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  ملخص البحث

إن الفوز والفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة  ال تكون إال باإلميان باهللا سبحانه وتعاىل ، وأن 
 اهللا يف البحث يفبيتصف اإلنسان قوالً وعمًال يف سائر شؤون حياته ، وهلذا استعنت 

  ، ضوع املؤمنني من خالل سورة املؤمنون مو 

وخامتة و ذكرت يف التمهيد مناسبة سورة املؤمنني ملا  وقسمت البحث إىل متهيد وثالثة فصول
  قبلها وما بعدها ، وامسها ومكان نزوهلا ،  وما اشتملت عليه من مواضيع مث 

لغة   تعريف اإلميان:املبحث األول  :اإلميان ودالئله  ، وفيه مبحثان :الفصل األول 
يف خلق اإلنسان  ،  دالئل اإلميان يف هذه السورة: املبحث الثاين واصطالحاً ، وأمهيته ،

يف إنشاء والسمع واألبصار ، و يف األنعام، و والسموات وإنزال املاء ، وإنشاء النبات ، و 
  اختالف الليل والنهار مث يف اإلحياء واإلماتة ، و 

، اإلعراض عن اللغو و  ، الصالة اخلاشعةيف هذه السورة من  صفات املؤمنني: الفصل الثاين 
اجتناب ، و خشية اهللا  ، والوفاء بالعهد ، و حفظ األمانة  ، و حفظ الفرج ، و أداء الزكاة و 

  مث الصرب و ،  الدعاء، و املسارعة إىل اخلريات ، و الشرك 

  مث  .يف اآلخرةيف الدنيا و فوائد ومثار األميان الفصل يف 

مث وضعت فهرس للمراجع وملوضوعات .  خامتة ذكرت فيا أهم النتائج اليت توصلت إليها
  .البحث 
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 شكر وتقدير
مث الشكر  ، الشكر أوالً وأخرياً هللا وحده فاحلمدهللا الذي أعانين على إكمال هذا البحث

اليت قبلتين يف الدراسة فيها ، مث الشكر وبالغ  جلامعة املدينة العاملية ولكل العاملني فيها
خالد نبوي سليمان  :ساعداملستاذ األ ، والدكتور املكاوي حجريأمحد نبيه   دكتورالتقدير لل

 على نصحه وإرشاده يل يف هذا البحث  حجاج
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 المقدمة

 احلمدهللا رب العاملني والصالة ، والسالم علي نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني 
  وبعد

فإن اإلميان تتوقف عليه سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ، ونيل رضى اهللا سبحانه وتعاىل 

�W�X�m��b��a��`��_��~���}��|��{��z��yفاحلياة الطيبة للمؤمنني 

d��ce����l��k��j��i��h��g���fl)وكتب اهللا سبحانه هلم   )١

  )٢(  ����m��D��C��B��Alالفالح فقال سبحانه وتعاىل 
ومن السور اليت ذكرت صفات املؤمنني وبينت جزاءهم سورة املؤمنني ، وذكرت أدلة اإلميان 

باهللا وقدرته فيخلق اإلنسان ومراحل تكونه ، وخلق السموات وإنزال املاء وإنبات النبات 
والثمار ، وآية اهللا يف األنعام والفلك ،وذكرت دعوت الرسل إىل اإلميان ، موقف املدعوين 

املؤمنون يف القرآن الكرمي من ؛ وهلذا اخرتت موضوع البحث ، وعاقبة املكذبني  من رسلهم
  .خالل سورة املؤمنني

  :مشكلة البحث 
  .ــ حاجة املسلمني إىل معرفة اإلميان  صفات املؤمنني يف هذه السورة تطبيقها ١
  . ــ إبراز أدلة اإلميان يف السورة٢

  :حدود البحث 
باملؤمنني وصفام يف هذه السورة دالئل اإلميان وأثر اإلميان وجزاء مجع ودراسة ما يتعلق 

  .املؤمنني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٩٧: النحل)١( 
      ١: املؤمنون)٢(
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  :الدراسات السابقة

  :هناك بعض الرسائل والبحوث حول هذه السورة منها
  عمر عبدالرحيم السنباين: ــ اجلمع بني العبادة واخلُُلق يف سورة املؤمنني للباحث ١

  .م٢٠٠٥يف اليمن سنة  والتكنولوجياوهي رسالة ماجستري  مقدمة جلامعة العلوم 
فريدة سعدون بن حممد العبد املنعم وهي : ـــ سورة املؤمنون دراسة حتليلية موضوعية للباحثة ٢

لدراسات ا ية الرتبية للبناتكل السعودية: لرئاسة العامة لتعليم البنات رسالة ماجستري مقدمة ل
  .التخصص تفسري يةسالماإل
 يب السعودأيب حيان و أمام الزخمشري و تفسري سورة املؤمنون دراسة مقارنة بني كل من اإلــ ٣

    .، كلية أصول الدين حممد أمحد نصار وهي رسالة ماجستري مقدمة جلامعة األزهر: للباحث 
  :أهداف البحث

  .ــ إبراز أمهية اإلميان وأثره والتعريف به١
  .اإلميان يف السورة ــ معرفة دالئل٢
  .ــ إبراز صفات املؤمنني وجزاؤهم٣

  :أمهية البحث 
  .ــ أمهية اإلميان أن سعادة اإلنسان تتوقف عليه يف الدنيا واآلخرة ١
  .ــ معرفة منهج القرآن يف االستدالل على اإلميان٢

  :ة وقمت مبا يلي اعتمدت منهج الدراسة الوصفية التحليل :منهج البحث 
  .يف السورة ودراستهاالواردة  املؤمننيات صفــ مجع ١
  .ــ عزو اآليات الواردة يف البحث إىل سورها ورقمها يف السورة٢
ــ ختريج األحاديث الواردة يف البحث من مصادرها و مع ذكر درجة احلديث إذا كان يف ٣

  .غري الصحيحني
  ــ توثيق املنقول من كالم أهل العلم يف حاشية أسفل الصفحة ٣
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  .مل فهرس للمراجع واملوضوعاتــ ع٤
    خطة البحث

    : وفيهالتمهيد 

    .اسم السورة: أوالً 

    .مكان نزوهلا: ثانياً 

    .عدد آيات السورة، وترتيب نزوهلا: ثالثاً 

    .اجلو العام للسورة، وما اشتملت عليه السورة: رابعاً 

    .مناسبة السورة ملا قبلها :خامساً 

    .مناسبة ملا بعدها : سادساً 

    .مناسبة أول السورة آلخرها: سابعاً 

    :اإليمان ودالئله  ، وفيه مبحثان :الفصل األول 

    :تعريف اإلميان وفيه ثالثة مطالب :املبحث األول 

    .تعريف اإلميان لغة : املطلب األول 

    .تعريف اإلميان اصطالحاً : املطلب الثاين

    .أمهية اإلميان: املطلب الثالث 

    :دالئل اإلميان يف هذه السورة وفيه مثانية مطالب: املبحث الثاين

    . دالئل اإلميان يف خلق اإلنسان: املطلب األول 
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    .دالئل اإلميان يف خلق السموات: املطلب الثاين 

    .دالئل اإلميان يف إنزال املاء :املطلب الثالث 

    . إنشاء النبات دالئل اإلميان يف: املطلب الرابع 

    العربة يف األنعامدالئل اإلميان يف : املطلب اخلامس 

    .إنشاء السمع واألبصاردالئل اإلميان يف : املطلب السادس  

    اإلحياء واإلماتة: املطلب السابع 

    .اختالف الليل والنهاردالئل اإلميان يف  :املطلب الثامن  

    صفات المؤمنين: الفصل الثاني 

    : الصالة اخلاشعة وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول 

    .تعريف الصالة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

    .تعريف اخلشوع لغة واصطالحاً : املطلب الثاين 

    .أمهية اخلشوع يف الصالة وأثره: املطلب الثالث 

    : اإلعراض عن اللغو وفيه مطلبان:املبحث الثاين

    غو لغة واصطالحاً تعريف الل: املطلب األول 

    .فوائد ومثار اإلعراض عن اللغو : املطلب الثاين 

    : أداء الزكاة وفيه مطلبان : املبحث الثالث 

    .تعريف الزكاة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
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    .فوائد ومثار الزكاة: املطلب الثاين

    :حفظ الفرج وفيه مطلبان : املبحث الرابع

    :لفرج وسائل حفظ ا: املطلب األول 

    فوائد حفظ الفرج : املطلب الثاين 

    :حفظ األمانة  وفيه مطلبان: املبحث اخلامس 

    .تعريف األمانة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

    فوائد حفظ األمانة: املطلب الثاين 

    :الوفاء بالعهد وفيه مطلبان : املبحث السادس 

    .واصطالحاً تعريف الوفاء بالعهد لغة : املطلب األول 

    .فوائد الوفاء بالعهد : املطلب الثاين 

    :خشية اهللا وفيه مطلبان : املبحث السابع 

    .تعريف اخلشية لغة واصطالحاً : املطلب األول 

    .هللا سبحانه وتعاىلمن افوائد اخلشية : املطلب الثاين 

  : اجتناب الشرك وفيه ثالثة مطالب : املبحث الثامن 

  .تعريف الشرك لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  :أقسام الشرك  وفيه فرعان : املطلب الثاين

  .الشرك األكرب: الفرع األول 
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  .الشرك األصغر: الفرع الثاين 

  أضرار الشرك وخطورته: املطلب الثالث 

  :املسارعة إىل اخلريات وفيه مطلبان : املبحث التاسع 

  .تعريف املسارعة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  .أمهية املسارعة وفوائدها : املطلب الثاين  

  : املبحث العاشر الدعاء وفيه مطلبان 

  .تعريف الدعاء لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  .أمهية الدعاء وفوائده : املطلب الثاين 

  : الصرب وفيه ثالثة مطالب: املبحث احلادي عشر 

  تعريف الصرب لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  أقسام الصرب : لثاين املطلب ا

  .أمهية الصرب وفوائده : املطلب الثالث 

  :فوائد وثمار األيمان وفيه مبحثان :الفصل الثالث 

  .فوائد ومثار األميان يف الدنيا : املبحث األول 

   .فوائد ومثار األميان يف اآلخرة: املبحث الثاين 

  .مث ختمت خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها

  .مث وضعت فهارس للمراجع  وفهارس للموضوعات
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  :التمهيد

  :وفيه
  .اسم السورة: أوالً 
  .مكان نزوهلا: ثانياً 
  .عدد آيات السورة، وترتيب نزوهلا: ثالثاً 
  .اجلو العام للسورة، وما اشتملت عليه السورة: رابعاً 

  .مناسبة السورة ملا قبلها :خامساً 
  .مناسبة ملا بعدها : سادساً 

  .مناسبة أول السورة آلخرها: سابعاً 
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 ) بني يدي السورة( :التمهيد 
  

  : اسم السورة  : أو�ً 

  
  .ويقال سورة املؤمنون،  نيسورة املؤمن" تسمى هذه السورة  

  . الفتتاحها باإلخبار عنهم بأم أفلحوا ؛ على اعتبار إضافة السورة إىل املؤمنني :فاألول

 )١( �m��C��B��Al:الواقع أوهلا يف قوله تعاىل )اْلُمْؤِمُنونَ (على حكاية لفظ  :والثاين

  .فجعل ذلك اللفظ تعريفا للسورة
عن عبد اهللا بن : روى أبو داود. وقد وردت تسمية هذه السورة سورة املؤمنني يف السنة

صلى بنا رسول اهللا الصبح مبكة فاستفتح سورة املؤمنني حىت إذا جاء ذكر : "السائب قال
   )٣(".)٢(" موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النيب سعلة فحذف فركع

  :مكان نزولها: ثانياً 

  

  . )٤("سورة املؤمنون مكية كلها يف قول اجلميع" : ـــــ رمحه اهللا ـــــ القرطيبقال 
وال اعتداد بتوقف من توقف يف ذلك . وهي مكية باالتفاق: وقال ابن عاشور ـــــ رمحه اهللا ـــــ 
  :وهي قوله بأن اآلية اليت ذكرت فيها الزكاة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١:املؤمنون ) ١(
  ١/١٩٠وصحح األلباين يف صحيح أيب داود ) ٦٤٩(، رقم  باب الصالة يف النـْعلِ ،  ِكَتاب الصَالةِ  ،  سنن أيب داود) ٢(
مؤسسة التاريخ ،  لبنان -بريوت ( ١ط ،  التحرير والتنوير،  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  ابن عاشور )٣(

   ١٨/٥)  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  العريب
 ٢، ط  اجلامع ألحكام القرآن،  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  القرطيب) ٤(
  ١٢/١٠٢)  م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤،  دار الكتب املصرية : القاهرة(
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�m����T���S��R��Ql )١(
. ؛ ألن الزكاة فرضت يف املدينة تعني أا مدنية 

  .فالزكاة املذكورة فيها هي الصدقة ال زكاة النصب املعينة يف األموال

�m���~��}��|��z����y:قال تعاىل. وإطالق الزكاة على الصدقة مشهور يف القرآن

_l )وهي من سورة مكية باالتفاق، وقال )٢ :���������mT��S��R���QU���������������W������V

��\��[��Z���Y��X��b���a��`������_��^l )ومل تكن زكاة النصب  )٣

  .)٤(مشروعة يف زمن إمساعيل
  : عدد آيات السورة، وترتيب نزولها: ثالثاً 

  

�m��~����|��{��z، بعد  وسبع عشرة يف عد اجلمهورمائة : عدد آياا 
�c��b��a��`�����_l    

  .آية واحدة  )٥(

  )٦( وما بعدها آية أخرى  �m�|��{��zlبعد  أهل الكوفة مائة ومثان عشرةوعدها 

  . )٧(وقبل سورة تـََباَرَك الِذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ ،  نزلت بعد سورة الطور" و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤: املؤمنون )١(
 ٧,٦:فصلت )٢(
 ٥٥، ٥٤: مرمي  )٣(
 ١٨/٦ابن عاشور مرجع سابق  )٤(
 ١١,١٠: املؤمنون )٥(
 بتصرف ١٨/٢ابن عاشور مرجع سابق  )٦(
  املرجع السابق نفس الصفحة )٧(
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  : الجو العام للسورة، وما اشتملت عليه السورة: رابعاً 
  

وحيدد موضوعها . امسها يدل عليها.. » املؤمنون«هذه سورة :قال سيد قطب ـــ رمحه اهللا ــــ   
. واآلفاقفهي تبدأ بصفة املؤمنني ، مث يستطرد السياق فيها إىل دالئل اإلميان يف األنفس .. 

عليه  -من لدن نوح  -صلوات الّله عليهم  - مث إىل حقيقة اإلميان كما عرضها رسل الّله 
إىل حممد خامت الرسل والنبيني وشبهات املكذبني حول هذه احلقيقة واعرتاضام  - السالم 

 عليها ، ووقوفهم يف وجهها ، حىت يستنصر الرسل برم ، فيهلك املكذبني ، وينجي املؤمنني
.. يف تلك احلقيقة الواحدة اليت ال تتعدد  - بعد الرسل  - مث يستطرد إىل اختالف الناس 

ويستنكر هذا  -صلى الّله عليه وسلم  -ومن هنا يتحدث عن موقف املشركني من الرسول 
وتنتهي السورة مبشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة .. املوقف الذي ليس له مربر 

على ذلك املوقف املريب ، خيتم بتعقيب يقرر التوحيد املطلق والتوجه إىل التكذيب ، ويؤنبون 
  ..الّله بطلب الرمحة والغفران 

وهو موضوع . أو هي سورة اإلميان ، بكل قضاياه ودالئله وصفاته» املؤمنون«فهي سورة 
   )١(السورة وحمورها األصيل

الشرك ونقض قواعده، والتنويه  هذه السورة تدور آيها حول حمور حتقيق الوحدانية وإبطال(و
  .باإلميان وشرائعه

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنني بالفالح العظيم على ما حتلوا به من أصول الفضائل الروحية 
  .والعملية اليت ا تزكية النفس واستقامة السلوك

فرده وأعقب ذلك بوصف خلق اإلنسان أصله ونسله الدال على تفرد اهللا تعاىل باإلهلية لت
وداللة . خبلق اإلنسان ونشأته ليبتدئ الناظر باالعتبار يف تكوين ذاته مث بعدمه بعد احلياة

  .ذلك اخللق على إثبات البعث بعد املمات وأن اهللا مل خيلق اخللق سدى ولعبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/٢٤٥٢ ) دار الشروق،  القاهرة(،  ظالل القرآن يف،  سيد قطب إبراهيم)١(
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  .وانتقل إىل االعتبار خبلق السماوات وداللته على حكمة اهللا تعاىل
وإىل االعتبار واالمتنان مبصنوعات اهللا تعاىل اليت أصلها املاء الذي به حياة ما يف هذا العامل 

  .احليوان والنبات وما يف ذلك من دقائق الصنع، وما يف األنعام من املنافع ومنها احلملمن 
وورد ذكر احلمل على . ومن تسخري املنافع للناس وما أوتيه اإلنسان من آالت الفكر والنظر

  .الفلك فكان منه ختلص إىل بعثه نوح وحدث الطوفان
د إىل التوحيد والعمل الصاحل، وما تلقاها به وانتقل إىل التذكري ببعثة الرسل للهدى واإلرشا

أقوامهم من اإلعراض والطعن والتفرق، وما كان من عقاب املكذبني، وتلك أمثال ملوعظة 
  .املعرضني عن دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا واتقوا

غابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة ألن وبتنبيه املشركني على أن حاهلم مماثل ألحوال األمم ال
وقد أراهم اهللا خمائل العذاب لعلهم يقلعون عن . حيل م ما حل باألمم املاضية املكذبة

  .العناد فأصروا على إشراكهم مبا ألقى الشيطان يف عقوهلم
وذكروا بأم يقرون إذا سئلوا بأن اهللا مفرد بالربوبية وال جيرون على مقتضى إقرارهم أم 

  .سيندمون على الكفر عندما حيضرهم املوت ويف يوم القيامة
وبأم عرفوا الرسول وخربوا صدقه وأمانته ونصحه ارد عن طلب املنفعة لنفسه اإل ثواب اهللا 

م متبعون أهواءهم معرضون عن فال عذر هلم حبال يف إشراكهم وتكذيبهم الرسالة، ولكنه
  .وما ختلل ذلك من جوامع الكلم،  احلق

وختمت بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها باليت هي 
  )١().أحسن، ويسأل املغفرة للمؤمنني، وذلك هو الفالح الذي ابتدئت به السورة

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧، ١٨/٦ابن عاشور مرجع سابق ) ١(
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  : مناسبة السورة لما قبلها:خامساً 

  :ووجه املناسبة بينها وبني ما قبلها من وجوه ( 
إنه تعاىل ختم السورة السابقة خبطاب املؤمنني وأمرهم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وفعل  ـــــ١

  .بدء هذه السورة فالحهم يف وحقق -ات لعلهم يفلحون اخلري 
  .على البعث والنشور النشأة األوىل وجعل ذلك دليالً  كل من السورتني يف  إنه تكلم يف ــــــــ٢
  .لألنبياء املاضني وأممهم ذكرت عربة للحاضرين واآلتني كل من السورتني قصصاً   إن يف ــــــ٣
  )١().كل منهما أدلة على وجود اخلالق ووحدانية  إنه نصب يف ـــــــ٤
  

