وكالذا،نفسهو  ملرءبن ا رضط
. رالالإذا عالالر  املسالاللم أهالالدا  الشالاليطان وحبا لالاله اتقالالاه يف كالالل وسالاليله، وعمالالل تالالال  مالالا يالالدعو إليالاله، (2)

، وعالدم املعاصالي االبتعاد عنو  ،بالطاعات ومن ذلك اإلخالص هلل واالستمساك بدينه وشرعه وااللتزام
 ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ڇخطواتالالالالالالالالالاله، قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالاىل:  اتبالالالالالالالالالالاع

، وااللتجالالالالالاء. وكالالالالذلك الصالالالاللة بالالالالاهلل واالعتصالالالالام بالالالاله (2)ڇ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۇۆ ۇ

ڇ بالالاهلل منالاله،كما قالالا  تعالالاىل:  االسالالتعاذةوطلالال  النجالالاة مالالن مهالالزات الشالاليطان وشالالره وشالالركه، مالالن خالالال  

. ومالالالالالالالالالالالالالالالواطن (6) ڇڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ

 ڇ چ ڇاالستعاذة من الشيطان كثرية وأمهها عند الوساوس ونزل الشاليطان كمالا قالا  تعالاىل:  

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ

 ں ں ڱ ڇعنالالالد قالالالراءه القالالالران ، قالالالا  تعالالالاىل: و (0)ڇگ گ گ گ ک ک

                                                           
رقم ، 0301، مرجع سابق، كتاب الفنت، باب قو  النيب صلى اهلل عليه وسلم من محل علينا السالح رلي  منا، صالبخاري . 0

 0103 احلديث:
  10. سورة املا دة، اآلية: 3
رقم ، 3/0312، مرجع سابق، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب  ريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس، مسلم. 2

 3603 احلديث:
 0320 احلديثرقم ، 010، مرجع سابق، كتاب السهو، باب إذا ي يدر كم صلى ثالثا أو أربعا، ص البخاري. 2
 316. سورة البقرة: 2
 16، 10املومنون، اآلية: . سورة 6
 310،  311. سورة األعرا ، اآلية: 0
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وسالاللم كالالان النالاليبُّ صالاللى اهلل عليالاله )) الءدخالالو  اخلالال وكالالذلك عنالالد (0)ڇ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
الل  إذا  احلالرص علالالى  وباإلضالارة لالذلك (3) (.(قالا : اللهالم إين أ ُعالوُذ بالك ْمالالن اخلُبهالْث واخلبا الثْ  اخل الالء   دخ 

عليالالْه وسالالْلم  يعالالوُذ احلسالالن  واحلسالالن  ، ويقالالوُ  : ) إْن أباكمالالا كالالان  اهللُ كالالان النالاليبُّ صالالْلى )) بنالالاء:تعويالالذ األ
 كالل  عالٍن الْمالٍة(، من كل  شيطاٍن وهاْمٍة ، ومالن   التامةْ  اهللْ  بكلماتْ  أعوذُ يعوُذ هبا إمساعيل  وإسحاق  : 

بأذكالار الصالباح واملسالاء  على ذكالر اهلل والتحصالن احلرصكذلك وحيمي من الشيطان  ومما يعن .(2) ((
وأذكالالار النالالوم، مثالالا  ذلالالك قالالراءة آيالالة الكرسالالي عنالالد النالالوم، رفالالي احلالالديث عالالن أيب هريالالرة رضالالي اهلل عنالاله 
عندما وكله الرسو  صلى اهلل عليه وسلم حلفجل الزكاة، وجالاءه الشاليطان رجعالل حيثالو مالن الطعالام، رالأراد 

 إذا قالالا  لالاله الشالاليطان يف املالالرة الثالثالالة ))... أبالالو هريالالرة أن يررعالاله إىل الرسالالو  صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم حينهالالا
 رإنالالك اآليالالة ،  الالْتم   حالالا ڇ ...ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڇ:  الكرْسالالي   آيالالة   رالالاقر أه  ْرراْشالالك، إىل أو يهالالت  
ُتصالالْب  (( حالالا شالاليطانٌ  يقربال نالالك وال حالالاْرجٌل، اهلل   مالالن عليالالك يالالزا    لالالن

 دخالالو ذكالالر اهلل عنالالد . وكالالذلك (2)
 عنالالالد اهلل   رالالذكر بيت الالاله، الرجالاللُ  دخالالل إذا)رسالالو  اهلل صالالاللى اهلل عليالاله وسالالاللم : طعالالالام، قالالا ال، وعنالالد البيالالت
 دخولاله، عنالد اهلل   يالذكر رلالم دخالل وإذا. عشالاء   وال لكالم م بيالت   ال: الشاليطانُ  قالا  طعاْماله، وعند دخولْه
 بيالالت   أدركالالُتم: الشالاليطانُ  قالالا 

 بيالالت   أدركالالُتم: قالالا  طعاْمالاله، عنالالد اهلل   يالالذكر ي وإذا. امل
((ء  والع شالالا امل

. وممالالا (2) 
حيمي مالن الشاليطان كالذلك خمالفتاله يف كالل األمالور، مثالل ذلالك األكالل باليالد اليمالىن ألن الشاليطان يأكالل 

. وإذا شالْرب  رليشالربه بيميْنهْ  رليأكله  أحدُُكم أ ك ل   ))إذاباليسار، قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
وكالالالذلك عالالالدم تالالالرك الطعالالالام للشالالاليطان إذا  (6) ((. رالالالإْن الْشالالاليطان  يأكالالالُل بشالالالمالْْه ويشالالالرُب بشالالالمالْهْ  بيمينالالهْ 

))إْن الشيطان  حيشر أحد كم عند كْل شيْء من شأنْه، حالا حيُشالره  سقط، قا  صلى اهلل عليه وسلم:
لههالالا، وال يالالدعها مالالن أحالالدْكم اللقمالالة  رلالاليمطه مالالا كالالان هبالالا مالالن أذى، ا لهيأهك سالالقطتعنالالد طعاْمالاله. رالالإذا 
 مالالالالن ))التثالالالالاؤبُ ورد التثالالالالاؤب ألنالالالاله مالالالالن الشالالالاليطان، قالالالالا  صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم:  (0) ((للشالالالاليطاْن . ...

                                                           
 16. سورة النحل، اآلية: 0
    023 رقم احلديث، 21، مرجع سابق، كتاب الوضوء، باب ما يقو  عند اخلالء، صالبخاري. 3
    2200 ، رقم احلديث262أحاديث األنبياء، ص سابق، كتاببخاري، مرجع . ال2
 3200، رقم احلديث200 كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجال رعك الوكيل شيئا، ص، البخاري، مرجع سابق. 2
 3106احلديث ، رقم 3/100مسلم، مرجع سابق ، كتاب األشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، . 2
  3131، رقم احلديث 3/103مرجع سابق، كتاب األشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، . مسلم، 6
  3122 ، رقم احلديث3/106مسلم، مرجع سابق، كتاب األشربة ، باب استحباب لعق األصابع والقصعة، . 0
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 (0) ((الشالاليطانُ رالإذا تثالاءب أحالدُكم رلالالريْده مالا اسالتطاع، رالإْن أحالالد كم إذا قالا  : هالا، ضالحك  الشاليطاْن،
 ُجالن ُ  كالان   ))إذا  علياله وساللم:وكف الصبيان عن اللع  وقالت دخالو  الليالل، قالا  رسالو  اهلل صاللى اهلل

رخلُّالوهم  الْلياللْ ركفُّوا ْصبيان كم رإْن الْشياطن  تنتْشالُر حينئالٍذ رالإذا ذهال   سالاعٌة مالن   -أو أمس يُتم- الْليلْ 
وكالالالذلك احلالالالرص علالالالى  (3) ((رالالالأغلقوا األبالالالواب  واذكالالالروا اسالالالم  اللالالالْه رالالالإْن الْشالالاليطان  ال يفالالالت ُ  باب الالالا مجلق الالالا...

أحالدُكم  اسالتيقجلإذا )) :االستنثار عند االستيقاظ من النوم، كما قا  رسو  اهلل صلى اهلل علياله وساللم 
رالالإذا رعالالل كالالل ذلالالك كالالان   (2)(مالالراٍت . رالالإن الشالاليطان  يبيالالُت علالالى خياشالاليْمهرليسالالتنثره ثالالالث   مناْمالاله مالالن

بالإذن اهلل مالن أصالالحاب اإلميالان والتقالالوى ممالن يفالالر الشاليطان مالنهم، كمالالا كالان يفالالر مالن عمالالر بالن اخلطالالاب 
: )إيهالالا يالالا ابالالن اخلطالالاب، والالالذي نفسالالي صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم لالالهقالالا  رسالالوُ  اهلْل رضالالي اهلل عنالاله. حيالالث 

 .(2)بيده، ما لقيك الشيطان سالكا رجا قط إال سلك رجا غري رجك(

  

                                                           
   2361 رقم احلديث، 220، مرجع سابق، كتاب بدء اخللق، باب صفة إبلي  وجنوده، صبخاريال. 0
  2632 رقم احلديث، 110األشربة، باب تجطية اإلناء، ص سابق، كتاب. البخاري، مرجع 3
  326 ، رقم احلديث0/030مسلم، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب اإليتار يف االستنثار واالستجمار، . 2
 2662، رقم احلديث601 كتاب رشا ل أصحاب النيب، باب مناق  عمر بن اخلطاب ، ص، البخاري، مرجع سابق .2
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 بالكتب السماوية وأثره على حياة المسلم  اإليمان  :الفصل الثالث 

: نامبحث وريه 

 بالكتب السماوية  اإليمان :األول المبحث                         
 .بالكتب السماوية على حياة المسلم  اإليمان المبحث الثاني : أثر
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 :مطال  ثالثة وريه ، بالكتب السماوية اإليمان :األول المبحث

 .التعريف بالكتب السماوية   :األول المطلب
 هبالالا ليصالالُلوا هلالم، وهدايالالة ، للخلالق رمحالالة رسالله علالالى تعالالاىل اهلل أنزهلالا الالاليت ))الكتال : بالكتالال  واملالراد

 ڀ پ پ پ پ     ٻ  ٻ ٻ   ٻ  ڇ  قالالالالا  تعالالالالاىل:, (0)واآلخالالالالرة(( الالالالالدنيا يف سالالالالعادهتم إىل

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

    (3)ڇ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 .بالكتب السماوية  وجوب اإليمان  :الثاني المطلب

 ڇ ڇ ڇ چ چ   چ ڇجيالال  اإلميالالان بالالالقران وبالكتالال  السالالابقة، قالالا  تعالالاىل: 

واإلميان بكت  اهلل يعالين  .(2)ڇ...ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 بالأن واإلميالانويتشمن ))التصديق اجلازم بأن هلل كتبا أنزهلا على أنبيا ه ورسالله وهالي مالن كالماله حقيقالة، 

حقدالالا وأن مالالا تشالمنته حالالق وصالالدق، وال يعلالم عالالددها إال اهلل، وأنالاله جيال  اإلميالالان هبالالا  اهلل عنالد مالالن نزوهلالا
 ڇمجلالالة إال مالالا مسالالي منهالالا وهالالي التالالوراة واإلجنيالالل والزبالالور والقالالرآن وصالالحف إبالالراهيم وموسالالى. قالالا  تعالالاىل: 

 ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ ، وقالالالالالالالالالالالالالالالالا :(2)ڇ ڤ ڤ ڤ...

. واإلميالان بالالقرآن (6)ڇ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڇ:  وقا  (2)ڇ
وأنالالاله منالالالز  مالالالن عنالالالد اهلل، وأن اهلل تكلالالالم بالالاله حقيقالالالة، وأنالالاله خمصالالالوص مبزيالالالة احلفالالالجل مالالالن التجيالالالري والتبالالالديل 

وأن القالرآن نسالخ مالا سالبقه مالن  .(0)"(0)ڇ ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ ڇوالتحريف، قالا  تعالاىل: 
                                                           

 23، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 0
  062النساء، اآلية: . سورة 3
  026النساء، اآلية: . سورة 2
  062النساء، اآلية: . سورة 2
  01، 06. سورة األعلى، اآلية: 2
  2. سورة آ  عمران، اآلية: 6
  1. سورة احلجر، اآلية: 0
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 ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇالكت . قالا  تعالاىل:

 (3) ڇ...ژ

  الكتب السماوية الواردة في سورتي سبأ وفاطر .  :الثالث  المطلب
 وردت يف سورس سبأ وراطر مجلة من اآليات املتعلقة بالكت  السماوية، وتفصيلها كالتايل:

 أوال: القرآن الكرمي:
 رشل أهل العلم وأهنم يومنون أن القرآن حق، ويهدي إىل الصراط املستقيم -0

 ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅڇ تعالالالالالالاىل:قالالالالالالا  

  سورة سبأ  ڇۉې ۉ

ذكر حالة املورقن من العباد، وهم أهل العلم، وأهنم يرون ما أنز  الّله على رسوله مالن الكتالاب، "
ومالالا اشالالتمل عليالاله مالالن األخبالالار، هالالو احلالالق، أي: احلالالق منحصالالر ريالاله، ومالالا خالفالاله وناقشالاله، رإنالاله باطالالل، 

لالالك أهنالالم جزمالالوا بصالالدق مالالا أخالالرب بالاله مالالن وجالالوه كثالالرية: مالالن ألهنالالم وصالاللوا مالالن العلالالم إىل درجالالة اليقالالن. وذ
جهة علمهم بصدق من أخرب به، ومالن جهالة موارقتاله ل مالور الواقعالة، والكتال  السالابقة، ومالن جهالة مالا 
يشاهدون من أخبارها، الاليت تقالع عيانالا، ومالن جهالة مالا يشالاهدون مالن اآليالات العظيمالة الدالالة عليهالا يف 

ها ملا دلت عليه أمساؤه تعاىل وأوصاره. ويرون أيشا أنه يف أوامره ومن جهة موارقت ،اآلراق ويف أنفسهم
ونواهيالاله، أهنالالا هتالالدي إىل الصالالالراط املسالالتقيم، املتشالالمن ل مالالالر بكالالل صالالفة تزكالالالي الالالنف ، وتنمالالي األجالالالر، 

وتنهالالالالى عالالالالن كالالالالل صالالالالفة قبيحالالالالة، تالالالالدن  الالالالالنف ، و الالالالبط األجالالالالر، وتوجالالالال  اإلا . وتفيالالالالد العامالالالالل وغالالالالريه
   (2)"والوزر

 طعون الكفار ضد القرآن، وقوهلم إنه إرك مفعى  -3
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 ک       ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇقالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ       ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک   ک

 سورة سبأ  ڇ

انتقا  من حكاية كفرهم وغرورهم وتكذيبهم بأصو  الديانة إىل حكاية تكذيبهم الرسو  صاللى "
 ڇڇ ڇڇومجلالالالة  وسالالاللم وأتبالالالع ذلالالالك حبكايالالالة تكالالالذيبهم الكتالالالاب  والالالالدين الالالالذي جالالالاء بالالاله.اهلل عليالالاله 

معطورالالة علالالى املشالالركون مالالن أهالالل مكالالة .وإيالالراد حكايالالة تكالالذيبهم الرسالالو  صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم مقيالالدة  
بالزمن الذي تتلى عليهم ريه آيات اهلل البينات تعجي  من وقالاحتهم حيالث كالذبوه يف أجالدر األوقالات 

واملالراد باآليالات البينالات آيالات  نالدها ألناله وقالت ظهالور حجالة صالدقه لكالل عاقالل متبصالر.بأن يصدقوه ع

، إىل الرسالالو  صالاللى اهلل عليالاله ڇ...ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ... ڇالقالالرآن ، راإْلشالالارة يف قالالوهلم: 
واإْلرالالك : الكالالذب ، ووصالالفه بالالاملفع ى إمالالا أن . وأتبعالالوا وصالالف التالالايل بوصالالف املتلالالّو بأنالاله كالالذب مفالالعى  

نسبته إىل اهلل تعالاىل أو أريالد أناله يف ذاتاله إرالك وزادوا رجعلالوه خمععالا  مالن الناليب صاللى اهلل علياله يتوّجه إىل 
ركوناله إركالا  يرجالع إىل مجيالع مالا يف القالرآن ، وكوناله مفالعى  يُرجعوناله إىل مالا رياله  وسلم لي  مسبوقا  باله .

 علياله وساللم مالن من قصر األولن . ا ُحكي تكذيبهم الذي يعم مجيع ما جاء باله الرسالو  صاللى اهلل

 ڻ   ں ں ڱ ...ڇوحالالالي يتلالالالى أو دعالالالوة إىل التوحيالالالد وغالالالريه أو اسالالالتدال  عليالالاله أو معجالالالزة بقالالالوهلم: 

  (0)أنه يظهر منه أنه سحر، يعنون أن من مسعه يعلم أنه سحر" ڇڻ ...ڇ. معىن ڇڻ

 القرآن حق يقذره اهلل على الباطل -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    مث ىث يث حج مج   جح مح جخڇ   قالالا  تعالالاىل:

   سورة سبأ  ڇ

                                                           
 ، باختصار   33/336. ابن عاشور، مرجع سابق، 0



119 
 

 ...ڇ قومك ملشركي حممد يا ڇ...مث... ڇ: و س ْلم ع ل يههْ  اهلل ص ْلى حممد لنبيه ثناؤه جل ))يقو  

 ع ل يهالهْ  اهلل ص الْلى حممالد نبياله إىل ريقذراله السالماء، مالن ينالالزله: يقالو  الالوحي، وهو ڇ...ىث يث حج مج  

الالالالْلم(( و س 
. اإْلسالالالالالم ودعالالالالوة القالالالالرآن بنالالالالزو  جالالالالاء قالالالالد احلالالالالق "رالالالالإن ڇ...ٱ ٻ ٻ ڇوقولالالالاله تعالالالالاىل:  (0) 

 انقشالالالالع احلالالالالق جالالالالاء إذا ألنالالالاله ڇ...ٻ ٻ ...ڇ علالالالالى ڇٻ ٻ پ پ پ... ڇ وُعطالالالالف

 عالالالالن الكنايالالالالة ڇٻ ٻ پ پ پ... ڇ احلالالالالق، ومعالالالالىن ريالالالاله حالالالاللّ  الالالالالذي املوضالالالالع مالالالالن الباطالالالالل

  (2)" (3) ڇ ڻ        ڻ ڻ ں ...ڇ: تعاىل قوله يف بالزهوق عنه عرب ما وهو وزواله اضمحالله

 شر  تالوة القرآن الكرمي واجلزاء العظيم، وتصديق القرآن ملا بن يديه من الكت   -2

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ         ەئ ەئ ائ ائ ڇ قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

 ىئییییجئحئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺىئيئ مئ

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ

سالالالالالالالورة   ڇڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ
 راطر 

أي: يتبعونه يف أوامره ريمتثلوهنا، ويف نواهياله ريعكوهنالا، ويف  ڇ...وئ         ەئ ەئ ائ ائ ڇ "
أخباره، ريصدقوهنا ويعتقدوهنا، وال يقدمون عليه ما خالفه من األقوا ، ويتلون أيشا ألفاظه، بدراسته، 

ا خالالالر مالالالن الالالالتالوة بعالالالد مالالالا عالالالم، الصالالالالة الالالاليت هالالالي عمالالالاد الالالالدين، ،  ومعانيالالاله، بتتبعهالالالا واسالالالتخراجها.
 يف مجيالالالالالالع األوقالالالالالالات. أي ڇ...ۈئ ۈئ ...ڇ وقولالالالالالاله تعالالالالالالاىل: زكالالالالالالاة والصالالالالالالدقات.والنفقالالالالالالة مالالالالالالن ال
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أي: لن تكسد وتفسد، بل جتارة، هي أجالل التجالارات وأعالهالا  ڇىئ ېئ ېئ ېئ...ڇ
وأرشلها، أال وهي رضا رهبم، والفوز جبزيل ثوابه، والنجاة من سخطه وعقاباله، وهالذا رياله أهنالم ضلصالون 

 ڇ ."وقولالالاله تعالالالاىل: (0) "املقاصالالالد السالالاليئة والنيالالالات الفاسالالالدة شالالاليئا. بأعمالالالاهلم، وأهنالالالم ال يرجالالالون هبالالالا مالالالن

 أعمالالاهلم تسالالتحقه مالالا علالالى كتابالاله. ويزيالالدهم يتلالالون الالالذين أجالالورهم، هالالم أي لنالالوريهم ڇ...ىئ
ملالالالا كالالالان املبالالالدأ بالالاله مالالالن أسالالالباب ثالالالواب املالالالومنن هالالالو احلسالالالنات. و  مشالالالاعفة وهالالالو وكرمالالاله، رشالالالله مالالالن ثوابالالالا  

هبالالم بالتنويالاله بالالالقرآن للتالالذكري بالالذلك ، وألن يف التالالذكري جبالالال  القالالرآن تالوهتالالم كتالالاب اهلل أعقالال  التنويالاله 
وشالالرره إميالالاء إىل علالالة اسالالتحقاق الالالذين يتلونالاله مالالا اسالالتح قوا . وابتالالدىء التنويالاله بالاله بأنالاله وحالالي مالالن اهلل إىل 

والتقالالالالالدير :  ڇ...ٱٻٻ ڇيف قولالالالالاله:  رسالالالالالوله، وناهيالالالالالك هبالالالالالذه الصالالالالاللة تنويهالالالالالا  بالكتالالالالالاب،

، وهالالالالو ڇ...پ ٻپ ٱٻٻٻ ڇوالكتالالالالاب الالالالالذي أوحينالالالالا إليالالالالك هالالالالو احلالالالالّق . 
كالالتوراة واإْلجنيالل ومالا تشالمنته كتال  ، قصر ادعا ي للمبالجة لعالدم االعتالداد حبقيالة مالا عالداه مالن الكتال 

األنبياء كالزبور وكتاب أرميا من الالوحي اإْلهلالي ، رمالا شالهد القالرآن حبقيتاله رقالد دخالل يف شالهادة قولاله : 
، وما جاء نسُخه بالقرآن رقد بن النسخ  ديالد صالالحيته يف القالرآن . ڇ...پپڀڀ ...ڇ

وذلك أيشا  تصديق هلا ألنه يدرع موهم بطالهنا عنالد مالن جيالد خالرهالا يف القالرآن ومالا عسالى أن يكالون 
قالالد نقالالل علالالى  ريالالف أو تأويالالل رقالالد دخالالل ريمالالا أخرجالاله القصالالر . وقالالد بالالن القالالرآن معظمالالُه وكشالالف عالالن 

ما قبله مالن الشالرا ع ، وأمههالا شالريعة موسالى  هما سبقه. واملراد ب ڇ...پڀڀ ...ڇومعىن ، مواقعه 
مع كونه حّقا  بالجا  يف احلقْية رهو مصالدق للكتال  احلّقالة ، ومقالرر ملالا و  وشريعة عيسى عليهما السالم .

