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 داءــــاإله
 ويٍ تبعه بئحساٌ إىل ٌىو اندٌٍ انرسىل انكرٌى حمًد ى روح ــــــــــإن

 وواندتً األحباء "رمحهًا اهلل" واندي إىل 

  انههداء انيٌٍ رووا بدياههى انسيٍت ترا  لهسين إىل

 اَا يف سجىٌ االحتالل إىل جرحاَا انصابرٌٍ رـــى أســـإن 

إىل زوجً املىقر د. عبد انكرٌى محدي اندههاٌ وانيي شجعين ووقف جباَيب  

 يف حتصٍم اندراساث انعهٍا.

 األسري احملرر انعًٍد /ينير ، وراهد، واملقدو /ساهد إىل إخىتً املقدو رٌاض، و

 إىل أخىاتً احلبٍباث شفاء وروٌدة وأمسهاٌ.

 وإىل يم هؤالء ومجٍع إخىاًَ يف اندعىة وأبناء وبناث عاههيت انكرميت 

 هيا انبحثإنٍهى مجٍعاً أهدي 

 

 انباحثت                                                                                                         

سمية شعبان خميل الدىشان                                                     



  ت
 

شكر وتقدير   

نجازه, حمدان يميؽ بجبللو كعظيـ سمطانو  الحمد هلل الذم أعانني عمى كتابة ىذا البحث كا 
بعد: اعترافنان ألىؿ الفضؿ بفضميـ كانطبلقان مف قكًؿ كصؿّْ الميـ كسمـ كبارؾ عمى عبده كرسكلًو ك 

اهلل ال  مف ال يشكرً ) : كقكؿ النبي ,َْآيو:النمؿ َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ  اهلل تعالى

 (ُ).(الناس يشكرً 
 أتكجو بخالص الشكًر كالتقدير إلى الجامعة اإلسبلمية ىذا الصرًح العممٌي الكبير, كأشكر
كمية أصكًؿ الديًف كقسـى العقيدًة كالمذاىًب المعاصرة, كأخص بالشكر كالتقدير كاالمتناف المشرؼ 

لما قاـ بو   - حفظو اهلل -ستاذ المشارؾ الدكتكر/نسيـ شحدة ياسيفعمى ىذه الرسالة, فضيمة األ
يد كبير مف قراءةو كمتابعةو كتكجيياتو سديدةو كمبلحظاتو دقيقةو كنافعةو من ذ أف بدأ ىذا البحثي مف جي

 فكرةن حتى نىضيج كاكتمؿ, فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.
فضيمة األستاذ ًة الكراـ أعضاًء لجنة المناقشة, كال أنسى أف أتكجو بالشكر الجزيؿ لؤلساتذ

 -عبد السميع العرابيد حفظيما اهلل كفضيمة األستاذ الدكتكر/ / جابر زايد السميرم,الدكتكر
 فقة عمى مناقشة الرسالة  مما سيزيدىا إثراءن كقيمةن عممية.لتفضميما بالمكا

كما أشكر األستاذ الدكتكر/ محمد مصطفى نجـ , لتفضمو بالمراجعة الميغكية لمرسالة 
بداء النصائح كاإلرشادات, كاألخ األستاذ/حسف نصر بظاظك, لما بذلو مف جيد في طباعة  كا 

 لما بذلو مف جيد في تنسيؽ الرسالة . الرسالة. كأخي األستاذ/ سائد شعباف الدىشاف

كالشكر مكصكؿ لكؿ اإلخكة الذيف ما بخمكا عمٌى بالنصح كاإلرشاد كالتشجيع كأخص بالذكر 
خكتي  كسمية كسارة, محمد الشافيمنيـ كأكالده كأخص  لدكتكر/ عبد الكريـ حمدم الدىشافا كا 

خكة زكجي الحاجو إـ عمى كالدةك  ,كأخكاتي األحباء . كاألستاذة الفاضمة/ األعزاء زكجيكأخكات  كا 
كالسكرتيرة كجميع  مديرة مدرسة عيف جالكت/ كفاح اليكر كالنائبكاألستاذة المكقرة  ,عبير راضي

 أخكاتي المدرسات في مدرسة عيف جالكت.

 كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات,,

                                                           

, والترم ي  ف ي س ننه 524, 4/ 4144م أخرجه أبو داود في سننه, كتاب األدب, باب في شكر المعروف, حديث رق ( ُ)

مش  كا   ف  ي  , : ح  ديث   حي  -رحم  ه    -وق  ا  األلب اني , , وق ا  الترم  ي  حس  ح   حي 4354ق  م ح ديث ر 333 /4

 .2/415 الم ابي 



  ث
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 : مقدمة

عينو كنستغفره كنستيديو, كنعكد باهلل مف شركر أنفسنا, كمف حمده كنستإف الحمد هلل ن       
, ك أشيد أف ال إلو إال اهلل  مضؿ لو, كمف يضمؿ فبل ىادم لوو اهلل فبليسيئات أعمالنا, مف ييد

 .عبده كرسكلو ان كحده ال شريؾ لو, ك أشيد أف محمد

 أما بعد :

 , كمف أىـ المعاني التي نزؿالخالدة لمنبي مما الشؾ فيو أف القرآف الكريـ ىك المعجزة ف            
كال تقبؿ األعماؿ كاألقكاؿ  ؛, فالعقيدة أصؿ اإلسبلـ ك أساس الممةالقرآف الكريـ إلثباتيا العقيدة
ۇ      ۇ  ۆ   چى:, كما قاؿ تعالدة صحيحةصدرت عف عقي ذاإفي اإلسبلـ كال تصح إال 

 .الزمرچۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

, ضعفت في نفكسيـ فضمكا ف القرآف الكريـ, كفيـ السنة النبكيةع المسممكف كحيف ابتعد
ال, فكاف فييـ المعتقدات الباطمة انتشرتالبدع, ك كظيرت بينيـ  ا النبع ذى ىعمينا أف نرجع إل زامن

الح في تفسيرىـ لآليات لكي ننيؿ منو عقيدتنا كنكضح طريقة أىؿ السمؼ الص ؛الصافي
 انطمقت فكرة ىذا البحث ىنامف ك  ,آثارىـ الكاردة عنيـتبيـ ك ك ى, مف خبلؿ الرجكع إلالعقائدية

 كىي بعنكاف:

 " العقدية في سورة إبراىيم قضايا" ال

 ره:أسباب اختيا و أىمية البحث - أوالً 

 تية:تنبع أىمية ىذا المكضكع مف خبلؿ النقاط اآل     
ذكر بعض األنبياء  :مثؿ ,التي تتناكؿ قضايا عقائدية ميمة إبراىيـفي ككنو يتعمؽ بسكرة  -ُ

 .كذكر الجنة كالنار, كأقكاميـ



  ج
 

 الكاقع, كما يستفاد مف ذلؾ كربطو مع األمـ السابقة تذكرنا بالعبر كالدركس التي مرت بيا -ِ
زداد اعندما  خصكصان ك  ,قت العصيب, في ىذا الك أكثر ما نحتاج إليو اليكـا ذكى ,اإلسبلمي

 ., كرمي اإلسبلـ عف قكس كاحدةدت األقبلـكالب األعداء عمى اإلسبلـ كأىمو, كحشت
كاألقرب إلى  ,تباع كاالنقيادى باالالتأكيد عمى عقيدة السمؼ, كبياف فضميا؛ ككنيا األكل -ّ

 .الفطرة السميمة

, كنشر المعاني الصحيحة في عقيدة يجابي في خدمة الدعكة اإلسبلميةإالمساىمة بشكؿ  -ْ
 أىؿ السنة كالجماعة.

صيمية ألصكؿ العقيدة كقضاياىا مف خبلؿ آيات القرآف كتحديدان سكرة إبراىيـ الدراسة التأ -ٓ
. 
 العمـ الشرعي, فأعرت مشكرتو القبكؿ كاالىتماـ. ةأساتذالمشكرة الطيبة مف أحد  -ٔ
 .إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية محٌكمة تتناكؿ مكضكعنا جديدنا في مجاؿ العقيدة -ٕ
 :ثىداف البحأ - اً نيثا

 منيا: كثيرة كغاياتو متعددة, إٌف ليذه الدراسة أىدافان 

التي  ؾ مف خبلؿ النتائج كالتكصياتفتح آفاؽ جديدة أماـ الدارسيف كطمبة العمـ الشرعي, كذل -ُ
 .في الخاتمة إف شاء اهلل  ةخرج بيا الباحثتس
 .لمؤمنيف الكاردة في سكرة إبراىيـصفات ا إبراز -ِ
 .اتجاه األنبياء جميعان  بياف الكاجب عمينا -ّ
 .الفرد كالمجتمع ىعم العقيدةآثار  إظيار -ْ
 كقضايا العقيدة الكاردة فييا. بياف أنكاع التكحيد الدالة عمييا السكرة -ٓ
 يماف كاليداية كالضبلؿ في السكرة.بياف الغيبيات كمفيـك اإلسبلـ كاإل -ٔ
 إبراز عالمية اإلسبلـ مف خبلؿ السكرة. -ٕ
 عمى القضايا العقدية مف خبلؿ الكحي القرآني. الكقكؼ -ٖ

 :الدراسات السابقة -ثالثاً 
 فأ طبلع تبيف لمباحثةا المكضكع, كمف خبلؿ االذالدراسات السابقة في ى فيالبحث بعد       

 منبثقة عف قسـ العقيدة كالمذاىب لـ يكتب كرسالة" مكضكع "القضايا العقدية في سكرة إبراىيـ
 فيك: ا المكضكعذى حكؿكتب  أما ما, المعاصرة



  ح
 

كمية أصكؿ -ممي كفاح عبد الرحمف الر  ,سورة إبراىيم "دراسة تحميمية وموضوعية" -ُ
ر, كغمب عمى رسالتيا الدراسة التحميمية المكضكعية آليات السكرة مع االلتزاـ قسـ التفسي -الديف

 بالترتيب العثماني لمسكرة.

تحقيق ودراسة عمى سورة إبراىيم  ،لمبقاعي "نظم الدرر في تناسب اآليات والسور" -ٕ
كما تميز بو ىذا البحث أنو , كمية أصكؿ الديف جامعة األزىر ىمحمد مصطف,  والحجر والنمل

, ككاف عرضو ليذا افييكتفسيرىا العقدية كتكضيح األمكر  ديةتناكؿ سكرة إبراىيـ مف ناحية عق
يست سكرة إبراىيـ كحدىا, ثـ إنيا جمعت الجانب مقتضبان؛ ألف الرسالة تدكر عمى ثبلث سكر كل

 التطبيؽ مع الدراسة.

فكزية محمكد عبد  السالم وصول االيمان في قصة ابراىيم عميرسالة ماجستير أ .ٖ
. كىي تكممت عف قصة ابراىيـ جابر زايد عيد السميرم, أشرؼ عمييا: أ.د. الرحمف الممفكح

 كحده.

 العقدية في سكرة إبراىيـ كحدىا بإسياب كتفصيؿ.كلذا رأيت إفراد مكضكع بحثي في الجكانب  

  :الدراسة منيج - اً بعار 
 (ٔ).المنيج الكصفي التحميمي اعتمدت      

 : طريقة البحثخامساً 

 تمثمت طريقة البحث في النقاط التالية:  

كتكثيقيا في  ذلؾ بذكر اسـ السكرة, كرقـ اآليةبياف مكقع اآليات القرآنية في المصحؼ, ك  -ُ
 تف.الم
 عاصـ الككفي. لقراءةبركاية حفص و  ميشكمةن  -مدار البحث -كتابة اآلية القرآنية   -ِ
كتب السنة, كذلؾ حسب  مف إلى مظانياتخريج األحاديث النبكية الشريفة, كذلؾ بعزكىا  -ّ

أك أحدىما  ضكابط التخريج كأصكلو, كنقؿ حكـ العمماء عمى األحاديث التي في غير الصحيحيف
 ف األمة أجمعت عمى قبكليما فأكتفي بتخريجو منيما.؛ ألإف كجد

                                                           

, أك فترة أك دقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محددحميؿ المركزم عمى معمكمات كافية "أسمكب مف أساليب الت (ُ)
كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية, ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية, بما ينسجـ مع  ؛مكمةفترات زمنية مع

المعطيات الفعمية لمظاىرة". البحث العممى أساسياتو النظرية كممارستو العممية, رجاء كحيد دكيدرم, دار الفكر 
 ـ.َََِ/قُُِْ( ُسكرية, ط )-دمشؽ-الفكردار -لبناف-بيركت-المعاصر



  خ
 

كتكثيقيا حسب أصكؿ المنيج العممي, كذلؾ بذكر اسـ الكتاب   أخذ النصكص مف مظانيا -ْ
كأكتفي باسـ المؤلؼ , كباقي البيانات المطمكبة في أكؿ مره -إف كجد –كاسـ المؤلؼ كالمحقؽ 

 ية في النقؿ كالتكثيؽ كالتعميؽ.ؤلمانة العمملمراعاة كالكتاب كالجزء كالصفحة 

مف الكتاب أضعو بيف عبلمتي تنصيص, كال أكتب في الحاشية  اقتبس النص حرفين أعندما  -ٓ
ذا اختصرت بعض  لفظ: انظر, في حيف إذا اقتبستو بالمعنى فإنني أكتب لفظ: )انظر(, كا 

رم الحاشية بمراجع , كحيف أثنص بمفظ: )بتصرؼ(ى اللإالمعاني فإنني أشير في نياية التكثيؽ 
 .إضافية أقكؿ يراجع

, كذلؾ بذكر كؿ ما يتعمؽ قتباس مف كتاب ما, أكثقو في الحاشية تكثيقن حيف اال -ٔ ا كامبلن
ذا اقتبست منو الحقنا فإنني  سـ الكتاب, اختصر ىذا التكثيؽ, كذلؾ بذكر أبالكتاب مف بيانات, كا 

 كرقـ الجزء كالصفحة.

 ريبة التي تحتاج إلى بياف في الحاشية.تكضيح معاني المفردات الغ -ٕ

 ترجمة األعبلـ المغمكريف مف المراجع المتخصصة. -ٖ

فيرس ك فيرس األحاديث النبكية, ك إعداد فيارس عممية, كىي: فيرس اآليات القرآنية,  -ٗ
 فيرس المكضكعات.ك فيرس المصادر كالمراجع, ك األعبلـ المترجـ ليـ, 

 شخصيتي العممية ألبرز ؛مف المراجع كالمصادر عد ما أجمعوالتعميؽ ب ب أكيأحاكؿ التعق -َُ
 .ما أمكف

 خطة البحث: -ادسً سا
 ,ة فصكؿ, كخاتمةأربعمقدمة, كتمييد, ك ال :و فيتخطة ليذا البحث فجعم ةالباحث تكضع      

 تي:عمى النحك اآل
 المقدمة:

الدراسات ك كالغاية منيا,  أىداؼ الدراسةك أسباب اختياره, ك أىمية البحث,  :عمى تشتممقد اك       
 .طريقة البحث, كخطة البحثك منيج البحث كطبيعة العمؿ فيو, ك السابقة, 

 :تمييدال
 سكرة إبراىيـ.ريؼ بتع
 كفضميا. اسـ السكرة كعدد آياتيا -أكالن    

 ا.ي نزلت فييتال مناسبةزمف نزكليا كال -ثانيان    



  د
 

 .سكرةماألىداؼ العامة ل -ثالثان    

 ليب القرآف في ترسيخ العقيدة في ضكء السكرة.أسا -رابعنا  

 .وونواقض التوحيد في سورة إبراىيم -الفصل األول 

 -أربعة مباحث :وفيو 

ا. - المبحث األول  تعريؼ التكحيد لغةن كاصطبلحن

 أنكاع التكحيد في ضكء السكرة. - المبحث الثاني

 التكحيد. أنكاع نكاقض -المبحث الثالث 

 .في ضكء سكرة إبراىيـ التكحيد عمى الفرد كالمجتمع ثرأ -المبحث الرابع 

 .النبوات في سورة إبراىيم -الفصل الثاني 

 -:مباحث ثالثةوفيو 

 .األنبياء المذككريف في السكرة -المبحث األول

 .ضكء السكرةفي  يـصفاتك األنبياء فضائؿ  -المبحث الثاني

 ضكء السكرة كالعبر المستفادة منيا.قصص األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ في  -المبحث الثالث
 سورة إبراىيم.الغيبيات في ضوء  -الفصل الثالث 

 -:مباحث أربعةوفيو 

 حقيقة المكت في ضكء السكرة. -المبحث األول

 أحداث اليكـ اآلخر في ضكء السكرة. -المبحث الثاني

 عبلقة اإلنساف بالشيطاف في ضكء السكرة. -المبحث الثالث

 لقضاء كالقدر في ضكء السكرة.ا -المبحث الرابع



  ي
 

 قضايا عقدية أخرى في سورة إبراىيم. -الفصل الرابع 

 -ة مباحث :وفيو أربع

 .أصناؼ الناس في ضكء سكرة إبراىيـ - المبحث األول

 مفيـك اإلسبلـ كاإليماف في سكرة إبراىيـ. -المبحث الثاني

 .عالمية اإلسبلـ في سكرة إبراىيـ -المبحث الثالث 

 .تثبيت اهلل ألكليائو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ -لرابعالمبحث ا

 كتشتمؿ عمى : - الخاتمة

 أىـ النتائج كالتكصيات 
  الفيارس 

اكأف يجعمو  ,انفعن  أقدـى في ىذا الجيد, ك  يكفقني سأؿ أف أكاهلل   .لكجيو الكريـ خالصن
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ىتمؼودال

 إبراىيمسورة تعريف ب

 سم السورة وعدد آياتيا وفضميا: ا-أواًل 
 اسم السورة :-ٔ

, كمثػاؿ ذلػؾ سػكرة غيرىػا مػف السػكر دكف اخػتص بيػيسكرة مف سػكر القػرآف العظػيـ اسػـ  لكؿ
, فيػػي أكؿ سػػكر القػػرآف فػػي الترتيػػب ال فػػي يػػث سػػميت بػػذلؾ الفتتاحيػػا لكتػػاب اهلل , حالفاتحػػة
 تمػػت , إلبػػراىيـ دعػػكات عمػػى الشػػتماليا"  سػػميت بػػذلؾ إبػػراىيـ, ككػػذلؾ سػػكرة (ٔ)النػػزكؿ
 مػػػف صػػػارت بحيػػػث عظمتيػػػا, عمػػػى الداللػػػة مػػع. الصػػػبلة قبمػػػو الكعبػػػة كجعػػػؿ كػػػالحج, الممػػػة بيػػذه

 عميػػو نبٌينػػا نبػػٌكة كعمػػى كالسػػبلـ, الصػػبلة عميػػو إبػػراىيـ كمػػاؿ غايػػة عمػػى لممتفػػؽ الميمػػة المطالػػب
الشػتماليا ك  , (ٕ)" القػرآف مقاصػد أعظػـ مػف كىذا كمالو, غاية مع التسميمات كأفضؿ التحيات أكمؿ

يتعمػػػؽ بحياتػػػو فػػػي مكػػػة, كصػػػمتو بػػػالعرب كمػػػا , األنبيػػػاءأبػػػي  إبػػػراىيـعمػػػى جػػػزء مػػػف قصػػػة 
سػماعيؿ أف إبػػراىيـ, كطمبيمػػا اليدايػػة مػػف اهلل تعػػالى, كدعػػاء الحػػراـ ة بنائيمػػا المسػػجدصػػ, كقكا 

المػػػذيف أسػػػكنيما فػػػي مكػػػة مػػػف  إسػػػماعيؿف يػػػرزؽ زكجتػػػو كابنػػػو أ, ك األصػػػناـيجنبػػػو كبنيػػػو عبػػػادة 
 . (ٖ)الثمرات, كأف يجعمو ىك كذريتو مقيمي الصبلة

 عدد آياتيا : -ٕ
حػ دل كسػتكف كممػة, كعػدد حركفيػا كعدد آياتيػا اثنتػاف كخمسػكف آيػة كعػدد كمماتيػا ثمانمائػة كا 

 .(ٗ)ثبلث أالؼ كأربعمائة كأربعة كثبلثكف حرفان 
 

                                                           

القاىرة,  –, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُ, طُٖصفكة التفاسير: محمد عمي الصابكني, ( انظر: 4)
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ

(
2
 (ِٔٗ/ ٔ) القاسمي تفسير  (

ق, دار الفكر ُُْٖ, ِة كالشريعة المنيج, كىبة بف مصطفي الزحيمي,  ط د( انظر: التفسير المنير في العقي3)
زىرة التفاسير, محمد بف أحمد بف مصطفي بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة, بدكف (, ك ُٕٗ/ّدمشؽ) –المعاصر 

 (.ّٕٔٗ/ٖطبعة كتاريخ , دار الفكر العربي)
 (.ّّٕ/ّ)لمخازف ,( انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, 4)
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  :, كىما قكلػو تعػالى ِٗ-ِٖمف السكر المكية سكل آيتيف إبراىيـسكرة ف

إبػػػػػػراىيـ چڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڳ  ڳ  ڳ  چ  :إف قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : , كقيػػػػػػؿ(ٔ)

 . (ٕ)مدنية آيةما سبؽ  إلىإضافة  ,إبراىيـ چڻ  ڻ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڱڳ  ڱ  ڱ
 موضوع السورة بشكل عام -ٖ

يدرؾ بكضكح أف السػكرة عنيػت بػإبراز مكضػكع العقيػدة بأصػكليا المتأمؿ في آيات السكرة 
, كاإليمػاف بػاليـك األساسية كنصػكص تكحيػد الربكبيػة كتكحيػد األلكىيػة  كتكحيػد األسػماء كالصػفات

, كالتػػذكير بػػنعـ اهلل بيػػاء كعػػرض بعػػض مشػػاىد يػػـك القيامػػةيع لقصػػص األن, ثػػـ عػػرض سػػر اآلخػػر
. كختمت السكرة بذكر مصير الظالميف  ,المحيطة باإلنساف  (ٖ)كالتكعد ليـ بالعقاب الحاـز

 : إبراىيمفضل سورة -ٗ
لػػـ يػػرد حػػديث ثابػػت فػػي فضػػؿ ىػػذه السػػكرة مػػف حيػػث الجممػػة كالتفصػػيؿ, كذلػػؾ كفػػؽ مػػا 

, كلكف يظير فضؿ ىذه السػكرة بمػا تناكلتػو مػف مكاضػيع أساسػية فػي أصػكؿ ةاطمعت عميو الباحث
مػف تسػمية السػكرة كلعػؿ الحكمػة  العقيدة كالتكحيد كما رسختو مف خبلؿ أساليبيا البيانية المتنكعة,

ٿ  ٿ  چ فيػك مػف قػاؿ عنػو سػبحانو  ,تجاه التكحيدلما لو مف مكاقؼ عظيمة  ؛بسكرة إبراىيـ

, كىػػػك مػػػف حكػػػى عنػػػو مػػػكاله بدعائػػػو األنعػػػاـ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  
كىػك المػكقف الػذم حػاكر النمػركد الػذم ادعػى  ,إبػراىيـ چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ المشيكر 

أدلػػة التكحيػػد فػػي ,  كىػػك الػػذم اشػػتير بتأممػػو كتبصػػره ِٖٓالبقػػرة:  چڌڇ  ڇ  ڍ  ڍچ :الربكبيػػة فقػػاؿ
 :َقووالَ  المَّوووِ  َرُسووولَ قػاؿ عنػػو  مػػف كىػػك ,َِٔقػػرة: البچپٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :فقػاؿ
يمكػف أف فميػذا كلغيػره مػف األسػباب  ,ككناية عػف أنػو أبعػدنا الشػؾ ,(ٗ)"ِإْبَراِىيمَ  ِمنْ  ِبالشَّك   َأَحق   َنْحنُ "

                                                           

أبك الحسف, ( انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي 4)
(,كالكشاؼ عف ِٕ/ّبيركت) –ق, الكتب العممية ُُْٓ, ُالمعركؼ بالخازف, تحقيؽ: محمد عمي شاىيف, ط

ق, دار الكتاب َُْٕحقائؽ غكامض التنزيؿ, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل, 
اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, أبك عبد(, ك ّٕٓ/ِالعربي, بيركت, )

/ ُٗ)., الناشر: دار إحياء التراث العربيَُِْ, ّالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم, ط
ٓٔ). 
( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس 2)

 (ّّٖ/ٗ)القاىرة –ـ دار الكتب المصرية ُْٔٗ -ىػُّْٖ,ِأحمد البردكني كآخريف, ط الديف القرطبي, تحقيؽ:
 الناشر دار المنيؿ أ.د. أحمد شكرم, بإشراؼ تأليؼ لجنة مف عمماء األردف,انظر التفسير المنيجي (3)
(ٓ/ُّٔ  .) 
ـٍ عىفٍ بىابه قىٍكليوي و, كتاب األنبياء, صحيحفي  البخارمأخرجو (4) نىبٍّْئيي ٍيًؼ إً  ]كى  (ْْٓ/ٖ) ِّّٕرقـ  [ٍبرىاًىيـً ضى
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فيػػي اسػػـ عمػػى مسػػمى كاهلل  ,تكػػكف ىػػذه الحكمػػة اإللييػػة مػػف تسػػمية السػػكرة باسػػـ سػػكرة إبػػراىيـ 
 أعمـ. 
 نزول والمناسبة: الزمن  -ثانياً 

 زمن النزول: . ٔ
فػػي المدينػػة, كذلػػؾ  نزلتػػافإنمػػا  ِٗ/ِٖعػػدا اآليتػػيف  المكػػي العيػػد فػػي إبػػراىيـنزلػػت سػػكرة 
سػكرة  :ؿبػكترتبييا في المصحؼ بعد سكرة الرعد, كق ,سكرة األنبياء :ؿ, كقي(ٔ)بعد نزكؿ سكرة نكح

 .(ٕ)الحجر

 المناسبة التي نزلت فييا:  -ٕ
 لسورة لما قبميا:مناسبة ا - أ

امتػػدادان لمػػا ذيكػػر فػػي سػػكرة الرعػػد, كتكضػػيحان لمػػا أجمػػؿ فييػػا, فكػػبلن إبػػراىيـتعػػد سػػكرة 
تحدث عف القرآف, ففي سكرة الرعد ذكر تعالي أنو أنزؿ القرآف حكمان عربيػان, ككبلىمػا ذكػر تمنيما 

, ككؿ منيما ذكر فيػو النكر بإذف اهلل , كىي إخراج الناس مف الظممات إلىالغاية مف تنزيؿ القرآف
  ےہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےچ  :كنية إلػى اهلل كبإذنػو, فقػاؿ تعػالىتفكيض إنزاؿ اآليات الك

ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    چ فقػػػػاؿ: كذكػػػػر ذلػػػؾ عمػػػي لسػػػػاف الرسػػػؿ ,الرع   دچۓ  ۓ ﮲  ﮳    

نيػة , كفػي كمييمػا ذكػرت اآليػات الكك إبراهيمچڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ
مػػف رفػػع السػػماء بغيػػر عمػػد, كمػػد األرض كتسػػخير الشػػمس كالقمػػر, كجعػػؿ الركاسػػي فػػي األرض, 

الطعػػـك كاأللػػكاف, كتعرضػػت السػػكرتاف إلثبػػات البعػػث, كضػػرب األمثػػاؿ ك كخمػػؽ الثمػػرات المختمفػػة 
 .(ٖ)اهلل تعالي ىمكر الكفار ككيدىـ كعاقبتو, كاألمر بالتككؿ عم ىلمحؽ كالباطؿ, كالكبلـ عم

 ناسبة السورة لما بعدىا: م -ب
تيف فػػي البػػدء كالمضػػمكف فكمتػػا السػػكر  رجػػح, كسػػكرة الإبػػراىيـىنػػاؾ تناسػػب بػػيف سػػكرة 

  ٿٿچ : إبػػػراىيـؿ القػػػرآف الكػػػريـ حيػػػث قػػػاؿ فػػػي مطمػػػع سػػػكرة افتتحتػػػا بػػػالحركؼ المقطعػػػة, كفصػػػ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

الحجرچٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٻٱچ ة الحجركقاؿ في مطمع سكر  ,إبراهيمچ
اىما تككم ,

                                                           

( انظر: بياف المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزكؿ[, عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني, 4)
 (.ُِٕدمشؽ,) –ـ, مطبعة الترقي ُٓٔٗ -ىػ ُِّٖ, ُط
 .(ُٕٕ/ ُّ) كالتنكير التحرير( انظر: 2)
(, التفسير الكاضح, محمد محمكد الحجازم, ُٕٗ/ُّدة كالشريعة كالمنيج )(انظر: التفسير المنير في العقي3)
 .(ِّْ/ِ)بيركت –ىػ,دار الجيؿ الجديد ُُّْ, َُط



5 
 

ىػػـ لػػك كػػانكا مسػػمميف, كذكػػر فػػي السػػكرتيف مػػا دادي كً عمػػي شػػرح أحػػكاؿ الكفػػرة يػػكـ القيامػػة كى  ةمشػػتمم
يتعمؽ بأمر السمكات كاألرض, في كؿ منيما تسمية لنبينا محمد 

(ٔ).. 

 األىداف العامة لمسورة:  -ثالثاً 
 ؼ السػػكر المكيػػةاىػػدخ لمعقيػػدة كأصػػكؿ الػػديف ؛ألف مػػف أترسػػي إلػػىإبػػراىيـتيػػدؼ سػػكرة 

 كذلؾ مف خبلؿ بياف: ,إرساء قكاعد العقيدة كأصكؿ الديف
مػػف الػػديف كالتقػػكل, كىػػدايتيـ بػػو  ؿ الكتػػاب ىػػك إرشػػاد الخمػػؽ كميػػـ إلػػىاليػػدؼ مػػف إنػػزا-ُ

لرشػاد نػكر اإليمػاف كضػيائو, كتبصػر بػو أىػؿ الجيػؿ كالعمػى سػبؿ ا ظممات الضبللة كالكفػر, إلػى
طريػؽ اهلل المسػػتقيـ, كىػػك  ؽ مػػف ربيػـ ليػػـ بػػذلؾ كلطفػو بيػػـ إلػػىكاليػدل, كذلػػؾ ال يكػكف إال بتكفيػػ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٿٿچ :دينو الذم ارتضاه, كشرعو لخمقػو, لقكلػو تعػالي

إب  راهيمچڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
صػػد الػػذم جػػاء مػػف أجمػػو , كذلػػؾ المق(ٕ)

 .-ـ عمييـ السبل -جميع الرسؿ

چ  چ  چ   چ : ى, كذلؾ كفؽ ما جاء مف قكؿ مكس- سبحانو–الدعكة إلي تكحيد اهلل -ِ

إب   راهيمچچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
ڤ  ڤ   ڤ   چ:  إبػػػراىيـكقػػػكؿ  ,

ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  چ  :خػػر السػػكرةفػػي آ -سػػبحانو  -, كقكلػػو إب  راهيمچڦ  ڦ  ڦ  

  إلػػو كاحػػد, مقصػػكر عمػػىعممػػكا ممػػا ذكػػر فيػػو مػػف األدلػػة مػػا اهلل إال, أم ليإب  راهيمچۆئ  ۈئ  ۈئ   
 .(ٖ)صفة التعدد بالكثرة أك التثميث المكحدة, ال يتجاكز تمؾ الصفة إلىاإلليية 

, إف شػػاء كمقيػػد بالمشػػيئة ىػػذه السػػكرة فػػي مطمعيػػا كآخرىػػا أف العبػػد مخيػػر فػػي فعمػػوتبػػيف -ّ
ف شا , 4إب راهيم: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   چ رة:فػي أكؿ السػك  لقكلو تعػالى ء عصى؛أطاع كا 

 اقبػة ع مػفتخػكيفيـ الػديف كالتقػكل, ك  نػزاؿ الكتػاب إرشػاد الخمػؽ كميػـ إلػىفقد بػيف أف اليػدؼ مػف إ
إب  راهيمچۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ :الكفػػر كالمعصػػية, كقكلػػو فػػي آخػػر السػػكرة

 ىأنػػو تعػػال دؿ عمػػى ,

                                                           

( انظر: ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ العظيـ كالسبع المثاني, أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد 4)
 (.ّ/ُْلبناف,) –تاريخ, دار الفكر, بيركت  األلكسي, قرأه كراجعو, محمد حسيف العرب, كبدكف

( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم, 2)
 (.َٗٓ/ُٔـ, مؤسسة الرسالة, ) َََِ -ىػ َُِْ, ُتحقيؽ: أحمد محمد شاكر,ط

يد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد" محمد الطاىر ( انظر: التحرير كالتنكير " تحرير المعني السد3)
 (.ِٓٓ/ُّ, )تكنس –ىػ الدار التكنسية لمنشر ُْٖٗبف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي, ا
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ؿ أف ينتفع الخمؽ بيا فيصيركا مؤمنيف عندما أنزؿ ىذه السكرة, كذكر ىذه النصائح كالمكاعظ ألج
 .(ٔ)مطيعيف, كيترككا الكفر كالمعصية

إصػبلح نفسػو  ب كالترىيػب, كالتػي تشػد المػؤمف إلػىتضمنت السكرة جممة مف فنػكف الترغيػ-ْ
إب  راهيمچڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ:بػاهلل, كذلػػؾ يتمثػؿ فػي قكلػػو تعػالى كاإليمػاف

أم  ,
, ثػػػـ كصػػػفيـ بػػػأنيـ يسػػػتحبكف الحيػػػاة الػػػدنيا عمػػػي اآلخػػػػرة, كيػػػؿ لمػػػف خػػػالفكا ككػػػذبكا يػػػـك القيامػػػة

 .(ٕ)اآلخرة, كيعممكف لمدنيا كنسكا اآلخرة ركف عمىكيقدمكنيا كيؤث
البشػر, بادئيػا عمػييـ بالشػكر مػنيـ, كمػع ذلػؾ فػأكثر النػاس  عمػى -تعػالى –بياف نعػـ اهلل -ٓ

ككافرىـ عمى البشر كافة لمؤمنيـ حيث يعكد اهلل تعالى في السكرة نعمو ابميا بالجحكد كالنكراف, يق
كسػماحتو كفضػمو: أف  -تعػالى –صالحيـ, بػرىـ كفػاجرىـ, طػائعيـ كعاصػييـ, كبيػاف رحمػة اهلل ك 

ثػـ  ,ـ يشػكركفيػيتيح لمكافر كالفاجر كالعاصي نعمة في ىذه األرض كالمؤمف كالبار كالطػائع؛ لعم
 عرضو ليذه النعـ مف خبلؿ الحديث عف: 

 :نية البارزةأضخم المشاىد الكو  -أ
﮺ ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁              چ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:

    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ                          

 .إبراهيمچۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ     ۈۆ

 إرسال الرسل لمناس:  -ب
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ : يقػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػالى

رساؿ الر إبراهيمچ  .لذلؾ نعمة تفكؽ ما ذكر مف النعـ سؿ لمناس, كا 

 غفران اهلل لمذنوب بسبب إجابة دعوة الرسل:  -ت 
, كالػػػدعكة ألجػػػؿ الغفػػػراف نعمػػػة 4١إب   راهيم: چۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅچ :قػػػكؿ تعػػػالىي

 .(ٖ)تعدؿ نعمة النكر, كىي قريب منو

                                                           

 .(ُُٓ/ُٗ), , لمرازم( انظر: مفاتيح الغيب4)
قرشي البصرم ثـ الدمشقي سامي بف ( انظر: تفسير القرآف العظيـ, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ال2)

 .(ْٕٕ/ْ) ـ,ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ, دار طيبة لمنشر كالتكزيع ِمحمد سبلمة,  ط
 (انظر: مكقع ىدل اإلسبلـ منتدم القرآف الكريـ, المفاتيح الدعكية لسكر القرآف الكريـ, مكقع سابؽ.3)
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مصػيرىـ, فػػي كشػؼ الظمػـ كالظػالميف بالحػديث عػف عاقبػة الظمػـ, كسػكء مػيؿ الظػالميف ك  -ٔ
 كبأكثر مف أسمكب, كبذكر العديد مف أسماء الظممة.  ,أكثر مف مكضع

ک  گ   گ  گ   چ : كقكلو تعػالى27إبراهيم:  چڃ  چ  چچ : كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى

 (ٔ)42إبراهيم: چیېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچ :كقكلو تعالى براهيمإگ  ڳ  
المقاصد مف األىداؼ ك و السكرة ىي غيض مف فيض مما تحتكيكاألىداؼ  كىذه المقاصد
الػذم ال تنقضػي  ,جزء مف كتاب اهلل المعجز ؛ ألف السكرةعمى سبيؿ الحصرالقرآنية, كما ذكرناه 

 عجائبو كال تحصر كجكه إعجازه كال تحصى مقاصده كغاياتو.
 العقيدة اإلسالمية في ضوء السورة:أساليب القرآن في ترسيخ  -رابعاً 

عرض العقيػدة بيػدؼ مراعػاة مقتضػى الحػاؿ, كتحقيػؽ ذلػؾ فػي تعددت أساليب الدعكة في 
مػػف  قمػػكب النػػاس كافػػة عمػػى اخػػتبلؼ مشػػاربيـ كثقػػافتيـ, فػػبل تكػػاد سػػكرة مػػف السػػكر المكيػػة تخمػػك

, كتمثػؿ أسػمكب ترسػيخ إبراىيـسكرة  ترسيخ العقيدة كمف بيف تمؾ السكراحتكائيا عمى أسمكب 
 العقيدة مف خبلليا فيما يأتي: 

 والترىيب:الترغيب  -ُ

يػػو األسػػباب التػػي لرغبػػات, ككػػره إمفقػػد فطػػر اهلل الػػنفس اإلنسػػانية عمػػى الميػػؿ لمحػػكافز كال
 .(2)اب, كتحرمو مف النعيـ, كتسمبو االستقرار الذم يطمح إليوذتجمب لو الع

ىػػذا األسػػمكب القرآنػػي حقػػو, فقػػد تضػػمنت بدايػػة السػػكرة الترىيػػب فػػي قكلػػو  إبػػراىيـكلقػػد أكفػػت سػػكرة 
حيػػػث جػػػاءت  ,كىػػػك اسػػػتفتاح مناسػػػب ,إب   راهيم چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ: تعػػػالى

ذلػػؾ بالترىيػػب فكػػاف مناسػػبان أف يتجػػو الخطػػاب إلػػى التخميػػة ك  ,السػػكرة لتعػػالج كاقػػع الكفػػر كالشػػرؾ
ڤ  ڦ   چ  :ىىـ عميو, ثـ تكرر مثؿ ىذا الترىيػب كالتيديػد فػي قكلػو تعػال كالتنفير مف ميؿ ما

كتمثؿ الترغيب في تمؾ  ,إبراهيم چڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ
اآليػػات  التػػي حشػػدت جممػػة مػػف الكعػػكد الجميمػػة التػػي يمكػػف تقسػػيميا إلػػى كعػػكد معجمػػة فػػي الػػدنيا 

چ  :حيػث قػاؿ تعػالى ,كأخرل مؤجمة في اآلخرة؛ أما األكلى فمنيػا الكعػد بالزيػادة لمػف شػكر نعمػو

عادلػػة مغفػػرة الػػذنكب كعػػدـ كمػػف ىػػذه الػػنعـ ال,ٕإب  راهيم:  چڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :لىاحيث قاؿ تع ,كيـ بيا في الدنياإىبل

أمػػا الكعػػكد الحسػػنة اآلجمػػة فمػػا ال عػػيف رأت كال أذف سػػمعت كال خطػػر عمػػى ك, 4١إب  راهيم:  چېې
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        چ  :الىقكلػػو تعػػ تأمػػؿك قمػػب بشػػر, 

                                                           

 سابؽ.المرجع ال(انظر: 4)
 (.ٓٓـ, بدكف دار, )ص ََِٗ, ِ_ محمد حسف بخيت,  طالدجني ي( انظر: مناىج الدعاة, يحيى عم2)



1 
 

إبراهيمچوئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ەئى  ائ  ائ  ەئ
كقد جاء ىذا الكعد الحسف ترغيبان بعػد بيػاف مػيؿ  ,

 ١(ٔ)األشقياء كما صاركا إليو مف الخزم كالنكاؿ
 أسموب القصة:. ٕ

كمػا دؿ , (ٕ)شغمت القصة في القرآف العظيـ حيزان كبيران, فقد مثمػت نحػك ثمانيػة أجػزاء منػو
بعػض إبػراىيـف النػاس, كقػد عرضػت سػكرة ذلؾ عمى أىمية القصة في ترسيخ العقيدة في أذىا

السػكرة جػزءان مػف عبلقػة مكسػى مػع قكمػو فػي  ت, فقػد أكردقصص األنبياء مثؿ قصػة مكسػى 
يـ مف فرعكف, كمف العػذاب الميػيف تسياؽ استعراض أسمكب الدعكة بالتذكير بالنعـ, مف ذلؾ نجا

عمػييـ , كغيػر المػف كالسػمكل نزالػو إيػاىـ , كا  الغمػاـ ليػـ, كتظميػو البحػر الذم كقع بيـ منو, كفمقو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ فقد قاؿ تعػالى: ,ذلؾ مف النعـ

ٹ   ٹ  ٹ    ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 (ٖ).ففي ذلؾ التذكير دالئؿ عمى كحدانية اهلل كقدرتو ,إبراهيمچڤ  ڤڤ
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک    ڈ  ڈچ : لى ااآليػػات مصػػير المكػػذبيف فػػي قكلػػو تعػػ تـ بينػػثػػ

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ   گ  گک  ک  ک

 .إبراهيمچڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

المخاطػب قػد يبعػد  كقد تحدثت اآليات بأسمكب قصصي مقتضب, بعيدان عػف االسػتطراد الػذم
ألخيػرة مػف صػفحة الكاقػع شػارة القصصػية اعف التركيػز المطمػكب فػي ىػذا الخطػاب, ثػـ جػاءت اإل

قصػة سػيدنا فػي السػكرة  تذكػر كمػا (ٗ),قريش مػف ىمػؾ مػنيـ يػكـ بػدر مشرككما أكرده حيف ذكرت 
 .إبراىيـ

 أسموب ضرب المثل : -ٖ

 حال الكافرين وأعماليم:  -المثل األول
 حيث اشتممت السكرة عمى عدة أمثاؿ ترسخ العقيدة في أذىاف الناس منيا: 

 .الكافريف كمصيرىـياف أعماؿ ب-أ
                                                           

(انظر: أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ, كسيـ فتح اهلل,, بدكف طبعة, بدكف دار, بدكف 4)
 (.ْٕٔ/ْ) البف كثير تفسير القرآف العظيـ,ك (, أيضان: ٔتاريخ)ص

 (.َُاألردف, )ص -, دارة الفرقافُٕٖٗ, ُس, ط( انظر: القصص القرآني إيجار كنفحاتو فضؿ عبا2)
 (.ُّ/َِٗ)كىبة الزحيمي ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, 3)
 (.ٕ)صلكسيـ فتح اهلل,  ( انظر: أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو,4)
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 ,ككف ميؿ أعماليـ يـك القيامة, ككيؼ يلى مثبلن لمف عبد مع اهلل غيره اضرب اهلل تعب. 

ى  ائ         ائ     ىې  ې  ې           ېچ  فيقكؿ تعالى: ,حسرات عمييـ لعدـ إيمانيـ باهلل

فيؤالء يأتكف , إبراهيم چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی     ېئۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ
كيطمبكف ثكابيا يكـ القيامة, فضرب اهلل  ,دنيا كالصدقات كصمة الرحـالبأعماؿ ظاىرىا حسف في 

فبل  ,(ٔ)فكصفيـ بمف طمب ذرات الرماد التي بعثراتيا ريح عاصفة شديدة ,ليـ مشابو لما فعمكه
 ألنيـ بنكا أعماليـ عمى غير أساس صحيح.  ؛يجد ىؤالء شيئان 

 :فضل كممة التوحيد -ثل الثاني الم

كما ذلؾ إال ألنيا أعظـ  ؛تنكعت أساليب القرآف الكريـ في تكصيؿ رسالة التكحيد لمناس "
كرة القرآنية قرآف الكريـ, كالمتدبر في ىذه السكحرم بيا أف تككف محط عناية ال ,حقيقية في الككف

بيذه كقمكبيـ الناس  رسيخيا في عقكؿ, حتى جاء تؿ ىذه الكممة كاىتماـ القرآف بيايدرؾ مدل ثق
ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  چ  فقد قاؿ تعالى:, (ٕ) "الصكر الرائعة كالمثؿ البديع

پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

أمرىـ مف العذاب في نار جينـ,  أحكاؿ األشقياء كما آؿ إليو - لىاتع–فبعد أف بيف اهلل  ,إبراهيمچ
 .(ٖ)لترسيخ المعاني في األذىاف, كما ىك الشأف في القرآف ؛بتشبيو المعنكيات بالحسيات

كممة اإليماف ثابتة في قمب المؤمف كثبكت جذع النخمة في األرض أف أصؿ  "ككجو الشبو
نما يترتب ا  ك  ,كاألفعاؿ الطيبة ترفع إلى السماء كيبنى عمييا األعماؿ الصالحة يا,فإنما يتفرع من

                                                           

مصابكني, ل تفسير ابف كثير,مختصر ك (, َِّ/ ُّ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج,) 4)
, ُْٔٗ -ىػ ُّّٖ, ٔ(, أيضان: أكضح التفاسير, محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب ,  طِْٗ/ ِ)

(, أيضان: أضكاء البياف في إيضاح القرآف , محمد األميف بف محمد َّٖالمطبعة المصرية كمكتبتيا,)ص
 .(ِْٓ/ِلبناف,)  –.دار الفكر, بيركت مػُٓٗٗىػ _ ُُْٓالمختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي, 

 (.ٗ)صكسيـ فتح اهلل,  ( أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو,2)
 (.َِّ/ُّ)لكىبة الزحيمي, ( انظر: التفسير المنير في العقيدة الشريعة كالمنيج,3)
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, ككؿ عمؿ المؤمف عمى ذلؾ مف ثكاب اهلل تعالى كرضاه دائـ يحصؿ االنتفاع بو في كؿ كقت 
 (ٔ).خير كبركة لنفسو كلمف حكلو"

 أسموب الحوار والمناقشة:  -ٗ
البميغة, كالتي تستخدـ مف أجؿ تقرير ساليب الحكيمة ناقشة مف أبرز األييعد أسمكب الحكار كالم

ير يالعقيدة لكجكد شريحة مف الناس المعتديف بأفكارىـ كآرائيـ الفاسدة, كالتي بحاجة إلى تغ
كاألنبياء جميعان مف أجؿ الكصكؿ إلى فمذلؾ كانت كسيمة القرآف الكريـ كرسكلنا محمد 

 فيما يأتي:  يـإبراىذلؾ األسمكب في سكرة فتمثؿ  ,الحقائؽ
 الحوار الذي دار بين السادة واألتباع.-أ

تباع في النار, فقد الحكار الذم دار بيف السادة كاأل إبراىيـمف خبلؿ سكرة  كضح 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ذكر تعالى قكليـ

ژ  ژ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ادة كاألتباع تباع, فذكر ما طمبو الضعفاء مف السمحاكر بيف السادة كاأل, فقد أباف اهلل إبراىيـچ
تباع الرسؿ: ة الذيف استكبركا عف عبادة اهلل كحده كعف اكالكبراء في العقؿ كالتفكير, أكلئؾ القاد

اهلل ككذبكا الرسؿ متابعة بأمرىـ فكفركا ب كمؤتمريففي األعماؿ,  مقمدييـكأنيـ كانكا تبع ليـ, 
لسادة فطمبكا منيـ أف يدفعكا عنيـ بعض عذاب اهلل, كما كانكا يعدكنيـ, فأجابيـ القادة المتبكعكف 

تٌباعو, كأرشدىـ إلى الخير, صميف مف الدفاع عنيـ : أنو لك ىداىـ اهلل لدينو الحؽ, ككفقيـ النمت
 .(ٕ)لـ ييدنا ليديناكـ كأرشدناكـ إلى سمكؾ الطريؽ األقكـ, كلكنو

ال  ءأف اعتراؼ المستكبريف كالمذنبيف بضبلليـ يكـ الجزا كمف المعاني المستفادة مف اآلية
 .ينجييـ مف العقاب كالحساب

 الحوار الذي دار بين الشيطان وأتابعو.  -ب

ذكر ما بيف الشيطاف كمف  ,الحكار الذم دار بيف السادة كاألتباع --بعد أف ذكر اهلل 
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چفقد ذكر تعالى: ,ؼ تيرب منيـ الشيطافككي ,أغكاىـ

                                                           

 (.  ُٗٓ/ٓالتفسير المنيجي, لجنة مف عمماء األردف)(4)

 (.ُٓٗ/ ِ(, كمختصر تفسير ابف كثير, )ِّٔ/ُّة الشريعة كالمنيج,)( انظر: التفسير المنير في العقيد2)
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ۀ  ہ    ۀڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳگ  گ  گ     ڳ   ڳ

﮴   ڭ  ۇ  ۓھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہہ  ہ ﮳    ﮲   ۆ    ۇۓ   

 ىي تبرؤما ذكره السادة كالشيطاف كاحدة  , فالعبلقة بيفإبراهيمچۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
ألنو أعمف أف اهلل  ؛المتبكع مف التابع, كلكف الشيطاف كاف أصدؽ في ىذه المحاكرة مف اإلنساف
ىـ, كأما ىك فكعد كعد الناس كعد الحؽ كىك البعث كالجزاء عمى األعماؿ, فكفى ليـ بما كعد

 .(ٔ)كأنو ال بعث كال جزاء, فأخمؼ الكعد ,بخبلؼ ذلؾ الناس

في ذلؾ يعد  ف كاالستمرارلمكر الشيطا آلية بأف االستجابةكمما يستفاد مف ىذا الحكار في ا
 .22إبراهيمچۇۓ   ﮲  ﮳   ﮴   ڭ  ۇ  ۓچ ؿ:كلذا قا ,عبادة لو مف دكف اهلل

  

                                                           

/ ْ)لمعاني, (, أيضان: انظر: بياف المعاني,َِْ/ُّ( انظر : التفسير المنير في العقيدة الشريعة كالمنيج , )4)
ِٕٗ.) 
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ىالغصلىاألول

ىفيىدورةىإبراهومىىهونواقضالتوحودى
 -ثالثة مباحث :وفيو  

ا.-المبحث األول  تعريؼ التكحيد لغةن كاصطبلحن

 التكحيد في ضكء السكرة. أنكاع -المبحث الثاني

 نكاقض أنكاع التكحيد.-المبحث الثالث

 .ثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمعأ-المبحث الرابع
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ىالمبحثىاألول

ىتطروفىالتوحودىلعًظىواصطالًحا

 التوحيد لغة:-أوالً 

, (ُ)"الكحدةمف ذلؾ الكاك كالحاء كالداؿ: أصؿ كاحد يدؿ عمى االنفراد ك "قاؿ ابف فارس: 
د ىك الفرد الذم لـ يزؿ كحده كلـ يكف معو آخر, كىك اسـ بني لنفي ما يذكر معو مف كاألح"

 .(ِ)"ألنو مف الكحدة. كاألحد: بمعنى الكاحد -؛كحد العدد, كاليمزة بدؿ مف الكاك كأصمو

كلذا قاؿ سبحانو:  ,ككانت العرب تطمؽ  لفظ األحد عمى المعدكد الذم يسمى بعده ثاف
 .إلخبلصا چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 صطالحًا: ا التوحيد -ثانياً 

كصفاتو  الكيؼء كالمثؿ عف ذات اهلل تعالىىك نفي عرفو الشيخ أبك بكر أبك زيد بقكلو: "
  (ّ) ."كأفعالو, كنفى الشريؾ في ربكبيتو, كعبادتو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ فقكلو تعالى: 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ :,  كقكلوكؼء عف غير اهلل تنفي ال ,اإلخالصچٺ  ٿ  ٿ   

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  چ , كقكلو:46الرعد: چڍ 

, تنفي الشريؾ في الربكبية.  يونسچۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ

                                                           

اركف,  دار معجـ مقاييس المغة, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, تحقؽ: عبد السبلـ محمد ى (ُ)
, مختار الصحاح, زيف الديف بف عبد القادر الحنفي الرازم, تحقؽ: يكسؼ (ٔ/َٗ) ـ,ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكر,

 (ّّْ)صـ,ُٗٗٗىػ / َُِْصيدا, –الدار النمكذجية, بيركت  -, المكتبة العصرية ٓالشيخ محمد, ط
 ىػ, ُُْْبيركت, ر صادر, داّط لساف العرب, محمد بف مكـر بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر,  ((2
بيدم, (ّ/َٕ) تحقيؽ: مجمكعة  تاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني الزَّ

 .(ٕ/ّٕٔ)بدكف طبعة, دار اليداية,  مف المحققيف,
(
3
 .(ّٓ )ص,السعكدية. -أبك بكر الجزائرل, بدكف طبعة, مكتبة العمـك كالحكـعقيدة المؤمف, (
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ې  ې     ې   ۅ  ۉ  ۉ   ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  كقكلو:

 . (ُ), تنفي الشريؾ في العبادةاألنعام چ

كصفات كأفعاالن, فبل  إفراد المعبكد بالعبادة مع اعتقاد كحدتو ذاتان "أنو: بالسفاريني  عرفوك 
تقبؿ ذاتو االنقساـ بكجو, كال تشبو صفاتو الصفات كال تنفؾ عف الذات, كال يدخؿ أفعالو 

 .(ِ)"االشتراؾ, فيك الخالؽ دكف مف سكاه

  (ّ)". سكاه ليـ رب كال غيره ليـ خالؽ ال الخمؽ خالؽ ىك اهلل بأف اإلقرار ىك: التكحيد"

 . لوجميع صفات الكماؿ ك  بالربكبية كاأللكىية فالتكحيد: ىك إفراد اهلل 

 كصفاتو بذاتو منفرد كتعالى سبحانو اهلل بأف كالشيادة االعتقاد ىك التكحيدكقيؿ: "
لييتو, كربكبيتو   (ْ)." كمو ذلؾ في لو شريؾ ال بادتو,كع كا 

ثباتعف كؿ ما ال يميؽ بذاتو كصفاتو كأفعالو كترل الباحثة أف التكحيد: تنزيو اهلل   , كا 
 .كتفرده بصفات الكماؿ كاألسماء الحسنى ,الربكبية كاأللكىية لو ال ألحد سكاه سبحانو

  

                                                           

 .(ّٓ )ص,السعكدية. -أبك بكر الجزائرل, بدكف طبعة, مكتبة العمـك كالحكـنظر عقيدة المؤمف, ا((4
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية, شمس الديف, سالـ ((ِ

 .(ٕٓ/ُـ,)ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -دمشؽ -,مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا ِالسفاريني الحنبمي, ط
 .(ٕٗ/ ِ) التدمرية العقيدة شرح الميدية (التحفةّ)
 .(ّٗ/ ُ) القبكرية عقائد إبطاؿ في الحنفية عمماء (جيكدْ)
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ىالمبحثىالثاني

ىأنواعىالتوحودىفيىضوءىالدورةى

"التكحيد الذم جػاءت بػو  ـ ابف تيمية التكحيد الذم جاءت بو الرسؿ بقكلو:كضَّح اإلما
الرسؿ إنما يتضمف إثبات اإلليية هلل كحده بأف يشيػد أف ال إلػو إال اهلل, ال يعبد إال إياه, كال 

ا يتككػؿ إال عميػو, كال يكالي إال لو, كال يعادم إال فيو, كال يعمؿ إال ألجمو, كذلؾ يتضمف إثبات م
ى(ُ)أثبتو لنفسو مف األسماء كالصفات".

 -:كقد قسـ عمماء السمؼ التكحيد إلى ثبلثة أنكاع

 .تكحيد الربكبية -ُ

 .كتكحيد األلكىية -ِ

 .(ِ)كتكحيد األسماء كالصفات -ّ

عمييـ  -تيا ككيؼ دعا الرسؿ قىذه األنكاع الثبلثة مبينة حقي إبراىيـكقد تناكلت سكرة 
 .إلييا- السبلـ

 توحيد الربوبية-األولالمطمب 

 :الرب لغةً -أوالً 

كالمربي, كالقيـ,  يطمؽ عمى المالؾ, السيد,اسـ مركب مف الراء كالباء, المغة:  في الرب
ذا أطمؽ  ,كال يطمؽ غير مضاؼ إال عمى اهلل تعالى,  كالمنعـ, كالمدبر, كالمتمـ, كالمصمح كا 

 .(ّ)يقاؿ: رب البيت أك رب الغبلـفباإلضافة 

                                                           

ٍعقيٍكًؿ, تقي الديف أبك العباس أحمد(4) ًرٍيًح المى ٍنقيٍكًؿ ًلصى ًحٍيًح المى بف عبد  دىٍرءي تىعىاريًض العىٍقًؿ كىالنٍَّقًؿ أك ميكىافىقىةي صى
 (.ِِْ/ ُالرياض ) -, الناشر : دار الكنكز األدبية ُُّٗ, ُط  ـ بف تيمية, تحقيؽ: محمد رشاد سالـ,الحمي
 (ػ.ْٕ/ُق, )ُُِْ-ىػَُِْ, ُط أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة, سعكد الخمؼ, انظر:((2
 (.ُِّ/ُظر: المعجـ الكسيط, لمجمع المغة, القاىرة, دار الدعكة, )ان((3



46 
 

كالتدبير كاإلنعاـ كالطكؿ التممؾ كالقياـ عمى الشيء ك السيادة  معنى الرب لغةفيؤخذ مف 
ككميا تصب في  ,كاإلحياء كاإلماتة كالرعاية كاإلنشاء ك الخمؽ كاإليجاد , كما يناط  بيذه المعاني

 .إضافة مطمقان بدكف مف لفظ الرب المأخكذ نى الربكبيةعم

اؤه السيد الذم ال شبو ؿ ثنج" فربنا :اهلل في معنى اسـ الرب  :الطبرم قاؿ ابف جرير
, كالمالؾ الذم لو الخمؽ عمييـ مف نعمة أسبغما مخمقو  أمر, كالمصمح ؿ في سؤددهلو كال مث
 .رب الدار كرب الماؿ: ( في حؽ المخمكؽ إال مضافة فيقاؿ, كال تستعمؿ كممة )الرب(ٔ)"كاألمر

معرفان باأللؼ كالبلـ كما يقاؿ ىذا الرب كال يقاؿ لممخمكؽ :"(رحمو اهلل)ةتيبققاؿ ابف ك 
لت األلؼ فإذا قيؿ الرب د ,ألف اهلل مالؾ كؿ شيء ؛, إنما يقاؿ رب كذا فيعرؼ باإلضافةذايل

ذا قيؿ لمخمكؽ رب كذا كرب كذا نسب إلى شيء خاصكالبلـ عمى معنى العمكـ ألنو ال  ؛, كا 
 (ٕ)."يممؾ غيره

 :اصطالحاً  وبيةالربتوحيد  -ثانياً 
د الربكبية: ىك "االعتقاد الجاـز بأف اهلل كحده رب كؿ شيء كمميكو, ال شريؾ لو, تكحي

كىك الخالؽ كحده كىك مدبر العالـ كالمتصرؼ فيو, كأنو خالؽ العباد كرازقيـ كمحيييـ كمميتيـ, 
 .(ّ)كاإليماف بقضاء اهلل كقدره كبكحدانيتو في ذاتو, كخبلصتو ىك: تكحيد اهلل تعالى بأفعالو"

ىك الفاعؿ المطمؽ في الككف بالخمؽ اإلقرار بأف اهلل " :ؼ بعبارة أكسع بأنو ىككعيرٌ 
كالنقص كاإلحياء كاإلماتة كغير ذلؾ مف األفعاؿ ال يشاركو في ة سير كالزياديدبير كالتغيير كالتكالت

 .(ٗ)" فعمو سبحانو أحد
لمخمكقات, فيك رب فاسـ الرب لو الجمع الجامع لجميع ا: "( رحمو اهلل) قاؿ ابف القيـ  

كؿ شيء كخالقو, كالقادر عميو, ال يخرج شيء عف ربكبيتو, ككؿ مف في السماكات كاألرض عبد 
لو في قبضتو, كتحت قيره, فاجتمعكا بصفة الربكبية, كافترقكا بصفة اإلليية, فأليو كحده 

                                                           

 .بتصرؼ يسير ( ُِْ/ُتفسير الطبرم )( 4)
 ُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗ,  ُأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,تحقيؽ: أحمد صقر,ط(غريب القرآف 2)

 (.ُٓ-ُ) .ـ, الناشر: دار الكتب العممية 
جعة كتقديـ: الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح )أىؿ السنة كالجماعة(, عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم,مرا((3

 ق,ُِِْ, دار النشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد السعكدية, ُصالح آؿ الشيخ, ط
 .(ػَٓ)ص

 (ٖص )دار التكزيع كالنشر ,د. محمد نعيـ ياسيف  , حقيقة نكاقضوك ( اإليماف أركانو 4)
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ة كالتككؿ, كالرجاء السعداء, كأقركا لو طكعا بأنو اهلل الذم ال إلو إال ىك, الذم ال تنبغي العباد
كالخكؼ, كالحب كاإلنابة كاإلخبات كالخشية, كالتذلؿ كالخضكع إال لو, كىنا افترؽ الناس, 

مكحديف في الجنة, فاإلليية ىي التي فرقتيـ,  مشركيف في السعير, كفريقان  كصاركا فريقيف: فريقان 
  (ُ)".كما أف الربكبية ىي التي جمعتيـ

 اْلِفْطَرةِ  َعَمى ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكل  " : كحديث رسكؿ اهلل  :"اهللككما قاؿ ابف أبي العز رحمو 
َداِنوِ  َفَأَبَواهُ  رَاِنوِ  َأوْ  ُيَيو  َساِنوِ  َأوْ  ُيَنص  ال (ٕ)"َجْدَعاءَ  ِفيَيا َتَرى َىلْ  اْلَبِييَمةَ  ُتْنَتجُ  اْلَبِييَمةِ  َكَمَثلِ  ُيَمج 
 .(ٖ)"كما قاؿ بعضيـ ان ال شر ك  ان معناه يكلد ساذجان ال يعرؼ تكحيد :يقاؿ

كتكحيد الربكبية ىك اإلقرار أف اهلل خالؽ كؿ شيء كأنو ليس لمعالـ صانعاف متكافئاف " 
النظر كىك الغاية عند كثير مف أىؿ  ,مف في الصفات كاألفعاؿ, كىذا التكحيد حؽ ال ريب فيو

بؿ  ,معركفة مف بني آدـطائفة  و, كىذا التكحيد لـ يذىب إلى نقيضكالكبلـ كطائفة مف الصكفية
كرة عمى اإلقرار بغيره مف المكجكدات كما طكرة عمى اإلقرار بو أعظـ مف ككنيا مفطالقمكب مف

فإف المشركيف مف العرب كانكا يقركف بتكحيد  ؛اهلل عنيـ ىفيما حك -عمييـ السبلـ -قالت الرسؿ 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :كلوكما أخبر تعالى عنيـ بق ,الربكبية كأف خالؽ السمكات كاألرض كاحد

 (ٗ)"  .25لقماح: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ
" العديد مف دالئؿ التكحيد فقد بيف أنو تعالى الذم خمؽ إبراىيـفي سكرة " لقد ذكر اهلل 

السمكات كاألرض كما بينيما, كىك الذم سخر الشمس كالقمر لتييئة مصالح العباد كمنافعيـ, 
 كىك الذم ينزؿ المطر مف السماء كينبت النبات.