  :لما بعدها  السورة مناسبة: سادساً 
  

  : ووجه املناسبة السورة ملابعدها
وذكر هنا أحكام من » َوالِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفظُوَن « : إنه قال ىف السورة السالفة  ـــــــــــ١ (

مل حيفظ فرجه من الزانية والزاين وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة اإلفك واألمر بغّض 
ه البصر الذي هو داعية الزنا ، وأمر من مل يقدر على النكاح باالستعفاف ، والنهى عن إكرا

  .الفتيات على الزنا
ذكر هنا مجلة من  -إنه تعاىل ملا قال فيما سلف إنه مل خيلق اخللق عبثا بل لألمر والنهى ــــ ٢

  )٢() .األوامر والنواهي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/  ١٨)  احلليب وأوالده شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايبمصر ، ( ،  تفسري املراغي،  يأمحد مصطفى املراغ، املراغي  )١(
  ١٨/٦٦املرجع سابق  )٢(
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  :مناسبة أول السورة آلخرها: سابعاً 

  
للمؤمنني وختم السورة بنفي ومناسبة أول السورة آلخرها أنه افتتح السورة بإثبات الفالح 

  )٢(��mÅ�����É���È��Ç���������Æl: فقال تعاىل )١(الفالح عن الكافرين
�������������������������   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٢٤٥٣، مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم انظر )١(
  ١١٧: املؤمنون )٢(
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  اإليمان ودالئله:الفصل األول 
  :وفيه مبحثان 

  : ثالثة مطالبتعريف اإلميان وفيه :املبحث األول 
  .تعريف اإلميان لغة : املطلب األول 
  .تعريف اإلميان اصطالحاً : املطلب الثاين

  . أمهية اإلميان: املطلب الثالث 
  :مطالب مثانية دالئل اإلميان يف هذه السورة وفيه: املبحث الثاين

  .خلق اإلنسان: املطلب األول 
  .خلق السموات:  املطلب الثاين

  .إنزال املاء:املطلب الثالث 
  . إنشاء النبات : املطلب الرابع 

  العربة يف األنعام: املطلب اخلامس 
  .إنشاء السمع واألبصار: املطلب السادس  

  اإلحياء واإلماتة: املطلب السابع 
  .اختالف الليل والنهار:املطلب الثامن  
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  : ثالثة مطالبتعريف اإليمان وفيه :المبحث األول 
  
  :تعريف اإليمان لغة : مطلب األول ال

  . التصديق: اإلميان لغة 
واتفق أَهُل العلم من  ، مصدر آَمَن يـُْؤِمُن إمياناً فهو ُمْؤِمنٌ  ٠٠٠اإلميانُ : قال ابن منظور 

  )١(. اللَغوّيني وغريهم َأن اإلمياَن معناه التصديق
أحدمها األمانة اليت هي ضّد اخليانة، : اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان :وقال ابن فارس 

  )٢(.ومعناها ُسكون القلب، واآلخر التصديق

ْؤِمُن، ألنّه آَمَن عباَده من أن يظلمهم. التصديق: ميانواإل: وقال اجلوهري 
ُ
. واهللا تعاىل امل

  )٣(.الثانيةوأصل آَمَن أَْأَمَن مزتني، لّينت 

َقُه : وآَمَن به إمياناً  ريَعِة : واال مياُن . َصدَقُة وإْظهاُر اُخلضوِع وقَبوُل الش٤(.الثـ(  

�m��h��g�����f��e وثق وصدقه ويف التنزيل العزيز : بهآمن  إميانا صار ذا أمن و  آمن( 

��k��j��il )٦() )٥(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  بريوت ،( ٣، ط  لسان العرب لسان العرب،  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور،  ابن منظور )١(

 ١٣/٢٣)  هـ ١٤١٤  صادر
 .١/١٣٣)  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر (،  معجم مقاييس اللغة،  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياابن فارس ،  )٢(
 دار العلم للماليني، بريوت ( ٤، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ،  اجلوهري )٣(

 ٥/٢٠٧١)  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧
مؤسسة الرسالة لبنان ، بريوت ( ٨ط ، القاموس احمليط ، الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادىجمد ي ، الفريوزآباد )٤(

 ١١٧٦ ص) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦،  للطباعة والنشر والتوزيع
 ١٧ :يوسف )٥(
) استانبول ، تركيا املكتبة اإلسالمية (  املعجم الوسيط،  حممد النجار ،حامد عبد القادر ، أمحد الزيات  ،إبراهيم مصطفى  )٦(

١/٢٨  
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  :تعريف اإليمان اصطالحاً : المطلب الثاني

  )١( هو تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل باجلوارح:  ٠٠٠اإلميان 

اإلميان قول باللسان وعمل باألركان ، وعقد باجلنان ، يزيد بالطاعة  : )٢(قال ابن قدامة
   .)٣(وينقص بالعصيان

اإلميان قول وعمل أراد قول : واملقصود هنا أن من قال من السلف  : )٤( قال ابن تيمية
القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح ؛ ومن أراد االعتقاد رأى أن لفظ القول ال يفهم منه 

: قول وعمل ونية قال : أو خاف ذلك فزاد االعتقاد بالقلب ومن قال ، إال القول الظاهر 
ومن زاد  ، وأما العمل فقد ال يفهم منه النية فزاد ذلك ، االعتقاد وقول اللسان القول يتناول
هللا إال باتباع السنة وأولئك مل يريدوا كل قول  فألن ذلك كله ال يكون حمبوباً  ؛ اتباع السنة

" من األقوال واألعمال ولكن كان مقصودهم الرد على  وعمل إمنا أرادوا ما كان مشروعاً 
" أربعة أقسام " بل هو قول وعمل والذين جعلوه : فقط فقالوا  الذين جعلوه قوالً " املرجئة 

  فسروا مرادهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  ياآلُجر  ، ي٢ط الشريعة،  أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلُجر )هـ  ١٤٢٠دار الوطن  ، الرياض ، السعودية- 
  ٢/٦١١)  م ١٩٩٩

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة  )٢(
 )هـ٦٢٠ ت( دسياملق

 ٢، ط ملعة االعتقاد، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ،  ابن قدامة )٣(
  ٢٦ص  ) م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد:  اململكة العربية السعودية(

الدين أبو العباس شيخ  يتق ياحلنبل يالدمشق بن تيمية احلراينأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن القاسم  )٤(
  )ه ٧٢٨ت ( مام األئمة اتهد املطلقإسالم اإل
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قول وعمل ونية وسنة ألن : كما سئل سهل بن عبد اهللا التسرتي عن اإلميان ما هو ؟ فقال 
وإذا كان  ، بال نية فهو نفاق وعمالً  وإذا كان قوالً ،  بال عمل فهو كفر  قوالً اإلميان إذا كان 

  . )١(ونية بال سنة فهو بدعة وعمالً  قوالً 

  : أهمية اإليمان: المطلب الثالث

ال خيفى على كل مسلم أمهية اإلميان ، وعظم شأنه ، وكثرة عوائده وفوائده على املؤمن يف ( 
خري يف الدنيا واآلخرة متوقف على حتقق اإلميان الصحيح ، فهو  الدنيا واآلخرة ، بل إن كل

أجل املطالب ، وأهم املقاصد ، وأنبل األهداف ، وبه حييا العبد حياة طيبة سعيدة ، وينجو 
من املكاره والشرور والشدائد ، وينال ثواب اآلخرة ونعيمها املقيم وخريها الدائم املستمر 

  .الذي ال حيول وال يزول 

���md��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��ye: قال تعاىل 

���k��j��i��h��g���fl  )وقال تعاىل  )٢:��m���U��T

��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W��Vl  )٤() )٣(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ هـ  ١٤٢٦،  دار الوفاء(  ٣، ط جمموع الفتاوى،  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،  بن تيميةا )١(
  ٧/١٧١) م ٢٠٠٥

 ٩٧: النحل )٢(
 ١٩: اإلسراء )٣(
وزارة الشؤون اإلسالمية :  اململكة العربية السعودية( ١، ط  كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة،   خنبة من العلماء )٤(

  ٧ص  ) هـ١٤٢١،  واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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�m���c : به قال تعاىلومن أمهية اإلميان باهللا أن اهللا ما خلق اخللق إال ليعبدوه ويؤمنوا 

h��g��f��e��dl )١(  

وما أرسلت الرسل إال لدعوة الناس لإلميان باهللا ، وال جناة لإلنسان من اخلسران إال باإلميان 

  )٢( ��m����Al: قال تعاىل

��m��k�������j������������������i���h��g��f: وال يقبل العمل إال باإلميان  قال تعاىل

�q��p����o��n��m��l�x��w��v��u��t���s��ry����{��z

��|l )٣(  

، ذلك ألن اإلنسان  ، وسبب كل فالح فاإلميان باهللا هو أساس كل خري، ومصدر كل هداية
ملا كان خملوقًا مربوبًا عاد يف علمه وعمله إىل خالقه وباريه فبه يهتدي، وله يعمل، وإليه 

  )٤( يصري، فال غىن له عنه، وانصرافه إىل غريه هو عني هالكه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٦: الذاريات)  ١(
  ١: العصر) ٢(
   ٣٩: النور) ٣(
 – اململكة العربية السعودية( ١، ط واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات معتقد أهل السنة،  حممد بن خليفة بن علي التميمي)٤(

  ٩ص )  م١٩٩٩/هـ١٤١٩:  الرياض
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  :مطالب ثمانيةدالئل اإليمان في هذه السورة وفيه : المبحث الثاني
  .خلق اإلنسان: املطلب األول 
  .خلق السموات: املطلب الثاين 

  .إنزال املاء:املطلب الثالث 
  . إنشاء النبات : املطلب الرابع 

  العربة يف األنعام: املطلب اخلامس 
  .إنشاء السمع واألبصار: املطلب السادس  

  اإلحياء واإلماتة: املطلب السابع 
  .اختالف الليل والنهار:املطلب الثامن  
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   : خلق اإلنساندالئل اإليمان في : المطلب األول 
  

خلق اإلنسان ومراحل ختلقه من وبعد أن ذكر اهللا صفات املؤمنني ، ذكر من أدلة اإلميان 

يف حياة اإلنسان ( و  )١( ��ms��rt��v��ul:م دالئل اإلميان قال تعاىل أعظ
منتهيا إىل البعث يف اآلخرة ذاته ، ويف أطوار وجوده ومنوه ، مبتدئا بأصل النشأة اإلنسانية ، 

  :احلياتني يف السياق مع الربط بني 

��m��u���t��r��q��p��o��n��m��k��j��i���h��g��f��e
�����~��}��|���{��z��y��x��w��v

¥���¤��£��¢��¡¦����³����±���°��¯���®��¬��ª��©��¨��§
����¸��¶��µ��´l  )٢(   

املنشئ أوال ، ويف أطوار هذه النشأة ، وتتابعها ذا النظام ، وذا االطراد ، ما يشهد بوجود 
فما ميكن أن يكون األمر . وما يشهد بالقصد والتدبري يف تلك النشأة ويف اجتاهها أخريا

مصادفة عابرة ، وال خبط عشواء بدون قصد وال تدبري مث تسري هذه السرية اليت ال تنحرف ، 
ن وال ختطئ ، وال تتخلف وال تسري يف طريق آخر من شىت الطرق اليت ميكن عقال وتصورا أ

إمنا تسري النشأة اإلنسانية يف هذا الطريق دون سواه من شىت الطرق املمكنة بناء . تسري فيها
  .على قصد وتدبري من اإلرادة اخلالقة املدبرة يف هذا الوجود

كما أن يف عرض تلك األطوار ذا التتابع الدقيق املطرد ، ما يشري إىل أن اإلميان باخلالق 
الرتاب هذا اإلنسان ، السميع البصري ، العاقل ، الناطق ( خلق اإلنسان من  يفف )٣( )املدبر

  .ونباا ومجادها ، الذي عمر هذه األرض ، وتسّلط على حيواا 
  احلياة ،  هذه النظرة اليت ينظر ا اإلنسان إىل نفسه ، وإىل أصل نشأته ، وتطوره يف يفف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١: الذاريات) ١(
  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣، ١٢:املؤمنون )٢(
     ٤/٢٤٥٧مرجع سابق   سيد قطب إبراهيم) ٣(
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  اليت أوجدته ، يهذه النظرة ، يرى اإلنسان أن يدا حكيمة قادرة ، ه اخللق ـ يف وتنقله يف
  وأخرجته على هذه الصورة ، اليت ال وجه للشبه بينها وبني هذا الرتاب اهلامد الذي 

   )١() ولدت منه
  

  :دالئل اإليمان في خلق السموات : : المطلب الثاني 
  

 )٢() تقل إىل دالئل اإلميان يف اآلفاقدالئل اإلميان يف األنفس ين( وبعد أن ذكر سبحانه 

��m����Ã����Â��Á����������À��¿��¾��½��¼��»���º:سبحانه وتعاىل  فقال
l)واعلم أن هذه اآلية دالة على كثري من املسائل إحداها  : -رمحه اهللا  - قال الرازي  )٣ :

فإن انقالب هذه األجسام من صفة إىل صفة أخرى تضاد  ، أا دالة على وجود الصانع
 : وثانيتها .بد من حمول ومغرييدل على أنه ال ، األوىل مع إمكان بقائها على تلك الصفة

فإن شيئاً من تلك الصفات لو حصل بالطبيعة لوجب  ؛ أا تدل على فساد القول بالطبيعة
بقاؤها وعدم تغريها ولو قلت إمنا تغريت تلك الصفات لتغري تلك الطبيعة افتقرت تلك 

وجب واجلاهل ال وثالثتها تدل على أن املدبر قادر عامل ألن امل .الطبيعة إىل خالق وموجود
يصدر عنه هذه األفعال العجيبة ورابعتها تدل على أنه عامل بكل املعلومات قادر على كل 

   )٤( .املمكنات
ولقد ذكر اهللا خلق السموات  يف كثري من اآليات ، وحث على التفكر يف خلقها ،  وكيف 

  ؛ ألن ذلك اخللق من أعظم الدالئل على اإلميان باهللا جلت قدرته ، رفعت ؟ ، وسعتها 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩/١١١٧)  دار الفكر العريب:  القاهرة( التفسري القرآين للقرآن،  عبد الكرمي اخلطيب، اخلطيب  )١(
  ٤/٢٤٦٠مرجع سابق   سيد قطب إبراهيم  )٢(
  ١٧: املؤمنون) ٣(
هـ ١٤٢١،  دار الكتب العلمية:  بريوت(  ١، ط مفاتيح الغيب،  فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،  الرازي )٤(
   ٢٣/٧٦ ) م ٢٠٠٠ -
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�m��_��~��}��|��{������z��y: ومن هذه اآليات قوله تعاىل 

����c��b�����a��`l  )وقوله تعاىل   )١:��m��|��{��z��y��x

�£��������¢��¡�����}l���� )وقوله تعاىل �������)٢:�������������m��Å�����Ä��Ã��Â

�Æl )٣(  

  
  :الماءدالئل اإليمان في إنزال : المطلب الثالث 

  

�m��F��E��D��C��B��A:  إن يف املاء آية عظيمة على اإلميان باهللا ، قال تعاىل
H��GI����N���M���L��K��Jl)اعلم أن املاء يف نفسه (: -رمحه اهللا –قال الرازي   )٤

مث ذكر ما حيصل  ، فال جرم ذكره اهللا تعاىل أوالً ، وأنه مع ذلك سبب حلصول النعم ، نعمة 
  . به من النعم ثانياً 

فمعناه بتقدير يسلمون معه من املضرة ويصلون إىل املنفعة يف الزرع ) ِبَقَدٍر : ( تعاىل  أما قوله
   )٥(.) والغرس والشرب أو مبقدار ما علمناه من حاجام ومصاحلهم

ما دور اإلنسان فيه؟ . هوهذا املاء أصل احلياة ، وعنصرها الذي ال تنشأ إال به كما قدر اللّ ( 
  .دوره أنه يشربه

وهو الذي . أما الذي أنشأه من عناصره ، وأما الذي أنزله من سحائبه ، فهو الّله سبحانه

   ماحلاً  )٦(�m���³��²��±��°��¯���®lقدر أن يكون عذبا فكان 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٠: آل عمران )١(
  ١٨، ١٧ : الغاشية )٢(
    ٤٧: الذاريات )٣(
  ١٨: املؤمنون) ٤(
  ٧٧/ ٢٣، مرجع سابق  الرازي) ٥(
    ٧٠: الواقعة) ٦(
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  . فهال يشكرون فضل الّله الذي أجرى مشيئته مبا كان. يستساغ ، وال ينشئ حياةال 
واملخاطبون ابتداء ذا القرآن كان املاء النازل من السحائب ، يف صورته املباشرة ، مادة 

حيام ، وموضع احتفاهلم ، واحلديث الذي يهز نفوسهم ، وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم 
والذين يشتغلون . املاء بتقدم اإلنسان احلضاري ، بل لعلها تضاعفتومل تنقص قيمة .. 