اصالالطفاهم اهلل تعالالاىل، وأورثهالالم  ،وملالالا كانالالت هالالذه األمالالة أكمالالل األمالالم. "(3) "اشالالتملت عليالاله مالالن احلالالق.
 ڇ...ٿٿٿٹٹٹٹ ڇالكتاب املهيمن على سا ر الكت ، وهلذا قا : 

 ڦ ڦ ...ڇباملعاصالالالي، دون الكفالالالر.  ڇ...ڤڤڤ ...ڇوهالالالم هالالالذه األمالالالة. 

أي: سالالالارع  ڇ...ڦڦڄ... ڇمقتصالالالر علالالالى مالالالا جيالالال  عليالالاله، تالالالارك للمحالالالرم.  ڇ...
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ركلهالم  مالن النوارالل، التالارك للمحالرم واملكالروه. واجتهد، رسبق غريه، وهو املالودي للفالرا  ، املكثالر ريها
اصالالطفاه اللالاله تعالالاىل، لوراثالالة هالالذا الكتالالاب، وإن تفاوتالالت مالالراتبهم، حالالا الظالالاي لنفسالاله، رالالإن مالالا معالاله مالالن 

، مالالن وراثالالالة الكتالالاب، ألن املالالالراد بوراثالالة الكتالالالاب، وراثالالة علمالالاله وعملالالاله، ه، وأعمالالالالهأصالالل اإلميالالالان، وعلومالال
راجع إىل السابق إىل اخلريات، لئال يجالع  ڇ...ڄڄ... ڇوقوله  ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه.

 ڇ .بعملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله، بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبق إىل اخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريات إال بتوريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل ومعونتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

أي: وراثة الكتالاب اجلليالل، ملالن اصالطفى تعالاىل مالن عبالاده،  ڇ...ڃڃڃڃ...
  (0)"هو الفشل الكبري، ، رأجل النعم على اإلطالق، وأكرب الفشل، وراثة هذا الكتاب

 ثانيا: الكت  السماوية السابقة: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ       ڈ ڈ ڎ ڎ ڇ قالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة راطر       ڇگ     گ ک

ابالالالتالء الرسالالالل بتكالالالذي  أممهالالالم علالالالى اخالالالتال  أحالالالوا  الرسالالالل؛ رمالالالنهم الالالالذين أت الالالوا  تعالالالاىل يالالالذكر " 
بآيالالات، أي خالالوارق عالالادات رقالالط مثالالل صالالاحل وهالالود ولالالوط، ومالالنهم مالالن أتالالوا بالالالزبر وهالالي املالالواعجل كزبالالور 
داود وكتالال  أصالالحاب الكتالال  مالالن أنبيالالاء بالالين إسالالرا يل، ومالالنهم مالالن جالالاءوا بالكتالالاب املنالالري، يعالالين كتالالاب 

هيم وموسالالى وعيسالالى، رالالذكر البالالاء مشالالري إىل توزيالالع أصالالنا  املعجالالزات علالالى أصالالنا  الشالالرا ع مثالالل إبالالرا
وزبالالالور  .اهلل رزبالالالور إبالالالراهيم ُصالالالُحفه وزبالالالور موسالالالى كالمالالاله يف املالالالواعجل الالالالذي لالالالي  ريالالاله تبليالالال  عالالالن الرسالالالل.

  (3) "عيسى أقواله املأثورة يف األناجيل مما ي يكن منسوبا  إىل الوحي.
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 .بالكتب السماوية على حياة المسلم  اإليمان أثر : المبحث الثاني
يف املبحث السابق   احلديث عن اآليات املتعلقة بالكت  السماوية اليت وردت يف سورس سبأ 

وراطر، ويف هذا املبحث سيتم التطرق واستنباط اآلثار املتعلقة باإلميان بالكت  السماوية على حياة 
 املسلم وهي:

الشالالالعور بالالالالفخر باتبالالالاع ديالالالن اإلسالالالالم: حيالالالث إن عقيالالالدة اإلسالالالالم والتوحيالالالد هالالالي األصالالالل الواجبالالالة  -0
االتبالاع جلميالع األمالم، وذلالك ألن اهلل أرسالل الرسالل واألنبيالاء وأنالز  معهالم الزبالر والصالحف والكتال  قالالا  

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ       ڈ ڈ ڎ ڎ ڇتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

  ڇومجاليعهم عقيالدهتم واحالالدة وأصالو  شالالرا عهم واحالدة منالذ قالالدمي األزمالان، كمالالا قالا  تعالالاىل:  (0)ڇ     گ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

والرسالالالالالالل دعالالالالالالت إىل عبالالالالالالادة اهلل  وكالالالالالالذلك مجيالالالالالالع الكتالالالالالال  السالالالالالالابقة (3)ڇ... کگ ک ک ک ڑ
 ٺ ڀ        ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇكما قالالالالالالالالالالالا  عالالالالالالالالالالالز وجالالالالالالالالالالالل: وحالالالالالالالالالالالده،

 (2)ڇ ٺ
احلالالرص علالالى تالالالوة القالالرآن وتالالدبره والعلالالم والعمالالل بالاله: رقالالد أثالالىن اهلل علالالى مالالن اتصالالف بالالذلك  -3

 ی ی ىئ...ڇ :إىل قولالالالالالاله تعالالالالالالاىل...( وئ         ەئ ەئ ائ ائ ڇرقالالالالالالا : 

ال حسالالالالد  إال يف  وقالالالالا  رسالالالالو  اهلل صالالالاللى اهلل عليالالالاله وسالالالاللم: (2)ڇ         ىئ مئ   حئ یجئ ی
وحالث سالبحانه   (2) ...((اهللُ القرآن  رهو ي تلالوه آنالاء  الليالْل وآنالاء  النهالارْ  عْلمهرجٌل )): وذكر منها اثنت نْ 

"  صلى اهلل عليه وسلم: . وقا (6)ڇ...ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ ڇ على تالوته رقا : 
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ْ من   ْ . وثالٌث  اهللْ  كتابْ أرال يجدو أحدكم إىل املسجْد ريالع ل م  أو يقرأ  آيتنه عْز وجْل خرٌي لُه من ناقتنه
ليسالالالت وتالالالوة القالالرآن  (0)خالالرٌي لالالُه مالالن ثالالالالٍث . وأربالالٌع خالالرٌي لالالالُه مالالن أربالالٍع . ومالالالن أعالالدادهْن مالالن اإلبالالالْل "

-. يقالالو  ابالالن القالاليم التمسالالك والعمالالل بالالهمالالن خالالال  مقتصالالرة رقالالط علالالى اللفالالجل بالالل كالالذلك تالالالوة معنالالاه 
بالأمره  اوا تمالار  ،احلقيقية وهالي تالالوة املعالىن واتباعاله تصالديقا تالربه املقصود التالوةيف ذلك: )) -رمحه اهلل
وتالالوة  ،رتالوة القرآن تتناو  تالالوة لفظاله ومعنالاه .به حيث ما قادك انقدت معه امامت إبنهيه و  وانتهاء
خالالرة رالالإهنم هالالل القالالرآن الالالذين هلالالم الثنالالاء يف الالالدنيا واآلأوأهلهالالا هالالم  ،شالالر  مالالن جمالالرد تالالالوة اللفالالجلأاملعالالىن 

وهالو تعلالق تالالوة -الرسالو  صاللى اهلل علياله وساللم،  أوض  ذلك وكذلك . (3) ((هل تالوة ومتابعة حقاأ
 ورحُيهالالا طيالال ٌ  طعُمهالالا ، كاألتُرْجالالةْ  بالاله ويعمالاللُ  القالالرآن   يقالالرأُ  الالالذي ))املالالومنُ  ، رقالالا :-بالعمالالل بالاله القالالرآن
 املنالالارقْ  وم ثالاللُ .  هلالالا ريالال    وال طيالال ٌ  طعُمهالالا ، كالالالتمرةْ  بالاله ويعمالاللُ  القالالرآن   يقالالرأُ  ال الالالذي واملالالومنُ .  طيالال ٌ 
 ، كاحلنظلالةْ  القالرآن   يقالرأُ  ال الالذي املنالارقْ  وم ثاللُ .  ُمر   وطعُمها طي ٌ  رحُيها ، كالرحيانةْ  القرآن   يقرأُ  الذي
 راليكم تالاركٌ  وإين وقا  الرسالو  صاللى اهلل علياله وساللم: ))أال .(2) ُمر (( ورحُيها ، خبيثٌ  أو ، ُمر   طعُمها
 علالى كالان تركاله ومالن اهلاُلدى، علالى كالان اتبعاله مالن اهلْل، حباللُ  هالو. وجاللْ  عالزْ  اهللْ  كتالابُ  أحُدمها: ثقل ن

ٺ ٿ ٿ ڇ تقدمي الوحي على اهلوى وأقوا  الرجا . كما قا  تعاىل: كذلك ضرورة و (2) ضاللٍة((

ۇئ ۇئ ۆئ ڇ . وقا  سبحانه: (2) ڇٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ       ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ

  (6) ڇۈئ       ېئ ېئ ېئىئ ىئ   ىئ ی ی ی ی ۆئ ۆئ ۈئ

شالالر  العلالالم بالالالقرآن وتعلالالم علالالم الشالالرع: حيالالث إن العلمالالاء جعلهالالم اهلل شالالهداء علالالى صالالدق  -2
 ۅ ۅ ۋ ۋ    ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڇالقرآن رقا  عنهم: 

                                                           
  612 احلديثرقم ، 0/260، مرجع سابق ،كتاب صالة املساررين وقصرها، باب رشل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه، مسلم. 0
  0/22، مرجع سابق، مفتاح دار السعادة. ابن القيم، 3
  2121رقم احلديث  ،112 كتاب رشا ل القران ، باب إا من راءى بقراءة القرآن ، ص، البخاري، مرجع سابق. 2
 3216، رقم احلديث 3/0021مسلم، مرجع سابق، كتاب رشا ل الصحابة ، باب رشا ل علي بن أيب طال ، . 2
  2. سورة األعرا ، اآلية: 2
  21. سورة القصر، اآلية: 6
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وهذه منقبة ألهل العلم ورشيلة، وعالمة هلم، وأناله كلمالا كالان العبالد أعظالم علمالا )) (0)ڇ  ۉ    ۉ
وتصالالديقا بأخبالالار مالالا جالالاء بالاله الرسالالو ، وأعظالالم معررالالة حبكالالم أوامالالره ونواهيالاله، كالالان مالالن أهالالل العلالالم الالالذين 

ويويالد ذلالك   (3) ((جعلهم الّله حجة على مالا جالاء باله الرسالو ، احالت  اللاله هبالم علالى املكالذبن املعانالدين
 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ ڇ كالالالالالالالالالالذلك قولالالالالالالالالالاله تعالالالالالالالالالالاىل: 

 . (2)ڇ  ڻ
ال يسع أحد اخلروج عن القرآن: وال يص  العمل بالكت  السابقة ألهنا منسوخة به، وذلك  - 2

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇألن القرآن مهيمن مصدق ملا سبقه من كت . كما قا  تعاىل: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڇقالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالاىل: و (2)ڇ... ڀڀ ڀ پ پ  پ

ريهالالالا مالالالن ))يعالالالين يصالالالدق مالالالا  (2)ڇ  ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
الصحي  وينفي ما وقع ريها من  ريف وتجيري وتبديل، رما شهد له بالصالدق رهالو املقبالو ، ومالا شالهد 

 . (6) له بالرد رهو املردود، وله ضشع كل متمسك بالكت  املتقدمة ممن ي ينقل  على عقبيه.((
  

                                                           
    6سبأ، اآلية: . سورة 0
 602. السعدي، مرجع سابق، ص 3
  21العنكبوت، اآلية: . سورة 2
    20راطر، اآلية:. سورة 2
  . 20سورة يون ، اآلية: . 2
   60السلمان، مرجع سابق، ص . 6
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 وأثره على حياة المسلم واألنبياء اإليمان بالرسل  :الفصل الرابع 

 نمبحثاوريه 

 
 اإليمان بالرسل واألنبياء  :األول المبحث                                 

 على حياة المسلم . واألنبياء المبحث الثاني : أثر اإليمان بالرسل
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 :ثالثة مطال   وريه ، يمان بالرسل واألنبياءاإل  :األول المبحث

 .والرسول , والفرق بينهما  النبي تعريف  المطلب األول:
ىل إيعمالالل بالشالالريعة قبلالاله وي يرسالالل   -3. اهلل ههالالو الالالذي ينبئالاله اهلل وهالالو ينبالالل مبالالا أنبالالأ -0: النالاليب"

ىل مالن خالالف أمالر اهلل إأرسالل  ناليب هالو -0. الرسالو : أحد يبلجه عالن اهلل رسالالة رهالو ناليب ولالي  برسالو 
وقولالاله مالالالن  (0)ڇ...ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڇ :قالالا  تعالالاىل ،ليالالهإليبلجالاله رسالالالة مالالن اهلل 
ن هالذا هالو الرسالو  املطلالق إرال ،رسالاال يعالم النالوعن وقالد خالر أحالدمها بأناله رسالو إرسالو  وال ناليب رالذكر 

 ڇ :قالالا  تعالالاىل ه،قومالال مالالن  و ب الرسالالكالالذّ وال بالالد أن يُ  -3ىل مالالن خالالالف اهلل إالالالذي أمالالره بتبليالال  رسالالالته 

رقوله وما أرساللنا مالن قبلالك مالن رسالو    (3) ڇ   ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
ىل قالوم مبالا ال يعرروناله إناله ي يرسالل أل اإلطالالقوال نيب دليل على أن النيب مرسل وال يسمى رسالوال عنالد 

   (2)"بل كان يأمر املومنن مبا يعررونه أنه حق
 وجوب اإليمان بالرسل .  :الثاني المطلب

"واإلميالالالالان بالرسالالالالل يتشالالالالمن  (2)ڇ...ى ى ې... ڇجيالالالال  اإلميالالالالان بالرسالالالالل، قالالالالا  تعالالالالاىل: 
اإلميالالان بالالأن رسالالالتهم حالالق مالالن اهلل تعالالاىل وأن مالالن كفالالر بواحالالد كفالالر بالالاجلميع، واإلميالالان مبالالن علمنالالا امسالاله 
منهم، وأما من ي نعلم امسه منهم نومن به إمجاال، والتصديق بأخبارهم والعمل بشريعة من أرسالل إلينالا 

 - السالالالم عليالاله - نالالوح الرسالالل يالالاء واملرسالاللن. وأو مالالنهم وهالالو حممالالد صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم خالالا  األنب
ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پ ڇ :  تعالالالالالالاىل اهلل قالالالالالالا  صالالالالالاللى اهلل عليالالالالالاله وسالالالالالاللم، حممالالالالالالد وآخالالالالالالرهم

  .(2)  ڇ...پ ڀ ڀ

                                                           
 23احل ، اآلية: . سورة 0
  23. سورة الذاريات، اآلية: 3
م(، 3111 -ه0231)الرياض: 0،  قيق: عبد العزيز بن صاحل الطويان، طالنبواتالعباس أمحد،  و. ابن تيمية، تقي الدين أب2
 ، باختصار وتصر  يسري000 -3/002
 001آ  عمران، اآلية: . سورة 2
   062سورة النساء، اآلية: . 2
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ې ى       ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ڇ  :صلى اهلل علياله وساللم حممد تعاىل يف اهلل وقا 

 (3)" (0) ڇ... ۇئ ۇئ ۆئۆئ

  المذكورون في سورتي سبأ وفاطر. ءاألنبياو  الرسل  :المطلب الثالث
 احتوت سورس سبأ وراطر على آيات  دثت عن بع  األنبياء والرسل وتفصيل ذلك ريما يلي:

 :أوال: الرسو  حممد صلى اهلل عليه وسلم

 عموم رسالة الرسو  صلى اهلل عليه وسلم للناس كارة -0

 ھھھھےےۀہہہہڇ  قالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ  ڇۓ ۓ

 للنالاس كارالة أرساللناك ولكنالا خاصالة، قومالك مالن بالاهلل املشالركن هالوالء إىل حممد يا أرسلناك ))وما 

 ڇ كالالالالالذبك مالالالالالن ونالالالالالذير ا أطاعالالالالالك، مالالالالالن بشالالالالالري ا واألسالالالالالود، واألمحالالالالالر والعجالالالالالم، مالالالالالنهم العالالالالالرب أمجعالالالالالن؛

 قولالاله قتالالادة ..عالالن.البشالالر مجيالالع إىل كالالذلك أرسالاللك اهلل أن ڇھھےےۓ...

ا اهلل أرسالل: قا  ڇ...ۀہہہہڇ  علالى رالأكرُمُهم والعجالم، العالرب إىل حممالد 
 .(2) ((.له أطوعهم اهلل

 يف النيب صلى اهلل عليه وسلم االرعاءات والطعونات -3

 ک       ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇقالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

 ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ       ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک   ک

                                                           
 21 سورة األحزاب، اآلية:. 0
 ، باختصار وتصر  يسري 26 -22، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 3
 31/212. الطربي، مرجع سابق، 2
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 سورة سبأ ڇ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ            ہ ۀ ۀ ڻ ڻ 

انتقا  من حكاية كفرهم وتكذيبهم بأصو  الديانة إىل حكاية تكالذيبهم الرسالو  صاللى اهلل علياله "

وهالالالم [ 20]سالالالبأ:  ڇ       ...ڳ ڳ ڇعا الالالد إىل       ڇ ڇ ڇوسالالاللم والالالالدين الالالالذي جالالالاء بالالاله. وضالالالمري 

إىل الرسالو   ڇ...ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ... ڇاإْلشالارة يف قالوهلم: و املشركون من أهالل مكالة . 
واستحشروه بطريق اإْلشالارة دون االسالم إرالادة حلشالوره جملال  الالتالوة وذلالك مالن  ،صلى اهلل عليه وسلم

إشالالارة إىل أهنالالم عنالالوا أن تلالالك  ڇ...ک ک       ڑ ڑ...ڇيف قالالوهلم:  ڇڑ ڇورعالالل  متالالام وقالالاحتهم.
الرسو  صلى اهلل عليه  عبادة قدمية ثابتة. ويف ذلك إهلاب لقلوب قومهم وإيجار لصدورهم ليتألبوا على

وسلم ويزدادوا متسكا  بدينهم وقالد قصالروا الرسالو  علياله الصالالة والسالالم علالى صالفة إرادة صالدهم قصالرا  
وأتبعالوا وصالف التالايل بوصالف املتلالّو بأناله كالذب مفالعى   إضاريا  ، أي إال رجل صادق رمالا هالو برسالو  .