 :الربوبية في خمق السماوات واألرضداللة توحيد  -ُ

و خمؽ ل كأنو ال تصمح األلكىية إال لو: بأف ,تعالى ذكره معرفان خمقو حجتو عمييـ اهلل فقد ذكر
كىك الحؽ منفردان بخمقيا لـ يشركو في  ,كأنو مف فطر السمكات كاألرضالسمكات كاألرض بالعدؿ 

كدليمو  ,ة كالعبادة دكف جميع خمقوياستحؽ بذلؾ األلكىإحداثيا شريؾ كلـ يعنو عمييا معيف, ف
 .4١إبراهيم: چۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ :ى قكلو تعال

                                                           

ياؾ نستعيف, محمد بف( (4 أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 -ىػ  ُُْٔبيركت,  -,دار النشر: الكتاب العربي ّقيـ الجكزية, تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم, ط

 (.ٖٓ/ُـ, )ُٔٗٗ
 .(ّٕٗ/ ّ)ُّٖٓ(أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الجمعة باب الطيب لمجمعة حديث رقـ 2)
حققو كعمؽ عميو  –إلماـ القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز الدمشقي ( شرح العقيدة الطحاكية ا3)

 (ّّ/ُمؤسسة الرسالة . )–شعيب األرنؤط  –كخٌرج أحاديثو كقدـ ليـ د. عبد اهلل بف عبد المحسف الترم 
 ( ِٗ-ِٓ/ُ) المرجع السابؽ( 4)
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كىنا تتساءؿ الرسؿ في معرض الرد عمى كفر أقكاميـ كشكيـ كريبيـ ككأنيـ يقكلكف: أفي 
ات في آي كجكد اهلل كربكبيتو كألكىيتو ريب كارتياب كىذه آثار عظمتو تدؿ عمى حجة تكحيده

 السماكات ك األرض؟
, دكف غيره باأللكىية كاإلفرادكخالقيما فيك المستحؽ لمعبادة فاطر السماكات كاألرض ك ىفاهلل 
 .(ُ)يدعككـ ليغفر لكـ مف ذنكبكـ كيؤخركـ إلى أجؿ مسمىكىك الذم 

لينبو ؛ كفاطر السمكات كاألرض خالقيا كمخترعيا كمنشأىا كمكجدىا بعد العدـقاؿ القرطبي: "
ف اهلل أل ؛كالسمكات كاألرض تنطقاف لمفطرةأفي اهلل شؾ "  ,(ٕ)"ادة إال لوى قدرتو فبل تجكز العبعم

, قاؿ رسميـ ىذا القكؿ ألف السمكات كاألرض آيتاف ىائمتاف أبدعيما إبداعان كأنشأىما إنشاءن 
 (ٖ)".في كيرد الشارد إلى الرشد سريعان بارزتاف , فمجرد اإلشارة إلييما تك

 .إبراىيـچڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قال تعالى

 بعيف محمدا ي تر ألـ: محمد لنبيو مف غيره كاأللكىيةة يدك استحقاقو العب تعالى تأكيد قكؿ يف" 
 (ْ)يف." معال ك  ظيير بغيرا مبإنشائيدنا منفر  بالحؽ كاألرض السمكات أنشأ المَّو أف فتعمـ, قمبؾ

                                                           

 (.ُْْ/ْتفسير ابف كثير)انظر  ((4
 (ّْٔ/ٗ) القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف,(2)
 -بيركت -ىػ, الناشر: دار الشركؽ  ُُِْ - ُٕطسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي,, ( في ظبلؿ القرآف3)

 (ََِٗ/ْ) .القاىرة
 .(ّْٔ/ٗالقرطبي)حكاـ القرآف الجامع أل ((4
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ربكبيػػػة اهلل أييػػػا المخاطػػػب أف مػػػف كمػػػاؿ عممػػت  فقػػػدلمتقريػػػر أم  ألـ(لى)اقكلػػػو تعػػػـ فػػػي سػػتفيااالك 
كمػػا دمػػت تقػػر بيػػذا المظيػػر الػػداؿ عمػػى ربكبيتػػو  ,كقدرتػػو عمػػى الخمػػؽ بػػالحؽ لمسػػماكات كاألرض

سػػبحانو قػػادر عمػػى بعػػث الخمػػؽ مػػف  والمتفػػرد بيػػا عػػف سػػائر الكجػػكد فػػاعمـ عنػػدىا عمػػـ اليقػػيف بأنػػ
كؿ قيقاؿ ابف كثير: "  ,إبراىيـچڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ :ؿ في آخر اآليةكلذا قا, جديد
بأنو خمؽ السمكات كاألرض التي ىي أكبر  ,قدرتو عمى معاد األبداف يـك القيامةمخبران عف  تعالى

الػذم قػدر عمػى خمػؽ ىػذه السػمكات فػي ارتفاعيػا كاتسػاعيا كعظمتيػا, كمػا  أليسمف خمؽ الناس, 
اكػب الثكابػت كالسػيارات, كالحركػات المختمفػات, كاآليػات البػاىرات, كىػذه األرض بمػا فييا مػف الكك 

فييػػا مػػف ميػػاد كأكتػػاد, كبػػرارم كصػػحارم, كقفػػار كبحػػار, كأشػػجار كنبػػات, كحيػػكاف عمػػى اخػػتبلؼ 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ قػػاؿ تعػػالى: ,أصػنافيا كمنافعيػػا كأشػػكاليا كألكانيػا

 .(ُ)"  األحقافچھ   ے      ے  ۓ            ۓ ﮲    ﮳     ھہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ
 غير مف كاألرض السمكات أنشأم الذ فالمَّو"  (.ٕٖ: إبراىيم)چ﮺ ﮻  ﮼   ﮽   چ قال تعالى:

, كىك الذم خمؽ ىك المستحؽ لئلفراد بالعبادة عف غيره مف المخمكقات ,(ِ)" الناسا أيي شيء
, أال يستحؽ أف يعبد كحده كال يشرؾ عمى غير مثاؿ سبؽا مدعيما كاخترعيالسمكات كاألرض أب

 .معو شريؾ ! 
قىاؿى  السَّمىكىات خمؽ ًبذكر فىبىدىأى " :يقكؿ ابف القيـ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ  :تىعىالىى كى

آ  عمراحچک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  
 كالبحار فاألرض اٍلقيٍرآف ًفي كثير كىىىذىا ,

 ًفي سيكرىة تىًجيء إف قؿ بىحر ًفي كقطرة السَّمىكىات إلى باإلضافة اتالسَّمىكى  تىحت مىا ككؿ كاليكاء
مَّا كسعتيا عظميا عىف ًإٍخبىارنا ًإمَّا ذكرىىا كفييىا إال اٍلقيٍرآف مَّا بيىا اقسامن إ كىاً   ًفييىا الٌنظر إلى ديعىاء كىاً 
مَّا مَّ  كرافعيا بانييا  ظـع عمى بيىا يستدلكا أف لمعباد إرشادان  كىاً  ال اكىاً  انىوي  ًمٍنوي  اٍسًتٍدالى  عمى بخمقيا سيٍبحى
مَّا كىاٍلقيمىة اٍلمعىاد مف ًبوً  أخبر مىا ال كىاً   ًإلىو الى  الًَّذم اهلل كىأىنو كحدانيتو عمى لىيىا بربكبيتو ًمٍنوي  اٍسًتٍدالى
مَّا ىيكى  اال ال كىاً   حكمتو تىماـ عمى ييىافً  الفطكر كىعدـ أجزائيا كالتئاـ كاستكائيا بحسنيا ًمٍنوي  اٍسًتٍدالى

قدرتو كىذىًلؾى  كى  (ّ)."اٍلبشر عقكؿ تتقاصر الًَّتي كالعجائب كىاٍلقىمىر كىالشٍَّمس اٍلكىكىاًكب مف ًفييىا مىا كى
 عمي ربوبيتو.داللة خمق الشمس والقمر والنجوم  -ِ

إبراهيمچۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ     ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ۆچ قاؿ تعالى: 
فاهلل , 

فقد  يتعاقباف عميكـ أييا الناس بالميؿ كالنيار, لصبلح أنفسكـ كمعاشكـ رسخر الشمس كالقم
                                                           

 (.ُْٖ/ْتفسير ابف كثير) ((4
 (.ُٖٔ/ُّتفسير الطبرم) ((2
إلرادة,:محمد بف أبي بكر الديف ابف قيـ الجكزية , دار الكتب مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كا ((3

 (ُٕٗ/ُبيركت.,) –العممية 
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صبلحسخر الشمس مف أجؿ منافعكـ  أسبابكـ بالنيار, كجعؿ الميؿ لمسكف تسكنكف فيو,  كا 
ال يفتراف كال ينياف  ,(ُ)نيما دائباف في طاعة اهللإ :دىاًئبىٍيفً في معنى  كقيؿ كرحمة منو بكـ

 (ٕ).ف حساب أزمنتكـ كمصالح أبدانكـ كحيكاناتكـ كزركعكـ كثماركـيسعياف لمصالحكـ م
ۈئ  ۈئ   ېئ    چ بدليؿ قكلو:  كال نياران  كسخر لكـ الشمس كالقمر دائبيف أم يسيراف ال يفتراف ليبلن 

يسچجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی
گ  گ   گ     ڳ  ڳ   چ  كقكلو:, 

األعرافچڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
فالشمس  ,

كالقمر يتعاقباف, كالميؿ كالنيار يتعارضاف, فتارة يأخذ ىذا مف ىذا فيطكؿ, ثـ يأخذ اآلخر مف 
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  چ  ,ىذا فيقصر

 .(ّ)ُّفاطر: چڇ 
شيـ يككيؼ كاف الناس يسعكف في معا ,العالـ أمر الميؿ كالنيار كلكال طمكعيما لبطؿف"

ثـ تأمؿ  ,ككيؼ كانكا يتينكف بالعيش مع فقد النكر ,كالدنيا مظممة عمييـ أمكرىـكيتصرفكف في 
ى السبات إلالحكمة في غركبيما فإنو لكال غركبيما لـ يكف لمناس ىدكء كال قرار مع فرط الحاجة 

كظيكر سمطانيا في النكـ المعيف عمى ىضـ الطعاـ  ,كجمكـ الحكاس كانبعاث القكل الباطنة
كاتصاؿ  ,بدكاـ شركؽ الشمس ىض تحمر ثـ لكال الغركب لكانت األ ,عضاءلى األإكتنفيذ الغذاء 

بمنزلة السراج يرفع  فصارت تطمع كقتان  ,طمكعيا حتى يحترؽ كؿ ما عمييا مف حيكاف كنبات
كصار ضياء النيار مع  ,ؾ ليقركا كييدؤاثـ تغيب عنيـ مثؿ ذل ,ىؿ البيت ليقضكا حكائجيـأل

 (ْ) "ظبلـ الميؿ كحر ىذا مع برد ىذا مع تضادىما متعاكنيف متظاىريف بيما تماـ مصالح العالـ

 شجار داللة نزول المطر وانبات النباتات واأل -ّ
مشاىد عمى قدرتو كلطفو أنو الرب الذم إلي دليؿ حسي مممكس متكرر  أشار اهلل 
نعامو ك يشمؿ إحسانو ك   ولك قفيك الذم ينزؿ ليـ المطر مف السماء ل ,جميع مخمكقاتو رحمتوا 

    ﮺ ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                چ تعالى:

اهلل الذم أنشأ السماكات , فإبراهيمچ    ڭ  ڭ  ڭ                  
بو الشجر كالزرع, فأثمرت رزقا كاألرض مف غير شيء أييا الناس, كأنزؿ مف السماء غيثا أحيا 

                                                           

 (.ُّ/ُٔانظر: تفسير الطبرم) ( (4
, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم, تحقيؽ عبد الرحمف ( تيسير الكريـ الرحمف تفسير كبلـ المناف 2)

 .(ِْٔ/ُ) .ة الرسالةـ, مؤسس َََِ-ىػ َُِْ, ُبف معبل المكيحؽ, ط
 (.ّْٗ/ْانظر: تفسير ابف كثير ) ((3
 .(َِٕ/ُ البف القيـ) ( مفتاح دار السعادة,(4
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( لكـ تركبكنيا كتحممكف             ( كىي السفف )      ) ,لكـ تأكمكنو
الذم  فمف ىذه صفتو ىك, (ُ)( ماؤيىا شراب لكـ    ڭ  ڭ  ) ,فييا أمتعتكـ مف بمد إلى بمد

خبلص الطاعة  و كال لغيره مف أكثانكـ , ال مف ال يقدر عمى ضٌر كال نفع لنفسلويستحٌؽ العبادة كا 
 (ٕ)أييا المشرككف كآليتكـ.
 ,محفكظان  عدد تعالى نعمو عمى خمقو بأف خمؽ ليـ السمكات سقفان قد ك "  قاؿ ابف كثير:

كأنزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو أزكاجا مف نبات شتى ما بيف ثمار كزركع  كاألرض فرشان 
كسخر الفمؾ بأف جعميا طافية عمى تيار ماء  ,فعمختمفة األلكاف كاألشكاؿ كالطعكـ كالركائح كالمنا

, كسخر البحر لحمميا ليقطع المسافركف بيا مف إقميـ إلى -تعالى–البحر تجرم عميو بأمر اهلل
ر تشؽ األرض مف قطر إلى إقميـ آخر لجمب ما ىنا إلى ىناؾ, كما ىناؾ إلى ىنا, كسخر األنيا

 .(ٖ) "نكاع المنافعلمعباد مف شرب كسقي, كغير ذلؾ مف أ قطر رزقان 

سماء ليعـ كؿ أجزاء األرض, مف الالمطر  كالذم نخمص إليو مما تقدـ أف إنزاؿ اهلل 
كرائحة لدليؿ كاضح عمى أف كراء ىذا  الزركع المختمفة لكنان كطعمان بثـ ينبت األرض عمى أثره 

 كاضحه  ـ ذكره دليؿه يتصرؼ فيو كيؼ يشاء بيده الخمؽ كاألمر, فكؿ ما ت الككف إليان قادران حكيمان 
 عمى تكحيد الربكبية.

لتكحيد األلكىية, فمف أقر بالربكبية يمزمو أف يقر إف تكحيد الربكبية مستمـز  :كختامان نقكؿ
 ألف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية, فمف عبد اهلل كحده فيك مقر بأف اهلل ىك ؛باأللكىية

 الخالؽ كحده المحيي المميت كحده.

 :توحيد األلوىية-الثانيالمطمب 

 األلوىية لغة :-أوالً 

ـي  اٍليىٍمزىةي  أىلىوى  قاؿ ابف فارس: " لىوي . التَّعىبُّدي  كىىيكى  كىاًحده, أىٍصؿه  كىاٍليىاءي  كىالبلَّ سيمّْيى  تىعىالىى, المَّوي  فىاإٍلً  كى
ييقىاؿي . مىٍعبيكده  أًلىنَّوي  ًبذىًلؾى  ؿي  تىأىلَّوى : كى    (ْ)" .تىعىبَّدى  ًإذىا: الرَّجي

                                                           

 (ُّ/ُٔ( انظر: تفسير الطبرم)(4
 (ُّ/ُٔ(انظر المرجع السابؽ.)2)
 ّْٗ/ْ( تفسير ابف كثير 3)
 (ُِٕ/ ُ) المغة (مقاييسْ)
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ىك المألكه المعبكد, ذك األلكىية كالعبكدية عمى خمقو أجمعيف, لما اتصؼ بو مف اهلل ف
صفات األلكىية التي ىي صفات الكماؿ, كقد تقدـ أف ىذا االسـ ترجع إليو جميع األسماء, 

ف ا  ك  فيقاؿ: الرحمف مف أسماء اهلل, كال يقاؿ: اهلل مف أسماء الرحمف, كىكذا في جميع األسماء,
 .(ُ)بلاسـ اهلل تعالى ىك الجامع لجميع معاني األسماء الحسنى كالصفات الع

  تحار في عظـ حقيقتو.ألف العقكؿ  ؛اهتيككف مشتقان مف الفعؿ)اله(بمعنى كيمكف أف 

 كاآلًليىةي  آًليىةه  كالجمع متخذه عند إلىوه  معبكدان  دكنو مف اتخذ ما كؿ ك اهلل اإللىوي ك  " 
 الشيء عميو ما ال اعتقاداتيـ متىٍتبىعي  كأىسماؤيه ليا تىحيؽُّ  العبادة أىف العتقادىـ ؾبذل سمكا ؛األىصناـ

 (ٕ)."نفسو في

 اإللىييَّة بىيّْفي  إلىوه  :تقكؿ بالضـ فيٍعبلًنيَّة كتقديرىا إلىوو  مف مٍأخكذ ىك ":األىثير ابف قاؿ
يَّر إذا يىٍألىوي  أىًلوى  مف كأىصمو كاأليٍلياًنيَّة  مف ذلؾ كغير ,كجبللو اهلل عظمة في العبد كقع إذا يريد تىحى
فىكىهٍ  ,الربكبية صفات رى  (ٖ)."أىحد إلى قمبو يميؿ ال حتى الناس أىٍبغىضى  إلييا ونى م كصى

) إلو (ٗ)"كحده ىك إالَّ  إلو ال اهلل ىك األىكبر اهلل اسـ أىف بمغنا" :الميث قاؿ األىزىرم قاؿ
ة دكف كؿ شيء سكاء ) كمعنى اإللو ىك المألكؼ الناس( يقكؿ معبكد الناس الذم لو العباد

ىذا ىك  إثباتكجعؿ  ,ف ىذا المعنى ىك أخص كصؼ اإللوأك  ,المعبكد الذم يستحؽ العبادة (
 .(٘)الغاية في التكحيد

 
                                                           

مجتنى مختصر شرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء الكتاب (, أيضان: الثمر الِْٗ/ِ,)تفسير ابف كثير( انظر: (ُ
كالسُّنَّة, سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني, دار مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف, الرياض, مطبعة سفير, 

 (.ٖٖالرياض, )ص
 .(ْٕٔ/ ُّ) , البف منظكرلساف العرب(ِ)
مبارؾ الشيباني الجزرم ابف األثير, تحقيؽ (النياية في غريب الحديث كاألثر, مجد الديف أبك السعادات الّ)

 .(ِٔ/ ُ) ,بيركت –محمكد محمد الطناحي, دار المكتبة العممية  -طاىر أحمد الزاكل 
ؽ محمد عكض مرعب, /, ط, دار  ي, محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر, تحقالمغة تيذيب(ْ)

 .(ِِِ/ ٔ) بيركت,  -إحياء التراث العربي 
عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد الرحمف بف حسيف بف حميد  –حيد كبياف العقيدة السمفية النقية( التك ٓ)

 -ىػ ُُِْالطبعة االكلى  –مكتبة طبريا  –المحقؽ أشرؼ بف عبد المقصكد  -ىػ َُِْالمتكفى سنة 
 (  .ِٓ/ُـ)ُِٗٗ
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 :ثانيًا: األلوىية اصطالحاً 

ل كنفي العبادة عف كؿ ما سك  ,تكحيد األلكىية: "ىك إفراد اهلل تعالى بجميع أنكاع العبادة
كذلؾ لتعمقو بالقصد كتكحيد القصد كالطمب ؛ كيسمى: تكحيد العبادة كالعمؿ(ُ)".اهلل تبارؾ كتعالى

 .(ِ)كاإلرادة

ىك اإللو الحؽ كال إلو غيره, ككؿ  -سبحانو كتعالى  -بأف اهلل   كمعناه: االعتقاد الجاـز
فراده تعالى بالعبادة كالخضكع كالطاعة المطمقة, كأ  ف ال يشرؾ بو أحد كائنان معبكد سكاه باطؿ, كا 

كالصبلة, كالصياـ, كالزكاة, كالحج, كالدعاء,  ,يصرؼ شيء مف العبادة لغيره تعالىمف كاف, كال 
كاالستعانة, كالنذر, كالذبح, كالتككؿ, كالخكؼ, كالرجاء كالحب, كاإلنابة, كالخشية, كالتذلؿ, 

بالحب كالخكؼ كالرجاء جميعان, كعبادتو كغيرىا مف أنكاع العبادة الظاىرة كالباطنة, كأف يعبد اهلل 
 (ّ).ببعضيا دكف بعض ضبلؿ

 ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َيْشَيُدوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ ): قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل عف ابف عمر 
اَلةَ  َوُيِقيُموا المَّوِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  المَّوُ  ِإالَّ   ِمن ي َعَصُموا َذِلكَ  َفَعُموا َفِإَذا الزََّكاةَ  َوُيْؤُتوا الصَّ

ِبَحق   َوَأْمَواَلُيمْ  ِدَماَءُىمْ  ْساَلمِ  ِإالَّ  (ْ).(المَّوِ  َعَمى َوِحَساُبُيمْ  اإلِْ

ؽ ىذه الكممة: حإال اهلل, فقد قاؿ ابف القيـ في كتكحيد األلكىية ممخصيا في قكؿ ال إلو  
ا جميع المخمكقات, كبيا أرسؿ اهلل تعالى "كممة قامت بيا األرض كالسماكات, كخمقت ألجمي

رسمو, كأنزؿ كتبو, كشرع شرائعو, كألجميا نصبت المكازيف, ككضعت الدكاكيف, كقاـ سكؽ الجنة 
كالنار, كبيا انقسمت الخميقة إلى المؤمنيف كالكفار كاألبرار كالفجار, فيي منشأ الخمؽ كاألمر 

يقة, كعنيا كعف حقكقيا السؤاؿ كالحساب, كالثكاب كالعقاب, كىي الحؽ الذم خمقت لو الخم
كعمييا يقع الثكاب كالعقاب, كعمييا نصبت القبمة, كعمييا أسست الممة, كألجميا جردت سيكؼ 

                                                           

مد بف عمي الحكمي, تحقيؽ : عمر بف معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ, حافظ بف أح( (4
 (.ْٗٓ/ِـ, ) َُٗٗ -ىػ  َُُْالدماـ,  -,دار: ابف القيـ ُمحمكد أبك عمر, ط

, دار: مكتبة دار الزماف, ُعقيدة التكحيد في القرآف الكريـ, محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم, ط(2)
 (.َُٖ/ُـ, )ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

كارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة, عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم, تحقيؽ: انظر: اإليماف حقيقتو, خ ((3
, ـََِّ -ىػ  ُِْْطف لمنشر, الرياض,,دار: مدار الك ُفضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح, , ط

 .(ُُٔ)ص
{ ( أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب اإليماف بىاب}فىًإٍف تىابيكا كىأىقىاميكا الصَّ ْ) ـٍ مُّكا سىًبيمىيي ةى كىآتىٍكا الزَّكىاةى فىخى بلى
(ُ/ِٗ). 
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الجياد, كىي حؽ اهلل عمى جميع العباد, فيي كممة اإلسبلـ, كمفتاح دار السبلـ, كعنيا يسأؿ 
 حتى يسأؿ عف مسألتيف: ماذا كنتـ تعبدكف؟ األكلكف كاآلخركف, فبل تزكؿ قدما العبد بيف يدم اهلل

 كماذا أجبتـ المرسميف؟ .
قرارا ن   .كعمبلن فجكاب األكلى بتحقيؽ " ال إلو إال اهلل " معرفة كا 

قراران  كجكاب الثانية بتحقيؽ " أف محمدان   ".(ُ)كطاعة كانقيادان  رسكؿ اهلل " معرفة كا 
كتكحيد األسماء  حيد الربكبيةالتكحيد المطمكب ىك تكحيد األلكىية الذم يتضمف تك 

ې  ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ كالصفات

ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ   جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی

ٹ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

 .(ٕ)الرومچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    چچ

ىذا ك  ,ف عبد اهلل كحده كلـ يشرؾ بو شيئان كآمف أف اهلل المستحؽ لمعبادة كالتفرد بيافم 
ف فعؿ العبد ذلؾ يدؿ ىذا عمى أنو يعتقد أك  ,و كصفاتوئهلل كأسمانو مؤمف بربكبية اأيدؿ عمى 

ف يعبد, كعمى الجميع مف الخمؽ عبادتو أال شؾ فيو أف اهلل ىك الذم يستحؽ  ان ثابت ان اعتقاد
 .سماء الحسنى كالصفات العيبلنو تعالى لو األأك  ,نو ىك الخالؽ الرزاؽأيماف كاإل

 يد األلوىية:عمى توح إبراىيماألدلة من خالل سورة 
 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ قال تعالى:

 إبراهيم
, كأعػػذر إلػػييـ بمػػا أنػػزؿ فيػػو مػػف نػػاس ليقػػيـ الحجػػة عمػػييـمأف ىػػذا القػػرآف بػػبلغ ل فقػػد بػػيف اهلل " 

, , كيحذركا بػو نقماتػو, أنزلػو إلػى نبيػو يقكؿ: كلينذركا عقاب اهلل چائ   ەئچ ,مكاعظو كعبره
نمػػا ىػػك إلػػو كاحػػد, ال إليعممػكا بمػػا احػػتٌج بػػو عمػػييـ مػػف الحجػج فيػػو أم  چوئ  وئ  ۇئ    ۇئ   ەئ چ

آليػػػة شػػػتى, كمػػػا يقػػػكؿ المشػػػرككف بػػػاهلل, كأف ال إلػػػو إال ىػػػك الػػػذم لػػػو مػػػا فػػػي السػػػماكات كمػػػا فػػػي 
األرض, الػػػذم سػػػخر ليػػػـ الشػػػمس كالقمػػػر كالميػػػؿ كالنيػػػار كأنػػػزؿ مػػػف السػػػماء مػػػاء فػػػأخرج بػػػو مػػػف 

كليتػذكر فيػػتعظ , ليػـ, كسػخر ليػـ الفمػؾ لتجػرم فػػي البحػر بػأمره كسػخر ليػـ األنيػار الثمػرات رزقػان 
                                                           

 -, دار: مؤسسة الرسالة, بيركت ِٕزاد المعاد في ىدم خير العباد, محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية, ط ((4
 (.ّٔ/ُـ, )ُْٗٗىػ /ُُْٓمكتبة المنار اإلسبلمية, الككيت, 

 ير.  (بتصرؼ يسِّ/ُ)العقيدة الطحاكية انظر شرح  (2)
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غيػػره,  عػػف أف يجعػػؿ معػػو إليػػان  بمػػا احػػتٌج اهلل بػػو عميػػو مػػف حججػػو التػػي فػػي ىػػذا القػػرآف, فينزجػػر
ٌدكػػار دكف الػػذيف ال كالعقػػكؿ, فػػإنيـ أىػػؿ االعتبػػار كاإل الحجػػيسػػكاه أىػػؿي  كييٍشػػًرؾ فػػي عبادتػػو شػػيئان 

 .(ُ) " ليـ كال أفياـ, فإنيـ كاألنعاـ بؿ ىـ أضٌؿ سبيبلن  عقكؿ

اإليماف باهلل األدلة الدالة عمى حجة  الكريـ فيو مفالقرآف مف فكائد ىذه اآلية : أف ك 
إلى أف أكثر المستفيديف مف  كقد بينت اآلية ما يكفي اإلنساف المسمـ, ألكىيتو, ككحدانيتو في

ذم لاك  الراجحةضاياتو ىـ أصحاب العقكؿ الراشدة رآف  كمقتكمكاعظ القدالئؿ تكحيد األلكىية 
 كلكا األلباب.أفي ىذا ىـ يتذكر 

أم ىك ببلغ لجميع  ُٗاألنعاـ: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: اؿ تعالىقما لمناس ك القرآف ببلغه "ف
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٿٿچ كما قاؿ في أكؿ السكرة: ,الخمؽ مف إنس كجف

, كلينذركا بو أم ليتعظكا بو كليعممكا أنما إبراهيمچڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
ىك إلو كاحد أم يستدلكا بما فيو مف الحجج كالدالالت عمى أنو ال إلو إال ىك كليذكر أكلكا 

 (ِ)."األلباب أم ذكم العقكؿ

 عبادتو كحده. ىأرسؿ رسمو لدعكة الناس إل فيذه اآلية تكضح أف اهلل 
ـ مف بو رسمو جميعي الرسؿ جميعان, فيك الذم أرسؿ اهلل  فتكحيد األلكىية أصؿ دعكة

ف اختمفت شرائعيـ  ىإل أكالن قبؿ كؿ أمر فمـ يدعي  آخرىـ يدعكف إليوى لإأكليـ  شيء قبمو, فيـ كا 
-سبحانو  - في تحديد بعض العبادات كالحبلؿ كالحراـ, لـ يختمفكا في األصؿ الذم ىك إفراد اهلل

نكاره  بتمؾ العبادات, افترقت أك اتفقت ال يشرؾ  معو فييا غيره, فيك ما دعا إليو جميع الرسؿ, كا 
شقي كسعيد, كال يقبؿ إيماف المرء إال  ىبقة مكارد اليبلؾ, كفرؽ الناس إلىك الذم أكرد األمـ السا
 باإلقرار بو قكالن كعمبلن.

كما قاؿ  ,"كتحقيؽ ىذا النكع أف يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو بشرعو الذم جاءت بو رسمو
يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ    ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متچ اهلل تعالى: 

الكهفچحخ    مخ  جس  حس   
فمف لـ يعبد اهلل تعالى فيك مستكبر غير مكحد, كمف عبده كعبد غيره , 

قص التكحيد حيث جعؿ هلل تعالى فيك مشرؾ غير مكحد, كمف عبده بما لـ يشرعو فيك مبتدع نا

                                                           

 .ٕٓ/ُٕتفسير الطبرم  ((4
 .ْْٗ/ْتفسير ابف كثير ((2
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﮸ ٹ ٹ چ , كما (ُ)شريكا في التشريع" ﮷   ﮶   ﮴  ﮵   ﮲  ﮳    ﮺      ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ 

 الشكرلچ﯀ ﯁              ﮿﮻ ﮼  ﮽  ﮾ 

 وخالصة القول:

نما  ؛ ف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبيةإ ألف المشركيف لـ يعبدكا إليان كاحدان, كا 
ترفكف بأنيا ال تضر كال لكمعزلفى, كىـ مع ذ اهلل ىمتعددة, كزعمكا أنيا تقربيـ إل ةآليعبدكا 
لؾ لـ يجعميـ اهلل مؤمنيف رغـ اعترافيـ بتكحيد الربكبية, بؿ جعميـ في عداد الكافريف تنفع, لذ

 بإشراكيـ غيره في العبادة.

 .فرده بالعبادةيك  كحدهيأف و كجب عميربكبيتو في  كبعد أف يؤمف العبد أف اهلل كاحده 

فإف تكحيد اإلثبات ىك أعظـ حجة عمى تكحيد الطمب كالقصد الذم ىك  قاؿ ابف القيـ: "
تكحيد األلكىية, كبو احتج اهلل تعالى في كتابو في غير مكضع عمى كجكب إفراده تعالى باأللكىية 

 مدبران  متصرفان  مالكان  رازقان  لمعبادة إال مف كاف خالقان  مستحقان  لتبلـز التكحيديف, فإنو ال يككف إليان 
لجميع  منزىان  ,بكؿ كماؿ مكصكفان  ,حكيمان  ,عميمان  ,بصيران  ,سميعان  ,قيكمان  ,حيان  ,لجميع األمكر

 ,ال معقب لحكمو كال راد لقضائو ران امخت إليو كؿ ما عداه, فاعبلن  عما سكاه, مفتقران  غنيان  ,األمكر
, ال  تخفى عميو خافية, كىذه صفات اهلل كال يعجزه شيء في السماكات كال في األرض, كال

تنبغي إال لو, كال يشركو فييا غيره, فكذلؾ ال يستحؽ العبادة إال ىك كال تجكز لغيره, فحيث كاف 
بالخمؽ كاإلنشاء كالبدء كاإلعادة ال يشركو في ذلؾ أحد كجب إفراده بالعبادة دكف سكاه ال  متفردان 

 .(ِ) "يشرؾ معو في عبادتو أحد

 والصفات األسماءتوحيد -ب الثالثالمطم
 :والصفات األسماءتعريف  -أوالً 

بما سمى بو نفسو, ككصؼ  -سبحانو كتعالى  -اهلل  إفراد كىقاؿ الشيخ ابف عثيميف: "
ثباتان  , نفيان رسكلو لساف نفسو في كتابو, أك عمى  بو ؛ فيثبت لو ما أثبتو لنفسو, كينفي عنو ما كا 

هلل تعالى بمعانييا الصحيحة  كاإلقرار ,مف األسماء كالصفات سكلو كنفاه عنو ر , نفاه عف نفسو

                                                           

دار ابف الجكزم, المممكة العربية ,ىػُُْٗ, ُ( تقريب التدمرية, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, ط(4
 (ُُِ )صالسعكدية, الدماـ, ,

 )صالرياض–ر ىػ, مكتبة الككث ُُْٖ, ٓ( مختصر معارج القبكؿ, أبك عاصـ ىشاـ بف محمد آؿ عقدة,, ط(2
 بتصرؼ.(ّٖ
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مف غير تحريؼ كال تعطيؿ, كمف غير تكييؼ في الخمؽ  كمقتضياتياكاستشعار آثارىا  ,كدالالتيا
 .(ُ)" كال تمثيؿ

الصفات: "فأما األكؿ كىك األسماء في تعريؼ تكحيد  (رحمو اهلل )يقكؿ شيخ اإلسبلـ 
ات فاألصؿ في ىذا الباب أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو, كبما كصفتو بو التكحيد في الصف

ثباتان, فيثبت هلل ما أثبتو لنفسو كينفى عنو ما نفاه عف نفسو, كقد عمـ أف طريقة سمؼ  رسمو نفيان كا 
األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تكييؼ كال تمثيؿ, كمف غير تحريؼ كال 

مف غير إلحاد, ال  -مع ما أثبتو مف الصفات  -نفكف عنو ما نفاه عف نفسو تعطيؿ, ككذلؾ ي
 (ِ)".في أسمائو كال في آياتو

اهلل بأسمائو الحسنى كصفاتو العبل الكاردة في  إفرادىك "ككذلؾ تكحيد األسماء كالصفات 
 (ٖ)."القرآف كالسنة كاإليماف بمعانييا كأحكاميا

 والصفات: األسماء لجماعة في توحيدالسنة وا أىل مذىب
؛ -تعالى –دكف كيفية صفات اهللال يحديجدىـ  الناظر في مذىب أىؿ السنة كالجماعة

مالؾ  اإلماـ كجكاببنفسو,  –سبحانو  -د أعمـ مف اهلل لـ يخبر عف الكيفية, كألنو ال أح ألنو 
, طهچ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ چ عبد اهلل  أبافإف السائؿ قاؿ لو: يا  ؛اإلثباتفي  في ذلؾ 

, أك  كالكيؼ مجيكؿ" كفي لفظ: " ,االستكاء معمكـكيؼ استكل؟ فقاؿ مالؾ:" استكاؤه معمـك
بأف االستكاء  خبر أفقد بو كاجب, كالسؤاؿ عنو بدعة".  كاإليمافمعقكؿ, كالكيؼ غير معقكؿ, 

 (ْ).اإلثبات أىؿاالستكاء مجيكلة, كىذا بعينو قكؿ ف كيفية أك  ,معمكـ
, يعني غير مجيكؿ بؿ ىك معمكـ بالمغة كالشرع, فإف "كمعنى قكؿ مالؾ اال ستكاء معمـك

, كاستكائو عمى -سبحانو–معناه المغكم العمك كاالستقرار, كقد صرحت النصكص بفكقية اهلل 
                                                           

انظر: معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات, ك  (ُُّ-ُُِ/ِفتاكل الشيخ العثيميف ) ((4
ـ, أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية ُٗٗٗىػ/ُُْٗ, ُلمحمد بف خميفة بف عمي التميمي, ط

خبة مف العمماء, كزارة الشؤكف اإلسبلمية (. كأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة, نِٗالسعكدية,)ص
(. كالمفيد في ميمات التكحيد, ٕٕىػ, )صُُِْ, ُالمممكة العربية السعكدية, ط -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 .(ٖٓ/ُ, )اإلعبلـىػ, دار ُِّْ -ىػُِِْلعبد القادر بف محمد عطا صكفي, 
ـ ُٓٗٗىػ/ُُْٔ,ُعبد الرحمف بف محمد بف قاسـ, طتقي الديف بف تيمية الحراني, تحقيؽ ،الفتاكل مجمكع((2

 (. ّ/ ّ) دار: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية.
 .( ِٗالسنة كالجماعة في تكحيد األسماء لمحمد بف خميفة التميمي )ص أىؿ( معتقد 3)
األثر المشيكر , (ُُِاألثرم, )عند أىؿ السنة كالجماعة, لعبد اهلل انظر: اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو  ((4

عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في صفة االستكاء دراسة تحميمية, لعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر, الجامعة 
 .(ْٕـ, )ص َََِىػ/ُُِْاإلسبلمية بالمدينة المنكرة, 
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نما طريؽ ذلؾ  ,عرشو كقكلو: الكيؼ مجيكؿ, معناه إنا ال ندرؾ كيفية استكاء اهلل بعقكلنا كا 
معناه أف  كقكلو: اإليماف بو كاجب, ,فكجب الكؼ عنيا ,يفيةكلـ يرد السمع بذكر الك ,السمع

ألف اهلل أخبر بو عف نفسو في كتابو  (ٔ)؛اإليماف باستكاء اهلل عمى عرشو عمى الكجو البلئؽ بو
كعمى لساف رسكلو, فكجب تصديقو, كقكلو: كالسؤاؿ عف الكيفية بدعة, بيف المؤلؼ كجو ككنو 

بشر كال يمكنيـ اإلجابة عنو, ىذا مف ناحية, كمف ناحية أخرل, بدعة, بأنو سؤاؿ عما ال يعممو ال
فالسؤاؿ عف كيفية الصفات لـ يكف معيكدان عمى ألسنة الصحابة كأئمة السنة كسمؼ األمة, بؿ 

ثـ أمر بو  ,ىك مف ديدف أىؿ البدع, كليذا قاؿ اإلماـ مالؾ لمسائؿ" كما أراؾ إال رجؿ سكء"
ئمة قكليـ يكافؽ قكؿ مالؾ في أنا ال نعمـ كيفية استكائو كما فأخرج عف مجمسو, كىكذا سائر األ

كلكف نعمـ المعنى الذم دؿ عميو الخطاب, فنعمـ معنى االستكاء كال نعمـ  ,ال نعمـ كيفية ذاتو
بيف المعنى كالمعمكـ مف ىذه المفظة, كبيف  (رحمو اهلل)كيفيتو كىكذا سائر الصفات, ففرؽ مالؾ 

في جميع  شاؼو  كغيره جكاب كاؼو  (رحمو اهلل تعالى)بشر, كجكاب مالؾ الكيؼ الذم ال يعقمو ال
السمع, أك البصر, أك غير ذلؾ  المجيء, أك النزكؿ, أك :مسائؿ الصفات فإذا سئؿ إنساف عف

, فيقاؿ مثبل: المجيء معمكـ كالكيؼ مجيكؿ, ككذلؾ مف سأؿ (رحمو اهلل)ب بجكاب مالؾ اأج
 (ِ) ".فمعانييا كميا مفيكمة ,كغير ذلؾ ,لضحؾ, أك االرضاعف كيفية الغضب, أك 

كردت في  صفة هلل  كسنة الصحيحة, فكؿ اسـ ألف كاآالقر  منيج افأىؿ السنة سمكك 
 .إثباتيافيجب  اإلثباتكالسنة الصحيحة فيي مف قبيؿ الكتاب 

مع  ص,كالنقائالعيكب  أنكاعكؿ ما يناقض كمالو مف النفي فيك أف ينفى عف اهلل  كأما
ثبكت كماؿ , ألف النفيى ال يككفي مدحان إال كماؿ ضد ذلؾ المنفي اعتقاد ثبكت كجكب إذا تضمف ى

ذا أراد اهلل   الكيؼچڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ مدح نفسو فيقكؿ مثبلن --ضده, كا 
"ال يكصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو ال يتجاكز :ؿ اإلماـ أحمدقا

 .(ّ)"القرآف كالسنة
يصفكف اهلل بما كصؼ بو  األمةكأئمتياأنيـ: "كطريقة سمؼ ابف تيمية  اإلسبلـكقاؿ شيخ 

ببل إثبات, مف غير تحريؼ, كال تعطيؿ, كال تكييؼ, كال تمثيؿ, نفسو, كبما كصفو بو رسكلو 

                                                           

 .ائو عمى عرشو سبحانوكىناؾ سبع آيات في القرآف الكريـ كمو في استك (4)
التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية, لفالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم, الدكسرم, مطابع  ((2

 .(َٗ-ٖٗىػ, )صُُّْ, ّالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, ط
مادة البحث ـ الناشر عََِّق/ ُِْْ,  ِؽ محمد بف خميفة بف عمى التميمي, طيحقلمذىبي , تالعرش,  ((3

(. التحفة الميدية شرح العقيدة ُّ/ُ, )العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية.
 (.ِٓ/ُالتدمرية, لفالح آؿ ميدم, )
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ٺ  ٿ        چ مة المخمكقات قاؿ تعالى: ثاالصفات كنفي مم إثباتتمثيؿ, كتنزيو ببل تعطيؿ, 

ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ذا رد عمى الممثمة , فيُُالشكرل:چٿٿ
 (ُ), رد عمى المعطمة"الشكرل

 تعالى يغضب كتقكؿ إف اهلل" ة:اعبك جعفر الطحاكم في بياف السنة كالجماـ أقاؿ اإًلم
 .(ٕ)"أحد مف صفات الكرلك كيرضى كليس

 ذاتو فكماكبصفاتو رد ألنو تعالى منف" :شيخ عبد الغني الميدانيلالطحاكية ا حقاؿ شار  
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٿ        ٿچ  اتالذكات فصفاتو ال تشبو الصف ال تشبو ذاتو

 الشكرل
أك المراد غايتيما مف النقمة  ,ـة االنتقاـ كمشيئة اإلنعاالمراد ببغضو كرضاه إراد فكال يؤكالف بأ ,

 .(ّ)"ةأك النعم

كجو كنفس كما ذكره د ك لو ي: "(رحمو اهلل تعالى)قاؿ التابعي الجميؿ اإلماـ أبك حنيفة ك 
قاؿ ًإف يده قدرتو  يك لو صفات ببل كيؼ, كاليكاليد كالنفس ف ولى في القرآف مف ذكر الكجااهلل تع
صفتو ببل كيؼ كغضبو  دهلكف ي ,فيو إبطاؿ الصفة كىك قكؿ أىؿ القدر كاالعتزاؿ فأل ؛كنعمتو
 .(ٗ)" مف صفاتو تعالى ببل كيؼ صفتاف كرضاه

 أف كأمثالوحتى تجيؿ كيفيتو, بؿ عند ىذا القائؿ الشاؾ  ستكاءيثبتكف ا"كأما النفاة ف
 , ذااالستكاء مجيكؿ غير معمـك ـ يحتج أف يقاؿ: الكيؼ مجيكؿ, ل كاف االستكاء مجيكالن  كا 

معمكمة,  أككيفية لو حتى يقاؿ: ىي مجيكلة , فالمنتفي معدكـ ال كاف االستكاء منتفيان  إذاسيما ال
ف لو كيفية, لكف تمؾ الكيفية مجيكلة لنا أنو معمكـ , ك أتكاء, ك االس إثباتككبلـ مالؾ صريح في 

 .(ٓ)"ال نعمميا نحف

                                                           

الناشر : مؤسسة  ؽ : د. محمد رشاد سالـ, الطبعة ألكلىيحقت, شيخ اإلسبلـ بف تيمية ,منياج السنة النبكية((4
 .(ِّٓ/ ِ) قرطبة

أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم  ,تخريج العقيدة الطحاكية( ِ)
الطبعة: الثانية,  ,ىػ(شرح كتعميؽ: محمد ناصر الديف األلبانيُِّالمصرم المعركؼ بالطحاكم )المتكفى: 

 .(َٖ: ص) ,بيركت –الناشر: المكتب اإلسبلمي ,ىػ ُُْْ
ح العقيدة الطحاكية المسماة ببياف السنة كالجماعة لمشيخ عبد الغني الميداني حققو كعمؽ عميو محمد شر ( (3

 (ُّّـ , الناشر دار الفكر دمشؽ) صُٕٗٗ, ُالحافظ كمحمد المالح ,ط
 -ىػ ُُْٗالطبعة: األكلى, , بف زكطي بف ماه تأليؼ: ينسب ألبي حنيفة النعماف بف ثابت األكبر الفقو(4)

 .(ِٕ: صاإلمارات العربية ) -, الناشر: مكتبة الفرقاف ـُٗٗٗ
 .(ْٕاألثر المشيكر عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في صفة االستكاء, لعبد الرزاؽ البدر, )ص ((5
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اف كمف كافقو, ك كحيد, كالجيـ بف صفى الت"إف نفاة الصفات أدخمكا نفي الصفات في مسم
ىذا القكؿ معمكـ الفساد بالضركرة, فإف إثبىات ! ك ستمـز تعدد الكاجبي فإنيـ قالكا: إثبات الصفات

نما الذىف قدتعف جميع الصفات ال ي ةمجرد ذات فرض المحاؿ ي صكر ليا كجكد في الخارج, كا 
 .(ُ) "كيتخيمو, كىذا غاية التعطيؿ

ل, ار ك أقبح مف كفر النصى, ك (ٖ)كاالتحاد(ٕ)أفضى بقـك إلى القكؿ بالحمكؿ كىذا القكؿ قد"
: -األلكىية-ىذا التكحيدركع ف جميع المخمكقات, كمف كافإف النصارل خصكه بالمسيح, كىؤالء عم

يقة, كمف فركعو: أف عباد األصناـ عمى  عمى الحقاهللممك اإًليماف, عارفكف بارعكف كقكمو كف أف
يف ب حريـً كالتحميؿي التفركعو: أنو ال فرؽ ف الحؽ كالصكاب, كأنيـ إنما عبدكا اهلل ال غيره ! كمف

كاحدة, ال بؿ ىك  فكالنكاح, الكؿ مف عي انالماء كالخمر كالز  فاألـ كاألخت كاألجنبية, كال فرؽ بي
يرنابك ان  عما يقكلكف عمك ى اهللا عمى الناس, تعالك ف الكاحدة, كمف فركعو: أف األنبياء ضيقيالع

(ْ)." 

كاالنحراؼ في المعتقد كمقتضياتو  اإللحادىذا التصكر االعتقادم لتكحيد ىؤالء  كيبلحظ مف
 . كبيران  تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان 

 لو: نفيان ك األصؿ في ىذا الباب أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو بو رسف
ثباتان   كينفي عنو ما نفاه عف نفسو. ,فيثبت هلل ما أثبتو لنفسو ,كا 

كقد عمـ أف طريقة سمؼ األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تكييؼ كال " 
كف عنو ما نفاه عف نفسو مع إثبات ما أثبتو مف تمثيؿ كمف غير تحريؼ كال تعطيؿ, ككذلؾ ينف

ذـ الذيف يمحدكف في  -تعالى–الصفات مف غير إلحاد: ال في أسمائو كال في آياتو فإف اهلل 
ڇ  ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ أسمائو كآياتو كما قاؿ تعالى:

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ    ڄڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ كقاؿ تعالى: ,األعراؼچڇ         ڍ  ڍ  

                                                           

 (.ِٓ-ِْ/ِشرح العقيدة الطحاكية, البف ابي العز الحنفي, ) ((4
رة أخرل أف البلىكت يحؿ في الناسكت. ( ىك الزعـ بأف اإللو قد يحؿ في جسـ عدد مف عباده, أك بعبا ِ)

كيقصد أصحاب الحمكؿ بيذا القكؿ أف اهلل عز كجؿ قد حؿ في كؿ الككف في الشجر  .ٕٔالمعجـ الفمسفي: ص 
 كالحجر كاإلنساف كالحيكاف كالنير كالبحر كالجبؿ.

مف االثنيف فصاعدا, في ( كعرفو الجرجاني بقكلو: االتحاد ىك تصيير الذاتيف كاحدة ك ال يككف إال في العدد 3)
الجنس يسمى مجانسة ك في النكع مماثمة ك في الخاصة مشاكمة ك في الكيؼ مشابية كفي الكـ مساكاة كفي 

 (ِِ/  ُاألطراؼ مطابقة كفي اإلضافة مناسبة كفي كضع األجزاء مكازنة. التعريفات  )
ضبطو كصححو جماعة مف العمماء  تحقيؽ: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني, ,( التعريفات(ْ

 (.ِٓ-ِْ/ِ)  لبناف. –ـ, الناشر: دار الكتب العممية بيركت ُّٖٗ-ىػ َُّْالطبعة: األكلى  بإشراؼ,
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ف لتچڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ     چ  چ  چ
فطريقتيـ تتضمف إثبات األسماء , 

ٺ  چ ببل تعطيؿ كما قاؿ تعالى: ببل تشبيو كتنزييان  كالصفات مع نفي مماثمة المخمكقات: إثباتان 

رد لمتشبيو  چٿٿ   ٺ  ٿ     چ:. ففي قكلوالشورىچٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ
 ".(ُ). رد لئللحاد كالتعطيؿالشورىچٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ كالتمثيؿ كقكلو: 

ًصفىاًتوً  ًبأىٍسمىاًئوً  المَّوى  عىرىؼى  فىمىفٍ "قاؿ ابف القيـ : بَّوي  كىأىٍفعىاًلوً  كى الىةى  الى  أىحى  (ٕ)."مىحى

 .إبراىيمفي سورة الواردة  اهلل  أسماء-ثانياً 
 أسماء تكقد كردأك السنة سمي اهلل إال بما سمى بو نفسو في القراف يفبل سماء اهلل تكقيفية أ
 :يىكسأكرد أقكاؿ العمماء فيتفسيرىا كشرحيا  إبراىيـهلل في سكرة  عديدة
 :اهلل -ٔ

ىك اسـ اهلل األكبر, كىك ليس مف األسماء التي يجكز منيا اشتقاؽ فعؿ, كما في  المغًة:
, فقيؿ ألو, ثـ حذفت العرب اليمزة , كأدخمت األلؼ كالبلـ تعريفان كأصميا إلو" , (ّ)الرحمف الرحيـ

ليا, فمما ترككا اليمزة حكلكا كسرتيا في البلـ التي ىي الـ التعريؼ, كذىبت اليمزة  استثقاالن 
ماف متحركتاف, الفقالكا ألبله, فحرككا الـ التعريؼ التي ال تككف إال ساكنة, ثـ التقى  أصبلن 

 ".(ْ)الثانية, فقالكا اهلل كأدغمكا األكلى في
 كىك كاحد, أصؿ كالياء كالبلـ األلكىية مف الفعؿ )ألو( اليمزة كقاؿ ابف فارس: "كأصؿ      

 (٘)د". تعب إذا تألو الرجؿ, :ألنو معبكد. كيقاؿ  ؛التعبد. فاإللو اهلل تعالى, كسمي بذلؾ

مف قدر كأىمية, كقد ذكر  ا لولم ؛كاسـ اهلل مف أكثر األسماء التي ذكرت في كتابو اصطالحًا:
بصيغة اسـ الضمير, فقد قاؿ  حداىا, كا  إبراىيـمرة صريحة في سكرة  ثماف كثبلثيفاسـ اهلل 
 .إبراىيـچڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  تعالى:

 

                                                           

 (.ّ/ُ ),البف تيميةمجمكع الفتاكل,  ((4
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج (2)  .(ُٖ/ ّ)البف القيـ نستعيف كا 
 .(ِِِ/ٔىرم , )( انظر: تيذيب المغة, األز (3
 (.ِِّ/ّٔ( تاج العركس, )(4
 (ُِٕ/ ُمعجـ مقاييس المغة )(5)
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كتكعد  ,فاهلل ىك الذم يممؾ جميع ما في السماكات كما في األرض, فاستحؽ العبكدية
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ , كقكلو تعالى:(ُ)مكذبيف بالكيؿ كالعذاب األليـال

 .َُإبراىيـ:چۈۆ
 :العزيز -ٕ
مف  الغالب, معناه في كبلـ العرب: القاىر : "العزيز,األنبارم في الزاىر  : قاؿ أبك بكرلغةً 

 ,صچۀ  ہ   ڻ  ۀ  چ:عٌزان: إذا غمبو. قاؿ اهلل  يعزه فبلنان  فبلف ذلؾ قكؿ العرب: قد عز
 (ِ). "نيكعازَّني في الخطاب( عمى معنى: كغالبفمعناه: غمبني في الخطاب. كيقرأ )

كالعزيز " (ٖ) "ٓٔيكنسچچڃ         ڃ  ڃ  چچ كما قاؿ  .العزيز أم الذم لو جميع معاني العزة"
 .(ٗ)" الذم ال يمانع كال يغالب بؿ ىك القاىر لكؿ ما سكاه

غير  لكآخر  ,مرة معرؼ بأؿ ,ف مرةيكتسع ان ف الكريـ خمسآر ـ العزيز في القكقد كرد اس"
  ٿٿچ مرات, قاؿ تعالى  أربع إبراىيـ, كجاء في سكرة كجاء مرفكعان كمنصكبان كمجركران  ,معرؼ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

كالحميد: فعيؿ,  لخمقوارتضاه كشرعو م طريؽ اهلل المستقيـ, كىك دينو الذ ىيعني: إل, إبراهيمچ
 .(ٓ)"صرؼ مف مفعكؿ ًإلى فعيؿ, كمعناه: المحمكد بيالئو

اسمو العزيز الذم لو العزة التامة كمف تماـ عزتو براءتو مف كؿ " :يقكؿ ابف القيـ اصطالحًا:
 . (ٙ)"سكء كشر كعيب فإف ذلؾ ينافي العزة التامة

عزة االمتناع كعزة القير كالرب تبارؾ معافو عزة القكة ك  ةالعزة يراد بيا ثبلث" :أيضاكقاؿ 
 (ٚ)."الثبلثة باالعتباراتكتعالى لو العزة التامة 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :كقكلو تعالى

إبراهيمچہ  ہ  ھ   ھ    ہہ
ضبلؿ أك ىداية  يمتًنع مما أراده مف كىك العزيز الذم ال" ,

                                                           

 (.ُْٓ/ُٔ, )تفسير الطبرم( انظر: (4
-ىػ  ُُِْتحقيؽ د. حاتـ صالح الضامف  الزاىر في معاني كممات الناس, ألبي بكر األنبارم, (2)

 .(.ٖٕ )صالناشر مؤسسة الرسالة, مكاف النشر بيركت .ُِٗٗ
 .(ِٖٓ)صََُِىػ /ُُّْ, ِسماء الحسنى لعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدرطفقو األ (3)
 (.ْٕٔ/ْ( تفسير ابف كثير )4)

 (.ُِٓ/ ُٔ)تفسير الطبرم (5)
 .(ِٖٓ/ّ)  البف القيـ ( شفاء العميؿ6)
 .(ِٖٓ/ّ) البف القيـ ( مدارج السالكيف7)
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بللو ضفقو لو كىدايتو لو مف ىداه إليو, كفي إك  فيقو لئليماف مفتك  يمف أراد ذلؾ بو, كالحكيـ ف
 .(ُ) ؿ"ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيي ذم قمنا ف. كبنحك الهمف أضؿ عنو, كفي غير ذلؾ مف تدبير 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ :كقكلو تعالى

نشاء خمؽ آخر سكاكـإذىابكـ ك ا كم"يقكؿ: , إبراهيمچٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   فناؤكـ كا  مكانكـ  ا 
 .(ِ)ء" ألنو القادر عمى ما يشا ؛ًنع كال متعذرتعمى اهلل بمم
 إبراهيمچڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ :كقكلو تعالى
 -كىي: أكجو ةعنى العزيز عمى أربع"كجاء م

 العزيز: ىك المنيع الذم ال يراـ جنابو. - أ
 ال يغمب كال يقير.العزيز: ىك القاىر الذم  - ب
 العزيز: ىك القكم الشديد. - ت
 "(ّ), كال مثؿ لو كال نظيرئان القدر, كأنو سبحانو ال يعادم شي العزيز: بمعنى نفاسة - ث

شيكده منو كاف االشتغاؿ فإذا عرؼ العبد عزة سيده كالحظو بقمبو كتمكف مف قاؿ ابف القيـ: "
 . (ٗ)"هلل ال مع نفسوألنو يصير مع ا ؛المعصية أكلى بو كأنفع لو بو عف ذؿ

 الحميد  -ٖ
ٍمدي لغةن : قاؿ الرازم :"  ْـّ  ًضدُّ  اٍلحى بىابيوي  الذَّ ـى  كى مىٍحمىدىةه  فىًي بىةو  ًبكىٍزفً  كى ًميده ) فىييكى  مىٍترى   (ٓ)"  (حى

ًميدي " ٍعنىى اهلل ًصفىاتً  مف الحى ؿه  المحميكًد, بمى مىدىةه  كرىجي مدً  كىثيري : حي ؿه . اٍلحى مَّاده  كىرىجي  . (ٔ)" ميوًمثٍ  حى
اءي  ـي  قاؿ ابف فارس: "اٍلحى مىى يىديؿُّ  كىاًحده  كىأىٍصؿه  كىاًحدىةه  كىًممىةه  كىالدَّاؿي  كىاٍلًمي ؼً  عى " ًخبلى ْـّ (  ٕ) الذَّ

ًميدي," اؿ, كؿٌ  عمى المىٍحميكدً  ًبمىٍعنى تىعىالىى اهلل صفاتً  مف كالحى ٍسنىى األىسماءً  مف كىىيكى  حى  ( ٖ) ."الحي
ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀچ مرة قاؿ تعالى ةعشر  في القرآف الكريـ سبع سـد ىذا االك كر "تكرر 

 .فاطر چھ  ھ   ے        ے    ۓ    ھہ    ھ

                                                           

 .(ُٕٓ/ ُٔتفسير الطبرم) (4)
 .(ٔٓٓ/ ُٔ) المرجع السابؽ ((2

,  سمي في شرح أسماء اهلل الحسنى, محمد الحمكد النجدم, , مكتبة اإلماـ الذىبي, الككيتالنيج األ (3)
 .(ُّٖ/ُّٕ)ص

 (.ِِِ/ ُ) السالكيف البف القيـ مدارج (ْ)
 (َٖ: ص) الصحاح مختار (ٓ)
 (:ِِٓ/ ْ) المغة تيذيب (ٔ)
 (ََُ/ ِ) المغة مقاييس (ٕ)
 (:ّٗ/ ٖ) العركس تاج( ٖ)
 



34 
 

أم الذم لو الحمد كمو المحمكد في ذاتو كأسمائو كصفاتو, فمو مف األسماء أحسنيا " اصطالحاً 
 -أسماء اهلل ف جميع أكمميا, فالحمد أكسع الصفات كأعـ المدائح, كأعظـ الثناء؛ ألكلو مف الصفات 

كانتقامو مف أعدائو  كعدلو حمد ,حمده, كصفاتو حمد, كأفعالو حمد, كأحكامو حمد -تبارؾ كتعالى
حسانو إلى أكليائ  ,كظير بحمده ككجد بحمده و حمد, كالخمؽ كاألمر إنما قاـ بحمدهحمد, كفضمو كا 

ركح كؿ شيء فحمده  يره,كمظ سبب ذلؾ كغايتو -سبحانو   -فحمده ,حمده ككاف  الغاية منو ىي
ثاره أمر مشيكد بالبصائر آكظيكر دات ك جك حمده في الم ,كؿ شيء بحمده كسرياف كقياـ

 (ٔ)."كاألبصار
ٍمدى  لىوي  أىفَّ  أىٍخبىرى ": (رحمو اهلل)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ًميده  كىأىنَّوي  اٍلحى ٍمدى  لىوي  كىأىفَّ  مىًجيده  حى  ًفي اٍلحى

لىوي  كىاآٍلًخرىةً  اأٍليكلىى ـي  كى ٍك نىٍحكى  اٍلحي اًمدً  أىٍنكىاعً  ًمفٍ  ذىًلؾى  كى  (ٕ)."اٍلمىحى
عمى تفرده  كحمد نفسو ,لمعالميف حمد نفسو في كتابو عمى ربكبيتو -تبارؾ كتعالى  -فاهلل"

عمى امتناع اتصافو بما ال يميؽ بو  نفسو كحمد ,كحمد نفسو عمى كماؿ أسمائو كصفاتو ,باإلليية
 (ٖ)".ؿ في كماؿ صفاتوسبحانو العظيـ الكام

 :الغفور -ٗ
مف  ,ي ذنكبيـميـ: الساتر عمى عباده, المغطقاؿ أبك بكر: الغفكر, معناه في كبل" لغةً 

نما قيؿ لمبيضة: غفارة كمغف ,: إذا سترتو فيوقكليـ: غفرت المتاع في الكعاء أغفره غفران  ر, كا 
 "(ْ)لتغطيتيا الرأس, كسترىا إياه

معنى سعة مغفرة اهلل فيك الذم يغفر الذنكب كيرحـ العباد عمى ما اسـ الغفكر ب إف اصطالحاً 
كثير الستر عمى المذنبيف مف عباده فيغفر ليـ إذا ما رجعكا منيبيف  -جٌؿ جبللو -فييـ, فممو 

 (٘).إليو
الغفكر: العظيـ الغفر لعباده الذيف يرجعكف إليو كيتكبكف مف ذنكبيـ, كنبلحظ أف اسـ 

 .قترف بأسماء أخرل لو )الغفكر( سبحانو قد ا

                                                           

 (431ألسماء الحسنى للبدر, )ص فقه ا (4)

 (ْٖ/ ٔ) الفتاكل مجمكع (2)
 ( بت رف يسير433فقه األسماء الحسنى للبدر, )ص (3)

 .ٔٗالزاىر في معاني كممات الناس, أبك بكر األنبارم,  ((4
 -محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم القرطبي  -( انظر: األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى 5)

, ُنصو كشرح مادتو المغكية : د. محمد حسف جبؿ , خرج أحاديثو كعمؽ عميو : طارؽ أحمد محمد.طضبط 
 ( .ُٔٔ-ُْٔ/ُ) ـ الناشر دار التراث طنطا.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ
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 يغفر - سبحانو–كاقترانو بو يفيد أنو  ,كسبعيف مرة باسـ )الرحيـ( أربعان  فقد اقترف" 
لممستغفريف كالتائبيف؛ ألنو كاسع الرحمة فيك يغفر لمف تاب إليو كأناب رحمة منو ليذا العبد؛ ألنو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ لك لـ يرحمو كيتداركو بمغفرتو ليمؾ كخسر كدليمو قكلو تعالى:

 .ىكدچڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چكقكلو:,األعراؼچپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ال  -سبحانو–كاقترف اسـ )الغفكر( كذلؾ باسـ )الحميـ( ست مرات, كاقترانو يفيد أف اهلل  
فإف استمر عمى كفره كعناده أخذه أخذ عزيز  ,يعاجؿ بالعقكبة عبده الذم يعصيو, بؿ يميمو

 .قتدرم

يغفر  -سبحانو  -كاقترانو يفيد بأنو  ,كاقترف اسـ )الغفكر( كذلؾ باسـ )الشككر( ثبلث مرات 
لعباده الكثير مف السيئات, كيشكر ليـ اليسير مف الحسنات, كىذا مف أعظـ الفضؿ كأكسع 

 .بيـ رؤكؼ رحيـ الرحمة لعباده, إنو 
عما  يعفك كثيران  - سبحانو–د أفاد أنو كق ,كاقترف اسـ )الغفكر( باسـ )العفٌك( أربع مرات 

قصر فيو عباده مف أكامره, كما ارتكبكه مف المعاصي إذا رجعكا إليو كأنابكا, كتابكا مما كقعكا فيو, 
ۓ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ڻچ كيغفر ليـ ذنكبيـ حسبما قاؿ تعالى:

 .الزمرچ﮺       ﮶    ﮷   ﮸          ﮹        ﮵ۓ ﮲     ﮳       ﮴ 

ڀ  ڀ   ڀ  چ كذلؾ في قكلو تعالى: ,كاقترف اسـ )الغفكر( كذلؾ باسـ )العزيز( مرة كاحدة

كأفاد بأنو يستطيع أف ينتقـ مف العاصي آف  ,الممؾچٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
اب إليو كأناب غفكر لمف ت -سبحانو -, كمع ذلؾ ىكعصيانو, فيك العزيز المنيع الجناب 

 .بعد أف عصاه كخالؼ أمره

 . البركجچے     ے         ۓ   ۓ   چ كاقترف اسـ )الغفكر( باسـ )الكدكد( مرة كاحدة في قكلو تعالى:
عظيـ الغفر لمف تاب إليو كأناب, فيستر ذنكبيـ كال يفضحيـ بيا, كما  -جؿ كعبل -كيفيد بأنو 

 .(ُ)" إلنابتيـ إليو دائمان  ؛ف أبمغ المحبةيحب عباده المؤمني كدكد أم -سبحانو–أنو 

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قاؿ تعالى:ك 

 ا, فقد دعإبراىيـچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ
صمبو مف  ربو بدعكات, منيا أف يجعؿ البمد الحراـ بمدان آمنان, كأف يجنبو كذريتو مف إبراىيـ

عبادة األصناـ فقد ضمت أناس كثر, فمف تبعو  كصدقو فيما دعاه إليو مف اإليماف الكامؿ 
                                                           

 .امعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, مجمة الجِٕ( مفيـك األسماء كالصفات سعد بف عبد الرحمف ندا, (4
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 -كالتكحيد الخالص فإنو منو, كمستف بسنتو كسائر عمى طريقتو, كمف عصاه فإنؾ غفكر رحيـ
اط كقادر عمى أف تغفر لو كترحمو بالتكبة عميو كاليداية إلى الصر  -باهلل األكبر في غير الشرؾ

 .(ُ)المستقيـ
, كفي ذلؾ "الرحيـ"ك "الغفكر" :باسميف مف أسماء اهلل كىما(ٕ)التعقيب بيذه الفاصمة القرآنيةك 
يغفر لمف أكلى بيـ  فيك بتفكيض أمر الحساب هلل الذم خمؽ الناس كاضحة مف إبراىيـ إشارة

 كىك أعمـ بمف يستحؽ الرحمة كمف يستحؽ العقاب. ,شاء كيرحـ مف يشاء
 :كيمالح -٘
بأفضؿ العمكـ,  األشياء : قيؿ: "الحكيـ ذك الحكمة, كالحكمة عبارة عف معرفة أفضؿلغةً 
 ,الجكىرم: الحكـ: الحكمة مف العمـكقاؿ  ,ف دقائؽ الصناعات كييتقنيا: حكيـف ييحسكيقاؿ لم

: صار حكيما, قاؿ النًَّمر بف تىكلب: ) كأبغض  كالحكيـ العاًلـ, كصاحب الحكمة, كقد حكـ ككـر
 ("ّ)."(... إذا حاكلت أف تحكماركيدان  بغيضؾ بغضان 

مرة كاحدة, قاؿ  إبراىيـف مرة كذكر في سكرة يلقراف سبعا كتسعكقد كرد اسـ الحكيـ في ا
ہ    ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :تعالى

 إبراىيـچہ  ھ   ھ  

لو كىدايتو لو مف ىداه إليو, كفي إضبللو  قو لئليماف مف كفقويالحكيـ في تكف "اصطالحًا: 
 (ْ)".مف أضؿ عنو, كفي غير ذلؾ مف تدبيره. كبنحك الذم قمنىا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ

فمف لطؼ اهلل بعباده أنو كاف يرسؿ ليـ الرسكؿ مف أنفسيـ ليدايتيـ كلنشر دعكتو فقد أفرد 
ف كماؿ حكمتو أنو ال يضع ىدايتو كال لنفسو اليداية كاإلضبلؿ, كتقميب القمكب إلى ما شاء, فم

 .(ٓ)إضبللو إال بالمحؿ البلئؽ بو

                                                           

 .(ِٓٔ/ِ)ح,  الحجازم,( انظر: : التفسير الكاض(4
كسميت فاصمة ألنيا فصمت بيف اآليتيف, كاآلية التي ىي رأسيا, كاآلية كقاؿ الشيخ عبد الفتاح القاضي: " (2)

ًكيـو  مىٍت ًمٍف لىديٍف حى التي بعدىا, كلعؿ ىذه التسمية أخذت مف قكلو تبارؾ كتعالى: }ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَـّ فيصّْ
} ًبيرو {:و جٌؿ ذكره كقكلِ.خى ًبٌيان ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى مىٍت آيىاتيوي قيٍرآنان عىرى مقاؿ بعنكاف "فكاصؿ القرآف الكريـ" لمشيخ  }ًكتىابه فيصّْ

 ىػ.ُّٔٗ. السنة: ذك الحجة ٔ-ّ -ّٓعبد الفتاح القاضي, مجمة الجامعة اإلسبلمية .العدد 
 .(ُّٖ-ُّٕمنجدم,)ص ل النيج االسمي (ّ)
 (ُٕٓ/ ُٔم )تفسير الطبر  (4)
 .(ُِْ( انظر: تفسير السعدم, )ص(5
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ألنو عز  ؛تقدـ العزيز عمى الحكيـ" :كجو ذلؾ بينان متقديـ العزيز عمى الحكيـ قاؿ ابف القيـ 
 (ٔ). "ىذا مف تقديـ السبب عمى المسببكربما كاف  ,فمما عز حكـ

 (ٕ)."دم مف ىك أىؿ لذلؾحؽ اإلضبلؿ كييالحكيـ في أفعالو فيضؿ مف يست"
أم مصدر ذلؾ كسببو كغايتو " ,: المائدةچېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ :كقاؿ ابف القيـ في قكلو تعالى

, كبياتيف تماـ القدرة كالحكمة كماؿ العمـ فإف العزة ؛صادر عف كماؿ قدرتؾ ككماؿ عممؾ
 اتاف الصفتاف, فيما يشاء, كيأمر كينيي كيثبت كيعاقب -سبحانو كتعالى -فتيف يقضي الص

 .(ٖ)ؽ" مصدر الخم
 :الرب -ٙ
, ىك رب كؿ شيء, أم مالكو, كلو الربكبية عمى جميع -تبارؾ كتعالى -ىك اهلل ": لغةً 

الخمؽ ال شريؾ لو, كيقاؿ: فبلف رب ىذا الشيء, أم ممكو لو, كال يقاؿ الرب باأللؼ كالبلـ, 
 فيك ربو. مف ممؾ شيئان لغير اهلل, كىك رب األرباب, كمالؾ الممكؾ كاألمبلؾ, ككؿ 

 أم عند ممكؾ, كيقاؿ: ىك رب الدابة, كرب الدار.,ِْيكسؼ: چۆ  ۆ  ۈ چ 
تَّنو ًبوً  كقاؿ األصمعي: يقاؿ: عؿ ًفيًو الرٌُّب كمى ٌبان, ًإذا جى  .رىٌب فبلفه ًنٍحيىو يىريٌبو رى

ب: السيد ابف األنبارم: الرب: ينقسـ عمى ثبلثة أقساـ: يككف الرب: المالؾ؛ كيككف الر قاؿ 
 (ْ)."كيككف الرب: المصمح ,أم سيدهُْيكسؼ:چڻ  ڻ  ڻچ :- تعالى–المطاع, قاؿ اهلل 
 ثبلث ىي:ى لإكقد ذكر الطبرم معاني عديدة السـ الرب غير أنو أرجعيا : اصطالحاً 

 السيد الذم ال شبو لو, كال مثؿ في سؤدده. -
 المصمح أمر خمقو بما أسبغ عمييـ مف نعمو. -
 .(ٓ)لخمؽ كاألمرالمالؾ الذم لو ا -
 

نعامو عمييـ بأصناؼ النعـ. الرب: ىك  المربي جميع عباده كذلؾ بالتدبير كا 

                                                           

أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف, دار , ( بدائع الفكائد4)
 (.ٗٓ/ُ)النشر : دار عالـ الفكائد

 (.ْٕٕ/ْ)لبف كثير( تفسير القرآف العظيـ 2)
ء الشافي أك الداء كالدكاء, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكا (3)

 (ُٖٔ)ص  ,المغرب –ـ, الناشر: دار المعرفة ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة: األكلى,  الديف ابف قيـ الجكزية,
 .ُِٖ(  تيذيب المغة, األزىرم )ص (ْ
 .(ُِْ/ُ),الطبرم ( انظر: تفسير(5
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كأخص مف ىذا تربيتو ألصفيائو, كذلؾ بإصبلح قمكبيـ كأركاحيـ كأخبلقيـ, كليذا كثر 
 .(ُ)دعاؤىـ لو بيذا االسـ الجميؿ؛ ألنيـ يطمبكف منو ىذه التربية الخاصة

ربكـ, ك ربي, ك مائة كسبعيف مرة ما بيف صيغة رب, كربنا,  تقريبان كذكر اسـ الرب في القرآف 
ر مف غيره مف مرة, كذكر اسـ الرب في القرآف أكث ةعشر  ست إبراىيـربيـ, كذكر في سكرة ك 

ؿ ذلؾ إال عمى أنو ىك المربي دمف أكثر األسماء, كما  إبراىيـفي سكرة  األسماء, ككذلؾ كرد
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ كمف ىذه اآليات قكلو تعالى: ,كىك السيد كالمصمح لجميع أمكرنا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كقكلو تعالى:, إبراىيـچڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڄ

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ں  ں  چ كقكلو تعالى: , إبراىيـچٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ

كمما يبلحظ كثرة  .إبراىيـچے  ۓ  ۓ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ إلبراىيـ أثناء المناجاة مع ربو كدعائو لو سبحانو تكرار األدلة النبكية 

چ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ک

﮶   ﮷  ﮸  ﮹     ۀڻ  ۀ ﮴  ﮵   ﮲  ﮳   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ         ى﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁             ﮻﮺

سـ  ىذا اال ىعمكىذا التركيز مف إبراىيـ ,إبراىيـچوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
تراؼ مف االع اكثيرة لما فييالسماء باألالدعاء ك  ,دليؿ كاضح عمى فضمو كتميزه في الدعاء

حسانوالراسخ بفضؿ اهلل عميو كمنو ككرمو   –جبللو  جؿ-كبيذه اإلشادة العظيمة بالرب ,كا 
 حكيـ لممكحديف جميعان  إرشادكفي ذلؾ , مف اهلل تعالى ألسئمتو جابةاإل إبراىيـ  يضمف
 بصيغ عديدة.الرب  اسـ عك اهلل مخمصيف كأف يكثركا مف ذكرأف يد
 الشكور: -ٚ
 كشكر النبت شكير يقاؿ كمنو الظيكر الكبلـ في الشكر كأصؿ الشكر مف فعكؿ ىك":لغةً 
 أثر ظيكر سمنو فسرعة السمف السريع كىك شككر دابة :كيقاؿ ,ظيكره كامتبلؤه امتؤل إذا الضرع

                                                           

 .(ٖٖ)ص ,( انظر: الثمر المجتنى(4
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 لمشكر ثكابو فجعؿ ,شكره عمى الشاكر إثابتو ىك تعالى اهلل مف الشكر فكأف,... عميو صاحبو
 (ٔ). "المقابمة طريقة عمى شكرا لمطاعة كقبكلو

الشككر كالشاكر مف أسماء اهلل فأسماء اهلل الحسنى فيك اسـ مف : رالشكك  اصطالحاً 
 .(ٕ)"اهلل سبحانو شككر يحب الشاكريف" :ابف القيـ قاؿالحسنى , 
الرؤكؼ الغفكر الشككر الصبكر  : "الشككر مف أسمائو في قكلو أفابف القيـ عمى كنص 

في القرآف  فأما تسميتو سبحانو بالشككر فيك في حديث أبي ىريرة" :أيضان , كقاؿ (ٖ)"الكدكد
, كتسميتو أيضان شككران قاؿ اهلل النساءچىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ :تسميتو شاكران , كقاؿ تعالى

ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  چ :كقاؿ تعالى, فالتغابچې  ې    ې  ې  چ  :تعالى

, فيجمع لمعبد بيف شكره كيغفر لو إذا تاب عميو ,طاعتو أحسف إذاكاهلل يشكر عبده  ,اإلنسافچ
 (ٗ)."نو غفكر شككرإإلحسانو كمغفرتو إلساءتو 

 :العظيم -ٛ
يدؿ عمى منتيى  ىك اسـ مف أسماء اهلل تعالى عمى كزف )فعيؿ( بصيغة المبالغة بما"لغةً 

 -جٌؿ جبللو -ثبت اهلل أ, كبيذا االسـ الكريـ تعالى بحيث ال تعمكىا عظمة مخمكؽالعظمة هلل 
اسـ العظيـ قد تردد في القرآف  أفو كصفاتو كأفعالو , كما ئسو العظمة المطمقة في ذاتو كأسمالنف

 .(٘)" الكريـ ست مرات
لصمد تدؿ اسـ اهلل العظيـ ككذلؾ المجيد كاأف  "(:رحمو اهلل)قد ذكر ابف القيـ ك  اصطالحاً 

يقكؿ في  اكؿ جميع تمؾ الصفات, كفي ذلؾيتنمف ىذه األسماء  عمى عدة صفات, ككؿ كاحد
, كيككف ذلؾ االسـ متناكالن لجميعيا تناكؿ االسـ حسنى ما يككف داالن عمى عدة صفاتو الئأسما

                                                           

 –المحقؽ احمد يكسؼ الدقاؽ  –إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك اسحاؽ الزجاج  –تفسير أسماء اهلل الحسنى  (4)
 .  (ْٕ: ص),دار الثقافة العربية

عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف, محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل,تحقيؽ : زكريا عمي يكسؼ, ( 2)
( كشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ,محمد ٔٓصيركت )ب –الناشر : دار الكتب العممية 

ـ الناشر: دار المعرفة, ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ, ُبف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ,ط
( كطريؽ اليجرتيف طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف, محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي َِٕ/ِبيركت, لبناف. ) 

 –, الناشر : دار ابف القيـ ُْٗٗ - ُُْْأبك عبد اهلل,تحقيؽ : عمر بف محمكد أبك عمر,الطبعة الثانية , 
 ( .ِّٔصالدماـ. )

 (.ُٖ/ّ)  البف القيـ( بدائع الفكائد ّ)
(نقبل عف شرح ابف القيـ ألسماء اهلل الحسنى أ.د. عمر سميماف األشقر َُّص)البف القيـ( عدة الصابريف ْ)

 ـ.ََِٖ-ُِْٖاألردف الطبعة األكلى  –فائس لمنشر كالتكزيع دار الن
 (.ِٕ-ْٕ( مفيـك األسماء كالصفات, سعد بف عبد الرحمف ندل, )ٓ)
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حاؿ  (رحمو اهلل), كذكر ابف القيـ (ٔ)"صمدالداؿ عمى الصفة الكاحدة ليا اسمو العظيـ كالمجيد كال
يره خضكعان لعظمتو تذلبلن ظثـ يركع حانيان :"المصمي في رككعو كتسبيحو باسمو العظيـ فقاؿ

 .(ٕ)"لجبركتو مسبحان لو بذكر اسمو العظيـ ةن لعزتو كاستكان

و كليس المراد ب ,فيد عظـ الشأف كالسمطافي-تعالى–كاسـ العظيـ المعظـ في صفة اهلل 
 .(ٖ)كبيران  , تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان جزاء ألف ذلؾ مف صفات المخمكقيفكصفو بعظـ اإل

 :الغني -ٜ
ٍرؼي  كىالنُّكفي  ٍلغىٍيفي قاؿ ابف فارس: "ا لغةً   فً  اٍلميٍعتىؿُّ  كىاٍلحى اًف, أىٍصبلى ًحيحى ديىيمىا صى مىى يىديؿُّ  أىحى  عى
ري  اٍلًكفىايىًة, ٍكته  كىاآٍلخى ؿي  .صى كىاٍلغىنىاءي ًبفىٍتًح اٍلغىٍيًف مىعى  ًغننى يىٍغنىى غىًنيى : ييقىاؿي . اٍلمىاؿً  ًفي ًغنىىالٍ  فىاأٍلىكَّ

, أىٍم الى يىٍكًفي ًكفىايىتىوي. كىغىًنيى عىٍف كىذىا فىييكى  فو فه غىنىاءى فيبلى : الى ييٍغًني فيبلى . اٍلمىدّْ: اٍلًكفىايىةي. ييقىاؿي  غىافو
: أى  ـٍ ..كىغىًنيى اٍلقىٍكـي ًفي دىاًرًى ـٍ نىاًزلييي : مى مىغىاًنيييـٍ   (ْ)"  قىاميكا, كىأىنَّييـي اٍستىٍغنيكا ًبيىا. كى

الغني الذم لو الغنى التاـ المطمؽ مف كؿ الكجكه لكمالو ككماؿ صفاتو التي ال " اصطالحاً 
, فإف غناه مف لكاـز ذاتو, كما ال يتطرؽ إلييا نقص بكجو مف الكجكه, كال يمكف أف يككف إال غنيان 

, كالمخمكقات بأسرىا ال تستغني عنو في حاؿ مف كريمان  ,, رحيمان , بران , جكادان كف إال محسنان يك
أحكاليا, فيي مفتقرة إليو في إيجادىا, كفي بقائيا, كفي كؿ ما تحتاجو أك تضطر إليو, كمف سعة 
غناه أف خزائف السمكات كاألرض كالرحمة بيده, كأف جكده عمى خمقو متكاصؿ في جميع 

كمف كماؿ غناه , ات كاألكقات, كأف يده سحاء الميؿ كالنيار, كخيره عمى الخمؽ مدرارالمحظ
سعافيـ بجميع مراداتيـ, كيؤتييـ مف  ككرمو أنو يأمر عباده بدعائو, كيعدىـ بإجابة دعكاتيـ كا 
فضمو ما سألكه كما لـ يسألكه, كمف كماؿ غناه أنو لك اجتمع أكؿ الخمؽ كآخرىـ في صعيد كاحد 

كمف كماؿ , منيـ ما سألو كما بمغت أمانيو ما نقص مف ممكو مثقاؿ ذرة ه, فأعطى كبلن فسألك 
غناه كسعة عطاياه ما يبسطو عمى أىؿ دار كرامتو مف النعيـ كالمذات المتتابعات, كالخيرات 

كمف كماؿ غناه أنو , المتكاصبلت, مما ال عيف رأت, كال أذف سمعت, كال خطر عمى قمب بشر
مف الذؿ, فيك الغني الذم كمؿ بنعكتو  في الممؾ, كال كليان  , كال شريكان , كال كلدان لـ يتخذ صاحبة

 ."(ٓ)كأكصافو, المغني لجميع مخمكقاتو

                                                           

 (.ُِٓ/ِ)البف القيـ( بدائع الفكائد ُ)
 (َّٔ/ِ) البف القيـشفاء العميؿ  (2)
 ـ الشاممة( بترقيِٕ/ْٕ) ,انظر مفيـك األسماء كالصفات  لسعد بف عبد الرحمف ندا  (3)
 (ّٕٗ/ ْ) المغة مقاييس( ْ)
 .(ُِٕ, كانظر فقو األسماء كالصفات, لعبد الرزاؽ لمبدر)ص(ِٕ,)ص لمقحطاني( الثمر المجتنى (5
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 عامان كىك المغني لجميع خمقو, غنى "اهلل الغني الذم لو الغنى التاـ المطمؽ مف كؿ الكجكه, ف
 .(ُ)"ربانية, كالحقائؽ اإليمانيةكالمغني لخكاص خمقو, بما أفاض عمى قمكبيـ, مف المعارؼ ال

چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  چ مرة كاحدة, فقد قاؿ تعالى: إبراىيـفقد ذكرت كممة الغني في سكرة 

لقكمو: إف تكفركا أييا القـك  -- فقد قاؿ مكسى. إبراىيـچڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
, فاهلل غني ـ في األرض جميعان فتجحدكا نعمة اهلل التي أنعميا عميكـ, أنتـ كمف يفعؿ مثؿ فعمك

عنكـ كعنيـ كعف جميع خمقو, فبل حاجة إليكـ فيك الغني عف جميع خمقو, كىك الذم كمؿ في 
فالطاعات ال تزيد في ممكو كالمعاصي ال تنقصو, كىك كامؿ  ,, فمف تضركا اهلل شيئان (ِ)غناه

 كؿ صفة حمد ككماؿ, الغنى حميد في ذاتو كأسمائو كصفاتو كأفعالو, ليس لو مف الصفات إال
 .(ّ)كال مف األسماء إال كؿ اسـ حسف, كال مف األفعاؿ إال كؿ فعؿ جميؿ

بؿ ىـ  ,ألنو كامؿ في غناه ؛كالغني إشارة إلى أنو لـ يحتج إلى حمدىـ كلـ يستفد منو
, فيك الغني الحميد سبحانو, كتمجيده يظيركف كماؿ العبكدية هلل هألنيـ بكثرة حمد ؛فك المستفيد

في كمف معاني الصمد  فاطرچھ  ھ   ے        ے    ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ۀچ  ٹ ٹ
 سكرة اإلخبلص الغني المطمؽ في غناه , الذم تتكجو إلييكؿ المخمكقات في حاجاتيا كمتطمباتيا.