فهو مادة . بالعلم وحياولون تفسري نشأة املاء األوىل أشد شعورا بقيمة هذا احلدث من سواهم
  )١() .اهتمام للبدائي يف الصحراء ، وللعامل املشتغل باألحباث سواء

اً ؟ ومن سلكه  ينابيع يف األرض ؟ لدله فلو تأمل اإلنسان من أنزل املاء ؟ ومن جعله عذب
  !ذلك على اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل 

  
  : إنشاء النبات دالئل اإليمان في :المطلب الرابع 

وجوه النفع اليت ينتفع ا اإلنسان  ( بعضبعد أن ذكر اهللا ذكر دالئل يف إنزال املاء ، ذكر 
األرض ، وأبقاه ومل  سكنه يفوتعاىل من السماء ، وأ، الذي أنزله الّله سبحانه  من هذا املاء

��m�����������������Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��P:تعاىل فقال  .-به يذهب
��]��\��[l )عن حياة اإلنسان به ، وإرواء ظمئه ـ ينبت  فمن هذا املاء ـ فضالً  - )٢

اجلّنات بالذكر ، ألا الصورة وىف اختصاص ..والشجر ، وخيرج احلب والفاكهة النبات 
ومن دالئل اإلميان يف  )٣( الكاملة اليت جتمع خمتلف الزروع ، من الفاكهة وحّب احلصيد

ما دورهم فيه؟ إم حيرثون . هذا الزرع الذي ينبت بني أيديهم وينمو ويؤيت مثاره(النبات 
القدرة يف عملها املعجز  مث ينتهي دورهم وتأخذ يد. الّله اليت صنعهاويلقون احلب والبذور 

  .اخلارق العجيب
  تبدؤه وتسري فيه سرية العاقل العارف اخلبري . تأخذ احلبة أو البذرة طريقها إلعادة نوعها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٦/٣٤٦٩ مرجع سابق  ، سيد قطب إبراهيم) ١(
    ١٩: املؤمنون )٢(
  ٩/١١٢٦مرجع سابق  ، عبد الكرمي اخلطيب) ٣(
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الذي ال خيطئ مرة كما خيطئ اإلنسان يف عمله ، وال ينحرف عن طريقه ،  !مبراحل الطريق
يف الرحلة .. إن يد القدرة هي اليت تتوىل خطاها على طول الطريق ! وال يضل اهلدف املرسوم

الرحلة اليت ما كان العقل ليصدقها ، وما كان اخليال ليتصورها ، لوال أا حدثت  .العجيبة
  ..وحتدث ويراها كل إنسان يف صورة من الصور ، ونوع من األنواع 

وإال فأي عقل كان يصدق ، وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثال ميكن فيها هذا 
أو أن النواة تكمن فيها خنلة كاملة ! الكثري؟العود وهذا الورق ، وهذه السنبلة ، وهذا احلب 

. أي عقل كان ميكن أن يتطاول به اخليال إىل تصور هذه العجيبة! سامقة بكل ما حتتويه؟
   لوال أنه يراها تقع بني يديه صباح مساء؟

ولوال أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من مجيع الناس؟ وأي إنسان ميكنه أن يدعي 
   هذه العجيبة سوى احلرث وإلقاء البذور اليت صنعها الّله؟أنه صنع شيئا يف
أما القصة العجيبة اليت متثلها  . وهم مل يتجاوزوا احلرث وإلقاء البذور!! زرعنا: مث يقول الناس 

وأما اخلارقة اليت تنبت من قلبها وتنمو وترتفع فكلها من صنع اخلالق . كل حبة وكل بذرة
  .تهاولو شاء مل تبدأ رحل. الزارع

وهي مبشيئته تقطع . ولو شاء جلعلها حطاما قبل أن تؤيت مثارها. ولو شاء مل تتم قصتها
  )١() !رحلتها من البدء إىل اخلتام

النبات يف عاملنا الفسيح لسان من ألسنة التقديس والتسبيح للخالق جل جالله، وهو من و (
األشجار والثمار واحلبوب والبقول مجلة بدائع القدرة اإلهلية يف املخلوقات، من حيث إجياد 

واألزهار، والتأمل يف كيفية تكوينها ومجيل صنيعها، مما يقوي يف اإلنسان عقيدة اإلميان برب 
وإذا كان عامل النبات صفحة يف كتاب اهللا املنظور  ...السماوات واألرض ومجيع الكائنات

حلها وأطوارها، ويف مجاهلا املونق فإننا نشهد فيه صورة احلياة؛ يف حركتها وانتقاهلا، ويف مرا
  �:البديع األلوان واألشكال، قال اهللا تعاىل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٤٦٩،  ٦/٣٤٦٨ مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم )١(
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æ����å���ä��ã��â��á��à����ßç����ì��ë��ê��é�����è

íl )١(  

�m��{��z��y�������x��w��v��u��t��s��r��q:  وقال أيضاً 
d��c��b���a��`��_��~��}��|e��h��g��fi��������l��k��j

�ml )٣() )٢(  
  

  : العبرة في األنعامدالئل اإليمان في : المطلب الخامس 
  

هذه األنعام املسخرة املذللة  وما خيرج  قدرة اهللا ووحدانيته وعظمتهومن دالئل اإلميان باهللا و 

�ml����k���j��i��hm����t��s��r��q��p��o���n:قال تعاىلمن بطوا 

��x��w��v����������������ul� )األصناف ، وهى هنا نعام األ : -رمحه اهللا –قال القرطيب  )٤

. داللة على قدرة اهللا ووحدانيته وعظمته :أي" َلِعبـْرَةً ." اإلبل والبقر والضأن واملعز: ربعةاأل

 )٥( ��m���²lومنهوالعربة أصلها متثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق املشاكلة،

على ربك نعام تسخريها ألرباا وطاعتها هلم، ومتردك العربة يف األ: ال أبو بكر الوراقوق
� )٦(! ومن أعظم العرب برئ حيمل مذنباً . وخالفك له يف كل شي �

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
    ٢١: الزمر) ١(
  ٦٠: النمل) ٢(
 -السنة احلادية عشر ،  اجلامعة اإلسالمية : املدينة املنورة( مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصفها،  حامد صادق قنييب، قنييب ) ٣(

  ١٠٧ص)  هـ١٣٩٩ربيع األول  -العدد الثالث 
  ٢١: املؤمنون) ٤(
  ٢: احلشر )٥(
  ١٠/١٢٣مرجع سابق  ، القرطيب) ٦(
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فهذا اللنب الذي تدره ضروع األنعام مم هو؟ إنه مستخلص :  -رمحه اهللا –قال سيد قطب  
ما يتبقى يف الكرش بعد اهلضم ، وامتصاص األمعاء للعصارة  : والفرث. من بني فرث ودم

هذا الدم الذي يذهب إىل كل خلية يف اجلسم ، فإذا صار إىل غدد . اليت تتحول إىل دم
  .اللنب يف الضرع حتول إىل لنب ببديع صنع الّله العجيب ، الذي ال يدري أحد كيف يكون

سم إىل دم ، وتغذية كل خلية باملواد اليت حتتاج إليها وعملية حتول اخلالصات الغذائية يف اجل
من مواد هذا الدم ، عملية عجيبة فائقة العجب ، وهي تتم يف اجلسم يف كل ثانية ، كما تتم 

ويف كل حلظة تتم يف هذا اجلهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة ال . عمليات االحرتاق
إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه وال ميلك .. تكف حىت تفارق الروح اجلسد 

العمليات العجيبة ال تف كل ذرة فيه بتسبيح اخلالق املبدع هلذا اجلهاز اإلنساين ، الذي ال 
  .يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ، وال إىل خلية واحدة من خالياه اليت ال حتصى

الت تدير العقل ، وعمل ووراء الوصف العام لعمليات االمتصاص والتحول واالحرتاق تفصي
  .اخللية الواحدة يف اجلسم يف هذه العملية عجب ال ينقضي التأمل فيه

وهذه احلقيقة العلمية اليت يذكرها القرآن هنا عن . إىل عهد قريب وقد بقي هذا كله سراً 
بني فرث ودم مل تكن معروفة لبشر ، وما كان بشر يف ذلك العهد ليتصورها  خروج اللنب من

  )١(.على أن يقررها ذه الدقة العلمية الكاملةفضال 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٨١،  ٤/٢١٨٠ ، مرجع سابق سيد قطب إبراهيم )١(
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   :إنشاء السمع واألبصاردالئل اإليمان في : المطلب السادس 

��m��g��f��e��d:خلق السمع والبصر  يف اإلنسان قال تعاىل ومن أدلة اإلميان 

j���i��hk����o��n��m��ll)ولو تدبر اإلنسان  )١

خلقه وهيئته ، وما زود به من احلواس واجلوارح ، وما وهبه من الطاقات واملدارك لوجد الّله ، 
فما أحد غري الّله بقادر على إبداع . والهتدى إليه ذه اخلوارق الدالة على أنه اخلالق الواحد

وكيف يعمل؟ كيف يلتقط  هذا السمع وحده .هذه اخللقة املعجزة يف الصغري منها ويف الكبري
وكيف يلتقط األضواء واألشكال؟ وهذا  األصوات ويكيفها؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر؟

الفؤاد ما هو؟ وكيف يدرك؟ وكيف يقدر األشياء واألشكال ، واملعاين والقيم واملشاعر 
ا يف إن جمرد معرفة طبيعة هذه احلواس والقوى وطريقة عملها ، يعد كشفا معجز  واملدركات؟
فكيف خبلقها وتركيبها على هذا النحو املتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش . عامل البشر

فيه اإلنسان ذلك التناسق امللحوظ الذي لو اختلت نسبة واحدة من نسبه يف طبيعة الكون 
، وال استطاعت عني  أو طبيعة اإلنسان لفقد االتصال ، فما استطاعت أذن أن تلتقط صوتاً 

ولكن القدرة املدبرة نسقت بني طبيعة اإلنسان وطبيعة الكون الذي يعيش . أن تلتقط ضوءاً 
.. » قَِليًال ما َتْشُكُرونَ «: غري أن اإلنسان ال يشكر على النعمة . فيه ، فتم هذا االتصال

و الواحد الذي والشكر يبدأ مبعرفة واهب النعمة ، ومتجيده بصفاته ، مث عبادته وحده وه
ويتبعه استخدام هذه احلواس والطاقات يف تذوق احلياة . يف صنعته تشهد بوحدانيته آثاره

  )٢(.واملتاع ا ، حبس العابد لّله يف كل نشاط وكل متاع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧٨: املؤمنون )١(
 ٢٤٧٧،  ٤/٢٤٧٦، مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم) ٢(
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  اإلحياء واإلماتةدالئل اإليمان في : المطلب السابع 

قدرته العظيمة وسلطانه القاهر، يف بـَْرئة اخلليقة وذرئه هلم يف سائر  (ومن أدلة اإلميان باهللا 
وصفام، مث يوم القيامة جيمع األولني منهم أقطار األرض، على اختالف أجناسهم ولغام 

وال  وال أنثى، وال جليالً  ، وال ذكراً واآلخرين مليقات يوم معلوم، فال يرتك منهم صغريا وال كبرياً 

�m��~���}��|��{��z��y��x :؛ وهلذا قال ، إال أعاده كما بدأهحقرياً 

_`������b��al )٢( .)حييي الرمم ومييت األمم: أي )١(   

واإلحياء واإلماتة مها الظاهرتان املكرورتان يف كل حلظة ، ( :  -رمحه اهللا –قال سيد قطب 
السر الذي حيري ، والذي يلجىء  -يف الوقت نفسه  - ومها . املعروضتان حلس اإلنسان وعقله

وال بد . وإىل أمر آخر غري أمر املخاليق. اإلدراك البشري إجلاء إىل مصدر آخر غري بشري
عنه كل  تجاء إىل األلوهية القادرة على اإلنشاء واإلفناء حلل هذا اللغز الذي يعجزمن االل
  .األحياء

ولكننا ندرك . عن حقيقة احلياة وحقيقة املوت حىت اللحظة احلاضرة إننا ال نعرف شيئاً 
وحنن ملزمون أن نكل مصدر احلياة واملوت إىل قوة ليست . مظاهرمها يف األحياء واألموات

  ..قوة الّله .. لقوى اليت نعرفها على اإلطالق من جنس ا
ربه بالصفة اليت ال ميكن أن يشاركه فيها أحد ، وال  -عليه السالم  -ومن مث عّرف إبراهيم 

وليس إال الّله ميلك املوت  ()٤( ))٣( m���n��m��ll: قال ... ميكن أن يزعمها أحد
يف خلية واحدة ، وأعجز كذلك من  أعجز من بث احلياة -أرقى اخلالئق  - واحلياة فالبشر 

فالذي يهب احلياة هو الذي يعرف سرها ، . سلب احلياة سلبا حقيقيا عن حي من األحياء
  .وميلك أن يهبها ويسرتدها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٨٠:ؤمنونامل) ١(
هـ ١٤٢٠،   دار طيبة للنشر والتوزيع(  ٢ط تفسري القرآن العظيم،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  بن كثريا) ٢(
  ٥/٤٨٨ص  ) م ١٩٩٩ -
  ٢٥٨: البقرة) ٣(
  ٢٩٨،  ١/٢٩٧، مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم) ٤(
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وأداة إلزهاق احلياة ، ولكنهم هم ليسوا الذين جيردون احلي من  والبشر قد يكونون سبباً 
  )١(.إمنا الّله هو الذي حييي ومييت ، وحده دون سواه. حياته على وجه احلقيقة

  

  :اختالف الليل والنهاردالئل اإليمان في  :المطلب الثامن 

|��{�����m:كما تعاىل   اختالف الليل والنهار ، ومن األدلة على اإلميان باهللا سبحانه
_��~`��b��al )هو خمتص به ومتوليه وله القدرة اليت ذلك  :أي )٢
  .االختالف عنها

من هذه تصرفات )٢(m�b��al. خيلف هذا هذا :واالختالف هنا التعاقب أي
قدرته وآثار قهره فتوحدونه وتنفون عنه الشركاء واألنداد ، إذ هم ليسوا بقادرين على شيء 

  )٣(.من ذلك

��m��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã:وقال تعاىل 

Ð���Ïl )٤(  
اختالف الليل والنهار بالزيادة والنقص، وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، دليل على و 

   )٥(.وحدانية الّله تعاىل ووجوده وكمال علمه وقدرته
لو تلقيناه كمشهد . وإدراكنالو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا . ومشهد اختالف الليل والنهار

  ..لو استنقذنا حسنا من مهود اإللف ، ومخود التكرار . جديد تتفتح عليه العيون أول مرة
ال بد  ، الرتعشت له رؤانا ، وال هتزت له مشاعرنا ، وألحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق

ال  ، ووراء ما فيه من إحكام ، ال بد من عقل يدبر ، ووراء ما فيه من نظام ، من يد تنسق
  .إله خالق مدبر قادر حكيم )٦(بد من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٢٤٧٧املرجع السابق ) ١(
  ٨٠: املؤمنون) ٢(
    ٧/٥٨٠)  هـ ١٤٢٠،  دار الفكر:  بريوت( تفسري البحر احمليط،  حممد بن يوسف،  األندلسيأبو حيان ) ٣(
  ٦: يونس) ٤(
)  هـ ١٤١٨،  دار الفكر املعاصر:  دمشق( ٢ط التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج،  وهبة بن مصطفى الزحيلي،  الزحيلي) ٥(

١٥/٣٨    
     ١/٥٤٥، مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم) ٦(
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  صفات المؤمنين: الفصل الثاني 
  : الصالة اخلاشعة وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول 
  .تعريف الصالة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .تعريف اخلشوع لغة واصطالحاً : املطلب الثاين 

  .وأثرهأمهية اخلشوع يف الصالة : املطلب الثالث 
  : مطلباناإلعراض عن اللغو وفيه :املبحث الثاين

  تعريف اللغو لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .عن اللغو  فوائد ومثار اإلعراض: املطلب الثاين 

  : أداء الزكاة وفيه مطلبان : املبحث الثالث 
  .تعريف الزكاة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .الزكاةفوائد ومثار : املطلب الثاين

  :  حفظ الفرج وفيه ثالثة مطالب : املبحث الرابع 
  .أمهية حفظ الفرج : املطلب األول 
  . وسائل حفظ الفرج : املطلب الثاين

  .فوائد حفظ الفرج : املطلب الثالث 
  :حفظ األمانة  وفيه ثالثة مطالب: املبحث اخلامس 

  .تعريف األمانة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .أمهية األمانة : الثاين املطلب 

  .فوائد حفظ األمانة : املطلب الثالث 
  :الوفاء بالعهد وفيه ثالثة مطالب : املبحث السادس 

  .تعريف الوفاء بالعهد لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  . أمهية الوفاء بالعهد: املطلب الثاين 

  .فوائد الوفاء بالعهد : املطلب الثالث 
  :  مطلباناهللا وفيه  خشية: املبحث السابع 
  .تعريف اخلشية لغة واصطالحاً : املطلب األول 
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  .فوائد اخلشية هللا سبحانه وتعاىل: املطلب الثاين 
  : اجتناب الشرك وفيه ثالثة مطالب : املبحث الثامن 
  .تعريف الشرك لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  :أقسام الشرك  وفيه فرعان : املطلب الثاين
  .الشرك األكرب: الفرع األول 
  .الشرك األصغر: الفرع الثاين 

  أضرار الشرك وخطورته: املطلب الثالث 
  :املسارعة إىل اخلريات وفيه مطلبان : املبحث التاسع 
  .تعريف املسارعة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  .أمهية املسارعة وفوائدها : املطلب الثاين  
  : املبحث العاشر الدعاء وفيه مطلبان 

  .تعريف الدعاء لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .أمهية الدعاء وفوائده : املطلب الثاين 

  : الصرب وفيه ثالثة مطالب: املبحث احلادي عشر 
  تعريف الصرب لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  أقسام الصرب : املطلب الثاين 

  .أمهية الصرب وفوائده : املطلب الثالث 
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  :الصالة الخاشعة وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول 
  

  .تعريف الصالة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  .تعريف اخلشوع لغة واصطالحاً : املطلب الثاين 

  .أمهية اخلشوع يف الصالة وأثره: املطلب الثالث 
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  :تعريف الصالة لغة واصطالحاً : ول المطلب األ
  

الدعاء، والرمحة، واالستغفار، : الصالة :- رمحه اهللا- الفريوزآبادى قالالدعاء ، : الصالة لغة 
وحسن الثناء من اهللا، عز وجل، على رسوله، صلى اهللا عليه وسلم، وعبادة فيها ركوع 

  )١(.،دعا: وصلى صالة، ال تصلية٠٠٠وسجود، 
النار وما أشبهها أحدمها : الصاد والالم واحلرف املعتل أصالن(   -رمحه اهللا–وقال ابن فارس 

الدعاء وقال  : فالصَالُة وهي: وأما الثاين  ٠٠٠ .من اُحلمى، واآلخر جنٌس من العبادة
ِإذا ُدِعَي أحدُكم إىل طَعاٍم فلُيِجْب، فِإْن كان مفطراً : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

والصالة هي اليت  ٠٠٠.خلري والربكةفلَيدُْع هلم با :أي )٢("فليأكْل، وِإْن كاَن صائماً فليصلّ 
فأما الصالة من اهللا تعاىل فالرمحة، . جاء ا الشرع من الركوع والسجود وسائِر حدوِد الصالة

ومسيت الصالة الشرعية صالة  )٤()  )٣("اللهم صل على آل أيب أْوىف: "ومن ذلك احلديث
  )٥( اجلمهور من أهل اللغة وغريهم من أهل التحقيقالمشاهلا عليه هذا هو الصحيح وبه قال 

  )٦(. بالتكبري خمتتمة بالتسليم بشروط عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة :واصطالحاً 

التعبُد للِه تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتَتحة بالتكبري، : -رمحه اهللا  –وقال ابن عثيمني 
أقوال وأفعال معلومة، : إن الصالة هي«: أما قول بعض العلماء ٠٠٠ خمتَتمة بالتسليم

  عبادٌة ذات : فهذا فيه قصور، بل ال بُد أن نقول. »  مفتتحة بالتكبري، خمتتمة بالتسليم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣٠٣،١٣٠٤مرجع سابق ص ، الفريوزآبادى) ١(
  ٢/٧٥٦ ) دار إحياء الرتاث العريب:  بريوت () ١٠٧٨(  رقم باب الدعاء ملن أتى بصدقة صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،) ٢(
ومكتبتها  –املطبعة السلفية  :القاهرة (  )١٤٩٧(صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة رقم ) ٣(

  ١/٤٦٤ )ه١٤٠٠
  ٣/٣٠١،٣٠٠ابن فارس ، مرجع سابق ) ٤(
  ٣/٢ دار الفكر،  اموع شرح املهذب،  أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  النووي) ٥(
)  ١٩٩٤،  اخلريدار : دمشق(  ختصاريف حل غاية اال كفاية األخيار،   تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصيين ، احلصيين) ٦(

  ٨٣ص
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ا من العبادات: أقوال، أو نقول أ ّد هللا تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، حىت يتبنيعب١(.الت(  