ا ُحكي تكذيبهم الذي يعالم مجيالع مالا جالاء باله الرسالو  صاللى اهلل . ڇ...گ گ گ ک ک ...ڇ

 ڱ ...ڇعلياله وساللم مالن وحالي يتلالى أو دعالوة إىل التوحيالد وغالريه أو اسالتدال  علياله أو معجالزة بقالوهلم : 

))وملالالا بالالْن مالالا ردوا بالاله احلالالق،   (0)أنالاله يظهالالر منالاله أنالاله سالالحر " ڇڻ ڇ، ومعالالىن  ڇڻ ڻ   ں ں
وأهنا أقوا  دون مرتبة الشبهة، رشال أن تكون حجة، ذكالر أهنالم وإن أراد أحالد أن حيالت  هلالم، رالإهنم ال 

حالا  ڇ...ہ            ہ ۀ ۀ ڻ ڇمستند هلم، وال هلم شيء يعتمدون عليه أصالال، رقالا : 

حالالا يكالالون عنالالدهم مالالن أقوالالاله وأحوالالاله، مالالا  ڇے ھ ھ ھ ھ ہ... ڇتكالالون عمالالدة هلالالم 
 (3) يدرعون به، ما جئتهم به، رلي  عندهم علم، وال أثارة من علم.((

 تكذي  املشركن للرسو  كحا  من سبقهم مع رسلهم -2

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ڇ قالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ ڇۅ ۋ
                                                           

 باختصار  330-33/332. ابن عاشور، مرجع سابق، 0
  663. السعدي، مرجع سابق، ص 3
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 ڇ...ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ڇرقالالا : ]قالالبلهم[ ا خالورهم مالالا رعالالل بالالاألمم املكالالذبن ))

أي: األمالالم الالالذين مالالن  ڇ...ۆ ...ڇ ڇ...ۆ ۇ ۇ  ...ڇأي: مالالا بلالال  هالالوالء املخالالاطبون 

أي: إنكالالاري علالاليهم، وعقالالوبيت إيالالاهم. قالالد أعلمنالالا مالالا رعالالل هبالالم         ڇۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ...ڇقالالبلهم 
هالوالء ، راحالذروا يالا ...من النكا ، وأن منهم مالن أغرقاله، ومالنهم مالن أهلكاله بالالري  العقاليم، وبالصاليحة

  (0) املكذبون، أن تدوموا على التكذي ، ريأخذكم كما أخذ من قبلكم، ويصيبكم ما أصاهبم((

  ڇٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀڇ  قالالالالالالا  تعالالالالالالاىل: اآليالالالالالالة الثانيالالالالالالة،
 سورة راطر 

 مالالن بالالاهلل املشالالركون هالالوالء حممالالد يالالا يكالالذبك وإن: لنبيالاله حممالالد صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم تعالالاىل "يقالالو 
 قالالبلهم مالالن بالالاهلل، األمالالم كفالالرة مالالن أمثالالاهلم سالالنة ذلالالك رالالإن عليالالك، يعظالالم وال ذاك، حيزنالالك رالالال قومالالك

 ريتبعالوا مالثلهم، يكونالوا أن قومالك مشالركو يعالدو ولالن قبلالك، مالن إلاليهم أرساللها الاليت اهلل رسالل وتكذيبهم
 أمالالالالالالالرك مرجالالالالالالع اهلل أي: وإىل ڇپڀڀڀ ...ڇ سالالالالالالبيلهم ويسالالالالالالاللكوا منهالالالالالالاجهم تكالالالالالالذيبك يف

 أحللنالالا نظالري مالا بنبوتالالك، واإلقالرار اتباعالك يف طاعتنالالا إىل ينيبالوا ي هالم إن العقوبالالة، هبالم رُمْحالل وأمالرهم،

 ڇقتالالالالادة:  عالالالالن .قبلالالالالك مبالالالالن ،سالالالالنتنا وأتباعالالالالك ومنجيالالالالك قبلالالالالك، رسالالالاللها املكذبالالالالة األمالالالالم مالالالالن بنظالالالالرا هم

 (3)تسمعون" نبيه كما يعزي ڇ...پ پ ٻ ٱٻٻٻ

 ڎڎڈڈژژڑڑک ڇ قالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل: اآليالالالالالالالالالالالة الثالثالالالالالالالالالالالة، 

 سورة راطر   ڇ گگ ککک

 اهلل ص الْلى نبياله مسلي ا ذكره تعاىل يقو  ڇ...ڎڎڈڈژژڑ ڇ "وقوله
الالالْلم ع ل يهالالالهْ   رقالالالد قومالالالك مشالالالركو حممالالالد يالالالا يكالالالذبك وإن: التكالالالذي  مالالالن قومالالاله مشالالالركي مالالالن يلقالالالى ريمالالالا و س 
 واضالالحة، اهلل مالالن حبجالال : يقالالو  بالبينالالات، رسالاللهم جالالاءهتم الالالذين األمالالم مالالن قالالبلهم مالالن الالالذين كالالذب

                                                           
  663. السعدي، مرجع سابق، ص 0
 باختصار، 31/226. الطربي، مرجع سابق، 3
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: يقالالالو  ڇگ ک ...ڇ اهلل. وقولالالاله عنالالالد مالالالن بالكتالالال  وجالالالاءهتم: يقالالالو  ڇ...ک ...ڇ
 (0)احلق" أنه وتدبره تأمله ملن املنري الكتاب اهلل من وجاءهم

 كما  النيب صلى اهلل عليه وسلم عقال وخلقا ونزاهة وتواضعا -2

 وئوئ ۉۉېېېېىىائائەئەئڇ        قالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل:

 ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ ۇئ

 سورة سبأ  ڇجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجث يئ

 ڇ...ۉېې ڇ: جمنالون أنالك الالزاعمن الكاررين هلوالء حممد يا قل: تعاىل ))يقو 

 ېىىائائەئەئ ...ڇ: وهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي آمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالركم بواحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدة، إ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا: أي

 بعشالكم ريسالأ  عصالبية، وال هالوى غري من هلل، خالصا قياما تقوموا: أي ڇ...وئوئۇئۇئۆئ

 الرجالل ينظالر: أي ڇ...ەئەئ ...ڇ بعشالا، بعشكم رينص  جنون؟ من مبحمد هل: بعشا
 ويتفكالر علياله، أشالكل إن شالأنه عالن النالاس مالن غالريه ويسالأ  وسلم، عليه اهلل صلى حممد أمر يف لنفسه

 نالالالذير إال حممالالالد مالالالا: يقالالالو  ڇۈئۈئېئېئېئىئىئىئی ...ڇ ))وقولالالاله (3) ((ذلالالالك يف
 آمالالرا تعالالاىل ا ))يقالالو  (2) تصالاللوها(( أن قبالالل جهالالنم عالالذاب أمالالام عقابالاله بالالاهلل كفالالركم علالالى ينالالذركم لكالالم
 وال جعالالالالال مالالالالنكم أريالالالالد ال: أي ڇ...ییجئحئمئىئيئ ڇ: للمشالالالالركن يقالالالالو  أن رسالالالالوله

 أطلالال  إ الالا: أي ڇ...حبخبمبىبيب ...ڇ إيالالاكم... ونصالالحي إلالاليكم، اهلل رسالالالة أداء علالالى عطالالاء
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 مالالالالن عليالالالاله أنالالالالا مبالالالالا ، األمالالالالور جبميالالالالع عالالالالاي: أي ڇحتختمتىتيت ...ڇ اهلل عنالالالالد مالالالالن ذلالالالالك ثالالالالواب
    (0) عليه(( أنتم وما إليكم، إياي بإرساله عنه إخباري

 ٹ ٹ ٿ ٿ ڀٺٺٺٺٿٿ  ڀ ڀ ڀڇ قالالالالا  تعالالالالاىل:اآليالالالالة الثانيالالالالة 

 سورة سبأ    ڇ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

: لقومك حممد يا قل: ذكره تعاىل ))يقو  ڇ...ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڇوقوله تعاىل: 
 نفسالي علالى الصالواب... )و( اهلالدى عالن ضالاليل إ الا احلالق، طريالق غالري رسلكت اهلدى عن ضللت إن

 ڇ...ٿ ٿ ٹ   ٹ... ڇ احلالالالالالالالق علالالالالالالالى اسالالالالالالالتقمت وإن: يقالالالالالالالو ( ...ٿ ٿ ... ڇ ضالالالالالالالره،

ٹ   ڤ  ...ڇ اهلالدى وطريالق احلق حمجة على لالستقامة وتوريقه إيل، يوْحي الذي اهلل ربوحي: يقو 

 (3) (( ڇڤ

 شدة حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على هداية قومه -2

 ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںڇ  قالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالاىل:

سورة راطر  ڇڻڻڻۀۀہہہہ  ڻ ں

يقو  تعاىل ذكره: أرمن حْسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي اهلل والكفر به، ررآه حسن ا "
 گڳڳڳڳڱڱ ...ڇرحسالالال  سالالاليل ذلالالالك حسالالالن ا، وظالالالن أن قبحالالاله مجيالالالل.  وقولالالاله 

يقو : رإن اهلل ضذ  من يشاء عن اإلميان به واتباعالك وتصالديقك، ريشالله عالن الرشالاد إىل  ڇ...ڱ
احلق يف ذلك، ويهدي مالن يشالاء، يقالو : ويورالق مالن يشالاء لإميالان باله واتباعالك والقبالو  منالك، رتهدياله 

يقالالالو : رالالالال هتلالالالك نفسالالالك حزن الالالا علالالالى  ڇ...ڻڻ  ڻ ںں... ڇإىل سالالالبيل الرشالالالاد 
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يقالو  تعالاىل ذكالره: إن اهلل  ڇۀۀہہہ... ڇوقوله . وتكذيبهم لكضاللتهم وكفرهم باهلل 
يا حممد ذو علم مبا يصنع هوالء الذين زين هلم الشيطان سوء أعماهلم، وهالو حمصاليه علاليهم، وجمالازيهم 

  (0) "به جزاءهم.

 الرسو  أرسل باحلق بشريا ونذيرا  -6

 ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڇ       قالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل:  

 سورة راطر  ڇ ڌ ڌ

 تنالذر نذير إال أنت ما: و س ْلم ع ل يههْ  اهلل ص ْلى حممد لنبيه ذكره تعاىل يقو  ڇڄڄڄڃ ڇ "وقوله
 وي رسالالالالالته، لتالالالبلجهم إال إلالالاليهم ربالالالك يرسالالاللك وي قلالالالوهبم، علالالالى اهلل طبالالالع الالالالذين بالالالاهلل املشالالالركن هالالالوالء
 ال اهلل بيد ذلك رإن به جئتهم ما منك وقبوهلم اهتداؤهم رأما إليه، لك سبيل ال ما األمر من يكلفك
 يالا ڇ...ڃڃ ڇ: ثناؤه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم جل يقو  ا .الناس من غريك بيد وال بيدك

 ڇ...چ ...ڇ عبالالالاده علالالالى ارعضالالالها الالالاليت الالالالدين وشالالالرا ع بالالالاهلل اإلميالالالان وهالالالو ڇ...چ ...ڇ حممالالالد

 ڇ...چ... ڇ النصاليحة مالن اهلل عنالد مالن باله جئالت مالا منالك وقبالل صدقك من باجلنة مبشر ا: يقو 

 ڇ النصالالالالالالالالالالاليحة مالالالالالالالالالالالن اهلل عنالالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالالن بالالالالالالالالالالاله جئالالالالالالالالالالالت مالالالالالالالالالالالا عليالالالالالالالالالالالك ورد كالالالالالالالالالالالذبك م الالالالالالالالالالالن النالالالالالالالالالالالاس تنالالالالالالالالالالالذر

 قبلالالك مالالن ريهالالا خالالال إال مبلالالة الدا نالالة األمالالم مالالن أمالالة مالالن ومالالا: يقالالو  ڇڇڇڇڇڍڍڌ...

 هلا كان أمة كل ڇڇڇڇڇڍڍڌ... ڇ قتادة عن باهلل. كفرهم على بأسنا ينذرهم نذير
 (3) ".رسو 

 رسو  منهم ا كفروا بهمتىن كفار العرب بعثة  -0

                                                           
 ، باختصار223، 220/ 31. الطربي، مرجع سابق، 0
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 ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڇ قا  تعاىل:

 سورة راطر   ڇۆۆۈۈ ۇۇ ڭ

 جالاءهم لالئن ريها، ربالجوا األميان أشد: يقو  أمياهنم، جهد باهلل هوالء املشركون وأقسم: تعاىل "يقو 
 لطريالق أساللك ليكونن: يقو  ڇ...ےےۓۓڭ  ...ڇ اهلل بأس ينذرهم منذر اهلل من

 ڇ قالالالالبلهم مالالالن خلالالالت الالالالاليت األمالالالم إحالالالدى مالالالالن اهلل، عنالالالد مالالالن النالالالالذير بالالاله يالالالأتيهم ملالالالالا قبالالالوال وأشالالالد احلالالالق

ا بالنذير يعين ڇ...ڭڭۇ... الْلم ع ل يههْ  اهلل ص ْلى حممد   ينالذرهم حممالد جالاءهم رلمالا: يقالو  ، و س 

 بالالالاهلل اإلميالالالان مالالالن النالالالذير جمالالاليء زادهالالالم مالالالا: يقالالالو  ڇۈ ۆ ۆ ۇ ...ڇ .كفالالالرهم علالالالى اهلل عقالالالاب
وهرب ا" نفور ا إال الطريق، هدى وسلوك احلق واتباع

(0) 

 ثانيا: األنبياء والرسل السابقون
 داود وسليمان عليهما السالم -0

 ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگڇ        قالالا  تعالالاىل:

 گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ گ

ۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ

ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ

ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی

یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجث

  سورة سبأ  ڇمثىثيث

                                                           
 ، باختصار يسري262، 263/ 31الطربي، مرجع سابق، . 0
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بالالن ملنكالالري نبالالوة حممالالد صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم أن  ڇ...ڌڌڎڎڈ ڇقولالاله تعالالاىل: "
إرسا  الرسل لي  أمالرا بالدعا، بالل أرساللنا الرسالل وأيالدناهم بالاملعجزات، وأحللنالا مبالن خالالفهم العقالاب . 

تلالالالف يف هالالالذا الفشالالالل علالالالى تسالالالعة أي أمالالالرا رشالالاللناه بالالاله علالالالى غالالالريه . واخ ڇڈ ڇأعطينالالالا.  ڇڌ ڇ
. س. اخلالالام : تسالالخري اجلبالالا  والنالالاالقالالوة: . الرابالالع: العلالالم. الثالالالثنبالالوة. الثالالاين: الزبالالور: الأقالالوا : األو 

 وأمالالا معالالىن .: حسالالن الصالالوت. التاسالالع: إالنالالة احلديالالد. الثالالامن: احلكالالم بالعالالد . السالالابع: التوبالالةالسالالادس
معالالاله ، أي سالالالبحي معالالاله ، ومعالالالىن  أي وقلنالالالا يالالالا جبالالالا  أويب ڇ...ڑ ژ ژ ...ڇقولالالاله تعالالالاىل : 

تعاىل خلق ريها تسبيحا ، ريسمع منها ما يسمع من املسب  معجالزة لالداود تسبي  اجلبا  : هو أن اهلل 

رعلماله  .معقالا  ابالن عبالاس : صالار عنالده كالشال ڇککک ...ڇ. وقولاله: عليه الصالالة والسالالم

وهالالي :  ڇ...گ گ گ ڇ وقولالاله تعالالاىل " (0) ".رالالأالن لالاله احلديالالد رصالالنع الالالدروع ،صالالنعة لبالالوس

: هالذا إرشالاد مالن اهلل لنبياله داود ، علياله السالالم ، يف تعليماله صالنعة  ڇڳ...ڳ ڳ ڳ ...ڇ الدروع

ڱ   ں  ...ڇأي : يف الالالالالذي أعطالالالالاكم اهلل مالالالالن الالالالالنعم،  ڇ...ڱ ڱڱ... ڇالالالالالدروع .وقولالالالاله : 

ا .  وملالالأي: مراقالال  لكالالم، بصالالري بأعمالالالكم وأقالالوالكم، ال ضفالالى علالالي مالالن ذلالالك شالاليء ڇں ڻ
أعطالالى ابنالاله سالالليمان، مالالن تسالالخري الالالري  لالاله  مالالل ذكالالر تعالالاىل مالالا أنعالالم بالاله علالالى داود، عطالالف بالالذكر مالالا 

 ڇ...ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڇ ، رقالالالالالا :بسالالالالاطه، غالالالالدوها شالالالالهر ورواحهالالالالا شالالالالهر

 ...ڇوقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله :  القطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر : النحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس. قيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ڇ...ھھ ھ ہ ...ڇوقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله: 

أي: وسخرنا له اجلن يعملالون بالن يدياله بالإذن اهلل، أي:  ڇ...ےےۓۓڭڭڭڭ

أي:  ڇ...ۇۆۆۈۈ...ڇ بقدره، وتسخريه هلم مبشيئته ما يشاء من البنايالات وغالري ذلالك.

 ڇوهالالالالالالو احلريالالالالالالق. وقولالالالالالاله:  ڇٴۇۋۋۅ... ڇومالالالالالالن يعالالالالالالد  وضالالالالالالرج مالالالالالالنهم عالالالالالالن الطاعالالالالالالة 

: أما احملاري  رهي البناء احلسن، وهالو أشالر  شاليء يف ڇ...ۉۉېېېېى

اجلالواب: مجالع جابيالة،  ڇ...ىائائەئ ...ڇوقولاله : . وصدره. ومتاثياللاملسكن 
                                                           

 ، باختصار 362 -00/361. القرطيب، مرجع سابق، 0
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والقالدور الراساليات: أي الثابتالات، يف أماكنهالا ال تتحالو  وال تتحالرك . وهي احلوض الذي جي  رياله املالاء

أي: وقلنالا هلالم اعملالوا شالكر ا علالى مالا  ڇ...وئوئۇئۇئ... ڇوقولاله: . عن أماكنها لعظمهالا
يالالذكر تعالالاىل كيفيالالة مالالوت سالالليمان، عليالاله السالالالم، وكيالالف عمالالى اهلل ا  أنعالالم بالاله علالاليكم يف الالالدنيا والالالدين

 -وهالالي منسالالأته  -موتالاله علالالى اجلالالان املسالالخرين لالاله يف األعمالالا  الشالالاقة، رإنالاله مكالالث متوكئالالا علالالى عصالالاه 
مدة طويلة، رلما أكلتهالا دابالة األرض، وهالي األرضالة، ضالعفت وسالقط إىل األرض، وعلالم أناله قالد مالات 

اجلالالالن واإلنالالال  أيشالالالا أن اجلالالالن ال يعلمالالالون الجيالالال  ، كمالالالا كالالالانوا يتومهالالالون قبالالالل ذلالالالك مبالالالدة طويلالالالة  تبينالالالت 
 (0)"ويومهون الناس ذلك

 كفر األمم السابقة برسلهم  -3

سالالالورة   ڇژڑڑککککگگگگ ڎڈڈژڇ        قالالالا  تعالالالاىل:
 سبأ 

اعالالعاض لالنتقالالا  إىل تسالاللية النالاليب صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم ممالالا ُمالالين  بالاله مالالن املشالالركن مالالن أهالالل مكالالة "
وتاصة م ا قابله به سادهتم وكرباؤهم من التألي  عليهه. بتذكريه أن تلك سنة الرسالل مالن قبلاله رلالي  يف 

  ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇذلك غشاضة عليه ، ولالذلك قالا  يف اآليالة يف الزخالر  

، أي وكالالالالالالالذلك التكالالالالالالالذي  الالالالالالالالذي  (3)ڇ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
كالالذبك أهالالل هالالذه القريالالة . والتعالالري  بقومالاله الالالذين عالالاد وه بتالالذكريهم عاقبالالة أمثالالاهلم مالالن أهالالل القالالرى الالاليت  

واملع رون : الذين أُعطُوا التال ر  ، والع : النعيم وسعة . كْذب أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعماؤهم 
 ڇوقالالالالالالالالوهلم:  مبالالالالالالالالا أرسالالالالالالالاللت  بالالالالالالالاله كالالالالالالالالاررون . معرالالالالالالالالو كالالالالالالالالل قريالالالالالالالالة لرسالالالالالالالالوهلم : إنالالالالالالالالا: أي قالالالالالالالالا   العالالالالالالالاليش، 

؛ أو املعالالىن: إناّلالا مبالالا اّدعيالالتم أنكالالم أرسالاللتم ڇ...گ... ڇهتكالالم بقرينالالة قالالوهلم:  ڇ...گگ...
  (2) "به .