 -كلمصمد ثبلثة معاف:
 .لو م الجكؼذال -ُ
 كالعظيـ...إلخ. السيد الذم كىميمىفي سؤدده, كالغني الذم كمؿ في غناه , -ِ
ۀ  ہ  ہ    ۀچ  ...,كىذا معنى قكلو تعالىالذم تصمد إليو كؿ المخمكقات في حاجاتيا-ّ

 فاطرچھ  ھ   ے        ے    ۓ    ھہ  ہ    ھ
 الغفور:  -ٓٔ
, عناه في كبلميـ الساتر عمى عبادهالغفكر م" األنبارم في الزاىر: بكر أبكقاؿ  :لغةً 

نما,غفرت المتاع في الكعاء غفرا إذ سترتو فيو ()  :المغطي ذنكبيـ مف قكليـ ضة قيؿ لمبي كا 
 (ٗ)."مغفر لتغطيتيا الرأس كسترىا إياهغفارة ك 

كؿ( بصيغة المبالغة بما يدؿ عي فى ـ مف أسماء اهلل تعالى عمى كزف )ىك اس": الغفكر اصطالحاً 
ڭ  ڭ  چ , منيا (ٔ)".ةمر , كقد كرد في القرآف إحدل كتسعيف ثرة الغفر لذنكب العباد التائبيفعمى ك

                                                           

 (.ِٗٔ/ ٓ, )السعدم( تفسير (4
 (.ِٖٓ/ُٔ:)تفسير الطبرم( انظر: (2
 (.ِِْ/ُ,) السعدم( انظر: تفسير (3
 (ٔٗكر األنبارم ) ص أبي ب –( الزاىر في معاني كممات الناس 4)
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كردت , كالغفار آ  عمراحچې  ې  ې  ې    ۉٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
نوحچی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   چ في القرآف الكريـ خمس مرات منيا

.
(ٕ) 

 : الرحيم -ٔٔ
, لمبالغةا ى كزف فعيؿ كىك مف صيغىك اسـ اهلل مشتؽ مف الرحمة ككذلؾ ىك عم": لغةً 

 .(ٖ)", رحيـ لمف مات عمى التكبةالرحمة التي تعمـ كافة خمقو كالرحمف يتضمف مف صفة
كىك يثيبيـ  ,الرحيـ خاص في رحمتو لعباده المؤمنيف بأف ىداىـ إلى اإليمافف" :اصطالحاً 

 .(ٗ)ع"خرة الثكاب الدائـ الذم ال ينقطفي اآل
الذم يتضمف  يـمف اسـ الرح ةنو أشد مبالغعمييـ في أرزاقيـ فإأنو خمقيـ كأكسع  فمكالرح"

 .(٘)"ىداىـ لئليماف في الدنيا فأ وصفة الرحمة التي تعـٌ عباده المؤمنيف فحسب
 :السميع -ٕٔ
اسـ مف أسماء اهلل كصفة مف صفاتو كىك الذم كسع سمعو كؿ شيء, ذك سمع ببل  لغة:

نصفو بما كصؼ بو نفسو ببل  تكييؼ كال تشبيو بالسميع مف خمقو, كال سمعو كسمع خمقو, كنحف
ف خفي فيك يسمع بغير كىك الذم ال يعزب عف إدر  ",(ٔ)تحديد كال تكييؼ أم  -جارحةاكو مسمكع كا 

 .(ٕ)"ال يحتاج سمعو إلى: أذنيف, كطبمة ليما...إلخ كالمخمكؽ

"فالسميع ىك الذم أحاط سمعو بجميع المسمكعات, فكؿ ما في العالـ العمكم كالسفمي مف 
سمعيا سرىا كعمنيا ككأنيا لديو صكت كاحد, ال تختمط عميو األصكات, كال تخفى األصكات ي

ک  گ     گ  گ     گ  چ عميو جميع المغات, كالقريب منيا كالبعيد, كالسر كالعبلنية عنده سكاء 

 ".(ٖ)الرعدچڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  

                                                                                                                                                                      

 (بترقيـ الشاممة.ِٕ/ ْٔسعد بف عبد الرحمف ندل )  –( مفيـك األسماء كالصفات 4)
 (َٕٔ/ِالمنياج األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ,لزيف محمد شحاتو) (2)
 (ُِْ/ُ) الفيركز آبادم, الناشر دار الكتب العممية لبناف. تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس (3)
 ( .ِٖ/ُمزجاج ) ,ل( تفسير أسماء اهلل الحسنى ْ)
 (ْٗ/ْٓ) لعبد الرحمف ند فسعد ب –( مفيـك األسماء كالصفات 5)
(, أيضان: شمس العمـك , نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني, تحقيؽ: ْٕ/ِ,)األزىرم( انظر: تيذيب المغة, (6

ـ)  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْلبناف, -ركت بي -, دار: الفكر المعاصرُ, طعبد اهلل العمرم كآخريفحسيف بف 
ٓ/ََِّ.) 
 .(َِْ/ِ)( النياية في غريب الحديث كاألثر, ابف األثير, (7
 (.ُْ( الثمر المجتنى,)ص(1
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نى دنا الكاحد لك تكمـ, كىذا معمجتمعة, كما يسمع أحفيك يسمع البشرية كميا لك تكممت 
 قكليـ: كسع سمعو األسماع كميا, كىذا الكماؿ المطمؽ ال يككف إال هلل كحده. 

﮴   چ , فقد قاؿ تعالى:إبراىيـفقد ذكر اسـ السميع مرة كاحدة  مف خبلؿ سكرة  ﮲  ﮳ 

 .إبراىيـچ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﮻﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

سحاؽ بأنو سميع عمى كبر مف السف الذم رزقو  حمد اهلل  إبراىيـف إسماعيؿ كا 
 .(ُ)ه بالكلد ءفقد سمع دعا؛ الدعاء

, كذلؾ مع التذلؿ كالمسكنة تعظيـالكمما يستفاد مف ىذه اآلية لكريمة استحباب اإلشادة باهلل ك 
عندما يدعكه بيقيف  كخصكصان  ,مثؿ السميع ىمف أسماء اهلل الحسن مف خبلؿ ذكر بعضو 

﯀      ﮼چ كبعظمة بقكلو : ﮿   ﮾   فمف عظيـ سمعؾ لدعائي استجب لي فأنت , إبراىيـچ﮽ 
 .الدعاء  لسميع ربي إف ,أعمـ بحالي كتسمع ندائي

 الواحد -ٖٔ
ىك اسـ مف أسماء اهلل الحسنى كىك الفرد الذم ال شبيو لو كال نظير, فيك المينفًرد  :لغةً 

 .(ِ)اإلخبلصچٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ -الكاحد األحد-بكحدانيَّتو في ذاتو كصفاتو "اهلل 
" الكاحد األحد ىك الذم تكٌحد بجميع الكماالت, كتفٌرد بكؿ كماؿ, كمجد كجبلؿ, اصطالحاً 

فميس لو فييا مثيؿ كال نظير, كال  ؛كجماؿ, كحمد, كحكمة, كرحمة, كغيرىا مف صفات الكماؿ
تو, كجبللو, مناسب بكجو مف الكجكه فيك األحد في حياتو, كقيكميتو, كعممو, كقدرتو, كعظم

كجمالو, كحمده, كحكمتو, كرحمتو, كغيرىا مف صفاتو, مكصكؼ بغاية الكماؿ, كنيايتو مف كؿ 
فيجب عمى العبيد تكحيده, عقدان, كقكالن, كعمبلن, بأف يعترفكا بكمالو  ,صفة مف ىذه الصفات

 (ّ)."المطمؽ, كتفرده بالكحدانية, كيفردكه بأنكاع العبادة
 :-تعالى–قكلو في مرة كاحدة  إبراىيـككرد في سكرة  ,ف مرةيثرآف ثبلذكر اسـ الكاحد في القك 

يـك تبدؿ السماكات غير , إبراىيـچہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ 
السمكات كاألرض غير األرض كظيركا هلل المنفرد بالربكبية, الذم يقير كؿ شيء فيغمبو كيصرفو 

ء, كيميتيـ إذا شاء, ال يغمبو شيء, كال يقيره مف قبكرىـ لما يشاء كيؼ يشاء, فيحيي خمقو إذا شا
                                                           

 (.ِٕ/ُٕ, )تفسير الطبرم( انظر: (4
 (.ٕٔ/ُـ دار عالـ الكتب) ََِٖ, ,ُ( انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار عمر,, ط(2
األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار, أبك عبد اهلل, عبد الرحمف بف ناصر بف  ( بيجة قمكب(3

ىػ ُِِْ, دار النشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع, ُتحقيؽ: عبد الكريـ بف رسمي الدريني,, ط حمد آؿ سعدم,
 (.ّٗ, )ص.أيضان: الثمر(َُِ)ص,ـََِِ -
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المتفرد بعظمتو كأسمائو كصفاتو كأفعالو العظيمة, كقيره لكؿ العكالـ  , كىك(ُ)أحياء لمكقؼ القيامة
 .(ِ)فكميا تحت تصرفو كتدبيره, فبل يتحرؾ منيا متحرؾ, كال يسكف ساكف إال بإذنو

مؤمف ككافر,  ىالكتب كانقسـ الناس إلكحيد, كأنزؿ فقد أرسؿ اهلل الرسؿ مف أجؿ ذلؾ الت
 كألجؿ ذلؾ خمقت السماكات كاألرض, كألجميا فرض الجياد كأقيمت الجنة كالنار.

 القيار -ٗٔ
, قير خمقو بسمطانو كقدرتو, كصرفيـ عمى ما -تعالى–"القاىر كالقيار: مف صفاتو  :ةً لغ

الغالب جميع الخمؽ, كأقير الرجؿ: صار  , كقاؿ ابف األثير: القاىر: ىكككرىان  أراد طكعان 
 ".(ّ)أصحابو مقيكريف أذالء

ىك الذم قير جميع الكائنات, كذلت لو جميع المخمكقات, كدانت لقدرتو كمشيئتو : اصطالحاً 
, فبل يحدث حادث كال يسكف ساكف إال بإذنو, كما شاء ىماكعناصر  مكاد العالـ العمكم كالسفمي

, , كال ضران يع الخمؽ فقراء إلى اهلل عاجزكف, ال يممككف ألنفسيـ نفعان كاف كما لـ يشأ لـ يكف, كجم
: لحياتو, كعزتو, كقدرتو, فبل يتـ قيره لمخميقة إال بتماـ حياتو كقكة كال شران  كال خيران  , كقيره مستمـز

 .(ْ)إذ لكال ىذه األكصاؼ ال يتـ لو قير كال سمطاف؛ عزتو كاقتداره
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ قاؿ تعالى:, مرة كاحدة إبراىيـكقد ذكر اسـ القيار في سكرة 

 إبراىيـچہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہہ
اهلل,  :في جميعيا إلى اسمي كقد كرد اسـ اهلل القيار في ستة مكاضع مف القرآف مضمكمان "
 (٘)"الكاحد

 رهيقي لـ فإف لو كفؤ معو كاف لك إذ ؛كاحدان  إال القيار يككف فبل" :(رحمو اهلل)قاؿ ابف القيـ 
ف ,اإلطبلؽ عمى قيارا يكف لـ  (ٙ)".كاحدان  القيار ككاف كفؤان  يكف لـ قيره كا 

قد أخبر اهلل تعالى عف كقت انتقامو مف أعدائو, كىك اليكـ الذم تبٌدؿ فيو األرض غير 
األرض, فتصبح عمى غير الصفة المألكفة, كتبدؿ السماكات غير السماكات, أما األرض الحالية 

نتشر, كأما السماكات فتتبٌدد كتزكؿ ككاكبيا كشمسيا كقمرىا, كتسقط فتصبح كالدخاف الم
                                                           

 (.ِٓ/ُٕ,) تفسير الطبرم( انظر: (4
 (.ِْٖ/ُ, )السعدمانظر: تفسير  ((2
 (.ْٗٔ/ُّ) لمزبيدم, ( تاج العركس مف جكاىر القامكس,(3
 (.ٕٓ( انظر: الثمر المجتنى,)ص(4
 (ِْٓ)ص, لعبد الرازؽ البدر,كالصفات فقو األسماء (5)
تحقيؽ:  , محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل, كالمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة الصكاعؽ ( ٔ)

 .(َُِّ/ ّ), الناشر : دار العاصمة الرياضُٖٗٗ - ُُْٖد. عمي بف محمد الدخيؿ اهلل الطبعة الثالثة , 
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كتتبلشى. كفي ذلؾ اليكـ يبرز الناس في فضاء كاحد, كتخرج الخبلئؽ جميعيا مف القبكر, 
ی  ی     ىئېئ     ىئ    ىئچ لحكـ اهلل الكاحد, الذم قير كؿ شيء كغمبو, كما في آية أخرل: انتظاران 

كلما كصؼ اهلل تعالى ذاتو بككنو قيارا, كصؼ عجز , يؿ كتخكيؼتيك ذلؾ ك , غافرچی   ی   
 .(ُ)أماموالناس 

ذلؾ اليكـ العظيـ إشارة إلى أف اهلل في  "؛الكاحد القيار"بيذه الفاصمة  كختـ ىذه اآلية
كالكؿ مائؿ كىك  ,قير كؿ شيء كغمبو فالكؿ عاجز كىك غالب قدكالخبلئؽ ماثمة بيف يديو 

 كؿ شيء سبحانو الكاحد القيار ., جؿ في كحدانيتو كقير الغمبة كالعظمةك منة المتفرد بالعزة كاليي
  

                                                           

 .(َُِٖ/ ِىػ.,)  ُِِْدمشؽ,  –, دار الفكر ُ( انظر: التفسير الكسيط , كىبة بف مصطفى الزحيمي, ط(ُ
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ىالمبحثىالثالث

 ىأنواعىالتوحودىنواقض

لكف إبميس لـ  ,ال يشكبو شائبةعمى التكحيد الخالص الذم  عيد آدـ  كاف الناس في
 .يفسد تكحيدىـ فأدخؿ ليـ في عقائدىـ ما ,يترؾ الناس حتى أدخؿ عمييـ ما يفسد دينيـ كدنياىـ

 إلى كبناء عمى ذلؾ ال بد مف التعرؼ ,أصؿ ثابت في ميزاف ىذا الديف تكحيدالإف  
نكاقض التكحيد: كىي األمكر التي إذا كجدت عند العبد خرج مف ديف اهلل بالكمية, كأصبح بسببيا 

, كالنفاؽ أك مرتدان عف ديف اإلسبلـ, كىي كثيرة, تجمع في الشؾ األكبر, كالكفر األكبر ان كافر 
 (ٔ)األكبر "االعتقادم". 

 .أنكاع التكحيد مع األمثمةنكاقض كمف خبلؿ ىذا المبحث سأبيف 

 نواقض توحيد األلوىية -المطمب األول

بالعبادة كالخضكع فتكحيد األلكىية: ىك إفراد اهلل تعالى بأفعاؿ العباد, أم: إفراده 
ف, كال يصرؼ شيء مف العبادة لغيره تعالى. مف كا كالطاعة المطمقة, كأف ال يشرؾ بو أحد كائنان 

أم: أف اهلل تعالى كحده ىك المعبكد بحؽ, كأف ما سكاه مف المعبكدات كميا باطؿ ال تستحؽ أم 
 شيء مف العبادة .

فمف اعتقد غير ىذا, أك قاؿ قكالن, أك فعؿ فعبلن, ىذا المعنى, أك أنكر حؽ اهلل تعالى في 
 رتد عف اإلسبلـ .اصرؼ شيئان منو لغيره؛ فقد كفر, ك أك ألكىيتو, أك انتقص شيئان منو, 

أكثر األمـ السابقة, كأكثر الناس في اإلسبلـ كقعكا في الشرؾ أك الكفر في تكحيد ك  
بؿ أقركا بأف اهلل تعالى ىك الرب الخالؽ  ,يككنكا ينكركف ربكبية اهلل تعالىاأللكىية؛ ألنيـ لـ 

فجعميـ اهلل في عداد  ,شيئان مف العبادة لغيره تعالىكا الرازؽ المحيي المميت, كلكنيـ صرف

                                                           

حمادة الجبريف, الطبعة الثانية, دار العصيمي انظر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية, عبد اهلل بف عبد العزيز بف  (4)
 (.ُْٗلمنشر كالتكزيع )ص 
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جؿ –ىي غاية الخالؽ  ,بادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لوالكافريف بإشراكيـ غيره في العبادة. كع
 .(ٔ)مف خمؽ عباده, كلذلؾ ىي مكضكع االمتحاف لمعبادة في الدنيا -جبللو

ؿ اعتقاد, أك قكؿ, أك عمؿ؛ فك ,الياريات چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :قاؿ تعالى

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :يخرج صاحبو مف اإلسبلـ. قاؿ تعالى مخالفة تكحيد األلكىيةيتضمف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  كقاؿ تعالى:,  465البقر :   چڍ  ڍ  ڌ  

 البقر چہ  ہ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ كقاؿ تعالى:

 4١وسف: يچ

 :ومن األمثمة عمى نواقض توحيد األلوىية

في جمب  ,سبحانو همع اهلل تعالى, كأف يستغاث بغير  كأحد مع اهلل أك دكف اهلل, أك يدععبادة  -
, أك يتككؿ عميو, أك يستعاذ بو, أك يخاؼ منو, أك يرجى , أك يخضع, أك خير, أك دفع ضر

طاع الطاعة المطمقة, أك يحب كحب اهلل تبارؾ يتقرب إليو بأم نكع مف أنكاع العبادات, أك ي
 لى؛ سكاء كاف ىذا المعظـ أك المدعك ممكان, أك نبيان, أك كليان, أكاكتعالى, أك يعظـ كتعظيـ اهلل تع

 قبران, أك حجران, أك شجران. 

, كالطكاؼ كالذبح كالنذر, كالخشكع لغير اهلل تعالى. -  الرككع, كالسجكد, كالصـك

 اد لغير اهلل تعالى, كامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو. الطاعة كاالنقي -

 مف التحميؿ كالتحريـ كسف القكانيف.  ,تشريع ما لـ يأذف بو اهلل تعالى االعتقاد بأف لشخص حؽ -

 االعتقاد بأف شرع اهلل تعالى ال يصمح في ىذا الزماف.  -

لى غير ذلؾ مف بيا, أك عمؿ بعضي ييكفر مف أتى شيئان مف ىذه النكاقض, أك رضف - ا, كا 
 (ٕ)النكاقض التي تخص تكحيد العبادة.

                                                           

 (.ِٖٗ-ِٖٖثرم, )ص, لؤل(انظر اإليماف حقيقيو, خكارمو4)
 (.َِٗؤلثرم, )صل(انظر اإليماف حقيقة, خكارمو, 2)
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اعمـ أف سر العبكدية, كغايتيا كحكمتيا إنما يطمع عمييا مف عرؼ معنى اإلليية " ك 
باطؿ, بؿ أبطؿ الباطؿ, كأف حقيقة سكاه كما بؿ ىك اإللو الحؽ  كحقيقتيا, كمعنى ككنو إليان 

إلييتو كأثرىا كمقتضاىا, كارتباطيا متعمؽ الصفات اإلليية ال تنبغي إال لو كأف العبادة مكجب 
بالصفات, ككارتباط المعمـك بالعمـ, كالمقدكر بالقدرة, كاألصكات بالسمع, كاإلحساف بالرحمة, 
كالعطاء بالجكد. فمف أنكر حقيقة اإلليية كلـ يعرفيا كيؼ يستقيـ لو معرفة حكمة العبادة كغاياتيا 

ستقيـ لو العمـ بأنيا ىي الغاية المقصكدة بالخمؽ, كالتي ليا كمقاصدىا كما شرعت ألجمو؟ كيؼ ي
 (ٔ)" ر؟خمقكا, كليا أرسمت الرسؿ, كأنزلت الكتب, كألجمو خمقت الجنة كالنا

 نواقض توحيد الربوبية -الثانيالمطمب 

كفر  كار لخصائص ربكبية اهلل تعالى, أك بعضيا,فيو إن فكؿ اعتقاد أك قكؿ أك فعؿ
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :كادعاء الربكبية, كما قاؿ فرعكف ,ء مف ىذه الخصائصشي كردة فمف ادعاأ

النازعاتچچ 
أك ادعاء الممؾ, أك الرزؽ, أك التصرؼ مف دكف اهلل تعالى , كغيرىا مف األمكر  ,

لى كخصائصو, ككذلؾ يكفر مف يصدؽ بيذه الدعكل, كمف األمثمة االتي ىي مف أفعاؿ اهلل تع
 عمى ذلؾ: 

  تعالى شريكان في الخمؽ كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة كالتدبير. هللاالعتقاد بأف -
 االعتقاد بأف األكلياء ليـ تصرؼ في الككف مع اهلل تعالى.-
األبراج كالككاكب كمساراتيا كمكاقعيا عمى حياة كتصرفو مف  –تعالى–غير اهلل اعتقاد تأثير -

 الناس. 
ك يمنع عف الرزؽ, أك يمكنو أف يضر, أك االعتقاد بأف المخمكؽ يمكنو أف يرزؽ المخمكؽ أ-

 ينفع مف دكف اهلل تعالى. 
 االعتقاد بأف أحدان دكف اهلل تعالى يعمـ الغيب. -
 لى في خمقو. ااعتقاد حمكؿ اهلل تع-
االعتقاد بأف الشفاء مف الطبيب أك الدكاء, أك اعتقاد التكفيؽ في حياة العبد مف ذكائو, أك  -

 جيده كاجتياده. 

                                                           

 (.ُُٖ/ ُ)البف القيـ مدراج السالكيف (4)



43 
 

في سف القكانيف كتشريعيا, كىي تمؾ النظـ التي تحكـ في أمكاؿ  د بأف لممخمكؽ حقان االعتقا-
.الناس كأعراضيـ. كغيرىا مف االعتقادات التي تناقض اإليماف كتبطمو

(ٔ)
 

كىك تكحيد الربكبية, كاإلقرار بأف خالؽ كؿ شيء, كأنو ليس لمعالـ صانعاف متكافئاف في 
ؽ ال ريب فيو, كىذا التكحيد لـ يذىب إلى نقيضو طائفة الصفات كاألفعاؿ, كىذا التكحيد ح

مكجكدات, كما قالت الرسؿ فيما لقمكب مفطكرة عمى اإلقرار بغيره مف الامعركفة مف بني آدـ, بؿ 
كأشير مف عرؼ  تجاىمو , 4١إبراهيم: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چاهلل عنيـ: حكى

ۋ    چكما قاؿ لو مكسى : (ٕ)بو في الباطف. كتظاىره بإنكار الصانع فرعكف, كقد كاف مستيقنان 

ٱ  ٻ  چ :كقاؿ تعالى عنو كعف قكمو, 4١2اإلسراء: چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

 .النم چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ

 نواقض توحيد األسماء والصفات. -الثالثالمطمب 

 -بحانوس–صفات كأسماء, كنفىاف نبيو كعمى لس وقد أثبت اهلل تعالى لنفسو في كتابل
فقد نقض  شيئان مما نفاه عف نفسو,فمف انتقص شيئان مما أثبت هلل تعالى  كذلؾ عف نفسو صفات,
 .تكحيد األسماء كالصفات

 ومن األمثمة عمى ذلك: 

, أك بعض أسمائو, أك صفاتو, أك إثبات صفات هلل  ىاأك جحدأسماء اهلل أك صفاتو إنكار   -ُ
 نفاىا اهلل عف نفسو.  - تعالى–

 كأاإللحاد في أسماء اهلل كصفاتو, أك نفييا, أك جحد معانييا, أك تحريفيا عف الصكاب  -ِ
عف صفات  -الىسبحانو كتع –إخراجيا عف الحؽ المراد بالتأكيبلت الباطمة, أك تعطيؿ اهلل 

 الثابتة في الكتاب كالسنة.  كمالو, كنعكت جبللو

                                                           

 (.ِٖٔ -ِٖٓ)ص  لؤلثرم(انظر اإليماف حقيقة, خكارمو, 4)
 (.ِٕ -ِٔ/ُبف أبي العز الحنفي, , )ال(انظر شرح العقيدة الطحاكية, 2)
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أف  :لى بصفة يجب تنزييو عنيا, مثؿاصفات خمقو, أك كصفو تعبتشبيو صفات اهلل  -ّ
, أك السنة, أك الغفمة.. -سبحانو–شريكان, أك كلدان, أك يصفو  -تعالى–يزعـ أف اهلل  إلى  .بالنـك

 (ٔ)غير ذلؾ مف صفات النقص التي تعترم ابف آدـ.

السمؼ المعطمة ئمة أكلذلؾ ذـ  ,كالتمثيؿ ,فتكحيد األسماء كالصفات لو ضداف ىما: التعطيؿ
 .النفاة لمصفات, كذمكا المشبية أيضان 

 مرض ألف ... الجيمية ذـ في كبلميـ كثر كاألئمة السمؼ فإقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "
 (ٕ)" التشبيو مرض مف أعظـ التعطيؿ

بما نعقؿ, فإذا أخبرنا  خاطبنا إالال ي --كتقكـ عقيدة أىؿ التمثيؿ عمى دعكاىـ أف اهلل 
 :اليد فنحف ال نعقؿ إال ىذه اليد الجارحة, فشبيكا صفات الخالؽ بصفات المخمكقيف, فقالكاعف 

ال يمثمكف الخالؽ بالمخمكؽ مف كٌؿ  ةلو يد كيدم, تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيرا. لكف المشبي
نما كجو  (ٖ).كجو مف كاالختبلؼ كجو مف التماثؿ بإثبات قالكا كا 

كيدم, كقدـ  : "مع أف مقالة المشبية الذيف يقكلكف: يدقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
الة معركفة, كقد ذكرىا األئمة كيزيد بف ىاركف, كأحمد بف حنبؿ, كقدمي, كبصر كبصرم مق

سحاؽ ابف راىكيو, كغيرىـ, كأنكركىا كذمكىا, كنسبكىا إلى مثؿ داكد الجكاربي البصرم كأمث لو, اكا 
ؿ بكؿ شيء مف األجساـ, بؿ ببعضيا, كالبد مع ذلؾ كلكف مع ىذا صاحب ىذه المقالة ال يمث

أف يثبتكا التماثؿ مف كجو كاالختبلؼ مف كجو, لكف إذا أثبتكا مف التمثيؿ ما يختص بمخمكقيف 
(ٗ)كانكا مبطميف عؿ كؿ حاؿ"

 . 

                                                           

 (.ِٕٖؤلثرم, )ص ل(انظر اإليماف حقيقتو, خكارمو, 4)
 .(ِْٗ/ ُ) كالنقؿ العقؿ تعارض درء(2)
 (.ُِٔ/ُ(انظر العرش, الذىبي, )3)
 .(َِٓ/ ِ)البف تيمية, كالنقؿ العقؿ تعارض درء(4)
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 المبحثىالرابع

ىفيىضوءىدورةىإبراهومىثرىالتوحودىرلىىالغردىوالمجتمعأ

في مجتمع انتشرت فيو الكثنية كعبادة األصناـ,  إبراىيـعاش الناس في عيد  لقد
أف يبحث عف الحقيقة التي غفؿ الناس عنيا كىي إلى عمى الفطرة التي دعتو  ككاف إبراىيـ 
التي تقكـ عمييا كقاعدتو العظيمة  ,كمكضكعو ,عنكانوك اإلسبلـ  التي ىي أساسعقيدة التكحيد 

 كألكىيتوتعني اإليماف الكامؿ بربكبية اهلل  كىي, فكاراألمناىج ك الحكاـ ك األك  تشريعاتالسائر 
 كال يستحؽ غيره ذرة منيا. -تعالى –بجميع معانييا التي ىي حؽ اهلل

 عمىك  عميو, في نفس الفرد كاف ليا تأثير بالغيذه العقيدة إذا ما رسخت معانييا ف
معرفة أثر ككذلؾ ل ,مختمؼ جكانبو كشؤكنوفيو بت فيو كحكمت المجتمع إذا قاـ عمييا كشاع

مف ك  ؛الحياة إبراىيـ حتى تحقؽ أنفع اآلثار فيفي ضكء سكرة  وحيد عمى الفرد في صبلحك الت
 خبلؿ ىذا المبحث سنبيف أثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمع.

 :الفرد عمىأثر التوحيد أواًل: 

يجد أثر التكحيد عمى الفرد مف خبلؿ آياتيا ككيؼ قامت  الناظر في سكرة إبراىيـ 
غير اهلل, كأرشدتو إلى عقيدة التكحيد كما كضحت السكرة ىذه  دى بى كرة بتعديؿ سمكؾ مف عى الس

 .األساليب

 كىالعطىاء كالنفع بالضر تىعىالىى الرب بتفرد العىٍبد فىعمـ : "(رحمو اهلل)جكزية الابف قيـ  يقكؿ
ٍنع كُّ  عبكدية لىوي  ييثمر كاإلماتة كاإلحياء كالرزؽ كالخمؽ كىاٍلمى مىٍيوً  ؿالتَّكى كُّؿ كلكاـز بىاًطنا عى  كثمراتو التَّكى
مىٍيوً  يخفى الى  كىأىنو كىعممو كبصره تىعىالىى بسمعو كىعممو ظىاىرا  ًفي كىالى  السَّمىكىات ًفي ذرة ًمٍثقىاؿ عى
يعمـ كأخفى السّْرٌ  يعمـ كىأىنو األىٍرض اًئنىة كى ا اأٍلىٍعيف خى مى ديكر تخفى كى  ًلسىانو حفظ لىوي  ييثمر الصُّ
اء ىىًذه تعمؽ يىٍجعىؿ كىأىف اهلل يرضى مىاال كؿ عىف قمبو كخطرات كجكارحو ا اأٍلىٍعضى  اهلل ييًحبوي  ًبمى
 بغناه كمعرفتو كالقبائح اٍلميحرمىات اٍجًتنىاب اٍلحيىاء لىوي  كيثمر بىاًطنا اٍلحيىاء ذىًلؾ لىوي  فيثمر كيرضاه
كىرمو كجكده حسانو كبره كى اء سىعىة لىوي  تكجب كىرىحمتو كا   اٍلعيبيكًديَّة أىٍنكىاع مف ذىًلؾ لىوي  كتثمر الرَّجى
كىذىًلؾى  كىعممو مىٍعرفىتو ًبحىسب كالباطنة الظَّاًىرىة ؿ مىٍعرفىتو كى  الخضكع لىوي  تثمر كعزه كعظمتو اهلل ًبجبلى
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 مكجباتيا ًىيى  رىةالظَّاىً  اٍلعيبيكًديَّة مف أنكاعا اٍلبىاًطنىة اأٍلىٍحكىاؿ ًتٍمؾى  لىوي  كتثمر كالمحبة كاالستكانة
كىذىًلؾى  اًلوً  عممو كى ًصفىاتو كجمالو ًبكىمى ة محبَّة لىوي  ييكجب العمى كى اصَّ ٍنًزلىة خى عت اٍلعيبيكًديَّة أىٍنكىاع ًبمى  فىرىجى
فىات اأٍلىٍسمىاء ميٍقتىضى ًإلىى كميىا اٍلعيبيكًديَّة انىوي  فخمقو بيىا اٍلخمؽ ارتباط بيىا كارتبطت كىالصّْ  هكىأمر  سيٍبحى

اًئوً  ميكجب ىيكى  ًصفىاتو أىٍسمى  كىالى  بطاعتيـ عباده مف يتزيف الى  أًلىنَّوي  كمقتضاىا كآثارىا اٍلعىالـ ًفي كى
 (ٔ)."معصيتيـ تشينو

 فإذا عقيدتو, مظاىر مف مظير الحياة في كتصرفاتو اإلنساف سمكؾ أف المعمكـ كمف"
ذا كاستقاـ, السمكؾ صمح صمحت  التكحيد عقيدةل كاف ىنا مفك  كاعكج, السمكؾ تفسد فسد كا 
ذا إنسانيتو, كيحقؽ شخصيتو ليستكمؿ اإلنساف عنيا يستغني ال ضركرة  العقيدة ىذه سيطرت كا 
 (ٕ). كالتضحية كاإليثار كالطمأنينة كالسماحة كالكـر الشجاعة مف لعميااإلنسانية ا الفضائؿ أثمرت

 مةاأل حياة عميو قامت كأ فردال حياة في تحقؽ إذا الشرؾ شكائب مف الخالص التكحيدف
 (ٖ). "الحياة في اآلثار أنفع كحقؽ. الثمرات أينع أتى

 يمي: مافيسكرة إبراىيـ  مف خبلؿ آثار التكحيد عمى الفرد ظير لناكمف خبلؿ ذلؾ ي

أم السبب الذم يدفع  -كيفرضيا عميو األعماؿ الصالحةالتكحيد يدفع النفس إلى ف إ -ُ
چ , كيؤكد ىذا قكلو تعالىقرب إلى اهلل بياحتى يتكاإلكثار منيا  -المؤمف إلى األعماؿ الصالحة

ٱ  ٻ  ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ    پٻ            ٻ  ٻ  پ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

 ِٕ - ِْإبراىيـ:  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڃ  ڃ

ص قاؿ ابف القيـ  في الفكائد: " ٍخبلى رىة كالتكحيد كىاإٍلً ثىمىرىىا اأٍلىٍعمىاؿ فركعيا اٍلقمب ًفي شىجى  كى
يىاة طيب ٍمنيكعىة كىالى  مىٍقطيكعىة الى  اٍلجنَّة ثمار أىف ككما اآٍلًخرىة ًفي اٍلميًقيـ كىالنًَّعيـ الدٍُّنيىا ًفي اٍلحى  فثمرة مى

ص التٍَّكًحيد ٍخبلى رىة كالرياء كىاٍلكذب كالشرؾ كىذىًلؾ الدٍُّنيىا ًفي كىاإٍلً  لديٍنيىا ًفي ثىمىرىىا اٍلقمب ًفي شىجى
                                                           

 (َٗ/ ِ)البف القيـ,شكر كالية العمـ كاإلرادة مفتاح دار السعادة كمن (4)
 .(ّّْ -ِّْ) ـ, الناشر دار السبلـ ََِٕ,  ّ, طإصبلح المجتمع لمحمد السيد يكسؼمنيج القرآف في  (2)
 (.ٖٕ ػص,)ََُِ, ُ,طحقيقة التكحيد لمقرضاكم (3)
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ٍكؼ ٍدر كضيؽ كىاٍلغىـ كاليـ كىاٍلخى ثىمىرىىا اٍلقمب كظممة الصَّ قد اٍلميًقيـ كىاٍلعىذىاب الزٌقكـ اآٍلًخرىة ًفي كى  كى
 (ٔ)."إبراىيـ سيكرىة ًفي الشجرتيف تيفىىا اهلل ذكر

ٿ    ٿٿچ :-تعالى –إخراج الناس مف الظممات إلى النكر كذلؾ بإذف اهلل لقكلو -ِ

 .إبراهيمچٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

 مف بو لتيدييـ:" فقاؿ كيؼ يخرج الناس مف الظممات إلى النكر(رحمو اهلل)الطبرمد بيف قك 
ر كضيائو, اإليماف نكر إلى كالكفًر, الضبللة ظممات  الرَّشاد سيبيؿ كالعمىى الجيؿ أىؿى  بو كتيبصّْ
 (ٕ)."كالييدىل

يا عمى الدن قدـعكس الكافر الذم ي يا عمىزىد فييقدـ اآلخرة عمى الدنيا ك المؤمف ي -ّ
الدنيا عمى  يؤثركف فيـبتقديمو الحياة الدنيا عمى اآلخرة, اهلل  فيصد الناس عف ذكر ,اآلخرة
كىذا ما  , كنسكا اآلخرة كأنيـ سيحاسبكف عمى أعماليـ,زائؿ لدنيا كمتاعياكيعممكف أف ااآلخرة 
  کڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کچ  قكلو:ب أكده اهلل

 .إبراهيمچک  گ  گ  گ  گ  

ي يككف تالالراحة كالطمأنينة ك إال مف خبلؿ  و ال تككفالزيادة فيك الحصكؿ عمى الخير  -ْ
أنو إذا  ألح  احب العقيد  ال حيحة على يقيح ؛كاجتناب نكاىيو  اؿ أكامر اهللثتما يامف خبلل

ف جحدىا كأنكرىا فسيسمبيا اهلل عنو ان مف اهلل لو عقاب ,شكر اهلل عمى نعمو, فإنو سيزيدىا, كا 
ڄ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  ؿ تعالى:اق منعمة ككفرانيا,بسبب جحكده ل

إبراهيمچڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڃ   
 شؾ ال إذنا لكـ كأذف إسرائيؿ بنى يا ربكـ تأذف إذ كاذكركاأم " .

 كلئف النعـ, كاستمرار الزيادة دكاعي مف الشكر إذ النعـ مف ألزيدنكـ شكرتـ لئف غمكض كال فيو
  (ّ)" لشديد منيا بحرمانكـ عذابي إف عميكـ بالكاجب تقكمكا كلـ كجحدتـ كفرتـ

                                                           

 (َُٖ)ص:  البف القيـ, (الفكائد4)
 (َٗٓ/ ُٔالطبرم ) ( تفسير2)
 (ِْٖ/ ِ) اضحالك  (التفسيرّ)
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 -ألنو يعمـ أف اهلل ؛تككؿ عمى اهللكيصبر عمى المصائب اإلنساف يالتكحيد يجعؿ  -ٓ
-لقكلو  ؛في تككمو عمى اهلل, ان الذم يييئ لئلنساف السبؿ فما عميو إال أف يككف صادق ىك

ڇ  ڇ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ تعالى:

إبراهيمچڍ   ڌ  
كُّؿً  تىٍرؾً  ًفي نىالى  شي أم  كقد فسر القرطبي ىذا فقاؿ: " , مىى التَّكى  .المَّوً  عى

ؿي  الًَّذم الطًَّريؽى  أىمً  چڃ  ڃ  ڃچ  .كنقمتو سخطو مف كينجي رحمتو, ًإلىى ييكىصّْ

ـي  چچچ , الى ازيهي  قىسىـو ىىانىةً  ًمفى  أىمٍ  ًبًو, چچ  چ  ڇچ لىنىٍصًبرىفَّ  كىالمَّوً : مىجى ٍرًب, اإٍلً  كىالضَّ
ييًثيبينىا يىٍكًفينىا أىنَّوي  ًبالمَّوً  ًثقىةن  كىاٍلقىٍتًؿ, كىالتٍَّكًذيبً   (ٔ)."كى

, بواهلل رجؿ العقيدة الصحيحة لديو سعة نظر ككضكح اليدؼ, فبل يتبع إال ما أمره  -ٔ
العتقاده بأنيـ مغنكه  ؛التو لممة أىؿ الكفرابخبلؼ الكافر الذم ال يعمـ مف األمر شيئان سكل مك 

–لقكلو  ؛ف الباطؿ, فالحؽ ما جاء بو الرسؿ مف اليدايةمف العذاب؛ فيتبيف لو حينئذ الحؽ م
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ في كصفو ليـ: -ىتعال

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ر ء يستشيكأف اهلل جامعيـ فمكاف ليس فيو  ,, كىـ عمى يقيف أنيـ عمى الحؽإبراهيمچژ  ژ  
تاب كاستغفر؛ كيؼ  أحد, كسيفكز مف آمف أف اهلل كحده ال شريؾ لو ككافؽ الرسؿ بما جاءكا بو

ڀ     پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :ليذا قاؿ .ال كأف مف طبيعة البشر الخطأ كالنسياف

 .إبراهيم چڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

أال كىك  ءالمطمكب لكؿ مر الحصكؿ عمى المبتغى التكحيد سبب الخمكد في الجنة ك  -ٕ
 لقكلو: كال تككف الطمأنينة إال في دخكؿ الجنة بالو فيطمئف كييدأ كالنجاة مف النار, الفكز بالجنة

وئ   وئ    ەئۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئچ 

إبراهيم چۇئ  ۇئ  
كأشجارىا  أنيارىايا ك بساتين مف عمؿ الصالحات بينو كبيف ربو مف جناتلكىذا  .

 الكافريف فيـ يأخذكف ما كعدىـ اهلل مف الجحيـ قاؿ تعالى:مف أما مف عمؿ غير ذلؾ  ,كمساكنيا
 ,إبراىيـچھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   چ 

                                                           

 (ّْٖ/ ٗ( تفسير القرطبي ) ُ)
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 يسمـمنيـ  أف جعؿ كبلن  الجنة في , كمف كرامات اهلل ليـبأمر ربيـ ف في الجنةك ف مقيمك فالمؤمن
 (ٔ).تبلقكا إذا ان بعض يـبعض عمى

ۀ  ۀ  چ ما نيى عنو لقكلو: ع البتعاداك بو ثاؿ جميع ما أمر اهلل تامعمى  داكمةالم -ٖ

, إبراهيمچہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹   
فبالٍ تككف  الصبلة فإقامة" مىى ظى اى حى ٍقًتيىا, عى شيكًعيىا كىريكيكًعيىا كى كًدىى  كىخي سيجي مف العبد  كاإلنفاؽ ,اكى

قى  ًممَّاالمؤمف يككف  زى , ًفي و اهللرى  (ٕ).كىاٍلًقٍسطي  اٍلعىٍدؿي عند اهلل  ىينىاًلؾى  أف ٍليقينو كىاٍلعىمىف السّْرّْ

ح يتر فيس ,حة الباؿار ك  ةنينأطممما يؤدم إلي ال ,كقتلو في كؿ استشعار مراقبة اهلل  -ٗ
  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :-تعالي–اهلل لقكلو  الستسبلمو ألمر ؛الفكر كالكجداف مف غير قمؽ

 .إبراهيمچہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

  

                                                           

 ( بتصرؼُِّانظر تنكير المقباس )ص:   (4)
 (َُٓ/ ْ( تفسير ابف كثير  )ِ)
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 أثر التوحيد في صالح المجتمع في ضوء سورة إبراىيم. -ثانياً 

 ؛فيك أخرجيـ مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ,أصمح التكحيد المجتمعات اإلنسانية
يظير بتأثير التكحيد ك  ,ى مبتغاه  في الدنيا كأعمى الدرجات في اآلخرةفبالتكحيد يصؿ المرء إل

 مف كجكه منيا :صبلح المجتمع 

 بعقيدة التكحيد صمح المجتمع بطبيعة الحاؿ.المجتمع  أفرادح أفراده, فإذا صمح صبل -ُ

 أمة كاحدة يستكم جميع الناس فياإلسبلـ أمة ألف  ؛تحقيؽ العدؿ كالمساكاة في المجتمع -ِ
, الذم ىك أساس صبلح المجتمع فردفي الثر تؤ العقيدة الصحيحة ف ظبلليا حاكميـ كمحككميـ,

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :-تعالي–كدليمو قكلو 

إبراهيمچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڤڤ  ڤ   ڤ
. 

 ؛التكحيد صمح أمرهخمؽ مجتمع عمى ,فإذا قاـ العمى عبادة اهلل كترؾ ما سكاه المجتمع يقكـ  -ّ
إبراهيمچى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ لقكلو:

وأح هيا ", 

ؿً  ًفي قىاؿى  مىاك, 43األنعام:  چٹٿ  ٿ  ٿ  ٿچ القرآح بالغ للناس كقوله:  ٿ    ٿٿچ : السُّكرىةً  أىكَّ

, يمإبراهچٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

ا يىٍستىًدلُّكا: أىمٍ چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  چ ًبًو, ًليىتًَّعظيكا: أىمٍ  چائ   ەئچ جً  ًمفى  ًفيوً  ًبمى جى  اٍلحي

تً  الى مىى كىالدَّالى  (ٔ)."اٍلعيقيكؿً  ذىكيك: أىمٍ  چۆئ  ۆئ  ۈئ   چ ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىنَّوي  عى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :-ىتبارؾ كتعال-لقكلو  ؛التكحيد سبب األمف كاألماف في المجتمع-ْ

 .األنعامچٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  

  

                                                           

 (ِّٓ/ ْتفسير ابف كثير ) (4)
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ىالغصلىالثاني:

ىورةىإبراهومدالنبواتىفيى
 

 -مباحث: ةكفيو ثبلث
 

 األنبياء المذككريف في السكرة. -المبحث األكؿ

 في ضكء السكرة. كصفاتيـ األنبياء فضائؿ  -المبحث الثاني

بيائيـ في ضكء السكرة كالعبر قصص األقكاـ السابقيف مع أن -المبحث الثالث
 المستفادة منيا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ى  
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 تمييد

 النبي والرسول والفرق بينيما

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  چ  : :ييف النبكة كالرسالة قاؿ تعالى جمع اهلل لنبيو محمد 

 األحزاب چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 :معنى النبي لغة كشرعا -أ
 (4) (ية مشتقة إما مف )النبأ( أك )النباكة( أك )النبكة( أك )النبيبالمغة العر النبكة في 

 .مأخكذة مف )النبأ( فتككف بمعنى اإلخبار, ألف النبأ ىك الخبر نتفإذا كا -ُ
ذا كانت مأخكذة مف )النباكة أك النبكة(  -ِ النباكة أك النبكة: تككف بمعنى الرفعة كالعمك, ألف فكا 

  ىي الشيء المرتفع

أما إذا كانت مأخكذة مف )النبي( بدكف ىمز, فيككف معناىا الطريؽ إلى اهلل عز كجؿ ألف  -ّ
 .معنى " النبي " الطريؽ

 عز كلك نظرنا إلى النبكة الشرعية لكجدنا أنيا تشمؿ كؿ ىذه المعاني إذ النبكة إخبار عف اهلل
كجؿ, كىي رفعة لصاحبيا لما فييا مف التشريؼ كالتكريـ, كىى الطريؽ المكصمة إلى اهلل 

 .سبحانو

أما النبكة في اصطبلح الشرع: " فيي خبر خاص يكـر اهلل عز كجؿ بو أحدا مف عباده 
رشاد ككعد فيميزه عف غيره بإيحائو إليو كيكقفو بو عمى شريعتو بما فييا مف أمر كنيي ككعظ  كا 

 (2)د."ككعي

 :أما النبي فقد اختمؼ العمماء في تعريفو
 .ليعمؿ بو كلـ يؤمر بتبميغو( 3) ,فمنيـ مف قاؿ: ىك الذم أكحى اهلل إليو بشرع -

                                                           

 (.ّٖٓ, ّْٖ/ ٓ(, كمعجـ مقاييس المغة )ُّٔ -ُِٔ/ُانظر: لساف العرب مادة "نبأ" ) (4)
( رسالة ماجستير في الجامعة اإلسبلمية ِٕٓف شعب اإليماف )ص شعب اإليماف لمبييقي, الباب الثاني م (2)

 .بتحقيؽ فالح بف ثاني
 (.ُٕٔ(, كشرح العقيدة الطحاكية )ص ِٕٓالمصدر السابؽ )ص  (3)

http://www.soonaa.com/vb/#_ftn4
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 .(4) سكؿ قبموفمنيـ مف قاؿ: ىك الذم أكحى اهلل إليو أف يدعك الناس إلى شريعة ر  -
كمنيـ مف قاؿ: ىك الذم أكحى اهلل إليو كأخبره بأمره كنييو كخبره, كيعمؿ بشريعة رسكؿ قبمو  -

 . (2) بيف قـك مؤمنيف

كىذا ىك الذم اختاره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كلعمو ىك أرجح األقكاؿ كأسمميا مف 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :تعالىاالعتراض فقد اعترض عمى القكؿ األكؿ بأنو غير صحيح ألف قكلو 

ككذلؾ مما يؤكد ككف األنبياء مأمكريف بتبميغ قكميـ ما أكحي إلييـ  ِٓالحج:  چڑ  ڑ  ک     ک  
 كالحكـ بينيـ بذلؾ ما جاء في صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي 

ن " :قاؿ  ...و ال نبي بعدمكانت بنكا إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء كمما ىمؾ نبي خمفو نبي كا 
 .( 3) الحديث "
أم تتكلى أمكرىـ كما تفعؿ األمراء كالكالة بالرعية. كالسياسة: القياـ عمى الشيء بما  "

 .( 4)"يصمحو

كقد اعترض عمى القكؿ الثاني بأف الضابط الذم ذكركه ال يستقيـ فيكسؼ عميو السبلـ 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ٱ  ٻ  چ : كاف رسكال ككاف عمى شريعة إبراىيـ قاؿ تعالى

 .ّْغافر:  چ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ

چ  :ككذلؾ داكد كسميماف عمييما السبلـ كانا رسكليف ككانا عمى شريعة التكراة قاؿ تعالى

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 .النساء چڃ  چ  چ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                           

 .(ّٕٓ/ ٓأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشيخ محمد األميف الشنقيطي ) (4)
 ).ِٓٓ كتاب النبكات لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية )ص (2)
( ح ْٓٗ/ ٔ(أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب األنبياء: باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ. انظر: فتح البارم )3)

 (.ُٕ/ ٔ. كأخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب اإلمارة: باب األمر بالكفاء ببيعة الخمفاء األكؿ فاألكؿ )ّْٓٓ
 (.ُِْ/ ِ(النياية في غريب الحديث )4)
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 :معنى الرسكؿ لغة كشرعا -ْ
 .الرسكؿ لغة: إما مأخكذ مف الرّْسؿ

بؿ مراسيؿ: منبعثة انبعاثا  كالرّْسؿ: ىك االنبعاث عمى تؤدة. يقاؿ: ناقة رسمو: أم سيمة السير, كا 
النبعاث. فإذا تصكر منو معنى الرفؽ يقاؿ سيبل. كلفظ الرسؿ متضمف لمعنى الرفؽ كمعنى ا

ذا تصكر منو معنى االنبعاث يقاؿ إبؿ مراسيؿ أم منبعثة  .عمى رسمؾ إذا أمرتو بالرفؽ. كا 
 .كلفظ الرسكؿ اشتؽ مف المعنى الثاني أم االنبعاث

 .(4) فالرسكؿ عمى ىذا االشتقاؽ ىك المنبعث
ما مأخكذ مف الرٍَّسؿ كىك التتابع فيقاؿ جاءت ا إلبؿ رىٍسبل أم متتابعة, كيقاؿ جاءكا أٍرسىاأل: أم كا 

 .متتابعيف
 .(2) كمعنى الرسكؿ عمى ىذا االشتقاؽ: ىك الذم يتابع أخبار الذم بعثو

كلك نظرنا إلى كبل االشتقاقيف فإنا نجد أف لفظ الرسكؿ في اصطبلح الشرع يدؿ عمييما فالرسكؿ 
 .ي المنزؿ إليو مف اهلل تعالىمبعكث مف قبؿ اهلل, كىك كذلؾ يتابع أخبار الكح

مَّؿ كقكؿ الشاعر  :كلفظ الرسكؿ تارة يقاؿ لمقكؿ الميتىحى
 .أال بمّْغ أبا حفص رسكال

مّْؿ القكؿ كالرسالة  .( 3) كتارة لميتىحى
  :كالرسكؿ في الشرع: عرؼ بعدة تعريفات

اس, كىؤالء فرقكا بينو فمف العمماء مف عرفو بقكلو: ىك الذم أكحى اهلل إليو بخبر كأمره بتبميغو لمن
  .(4) يف النبي بأف النبي أكحي إليو بخبر كلـ يؤمر بتبميغوبك 

 .كمنيـ مف عرفو بقكلو: ىك الذم أنزؿ إليو كتاب كشرع مستقؿ مع المعجزة التي تثبت بيا نبكتو
نما أكحي إليو أف يدعك الناس إلى شريعة رسكؿ  كقالكا: إف النبي ىك الذم لـ ينزؿ إليو كتاب كا 

 .( 5) قبمو
                                                           

( مادة ُٓٗالقرآف تأليؼ أبي القاسـ حسيف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني )ص  المفردات في غريب (4)
 .""رسؿ

 (.ِْٖ/ ُُ( كلساف العرب مادة "رسؿ" )ُٓٗالمصدر السابؽ )ص  (2)
 .)ِْٖ/ ُُ( كلساف العرب مادة "رسؿ" )ُٓٗالمصدر السابؽ )ص  (3)
 (.ُٕٔي, كشرح العقيدة الطحاكية )ص ( بتحقيؽ فبلح بف ثانِٕٔ -ِٕٓشعب اإليماف لمبييقي )ص  (4)
 (.ّٕٓ/ ٓأضكاء البياف ) (5)
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كمنيـ مف قاؿ: إف الرسكؿ ىك الذم ينبئو اهلل ثـ يأمره أف يبمغ رسالتو إلى مف خالؼ أمره أم 
 .إلى قكـ كافريف

أما النبي فيك مف أكحى اهلل إليو كأخبره بأمره كنييو كخبره, كيعمؿ بشريعة رسكؿ قبمو بيف قكـ 
 .مؤمنيف بيما

كاستشيد لذلؾ بأف نكحا عميو السبلـ كاف ىك كىذا ما ذىب إليو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, 
 .أكؿ رسكؿ بعث إلى أىؿ األرض ككاف أكؿ شرؾ باهلل قد كقع في قكمو

دريس عمييما السبلـ كقبميما آدـ كاف نبيا مكمما, كقد كاف بيف  كقد كاف قبؿ نكح أنبياء كشيث كا 
 .( 4)أنبياء فقط آدـ كنكح عشرة قركف كميـ عمى اإلسبلـ ككاف المبعكثكف في ىذه القركف

 .كىذا القكؿ الثالث ىك أرجح األقكاؿ

ف كضحت في الكبلـ عمى معنى النبي. ككذا  أما القكؿ األكؿ فيك غير مسمـ كما سبؽ كا 
 .األمر بالنسبة لمقكؿ لمثاني فميس مف شرط الرسكؿ أف يأتي بشريعة جديدة كما تقدـ ذكر ذلؾ

ى  

                                                           

 (ِٔٓ -ِٓٓ(النبكات )ص 4)
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ىالمبحثىاألول:

 .ورةاألنبواءىالمذكورونىفيىالدى
 
 السورة. في أسماء األنبياء المذكورين  -أوالً 
ف حسب ذكرىـ ك خمسة أنبياء كىـ مرتبىـ في سكرة إبراىيـ دد األنبياء كالرسؿ الكاردة أسماؤ ع

 في السكرة: 

 .مكسى -ُ

 .نكح  -ِ

 . إبراىيـ  -ّ

 .إسماعيؿ -ْ

 .إسحاؽ -ٓ

 تعريف مختصر باألنبياء المذكورين:  -ثانياً 
 -:-موسى 

 اسمو ونسبو:  
ىك مكسى بف عمراف بف يصير بف قاىث بف الكم بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ, ككلد "

 ككلد الكم ليعقكب كىك ابف تسع كثمانيف سنة, ككلد قاىث لبلكم كىك ابف ست كأربعيف سنة,
ت لقاىث يصير, ككلد عمراف ليصير كلو ستكف سنة. كأـ مكسى يكخابد. كاسـ امرأتو صفكرا بن

 (ٔ)."شعيب النبي
 وفاتو: 
, فمما جاءه  -عمييما السبلـ -أرسؿ ممؾ المكت إلى مكسى " قاؿ: عف أبي ىريرة ركم

صكو, فرجع إلى ربو, فقاؿ: أرسمتني إلى عبد ال يريد المكت, قاؿ: ارجع إليو فقؿ لو يضع يده 

                                                           

الكامؿ في التاريخ أبك الحسف عمى بف  أبي  الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  (4)
ر, الطبعة األكلى , دار الكتاب ق( تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمئَّالحررم, عز الديف ابف األثير )المتكفى: 

 (.ُّّ/ُـ, )ُٕٗٗق/ ُُْٕلبناف,  -العربي,  بيركت
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ثـ المكت, قاؿ:  عمى متف ثكر, فمو بما غطت يده بكؿ شعرة سنة, قاؿ أم رب, ثـ ماذا؟ قاؿ:
 (ٔ).دنيو مف األرض المقدسة رمية بحجر"فاآلف, قاؿ فسأؿ اهلل أف ي

َلْو ُكْنُت َثمَّ أَلََرْيُتُكْم َقْبَرُه، ِإَلى َجاِنِب الطَِّريِق َتْحَت  ": قاؿ أبك ىريرة: فقاؿ رسكؿ اهلل 
 (ٕ)."اأَلْحَمر الَكِثيبِ 

المكت لمكسى كىك يريد قبض ركحو  ؾمإف اهلل لـ يبعث م": (رحمو اهلل)قاؿ ابف حجر 
نما بعثو إليو اختيارا نما لطـ مكسى ممؾ المكت ألنو رأل آدميان  ,حينئذ, كا  دخؿ داره بغير إذنو  كا 

لى لكط في صكرة آدمييف فمـ  ىكلـ يعمـ أنو ممؾ المكت, ... كقد جاءت المبلئكة إل إبراىيـ كا 
كلك عرفيـ لكط لما خاؼ عمييـ مف  ,المأككؿيعرفيـ ابتداء, كلك عرفيـ إبراىيـ لما قدـ ليـ 

 (ٖ)."قكمو
 : - -نوح 

 اسمو ونسبو: 
ىك نكح بف لمؾ بف متكشمخ بف إدريس, كقاؿ الزبير بف بكار : نكح بف ممكاف بف مثكب بف "

بعد كفاة آدـ بثمانمائة كست كعشريف سنة,  إدريس ككاف بيف آدـ كنكح ألؼ سنة, ككلد نكح 
كه: قد عممت أنو لـ يبؽ في ىذا المكضكع غيرنا فبل تستكحش كال تنبع األمة فمما بمغ قاؿ لو أب

ة, كقيؿ: كاف بعد أف تكامؿ لو خمسكف سن - تعالى–الخاطئة, فما زاؿ عمى حالو حتى بعثو اهلل 
ف سنة, فبعث كليس في الزماف مف يأمر بالمعركؼ, ككانكا يضربكنو حتى ابف أربعمائة كثماني

 (ٗ)."يغشى عميو
ؿ سعيد بف المسيب: "كلد نكح ثبلثة, ككلد كؿ كاحد ثبلثة: ساـ, كحاـ, كيافث , فكلد ساـ قا
, كفي كؿ ىؤالء خير بالعر  ككلد يافث الترؾ كالصقالبة كيأجكج كمأجكج, كليس  ,كفارس كالرـك

 .(٘)في كاحد مف ىؤالء خير, ككلد حاـ القبط كالسكداف كالبربر"
 

                                                           

 (.ُٕٓ/ ْ,) َّْٕأخرجو البخارم في صحيحو,  كتاب األنبياء, باب كفاة مكسى  كذكره بعد حديث رقـ  (4)
 (.ُٕٓ/ ْ,) َّْٕأخرجو البخارم في صحيحو,  كتاب األنبياء, باب كفاة مكسى  كذكره بعد حديث رقـ  (2)
فتح البارم شرح صحيح البخارم, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي بدكف رقـ طبعة,  (3)

 .(ِْْ/ٔ), ُّٕٗبيركت,  -الناشر: دار المعرفة
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ, جماؿ الديف أبك الفرح عبد الرحمف بف عمى بف محمد الجكزم محمد عبد  (4)

 (.ِّٗ/ ُىػ )ُُِْمصطفى عبد القادر عطا, الطبعة األكلى, دار الكتب العممية, بيركت,  القادر عطا,
( كالبداية كالنياية المؤلؼ: أبك َُِ/ ُ,) ُّٕٖتاريخ الطبرم , الطبعة: الثانية دار التراث _  بيركت,  (5)

الطبعة: األكلى , دار  الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, المحقؽ: عمى  شيرل,
 (.َُّ/ُـ,) ُٖٖٗ -, ىػَُْٖإحياء التراث العربي, 
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 وفاتو: 
 َقاص   ِإن ي: اِلْبِنوِ  َقالَ  اْلَوَفاةُ  َحَضَرْتوُ  َلمَّا َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى ُنوًحا اهللِ  َنِبيَّ  ِإنَّ ": قاؿ 
 السَّْبَع، السََّمَواتِ  َفِإنَّ  اهلُل، ِإالَّ  ِإَلوَ  ِباَل  آُمُركَ  اْثَنَتْيِن، َعنِ  َوَأْنَياكَ  ِباْثَنَتْيِن، آُمُركَ : اْلَوِصيَّةَ  َعَمْيكَ 
 ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  ِبِينَّ  َرَجَحتْ  ِكفٍَّة، ِفي اهللُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َوُوِضَعتْ  ِكفٍَّة، ِفي ُوِضَعتْ  َلوْ  السَّْبَع، ِضينَ َواأْلَرْ 
 (ٔ)". اهللُ  َواأْلَْرِضيَن السَّْبَع، ُكنَّ َحْمَقًة ُمْبَيَمًة، َقَصَمْتُينَّ اَل ِإَلَو ِإالَّ  السَّْبَع، السََّمَواتِ  َأنَّ  َوَلوْ  اهلُل،
فيككف قد عاش عمى ىذا ألؼ سنة كسبعمائة  ,عاش بعد الطكفاف ثبلثمائة كخمسيف سنة"

ه مف ر فركل ابف جرير كاألزرقي عف عبد الرحمف بف سابط أك غيكأما قبره  ,كثمانيف سنة
كثير مف  هبالمسجد الحراـ. كىذا أقكل كأثبت مف الذم يذكر  أف قبر نكح  التابعيف مرسبلن 

 ,لؾ فيما ذكررؾ نكح, كىناؾ جامع قد بني بسبب ذؼ اليكـ بكر أخريف مف أنو ببمدة بالبقاع تعالمت
 (ٕ)."كاهلل أعمـ
 .--إبراىيم 

 سمو ونسبو: ا

سحؽ كأمو سارة , كأمو ]ىاجر[ القبطية كا  فكلد لو سيدنا إسماعيؿ أما إبراىيـ 
, ككاف ممؾ مسان كسبعيف سنةمائة كخككانت حياة إبراىيـ  .بنت ىاركف, كىك مف بني حراف

ككسر األصناـ أضـر  مف كلد كرش بف حاـ, فمما أف حاجو إبراىيـ بابؿ في كقتو النمركد 
تت ريح فنسفت النار أ, ك كسبلمان  عميو بردان  - لىاتع–الممؾ لو ناران عظيمة كألقاه فييا فجعميا اهلل 

 (ٖ)في كجكه الكاقفيف مع الممؾ كذلؾ.