  :تعريف الخشوع لغة واصطالحاً : ني المطلب الثا

اخلاء والشني والعني أصٌل واحٌد، يدل على :   -رمحه اهللا–قال ابن فارس : اخلشوع لغة 
وهو قريُب املعىن من . ، إذا تطاَمَن وطْأطأَ رأَسه، خيَشع ُخشوعاً  يقال َخَشع. التطاُمن

قال . اخلضوع، إالّ أّن اُخلضوع يف البَدن واإلقراُر باالستخذاء، واخلشوَع يف الصوِت والبصر

قال ابُن )٢(  �mD��C��B��AE�������L��K���J��I��H��������G��Fl: اهللا تعاىل

  )٣(.املستكُني والراكعاخلاِشع : دريد

واختشع وختشع رمى ببصره حنو األرض  شع خيشع خشوعاً خ:  -رمحه اهللا–وقال ابن منظور 
ال اختشع قال ذو وغضه وخفض صوته وقوم خشع متخشعون وخشع بصره انكسر وال يق

عن كل خرق كأنه صفيحة سيف طرفه غري خاشع واختشع إذا طأطأ  يالرمة جتلى السر 
وقيل اخلشوع قريب من اخلضوع إال أن اخلضوع يف البدن وهو اإلقرار صدره وتواضع 

  )٤(.باالستخذاء واخلشوع يف البدن والصوت والبصر

يف اصطالح أهل احلقيقة ٠٠٠اخلشوع (  رمحه اهللا - قال اجلرجاين: اخلشوع اصطالحاً  
  )٥() االنقياد للحق وقيل هو اخلوف الدائم يف القلب وقيل من عالمات اخلشوع٠٠٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)  هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢،  دار ابن اجلوزي(  ١، ط الشرح املمتع على زاد املستقنع،   حممد بن صاحل بن حممد العثيمنيابن عثيمني ، ) ١(
٢/٥  
  ٤٣: القلم) ٢(
  ٢/١٨٢ابن فارس ، مرجع سابق ) ٣(
  ٨/٧١، مرجع سابق  ابن منظور) ٤(
  ١٣٢ص ) ١٤٠٥،  دار الكتاب العريب:  بريوت( ١، ط  التعريفات،  علي بن حممد بن علي اجلرجاين،  اجلرجاين) ٥(



39 
 

هو لني القلب ورقته، وسكونه، : وأصل اخلشوع( :  - رمحه اهللا - )١(قال اإلمام ابن رجبو 
وارح، واألعضاء؛ ألا وخضوعه، وانكساره، وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع مجيع اجل

  . )٢()تابعة له

اخلشوع االنقياد  وقيل ٠٠٠اخلشوع قيام القلب بني يدي الرب باخلضوع والذل( :وقيل 
أن العبد إذا خولف ورد عليه باحلق استقبل : اخلشوع فمن عالماته للحق وهذا من موجبات 

  . ذلك بالقبول واالنقياد

  ))اخلشوع تذّلل القلوب لعالم الغيوب: ((وقيل

ومثرته  وأمجع العارفون على أن اخلشوع حمله القلب،: - رمحه اهللا - )٣( قال اإلمام ابن القيم
  )٤() على اجلوارح، وهي تظهره

  :أهمية الخشوع في الصالة وأثره:  الثالثالمطلب 

��m����C��B��A:أن اخلشوع يف الصالة من صفات املؤمنني املفلحني قال تعاىل: أوالً 

��I��H��G��F��El )٥(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هـ ٧٩٥ت عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السالمي البغدادي مث الدمشقي، أبو الفرج، زين الدين) ١(
مؤسسة : توزيع،  مطبعة سفري:  الرياض( اخلشوع يف الصالة يف ضوء الكتاب والسنة،  سعيد بن علي بن وهف القحطاين، حطاين الق )٢(

  .١١ص ) اجلريسي للتوزيع واإلعالن
أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي، مث الدمشقي الفقيه األصويل، املفسر النحوي، العارف، مشس الدين ) ٣(

  )٧٥١ت  بن قيم اجلوزية،
دار الكتاب :  بريوت(  ٢، ط مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،  قيم اجلوزيةالحممد بن أيب بكر بن ،  قيمالبن ا) ٤(

  . ١/٥٢١) ١٩٧٣ – ١٣٩٣،  العريب
  ٢-١:ؤمنون امل) ٥(
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¡���m: قال اهللا تعاىل :املصلي جيعل الصالة سهلة ويسرية على اخلشوع : ثانياً 

£��¢¤��¥�����©�����¨����§��¦l)(:- رمحه اهللا -قال العالمة السعدي  )١ �

m�¥�l الصالة :أي  

؛ ألن اخلشوع وخشية  فإا سهلة عليهم، خفيفة "إال على اخلاشعني"شاقة  :أي"لكبرية"
  )٢()للثواب، وخشيته من العقاب،اهللا، ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحاً صدره؛ لرتقبه 

±����m:قال تعاىل : عن الفحشاء واملنكر صاحبها اخلشوع يف الصالة تنهى: ثالثاَ 

²³�����¹��¸��¶��µ��´l )٣(  

قال مسعت رسول رضي اهللا عنه  عثمان عناخلشوع يف الصالة سبب لتكفري الذنوب : رابعاً 
ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها  :"اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول

وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل يؤت كبرية وذلك الدهر  
  )٤("كله

سبب لدخول اجلنة  البكاء من خشية اهللا تعاىل :من خشية اهللا تعاىل للبكاءاخلشوع : خامساً 
صلى اهللا  - قال رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنه  -حلديث أيب هريرة  و النجاة من النار

الَ يَِلُج الناَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشيِة اهللا َحىت يـَُعوَد اللَنبُ يف الضرِْع، َوالَ َجيَْتِمُع ": -عليه وسلم 
  )٥( ".ُغَباٌر يف َسبيِل اِهللا َوُدَخاُن َجَهنمَ 

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٥: البقرة )١( 
هـ ١٤٢٠،  مؤسسة الرسالة( ١، ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي،  السعدي) ٢(
   ٥١ص)  م ٢٠٠٠-
  ٤٥: العنكبوت) ٣(
  )٢٢٨( رقم ،باب فضل الوضوء والصالة عقبه ، كتاب الطهارة ، باب  صحيح مسلم) ٤(
وصحح األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ) ١٦٣٣(رقم ، ما جاء يف فضل الغبار يف سبيل اهللا كتاب فضائل اجلهاد ،   ، رواه الرتمذي) ٥(
  ٢/٢٢٧)  ٢٠٠٠-  ١٤٢٠مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  ، : الرياض ( ١ط، 
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اخلشوع يف الصالة يعطي الصالة معناها احلقيقي، وهو التوجه واحلضور بالقلب، ( : سادساً 
  .بني يدي اهللا تعاىل، والتقرب له بذلك واجلسد

اخلشوع يف الصالة يقرب العبد من اهللا، ويستفيد منه اللذة يف مناجاة اهللا؛ ألن اللذة : سابعاً 
تابعة للمحبة تقوى بقوا، وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة يف احملبوب والشوق إليه 

  .أقوى كانت الّلذة بالوصول إليه أمتّ 
اخلشوع الكامل يزداد به اإلميان، ويلني القلب، ويورث الزهد يف الدنيا واإلقبال على : مناً ثا

، ويبعث يف القلب حمبة اخلري، والرغبة فيه، وكراهية الشر والنفور منه، وذا تكون  اآلخرة
  .الصالة ناهية عن الفحشاء واملنكر

  .ويشرح الصدراخلشوع يف الصالة يزيل اهلم عن القلب، : تاسعاً 
اخلشوع يف الصالة يزيد املسلم ُحباً يف الصالة حىت تكون أحب شيء إىل النفس : عاشراً 

  )١() فتصبح قـُرة العني، وراحة النفس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٨مرجع سابق ص ،القحطاين ) ١(
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  :مطلباناإلعراض عن اللغو وفيه :المبحث الثاني
  

  .تعريف اللغو لغة واصطالحاً : المطلب األول 
  

  .عن اللغو  فوائد وثمار اإلعراض: المطلب الثاني 
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  : تعريف اللغو لغة واصطالحاً : المطلب األول 
  

  )١(. )ما ال يـُْعَتد به من كالٍم وغريِهِ ( : اللغو لغة 
السَقط وما ال يُعتّد به من كالم وغريه وال ُحيَصل منه على : اللْغو واللغا  ( :وقال ابن منظور 

  )٢() فائدة وال على نفع

ما ال يعتد به من كالم وغريه وال حيصل منه على فائدة  : اللغو(:وقال يف املعجم الوسيط  
وال نفع والكالم يبدر من اللسان وال يراد معناه ومنه اللغو يف اليمني وهو ما ال عقد عليه 
القلب مثل قول القائل ال واهللا وبلى واهللا وما ال حيسب يف العدد يف الدية والبيع وحنومها 

  )٣() لصغره وسقط املتاع

ما تسبق إليه األلسنة من القول على غري عزم قصد إليه، قاله : اللغو(  :الحاً اللغو اصط
   )٤( .اللغو من الكالم ما ال يعتد به، وهو الذي ال يورد عن رؤية وفكر: بوقال الراغ. احلرايل

تكلم باللغو، وهو : ولغا الرجل. فيجري جمرى اللغا وهو صوت العصافري وحنوها من الطيور
  الكالم، ويستعمل اللغو فيما ال يعتد به، ومنه اللغو يف األميان أي ما ال يعقد عليهاختالط 

  )٥().كال واهللا، وبلى واهللا: القلب، وذلك ما جيري وصال للكالم بضرب من العادة
  :ومما سبق يتلخص لنا أن اللغو قسمان 

  . ماال فائدة منه من قول أو فعل : األول 
  .ما ال يعقد عليه القلبوهو لغو اليمني : والثاين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣٣١، ص الفريوزآبادى) ١(
  ١٥/٢٥٠ابن منظور ، مرجع سابق ) ٢(
  ٢/٨٣١، مرجع سابق  أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجارإبراهيم مصطفى ـ ) ٣(
دار  :دمشق(،  مفردات ألفاظ القرآن،  احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أبو القاسم،  الراغب األصفهاين) ٤(

  ٢/٣٤٠)  دار القلم/ النشر 
التوقيف على مهمات ،  بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناويزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف ،  املناوي) ٥(

  ٢٩٠ص ) م١٩٩٠-هـ١٤١٠،  عامل الكتب : القاهرة( ١، ط التعاريف
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  :عن اللغو  فوائد وثمار اإلعراض: المطلب الثاني 

  
وقد ذكره القرآن الكرمي بني  ،ودالئل االكتمال  ،من أركان الفالح  البعد عن اللغوأن ( - ١

��m��F��E��C��B��A:، قال تعاىل  مها الصالة والزكاة فريضتني من فرائض اإلسالم
��T���S��R��Q��O������N��M��L��K��I��H��Gl )١(   

غري ما خلق اإلنسان له  مث هو مضيعة للعمر يف. ساف األمورالتفاهات وسف البعد عن - ٢
   )٢()من جد

إن للقلب املؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو  .(املسلم فيما ينفعه يف دينه ودنياهاشتغال  - ٣
  .له ما يشغله من ذكر الّله ، وتصور جالله وتدبر آياته يف األنفس واآلفاق.. واهلذر 

وله ما .. وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ، ويشغل الفكر ، وحيرك الوجدان 
. تكاليفها يف تطهري القلب ، وتزكية النفس وتنقية الضمري: يشغله من تكاليف العقيدة 

  . )٣() وتكاليفها يف السلوك ، وحماولة الثبات على املرتقى العايل الذي يتطلبه اإلميان
النفس إن مل تشغلها باخلري شغلتك  ؛ ألن )٤(صيانة الفرد اتمع من الفساد واالحنراف - ٤

  .بالشر
  )٥(.ا يصلح احلياة وينميهااستخدام طاقة اإلنسان مب - ٥
من "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  .أنه من حسن إسالم املرء تركه مال يعنيه - ٦

  )٦(" حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه
  :أن يف اإلعراض عن اللغو جتنب مضاره ومنها  – ٨
  .يؤّدي إىل سخط الّناس ومقتهم(  – ١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٤ - ١: املؤمنون) ١( 
  بتصرف  ٧٩ص )   ١٩٧٨-١٤٠٨دار الريان للرتاث ، : القاهرة ( ١حممد الغزايل ، خلق املسلم ، ط، الغزايل ) ٢(
  ٢٤٥٥-٤/٢٤٥٤، مرجع سابق  سيد قطب إبراهيم) ٣(
  .املرجع السابق نفس الصفحة ) ٤(
  .املرجع السابق نفس الصفحة بتصرف ) ٥(
 ه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي وصحح) ٢٣١٧( رواه الرتمذي ، كتاب الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس ، رقم ) ٦(
٢/٥٣١  
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   .الّناسرون بعيدون عن الّله وعن الّثرثا - ٢
  .يورد صاحبه موارد اهلالك والّردى - ٣
  .دليل على خّفة العقل وقّلة الفهم - ٤
  )١().مظهر من مظاهر سوء اخللق - ٥
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي نضرة ،  صاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم/ عدد من املختصني بإشراف الشيخ) ١( 

  ١١/٥٥٢٦)  دار الوسيلة للنشر والتوزيع : جدة( ٤،ط صلى اهللا عليه وسلم
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  :أداء الزكاة وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  

  .تعريف الزكاة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  

  .فوائد ومثار الزكاة: املطلب الثاين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



47 
 

  :تعريف الزكاة لغة واصطالحاً : ول المطلب األ
  
  .تطلق النماء والزيادة والطهارة : الزكاة لغة  
 .الزاء والكاف واحلرف املعتل أصل يدل على مناء وزيادة (: -رمحه اهللا  - قال ابن فارس 

املال، وهو زيادته مسيت بذلك ألا مما يرجى به زكاء : بعضهمقال . ويقال الطهارة زكاة املال

��m��k��j:وحجة ذلك قوله جل ثناؤه: قالوا. مسيت زكاة ألا طهارة:وقال بعضهم. ومناؤه

�p��o��n��m��ll)واألصل يف ذلك كله راجع إىل هذين املعنيني،  )١
  )٢().النماء والطهارة : ومها

خمصوص من مال خمصوص علي أوصاف خمصوصة  يءش خذاسم أل: ( والزكاة اصطالحاً 
   )٣() لطائفة خمصوصة

بإخراج جزء واجب شرعاً يف مال معني  هللا تعاىل التعبد:(  -رمحه اهللا  –وقال ابن عثيمني 
  )٤() .لطائفة أوجهة خمصوصة

  
  :فوائد وثمار الزكاة : المطلب الثاني

  
قام ا اإلنسان مت إسالمه  اإلسالم، فإذاإمتام إسالم العبد وإكماله؛ ألا أحد أركان  - ١

  ٠٠٠ وكمل
أا دليل على صدق إميان املزكي، وذلك أن املال حمبوب للنفوس، واحملبوب ال يبذل إال  - ٢

ابتغاء حمبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء حمبوب أكثر منه، وهلذا مسيت صدقة؛ ألا تدل على 
  )٥(.صدق طلب صاحبها لرضا اهللا عّز وجل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٣: التوبة) ١(
  ٣/١٧ابن فارس ، مرجع سابق ) ٢(
  ٥/٣٢٥النووي ، مرجع سابق ) ٣(
  ٦/١٣ابن عثيمني ، مرجع سابق ) ٤(
  ٦/٧املرجع السابق ) ٥(
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  )١(.أا تعود النفس على خلق الكرم وتبعده عن خلق البخل  -٣
أا تشرح الصدر، فاإلنسان إذا بذل الشيء، وال سيما املال، جيد يف نفسه انشراحاً، (  - ٤

وهذا شيء جمرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، ال أن يكون بذله وقلبه 
  .تابع له

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب "أا تلحق اإلنسان باملؤمن الكامل  - ٥
  )٢("لنفسه

ملن أطاب الكالم، وأفشى السالم، وأطعم "أا من أسباب دخول اجلنة، فإن اجلنة  - ٦
  )٤() )٣("الطعام وصلى بالليل والناس نيام

   .فيواسي الغين الفقري أا جتعل اتمع اإلسالمي يسوده روح التكافل االجتماعي ،  - ٧
أا تزيل احلسد واحلقد من قلوب الفقراء على األغنياء بسبب عطف األغنياء على  - ٨

  )٤( .الفقراء ومواسام 

أا متنع اجلرائم املالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أشبه ذلك؛ ألن الفقراء  (- ٩
  .٠٠٠كوم يعطوم من ماهلميأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم، ويعذرون األغنياء ب

ظل  كل امرئ يف": ال النيب صّلى اهللا عليه وسّلمالنجاة من حر يوم القيامة فقد ق -١٠
  )٧() )٦("صدقته يوم القيامة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املرجع السابق نفس الصفحة بتصرف) ١(
  )٤٥( رقم باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه ،اإلميان ، كتابأخرجه مسلم ) ٢(
لباين ، يف صحيح سنن الرتمذي وصحح األ )٢٤٨٥... (باب حديث أفشوا السالم ، صفة القيامة ،كتابالرتمذي أخرجه ) ٣(
٢/٥٩٩،٦٠٠  
   ٦/٨ابن عثيمني ، مرجع سابق ) ٤(
  ٦/٩املرجع السابق بتصرف ) ٥(
إسناده صحيح على شرط مسلم : قال شعيب األرنؤوط  )٣٣١٠(أخرجه ابن حبان ، كتاب الزكاة ، باب صدقة التطوع رقم ) ٦( 
٨/١٠٤  
  ١٠،  ٦/٩ابن عثيمني ، مرجع سابق ) ٧(
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  : مطلبانحفظ الفرج وفيه : المبحث الرابع 
  

  :وسائل حفظ الفرج : املطلب األول 
  

  .فوائد حفظ الفرج :  الثايناملطلب 
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  : وسائل حفظ الفرج: المطلب األول 
  

  : من وسائل حفظ الفرج
من استطاع منكم ! يا معشر الّشباب"،قال لنا رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم الزواج  - ١

فإنّه له . بالّصومطع فعليه ومن مل يست. فإنّه أغّض للبصر، وأحصن للفرج. الباءة فليتزّوج
وما ذلك إّال ليقي املسلم من ثوران الّشهوة وسطوة الغريزة من ناحية، واحملافظة ( )١("وجاء

على الّنسل وتقوية اتمع اإلسالمّي مبا ينجم عن الّزواج من تكثري عدد املسلمني واستمراريّة 
  )٢().وجودهم من ناحية أخرى

ومن مل يستطع فعليه  "الزواج للحديث السابق الصوم ملن ال جيد القدرة على مؤنة  - ٢
  ".فإنّه له وجاء. بالّصوم

�����mt��s��r��q��p���o��nu:قال تعاىل  غض البصر - ٣

x��w��vy����~��}��|��{���zl )وغض : (  -رمحه اهللا  –قال سيد قطب  «) ٣
على  البصر من جانب الرجال أدب نفسي ، وحماولة لالستعالء على الرغبة يف االطالع

كما أن فيه إغالقا للنافذة األوىل من نوافذ الفتنة . احملاسن واملفاتن يف الوجوه واألجسام
وحفظ الفرج هو الثمرة ! وحماولة عملية للحيلولة دون وصول السهم املسموم. والغواية