                                                           
 ، باختصار 612 -2/611. ابن كثري، مرجع سابق ، 0
  32سورة الزخر ، اآلية: . 3
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 على حياة المسلم . نبياءاألو  بالرسلالمبحث الثاني : أثر اإليمان 
بالرسل على حياة املسلم، وهي   املتعلقة باإلميانيف هذا املبحث سيتم احلديث عن اآلثار 

 :كالتايل
 أثر اإلميان برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل  هكمالحمبة الرسو  صلى اهلل عليه وسلم وتوقريه وإنزاله املكانة الال قة به: وذلك ل -0
هم، وأن اهلل برأه من كل وأنه أكمل اخللق علما  وعمال  وعقال، وأبّرهم وأرمح ،عليه وسلم وعصمته

ڇ . وقا  سبحانه: (0)ڇ ...ۆئ ۇئ ۇئ وئ... ڇ. كما قا  تعاىل: عي  خلهْقي وكل ُخُلق رذيل

. وكما يف وصف خدجية رضي اهلل عنها النيب صلى اهلل عليه وسلم: (3)ڇڱ ڱ   ڱ ں 
ا، اهللُ  ضزيك ما واهللْ  )كال ، وتُقري املعدوم ، وتكس ُ  الكْل، و ملُ  الرْحم ، لتصلُ  إنك أبد   الشيف 
( نوا   على وتعنُ  ، وإنزاله ثمر حمبتهرمعررة صفات النيب صلى اهلل عليه وسلم العظيمة ت (2) احلق 

املكانة الال قة به دون إرراط أو تفريط. راإلرراط مثل ررعه عن مرتبة النبوة والرسالة كالجلو ريه 
 مرمي ، ابن   النصارى أطهر تْ  كما ُتطهروين، م: ))الوالشرك. ويف هذا قو  الرسو  صلى اهلل عليه وسل

. ويف مقابل ذلك التفريط مثل ت  حقه صلى اهلل عليه (2) ورسولُه(( اهللْ  عبدُ :  رقولوا عبُده، أنا رإ ا
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇوسلم وأذيته، وقد حذر من ذلك سبحانه أشد التحذير وأعظمه رقا : 

بل الواج  توقريه وإجالله وهيبته  (2)ڇ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
  (6)ڇ ...ې ې ۉ ۉ ۅ ...ڇ ، كما قا  تعاىل: واحعامه

                                                           
  26. سورة سبأ، اآلية: 0
  2. سورة القلم، اآلية: 3
 2، رقم احلديث 0كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسو  اهلل، ص، البخاري، مرجع سابق. 2
  2222 ، رقم احلديث261صكتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىل وأذكر يف الكتاب مرمي، ، البخاري، مرجع سابق .2
   20. سورة األحزاب، اآلية: 2
 1الفت ، اآلية: . سورة 6
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دعوة كل الناس لإسالم: وذلك لعموم رسالة الرسو  حممد صلى اهلل عليه وسلم، كما قا   -3
 ،أرسل إىل الّناس كارة عرهبم وعجمهمحيث (0)ڇ...  ہ ہہ ہ ۀڇتعاىل: 

ڻ ڻ ڇكما قا  تعاىل:  ورسالته ليست لقريش أو للعرب خاصة، ،أبيشهم وأصفرهم وأمحرهم

 ي مخسا أعطيت: "  صلى اهلل عليه وسلم وقا  (3) ڇۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
. وهذا يعين (2) ، وبعثت إىل الناس عامة" خاصة وكان النيب يبعث إىل قومه ...: قبلي أحد يعطهن

ووجوب اإلميان على كل من مسع بدعوته وجوب اتباع رسالته صلى اهلل عليه وسلم على كل البشر، 
م عُ  الحممٍد بيده ، والذي نفُ  وبلجته. كما قا  رسو  اهلل: )) ْمن هذه األمْة يهودي  وال أحٌد  يب ي سه

. ويلزم من ذلك تبلي  (2) ((نصراين  ، ا ميوُت وي ياُلوهْمنه بالذي أُرهْسلهُت به ، إال كان ْمن أصحاْب النارْ 
  الناس كارة يف مجيع أحناء األرض ومسوولية الدعاة كذلك.رسالته إىل 

ه صاللى اهلل عليالاله وساللم واجتنالالاب وامالالر أاتبالاع  طاعالة الرسالو  صالاللى اهلل علياله وسالاللم: مالن خالالال  -2
 رسالل بالاحلق بشالرياأ صلى اهلل عليه وسلم الرسو  نواهيه وذلك للفوز مبا بشر به، والنجاة مما أنذر، ألن

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڇملالالالن عصالالالى. كمالالالا قالالالا  تعالالالاىل:  ونالالالذيرا ملالالالن أطالالالاع

ومثلالالاله قولالالاله تعالالالاىل:  (6)ڇ... ھ ھ  ہ ہ ہ ۀہڇوقالالالا  تعالالالاىل:  .(2)ڇ...
 مثلالي إ ا)) وكما قا  عليه الصالة والسالم: .(0)ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڇ

 النالذيرُ  أنالا وإين ، بعيالين اجلاليش   رأيالتُ  إين قالوم يالا:  رقالا  قوم الا أتالى رجاللٍ  كمثاللْ  ، به اهللُ  بعثين ما ومثلُ 
 طا فالالةٌ  وكالالْذّبته  ، رنجالالوا مهْلهالالم علالالى رالالانطلقوا ، رالالأدهجلوا قوْمالاله مالالن طا فالالةٌ  رأطاعالاله ، رالنجالالاء   ، العريالالانُ 

                                                           
  36سورة سبأ، اآلية: . 0
 026. سورة األعرا ، اآلية: 3
  222، رقم احلديث 26ص كتاب التيمم ، باب قو  اهلل تعاىل رلم جتدوا ماء، ، البخاري، مرجع سابق. 2
رقم ، 0/61، مرجع سابق ،كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل مجيع الناس، مسلم. 2

  022 احلديث
   32، 32. سورة راطر، اآلية: 2
   36. سورة سبأ، اآلية: 6
    22. سورة األحزاب، اآلية: 0
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م رأصالالبحوا مالالنهم  مالالا رالالاتْبع   أطالالاعين مالالن مثالالل رالالذلك ، واجتالالاحهم رالالأهلكهم اجلالاليشُ  رصالالْبحهمُ  ، مكالالاهن 
كالاللُّ أمالاليت يالالدخلون ))وقالالا  أيشالالا:  .(0) ((احلالالق   مالالن بالاله جئالالتُ  مبالالا وكالالذب عصالالاين مالالن ومثالالل ، بالاله جئالالتُ 
  ومنأص . قالوا : يا رسو   اهلْل ،  منإال  اجلنة  

  (3) ((أصعصاين رقد  ومن،  اجلنة   دخل أطاعين منيأص ؟ قا  : 

 أثر اإلميان برسالة داود وسليمان عليهما السالم

الثقالالة بالالاهلل وبرسالالالته: وذلالالك نتيجالالالة اإلميالالان باآليالالات واخلالالوارق الالاليت يهبهالالالا سالالبحانه لرسالالله وأنبيا الاله مثالالالل 
 ڌ ڌ ڇاخلالالوارق الالاليت وهبهالالا لالالداود وسالالليمان عليهمالالا السالالالم وخصالالهما هبالالا، كمالالا يف قولالاله تعالالاىل: 

 ڻ ڻ ڇ     إىل قولالالالالالاله تعالالالالالالاىل: ڇگ ک  ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

  (2)ڇ...ۇ ڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۓ ۓ  ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڇ وكالالذلك كمالالالا يف قولالاله سالالالبحانه:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ   چچ 

راإلميان مبعجزات األنبياء ومنها معجزات سليمان وداود عليهما  (2) ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
السالم ينعك  على املسلم؛ حبيث يصب  واثقا باهلل معتمالدا علياله، مومنالا باله سالبحانه وبرسالالة أنبيالاءه، 
وحيالعمهم ويالوقرهم وال يصالدق مالا يقالالا  ضالدهم مالن ارالعاءات، ومالالن ذلالك تالوقري واحالعام داود وسالالليمان 

طعالالون الالاليت نزاهلمالالا املكانالالة الال قالالة هبمالالا، واحلالالذر مالالن نسالالبة السالاليء هلمالالا أو تصالالديق العليهمالالا السالالالم وإ
مثالل الاليت تقالا  يف حقهالم مالن اليهالود   الرذيلالة واألخالالقمن القبالا   والكبالا ر  تقا  ضدمها؛ رهما مربآن

كوصفهم بسيء األخالق والصفات، مالن ذلالك  وصالف سالليمان علياله السالالم بالسالحر والشالرك. قالا  

                                                           
 0362 ، رقم احلديث0322االقتداء بسنن رسو  اهلل، صكتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ، سابقالبخاري، مرجع  .0
 ،0323. البخاري، مرجع سابق، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ص3

 0361 رقم احلديث
   03 -01. سورة سبأ، اآلية: 2
   06، 02. سورة النمل، اآلية: 2
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڇتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل: 

 (0) ڇٺٺ ٺ ٺ   ڀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  013. سورة البقرة، اآلية: 0
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 اإليمان باليوم اآلخر وأثره على حياة المسلم  :الفصل الخامس 

 :ن امبحث وريه

 
 اآلخر باليوم األول: اإليمان المبحث                    

 . على حياة المسلم المبحث الثاني : أثر اإليمان باليوم اآلخر
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 :ربعة مطال أ وريه اآلخر, باليوم األول: اإليمان المبحث
 

 .اآلخر  باليوم اإليمان معنى :األول المطلب
 يوم ال ألنه ؛ بذلك اليوم اآلخر هو "يوم القيامة الذي يبعث الناس ريه للحساب واجلزاء. ومس ي

يتشمن ما  اآلخر باليوم واإلميان. منازهلم يف النار وأهل منازهلم، يف اجلنة أهل يستقرُ  حيث بعده،
  : يلي

 ريقوم ؛ الثانية النفخة الصور يف ينفخُ  حن املوتى إحياء وهو البعث :بالبعث واحلشر اإلميان -0

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڇ  تعاىل: اهلل قا  العاملن، لرب الناس

 حفاة القيامة يوم الناس حيشر: ) صلى اهلل عليه وسلم النيب ويف احلشر قا  (0)ڇې ې
 .(3) (غرال   عراة

ۆئ ڇ : تعاىل اهلل قا  عليه. وجيازى ، عمله على العبد حياس  ُ :  واجلزاء باحلساب اإلميان -3

ک ک گ گگ  ک کڇ :  تعاىل وقا  (2) ڇۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

  (2) ڇگ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 تعاىل اهلل أعدها اليت النعيم دار راجلنة للخلق: األبدي املآ  وأهنما والنار باجلنة اإلميان -3
 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ڇ : تعاىل اهلل قا  ، املتقن للمومنن

                                                           

 06، 02. سورة املومنون، اآلية: 0
 3621، رقم احلديث 0211/ 3مسلم، مرجع سابق، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب رناء الدنيا وبيان احلشر، . 3
 36، 32. سورة الجاشية، اآلية: 2
 061. سورة األنعام، اآلية: 2
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

  الظاملن. للكاررين تعاىل اهلل أعْدها اليت العذاب دار رهي:  النار وأما (0)ڇٿٿ ٹ ٹ  ٹ 

 (2)"(3) ڇېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ڇ : تعاىل اهلل قا 

 .اآليات الواردة في البعث والحشر في سورتي سبأ وفاطر  : الثاني المطلب
 أوال: البعث:

 الكفار للبعث، وهو حق حتمي الوقوع  واستبعادإنكار  -0

 ڌڎڎ ڇڍڍڌ  ڇڇ  ڃڃچچچچڇڇ قالالالالالالا  تعالالالالالالاىل:

 ژژڑڑککککگگگگڳڳڳ ڈ ڈ

 سورة سبأ   ڇ ڱ ڳ

موجبالا لتعظيماله وتقديساله، واإلميالان باله، ملا بالن تعالاىل، عظمتاله، مبالا وصالف باله نفساله، وكالان هالذا ))
ذكالالر أن مالالن أصالالنا  النالالاس، طا فالالة ي تقالالدر رهبالالا حالالق قالالدره، وي تعظمالاله حالالق عظمتالاله، بالالل كفالالروا بالاله، 

 چ ڃڃ ڇ وأنكروا قدرته علالى إعالادة األمالوات، وقيالام السالاعة، وعارضالوا بالذلك رسالله رقالا :

أي: ما هي،  ڇ...چچچ ...ڇ أي بالّله وبرسله، ومبا جاءوا به، رقالوا بسب  كفرهم: ڇ...
هالالذه احليالالاة الالالدنيا،  الالوت وحنيالالا. رالالأمر اللالاله رسالالوله أن يالالرد قالالوهلم ويبطلالاله، ويقسالالم علالالى البعالالث، وأنالاله  إال

سالاليأتيهم، واسالالتد  علالالى ذلالالك بالالدليل مالالن أقالالْر بالاله، لزمالاله أن يصالالدق بالبعالالث ضالالرورة، وهالالو علمالاله تعالالاىل 
  (2)((ڇ...ڍڌ ...ڇالواسع العام رقا : 

                                                           

 6، 0سورة البينة، اآلية: . 0
 020ورة آ  عمران، اآلية: . س 3
 ، باختصار وتصر  يسري 22 -20ص  مرجع سابق، ،شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدةابن عثيمن، .  2
  602، 602. السعدي، مرجع سابق، ص 2
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 ېېېىىائائەئەئوئوئۇئڇ     تعالالالاىل: قالالالا  الثانيالالالة:ويف اآليالالالة 

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ   ۈئ ۆئۈئ ۇئۆئ

    سورة سبأ  ڇٿ ٺٺ

متعجبالالن مالالن وعالالده  حممالالد صالاللى اهلل عليالاله وسالاللميقالالو  تعالالاىل: وقالالا  الالالذين كفالالروا بالالاهلل وبرسالالوله "
 ڇأيهالالالالالالالالالالالالالالالا النالالالالالالالالالالالالالالالاس  ڇ...ىى ...ڇإيالالالالالالالالالالالالالالالاهم البعالالالالالالالالالالالالالالالث بعالالالالالالالالالالالالالالالد املمالالالالالالالالالالالالالالالات بعشالالالالالالالالالالالالالالالهم لالالالالالالالالالالالالالالالبع  

يقالالو : ضالالربكم أنكالالم بعالالد تقطعكالالم  ڇۆئۈئ ۇئۆئ ۇئ وئ ائائەئەئوئ...
ا، يف األرض بالء سالتحيون  وبعد مصريكم يف العاب ررات ا، عا الدون كهيئالتكم قبالل املمالات خلق الا جديالد 

يقو  تعاىل ذكره خمربا عالن قيالل هالوالء الالذين كفالروا باله وأنكالروا البعالث بعالد املمالات بعشالهم ا  وتبعثون.
 ڇ...ٱٻٻٻ ڇ يف وعالده إيالاهم ذلالك:صاللى اهلل علياله وساللم لبع  معجبن من رسو  اهلل 

أرالعى هالذا الالذي يعالدنا أنالا بعالد أن  الزق كالالل ممالزق يف خلالق جديالد علالى اهلل كالذبا، رتخلالق علياله بالالذلك 
يقالالو : أم هالالو جمنالالون ريالالتكلم مبالالا ال  ڇ...ٻپپ ...ڇبالالاطال مالالن القالالو  و الالرص عليالاله قالالو  الالالزور 

مالالالا األمالالالر كمالالالا قالالالا   ڇٺٺٺٺ ڀ پڀڀڀ... ڇرقالالالا  اهلل . معالالالىن لالالاله
الْلم وظنالوا باله مالن أناله ارالعى علالى اهلل كالذبا، أو أن باله جنالة،  هوالء املشركون يف حممد ص ْلى اهلل ع ل يهالْه و س 
لكالالن الالالذين ال يومنالالون بالالاآلخرة مالالن هالالوالء املشالالركن يف عالالذاب اهلل يف اآلخالالرة ويف الالالذهاب البعيالالد عالالن 

  (0) "ريه ما يقولون.طريق احلق وقصد السبيل رهم من أجل ذلك يقولون 

 ۈۈ   ۇۆۆ  ڭڭڭڭۇڇ  قالالالالالا  تعالالالالالاىل:اآليالالالالالة الثالثالالالالالة، 

 سورة سبأ    ڇې  ۅۉۉې ۋۅ ۋ ٴۇ

كالالالان مالالالالن أعظالالالم مالالالالا أنكالالالروه ممالالالالا جالالالاء بالالالاله   ڇڭڭڭڭۇۇۆ   )) 

. والتقدير : ولكالن ڇلْكنْ ڇواجلملة معطورة على خرب  ...الرسو  صلى اهلل عليه وسلم القيامُة والبعثُ 
                                                           

 .باختصار، 222، 31/222. الطربي، مرجع سابق، 0
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حق البشارة والنذارة ويتهكمون ريسألون عن وقت هذا الوعد الالذي هالو مظهالر  أكثر الناس ال يعلمون
   (0) البشارة والنذارة((

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۈٴۇۋ...ڇ))قالالالل هلالالالم يالالالا حممالالالد أي:  ڇۈ ڇا يقالالالو  تعالالالاىل: 

  (3) . وامليعاد امليقات. ويعين هبذا امليعاد وقت البعث((رال يجرنكم تأخريه ڇ ې

 االغعار بالدنياالبعث حق والتحذير من  -3

  ڇٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڇ قا  تعاىل:
   سورة راطر

هالذا وعالجل للمكالالذبن للرسالو  بعالد إيشالاح الالالدليل   ڇ...ٺٺٺٺٿڇقولاله تعالاىل : " 

أي: ال شالالك ريالاله،  ڇ...ٿ...ڇ وقولالاله تعالاىل: علالى صالالحة قولاله : إن البعالالث والثالواب والعقالالاب حالق.
وال مرية، وال تردد، قد دلت على ذلك األدلة السمعية والرباهن العقلية، رإذا كان وعالده حقالا، رتهيئالوا 

 . وقولالالالالاله تعالالالالالاىل:لالالالالاله، وبالالالالالادروا أوقالالالالالاتكم الشالالالالالريفة باألعمالالالالالا  الصالالالالالاحلة، وال يقطعكالالالالالم عالالالالالن ذلالالالالالك قالالالالالاطع

. خلقالالتم لالالالهبلالالذاهتا وشالالهواهتا ومطالبهالالالا النفسالالية، رتلهالاليكم عمالالالا  .ڇ...ٿٹٹٹ...ڇ
قالالا  سالالعيد بالالن جبالالري: غالالرور احليالالاة الالالدنيا أن يشالالتجل اإلنسالالان بنعيمهالالا ولالالذاهتا عالالن عمالالل اآلخالالرة، حالالا 

قالالا  سالالعيد بالالن جبالالري ، قالالا  : الجالالرور  ڇڤڤڤڤ...ڇ يقالالو  : يالالا ليتالالين قالالدمت حليالالاس.
  (2)"باهلل أن يكون اإلنسان يعمل باملعاصي ا يتمىن على اهلل املجفرة

 بإحياء األرض امليتة تقري  صورة البعث -2

                                                           
 33/011. ابن عاشور، مرجع سابق، 0
  00/202. القرطيب، مرجع سابق، 3
 ، باختصار 226، 222/ 00.  القرطيب، مرجع سابق، 662. السعدي، مرجع سابق، ص 2
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 ھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆڇ    قالالالالالالالا  تعالالالالالالالاىل:

 سورة راطر  ۈٴۇ ۈ

 -سالورة احلال  ] أو  [ كمالا يف   -))كثريا ما يستد  تعالاىل علالى املعالاد بإحيا اله األرض بعالد موهتالا 
 ، رالإذا أرسالل إليهالارض تكالون ميتالة هامالدة ال نبالات ريهالا، رالإن األه عبالاده أن يعتالربوا هبالذا علالى ذلالكينب

، كالالذلك  (0)ڇۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ...ڇ، السالالحاب  مالالل املالالاء وأنزلالاله عليهالالا
األجسالالاد، إذا أراد اهلل سالالبحانه بعثهالالا ونشالالورها، أنالالز  مالالن  الالت العالالر  مطالالرا يعالالم األرض مجيعالالا رتنبالالت 

   (3) .((ڇۈ ...ڇاألجساد يف قبورها كما ينبت احل  يف األرض؛ وهلذا قا  تعاىل : 

 ثانيا: احلشر 

 العابدين واملعبودين معا، وتربأ بعشهم من بع  حشر اهلل -0

 ی ېئىئىئىئ   ۆئۆئۈئۈئېئېئڇ قالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

  سورة سبأ  ڇحبخب جئحئمئىئيئجب   ییی

: ڇ...ۈئ...ڇ  لو ترى يف الزمان الذي يوقف ريه الظاملون بن يدي رهبم. و"
املشركون، وقد وقع التصري  بأنه إيقا  مج ع بن املشركن والذين د ع وههم إىل اإْلشراك يف قوله تعاىل: 

        ڳ ڳ گ گ گگ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڇ

 ڇڳ ڳ

واإْلتيان باجلملة اليت أضيف إليها الظر  إمسية هنا إْلرادة طو  وقورهم بن يدي  (2)
ديث يف شفاعة النيب ألهل احملشر: احلاهلل طوال  يستوج  الشجر ومي   القلوب رعبا  وهو ما أشار له 