يـ إلى عبادة اهلل فجادليـ كناقشيـ تنكح أرسمو اهلل إلى قكمو لدعك ىك مف ذرية ساـ بف ك 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قاؿ تعالى:. (ٗ)ممكيـ )النمركد( الجبار المتغطرس الذم كاف يدعى األلكىية

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

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گگ ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

                                                           

 (.َُٓ/ ُُإسناده صحيح) , قاؿ شعيب األرنؤكط:ّٖٓٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـ (4)
ء (. كأخبار الزماف كمف أباده الحدثاف, كعجائب البمداف كالغامر بالمإُّ/ُ)بف كثيرالالبداية كالنياية   (2)

ىػ(, دار األندلس لمطباعة كالنشر ّْٔكالعمراف, أبك الحسف عمى بف الحسيف بف عمى المسعكدم )المتكفى: 
 (.َُّ/ ُـ, )ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت,  -كالتكزيع

 (.َُّ/ُ, )المسعكدم ,انظر أخبار الزماف (3)
ىػ, ُُْٕنا الحاضر )تاريخ ما قبؿ اإلسبلـ( إلى عصر انظر مكجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدـ  (4)

 (.ُٕـ )ص  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕأحمد معمكر العسيرم, الطبعة األكلى, 
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البقر چ
ليبيف ليـ  ؛غيابيـ, كجعؿ الفأس في رأس كبيرىـ يأصناـ قكمو ف حطـ إبراىيـ ,

 .األنبياءچٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  عجزىا كبطبلنيا
 :--إسماعيل 

كلكف أشيرىـ األخكاف النبياف العظيماف الرسكالف أسنيما  ,بنكفكاف لمخميؿ إبراىيـ 
جميما الذم ىك الذبيح عمى الصحيح إسماعيؿ ًبكري إبراىيـ الخميؿ مف ىاجر القبطية المصرية كأ
, كنبأه اهلل -تعالى–مف العظيـ الجميؿ فقطف الحـر كنبع لو زمـز بأمر اهلل  -عمييا السبلـ -

ب كأرسمو إلى قبائؿ اليمف, فنياىـ عف عبادة األكثاف, فيمنت بو طائفة منيـ ككفر أكثرىـ كغم
 (ٔ).عمى الحـر

ـ فارقيا كتزكج غيرىا, كتزكج بالسيدة بنت مضاض بف عمرك كتزكج مف جرىـ امرأة ث
, كأكصى إلى يف سنةعشر كمات كىك ابف مائة سنة كسبع كست بنيف االثنالالجرىمي, كجاءتو با

 تعربةالعاربة كالمس , كجميع العربابنو عدناف بأمر البيت, فمف عدناف كلد محمد النبي الكريـ 
 (ٕ).مف كلده
 : --إسحاق

كأمو سارة  ,- عمييـ أجمعيفاهلل سبلـ–ىك إسحاؽ بف خميؿ النبي بف النبي بف النبييف 
كمف  ,ككلدتو كليا مف العمر تسعكف سنة ,بقـك لكط -تعالى–حممت بو في الميمة التي خسؼ اهلل 

 .كلده الركـ كاليكناف كاألرمف كمف يجرم مجراىـ كبنك إسرائيؿ
عميو كبسط لو الرزؽ كالماؿ  -تعالى–يضيؼ مف نزؿ بو كقد أكسع اهلل ف إبراىيـ ككا 
ف ينزلكا بإبراىيـ ؾ قكـ لكط أمر رسمو مف المبلئكة أىبل -تعالى  -كلما أراد اهلل  ,كالخدـ

ذ فخرج إلى أىمو فجاء بعجؿ سميف حني ,كيبشركه ىك كسارة بإسحاؽ كمف كراء إسحاؽ يعقكب
, نكرىـ كأكجس منيـ خفية -أم العجؿ-و ييـ ال تصؿ إليفمما رأل أيد ,ارةكىك المشكم بالحج

نما جاءىـ يـ ضيؼ كلـ يأكؿ مف طعاميـ ظنكا أنيـ كانكا إذا نزؿ بكذلؾ أ نو لـ يأتيـ بخير كا 
أرسمنا إلى قكـ لكط ككانت امرأتو سارة  -تعالى–ال تخؼ يا إبراىيـ إنا مبلئكة اهلل  :بشر قالكا

براىيـ جالس معيـ فضحكت لنزكؿ الخكؼ عنيما قائمة مف كراء قالكا  ,الستر تسمع كبلميـ كا 

                                                           

 (.ُُٗ/ُانظر البداية كالنياية ,البف كثير ) (4)
 (.َُٖ/ُ)مرجع السابؽانظر ال (2)
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ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ قاؿ تعالى:(ٔ)كقيؿ ضحكت بالبشارة ,ال تخؼ :إلبراىيـ

هودچۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ     ۇئوئ  ۇئ
. 

 اآليات التي ذكرت فييا أسماء األنبياء:  -ثالثاً 
 : --ذكر فييا مكسى اآليات التي -ُ

ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   چ قاؿ تعالى: 

إبراهيمچ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        ﮺﮷ ﮸   ﮹ 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ 

.إبراهيمچٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ
 

 .إبراهيمچڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ كقاؿ تعالى: 
 : --اآليات التي ذكر فييا نكح-ِ

ڳ  ڳ    ڳگ  گ   گ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ قاؿ تعالى:

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڱڳ  ڱ

 إبراهيمچھ  ے   ے  ۓ  
 :-- اآليات التي ذكر فييا إبراىيـ-ّ

 .إبراهيمچٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ى: قاؿ تعال

سحاؽ-ْ  : -عمييـ السبلـ -اآليات التي ذكر فييا إسماعيؿ كا 
 .إبراهيمچ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﮻﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ چ قاؿ تعالى: 

  

                                                           

عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي الحنبمي, أبك  انظر األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ, (4)
 (.ْٔ/ُعماف,)–ىػ(, المحقؽ: عدناف يكنس عبد المجيد نباتة, مكتبة دنديس ِٖٗف, مجير الديف )المتكفى:اليم
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ىالمبحثىالثاني
ىفيىضوءىالدورةىؼمصغاتفضائلىاألنبواءىو

 صفاتو:و فضائل موسى  -أوالً 

 :كىذه أبرزىا ,كصفاتو العالية يرصد فضائؿ مكسى  إف المتأمؿ في القرآف العظيـ 

 إلخالص:مصطفى ومخمصًا من اهلل  نو إ

كمف أجميا  تحمؿ األذل  ,دعكتولبأنو مخمص  نبيو مكسى  كصؼ اهلل حيث 
چ :عنو -تعالى– قاؿ اهلل ,مف أجؿ تحقيؽ مقاصد الدعكة العميا كنشر تعاليـ الديف ؛اكصبر عميي

 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  جث  مث             ىث  يث  حج  مج  جح     يتحت      خت  مت  ىت
ى(4).مف اآلثاـ كالذنكب مصطفى, كمطيران  , أم مختاران إنو كاف مخمصان , مريـ

 لربو المحسن إليو والمتفضل عميو ومن صفاتو الرفيعة الشكر العظيم
ٻ  ٻ  چ  :بقكلو كما أمره أمر اهلل في شكره عمى نعمو  عان متب كاف مكسى حيث 

ى.األعراؼچٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٻ  ٻ  ٻ  : -تعالى–كاف مصطفى, كما قاؿ :" (رحمو اهلل)يقكؿ ابف كثير 

يث  حج  مج  جح   نبيان  ككاف رسكالن پ  
إنو كاف مف جمع لو بيف الكصفيف, ف , مريـ

براىيـ, كمكسى, كعيسى, كمحمد,  ,الخمسة, كىـ: نكح لكبار أكلي العـزالمرسميف ا صمكات  -كا 
 (2)."-اهلل كسبلمو عمييـ كعمى سائر األنبياء أجمعيف

 ينادم بمبدأ الشكر في قكمو كما أخبرتنا سكرة إبراىيـ  مكسىأف لذا نجد 
 .كيطالبيـ بتحصيمو كتحقيقو

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  قاؿ تعالى:

ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 .إبراىيـچڤ  ڤ  

                                                           

 (.ُْْٖ/ْانظر التفسير الكسيط لمزحيمي, ,)  (ُ)
 (.ِّٕ/ٓابف كثير )تفسير ( ِ)
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قاؿ بتذكير قكمو بأياـ اهلل,   في ىذه السكرة يطالب مكسى - تعالى–ثـ نجد أف اهلل 
﮷   چ تعالى: ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

 ,إبراىيـچ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        ﮺﮸  ﮹ 

چ  چ  چ   چ قاؿ تعالى:الشكر  كمو مف الكفر كالجحكد الذم ىك ضدر قثـ نجده يحذ

 .إبراىيـچچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
كحرصو عمى  كىذا يؤكد تغمغؿ صفة الشكر فينفسو ,عسى أف يصبحكا مف الشاكريف

 .-سبحانو كتعالى-نشرىا كالدعكة إلييا لما لمشكر مف درجة رفيعة عند اهلل 

 العزم من الرسل : يأولن كان م
براىيـ, كمكسى,  مكسى إف  كاف مف المرسميف الكبار أكلي العـز الخمسة, كىـ: نكح كا 

 .-صمكات اهلل كسبلمو عمييـ كعمى سائر األنبياء أجمعيف -كعيسى, كمحمد,

,  مفثـ جعؿ , اجتمع لو الكصفاف رسكالن  نبيان كاف فمكسى الرسكؿ: كؿ مف فالرسؿ أكلي العـز
اهلل قكمو, كليس  ى اهلل إليو بشرع كأمر بتبميغو, كالنبي: كؿ مف أكحي إليو بشرع يخبر بو عفأكح

 .(4)معو كتاب كيكشع

 َيْصَعُقونَ  النَّاَس  َفِإنَّ  ؛اأْلَْنِبَياءِ  َبْينَ  ُتَخي ُروا اَل ":المَّوً  رىسيكؿي قاؿ  , قاؿ:عف أبي سعيد الخدرم 
لَ أَ  َفَأُكونُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ   ،اْلَعْرشِ  َقَواِئمِ  ِمنْ  ِبَقاِئَمةٍ  آِخذٌ  ِبُموَسى َأَنا َفِإَذا ،اأْلَْرُض  َعْنوُ  َتْنَشق   َمنْ  وَّ
 (ِ)"اأْلُوَلى ِبَصْعَقةِ  ُحوِسبَ  َأمْ  ،َصِعقَ  َمنْ  ِفي َأَكانَ  َأْدِري َفاَل 

 تكميم اهلل:

ڃ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : تعالى قاؿ

مف جانب جبؿ الطكر في سيناء عف يميف مكسى كىك  ككممناه تكميمان  ,النساءچچ  چ  

                                                           

 (.ُْٖٓ/ْانظر التفسير الكسيط لمزحيمي, ) (ُ)
باب ما يذكر في األشخاص كالخصكمة بيف المسمـ ( أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الخصكمات , ِ)

 (. ُُِ/ّ, )ُِِْكالييكدم حديث رقـ 
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إلى مصر, فيك كميـ اهلل بعدئذ,  األصح أك عف يميف الجبؿ نفسو, أثناء مجيئو مف مديف متجيان 
 (4)., كأنزلنا عميو كتاب التكراةنبيان  كصار رسكالن 

 وصفاتو: فضائل نوح   -ثانياً 
 طريقوة اهلل والصبر في واإلخالص لدعو  التجرد -ُ

  ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  :لقكمو نكحقاؿ تعالى عمى لساف 

, عفچڄ  ڄچ  , أميكنسچڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    بعد  دعكة الحؽ , أييا القـك
رسالة ربي إليكـ, مدبريف, فأعرضتـ عٌما دعكتكـ إليو مف الحٌؽ, كاإلقرار  يدعائي إياكـ, كتبميغ

خبلص العبادة لو, كترؾ إشراؾ اآللية في عبادتو,بت  فتضيعه منكـ كتفريطه في حؽ كحيد اهلل, كا 
ا أعتاضو  اهلل عميكـ, ال بسبب مف قبمي, فإني لـ أسألكـ عمى ما دعكتكـ إليو أجرنا, كال عكضن

جزاءن منكـ بإجابتكـ إيام إلى ما دعكتكـ إليو مف الحؽ كاليدل, كال طمبت منكـ عميو ثكابنا كال 
إف جزائي كأجر عممي كثكابو إال عمى ربي, ال عميكـ, أييا القكـ, كال  أم:چچ      چ  چ    ڇ  چ 

, كأمرني ربي أف أككف مف المذعنيف لو بالطاعة, چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ عمى غيركـ 
ذلميف لو, كمف أجؿ ذلؾ أدعككـ إليو, كبأمره آمركـ بترؾ عبادة تالمنقاديف ألمره كنييو, الم

 (2) كثاف.األ
قاؿ ابف  .ظمـ األقكاـ لؤلنبياء كصبرىـ عمييـ كبدعكتيـ إلى اهللفي السكرة اآليات كتكضح 

  ڇچ  چ  چ  ڇ   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ كثير في تفسير قكلو تعالى: 

ا: أىمٍ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ,ى إبراىيـچڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   مى كُّؿً  ًمفى  يىٍمنىعينىا كى مى  التَّكى  ٍيًو,عى
قىدٍ  ـً  ىىدىانىا كى ًحيىا الطُّريؽً  أًلىٍقكى ـً  ًمفى : أىمٍ  چڇچ  چ  چ  ڇچ  كىأىٍبيىًنيىا, كىأىٍكضى  السَّيًّْئ, اٍلكىبلى

 (ٖ)السًَّخيفىًة. كىاأٍلىٍفعىاؿً 
 العبد الشكورإنو  -ٕ

چ  چ     چ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  في قكلو: بأنو  عبده شككره  نكحان  كصؼ اهلل 

عمى  - تعالى–, كاف يحمد اهلل كقد كرد في األثر عف السمؼ: أف نكحان , اإلسراءچڇ  ڇ   
ى(4) .شككران  طعامو كشرابو كلباسو كشأنو كمو؛ فميذا سمي عبدان 

                                                           

 .(ُْٖٓ/ْ)انظر التفسير الكسيط لمزحيمي,  (ُ)
 .(ُِٓ/ ُٓ)الطبرم, تفسير انظر (ِ)
 .(ّْٖ/ ْ( تفسير ابف كثير  ) ّ)
 (.ْٔ/ٓابف كثير )  انظر تفسير (ْ)
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شاكرا كاف إذا أكؿ أك , اإلسراءچچ     چ  ڇ  ڇ   چ يعني نكحان : يقكؿ ابف عباس      

 (4).شرب أك اكتسى قاؿ الحمد هلل
 :-تعالى–هلل إلى ااإلنابة  -ٖ

ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ :عنو فقاؿ  اهلل  ,منيبان إلى اهلل في أمكره كاف نكح 

 .ىكدچڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڃ     ڃ

بالتكبة إليو  --, عف إنابة نكح يقكؿ تعالى ذكره مخبرنا نبيَّو محمدنا ": الطبرمقاؿ 
أتكمؼ  , أم: أستجير بؾ أفىكدچڤ  ڤ  ڦ       ڦ  چ لتي سألىيا ربَّو في ابنو: مف زلَّتو, في مسألتو ا

مما قد استأثرت بعممو, كطكيت عممو عف خمقؾ, فاغفر لي زلتي  مسألتؾ ما ليس لي بو عمـ,
ف أنت لـ تغ فرىا لي كترحمني فتنقذني مف في مسألتي إياؾ ما سألتؾ في ابني, كا 

ى(ٕ). كدىچچ  ڇ  ڇ  ڇ  چغضبؾ

 بدون كمل وال ممل. واإللحاح في دعوة قوم -ٗ

فكرر ذلؾ  ,لكف  قكمو لـ يستجيبكا لو ,كجياران  سران  كنياران  يدعك قكمو ليبلن  كاف نكحه 
قاؿ لكنو لـ يكؿ أك يمؿ مف ذلؾ, كما  ؛ه إال فراران مف دعكتوفمـ يزيدىـ دعاؤ  ؛ان كتكرار  ليـ مراران 
ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې    ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  تعالى:

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

 .نكحچېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   

و فعصكه, كرٌدكا عميو من قكمو رسالة ربو, كأنذرىـ ما أمره بو أف ينذرىـنكحغ لما بمٌ ك 
إلى تكحيدؾ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ اهلل مخاطبان  اهلل فقاؿ عند ما أتاىـ بو مف

بأف لقد بيف نكح ك , نكحچۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     چ كعبادتؾ, كحذرتيـ بأسؾ كسطكتؾ, 
ٴۇ   چ بو ليـ  وىـ إليو مف الحٌؽ الذم أرسماإياىـ إلى ما دع ودعائ مف زدىـتلـ  ودعكتو لقكم

عراضان  ربان عنو كى باران إال إد چۋ   بيف  چۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ    چ عف قتادة في قكلو: ك , منو كا 
نيـ كانكا يذىب الرجؿ بابنو إلى نكح, فيقكؿ البنو: إ حيث ؛مدل العناد كاإلصرار عمى الكفر

 چكقكلو: و كأنا مثمؾ, فحذرني كما حٌذرتؾ.احذر ىذا ال يغكينؾ, فأراني قد ذىب بي أبي إلي

                                                           

 (.ِّّ, ,)ص لفيركز أبادم( تنكير المقباس ُ)
 .(ِّٓ/ ُٓ) ,( تفسير الطبرم 2)
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ني كمما دعكتيـ إلى اإلقرار يقكؿ چې  ې   ې  ى   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     : كا 
بكحدانيتؾ, كالعمؿ بطاعتؾ, كالبراءة مف عبادة كٌؿ ما سكاؾ, لتغفر ليـ إذا ىـ فعمكا ذلؾ جعمكا 

يقكؿ: كتغشكا في  چى  ائ  چ أصابعيـ في آذانيـ لئبل يسمعكا دعائي إياىـ إلى ذلؾ 
 .ـ, كتغطكا بيا لئبل يسمعكا دعائيثيابي

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    چقاؿ ابف زيد, في قكلو: ك 

 نكحچوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   

 .--بل يسمعكا كبلـ نكحلئ چې  ې   ې  ى       چ
 (ُ).ىـ عميو مف الكفر كأقامكا عميو يقكؿ: كثبتكا عمى ما چائ   چكقكلو:

 وصفاتو:فضائل إبراىيم   -ثالثاً 

 النبي صاحب العمارة واإلصالح. -ٔ

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :قاؿ تعالى

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  

التي صاحب الفضؿ األكؿ في عمارة مكة إبراىيـ اف, كإبراىيـچڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  
ٹ  ٹ  چ : تعالى فقاؿ ,تبرأ ممف عبد غير اهلل, كأنو دعا لمكة باألمف كأنوعامرة بسببو, كانت

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ كقد استجاب اهلل لو, فقاؿ تعالى, ّٓإبراىيـچٹ  ٹ  

 .ٕٔالعنكبكت:چڎڌ  ڌ

 صطفاء: اال -ٕ
ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   چ  :قاؿف كاصطفاه بالرسالة كالنبكة, إبراىيـ  لقد اختار اهلل 

ڻ  ڻ  ڻ     ڻگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں   گک  ک  گ  گ  کژ    ڑ  ڑ  ک

في الدنيا اخترناه يعني إبراىيـ  چک  ک  چ " :عباس ابفيقكؿ  ,البقرةچۀ  ۀ  
ڑ  ڑ  ک  ک    چ ى:قاؿ تعالك (2) ."اخترناه في الدنيا بالنبكة كاإلسبلـ كالذرية الطيبة :كيقاؿ ,الخمةب

                                                           

 (.ُّٔ/ ِّتفسير الطبرم) انظر (ُ)
 (.ُٗ, )ص , لفيركز أبادم( تنكير المقباسِ)
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سيد ذريتو  آؿ إبراىيـ, كمف اهلل اصطفى ,آؿ عمرافچک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 . (4)البشر كخاتـ األنبياء عمى اإلطبلؽ محمد 

ا كاختارىما لدينيما  كآؿ  :يعني بذلؾ " : (رحمو اهللالطبرم)قاؿ  إف اهلل اجتبى آدـى كنكحن
أنو اختار ديف  ألنيـ كانكا أىؿ اإلسبلـ. فأخبرى اهلل ؛إبراىيـ كآؿ عمراف لدينيـ الذم كانكا عميو

ن, األدياف التي خالفتومىٍف ذكرنا عمى سائر   (ِ)."المؤمنيف ,يؿ إبراىيـ كآؿ عمرافما عنى بكا 

 الصدق: -ٖ

لنبيو:  ان ذكر ميقكؿ تعالى , مريـچڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ   ٹچ  تعالى: قاؿ
َواْذُكر  خميؿ الرحمف, فاقصص عمى ىؤالء المشركيف  چڤڤچ يا محمد في كتاب اهلل

يقكؿ: كاف مف أىؿ الصدؽ في حديثو كأخباره  چڤ  ڤ          ڦ  ڦ  چ قصصو كقصص أبيو, 
نىًبيِّا( يقكؿ: كاف اهلل قد نبأه كأكحى ) فعيؿ مف الصدؽ.كمكاعيده ال يكذب, كالصٌديؽ ىك ال

 (ّ)إليو.

 :الخميل -ٗ

ک   ک  گ  گ  چ تعالى: قاؿ ,في الدنيا بالخمة في الدنيا إبراىيـ  اختار اهلل لقد 

 قاؿ, النساءچں  ں  ڻ          ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱ
, لطاعتو ربَّو, النساءچں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  چ :-جؿ ثناؤه-ؾ يعني بذل": (رحمو اهللم)ر الطب

مَّتو. ككيؼ  لى خي خبلصو العبادة لو, كالمسارعًة إلى رضاه كمحبتو, ال مف حاجةو بو إليو كا  كا 
لى خمَّتو, كلو ما في السمكات كما في األرض مف قميؿ ككثير ًمٍمكنا, كالمالؾ الذم  يحتاج إليو كا 

دكف حاجتو إليو؟ يقكؿ: فكذلؾ حاجة إبراىيـ إليو, ال حاجتو إليو فيتخذه مف  إليو حاجة ميٍمكو,
لمسارعتو إلى رضاه كمحبتو. يقكؿ: فكذلؾ فسارعكا  كلكنو اتخذه خميبلن  أجؿ حاجتو إليو خميبلن 

ككاف اهلل بكؿ شيء محيطنا", كلـ يزؿ اهلل محصينا لكؿ  إلى رضامى كمحبتي ألتخذكـ لي أكلياء"
كال يعزب عنو منو منا بذلؾ, ال يخفى عميو شيء منو,و عباديه مف خير كشٌر, عالما ىك فاعم
 (ْ)."مثقاؿ ذرَّة

                                                           

 (.ِّ/ ِتفسير الطبرم ) انظر (ُ)
 (.ِّٔ/ ٔ,) المرجع السابؽ( ِ)
 بتصرؼ .(َِِ/ ُٖ ),المرجع السابؽ( ّ)
 .(ِِٓ/ ٗ )الطبرم, تفسير( ْ)
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نَّمىا:"(رحمو اهلل)قاؿ ابف كثير  ًميؿى  سيٌمي كىاً  بَّةً  ًلًشدَّةً  المَّوً  خى بًّْو, مىحى ا لىوي؛--رى ـى  ًلمى  ًمفى  لىوي  قىا
اىىا ييًحبُّيىا الًَّتي الطَّاعىةً  يىٍرضى  (ٔ)". كى

 الحميم :األواه  -٘

چ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃچ :إبراىيـ  قاؿ تعالى عمى لساف

فيك ال يطمب  ؛األكاه الحميـ تبرز ىذه اآلية سمة إبراىيـ ,إبراىيـچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
 .كيكثر في نفس الكقت مف الدعاء ,حمتور بؿ يكميـ إلى غفراف اهلل ك  ,لمف يعصيوالعذاب 

فإف األصناـ جمادات ال  ؛أضاؼ الفعؿ إلييف مجازان  الناس سببا إلضبلؿ األصناـ لما كانت" 
أم أحد عمى  چچ  ڇ    چچ  أم مف أىؿ ديني چچچ  چچ  "فمف تبعني في التكحيد,قاؿ: تفعؿ 
ًقيؿى . ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يىٍغًفري  الى  المَّوى  ًإفَّ  المَّوي  ييعىرّْفىوي  أىفٍ  قىٍبؿى  ىىذىا قىاؿى  چڇ  ڇ  ڇ     چ الشرؾ  غىفيكره : كى
قىاؿى . اٍلمىٍكتً  قىٍبؿى  مىٍعًصيىًتوً  ًمفٍ  تىابى  ًلمىفٍ  رىًحيـه   دكف فيما چچ  ڇ   چچ :حياف ٍبفي  ميقىاًتؿي  كى
 (ٕ)."الشرؾ

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  چ  تعالى: بقكلو بالحمـ تصؼ إبراىيـكا

چ  چ    چ  تعالى: قاؿ ,التكبةچژ  ڑ          ڑ   ک    ک    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ

ى.ىكدچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

صفة التأكه كصفة الحمـ كيزيد في آية ىكد  إنو سبحانو يختـ اآليتيف بما يثبت إلبراىيـ 
ز تظير كماؿ نفسو كسمك أخبلقو كشمائمو بما يجعمو يحك  ككميا صفات عالية صفة األمانة,

ى.عمى لقب الخمة , فيك خميؿ الرحمف 
 :ىيم كان ُأمةً إبرا -ٙ

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :تعالى قاؿبأنو أمة ف إبراىيـ كصؼ اهلل

 .النحؿچڦ   ڦ  

                                                           

 (ِّْ/ ِتفسير ابف كثير ) (4)
 (ّٖٔ/ ٗ) القرطبي تفسير (2)
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"أمة", : (رحمو اهلل)الطبرم  كيقكؿ.(4): كاف "معممان"(رحمو اهلل)يقكؿ اإلماـ الشافعي 
 (2)."قتدل بو, كييتَّبع عميوإمامنا في الخير يي "

ـٌ بو أىؿ اليدل قانتان  ٍير, يأت  مستقيمان ك  مطيعنا هلل حنيفان ك , إف إبراىيـ خميؿ اهلل كاف ميعىمّْـ خى
 (3) الذم ييعمَّـ الناس الخير. األمَّةك  ,عمى ديف

سحاق   وصفاتيم: -السالم ماعميي-رابعًا:  فضائل إسماعيل وا 

 .إبراىيـچ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﮻﮷ ﮸  ﮹  ﮺   ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ قاؿ تعالى :

 :صفات إسماعيل 

 رسكؿ نبي كمحافظ عمى الصبلة بأنو صادؽ الكعد كأنو إسماعيؿ  كصؼ اهلل 
ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ    ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ قاؿ تعالى: ف ,أىمو عمى العبادةككاف يحث  ,كالزكاة

 .مريـچڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

 :دق الوعدصا-ٔ

 .مريـچٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ قاؿ تعالى: 
مىى– تىعىالىى–المَّوً  ًمفى  ثىنىاءه  ىىذىاقاؿ ابف كثير )رحمو اهلل(: " اًعيؿى  عى ـى  ٍبفً  ًإٍسمى ًميًؿ, ًإٍبرىاًىي -اٍلخى

مىٍيًيمىا ـي  عى ازً  عىرىبً  كىاًلدي  ,كىىيكى -السَّبلى ٍيجو  اٍبفي  قىاؿى , چٹ             ٹ  ٹ   چ  :ًبأىنَّوي  كيمًّْيـٍ  اٍلًحجى رى  يىعدٍ  لىـٍ : جي
بَّوي  زىىىا, ًإالَّ  ًعدىةن  رى ا: يىٍعًني أىٍنجى ـى  مى ـى  ًإالَّ  ًبنىٍذرو  ًعبىادىةن  قىطُّ  اٍلتىزى فَّاىىا ًبيىا, قىا قَّيىا كىكى ًريرو  اٍبفي  ذكرك , حى : جى
, اًعيؿى ًإٍسمى  أىفَّ  اءى  يىٍأًتيىوي, أىفٍ  مىكىاننا رىجيبلن  كىعىدى   النًَّبيَّ نىًسيى  فىجى , كى ؿي اًعيؿي  ًبوً  فىظىؿَّ  الرَّجي بىاتى  ًإٍسمى  كى

تَّى اءى  حى ؿي  جى ا: فىقىاؿى  اٍلغىًد, ًمفى  الرَّجي  أىكيفٍ  لىـٍ : قىاؿى . نىًسيتي  ًإنّْي: قىاؿى . الى : قىاؿى  ىينىا؟ ىىا ًمفٍ  بىًرٍحتى  مى
تَّى ٍبرىحى أًلى   (ٗ)"مريـچٹ             ٹ  ٹ   چ  فمذلؾ. تىٍأًتيىًني حى

                                                           

( تفسير اإلماـ الشافعي الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد ُ)
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي , جمع كتحقيؽ كدراسة: د. أحمد بف مصطفى الفرَّاف )رسالة 

 .(َُِْ/ِ)ـ, ََِٔ - ُِْٕالمممكة العربية السعكدية,  -دكتكراه(, الطبعة األكلى, دار التدمرية 
 .(ِٕٔ/ ْ)الطبرم,  تفسير( ِ)
 .(ُّٔ-ُّٓ/ ُٕ المرجع السابؽ)( ّ)
 .(ِّٖ/ ٓ) كثير ابف تفسير (4)
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 قاؿ حيف بنفسو, يتعمؽ أمر مكت, أك حياة أمر في الكعد صادؽ فكاف إسماعيؿ أما
ىت  يت   جث  مث  ىث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبچ  :ألبيو

ف كاف غيره مف األنبياء كذلؾ تشريؼ كصفو اهلل بيذا ال(ٔ).الصافاتچيث  حج    كصؼ كا 
 ألف ىذا الكصؼ مف األكصاؼ التي اكتممت شيرتيا منو. ؛كتكريـ لشأنو إلسماعيؿ

 :سواًل نبياً ر  -ٕ
ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ    ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  فقاؿ: كالنبكة بالرسالة كصؼ اهلل إسماعيؿ

 مف العميا الطبقة امف كأىمو عبده, عمى اهلل منف أكبر ىي التي فالرسالة.مريـچڤ  ڤ  ڤ    
 (ٕ).الخمؽ
 اهلل عمى أىمو: مر أل اً مقيم -ٖ

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   چ :عمى ىديو فقاؿ ألمره سائران  أنو متبعه  قاؿ اهلل عف إسماعيؿ

 بالصبلة فيأمرىـ أىمو, عمى اهلل ألمر مقيمان  كاف: أم.مريـچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 لغيره, ككـ لنفسو, فكـ العبيد, إلى لئلحساف المتضمنة كبالزكاة لممعبكد, لئلخبلص المتضمنة
 (ٖ).غيرىـ مف بدعكتو أحؽ ألنيـ ؛أىمو كىـ عنده الناس أخص كخصكصا

 : عند اهلل مرضي  -ٗ
ڄ    چ :ربو فقاؿمف  ختميا بأنو  مرضيّّ  بيذه الصفاتإسماعيؿ  حيف كصؼ اهلل

 بسبب امتثالو لو لمراضي ربو كاجتياده فيما يرضيو,ضا كجاء ىذا الر  .مريـچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 .و المقربيف فرضي اهلل عنو ئارتضاه اهلل كجعمو مف خكاص عباده كأكلياف

 :من األخيار -٘
ف,صچڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ قاؿ تعالى:  ذكرنا الذيف ىؤالء كا 

 إلى كرسالتنا لطاعتنا رناىـاخت الذيفاألخيار,  اآلخرة لذكرل اصطفيناىـ الذيف لمف عندنا
 (ٗ).خمقنا
 
 

                                                           

. )ُٕٗٗ, ُالخكاطر, محمد متكلي الشعراكم,ط -( تفسير الشعراكم  ُ) / ُٓـ,  الناشر: مطابع أخبار اليـك
ُِِٗ) 

 (.ْٔٗعدم )ص: ( تفسير الس ِ)
 المرجع السابؽ كالصفحة. (ّ)
 (ُِٗ/ ُِتفسير الطبرم ) (4)
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 :من الصالحين -ٙ
ۈئ    ۆئوئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئچ بأنو مف  الصالحيف  فقاؿ: إسحاؽ  كصؼ اهلل 

ى.الصافاتچڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  چ :ى, كقاؿاألنبياءچۈئ  ېئ  ېئ   
 :إسحاق سيدنا صفات 

 عشرة كسبعى  مائة أك سنة ةى عشر  كاثنتي مائةو  ابف كىك لسيدنا إبراىيـ  إسحؽ ككلد" 
 (ٔ)."سنة

ژ  ژ     ڈڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قاؿ تبارؾ كتعالى:  

 .الصافاتچڑ  ڑ  ک  ک  ک  
 :من الصالحين نبي   -ٔ

چ :قاؿ القرطبي ,األنبياءچۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۆئوئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئچ  قاؿ تعالى:

كيبلِّ  أىمٍ " چۈئ  ۈئ  ېئ      ـى ًإٍبرىا ًمفٍ  كى اؽى  ًىي ٍسحى يىٍعقيكبى  كىاً  ٍمنىاهي  كى عى ا جى اًلحن . المَّوً  ًبطىاعىةً  عىاًمبلن  صى
ٍعميييـٍ  اًلًحيفى  كىجى قَّؽي  ًإنَّمىا صى ٍمؽً  يىتىحى حً  ًبخى , كىالطَّاعىةً  الصَّبلى ٍمؽً  لىييـٍ ًبخى مىى اٍلقيٍدرىةً  كى ى(ٕ)."الطَّاعىةً  عى
 :مبارك من عند اهلل -ٕ

 التي البركة, عمييما أنزلنا: أم"  قاؿ السعدم:,ُُّالصافات:  چڈڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قاؿ تعالى: 
 مف العرب أمة: عظيمة أمـ ثبلث ذريتيما مف اهلل فنشر كذريتيما, كعمميما فيعمميما كالزيادة النمك ىي
 . (ٖ)إسحاؽ"  ذرية مف الرـك كأمة إسرائيؿ, بني كأمة إسماعيؿ, ذرية
 :خيارن األوالمصطف -ٖ

ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڦ  چ  :قاؿ تعالى

 ،ىصچڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
كفى  أىٍخيىاره  فىييـٍ  اأٍلىٍخيىارً  اٍلميٍجتىًبيفى  اٍلميٍختىاًريفى  لىًمفى : أىمٍ " چ  ڇ  ڇ  چ :قاؿ تعالى(ٗ)."ميٍختىاري

 (٘). "القيامة يـك اهلل عند األخيار ,كاإلسبلـ النبكةب الدنيا نفيك  المختار" ،ص چڇ  ڇ     ڍ  
 

                                                           

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, المسمى تفسير أبي السعكد,  أبك السعكد العمادم محمد بف (  ُ)
 (ْٓ/ ٓ) بيركت. –محمد بف مصطفى, الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 (َّٓ /ُُ( تفسير القرطبي )ِ)
 (َٕٔ( تفسير السعدم )ص: 3)
 (ٕٕ/ ٕتفسير ابف كثير )( 4)
 (ّّٖ)ص:  لفيركز أبادم( تنكير المقباس 5)
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 والثناء الحسن: الصدقلسان  -ٗ
ی     ی  جئ  حئ   مئ  ىئ    یۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ ى:قاؿ تعالى

 أكرمناىـ", مريـچحب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ  ,مريـچيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   
 كثناءن  حسننا, ذكرنا ليـ كجعمنا اليحصى, فضبلن  رحمتنا مف ميعان ج ليـ كىبناك ", (ٔ)"الحسف بالثناء
 (ٕ)."الناس في باقينا جميبلن 

 الكريم ابن الكريم  -٘
 ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  ُيوُسفُ  اْلَكِريمِ  اْبنِ  اْلَكِريمِ  اْبنِ  اْلَكِريمِ  اْبنُ  اْلَكِريمُ ": بقكلو  فقد مدحو النبي 

 (ٖ). "-السَّاَلمُ  َعَمْيِيمُ  -ِإْبَراِىيمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ 

                                                           

 (ِٕٓ)ص:  لفيركز أبادم(تنكير المقباس 4)
الناشر:  ـ, ََِٗ -ىػ َُّْنخبة مف أساتذة التفسير الطبعة: الثانية, مزيدة كمنقحة,  ( التفسير الميسر2)

 (َّٖ/ ُ) السعكدية. –ة المصحؼ الشريؼ مجمع الممؾ فيد لطباع
ٍيؾى  ( أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ باب3) مىى أىبىكى يىا عى ا أىتىمَّ مىى آًؿ يىٍعقيكبى كىمى مىٍيؾى كىعى ُـّ ًنٍعمىتىوي عى ييًت قىٍكًلًو }كى

اؽى{  حديث رقـ  ٍسحى ـى كىاً   (ُْٗ/ ْ)ًْٖٖٔمٍف قىٍبؿي ًإٍبرىاًىي
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 المبحثىالثالث

 قصصىاألقوامىالدابػونىمعىأنبوائؼمىفيىضوءىالدورةىوالطبرىالمدتغادةىمنه

جد يمع أنبيائيـ الناظر  في آيات القرآف الكريـ التي تحدثت عف قصص األقكاـ السابقيف 
چ كالمتأمؿ في قكلو تعالىأف القرآف الكريـ بيف ككضح كيؼ كاف حاؿ ىذه األقكاـ مع أنبيائيـ, 

ڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ   گ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ألف المراد  ,چڑ  ڑ    چفي قكلو تعالى:  چڑچ  أثبتتجد أف اآلية ن, إبراىيـچے  ۓ  
بدالن مف  چک  ک  چ تعالى جاء قكلوبؿ الزماف كمو,  أقكاـ مخصكصكف لـ تستغرؽ أعمارىـ

چ تعالى ئلجماؿ في قكلوكقكلو قكـ نكح كعاد كثمكد, تفصيؿ ل ,چژچ  كصكؿمسـ الاال

كنص عمى ىؤالء  ,فنمحظ مراعاة الترتيب الزمني في ذكر ىؤالء األقكاـ, چژ   ڑ  ڑ
, -قمكبان –الناس أبدانان كأثبتيـ جنانان  كقكـ عاد كانكا أشد ,ألف قكـ نكح كانكا أكثر عددان  ؛الثبلثة

ٿ  ٿ       ٿپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ليـقرأ خطاب ىكد اك 

. األعراؼچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ
قبيمتا عاد  اأطمؽ عمى كؿ منيا كأريد ذريتيا كىم مجاز مرسؿ, إذچک  ک چ كفي قكلو 

ألف المراد بعض ؛ چڳگ   گچ في قكلو تعالى  چگ   چ كصالح , كأثبتتكثمكد, قكما ىكد 
 , كناية عف كثرة عددىـ.ٗإبراىيـ: چڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳچ  ىؤالء كفي قكلو تعالى

يو قكلو تعالى مكما يدؿ ع ,أما ثمكد فكانكا أمير الناس في نحت الصخكر كبناء القصكر
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٱ  ٻ   ٻ چ فخاطب قكـ ثمكد: --عمى لساف صالح 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ       ٿڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

 ( ٔ). األعراؼچڤ  ڤ  

نأخذ منيا لك  ؛لسكرةا المبحث سأذكر قصص األنبياء المذككريف في اذمف خبلؿ ىك 
 العظات كالعبر .

 
                                                           

يني ,ط( انظر تأمبلت في  4) كى -ُّْْ, ُسكرة إبراىيـ, تفسير ببلغي تطبيقي ,د. عادؿ أحمد صابر الرُّ
 .(ِٗص), الناشر  جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ. َُِّ
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 :قصة موسى
قىةو  ذىكىرىهي المَّوي تىعىالىى مكسى" تىوي ًفي مىكىاًضع  ًمفى اٍلقيٍرآًف. ًفي مىكىاًضعى ميتىفىرّْ ذىكىرى ًقصَّ كى

 (ٔ)."كمتكسطة كمختصرة في أكؿ القرآف كأكسطو كآخرهميتعىدّْدىة مبسكطة 

كردت في آيات كثيرة في القرآف الكريـ  مكسى  ف قصة سيدناإ :أريد أف أقكلو ماك 
, إبراىيـ  :كرةكردت في س , فقدقصص األنبياء كركدان في القرآف الكريـ كىي مف أكثر

 كغيرىا مف السكر. ,كالنازعات ,كالدخاف ,كاإلسراء

﮳   چ ؿ تعالى:اق ففي سكرة إبراىيـ ﮲   ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

﮹  ﮷  ﮸    ﮶   ﮵         ﮺﮴  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ٱ  ٻ  ٻ  ﮻  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ڦ   ڦ  ڦ  ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٿ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڄڦ  ڄ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  چ  اإلسراء: كفي سكرة ,إبراىيـ چڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

ۓ  ۓ ﮲  ﮳     ےہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ كقاؿ : ,اإلسراء چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

﮶   ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼      ېچ  :قكلو تعالى رة الدخافسك  كفي ,اإلسراء چ﮴ ﮵  

چ  سكرة النازعات: , كقاؿ تعالى فيالدخاف چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

يعطيا غيره مف  لو خصائص عظيمة لـ فمكسى  ,النازعات چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
 .األنبياء التي كردت في السكرة صفاتكغير ذلؾ مف  ,كممو اهللحيث األنبياء 

﮺   چ تعالى ؿاكق ﮹   ﮸   ﮷   ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے   ے  ۓ  ۓ 

﯀  ﯁                               ﮽﮻ ﮼  ﮿             ﮾ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ         

بَّرى تى ًإفَّ ًفٍرعىٍكفى " األرضتجبر في فرعكف  ,القصصچڀ يىاةى في األرض جى بىغىى, كىآثىرى اٍلحى تىا كى كىعى
 .اهلل, كىأىٍعرىضى عىٍف طىاعىًة عمى اآلخرة الدٍُّنيىا

                                                           

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, تحقيؽ: مصطفى عبد  قصص األنبياء (4)
 .(ّ/ ِ) القاىرة. –ـ الناشر: مطبعة دار التأليؼ  ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖالكاحد, الطبعة: األكلى, 
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عىؿى أىىميىا شيعنا,  , يستضعؼ  كمف طغيانو أفكىجى ًفرىؽو كىأىٍنكىاعو , كى ـى رىًعيَّتىوي ًإلىى أىٍقسىاـو قىسَّ
ـٍ طىاًئفىة ًمنٍ  ـٍ شىٍعبي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الًَّذيفى ىي ـى ًمٍف سبللة نىًبي اهلل يىٍعقيكب ييـ, كىىي ؽ ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبف ًإٍسحى

كىانيكا  ًميًؿ المًَّو, كى  .األرضً  أىؿً  ًخيىارى الكقت ىـ ؾى فيذىلخى
ـٍ  مىٍيًي قد سمط عى نىاًئعستعبدىـ ًفي أا, ان كىاًفر  ان متكبر  ان متجبر  ان ظَّاًلم طاغيةكى كاألعماؿ  خس الصَّ

مىعى ىىذىا ةصغير الكضيعة ال ﮸   چ  كمو كى ﮷   ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے   ے  ۓ  ۓ 

﮼  ﮻   ﮺        ﮽﮹  ﯁   ﯀   ﮿              يذبحكف مف كجد مف أبنائيـ ,القصص چ﮾ 
ًنيًع اٍلقىًبيًح أىفَّ بىًني إً  عمى ككاف السبب الذم حمؿ فرعكف إناثيـكيترككف  ٍسرىاًئيؿى كىانيكا ىىذىا الصَّ

ا يأثركنو عىف ًإٍبرىاًىيـ ا بىٍينىييـٍ مى ًمًؾ يىتىدىارىسيكفى ًفيمى ؾي مى ـه يىكيكفي ىىبلى يًَّتًو غيبلى , أىنَّوي سىيىٍخريجي ًمٍف ذيرّْ
مىى يىدىٍيًو.  ًمٍصرى عى
ذىًلؾى  مً ما ًحين –كىاهلل أعمـ  -كى ًميًؿ ًمٍف مى مىى سىارَّةى اٍمرىأىًة اٍلخى رىل عى , ًمٍف ًإرىادىًتًو ًإيَّاىىا جى ًؾ ًمٍصرى

مىى السُّكًء كىًعٍصمىًة المًَّو لىيىا. دَّثى ًبيىا اٍلًقٍبطي ًفيمىا  ترى يتي شٍ اى ىىًذًه اٍلًبشىارىةي كى  عى , فىتىحى ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى
 , ـٍ ـٍ ًعٍندىهي, فىأىمىرى  هً ءأيمىرىا مجمس مسامرتوي  فيًإلىى ًفٍرعىٍكف  ىىًذًه اٍلًبشىارىةي  كصمتىنا  بىٍينىيي ًتًو كىىي كىأىسىاًكرى

 , ـً كًد ىىذىا اٍلغيبلى ذىرنا ًمٍف كيجي , حى ابىًة: أىفَّ ًفٍرعىٍكفى رىأىل كركاية أخرل ى ًبقىٍتًؿ أىٍبنىاًء بىًني ًإٍسرىاًئيؿى حى عىٍف الصَّ
نىاًمًو, كىأىفَّ نىارنا ٍقًدًس, فى  ًفي مى ًميعى اٍلًقٍبًط كى قىٍد أىٍقبىمىٍت ًمٍف نىٍحًك بىٍيًت اٍلمى قىٍت دىٍكرى ًمٍصرى كىجى رَّ أىٍحرى ـٍ تىضي لى

ـ ييكلد مف كاف مف أقكاؿ , ك بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  , يىكيكفي إسرائيؿى  بنيالكينة كالحذقة كالسحرة ىىذىا غيبلى
تىٍرًؾ ال مىى يىدىٍيًو, فىًميىذىا أىمىرى ًبقىٍتًؿ اٍلًغٍممىاًف كى ًؾ أىٍىًؿ ًمٍصرى عى  (ٔ)."نٍّْسكىافً سىبىبى ىىبلى

ى لإيا إشارة فيفقد جاء  - عميو كعمى نبينا صبلة اهلل كسبلمو -أما سكرة إبراىيـ "
: أف تككف براعةال كركعة وكجمالالمكضكع كمف بديع حيسف  ,لحديث عف مكسى كبني إسرائيؿا

ھ  ھ  ے  ے     چ بني إسرائيؿ الذيف ينتسبكف إليو.إلى إشارة  في سكرة إبراىيـ

﮷  ﮸   ﮹  ۓ  ۓ   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮿  ﯀     ﮺﮲  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻  

     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :بقكلو سى قكمو امتثاالن ألمر ربويذكر مك  ,ٓإبراىيـ:  چ﯁ 

كىذه العبارة يبدأ مكسى بيا بني إسرائيؿ بأكثر مف مكضعكما , ٔإبراىيـ:  چٻ  پ  پ    
طيـ في النعـ كمجانبتيـ لمحؽ ير كما نظف ذلؾ إال ألنو رأل منيـ تف ,إف شاء اهللسنعرؼ ذلؾ 

االستعباد كىذا  كرفع نير ,كمف أعظميا نعمة الحرية ,يذكرىـ بيذه النعـ فيك دائمان  ,في شكرىا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ يذكر أكؿ ما يذكر ىذه النعـ بقكلو مكسى كليذا كجدنا  ,االستعمار

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 لكف مكسى يحس جحكد ,إبراىيـچٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  ٹ     ٿٿ  ٿ

                                                           

 صرؼتب (ُِٔ-ُِٓ( انظر قصص األنبياء )ص4)
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چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ -فكما حدثنا القرآ - قكمو ككفرىـ بيالء اهلل كنعمو فيقكؿ

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ كقد بيف عاقبة الشكر كالكفراف, إبراىيـچڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

ليادرة كبتحذير مكسى بيذه العبارات اليادفة ا, إبراىيـچڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ
 (ٔ).قكمو عاقبة ما حؿ باألقكاـ السابقة 

 ,حتى يؤمف ىك كمف معو؛ مكسى ل أجراىا عمى يد تحدل اهلل فرعكف بمعجزات"
 نبي مكسى أم,چھ  ھ  ے  چ :قاؿ تعالى ,ان ككبرياء كجبركت كلكف زادىـ ذلؾ جحكدان 

 كىي إليو يدعك ما إلى كاليادية رسالتو عمى الدالة كأدلتنا بحججنا أمچے  چ إسرائيؿ بني
 مف قكمؾ أخرج أمچۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶        چكالعصى اليد منيا آيات تسع

﮹   چالتكحيد, نكر إلى الشرؾ ظممات ﮸     ببلؤه كىي اهلل بأياـ ذكرىـ: لو كقمنا أمچ﮺﮷ 
 عمى ـليحممي كذلؾ ؛كالسمكل المف بمثؿ عمييـ كأنعـ فرعكف آؿ عذاب مف أنجاىـ إذ كنعمو
    چ :تعالى كقكلو رسكلو, كطاعة بطاعتو هلل الشكر ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼    چ﮻  
نعامو اهلل إفضاؿ عمى بيا يستدؿ لدالالت كالنعماء بالببلء التذكير ذلؾ في إف أم  المكجب كا 

 الكثيركا ىـ بؿ كالشكر الصبر أىؿ ىـ التذكير في الدالالت تمؾ يجدكف الذيف كلكف لمشكر,
 (ٕ)."عبلمة كال داللة ذلؾ في يرل فبل غيرىـ كأما شكر,كال الصبر

بؿ ىي  ,في الحقيقة لـ تتكقؼ عند فرعكف كجبركتو كظممومعاناة مكسى ككذلؾ "
 ,تضاعفت بسبب قكمو مف بني إسرائيؿ المطبكعيف عمى الذلة كالخسة كالجداؿ كالطباع الدنيئة

في ك , رسؿ لتخميصيـ مف حياة الذؿ كالقيرعف ذلؾ كال حتى مع نبييـ الذم أ اكلـ يككنكا ليتخمك 
فمع فرعكف ككينتو  ,يحارباف عمى الجبيتيف -عمييما السبلـ-الحقيقة كاف مكسى كىاركف

كالمصرييف حدثت كقائع عديدة مما أخبر اهلل مف دعكتو فرعكف لئليماف كمناظراتيـ كتيديد 
و في يكـ الزينة, كتأييد اهلل فرعكف لو بالسجف فإظيار آيات اليد كالعصا, فتحدل فرعكف بسحرت

ثـ قتؿ فرعكف ليـ كصمبيـ لترىيب الناس, ثـ  ,ثـ بإيماف السحرة مع مكسى ,لمكسى بيية العصا
ف ىذا استيمؾ عددان مف إ :كقيؿ .أمر فرعكف لياماف ببناء الصرح الشاىؽ ليرل إلو مكسى

ككينتو مف تأليبيـ لو عمى  كفى داخؿ ببلط فرعكف ككراء جدراف المعابد زاد قادة فرعكف. السنيف
عمى منافعيـ كمناصبيـ كاستغبلليـ لبنى إسرائيؿ في الخدمة كالصناعات  خكفان ؛ مكسى كقكمو

                                                           

 (.ِٓٗ-ِْٗفضؿ حسف عباس ,)ص د. القصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو, (4)
الطبعة :  لكبلـ العمي الكبير, جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم,أيسر التفاسير  (2)

 (ُْ/ ّ)ـ الناشر : مكتبة العمـك كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكديةََِّىػ/ُِْْامسة, الخ
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كيدؿ  كاألعماؿ الدنية, فزاد فرعكف بدكره في إيذاء بني إسرائيؿ, كاستمر في تعذيبيـ كعاد لتقتيميـ
ىئ  ی   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ چ عمى ذلؾ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: 

ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پی  ی   

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ 

﮲  ﮳  ﮴     كليقيـ اهلل الحجة عمى فرعكف  ,األعراؼچھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ 
و أكثر كأكثر , تكالى تأييده سبحانو لمكسى كبني إسرائيؿ بعجائب اآليات العديدة مف القحط ئكمم

اآليات  فادع كالمسخ كغيرىا مفكالجدب كنقص الثمار كالطكفاف كالجراد كالدـ كالقمؿ كالض
كفى كؿ مرة يطمب المصريكف مف مكسى رفع الببلء عنيـ  أك يتعظ, مالبينات عؿَّ فرعكف يرعك 

كاستمر ذلؾ سنكات  كأنيـ سيترككف لو بني إسرائيؿ يخرجكف معو, ثـ يعكدكف كما كانكا كأكثر,
يات كالنكث كال حياة لمف بمغ ذلؾ عشريف عامان مف الدعكة كاآل :عديدة أيضاى , كقاؿ بعضيـ

 (ٔ)". تنادل
 فييا كانتصر المعركة, انتيت أفً  بعد لمكسى الكحي ىذا كاف قاؿ الشعراكم: "

 .كجبركتو سىٍطكتو مف كبيران  كجانبان  أسمحتو أىْـّ  مف سبلحان  خسر فقد فرعكف أما اإليماف, معسكر
 الميعاد, أرض إلى بيـ ليذىب يعقكب آؿ ذرية بقايا كىـ إسرائيؿ, بني مكسى جمع كىنا

 بمكسى فإذا البحر, ساحؿ إلى يتبعيـ خمفيـ كسار جمكعو, كجمع جيشو فرعكف أعدَّ  ما كسرعاف
اصريف كقكمو  ىذا مف مىٍخرج ليـ كليسخمفيـ,  مف بجيشو كفرعكف أماميـ, مف البحر: ميحى
 (ٕ)."المأزؽ

مف  ة غيرىاكجد في قصلـ  ي بما مع فرعكف كقكمو في قصة مكسى  أطاؿ اهلل
 منيا: ان كسأذكر بعضلما فييا مف دركس كعبر عظيمة يستفاد منيا  ؛قصص األنبياء

 كيجعمو عبرة لمف يعتبر , فيجعؿ نيايتو مؤلمة .نياية ييزمو اهلل الالطاغية في  -ُ
 .كنيايتو التمكيف في األرض ,عظيمان  فكزان  مف تمسؾ بديف اهلل كدافع عنو سيفكز -ِ
 .لمحياة ؽ لمشرع اتخذناه منيجان كؿ ما جاء مكاف -ّ
 ىذا الديف لما يحقؽ لنا مف سعادة.عمى دخكؿ الناس في  كاإلصرارالدعكة إلى اهلل  -ْ

                                                           

الناشر دار اإليماف كالحياة  ,ـَُُِ/ىػُِّْ,  ُمحمد فكزم محمد أبك زيد,ط بنك اسرائيؿ ككعد اآلخرة, (ُ)
 (ُِ-َِ)ص ,مصر

 (َِْٖتفسير الشعراكم )ص:  (2)
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  كعطاياه حتى نقربيـ ليذا الديف.تذكير الناس بنعـ اهلل -ٓ
 .تأييد اهلل بالمعجزات لمنبي المرسؿ عمى عظمة ىذا الديف كعمى معيةاهلل مع العبد الصالح -ٔ
 سدة سبب ىبلؾ األمة بأكمميا.األمة كالحاشية الفا إلصبلحالحاشية الصالحة سبب  -ٕ
 نقمة. يككف نعمة مف اهلل كأحيانان  أحيانان  ءاالبتبل -ٖ
 .معسكر اإليماف المنتصر دائمان  -ٗ

 .كسائمو إف أراد اهلل أمران ىيأ أسبابو كيسر  -َُ
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ كؿ شيء:ضحى اإلنساف ب خالطت بشاشة القمكب,اإليماف إف  -ُُ

 .طوچۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۇ   ۆ  ۆ  ۈ
 .الحؽ دائمان لو أنصار -ُِ
, سنف اهلل اقتضت في ىذه الحياة أف يجعؿ نصره كثكابو في النياية لؤلخيار مف عباده -ُّ

 تأييد اهلل. إلى ا يحتاج دائمان ذكى ,كالخذالف كالعقاب لؤلشرار
 ف.ميف في الدعكة كالمبلحظة حتى مع أكثر الطغاة كالمتجبريال -ُْ
كؿ ما يممككف مف سبلح كيزعمكف أنيـ مغمكبكف كما  ف يقاتمكف الحقبالطغاة كالمتجبرك  -ُٓ

 .الشعراء چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ قاؿ اهلل
 .الزخرؼچڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ   ڻچ بأتباعوالطاغية يستعيف -ُٔ
 حصؿ مع السحرة فكانت النتيجة إيمانيـ. ـ كىذا ماالباطؿ ال يدك  -ُٕ
 مف الناس تغفؿ عف آيات اهلل الدالة عمى كحدانيتو  كثير -ُٖ
ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ :  مف الظالميف قاؿ تعالى ف الدعاة ال يخافكف مف آلة التيديدإ -ُٗ

ي سبيؿ ف يقاتمكف ف صالحيكانكا رجاالن  إسرائيؿألف بني ؛ يكسؼ چۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  
 سيقع عميو. مذاهلل لكف منيـ مف خاؼ مف البطش ال

چ :كما حدث مع بني إسرائيؿ قاؿ تعالى ,فتف الدنيا تدعك النفس إلى اليمع كمحبة البقاء -َِ

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 .األعراؼ چوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 قصة إبراىيم 

مف أكلي العـز مف الرسؿ  حطـ  -عمييـ السبلـ-ف أبك األنبياء خميؿ الرحم إبراىيـ
عمى األذل في سبيؿ  ر كجاىد في اهلل حؽ جياده كصبتكحيد اهللى لإاألصناـ كدعا أباه كقكمو 

, كأمره اهلل بذبح ابنو قرة عينو فامتثؿ ألمر اهلل طائعان مستسممان كبنى بيت اهلل العتيؽ الذم  اهلل
 . بالتكجو  إليوال تصح صبلتنا إال
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جاء الحديث فييا عف إبراىيـ جاء في سمسمة  فية ففي سكرة إبراىيـ يفيك إماـ الحن "
استمرارىـ في عبادة  عىذه اإللزامات  الكثيرة التي تنعي عمى أىؿ مكة كغيرىـ مف العرب م

يتذكركا دعكة كأف  ,األصناـ ,ككاف مف حقيـ أف يعبدكا اهلل الذم مٌف عمييـ بيذا األمف في بمدىـ
كيصرفيـ  ,كأف يجنبو كبنيو عبادة األصناـ ,إبراىيـ حينما سأؿ ربو أف يجعؿ ىذا بمدان ءامنان 

بأف الرابطة الحقيقية التي تربط بنيو بو إنما  مف الناس كبيف إبراىيـ  فإنيا أضمت كثيران  ؛عنيا
مة حرص إبراىيـ عمى ىذا كما تبيف اآليات الكري, ّٔإبراىيـ: چچڃ  ڃ  چ  چچ ىي رابطة العقيدة

البمد اآلمف كساكنيو كؿ ذلؾ مف أجؿ أف يشكركا نعـ اهلل عمييـ فبل يكفركىا كال يكفركا باهلل الذم 
فيك يحمد اهلل الذم كىب لو عمى الكبر كلديو  ,كيعطي القدكة في نفسو عمى ىذا الشكر ,أنعـ بيا

سحاؽ ر كأف يغف ,الصبلة كمف ذريتو كذلؾ كيسأؿ ربو سميع الدعاء  أف يجعمو مقيـ ,إسماعيؿ كا 
كاف جانبا ن جديدا في خبر  فنحف نرل أف ما جاء في سكرة إبراىيـ  ,كلكالديو كلممؤمنيف لو

 (ٔ)."فيك متناسؽ مع مكضكع السكرة مف جية كمع شخصيتيا كاسميا مف جية أخرل ,إبراىيـ

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  يقكؿ تعالى:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

    ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁     ﮻ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ         ى    

كىذا داللة  ,چڃڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃچ :كاف ليف القمب كما قاؿ فيو إبراىيـ" ,إبراىيـچ
 عمى قادر چڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ  :كحرصو الشديد عمى إيماف الناس بقكلو تعالىعمى لينو 

مو لو تغًفرى  أف  أف خبل ,الشرؾي  حتى يغفرىه أف تعالى فمَّمو ذنبو  كؿ أف كفيو ,تكبًتو بعد أك ابتداءن  كترحى
 (ٕ)"غيره كبيف بينو بالفرؽ قضى الكعيدى 

نعـ كثيرة  -تبارؾ كتعالى-النبي العظيـ صاحب الخمؽ الحسف كالقمب الميف أعطاه اهلل  ىذا
كنسب سبحانو المنة ,ُِْ البقرة:چۓھ    ے  ے  ۓچ كخصائص كثيرة أعطاه اإلمامة في الديف بقكلو

ڱ    ڱچ كأعطاه اهلل رشده كفطرتو ككماؿ عقمو مف صغره  ,ٖٕالحج: چڭڭ  ڭ  ڭچ لو بقكلو

ۉ  ې  ې   چجعؿ اهلل مف مقامو مصمى ,األنبياءچں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  

                                                           

 .(ُٕٓ-ُٔٓي إيحائو كنفحاتو فضؿ حسف عباس)ص القصص القرآن ( ُ)
 (ُٓ/ ٓ) السعكد أبي تفسير ( ِ)
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كرة إبراىيـ كمف كرامات اهلل العظيمة ليذا النبي الذم سنتناكؿ قصتو في س ,ُِٓالبقرة: چىې   ې
أف إبراىيـ يؤتى لو كجاء أثر عف مجاىد عف ابف عباس ,أكؿ مف يكسى مف الخبلئؽ يـك القيامة

ٿ   چ كىنا في سكرة ابراىيـ في  ,شربكرسي عمى يميف العرش, فيكسى حمة تشرئب إليو أعناؽ الب

, إبراىيـ يخشى عمى إبراىيـچٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
كىك أبك األنبياء  ,ىك صاحب القمب الميف كالعقيدة الثابتة إبراىيـ فذريتو عبادة األصناـ نفسو ك 

كىك الذم بنى  ,كىك إماـ لمناس أعطاه اهلل رشده كجعؿ مقامو مصمى ,كمف أكلي العـز مف الرسؿ
ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  بقكلو تعالى مف الشرؾ, البيت يخاؼ عمى نفسو كذرتيو

چ إبراىيـ مف يأمف الفتنة بعد قكؿ كالسمؼ مما قالكه, إبراىيـ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   

 المحسف أييا " أمچٿ   ٿ  ٿ     چ  إذأعظمؾ مف نبي  ما چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 (ٔ)." عظيمان  بمدان  كلدم بو كضعت الذم القفر جعؿ في دعائي بإجابة إليٌ 

 باإلنساف, ماسة نعمة األمف مةفنع چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :دعاءه إبراىيـ بدأ"
 البمد, ذلؾ سكاف بيا ليذكر ىنا يذكرىا كالسياؽ. نفسو عمى بحرصو متعمقة حسو, في الكقع عظيمة
 كلكنيـ آمنان, البمد فجعؿ إبراىيـ أبييـ دعاء اهلل استجاب كقد يشكركنيا كال بالنعمة يستطيمكف الذيف
 كانت كلقد. اهلل سبيؿ عف كصدكا أندادان, هلل جعمكاك  النعمة, فكفركا إبراىيـ, طريؽ غير سمككا ىـ

 الثانية إبراىيـ دعكة في كيبدك چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ  :األمف لدعكة التالية أبييـ دعكة
 عبادة يجنبو أف يدعكه فيك. قمبو مشاعر أخص في إليو كالتجاؤه ربو, إلى المطمؽ إبراىيـ تسميـ

نيا. اهلل نعـ مف أخرل نعمة ىذه أف ليبرز ثـ. كيستيديو الدعاء بيذا يستعينو كبنيو, ىك األصناـ  كا 
 (ٕ)."كتكحيده باهلل اإليماف نكر إلى كجياالتو الشرؾ ظممات مف القمب يخرج أف لنعمة

 ألف عامان؛ أمانان  آمنان  سبحانو كجعمو بمدان؛ المكاف فصار إبراىيـ دعاء سبحانو الحؽ كأجاب"
 لنفسو ضمف إذا إال كيتكٌطف كيقيـ فيو يجمس مكانان  يتخذ ال رضاأل بقاع مف بيٍقعة أمٌ  في اإلنساف
 أمٌ  في إنساف لكؿ ممطكب األمف كىذا قكيان, تفزيعان  تفزيعو عدـ كمف حياة ميقٌكمات مف األمف أسباب
 الميـ ارزقنا األمف كاألماف في فمسطيف كفي كؿ ببلد المسمميف. (ٖ)".أرض

                                                           

إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي,  كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ ( ُ)
 (ِْْ/ َُ) الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرة .

 (َُِٗ/ ْ), لسيد قطب,القرآف ظبلؿ في ( ِ)
 (ْٕٔٓ/ ُِ) الشعراكم تفسير ( ّ)
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 چڤ   چ الحـر: أم چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ   چ "  كيقكؿ المفسر السعدم:
, ىك ما قدران  حرمتو أسباب مف كيسر الشرع في اهلل فحرمو ,كقدران  شرعان  دعاءه اهلل فاستجاب  معمـك

 (ٔ).كغيرىـ الفيؿ بأصحاب فعؿ كما اهلل قصمو إال بسكء ظالـ يرده لـ إنو حتى
 ,أمنو في ىذا البمدمف ربو األماف في ىذا البمد فاستجاب اهلل دعاءه ف طمب إبراىيـ 

 أم "كما قالو الجزائرم في تفسيره : ,چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    چ  بو بقكلو:ر كطمب إبراىيـ مف 
 .األصناـ نعبد أف عف: األصناـ نعبد أف بعدني, أدخمو مف كؿ يأمف آمنا بمدا مكة اجعؿ

 التكحيد ىعم اتبعني مف أم: مني فإنو تبعني مف, ليا بعبادتيـ أم: الناس مف كثيرا أضممف
 (ٕ). "كديني ممتي أىؿ مف فيك

 أمو مع إسماعيؿ كىك ذريتي بعض مف أم ةذريال : "تفسيره يكىنا يقكؿ الجزائرم ف 
 (ٖ)."ىاجر

بىاًعدٍ  اًعٍدًني,ب  ",چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ   ًمفٍ  بىًنيوً  أىرىادى : ًقيؿى  اأٍلىٍصنىاـً  ًعبىادىةً  عىفٍ  بىًنيَّ  كى
ٍمًبوي  كىانيكا صي انً  كى ًقيؿى  يىةن,ثىمى كدنا كىافى  مىفٍ  أىرىادى : كى اؿى  مىٍكجي ًتوً  حى بىًني بىًنيوً  ًمفٍ  دىٍعكى ًقيؿى  بىًنيًو, كى ًميعى  أىرىادى : كى  جى
يًَّتوً  ا ذيرّْ ميكا, مى يّْدي  تىنىاسى ييؤى ده  يىٍعبيدٍ  لىـٍ  أىنَّوي  ًمفٍ  ًقيؿى  مىا ذىًلؾى  كى دً  ًمفٍ  أىحى ا ًإٍبرىاًىيـى  أىٍكالى نىمن  (ٗ). "صى

 كالنبات كالطير, لئلنساف الدكاـ عمى آمنان  بمدان  مكة فكانتكة إبراىيـ دع اهلل اباستج كقد
 .كالشجر

 كاجتناب التكحيد, منيج عمى تعالى هلل خالصة العبادة جعؿ: الدعاء ىذا في الثاني كالطمب
 فيي خمقة, غير عمى منحكتا كاف كما البشر, خمقة عمى المنحكتة ىي كاألصناـ األصناـ, عبادة
 مستكل كانحدار األعماؿ كسكء كالغي, لئلضبلؿ كعرضة لمضبلؿ, سببا األصناـ ىذه ككانت. أكثاف
 اإليماف في منيجو عمى كسار كاعتقاده دينو في الٌسبلـ عميو إبراىيـ صٌدؽ فمف. اإلنسانية الكرامة
 مٌمة عمى ليس فيك كعصاه خالفو كمف. كطريقتو إبراىيـ سٌنة عمى فإنو هلل, الخالص كالتكحيد باهلل

 (٘)." .الكفار غير العصاة في شفاعة كىذه الرحيـ, الغفكر اهلل إلى كأمره إبراىيـ,
بكاد غير ذم زرع   كأمو ىاجر إسماعيؿأسكف ذريتو  -تبارؾ كتعالى -بأمر مف اهلل ك " 
ىذه  في .چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    چ :إبراىيـ سيدنا ؿك قكمف قكلو تعالى  في  ,مكة المكة

 التعبير مف كنفيـ ,تو في مكاف أمره اهلل باسكاف ذريتو فيويلذر  إسكانوكمرحمة   إبراىيـة لسيدنا القص
ٍخرية أرض أنو ذلؾ لمزرع؛ يصمح ال المكافى  أف اآلية ىذه في  ,استصبلحيا يمكف أرضان  كليست ,صى

                                                           

 (ِْٔ: ص) السعدم تفسير ( ُ)
 (ُٔ/ ّ) لمجزائرم التفاسير أيسر ( ِ)
 بتصرؼ (ِٔ/ ّ) المرجع السابؽ( ّ)
 (ُّْ/ ّ) لمشككاني القدير فتح ( ْ)
 .(َُِّ/ ِ) لمزحيمي الكسيط التفسير ( ٓ)
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 أماـ كليس اني,إنس بمجيكد زراعتيا في أمؿى  ال: أم, ّٕإبراىيـ: چڈ  ژ  ژ  چ  : إبراىيـ كقىٍكؿ
- إبراىيـ مف بىٍحثو  نتيجة المكاف اختيار يكيفٍ  كلـ. الرباني العطاء إال المكاف ىذا في الرزؽ دك كج
- البيت مف القكاعد بإقامة أمر الذم ىك فسبحانو إليٌي, بتكميؼ كلكف ,  مف مكاف كىك المحـر

 .-- إبراىيـ اختيار مف كليس اهلل, اختيار
 يأخذ فيك بعشؽ؛ يينٌفذ أفٍ  يجب تكميفيان  أمران  ىذا داـ كما بالتكميؼ, ضاالرّْ  حيثية يعني فيذا

 تؤٌدل كي ياربناىنا ليقيمكا الصبلة " (ٔ)" .بالتكميؼ القياـ كثكاب التكميؼ؛ حيبٌ  ثكاب اثنيف؛ ثكابيف
 (ٕ)."المحٌرـ بيتؾ في عمييـ أكجبتيا التي الصبلة مف فرائضؾ

 (ٖ)".الكعبة نحك الصبلة كايتم لكي چک  ک چ  "قاؿ ابف عباس:
يا بأسكنتي  متعمؽه  كىك بو متبٌركيف إليو متكٌجييف چک  ک  ک چ "  بيف مف بالذّْكرً  كتخصيصي

 كاالىتماـً  الصبلةً  بإقامة العنايةً  كماؿً  إلظيار كتكسيطيو النداءً  كتكريري  لفضميا الديفً  شعائرً  سائر
 ذلؾ ككؿُّ  األسنى كالمطمب األقصى المقصدي  ذلؾ البمقعً  الكادم بذلؾ إسكانيـ مف الغرضى  أف بعرضً 
عطاء دعائو إجابة مبادل لتمييد ـي  ذلؾ يتسنى ال الذم مسئكلو كا   (ٗ). " بو إال المرا

في ذكر دعاء سيدنا  -كتعالى ؾتبار  - قكؿ"ي چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    چ 
فاجعؿ أفئدة الناس تيكم إلييـ مف بغير  ؿ لك قا فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى النَّاًس تىٍيًكم ًإلىٍيًيـٍ إبراىيـ

چ  مف سكرة غافر َٔمف لما بقى عمى ظير األرض إنساف إال كذىب إلييـ بقمبو كلبو, انظر آية

 إلى األقطار سائر مف الثمار فحممت ؛اءهعد  براىيـإل اهلل جاباست كقد ,چڳ  ڳ  ڱ  
 (٘)."يتذكقيا أف قبؿ الحـر

ـى " النَّاسً  أىٍفًئدىةى : "قىاؿى  كٍ لى يقكؿ ابف كثير في تفسيره:  ٍزدىحى مىٍيوً  الى كـي  فىاًرسي  عى  كىاٍليىييكدي  كىالرُّ
ارىل , كىالنَّاسي  كىالنَّصى لىًكفٍ  كيمُّييـٍ  (ٙ)."اٍلميٍسًمميكفى  ًبوً  فىاٍختىصَّ  چگ  گ     چ :قىاؿى  كى

عة اتكاال ال يجكز ألحد أف يتعمؽ بيذا في طرح  كلده كعيالو في أرض مضيقاؿ الطبرم: "
عمى العزير الرحيـ كاقتداء بفعؿ إبراىيـ الخميؿ كما تقكؿ غبلة الصكفية في حقيقة التككؿ فإف ابراىيـ 

 .(ٚ)"نعـ: قاؿ بيذا؟ أمرؾ آهللفعؿ ذلؾ بأمر اهلل لقكلو في الحديث 

                                                           

 .(ْٕٕٓ -ٕٕٓٓ/ ُِ) الشعراكم تفسير ( ُ)
 .(ِٓ/ ُٕ),الطبرم تفسير ( ِ)
 (ُِْ: ص), لفيركز أبادم,المقباس تنكير ( ّ)
 (ِٓ/ ٓ) السعكد أبي تفسير ( ْ)
 (ِّ/ ُ) , لمحمد الخطيبالتفاسير أكضح ( ٓ)
 (ُْٓ/ ْ)كثير ابف تفسير ( ٔ)
 (ُٗ/ ُٕ) الطبرم تفسير ( ٕ)
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نمالـ الناس مف إلييـ ينحاز مف مع أك ىناؾ أسكنيـ الذيف ذربتى أل " چڳ  چ   كا 
 األخر كاليـك باهلل ًمٍنييـ آمف مىفٍ  الثمرات ًمفى  أىٍىمىوي  كارزؽ قكلو في كما منيـ بالمؤمنيف الدعاء يخصَّ 
 أك ذلؾ فييا يحصيؿ قريلن  منو بقربو  بجعؿ بأف أنكاعيا مف چڳ  ڱ  چ  الصبلة إقامة بذكر اكتفاءن 
 كالصيفيةي  الربيعيةي  الفكاكوي  فيو يجتمعي  إنو حتى كبلىما حصؿ كقد الشاسعةً  األقطارً  مف إليو يجبى

 (ٔ)." كاحدو  يكـو  في كالخريفيةي 
 ككجدنا السبلـ؛ عميو إبراىيـ دعاءى  سبحانو الحؽ تقبَّؿ كقد. زراعتو يمكف ال مكاف في فيـ "
ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴       ہچ  :الحؽ قكلو في العممي التطبيؽ

 (ٕ)".القصصچ﮵ ﮶    ﮷  ﮸   
 نقؿ في سببا تككف كالعمرة الحج إلى كتميؿ مكة إلى تيفكا عندما الناس بعض قمكب فإف "
 اهلل يرزؽ بأف آخر دعاء چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     چ : كقكلو مكة, إلى كالخيرات األرزاؽ

 النعـ إذ لمشكر, مكجبة كالثمرات األرزاؽ فكجكد ذلؾ عمى تعالى اهلل ليشكركا الثمرات مف بنيو
 (ٖ)."شكران  تقتضي

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ :قاؿ أنو خميمو إبراىيـ عف مخبران  تعالى يقكؿ": جرير ابف قاؿ

نما البمد, ىذا ألىؿ بدعائي أردت كما دعائي في قصدم تعمـ أنت أمچۀۀ  إلى القصد ىك كا 
 في شيء منيا عميؾ يخفى ال كباطنيا ظاىرىا كميا األشياء تعمـ فإنؾ لؾ, كاإلخبلص رضاؾ
﮳   چ  :فقاؿ الكبر بعد الكلد مف رزقو ما عمى كجؿَّ  عزَّ  ربو حمد ثـ السماء, كالفي األرض ﮲ 

﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﯀      ﮻﮴  ﮿   ﮾   ﮽    الذم هلل الحمد: يقكؿ(ٗ)".إبراىيـچ﮼ 
سحاؽ إسماعيؿ مكلد السفٌ  مف كبر عمى رزقني ﯀    چ كا  ﮽  ﮾  ﮿    لسميع ربي إف: يقكؿچ﮼ 
 (٘).بو أدعكه الذم دعائي

﮸   چ ؿ القرطبي في تفسيره :يقك  ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   مىى أىمٍ  "چ﮲  ًسفّْ  ًسنّْي ًكبىرً  عى  كى
بَّاسو  اٍبفي  قىاؿى  اٍمرىأىًتي, ًلدى : عى اًعيؿي  لىوي  كي ًتٍسًعيفى  ًتٍسعو  اٍبفي  كىىيكى  ًإٍسمى اؽي . سىنىةن  كى ٍسحى  كىاٍثنىتىيٍ  ًمائىةو  اٍبفي  كىىيكى  كىاً 
قىاؿى . سىنىةن  عىٍشرىةى  بىٍيرو  ٍبفي  سىًعيدي  كى ـي  بيشّْرى : جي اؽى  ًإٍبرىاًىي ًمائىةً  عىٍشرو  بىٍعدى  ًبًإٍسحى      چ  سىنىةو  كى ﯁ 

 (ٙ)".چى    
                                                           

 (ِٓ/ ٓ)السعكد أبي تفسير ( ُ)
 (ٕٕٕٓ/ ُِ) الشعراكم تفسير ( ِ)
 (ِٔ/ ّ) مجزائرمل التفاسير أيسر ( ّ)
 (َْٕ/ ِ) كثير ابف تفسير مختصر ( ْ)
 (ِٕ/ ُٕ)الطبرم تفسير ( ٓ)
 (ّٕٓ/ ٗ) القرطبي تفسير ( ٔ)



13 
 

         چ :قىٍكلو ًفي (اهللحميرى )جريج اٍبف عىف اٍلميٍنذر اٍبف كىأخرج" ﯁ 

يَّة مف يزىاؿ فىمىفٍ : قىاؿى چى مىٍيوً  ًإٍبرىاًىيـ ذيرّْ ـ عى تَّى تىعىالىى اهلل يٍعبديكفى  اٍلفٍطرىة مىع نىاس السَّبلى  تقـك حى
 (ٔ)."السَّاعىة

اًفظنا أىمٍ  "چ﯁        چ  مىٍييىا ميحى ديكًدىىا ميًقيمنا عى  كذلؾ كاجعميـ أم چى  چ  ًلحي
 اليمف, عرب أيضان  كقيؿ. الحجاز عرب فييـ تناسمت الذيف إسماعيؿ بني: بذريتو يعني) ليا مقيميف
ا أىمٍ  چى  ائ   ائچ ,( كامرأة رجبلن  شرع اثنا كذريتو ەئ  وئ       وئ  ۇئ  چ  ًفيوً  سىأىٍلتيؾى  ًفيمى

كىافى  , چ تيوي  تبيف لما أىًبيوً  ًمفٍ  يىتىبىرَّأى أىفٍ  قىٍبؿى  ىىذىا كى ًلٍمميٍؤًمًنيفى }چۇئ  چ   ًلمَّوً  عىدىاكى  أىمٍ { كى
 (ٕ)."كيمًّْيـٍ 

 كقيٍدكة, لو صيٍحبة كانكا ألنيـ؛إبراىيـ كما دعا  بالمغفرة؛ لممؤمنيف اإلنساف يدعك"چۇئ چ 
 لممؤمنيف يدعك الدعاء صاحب -  - إبراىيـ ككأف كالصبر, بالحؽ معو كتكاصكا معيـ كتكاصى

يـك يقـك الناس  يتقبميا أفٍ  -سبحانو–الحؽَّ  كيرجك ,آمف لمىفٍ  منو كشفاعة دعكة كتمؾ ذريتو؛ مف
 (ٖ),"لمحساب يككف حساب الخبلئؽ

ۆئ  ۆئ   چ .أك جيران  كاف سران  ككؿ إنساف يحاسب عمى أفعالو ما ,كسب رىيف كؿ امرئ بما"

 كمف الجنة لو كجبت الحسنة لو زادت فمف كالسيئة الحسنة كتقـك الحساب يككف يـك چۈئ    
 (ٗ)."األعراؼ أصحاب مف فيك كسيئة حسنة لو استكت كمف ,النار لو كجبت السيئة لو زادت

 
 اىيممن قصة إبر  العبر المستفادة

  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  , قاؿ تعالى:الدعكة إلى اهلل  -ُ

   .يكسؼ چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ قاليا إبراىيـ  ,الصبر عمى المصائب كتحمؿ األذل -ِ
  (٘). حيف ألقي في النار

                                                           

عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, الناشر: دار الفكر  ,بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر ( ُ)
 (ْٗ/ ٓ) بيركت.

 (َْٕ/ ِ) كثير ابف تفسير مختصر ( ِ)
 (ٖٕٔٓ/ ُِ) الشعراكم تفسير ( ّ)
 (ُِٓ: ص) لفيركز أبادم, المقباس تنكير ( ْ)
   رفبتhttp://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=278400&st=40انظر موقع طريق اإلسالم   ( 5)

http://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=278400&st=40بتصرف
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بابؿ في العراؽ إلى األرض مف ببلده اليجرة في سبيؿ اهلل , ىاجر سيدنا  -ٖ
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ :المقدسة كمف ثـ إلى مصر ثـ عاد إلى فمسطيف قاؿ تعالى

 .مريـ چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 صدؽ التككؿ عمى اهلل مع األخذ باألسباب كىذا ما فعمتو أمنا ىاجر أـ إسماعيؿ -ْ
 .كحيدة عندما تركيا إبراىيـ 

الخكؼ, كىذا ما حدث مع سيدنا إبراىيـ حيف ذىبت زكجتو سارة  الفزع لمصبلة حاؿ -٘
كيصمي لو حتى عادت زكجتو سالمة غانمة بفضؿ اهلل  إلى جبار مصر قاـ يدعك إلى اهلل

 تعالى.

االستغفار بعد الفراغ مف العبادة ,كىذا شأف األتقياء الصالحيف , فبعد بناء البيت  -ٔ
ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ چ قاؿ سيدنا إبراىيـ ككلده إسماعيؿ

ڦ  ڦ  ڦ     ڦٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .البقرة چڄ  ڄ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  مف ترؾ شيئان هلل عكضو اهلل خيران منو -ٕ

 .مريـ چی     ی  جئ  حئ     یىئ  ی

  (ٔ)يف. جزاء اهلل العظيـ لمطائعيف المخمص-ٖ

  (ٕ)دائمان أف ندعك اهلل كال نصرفو لغيره سبحانو.   -ٗ

أف يطمب اإلنساف مف ربو الكلد الصالح  كيمح عمى اهلل بالدعاء بأف يعطيو كلد  -َُ
 .الصافات چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  چ  صالح ينتفع بو

 اختيار الزكجة الصالحة. -ٔٔ

                                                           

 /http://ar.islamway.net/collection/10817كتبه سهام عبيد    إبراهيم   نبي حيا  مح المستفاد  الدروس بعض انظر مقا  ( 4)

 بت رف. (2١5/ 4) الميسر التفسير انظر ( 2)
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 جمة.أف نتأدب بالدعاء مع اهلل, مع عدـ الع -ُِ

ژ  ڑ          ڑ   چ : قاؿ تعالى ة إلى اهلل ؛أف الحمـ سبب لتحبيب الناس  في الدعا -ُّ

 .التكبة چک    ک 

  (ٔ) كثرة الدعاء إلى اهلل فيك مف أكـر كأعظـ العبادات كال شيء أكـر منو.-ُْ

, ُٗٓآؿ عمراف:  چڤ  ڦ  ڦ چ  المشاكرة منيج أىؿ التقكل قاؿ تعالى -ُٓ

, كىذا درس في منيج َُِالصافات:  چحب  خب چ مف قكؿ سيدنا إبراىيـ لكلده  كىذا مستنبط
 الشكرل في األسرة كالمجتمع كالدكلة.

 عمو عكجا.جأعظـ الضبلؿ محاكلة االنحراؼ في سبيؿ اهلل ك  -ُٔ

دليؿ اإليماف ,كحب اهلل  الصبر عمى األذل في سبيؿ اهلل تعالى كالثبات عمى الديف -ُٕ
 تعالى .

تباعيـ عمى ما ىـ فيو مف الباطؿ كأخطر ما يككف ىذا في خطكر  -ُٖ ة تقميد اآلباء كا 
  (ٕ) العقيدة.

 طمب المؤمف لمثناء الحسف مف بعده ال يتعارض مع إخبلصو هلل كال مانع فيو.   -ُٗ

 السخاء كالكـر مف صفات األنبياء كالصالحيف. -َِ

 :قصة سيدنا إسماعيل 
﮶    چ قاؿ تعالى :  ﮵   ﮴   ﮳   ﮺ ﮲  ﮹   ﮸   ﯀      ﮻﮷  ﮿   ﮾   ﮽   ﮼ 

عف قصة سيدنا إسماعيؿ في سكرة إبراىيـ ىك ابف  -تبارؾ كتعالى -سنتكمـ بإذف اهلل ,إبراىيـچ
سار إبراىيـ ككضعيا كابنيا إسماعيؿ بكاد  حيث, -عمييا السبلـ-ككلد أمنا ىاجر  ,إبراىيـ البكر

 غير ذم  زرع في مكضع مف مكة.

                                                           

 (بتصرؼّٓٓٓ/ ٗتفسير الشعراكم ) انظر( ُ)
 غيظ, د. قذلة بنت محمد القحطانيمقاؿ بعنكاف لمدعاة : اثنتا عشرة كسيمة لكتـ ال ( ِ)

http://www.saaid.net/ 
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كما مف  ,ي كتابو العظيـ ثبلث مشاىد مر بيا سيدنا إسماعيؿ ذكر اهلل  تبارؾ كتعالى ف
سماعيؿ   .-عمييما السبلـ-مشيد إال ككاف عبارة عف محنو كاختبار لكؿ مف إبراىيـ كا 

سماعيؿ  :المحنو األولى غير  مقفركأمو في كاد  -عمييما السبلـ-ىي أمر اهلل إبراىيـ كا 
 .الربانيراىيـ إال االستجابة ليذا األمر إبفما كاف مف سيدنا  ,ذم زرع ال ماء كال طعاـ

سار سيدنا إبراىيـ كابتعد عف أمنا ىاجر كعف ابنو إسماعيؿ كأخفي الجبؿ رؤية إسماعيؿ 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ يديو إلى السماء كقاؿ ىنا رفع إبراىيـ ك  ,كأمو

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

رى  كأمو إسماعيؿ أسكف حيف القكؿ ىذا الرحمف خميؿ إبراىيـ كقاؿ". إبراىيـچڱ     فيما -ىاجى
 (4)".مكة -ذيًكر

كلد إسماعيؿ كىك ابف "رزؽ اهلل سيدنا إبراىيـ رغـ كبر سف زكجتو قاؿ ابف عباس : 
ىناؾ  تككان ,بناؤه بعد, كلـ تكف الكعبة قد بنيت دلـ يكف بيت اهلل قد أعي (2),"تسع كتسعيف سنة

 حكمة عميا مف عند اهلل عندما أمر اهلل إبراىيـ أف يضع ابنو إسماعيؿ في مكضع مف مكة .

تيرؾ مع أمو في ىذا المكاف القفر ال ماء كال زرع كال مقكمات حياة, كال  فإسماعيؿ 
ف عف بناء يكلتو مف سيككناف المسئعند اهلل أف إسماعيؿ ككالد عظيمةن  ندرم أف ىناؾ حكمةن 

ة فيما بعد, ككانت حكمة اهلل أف يسكف أحد في ىذا الكادم, ليمتد إليو العمراف... باقي الكعب
 . القصة ذكرتيا في قصة إبراىيـ

مف البئر أنقذت حياة الطفؿ عندما انفجرت تحت قدمي إسماعيؿ بئر زمـز كفار الماء ك 
ه المحظة بدأت شربت كسقت طفميا إسماعيؿ, كمف ىذك األـ غرفت بيدىا كشكرت اهلل  ,كاألـ

ضيعنا اهلل, كعـ الخير كالبركة الحياة تدب في ىذه المنطقة القفر, كيؼ ال كىي القائمة: إذف لف ي
 ,كجاءت قكافؿ إلى ىذا المكاف مع عديد مف الناس لكجكد الماء فيو ببئر زمـز  ,في ىذا المكاف

 .أ بحمد اهلل العمراف يمؤل المكافكبد

چ  بالغبلـ قاؿ: يي الذبح عندما بشر إبراىيـف  يؿإلسماع ": المحنة الثانيةأما 

 ييعادؿ ًحٍمـو  كأمُّ كحميـ صفة لمغبلـ كىك سيدنا إسماعيؿ أنو حميـ  ,الصافاتچۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  
ا افعؿ يأبت :فقاؿ الذبحه ك أب عميو عرض حيف حممىو  مف اهلل شاء إف سىتىًجديًنى تيؤمىري  مى

                                                           

 (ُٗ/ ُٕ),( تفسير الطبرم  4)
 (ّٕٓ/ٗتفسير الطبرم  )(  ِ)
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 كجكدهً  لعزَّةً  بالًحٍمـً  نعتيـ ممَّا بأقؿَّ -كالسَّبلـي  الصَّبلةي  عمييـ-األنبياءى  المَّوي  مانعتى  :كقيؿ ,الصابريف
ـى  غيرى   (4)."إسماعيؿ كابنو إبراىي

فكانت اليبة ىي ميبلد سيدنا  ,أف ييبو اهلل كلدان مف الصالحيف إبراىيـبدعاء سيدنا 
ر ما أصبح يقدر منو إسماعيؿ, بغبلـ حميـ, ذم حمـ كصبر كثير يكلد لو, كلما بمغ مف العم

 (2).ذا رأم رشيد  أصبح بمعنى فأكثر سنيف سبع كابفعمى العمؿ 

 كاالبف إبراىيـ األب تعالى اهلل امتحف سنة, عشرة ثبلث ابف كبمغ كشبٌ  إسماعيؿ كبر "
 مباركا الصالحيف, مف نبيا بإسحاؽ أخرل بشارة االمتحاف ذلؾ كأعقب الذبح, بقصة إسماعيؿ

 (3). "إبراىيـ كعمى عميو

 أذبحؾ, أني المناـ في رأيت إني يابني,: إبراىيـ أبكه لو قاؿ  إسماعيؿ كبر فمما
 ألمر صبره كليعمـ لربو, كطاعتو انقياده عمى كيثاب اهلل, أمر لتنفيذ ليستعدٌ  بذلؾ أخبره رأيؾ؟ فما
 عمى أصبرس إليؾ, أكحي ما كافعؿ ذبحي, مف اهلل أمرؾ لما امض: قائبلن  إسماعيؿ فأجابو ,اهلل

 كأسمما كطاعتو, اهلل ألمر كابنو األب استسمـ فمما , اهلل عند ذلؾ كأحتسب اإلليي, القضاء
مستسممان  جنبو عمى ابنو األرض عمى إبراىيـ كألقى كقدره قضائو في اهلل إلى فٌكضا أم أنفسيما,

تىمَّوي لقضاء اهلل  ًبيفً  كى  حصؿ قدك  ,بعدئذ الخمؼ مف إبراىيـ الممؾ نادل ىنا ك  بقكة, كضعو ًلٍمجى
ف لـ تذبح مصٌدقان  كصرت صادقان  المطمكب, كتحقؽ رؤياؾ, مف المقصكد , كا   (4.)بمجرد العـز

كعمى كؿ  ,فيك صابر عمى أم حاؿ ؛الصبر سمة عظيمة مف سمات سيدنا إسماعيؿ
كىنا تمتقي محبة االبف  ,-تعالى–بأمر مف اهلل  حاؿ كربما استعذب ىذا االبف أف يمكت ذبحان 

براىيـ  يكتشؼ أف ابنو ينافسو فيحب اهلل ىنا إسماعيؿ يرقد ككجيو لؤلرض رحمة  كأبيو هلل, كا 
يرفع السكيف طائعان ألمر ربو فمما أسمما كىذا ىك  بو كيبل يرل نفسو كىك يذبح؛ كىنا إبراىيـ 

ا إسبلمنا العظيـ أف نعطي هلل كؿ شيء كال يبقى شيء إال نعطيو هلل راضيف مستسمميف, كمم
أشعرني بمعية اهلل مع كؿ مف يعطيو كيرضيو, أف سيدنا إبراىيـ بعد أف قرر أف يذبح كلده طاعة 

, كأكرمو اهلل بأف فدل إسماعيؿ بذبح ة عامان هلل بعد أف بمغ كلده إسماعيؿ ثبلث عشر   ان كتسميم

                                                           

 (ُٗٗ/ ٕ) ,( تفسير أبي السعكد ُ)
 (ُْٗ/ ْأيسر التفاسير لمجزائرم )انظر (  ِ)
  (َُِٖ/ ّ) لمزحيمي الكسيط التفسير ( ّ)
 تصرؼ يسيرب (ُُِٖ/ ّ) المرجع السابؽانظر  ( ْ)
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ظـ كما أع ,عظيـ في نفس الكقت بشره اهلل بشارة عظيمة بعد كشؼ ىذا الببلء بكالدة إسحاؽ
 ا أكثر رحماتو عمى عباده المتقيف.كم ,عطايا اهلل

  ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ :اختبار كاف صعبان -المحنة الثالثة

ڦ  ڦ     ڦڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڇ    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

سماعيؿ , ةالبقر چڍ  ڍ    ڌ  ڌ   عمييما -ىذا االختبار كىذه المحف ال تمس إبراىيـ كا 
ٌكؿى إلى يكـ القيامة, فيي ميمة صعبة بؿ تمس مبلييف البشر مف المسمميف  ,-السبلـ جبارة كى

 فيذه الميمة ميمة بناء بيت اهلل تعالى في األرض. ,بيا ىذيف النبييف الكريميف -تعالى –اهلل

قد أمره اهلل بو, فما كاف رد  ان كطمب منو أف يمبي أمر  أبكه بمغ إسماعيؿ أشده ىنا جاءه
ابنو إسماعيؿ إال قكلو: فاصنع ما أمرؾ بو ربؾ, كاستعد سيدنا إسماعيؿ لعكف كالده كمساعدتو 

في صحف منخفض في ىك بناء بيت ك كاف ما أمر اهلل إبراىيـ بو كالكقكؼ معو جنبان إلى جنب, ك 
يعرؼ بتكجيو مف اهلل ببقعة خاصة مف الكادم فييا بيت اهلل الحراـ   ف إبراىيـ كافىذا المكاف؛ إذ إ

, كىك كما دلت الركايات كالتفاسير أنو أكؿ بيت عبد فيو اهلل -أكؿ بيت كضع لمناسفي األرض -
 .-تبارؾ كتعالى-

ليو يرجع فضؿ, األرض آدـ عمى كأكؿ مف ىبط   لما   ,البيت الحراـ أكؿ مرة كا 
, فً بٍ  عيٍثمىافى ذكره " طَّاًب, ٍبفى  عيمىرى  أىفَّ  بىمىغىًني: قىاؿى  سىاجو  عىفً  أىٍخًبٍرًني يىاكىٍعبي : ًلكىٍعبو  قىاؿى   اٍلخى
, اٍلبىٍيتً  رىاـً لىوي " : كىٍعبه  قىاؿى  اٍلحى فىةن  يىاقيكتىةن  السَّمىاءً  ًمفى  تىعىالىى المَّوي  أىٍنزى كَّ ـى  مىعى  ميجى مىٍيوً  آدى ـي, عى  فىقىاؿى  السَّبلى
ـي  ايى : لىوي  ٍلتيوي  بىٍيًتي ىىذىا ًإفَّ  آدى ٍكلىوي  ييطىاؼي  مىعىؾى  أىٍنزى ٍكؿى  ييطىاؼي  كىمىا حى مَّى عىٍرًشي, حى ييصى ٍكلىوي  كى  كىمىا حى

مَّى ٍكؿى  ييصى لىتٍ  عىٍرًشي, حى نىزى ًئكىةي  مىعىوي  كى فىعيكا اٍلمىبلى ارىةو, ًمفٍ  قىكىاًعدىهي  فىرى مىٍيًو, اٍلبىٍيتي  كيًضعى  ثيَـّ  ًحجى  فى فىكىا عى
ـي  مىٍيوً  آدى ـي  عى ٍكلىوي, يىطيكؼي  السَّبلى ٍكؿى  ييطىاؼي  كىمىا حى مّْي اٍلعىٍرًش, حى ييصى ا ًعٍندىهي  كى مَّى كىمى  اٍلعىٍرًش, ًعٍندى  ييصى
, قىٍكـى  المَّوي  أىٍغرىؽى  فىمىمَّا فىعىوي  نيكحو اًء, ًإلىى المَّوي  رى بىًقيىتٍ  السَّمى األب  مف قاـ كؿّّ ثـ بعد ذلؾ  (ٔ)"قىكىاًعديهي  كى

حيث كاف إسماعيؿ يأتي  ,أساس الكعبة, كتعاكنا مع بعضيما عمى رفع قكاعدهعمى حفر الكابنو ب
براىيـ يبني, كىنا ال بد أف نعرؼ أف ىذه المرحمة مرحمة رفع القكاعد تحتاج إلى  بالحجارة كا 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ  :يقكؿ تعالى ,ليذا ظير إسماعيؿ في ىذه المرحمة ,معكنة

فميمة إبراىيـ رفع القكاعد فقط مع سيدنا  ,البقرةچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ    ڀ  پ  پ
                                                           

أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الكليد  ,أخبار مكة كما جاء فييا مف األثار مكة أخبار ( ُ)
الناشر: دار األندلس  ,ؽ: رشدم الصالح ممحسيحقت ,بف عقبة بف األزرؽ الغساني المكي المعركؼ باألزرقي

 (َْ/ ُ) بيركت -لمنشر 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  چ قبؿ إبراىيـ , أما القكاعد فكانت مكجكدةإسماعيؿ 

إلى ربيما  - عمييما السبلـ -بعد رفع القكاعد كعناء البيت تكجيا , آؿ عمرافچں  ں  ڻ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڀپ  پ    ڀچ بالدعاء 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڦڤ  ڤ  ڤ

كف ر  :جعؿ إبراىيـ لمبيت ركنيف فقط ,البقرةچڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇچ  ڇ   ڇ
سماعيؿ اسالقكاعد بك كبعد رفع الحجر األسكد, كالركف اليماني,   -لسبلـعمييما ا -طة إبراىيـ كا 
كعيد بكالية البيت إلى سيدنا إسماعيؿ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ -ترؾ إبراىيـ سيدنا  إسماعيؿ 

   . 
 الدروس والعبر المستفادة من قصة إسماعيل  

  (ٔ) بر الكالديف كطاعتيما عبلمة مف عبلمات الصبلح  كالتقكل لدل األبناء. -ٔ

 د اهلل فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف.كؿ شيء بمشيئة اهلل كال يقع إال ما أرا -ِ

الصبر مف عبلمات كصفات الصالحيف كسيدنا إسماعيؿ كاف نمكذجان في الصبر -ّ
 كاالمتثاؿ مف التكاليؼ الشرعية.

چ :مف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجا, كالتزاـ كالطاعة هلل سبب النجاة كالتمكيف قاؿ تعالى -ْ

 .ؽالطبل چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  

 رسالة جميع الرسؿ ىي الدعكة إلى تكحيد اهلل كنبذ الشرؾ كالكفر. -ٓ

 عمى المؤمف تنفيذ حكـ اهلل كقضائو كااللتزاـ بشرعو  كأحكامو. -ٔ

أىمية الصدؽ في الكعد , كذلؾ مف خبلؿ الجمع بيف حقيقة الرسالة كالنبكة  كىذا دليؿ  -ٕ
 . عمى عظمة مكانة سيدنا إسماعيؿ 

 إلنساف بتكميؿ غيره بعد تكميؿ نفسو.اشتغاؿ ا -ٖ

 استقامة األقكاؿ كاألفعاؿ دليؿ التقكل. -ٗ

                                                           

: الجنباز منير محمد. د   مع ية غير في وطاعتهما الوالديح بر يؤكد يمالكر القرآح مقا  انظر ( 4)

http://www.alukah.net/sharia/0/72367/#ixzz3ZgCYpAr5 
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 (ٔ)خيركـ خيركـ ألىمو.  في خيرية اإلنساف ال بد أف يككف ألىمو في البدء كما قاؿ -َُ

 التضحية في سبيؿ اهلل ميما كاف الثمف باىضان. -ُُ

 الترىيب مف ترؾ الصبلة أك التقصير بيا. -ُِ

 بيكت اهلل كرعايتيا كالقياـ عمى خدمتيا عبلمة مف عبلمات األتقياء. بناء -ُّ

 التسميـ المطمؽ ألمر اهلل تعالى. -ُْ

 االبتبلء اختبار لئليماف كالمحف تعقبيا المنح.. -ُٓ

 قصة إسحاق 
بالحديث  ككاف الحديث عنو مرتبطان  ,في القرآف في سبعة عشر مكضعان  جاء ذكر إسحاؽ 
 .عف أبيو إبراىيـ

ـى  كىىىبى  أىنَّوي  تىعىالىى ييٍخًبري  "قاؿ ابف كثير في تفسيره :  ٍبرىاًىي اؽى, إًلً  ًفي طىعىف أىفٍ  بىٍعدى  ًإٍسحى
, لىًد, ًمفى " سىارىةي " كىاٍمرىأىتيوي  ىيكى  كىأىًيسى  السّْفّْ اءىٍتوي  اٍلكى ًئكىةي  فىجى , قىٍكـً  ًإلىى ذىاًىبيكفى  كىىيـٍ  اٍلمىبلى كىيمىا ليكطو  فىبىشَّري

اؽى,بً  بىتً  ًإٍسحى ٍرأىةي  فىتىعىجَّ , ًمفٍ  اٍلمى قىالىتٍ  ذىًلؾى ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : كى

 ,ىكدچڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
كهي  بىشَّري كًدهً  مىعى  كى ًتًو, كيجي ًبأىفَّ  ًبنيبيكَّ ًقبا, نىٍسبلن  لىوي  كى  چڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ    ڇچ  :قىاؿى  كىمىا كعى
ـي  اٍلًبشىارىًة, ًفي أىٍكمىؿي  كىىىذىا ,الصافات ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  چ  النٍّْعمىًة, ًفي كىأىٍعظى

كمف عظـ ىذه  ,سنة ةا عشر تحيف إذ مائة كاثن ككاف عمر إبراىيـ , ىكد چمئ      ىئ  يئ   
لىد  تكما فتقر في حيا يىٍعقيكبى كلد اسمو سيكلد لو  -إسحاؽ  -البشرل لمسيدة سارة أف ىذا الكى

ألف ذلؾ يبقي  ؛كما يتعارؼ عميو أف الفرحة بكلد الكلد تزيد الجد فرحان  ,أعينكما كما قرت بكالده
 النسؿ كالعقب.

ككاف عمر سارة حيف  ,سنة ةكلد إسحاؽ كألبيو مائة سنة بعد أخيو إسماعيؿ بأربع عشر 
ژ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ ة, بشرت بإسحاؽ تسعيف سن

                                                           

 قا  األلباني:  حي .(7١3/ 5)  - 3135حديث رقم أخرجه الترمي  في سننه في كتاب المناقب باب فض  أزواج النبي ( 4)
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 اْبنِ  اْلَكِريمِ  اْبنُ  اْلَكِريمُ "عف رسكؿ اهلل  (4)" .الصافاتچژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
 (2)".-السَّاَلمُ  َعَمْيِيمُ -ِإْبرَاِىيمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  ُيوُسفُ  ،اْلَكِريمِ  اْبنِ  اْلَكِريمِ 

رفقا بنت بتكاييؿ في حياة أبيو كاف عمره  كما ذكره أىؿ الكتاب أف إسحاؽ لما تزكج
 فدعا اهلل ليا فحممت فكلدت غبلميف تكأميف )عيصك ان كأنيا كانت عاقر  ,أربعيف سنة

 :المؤرخكف في حياتو لو يعقكب(,كمف أبرز ما تعرض ك 
ميبلده كاف بشرل عظيمة بشرت بو المبلئكة سيدنا إبراىيـ كزكجو ىاجر بعد مضي مائة 

ة كبيرة كأقر اهلل فكانت لمبشارة بيج ,ككانت في التسعيف مف عمرىا ,نا إبراىيـعاـ مف عمر سيد
 . عيف أمنا سارة

 تزكج إسحاؽ امرأة مف أىؿ أبيو في أرض  بابؿ بالعراؽ. -
 .و, كأنزؿ إليو طائفة مف الشرائعكأف اهلل أكحى إلي كرسالتو, إسحاؽ  أثبت القرآف إثبات نبكة-
 .كأف اهلل بارؾ عميو كأثنى عميو ,كنبي مف الصالحيفأثبتت اآليات أنو عميـ -
, عاش إسحاؽ مف العمر مائة كثمانيف سنةك , رجع إليو نسؿ بني إسرائيؿىك أبك إسرائيؿ ي -

 .-مدينة الخميؿ-كىي قرية في فمسطيف  كدفف بجكار أبيو في حبركف
سحاؽ )سمسمة كراـ( ذكر النبي -  -تعالى–بياء اهلل إذ حكت أن ؛أف سمسمة ذرية إبراىيـ كا 
براىيـ ك ي سحاؽ كا  , فقد جاء في حديث أبي ىريرة  عف رسكؿ -عمييـ السبلـ -سؼ كيعقكب كا 

ـي اهلل  اؽى  ٍبفً  يىٍعقيكبى  ٍبفي  ييكسيؼي  ,اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفي  "اٍلكىًري ـى  ٍبفً  ًإٍسحى ـي -ًإٍبرىاًىي مىٍيًي  عى
ـي   (3)". -السَّبلى

سحاؽ ىك كلد سيدنا إبراىيـ مف زكجتو سارةك  - كانت البشارة بكالدتو مف المبلئكة إلبراىيـ  ,ا 
براىيـ كسارة لما مر بشرا بيذ ,كسارة ىـ مجتازيف ذاىبيف إلى مدائف قكـ لكط ا ك ك ه البشارة كا 

ۈئ  ېئ    ېئ    چ : قاؿ تعالى في كصؼ إسحاؽ  ليدمركىا عمييـ بسبب كفرىـ كفجكرىـ,

 يعقكب. وكجاء مف نسم ,ييدم الناس إلى فعؿ الخيرات أم أف اهلل جعمو نبيان  ,اتالصاف چېئ  

كما نعرفو أف القرآف لـ يذكر عف سيرة إسحاؽ إال كمضات سريعة, كال نجد في القرآف 
كال في السنة كيؼ كانت حياة إسحاؽ كال بما أجابو قكمو, ككؿ ما نعرفو أف اهلل أثنى عميو بأنو  

                                                           

 (ِٕٗ/ ّ) كثير ابف تفسير ( ُ)
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ( أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ باب قىٍكًلوً  ِ)

 (ُْٗ/ ْ)ْٖٖٔحديث رقـ   ,چڃڄ       ڃ
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  كتاب العمـ باب قىٍكًلوً  ( أخرجو البخارم في صحيحو ّ)

 .( ُْٗ/ ْ)ْٖٖٔحديث رقـ  ,چڃڄ       ڃ
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ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   چ مف الصالحيف, ككذلؾ قاؿ تعالى في الثناء عميوغبلـ حميـ كنبي 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ   

ديف اإلسبلـ كعبادة اهلل كحده ى لإ, فدعا إسحاؽ  صچڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 يرض الكنعانييف )ببلد الشاـ فكأكحى إليو بشريعة مبينة, كيترجح مف األثر أنو كاف رسكالن في أ

 . فمسطيف(في البيئة التي عاش فييا سيدنا إبراىيـ

يو فتزكج إسحاؽ رفقة بنت ابف عمو, أكصى إبراىيـ ابنو إسحاؽ أف يتزكج مف أىؿ أبك 
ليو ينسب الييكد بنككىك المسمى إسرائيؿ كقد أنجبت: العيص, كيعقكب إسرائيؿ فشب إسحاؽ  , كا 

إال أف  ,كما كرثو مف إسماعيؿ ,ككرث منو الحمـ ,كنيؿ مف أبيو العمـ ,عمى أبكيف كريميف
ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قاؿ تعالى:  ,إسحاؽ برز  في العمـ

ف إسحاؽ أرسؿ  إ :تقكؿما , كمف الركايات الصافات چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
طكيبلن  فمبث فييـ عمران  ,فمسطيف( إلى الكنعانيف في تمؾ األراضي التي يسكنكنيا )ببلد الشاـ
, ككصفو اهلل بالقكة في الطاعة يدعكىـ إلى اهلل  كيعمميـ أحكاـ الشريعة التي جاء بيا إبراىيـ

 .صچڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ كالبصائر في الديف كالعمـ فقاؿ :

ىـ أخيار ك  ,التقكلخر كالعمؿ لو كالدعكة إليو باإليماف ك كاف كثيران يذكر اليكـ اآل -
 ف عمى الخير.مطبكعك 

سحاؽإسماعيؿ :جعؿ اهلل النبكة في ذرية إبراىيـ مف كلديو - ڳ  چ , قاؿ تعالى :, كا 

 .ِٕالعنكبكت: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
كالعظات  ركمف كرامات سيدنا إسحاؽ أف حياتو منذ كالدتو حتى كفاتو  فييا مف العب -
كالناس  ,الذم أكتي شطر الحسف لتو يكسؼفمف سبل ,كىي سبللة نسؿ إسحاؽ ,ما فييا

-يدخمكف الجنة عمى صكرتو , كما أف اهلل يمف عمى العباد الصالحيف, كما أعطى زكريا يحيى 
 .بعد أف بمغ مف الكبر عتيان  -عمييما السبلـ

بؿ زاده بشرل بحفيد نبي لو اسمو يعقكب  ,كمفَّ عمى إبراىيـ بإسحاؽ نبيان مف الصالحيف
 َماتَ  ِإَذا :"لقكؿ الرسكؿ  ؛يخمؼ اإلنساف عمى نفسو كأىمو الذرية الصالحة كأنو خير مف

ْنَسانُ   َيْدُعو َصاِلحٍ  َوَوَلدٍ  ،ِبوِ  ُيْنَتَفعُ  َوِعْممٍ  ،َجاِرَيةٍ  َصَدَقةٍ  ِمنْ  َثاَلَثةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َعَمُموُ  اْنَقَطعَ  اإلِْ
 (4)َلُو".

                                                           

 (ُٔٓ/ ٔ) رقـ ّّٓٔأخرجو النسائي في سننو في كتاب الكصايا باب فضؿ الصدقة عف الميتحديث  (ُ)
 صححو األلباني
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 الدروس والعبر المستفادة من قصة إسحاق     

ٔ- .  عمى المؤمف أف يكثر مف األعماؿ الصالحة فيي أفضؿ عند اهلل كأكـر

 بر الكالديف كطاعتيما كاإلحساف إلييما. -ِ

  (ٔ) الصالح يستخرج اهلل لو ذرية صالحة تنفعو في الدنيا كبعد مكتو . -ّ

 الصدؽ مع اهلل في السر كالعمف صفة مف صفات األنبياء كالرسؿ  كالصالحيف -ْ

  (ٕ). الحسف كالثناء باقيان بيف الناس إلى يـك القيامة الذكر  -ٓ

 الذرية الصالحة عبلمة مف عبلمات رضى اهلل عمى العبد .– ٔ

 مكانة فمسطيف العظيمة عند اهلل باستقرار كثير مف األنبياء فييا .-ٕ

 الشرائع جاءت بالتكحيد هلل تعالى.جميع -ٖ

 في سورة إبراىيم مع قومو قصة نوح 
  ڳگ  گ   گ  گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ ى:قاؿ تعال

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ قاؿ تعالى في حؽ نكح:ك , إبراىيـچھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

﮲       ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

     ﯀ ﯁                ﮿﮳ ﮴     ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺          ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ 

التي كمما جاء في األخبار الصحيحة , ىكد چ                         
كعمينا أف نعمـ  مىوي,بال ؾى اشىرً عدـ اإلكى  المَّوً  ًعبىادىةً  ًإلىى يىٍدعيك المًَّو, ًمفى  رىسيكؿه  أىنَّوي  عف نكح ٍخًبريىيـٍ تي 

مىىنكح  يىٍسأىليييـٍ  كىالى  ,تكحيد اهلل  كعدـ اإلشراؾ بوى لإالسماكية تدعك  تأف جميع الرساال  عى
, شىًريؼو  ًمفٍ  لىًقيىوي  مىفٍ  يىٍدعيك بىؿٍ  أىٍجرنا,دعكتيـ  ًضيعو ابى  فىمىفً  كىكى ا فىقىدٍ  لىوي  اٍستىجى قكمو  ٍخًبري مما أي كى . نىجى

مىى يىقًدر الى  أىنَّوي  بو رُّؼً  عى زىاًئفً  ًفي التَّصى ـي  كىالى  المًَّو, خى ا ًإالَّ  اٍلغىٍيبً  ًمفى  يىٍعمى مىٍيًو, المَّوي  أىٍطمىعىوي  مى  كىىيك عى
ًئكىًة, ًمفى  مىمؾكليس  ميٍرسىؿ بىشىره  يَّده  اٍلمىبلى أقكؿي . ًباٍلميٍعًجزىاتً  ميؤى ءً  عىفٍ  كىالى كنىيي  الًَّذيفى  ىىؤيالى  ـٍ تىٍحتىًقري

                                                           

 (22١/ 3) للزحيلي المنير التفسيرانظر ( 4)

 بت رف (364/ 43) الطبر  تفسير انظر ( 2)
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كنىييـٍ  تىٍزدىري , ًفي ًبمىا ـأعم اهللبؿ إف  إيمانيـ عمى ليـ عند اهلل  ثىكىابه  ال ـًإنَّيي : كى ـٍ  كىانيكا فىًإفٍ  أىٍنفيًسًي
ٍؤًمًنيفى  , ًمفٍ  الظَّاًىري  ىيكى  كىمىا بىاًطننا, مي ـٍ اًلًي زىاءن  فىمىييـٍ  حى ٍسنىى, جى لىكٍ  اٍلحي ده  لىييـٍ  قىطىعى  كى  مىا بىٍعدى  بىشىر   أىحى
نيكا, ا لىكىافى  آمى ـى  الى  مىا قىاًئبلن  ظىاًلمن  (4).ًبوً  لىوي  ًعٍم

فأكثرت  يقكؿ تعالى ذكره: قاؿ قكـ نكح لنكح عميو السبلـ: قد خاصمتنا ": الطبرم قاؿ
في ًعداتؾ كدىعكاؾ أنؾ هلل  الصادقيف فأتنا بما تعدنا مف العذاب, إف كنت مف خصكمتنا,

 (2)."رسكؿ

ـً اٍلعىرىًب المبالغة في الخصكمةكىا "قاؿ القرطبي:  دىؿي ًفي كىبلى كمما تجاكز بو الحد   ,(3)"ٍلجى
مف نكح أف يسرع ليـ بما يعدىـ بقكليـ  ـ نكح ك كطمب ق ,قـك نكح  طمبيـ بتعجيؿ العذاب

 أىرىادى  ًإفٍ ـ فكاف مف قكلو لي ,قىٍكًلؾى  ًفيچڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ .اٍلعىذىابً  ًمفى  أىمٍ چں  ں    ڻ   چ لو
ـٍ إً  كىكي ـٍ  ٍىبلى ما. عىذَّبىكي , ًبغىاًلًبيفى أنتـ  كى ـٍ ًتكي , أيٍعًجبيكا كىـ قكـ ًبكىٍثرى بىبلن  سىٍيبلن  اأٍلىٍرضى  مىمىئيكا كىانيكا ًبذىًلؾى  كىجى

ًغي أىمٍ  چۓ ﮲       ﮳   چ قـك  فأنتـ اًنكيـٍ  ًفي كىاٍجًتيىاًدم ًإٍببلى  أًلىنَّكيـٍ  أىمٍ چ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ  ًإيمى
تى  ا.  ٍقبىميكفى الى  (4)نيٍصحن

يعني أف ذلؾ ليس ,ىكدچہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ      چككاف مف قكؿ نكح لقكمو:"
نما يتكاله اهلل الذم كفرتـ بو كعصيتمكه يأتيكـ ًبًو  مكككالن إلٌي كال ىك مما يدخيؿ تحت قدرتي كا 

ال يىخٍفى مف تيكيؿ المكعكًد فكأنو  عاجبلن أك آجبلن إٍف تعمَّؽ بو مشيئتيو التابعةي لمحكمة كفيو ما
نما يفعمو المَّوً  باليرب  چھ  ے  ے   چ قيؿ اإلتيافي بو أمره خارجه عف دائرة القيكل البشرية كا 

 ( 5)."أك بالمدافعة كما تدافعكنني في الكبلـ

 إف التكحيد إلى ـتيدعك ك  اهلل عذاب مف ـلي هكتحذير  هؤ دعانصحو ك  ـيينفع لـ نكح قكـ
 بعد لو ترجعكفس كاهلل ,مني بكـ أكلى ربكـ يكف اليدل عف ضمكـي أف يغكيكـ أف يريد اهلل كاف

 (6).بأعمالكـ فيجزيكـ المكت

                                                           

 بتصرؼ (ُّٖ/ ْ) كثير ابف انظر تفسير (ُ)
 (َّّ/ ُٓ) الطبرم تفسير (ِ)
 (ِٕ/ ٗ) القرطبي تفسير (ّ)
 بتصرؼ (ِٖ/ ٗ) القرطبي انظر تفسير (ْ)
 (َِْ/ ْ) السعكد أبي تفسير (ٓ)
 (ُْٖ: ص) , لفيركز أبادمالمقباس انظر بتصرؼ تنكير (ٔ)



4١4 
 

يقكؿ يأتيكـ اهلل بعذابكـ إف شاء فيعذبكـ كما , چہ    ہ  ہ   ھ  چ كمما قالو نكح لقكمو :
--نكحان  يعني-عنيما اهلل رضي -عباس ابف قاؿ چ    چ أنتـ بمعجزيف, 

 فىعىمىىَّ  افتريتو ًإفً  يانكح قيؿٍ  , اهلل إلى مسًندان  بو ماجاء افترل نكحان  إف نكحو  قكـي  أيقكؿي  بؿ كمعناه
تيٍجرىميكفى  ٌممَّا بىًرلء كىأىنىاٍ  تمما أجر  ككباؿي  إثمي ًإٍجرىاًمى

(4) 

يف أىفَّ   بيو كنكحني  إلىاهلل  كىأيكًحىى   يمانيـإ مف لو إقناط كىك ,الكفر عمى الميًصرّْ
عبلـه  يقكؿ اهلل  ,نجك مف عذاب اهلليس آمىفى  قىدٍ  مىفٍ  ًإالَّ  تكٌقعيو يًصحٌ  ال الذم كالميحاؿ لككنو ؛كا 

َـّ  ,مستكيفو  بائسو  حٍزفى  تحزىفٍ  فىبلى :لسيدنا نكح   التكذيب مف يتعاطىٍكنو كانكا بما كالتغت
 (2).منيـ اـً االنتقحاف كآف  فقد الطكيمةً  المدة ىذه في كاإليذاءً  كاالستيزاء

, ّٕىكد: چحب  خب  مب       ىب چ : " ىنا أمر اهلل سيدنا نكح بصناعة الفمؾ فقاؿ
أم: أكجد شيئان مف عدـ, إال أف , چحب  خب  چ :لنكح ىنا يقكؿ-كتعالى سبحانو-كالحؽ

ىذا الشيء سيصنع مف شيء آخر مكجكد, ألف نكحان عميو السبلـ قد زرع مف قبؿ شجرة كعاشت 
 دة الطكيمة, كتضخَّمت في الجذع كالفركع.معو كؿ ىذه الم

كبدأ نكح عميو السبلـ في عممية شؽّْ الشجرة ليصنع منيا السفينة التي بمغ طكليا كما 
نة مف ثبلثة  قيؿ ثبلثمائة ذراع كبمغ عرضيا خمسيف ذراعان, كبمغ ارتفاعيا ثبلثيف ذراعان كمككَّ

األرض كدكابّْيا كىكاميا كسباعيا  أدكار لتسع المؤمنيف, كزكجيف مف كؿ نكع مف حيكانات
 ككحكشيا.

كنحف قد عممنا أف الشجرة التي زرعيا نكح عميو السبلـ قد تضخَّمت جدان لطكؿ المدَّة 
التي قضاىا نكح في دعكتو لقكمو؛ كنعمـ أيضان أف جذع الشجرة ينمك دائريان بمقدار دائرة كؿ 

ف مف دكائر, ككؿ دائرة تمثّْؿ عامان مف عاـ. كحيف نقطع جذع الشجرة نجد أف قطر الجذع مككَّ 
 عمرىا.

 (3)." كىكذا بمغ حجـ الشجرة ما يساعد نكحان عميو السبلـ عمى أف يصنع السفينة.

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀچ كأخذ سيدنا نكح  

ٻ  ٻ  پ     ٻ چ  ضبلؿ مف فيو كماىـ غييـ قكمو يترؾ لـ, ىكدچٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   

 فيبني لو ثمرة الى  عمبلن  ذلؾ يحسبكف كانكا چڀپ   ڀچ  ككبرائيـ أشرافيـ مف طائفة چپ  پ  
                                                           

 بتصرؼ(َِٓ/ ْ) السعكد أبي انظر تفسير(ُ)
 بتصرؼ (َِٓ/ ْ) المرجع السابؽ(ِ)
 .(ُْٔٔ -َْٔٔ /ُُ) الشعراكم تفسير (ّ)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ :ليـ كيقكؿ يفعمكف ما نتيجة  نكح ليـ

ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

 الغرؽ, كىك الككني األمر ىك-تعالى–المَّو أمر, سبحاف اهلل چڑ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   ڎڌ  ڌ
 تنكر فيو صار األرض مف جزء كؿ إف النار, مكاف ,ىكدچڄ  ڃ   چ  عمييا, نجا لمف كالنجاة
 األرض في التنكرك  .غرقان  كيصير التنكر مف الماء يخرج أفاهلل  عجزةم ككانت الماء منو يفكر
 أف نكحان -سبحانو -المَّو أمر الغرؽ أسباب ككجدت فار لما أم نةالسفي في كليس الغرؽ, ليككف
 (4).عاـ بشكؿ كالنبات الحيكاف في التكالد ليككف ؛اثنيف زكجيف حي كؿ مفالسفينة  في يحمؿ

ک  ک     ک  ک       گ    ڑچ  ىنا قاؿ: السفينةؤالء ركبكا ى چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   چ

 عمى تستقر اهلل كباسـ الماء, ىذا عمى تجرل اهلل فباسـ ,ىكدچڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    گگ  گ
 ىك-سبحانو–فاهلل. السفينة تستقبؿ أف كلؤلرض يغيض, أف لمماء اهلل يأذف أف بعد اليابسة,
 يده لو يبسط مف سيئات عف يتجاكز چڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  چ  .بيا الممسؾ كىك ليا, المسٌير
 (2).الظالميف بظمـ سالنا يؤاخذ ال چڳ  چ  بالتكبة

 حتى ,كأبيو االبف بيف الضبلؿ يفٌرؽ كىنا سبحاف اهلل يحدث حدث عظيـ أال كىك كيؼ
كقت تجرم فيو السفينة في  يفف ,لو كيستمع ألبيو يستجيبلف  الببلء ف االبف ميما اشتد عميوإ

 خرجكي ان كجحكد ان مكج كالجباؿ ينادم نكح ابنو أف يركب السفينة كلكننو أبى كيرفض كبرياء ككفر 
 ما جزاء االبف األبك مف كؿٌ  يكٌفى كىكذا ,كنجاتو سبلمتو فيو ما إلى يدعكه كىك ,أبيو  أمر عف

كحاؿ الماء الذم بدأ يرتفع بيف الكالد  (3),بكفره الكافر االبف كييمؾ بإيمانو, األب فينجك كسب
األرض كميا, كغمر الماء  كالكلد أثناء النقاش فكاف مف المغرقيف اليالكيف, كتـ الحدث الرىيب

اهلل أصحاب السفينة, كأمر األرض أف تبتمع ماءىا الذم نبع منيا كاجتمع  كلما تحقؽ المراد نجى
يا أرض ابمعي ماءؾ الذم تفجر  عمييا , كأمر السماء أف تكؼ عف نزكؿ المطر كنادل الرب

ي كقضي األمر أم سماء كفي عف المطر فغاض الماء أينقص, امتثاال لؤلمر اإلليكيا ,منؾ
 أنجز ما كعد اهلل بو نكحان مف ىبلؾ قكمو الظالميف كبعد رحمة اهلل .

كىكذا في سكرة إبراىيـ تذكير األمـ السابقة الذيف كذبكا بكؿ كقاحة كجرأة برساالت 
الرسؿ, جاءت رسميـ بمعجزات خارقة كدالالت كاضحة عمى تكحيد اهلل كصدؽ رسالتيـ فازدادكا  

 نيايتيـ اليبلؾ ليككنكا عبرة لمف جاء بعدىـ.فكانت  ,كفران 
                                                           

 .بتصرؼ (َّٕٗ -َّٖٕ/ ٕ) , ألبك زىرةالتفاسير انظر زىرة ( ُ)
 -َُُْ/ ٔ)القاىرة.يب, الناشر: دار الفكر العربي عبد الكريـ يكنس الخط لمقرآف القرآني انظر التفسير ( 2)

 .بتصرؼ(ُُُْ
 .بتصرؼ (ُُُْ/ ٔ) المرجع السابؽانظر  ( ّ)
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 الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح 

  (ٔ). ال تدع مركب النجاة يفكتؾ كال تترؾ نفسؾ لمغرؽ في مفاسد الكفر كاالنحراؼ -ُ

أف ال نتأثر بالسخرية كاالنتقادات كأف نقكـ بأعمالنا عمى أكمؿ كجو ,كلك كقؼ سيدنا نكح   -ِ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  چ  سفينة , كلغرؽ المؤمف كالعاصي , قاؿ تعالىعف بناء ال

   (ٕ). ىكد چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ     ڀپ  پ   ڀ

أصمح كأتقى الناس  كما اختار سيدنا نكحأف نختار خير الرفقاء في صحبتنا في الحياة كالسفر -ّ
 لرككب السفينة.

مف رب ى السفينة قبؿ الحدث استعداد  لمنجاة بقكمو بأمر كيؼ خطط سيدنا نكح أف بن -ْ
 .العالميف

  أف اهلل مع الجماعة كناصرىـ كمؤيدىـ كانفراد ابنو بعد المحاؽ بيـ كاف سبب ىبلكو. -ٓ

أف نعرض عف الجاىميف كنمضي في طريؽ الحؽ ميما كانت العقبات الصعبة التي  -ٔ
 تكاجينا.

  (ٖ)عمى رب األسباب.  بؿ نتككؿدائما ال نتككؿ عمى األسباب  -ٕ

 .لؾتشابو رد األقكاـ عمى رسميـ ككأنيـ  متكاصكف بذ -ٖ

 .ثبت المؤمنيف في الدنيا كاآلخرة اهلل -ٗ

 .كجكب المسارعة في فعؿ الخير قبؿ فكات األكاف -َُ

 كجكب االعتبار عند المركر  بمساكف الذيف ظممكا أنفسيـ. -ُُ

                                                           

 http://www.thqif.com/vb/showthread.php?t=11484 انظر ( 4)

 بت رف.,(4١44/ 2) للزحيلي الوسيط التفسيرانظر  ( 2)

 ( القطاح أحمد: )  للشيخ التواك  ال التوك  محاضر  انظر ( 3)

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=5877 
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ؿ كالكفر يؤدم إلى أف يختـ اهلل  عمى قمبو كيصرفو عف اختيار اإلنساف لطريؽ الضبل -ُِ
 معرفة الحؽ.

 عمى المؤمف أف ينصح أقرب الناس إليو كأف يمكمىوي عمى خطئو.-ُّ

 الداعية مأمكر بالدعكة كالببلغ كىك ييدم الناس ىداية البياف كاإلرشاد كبيا تنتيي ميمتو. -ُْ

 (ٔ) ؿ كالعاقبة ليـ في الدنيا كاآلخرة.أصحاب الحؽ ىـ المنتصركف عمى أصحاب الباط -ُٓ
 الدعكة إلى اهلل بالسر كالعمف, ميما كانت الصعكبات . -ُٔ

 ىـ أنبياؤه كرسمو عمييـ الصبلة كالسبلـ. أعمـ الناس باهلل  -ُٕ

 
 

  

                                                           

 .242/ 44تفسير الّراز : انظر  ( 4)
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ىالغصلىالثالثى
ىدورةىإبراهومالعوبواتىفيىضوءىى

 -:مباحث ةوفيو ثالث 
 لسورة.حقيقة الموت في ضوء ا-المبحث األول

 أحداث اليوم اآلخر في ضوء السورة.-المبحث الثاني

 عالقة اإلنسان بالشيطان في ضوء السورة.-المبحث الثالث

 القضاء والقدر في ضوء السورة. -المبحث الرابع
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ىلمبحثىاألولا

ىحػوػظىالموتىفيىضوءىالدورة

 الموت لغًة واصطالحاً  -المطمب األول
 الموت لغة:

مىى ذىىىاًب اٍلقيكًَّة ًمفى الشٍَّيءً اٍلمً "قاؿ ابف فارس:  ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىاٍلكىاكي كىالتَّاءي أىٍصؿه صى ًمٍنوي ك  ي
يىاةً  ؼي اٍلحى : ًخبلى ."اٍلمىٍكتي

ىك السككف فكؿ ما سكف فقد مات, كىك عمى المثؿ, مثؿ قكؿ "  :كقيؿ(ٔ)
, الحر كالبرد: أم باخى  : أم برد رمادىا, فمـ يبؽ مف الجمر شيء, كقكؿ ماتماتت النار مكتان 

 .(ِ)" كماتت الريح: ركدت كسكنت, كماتت الخمر: أم سكف غميانيا
, فالحي مف كؿ شيء: نقيض فإذا كاف السككف أصؿ المكت في لغة, فإف الحركة أصؿ الحياة 

 .(ّ)ييتز كالحي مف النبات: ما كاف طريان  ,الميت, كالجمع أحياء. كالحي: كؿ متكمـ ناطؽ
بىرىدى رىماديىا فمـ يىٍبؽى مف  إذا  ماتىًت الناري مىكتان  :قاؿيف بعد حركة, كؿُّ ما سىكفى عمى كيطمؽ المكت 

ٍمري  :قاؿي ,رىكىدىٍت كسىكىنىتٍ  أم  ماتىت الريحي  :كقاؿ ,شيءالجمر  مىيانييا أم ماتىت الخى .سكف غى
(ٗ) 

 چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ چ قا  تعالى  :كالممات مصدر بمعنى المكت
 .األنعاـ

 الموت اصطالحًا: 

تعاقباف عمى تالمكت ىك زكاؿ الحياة, كالمكت ضد الحياة كالضداف صفتاف كجكديتاف 
ما أف ك ,كزكاؿ الحياة ليس بضد الحياة ,مكضكع كاحد كيستحيؿ اجتماعيما, كيجكز ارتفاعيما

اة الدنيا إلى الحياة كىك مفارقة الركح لمبدف, كانتقاؿ مف الحي,(ٓ)فزكاؿ السككف ليس بضد السكك 
 .(ٔ)اآلخرة

                                                           

 (ِّٖ/ ٓمقاييس المغة )معجـ (  ُ)
 (.ِٗ/ِلساف العرب, ) (ِ)

 (.ُِِ/ُْ( انظر: المرجع السابؽ, )(ّ
 ( بتصرؼَٗ/ ِ) المرجع السابؽ( انظر  ْ)

( انظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, زيف الديف بف إبراىيـ المعركؼ بابف نجيـ المصرم, كفي آخره: (ٓ
, ِم, كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف, طالبحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادر 

 (ُُٓ)صدار الكتاب اإلسبلمي.
 (ُّٕ)صالقاىرة. –كمعجزاتو, عبد المجيد الزنداني, , دار اإليماف  ( انظر: بينات الرسكؿ (ٔ
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كباصطبلح أىؿ الحؽ قمع ىكل النفس فمف  ,المكت صفة كجكدية خمقت ضد الحياة"
 (ٔ)."مات عمى ىكاه فقد حيي بيداه

ك  ,انقطاع تعمؽ الركح بالبدف ك مفارقتو ك حيمكلة بينيما ك تبدؿ حاؿ المراد بالمكتك "
 (ٕ)."انتقاؿ مف دار إلى دار

 أسماء الموت وأنواعو -المطب الثاني

 أسماء الموت-أوالً 
 ,المكت :كلكف إف اختمؼ المسمى فالمضمكف متفؽ, كمف أسمائو ,فمممكت أسماء عدة

 (ّ).كاليبلؾ ,كالكفاة ,كالثكؿ ,كالحيف ,كالردل ,كالحماـ ,كالساـ ,كبعي كشَّ  ,كالمنكف, كالحتؼ

 أنواع الموت بحسب أنواع الحياة:-ثانياً 
 القكة النامية المكجكدة في اإلنساف كالحيكاف كالنبات نحك قكلو تعالى: ما ىك بإزاء -األكؿ

 .ُُؽ: چۇڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ڭچ 
 .ٔٔمريـ:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  كمنو قكلو تعالى: ,زكاؿ القكة الحساسة -الثاني

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ كمنو قكلو تعالى:  ,الحزف المكدر لمحياة -ثالثال

تيو أم يأتيو أسباب المكت مف الشدائد كأنكاع العذاب كاآلالـ في كؿ مكضع يإُٔإبراىيـ:  چۋٴۇ
 حتى ال يخمك جزء مف أجزاء جسده إال أتاه المكت. ؛مف مكاضع جسده

َأُخو  النَّْومُ ": ، َفِقيَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َأَيَناُم َأْىُل اْلَجنَِّة؟ َفَقاَل َرُسوُل المَِّو ُسِئَل َنِبي  المَِّو وقد 
 (ٗ)"اْلَمْوِت، َوَأْىُل اْلَجنَِّة اَل َيَناُمونَ 

 

                                                           

مجد الديف أبك (كالقامكس المحيط ْٗ-َٗ/ِلساف العرب البف منظكر ) كانظر (ِّٓ: ص) التعريفات(  ُ)
آبادل , تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: محمد نعيـ  د بف يعقكب الفيركزطاىر محم

ـ, الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت  ََِٓ -ىػ  ُِْٔالعرقسيكسي, الطبعة: الثامنة, 
 .( بتصرؼ يسيرَُٔ)ص:  لبناف. –
 (ْ)ص:  لمقرطبيخرة ( التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآل ِ)
( انظر: األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة, محمد بف عبد اهلل الطائي الجياني جماؿ الديف, تحقيؽ: محمد ّ)

, أيضان: مجمة البحكث اإلسبلمية, الرئاسة العامة إلدارات البحكث (ِِّ/ُ)بيركت –حسف عكاد,, دار الجيؿ 
 .(ٓٔ/ُّْ)العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد,

( قاؿ الشيخ األلباني : ) صحيح (انظر ِِٖ/ ُ) ُٗٗ( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط حديث رقـ ْ)
 (ُُٕٔالجامع الصغير كزيادتو )ص: 
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ًفيٍت لو كعىدىد أىياًمو كشييكره كأىٍعكامو في الدنيا فّْي الميًت اٍسًتيفاء ميدًَّتو التي كي  (ٔ). تىكى
قاؿ  ,كعميو سماه اهلل تكفيان  ,المناـ فقد قيؿ: النـك مكت خفيؼ, كالمكت نكـ ثقيؿ -رابعال
ٿ       ٿ         ٿٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٱ  ٻ  چ تعالى:

يمانان "فاهلل  .الممؾچٹ    ٹ    يقكؿ تبارؾ " , (ِ)" خمؽ المكت كالحياة ليختبركـ أيكـ أحسف عمبلن  كا 
ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻچ كتعالى:

﮴   ۓے  ۓ ﮳   ﮸         ﮲  ﮷   ﮶   البد  -تعالى–أم كؿ نفس خمقيا اهلل  ,آؿ عمراف چ﮵ 
كتكفى أجرىا كتعطى  أف تذكؽ طعـ المكت كتيحس بو حيف تفارؽ الجسد كتصعد إلى بارئيا 

 (ٖ)."جزاء عمميا كافيان يكـ القيامة
 آيتيف ىما: ضمنان كليس صراحة, كذلؾ في  إبراىيـلقد كرد ذكر المكت في سكرة 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  تعالي: قكلو

ک  گ  گ  گ    کڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

, كتدؿ كخمقان  كاختراعان  كعبيدان  لو ما في السمكات كما في األرض, ممكان  فاهلل , إبراىيـ چگ  
ككؿ ذلؾ دؿ عمى أنو ال اآلية عمى الحصر, أم كؿ ما في السمكات كاألرض لو, ال لغيره, 

 .مالؾ إال اهلل, كال حاكـ إال اهلل 
؛ چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  عميو كعيد الكفار بقكلو: كلذلؾ عطؼ اهلل 

فييما, إلى عبادة ما ال الذم ىك مالؾ السمكات كاألرض كما  - تعالى–ألنيـ ترككا عبادة اهلل 
 ا كال فعؿ., كيخمؽ كال يخمؽ, كال إدراؾ ليكال نفعان  يممؾ ضران 

الكافريف اليبلؾ كالعذاب في نار جينـ لصفات ثبلث: ىي تفضيميـ أك إيثارىـ  فاستحقاؽ
الدنيا عمى اآلخرة, كمنعيـ الناس مف الكصكؿ إلى سبيؿ اهلل كدينو, كىك المنيج القكيـ كالطريؽ 

جاتيـ كأغراضيـ, لمكافقة أىكائيـ, كقضاء حا ؛كاعكجاجان  كميبلن  المستقيـ, كطمبيـ لسبيؿ اهلل زيغان 
 .(ْ)فيـ في ضبلؿ بعيد عف الحؽ, فاستحقكا  العذاب لذلؾ

ک    کڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ قكلو تعالى: 

ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

                                                           

 (ّٖٗ/ ُٓ) , البف منظكر( لساف العرب ُ)
(
2
 (َُٗ/َُ) بإشراؼ أ.د. أحمد شكرم التفسير المنيجي(

 (ُّٗ/ٓ) د شكرمبإشراؼ أ.د. أحم ( التفسير المنيجي ّ)
, مختصر تفسير ابف كثير: ِ/َُُٖ, أيضان: التفسير الكسيط, (َِٓ/ُّلمزحيمي) ,( انظر: التفسير المنير(ْ
(ِٖٗ/ِ). 
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ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳   

, تأمؿ إبراىيـچۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ ﮴   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ 
ف لـ اإلىانة عندما يسقي ىذا المتجبر مف صديد كقيح أىؿ النار , كيجبر عمى تجرعو كا 

, كلك تخيمنا مشيده كىك يتجرع الصديد كال يكاد ثـ يأتيو المكت مف كؿ مكاف حكلو ,يستسيغو
كسياط مف خمؼ ظيره كليب مف يسيغو فتأتيو طعنة مف ىنا كحرؽ مف ىناؾ كمرض مف أمامو 

كؿ ىذه األسباب يفاجئ ىذا الجبار المتكبر المخالؼ لشرع اهلل ك  , ككؿ ىذا ال يقتمو كبذلؾ,فكقو
ىؿ مف متدبر في ىذه اآليات ليذا الكـ مف , چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ أف األمر لـ ينتو

ىانتعف ظممو ك  ربو تائبان إلى العذاب الشديد فيعكد  البعد عف فيذا ىك ك  تو لوجبره عمى الخمؽ كا 
 (ٔ)الصراط المستقيـ. 