ى أو هو اخلطوة التالية لتحكيم اإلرادة ، ويقظة الرقابة ، واالستعالء عل. الطبيعية لغض البصر
ومن مث جيمع بينهما يف آية واحدة بوصفهما سببا ونتيجة أو . الرغبة يف مراحلها األوىل

  .كلتامها قريب من قريب. باعتبارمها خطوتني متواليتني يف عامل الضمري وعامل الواقع
فهو أطهر ملشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها باالنفعاالت الشهوية يف غري .. » ذِلَك أَزْكى َهلُمْ «

  وهو أطهر للجماعة . املشروع النظيف ، وعدم ارتكاسها إىل الدرك احليواين اهلابط موضعها
   .وأصون حلرماا وأعراضها ، وجوها الذي تتنفس فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٩٠٥( الصوم ، باب الصوم ملن خاف على نفسه العزبة رقمصحيح البخاري ،كتاب ) ١(
  ٥/١٦٥٥، مرجع سابق   صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ) ٢(
    ٣٠: النور) ٣(
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  والّله هو الذي يأخذهم ذه الوقاية وهو العليم برتكيبهم النفسي وتكوينهم الفطري ، اخلبري
  .)١()  "ِإن اللَه َخِبٌري ِمبا َيْصنَـُعونَ ": وحركات جوارحهم  حبركات نفوسهم
نعهم من وقوع الذين معهم إميان، مي: أرشد املؤمنني، وقل هلم : -رمحه اهللا –وقال السعدي 
عن النظر إىل العورات وإىل النساء األجنبيات، وإىل  "يـَُغضوا ِمْن أَْبَصارِِهْم " : ما خيل باإلميان

  )٢(.املردان، الذين خياف بالنظر إليهم الفتنة، وإىل زينة الدنيا اليت تفنت، وتوقع يف احملذور

لى ص -مسعت النيب : قال -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس عدم اخللوة باألجنبية  عن  - ٥
   )٣(" َون رجٌل بامرأة إال ومعها ذو حمرمال َخيْلُ ": خيطب يقول -اهللا عليه وسلم 

صلى  - ، أنه مسع النيب-رضي اهللا عنهما  -ابن عباس أن ال تسافر املرأة بغري حمرم عن  - ٦
وال تسافر املرأة إال مع ذي ال خيُلَون رجل بامرأة إال معها ذو حمرم، ": يقول -اهللا عليه وسلم 

تُِتبُت يف غزوة كذا إن امرأيت خرجت حاّجة، وإين اكيا رسول الله : ، فقام رجل فقال"حمرم
  .)٣(" انطلق فحج مع امرأتك": قال: وكذا

َألَْن ": لى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ قَاَل َرُسوُل اللِه صَ  مالمسة املرأة األجنبية؛ ملا يفضي إليهعدم  - ٧
ٌر    .)٤("ُه اْمرَأٌَة َال حتَِل َلهُ لَُه ِمْن َأْن َمتَس يُْطَعَن ِيف رَْأِس َرُجٍل ِمبِْخَيٍط ِمْن َحِديٍد َخيـْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٢٥١٢سيد قطب إبراهيم ، مرجع سابق ) ١(
  ٥٦٦السعدي ، مرجع سابق ص ) ٢(
 ٣٠٠٦كتاب اجلهاد والسري، باب من اكتتب يف جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، برقم   صحيح البخاري ،)٣(
وصححه العالمة  ٢/٣٢٣) ١٤١٦،  مؤسسة قرطبة : القاهرة ( ١، ط مسند الروياين،  أبو بكر حممد بن هارون الروياين،  الروياين) ٤(

  ٢٢٦األ لباين يف السلسلة الصحيحة، برقم 
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  :فوائد حفظ الفرج :  الثانيالمطلب 
  
من دنس  ووقاية النفس واألسرة واتمع ، طهارة الروح والبيت واجلماعةأن يف حفظ (  - ١

  .املباشرة يف غري حالل

حفظ القلوب من التطلع إىل غري حالل وحفظ اجلماعة من انطالق أن يف حفظ ،  - ٢
  .الشهوات فيها بغري حساب 

  .من الفساد واختالط األنساب البيوت واألنسابحفظ الفرج حيفظ  - ٣

  .األمن واالستقرار واالطمئنان يف البيوت واألسر واتمع   - ٤

  )١(.)البعد عن الرذائل والفواحش  - ٥

��m��q��p���o��n:زكاة وتطهري للنفس ، كما قال تعاىل  أن حفظ يف الفرج - ٦

t��s��ru���x��w��vy����~��}��|��{���zl )٢(.  

  .أن حفظ الفرج من صفات املفلحني  - ٧

إّن حفظ الفروج وما يستلزمه من غّض البصر والعّفة عن احملارم يؤّدي إىل متاسك بنيان ( - ٨
الفّتاكة كاختالط األنساب، واألمراض الّصّحّية اتمع وسالمته من األمراض االجتماعّية 

املهلكة كمرض اإليدز اّلذي انتشر يف اتمعات الفاجرة املاجنة بصورة تؤّدي إىل اخلراب 
   )٣(]الذي[٠٠٠والّدمار، أّما على املستوى الفردّي فإّن حفظ الفرج جيّنب صاحبه ويالت الزّنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٢٤٥٥سيد قطب إبراهيم ، مرجع سابق انظر ) ١(
 ٣٠: النور) ٢(
  مدرج وليس من املرجع) ٣( 
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  )٣() الغرية جيمع خالل الّشّر كّلها من قّلة الّدين، وذهاب الورع، وفساد املروءة، وقّلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥/١٦٥٤ صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  ) ١(
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  :مطلبانحفظ األمانة  وفيه : المبحث الخامس 

  .تعريف األمانة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  فوائد حفظ األمانة: املطلب الثاين 
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  :تعريف األمانة لغة واصطالحاً : ل المطلب األو 

  .ضد اخليانة : األمانة لغة 

اَألماُن واَألمانُة مبعىن وقد أَِمْنُت فأَنا أَِمٌن وآَمْنُت غريي من اَألْمن : -رمحه  –قال ابن منظور 
  . )١(واَألمان واَألْمُن ضد اخلوف واَألمانُة ضد اخلِيانة

أحدمها األمانة اليت هي : اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان:  -رمحه اهللا–وقال ابن فارس 
قال . واملعنيان كما قلنا متدانيان. كون القلب، واآلخر التصديقضّد اخليانة، ومعناها سُ 

  )٢(.واألمانة ضد اخليانة. واألمان إعطاء اَألَمَنة. اَألَمَنُة ِمن األْمن: اخلليل
  )٣() هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه(  : واألمانة اصطالحاً 

ه، وما يوثق به عليه ِمن األعراض التعفف عما يتصرف اإلنسان فيه ِمن مال وغري : (وقيل هي
    )٤(.)واحلرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إىل مودعه

كل ما افرتض على العباد فهو أمانة كصالة :يف تعريف األَمانَة -رمحه اهللا  – وقال الكفوي
  )٥( وزكاة وصيام وأداء دين وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم األسرار

 كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوالً  ٠٠٠واألمانة :  - اهللا  - وقال القرطيب رمحه 
واألمانة . وهذا يعم معاشرة الناس واملواعيد وغري ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به. فعالً 

  )٦(.أعم من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد
  :انة أّا تشتمل على ثالثة عناصرمن تعريف األم ٠٠٠ وقد ظهر( 
  .عّفة األمني عّما ليس له به حقّ : األّول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣/٢١ابن منظور مرجع سابق ) ١(
  ١/١٣٣ابن فارس مرجع سابق ) ٢(
  –لبنان( ١، ط فيض القدير شرح اجلامع الصغري،  زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي،  املناوي )٣(

  ٢٨٨ص)  م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥دار الكتب العلمية  : بريوت
  ٢٤ص)   ١٩٨٩-١٤١٠الصحابة للرتاث ،دار : طنطا ( ١اجلاحظ ، أيب عثمان عمر بن حبر اجلاحظ  ، ذيب اخلالق ، ط) ٤(
  ٢٦٩ص ) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،مؤسسة الرسالة  : بريوت( الكليات،   أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوميي ، الكفو ) ٥(
   ١٢/١٠٧مرجع سابق  ، القرطيب) ٦(
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  .تأدية األمني ما جيب عليه من حّق لغريه: الثّاين
  )١().ما استؤمن عليه، وعدم الّتفريط ا والّتهاون بشأااهتمام األمني حبفظ : الثّالث

  
  :فوائد حفظ األمانة :  الثانيطلب الم

��������m:قال تعاىل يف صفات املؤمنني املفلحني . أن حفظ األمانة من صفات املفلحني  - ١

��r��q��p���o��nl )٢(
  

©���������������m��®��¬��«��ª:أن حفظ األمانة امتثال وطاعة ألمر اهللا قال تعاىل  - ٢

��±���°��¯l )٣(   

  : �قال رسول اهللا : : أا من صفات املؤمنني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   - ٣

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  :" قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم "
  )٤( "واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم 

من سره أن : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : أن األمانة سبب حملبة اهللا ورسوله    - ٤
  )٥(" حيب اهللا ورسوله أوحيبه اهللا ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤمتن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١/٦٤٦) ١٩٩٩- ١٤٢٠دار القلم ،: دمشق (  ٥، ط األخالق اإلسالمية وأسسهاامليداين ، عبدالرمحن حسن حنبكة امليداين ، ) ١(

٦٤٧  
   ٨:  املؤمنون) ٢(
  ٥٨:  النساء) ٣(
وقال األلباين يف صحيح ) ٢٦٢٧( ، رقم  ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهرواه الرتمذي ، كتاب اإلميان ،  )٤(

      ٣/٤٧سنن الرتمذي حسن صحيح 
،  ٣/٨١) ١٩٨٥ - ١٤٠٥،  املكتب اإلسالمي : بريوت( ٣، ط مشكاة املصابيح،  حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي،  التربيزي) ٥(

  )  ٤٩٩٠( رقم مشكاة املصابيحوحسنه األلباين يف 
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  .األمانة من كمال اإلميان وحسن اإلسالم(  – ٥

  .يقوم عليها أمر الّسموات واألرض  - ٦

  .هي حمور الّدين وامتحان رّب العاملني  - ٧

م والوالية باألمانة حيفظ الّدين واألعراض واألموال واألجسام واألرواح واملعارف والعلو   - ٨
  ...والوصاية والّشهادة والقضاء والكتابة 

   )١().جمتمع تفشو فيه األمانة جمتمع خري وبركة  - ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٥٢٤، مرجع سابق  صلى اهللا عليه وسلم -الكرمي نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول ) ١(
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  : مطلبانالوفاء بالعهد وفيه : المبحث السادس 

  

  .تعريف الوفاء بالعهد لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  

  .فوائد الوفاء بالعهد : املطلب الثاين 
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  .تعريف الوفاء بالعهد لغة واصطالحاً : األول المطلب 

  )١() الوفاءُ ضد الَغْدر يقال َوَىف بعهده وَأْوَىف مبعىن: (الوفاء لغة 

. كلمٌة تدل على إكماٍل وإمتام: الواو والفاء واحلرف املعتلّ :  -رمحه اهللا  –ابن فارس  وقال
أْوفـَْيُتَك الشيَء، إذا : ويقولون. َىف، فهو وِيف أوْ : وَوىفَ . إمتام الَعْهد وإكمال الشرط: منه الَوفاء

  )٢(.إذا أخذتَه ُكّله حىت مل ترتْك منه شيئاً وتوفـْيُت الشيَء واستَـْوفـَْيته؛ . َقَضْيَته إيّاُه وافياً 

  )٣(.إذا متم العهد ومل ينقض حفظه: وأوىف

  )٤(.)وحمافظة عهود اخللطاء الوفاء هو مالزمة طريق املواساة( : والوفاء يف االصطالح 
على ما يبذله اإلنسان من نفسه ويرهن به لسانه، واخلروج مما  الصرب هو:  الوفاء(: وقيل 

أن اإلنسان يصبح رهينة مبا ينطق به : معىن هذه العبارة( و )٥(.) يضمنه وإن كان جمحًفا به
يكون وفيّا إّال إذا حرر نفسه بالوفاء مبا التزم به، وهذا هو مضمون العبارة التالية يف لسانه وال 

أي خروج اإلنسان من العهد الذي قطعه على نفسه وألزمه به » واخلروج مما يضمنه«قوله 
  )٦(.لسانه مما ضمنه للغري

  )٧(.)احلفاظ، ورعاية احلرمة، واألمان، والذمة( : العهد لغة

 العني واهلاء والدال أصُل هذا الباب عندنا دال على معًىن واحد:  - رمحه اهللا–قال ابن فارس 
  والذي ذكره من . أصله االحتفاُظ بالشيء وإحداُث العهِد به: قال. ، قد أومأ إليه اخلليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥/٣٩٨ابن منظور ، مرجع سابق ) ١(
  ٦/١٢٩ابن فارس ، مرجع سابق ) ٢(
  ٢/٥٢٥، مرجع سابق  الراغب األصفهاين) ٣(
  ٣٢٧، مرجع سابق ص  اجلرجاين) ٤(
  ٢٤سابق ، صاجلاحظ ، مرجع ) ٥(
  ٨/٣٦٣٩ ، مرجع سابق صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ) ٦(
  ٣٠٣ص ، مرجع سابق  الفريوزآبادى) ٧( 
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  )١(. االحتفاظ هو املعىن الذي يرجع إليه

حفظ الشيء ومراعاته حاال بعد حال هذا أصله مث استعمل يف املوثق  : (والعهد اصطالحاً 
  )٢( ) الذي تلزم مراعاته وهو املراد

 والعهد جيمع كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوالً :  -رمحه اهللا –وقال القرطيب 
  )٣(.بهوهذا يعم معاشرة الناس واملواعيد وغري ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام . فعالً 

  :فوائد الوفاء بالعهد : المطلب الثاني 

  : فوائد الوفاء بالعهدمن 

�: أن الوفاء بالعهد من صفات املفلحني ، فقد ذكر اهللا من صفات املؤمنني املفلحني أم - ١

�m��r��q��p���o��nl )٤(  

محيد إن من :  - رمحه اهللا  –قال ابن حزم . (أن الوفاء بالعهد من مكارم األخالق  - ٢
الوفاء؛ وإنه ملن أقوى الدالئل وأوضح الرباهني على ... الغرائز وكرمي الشيم وفاضل األخالق

وأول مراتب ... طيب األصل وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل الالزم للمخلوقات
ال حيول عنه إال خبيث ... الوفاء أن يفي اإلنسان ملن يفي له، وهذا فرض الزم وحق واجب

  )٥() خالق له وال خري عندهاحملتد ال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/١٦٧ابن فارس ، مرجع سابق ) ١(
  ٢٠٤، مرجع سابق ص اجلرجاين) ٢(
  ١٢/١٠٧، مرجع سابق  القرطيب) ٣(
  ٨: املؤمنون) ٤(
املؤسسة  : بريوت/ لبنان ( ٢، ط طوق احلمامة يف األلفة واألالف،  أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي،  بن حزما) ٥(

  ٢٠٥ص)  م ١٩٨٧، العربية للدراسات والنشر 
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��m��t��s��r:اهللا سبحانه وتعاىل املوفني لعهدهم ومواثيقهم باإلميان قال تعاىل أثىن - ٣

v��uw���¢�������������¡�����������~��}����|��{��z��y��xl )١(  
تعاوم إال مبراعاة العهد وال يتم  التعاون(أن الوفاء بالعهد ضرورة للتعاون بني الناس ،  - ٤

��:  والوفاء، ولوال ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش، ولذلك عظم اهللا تعاىل أمره فقال تعاىل
�ml��k��j��i����h��gl )وقال تعاىل )٢: ��m��`��_��~��}

al )٤() )٣(  
صلى الّله  -والوفاء بعهد الّله يشمل بيعة املسلمني للرسول : -رمحه اهللا  –وقال سيد قطب 

والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء . ويشمل كل عهد على معروف يأمر به الّله -عليه وسلم 
. عنصر الثقة يف التعمال بني الناس ، وبدون هذه الثقة ال يقوم جمتمع ، وال تقوم إنسانية

،  والنص خيجل املتعاهدين أن ينقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلوا الّله كفيال عليهم

�m��p���o��n������m مث يهددهم ديدا خفياً . وأشهدوه عهدهم ، وجعلوه كافال للوفاء ا

����ql )٣(  
وقد تشدد اإلسالم يف مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا ، ألا قاعدة الثقة اليت 
ينفرط بدوا عقد اجلماعة ويتهدم ، والنصوص القرآنية هنا ال تقف عند حد األمر بالوفاء 
والنهي عن النقض إمنا تستطرد لضرب األمثال ، وتقبيح نكث العهد ، ونفي األسباب اليت 

  )٥(.ذها بعضهم مربرات قد يتخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨: احلديد) ١(
  ٤٠: البقرة) ٢(
 ٩١: النحل) ٣(
 -هـ  ١٤٢٨ ، دار السالم  : القاهرة( أبو اليزيد أبو زيد العجمي. د: حتقيق،  الشريعةالذريعة إىل مكارم ،   الراغب األصفهاىن) ٤(

  ٢١٠- ٢٠٩ص )  م ٢٠٠٧
  ٤/٢١٩١سيد قطب إبراهيم ، مرجع سابق ) ٥(
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�m��g��f��e :أن اهللا أثىن على املوفني بعهدهم فقال سبحانه وتعاىل  - ٥

hi���l )١(  

´���m��¼��»��º��¹��¸��¶��µ :قال تعاىل  أن الوفاء بالعهد من التقوى – ٦

����½l )٢(  

��m��F��E��D��C��B��A:أن املوفني بعهدهم هم أهل الصدق قال تعاىل  - ٧

H��GI��P��O��N��M��L����K��JQ����U��T��S��Rl )٣(  

`����m��d��c��b��a:أن الوفاء بالعهد سبب لدخول اجلنة قال تعاىل  – ٨

��l��k��j��i����h��g��f��el )رمحه اهللا -قال ابن جرير  )٤ - 

�m���f��e��d:وعهُده إياهم أم إذا فعلوا ذلك أدخلهم اجلنة،كما قال جل ثناؤه( : 

n���m��l���k��j��i���h��go��s��r���q��pt����u

��~��}��|��{��z����y��x��w��v

��h��g��f��e���d��c��b��a��`���_

ij������s��r��q��p��o��n���m��l��kl )٦() )٥(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٧: البقرة) ١(
   ٧٦: آل عمران) ٢(
  ٢٣: األحزاب) ٣(
     ٤٠: البقرة )٤(
  ١٢: املائدة )٥(
: حتقيق ،  جامع البيان يف تأويل القرآن،  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي،  بن جرير الطربيا) ٦(

  ١/٥٥٧)  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة( ١ط  أمحد حممد شاكر
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  : مطلبانخشية اهللا وفيه : المبحث السابع 

  

  .تعريف اخلشية لغة واصطالحاً : األول املطلب 

  

  .فوائد اخلشية هللا سبحانه وتعاىل: املطلب الثاين 
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  :تعريف الخشية لغة واصطالحاً : ول المطلب األ