                                                           
  2. سورة احل ، اآلية: 0
 ، باختصار يسري 2/006. ابن كثري، مرجع سابق، 3
 36. سورة يون ، اآلية: 2
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يُرحي نا من تدنو الشم  من رؤوس اخلال ق ريشتّد عليهم حرها ريقولون: لو استشفعنا إىل ربّنا حا 
  ( 3)"(0)مكاننا

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڇ قالالالالالا  تعالالالالالاىل:اآليالالالالالة الثانيالالالالالة، 

  ڇٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ ڀ ڀڀ
 سورة سبأ 

 للحسالالالالالالالاب جنمعهالالالالالالالم أي واملعبالالالالالالالودين، العابالالالالالالالدين ڇ...ٱٻٻ ڇ  )):  تعالالالالالالالاىل قولالالالالالالاله

 كقولالاله اسالالتفهام هالالذا: قتالالادة عالالن سالالعيد . قالالا ڇپپپڀ ٻٻپ...ڇ
 أن رالالالاملعىن:  النحالالالاس قالالالا  اهلل. دون مالالالن إهلالالالن وأمالالالي ا الالالذوين للنالالالاس قلالالالت أأنالالالت:  لعيسالالالى وجالالالل عالالالز

 للعابالدين(( تالوبيخ اسالتفهام رهالو؛  هلالم تبكيالت ذلالك يف كالان كالذبتهم إذا علاليهم اهلل صاللوات املال كة

(3)  

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ ک ک ک ڇ قا  تعاىل:اآلية الثالثة، 

   سورة راطر   ڇڻ ڻ     ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

يعين اآلهلة اليت )) ڇ...ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ ک ک کڇ : تعاىل قا 

 ڱ ڱ...ڇ ،ال يقدرون على ما تطلبون منهاو  ،تدعوهنا من دون اهلل ال يسمعون دعاءكم

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائڇمنكم، كما قا  تعاىل:  يتربؤون، أي: ڇ...ڱ ڱ

 پ پ ٻ        ٻ    ٻ ٻ ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ

                                                           
   2003، رقم احلديث 602. البخاري، مرجع سابق، كتاب التفسري، باب )ذرية من محلنا مع نوح( ، ص 0
 ، باختصار يسري312، 33/312سابق،  مرجع. ابن عاشور، 3
 00/236. القرطيب، مرجع سابق، 2
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 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇ. وقا : (0)ڇپڀ پ

أي : وال  ڇڻ     ڻ ڻ ں...ڇ وقوله :  (3)ڇڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
  (2) ضربك بعواق  األمور ومآهلا وما تصري إليه ، مثل خبري هبا((

 .الجزاء في سورتي سبأ وفاطر الحساب و اآليات الواردة في   :الثالث المطلب
 وحسن العمل ،اإلميان باحلساب يبعث على اتقاء الشيطان -0

 ۋۋۅۅۉۉېېې   ۇۆۆۈۈٴۇڇ قالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالاىل:

 سورة سبأ   ڇ ائائەئەئوئ ېىى

.وقولالالاله: .قالالالا  ابالالالن عبالالالاس : أي مالالالن حجالالالة . ڇ...ۇۆۆۈۈٴۇڇ ))وقولالالاله: 

أي : إ الالالالا سالالالاللطناه علالالالاليهم ليظهالالالالر أمالالالالر  ڇ...ۋۋۅۅۉۉېېېې...ڇ
من هو مومن باآلخرة وقيامها واحلساب ريها واجلالزاء، ريحسالن عبالادة رباله عالز وجالل يف الالدنيا، ممالن هالو 

  (2) منها يف شك((

 جيزي اهلل املومنن والكاررين يوم القيامة وحياس  كل منهم بالعد  -3

  سبأسورة  ڇ گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڇ

أي : يالالوم القيامالالة ، جيمالالع بالالن اخلال الالق يف صالالعيد واحالالد ، ا  ڇ...ڑ ڑ ژ ژڇ قولالاله: ))
يفالالت  بيننالالا بالالاحلق ، أي : حيكالالم بيننالالا بالعالالد  ، ريجالالزي كالالل عامالالل بعملالاله ، إن خالالريا رخالالري ، وإن شالالرا 

                                                           
 6،  2سورة األحقا ، اآلية :  .0
 63،  60. سورة مرمي، اآلية :  3
 033، 2/030. ابن كثري، مرجع سابق،  2
  2/013. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 گ گ...ڇ وهلالذا قالا  تعالاىل:  ...رشر . وستعلمون يومئالذ ملالن العالزة والنصالرة والسالعادة األبديالة

 (0) اي حبقا ق األمور((أي : احلاكم العاد  الع ڇ  گ

 جزاء الكاررين النار واألغال   -2

سالالورة   ڇڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ...ڇقالالا  تعالالاىل:
 سبأ

)وغلت أيدي الكالاررين بالاهلل يف جهالنم إىل أعنالاقهم يف جوامالع مالن نالار جهالنم، جالزاء ) معىن اآلية:
ألعماهلم اخلبيثة اليت كانوا يف الدنيا ما يفعل اهلل ذلك هبم إال ثواب ا ...مبا كانوا باهلل يف الدنيا يكفرون، 
  (3) يعملوهنا، ومكارأة هلم عليها((

 كل إنسان جيازى بعمله، وال حيمل أحد وزر أحد   -2

 ۇئ وئوئ ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئڇ  قالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالاىل:

 ۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ ۆئۆئ  ۇئ

 سورة راطر   ڇيئجب حئمئىئ

أي: يف يالالالوم القيامالالالة كالالالل أحالالالد جيالالالازى بعملالالاله، وال حيمالالالل أحالالالد  ڇ...ۋۅۅۉۉڇ  "

ا حيمالالل عنالاله مالالن وزره شالاليئ ا   ڇ...ېېې...ڇ ذنالال  أحالالد. يقالالو : يكالالون عليالاله وزر ال جيالالد أحالالد 

ڇ أي: نفالالالالالالالالالالالال  مثقلالالالالالالالالالالالالة باخلطايالالالالالالالالالالالالا والالالالالالالالالالالالالذنوب، تسالالالالالالالالالالالالتجيث مبالالالالالالالالالالالالن حيمالالالالالالالالالالالالل عنهالالالالالالالالالالالالا بعالالالالالالالالالالالال  أوزارهالالالالالالالالالالالالا 

ال هالالالالا، رإنالالالاله ال حيمالالالالل عالالالالن قريالالالال ، أي: قريالالالال  القرابالالالالة من ڇۆئ...ائائەئەئوئوئۇئۇئ...
رليسالت حالا  اآلخالرة مبنزلالة حالا  الالدنيا،  من ذنوهبا شيئ ا، وال  مالل علالى غريهالا مالن ذنوهبالا شاليئا لحيم

يسالالاعد احلمالاليم محيمالاله، والصالالديق صالالديقه، بالالل يالالوم القيامالالة، يتمالالىن العبالالد أن يكالالون لالاله حالالق علالالى أحالالد، 
                                                           

  2/012. ابن كثري، مرجع سابق، 0
  31/211. الطربي، مرجع سابق، 3
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 ڇ...ىئ ىئ ۈئۈئېئېئېئ ۆئ ...ڇ. وقولالاله: ولالالو علالالى والديالاله وأقالالارب

ڇ وقولالالالالالالالالاله: أي: هالالالالالالالالالوالء الالالالالالالالالالذين يقبلالالالالالالالالالون النالالالالالالالالالذارة وينتفعالالالالالالالالالون هبالالالالالالالالالا، أهالالالالالالالالالل اخلشالالالالالالالالالية للالالالالالالالالاله بالجيالالالالالالالالال ، 

أي: ومن يتطهر من دن  الكفر والالذنوب بالتوبالة إىل اهلل،  ڇ...ییییجئ...
واإلميان به، والعمل بطاعته. رإ ا يتطهالر لنفساله، وذلالك أناله يثيبهالا باله رضالا اهلل، والفالوز جبناناله، والنجالاة 

 ڇ...ییییجئ ...ڇعالالن قتالالادة قولالاله  مالالن عقابالاله الالالذي أعالالده ألهالالل الكفالالر بالاله.

يقالالو : وإىل اهلل مصالالري كالالل عامالالل  ڇمئىئيئ ...ڇ أي: مالالن يعمالالل صالالاحل ا رإ الالا يعملالاله لنفسالاله.
منكم أيها الناس، مومنكم وكارركم، وبركم وراجركم، وهو جماٍز مجيعكم مبا قدم من خري وشر على مالا 
أهالالل منالاله ريجالالازي اخلال الالق علالالى مالالا أسالاللفوه، وحياسالالبهم علالالى مالالا قالالدموه وعملالالوه، وال يجالالادر صالالجرية وال  

   (0) "كبرية إال أحصاها.

 جلزاء والعقوبة يف الدنيا إ ا يوخره ليوم احلسابهلل اا قد ال يعّجل -2

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ   قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىل:

  ڇٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ ڀ
 سورة راطر 

 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ : تعالالالالاىل قالالالالا  "

وقوله  .وأرزاق دواب من ميلكونه وما األرض، أهل مجيع ألهلك ذنوهبم، جبميع آخذهم لو: أي ڇ...

 ريحاسالالالالالالبهم القيامالالالالالالة، يالالالالالالوم إىل ينظالالالالالالرهم: أي ڇ...ٺٺٺٺ ڀ ...ڇ تعالالالالالالاىل:
 قالالا  وهلالالذا؛ املعصالالية أهالالل وبالعقالالاب الطاعالالة، أهالالل بالالالثواب ريجالالازي بعملالاله. عامالالل كالالل ويالالويف يومئالالذ،

  (2) "ڇٿٿٿٹٹٹٹڤ...ڇ: تعاىل

                                                           
 ، باختصار  31/226باختصار.  الطربي، مرجع سابق،  666، 660. السعدي، مرجع سابق، ص 0
 ، باختصار يسري020، 2/026. ابن كثري، مرجع سابق،  3
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 .المطلب الرابع : اآليات الواردة في الجنة والنار في سورتي سبأ وفاطر 
 أهل اجلنة وأهل النار وأعما  كل منهما   -0

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڱڱڱںںڻڻڇقا  تعالاىل:

 سورة سبأ  ڇہہہھھھھےےۓۓڭ ہ

 علالى عناله؛ هنالاهم عمالا وانتهالوا باله، ورسالوله اهلل أمالرهم مبالا وعملالوا ورسالوله، بالاهلل آمنالوا الالذين "يثي 

 آمنالالالالوا الالالالالذين هلالالالالوالء: ثنالالالالاؤه جالالالالل يقالالالالو  ڇ...ڻڻڻ ...ڇ رهبالالالالم. قولالالالاله تعالالالالاىل: طالالالالاعتهم

 القيامالالة يالوم هالينء وعاليش: يقالو  ڇۀۀ ...ڇ لالذنوهبم. رهبالم مالن مجفالرة الصالاحلات وعملالوا

: يقالالالالو  معالالالالاجزين، آياتنالالالالا يف سالالالالعوا الالالالالذين وليجالالالالزي ڇ...ہہہھھڇ  .اجلنالالالالة يف
 نقالدر رالال بأنفسالهم يسالبقوننا أهنالم حيسالبون معالاونن وحججنالا أدلتنالا إبطالا  يف عملوا الذين يثي  وكي

: بالالالاألليم ويعالالالين العالالالذاب األلالالاليم، شالالالديد مالالالن هلالالالم هالالالوالء: يقالالالو  ڇ...ھھے...ڇ  علالالاليهم
  (1)املوجع"

 ۆ ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ ڇ:قالالالا  تعالالالاىلاآليالالالة الثانيالالالة، 

 ىى ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې ۈۈ ۆ

 سورة سبأ    ڇائەئەئوئ ائ

 دلالالالالاليال هالالالالالذه ليسالالالالالت: أي ڇ...ھےےۓۓڭڭڭڇ "قولالالالالاله تعالالالالالاىل: 

 إ الالالالالا: أي ڇ...ڭۇۇۆۆ ...ڇ: قالالالالالا  بكالالالالالم. وهلالالالالالذا اعتنا نالالالالالا وال لكالالالالالم، حمبتنالالالالالا علالالالالالى

 ڇ...ٴۇۋۋۅ ۈۈ ...ڇ الصالاحل. وقولاله تعالاىل: والعمالل اإلميان زلفى عندنا يقربكم

 ڇۅۉۉې ...ڇ ضعف. وقولاله: سبعما ة إىل أمثاهلا، بعشرة احلسنة هلم تشاعف: أي

                                                           
 باختصار يسري 220، 31/221. الطربي، مرجع سابق، 0
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 تعالاىل يقو  (1)"منه حيذر شر كل ومن وأذى، وخو  بأس كل من آمنون العالية اجلنة مناز  يف: أي

 ويريالالالدون إبطالالالاله يبتجالالالون كتابنالالالا، وآي حججنالالالا يف: ))يعالالالين ،ڇ...ېېىىڇ : ذكالالالره

ڇ : ويعجزوننالالالالالالالالالالالالالالالا. وقولالالالالالالالالالالالالالالالهبأنفسالالالالالالالالالالالالالالالهم  يفوتوننالالالالالالالالالالالالالالالا أهنالالالالالالالالالالالالالالالم حيسالالالالالالالالالالالالالالالبون معالالالالالالالالالالالالالالالاونن، نالالالالالالالالالالالالالالالوره إطفالالالالالالالالالالالالالالالاء

  (2) القيامة(( يوم حمشرون جهنم عذاب يف: يعين ڇائەئەئوئ...

      ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ قالالالا  تعالالالاىل:اآليالالالة الثالثالالالة، 

 راطرسورة  ڇ ڑ         ژ ژ

 ڇ ڇ ...ڇأي: جحالالدوا مالالا جالالاءت بالاله الرسالالل، ودلالالت عليالاله الكتالال   ڇ...ڇ ڇڇ ))

 ڇ... ڌ ڌ ...ڇيف نار جهنم، شديد يف ذاته ووصفه، وأهنالم خالالدون ريهالا أبالدا.  ڇ...ڍ

ڇ األعمالالالا   مبقتشالالالى ذلالالالك اإلميالالالان جبالالالوارحهم ڇ...ڎ ...ڇبقلالالالوهبم، مبالالالا دعالالالا اللالالاله إىل اإلميالالالان بالالاله 

حيصالالالالل بالالالاله  ڇژ ژ ...ڇ{ لالالالالذنوهبم، يالالالالزو  هبالالالالا عالالالالنهم الشالالالالر واملكالالالالروه ...      ڈ ڈ ڎ...

  (2) ((وذلك اجلنة. ڇژ ژ ...ڇ)) وكذلك معىن (2) املطلوب.((

 ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڇ قالالالا  تعالالالاىل:اآليالالالة الرابعالالالة: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ     ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                           
 باختصار 011، 2/016. ابن كثري، مرجع سابق، 0
 31/202ي، مرجع سابق، . الطرب 3
   662. السعدي، مرجع سابق، ص 2
 31/221. الطربي، مرجع سابق، 2



143 
 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ           ۇ ۇ           ڭ ڭڭ ڭ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ

 سورة راطر   ڇېئ ۈئ

 يالوم العالاملن رب مالن املنز  الكتاب أورثوا الذين عباده، من املصطفن هوالء مأوى أن تعاىل "ضرب

ڇ  رهبالالم. قولالاله تعالالاىل: علالالى قالالدومهم يالالوم يالالدخلوهنا اإلقامالالة جنالالات:  أي ڇ...چ چڇ  القيامالالة

 الالالالدنيا، يف علالالاليهم حمظالالالورا كالالالان وهلالالالذا ڇڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ...

 وهالالالو ڇ...ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڇ اآلخالالالرة. وقولالالاله تعالالالاىل:  الالالالدار يف هلالالالم اهلل رأباحالالاله
وقولاله تعالاىل:  .واآلخالرة الالدنيا مهالوم مالن وحنالذره نتخوراله كنالا ممالا وأراحنالا عنالا، أزاحه احملذور، من اخلو 

 رشالالله مالالن املقالالام وهالالذا املنزلالالة، هالالذه أعطانالالا الالالذي:  يقولالالون ڇ...ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳڇ 

 وال عنالالالاء ريهالالالا ميسالالالنا ال: أي ڇۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ...ڇوقولالالاله تعالالالاىل:  ، ورمحتالالاله
 يف العبالالالادة يف أنفسالالالهم يالالالدأبون كالالالانوا أهنالالالم ذلالالالك رمالالالن. أرواحهالالالم وال أبالالالداهنم علالالالى تعالالال  رالالالال .إعيالالالاء 
ڇ  ذكالالره تعالالاىل "يقالالو  (1)مسالالتمرة" دا مالالة راحالالة يف وصالالاروا ، بالالدخوهلا التكليالالف عالالنهم رسالالقط الالالدنيا،

 ال ريهالالالا خملالالالدين جهالالالنم نالالالار هلالالالم: يقالالالو  ڇ   ...ھ ہ ہ ...ڇ ورسالالالوله بالالالاهلل ڇ...ہ ہ

السالعاحوا  مالاتوا لالو ألهنالم بالاملوت ڇ...ھ ھ ھ ...ڇ قتالادة عالن .نعيمهالا وال اجلنالة يف هلالم حجل

 بإمالالالاتتهم، جهالالالنم نالالالار عالالالذاب مالالالن عالالالنهم ضفالالالف وال: يقالالالو  ڇ...ڭ ڭ ۓ ۓ ے...ڇ 

 كالل يكالاْرل هكالذا: ذكالره تعالاىل يقو  ڇۆ           ۇ ۇ           ڭ ...ڇ وقوله: .عنهم ذلك ريخفف

 ۈڇ  وقولاله: .الالدنيا يف قالدموها الاليت بساليئاهتم جهالنم نالار يدخلهم بأن القيامة؛ يوم ربه لنعم جحود

 هالالالالالالالوالء: ذكالالالالالالره تعالالالالالالاىل يقالالالالالالو  ڇ...ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
غالالري  بطاعتالالك تعمالالل: أي صالالاحل ا نعمالالل أخرجنالالا ربنالالا يالالا: يقولالالون النالالار، يف ويشالالجون يسالالتجيثون الكفالالار

                                                           
 ، باختصار021، 2/031. ابن كثري، مرجع سابق، 0
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 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې...ڇ  وقولالالالاله: .معاصالالالاليك مالالالالن قبالالاللُ  الالالالذي كنالالالالا نعمالالالالل

 األلبالاب ذوي مالن تالذكر، مالن رياله يتالذكر مالا السالنن، مالن بالاهلل املشركن معشر يا نعمركم أوي ڇوئ
 وي اهلل، مالواعجل تتالذكروا رلالم اهلل، عالذاب مالن اليالوم رياله أنالتم مالا منذر ينذركم اهلل من والعقو ، وجاءكم
  .(1)" تقبلوا من نذير اهلل

 النار مصري الظاملن -3

 سبأسورة  ڇ ڇ چ چ         چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ... ڇ

 ڇ...ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڇرلمالالا تالالربأوا مالالنهم، قالالا  تعالالاىل ]خماطبالالا[ هلالالم: ))

 -بالالكفر واملعاصالي  ڇڃ ڄ ڄ... ڇتقطعت بينكم األسباب، وانقطع بعشالكم مالن بعال . 

رالالالالاليوم عاينتموهالالالالا، ودخلتموهالالالالا،  ڇچ چ         چ  چ ڃ ڃ ڃ ڇ -بعالالالالد مالالالالا نالالالالدخلهم النالالالالار 
  (3) ((جزاء لتكذيبكم، وعقوبة ملا أحدثه ذلك التكذي ، من عدم اهلرب من أسباهبا.

 السعري والنار ملن استجاب للشيطان وكان من حزبه  -2

 چ چچ ڄڄڃڃڃڃچ ڦڦڦڄڄڇتعالالاىل:قالالا  

 سورة راطر  ڇ

ڇ ...الالالالالالذي هنيالالالالالتكم أيهالالالالالا النالالالالالاس أن تجالالالالالعوا بجالالالالالروره  ڇ...ڦڦڇ يقالالالالالو  تعالالالالالاىل ذكالالالالالره: ))

رالال تطيعالوه وال تتبعالوا ، يقو : رأنالزلوه من أنفسكم منالالزلة العالدو مالنكم ڇ...ڄ  ڦڄڄ...