خبلص العبادة لو,  فقد ذكر رب العزة حاؿ الكفار حيف دعاىـ رسمو إلى تكحيد اهلل كا 
كفراؽ عبادة اآللية كاألكثاف, فرفضكا عبادتو بؿ كطمبكا مف الرسؿ الرجكع عف دعكتيـ, أك 

تجكز عبادتو  بكفرىـ لعبادتيـ مف ال إخراجيـ مف أرضيـ فظممكا أنفسيـ, فأكجبكا ليا عقاب اهلل
النصر عمى الكفرة بو مف قكمو, لتمادييـ في الكفر, به ءأنبيا , فكعد اهلل مف األكثاف كاآللية,

لمشركي نبينا  ده يكتيد مميـ ككعدىـ النصر, ككؿ ذلؾ كعيده كأكحى اهلل بإىبلؾ مف كفر بيـ مف أ
لو بالصبر عمى ما لقي مف  , كأمره لمحمد ان لكفرىـ بو, كجرأتيـ عمى نبيو, كتثبيت محمد 

المكركه فيو مف مشركي قكمو, كما صبر مف كاف قبمو مف أكلي العـز مف الرسؿ كمعرفة أف 
عاقبة أمر مف كفر بو اليبلؾ, كعاقبتو النصر عمييـ, كتمؾ سنة اهلل في الذيف خمكا مف قبؿ, 

ه, اتو, كتجنب سخطو, أىمؾ عدكه كأخز فمف خاؼ مقاـ اهلل بيف يديو, كخاؼ كعيده كاتقاه بطاع
, كخاب كىمؾ كؿ متكبر جائر حائد عف ـمياالرسؿ عمى أقك  كأكرثو أرضو كدياره, كنصر اهلل 

خبلص العبادة لو, كبعد ذلؾ كصؼ رب العزة مصير أكلئؾ  في يمكحالاإلقرار بتكحيد اهلل كا 
ـي , أم مف أماـ كؿ جبار إبراىيـچۋ   ۅ چ بقكلو تعالى:  اآلخرة يىنَّ  ., أم يردكنيا جى
بمعنى يسقى مف ماء, ثـ بيف ذلؾ الماء جؿ ثناؤه كما  ,إبراىيـچھ   ھ  ے  ے  چ كقكلو: 

 ىك, فقاؿ: ىك "صديد"
 كالصديد قيؿ ىك: ىك القيح كالدـ.
 كقيؿ:  ما يسيؿ مف لحمو كجمده.

 كقيؿ: ما يسيؿ مف بيف لحمو كجمده.
 ط القيح كالدـ.كقيؿ: ما يخرج مف جكؼ الكافر, قد خال

                                                           

 (.ُُٓ/ٓ), أ.د. أحمد شكرم التفسير المنيجيانظر ( ُ)
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رَّعيوي كقكلو:  , أم كال يكاد يزدرده مف شدة كراىتو, كىك كىال يىكادي ييًسيغيوي , أم يتحساه يىتىجى
 .(ُ)مسيغو مف شدة العطش, فإذا شربو قطع أمعاءه حتى يخرج مف دبره

كمف بعد ىبلؾ ىذا الجبار العنيد في الدنيا فإف لو في چہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ 
كسيككف عذابو في النار بأف يسقى مف الصديد كىك ما يسيؿ مف  ,ة عذاب جينـ ينتظرهاآلخر 

 أجساد أىؿ النار مف قيح كدـ فيشرب كنفسو ترفضو كتأباه.
﮳  ﮴    ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ :كما فسره العمماء في قكلو تعالى ﮲     ۓ 

ف كعب القرظي بكر بف مضر كاف محمد ب قاؿ" ,إبراىيـچۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۈ  ٴۇ
, فإذا شرب منو  , فإذا دنا منو مات مكتاتو يقكؿ: إف الكافر إذا دعا بالشراب, إذا رآه مات مكتاتو

, قاؿ اهلل:  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ مات مكتاتو
".(ٕ) 

ٍبدي المَّوً  قاؿ الترمذم: نىا عى : أىٍخبىرى ٍيدي ٍبفي نىٍصرو قىاؿى دَّثىنىا سيكى ك,  حى ٍفكىافي ٍبفي عىٍمرو نىا صى : أىٍخبىرى قىاؿى
, عىٍف أىًبي أيمىامىةى, عىًف النًَّبيّْ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ  ًفي قىٍكًلًو:عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف بيٍسرو

: چۓ   قىعىٍت فىٍركىةي »قىاؿى رىٍأًسًو, فىًإذىا  ييقىرَّبي ًإلىى ًفيًو فىيىٍكرىىيوي, فىًإذىا أيٍدًنيى ًمٍنوي شىكىل كىٍجيىوي كىكى
تَّى تىٍخريجى ًمٍف ديبيًرهً  ﮵       چ , يىقيكؿي المَّوي:«شىًربىوي قىطَّعى أىٍمعىاءىهي حى ﮴   ﮳   ﮲   , محمدچۓ  ۓ 

: يىقيكؿي ڭ  ۇ  ۇ    چ :(ٖ)الكيؼ چک     ک  ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑچ  كى

ًميعي بىدىًنًو كى "  .إبراىيـ چۆ  ۆ   ـي لىوي جى اًئًو.أىٍم: يىٍألى كىاًرًحًو كىأىٍعضى ٍيميكفي ٍبفي ًمٍيرىاف: ًمٍف  جى قىاؿى مى
. , كىًعٍرؽو, كىعىصىبو قىاؿى عكرمة: حتى مف أطراؼ شعره. كيؿّْ عىٍظـو : ًمٍف  كى ـي التٍَّيًميُّ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كى

تَّى ًمٍف أىٍطرىاًؼ شىٍعًرًه. سىًدًه, حى قىاؿى  مىٍكًضًع كيؿّْ شىٍعرىةو, أىٍم: ًمٍف جى ًريرو  كى ڭ  ۇ  ۇ    چ :اٍبفي جى

ٍف يىًميًنوً  .چۆ  ۆ   اًمًو كىكىرىاًئًو, كىعى ًمٍف فىٍكًقوً  أىٍم: ًمٍف أىمى اًلًو, كى ًشمى ًموً  كى ًمٍف تىٍحًت أىٍرجي ًمٍف  كى كى
سىًدهً  اًء جى  (ٗ)."سىاًئًر أىٍعضى

                                                           

 .(ِ/ْٓٓمزمخشرم,)ل  ( كمابعدىا , أيضان: الكشاؼّٔٓ/ُٔ, )تفسير الطبرم( انظر: (ُ
 ََِّ, ُأبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم القرشي, ط ,ر القرآف مف الجامع البف كىب( تفسي ِ)

 .(ُُِ/ ِ) تحقيؽ: ميكمكش مكراني ,الناشر: دار الغرب اإلسبلمي
/ ْ) ِّٖٓ( أخرجو الترمذم في سننو في كتاب أبكاب صفة جينـ بىاب ًفي ًصفىًة شىرىاًب أىٍىًؿ النَّاًر حديث رقـ ّ)

َٕٓ). 
 .(ْٖٔ -ْٖٓ/ ْ( تفسير ابف كثير ) ْ)
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ۋ   ۅ    ۋۓ ﮲    ﮳  ﮴    ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ قاؿ تعالى:

يتناكؿ الكافر ىذا الشراب جرعة بعد جرعة , كيحاكؿ كيتكمؼ بمعو " .اىيـإبر چۅ  ۉ  ۉ  
 كىك ال يكاد يستطيع ابتبلعو لكراىتو لو ,كشدة حرارتو كنتنو فيغص بو كيشربو بعناء كتعب.

كمف صكر عذاب الكافر في النار أف يأتيو أسباب المكت مف الشدائد كأنكاع العذاب كاآلالـ مف 
سده , كمف كؿ ناحية حكلو, كمع ذلؾ ال يمكت فيستريح مف ىذا كؿ مكاضع مف مكاضع ج

ر فأنكاع العذاب في جينـ العذاب عذاب غميظ شديد ال يقؿ عما ىك فييمف عذاب مؤلـ مستم
 (ٔ)."متنكعةمتعددة 

 (ٕ)"أم مف كؿ مكاف مف جسده" .إبراىيـچۋڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ قاؿ تعالى:
ًديدي ىيكى  يسقاه مفف ما إ" : قاؿ عمماء التفسير مما ييًسيؿي ًمٍف لىٍحًمًو كىًجٍمًدًه, كى  ئؿاسالصَّ

رَّعيوي يزيد ىؤالء الكفرة ألمان كعذابان أف يسقاه بعنؼ ف كال يكاد يسيغو لقذارتو  ,ضبان ككرىان غ يىتىجى
كبعد ذلؾ يأتيو المكت بأسبابو المحيطة مف كؿ  ,كمرارتو كىذا التقزز نبلحظو مف سرد اآليات

ىذا  جميع بدف فى أىٍم أٍ  چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ ف كلكنو ال يمكت ليستكمؿ عذابو, :مكا
تَّى أىٍطرىاًؼ شىٍعًرًه,  الكافر الجاحد يألـ كيألـ بو مف مكضع كؿ شعر  كؿ عظـ كعصب كعرؽ, حى

يىٍأًتيًو ًمف كيؿّْ مىكىافو مف جسده كالمكت  و كشمالو كمف فكقو كمف تحت أمامو كخمفو كعف يمين كى
 أرجمو.

يأتي ليذا العاصي عىذىاًب ف المكت يأتي مف سائر جسده . كما مف إ :كجممة القكؿ
چ كال يستريح الى يىميكتي  الحسرة أنو كىفَّ يأتيو المكت ًمٍنوي, لى ك إال الكافر باهلل يكـ القيامة كنار جينـ 

﮲   ﮳   النحاس: قاؿ ,كمف كرائو عذاب غميظ ّٔفاطر: چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
 (ٖ)اس. " بس األنفح

, ىذا ما فيمناه مف كتب التفسير في تفسير حقيقة المكت مف خبلؿ سكرة إبراىيـ 
 ,كبذلؾ نكثر مف الطاعات ,منا أف نذكر المكت حتى نتكب إلى اهلل كنستعد لآلخرةعيينبغي كلذا 

ال نبكء حتى   كنتكب إليو كنبتعد عف المعاصي؛فإف جعمنا المكت نصب أعيننا ننشط لطاعة اهلل

                                                           

 (ُُٓ/ٓ), أ.د. أحمد شكرم(التفسير المنيجي ُ)
 (ُِّ)ص , البف قتيبة,ب القرآفي( غر  ِ)
مكة  -الناشر : جامعة أـ القرل َُْٗ, ُتحقيؽ : محمد عمي الصابكني,ط ,النحاس ,( معاني القرآف ّ)

 .(ِّٓ/ ّ) المكرمة.
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َفَما َذَكَرُه َعْبٌد َقط   ،َأْكثُروا ذكر َىاِدم المَّذَّاتِ ":قاؿ رسكؿ اهلل .بسكء الخاتمة  كغضب اهلل عمينا
 (ٔ)".َوال َذَكُرُه َوُىَو ِفي َسَعة ِإالَّ ضيقو َعَمْيوِ  ،َوُىَو ِفي ِضيٍق ِإال َوَسَعُو َعَمْيوِ 

عاشر عشرة فجاء رجؿ مف لنبي أتيت ا" ؿ:اق -رضي اهلل عنيما-كعف ابف عمر 
لممكت كأشدىـ  أكثرىـ ذكران  :قاؿ ؟فقاؿ يا نبي اهلل مف أكيس الناس كأحـز الناس األنصار
 (ٕ)ة"ككرامة اآلخر  ,ذىبكا بشرؼ الدنيا ,أكلئؾ ىـ األكياس ,لممكت قبؿ نزكؿ المكت استعدادان 

مىى شىًفيًر اٍلقىٍبًر, ًفي جً كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  كعف البراء بف عازب قاؿ مىسى عى نىازىةو, فىجى
 : تَّى بىؿَّ الثَّرىل, ثيَـّ قىاؿى  (ٖ)."يىا ًإٍخكىاًني ًلًمٍثًؿ ىىذىا فىأىًعدُّكا"فىبىكىى, حى

كمف أكثر مف ذكر المكت كما بينت لنا األحاديث الشريفة أكرمو اهلل بتعجيؿ التكبة كقناعة القمب 
عاقبو اهلل بتسكيؼ العبادة كترؾ الرضا فسيت كغرره الغركر كنشاط العبادة, أما مف نسي المك 

بالكفاؼ كتكاسؿ عف العبادة كأصبح ىمو الدنيا كغفؿ عف اآلخرة فعمر دار الدنيا كخرب دار 
 اآلخرة.

 ،ا ِشْئتَ َيا ُمَحمَُّد، ِعْش مَ "َفَقاَل:  َجاَء ِإَلى النَِّبي  َعْن َسْيِل ْبِن َسْعٍد، " َأنَّ ِجْبِريَل 
نَّ َشَرَف َفِإنََّك َمي ٌت، َوَأْحِبْب َما ِشْئَت ، َفِإنََّك ُمَفاِرُقُو، َواْعَمْل َما ِشْئَت ، َفِإنََّك ُتْجَزى ِبِو، َواْعَمْم أَ 

كال  كال يعرؼ عمران  فالمكت ال يعرؼ شابان  (ٗ)."اْلُمْؤِمِن ِقَياُمُو ِبالمَّْيِل، َوِعز ُه اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّاسِ 
 . فان كال ضع كال قكةن  ان كال فقر  كال غنىن  ان كال مرض صحةن 

 (٘)."َيْيَرم ابُن آدَم وَتِشب  معُو اْثَنتاِن؛ الحرُص َعَمى اْلَماِل، والحرُص عمى الُعمر":قاؿ
كيتذكركف المكت كالقيامة  ,يجمع كؿ ليمة الفقياءأنو كاف كركم عف عمر بف عبد العزيز 

 أيدييـ جنازة. ثـ يبككف كأف بيف ,كاآلخرة

                                                           

( ِّٔ/ ٓ) ِْٖٓكتاب الزىد بىابي ًذٍكًر اٍلمىٍكًت كىااًلٍسًتٍعدىاًد لىوي  حديث رقـ أخرجو ابف ماجو في سننو في (ُ)
 قاؿ األلباني حسف صحيح 

( قاؿ محقؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد: َّٖ/ ٔ)ْٖٖٔ( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط حديث رقـ  ِ)
سناده حسف. )  (. ِِْ/ ُُكا 

( كقاؿ َُّْ/ ِ) ُْٓٗكتاب الزىد باب الحزف كالبكاء حديث رقـ  ( أخرجو ابف ماجو في سننو في ّ)
 األلباني حسف.

ًديثه الحاكـ في المستدرؾ عمى ُِٓ/ ُّ)ََُٕٓ( أخرجو البييقي في شعب اإليماف حديث رقـ  ْ) ("كىىذىا حى
اهي  ) رّْجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً  (ِّٔ/ ْالصحيحيف صى

  ِْٗٓكتاب الزكاة باب  كراىة الحرص عمى الدنيا حديث رقـ  ( أخرجو مسمـ في صحيحو  في ٓ)
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ىالمبحثىالثاني
ىأحداثىالوومىاآلخرىفيىضوءىالدورة

 التعريف باليوم اآلخر -المطمب األول
, مما كيدخؿ في اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر كؿ ما أخبر بو النبي " قاؿ شيخ اإلسبلـ: 

ات قامت يككف بعد المكت مثؿ فتنة القبر كعذابو كنعيمو؛ ألف حقيقة األمر أف اإلنساف إذا م
 .(ُ)" قيامتو كارتحؿ إلى دار الجزاء

كىناؾ مف أطمؽ عميو: "يـك القيامة, حيث يبعث اهلل العباد مف قبكرىـ لمحساب كالجزاء, 
, كدليمو حديث ىانئ (ّ)كأكلو مف المكت, "(ِ)كيقضى بينيـ, ففريؽ في الجنة, كفريؽ في السعير

قبر بكى حتى يبؿ لحيتو فقيؿ لو:  إذا كقؼ عمىمكلى عثماف بف عفاف قاؿ: كاف عثماف 
القبر أول يقكؿ: " أتذكر الجنة كالنار فبل تبكي, كتذكر القبر كتبكي؟ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل 

ن لم ينج منو فما بعده أشد  منزل من منازل اآلخرة فإن نجا منو فما بعده أيسر منو وا 
 .(ٓ)"قبكر(, كآخرهأكؿ اليـك اآلخر مف النشر )كىك الخركج مف ال"كقيؿ:  ."(ْ)منو

"التصديؽ الجاـز بكؿ ما أخبر اهلل كرسكلو بو مما يككف في ذلؾ اليـك  كعرؼ بأنو:
العظيـ مف البعث, كالحشر, كالحساب, كالصراط, كالميزاف, كالجنة, كالنار كغير ذلؾ مما يجرم 

ا يككف كم لمكت مف عبلمات الساعة كأشراطيا,في عرصات القيامة, كيمحؽ بذلؾ ما يككف قبؿ ا
 .(ٔ) "بعد المكت مف فتنة القبر, كعذاب القبر كنعيمو

                                                           
ىػ, الناشر: دار ابف الجكزم, ُِْْ, محـر ِالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد, محمد بف صالح العثيميف , ط( (ُ

 (.ِ/ِٕ)المممكة العربية السعكدية, 
شئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد كزارة الق, ُِْٓ, ُط, مد بف عكدة السعكم( رسالة في أسس العقيدة, مح(ِ
 (.ّٕٗٓ/ٔ)أيضا: تفسير الشعراكم, ,(ٖٓ)صىػ.ُِْٓالمممكة العربية السعكدية,  -
 -ىػ  َُّْلبناف,  -, دار الندكة الجديدة, بيركت ٓ( تبسيط العقائد اإلسبلمية, حسف محمد أيكب , ط(3

 (.ُُِ)صـ.ُّٖٗ
باب ـ اجاء في نضح بكؿ الغبلـ قبؿ أف يفطـ, حديث  ,الطيارةو في كتاب سننفي  الترمذمأخرجو  ((4
 األلباني: حديث حسف. (قاؿُِْ/ْ)َِّٖرقـ
 .(ُُِ)ص( تبسيط العقائد اإلسبلمية,(5
لعربية , دار أصداء المجتمع, المممكة اُُ( مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة, محمد بف إبراىيـ التكيجرم,ط(6

األفكار الدكلية, , بيت ُأيضا: مكسكعة الفقو اإلسبلمي, محمد بف إبراىيـ التكيجرم,ط(, ك ٖٗ,)صـََُِ -ىػ ُُّْالسعكدية, 
, دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة ُٔ, تأصيؿ عمـ العقيدة, عبد الرحيـ  العمياني السممي,(ُُِ/ُ,)ـََِٗ -ىػ َُّْ

 .http://www.islamweb.netاإلسبلمية,
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بأنو اإليماف بالبعث, كالجنة كالنار؛ فالبعث ىك الذم أنكره  الكفار " آخر: كىناؾ تعريؼ
كال يؤمف بو إال المنتسبكف إلى ديف الرسؿ, كالييكد كالنصارل؛  مف عيد نكح إلى عيد محمد

بعث الناس مف قبكرىـ ىذا قدر مشترؾ, يؤمف بو جميع لكف اعتقادىـ لمبعث فيو خمؿ؛ لكف 
المسمميف, كال ينكره إال الخارجكف عف أدياف الرسؿ, كليذا المكذبكف لمرسؿ مكذبكف باليـك 

 .(ُ)"اآلخر
ىك الغيب الكامؿ فيما يتعمؽ بالمخمكقات التي يتعمؽ بو مصائر "  كأطمؽ عميو آخركف:

 .(ِ)"  تنتييالخمؽ جميعان المصائر األبدية التي ال
 :وقرن اهلل اإليمان بو باإليمان باليوم اآلخر كثيرا

ألف اإليماف باليكـ اآلخر يحمؿ اإلنساف إلى االمتثاؿ, فإنو إذا آمف أف ىناؾ بعثا كجزاء 
حممو ذلؾ عمى العمؿ لذلؾ اليكـ, كلكف مف ال يؤمف باليـك اآلخر ال يعمؿ؛ إذ كيؼ يعمؿ لشيء 

 .  ِالطبلؽ:  چگ  گ            گ   ڳ  ڳ    چ  ثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:كم (ّ)كىك ال يؤمف بو؟!
عف ىذا اليكـ العظيـ,  "لتأخره عف الدنيا, كقد أخبرنا اهلل  وأطمق عميو اليوم اآلخر:

كما يككف فيو, كما يككف قبمو مف عبلماتو حتى ال تكاد سكرة مف سكر القرآف الكريـ تخمك عف 
 ".(ْ)شيء مف ذلؾ

نو آخر مراحؿ بني آدـ كغيرىـ, فاإلنساف لو أربع دكر, في بطف أمو, كفي كقيؿ أل"
 .(ٓ)"الدنيا, كفي البرزخ, كيـك القيامة كىك آخرىا

 
                                                           

 -ىػ ُِْٗ, ِيدة الطحاكية, عبد الرحمف بف ناصر البراؾ,عبد الرحمف بف صالح السديس, ط( شرح العقُ)
 (.ُِْ,)صدار التدمرية, ـََِٖ

, دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة َِ( مجمؿ أصكؿ أىؿ السنة, ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ,(ِ
 .http://www.islamweb.netاإلسبلمية,

 (.ِٕ/ِ)العثيميف , البفلمفيد عمى كتاب التكحيد, ( انظر: القكؿ ا(ّ
ىػ,دار ابف الجكزم, المممكة العربية  ُِّْ, ُ( تفسير الفاتحة كالبقرة, محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,ط(4

, ْأيضان: دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف, محمد عمي البكرم الصديقي الشافعي,, ط (ِٓ/ِ, )السعكدية
 لبناف, -اعتنى بيا: خميؿ مأمكف شيحا, دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت  ,ـََِْ -ىػ  ُِْٓ

(ٓ/ُُٖ) 
أيضأ: صكر اإلعبلـ  (ْٖ)ص( شرح األربعيف النككية, محمد بف صالح العثيميف , دار الثريا لمنشر.(5

عي, إشراؼ فضيمة الدكتكر: دراسة في التفسير المكضكعي, عاطؼ إبراىيـ رفا -اإلسبلمي في القرآف الكريـ 
الناشر: رسالة ماجستير, قسـ التفسير كعمـك القرآف,كمية )مػ,َُُِ -ىػ ُِّْحاتـ محمد منصكر مزركعة,

أيضأ: الطريؽ إلى اإلسبلـ, محمد بف أحمد  (َُْصالعمـك اإلسبلمية, جامعة المدينة العالمية )ماليزيا(, 
 (ٖٔ)ص, دار بف خزيمة.ِالحمد, ط
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ألنو ال يـك بعده, حيث يستقر أىؿ الجنة في الجنة, كأىؿ النار في "سمي بذلؾ: كقيؿ 
 .(ُ)"النار

 اإليمان باليوم اآلخر يتضّمن أربعة أمور:
ماف بكقكعو, كأف اهلل يبعث مف في القبكر, كىك إحياؤىـ حيف ينفخ في الصكر, أكالن: اإلي

, كىك المؤمنوحچۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  كيقـك الناس لرب العالميف, كدليمو قكلو تعالى:
 يقرف اهلل  , ككثيران مارب العزة بو في محكـ كتابو كسنة نبيو  إلخباركاقع المحالة, ألف 
 يعمؿ, إذ إنو يرل أف ال يماف باليكـ اآلخر, ألف مف لـ يؤمف باليكـ اآلخر البيف اإليماف بو كاإل

 حساب.
مما يككف في ذلؾ  في كتابو كما صح عف النبي  ذكره اهلل  ثانيان: اإليماف بكؿ ما

اليكـ اآلخر, مف ككف الناس يحشركف يكـ القيامة حفاة عراة غرالن بيمان, أم ليس معيـ ماؿ, كىذا 
 .َُْاألنبياء: چڄڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  الى:كقكلو تع

ثالثان: اإليماف بما ذكر في اليكـ اآلخر مف الحكض كالشفاعة كالصراط كالجنة كالنار 
 فالجنة دار النعيـ, كالنار دار العذاب الشديد.

جماع السمؼ ؛رابعان: اإليماف بنعيـ القبر كعذابو  .(ِ)ألف ذلؾ ثابت بالقرآف كالسنة كا 
 شير أسماء اليوم اآلخر:أ -

يـك القيامة, يـك البعث, يكـ الفصؿ, يـك الخركج, يـك الديف, يـك الخمكد, يـك الحساب, يكـ 
الكعيد, يـك الجمع, يـك التغابف, يـك التبلؽ, يكـ التناد, يـك الحسرة, الصاخة, الطامة الكبرل, 

 .ىمى عظمة المسمثرة األسماء تدؿ عكك,(ّ)الغاشية, الكاقعة, الحاقة, القارعة

 :خرأثر اإليمان باليوم اآل -المطمب الثاني
يحيي في النفكس معاني الصبر كالرضا كاالحتساب كيعمـ المؤمف أف ىذا الدنيا دار  -ُ

ِإنَّ َأْمَر اْلُمْؤِمِن  ،َعِجْبُت أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن »: لمجزاء أك النعيـ , قاؿ رسكؿ اهلل  ان ببلء كليست دار 

                                                           

 .(ٓ/ٓٓالبف تيمية, ) مسائؿ,جامع ال ((4
 .ٖٔ, أيضأ: الطريؽ إلى اإلسبلـ,َُْ, أيضأ: صكر اإلعبلـ اإلسبلمي,ْٖ( انظر: شرح األربعيف النككية ,(2
,. أيضا: مكسكعة الفقو اإلسبلمي, محمد بف إبراىيـ (ٖٗ)صمتكيجرم,ل(  انظر: مختصر الفقو اإلسبلمي (3

,أيضأ: الكتاب: تأصيؿ عمـ العقيدة, ُ, ط(ٓٓ/ٓ)بف تيمية , ال ,. أيضا: جامع المسائؿ,(ُُِ/ُ)التكيجرم,
, دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة ُٔعبد الرحيـ  العمياني السممي,

 .http://www.islamweb.netاإلسبلمية,
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ْن َأَصاَبْتُو ُكمَُّو لَ  َضرَّاُء ُو َخْيٌر، َلْيَس َذِلَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْمُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُو َسرَّاُء َشَكَر، َوَكاَن َخْيرًا، َواِ 
 (ٔ)«َصَبَر، َوَكاَن َخْيرًا

اإليماف باليـك اآلخر يحيي في النفكس معاني العفك عف الظالـ ىذه صفات  -ِ
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ قاؿ تعالى:  ,اآلخر المحسنيف المؤمنيف باليكـ

﮴    ﮵  ﮶   ۓھ  ے    ے  ۓ   ھھ ﮾  ﮿     ﮷﮲ ﮳   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸ 

 ُّالمائدة: چ                    ﯁﯀

اإليماف باليـك اآلخر يجعؿ القمب ال يتعمؽ بالدنيا لعمـ صاحبو أف اآلخرة خير كأبقى  -ّ
ْنَيا ِفي اآْلِخَرِة ِإالَّ ِمْثُل َما َيَضُع َأَحُدُكْم ُأْصُبَعُو ِفي اْلَيم ، َفْمَيْنُظْر ِبَما َوالمَِّو َما الد  قاؿ رسكؿ 

 (ٖ)الميمَّ ال عيَش إال عيُش اآلِخرةَ كقكؿ رسكؿ اهلل   (ٕ)َتْرِجعُ 

المؤمف باليـك  ألف؛ اإليماف باليكـ اآلخر يطير القمكب مف الحسد كالفرقة كاالختبلؼ -ْ
, ال تؤثر فيو المصائب ألنو مكقف أف المصائب إف لـ تزؿ عنو زاؿ عنيا بالمكت ال محالة اآلخر

گ  ڳ  ڳ  ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ فبل تذىب نفسو عمى الدنيا حسرات, قاؿ تعالى :

 .فاطرچۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ألنيـ  ؛ميف مسحة يقيف تسكف معو القمكبيمسح عمى قمكب المستضعفيف كالمظمك  -ٓ
 .يتطمعكف لما أعده اهلل لمصابريف

 .و كىك دخكؿ الجنةيلإ يصبك ان يجعؿ لممسمـ ىدف -ٔ

ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ  يأىبً  فعكما ركل ذلؾ  ,الدنيا جنة المؤمف كسجف الكافر -ٕ : ىيرى
 (ٗ)وجنة اْلَكاِفر". ،الد ْنَيا سجن اْلُمؤمن"

ذكر اليكـ اآلخر يجعؿ أىؿ الغفمة ينتيكف عف غفمتيـ كأىؿ المعصية يتكبكف  -ٖ
رحمو )يقكؿ الحارث المحاسبي كيرجعكف إلى اهلل فأىؿ كؿ المصائب أساس الذنكب كالغفمة, 

ني أحذّْركـ كأحذّْري : "ما مف أحدو يعصي ربو (اهلل إال كىك ناسو لمحساًب كمقاساًة األىكاؿ, كا 

                                                           

سناده صحيح عمى شرط مسمـك ( ِٖٔ/ ُّ)  َِّّٗ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـ ُ)  .ا 
ًة. ( أخرجو  ِ) ٍشًر يىٍكـى اٍلًقيىامى بىيىاًف اٍلحى مسمـ في صحيحو في كتاب الجنة كصفة نعيـ أىميا باب فىنىاًء الدٍُّنيىا كى

 (.ُٔٓ/ ٖ) ّٕٕٔحديث رقـ 
ٍندىًؽ حديث رقـ   ّ)  (َٓ/ ْ) - ُِٔٗ(أخرجو البخارم في صحيحو ففي كتاب بىاب غىٍزكىًة اٍلخى
 (َُِ/ ٖ) - َٕٔٔ( أخرجو مسمـ في صحيحو حديث رقـ ْ)
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لىى اهللي عمى نفسو أالَّ يترؾ عبدنا حتى يسألو عف عمًمو كمو, دقيقو كجميمو, سرّْه نفسي مف يكـو آ
 كعبلنيتو".

إٍف جمعتى "يقكؿ د. عائض القرني: .ذكر اليكـ اآلخر طمأنينة  لمقمب كراحة الباؿ -ٗ
, في ىذه الداًر أك افتقرتى أك حزنتى أك مرضتى أك بخستى حقان أك ذقت ظممان فذكّْر نفسؾ بالنع يـً

إنؾ إف اعتقدت ىذه العقيدة ى كعممتى ليذا المصيًر, تحكلٍت المقيـ في جنات رب العالميف 
خسائريؾ إلى أرباًح, كببلياؾ إلى عطايا. إف أعقؿى الناًس ىـ ي الذيف يعممكف لآلخرًة ألنيا خيره 

فَّ أحمؽ ىذه الخميقة ىـ الذيف يركف أفَّ ىذه الدنيا ىي قراريىـ كداري  ىـ كمنتيى كأبقى, كا 
 (ٔ)."أمانييـ

 ن الكريم باليوم اآلخرآسر اىتمام القر -لثثاالمطمب ال
إنكار المشركيف كاستبعادىـ لكقكعو, فكفار مكة كغيرىـ مف كفار األمـ السابقة أنكركا  -ُ

تكحيد األلكىية كأقركا بتكحيد الربكبية, فإنيـ كانكا منكريف أشد إنكار اليكـ اآلخر كمنكريف لمبعث 
 .األنعاـچٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ كرىـ, قائميف: مف قب
كاإلنجيؿ  ىفالتكراة المنزلة عمى مكس ,فساد تصكر الييكد كالنصارل لميكـ اآلخر -ِ

كما أخبرنا القرآف الكريـ لكنيـ  ,قد احتكت جميعيا عمى عقيدة اليكـ اآلخر ,المنزؿ عمى عيسى
كأفسدكا عقيدتيـ  ,كأنكركا اليكـ اآلخر ,في عقائد أنبيائيـ كتعديبلن  ان ر يضمكا كشددكا  كأحدثكا تغي
ـٍ ًلقىاءى " كما قاؿ شارح الطحاكية: ٍتيي ـى أىفَّ الرُّسيؿى أىٍنذىرى يىنَّ اٍعًترىاؼه ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلكيفَّاًر الدَّاًخًميفى جى

ا أىٍنذىرى بً  كا ًبمى ًميعي الرُّسيًؿ أىٍنذىري ـٍ ىىذىا. فىجى , ًمٍف عيقيكبىاًت اٍلميٍذًنًبيفى ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً يىٍكًمًي ـٍ اتىمييي . "ًو خى
(ٕ) 

لئليماف باليكـ اآلخر تأثير عجيب  في تكجيو سمكؾ اإلنساف : أثر اإليماف باليكـ اآلخر-ّ
لتزاـ بمكاـر األخبلؽ كشيكع التعاكف عمى ى اإللإالفرد كالمجتمع كيؤدم  لعمى مستك كضبطو 
 .األنعاـچڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گچ تقكل كما قاؿ اهلل البر كال
كىي باقية إلى يـك  ,لمناس كافة فرسالة الرسكؿ محمد : عمـك رسالة محمد -ْ
ڄ  ڄ    ڄ    چ لذلؾ قاؿ اهلل تعالى:  ,أخر الرسؿ كالرسكؿ  ,فالقرآف الكريـ آخر الكتب ,القيامة

مَّده "كقد بيف ىذا شارح الطحاكية فقاؿ: , ُْْآؿ عمراف: چچڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ميحى لىمَّا كىافى كى

                                                           

 (َٕ( ال تحزف )ص:  ُ)
 (ُٗٓ/ ِ( شرح الطحاكية ت األرناؤكط ) ِ)
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اًشري اٍلميقىفّْي بىيَّفى تىٍفصً  كىافى ىيكى اٍلحى كىافى قىٍد بيًعثى ىيكى كىالسَّاعىة كىيىاتىٍيًف . كى اتىـى اأٍلىٍنًبيىاًء , كى يؿى اآٍلًخرىة خى
دي في شىٍيءو ًمٍف كيتيًب اأٍلىٍنًبيى   . (ٔ)"اءً بىيىاننا الى ييكجى

ًميمىةي. فىأىٍخبىرى الفإف " مىٍيًو اٍلًكتىابي كىالسُّنَّةي, كىاٍلعىٍقؿي كىاٍلًفٍطرىةي السَّ يمىافي ًباٍلمىعىاًد ًممَّا دىؿَّ عى مَّوي اإٍلً
ا ٍنًكًريًو ًفي غى مىى مي مىٍيًو, كىرىدَّ عى ـى الدًَّليؿى عى ٍنوي ًفي ًكتىاًبًو اٍلعىًزيًز, كىأىقىا انىوي عى ًر اٍلقيٍرآفً سيٍبحى  (ٕ)."ًلًب سيكى

 اليوم اآلخر من خالل سورة إبراىيم-الرابع المطمب
إف المتأمؿ في آيات اليكـ اآلخر في ثنايا سكرة إبراىيـ يقؼ عمى مجمكعة أمكر متعمقة 

 :في ىذا اليـك العظيـ مف أبرزىا

لرسكلو  بياف حاؿ الظالميف يـك القيامة كما ذكرتو السكرة حيف عرضت تسمية اهلل  -ُ
 .كمف سار معو عمى دربو

ی    ی  جئ      حئ  مئ    یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچ  قاؿ تعالى: 

فيذه اآلية تبيف حاؿ الظالميف يـك القيامة كىي ترتفع أبصارىـ إلى األعمى , إبراىيـ چىئ   يئ   
كصؼ  مفتكحة ال يستطيعكف حفظيا كال ردىا مف ىكؿ مشاىد ىذا اليكـ العظيـ, ثـ نجده يكاصؿ

إنيـ حيف  .إبراىيـ چپ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  سبحانو: حاليـ قائبلن 
مرتفعة إلى أعمى ال تتحرؾ أجفانيـ  كرؤكسيـكف مسرعيف خائفيف, رجتتبعثر عنيـ قبكرىـ  يخ

كعيكنيـ جاحظة , أما قمكبيـ فيي مف شدة الفزع كالرىبة خالية مف كؿ شيء كأفئدتيـ ىكاء لـ 
ألنو شغمو الرىب كالذىكؿ مف  ؛مف ىكؿ الصدمة حتى ال يمتفت أحد حكلو تعي شيئان  أك تعد تفيـ
مسرعيف إلى إجابة الداعي حيف يدعكىـ إلى الحضكر بيف  " :كبيف ذلؾ السعدم بقكلو ,كؿ شيء

مٍَّت  چٻ  ٻ    چ يدم اهلل لمحساب ال امتناع ليـ كال محيص كال ممجأ, أم: رافعييا قد غي
أم: أفئدتيـ فارغة چپ   ڀ      پٻ  ٻ  پ  پچ  ألذقاف, فارتفعت لذلؾ رءكسيـ,أيدييـ إلى ا

 (ٖ)."مف قمكبيـ قد صعدت إلى الحناجر لكنيا مممكءة مف كؿ ىـ كغـ كحزف كقمؽ
لك نظرنا إلى ماذا سيطمب المشرككف مف اهلل يـك : طمب  الظالميف تأخير ىذا اليكـ -ِ

ڀ  ڀ  ٺ  چ ذلؾ بقكلو :   كما اهلل ,ر ىذا اليكـالقيامة لكجدناىـ يطمبكف منو أف يؤخ

ڦ  ڦ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 إف يكـ القيامة الذم أمر اهلل رسكؿ اهلل  ,إبراىيـچڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
بتخكيؼ الظالميف منو, نظران لما فيو مف الرعب كصنكؼ العذاب يقـك الظالمكف بطمب خطير 

                                                           

 (ِْٗ/ ِ( شرح الطحاكية في العقيدة السمفية ) ُ)
 (ُْٗ/ ِ) المرجع السابؽ(  ِ)
 .(ِْٕ( تفسير السعدم )ص: ّ)
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ف ربيـ أال كىك تأخير العذاب قميبلن حتى يستجيبكا لنداء الرسؿ فيستدرككا عمى أنفسيـ م
ڦ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ فيقكلكف  ,كيتخمصكا مف العذاب المييف

, كسرعاف ما يأتييـ الجكاب عمى ىذا إبراىيـچڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
الدنيا تحمفكف كتغمظكف األيماف بأفكاىكـ كألسنتكـ أنكـ الطمب مشحكف بتكبيخيـ أكلـ تككنكا في 

كفعمتـ  ,چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ ستعيشكف أبد الدىر كلف تبعثكا 
 ي:كال جزاء كال حساب . يقكؿ المراغأفعالكـ الشنيعة كأنتـ تعتقدكف بدكاـ الحاؿ كخمكده ببل نياية 

ىكؿ يـك  -زجرىـ عما ىـ عميو مف الظمـ شفقة بيـٌكؼ أييا الرسكؿ القـك الظالميف, كاخك  "
ربنا أرجعنا إلى يركف العذاب كاقع يقمكف  فيـ حيف العذاب كشدتو حيف يقكلكف مف اليمع كالجزع:

خبلقريبان  الدنيا, كأميمنا أمدان  ص العبادة لؾ, بعد أف , نجب فيو دعكة الرسؿ إلى تكحيدؾ, كا 
أم چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  :ثـ رد عمييـ مقالتيـ بقكلو, جحدنا ذلؾ

كحينئذ يقاؿ ليـ عمى سبيؿ التكبيخ كالتقريع: ألـ تحمفكا فى الدنيا أنكـ إذا متـٌ ال تخرجكف لبعث 
النحؿ: چہڻ  ۀ  ۀ  ہچ كأقسمكا باهلل جيد أيمانيـ »كال حساب كما حكى اهلل عنيـ 

 (ٔ)."فذكقكا كباؿ أمركـّٖ
تقريع الظالميف الكافريف المنكريف لمبعث كاليـك اآلخر  ثـ بدأت السكرة تسترسؿ في -ّ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ فيقكؿ سبحانو: ,ؤنبيـ أشد تأنيبتك كتكبيخيـ 

ككشفت اآلية حقيقة ىذا المصير في  ,إبراىيـچڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
يات القدر منيـ , اآلخرة كىي السير عمى نيج الظالميف كالمشركيف دكف غيرة أك تأثر مف مجر 

 مما أدل إلى ىبلكيـ كـ أىمؾ مف كاف قبميـ قد أجـر كظمـ.

ہ  ہ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ يقكؿ تعالى:بعض مشاىد اليكـ اآلخر:  -ْ

تصكر ىذه اآلية نياية العالـ المشيكد عمى مدار الزماف كاستبدالو , إبراىيـچھ  ھ  ھ  
ؾ أف تتخيؿ كيؼ يينيى األرض كيستبدليا بأرض انظر كل ,بعالـ جديد كؿ حسب  مشيئة اهلل

كبيرة عظيمة أك ينيي السمكات كيستبدليا بسماكات أعظـ مف المعيكدة عمى طريقة يعمميا 
يكـ تتبدؿ ىذه األرض أرضان أخرل, كتتبدؿ السماكات "سبحانو جؿ في عبله ,يقكؿ الصابكني: 

فضة نقية, لـ يسفؾ فييا دـ, كلـ يعمؿ سماكات أخرل قاؿ ابف مسعكد: تيبدَّؿ األرضي بأرضو كال

                                                           

مطبعة ـ, الناشر: شركة مكتبة ك  ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔ, ُأحمد بف مصطفى المراغي ط ,( تفسير المراغيُ)
 (ُٔٔ/ ُّ) مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر .
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نما  , إبراىيـچہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چعمييا خطيئة أم خرجت الخبلئؽ جميعيا مف قبكرىـ, كا 
 (ٔ)."ىـ في أرض المحشر أماـ الكاحد القيار

ف يساقكف كقد قيدت أيدييـ لسكرة تصؼ حاليـ كىـ أذلة مغمكبكف ميطعك ثـ نجد ا -ٓ
  .إبراىيـچھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ اؿ تعالىكما ق ,كأرجميـ إلى األعناؽ
ميـ ًإلى رقابيـ باألصفاد كىي األغبلؿ كالسبلسؿ "قاؿ الطبرم:  چ أم مقرَّنة أيدييـ كأرجي

﮶    ﮵   أم ثيابيـ التي يمبسكنيا مف قطراف كىي مادة يسرع فييا اشتعاؿ  ,إبراىيـچ﮴ 
 (ٕ)".حدتو, كىك أسكد المكف منتفي الريحالنار, تيطمى بيا اإًلبؿ الجربى فيحرؽ الجربى بحٌره ك 

لباسيـ يكـ القيامة بعد أف تناكلت السكرة صكرتيـ كىـ مقرنكف كمصفدكف أذلة تكمؿ  -ٔ
﮵   چ  الحديث عف لباسيـ في قكلو تعالى: , أم ثيابيـ مصنكعة مف كسائؿ إبراىيـ چ﮴ 

جكىيـ النار أم تعمكا فكؽ ليذكقكا كباؿ ظمميـ كشركيـ كتقشر ك  ؛كريية الرائحة سريع االشتعاؿ
 رؤكسيـ كتحيط بأجساميـ حتى تزدادكا عذابان ضعفان مضاعفان مف نار جينـ.

 ,مف مكاصفات اليـك اآلخر أنو ال بيع فيو كال خبلؿ: اليكـ اآلخر ال بيع فيو كال خبلؿ -ٕ
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ  كما قاؿ تعالى:

﮷   ﮶   ﮵   ﮹     ﮴   كالمتأمؿ في اآلية يدرؾ بأف اهلل تعالى يطمب مف المؤمنيف عبر  ,إبراىيـ چ﮸ 
مف قبؿ أف يأتي يـك الحساب كىك اليـك الذم  ,ىذه اآلية بأف يبادركا كينشطكا في األعماؿ الطيبة

 مستقر فيو كعف حاؿ المقر كالمكاف الذم ,البيع فيو كال تجارة كال عبلقات كال صداقة كال مكدة
ثـ نجد السكرة , إبراىيـ چگ   گ  گ    گک  کچ  قاؿ تعالى ,الظالميف فيو الظالميف

بأف  ,يمف عؿ عباده بنعمة التثبيت -جؿ كعبل-تعرضت لذكر اآلخرة في سياؽ بياف أف الحؽ 
كيكاصمكف  ,كذلؾ في الحياة الدنيا ,يجعميـ يتمفظكف بكممة التكحيد تائبيف مرابطيف ال يتزحزحكف

 التكحيد في اآلخرة ال يخافكف إذا سئمكا.ى الثبات عم
كا "قاؿ الشككاني:  اري مىبىييـي المَّوي ذىًلؾى فىصى كىىا سى ـٍ لىمَّا كىفىري ًة المًَّو كيٍفرنا أىنَّيي اٍلميرىادي ًبتىٍبًديًؿ ًنٍعمى

ليكا قى  ـٍ دارى اٍلبىكاًر أىٍم: أىٍنزى مُّكا قىٍكمىيي ـٍ ًمفى اٍلكيٍفًر دىارى ميتىبىدًّْليفى ًبيىا اٍلكيٍفرى كىأىحى يَّنيكهي لىيي ـٍ ًبسىبىًب مىا زى ٍكمىيي
يى  ؾي اٍلبىكىاًر, كىًىيى جى : اٍليىبلى ـي, كىاٍلبىكىاري  (ٖ). "نَّ

                                                           

 (ْٗ/ ِ) , لمصابكني( صفكة التفاسيرُ)
 (.ِٓ/ ُٕ),تفسير الطبرم  (ِ)
ىػ, الناشر: دار ابف كثير, ُُْْ, ُ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني,ط( فتح القدير ّ)

 (َُّ/ ّ) دمشؽ, بيركت -دار الكمـ الطيب 
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ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  چ مشاىد أخرل مف عذاب الكافريف يكـ القيامة:قاؿ تعالى: -ٖ

﮳  ﮴    ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﮲     ۋ   ۅ    ۋے  ۓ  ۓ 

المشركيف يـك القيامة يتناكلكنو جرعة بعد جرعة  ابتكضح اآليات أف شر , إبراىيـچۉ    ۅ  ۉ
كال يكاد ابتبلعو لريحتو الكريية كمذاقو المر, كمف صكر عذاب الظالـ الكافر أف يأتيو أسباب 

﮴    ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  چ يقكؿ تعالى : ,المكت كأنكاع العذاب ككؿ الشدائد ﮳   ﮲   

الكافر يطمب المكت  لـكعندىا نجد الظا ,إبراىيـچۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
عذاب عظيـ ال  ثـ مف كراء ذلؾ سيقع في ,كيأتيو المكت مف كؿ مكاف كما ىك بميت ,كال ينكلو

كىك ما يسيؿ , إبراىيـچہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ , قاؿ تعالىيقؿ بشاعة مف السابقة
 قيح.مف أجساد أىؿ الكفار مف دـ ك 

ڌ  ڌ   چ  قاؿ تعالى: :بياف بعض مف صفات الظالميف الكافريف الذميمة -ٗ

 ,إبراىيـ چک  گ  گ  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک
ار الشيكات لشيكات الدنيكية الذيف يختاركف دحيث بينت اآلية الكريمة كيؼ أف المشركيف أىؿ ا

ک   چ حيث قاؿ سبحانو: ,اآلية الكريمة في فاصمتيا كالمتع الزائمة عمى الدار اآلخرة, قد بينت

 ىـ في ضبلؿ بعيد عف الحؽ ال يرتجيف بيذه الصفات بأنيـ مكصكفك  چگ  گ  گ  گ  
 فيـ في حاؿ ضبلؿ راسخ متمكف فييـ. ؛ىداية أك إصبلح

مف خبلؿ رصد  ,كىكذا نككف قد كقفنا عمى أبرز المكاقؼ كالمشاىد المتعمقة باليكـ اآلخر
 .سكرة إبراىيـ آيات 
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 المطمب الخامس

  :الجنة وأحوال أىميا من خالل قولو تعالى

  ِّإبراىيـ:  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ   چ 

 أواًل الجنة لغة واصطالحاً 

نَّو .الجنة لغًة: ٔ  كالجمع السترة,: كالجنة. سبلح مف بو استترت ما: بالضـ ةنَّ كالجي "الجى
نىفي  فَّ : يقاؿ .الجي ٌنةو, اٍستىجى نَّةي . ..بسيترة استتر أم ًبجي ٌناتي  كمنو البستاف,: كالجى  تسمّْي كالعرب. الجى
ٌنةن  النخيؿ   (ُ) ."جى

نَّةي  ديقةي : كالجى رً  ذىاتي  الحى ٍمعييىا كىالنٍَّخًؿ, الشَّجى ًفييىا ًجناف, كىجى , كى ييقىاؿي  تىٍخًصيصه  ًلمنٍَّخؿً  كى
ٍيًرىىا قىاؿى . كىغى ًمي   أىبك كى نَّة تىكيكفي  الى : التٍَّذًكرىةً  ًفي عى ـً  ًفي الجى ًفييىا ًإالَّ  اٍلعىرىبً  كىبلى , نخؿه  كى  لىـٍ  فىًإفٍ  كعنبه
كىانىتٍ  ذىًلؾى  ًفييىا يىكيفٍ  رو  ذىاتى  كى ًديقىةه  فىًييى  شىجى لىٍيسىتٍ  حى نَّةو, كى   (ِ) بجى

 نير كفييا القيامة, يـك ألكليائو اهلل أعدٌ  التي الكرامة دار ىي"  .الجنة اصطالحًا:ٕ
بؿ فييا ما تشتيي األنفس كتمذ األعيف,  (ّ)" .حسناء كزكجة مثمرة, كشجرة عالية, كغرفة يطرد,

اِلِحيَن، ِلِعَباِديَ  َأْعَدْدتُ فقاؿ: "  كما أخبرنا بذلؾ الحبيب محمد  ُأُذنٌ  َواَل  رََأْت، َعْينٌ  اَل  َما الصَّ
  (ْ) َبَشٍر" َقْمبِ  َعَمى َخَطرَ  َواَل  َسِمَعْت،

 سدرة عند السابعة السماء في كمكضعيا اهلل أطاع لمف الثكاب دار ىي الجنة"  :كقيؿ
  (ٓ) ."المنتيى

                                                           

, ىػ(ّّٗأبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: العربية,  كصحاح المغة تاج الصحاح( ُ)
/ ٓبيركت) -ـ الناشر: دار العمـ لممبلييف  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ , ْط,تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار

َِْٗ). 
بف منظكر األنصارم محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ا (ََُ/ ُّلساف العرب ) (ِ)

 بيركت -ىػ, الناشر: دار صادر  ُُْْ  ,ّط ىػ(ُُٕالركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
, ُعبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكياف ط السمؼ عقيدة تقرير في الشنقيطي األميف محمد الشيخ جيكد (ّ)

 .(ْٖٗ/ ِ)عكدية مكتبة العبيكاف, الرياض, المممكة العربية الس, الناشر ـ ُٗٗٗىػ/ُُْٗ
 .(ُِٕٓ/ ْ) ِِْٖو في كتاب الجنة كصفة نعيميا حديث رقـ صحيحفي مسمـ أخرجو  (ْ)
الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية , ىػُُِْ, ُط, نخبة مف العمماء كالسنة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ (ٓ)

 .(ِّٖ: ص),المممكة العربية السعكدية -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
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ثانيًا: أقوال المفسرين في تفسير اآلية الوحيدة التي تناولت ذكر الجنة 
 وأحوال أىميا في سورة إبراىيم

 بساتيف الصالحات األعماؿ ممكاكع ككتبو كرسمو باهلل آمنكا الذيف كأدخؿمعنى اآلية  -ُ
 يسممكف المبلئكة: يعني  سىبلىـه  ًفييىا تىًحيَّتيييٍـ  ربيـ بأمر أبدان  فييا ماكثيف األنيار دكنيا تجرم
  (ُ) .بالسبلـ بعضان  بعضيـ كيحيي فييا عمييـ

ـً  المحيي أىف .ِ ًئكىة,: قيؿكى  تىعىالىى, اهلل ىيكى قيؿ:  ًبالسَّبلى  ان كترحيبان, كقيؿتحييـ تكريم اٍلمىبلى
ـً  المحيي   (ِ) .بعض عمى بىعضيـ ًبالسَّبلى

 التحية أك الممؾ, أم هلل التحيات كمنو السبلمة, دائـ الممؾ . "قيؿ المراد بالتحية ّ
  (ّ) ."بيا سممكا تبلقكا إذا المعركفة

مىى أىمٍ  چۋ  ۅ   ۅ چ  . قكلو:ْ  چ  ەئەئ ائ  چ كقكلو:. كىااًلٍسًتٍئنىاؼً  ااًلٍسًتٍقبىاؿً  عى

ًقيؿى . ًبأىٍمًرهً  أىمٍ  تىٍيًسيًرهً  ًبمىًشيئىًتوً : كى قىاؿى . كى بًّْيـٍ  ًبًإٍذفً :" كى ا" رى تىٍفًخيمنا تىٍعًظيمن  (ْ) .كى

فيك عيف  ,ثكاب مف اهلل لمذيف آمنكا عظيــ أىميا فييا ىك نعتك . إف دخكؿ الجنة ى ٓ
 دخكؿ الجنة  ككف ,ـ انقطاعياذه النعمة كعدى دكاـ إلى ةاشار خمكدىـ فييا ك  الخالصة المنفعة
بًّْيـٍ  ًبًإٍذفً     (ٓ) .فيذه المنفعة الخالصة الدائمة مقركنة بالتعظيـ رى

 التعرُّض كفي كىدايتو بتكفيقو أك مًرهإذف ربيـ أم بأب ةجنال آمىنيكا الًذيفى  كأدخؿ. ٔ
 المبلئكةي  ىـ ًخمكفكالميدٍ  بيـ المطؼً  مف مزيدً  إظياري  ضميًرىـ إلى اإلضافةً  مع الربكبيةً  لكصؼً 
  (ٔ) السبلـ عمييـ

                                                           

 بمكغ الى اليداية اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره, كأحكامو, كجمؿ مف فنكف عمكمو (ُ)
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي  النياية أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

جامعة الشارقة ,  -مي دراسات العميا كالبحث العمىػ( المحقؽ : مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الّْٕ)المتكفى : 
الناشر : مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗالشاىد البكشيخي الطبعة : األكلى , .بإشراؼ أ.د

 .(َّّٖ/ ٓ) .جامعة الشارقة -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -
 (:ُُّ/ ّ) السمعاني ( انظر تفسيرِ)
 (ُّٔ/ ِ) السبلـ عبد فب العز تفسير (ّ)
 .(ّٖٓ/ ٗ) القرطبي تفسيرانظر  (ْ)
 (:ّٖٕ/ ُُ) الكتاب عمـك في ( انظر المبابٓ)
 بتصرؼ قميؿ.(ّْ/ ٓ) الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد=  السعكد أبي تفسير (ٔ)
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. كمعنى اآلية "كأدخؿ اهلل المؤمنيف الطائعيف الذيف عممكا األعماؿ الصالحة جنات ٕ
تجرم مف تحت ثمارىا كأشجارىا كقصكرىا األنيار, كىـ خالدكف في ىذه الجنات ال يخرجكف 

رادتو كتكفيقو كىدايتو ليـ , منيا كال يمكتكف , فنعيميـ فييا دائـ ال ينقطع, ككؿ ذلؾ بإذف رب يـ كا 
كيحييـ ربيـ سبحانو بالسبلـ كتحيييـ المبلئكة بالسبلـ كيحيي بعضيـ بعضان بالسبلـ , كىي 
كممة دعاء بالسبلمة مف كؿ العاىات كالمنغصات كالتعبير عف دخكؿ الجنة بالفعؿ الماضي 

  (ُ)لتحقؽ حصكلو , فاهلل تعالى ال يخمؼ كعده." 

 والمعاني المستفادة من آية الجنة الواردة في سورة إبراىيم ثالثًا: العبر

 الجنة دار السبلمة كاألماف مف كؿ المنغصات كالنكبات كاألمراض كاألغيار .ُ

. أىؿ الجنة يعيشكف في بساتيف خضراء كاسعة ساترة كافرة تدب فييا الحياة في نماء كأنيار ِ
 جارية كأكؿ كشرب كىناء كسعادة.

ار الحياة في الجنة كال نياية كألجؿ انياء البقاء فييا بؿ خمكد سرمدم ال يؤؿ إلى .دكاـ كاستمر ّ
 زكاؿ البتة كىذا كماؿ النعيـ االطمئناف ألصحاب الجنة.

. ميما تحصمت السعادة لمناس في الحياة الدنيا فإنيا تزكؿ كتنتيي أما دار المقامة كالسعادة ْ
 كال تنتيي.لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات فييا تدـك 

ذنو , كاألعماؿ الصالحة مف العباد سبب لذلؾ". ٓ   (ِ). "دخكؿ الجنة إنما يككف برحمة اهلل كا 

 . إفشاء السبلـ سنة قرآنية نبكية نتيجة أىؿ الجنة.ٔ

. دخكؿ الجنة لممؤمنيف مسألة مؤكدة كثابتة كال يحكؿ بينيـ كبيف ذلؾ إال مجرد كقت كلذا ٕ
 لمبني لممجيكؿ كىذا كعد مف اهلل تعالى الذم ال يخمؼ الميعاد.عبر بصيغة أدخؿ بالماضي ا

 

                                                           

 (ُٗٓ/ٓ(التفسير المنيجي لنخبة مف عمماء األردف بإشراؼ أ.د. أحمد شكرل )ُ)
 (ُُٔ/ٓالتفسير المنيجي لنخبة مف عمماء األردف بإشراؼ أ.د. أحمد شكرل )(ِ)
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 المبحثىالثالث
ىرالقظىاإلندانىبالذوطانىفيىضوءىالدورة

 ىككيؼ أف الشيطاف يطغ ,عف اإلنساف كعبلقتو بالشيطافتحدثت سكرة إبراىيـ
 .ثـ يتنصؿ مف أعمالو كيتكب اإلنساف

 .باإلنساف كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتناكؿ عبلقة الشيطاف

 :الشيطان لغة واصطالحاً  -المطمب األول

 الشيطان لغة: -أوالً 
ذكر جماعة مف أىؿ المغة أف الشيطاف نكنو أصمية عمى كزف فيعاؿ مشتؽ مف شطف: 

كتشيطف, صار أم بعد, فيك بعيد بطبعو عف طباع البشر, كبعيد بفسقو عف كؿ خير, كشيطف 
 .كالشيطاف كفعؿ فعمو

يطاف نكنو زائدة عمى كزف فعبلف فيك مف شاط يشيط: إذا احترؽ كذكر جماعة أف الش
 (ٔ)غضبان, ك عمى ىذا األساس يككف ممنكعان مف الصرؼ.

 .كالنكف ىنا أصمية ,أك عف رحمة اهلل ,يقاؿ: شطف إذا بعد عف الحؽ
أف نكف الشيطاف إذا جعمت أصمية كاف مف الشطف كىك: البعد عف " :كذكر ابف األثير

ف جعمت زائدة كاف مف شاط يشيط: إذا ىمؾ, الخير, أك ال حبؿ الطكيؿ, كأنو طاؿ في الشر, كا 
 (ٕ). "أك مف استشاط غضبان, إذا احتد في غضبو كالتيب, قاؿ: كاألكؿ أصح

 .(ٖ)"أف مف العمماء مف صحح المعنييف مع قكليـ بأف األكؿ أصح" :كذكر ابف كثير
اؿ: نكل شطكف أم بعيدة, كبئر شطكف: أم كالشطف: البعد, كمنو شطنت داره, أم بعدت, كيق"

كل ىوى "بعيدة القعر, كيقاؿ لمحبؿ شطف سمي بذلؾ لطكلو, كجمعو أشطاف, ك في الحديث: 
 " (ٗ)" شاطن في النار

                                                           

( , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٕٖ(, كالقامكس المحيط )صِّٕ/ُّ) (انظر لساف العرب ُ)
 .(ُُٗ)ص بيركت. –لمرافعي, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي, الناشر : المكتبة العممية 

 .(َُُٔ/ِ)البف األثير,ة في غريب الحديث كاألثر ( النياي ِ)
 .(ُٓ/ُ(تفسير ابف كثير ) ّ)
 الحديث اٍلحؽ. غريب مف اٍلبعيد: , كالشاطف(َِٔ/ ّٖ) ِّٕٔحديث رقـ دمشؽ عساكر تاريخ أخرجو ابف( ْ)

 (ٕٗٓ/ّ) قتيبة البف
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 . (ٔ)"الشاطف البعيد عف الحؽ"قاؿ ابف قتيبة:  

بعد في المعنى بأف الشيطاف مأخكذ مف معنى الكيمكف أف نحاكؿ الجمع بيف ىذه الكجكه 
ناصركه  الذيف عظا كغيظان مف أكلياء اهللكمف معنى التجاكز ثـ نجده يتميز  ,عف اهلل كىدم الحؽ

في الخاتمة أف يشطف نفسو في النار كيدسيا في قعر جينـ فيككف مف اليالكيف  كمصيره
 البعداء كالمرجكميف

 تعريف إبميس والشيطان في االصطالح: -ثانيا

لنار, كالذم كاف يجالس المبلئكة كيتعبد معيـ, كليس مف إبميس ىك ذلؾ المخمكؽ مف ا"
الدعائو أف النار  ؛جنسيـ , فمما أمر اهلل مبلئكتو بالسجكد آلدـ خالؼ أمر ربو بتكبره عمى آدـ

,فكاف جزاء ىذه المخالفة أف طرده اهلل التي خمؽ منيا خير مف الطيف الذم خمؽ منو آدـ 
إعبلمان لو بأنو قد أبمس مف الرحمة, كأنزلو مف السماء رحمتو, كمحؿ أنسو, كسماه إبميس  مف

مذمكمان مدحكران, فسأؿ اهلل النظرة إلى يكـ البعث, فأنظره الحميـ الذم ال يعجؿ عمى مف عصاه, 
 (ٕ)."فمما أمف اليبلؾ إلى يـك القيامة تمرد كطغى

 الشيطان في االصطالح: -أ

 كاإلنس الجف جانب مف فأما, ابكالدك , كالجف, اإلنس مف متمرد عات مخمكؽ كؿ"  
 قاؿ كأشكالو صكره بشتى األرض في الفساد بذر كمحاكلة, اهلل ألمر كالعصياف التمرد فيك

ڇ  ڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃچ :تعالى

 (ٖ)."جنسيا عف بو تميزت الذم كاألذل الخبث فيك الدكاب جانب مف كأما ,األنعاـ چڇ      ڍ  
 آلدـىك اسـ عمـ عمى عدك اهلل الذم خمقو مف نار كأمره بالسجكد " :إبميس اصطالحاً  -ب

كأنظر إلى يكـ الكقت لو كتشريفان فأبى إبميس أف يسجد آلدـ كاستكبر فمعنو اهلل كطرده  اكرمان 
, كيمكف أف أقكؿ ىك أبك الجف المنظر إلى يـك الديف  (ٗ)."المعمـك

                                                           

 (ٕٗٓ/ّ( غريب الحديث )  ُ)
 (َِٗ/ّ( مختصر تفسير ابف كثير ) ِ)
ق,الناشر دار إشبيميا ُُْٗ, ِ,طعبيداتنكفات  عبدالكريـ, د.كالسنة الكتاب ضكء في لجفا عالـ( ّ)

 (ْٓٔصالرياض)
, ألطاؼ الرحمف بف ثناء اهلل ,الناشر عمادة البحث العممي الجامعة  المسائؿ العقدية المتعمقة بيدـ (4)

 (ِِٔاإلسبلمية بالمدينة )ص
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 :شيطان باإلنسانعالقة ال-المطمب الثاني

العداكة ا العبلقة بينيم أف اإلنساف نجدب فايطشعبلقة ال نمقي الضكء عمىلك أردنا أف 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ كما قاؿ تعالى: بينيما منذ األزؿ.

 يكسؼچڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ , كقاؿ فاطرچچ    چ  

 :أسباب العداء وتاريخو

عداء بيف اإلنساف كالشيطاف عداء بعيد الجذكر, يعكد تاريخو إلى اليـك ال" كشدة ىذا 
عف أنس: أٌف رسكؿ فالذم صكر اهلل فيو آدـ, قبؿ أف ينفخ فيو الركح, فأخذ الشيطاف يطيؼ بو, 

َر المَُّو آَدَم ِفى اْلَجنَِّة َتَرَكُو َما َشاَء المَُّو َأْن َيْتُرَكُو َفَجعَ " :قاؿاهلل  َل ِإْبِميُس ُيِطيُف ِبِو َلمَّا َصوَّ
 (ٔ) ."َيْنُظُر َما ُىَو َفَممَّا َرآُه َأْجَوَف َعَرَف َأنَُّو ُخِمَق َخْمًقا اَل َيَتَماَلكُ 

فمما نفخ اهلل في آدـ الركح, كأمر المبلئكة بالسجكد آلدـ, ككاف إبميس يتعبد اهلل مع 
پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ر, كأبى السجكد آلدـ:مبلئكة السماء, فشممو األمر, كلكنو تعاظـ في نفسو كاستكب

 .األعراؼچڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

عينيو, فإذا بو يجد أعظـ تكريـ, يجد المبلئكة ساجديف لو, كلكٌنو  لقد فتح أبكنا آدـ
 يجد عدكان رىيبان يتيدده كذريتو باليبلؾ كاإلضبلؿ.