  )١()اخلشية اخلوف خشي الرجل خيشى خشية أي خاف( :اخلشية لغة

املعتل يدل على َخوف وُذْعر، مثّ حيمل  اخلاء والشني واحلرف:  -رمحه اهللا –وقال ابن فارس 
وخاشاِين فالٌن فخَشْيُته، أي كنُت أّشد َخْشيًة . ورجٌل َخْشَيانُ . فاَخلشَية اخلَْوف. عليه ااز

  )٢(.منه
خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا خيشى منه، : اخلشية(: واصطالحا

¶��¸����m�°��¯�´��³��²��±µ������¹:ولذلك خص العلماء ا يف قوله

���ºl )٤())٣(  

اخلشية تأمل القلب بسبب توقع مكروه يف املستقبل يكون تارة  : - رمحه اهللا–وقال اجلرجاين 
   )٥(. بكثرة اجلناية من العبد وتارة مبعرفة جالل اهللا وهيبته وخشية األنبياء من هذا القبيل

، واخلوف يكون من ضعف اخلائف قويّاً واخلشية تكون من عظم املخشّي وإن كان اخلاشي 
  )٦(.يسرياً  وإن كان املخوف أمراً 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤/٢٢٨ابن منظور ، مرجع سابق ) ١(
  ٢/١٨٤مرجع سابق  ابن فارس ،) ٢(
  ٢٨: فاطر) ٣(
  ٣٠٠ص  ، مرجع سابق مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب األصفهاين) ٤(
  ١٣٣ص   مرجع سابقاجلرجاين ، ) ٥(
  ٦٧٢، مرجع سابق ص الكفوي) ٦(
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  :هللا سبحانه وتعالىمن االخشية فوائد : المطلب الثاني 

��m��n��m��l��k��j��i:قال تعاىل أا جتعل املسلم من املهتدين  – ١

y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p��oz����|���{

����¡�����~��}l  )واملهتدون هم املتمسكون بطاعة اهللا عز وجل اليت تؤدي ()١

)٢() .إىل اجلنة
  

�m��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ë: قال تعاىل  الفوز والفالح - ٢

�������Ôl )٣( )��m  َفُأولَِئَكl  الذين مجعوا بني طاعة اهللا وطاعة رسوله، وخشية اهللا

بنجام من العذاب، لرتكهم أسبابه، ووصوهلم إىل الثواب،  lُهُم اْلَفائُِزوَن mوتقواه، 

لفعلهم أسبابه، فالفوز حمصور فيهم، وأما من مل يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز 
  )٤(.)حبسب ما قصر عنه من هذه األوصاف احلميدة

�m����Ö������Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï :قال تعاىل  املغفرة واألجر الكبري - ٣

×��������l )٥(  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨: التوبة) ١(
عثمان مجعة  -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر ،  معامل التنزيل،  حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،  البغوي) ٢(

  ٤/٢٠) م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧،  دار طيبة للنشر والتوزيع( ٤، ط سليمان مسلم احلرش -ضمريية 
  ٥٢: النور )٣(
  ٥٧٢صالسعدي ، مرجع سابق ) ٤(
  ١٢: امللك) ٥(
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���mæ���å��ä��ã��â��á��à:قال تعاىل دخول اجلنة والنجاة من النار - ٤

é���èê������ô��ó��ò��ñ��ð��ï�������í��ì��ël )١(  

 : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول: ابن عباس قال  النجاة من النار - ٥
  )٢("عينان ال تسمهما النار عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس يف سبيل اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٥، ٣٣، ٣٤: ق) ١(
وصححه الرتمذي يف صحيح سنن الرتمذي ) ١٦٣٩( يف كتاب اجلهاد ، ما جاء يف فضل احلراسة يف سبيل اهللا رقم أخرجه الرتمذي) ٢(
٢/٢٣٠  
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  :اجتناب الشرك وفيه ثالثة مطالب : المبحث الثامن 

  

  .تعريف الشرك لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  :أقسام الشرك  وفيه فرعان : املطلب الثاين

  .الشرك األكرب: الفرع األول 

  .الشرك األصغر: الفرع الثاين 

  أضرار الشرك وخطورته: املطلب الثالث 
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  .تعريف الشرك لغة واصطالحاً : المطلب األول 

الشني والراء والكاف أصالِن، أحُدمها يدل على :  - رمحه اهللا  -ابن فارس  قال: الشرك لغة 
 على امتداٍد واستقامةمقارنَة وِخَالِف انفراد، واآلخر يدل.  

ويقال شاركُت فالناً يف . فاألول الشرْكة، وهو أن يكون الشيُء بني اثنني ال ينفرُد به أحدمها
: الشركة واملشاركة(و  )١(.وأشرْكُت فالناً، إذا جعلَته شريكاً لك. الشيء، إذا ِصْرَت شريكه

  )٢()كان ذلك الشيء، أو معىنهو أن يوجد شيء الثنني فصاعدا؛ عينا  : خلط امللكني، وقيل

أن يعبد املخلوق كما يعبد اهللا، أو يعظم كما : وحقيقة الشرك باهللا(  :والشرك اصطالحاً 
  )٣()يعظم اهللا، أويصرف له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية

  :أقسام الشرك  وفيه فرعان : المطلب الثاني

سريه فإن حد الشرك األكرب وتف :- رمحه اهللا–قال السعدي : الشرك األكبر: الفرع األول 
   )٤(.فردا من أفراد العبادة لغري اهللاأن يصرف العبد نوعا أو :الذي جيمع أنواعه وأفراده

الشرك األكرب ال يغفره اهللا إال بالتوبة، وصاحبه إن لقي اهللا به؛ فهو خالٌد يف النار أبد (و
  .اآلبدين ودهر الداهرين

  )٥(��mt��s��r��~��}��|���{��z��y����x��w��v���u���l:- جل وعال- قال اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٢٦٥ابن فارس ، مرجع سابق ) ١(
  ١/٥٣٥، مرجع سابق  مفردات ألفاظ القرآن،  األصفهاينبالراغب ) ٢(
  ٢٧٩ص السعدي ، مرجع سابق ) ٣(
 ٢، ط املرتضى الزين أمحد: دراسة وحتقيق ، القول السديد يف مقاصد التوحيد ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعديالسعدي ،  )٤(
  ٥٥ص)  هـ١٤٢١،  النفائس ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد :   اململكة العربية السعودية(
  ٤٨: النساء ) ٥(
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��m����p����������o��n��m:ولذلك يقول املشركون من ُعباد قبور وغريهم آلهلتهم يف النار٠٠٠

��r��q��������w��v��u��tl  وهم مل يسووهم به يف خلق وال رزق وال إحياء وال

إمنا سووهم به يف احملبة اليت هي ُلب العبادة، وكذلك التعظيم الذي هو قربة من أجل إماتة 

��m���R��Q��P:القربات وعبادة من أعظم العبادات؛ ولذلك ذم اهللا الذين ال يعظمونه، فقال

��U��T��Sl )٣().عظمة: أي )٢(  

وسيلة وذريعة يتطرق منها كل  :-رمحه اهللا –قال السعدي : الشرك األصغر: الفرع الثاني 
  )٤().إىل الشرك األكرب من اإلرادات واألقوال واألفعال اليت مل تبلغ رتبة العبادة

إن لقي اهللا به؛ فهو حتت املشيئة على القول الصحيح إن شاء اهللا عفا عنه وأدخله ه وصاحب(
به يف النار، اجلنة، وإن شاء عذبه، ولكن مآله إىل اجلنة؛ ألن الشرك األصغر ال خيلد صاح

  .ولكنه معرض للوعيد، فيجب احلذر منه

إن مل يقصد تعظيم احمللوف به، وإال؛ صار شركاً : احللف بغري اهللا: ومن أنواع الشرك األصغر
  )٦() )٥(".من حلف بغري اهللا، فقد كفر أو أشرك: "-صلى اهللا عليه وسلم ؛ لقوله  أكرب

  .ومنه الرياء

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩٨، ٩٧: الشعراء ) ١(
    ١٣: نوح) ٢(
  ٣ص) والتوزيعدار املسلم للنشر ( ٦، ط التبيان شرح نواقض اإلسالم،  سليمان ناصر بن عبد اهللا،   العلوان) ٣(
  ٥٥، مرجع سابق ص القول السديد يف مقاصد التوحيد،  السعدي) ٤(
وصححه األلباين يف صحيح سنن ) ١٥٣٥(، كتاب األميان والنذور ، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا رقم  الرتمذيأخرجه ) ٥(

  ٢/١٧٤الرتمذي 
  ٨مرجع سابق ص،   العلوان) ٦( 
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  :الشرك وخطورتهأضرار : المطلب الثالث 

  :الشرك أعظم الذنوب ، وذلك ألمور ( إن 

فمن أشرك مع اهللا أحدا فقد شبهه  -ألنه تشبيه للمخلوق باخلالق يف خصائص اإلهلية  - ١

والظلم هو وضع  )١( ��m����d��c����b��al:وهذا أعظم الظلم ، قال تعاىل . به 

فمن عبد غري اهللا فقد وضع العبادة يف غري موضعها ، وصرفها لغري . الشيء يف غري موضعه 
  .مستحقها ، وذلك أعظم الظلم 

��m����x��w��v���u��t��s��r:قال تعاىل  -إَن اهللا أخرب أنه ال يغفر ملن مل يتب منه  - ٢

~��}��|���{��z��yl )٢.  

�:قال تعاىل  -حرم اجلنة على املَشرك ، وأنه خالد خملد يف نار جهنم إن اهللا أخرب أنه  - ٣

m�t��s��r���q��p��o��n��m��l��k����ju����x��w��v

��yl  )٣(  

¡��¢��£��¤��¥��¦����������������m:قال تعاىل  - إن الشرك حيبط مجيع األعمال  - ٤

��§l )٠٠٠ )٤   .  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١٣: لقمان) ١(
    ٤٨: النساء) ٢(
    ٧٢: املائدة) ٣(
  ٨٨: األنعام) ٤(
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��m��|����{����z��y��x:قال تعاىل  -إن املشرك حالل الدم واملال  - ٥

�¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}l )١(  

أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ قلنا  ": قال صلى اهللا عليه وسلم  -إن الشرك أكرب الكبائر  - ٦
  )٢("اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين : قال . بلى يا رسول اهللا : 

أشرك باهللا فقد أثبت فمن  -إن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما  - ٧
  )٣().لّله ما نزه نفسه عنه ، وهذا غاية احملادة لّله تعاىل ، وغاية املعاندة واملشاقة لّله 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٥: التوبة )١(
  )٢٦٥٤(لشهادات ، باب ما قيل يف شهادة الزور رقم صحيح البخاري ، كتاب ا) ٢(
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  : اململكة العربية السعودية( ٤، ط كتاب التوحيد،   صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان،  الفوزان )٣(

      ١٠- ٩-٨- ٧ص) هـ١٤٢٣ -والدعوة واإلرشاد 
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  .إلى الخيرات وفيه مطلبان  مسارعةال: المبحث التاسع 

  :تعريف المسارعة  لغة واصطالحاً :  المطلب األول

السني والراء والعني أصل  : -رمحه اهللا  - قال ابن فارس ( مشتقة من سرع ، : املسارعة لغة 
أوائِلهم الذين : وَسْرَعان الناس. خالف البطيء: فالسريع. صحيح يدل على خالف البطء

  )١().َلَسْرعان ما صنعَت كذا، أي ما أسرع ما َصَنعَته: وتقول العرب. ِسراعاً  يتقدمون

َسرُع فهو سريع، وَأسرع فهو . ضّد الُبطِء، ، ويستعمل ىف اَألجسام واألَفعال ٠٠٠السرعة(و
. وما كان سريعاً وقد َسرُع َسرَاعة، وَسَرعاً . وسٌري سريع، وفرٌس سريع، وخيٌل ِسرَاع. ُمسرع

يتسرّع ِإىل  )٢( ��m�O��N��M��Ll:قال تعاىل. وسارع ِإىل اخلري، وتسارع .وُسْرعة

   )٣().أوائلهم السراع: وَسَرعاُن القوم. الشرّ 

باِدُر ِإىل الشر وَتَسرَع ِإىل الشر واملْسرَُع السريُع ِإىل خري َأو شّر وسارَع ِإىل اَألمر  
ُ
َتَسرُع امل

ُ
وامل

باَدَرُة كَأْسرََع وسارََع 
ُ
ساَرعُة ِإىل الشيء امل

ُ
ِإىل كذا وَتَسرع إِليه مبعًىن وجاء سَرعاً َأي َسريعاً وامل

  )٤(.إِليه

    )٦( اخلَيـُْر ضد الشرو  )٥()مجع خْرية وهي الفاضلة من كل شيء( :واخلريات لغة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٥٣- ٣/١٥٢ابن فارس ، مرجع سابق ) ١(
    ٦١: املؤمنون) ٢(
الس األعلى للشئون اإلسالمية  : القاهرة(،  حممد علي النجار: احملقق،  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،  الفريوزآبادى) ٣(
    ٣/٢١٤)  م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، -
    ٨/١٥١ابن منظور ، مرجع سابق ) ٤(
 – ١٤١٥، مكتبة لبنان ناشرون  : بريوت( حممود خاطر: حتقيق ،  خمتار الصحاح،  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،  الرازي) ٥(

  ١٩٦ص) ١٩٩٥
  ٤/٢٦٤ابن منظور ، مرجع سابق ) ٦(
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اخلري اسم تفضيل على غري قياس واحلسن لذاته وملا حيققه من لذة أو نفع أو سعادة واملال  (و
   )١(.)الكثري الطيب

واالستعجال يف أدائها هي املبادرة إىل الطّاعات والّسبق إليها : املسارعة يف اخلريات:اصطالحاً 
  )٢(.وعدم اإلبطاء فيها أو تأخريها

  :أهمية المسارعة وفوائدها : المطلب الثاني 

�m��P��O��N��M��L: أن اهللا أثىن على املسارعني إىل اخلريات قال تعاىل  - ١

��S��R��Ql )٣(  

¡���¢�������£��¤��¥��¦���§���m: قال تعاىل  سبب الستجابة الدعاءأا  - ٢

©��¨�����´�����³���²��±��°��¯��®�����«���ª

µ¶��¿��¾��½������¼��»��º��¹���¸À����Á

�����Ã��Âl  )٤(. 

¦��§����©���m����¯��®��¬�����ª : تعاىل الفوز جبنات النعيم :أوالً  - ٣

l)٥( املراد بالسابقني هم املبادرون إىل فعل اخلريات )٥(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١/٢٦٤ املعجم الوسيط) ١(
   ٨/٣٣٨٨ ، مرجع سابق  صلى اهللا عليه وسلم -الرسول الكرمي نضرة النعيم يف مكارم أخالق )٢(
  ٦١: املؤمنون) ٣(
  ٩٠ - ٨٩: األنبياء) ٤(
  ١٢ - ١٠: الواقعة) ٥(
  ٧/٥١٧ابن كثري ، مرجع سابق  ) ٥(
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 صلى اهللا عليه وسلم قال،   دليل على علو اهلمة ، وقد حث اإلسالم على علو اهلمة - ٤
  )١(  "الفردوسإذا سألتم اهللا فاسألوه "

  .املسارعة يف اخلريات واألعمال الّصاحلة مرضاة للّرّب عّز وجّل ومغضبة للّشيطان( - ٥

  )٢().الّسبق إىل اخلريات جيعل صاحبه من املفلحني يف الّدنيا واآلخرة - ٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٩٧٠(باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا رقم  ي ، كتاب اجلهاد ،البخار  صحيح ) ١(
  ٨/٣٣٩٩، مرجع سابق   صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ) ٢(
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  :المبحث العاشر الدعاء وفيه مطلبان   

  :تعريف الدعاء لغة واصطالحاً : ول المطلب األ

  .الدعاء الرغبة إىل اهللا تعاىل  

املعتل أصٌل واحد، وهو أن متيل الشيَء  الدال والعني واحلرف: -رمحه اهللا  –قال ابن فارس 
ومن هذا األصل الّدعاء يف معىن . دعوت أدُعو دعاءً : تقول. إليك بصوٍت وكالٍم يكون منك

  )١(. لّله عّز وجّل، وهو واحد األدعيةالّرغبة إىل ا

  )٢(. الرْغَبُة إىل اهللا تعاىل: الدعاءُ : -رمحه  –الفريوزآبادى وقال 

الدعاء هو إظهار غاية التذلل واالفتقار إىل  :  -رمحه اهللا– قال الطييب: والدعاء اصطالحاً 
  )٣(. اهللا واالستكانة له

طلب  : وقيل ٠٠٠لسان االفتقار بشرح االضطرار، : الدعاء -رمحه اهللا –وقال املناوي 
  )٤(.كشف الغمة يتطلع موضع القسمة

ُعْونَةَ  - عز وجل- الَعْبِد َربُه استدَعاء : َوَمْعَىن الدَعاءِ 
َ
  .الِعَنايََة واستمداده إياه امل

َقته لِة : َوَحِقيـْ ؤ ِمَن اَحلْوِل َوالُقوة، َوهَو ِمسَُة العبودية، واْسِتْشَعاُر الذإْظَهاُر االْفِتَقاِر إلَيِه، والتبَـر
  .)٥(الَبَشرِيِة، َوفيِه َمْعَىن الثَناِء َعلى اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٢٧٩ابن فارس ، مرجع سابق ) ١(
  ١٢٨٢، مرجع سابق ص القاموس احمليط،  الفريوزآبادى) ٢(
دار املعرفة  ، : بريوت ( فتح الباري شرح صحيح البخاري،  الفضل العسقالين الشافعي أمحد بن علي بن حجر أبو،  بن حجرا) ٣(

  ١١/٩٥) ه١٣٧٩
  ١٦٦، مرجع سابق ص التوقيف على مهمات التعاريف،  املناوي) ٤(
  أمحد يوسف الّدقاق :احملقق،  شأن الدعاء،  أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب: ،  اخلطايب) ٥(

  ٤ص)م ١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٤،  دار الثقافة العربية(١ط
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  : أهمية الدعاء وفوائده : المطلب الثاني 

��m��O��N��M :قال تعاىل أن الدعاء طاعة هللا وامتثال ألمره عز وجل_ ١
Q��PR���Y��X��W��V��U��T���S�Zl)١(  

  .لآلية السابقة: من الكربالسالمة ( _ ٢
أن  -رضي اهللا عنهما-لآلية السابقة، وكما جاء عن النعمان بن بشري: عبادةالدعاء  - ٣

   )٢("الدعاء هو العبادة:"قال_ صلى اهللا عليه وسلم_رسول اهللا
  .ففيه تفريج اهلم، وزوال الغم، وتيسري األمور: الدعاء سبب النشراح الصدر - ٤
صلى _ه؛ قال رسول اهللافمن مل يسأِل اهللا يغضْب علي: الدعاء سبب لدفع غضب اهللا - ٥

   )٣("من مل يسأل اهللا يغضْب عليه:"_اهللا عليه وسلم
ففي هذا احلديث دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات، وأعظم  - ٦

  .املفروضات؛ ألن جتنب ما يغضب اهللا منه ال خالف يف وجوبه
  ٠٠٠ الدعاء دليل على التوكل على اهللا - ٧
فبالدعاء تكرب النفس وتشرف، وتعلو اهلمة : لكرب النفس وعلو اهلمةالدعاء وسيلة  - ٨