ڇ خطواتالالاله، رإنالالاله إ الالالا يالالالدعو حزبالالاله، ينعالالالي شالالاليعته ومالالالن أطاعالالاله، إىل طاعتالالاله والقبالالالو  منالالاله، والكفالالالر بالالالاهلل 

                                                           
 ، باختصار206 -31/206. الطربي، مرجع سابق، 0
 663. السعدي، مرجع سابق، ص 3
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 ((جهالالنم الالاليت تتوقالالد علالالى أهلهالالا. يقالالو : ليكونالالوا مالالن املخلالالدين يف نالالار ڇڃچچچ...
(0)  

 على حياة المسلم . المبحث الثاني : أثر اإليمان باليوم اآلخر
يف املبحث األو    احلديث عن اآليالات املتعلقالة بالاليوم اآلخالر الاليت وردت يف سالورس سالبأ ورالاطر، 

 املسلم، وهي كالتايل: ويف هذا املبحث سيتم استنباط اآلثار املتعلقة باإلميان باليوم اآلخر على حياة
 أثر اإلميان بالبعث على حياة املسلم:

هالالالدوء الالالالنف  وطمأنينالالالة القلالالال  وسالالالعادته: ألن املالالالومن بالبعالالالث واليالالالوم اآلخالالالر يعلالالالم مصالالالريه، ومالالالا 
سيوو  إليه مستقبله، رهو يعمل لجاية واضحة وهد  حمدد، وذلك تال  مالن ال يالومن بالبعالث رهالو 

حيالوان إىل  أي، يعتقالد أن مصالريه كمصالري حيالاة با سالة حيال يعيش بال هالد  وال غايالة يعمالل هلالا، رهالو 
 ۅ ۅ     ۋ   ۋ  ٴۇ ۈ... ڇذاكالالرا قالالوهلم:  كمالالا قالالا  تعالالاىلفنالالاء ميالالوت ويالالتعفن وينتهالالى أمالالره،  ال

رلذلك يظل يف عذاب نفسالي ألاليم مالن املسالتقبل ا,هالو ، وال أشالد علالى  (3)ڇ ې ې ۉ ۉ
 إلنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانا

 إليالالالالالالالالالالالالالاله؛ رهالالالالالالالالالالالالالالو يف عالالالالالالالالالالالالالالذاب، ويف ضالالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالا تالالالالالالالالالالالالالالوو مالالالالالالالالالالالالالالن طريالالالالالالالالالالالالالالق ال يعررهالالالالالالالالالالالالالالا ، وال يالالالالالالالالالالالالالالدري 
           وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ  ى ى      ې  ې ې ڇأوضالالال  سالالالبحانه ذلالالالك رقالالالا :  كمالالالا،مبالالالن 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ      ٻ ٻ ٻ ٱ   ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ

 (2)ڇٿ ٺ ٺ

 أثر اإلميان باحلشر على حياة املسلم:

                                                           
 ، باختصار يسري 31/221. الطربي، مرجع سابق، 0
  20، اآلية: . سورة املومنون3
   6، 0سورة سبأ، اآلية: .  2
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 الالالري الصالالالحبة الصالالالاحلة، وبالالالذ  احملبالالالة واملالالالودة هلالالالم: واجتنالالالاب ررقالالالاء السالالالوء وأهالالالل املعاصالالالي والظلالالالم 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ     ڇ والكفالالر، رالالإن مصالالاحبتهم تكالالون وبالالاال يف احلشالالر، قالالا  تعالالاىل: 

 ڇ.رفي  احلشر يتربأ رريق السالوء مالن صالاحبه، ويتالربأ التالابع مالن املتبالوع، كمالا قالا  تعالاىل: (.1) ڇی

  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ    ۈئ ۆئ ۆئ

ويومئذ يصب  صديق السالوء عالدو، كمالا قالا    (3)ڇ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
   (2)ڇ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڇ تعاىل: 

 أثر اإلميان باجلزاء واحلساب على حياة املسلم:

احلرص على العمل الصاحل واجلد يف ذلك: واحلذر من االتكا  على صالح األهل واألقالارب ألن  
 ۅ ۋ ڇكالالل إنسالالان مسالالوو  عالالن عملالاله حماسالال  عليالاله، وال حيمالالل أحالالد وزر أحالالد، كمالالا قالالا  تعالالاىل: 

، وكما قا  أيشا   (2)ڇ... ۇئۆئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ۉې ۉ  ۅ

ۇ ۆ ۆ  ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇڇ: 

عليالالاله  اهللويالالالا راطمالالالُة بنالالالت  حممالالالٍد صالالاللى لفاطمالالالة رضالالالي اهلل عنهالالالا: ) اهلل. وقالالالا  رسالالالو  (2) ڇ ...ۈۈ
 (6) ((شيئ ا. اهللْ  ْمن عنك أُغهيْن  المايل،  ْمنوسلم، س ْليين ما ْشئهْت 

 والنار على حياة املسلم: باجلنةأثر اإلميان 

ومتاعها وما يصيبه من بال ها ومصا بها مبا يرجوه عما يفوته من نعيم الدنيا تسلية املومن  -0
: رال خو  وال حزن يف اجلنة، كما أخرب سبحانه عن حا  أهلها رقا  تعاىل: من نعيم اجلنة وثواهبا

                                                           
  33. سورة الصارات، اآلية: 0
  20. سورة سبأ، اآلية: 3
  60. سورة الزخر ، اآلية: 2
  06. سورة راطر، اآلية: 2
 22سورة لقمان، اآلية: . 2
  2000 رقم احلديث، 620، مرجع سابق، كتاب التفسري، باب وأنذر عشريتك األقربن، صالبخاري. 6
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 ژ ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ چچڇڇ چڇ

 گگگڳڳڳڳڱڱڱ ککککگ ڑڑ ژ

: ))يقو  اهلل تعاىل: صلى اهلل عليه وسلمقا  و .(1)ڇڻڻڻۀۀ ںڻ ڱں
. ويف هذا (2)عندي جزاء إذا قبشت صفيه من أهل الدنيا ا احتسبه إال اجلنة(ما لعبدي املومن 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڇ املعىن قوله سبحانه: 

ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   ڃ 

صلى  قا  الرسو و   (3) ڇڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
كذلك الصرب على طاعة و   .( 4)ا((: ))موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما ريهاهلل عليه وسلم

اهلل وعلى منعها من الشهوات طلبا للجنة وررارا من النار. كما يف قو  الرسو  صلى اهلل عليه وسلم: 
كارْْه. وُحْفْت الْناُر بالْشهواْت(

 
. (5))ُحْفْت اجلْنُة بامل  

  

                                                           
  22 -22. سورة راطر، اآلية: 0
   6232، رقم احلديث 0002كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتجى به وجه اهلل تعاىل ، ص ، البخاري، مرجع سابق .3
  020 -022. سورة البقرة، اآلية: 2
   6202، رقم احلديث  0002كتاب الرقاق، باب مثل الدنيا يف اآلخرة ، ص ، البخاري، مرجع سابق .2
  3633، رقم احلديث 3/0316. مسلم، مرجع سابق، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، 2
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 اإليمان بالقدر وأثره على حياة المسلم   :الفصل السادس

 :ن امبحث وريه

 

 بالقدر اإليمان :األول المبحث          
 على حياة المسلمبالقدر  اإليمان ثرأ  :المبحث الثاني 
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 :ثالثة مطال  وريه بالقدر, اإليمان :األول المبحث
 

   القدر تعريف  :األول المطلب
 . (0) حكمته(( واقتشتهُ  ، علمه به سبق حسبما ، للكا نات تعاىل اهلل تقدير)): الق د ر

 .بالقدر  اإليمان تبامر  :الثاني المطلب
 "اإلميان بالقدر على أربع مرات :

املرتبة األوىل: اإلميان بعلم اهلل عز وجل احمليط بكل شيء مالن املوجالودات واملعالدومات واملمكنالات 
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ...ڇواملسالالالالالالتحيالت. قالالالالالالا  تعالالالالالالاىل: 

  (3)ڇ...گ گ گ گ ک

 ڻ ڻ ڻ ڇاملرتبة الثانية: اإلميان بكتاب اهلل تعاىل الذي ي يفرط رياله مالن شاليء، قالا  تعالاىل: 

  (2)ڇ ڭ ڭ ڭ ۓ     ۓ ےے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ
املرتبالالة الثالثالالة: اإلميالالان مبشالاليئة اهلل النارالالذة وقدرتالاله الشالالاملة، رمالالا شالالاء اهلل كونالاله رهالالو كالالا ن بقدرتالاله ال 

. ومالالا ي يشالالأ اهلل تعالالاىل ي (2)ڇۆئ            ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ  ائ ڇحمالالالة. قالالا  تعالالاىل: 

    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڇيكن لعدم مشيئته إياه لي  لعدم قدرتاله علياله، قالا  تعالاىل: 

  (2)ڇ ...ڦ

                                                           
 ، باختصار يسري 22، 22، مرجع سابق، ص شرح أصول اإليمان نبذة في العقيدة. العثيمن، 0
 . 2أ، اآلية: سب. سورة 3
  01احل ، اآلية: . سورة 2
  63سورة ي ، اآلية: . 2
    11سورة يون ، اآلية: . 2
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املرتبالة الرابعالة: مرتبالة اخللالق، وهالي اإلميالان بالأن اهلل خالالق كالل شاليء، رهالو خالالق كالل عامالل وعملالاله، 
 (0)يف األرض إال واهلل سبحانه وتعاىل خالقها وخالق حركتهالا وسالكوهنا"وما من ذرة من السماوات وال 

 (3) ڇ...ک ک ک گگ ڇ : تعالاىل اهلل قالالا 

 المطلب الثالث : اآليات الواردة في القدر في سورتي سبأ وفاطر
 وردت يف سورس سبأ وراطر عدد من اآليات اليت  دثت عن القدر، وإيشاح ذلك ريما يلي:

 اهلل، وكتابته لكل شيءأوال: علم 
 علم اهلل للجي ، وكتابة كل شيء يف كتاب مبن -0 

 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڇ: قالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالاىل

 ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ  ڄ

 گگڳ   ژژڑڑککککگگ ڈ ڈ ڎڎ

 سورة سبأ       ڇڱ ڳ ڳڳ

عالم ما يجيال  عالن أبصالار اخللالق رالال يالراه أحالد، إمالا مالا ي يكوناله  ڇ...ڍڌڇ وعىن بقوله "

ا غالريه ((مما سيكونه أو ما قالد كوناله رلالم يطلالع علياله أحالد 
 ڇ...ڎڎ...ڇ ا أكالد علماله رقالا :  " (3) 

أي: مجيالالالالالالالع األشالالالالالالالياء  ڇ...ژژڑڑکک ڈ ...ڇأي: ال يجيالالالالالالال  عالالالالالالالن علمالالالالالالاله 

   ککگگ ...ڇ املثاقيالل منهالا.بذواهتا وأجزا هالا، حالا أصالجر مالا يكالون مالن األجالزاء، وهالو 

أحالالالاط بالالاله علمالالاله، وجالالالرى بالالاله قلمالالاله، وتشالالالمنه الكتالالالاب  قالالالد أي: ڇگگڳڳڳڳ

                                                           
  باختصار، 362 -301. احلكمي، مرجع سابق، ص 0
   63سورة الزمر، اآلية: . 3
 221/ 31. الطربي، مرجع سابق، 2
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ال ضفالى عالن علماله مثقالا  الالذرة رمالا دوناله، يف مجيالع األوقالات، ويعلالم ، املبن، الذي هالو اللالوح احملفالوظ
  (0) ."ما تنقر األرض من األموات، وما يبقى من أجسادهم

 أنثى وما تشع، وكتابته عمر اإلنسانعلم اهلل ملا  مل كل  -3

  مبىبيب ىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبڇ:  قالالا  تعالالاىل

 سورة راطر ڇجسحسخسمس  حتختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخ جت

يقالالالو  تعالالالاىل ذكالالالره: ومالالالا  مالالالل مالالالن  ڇ...حت جت  مبىبيب جبحبخب ...ڇ :))وقولالالاله 
أنثى منكم أيها الناس من محل وال نطفة إال وهو عاي حبملها إياه ووضعها وما هو؟ ذكر أو أنثالى؟ ال 

 ...ڇوقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله:  (3) ضفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى عليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليء مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ذلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك.((

 العمالالالالر مالالالالن النطالالالالف بعالالالال  يعطالالالالى مالالالالا: أي ڇ ...متىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخ

ڇ  :قولالالالالالالالالالالالالالالالاله يف عبالالالالالالالالالالالالالالالالاس ابالالالالالالالالالالالالالالالالن . عالالالالالالالالالالالالالالالالن األو  الكتالالالالالالالالالالالالالالالالاب يف عنالالالالالالالالالالالالالالالالده وهالالالالالالالالالالالالالالالالو يعلمالالالالالالالالالالالالالالالاله، الطويالالالالالالالالالالالالالالالالل

 أحالالالالالالالالالالد لالالالالالالالالالالي : يقالالالالالالالالالالو  ،ڇمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخجسحسخس...
 إىل ينتهالي رإ الا لاله، ذلك قشيت وقد العمر من له قدرت ما بال  وهو إال وحياة عمر طو  له قشيت
 ولكالن للعمالر، ببالال  واحليالاة العمالر قصالري أناله لاله قشاليت أحالد ولي  عليه، يزاد ال قدرت الذي الكتاب

ڇ : قولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله رالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذلك لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله، كتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذي الكتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب إىل ينتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

: أي ڇحخمخجسحسخس ...ڇ:  وقولالالالالالالالالالالالاله .ڇمثىثيثحجمججحمحجخحخمخجسحسخس...
 ال ذلالالك جلميالالع شالالامل علمالاله رالالإن ، خملوقاتالاله مجيالالع يف وبتفصالاليله بالالذلك علمالاله لديالاله يسالالري عليالاله، سالالهل
  (3)شيء" عليه منه ضفى

 علم اهلل للجي  -2

                                                           
 يسري  باختصار، 602، 602. السعدي، مرجع سابق، ص 0
  220/ 31. الطربي، مرجع سابق، 3
 اختصار يسري 031، 2/001. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 سورة سبأ   ڇمثىثيثحجمججحمحجخڇ قا  تعاىل:

 ...ڇيالالا حممالالد ملشالالركي قومالالك  ڇ...قالالله ڇ : صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم يقالالو  جالالل ثنالالاؤه لنبيالاله حممالالد))

يقالو : عالالم مالا يجيال  عالن األبصالالار، وال  ڇجحمح ...ڇ ...وهالو الالوحي ڇ...ىثيثحجمج
  (0) ((م ظهه ر هلا، وما ي يكن مما هو كا ن

 علم اهلل للجي  ومبا يف الصدور -2

سالالالالالالورة  ڇىئىئییییجئحئمئ ېئېئىئڇ :قالالالالالا  تعالالالالالالاىل
راطر

علمالاله تعالالاىل، واطالعالاله علالالى غيالال  السالالماوات واألرض، الالاليت غابالالت عالالن  أخالالرب تعالالاىل عالالن سالالعة))
أبصالالالار اخللالالالق وعالالالن علمهالالالم، وأنالالاله عالالالاي بالسالالالرا ر، ومالالالا تنطالالالوي عليالالاله الصالالالدور مالالالن اخلالالالري والشالالالر والزكالالالاء 

(3) وغالالريه، ريعطالالي كالالال مالالا يسالالتحقه، وينالالز  كالالل أحالالد منزلتالاله.((
إذا كالالان بجالالري  ڇ...ىئ...ڇ  و)). 

 (2) تنوين صل  أن يكون للماضي واملستقبل ، وإذا كان منونا ي جيز أن يكون للماضي .((

  ادتهإر مشيئة اهلل و  ثانيا:

 مشيئة اهلل سبحانه يف إهالك الكفار والعصاة  -0

 ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڇ  قالالالالا  تعالالالالاىل:

 سورة سبأ     ڇڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ ڄ

                                                           
  31/201. الطربي، مرجع سابق، 0
  611. السعدي، مرجع سابق، ص 3
  00/213. القرطيب، مرجع سابق، 2
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 شالالالئنا لالالالو: أي ڇ...ڄڄڃڃڃڃ ڦڦڦڄڄڇ : وقولالالاله "
   (1)وعفونا " حللمنا ذلك نوخر ولكن عليهم، وقدرتنا بظلمهم ذلك هبم لفعلنا

 سورة راطر    ڇ  ۓڭڭڭڭۇۇڇ قا  تعاىل:اآلية الثانية، 

 إلاليكم باله حاجالة مالا غري من أنشأكم ألنه ربكم، الناس أيها يهلكُّم يشأ إن: ذكره تعاىل ))يقو  
 عناله(( هنالاهم عْما وينتهون ألمره ويأمترون يطيعونه سواكم تلق ويأت: يقو  ڇڭڭۇ ...ڇ

(2)  

 مشيئة اهلل سبحانه يف بسط الرزق وتقتريه -3

سالالالالالورة   ڇںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھڇ  قالالالالالا  تعالالالالالاىل:
 سبأ

أي قالالل هلالالم: إن بسالالط الالالرزق وتقتالالريه شالالأن آخالالر مالالن تصالالررات اهلل املنوطالالة مبالالا قالالدره يف نظالالام هالالذا "
ررمبالا وسالع اهلل الالرزق علالى العاصالي ، وبالن الرشالد والجالي، واهلالدى والشالال العاي ، أي رال مالزمالة بيناله 

ڇ وهالالالذا مالالالا جعالالالل قولالالاله:  وضالالالّيقه علالالالى املطيالالالع ورمبالالالا عكالالال  رالالالال يجالالالرهنم هالالالذا وذاك رالالالإنكم ال تعلمالالالون.

أي ال يعلمالالالون أن اهلل يبسالالالط الالالالرزق ملالالالن يشالالالاء ويقالالالدر باعتبالالالار عمالالالوم  ڇہہہھھ...
مالالن يشالالاء مالالن كونالاله صالالاحلا  أو طاحلالالا ، ومالالن انتفالالاء علمهالالم بالالذلك أهنالالم تومهالالوا بسالالط الالالرزق عالمالالة علالالى 

  (2)ك"القرب عند اهلل، وضده عالمة على ضد ذل

  ڇوئ ...ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ڇ قالالالا  تعالالالاىل:اآليالالالة الثانيالالالة، 
 سورة سبأ

                                                           
  2/661. ابن كثري، مرجع سابق، 0
 . 31/222. الطربي، مرجع سابق، 3
  باختصار، 302، 33/302. ابن عاشور، مرجع سابق، 2
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يقو  تعاىل ذكره: قل يا حممد إن ريب يبسط الالرزق ملالن يشالاء مالن خلقاله ريوسالعه علياله تكرمالة لاله " 
  (1)."وغري تكرمة، ويقدر على من يشاء منهم ريشيقه ويقعه إهانة له وغري إهانة، بل حمنة واختبار ا

 مشيئة اهلل سبحانه يف زيادة اخللق -2

 ہہھھ  ہ  ںڻڻڻڻۀۀہڇ :قالالا  تعالالالاىل

      سورة راطر  ڇ   ڭڭڭڭۇۇۆۆ  ۓ ےۓ ے ھھ

 أمالره مالن شالاء وريمالا عباده، من يشاء من إىل ڇ...ۀۀہ ...ڇ " معىن قوله تعاىل:

 مالالالن امللالالالك هالالالذا خلالالالق يف وتعالالالاىل تبالالالارك زيادتالالاله وذلالالالك ڇ...ۓ ےۓ ھے ...ڇ وقولالالاله: .وهنيالالاله
 مالالا يزيالالد خلقالاله مجيالالع يف ذلالالك وكالذلك أحالال ، مالالا اآلخالالر عالالن ونقصالانه يشالالاء، مالالا اآلخالالر علالالى األجنحالة
 والساللطان القالدرة ولاله واألمالر اخللالق لاله شالاء، مالا خلالق مالن شالاء مالا ويالنقر منه، شاء ما خلق يف يشاء

 شالاء، ريمالا ذلالك مالن شالاء مالا زيالادة على قدير ذكره تعاىل اهلل إن: يقو  ڇڭڭڭۇۇۆ ...ڇ
 سالبحانه أراده شاليء رعالل علياله ميتنالع ال كلهالا، األشالياء مالن ذلالك وغالري شالاء، ممالن منه شاء ما ونقصان
 (2)وتعاىل"

 مشيئة اهلل سبحانه يف رت  الرمحة وإمساكها  -2

 ەئەئ ائائ ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىڇ:قالالالالالالالالالالالالالا  تعالالالالالالالالالالالالالاىل

 سورة راطر    ڇۇئ وئ وئ

. منالالع ملالالا معطالالي وال أعطالالى، ملالالا مالالانع ال وأنالاله يكالالن، ي يشالالأ ي ومالالا كالالان، شالالاء مالالا أنالاله تعالالاىل "ضالالرب
 )ربنالا: يقالو  الركالوع مالن رأسه ررع إذا كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  مسلم أن صحي  يف وثبت
 مالا أحق.  وا,د الثناء أهل اللهم. بعد شيء من شئت ما وملء واألرض السموات ملء ، احلمد لك

                                                           
 باختصار  31/202. الطربي، مرجع سابق،0
 باختصار 222، 31/222. الطربي، مرجع سابق، 3



155 
 

 اجلد منك ذا ينفع وال ، منعت ملا معطي وال ، أعطيت ملا مانع ال اللهم.  عبد لك وكلنا ، العبد قا 
  (2) ".(0) اجلد(