ف اهلل بإبقائو حٌيان كطرد اهلل الشيطاف مف جنة الخمد بسبب استكباره, كحصؿ عمى كعد م
, كقد قطع المعيف األعراؼچڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ إلى يكـ القيامة: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ عمى نفسو عيدان بإضبلؿ بني آدـ: 

قكلو ىذا يصكر مدل الجيد ك  .األعراؼچک  گ  گ   گ  گ    کژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک
ذلو إلضبلؿ بني آدـ, فيك يأتيو مف كؿ طريؽ, عف اليميف كعف الشماؿ, كمف األماـ الذم يب

 (ٕ)"كمف الخمؼ
 
 

                                                           

.أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب البر كا (ُ) الىؾي ٍمقنا الى يىتىمى ًمؽى اإًلٍنسىافي خى  ُٖٓٔحديث رقـ لصمة باب خي
الىؾي  (.ُّ/ٖ)  (َّٔ/ ْ) كاألثر الحديث غريب في النياية .يتماسىؾي  الى  أىمٍ : يىتىمى
ـ, الناشر: ُْٖٗ -ىػ َُْْ, ْطعمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, , ( عالـ الجف كالشياطيف ِ)

 (ّٓ)ص:  لككيتمكتبة الفبلح, ا
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 الصراع بين الحق والباطل واإلنسان والشيطان -المطمب الثالث
إفَّ الذم يرسمو القرآف الكريـ لممعركة بيف شياطيف اإلنس كالجف مف ناحية, ككؿ نبي "

ىذا المشيد بكؿ , ة اهلل المييمنة كقدره النافذ مف ناحية ثالثةكمشيئ ,كأتباعو مف ناحية أخرل
 ,إنيا معركة تتجمع فييا قكل الشر في ىذا الككف جكانبو جدير بأف نقؼ أمامو كقفة قصيرة:

ىي عداء الحؽ الممثؿ , تتجمع في تعاكف كتناسؽ إلمضاء خطة مقررة ,شياطيف اإلنس كالجف
 چڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ چ ,رة فييا كسائمياخطة مقر , في رساالت األنبياء كحربو

يمد بعضيـ بعضا بكسائؿ الخداع كالغكاية كفي الكقت ذاتو يغكم بعضيـ بعضا! كىي  ,ُُِاألنعاـ: 
إف الشياطيف يتعاكنكف فيما بينيـ  ,ظاىرة ممحكظة في كؿ تجمع لمشر في حرب الحؽ كأىمو

كلكف  ,إلى الحؽ أبدان  ان بعضدكف بعضيـ بلؿ أيضا! إنيـ ال ييعمى الض كيعيف بعضيـ بعضان 
! كلكف ىذا الكيد كمو يزيف بعضيـ لبعض عداء الحؽ كحربو كالمضي في المعركة معو طكيبلن 

ال يقدر الشياطيف عمى شيء منو إال بالقدر الذم , إنو محاط بو بمشيئة اهلل كقدره ليس طميقان 
مى ضخامتو كتجمع قكل الشر العالمية كميا ع -يشاؤه اهلل كينفذه بقدره. كمف ىنا يبدك ىذا الكيد 

مقيدا مغمكال! إنو ال ينطمؽ كما يشاء ببل قيد كال ضابط. كال يصيب مف يشاء ببل معقب  -عميو 
كما يحب الطغاة أف يمقكا في ركع مف يعبدكنيـ مف البشر, ليعمقكا قمكبيـ بمشيئتيـ  -كال مراجع 

رادتيـ .. كبل! إف إرادتيـ مقيدة بمشيئة  اهلل. كقدرتيـ محدكدة بقدر اهلل. كما يضركف أكلياء اهلل كا 
كمشيد التجمع عمى , كمرد األمر كمو إلى اهلل -في حدكد االبتبلء  -بشيء إال بما أراده اهلل 

خطة مقررة مف الشياطيف جدير بأف يسترعي كعي أصحاب الحؽ ليعرفكا طبيعة الخطة 
 (ٔ)."ككسائميا
اء الشيطاف أمر قديـ نشأ منذ خمؽ آدـ عميو السبلـ كأمر إف كجكد أكلياء الرحمف كأكلي"

كقد تحدث القرآف الكريـ عف قصة ىذه , اهلل لممبلئكة بالسجكد لو فسجدت إال إبميس أبى كاستكبر
بميس في سكر شتى  (ٕ)" .العداكة بيف آدـ كا 

الشيطاف ال يتمكف مف نفس اإلنساف إال إذا أعرض  يمكن لمشيطان:اإلعراض نتاج 
فإذا أعرض اإلنساف عف الطريؽ المرسكـ لو, عاقبو , سكـىداية اهلل, كخرج عف المنيج المر عف 

 كؿ قكؿ كفى كؿ فعؿ. فياهلل بتمكيف الشيطاف منو, فيكجيو كجية الشر كالفساد 

                                                           

عداد: عمي بف نايؼ الشحكد, ( اإليماف بالجف بيف الحقيقة كالتيكيؿ ُ)  -ىػ  ُِّْالطبعة: األكلى,  جمع كا 
 .(ُِِ)ص:  ماليزيا. –ـ ,الناشر: دار المعمكر, بيانج  ََُِ

الطبعة: أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي المصرم,  ,( الكالء كالبراء في اإلسبلـ ِ)
 .(ُُُ)ص:  ـ,الناشر: دار الدعكة اإلسبلمية. َُِِ -ىػ  ُّّْاألكلى, 
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ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قاؿ تعالى: 

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

 .الزخرؼ چڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
كالضبلؿ, يستحكذ الشيطاف عمى النفس اإلنسانية, كيستكلى  الغي في التمادمكمع "

جماعة  فيعمييا استيبلء كامبلن, حتى يبمغ اإلنساف أف يككف جندينا إلبميس, أك عضكنا 
 (ٔ)."الشياطيف

محاكرة بعضيـ  يءيقكؿ: إف الشيطاف يس" ,راءاإلس چژڎ  ڈ  ڈ  ژچ  كقكلو:
 چڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ    ژچ  ينزغ بينيـ, يقكؿ: يفسد بينيـ, يييج بينيـ الشر بعضان 

, قد أباف ليـ عداكتو بما أظير آلدـ مف يقكؿ: إف الشيطاف كاف آلدـ كذريتو عدكان , اإلسراء
 (ٕ)."الحسد, كغركره إياه حتى أخرجو مف الجنة

ؿ عدك لبني آدـ ىك إبميس الذم ك الصراع بيف الحؽ كالباطؿ قديـ قدـ البشرية فأ ف" إ
 ,ص چمج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس   چ  :تعيد بإغكاء البشرية قائبلن 

كأقسـ ليما: َِاألعراؼ:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ كقاؿ 
كىنا تظير غريزة اإلنساف كضعفو أماـ المغريات, كىا , األعراؼچۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ     چ

ىك ذا قد ضعؼ أماـ إغراء الشيطاف, فأزليما كأكقعيما في المخالفة, ككاف ظاىر األمر أف قد 
 عصى آدـ ربو كغكل ثـ اجتباه ربو فتاب عميو كىدل.

ؽ الخبلفة كىكذا كانت حكمة اهلل ككاف أمره ألسرار ال يعمميا إال ىك لتعمر الدنيا, كلتتحق
هلل في األرض حكـ بأف يخرجا مف الجنة, كييبط الكؿ بعضيـ لبعض عدك, كليـ جميعا في 

 (ٖ)." األرض مستقر كمتاع إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا
 [ .ّٔ]الكيؼ:  چڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ قكلو تعالى: 

 (ٗ)."شغؿ قمبي بكسكستو حتى نسيت الحكت"قاؿ المفسركف: 

 
                                                           

 (ُْْ)ص:  بيركت . -سيد سابؽ , الناشر: دار الكتاب العربي  ,( العقائد اإلسبلمية ُ)
 (ِْٔ/ ُْ( تفسير الطبرم ) ِ)
 (ّّ/ ُ), لمحمد الحجازم,( التفسير الكاضح ّ)
اًشًعي )في ( النكت في القرآف الكريـ  ْ) اؿ بف عمي بف غالب الميجى عرابو(, عمي بف فىضَّ معاني القرآف الكريـ كا 

ـ دار النشر: دار ََِٕ-ُِْٖ, ُالقيركاني, أبك الحسف, دراسة كتحقيؽ: د. عبد اهلل عبد القادر الطكيؿ,ط
 .(َّٕ)ص:  بيركت. –الكتب العممية 
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 موقف إبميس من أولياءه كما تعرضو السورة-عالمطمب الراب
ڳ  ڱ         ڱ    ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳچ قاؿ تعالى 

ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 ,إبراىيـچۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۇۓ   ﮲  ﮳   ﮴   ڭ  ۇ  ۓے
كترل زعيـ المستكبريف, كمصدر الضبلؿ كالغكاية يأخذ ىنا ينتيي الحكار بيف الفريقيف, " 

كىك يسمع كيشاىد المتحاكريف مف أىؿ  جالكممة , كيمقي خطبتو بعد أف كاف يقؼ مكقؼ المتفر 
النار حيث قاؿ الشيطاف مخاطبان أتباعو بما معناه بعد أف قضي األمر دخؿ أىؿ الجنة في الجنة 

عد الحؽ عمى ألسنة رسمو فمـ تطيعكه , كلك أطعتمكه إف اهلل كعدكـ ك  :في النار ,كأىؿ النار
بأنو ال بعث كال جزاء كال جنة كال نار فأخمفتكـ كعدم  كزكران  ككعدتكـ كذبان  ,ألدركتـ الفكز العظيـ

كلكف دعكتكـ إلى  ,, كما كاف لي عميكـ مف تسمط أك قير أك حجة عمى تأييد قكلي لتتبعكني
جابتي فبل تمكمكني أبدا ,كلكف لكمكا أنفسكـ , فأنتـ الذيف الضبلؿ ,ككسكست لكـ فأسرعتـ إلى إ

كلكنكـ اخترتـ الشر رغـ  ,كنتـ تممككف كامؿ اإلرادة في اختيار طريؽ الخير أك طريؽ الشر
يا  ,تحذير اهلل لكـ مف سمكؾ سبؿ الشيطاف كما كاف مني إال الكسكسة كزخرؼ القكؿ كغركره

 نيإ ,سكاء, ما أنتـ بمغيثي مما أنا فيو مف العذاب كالنكاؿأتباعي كمنا في الغـ كاأللـ كالعذاب 
يا عمى أكليائو كجيكينيي الشيطاف خطبتو القاصمة ي ,كفرت اليكـ بإشراككـ إيام في الدنيا

 (ٔ)."تمؾ كانت خطبة الشيطاف في النارچۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  كأتباعو

 حرية االختيار قضية عقدية
 ؛تأديب أنفسيـ كزجرىاى لإالنار فيؤنبيـ كيدعكىـ يستمر إبميس في خطبتو في أىؿ "

فبل تممكني بما  :أم" , چہۀ  ہ  ہ  ہچ لكسكستو كأطاعكه فيقكؿ يـعاسمعمى 
خبلفي ليذا الكعد ,كلكمكا أنفسكـ الستجابتكـ لي بمجرد  كقعتـ  فيو بسبب كعدم لكـ بالباطؿ كا 

 (ٕ). "ال حجةك الدعكة التي ال سمطاف عمييا 
 "كىك معمكـ أصبل چہۀ  ہ  ہ  ہچ  كما حكى عنو سبحانو ليـ شيطافقاؿ ال ـى لً ك 

ألنكـ عدلتـ عما  ؛الجكاب أنو أراد ال تمكمكني عمى فعمكـ كلكمكا أنفسكـ عميو  (ٖ).بسبب كسكستو
 (ٗ).تكجو مف ىداية اهلل تعالى لكـ

                                                           

 (ُْٕ)ص,عادؿ الركيني(تأمبلت في سكرة إبراىيـ  ُ)
 (ُُٓ)ص مرجع السابؽال(  ِ)
 ( ََّ/ِ)  , لمزمخشرم( انظر الكشاؼ ّ)
 (ِّٕ/ٗ), لمرازم,( انظر مفاتيح الغيب ْ)
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, كاستقٌر يعني لما أدخؿ أىؿي الجنة الجنةى كأىؿ النار النارى  ",چک  ک  ک     چ ,كلوكق
, ككعدتكـ النٍُّصرة, فأخمفتكـ كعدم,  ف اهلل كعدكـ, أييا األتباعي أ بكؿ فريؽ منيـ قرارىـ, النارى
, يقكؿ: كما كاف لي عميكـ, فيما كعدتكـ مف چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ككفى اهلل لكـ بكعده 

 .چڻ  ڻ         چالنصرة, مف حجة تثبت لي عميكـ بصدؽ قكلي
 (ٔ)".االستثناء المنقطع عف األكؿ, كما تقكؿ: "ما ضرٍبتيو إال أنو أحمؽكىذا مف  

ركل سفياف, عف رجؿ, عف الحسف أنو قاؿ: إذا كاف " چڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  كقكلو تعالى
يكـ القيامة, كدخؿ أىؿ النار النار, كأىؿ الجنة الجنة, قاـ إبميس خطيبان عمى منبر مف نار, 

. كيقاؿ: إنيـ لما دخمكا النار, أقبمكا چڳڳ   ڳ   ک  گ  گ  گ  گ  چ  فقاؿ:
عمى إبميس, كجعمكا يتيمكنو كيمكمكنو كيقكلكف: أنت الذم أضممتنا, فيرد عمييـ إبميس عميو 

ڑ  ڑ   ک  ک  چ رٌده عمييـ لكيبل يغتركا بو في الدنيا, فذلؾ قكلو: -تعالى–المعنة, فبٌيف اهلل 

أىؿ الجنة الجنة, كأىؿ النار النار, فقاؿ إبميس يعني: لما فرغ مف األمر حيف دخؿ  چک
ـٍ بأنو  چک  گ  گ  گ  گ     چ  ألىؿ النار: يعني: البعث بعد المكت كالجنة كالنار كىكىعىٍدتيكي

ـٍ ًمٍف سيٍمطافو  مىٍيكي ما كافى ًلي عى ـٍ فكذبتكـ الكعد كى ال جنة, كال نار, كال بعث, كال حساب فىأىٍخمىٍفتيكي
قدرة عمى اإلكراه كالقير. كيقاؿ: لـ أكف ممكان فقيرتكـ عمى عبادتي. كيقاؿ: لـ  يعني: لـ يكف لي

ـٍ يعني: ٍبتيـٍ ًلي يكف لي حجة عمى ما قمت لكـ ًإالَّ أىٍف دىعىٍكتيكي  سكل أف دعكتكـ إلى طاعتي فىاٍستىجى
 (ٕ)"بدعكتي إياكـ كلكمكا أنفسكـ باإلجابة.يعني أستجبتـ لي طكعا كاختياران؛ فبل تممكني 

برىاف, فكاف ك ىذا يدؿ عمى أف الشيطاف أغكاىـ لمباطؿ كاالنحراؼ فقبمكه كأطاعكه دكف دليؿ أك 
 كاهلل يحاسبيـ لما أشركك بو كانحرفكا عف منياجو. ,ىذا بإرادتيـ كاختيارىـ ليذا تبرأ منيـ

ـٍ كىٍعدى ًإفَّ المَّ )ة اممجمع الكفار عميو باإليكضع لو منبر مف نار فيرقاه كيي "  قاؿ مقاتؿ: وى كىعىدىكي
ؽّْ  ـٍ )يكفى لكـ  (اٍلحى ـٍ فىأىٍخمىٍفتيكي ٍدتيكي ـٍ ًمٍف سيٍمطافو ) ,(كىكىعى مىٍيكي ما كافى ًلي عى كالية كمممكة كحجة  (كى

ـٍ ) ,كبصيرة ٍبتيـٍ ًلي فىبل )ىذا مف االستثناء المنقطع مجازه لمف يدعكنكـ  (ًإالَّ أىٍف دىعىٍكتيكي فىاٍستىجى
لي  ـٍ تىميكميكًني كى ـٍ ) ,بإجابتي كمتابعتي مف غير سمطاف كغير برىاف (كميكا أىٍنفيسىكي  (ما أىنىا ًبميٍصًرًخكي

                                                           

 (َٔٓ/ ُٔ( تفسير الطبرم ) ُ)
)تفسير السمرقندم(, أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي,تحقيؽ:  ِ) ( بحر العمـك

 (َِْ/ ِ) بيركت. –ر د.محمكد مطرجي, دار النشر : دار الفك
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ما أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخيَّ ) ,بمعينكـ إنو مشيد الخيبة لكممف استسمـ لمشيطاف   (ٔ)ي" بمغنٌي كبمغيث (كى
 .كأطاعو في األرض يقؼ ىذا المكقؼ المذؿ كالميانة كالندـ يـك القيامة

يجكز أف يككف مف كبلـ اهلل تعالى , ابتداء لبياف "چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ : كقكلو
 ألطماع لقرآف قطعيا, كحكى  كبلـ إبميس ةمتمف ت استحقاؽ العصاة لمعذاب , كجكز أف يككف

عانتمف إغاثكغيرىـ الكفار  أىؿ النار مف عنو ما سيقكلو في ذلؾ  -تعالى–ة, كحكى اهلل تة كا 
كأف  ,كاالستعداد لما ال بد منو ,ليـ عمى النظر في عاقبتيـ لمسامعيف كحثان  ان الكقت ليككف تنبيي

فطاعة (ٕ). "يتصكركا ذلؾ المقاـ الذم يقكؿ فيو الشيطاف ما يقكؿ فيخافكا كيعممكا ما ينفعيـ ىناؾ
عذاب اهلل  الستحقاىـ جميعان  الضعفاء كالمستكبريف لمشيطاف ىي طاعة ميمكة كانت سببان 

 كغضبو.

حيف مبلـ! إنما ينفع لكـ الٌنفس فيما تتعاطاه مف اإلساءة  مكمكنيكلكمكا أنفسكـ, كالت يتمكمكن فبل"
 (ٖ)".زماف الميمة كأكقات التكميؼ فإٌف أبكاب التكبة مفتكحة, كلكف لمف لـ ينزع ركحو في

فىاء   چڳک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳچ : تعالى قاؿ ككعد اٍلحؽ ىيكى الًَّذم يىقع اٍلكى

قىكلو:]ًبوً  قيؿ: ًإنَّو يىقيكؿ لىييـ: قمت لكـ الى  چڳڳ   ڳچ  [ . كى فىاء, كى ىيكى مىا الى يىقع ًبًو اٍلكى
 بعث كىالى جنَّة كىالى نىار, كىغير ذىًلؾ.

ٍعنىاهي: أىنّْي لـ آتكـ ًبحجَّة چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ قىكلو:في ى  : "كما قالو السمعاني في تفسيره مى

قىكلو: ًفيمىا دعكتكـ  لىًكف دعكتكـ أىم: زينت ىىذىا اٍستثً چں    ڻ  ڻ   چًإلىٍيًو. كى مىٍعنىاهي: كى نىاء ميٍنقىطع, كى
 في الدنيا كاآلخرة. كىذا اعتراؼ مف الشيطاف بضعفو كضعؼ كيده(ٗ)"لكـ.

                                                           

أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحاؽ ,تحقيؽ: اإلماـ أبي  الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف,(  ُ)
ء التراث ـ, الناشر: دار إحياََِِ-ُِِْ,  ُمحمد بف عاشكر, مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم,ط

 .(ُّّ/ ٓ) ,لبناف –العربي, بيركت 
 (ََِ/ ٕأللكسي )( تفسير ا ِ)
عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم, تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني, , ( تفسير القشيرم لطائؼ اإلشارات ّ)

 (ِْٕ/ ِ) مصر. –الطبعة: الثالثة, الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب 
جبار السمعاني, تحقيؽ ياسر بف تفسير القرآف, أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد ال ( تفسير السمعاني ْ)

 (ُُِ/ ّ) .الرياض –شر دار الكطف ـ النإُٗٗ -ىػُُْٖ,  ُإبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ, ط
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يعني بو ًإبميس, لىمَّا قيًضيى اأٍلىٍمري أم: فيرغ منو, فدخؿ أىؿ الجنة " قاؿ المفسركف: 
كأىؿ النار النار, فحينئذ يجتمع أىؿ النار بالمَّكـ عمى ًإبميس, فيقكـ فيما بينيـ خطيبان الجنة, 

ـٍ أنو ال يككف  ٍدتيكي دىقكـ كىكىعى ؽّْ أم: كعدكـ كىٍكف ىذا اليكـ فىصى ـٍ كىٍعدى اٍلحى كيقكؿ: ًإفَّ المَّوى كىعىدىكي
ـٍ ًمٍف سيٍمطا مىٍيكي ما كافى ًلي عى ـٍ الكعد كى ةن عمى ما ادَّعيتفىأىٍخمىٍفتيكي جَّ   (ُ) ."فو أم: ما أظيرت لكـ حي

ـٍ كىذا مف االستثناء المنقطع, "كقاؿ بعضيـ:  ما كنت أممككـ فأيكرىكـ ًإالَّ أىٍف دىعىٍكتيكي
ـٍ حيث أجبتمكني مف غير برىاف,  ليكميكا أىٍنفيسىكي ٍبتيـٍ ًلي فىبل تىميكميكًني كى كالمعنى: لكف دعكتكـ فىاٍستىجى

. قرأ حمزة ما أىنىا بً  ما أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخيَّ أم: بمغيثيَّ ـٍ أم: بمغيثكـ كى فحرؾ « بميصًرخيّْ »ميٍصًرًخكي
الياء ًإلى الكسر, كحرَّكيا الباقكف ًإلى الفتح. قاؿ قيطرب: ىي لغة في بني يربكع يعني: قراءة 

 (ٕ)."حمزة

عمو إذ ال ذنب يريد بز چۀ  ہ  چ : الشيطاف قكؿ"كمما قالو ابف عطية في تفسيره :  
ـٍ في سكء نظركـ كقمة تثبتكـ فإنكـ إنما أتيتـ اتباعي عف بصيرة منكـ كتكسب.  ليكميكا أىٍنفيسىكي لي كى

 (ٖ)."المغيث, كالصارخ: المستغيث« المصرخ»ك 

بأف ال  چڳ        چالجنة كالنار كالبعث كالثكاب كالعقاب.  چگ  گ     چ "قاؿ تعالى : 

﮲     ۓچ بمنجي أك بمغيثي  چۓےچ بعث كال ثكاب كال عقاب  ﮳     چ قبمكـ چۓ   

 (ٗ)."مف بعدم ألف كفره قبؿ كفرىـ چ﮴ 

ٍبتيـٍ ًلي أسرعتـ إجابتي" :بمسان الحال، ولعمو بمسان المقال يقول الشيطان فىبل تىميكميكًني  ,فىاٍستىجى
ـٍ  ,ح العداكة ال يبلـ بأمثاؿ ذلؾيبكسكستي فإف مف صر  ليكميكا أىٍنفيسىكي عكتكـ حيث أطعتمكني إذ دكى

                                                           
(
4
 .(54١/ 2) التفسير علم في المسير زاد(

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم, تحقيؽ: عبد  ,( زاد المسير في عمـ التفسير ِ)
 (َُٓ/ ِ)بيركت   -ىػ, الناشر: دار الكتاب العربي  ُِِْ -زاؽ الميدم, الطبعة: األكلى الر 
( تفسير ابف عطية المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف  ّ)

ىػ, الناشر: دار ُِِْ,ُبف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي, المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد,ط
 .(ّّْ/ ّ) بيركت. –الكتب العممية 

( تفسير العز بف عبد السبلـ تفسير القرآف / اختصار النكت لمماكردم, عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ  4)
مالناشر دار ابف ُٔٗٗىػ/ ُُْٔ,  ُالسممي الدمشقي الشافعي, تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي, ط

 (ُّٔ/ ِيركت. )حـز ب
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"كلـ تطيعكا ربكـ لما دعاكـ
في المعصية إلسراعو ,يمقي الشيطاف المكـ عمى اإلنساف الضاؿ (ٔ)

 .طاعة اهللكعدـ 

إذا  يبلـإلألف مف تجرد لمعداكة  چۀ  ہ  چ  فأسرعتـ إجابتي" چۀڻ  ڻچ قاؿ تعالى : 

چ  ,لشيطاف كما أخرج أبكيكـ مف الجنةمع أف الرحمف قد قاؿ لكـ ال يفتنكـ ا ,دعا إلى أمر قبيح

  ۇۓ   ﮲  ﮳   ﮴   ڭ  ۇچ (ٕ)".حيث اتبعتمكني ببل حجة كال برىاف چہہ  ہ

عد ب ان ىذه أسمحة الشيطاف الضعيفة ليزيدكـ حرقة كألم, إبراىيـ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
عاذ باهلل مف كقد ينجر رؽ البائس لمياكية إذا ما است ,كقكعكـ بالذنكب كتكريطكـ بمعصية اهلل

كتكبيخ أتباعو أنيـ بمجرد دعكتيـ سمعكا  ,هلل كعاد لمباطؿ كاهلل عمى الحؽإلى الشيطاف كلجأ 
كأطاعكه كليس لو عمييـ أدنى سمطاف كلكنيـ كانكا في بعد عف اهلل ىؿ نستفيد نحف مف ىذه 

 الدركس مف كتاب اهلل لننتفع بيا في الدنيا كنفكز برضا اهلل باآلخرة. 

ـٍ ًإٍبًميسي كثير: " قاؿ ابف ـى ًفيًي ـٍ كغىبنا -لىعىنىوي المَّوي -فىقىا ٍزًنًي ٍزننا ًإلىى حي ـٍ حي ًطيبنا ًليىًزيدىىي ًحينىًئذو خى
: , فىقىاؿى ـٍ ًتًي ٍسرى ٍسرىةن ًإلىى حى ًمًو,  چک  گ  گ  گ  گ       چًإلىى غٍبنيـ, كىحى مىى أىٍلًسنىًة ريسي أىٍم: عى

ـي  ـٍ ًفي اتّْبىاًعًي ,  كىكىعىدىكي ـٍ ـٍ كىأىٍخمىٍفتيكي ٍدتيكي بىرنا ًصٍدقنا, كىأىمَّا أىنىا فىكىعى قِّا, كىخى كىافى كىٍعدنا حى مىةى, كى اةى كىالسَّبلى النَّجى
ا قىاؿى المَّوي تىعىالىى:  :, النساءچائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ     ائى  ىچ كىمى ڳ  ڱ         ڱ    ڳچ ثيَـّ قىاؿى

مىى ًصٍدؽو مىا  أىٍم: مىا كىافى ًليى  چڱ  ڱ  ں   ةو عى جَّ ـٍ ًإلىٍيًو ًمٍف دىًليؿو كىالى حي ـٍ ًفيمىا دىعىٍكتيكي مىٍيكي عى
ـٍ ًبوً  ٍدتيكي  (ٖ)."كىعى

لميمكات كيتبرأ منؾ ى الإطاعة الشيطاف خسارة ينتقؿ بو مف مطمب إلى آخر يكصمؾ 
في  تزيف ليـ كثب ,مف انحرافات البشر كراءىا إبميس ان ألف كثير  ؛ليبلكؾ ان كيككف سبب ,يـك القيامة

 بينيـ كبيف الحؽ. منيعان  نفكسيـ األنفة كالكبرياء مف أف يتراجعكا ككقؼ سدان 

                                                           

 (ُٕٗ/ ّ( تفسير البيضاكم ) ُ)
( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ تفسير النسفي, أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  ِ)

ـ ُٖٗٗ-ُُْٗ,ُالنسفي, حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك,ط
 (َُٕ/ ِبيركت. ) الناشر: دار الكمـ الطيب,

 (ْٖٗ/ ْ( تفسير ابف كثير ) ّ)
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المناظرة التي كقعت بيف الرؤساء كاألتباع أردفيا  -سبحانو كتعالى-اهلل  لما ذكر"
 (ٔ)"چڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ بالمناظرة التي كقعت بيف الشيطاف كأتباعو فقاؿ:

ڳ   چ ميمكة في قكلو تعالىان باطمة لكريمة : أف الشيطاف كعدكـ كعكدكمما تبينو اآليات ا

لشيطاف لـ كعكد باطمة ال صحة ليا كال دليؿ؛ ألف ا ف كعكد الشيطاف ألتباعوإ چڳڳ
  ,باطمة كادعاءاتكيرييـ لمباطؿ مف أقكاؿ  يكف معو دليؿ كال حجة عمى ما كاف يكسكس ليـ

ڳ  ڱ         چ  كما يأمرىـ بو, ؿ أك برىاف عمى صحة ما يدعيتو بدليطالبمكرغـ ذلؾ إتبعكه دكف أف 

كىنا أكقع الشيطاف المبلمة عمى أتباعو حتى يزدادكا   چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  
 .چۀ  ہ  ہ  ہ چ حزنان عمى حزنيـ كندـ عمى ندميـ بقكلو 

في الجنة كأىؿ النار في إذ استقر أىؿ الجنة "التفاسير السابقة في قاؿ المفسركف: كما سبؽ ذكره 
ک  گ  چ  أخذ أىؿ النار في لـك إبميس كتقريعو ,فيقـك فيما بينيـ خطيبا , فيقكؿ: ,النار

أم لما  چک  ک  ک    چ :المراد مف قكلو تعالى :كقيؿ چڳگ  گ  گ     ڳ   ڳ
 انقضت المحاسبة كالمراد مف الشيطاف إبميس لعنو اهلل.

كقير فأقيركـ عمى الكفر أم قدرة كتسمط  چڱ  ڱ  ں  ڳ  ڱ         ڱ  چ  :قكلو تعالى
."كالمعاصي

(ٕ) 
 : الخالصة

في  الشاممة التي تستيدؼ كؿ شيءتقكـ عمى العداكة نساف اإلك  العبلقة بيف الشيطاف
كاستقراره كحتى طعامو كشرابو إلى اإلنساف دينو كخمقو كصحتو كنسمو كمالو ككقتو كعقمو كشرفو 

كسائؿ كأساليب خطيرة ككثيرة كما يستخدـ الشيطاف مياديف كالمجاالت, الالكثير مف في  غير ذلؾ
غراء  إنساءكالعمؿ عمى مف أبرزىا اإلغكاء كالكسكسة كالتزييف  اإلنساف ذكر اهلل كالكعد بالفقر كا 

 .اإلنساف كالجدؿ في الحؽ
 التي حث عمييا القرآف العظيـ: كمف أىـ طرؽ الكقاية

 كعدـ مجالسة رفقاء السكء.دة إلى اهلل كاجتناب ما نيى اهلل عنو االستعاذة مف الشيطاف كالعك 
التكميؼ اإلنساني إذ ال يصح التكميؼ بدكنو  لكاـز الشيطاف مف در اإلشارة إليو: أف كجكدجكمما ي

 (ٖ). حيث يصبح ال فضؿ إلنساف عمى عمؿ تعطمت نحكه إرادتو كحريتو
                                                           

( المباب في عمـك الكتاب المباب في عمـك الكتاب, أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي  4)
 (ّٗٔ/ ُُبيركت / لبناف.) -ـ , الناشر: دار الكتب العممية ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ, ُالدمشقي النعماني, , ط

 (.ُْٓ /ٓ)أحمد شكرم .د.(التفسير المنيجي أ ِ)
حقيقة العالقة بيح النفس اإلنسانية والشيطاح وانعكاساتها التربوية بقلم د. محمد عمر  انظر مقا  بعنواح (3)

 .بت رفhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/187557.htm.الفقيه
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ىالمبحثىالرابع
ىالػضاءىوالػدرىفيىضوءىالدورة

 ؛كالقدر أسباب سعادة المؤمف كانشراح صدره في ىذه الحياة الدنيا إيمانو بالقضاء مف
فيرضى  ,-تعالى–حمكىا مرىا كميا بتقدير اهلل  كصغيرىا كبيرىا لعممو اليقيف أف جميع األمكر

ركف مف  ككى ,مف أىـ ركائز العقيدة اإلسبلميةالقدر  عمى يقيف أف اإليماف بالقضاء كيسمـ كىك
كعبلقتو بسكرة  ,اإليماف كمف خبلؿ ىذا المبحث سنكضح المقصكد بالقضاء كالقدر أركاف 
 إبراىيـ

 لغًة واصطالحاً  والقدر القضاء -المطمب األول
 القضاء والقدر لغًة: -أوالً 
 :لغة القضاء-أ

مىى إً  ":فارس ابف قاؿ ًحيحه يىديؿُّ عى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه صى ادي كىاٍلحى ٍحكىاـً أىٍمرو اٍلقىاؼي كىالضَّ
ٍنفىاًذًه ًلًجيىًتًو, قىاؿى المَّوي تىعىالىى: ٍتقىاًنًو كىاً  كجاء القضاء ", (ٔ)"ُِ: فصمتچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  كىاً 

 ,كالفىٍصؿ القىٍطع: كأصميوذكر )القضاء( بمعنى الفصؿ كالحكـ كقد تكرر في أحاديث رسكؿ اهلل
ى: ييقىاؿي  ؿ حكىـ اًإذى : قاضو  فىييكى  قىضاءن  يىٍقًضي قىضى ٍمضاؤه إٍحكامو: الشٍَّيءً  كقىضاءي . كفىصى  كالفىراغ كا 
ٍعنىى فىيىكيكفي  ًمٍنوي, ٍمؽ ًبمى  .الخى

قىاؿى  مىى الُّمغة ًفي القىضاءي  ":الزُّىرم  كى كهو, عى  ككؿُّ . كتىمامو الشٍَّيءً  اٍنًقطىاعً  ًإلىى مىٍرجعيا كيجي
َـّ, أىكٍ  عىمميو, أيحًكـ مىا ًتـ, أىكٍ  أيًت , أىكٍ  دّْم,أي  أىكٍ  خي . قيًضيى  فىقىدٍ . أيٍمضيى  أىكٍ  أينًفذى, أىكٍ  أيٍعًمـ, أىكٍ  أيكًجبى
قىدٍ  اءىتٍ  كى كه ىىًذهً  جى ًديثً  ًفي كمُّيا الكجي  (ٕ)" .اٍلحى

 القطع, كأصمو كالبياف, كالحتـ, كالصنع, الحكـ, ىك: القضاءسبؽ أف  كخبلصة ما
حكامو, الشيء, كقضاء كالفصؿ, مضاؤه, كا  (ٖ)الخمؽ بمعنى فيككف منو؛ كالفراغ كا 

. 

 اإلحاطة فيك بمقداره, أحطتي : أم قىٍدرنا؛ أٍقديره الشيء قدىرتي  مصدرلغة:  القدر-ب
كىاٍلقىدىري مىٍصدىره تىقيكؿي قىدىٍرتي الشٍَّيءى ًبتىٍخًفيًؼ  ": (و اهللرحم)قاؿ ابف حجر , (ٗ).األمكر بمىقادير

فىٍتًحيىا أىٍقًدريهي ًباٍلكىٍسرً  ٍطتي ًبًمٍقدىاًرهً  الدَّاًؿ كى قىدىرنا ًإذىا أىحى  (٘)."كىاٍلفىٍتًح قىٍدرنا كى
                                                           

 (ٗٗ/ ٓمعجـ مقاييس المغة البف فارس ) (ُ)
 (ٖٕ/ ْ) , البف األثيرحديث كاألثرالنياية في غريب ال (ِ)
 أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم, المحقؽ: إبراىيـ شمس الديف,( انظر: تأكيؿ مشكؿ القرآف,  ّ)

 (. ِْْ-ُْْ)صلبناف  -الناشر: دار الكتب العممية, بيركت 
حقيؽ : معركؼ بابف سيده, تأبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي ال ( انظر المخصص ْ)

 .(ُْْ/ ّ)بيركت–ـ, دار النشر: دار إحياء التراث العربي ُٔٗٗىػ ُُْٕخميؿ إبراىـ جفاؿ, الطبعة: األكلى
 .(ُُٖ/ ُ( فتح البارم البف حجر ) ٓ)
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 القضاء والقدر اصطالحًا: -ثانيًا 
اًليُّ  ": (رحمو اهلل)ابف حجر  يقكؿ  :القضاء اصطبلحان -أ ٍجمى ـي اٍلكيمّْيُّ اإٍلً ٍك اءي ىيكى اٍلحي اٍلقىضى

ٍكـً  ٍزًئيَّاتي ذىًلؾى اٍلحي ًؿ كىاٍلقىدىري جي  عمميو, بو سبؽ ما حسب لمكائنات اهلل تقدير": كقيؿ  (ٔ)".ًفي اأٍلىزى
 (ٕ)." حكمتو كاقتضتو

 ىي ما عمى ككنيا, قبؿ ليا كًكتابتو باألشياء-تعالى-اهلل عمـ ىك"القدر اصطبلحان : ب.
 العمـ, بو سبؽ ما: كالقدركقيؿ  .كخمقو بمشيئتو ككتابتو ًعمميو, بو سبىؽ ما عمى ككجكدىا عميو,
 قبؿ األشياء مف يككف كما الخبلئؽ, مقادير قدر  كأنو األبد, إلى كائف ىك مما قمـال بو كجرل
 صفات كعمى تعالى, عنده معمكمة أكقات في ستقع أنيا سبحانو كعمـ األزؿ, في أنتككف

 (ٖ). "ليا قدر حسبما عمى تقع فيي مخصكصة,
 :فقاؿ جبريؿ  سؤاؿ عف إجابتوي فالقدر مف أصكؿ اإليماف  الرسكؿكقد عد 

 (ٗ)".َوَشر هِ  َخْيرِهِ  ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  َوُرُسِموِ  َوُكتُِبوِ  َوَماَلِئَكِتوِ  ِبالمَّوِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  اإِليَمانِ "
 إحكاـ إلى تؤكؿ القضاء فمعاني ,اآلخر بمعنى يأتي كالقدر القضاء ًمف فكؿّّ  كعميو

تقانو, الشيء,  إلى كتعكد ذلؾ, حكؿ تدكر القدر كمعاني القضاء, انيمع مف ذلؾ كنحك كا 
 .ذلؾ كنحك كالحتـ, كالخمؽ, كالحكـ, التقدير,

 :والقدر بالقضاء اإليمان حكم-المطمب الثاني

حيف  الطكيؿ جبريؿ حديث في كردت التي الستة اإليماف أركاف مف ركف بالقدر اإليماف
يًرهً  بالقىدىرً  تيٍؤًمفى  كأف: "فقاؿسئؿ عف اإليماف,  شىرّْهً  خى  (.5")كى

جماع النبكية كالسنة الكريـ القرآف دؿَّ  كقد  اإليماف كجكب عمى كالعقؿ كالفطرة المسمميف كا 
 -تبارؾ كتعالى-يعني اإليماف بأف اهلل مف ىنا كاف اإليماف بالقضاء كالقدر ك  القدر,القضاء ك ب

 كعمى صفات مخصكصة قدر األشياء في القدـ , كعمـ أنيا ستقع في أكقات معمكمة عنده
 في كؿ ما قدر كقضى سكاء كاف خيران أك -تعالى–كالرضا كالتسميـ هلل فيي تقع حسب ما قدرىا 

 (ٙ)غيره. 

                                                           

 .(ْٕٕ/ ُُ) المرجع السابؽ( ُ)
 (.ّٕرسائؿ في العقيدة, لمشيخ محمد بف عثيميف )ص (ِ)
 .(ّْٖ/ُعقيدة السفاريني) (ّ)
 (.ِٖ/ ُ)َُِ( أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب اإليماف باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر, حديث رقـ ْ)
 الجزء كالصفحة. .المرجع السابؽ (ٓ)
 .(ِّٖ)صٓد. نسيـ شحدة ياسيف ط انظر شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية, (ٔ)
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 القضاء والقدر في سورة إبراىيم - المطمب الثالث

لمكضكع القضاء كالقدر في  يجد أف السكرة تناكلت إيحاءن  القارئ لسكرة إبراىيـ
 مكضعيف ىما :

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :الىقكلو تع-ُ

 .إبراىيـچہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ
كد ذلؾ الشككاني ؤ كي ,كيقضى األمكر لعباده ىك الذم يقدر فقكلو الحكيـ ىنا أم أنو

ـي ا": بقكلو (رحمو اهلل) ًكي مىى أىٍفعىالىوي  ييٍجًرم الًَّذم ٍلحى ًة" ميٍقتىضىى عى الحكمة ىك فمقتضى  (ٔ)اٍلًحٍكمى
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ (ٕ)."كقضائو أمره فيچھ   چ ":قضاء اهلل كقدره لعباده. يقكؿ ابف عباس

 الذم"چہ  ہ  ھ   چ .برحمتو اختصو ممف يشاء مف كييدم لميدل, ينقد لـ ممف"    چ
أنو انفرد باليداية كاإلضبلؿ, كتقميب القمكب إلى ما شاء, كمف حكمتو أنو ال يضع  -عزتو مف–

 (ٖ)." و كال إضبللو إال بالمحؿ البلئؽ بو.ىدايت
 .ْإبراىيـچڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ 
أم لمباشرتو أسبابو المؤدية إليو, أك "4إبراهيم: چڻ  ڻ   ڻ  ڻ    چ كقاؿ تعالى:  

فيو اإللطاؼ. كييدم مف يشاء لما فيو مف اإلنابة كاإلقباؿ  حيخذلو كال يمطؼ بو لعممو أنو ال ينج
)الفاء( فصيحة, كأنو قيؿ فبينكه, فأضؿ اهلل مف شاء إضبللو كىدل مف شاء. إلى الحؽ. ك 

الحذؼ لئليذاف بأف مسارعة كٌؿ رسكؿ إلى ما أمر بو, كجرياف كؿ مف أىؿ الخذالف كاليداية 
عمى سنتو, أمر محقؽ غني عف الذكر كالبياف كىك العزيز الحكيـ أم : فبل يغالب, كال يقضي 

 (ٗ)."إال بما فيو الحكمة
كىؤالء المستحقكف لعقاب اهلل ىـ الذيف يختاركف شيكات الدنيا كمتاعيا عمى اآلخرةكما 
فييا مف نعيـ مقيـ, كيصرفكف الناس عف اإليماف باهلل ك طريقو المستقيـ, كيريدكف لسبيؿ اهلل أف 
تككف معكجة مائمة؛ لتتفؽ مع أىكائيـ كشيكاتيـ, فمنيـ مف ال يكتفكف بالضبلؿ, بؿ يسعكف 

ضبلؿ غيرىـ, كيحاكلكف االنحراؼ بسبيؿ اهلل عف سكاء الصراط, كىـ يظنكف كيتكىمكف قدرتيـ إل
 عمى ذلؾ.

                                                           

 (ُُّ/ ّفتح القدير لمشككاني ) (ُ)
 (ُُِ)ص:  لفيركز أبادم, تنكير المقباس (ِ)
 (ُِْ: ص) السعدم تفسير ( ّ)
محاسف التأكيؿ, "تفسير القاسمي" ,محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي,تحقيؽ: (  ْ)

 (ِٗٗ/ٔتفسير القاسمي )بيركت. –ىػ, الناشر: دار الكتب العمميو ُُْٖ, ُمحمد باسؿ عيكف السكد, ط
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إف المكصكفيف بيذه الصفات في ضبلؿ بعيد عف الحؽ ال ييرجى ليـ صبلح كال ىداية, 
حاطتو بيـ مف كؿ جانب.  (ٔ)التعبير ب)في( لئلشارة إلى تمكف الضبلؿ منيـ كا 

كيصرفكف الناس عف إبراىيـچہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ 
اإليماف باهلل كعف طريقو المستقيـ كيطمبكف لسبيؿ اهلل أف تككف معكجة مائمة لتتفؽ مع أىكائيـ 
كشيكاتيـ فيـ ال يكتفكف بالضبلؿ بؿ يسعكف إلضبلؿ غيرىـ كيحاكلكف االنحراؼ بسبيؿ اهلل عف 

 (ٕ)عمى ذلؾ. سكاء الصراط كىـ يظنكف كيتكىمكف قدرتيـ
 مراتب الضالل:

ڌ  چ :كصفيـ اهلل بأنيـكىؤالء الذيف  الذين يستحسنون الدنيا عمى اآلخرة -النوع األول

 اأم: يقدمكنيا كيؤثركنيا عمييا كيعممكف لمدنيا كنسك ّإبراىيـ: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
 (ٖ). اآلخرة كترككىا كراء ظيكرىـ

يمنعكف أم "ّإبراىيـ:چژ  ژ  ڑ  ڑ   چ ,الذين يصدون عن دين اهلل-النوع الثاني
أم أنيـ "(ٗ)".تباعوامف عند اهلل مف اإليماف ك  بو تباع رسكلو عمى ما جاءامف أراد اإليماف باهلل ك 

سير في طريؽ الشيكات كالممذات كتخريب بالكلـ يكتفكا  ,لـ يكتفكا بحب الدنيا عمى اآلخرة
 (٘)."اهللبؿ تمادكا في الغي كصدكا غيرىـ عف سبيؿ  ,ذكاتيـ

أم چکک  کچ الذين يتبعون أىوائيم ويدعون الناس إلى إتباعيم-النوع الثالث
 -نثؤ تيذكر كتي -يطمبكف ليا زيغان كميبلن لمكافقة أىكائيـ كقضاء حاجاتيـ كأغراضيـ كالسبيؿ "

فتح العيف في كؿ لـ يكف قائمان, كب , كفي كؿ مافي الديف كاألمر كالرضا -بكسر العيف-كالًعكج
متمسكف سبيؿ فسرىا الطبرم" يچکک  کچ ككذلؾ (ٙ).كالرمح كنحكه" كاف قائما, كالحائطما 

 (ٚ)."بتعث بو رسكلو, )عكجا( كتحريفيا كتبديبلن بالكذب كالزكراهلل كىك دينو الذم ا
استحباب  :كىكذا نجد ثبلث مراتب لمضبلؿ ,نزكاتيـلتحقؽ ليـ أم يبغكف شريعة اهلل معكجة "

 (ٛ)."وكا الناس فيكرى؛ كي يكتشكيو المنيج ,اآلخرة, كالصد عف سبيؿ اهلل الحياة الدنيا عمى

                                                           

 ( ُّٖ/ٓنيجي, أ.د. أحمد شكرم, )( انظر التفسير الم ُ)
 ( ُّٕ/ٓ, )مرجع السابؽ( انظر ال 2)
 (ْٕٕ/ْ( انظر تفسير ابف كثير ) 3)
 ( ُٓٓ/ُٔ( تفسير الطبرم: ) 4)
 (.ِّْٕ/ُِالشعراكم ) تفسير(  5)
 (َّْ/ ٗ( تفسير القرطبي ) 6)
 ( ُٓٓ/ُٔالطبرم) تفسير (  7)
 (ِّْٕ/ُِ( تفسير الشعراكم: ) 1)
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چ :ألحكاؿ ىؤالء الكفار قاؿ في صفتيـ ىذه المراتب الثبلث -تبارؾ كتعالى-كر اهلل ذكلما 

ک  گ  گ  گ    کڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

الضبلؿ بالبعد, "أم فيـ  أكلئؾ في ضبلؿ بعيد ككاف سبب كصؼ اهلل ىذا ,إبراىيـچگ  
باختيارىـ ألنفسيـ حب العاجمة, كصدىـ عف الحؽ ال يرجى ليـ الفبلح, كأنى ليـ ذلؾ كقد كٌبكا 

 (ٔ)."عمى كجكىيـ كزيف ليـ الفساد كالغي, فيركف حسنان ما ليس بالحسف كقبحان ما ليس بالقبح
ًة ا": (رحمو اهلل)يقكؿ ابف كثير  قىامى ـٍ يىًضؿُّ تىعىالىى مىٍف يىشىاءي عىٍف كىٍجًو بىٍعدى اٍلبىيىاًف كىاً  مىٍيًي ًة عى ٍلحيجَّ

ؽّْ, ٍف يىشىاءي ًإلىى اٍلحى يىٍيًدم مى ـٍ يىكيٍف,  چہ  ہ  چ اٍلييدىل, كى ـٍ يىشىٍأ لى ا لى مى , كى   چ الًَّذم مىا شىاءى كىافى

يىٍيًدم   چھ    , كى ؿى ٍضبلى ٍف يىٍستىًحؽُّ اإٍلً ٍف ًفي أىٍفعىاًلًو, فىييًضؿُّ مى  (ٕ)."ىيكى أىٍىؿه ًلذىًلؾى مى
ڳ    ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳچ :قكلو تعالى-ِ

ھ  ھ   ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

يبيف اهلل ,إبراىيـچۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۇۓ   ﮲  ﮳   ﮴   ڭ  ۇ  ۓے  ے
 ؿى  لىمَّاأم ": اأٍلىٍمري  قيًضيى  لىمَّاكخاصة  ,لمناس ضحان ىذا كا أف ما قدره كقضاه سيككف   أىٍىؿي  دىخى

نَّةً  نَّةى  اٍلجى ـٍ  المَّوى  ًإفَّ  فيقكؿ إبميس: النَّارى  النَّارً  كىأىٍىؿي  اٍلجى ؽّْ  كىٍعدى  كىعىدىكي انىوي  كىٍعديهي  كىىيكى  اٍلحى  ًباٍلبىٍعثً  سيٍبحى
ازىاةً  كىاٍلًحسىاًب, ميجى ٍدتيكيـٍ كىذا ما قدره اهلل لعباده لكنى  ًبًإسىاءىًتوً  كىاٍلميًسيءً  سىاًنوً ًبًإحٍ  اٍلميٍحًسفً  كى  كىكىعى
ٍدتيكيـٍ : أىمٍ  فىأىٍخمىٍفتيكيـٍ  ما ,كخالفت في أمر اهلل بىاًطبلن  كىٍعدنا كىعى مىٍيكيـٍ  ًلي كافى  كى مُّطو : أىمٍ  سيٍمطافو  ًمفٍ  عى  تىسى
مىٍيكيـٍ  ةو  ًبًإٍظيىارً  عى مىى حيجَّ يٍَّنتيوي  ًبوً  تيكيـٍ كىعىدٍ  مىا عى ـٍ  كىزى ٍكتيكيـٍ  أىفٍ  ًإالَّ  لىكي ٍبتيـٍ  دىعى رَّدي  ًإالَّ : أىمٍ  ًلي فىاٍستىجى  ميجى
اًئي ـٍ  ديعى ؿً  اٍلغىكىايىةً  ًإلىى لىكي ةو  ًببلى    كىالضَّبلى جَّ , كىالى  حي  ًمفى  ًفيوً  أىٍنتيـٍ  ًممَّا ًبميًغيًثكيـٍ  أىنىا مىا ... بيٍرىىافو
ا اٍلعىذىاًب, مى كقضاه لو  ألف ىذا ما قدره اهلل لمف خالؼ أمره في الدنيا ؛أىنىاًفيوً   ًممَّا ًبميًغيًثيَّ  ٍنتيـٍ أى  كى

 (ٖ)."في اآلخرة

ا ":يقكؿ ابف كثير ى بىٍعدىمى ؿى  ًعبىاًدًه, بىٍيفى  المَّوي  قىضى ٍؤًمًنيفى  فىأىٍدخى نَّاًت, اٍلمي  اٍلكىاًفًريفى  كىأىٍسكىفى  اٍلجى
ـى  الدَّرىكىاًت, ًطيبنا ًحينىًئذو - المَّوي  لىعىنىوي - ًإٍبًميسي  يًيـٍ فً  فىقىا ٍزننا ًليىًزيدىىيـٍ  خى ٍزًنًيـٍ  ًإلىى حي  غٍبنيـ, ًإلىى كغىبنا حي
ٍسرىةن  , ًإلىى كىحى ـٍ ًتًي ٍسرى مىى: أىمٍ چک  گ  گ  گ  گ       چ  :  فىقىاؿى  حى ًمًو, أىٍلًسنىةً  عى ـٍ  ريسي  ًفي كىكىعىدىكي
ـي  اةى  اتّْبىاًعًي مىةى,كى  النَّجى كىافى  السَّبلى قِّا, كىٍعدنا كى بىرنا حى ـٍ  أىنىا كىأىمَّا ًصٍدقنا, كىخى ٍدتيكي ـٍ  فىكىعى  (ٗ)."" كىأىٍخمىٍفتيكي

                                                           

 (ُِٔ/ُّالمراغي )( تفسير  4)
 .(ْٕٕ/ ْ) سبلمة ت كثير ابف تفسير ( ِ)
 (ُِْ/ ّفتح القدير لمشككاني )( ّ)
 (َْٗ -ْٖٗ/ ْتفسير ابف كثير ) (ْ)
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 مخاطبا العالـ, في ككقع يقع شر لكؿ سبب ىك الذم چڑ  ڑ   چ :السعدميقكؿ 
ک  گ   چ .النار النار كأىؿ الجنة الجنة أىؿ كدخؿ چک  ک  ک  چ منيـ كمتبرئا النار ألىؿ

چ  العظيـ, الفكز ألدركتـ  أطعتمكه فمك تطيعكه, فمـ رسمو ألسنة عمى چگ  گ  گ     

 األماني مف بو منيتكـ ما لكـ يحصؿ كلف يحصؿ لـ: أم چڳڳچ  الخيرچڳ 
 .الباطمة

ں    ڻ  ڻ   ڻ    چ قكلي, تأييد عمى حجة مف: أم  چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

 ألىكائكـ اتباعا لي فاستجبتـ لكـ, كزينتو مرادم إلى دعكتكـ أني دمعن ما نياية ىذا: أم چۀڻ
 كعميكـ السبب فأنتـ  چہۀ  ہ  ہ  ہچ  الصكرة بيذه الحاؿ كانت فإذا كشيكاتكـ,

ھ  چ  بيا أنتـ التي الشدة مف بمغيثكـ: أم چھ  ھ   ھ چ  العقاب, مكجب في المدار

 (ٔ)".العذاب مف قسط لو كؿ چۋ    ۓے  ے
 في االرتقاء ىذا نجد كالتابعيف؛ المتبكعيف مف كاف أفٍ  فبعد لمحكار؛ تصعيدان  نجد كىنا" 

 فيو يدكر الذم بالحاؿ ىنا سبحانو الحؽ أف كنمحظ. البشر كبيف الشيطاف بيف ليككف الحكار
ر حيث األمر؛ انقضاء كىك الحكار ٍضع يقرَّ  (ٕ). شيء" لكؿ النيائي الكى

  

                                                           

 (ِْْتفسير السعدم )ص:  (ُ)
 .(ْْٖٕ/ ُِ) الشعراكم تفسير ( ِ)
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 الغصلىالرابع
ىرىىفيىدورةىإبراهومقضاواىرػدوظىأخ

 -كفيو ثبلثة مباحث : 

 .أصناف الناس في ضوء سورة إبراىيم-المبحث األول

 .مفيوم اإلسالم واإليمان في سورة إبراىيم -المبحث الثاني

 .عالمية اإلسالم في سورة إبراىيم -المبحث الثالث
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ىالمبحثىاألول
 أصنافىالناسىفيىضوءىدورةىإبراهومى

أصناؼ  الناس في الدنيايدرؾ مف خبلؿ آياتيا أف ة إبراىيـ المتأمؿ في ثنايا سكر 
 . باعتبار الطاعة أك المعصيةأك  ,إليمافباعتبار ا كىناؾ مف ذكر ,متعددةكثيرة 

ليؾ ىذه األصناؼ المصرح بيا أك اقتبست اقتباس:   كا 
يدل, ممف لـ ينقد لم" ,4إبراهيم: چڻ  ڻ   ڻ  ڻ    چ  قاؿ تعالى:: الضالون الميتدون -ٔ

 (ٔ)."كييدم مف يشاء ممف أختصو برحمتو
  يضؿ مف يشاء. فيضؿ هلل مف يشاء كييدم مف يشاء ميٍستىٍأنىفىٌة, أم: "قاؿ الشككاني: 

لؤلكؿ فالرفع عمى  قاؿ الفراء: إذا ذكر فعؿ كبعده فعؿ آخر فإف لـ يكف النسؽ مشاكبلن 
مف رسكؿ اهلل إال بمساف قكمو ليبيف االستئناؼ ىكف الكجو, فيككف معنى ىذه اآلية: كما أرسمنا 

فإف المضؿ كاليادم ىك اهلل عز كجؿ  ليـ تمؾ الشرائع بالمغة التي ألفكىا كفيمكىا, كمع ذلؾ
, كتقديـ اإلضبلؿ كاسطة كسببان  -سبحانو–كالبياف ال يكجب حصكؿ اليداية إلى إذا جعمو اهلل 

كىك العزيز  ,كاليداية إنشاء ما لـ يكف ألنو متقدـ عمييا, إذ ىك إبقاء عمى األصؿ ؛عمى اليداية
الحكـ الذم يجرم أفعالو عمى مقتضى الحكمة, ثـ لما بيف أف المقصكد  ,الذم ال يغالبو مغالب

ىك إخراج الناس مف الظممات إلى النكر أراد أف يبيف أف الغرض مف إرساؿ مف بعثة نبينا 
المتقدمة عمى ىذه األمة المحمدية  ألف أمتو ؛بالذكر األنبياء لـ يكف إال ذلؾ, كخص مكسى

مىى ىىًذًه اأٍليمًَّة ؛ٓإبراىيـ:چھ  ھ  ے  ے چ فقاؿ: ـً اٍلميتىقىدّْمىًة عى أًلىفَّ أيمَّتىوي أىٍكثىري اأٍليمى
: مًَّديًَّة فىقىاؿى اٍلميٍعًجزىاتي الًَّتي  ميتىمىبّْسنا ًبيىا. كىاٍلميرىادي ًباآٍليىاًت:أىٍم:چھ  ھ  ے  ے چ اٍلميحى

.ى" ميكسى لً 
(ٕ) 

يضؿ أناس مف قكمو ممف استحبكا الضبللة عمى  ,ؿ بتبميغ رسالة ربوك بعد أف يقكـ الرسك 
الييدل كلـ يستجيبكا ألمره فيضميـ اهلل كييدم أناس مف قكمو ممف انفتحت قمكبيـ لميدل , 

كجب عمى الحكيـ فيما أ ,فييدييـ اهلل كىك العزيز الذم ال يغالب في مشيئتونبييـ  كالتزمكا أمر
 (ٖ)الناس في شريعتو.

ثـ يكشؼ عف صفة ,إبراىيـچڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ قاؿ تعالى:الكافرون:  -ٕ
ڌ  چ , قاؿ تعالىتحمؿ معنى العمة لكفر الكافريف بنعمة اهلل التي يحمميا رسكلو الكريـ

                                                           

 (ُِْ( تفسير السعدم )ص:  ُ)
 (ُُّ/ ّ( فتح القدير لمشككاني ) ِ)
 .( ُّٖ/ٓالمنيجي, أ.د. أحمد شكرم, ) (انظر التفسير ّ)
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ک  گ  گ  گ  گ    کڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

كيتعارض مع االستقامة لدنيا عمى اآلخرة يصطدـ بتكاليؼ اإليماف فاستحباب الحياة ا", إبراىيـچ
ألنو عندئذ تصمح الدينا, كيصبح المتاع  ليس األمر كذلؾ حيف تستحب اآلخرة؛ك عمى الصراط, 

 (ٔ)."فبل يقع التعارض بيف استحباب اآلخرة كمتاع ىذه الحياة ,بيا معتدالن, كيراعي فيو كجو اهلل
 ٕإبراىيـ: چڄڦ  ڦ  ڄچ قاؿ تعالى: لمنعمة:الشاكرون والجاحدون  -ٖ

كمف ذلؾ أف يزيؿ عنيـ النعمة التي أنعـ ", إبراىيـچڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ مف نعمي 
 (ٕ)."بيا عمييـ

ڄ  چ , عميكـ ألزيدنكـ منيا أم: لئف شكرتـ نعمتي, ٕ: إبراىيـچڄڦ  ڦ  ڄچ 

كذلؾ  ,إبراىيـچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃأم: كفرتـ النعـ كسترتمكىا كجحدتمكىا,  ,چڄ  
ليحرم الرزق  الرَُّجلَ  ِإن, كعقابو إياىـ عمى كفرىـ. كقد جاء في الحديث: "يـبسمبيا عن

 .(ٖ)"بالذنب يصيبو
َش  َأوْ  َيْأُخْذَىا َفَممْ  ِبَتْمَرةٍ  َلوُ  َفَأَمرَ  َساِئلٌ   النَِّبيَّ  َأَتى :قىاؿى   أىنىسو  عىفٍ ك   َأَتاهُ  َقاَلوَ  ِبَيا َوحَّ
 ُأم   ِإَلى اْذَىِبي ِلْمَجاِرَيةِ  َفَقالَ  َقالَ  المَّوِ  َرُسولِ  ِمنْ  َتْمَرةٌ  المَّوِ  ُسْبَحانَ  َفَقالَ  َقالَ  ِبَتْمَرةٍ  َلوُ  َمرَ َفأَ  آَخرُ 
إبراىيـ: چڄڦ  ڦ  ڄچ :كفي قكلو(٘)." (ٗ)ِعْنَدَىا الَِّتي ِدْرَىًما اأْلَْرَبِعينَ  َفَأْعِطيوِ  َسَمَمةَ 

: لئف شكرتـ ألزيدنكـ مف طاعتي, قالو الحسف. كالثاني: لئف شكرتـ ثبلثة أقكاؿ: أحدىا", ٕ
إنعامي ألزيدنكـ مف فضمي, قالو الربيع. كالثالث: لئف كحدتمكني ألزيدنكـ خيران في الدنيا, قالو 
مقاتؿ. كفي قكلو: كلئف كفرتـ قكالف: أحدىما: أنو كفر بالتكحيد. كالثاني: كفراف النعـ. قكلو 

ألنو إما مفضؿ  ؛أم: عني عف خمقو, محمكد في أفعالو ,إبراىيـچڎ  ڎ      ڍ  ڌ  ڌچ تعالى:
 (ٙ)"بفعمو, أك عادؿ.

لئف شكرتـ بنعمتي عميكـ ألزيدنكـ مف فضمي كنعمي, فالشكر سبب لمزيد مف النعـ " 
كلئف كفرتـ نعمتي عميكـ بإنكارىا أك بالتقصير في شكرىا فإنكـ ستستحقكف بذلؾ , كسعة الرزؽ
كمف ىنا كجب عمى العامؿ ,كالعقكبة في اآلخرة ,النعـ في الدنياإنكار لشديد بسبب العذاب ا

ر ذحتى يزيد اهلل فييا كيبارؾ لوي فييا, كليح ؛بالشكر عمى نعمو الكثيرة -تعالى–التكجو إلى اهلل 
                                                           

 (َِٖٔ/ْ) , لسيد قطب( في ظبلؿ القرآف ُ)
 (ِِْ( تفسير السعدم )ص: 2)
 , قاؿ: شعيب األرنؤكط: حسف لغيره.َٗ( حديث رقـ ٖٔ/ ُ( أخرجو ابف ماجو سننو في باب في القدر ) 3)
 (ّٔ/ َِ) ُِْٕٓ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـ  4)
 (ْٕٗ/ْ)كثيرفسير ابف ( ت 5)
 (.َٓٓ/ِ)ألبك الفرج الجكزم( زاد المسير في عمـ التفسير  6)
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النعمة كيجازم  تسمب منوف ,مف كفر النعمة بالتقصير في شكرىا أك بنسبة حصكليا إلى غير اهلل
 (ٔ)."بالحرماف منيا كبالعذاب الشديد في اآلخرة ى كفراف النعمةعم

 المتوكمون-ٗ
أم عمى اهلل كحده فميعتمد المؤمنكف ",إبراىيـ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ قاؿ تعالى:

أم قالت الرسؿ: أم شيء يمنعنا مف التككؿ  ,چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ في جميع أمكرىـ
چ  چ  چ قد بصرنا طريؽ النجاة مف عذابوأم كالحاؿ أنو چچڃ  ڃ  ڃچ عمى اهلل؟ 

نما " قاؿ ابف الجكزم:ك (ٕ)."أذاكـ ىأم كلنصبرف عم چڇچ  ڇ  نبٌينا عمى كأمثالو ىذا نٌص  كاً 
ليس ىذا  ,چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ (ٖ)."ليـ جرل ما كليعمـ الصبر في قبمو بمف ليقتدمى 

نما معناه الثبات عمى التككؿ أم فميدكمكا كليثبت كا عميو كحده, كىنا يسفر لطغياف عف تكراران كا 
 (ٗ)."كجيو متبجحان بالقكة المادية التي يممكيا المتجبركف

كالتككؿ عمى اهلل معناه: االعتماد  عميو, كتفكيض األمر إليو, مع مباشرة األسباب التي أمر 
دكف  كعمى اهلل كحده دكف أحد سكاه, فميتككؿ المؤمنكف, الصادقكف,"_سبحانو_ بمباشرتيا. أم: 

أف يعبث بعنادكـ كلجاجكـ, كنحف الرسؿ عمى رأس ىؤالء المؤمنيف الصادقيف. فالجممة الكريمة 
تككمنا فع بنا ما يكجب دأمر مف الرسؿ لمف آمف مف قكميـ بالتككؿ عمى اهلل _عز كجؿ_ قد 

 ـ الطرؽ كأكضحيا كأبينيا, كىي طريؽ إخبلص العبادة لو كاالعتماد عميوعميو فقد ىدانا ألقك 
في دفع شركر أعدائيـ عنيـ, كفي الصبر چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ (٘)."كحده في كؿ شئكننا

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ فقالكا:  كتككيدان  عمى معاداتيـ. ثـ زادكا أمر التككؿ تكثيقان 

نتككؿ عمى اهلل كقد ىدانا إلى سبيؿ المعرفة, كأكجب عمينا سمكؾ طريقيا,  أم ككيؼ ال چچڃ
چ  چ  چ يؽ النجاة, كمف أنعـ اهلل عميو بنعمة فميشكره عمييا بالعمؿ بيا. كأرشدنا إلى طر 

اآليات كنحك ذلؾ مما ال خير فيو  كاقتراحأم كلنصبرف عمى إيذائكـ بالعناد  چڇچ  ڇ
 عمى نعمة اليداية.  ليككف ذلؾ منا شكران  ؛عبادة اهلل كحدهى لإكندعككـ 

                                                           

 (ُِْ/ٓ( التفسير المنيجي أ. د. أحمد شكرم) 4)
 (.ٖٓ/ ِ( صفكة التفاسير ) 2)
 (َٔٓ/ ِ( زاد المسير في عمـ التفسير ) 3)
 (.ٖٓ/ ِ( صفكة التفاسير ) 4)
, الناشر: دار نيضة ُٖٗٗالطبعة: األكلى  لؼ: محمد سيد طنطاكم,المؤ  ،لمقرآف الكريـ التفسير الكسيط (5)

 (ُّٓ/ٕ) القاىرة. –مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الفجالة 



446 
 

ڇ  چ ءىـ ال يثنييـ عف تبميغ رسالة ربيـ فقالكا:بياف أف إيذاك ثـ ختمكا كبلميـ بمدح التككؿ 

أم كعمى اهلل كحده فميثبت المتككمكف عمى تككميـ كليحتممكا كؿ آذل في , چڇ  ڍ  ڍ   
 جيادىـ, كال يبالكا بما يصيبيـ مف أذل كال بما يبلقكف مف صعاب كعقبات. 

لشمس تضيء العباد, كمف عنده ماؿ أك عمـ لينفع بو الناس كليكف كالنير يسقى الزرع كا"
ىداة  يعممكا فيوكليصبر عمى أذل الناس كما صبر األنبياء كأكذكا, فاليداة ما خمقكا إال ل

 (ٔ)."بطباعيـ, كلذاتيـ في قمكبيـ كمنيـ تنتقؿ إلى الناس
كىذا أمر منيـ لممؤمنيف بالتككؿ عمى اهلل دكف مف عداه, ككأف الرسؿ قصدكا بيذا األمر 

أم عذر لنا في أال  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ :قصدان أكليان, كليذا قالكا لممؤمنيف ليـ أنفسيـ
أم: كالحاؿ أنو قد فعؿ بنا ما يكجب تككمنا عميو مف چچڃ  ڃ  ڃچ نتككؿ عميو سبحانو 

كلنصبرف  ,ىدايتنا إلى الطريؽ المكصؿ إلى رحمتو, كىك ما شرعو لعبادة كأكجب عمييـ سمككو
كـ مف التكذيب لنا كاالقتراحات الباطمة كعمى اهلل كحده دكف مف عداه عمى ما آذيتمكنا بما يقع من

كقيؿ:  ,بقائو كثبكتولالسعي  يككف قيؿ: المراد بالتككؿ األكؿ استحداثو, كبيذا .فميتككؿ المتككمكف
 -يطمبكف المعجزات يجب عمييـ أف يتككمكا في حصكليا عمى اهلل فمعنى األكؿ: إف الذي

ف شاء لـ يظيرىا. كمعنى الثاني: إبداء التككؿ ال عمينا, فإ -سبحانو ف شاء سبحانو أظيرىا كا 
 دفع شر الكفار كسفاىتيـ. ك عمى اهلل 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ كقد أخرج ابف أبى حاتـ عف الربيع في قكلو: "

قاؿ: أخبرىـ مكسى عف ربو أنيـ إف شكركا النعمة زادىـ مف فضمو, كأكسع ليـ مف الرزؽ, چ
كأخرج ابف (ٖ)."عف الحسف ألزيدنكـ قاؿ: مف طاعتي"كأخرج ابف جرير  (ٕ)"العالـ.كأظيرىـ عمى 

بف اكأخرج (ٗ).المبارؾ كابف جرير كابف أبى حاتـ كالبييقي في الشعب, عف عمي بف صالح مثمو
ف ؛ فإنيا أىك جرير كابف أبى حاتـ عف سفياف الثكرم في اآلية قاؿ : ال تذىب أنفسكـ إلى الدنيا

 (٘)ف ذلؾ ,كلكف يقكؿ: لئف شكرتـ ألزيدنكـ مف طاعتي.عند اهلل م
 ,قد كصؼ المتككميف في نياية اآلية السابقة بأنيـ المؤمنكف -سبحانو–كنمحظ أف الحؽ "

 كىنا يصفيـ في نياية بأنيـ المتككمكف؛ ألف صفة اإليماف تدخؿ في صفة التككؿ ضمنان.