وتتسامى؛ ذلك أن الداعي يأوي إىل ركن شديد، ينزل به حاجاته، ويستعني به يف كافة 
أموره، وذا يقطع الطمع مما يف أيدي اخللق، فيتخلص من أسرهم، ويتحرر من رقهم، ويسلم 

  )٤(.ة، وتنال نيلها من اهلمةمن ِمنِتهم؛ فاملنة تصدع قناة العز 

وكلما قوي طمع العبد يف فضل اهللا ورمحته ورجائه لقضاء  (: -رمحه اهللا  - وقال ابن تيمية  
حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه ؛ فكما أن طمعه يف املخلوق يوجب 

  )٥().عبوديته له فيأسه منه يوجب غىن قلبه عنه
  أن  -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة: من العجز، ودليل على الكياسةالدعاء سالمة ( – ٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٠: غافر) ١(
  ٣/٣٨٤وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ) ٣٣٧٢(رقم أخرجه الرتمذي ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء يف فضل الدعاء ) ٢(
  ٣/٣٨٤وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ) ٣٣٧٣(أخرجه الرتمذي ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء يف فضل الدعاء رقم) ٣(
   ٢،  ١،ص  أمهية الدعاء وكيفيته يف السنة النبوية،  حممد بن إبراهيم احلمد،  احلمد )٤(
  ١٠/١٨٤تيمية ، مرجع سابق ابن ) ٥(
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  )٢())١("أعجز الناس من عجز عن الدعاء، :"قال_صلى اهللا عليه وسلم_النيب
  .سرعة الفرج وتفريج الكرب(  – ١٠
  .سالح يّتقى به العدّو وسوء القضاء -  ١٢
  .جيلب املصاحل ويدفع املفاسد -  ١٣
  )٣().يشغل العبد بذنبه وعيبه عن عيب غريه -  ١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٢/١٥٠)٦٠١(وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم ) ٤٤٩٨(رقم  باب يف اخلالفة واإلمارة،  كتاب السريأخرجه ابن حبان ،  ) ١(
  ٣سابق صاحلمد ، مرجع ) ٢(
  ٥/١٩٤٤ ، مرجع سابق صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ) ٣(
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  :الصبر وفيه ثالثة مطالب: المبحث الحادي عشر 
  : تعريف الصبر لغة واصطالحاً : المطلب األول 

وقد . َحبس النفس عن اجلزع: الَصبـْرُ : ( - رمحه اهللا –قال اجلوهري .احلبس : الصرب لغة 

��m��C��B��A:قال اهللا تعاىل. حبْسته: وَصبَـْرتُُه أنا. َصَرب فالٌن عند املصيبة َيْصِربُ َصْرباً 

��E��Dl )٢().احبس نفسك معهم : أي )١(  
  ٠٠٠الصاد والباء والراء أصوٌل ثالثة، األول احلَْبس،  :-رمحه اهللا –وقال ابن فارس 

  )٣(.يقال َصبَـْرُت نفسي على ذلك األمر، أي َحَبْسُتها. الصْرب، وهو احلَْبس: فاألول
  )٤(. وَأصل الصْرب احلَْبس وكل من َحَبس شيئاً فقد َصبَـَره: - رمحه اهللا– ابن منظورقال 

ان َحْبُس فِإن ك. الّصرب لفظ عاّم، ورّمبا ُخوِلَف بني َأمسائه بسبب اختالف مواقعه: وقيل( 
íُفس ملصيبة مسوِإن كان ىف حماربة ّمسى شجاعة، ويضاّده . صربًا ال َغْري، ويضاّده اجلزع يالن

ِإن كان ىف ِإمساك و . ُرْحب الّصدر، ويضاّده الضْجر يوِإن كان ىف نائبة ُمضجرة مسّ . اُجلْنب 

íُْذل  يالكالم مس
َ
�m���j:ا لقولهوقد ّمسى اهللا تعاىل كّل ذلك صربً . كتمانًا، ويضاّده امل

����n��m��l��kl )٦().)٥(  
الشرع، أو عما يقتضيان حبسها حبس النفس على ما يقتضيه العقل و (  :الصرب اصطالحاً و 

  )٧(.)عنه
  )٨(.قوة مقاومة األهوال واآلالم احلسية والعقلية: الصرب: -رمحه اهللا – وقال املناويّ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٨: الكهف) ١(
  ٢/٧٠٦ ، مرجع سابق اجلوهري) ٢(
    ٣/٣٢٩ مرجع سابق ابن فارس ،) ٣(
 ٤/٤٣٧ مرجع سابق ابن منظور ، )٤(
    ١٧٧: البقرة) ٥(
  ٣/٣٧١   مرجع سابق  ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفريوزآبادى ) ٦( 
     ٥٦٥ص  مرجع سابق،  مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب األصفهاين) ٧(
 ٢١٢ص التوقيف على مهمات التعاريف، املناوّي )  ٨(
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حبس النفس عن اجلزع والتسخط وحبس اللسان عن : الصرب  : -رمحه اهللا –وقال ابن القيم 

  )١(.الشكوى وحبس اجلوارح عن التشويش
ترك الشكوى من أمل البلوى لغري اهللا ال إىل اهللا فإنه تعاىل أثىن على أيوب بالصرب مع :وقيل

  )٢(.دعائه يف دفع الضر عنه
وال جيمل وهو قوة من خلق فاضل من أخالق النفس ميتنع به من فعل ما ال حيسن وهو   

  )٣(.قوى النفس الىت ا صالح شأا وقوام أمرها
  :أقسام الصبر: المطلب الثاني 

  : الصرب باعتبار متعلقه ثالثة أقسام( 
  .صرب على األوامر والطاعات حىت يؤديها   - ١
  . وصرب عن املناهي واملخالفات حىت ال يقع فيها  - ٢
   .حىت ال يتسخطهاقضية وصرب على األقدار واأل  - ٣

����m���¹:أوصى ا لقمان البنه يف قوله  اليت يهوهذه الثالثة  �̧����������������¶��µ

�Á��À��¿��¾������½��¼��»��ºl)فأمره باملعروف يتناول فعله بنفسه  )٤
وغريه وأما  وأمر غريه به وكذلك يه عن املنكر أما من حيث اطالق اللفظ فتدخل نفسه فيه

ه ويه حىت يكون أول مأمور ال يستقيم له أمر  يفإن اآلمر الناه يمن حيث اللزوم الشرع
  )٥() يومنه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/١٥٦مرجع سابق ابن القيم  ، ) ١(
  ٢١٢ص مرجع سابق ،  التوقيف على مهمات التعاريف ، املناوي) ٢(
  ١٦ص)م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩، دار ابن كثري :بريوت(  ٣، ط عدة الصابرين وذخرية الشاكرينابن القيم ، ) ٣(
  ١٧: لقمان )٤(
  ٢٩،  ٢٨ص رجع سابقامل ابن القيم ،) ٥(
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  :أهمية الصبر وفوائده : ب الثالث المطل

��m��Å��Ä���Ã��Â: ـ أنه استجابة ألمر اهللا سبحانه وتعاىل ، قال تعاىل ١

Ç���ÆÈ��l )أمر اهللا تعاىل املؤمنني، باالستعانة على  : -رمحه اهللا –قال السعدي  )١
فالصرب هو املعونة العظيمة على كل  ٠٠٠} بِالصْربِ َوالصالِة { أمورهم الدينية والدنيوية 

رة، فإا الطاعات الشاقة املستم أمر، فال سبيل لغري الصابر، أن يدرك مطلوبه، خصوصاً 
مفتقرة أشد االفتقار، إىل حتمل الصرب، وجترع املرارة الشاقة، فإذا الزم صاحبها الصرب، فاز 
بالنجاح، وإن رده املكروه واملشقة عن الصرب واملالزمة عليها، مل يدرك شيئا، وحصل على 

لعبد، احلرمان، وكذلك املعصية اليت تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي يف حمل قدرة ا
فهذه ال ميكن تركها إال بصرب عظيم، وكف لدواعي قلبه ونوازعها هللا تعاىل، واستعانة باهللا 

وكذلك البالء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا . على العصمة منها، فإا من الفنت الكبار
تضعف معه القوى النفسانية واجلسدية، ويوجد مقتضاها، وهو التسخط، إن مل يقاومها 

  )٢(.الصرب هللا، والتوكل عليه، واللجأ إليه، واالفتقار على الدوامصاحبها ب
 : - رمحه اهللا تعاىل - )٣(قال اإلمام أمحد(من أمهية الصرب تكرر ذكره يف القرآن ،  – ٢

الصرب يف القرآن يف حنو تسعني موضعا وهو واجب بإمجاع األمة وهو نصف اإلميان فإن 
   )٤()نصف صرب ونصف شكر: اإلميان نصفان 

  )٥( ��m��N��Ml:أن اهللا أثىن على الصابرين قال تعاىل  - ٣

   ")٦( ��m��´��³��²l:بالصرب تنال حمبة اهللا قال تعاىل - ٤
  وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست ( أن اهللا مع الصابرين  - ٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٣: البقرة) ١(
  ٧٤ص  مرجع سابق ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي ، ) ٢(
  سري أعالم النبالء٣٣٤،  ١٧٨،   ١١/١٧٧ ه٢٤١ت .عالمئمة األأحد األ الشيباينأبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن حنبل  )٣(
  ٢/١٥٢ مرجع سابق ، مدارج السالكنيابن القيم ، )٤(
  ١٧: آل عمران) ٥(
  ١٤٦: آل عمران )٦(
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)١( ��mJK��O��N��M�����Ll:ة وهي معية العلم واإلحاطة كقولهمعية عام
   

  )٢( m�����¿��¾����½���¼��»l: أن الصرب خري ألصحابه كقوله  - ٦

�m��s��r��q��p: اجلزاء هلم بأحسن أعماهلم كقوله تعاىل الصابرين  - ٧
���w��v��u���tl )٣(  

أن الفوز املطلوب احملبوب والنجاة من املكروه املرهوب ودخول اجلنة إمنا نالوه بالصرب   - ٩

��m`���_��~��}��e��d��c��b��af�����h��g:كقوله تعاىل 

q��p��o��n����l���������k��j��ir�������u��t��sl )٤(  
- قدس اهللا روحه  -أنه يورث صاحبه درجة اإلمامة مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  ١٠

�m��l��k��j: بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين مث تال قوله تعاىل : يقول 
p��o��n����mq�����t��s��rl )٧() )٥(  

   .الصرب مينحنا القدرة على ضبط النفس وعلى أن حنيا اللحظة الراهنة(  -١١
الصرب يساعدنا على أن نكون أكثر حباً لآلخرين ، وأكثر هدوءاً يف التعامل مع  -  ١٢

  )٨( .) نريد أحداث حياتنا وأكثر قدرة على أن حنصل على ما

تلك العقبات اليت نصادفها يف طريقنا ، مينحنا القدرة على أن حنتمل بنفس مسحة  - ١٣ 
  )٩(.وعلى أن نستجيب لتحديات احلياة بشجاعة وقوة وتفاؤل

  )١٠(.الصرب يقف حاالً بيننا وبني الغضب  -  ١٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٦: األنفال )١(
  ١٢٦: النحل )٢(
  ٩٦: النحل )٣(
   ٢٤ – ٢٣: الرعد) ٤(
   ٢٤: السجدة )٥(
   ١٥٤-٢/١٥٣انظر ، مرجع سابق ،  مدارج السالكنيابن القيم ، ) ٧(
  ١٠ص ) ٢٠٠٥مكتبة جرير ، (  ٢رايان ، قوة الصرب ، ط  جميه مإ) ٨(
  ١٣املرجع السابق ص) ٩(
  ٤٥املرجع السابق ص)١٠(
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  :وفيه مبحثان  فوائد وثمار األيمان:الثالث الفصل 
  

  .فوائد ومثار األميان يف الدنيا : املبحث األول 
  

  .فوائد ومثار األميان يف اآلخرة: املبحث الثاين 
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  :في الدنيا  فوائد وثمار األيمان: المبحث األول 
  : من فوائد ومثار األميان يف الدنيا

�m����Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï:كما قال تعاىلأن اهللا يدافع عن املؤمنني كل مكروه وشدة   - ١

ÔÕ�����Ü��Û���������������Ú��Ù��Ø��×��Öl )هذا إخبار : -رمحه اهللا–قال السعدي  )١

-ووعد وبشارة من اهللا، للذين آمنوا، أن اهللا يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر 
شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم، وسيئات أعماهلم، من  -بسبب إميام

كل مؤمن له . وحيمل عنهم عند نزول املكاره، ما ال يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف
  )٢(.من هذه املدافعة والفضيلة حبسب إميانه، فمستقل ومستكثر

��m��|��{��z��y:قال تعاىلأن اإلميان والعمل الصاحل يثمر احلياة الطيبة   - ٢

d��c��b��a��`��_��~���}e����i��h��g���f

��k��jl )أن العمل الصاحل مع اإلميان جزاؤه : - رمحه اهللا–قال سيد قطب   )٣

فقد تكون به ، وقد ال .ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية باملال. حياة طيبة يف هذه األرض
فيها  :الكثري تطيب ا احلياة يف حدود الكفاية ويف احلياة أشياء كثرية غري املال . يكون معها

وفيها الصحة واهلدوء والرضى . االتصال بالّله والثقة به واالطمئنان إىل رعايته وسرته ورضاه
وفيها الفرح بالعمل الصاحل وآثاره يف الضمري وآثاره . والربكة ، وسكن البيوت ومودات القلوب

ا هو أعظم القلب مب يكفي منه القليل ، حني يتصل حداً وليس املال إال عنصرا وا.. يف احلياة 
  وأن ، احلسن يف اآلخرة  تنقص من األجروأن احلياة الطيبة يف الدنيا ال، وأزكى وأبقى عند الّله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٣٨: احلج) ١(
  ٥٣٩صمرجع سابق ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي ، ) ٢(
  ٩٧: النحل) ٣(
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  )١(.هذا األجر يكون على أحسن ما عمل املؤمنون العاملون يف الدنيا

��m��F��E����D��C��B���A:أن اإلميان سبب حلصول الربكة  قال تعاىل  - ٣

���R���Q��P��O������������N��M��L��K��J���I��H��G

l )م إميانا صادقا صدقته األعمال، واستعملوا تقوى الّله تعاىل ظاهرا  ( )٢لو آمنوا بقلو
وباطنا برتك مجيع ما حرم الّله، لفتح عليهم بركات السماء واألرض، فأرسل السماء عليهم 

من األرض ما به يعيشون وتعيش ائمهم، يف أخصب عيش وأغزر رزق، مدرارا، وأنبت هلم 
  )٣(.)ب، وال كد وال نصبمن غري عناء وال تع

��~��m}��|��{�����z��y:اإلميان ينجي من املكاره والشدائد قال تعاىل  - ٤
�����¤��£��¢��¡�����������l )٤(") m�}��|��{�����z��y�l�~�� من

  .وشدائدمهامكاره الدنيا واآلخرة، 

m�¢��¡������������lأوجبناه على أنفسنا���m ��¤��£l��� وهذا من دفعه عن
حتصل له  - حبسب ما مع العبد من اإلميان-املؤمنني، فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا فإنه 

  )٥().النجاة من املكاره

��m��X��W����V��U:أن اإلميان سبب لنيل نصر اهللا سبحانه قال تعاىل   - ٥

���_��^��]�������\��[��Z��Yl )باحلجة والربهان والنصر، يف اآلخرة : أي ()٦
  )٧().باحلكم هلم وألتباعهم بالثواب، وملن حارم بشدة العقاب

  [��^��_����m: الثبات يف احلياة الدنيا أمام الشبهات والشهوات قال تعاىل - ٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤/٢١٩٣مرجع سابقسيد قطب إبراهيم ، ) ١(
    ٩٦: األعراف )٢(
  ٢٨٩ص مرجع سابق  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي) ٣(
  ١٠٣: يونس) ٤(
  ٣٧٤ص  مرجع سابق  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي) ٥(
    ٥١: غافر) ٦(
  ٧٣٩ص مرجع سابق  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي) ٧(
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��b��a��`g��f��e���d��ch��k��j��il��

��p��o��n���ml )خيرب تعاىل أنه يثبت عباده املؤمنني،  -رمحه اهللا  –قال السعدي  )١
الذين قاموا مبا عليهم من إميان القلب التام، الذي يستلزم أعمال اجلوارح ويثمرها، : أي

اليقني، وعند عروض الشهوات فيثبتهم اهللا يف احلياة الدنيا عند ورود الشبهات باهلداية إىل 
  )٢(.باإلرادة اجلازمة على تقدمي ما حيبه اهللا على هوى النفس ومراداا

�m��C��B��A: قال تعاىلبهم اهللا تعاىل وحيبهم املؤمنون أهل اإلميان حي ( – ٧

����I��H���G��F��E��Dl )٣(  

��m��D��C��B��A:تعاىلقال  :أهل اإلميان هلم البشرى يف احلياة الدنيا واآلخرة - ٨

��S������R��Q����O��N��M��L�����J��I��H��G��F��E

W��V��U��TX��\��[��Z��Y]�����a��`��_��^l )٤(  

��m���P��O��N:قال تعاىلظم تسليتهم عند املصائب؛ اإلميان أهل اإلميان من أع - ٩

T��S��������R��QU��Z��Y��X��W��V[������_��^����]��\l )٥(  

��m�����}��|��{��z:قال اهللا تعاىل  :اإلميان هم أهل العز والكرامةأهل  -  ١٠

b��a�����������`��_��~c�����h��g��f����e��d

����k����j����il )٧())٦(  

  `����m��b����a:قال تعاىل ٠٠٠عدم تسليط األعداء على املؤمننياإلميان يثمر  ( – ١١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٢٧: إبراهيم )١(
  ٤٢٥ص  مرجع سابق  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي )٢(
   ٩٦: مرمي )٣(
    ٦٤ - ٦٢: يونس) ٤(
    ١١: التغابن) ٥(
    ٨: املنافقون) ٦(
)  م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤،  مدار الوطن للنشر( ١،ط  نواقضه، خوارمه، حقيقته: اإلميان،  عبداهللا بن عبداحلميد األثري، األثري  )٧(

  ١٨٠،١٨١ص
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��f��e��d���cl )٢() )١(  

`�����m_����^��]��\�����a:قال تعاىلإلميان يثمر االستخالف يف األرض ا -  ١٢
��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c��b

u��t��s��r��q���p��o�����n��mv��{������z��y�����x���w|��
�����c��b��a��`���_��~��}l )٣(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤١: النساء )١(
  ٧٧ص) م ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، دار املعمور ( ١، ط اخلالصة يف فوائد اإلميان ومثراته ، علي بن نايف الشحود، الشحود ) ٢(
  ٥٥: النور) ٣(
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  .في اآلخرة فوائد وثمار األيمان :المبحث الثاني 
  : من فوائد ومثار األميان يف اآلخرة

االغتباُط بوالية اهللا اخلاصةِ اليت هي أعظُم ما تنافس فيه املتنافسون،وتسابق فيه (  – ١