 مشيئة اهلل سبحانه يف اهلداية والشال  -2

ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ڇ قا  تعالاىل:

   سورة راطر  ڇں ڻ ڻ ڻڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہ

يقالالو : رالالإن اهلل ضالالذ  مالالن يشالالاء عالالن  ڇ...گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ...ڇقولالاله ))
اإلميان به واتباعك وتصديقك، ريشله عن الرشاد إىل احلق يف ذلك، ويهدي من يشاء، يقالو : ويورالق 

ں ں ڻ ڻ ...ڇ مالن يشالاء لإميالان باله واتباعالك والقبالو  منالك، رتهدياله إىل سالبيل الرشالاد 

  ( 2) .((ڇ...ڻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ    ٿ ٺ ٺ ڇ قالا  تعالاىل:. اآليالة الثانيالة

 راطرسورة  ڇ ڄ    ڦ

ڇ أي : يهالالديهم إىل مسالالاع احلجالالة وقبوهلالالا واالنقيالالاد هلالالا  ڇ...ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ...ڇ قولالاله : ))

ينتفع األموات بعد موهتم وصريورهتم إىل كما ال ] يسمع و [ أي :   ڇ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ...
املشالالركون الالالذين كتالال  علالاليهم الشالالقاوة ال  قبالالورهم ، وهالالم كفالالار باهلدايالالة والالالدعوة إليهالالا ، كالالذلك هالالوالء

  ( 2) حيلة لك ريهم ، وال تستطيع هدايتهم((
 

                                                           
  200 رقم احلديث، 0/331، مرجع سابق، كتاب الصالة، باب ما يقو  إذا ررع رأسه من الركوع، مسلم. 0
 باختصار يسري 2/006. ابن كثري، مرجع سابق، 3
 220/  31. الطربي، مرجع سابق، 2
 2/032. ابن كثري، مرجع سابق، 2
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 ثالثا: خلق اهلل سبحانه لكل شيء
 اهلل خالق كل شيء -0

 سورة راطر ڇىب... ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیڇ     قا  تعاىل:

الررع والنص  واخلف  ، رالررع من وجهالن : أحالدمها :  ڇىئڇهل من خالق غري اهلل جيوز يف ))
مبعالالىن هالالل مالالن خالالالق إال اهلل ؛ مبعالالىن مالالا خالالالق إال اهلل . والوجالاله الثالالاين : أن يكالالون نعتالالا علالالى املوضالالع ؛ 

    (0)((واخلف  على اللفجل.زا دة. والنص  على االستثناء.  ڇىئڇألن املعىن : هل خالق غري اهلل، و 

 من تراب اهلل خلق اإلنسان -3

 سورة راطر ڇمس ...ىئىئییییجئحئمئىئيئڇ:  قا  تعاىل

 جعالالالل ا ، تالالالراب مالالالن آدم أبالالاليكم خلالالالق ابتالالالدأ:  أي ڇ...ىئىئییییجئڇ ))

 (3) وأنثى(( ذكرا: أي ڇ...حئمئىئ ...ڇ مهن، وقوله: ماء من ساللة من نسله

 على حياة المسلمبالقدر  اإليمان ثرأ  :المبحث الثاني 
اآليات املتعلقالة بالقالدر يف سالورس سالبأ ورالاطر، ويف هالذا املبحالث  يف املبحث األو    احلديث عن

 سيتم استعراض واستنباط آثار اإلميان بالقدر على حياة املسلم، وهي كالتايل:
 أثر اإلميان بعلم اهلل سبحانه على حياة املسلم: 

 أو املراد كفواتوالتوتر: والتوكل على اهلل وتسليم األمر له، وخاصة حا  االبتالء   القلق طرد  
وعدم القلق واهلم من مستقبل األيام؛ ألن كل ذلك بقدر اهلل سبحانه عالم الجيوب،   املكروه، حصو 

. رهو سبحانه العاي مبا سيحدث يف يوم غد، من (2)ڇجح مح ...ڇ كما يف قوله عز وجل: 

                                                           
 222، 00/222، مرجع سابق، القرطيب 0
  2/001ابن كثري، مرجع سابق، . 3
  26. سورة سبأ، اآلية: 2
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مخ  ال يعلمها إال اهلل : مفاتي  الجي  قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))تجري األحوا  وتبدهلا، 

ائ ەئ ڇ :قا  تعاىل وما تدري نف  ماذا تكس  غدا، كما( 0) ...((ال يعلم ما يف غد إال اهلل

ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی 

 . (3)ڇی جئ حئ مئ ىئيئ جب    حب خب مب

 أثر اإلميان بكتابة اهلل يف اللوح احملفوظ على حياة املسلم:

عمل الصاحلات: أو اإلقالع عن املعاصي  والشباب، وعدم تباطوغعار بالعمر النجاة من اال
والتوبة بذريعة أنه ما زا  يف العمر متسع، بل املسارعة يف ذلك ألنه ال يدري املرء ما يباغته األجل 
الذي كتبه سبحانه؛ حيث إن عمر اإلنسان مكتوب يف كتاب عنده، ال ينقر حلظة وال يزيد عما  

 (2)ڇىتيت جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ    مخ جس حس خس مت ڇ كتبه. قا  تعاىل: 

  . (2)ڇڭ ۓ ۓ ...ڇوقا  أيشا: 

 أثر اإلميان مبشيئة اهلل على حياة املسلم:

اهلدايالالة والشالالال  بيالالد اهلل ومبشالاليئته سالالبحانه، كمالالا يف  سالالوا  اهلل اهلدايالالة والثبالالات علالالى الالالدين: ألن 

عالالن النالاليب  صالالْلى اهللُ ومالالا ُروي   (2)ڇ...ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ...ڇقولالاله سالالبحانه: 
يالالا عبالالادي كلكالالم ضالالا   إال مالالن هديتالاله. )... :عالالن اهلْل تبالالارك وتعالالاىل أناْلالُه قالالا  يرويالالهعليالالْه وسالالْلم ، ريمالالا 
دْكم  مكالر يالأمن ال إذ ،االنتكاسالاتاحلذر من ذنوب اخللالوات ألهنالا سالب   . وكذلك(6)(راستهدوين أ هه

كثالالر، أو الجالالرور بالتالالدين والصالالالح  مهمالالا بالعمالالل الصالالاحل الُعجالال  راحلالالذر مالالن اخلاسالالرون، القالالوم إال اهلل
 القلالالوب رالالإن واالسالالتهزاء مالالن العصالالاة، أو البقالالاء بيالالنهم والكفالالار حبجالالة قالالوة وصالالالبة التسالالمك يف الالالدين.

                                                           
 2610 رقم احلديث ، 601، مرجع سابق، كتاب التفسري، باب سورة الرعد، صالبخاري .0
  22. سورة لقمان، اآلية: 3
  00. سورة راطر، اآلية: 2
   26الرعد، اآلية: سورة .  2
 6. سورة راطر، اآلية: 2
 3200رقم احلديث ، 3/0011الرب والصلة واآلداب ، باب  رمي الظلم، ، كتاب مرجع سابقمسلم، . 6

http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
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إْن يشاء. كما روي عنه صلى اهلل علياله وساللم أناله قالا : )) كيف يقلبها الرمحن أصابع من إصبعن بن
من أصابْع الْرمحْن كق لْ  واْحٍد . يصرْرُُه حيالُث يشالاُء ، اْ قالا   رسالوُ   إصب عنْ  بن  ب ين آدم  كْلها  قلوب  

  (0) ((على طاعْتك  صر   قلوب نا  القلوبْ الْلْه صْلى الْلُه عليْه وسْلم  : الْلهْم ُمصر    

 أثر اإلميان تلق اهلل لكل شيء على حياة املسلم:
االعتمالالاد علالالى اهلل تعالالاىل عنالالد رعالالل األسالالباب: ألنالاله سالالبحانه خالالالق كالالل شالاليء السالالب  والالالالُمسْب ،  

راإلميالالان  (2)ڇ...گ ک ک ک ڇوقالالا :  ( 3) ڇ ...ېئىئىئىئی...ڇ كمالالا قالالا  تعالالاىل 
بالالذلك يعتالال  عليالاله سالالوا  اهلل دومالالا اإلعانالالة والتوريالالق للعمالالل الصالالاحل،كما يف قولالاله سالالبحانه عالالن عبالالاده 

رإنالاله يتشالمن إثبالات رعالالل العبالد وقيالام العبالالادة )) (2)ڇ  ٿ ٿ ٿ ٿ ڇاملالومنن ذاكالرا قالوهلم: 
رالالإن ي  ،وإن ذلالالك ال حيصالالل لالاله إال بإعانالالة رب العالالاملن عالالز وجالالل لالاله ،رهالالو العابالالد علالالى احلقيقالالة ...بالاله 

رالفعالالالالل واإلقالالالالدار واإلعانالالالالة مالالالالن الالالالالرب عالالالالز  ،ي يالالالالتمكن منهالالالالا وي يوجالالالالد منالالالاله البتالالالالة ...يعنالالالاله وي يقالالالالدره 
    ( 2)((وجل

 

 

 الخاتمة

                                                           
 3622رقم احلديث ، 3/0332، كتاب القدر ، باب تصريف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء، . مسلم، مرجع سابق0
 2. سورة راطر، اآلية: 3
   63سورة الزمر، اآلية: . 2
   2سورة الفا ة، اآلية: . 2
)جدة: مكتبة 0، خرج نصوصه: مصطفى أبو النصر الشليب، طالعليل في مسائل القدر والحكمة والتعليلشفاء . ابن القيم، 2

  022/ 0م(، 0110 -ه0203السوادي، 
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ومالالن يتوكالالل علالالى  سالالبحانهاحلمالالد هلل الالالذي اكالالرمين بإمتالالام هالالذا البحالالث ومالالّن علالالّي بفشالالله. رأشالالكره 
اهلل رهالالو حسالالبه. وأسالالأله القبالالو  واإلخالالالص يف القالالو  والعمالالل، وأن جيعالالل هالالذا العمالالل خالصالالا لوجهالاله 

 الكرمي.

وإن كالان مالن خطالأ  وال ادعي ريه الكما  رهو جهد بشالر. رالإن كالان باله مالن صالواب رهالو مالن اهلل،
 رمن نفسي والشيطان، واستجفر اهلل، وبعد...

   النتا   التالية:رقد توصلت يف حبثي هذا إىل 

يف سورس سبأ وراطر الكثري من اآليات اليت تناولت احلديث عن أثر العقيدة اإلسالمية علالى  -0
وأمسالالاءه وصالالفاته، واإلميالالان باملال كالالة  وألوهيتالالهحيالالاة املسالاللم جبميالالع تقسالاليماهتا مالالن اإلميالالان بالالاهلل وربوبيتالاله 

ميان بالرسو  صاللى اهلل علياله وساللم وكارالة الرسالل بالقرآن الكرمي والكت  السماوية، واإلواجلن، واإلميان 
واألنبيالالاء كالالداود وسالالليمان عليهمالالا السالالالم، واإلميالالان بالالاليوم اآلخالالر مالالن البعالالث واحلشالالر واحلسالالاب واجلالالزاء 

 واجلنة والنار، واإلميان بالقدر وعلم اهلل وكتابته ومشيئته وخلقه لكل شيء.

مالن  نعماإلميالان بربوبيالة اهلل وأناله الالرازق املال يف سورس سبأ وراطر آيالات تتنالاو  احلالديث عالن أثالر -3
احلالذر مالن كفرهالا وبطرهالا، كمالا كالذلك و  هالا،وضالرورة حفظ خال  ذكر العديالد مالن الالنعم يف سالورة رالاطر

 سبأ يف سورة سبأ. وأن حفجل النعم سب  لزيادهتا وبطرها سب  حملقها.يف قصة 

دة والالدعاء وضالرورة نبالذ الشالرك، يف سورس سبأ وراطر آيالات تتحالدث عالن أثالر إرالراد اهلل بالعبالا -2
 وأن من كان موحدا هلل خملصا له يف العبادة كان مورقا بعيدا عن اخلذالن والسفه والشال .

، ومالالن العلالالى يف سالالورس سالالبأ ورالالاطر الكثالالري مالالن اآليالالات الالاليت  تالالوي أمسالالاء اهلل احلسالالىن وصالالفاته -2
وتوضالال  تلالالك اآليالالات  رة رالالاطرذلالالك امسالاله احلكالاليم وقالالد جالالاء يف موضالالعن يف سالالورة سالالبأ وموضالالع يف سالالو 

حكمالالالة اهلل سالالالبحانه وأنالالاله حكالالاليم يف تالالالدبري خلقالالاله ويف شالالالرعه وأمالالالره وهنيالالاله، وكيالالالف أن أثالالالر ذلالالالك و رتالالاله 
 والرضا والطمأنينة. االنقياد هلل والتسليم لدينه وشرعه،
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أن مالالالن أثالالالر اإلميالالالان هبالالالم يف سالالالورس سالالالبأ ورالالالاطر بعالالال  اآليالالالات الالالاليت تتحالالالدث عالالالن املال كالالالة و  -2
امهم، واحلذر من نسبة القبي  هلم أو إيذاءهم بأي شكل، ومقابل ذلك احلذر من الجلو توقريهم واحع 

 ريهم ونسبة النفع أو الشر هلم.

وكيف أن أثر ذلك  ،يف سورة سبأ ورد احلديث عن اجلن يف موضعن وأهنم ال يعلمون الجي  -6
جلالن يف معررالة يتعالاملون مالع ا أرالاكونألهنالم كذبالة  ؛احلذر من إتيان الكهان والعالرا  وتصالديقهم بشاليء

 .األخبار

، وأثالالر كالالل وأمهيالالة العلالالم والعمالالل بالاله ،اإلميالالان بالالالقرآنيف سالالورس سالالبأ ورالالاطر بعالال  اآليالالات عالالن  -0
 خال  التمسك به والتحاكم إليه. ذلك يظهر من

سالالبأ ورالالاطر العديالالد مالالن اآليالالات الالاليت تتحالالدث عالالن اإلميالالان بالرسالالو  صالاللى اهلل عليالاله يف سالالورس  -6
 واجتنالابوطاعالة أمالره  ،وأثر ذلك على املساللم مالن خالال  تالوقريه وحمبتاله ،  خلقه وعصمتهوكما ،وسلم
 هنيه.

العديد من اآليات اليت تتحدث عن اليوم اآلخر واجلنة والنار وأهل كالل  يف سورس سبأ وراطر -1
ابالتالءات  الرة ذلالك تساللية املالومن عمالا يصاليبه مالن و  أثالر وكيف أن ،وعن عذاب النار ونعيم اجلنة ،منها
 .وما يفوته من نعيمها مبا يرجوه من نعيم اجلنة وراحتها حيث ال حزن وال كدر ريها ،الدنيا

وأن كالالل إنسالالان جيالالزى  ،يف سالالورس سالالبأ ورالالاطر عالالدة آيالالات عالالن احلسالالاب واجلالالزاء يالالوم القيامالالة -01
هالو ن أثالر وما يعتال  علالى هالذا مال ،عن ذنبهسأ  وال يُ  ،وال حيمل أحد وزر أحد ،على عمله وما اقعره

 .األقربنواحلذر من االتكا  على صالح  ،احلرص على اجلد يف العمل الصاحل

يف سالالورس سالالبأ ورالالاطر العديالالد مالالن اآليالالات الالاليت تتحالالدث عالالن القالالدر وأن كالالل شالاليء بعلالالم اهلل  -00
وقد كتباله يف اللالوح احملفالوظ ويقالع مبشاليئته وخلقاله، وكيالف أن عمالر اإلنسالان ورزقاله وأجلاله مكتالوب، وأثالر 

وتسالليم األمالر  وعالدم اخلالو  مالن مسالتقبل األيالام ،الفرد املسلم الطمأنينة وطالرد القلالق والتالوتر ذلك على
 هلل.
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 :قعحاتامل

 وهي: بد من اخللوص إىل شيء من املقعحاتبعد استعراض نتا   هذا البحث كان ال

رهالالو النبالالع االهتمالالام باسالالتخراج معالالاين العقيالالدة اإلسالالالمية، وأمهيتهالالا وأثرهالالا مالالن القالالرآن الكالالرمي  -0
 الصايف واملصدر األو ، وبذ  اجلهود والبحوث لذلك.

 االهتمام بالعقيدة غرسا يف نفوس الناشئة، وتطبيقا ملعانيها ملا ظهر من عظيم أثرها. -3
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 الفهارس
 

 

 رهرس اآليات القرآنية                    

 رهرس األحاديث النبوية          

 رهرس املراجع       
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 فهرس اآليات القرآنية 

 الصفحة اآلية سورة الفاتحة

 022 2 ڇ  ٿ ٿ ٿ ٿ ڇ

   سورة البقرة

 030 013 ڇ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ڇ 

 32 036 ڇ ...ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ڇ

 21 022 ڇ...گ گ گ    ک ک ...ڇ

-022 ..ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڇ 
020 

022 

 00 062 ڇی ی    یجئ حئ    مئ     ىئ      يئ  جب حب  ڇ 

 01 000 ڇ ...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڇ 

 26 066 ڇ ...وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ڇ

 010 316 ڇ ... ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ڇ

 02 336  ڇ...چ چ چ   ڃ ڃڇ

 06 322  ڇڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ...ڇ

 26 360   ڇڑ ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڇ
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 62 362 ڇ...  ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ڇ

، 306 ڇ... ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڇ
301 

02 

 66 362 ڇ...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ

   سورة آ  عمران

 012 2 ڇ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ    ڀ ڀ ڇ

 00 06 ڇ...ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤڇ 

 01 20 ڇ...  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ           ڦ ڦ ڦ ڇ

 62 10 ڇ     ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ       ۇ ۇ ڇ

 021 020  ڇېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ڇ 

، 022 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڇ
026 

01 

 62 062 ڇ    ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ڇ

 002 001 ڇى ى ې ڇ

ژ ڑ ڑ ک ک ک     ژ ڈ ڇ

 ڇ...ک   گ گ 

011 ،
010 

62 
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   سورة النساء

 02 00 ڇ ..ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ڇ

 02 22 ڇ...ڤ ڤ    ٹ ٹ... ڇ

 012 026 ڇ ...ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ ڇ

 60 021 ڇ... ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڇ

 002، 012 062 ڇ ... ڀڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ  ٻ ٻ   ٻ  ڇ

   سورة املا دة

 06 22 ڇ... ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڇ

 016 26 ڇ...ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ

 010 10 ڇ ...ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڇ 

 02 12 ڇ ...ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ڇ

 60 000 ڇ... ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ڇ

   األنعامسورة 

 02 22-23 ڇ ...ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ    ۋ ٴۇ ڇ

 23 21 ڇ ...ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ڇ
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 02 62 ڇ ...ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ڇ

 03 02 ڇ... ىائ ى ې ې  ې ې ڇ

 63 022 ڇ...ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڇ

 031 061 ڇ ...ک ک ک ک گ گگڇ 

   سورة األعرا 

 003 2 ڇ ...ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ       ڤ ڇ 

 011 30 ڇ ... ک ک         ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڇ

 06 22   ڇ...ں ں ڻ ڻڇ 

 63 61، 66 ڇ ...گ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ

 01 026 ڇ...ٹ         ٹ ٹ ٿ ...ڇ

 036 026 ڇ.ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڇ

 21، 00 061 ڇ.ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چڇ 

، 311  ڇ ...گ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ ڇ
310 

010 

   سورة األنفا 

 63 21  ڇ ...گ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇ
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   سورة يون 

 022 36  ڇ ...گ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڇ

 002 20  ڇ ...گ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڇ

 026 11 ڇ ڦ    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڇ

   سورة هود

 60 26-22 ڇ ...گ جت      يب  ىب مب       خب حب جب يئ ىئ ڇ

 06 20  ڇ ڳ ڳ       گ گ گ    گ ڇ

   الرعدسورة 

 20 2  ڇ ...گ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڇ

 16 00  ڇ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڇ

 022 26 ڇڭ ۓ ۓ ڇ

   سورة إبراهيم

 66 0  ڇ...ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڇ

 62 6 ڇ ...ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڇ

 26 21 ڇۅ ۋ ۋ ٴۇ ...ڇ
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   سورة احلجر