��m��F��E��D��C��B��A:قال تعاىل :عليه املؤمنون املتسابقون،وأعظمُ ما حصل 

��T��S������R��Q����O��N��M��L�����J��I��H��G

W��V��UX��\��[��Z��Y]�����a��`��_��^l)٢())١(  
خيرب تعاىل أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم   : -رمحه اهللا –قال ابن كثري 

فيما يستقبلون  : أي m G��F��E lأنه : كان هللا ولياً   رم، فكل من كان تقياً 

  )٢(.على ما وراءهم يف الدنيا m �����J��I��Hlمن أهوال القيامة، 

{��~�����¡��¢����m:قال تعاىل الفوُز برضى اِهللا وداِر كرامته - ٢

®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£¯�����±��°

³��²´�����¹����¸���¶��µl )٤(  

 ِب صاحِبها منمجيَع األعمالِ واألقوال إمنا تصح وتكمُل حبسب ما يقوم بقلإن ( – ٣

^����m:وهلذا يذكر اهللا هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل،مثل قوله؛  اإلمياِن واإلخالص

i����h��g�����f���e��d��c��b��a��`������_l )٥ (

()٦(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٦٤ - ٦٢: يونس )١(
  ٤ص مرجع سابق،  علي بن نايف الشحود) ٢(
  ٤/٢٧٨ابن كثري ، مرجع سابق  )٣(
  ٧٢: التوبة) ٤(
  ١٨ص مرجع سابق،  علي بن نايف الشحود )٦.                 ( ٩٤: األنبياء )٥(
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    ١: املؤمنون) ١(
  ٣٠: الكهف) ٢(
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  الخاتمة والنتائج

وبعد هذا العرض للمؤمنني يف سورة املؤمنني وصفام ومثار وفوائد األميان توصلت إىل النتائج 
   :التالية 

  .أن اإلميان يف اللغة التصديق  –١

اإلميان قول باللسان وعمل باألركان ، وعقد باجلنان ، يزيد بالطاعة وينقص أن   - ٢
  .بالعصيان

على اإلميان ، فمن حققه قوالً وعمال كان  متوقفة يف الدنيا واآلخرة أن سعادة اإلنسان – ٣
  .من السعداء يف الدارين 

  .أن اإلميان ليس جمرد دعوى تقال بل البد من أوصاف وأعمال تصدقه وتربهن عليه – ٤

  .أن احلياة الطيبة ألهل اإلميان  – ٦

  .أن العزة والنصر والتمكني للمؤمنني  – ٧

  .أنه ال يقبل أي عمل بال إميان  – ٨

  .أن الثبات والفالح يف الدنيا واآلخرة ألهل اإلميان - ٩

   .خلق اإلنسان وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب أن اإلميان هو الذي من أجله  – ١٠

واهللا أعلم و احلمدهللا أوالً وأخرياً وظاهراً وباطناً وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 
  .أمجعني 
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  قائمة المراجع

إبراهيم مصطفى ، أمحد الزيات ، حامد عبد القادر ، حممد النجار ، املعجم الوسيط  -١
  )استانبول ، تركيا املكتبة اإلسالمية ( 
 ١نواقضه ،ط ، خوارمه، حقيقته: األثري ، عبداهللا بن عبداحلميد األثري ، اإلميان -٢

  )م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤مدار الوطن للنشر ، (
السعودية ، ( ٢آلُجري ، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلُجري ، الشريعة طا -٣

  )م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الرياض ، دار الوطن 
األلباين ، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين ، سلسلة األحاديث الصحيحة  -٤

 - ١والتوزيع، جـ مكتبة املعارف للنشر : الرياض (١وشيء من فقهها وفوائدها ، ط
  )م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٦م جـ  ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥: ٤
األلباين ، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين ، صحيح سنن أيب داود ،  -٥

  )م ١٩٩٨-ه  ١٤١٩مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،: الرياض (١ط
( ١مذي ، طاأللباين ، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين، صحيح سنن الرت  -٦

  ) ٢٠٠٠- ١٤٢٠مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  ، : الرياض 
البخاري ، أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، اجلامع الصحيح املسند من  -٧

) صحيح البخاري( حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
  )ه ١٤٠٠ومكتبتها ،  –املطبعة السلفية : القاهرة (١ط
، حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ، معامل التنزيل ، حققه  البغوي -٨

سليمان مسلم احلرش  - عثمان مجعة ضمريية  -وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر 
  )م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧دار طيبة للنشر والتوزيع ، ( ٤، ط
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حتقيق : حتقيق  التربيزي ، حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي ، مشكاة املصابيح ، -٩
 ١٩٨٥ - ١٤٠٥املكتب اإلسالمي ، : بريوت ( ٣حممد ناصر الدين األلباين ط

  ج٣)
الرتمذي ، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ، اجلامع الصحيح  -١٠

  )بريوت دار إحياء الرتاث العريب (سنن الرتمذي 
اعة يف التميمي ، حممد بن خليفة بن علي التميمي ، معتقد أهل السنة واجلم -١١

: الرياض  –اململكة العربية السعودية ( ١توحيد األمساء والصفات ، ط
  )م ١٩٩٩/هـ١٤١٩

ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،  -١٢
  )م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦دار الوفاء ، (  ٣جمموع الفتاوى ، ط

طنطا ( ١خلالق ، طاجلاحظ ، أيب عثمان عمر بن حبر اجلاحظ  ، ذيب ا -١٣
  )  ١٩٨٩-١٤١٠دار الصحابة للرتاث ،: 
: بريوت ( ١اجلرجاين ، علي بن حممد بن علي اجلرجاين ، التعريفات ، ط  -١٤

  )١٤٠٥دار الكتاب العريب ، 
ابن جرير الطربي ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو  -١٥

 ١أمحد حممد شاكر ط : قيق جعفر الطربي ، جامع البيان يف تأويل القرآن ، حت
  )م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ،(
اجلوهري ، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح  -١٦

  )م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بريوت ، دار العلم للماليني ( ٤العربية ، ط
التميمي، ابن حبان ، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  -١٧

  )مؤسسة الرسالة(أبو حامت، الدارمي، الُبسيت ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان 
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ابن حجر ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، فتح  -١٨
  )ه ١٣٧٩دار املعرفة  ، : بريوت (الباري شرح صحيح البخاري 

سي ، طوق ابن حزم ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندل -١٩
املؤسسة العربية للدراسات : بريوت / لبنان ( ٢احلمامة يف األلفة واألالف ، ط

  )م  ١٩٨٧والنشر  ،
احلصيين ، تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصيين ، كفاية األخيار يف  -٢٠

  ) ١٩٩٤دار اخلري ، : دمشق( حل غاية االختصار 
  عاء وكيفيته يف السنة النبويةاحلمد ، حممد بن إبراهيم احلمد ، أمهية الد -٢١
دار : بريوت (أبو حيان األندلسي ، حممد بن يوسف ، تفسري البحر احمليط  -٢٢

  )هـ  ١٤٢٠الفكر ، 
اخلطايب ، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف  -٢٣

 -هـ  ١٤٠٤دار الثقافة العربية ،(١أمحد يوسف الّدقاق ، ط : باخلطايب ، احملقق
  )م  ١٩٨٤

دار الفكر : القاهرة (اخلطيب ، عبد الكرمي اخلطيب ، التفسري القرآين للقرآن  -٢٤
  )العريب 

( ١أبو داود ، سليمان بن األشعث األسدي السجستاين ، سنن أيب داود ط -٢٥
  )م ٢٠٠٩ -ه١٤٣٠دار الرسالة العاملية ،

الم الذهيب ، اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، سري أع -٢٦
 )مؤسسة الرسالة(شعيب االرنؤوط ، : النبالء ، حتقيق 

الرازي ، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، مفاتيح الغيب  -٢٧
  )م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ، : بريوت (  ١، ط
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: الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، خمتار الصحاح ، حتقيق  -٢٨
  )١٩٩٥ – ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون ، : بريوت ( حممود خاطر

احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب  الراغب األصفهاىن ، -٢٩
أبو اليزيد أبو زيد . د: األصفهاين أبو القاسم ،  الذريعة إىل مكارم الشريعة ، حتقيق

  )م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨دار السالم ،  : القاهرة (العجمي 
حلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب الراغب األصفهاين ، ا -٣٠

  )دار القلم / دار النشر : دمشق(األصفهاين أبو القاسم ، مفردات ألفاظ القرآن ، 
القاهرة (  ١الروياين ، أبو بكر حممد بن هارون الروياين ، مسند الروياين ، ط -٣١

  )١٤١٦مؤسسة قرطبة ، : 
ملنري يف العقيدة والشريعة الزحيلي ، وهبة بن مصطفى الزحيلي ، التفسري ا -٣٢

  )هـ  ١٤١٨دار الفكر املعاصر ، : دمشق ( ٢واملنهج ط
الزركلي ، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي  -٣٣

  )م ٢٠٠٢مايو / دار العلم للماليني أيار (١٥الدمشقي ، األعالم ، ط
سديد يف السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي ، القول ال -٣٤

اململكة العربية ( ٢املرتضى الزين أمحد ، ط: مقاصد التوحيد ، دراسة وحتقيق
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، النفائس ، : السعودية  

  )هـ ١٤٢١
السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن  -٣٥

 )م  ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، ( ١يف تفسري كالم املنان ، ط
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الَسالمي ، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي،  -٣٦
: الرياض(األوىل، : البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي ، ذيل طبقات احلنابلة ، ، الطبعة

  )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥ - مكتبة العبيكان 
  )دار الشروق : اهرة الق(سيد قطب إبراهيم ، يف ظالل القرآن ،  -٣٧
 ١الشحود ، علي بن نايف الشحود ، اخلالصة يف فوائد اإلميان ومثراته ، ط -٣٨

  )م  ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠دار املعمور  ،(
الشوكاين ،  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين ، البدر  -٣٩

  )دار املعرفة: بريوت (الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع 
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ، ابن عاشور ،  -٤٠

لبنان ، مؤسسة التاريخ العريب ،  -بريوت ( ١التحرير والتنوير ، ط 
  )م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

ابن عثيمني ، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،  الشرح املمتع على زاد  -٤١
  )هـ  ١٤٢٨ - ١٤٢٢دار ابن اجلوزي ، (  ١املستقنع ، ط

صاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام / املختصني بإشراف الشيخعدد من  -٤٢
صلى اهللا عليه وسلم  -وخطيب احلرم ، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي 

  )دار الوسيلة للنشر والتوزيع : جدة ( ٤،ط
 ٦العلوان ،  سليمان ناصر بن عبد اهللا ، التبيان شرح نواقض اإلسالم ، ط -٤٣

  )التوزيع دار املسلم للنشر و (
دار الريان للرتاث ، : القاهرة ( ١الغزايل ، حممد الغزايل ، خلق املسلم ، ط -٤٤

١٩٧٨-١٤٠٨  (  
ابن فارس ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ،  -٤٥

  )م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر (
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 ٤الفوزان ، صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان ، كتاب التوحيد ، ط -٤٦
 -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : ملكة العربية السعودية امل(

  )هـ١٤٢٣
الفريوزآبادى ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ، بصائر  -٤٧

: القاهرة (حممد علي النجار ، : ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، احملقق
 - هـ  ١٤١٦جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،  - ة الس األعلى للشئون اإلسالمي

  )م  ١٩٩٦
الفريوزآبادي ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ، القاموس  -٤٨

 -هـ  ١٤٢٦لبنان ، بريوت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، ( ٨احمليط ، ط
  )م ٢٠٠٥

 الصالة يف ضوء القحطاين ، سعيد بن علي بن وهف القحطاين ، اخلشوع يف -٤٩
  )مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن: مطبعة سفري ، توزيع: الرياض (الكتاب والسنة 

ابن قدامة ، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  -٥٠
وزارة الشؤون : اململكة العربية السعودية ( ٢اجلماعيلي املقدسي ، ملعة االعتقاد ، ط

  )م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠والدعوة واإلرشاد ،  اإلسالمية واألوقاف
القرطيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  -٥١

دار الكتب املصرية ، : القاهرة ( ٢مشس الدين القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، ط 
  )م  ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤

القرآن ويصفها قنييب ، حامد صادق قنييب ، مملكة النبات كما يعرضها  -٥٢
ربيع  -العدد الثالث  -اجلامعة اإلسالمية ، السنة احلادية عشر : املدينة املنورة (

  )هـ ١٣٩٩األول 



96 
 

ابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية ، عدة الصابرين وذخرية  -٥٣
  )م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩دار ابن كثري، : بريوت(  ٣الشاكرين ، ط

بن القيم اجلوزية ، مدارج السالكني بني منازل ابن القيم ، حممد بن أيب بكر  -٥٤
 ١٩٧٣ – ١٣٩٣دار الكتاب العريب ، : بريوت (  ٢إياك نعبد وإياك نستعني ، ط

(  
ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ، تفسري  -٥٥

  )م  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع  ، (  ٢القرآن العظيم ط
بريوت (أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي ،  الكليات  الكفوي ، -٥٦

  )م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، : 
مصر ، شركة مكتبة ( املراغي ، أمحد مصطفى املراغي ، تفسري املراغي ،  -٥٧

  )ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 
سلم مسلم ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، صحيح م -٥٨

  )دار إحياء الرتاث العريب : بريوت (، 
املناوي ، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن  -٥٩

: القاهرة ( ١زين العابدين احلدادي مث املناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف ، ط
  )م ١٩٩٠-هـ١٤١٠عامل الكتب ، 

ؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي ، زين الدين حممد املدعو بعبد الر  -٦٠
دار الكتب : بريوت   –لبنان( ١املناوي ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري ، ط

  )م  ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥العلمية 
ابن منظور ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور ،  -٦١

  )هـ  ١٤١٤بريوت ، دار صادر  ( ٣لسان العرب لسان العرب ، ط 
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، عبدالرمحن حسن حنبكة امليداين ، األخالق اإلسالمية وأسسها ،  امليداين -٦٢
  ١ج)١٩٩٩-  ١٤٢٠دار القلم ،: دمشق (  ٥ط
 ١خنبة من العلماء ، كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ، ط  -٦٣

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، : اململكة العربية السعودية (
  )هـ ١٤٢١

، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ، اموع شرح املهذب النووي  -٦٤
  )دار الفكر( ،

  : المراجع األجنبية

 ) ٢٠٠٥مكتبة جرير ، (  ٢رايان ، قوة الصرب ، ط  جميه مإ - ١
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  فهرس الموضوعات

 الصفحة املوضوع
 ٣ ملخص البحث

 ٤ شكر وتقدير

 ٥ املقدمة 

  خطة البحث
٧  

  التمهيد 
١١  

  ١٢  اسم السورة: أوالً 
  ١٢  .مكان نزوهلا: ثانياً 
  ١٣  عدد آيات السورة، وترتيب نزوهلا: ثالثاً 
  ١٤  اجلو العام للسورة، وما اشتملت عليه السورة: رابعاً 

  ١٦  مناسبة السورة ملا قبلها :خامساً 
  ١٦  مناسبة ملا بعدها : سادساً 
  ١٧  مناسبة أول السورة آلخرها: سابعاً 

  ١٨    اإليمان ودالئله:األول الفصل 
  ١٩  تعريف اإلميان :املبحث األول 
  ١٩  تعريف اإلميان لغة : املطلب األول 
  ٢٠  تعريف اإلميان اصطالحاً : املطلب الثاين

  ٢١  أمهية اإلميان: املطلب الثالث 
  ٢٣  دالئل اإلميان يف هذه السورة : املبحث الثاين

  ٢٤   خلق اإلنساندالئل اإلميان يف : املطلب األول 
  ٢٥  دالئل اإلميان يف خلق السموات: املطلب الثاين 

  ٢٦  دالئل اإلميان يف إنزال املاء :املطلب الثالث 
  ٢٧   إنشاء النبات دالئل اإلميان يف: املطلب الرابع 
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  ٢٩  العربة يف األنعامدالئل اإلميان يف : املطلب اخلامس 
  ٣١  إنشاء السمع واألبصاردالئل اإلميان يف : املطلب السادس  

  ٣٢  اإلحياء واإلماتة: املطلب السابع 
  ٣٣  اختالف الليل والنهاردالئل اإلميان يف  :املطلب الثامن  

  ٣٤  صفات المؤمنين :الفصل الثاني 
  ٣٦  الصالة اخلاشعة : املبحث األول 
  ٣٧  تعريف الصالة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٣٨  اخلشوع لغة واصطالحاً  تعريف: املطلب الثاين 

  ٣٩  أمهية اخلشوع يف الصالة وأثره: املطلب الثالث 
  ٤٢  اإلعراض عن اللغو :املبحث الثاين

  ٤٣  تعريف اللغو لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٤٤  فوائد ومثار اإلعراض عن اللغو : املطلب الثاين 

  ٤٦  أداء الزكاة : املبحث الثالث 
  ٤٧  .تعريف الزكاة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٤٧  فوائد ومثار الزكاة: املطلب الثاين
  ٤٩  حفظ الفرج : املبحث الرابع

  ٥٠  وسائل حفظ الفرج : املطلب األول 
  ٥٢  فوائد حفظ الفرج : املطلب الثاين 

  ٥٤  حفظ األمانة  : املبحث اخلامس 
  ٥٥  تعريف األمانة لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٥٦  فوائد حفظ األمانة: املطلب الثاين 

  ٥٨  الوفاء بالعهد : املبحث السادس 
  ٥٩  تعريف الوفاء بالعهد لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٦٠  فوائد الوفاء بالعهد : املطلب الثاين 
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  ٦٣  تعاىلخشية اهللا : املبحث السابع 
  ٦٤  .تعريف اخلشية لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  ٦٥  .هللا سبحانه وتعاىلا من فوائد اخلشية: الثاين  املطلب
  ٦٧  اجتناب الشرك : املبحث الثامن 
  ٦٨  .تعريف الشرك لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٦٨  أقسام الشرك  : املطلب الثاين
  ٦٨  .الشرك األكرب: الفرع األول 
  ٦٩  .الشرك األصغر: الفرع الثاين 

  ٧٠  وخطورتهأضرار الشرك : املطلب الثالث 
  ٧٢  املسارعة إىل اخلريات : املبحث التاسع 
  ٧٢  .تعريف املسارعة لغة واصطالحاً : املطلب األول 

  ٧٣  .أمهية املسارعة وفوائدها : املطلب الثاين  
  ٧٥  املبحث العاشر الدعاء 

  ٧٥  .تعريف الدعاء لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٧٦  .وفوائده أمهية الدعاء : املطلب الثاين 

  ٧٨  الصرب : املبحث احلادي عشر 
  ٧٨  تعريف الصرب لغة واصطالحاً : املطلب األول 
  ٧٩  أقسام الصرب : املطلب الثاين 

  ٨٠  .أمهية الصرب وفوائده : املطلب الثالث 
  ٨٢   فوائد وثمار األيمان:الفصل الثالث 
  ٨٣  .فوائد ومثار األميان يف الدنيا : املبحث األول 
  ٨٧  .فوائد ومثار األميان يف اآلخرة: املبحث الثاين 

  ٨٩  :  والنتائج اخلامتة
  ٩٠  املرجعقائمة 



101 
 

  ٩٨  وضوعات املفهرس 
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