 016 1  ڇ ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ   ڳ

 10 30 ڇ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڇ

   سورة النحل

 16 3 ڇ ...گ گ گڳڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڇ

 62 06  ڇ ...  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڇ

 010 16 ڇ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڇ

 32 003  ڇ ...گ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڇ

   سورة اإلسراء

   ڇ ...گڍڍ ڌڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ
30 30   

 60 33 ڇ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ڇ

 12 63 ڇ ...   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڇ

 01 66  ڇ ... ېئ     ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ڇ

 016 60 ڇ ڻ        ڻ ڻ ں  ... ڇ

 ...  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڇ

 ڇ

000 21 
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   سورة الكهف

 000 30 ڇ...ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ ڇ 

 13 21 ڇ..ہ ۀ      ۀ   ڻ  ڻ ..ڇ

 00 20 ڇ ...ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ڇ

   سورة مرمي

 022 63، 60 ڇ ...گ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇ

   سورة طه

 21 2  ڇڑ ژ ژ   ڈ ڇ

 62 60 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

   سورة األنبياء

 66 31، 01 ڇ ہ ہ ہ  ھ   ھ ھ ھ ےڇ 

 000 32 ڇ ...گ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

 06 20 ڇ.. ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ    ڤ ڤ ڇ

   سورة احل 

 022 2 ڇۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ڇ

 002 23 ڇ ... ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڇ
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 026 01 ڇ ... ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڇ

   سورة املومنون

 031 06، 02  ڇ...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڇ 

 023 20  ڇ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ   ۋ  ٴۇ ۈ ڇ

  ڇ...ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ڇ 
22 ،26 36 

 ڇ...ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڇ 
10 ،16 010 

   سورة النور

 00 22 ڇ ...گ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ        ٺ   ٺ ڀ ڇ

   سورة الفرقان

 03 21 ڇ  ...گ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڇ

   سورة الشعراء

-300 ڇ ...گ ڱ  ڳ   ڳ   ڳ ڳ گ   گ گ گ ڇ
331 

61 

 - 330 .. ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڇ
332   

11 

   سورة النمل

 030 06، 02  ڇ ...گٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ڇ
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 011 32 ڇ ...گ ٿ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ ڇ

 62 21  ڇ ...ڄ   ڄ ڄ ڇ

 26 63  ڇ...   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ڇ 

   سورة القصر

 003 21  ڇ ...گۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ       ېئ ېئ ېئىئ ڇ 

 32 26 ڇ ...گ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ڇ

   سورة العنكبوت

 002 21 ڇ  ...گ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ ڇ  

   سورة لقمان

 02 06  ڇ ...گ یجئ      ی ی  ی   ىئ ىئ    ىئ   ېئ ېئ ڇ

 62 36 ڇ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ائەئ ائ ى ى ې ڇ

 022 22  ڇ ...ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓڇ

 022 22  ڇېئ ...ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ڇ

   سورة األحزاب

 006 21  ...ې ى       ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ڇ 

 22 22  ڇىث مث جث ...ڇ
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 036 22  ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڇ

 032 20  ...گ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 03 02 ڇۆئ ۈئ ۈئ ېئڇ 

   سورة سبأ

، 26، 22، 31، 0 0    ڇ... ٻٻپپپپڀ ٱٻٻڇ 
62 ،62 

 020، 61، 26 3 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڇ

، 026، 021، 03 2   ڇ...ڇ  ڇڇ  ڃڃچچچچڇڇ 
020 

 020 2، 2   ڇ ..ڱڱڱںںڇ

 016، 016 6  ۋ    ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڇ

 022، 021 6، 0   ڇ ... ېېېىىائائەئڇ

 021 1    ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ

، 033، 62، 26، 30 01  ڇ ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڇ
030 

 ں   ڱ ڱڱ ڳ ڱ ڳ ڳ گ گ گ ڇ

 ڇ ڻ ں

00 30 ،22 ،62 ،62 ،
66 ،06 ،033 ،
030 
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  ،033، 13، 30 03 ڇ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ڇ 
030 

 ،13، 60، 26، 30 02 ڇ ائ    ائىې ۉۉېېې ڇ
033 

 033، 16، 12 02  ڇ ... جئحئ  ېئىئىئىئیییی ڇ

 60، 26، 33 02 ڇ ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ

 62، 62، 33 06 ڇ...ڦڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ڇ

 33 00 ڇ چچچچڇڇڇڇڍ

 62، 33 06 ڇ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڇ

 62، 20، 33 01 ڇ... ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ

 16، 12 31   ڇ...ھھےےۓۓڭڭڇ

 022، 12، 00، 21 30   ڇ...ۋۋۅۅ   ۈۈٴۇ ۇۆۆ).

 23 33   ڇ...وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئڇ

 12، 61، 03، 21 32   ڇ...ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ 

 32 32   ڇ...ڦڦڦڦڄڄڄڄڤ ڤ ڇ

 022 ،61، 23 36   ڇ  ...ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڇ 
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 02، 00، 23، 22 30 ڇ ڻڻ ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڇ 

 031، 006 36 ڇ ھھ ھ  ہ ہ ہ ۀہڇ

 020 21، 31   ڇ ...ۇۆ  ڭڭڭڭۇڇ 

 022، 022 20   ڇ...  ېئ   ۆئۆئۈئۈئېئېئڇ 

 022 22   ڇ ...گ ڃچچچچڇڇ...ڇ

 006، 36 22   ڇ ...گ ژڑڑکک ڎڈڈژڇ 

 62، 36 22   ڇ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڇ

 021، 36 26 ڇ ...ںڻڻڻڻۀۀہ

 021، 62، 36 26، 20 ڇ ...ھےےۓۓڭڭڭڭ ڇ

 020، 62، 36 21 ڇ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ڇ

 022، 12، 61 20-21 ڇ... ٱٻٻٻٻپپپڇ 

 021، 13، 11 23  ڇ ....ڦڄڄ ڦڦ    ڤڤڦ ڇ

 006، 010 22  ڇ .... ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 000 22، 22 ڇ ......ھ ھ ھ ہ ہہ            ہ ۀ ۀ ڻ

 001، 001 26 ..گۉۉېېېېىىائائڇ 
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 001، 01، 22 20   ڇ...  ییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتڇ 

 022، 021، 010 26 ڇمث ىث يث حج مج   جح مح ڇ

 010 21   ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڇ 

 031، 20 21   ڇ ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿڇ

   سورة راطر

، 06، 21، 22، 06 0   ڇ...ںڻڻڻڻۀۀہڇ 
62 ،11 ،10 ،020 

 020، 23 3  ڇ ....ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېڇ 

 ىئی ېئىئىئ ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئڇ

   جبحبخبمب يئ یجئحئمئىئ ی ی

 

2 

01 ،36 ،22 ،63 ،
62 ،66 ،022 ،
022 

 006 2   ڇٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڇ 

، 011، 12، 61 2  ڇ ...ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ
023 

 020، 011، 12 6  ڇ ....ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

 026، 12 0 ڇ... ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ

، 023، 031، 22 6  ڑککککگگگگڳڳڳڳڇ 
022 
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 023، 62، 31 1   ڇ...ھھھھےےۓۓڭڭڇ

 06، 61 01 ڇې        ۉ ۉ  ۅ ۅ           ۋ ۋ ڇ

، 026، 63، 60، 01 00   ڇ....ىئىئییییجئحئمئىئيئڇ
022 ،022 

 62، 26، 31 03 ڇ... پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

، 22، 31،  30، 06 02   ڇڇڦڦڄڄڄڄڃڃڃڇ
63 ،60 ، 

 ڳڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ ک ک ک ڇ

    ڇ ڻ     ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

02 22 ،22 ،60 ،03، 
022 

 62، 62، 26 02   ڇے  ۀہہہہھھھھےڇ 

 021 06   ڇۓڭڭڭڭۇڇ 

 022، 026 06   ڇ ... گۋۅۅۉۉېېېېىىڇ 

 023 33  ڇ  ...گ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ    ٿ ٺ ٺ ڇ

 036، 030 32، 32  ڇ ....   ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ

 006، 000، 001 32   ڇ ...ڎڎڈڈژژڑ ڇ

 62 ،20 36، 30  ڇ ....ڱںںڻڻڻڻۀۀہہڇ
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 ائائەئەئوئوئۇئۇئڇ 

   ڇ ...گ ۈئېئېئېئ ۆئۈئ ۆئ

31 ،21 26 ،01 ،016 ،
000 

 002، 016، 22 20  ڇ ....ٱٻٻٻٻپپپڇ 

 021، 016 23  ڇ ....ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڇ

 022، 021، 62  22  ڇ .... ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

، 62، 01، 21، 26 22  ڇ ....ژژڑڑککککگگڇ 
021 ،022 

، 021، 01، 62 22 ڇ... ںڻ ڳڳڳڱڱڱڱںڇ 
022 

 021 20، 26  ڇ ....ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ     ہ ہ

 021، 00، 22 26 ڇ...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  یی ڇ 

 ، 60، 22 21 ڇ ....ڃ ڄ ڤڦڦڦڦڄڄڄ))

 02، 21، 20 20  ڇ ....کگگگگڳڳڳڇ

 030 23   ڇ ...گ ہہہھھھھےڇ 

 22 22 ڇ.حب جب يئ ىئ            مئ   حئ جئ  ی ی ی ی ڇ

 020، 22 22  ڇ ...ٱٻٻٻٻپڇ 
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   سورة ي 

 1 03 ڇۉ ۉ ې ېڇ 

 12 61، 60 ڇ ...گ چچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڇ

 026 63  ڇۆئ            ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ  ائ ڇ

   سورة الصارات

 023 33  ڇېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ     یڇ 

   سورة ص

ڇ... ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ... ڇ  32 26 

   سورة الزمر

 10 32 ڇ...گ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڇ

 63 21، 21 ڇ ... ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ڇ

 01 22 ڇ  ... ۈئ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ 

 020، 022 63 ڇ...ک ک ک گگ ڇ 

   سورة غارر

 62 22 ڇڳ      گ گ گ گ ...ڇ

   سورة الشورى
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 00 00  ڇٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ڇ 

 000 02  ۈئ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڇ

 01 32 ڇڦ  ڦ ڦ   ڤ ڤڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ   ٹ ٿ ڇ

 62 36  ڇ ... ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ڇ

   الزخر سورة 

 032 32  ...ڀ ڀ  ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

 023 60 ڇ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڇ

   سورة األحقا 

 022، 60 2 ڇ...ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائڇ

  022 6 ڇ          پ پ پ  پ ٻ        ٻ    ٻ ٻ ٱڇ 

 60 6 ڇ...ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڇ

   سورة حممد

 011 32  ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڇ

 62،62 26 ڇ... ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ) 

 

   سورة الفت 
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 032 1 ڇ...ې ې ۉ ۉ ۅ ...ڇ

   سورة احلجرات

 23 06   ڇ ىث مث جث يت ...ڇ

   سورة ق

 00 06 ڇپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

   سورة الذاريات

 002 23  ڇ   ڀ      ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

   سورة الرمحن

 21 33، 32  ڇ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ڇ

   سورة القمر

 01 21، 21 ڇ...ٱ ٻ ٻ    ٻ حت خت      مت ىت يت      جث ڇ 

    سورة احلديد

 62 32 ڇ...ٿ ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀ ...ڇ

   سورة ا,ادلة

 21 0 ڇ...ٻ ٻ ٱ ڇ

 06 6 ڇ... ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ڇ
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   سورة املنارقون

 06 6 ڇ...ڳ ڳ  گ گ ...ڇ

   املرسالتسورة 

 21 32  ڇٿ ٺ ٺ ڇ

   سورة امللك

 02 06، 00 ڇ ...گ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڇ

   سورة القلم

 032 2 ڇ ڱ ڱ   ڱ ں ڇ 

   سورة الجاشية

 031 32، 36 ڇۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ڇ 

   سورة األعلى

 012 06، 01 ڇ ٿ    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ

   سورة البينة

 031 6، 0 گ ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڇ 

 

 

   سورة الشحى
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 66 00 ڇ ڻ ڻ    ڻ ڻ ڇ

   سورة قريش

 32 2 ڇ ٿ ٿ ٿ ...ڇ

   سورة الناس

 13 6-2  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڇ
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 فهرس األحاديث 

 الصفحة التخريج الحديث

)...  00 البخاري )...اإلحساُن : أنه تعبد  اهلل  كأنك  تراُه ، رإنه ي تكنه تراُه رإنُْه يراك 

 21 العمذي ((احفجل اهلل حيفظك))

 012 مسلم (..رليستنثره ثالث  مراٍت . مناْمه منأحدُكم  استيقجلإذا ))

 013 مسلم ((...بيميْنهْ . وإذا شْرب  رليشربه بيميْنهْ  رليأكله  أحدُُكم أ ك ل   إذا))

 013 البخاري ..( ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڇ:  الكرْسي   آية   راقر أه  ْرراْشك، إىل أو يهت   إذا ))...

 013 مسلم  (طعاْمه...( وعند دخولْه عند اهلل   رذكر بيت ه، الرجلُ  دخل إذا)

 61 البخاري  ((...إذا قشى اهللُ األمر  يف السماْء ، ضربْت املال كُة بأجنحْتها

 013،012 البخاري (( ...ركفُّوا ْصبيان كم -أو أمس يُتم- الْليلْ  ُجن ُ  كان   إذا))

 66 العمذي  ))...)إذا مات ولد العبد قا  اهلل تعاىل ملال كته: قبشتم ولد عبدي؟

 036 البخاري  ((.... قبلي أحد يعطهن ي مخسا أعطيت )) 

ْ من    000،003 مسلم " ...اهللْ  كتابْ " أرال يجدو أحدكم إىل املسجْد ريالع ل م  أو يقرأ  آيتنه

 010 البخاري  (...، يقو : اذكر كذا وكذانفسهو  ملرءبن ا رأقبل حا ضط...)

 00 مسلم  ...((ويررُع بْه الدرجاْت ؟  اخلطايابْه  اهللُ  ميحوال أدُلكم على ما ))أ

 003 مسلم وجْل...(( عزْ  اهللْ  كتابُ  أحُدمها: ثقل ن ريكم تاركٌ  وإين ))أال

ه  ((  62 مسلم ..((عليها .إن اهلل  لريضى عن العبْد أن يأكل  األكلة  ريحمد 
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 01 البخاري ...((أن رجال  رأ ى كلب ا يأُكُل الثر ى من العطْش، رأخ ذ الرجُل ُخْفه))

: يقالو  الركالوع مالن رأساله ررع إذا كان رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن
احلمد( لك )ربنا  

 023،020 مسلم

ه املصلُّون  يف ))   010 مسلم ...(( جزيرْة العربْ إْن الْشيطان  قد أْي   أن يعُبد 

 013 مسلم ((... ))إْن الشيطان  حيشر أحد كم عند كْل شيْء من شأنْه

 022 مسلم  ((...من أصابْع الْرمحْن  إصب عنْ  بن  ب ين آدم  كْلها  قلوب  إْن ))

 26 البخاري ...(إنه كان النيبُّ صْلى اهللُ عليْه وسْلم  ليقوُم لُْيصل ي حا ت رُْم قدماُه )

 16 البخاري ...((الذ كرْ  يطورون يف الطُُّرْق يلتمسون أهل   مال كة  إْن هلْل )

 030،036 البخاري  ((قوم يا:  رقا  قوم ا أتى رجلٍ  كمثلْ  ، به اهللُ  بعثين ما ومثلُ  مثلي إ ا))

 66 البخاري  ..((أن ملكن يصيحان كل يوم، يقو  أحدمها:اللهم أعط ممسكا تلفا))

 10 مسلم ((أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى جربيل له ستما ة جناح))

 61 مسلم  ..(إنْه ُخْلق  كلُّ إنساٍن من ب ين آدم  على ست ن  وثالْ ا ْة ْمفص ٍل .)

 01 مسلم اآلخر...( واليوم ، ورسله ، وكتباله ، ومال كتاله ، باهلل تومن   أنه : اإلميان)

 012 البخاري (...ابن اخلطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان ) إيها يا

 01 البخاري ((...هذُغصن  ش وٍك على الطريْق رأخْ  بينما رجٌل ميشي بطريٍق، وج د))

 013 البخاري ...((رإذا تثاءب أحدُكم رلريْده ما استطاع الشيطاْن، من التثاؤبُ )) 

 022 البخاري ...((ريشتّد عليهم حرها ريقولونتدنو الشم  من رؤوس اخلال ق ))

كارْْه. وُحْفْت الْناُر بالْشهواْت(
 
 022 مسلم )ُحْفْت اجلْنُة بامل
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)سأ  أناس رسو  اهلل عن الكهان؟ رقا  هلم رسو  اهلل :ليسوا 
 بشيء..(

 11 مسلم

 61 البخاري  (...على كل  مسلٍم صدقٌة . رقالوا : يا نيْب اهلْل، رمن ي جيده ؟ )

 ا بين هم ا  العمرةْ  إىل لعمرةُ ))ا
 00 البخاري (..(كْفار ٌة مل

((... ،  66 النسا ي ((نعمْة الْلْه و ك رامْتهْ  أثرُ عليك   رليالر  رإذا آتاك  الْلُه ماال 

 30 مسلم ((قد أرل  من أسلم ورزق كفارا ، وقنعه اهلل مبا آتاه ))

 اهلل احلمدعليه وسلم إذا استيقجل من منامه قا  : )  اهللكان النيب صلى 
 (...الذي أحيانا

 66،62 البخاري

قا : اللهم إين أ ُعوُذ  اخل الء   دخ ل  كان النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم إذا ))
 (..بك ْمن اخلُبهثْ 

 013،010 البخاري

يعوُذ احلسن  واحلسن  ، ويقوُ  : ) إْن  صلى اهلل عليه وسلمكان النيبُّ ))
 أباكما كان يعوُذ 

 013 البخاري

 030،036 البخاري ((..يأص ومنأص. قالوا: يا رسو   اهلْل،  منإال  اجلنة  كلُّ أميت يدخلون ))

ا، اهللُ  ضزيك ما واهللْ  )كال  032 البخاري  الكْل...(( و ملُ  الرْحم ، لتصلُ  إنك أبد 

 11 البخاري ((بيت ا ريْه كلٌ  وال تصاويرُ  املالْ كةُ  تدُخلُ  ال))

 032 البخاري  عبُده...(( أنا رإ ا ، مرمي   ابن   النصارى أطهر تْ  كما ، ُتطهروين ))ال

 000 البخاري ..((ي تلوه اهللُ القرآن  رهو عْلمهرجٌل )) ... ال حسد  إال يف اثنت نْ 

ُبال  ، ريأخُذ  أحدُكم يأخذ   ألن)  66 البخاري  (...حط ٍ من  ْحزهمة  أحه

 011 البخاري (...، بالسالحْ  أخيهْ ال ُيشرُي أحدُكم على )
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 66 البخاري  (   ...يْده عملْ  من يأكل  أن  منما أ ك ل  أ ح ٌد طعام ا قطُّ، خري ا )

 022 البخاري (...())ما لعبدي املومن عندي جزاء إذا قبشت صفيه من أهل الدنيا 

مفاتي  الجي  مخ  ال يعلمها إال اهلل : ال يعلم ما يف غد إال ))
 ((   اهلل...

 022 البخاري

 11 مسلم (   (...من أ كل  من هْذه الب قلْة، الثُّوْم )وقا   مرْة  من أ كل  البصل  والثُّوم  ))

 022 البخاري     ))موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما ريها((

 003 البخاري ...(( طي ٌ  طعُمها ، كاألتُرْجةْ  به ويعملُ  القرآن   يقرأُ  الذي ))املومنُ 

ست جفرُ  إين  والْلْه )) ثر  ْمن س بعن  مرْة   الْله   أل   00 البخاري ((    وأتوُب إليْه يف اليوْم أ كه

م عُ  الوالذي نفُ  حممٍد بيده ، ))  036 مسلم     ...(أحٌد ْمن هذه األمْة يهودي   يب ي سه

 00 مسلم ...((   وُسئل  عن صوْم يوْم عررة  ؟ رقا  " ُيكف ُر السنة  املاضية  والباقية  "))

 16 مسلم ...((وما اجتمع  قوٌم يف بيْت من بيوْت اهلْل، يتلون كتاب  اهللْ ))...

ا اهلل زاد وما ))...  06 مسلم اهلل((   ررعه إال هلل أحد تواضع وما عز ا، إال بعفو عبد 

مايل،  ْمنعليه وسلم، س ْليين ما ْشئهْت  اهللويا راطمُة بنت  حممٍد صلى )
 (   ...عنك أُغهيْن  ال

 022 البخاري

 011 البخاري  (...)يأس الشيطان أحدكم ريقو : م نه خلق كذا؟ وم نه خلق كذا؟ 

 00 مسلم ...(يا عبادي ! إنكم ُ طئون بالليْل والنهاْر ، وأنا أغفُر الذنوب   ..." 

 62 مسلم ...(  يا عبادي ! إنكم لن تبلجوا ُضر ي رتشروين . ولن تبلجوا نفعي)....

دْكم)...   022،022 مسلم    (يا عبادي كلكم ضا   إال من هديُته. راستهدوين أ هه
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 16 البخاري ..(بالليْل ومال كٌة بالْنهاْر، وجيتْمعون يف صالةْ يتعاقبون ريكم: مال كٌة )

 031 مسلم (غرال   عراة حفاة القيامة يوم الناس حيشر) 
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