                                                           

 .(ُّٔ/ُّ( تفسير المراغي ) 4)
 َُّٓٔ(ركاية رقـ ُٕ/ ٗ( أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ) 2)
 (ِٕٓ/ ُٔ( تفسير الطبرم ) 3)
 (ِٓٗ/ ٔ)ييقي, لمب( انظر شعب اإليماف  4)
 (ُُٖ -ُُٕ/ّ( فتح القدير لمشككاني ) 5)
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ؿ يعنى أف تستنفد أسباب اهلل الممدكدة؛ ألف كنعمـ أف ىناؾ فارقا بيف التككؿ كالتكاكؿ, فالتكك
التككؿ عمؿ القمكب؛ بعد أف تؤدم الجكارح ما عمييا مف عمؿ كأخذ باألسباب؛ فالجكارح تعمؿ 

 (ٔ)."كالقمكب ىي التي تتككؿ
ڇ  ڇ  ڍ  چ لنا إياه في ذلؾ,اأم: بعد سؤ چڤٹ  ٹ  ڤچ عمى كفؽ ما سألتـ"

نا أم: كما يمنعچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ أم: في جميع أمكرىـ. ثـ قالت الرسؿ: چڍ
أم مف چڇچ  چ  چ  ڇچ كـ الطريؽ كأكضحيا كأبينيا, مف التككؿ عميو, كقد ىدانا ألق

 ,كعمى اهلل فميتككؿ المؤمنكف(ٕ),"چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ الكبلـ السيئ كاألفعاؿ السخيفة,
ي السفاىة كالتخكيؼ كالظاىر أف األنبياء لما أجابكا عف شبياتيـ بذلؾ الجكاب فالقكـ أخذكا ف"

: ال نخاؼ مف تخكيفكـ كال نمتفت إلى تيديدكـ -عمييـ السبلـ-كالكعيد, كعند ىذا قالت األنبياء 
يـ أف أكلئؾ يكاف قد أكحى إل -سبحانو–كلعؿ اهلل ,فإف تككمنا عمى اهلل كاعتمادنا عمى فضؿ اهلل 

ف لـ يكف حص ؿ ىذا الكحي, فبل يبعد منيـ أف الكفرة ال يقدركف عمى إيصاؿ الشر كاآلفة إلييـ كا 
مشرقة بأضكاء عالـ ,ك ال يمتفتكا إلى سفاىتيـ لما أف أركاحيـ كانت مشرقة بالمعارؼ اإلليية

كقمما يقيـ ليا  ,فقمما يبالي باألحكاؿ الجسمانية ,الغيب كالركح متى كانت مكصكفة بيذه الصفات
يذا السبب تككمكا عمى اهلل كعكلكا عمى في حالتي السراء كالضراء كطكرم الشد كالرخاء, فم كزنان 

يعنى  چڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃچ فضؿ اهلل كقطعكا أطماعيـ عما سكل اهلل,
لما خصنا بيذه الدرجات الركحانية, كالمعارؼ اإلليية الربانية فكيؼ يميؽ بنا أف ال  -لىاتع–أنو 

عميو,  في تحصيؿ الميمات إاليو كال نعكؿ عم نتككؿ عمى اهلل, بؿ البلئؽ بنا أف ال نتككؿ إال
فإف مف فاز بشرؼ العبكدية ككصؿ إلى مكاف اإلخبلص كالمكاشفة يقبح بو أف يرجع في أمر 

چ , كىذه اآلية دالة عمىأك جسمان  أك ركحان  لو أك ممكان  سكاء كاف ممكان  ,مف األمكر إلى غير الحؽ

بد كأف يصير  فإف الصبر مفتاح الفرج, كمطمع الخيرات, كالحؽ الچڇچ  چ  چ  ڇ
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڇچ , ثـ أعادكا قكليـ:مقيكران  , كالباطؿ ال بد كأف يصير مغمكبان ان قاىر  غالبان 

ثـ  ,چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :اهلل في قكلو ىكالفائدة فيو أنيـ أمركا أنفسيـ بالتككؿ عم, چ
كذلؾ يدؿ عمى أف , چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڇچ لما فرغكا مف أنفسيـ أمركا أتباعيـ بذلؾ كقالكا:

الشيخ أبى حامد  كنقؿ الفخر الرازم عفأآلمر بالخير ال يؤثر قكلو إال إذا أتى بذلؾ الخير أكالن, 
أك  أك كامبلن  كحاًصموي: أف اإلنساف إما أف يككف ناقصان  حسنان  فصبلن قكلو: "(رحمو اهلل)الغزالي 
كلكنو ال يسعى في تنقيص حاؿ  عف الكصفيف, أما الناقص فإما أف يككف ناقصان في ذاتو خاليان 

                                                           

 (ْٖٕٓ/ُِ( تفسير الشعراكم ) 4)
 (ّْٖ/ْكثير ) ابف( تفسير  2)
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ما أف يككف ناقصان  في تنقيص حاؿ الغير, فاألكؿ: ىك الضاؿ,  كيككف مع ذلؾ ساعيان  غيره, كا 
كال يقدر عمى تكميؿ الغير كىـ  كالثاني: ىك الضاؿ المضؿ, كأما الكامؿ فإما أف يككف كامبلن 

ما أف يككف كامبلن   األنبياء. كيقدر عمى تكميؿ الناقصيف كىـ األكلياء, كا 
كلما كانت مرات النقصاف كالكماؿ كمراتب اإلكماؿ كاإلضبلؿ غير متناىية بحسب الكمية 
كالكيفية, ال جـر كانت مراتب الكالية كالحياة غير متناىية بحسب الكماؿ كالنقصاف, فالكلي ىك 

قد تككف  واإلنساف الكامؿ الذم ال يقكل عمى التكميؿ, كالنبي ىك اإلنساف الكامؿ الميكمؿ, ىم
كقد تككف أقكل مف ذلؾ فيفي بتكميؿ  ,قكتو الركحانية النفسانية كافية بتكميؿ إنسانيف ناقصيف

فيقمب أركاح أكثر أىؿ  ؛كقد تككف تمؾ القكة قاىرة قكية تؤثر بأثير الشمس في العاـ ,عشرة كمائة
ذلؾ مثؿ ركح محمد لـ مف مقاـ الجيؿ إلى مقاـ المعرفة كمف طمب الدنيا إلى طمب اآلخرة, ك االع
 كمف النصارل كىـ  ,فإف كقت ظيكره كاف العاـ مممكءان مف الييكد كأكثرىـ كانكا مشبية

أظير مف أف  ,كمف عبادة األكثاف كسخؼ دينيـ ,كمف المجكس كقبح مذاىبيـ ظاىرة ,حمكلية
الـ سرت قكة ركحو في األركاح فقمب أكثر أىؿ العفمما ظيرت دعكة محمد  ,يحتاج إلى بياف

 (ٔ)."مف الشرؾ إلى التكحيد
ف لنا رشدنا. كالثاني: عرفنا طريؽ التككؿ. يقكلو تعالى: كقد ىدانا سبمنا فيو قكالف: أحدىما ب"

نما نص ىذا كأمثالو عمى نبينا  ليقتدم بمف قبمو في الصبر كليعمـ ما جرل لو. قكلو تعالى: كا 
 (ٕ)."مف بعدىـ أم: بعد ىبلكيـ يعني: الكافريف بالرسؿ. كقكلو: إبراىيـچگ   گ    چ 

ظ أقكاميا بما عفإف يكفيؾ كؿ ما ييميـ, ثـ قالت الرسؿ كىي ت,إبراىيـچڍ  ڍ   چ 
أم طريقنا التي عرفناه بيا كعرفنا عظمتو "چچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ تقدـ:

چ  چ  چ  چ كعزة سمطانو فأم شيء يجعمنا ال نتككؿ عميو كىك القكم العزيز 

ڇ  ڇ  ڍ    ڇچ تكـ كأيديكـ متككميف عمى اهلل حتى ينتقـ اهلل تعالى لنا منكـ,بألسنچڇڇ

ىك الكافؿ لكؿ مف يثؽ فيو كيفكض أمره إليو متككبلن عميو كحده دكف سكاه, كقكلو  إذچڍ     
–خبار منو إىذا چکڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ تعالى:
قالكا مكعديف ميدديف بالنفي كاإلبعاد مف الببلد لكؿ  يا:معمى ما قالت األمـ الكافرة لرس -تعالى

 (ٖ)."مف يرغب عف دينيـ كيعبد غير آليتكـ
                                                           

 (ٕٓ/ُٗتفسير الرازم )(  4)
 (َٔٓ/ِ) , ألبك الفرج ابف الجكزم( زاد المسير في عمـ التفسير 2)
 (ِٗٓ/ ِ( أيسر التفاسير لمجكزم ) 3)
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 نالظالمو-٘
گ   گ  چ قكلو تعالى:,إبراىيـچک  گ   گ  گ   گ  ڳ  چ :قاؿ تعالى

 أم: بعد ىبلكيـ. , چڱڳ  ڱ  چيعنى: الكافريف بالرسؿ. كقكلو: چ
ف يدم. قاؿ الفراء: العرب قد يباس: خاؼ ميقامو بذلؾ اإلسكاف لمف خاؼ مقامي قاؿ ابف ع

عمى إضمار القكؿ أك عمى إجراء اإليحاء مجراه لككنو ضربان " , (ٔ)چگ   گ  چ 
 (ٕ)".منو

يقكؿ عز ذكره: كقاؿ الذم كفركا باهلل لرسميـ الذيف أرسمكا إلييـ حيف دعكىـ ": الطبرمقاؿ 
خبلص العبادة لو كفراؽ عبادةك إلى تكحيد اهلل   (ٖ)."اآللية كاألكثاف ا 

الذيف ظممكا أنفسيـ حيف  الظالميفقاؿ الطبرم: " الظالميف أكحى اهلل إلى رسمو بأنو سييمؾ
ظممكا  ف, الذياختاركا الكفر كمكاجية الحؽ, كظممكا الرسؿ كأتباعيـ حيف آذكىـ ككذبكىـ

كف" لعبادتيـ مف ال أنفسيـ فأكجبكا ليا عقاب اهلل بكفرىـ, كقد يجكز أف يككف قيؿ ليـ "الظالم
 ير مكضعيا, إذ كاف ظممان غتجكز عبادتو مف األكثاف كاآللية, فيككف بكصفيـ العبادة في 

كحى اهلل إلى رسمو بأنو سييمؾ الظالميف الذم ظممكا أنفسيـ حيف اختاركا " أ (ٗ)."سيميكا بذلؾ
 (٘)."تباعيـ حيف آذكىـ ككذبكىـأالكفر كمكاجية الحؽ, كظممكا الريسؿ ك 

كىكذا يأتي القانكف السماكم بالعدؿ كىك إىبلؾ الظالميف, كتمؾ قضية إيمانية باقية " 
ڳ  ڳ  ڳ  چ مف المؤمنيف:كعده لرسمو  -سبحانو–كدائمة أبدان. كيكمؿ الحؽ 

 .(ٙ) "إبراىيـچڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڱ
 : الخائفون -ٙ

 قاؿ الشككاني في تفسير قكلو:,إبراىيـ چڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قاؿ تعالى
قاـ بفتح , كالمى -سبحانو–أم: مكقفي, كذلؾ يكـ الحساب, فإنو مكقؼ اهلل چڱ         ں  ں  چ"

كقيؿ: إف المقاـ ىنا مصدر بمعنى القياـ, أم لمف  ,الميـ مكاف اإلقامة, كبالضـ فعؿ اإلقامة
 ,ّّالرعد: چىې          ې  ې  ېۅ  ۅ   ۉ   ۉ  چ خاؼ قيامي عميو كمراقبتي لو كقكلو تعالى: 

                                                           

 (َٔٓ/ِ), ألبك الفرج ابف الجكزملتفسير( زاد الميسر في عمـ ا 4)
 (ّٖ/ٓ( تفسير أبى السعكد ) 2)
 (ّٗٓ/ ُٔتفسير الطبرم ) (3)
 ( ُْٓ/ُٔ: )المرجع السابؽ(4)
 .(ُْٖ/ ٓكرم )شالتفسير المنيجي أ.د. أحمد ال (5)
 (َُٕٓتفسير الشعراكم )ص:  (6)
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كعيدم بالعذاب, كقيؿ:  كقاؿ األخفش: ذلؾ لمف خاؼ مقامي, أم: عذابي كعيد أم: خاؼ
بالقرآف كزكاجره, كقيؿ: ىك نفس العذاب, كالكعيد االسـ مف الكعد كاستفتحكا معطكؼ عمى 

أم: أف  ,ُٗاألنفاؿ:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ كالمعنى األكؿ قكلو: أكحى,
ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڑچ كمف المعنى الثاني قكلو: ,ركا فقد جاءكـ النصرتستنص

   چأم: الحكـ كالضمير في استفتحكا لمرسؿ كقيؿ: لمكفار, كقيؿ: لمفريقيف ,األعراؼ چڳ  ڳ  

الجبار المتكبر الذم ال يرل ألحد عميو حقان, كىكذا حكاه ك ,إبراىيـ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
لمغة, كالعنيد: المعاند لمحؽ كالمجانب لو كىك مأخكذ مف العند, كىك الناحية, النحاس عف أىؿ ا

 أطيؽ ال كبير إني  كسطا فاجعمكني نزلت إذاأم: أخذ في ناحية معرضان قاؿ الشاعر: 
 .العندا

: ىك ك  ,قاؿ الزجاج: العنيد: الذم يعدؿ عف القصد كبمثمو  قاؿ اليركم. قاؿ أبك عبيدو
ؿ ابف كيساف: ىك الشامخ بأنفو كقيؿ: المراد بو العاصي, كقيؿ الذم أبى الذم عند كيبغى, كقا
بيذه الصفة مف كرائو  كمعنى اآلية: أنو خسر كىمؾ مف كاف متصفان  ,أف يقكؿ ال إلو إال اهلل

ىا ىنا بمعنى بعد: ـ, كالمراد بعد ىبلكو عمى أف كراءجينـ أم : مف بعده جينـ كالمراد بعد جين
 .مذىب لممرء اهلل كراء كليس  ريبة لنفسؾ أترؾ فـ حمفت: كمنو قكؿ النابغة

أم: مف بعده. كذا  ,إبراىيـچۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋچ أم: ليس بعد اهلل, كمثمو قكلو:
ألف أحدىما  ؛قاؿ أبك عبيد: ىك مف أسماه األضداد ,قاؿ الفراء, كقيؿ: مف كرائو أم: مف أمامو

 : الشاعر قكؿ كمنوي ينقمب إلى اآلخر, 

 كرائيا كالفبلة تميـ كقكمي...كطاعتي سمعي مركاف بنك رجكأت

أم: أماميـ,  ,الكيؼچڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  چ أم: أمامي. كمنو قكلو تعالى:
عبيدة ىذا قاؿ قطرب. كقاؿ األخفش: ىك كما يقاؿ: ىذا األمر مف كرائؾ أم: شكؼ  كيقكؿ أبك

ؿ النحاس: مف كرائو أم: مف أمامو كليس مف يأتيؾ, كأنا مف كراء فبلف, أم في طمبو. كقا
ألنيا ال ترل, كحكي مثمو ابف  ؛األضداد, لكنو مف تكارل أم: استتر فصارت جينـ مف كرائو

عف سؤاؿ سائؿ. كأنو قيؿ: فماذا يككف  األنبارم كيسقى مف ماء صديد معطكؼ عمى مقدر جكابان 
ألنو  ,د أىؿ النار كاشتقاقو مف الصدإذف؟ قيؿ: كيمقى فييا كيسقى, كالصديد ما يسيؿ مف جمك 
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يصد الناظريف عف رؤيتو, كىك دـ مختمط بقيح, كالصديد صفة لماء, كقيؿ: عطؼ بياف عنو 
 (ٔ)".كيتجرعو في محؿ جر عمى أنو صفة لماء

 الجبابرة: -ٕ
كالجبار ىك مف يقير الناس عمى ما ",إبراىيـچۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چقاؿ تعالى :

 (ٕ).", كيعاندكف في اإليماف بو سبحانوىـ المتكبركف عف عبادة الحؽ يريد؛ كالمقصكد ىنا
معاند لمحؽ كلمف جاء بو. كىذا ىك الفتح الذم فتح ليـ, كىك: خيبة المتكبريف ": چہ    چ

الحؽ فبل  ذم يتكبر عمى الرسؿ كيذىب عف طريؽكقيؿ: العنكد كالعنيد ال" (ٖ)."كفبلح المؤمنيف
صي, كقاؿ العنيد العا :كقيؿ ,العنكد الذم يخيرج عف الطريؽ اإلبؿشر  :تقكؿ العرب ,يسمكيا
ف  ,قمت: كالجبار كالعنيد في اآلية بمعنى كاحد ,ه: العنيد الذم أبى أف يقكؿ ال إلو إال اهللقتاد كا 

 (ٗ)."عف الحؽ جبار كعنيد أم متكبر كاف المفظ مختمفان 

 ,متجبريف معانديف لمحؽ ف كانكايتنبيو عمى أف ىؤالء الكافر "چۀ  ۀ  ہ  ہ    چ
 (٘)."كمف كاف كذلؾ معاتبتو الخسراف

 متكبرون:العفاء و الض -ٛ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ تعالى:  ؿقا

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ىـ قادة  ف: المتبكعكف الذيكىـچڤ   ڤچ أم: التابعيف كالمقمدكف",چڤ چ ,إبراىيـچ
ا كىـ القادة ككانكا ىـ سبب رك بتباع كالذيف استك: الضعفاء يعني األكقيؿ", (ٙ)"في الضبلؿ

 (ٚ)."يـليـ كغيضبل
كىكذا نرل أف ىناؾ حكاران بيف اثنيف مف البشر نكع متكبر كىـ القادة كالسادة الذيف يمقكف "

في اليكـ اآلخر مع  تساكترؤكسيمالتابعكف أف ذىا الضعاؼ ثـ ييفاجأ الضعفاء فأكامرىـ, لين

                                                           

 (َُِ -ُُٗ/ّفتح القدير لمشككاني ) (4)
 (ُِٕٓ تفسير الشعركام) ص: (2)
أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك العباس, الطبعة  ,البحر المديد(3)

 ,(.ُِٗ/ّ) ق,ػدار النشر / دار الكتب العممية ػ بيركت ُِّْـ ػ  ََِِالثانية / 
 .(َّٓ/ٗتفسير القرطبي, ) (4)
 ( ُُٓ/ٓالتفسير المنيجي تأليؼ أ. د. أحمد شكرم ) (5)
 (ِْْتفسير السعدم )ص:  (6)
 (.ّٓٓ/ ٗالقرطبي_ بتصريؼ)تفسير (7)
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ڄ  ڄ    چكيركف ما ينتظرىـ مف عذاب يناؿ الضعفاء أىؿ الجبركت.  ,ىؤالء األقكياء الجبابرة

ليـ أف استكبركا عمى  بؽكىؤالء المستكبركف س, ُِإبراىيـ: چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 
ى رسؿ اهلل كباستكبارىـ عمى اإليماف ىؤالء الضعفاء بقكتيـ كسيادتيـ كجبركتيـ كاستكبارىـ عم

 (ٔ)."لكؿ مف اتبعيـ الخزم يـك القيامةك اليـك يكـ خزييـ كعقاب اهلل ليـ  ,لرسموك تيـ هلل اكمعاد
 ن:والمكذب-ٗ

ىذا حاؿ سادة المشركيف مف , ِٖإبراىيـ:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چقاؿ تعالى:
كأسكنيـ اهلل مكة الحـر اآلمف الذم  ,أرسؿ ليـ رسكؿ اهللك  ,أنعـ اهلل عمييـ بنعمو الذيف أىؿ مكة

عمى نعمو الشكر هلل  كاكبدل ,العظيمة فمـ يعرفكا قدر ىذه النعـ ,يجبي إليو ثمرات كؿ شيء
فاستحقكا الخسراف كاليبلؾ كسمب  ,ذكهآكا رسكؿ اهلل كفركا بو ك مف أف يتبع , كبدالن كفر بيابال

 (ٕ).عمى منيجيـ مف المشركيف الجاحديف لنعمة اهلل ىـ كمف اتبعيـ كمف كافك  ة,النعم

 ىم:أتباع الرسل ومخالفو  -ٓٔ

عمى ما جئت بو ",إبراىيـ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  چ  چچ قاؿ تعالى:
 كمف أحب قكمان  ,لتماـ المكافقة ,إبراىيـ چچچ  چچ د كاإلخبلص هلل رب العالميف يمف التكح

حيث كىذا مف شفقة الخميؿ , إبراىيـ چڇ  ڇ  ڍ    چ  ڇ  ڇ چ كتبعيـ التحؽ بيـ. 
أرحـ منو بعباده ال يعذب إال مف  -تبارؾ كتعالى-كاهلل  ,دعا لمعاصيف بالمغفرة كالرحمة مف اهلل

 (ٖ)."تمرد عميو

 :نوالمجرم-ُٔ

﮳   چ قاؿ تعالى: ﮲   اإلجراـ بأم: الذيف كصفيـ , إبراىيـچھ  ے  ے   ۓ  ۓ 
قاؿ ,(ٗ)"كتعايف الذيف كفركا باهلل, فاجترمكا في الدنيا الشرؾ يكمئذرم : "قاؿ الطب ككثرة الذنكب,

ـك ينتقـ اهلل منيـ  فاكترل المجرميف يقصد ىنا أىؿ الشرؾ أجرمكا بإشراكيـ باهللعباس: " ابف
 (٘)." فأجرمكا في الدنياكتعايف الذيف كفركا باهلل ,القيامة بأف قيدىـ في القيكد مع الشياطيف

                                                           

 ( )الخكاطر( بتصرؼ يسيرَْٖٕ/ُِتفسير الشعراكم ) (4)
 ( بتصرؼ.ُْٔ/ٓانظر التفسير المنيجي تأليؼ أ. د. أحمد شكرم ) (2)
 (ِْٔتفسير السعدم )ص (3)
 (ِٓ/ُٕتفسير الطبرم ) (4)
 (.ُِٓ/ُ) تنكير المقباس, لفيركز أبادم,(5)
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 :األلبابأولو  -ُٕ
أم ",إبراىيـچى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ ى:قاؿ تعال

 (ٔ)."ما يفعمكنو, كما يضرىـ فيترككنو, كبذلؾ صاركا أكلى األلباب كالبصائرك العقكؿ الكاممة 
عبلء شأنيـ كحض الناس عمى أف يتخصك " يككنكا منيـ ص أىؿ العقكؿ بالتذكير كا 

كليتذكر فيتعظ بما أصبح اهلل بو عميو مف  :كليذكر أكلك األلباب يقكؿ", (ٕ)" لينتفعكا مف مكاعظيـ
غيره, كيشرؾ في عبادتو شيئان سكاه  فينزجر عف أف يجعؿ معو إليان  ,حججو التي في ىذا القرآف

فإنيـ  ؛دكف الذيف ال عقكؿ ليـ كال أفياـ ,دكارؿ االعتبار كاالفإنيـ أى ؛الحجى كالعقكؿأىؿ مف 
 (ٖ)."ـ بميـ أضؿ سبيبلن كاألنعا
 (ٗ):الحياة الدنيا عمى اآلخرةمستحبون ال -ٖٔ

الدنيا كنعيميا عمى يستحبكف  كمف أصناؼ الناس الذيف ذكرتيـ "سكرة إبراىيـ" صنؼ
فيـ يؤثركف  ,ّإبراىيـ: چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ قاؿ تعالى: .أجر اآلخرة

كما يكثركف نعيـ الدنيا كزينتيا  ,في اآلخرة د الدىر في ىذه الحياة الدنيا عمى البقاءبالبقاء أ
 (٘)كزخرفيا عمى نعيـ اآلخرة كجنانيا.

 ,, كذلؾ بأف يأخذ مف حيث يجدلآلخرةىك طمب الدنيا مف غير نظر ": االيثار معنىك 
 (ٙ). "كال يبالي أنو حراـ أك حبلؿ

 كبالمقابؿ ,مكف الدنيا كيعمكف شأنياظعنؼ الذيف يلصعرضت كىكذا ندرؾ أف السكرة قد ت
, كىذا ما كقع بو المشرككف باهلل , بؿ كمف يفعؿ ذلؾ مف أىؿ الممة فقد ياينكركنك  يزدركف اآلخرة

 مع أنو مف أىؿ الممة فالحذر الحذر. ك  ,فعؿ مثؿ فعؿ الكفار
 (ٚ)وجود اهلل ووحدانيتو.ون بن لوجود اهلل ووحدانيتو المقر .المنكروٗٔ

  
                                                           

 (ِْٖتفسير السعدم )ص:  (4)
 (.ُٖٕ/ ٓ) , أ.د.أحمد شكرمالتفسير المنيجي (2)
 (.ٕٓ/ُٕتفسير الطبرم: ) (3)
ـ  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔالطبعة: الثامنة عشر,  لجنة مف عمماء األزىر,تفسير القرآف الكريـ المنتخب في  (4)

 (ّٓٔ)ص: سة األىراـ مصر, طبع مؤس -الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 
الماكردم(, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الشيير  )تفسيرانظر (5)

 بيركت / لبناف -تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ, الناشر: دار الكتب العممية  بالماكردم,
(ّ/ُُِ) 
 (َُّ/ّبف محمد التميمي)تفسير القرآف لمسمعاني أبك المظفر منصكر  (6)
 .(ّٓٔ)ص:  , لجنة عمماء األزىرالمنتخب في تفسير القرآف الكريـ (7)
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ىالمبحثىالثاني
ىيىضوءىدورةىإبراهوماإلدالمىواإلومانىف

ذا معانييا, افترقت ألفاظيا اجتمعت إذا التي األلفاظ مف كاإلسبلـ اإليماف  يككف افترقت كا 
ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  چ :تعالى اهلل قاؿ. اإليماف ىك كاإلسبلـ اإلسبلـ ىك فاإليماف. كاحده  معنى ليا

 أقكؿ كأف كاحد لفظ في جمىعتييما إذا كأما ,الذارياتچڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 كاليـك باهلل كاإليماف القمبية العبادات اإليماف معنى فيككف مسمـ, مؤمف ىكالخطاب بف عمر

فرض عمى اإلنساف فعمو, ف اإليماف قكؿ كعمؿ, كاإلسبلـ فعؿ ما إ :بعض أىؿ العمـقاؿ  اآلخر,
ذا ذكر كؿ اسـ مضمكمان إلى اآلخر فقيؿ معنى لو  فرديف أريد بأحدىماسممكف مالمؤمنكف كالم :كا 

ف ذكر أحد االسميف شمؿ في يرد لـ  كمف خبلؿ ىذا المبحث سأكضح المقصكد  .الكؿاآلخر, كا 
 كمف خبلليا. ذلؾ في ضكء سكرة إبراىيـك  صطبلحان,اك  باإليماف لغة

 :الحاطواصًة لغ اإلسالم واإليمان -المطمب األول

 اإلسالم لغة واصطالحاً  -أواًل 
 : إلسالم لغةا -أ

ـي  لسّْيفي ا" :فارس ابفقاؿ  ـي  كىالبلَّ ـي  كىاٍلًمي ةً  ًمفى  بىاًبوً  ميٍعظى حَّ مىةي ... كىاٍلعىاًفيىةً  الصّْ  أىفٍ : فىالسَّبلى
ـى  ٍنسىافي  يىٍسمى ـي .. .كىاأٍلىذىل اٍلعىاىىةً  ًمفى  اإٍلً ٍسبلى ـي  أًلىنَّوي ؛  ااًلٍنًقيىادي  كىىيكى  اإٍلً بىاءً  ًمفى  يىٍسمى  (ٔ)."ااًلٍمًتنىاعً كى  اإٍلً
 أف مف منيما كاحد كؿ يسمـ أف كىك السمـ, في الدخكؿ ىك اإلسبلـ": األصفياني الراغب كيقكؿ
 (ٕ)."صاحبو ألـ مف ينالو

 : حاً الاصطاإلسالم  -ب
إذ يؤخذ في  ,مف اإلسبلـ خصفاإليماف أ ,يف كالعمؿ بالفرائضىك النطؽ بالشيادت"

 ,فكؿ محسف مؤمف ,كاإلحساف أخص مف اإليماف ,صديؽمعنى اإليماف مع النطؽ كالعمؿ الت
 (ٖ)."كال عكس ,ككؿ مؤمف مسمـ

 

                                                           

 (َٗ/ ّمعجـ مقاييس المغة البف فارس )( ُ)
 (ُُٕ( مفردات القرآف )ص: ِ)
المكسكعة الككيتية الفقيية, صادر عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيت, الطبعة الثانية دار  (3)

 (.ُّٓ/ ٕسؿ الككيت. )السبل
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لو   بالتكحيد كاالنقياداإلسبلـ ىك االستسبلـ هلل ": قاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب
أم بأف يستسمـ العبد لربو " :لؾذ ان ر مفسقاؿ ابف عثيميف ك (ٔ),"مف الشرؾ كأىمو بالطاعة كالبراءة
فرادهبتكحيد اهللكذلؾ  عيان استسبلمان شر  الذم يحمد عميو العبد  كى اإلسبلـبالعبادة ,كىذا  كا 

 (ٕ)."كيثاب
أن تشيد ": أخبرني عف اإلسبلـ, فقاؿ رسكؿ اهلل  قاؿ: "جاء في حديث جبريؿ ك 

تحج البيت إن استطعت إليو أن ال إلو إال اهلل ، وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان و 
 .(ٖ)"سبيال

كيدؿ عمى ذلؾ  ,ىذا الجزاء ةتعبير بالجزء عف الكؿ لبياف أىميكىذا التعريؼ إنما ىك ب
بني اإلسالم عمى خمس: شيادة أن ال :"قاؿعف النبي  -رضي اهلل عنيما -ما ركاه ابف عمر 

قام الصالةإال اهلل وأن محمد رسول اهلل إلو يتاء الزكاة ،، وا   (٘)(ٗ)".وصوم رمضان ،حجالو  ،وا 
 :ًا: اإليمان لغة واصطالحاً ثاني

, كغيرىـكاتفؽ أىؿ العمـ مف المغكييف  ,: ىك مصدر أمف يؤمف إيمانان فيك مؤمفاإليمان لغة-أ
ة مف أىؿ فعف طائ نقؿ اإلماـ محمد بف نصر المركزمك  (ٙ)ؽ" أف اإليماف معناه التصدي عمى

ة باهلل كاالعتراؼ لو بالربكبية كمعنى التصديؽ ىك المعرف ,يماف في المغة: ىك التصديؽالسنة "كاإل
 (ٚ)".كعده ككعيده ككاجب حقو كتحقيؽ ما صدؽ بو مف القكؿ كالعمؿكب
 : حاً الاصط انمياإل -ب

كربكبيتو  -تعالى -ىك التصديؽ الجاـز كاإلقرار الكامؿ, كاالعتراؼ التاـ بكجكد اهلل"
رل آثاره في طمئنانان تي اب بذلؾ العبادة, كاطمئناف القم هكحد ولكىيتو كأسمائو كصفاتو كاستحقاقأك 

                                                           

ىػ ُِّْ,  ُاألصكؿ الثبلثة كأدلتيا ,محمد بف عبد الكىاب الناشر الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ط(4)
 (. ُُ)ص

 ( ْٔالناشر مكتبة العمـ القاىرة)صُأصكؿ ,المؤلؼ محمد بف صالح بف العثيميف ط ة( شرح ثبلث ِ)
 (.ِٖ/ُ)َُِف باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر, حديث رقـ أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب اإليما (3)
 (ُُ/ُ) ٖبني اإلسبلـ عمى خمس,حديث رقـ(أخرجو البخارم في صحيحو كتاب اإليماف باب قكؿ النبي ْ)
, الناشر ُط ,انظر منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ د. حمكد بف أحمد خرج الرحيمي (5)

 (ُْ/ُالعممي بالجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة المممكة العربية السعكدية.)عماد البحث 
 (ُّ/ِّلساف العرب البف منظكر مادة ) (6)
أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم, تحقيؽ: د. عبد الرحمف عبد الجبار تعظيـ قدر الصبلة (  ٕ)

أبك عبد اهلل  .كاإليماف(ٓٗٔ/ ِ)المدينة المنكرة . -مكتبة الدار , الناشر: َُْٔالفريكائي, الطبعة: األكلى, 
ٍندىه العبدم ,تحقيؽ: د. عمي بف محمد بف ناصر الفقييي, الطبعة:  محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى

 (.ّْٕ/ ُ) .بيركت –, الناشر: مؤسسة الرسالة َُْٔالثانية, 
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 اهلل رسكؿكاجتناب نكاىيو كأف محمد بف عبد اهلل  -تعالى–سمكؾ اإلنساف كالتزامو بأكامر اهلل 
عف ربو جؿ كعبل كعف ديف اإلسبلـ, مف األمكر كؿ جميع ما أخبر بو بكخاتـ النبييف, كق

و, ب رمبالطاعة المطمقة فيما أو جميع مفردات الديف كاالنقياد لكبالغيبية كاألحكاـ الشرعية 
 والخضكع الطمأنينة لكؿ ذلؾ كممخص ظيارا  ك باطنان,  كأكزجره, ظاىران كالكؼ عما نيى عنو 

قراره؛ فىك جميع الطاعات الباطنو كالظاىرة , الباطنو: كأعماؿ القمب كىي تصديؽ القمب كا 
لؾ كمو قكؿ المساف, كعمؿ بع ذتف الكاجبات كالمندكبات كيجب أف يالظاىرة: أفعاؿ البدف مك 

في مسمى  ةألف أعماؿ الجكارح داخم ؛مف الثبلث إال باآلخر يجزئ كاحدالجكارح  كاألركاف, كال 
متيـ كعمماؤىـ ئاإليماف كجزء منو, فمسمى اإليماف عند أىؿ السنة كالجماعة كما أجمع عميو أ

بالطاعة كينقص "تصديؽ بالجناف, كقكؿ بالمساف كعمؿ بالجكارح كاألركاف يزيد :ىك
 .(ٔ)."بالمعصية

فمف طريؽ المغة فرؽ بيف  ,لىااإلسبلـ ىك التسميـ كاالنقياد ألمر اهلل تع"الخبلصة: 
كىما كالظير مع  ,كال يكجد إسبلـ ببل إيماف ,كلكف ال يككف إيماف ببل إسبلـ ,اإلسبلـ كاإليماف

 .(ٕ)"ااإليماف كاإلسبلـ كالشرائع كمي كالديف اسـ كاقع عمى ,البطف

 أقوال العمماء في الفرق بين اإلسالم واإليمان: -ثالثاً 
ذا أىؿ السنة كالجماعة إذا اجتمعا افترقا ك عند  اإلسبلـ كاإليماف كما ىك معركؼ افترقا ا 

المعنى, فيشمؿ اإلسبلـ األعماؿ الظاىرة, كاإليماف  في فظ افترقام, أم إذا اجتمعا بال(ٖ)اجتمعا
ذا افتر ةاألعماؿ الباطن المعنى, فيشمؿ كؿ كاحد منيما األعماؿ في المفظ اجتمعا  في قا, كا 
, كذكر أمثمو لكركد اإليماف (رحمو اهلل)كقد صرح بيذا المعنى الشيخ األميف  .ةالظاىرة كالباطن

 أف اإليماف يطمؽ أحيانان  (رحمو اهلل). كبيف ةمتضمنان لئلسبلـ شامبلن لؤلعماؿ الظاىرة كالباطن
في بياف ذلؾ كمو عند  (رحمو اهلل)يقكؿ  فقط فيككف مغايران لمعنى اإلسبلـ. عمى األعماؿ القمبية
﮲   چ  تفسير قكلو تعالى: ظاىرة المغايرة بيف  ,الزخرؼ چھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   چ اإليماف كاإلسبلـ, كقد دٌؿ بعض اآليات عمى اتحادىما 

                                                           

 (.ُّلسنة, عبد هلل بف الحميد األثرم )ص حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ ااإليماف  (4)
)مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة , محمد ( كتاب الفقو األكبر  ِ)

 (.ٕٓ/ُ) اإلمارات العربيةـ الناشر: مكتبة الفرقاف ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗبف عبد الرحمف الخميس,الطبعة: األكلى, 
أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف  ,كجامع العمـك كالحكـ. ُ/ ُْٖكم عمى صحيح مسمـ انظر شرح النك  (3)

 .(ِٔص )بيركت -ىػ, الناشر : دار المعرفة َُْٖ, ُرجب الحنبمي,ط
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جميع ما عمى  ةيطمؽ تار  فإف اإليماف ؛في ذلؾ منافاة كال, ياتالذار چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 (ٔ). "قيسفي الصحيح في حديث كفد عبد  تكما ثب ,يطمؽ عميو اإلسبلـ مف االعتقاد كالعمؿ

بؿ ألجؿ  ,ف الفرؽ بيف اإلسبلـ كاإليماف ليس لمتضاد ك التبايفإ" :حذيفة كككذلؾ قاؿ اإلماـ أب
رعية يجب اعتبارىا مع التبلـز بينيما بحيث ال ينفؾ أحداىما عف أف لكؿ منيما حقيقة لغكية كش

 (ٕ)."حقيقة غير حقيقة األخرل ؛اآلخر كالشيادتيف, ألنو لكؿ مف الشيادتيف

 بؿ: يقكؿ مف كمنيـ, كاحد لمسمىن  اسماف إنيما: يقكؿ مف العمـ أىؿ فمفقاؿ الشيخ البراؾ: "
ذا معناىما, اتحد أفردا إذا كاإليماف اإلسبلـ أف: ىك الكسط كالقكؿ, كمختمفاف متغايراف ىما  كا 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ :تعالى كقكلو معناىما, اختمؼ جميعنا كذكرا اقترنا

 كباإليماف الظاىرة, األعماؿ باإلسبلـ المراد كاف كاإلسبلـ اإليماف ذكر فإذا ,ّٓاألحزاب: چہ
 عف أخبرني": قاؿ فمما ريؿ,جب حديث في كاإليماف اإلسبلـ بيف - - فرؽ كليذا القمب, اعتقاد
 عف أخبرني": قاؿ كعندما اإلسبلـ, أركاف كىي الظاىرة, األعماؿ بأصكؿ أخبره "اإلسبلـ
في جكابو لجبريؿ  التي ذكرىا الرسكؿ, الستة األصكؿ كىي االعتقاد بأصكؿ لو فسره ,اإليماف"
 (ٖ). "ر كالقدر خيره كشرهاإليماف أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخ" :حيث قاؿ

كليس كؿ مسمـ  ,فكؿ مؤمف مسمـ ,ما تـ اإلجماع عميو: أف اإليماف أخص مف اإلسبلـك 
ذا افترقا اجتمعاإمؤمنان فاإليماف كاإلسبلـ  كليذا يمكف أف نطمؽ كممة المسمـ  ,ذا اجتمعا افترقا, كا 

 (ٗ).عةلة السابقة عند أىؿ السنة كالجمادكما في األ ,كيراد بيا المؤمف

 اآليات التي ورد ذكر اإليمان فييا:-المطمب الثاني

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :قاؿ تعالى-ُ

 .إبراىيـچڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
, إف صدقتـ في قكلكـچٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قالت األمـ التي أتتيـ الرسؿ: ": الطبرمقاؿ 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چف إال مف بني آدـ, إنس مثمكـأنتـ إال بشر مثمنا, فما نح

                                                           

عبد العزيز بف صالح بف  ( كتاب جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقدية السمؼ المؤلؼ 4)
 يكاف, الرياض المممكة العربية السعكدية الطبعة األكلىإبراىيـ الطكياف مكتبة العب

 .(ّْْ/ُ) ,محمد الخميس  ,أصكؿ الديف عف األماـ أبى حذيفة (2)
 .(َِٕ( شرح العقيدة الطحاكية لمبراؾ )ص:  ّ)
 ( الطبعة الخامسة. بتصرؼ يسيرِٕانظر شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية د. نسيـ شحده ياسيف )ص  (4)
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يقكؿ: كلكف اهلل يتفضؿ عمى مف يشاء مف خمقو, فييديو كيكفقو لمحؽ, كيفضمو عمى كثير ,چ
يقكؿ: باهلل , چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : إال بأمر اهلل لنا بذلؾيقكؿ ,چڤٹ  ٹ  ڤچ مف خمقو

 .(ٔ)."بو كأطاعو, فإنا بو نثؽ, كعميو نتككؿ فميثؽ بو مف آمف

إلى اآلخر لثقتو أنو أعمـ بما يصمح حالو كمف  كؿ االعتماد كتفكيض األمر كالتدبيرك كالت
فيك سبحانو فكؽ كؿ عزيز كفكؽ كؿ  ؛في تدبير الشؤكفغيره سبحانو يتككؿ عميو كيعتمد عميو 

يتككمكا عمى اهلل يؤذييـ الكفار كيسخركا منيـ بأف  لذا أمر األنبياء الكراـ المؤمنيف الذيف ,األقكياء
ڤ  ڤ  ڦ  چ  ألنو سبحانو ال محالة سيظيرىـ عمى عدكىـ لذا قالكا ؛كيصبركا

 ,سؿ الكراـ ىـ رأس المؤمنيف فإنيـ داخمكف تحت ىذا األمر دخكالن أكليان ر كبما أف ال چڦ
الرسؿ  "إذا كنا معشر :لمعنى, كالترتيب ما بعدىا عمى ما قبميا چڦ  چ كما قيؿ الفاء في 

 أحدىما الصبر :كيتضمف ذلؾ طمبيف ,عمى اهلل كحدهقد تككمنا عمى اهلل كحده فميتككؿ المؤمنكف 
 ,بعكىـمف اتك  : االعتماد عمى اهلل كحده كأنو سبحانو ناصر الرسؿ, كالثانيعمى أذل المشركيف

لكـ ك بمجرد ق أم كيؼ نتبعكـمثمنا حاصؿ ما قالكه :إف أنتـ إال بشر ف(ٕ)."كال يمكف لمشرؾ منيـ
ٻ  ٻ  چ قالت ليـ رسميـ: , أم خارؽ نقترحو عميكـكـ المعجزة فأتكنا بسمطاف مبيف ,كلما نر من

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ أم: صحيح أنا بشر مثمكـ في البشريةچپ  پ  پ  

أم چڤٹ  ٹ  ڤ  چتـعمى كفؽ ما سألچٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ أم: بالرسالة كالنبكة"چ
ذنو لنا في ذلؾ,  (ٖ)".أم: في جميع أمكرىـچڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ بعد سؤالنا إياه, كا 

نا في الييئة كالصكرة, تأكمكف كتشربكف كما نأكؿ كنشرب كلستـ مما أنتـ إال بشر مث
, , ثـ بإرادة الصد ليـ عما كاف يعبد آباؤىـ ثانيان مبلئكة تريدكف أف تصدكنا كصفكىـ بالبشر أكالن 

فأتكنا إف كنتـ صادقيف بأنكـ  ,أم تريدكف أف تصرفكنا عف معبدكدات آبائنا مف األصناـ كنحكىا
مرسمكف مف عند اهلل بسمطاف مبيف أم بحجة ظاىرة تدؿ عمى صحة ما تدعكنو, كقد جاءىـ 

 كلكف اهلل قاؿ ,بالسمطاف المبيف كالحجة الظاىرة, كلكف ىذا النكع مف تعنتيـ, كلكف مف تمكناتيـ
كقيؿ: بالتكفيؽ كاليداية  ,أم: يتفضؿ عمى مف يشاء منيـ بالنبكة"يمف عمى مف يشاء مف عباده 

ما صح كال استقاـ لنا أنا نأتيكـ بحجة مف الحجج إال بإذف  كما كاف لنا أف نأتيكـ بسمطاف أم:
فار مف اهلل أم: إال بمشيئتو كليس ذلؾ في قدرتنا. قيؿ المراد بالسمطاف ىنا ىك ما يطمبو الك

                                                           

 .(ّٖٓ/ُٔبرم )تفسير الط (4)
 (ُُّ-ُُِ( تأمبلت في سكرة إبراىيـ ) ِ)
 (ِْٖ-ّْٖ/ ْ( تفسير ابف كثير ) ّ)



453 
 

اآليات عمى سبيؿ التعنت كقيؿ أعـ مف ذلؾ, فإف ما شاءه اهلل كاف كما لـ يشأه لـ يكف كعمى 
اهلل فميتككؿ المؤمنكف أم: عميو كحده, كىذا أمر منيـ لممؤمنكف بالتككؿ عمى اهلل دكف مف عداه, 

لكا ما لنا أال ككأف الرسؿ قصدكا بيذا األمر لممؤمنيف األمر ليـ أنفسيـ قصدا أكليا, كليذا قا
نتككؿ عمى اهلل أم عذر لنا في أال نتككؿ عميو سبحانو كقد ىدانا سبمنا أم: كالحاؿ أنو قد فعؿ 
بنا ما يكجب تككمنا عميو مف ىدايتنا إلى الطريؽ المكصؿ إلى رحمتو, كىك ما شرع لعباده 

كاالقتراحات  عمى ما آذيتمكنا بما يقع منكـ مف التكذيب لنا صبرفنكلتكأكجب عمييـ سمككو 
الباطف كعمى اهلل كحده دكف مف عداه فميتككؿ المتككمكف قيؿ: المراد بالتككؿ األكؿ استحداثو, 

ب عمييـ أف كقيؿ: معنى: األكؿ: إف الذيف يطمبكف المعجزات يج ,كبيذا السعي في بقائو كثبكتو
 (ٔ)."يَّ يتككمكا في حصكليا عم

ٱ  ٻ  چ مف أقكاؿ المفسريف: ى ما  سبؽ تأكيدان عم:"(رحمو اهلل)ككذلؾ قاؿ البغكم 

ٿ  ٿ          ٿ  چ كىاٍلًحٍكمىةً  ,ًبالنُّبيكَّةً چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

قىدٍ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  كى
ٍفنىا اًئوً  ًإالَّ  شيء ينالنا ال أىفٍ  عىرى قىدىًرًه, ًبقىضى قىدٍ  كى نىا الرٍُّشدى  لىنىا بىيَّفى  سيبيمىنا, ىىدانا كى رى بىصَّ اةً  طىًريؽى  كى . النَّجى

, لىنىٍصًبرىفَّ ـي  كى ـي  البلَّ ـً  الى ازيهي  اٍلقىسى ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چ كىالمَّوً : مىجى

  ٹ  ٹ  چ إليو ندعككـ ما عمى كبرىاف بحجة نأتيكـ أف لنا كاف كما قاؿ الطبرم:(ٕ)".إبراىيـچ

 مف بو فميثؽ كباهلل: ,يقكؿچڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  بذلؾ لنا اهلل بأمر إال: يقكؿ ,چڤڤ
 (ٖ).نتككؿ كعميو نثؽ, بو فإنا كأطاعو, بو آمف

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  چ قاؿ تعالى-ِ

 إبراىيـچوئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ەئەئ

                                                           

 (ُُٕ/ّ( فتح القدير لمشككاني ) ُ)
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم محيي السنة , أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف (  2)

–ىػ الناشر : دار إحياء التراث العربي  َُِْ,  ُاؽ الميدم,طالفراء البغكم الشافعي, تحقيؽ : عبد الرز 
 (ِّ/ ّ) بيركت.

 (ّٖٓ/ ُٔ( انظر تفسير الطبرم ) ّ)
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تحتيا األنيار خالديف فييا بإذف ربيـ كأدخؿ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات تجرم مف "
عمى التكمـ فيككف قكلو: بإذف ربيـ « كأدخؿ»بإذف اهلل تعالى كأمره كالمدخمكف ىـ المبلئكة. كقرئ 

 .(ُ)"أم تحيييـ المبلئكة فييا بالسبلـ بإذف ربيـ ,بقكلو: تحيتيـ فييا سبلـ متعمقان 
چ أم أكجدكا اإليمافچۅ    ۅ  چىذا أصمو  -محيط  كاإلدخاؿ: النقؿ إلى چۋ  چ " 

كبيف أف الماء غير عاـ لجميع چې   ې چ أم تصديقان لدعكاىـ اإليمافچۉ  ۉ   
فيي ال تزاؿ رٌيان, ال يسقط كرقيا كال ثمرىا فداخميا چې  ې  ى        چ أرضيا بإدخاؿ الجار فقاؿ:

ائ  چ الؾ قاؿ: كلما كانت اإلقامة ال تطيب إال بإذف الم, چى  ائ  چ ال يبغي بيا بدالن 

« كأدخؿ»في الخركج مف الظممات إلى النكر, كقرلء  -بتربيتو كأحسانو  -الذم أذف ليـ چەئەئ
لئلعبلـ بالصفة المقتضية  چەئائ  ەئچ إلى« بإذني»عمى التكمـ فيككف عدؿ عف أف يقكؿ 

ٱ      چ سكاء, كمف شكمو -كلـ يقؿ: لنا ,الككثرچڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ :لمرحمة كما قاؿ تعالى

فبل تنبغي المسارعة إلى إنكار شي يمكف تكجييو, بؿ  ,الفتحچٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٻ
بف جني في كتابو المحتسب في ايتعيف إمعاف النظر, فإف األمر كما قاؿ اإلماـ أبك الفتح 

 (ِ)" ْٕالبقرة: چۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ تكجيو

نيار لما أخبر سبحانو كأدخؿ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات تجرم مف تحتيا األ" 
عمى البناء لممفعكؿ, كقرأ الحسف « أدخؿ»بحاؿ أىؿ النار أخبر بحاؿ أىؿ الجنة. كقرأ الجميكر 

عمى االستقباؿ كالبناء لمفاعؿ, أم: كأنا أدخؿ الذيف آمنكا, ثـ ذكر سبحانو خمكدىـ في « كأدخؿ»
كفيقو كلطفو كىدايتو, ىذا عمى الجنات كعدـ انقطاع نعيميـ, ثـ ذكر أف ذلؾ بإذف ربيـ, أم: بت

أم:  ,تحيتيـ فييا سبلـ بقكلو: كأما عمى قراءة الحسف فيككف بإذف ربيـ متعمقان  ,قراءة الجميكر
 (ّ)."تحية المبلئكة في الجنة سبلـ بإذف ربيـ

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  چ يقول تعالى:

 اإلضافةً  مع الربكبيةً  لكصؼً  التعرُّض كفي كىدايتو فيقوبتك  أك بأمًره أمٍ ", ِّإبراىيـ: چەئائ  ەئ
 عمى كقرلء -السبلـ عمييـ-المبلئكةي  ىـ كالميٍدًخمكف بيـ المطؼً  مف مزيدً  إظياري  ضميًرىـ إلى

                                                           

 (ُٖٗ/ ّتفسير البيضاكم )(ُ)
 (َْٗ-َْٖ/ َُ), لمبقاعي,نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ِ)
 (ُِٔ-ُِٓ/ ّفتح القدير لمشككاني )(ّ)
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ٌبًيـٍ  ًبًإٍذفً  :تعالى قكلو ككف في التكمـ صيغة  ,إبراىيـ چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ تعالى بقكلو متعمقان  رى
 (ٔ)."ربيـ بإذف بالسبلـ المبلئكةي  يحييـ أم

ڃ  چ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ قاؿ تعالى:  -ّ

ڤ  ڦ  ڦ  چ يعني تعالى ذكره بقكلو: ": الطبرمقاؿ , إبراىيـچچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ

يمانيـإبراىيـچڦ   , يقكؿ: بالقكؿ الحؽ, كىك فيما قيؿ: چڦ  ڄ  چ , يحقؽ اهلل أعماليـ كا 
يخبر تعالى أنو يثبت عباده المؤمنيف, أم: " (ِ)."إال اهلل, كأف محمدا رسكؿ اهللشيادة أف ال إلو 

الذيف قامكا بما عمييـ مف إيماف القمب التاـ, الذم يستمـز أعماؿ الجكارح كيثمرىا, فيثبتيـ اهلل في 
ة عمى الحياة الدنيا عند كركد الشبيات باليداية إلى اليقيف, كعند عركض الشيكات باإلرادة الجازم

چ في ظؿ الشجرة الثابتة مثبلن لمكممة الطيبة: (ّ)"تقديـ ما يحبو اهلل عمى ىكل النفس كمراداتيا

 .إبراىيـچڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
ڃ  چ  چ كفي ظؿ الشجرة الخبيثة المجتثة مف فكؽ األرض ما ليا مف قرار كال ثبات: "

ميا في السياؽ! يثبت اهلل الذيف آمنكا في فتتناسؽ ظبلؿ التعبير كظبلؿ المعاني ك چچچ
الحياة الدنيا كفي اآلخرة بكممة اإليماف المستقرة في الضمائر, الثابتة في الفطر, المثمرة بالعمؿ 

صر الصالح المتجدد الباقي في الحياة. كيثبتيـ بكممات القرآف ككممات الرسكؿ كبكعده لمحؽ بالن
كممات ثابتة صادقة حقة, ال تتخمؼ كال تتفرؽ بيا السبؿ, كال ككميا  ,في الدنيا, كالفكز في اآلخرة

 يمس أصحابيا قمؽ كال حيرة كال اضطراب.

كيضؿ اهلل الظالميف بظمميـ كشركيـ )كالظمـ يكثر استعمالو في السياؽ القرآني بمعنى 
الشرؾ كيغمب( كبعدىـ عف النكر اليادم, كاضطرابيـ في تيو الظممات كاألكىاـ كالخرافات 

يضميـ كفؽ سنتو التي تنتيي بمف يظمـ  ,تباعيـ مناىج كشرائع مف اليكل ال مف اختيار اهللكا
بإرادتو چچ   ڇ  ڇ  ڇ    چ كيعمى عف النكر كيخضع لميكل إلى الضبلؿ كالتيو كالشركد.

المطمقة, التي تختار النامكس, فبل تتقيد بو كلكنيا ترضاه. حتى تقتضي الحكمة تبديمو فيتبدؿ في 
تـ كؿ أمر في الكجكد كفؽ المشيئة التي ال تقؼ ليا قكة, كال يقكـ في طريقيا عائؽ كالتي ي نطاؽ

 كبيذه الخاتمة يتـ التعقيب عمى القصة الكبرل لمرساالت كالدعكات.,ما تشاء

                                                           

 (ّْ/ ٓ( تفسير أبي السعكد ) ُ)
 (ٖٗٓ/ ُٔتفسير الطبرم )(ِ)
 (ِْٓتفسير السعدم )ص: (ّ)



462 
 

كقد استغرقت الشطر األكؿ كاألكبر مف السكرة المسماة باسـ إبراىيـ أبي األنبياء, 
المثمرة خير الثمرات, كالكممة الطيبة المتجددة في األجياؿ المتعاقبة, كالشجرة الظميمة الكارفة 

حقيقة الرسالة الكاحدة التي ال تتبدؿ, كحقيقة الدعكة الكاحدة , تكم دائمان عمى الحقيقة الكبرلتح
 .(ُ)"التي ال تتغير, كحقيقة التكحيد هلل الكاحد القيار

 بطيبة الميثاؽ يكـ آمنكا يقاؿك  كالقرآف بمحمد" چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ يقكؿ تعالى:
 لكيبل, چڄ  ڄ   ڄ  چ : اهلل إال إلو ال أف شيادة چڦ  ڄ    چ: السعادة أىؿ كىـ األنفس
 يصرؼچچڃ  چ  چچ عنيا سئؿ إذا القبر في يعني چڃڃ  ڃچ : عنيا يرجعكا

 في كال النفس بطيبة يقكلكا لكيبل ؛الدنيا في اهلل إال إلو ال قكؿ عف المشركيف چچچچ اهلل
 (ٕ). "  چچ   ڇ  ڇ  ڇ    چ  الشقاكة أىؿ كىـ القبكر مف أخرجكا إذا كال القبر

 : اآليات التي أشارت إلى مفيوم اإلسالم-المطمب الثالث
لى مفيكـ اإلسبلـ  ,إبراىيـ تشير إلى اإليماف نصان  كمف اآليات التي كردت في سكرة كا 

 :نصان  معنى ال
ې   ې  ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   چ : قكلو تعالى-ُ

, حيث ذكرت اآلية لفظة اإليماف نصان كأشارت إلى مفيـك اإلسبلـ إبراىيـ چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ەئەئ
كلعؿ في ىذه اآليةإشارة إلى تداخؿ  ,كالعمؿ  بمقتضى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية اإليمافالذم يشمؿ 

كالعمؿ بالجكارح كاالنقياد إلى  ,قيقة اإلسبلـفاإليماف يككف جزءان مف ح ؛كاإلسبلـاإليماف  مفيـك
 ىك الجزء المكمؿ لمفيـك اإلسبلـ. أحكاـ الشريعة

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ  قكلو تعالى: -ِ

﮹    ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   م إف أىؿ مكة بدلكا " أ چۀ  ۀ  ہ   ہ    چ قكلو تعالى: . إبراىيـ چ﮴  
يعني الصمكات الخمس, أم  چہ  ہ  چ  ر, فقؿ لمف آمف كحقؽ عبكديتو أفنعمة اهلل بالكف

قؿ ليـ أقيمكا, كاألمر معو شرط مقدر, تقكؿ: أطع اهلل يدخمؾ الجنة, أم إف أطعتو يدخمؾ 
 الجنة, ىذا قكؿ الفراء.

ألف األمر دؿ  ؛كقاؿ الزجاج:" يقيمكا" مجزكـ بمعنى البلـ, أم ليقيمكا فأسقطت البلـ 
ائب ب" قؿ". قاؿ: كيحتمؿ أف يقاؿ:" يقيمكا" جكاب أمر محذكؼ, أم قؿ ليـ أقيمكا عمى الغ

 يعني الزكاة, عف ابف عباس كغيره. چھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ  الصبلة يقيمكا الصبلة.

                                                           

 (َِٗٗ/ ْ) , لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ُ)
 (ُِّ)ص:  , لفيركز أبادمقباستنكير الم (2)
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بف يحيى: إف السر التطكع ظير. كقاؿ القاسـ  كقاؿ الجميكر: السر ما خفي كالعبلنية ما
ٿ  ٿ   ٿ  چ  عند قكلو: مجكدان  "ا المعنى في" البقرةكالعبلنية الفرض, كقد مضى ىذ

أيضا.  "تقدـ في" البقرةِْٓالبقرة:  چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ ُِٕالبقرة:  چٹٿ  ٹ
 .(ُ)" ك" خبلؿ" جمع خمة كقمة كقبلؿ. قاؿ: فمست بمقمي الخبلؿ كال قالي

يؤدكىا في أكقاتيا  چہ  ہ   چ بكحدانيتي كرسالتؾ چۀ  ہ   ہ    چ  يا محمد« قؿ»" 
يتصبب  -بفضمنا؛ ال بكدىـ كجيدىـ؛ فكـ مف ساع  چھ  ھ    چ عمى الفقراء چھچ 

ككـ مف قاعد أثقمتو  ,فبل يحصؿ عمى قكت يكمو ,في سبيؿ العيش -عرقو, كينياؿ دمعو كدمو 
سانو, حتى جؼ ل ,ككـ مف مناد عمى سمعتو ,كاألرزاؽ عميو تترل مف حيث ال يحتسب ,النعمة

ككـ مف جالس عمى  ,فما تزداد سمعتو بندائو إال بكاران, كال يزداد بتعبو إال خساران  ,كنضب ريقو
أريكتو, ال يعمف عف بضاعتو, كال يدعك إلييا, كال يطنب في مدحيا كالمشتركف مف حكلو كالذباب 

مف ىنا يصدؽ يحكمكف حكؿ بضاعتو المزجاة, كيتسابقكف في شرائيا, كيتزاحمكف عمى اقتنائيا. ك 
فكيؼ ال تنفؽ مما رزقؾ , الذاريات چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ قكؿ الحكيـ العميـ: 
 لشيطاف ريائؾ, كستر كطرده  ,لجماح غركرؾ إذا كاف في ذلؾ كبحه  چھ  چ مكالؾ أييا المسكيف 

 - لمممسكيف كحذار لممنفقيف, كحث إذا كاف في ذلؾ تعميـه  چےچ  ؟لماء كجيو كحفظ لمفقير,
گ  گ  چ «قكؿ معركؼ كمغفرة خير مف صدقة يتبعيا أذل»مف الرياء كاإليذاء؛ فػ  -رحمؾ اهلل 

 .البقرة چڳ  ڳ  ڳ  ڱ     چ  ىك يـك القيامة چگ  گ  ڳ   
لينفعو ذلؾ في يـك  ؛في بيعو كشرائو -تعالى–كحاؿ الدنيا: بيع كشراء, كأخذ كعطاء. فميراع اهلل 

أك  ,فبل يخالؿ فييا إال في اهلل كهلل ,ة. فميراع في الدنيا مف يصادؽكال صداقچڱ  ڱ    چ جزائو 
فبل يستطيع المذنب أف يستبدؿ ذنبو, أك يفتدم  ,ال عدؿ كال فديةِْٓالبقرة: چڳ  ڳ  ڳ  چ المراد 

, أك يدفع عذاب اهلل چڱ  ڱ    چ نفسو بمؿء األرض ذىبان  أم كال صديؽ ينفع في ذلؾ اليـك
 .(ِ)"تعالى

عالى في ىذه اآلية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات, كالصمكات كالصدقات مف قبؿ أمر ت" 
إتياف يكـ القيامة الذم ىك اليكـ الذم ال بيع فيو كال مخالة بيف خميميف, فينتفع أحدىما بخمة 

 (ّ). "ذحدا أف تباع لو نفسو فيفدييا, كال خميؿ ينفع خميمو يكمئألاآلخر, فبل يمكف 

                                                           

 (ّٔٔ/ ٗتفسير القرطبي )(ُ)
 (َّٗ/ ُأكضح التفاسير )(ِ)
 (ِْٕ/ ِ) , لمشنقيطيأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف(ّ)
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عمى أف ىذه اآلية الكريمة أشارت إلى مفيكـ اإلسبلـ   عباس في تفسيره تأكيدان  بفككذلؾ يقكؿ ا" 
 الخمس الصمكات چہ  ہ چ  كالرسؿ كبالكتب بي چۀ  ہ   ہ    چ محمد يا چۀ چ 

 ما چھ  ھ  چ  يتصدقكا چھ  چ  مكاقيتيا في فييا يجب كما كسجكدىا كرككعيا بكضكئيا
 چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ   محمد أصحاب كىـ جيران  چے   چ  خفيان  چھ  چ  األمكاؿ مف أعطيناىـ

﮶    چ القيامة يكـ كىك ﮵   ﮸   چ  فيو فداء ال چ﮴    تنفعو كالصالح لمكافر مخالة ال چ﮷  
سبيؿ إلى استدراؾ ما فات ال بمعاكضة بيع كشراء كال بيبة خميؿ  كاليقكؿ السعدم: "ك  ,(ٔ)خمتو

العبد لنفسو, كلينظر ما قدمو لغد, كليتفقد أعمالو,  كصديؽ, فكؿ امرئ لو شأف يغنيو, فميقدـ
 (ٕ)."كيحاسب نفسو, قبؿ الحساب األكبر.

  

                                                           

 (ُِْ)ص:   , لفيركز أبادممقباس( تنكير الُ)
 (ِْٔ( تفسير السعدم )ص: ِ)
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ىالمبحثىالثالث

ىدورةىإبراهومىضوءرالموظىاإلدالمىفيى

دعكة  كافة فجعؿ لناسى الإان كأرسؿ محمد ,الرسؿ ألقكاـ خاصة لقد أرسؿ اهلل
يا لمكف أك كلـ يجعم ,بيف عربي أك أعجمي دعكةفي ىذه ال اإلسبلـ لمعالميف, فمـ يفرؽ اهلل

كىذا  ,األنبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ :-سبحانو–كما قاؿ  ,بؿ جعميا لمعالميف ,عرؽ
 ,فيي شاممة لجميع البشر بغض النظر عف ألكانيـ أك أجناسيـ ,يعني أف دعكة اإلسبلـ عالمية

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ :كما قاؿ اهلل ,وغير اإلسبلـ فبل فائدة مف دين ان فمف اتبع دين

العالمية كالشمكلية بكليذا أصبح اإلسبلـ يتميز  ,آؿ عمراف   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
لكف الديف اإلسبلمي حفظو  ,فاألدياف السابقة حرفت كبدلت ؛التي لـ يتميز بيا غيره مف األدياف

 .ساعةفيك قائـ إلى قياـ ال ,اهلل فمـ يتغير أك يتبدؿ

 .إبراىيـالمبحث سنبيف المقصكد بعالمية اإلسبلـ مف خبلؿ سكرة  اكمف خبلؿ ىذ 
 عالمية اإلسالم: -المطمب األول 
چ ]العالىـ[: كاحد العالميف, كىـ أصناؼ الخمؽ, قاؿ اهلل تعالى: تعريف العالمية: -أوالً 

المبلئكة كالجف كاإلنس, قاؿ ابف عباس: العىالىـ: ما يعقؿ مف " .الفاتحة چپ  پ  پ  پ  ڀ   
, كقرأ حفص عف عاصـ بكسر الرـك چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہچ : -تعالى -كمف ذلؾ قكؿ اهلل

البلـ. كقيؿ: العالىـ: كؿ ذم ركح مف عاقؿ كبييمة؛ كقيؿ: العالىـ: الدنيا كما فييا, كاشتقاقو مف 
 ؛ًقؿ كلما ال يعًقؿند مف جعمو لما يىعٍ الًعمـ عند مف جعؿ العالىـ لما يىٍعًقؿ, كاشتقاقو مف العبلمة ع

 (ٔ)".ألف فيو عبلمة الحدث
قىاؿى قىكٍ "  مىـه. كى ٍعمىـه كىعى ٍمًؽ فىييكى ًفي نىٍفًسًو مى ذىًلؾى أىفَّ كيؿَّ ًجٍنسو ًمفى اٍلخى , كى ًمفى اٍلبىاًب اٍلعىالىميكفى ـي كى ـه: اٍلعىالى

اًعًو. قىاؿى المَّوي تىعىالىى:  . األنعاـچپ  پ  ڀ  ڀ     پچ سيمّْيى اًلٍجًتمى ًئؽي أىٍجمىعيكفى بلى , قىاليكا: اٍلخى
ـٍ ًفي اٍلعىالىًمينىا كىأىٍنشىديكا: ثىًمًي ا ًإٍف رىأىٍيتي كىالى سىًمٍع ... تي ًبمى  (ٕ)".مى

ا لً  ؛"كىالى كىاًحدى لمعالىـ ًمٍف لىٍفًظوً  مىعى أىشياء ميٍختىًمفىةن, فىًإٍف جيعؿ عالىـه اٍسمن كىاًحدو ألىف عالىمان جى
ؿو ًباٍلكىاًك كىالنُّكًف ًإالَّ  مىى فاعى ٍمعي عالىميكف, كىالى ييٍجمىعي شىٍيءه عى ٍمعنا ألىشياء ميتًَّفقىةو, كىاٍلجى ارى جى  ًمٍنيىا صى

                                                           

, نشكاف الحميرم )ُ)  (ِِْٕ/ ٕ( شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 (َُُ/ ْ(معجـ مقاييس المغة )ِ)
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ًفي التٍَّنًزيًؿ:  مًؽ العىكاًلـ. كى ٍمعي العالىـ الخى : جى ًقيؿى ؛ قىاؿى .الفاتحةچپ  پ  پ  پ  ڀ   چ ىىذىا, كى
بَّاسو  : رىبّْ اٍلًجفّْ كاإًلنس,اٍبفي عى

قىاؿى قىتىا"  (ٔ) ٍمًؽ كيمًّْيـٍ كى مىى , ك دىةي: رىبُّ اٍلخى قىاؿى األىزىرم: الدًَّليؿي عى
ًة قىٍكًؿ اٍبًف عىبَّاسو قىٍكليوي  ؛ الفرقافچڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ :ًصحَّ

 , لىٍيسى النًَّبيُّ , , نىًذيرنا ًلٍمبىيىاًئـً كىالى ًلٍممىبلى كى مَّدو ا بيعث ميحى نَّمى مؽ المًَّو, كىاً  ـٍ خى ـٍ كيمُّيي , نىًذيرنا ًلٍمًجفّْ ًئكىًة كىىي
ًكمى  اًنيىةى عىشىرى ألؼى عالىـ, الدٍُّنيىا ًمٍنيىا عالىـه  كاإًلنس. كىري : ًلمًَّو تىعىالىى ثىمى عىٍف كىٍىًب ٍبًف مينىبّْوو أىنَّوي قىاؿى

رى  مىا العيمراف ًفي اٍلخى : كىاًحده, كى اجي قىاؿى الزَّجَّ ٍحرىاءى؛ كى  خمؽ كميمىا معناه العالميفاًب ًإالَّ كفيٍسطاطو ًفي صى
ا المَّو, ٍمع كىىيكى ُْٔاألنعاـ:  چۇئەئ  ەئ  وئ           وئ  چ قىاؿ؛ كىمى الىـ, جى , ىيؤالءً : تىقكؿ عى  كرأيتي  عىالىمكفى

عؿ كأفٍ  مختمفة, ءألشيا جمع عالىمان  ألف لىٍفظو مفٍ  لعىالىـو  كاحدى  كال عالىًميف, الىـ" جي  منيا لكاحد"  عى
ٍممىةي مىا ًقيؿى ًفي تىٍفًسيًر العالىـ""قىاؿى األىزىرم: (ٕ). ميتىًفقىة ألٍشياء جمعان  صار فىيىًذًه جي

(ٖ). 
لى عشائرىـ فقط, كما أرسؿ لمناس كافة  "كقد كاف الرسؿ قبؿ يرسمكف إلى أقكاميـ كا 

, -صمكات اهلل كسبلمو عميو -إلى يكـ القيامة إال نبينا محمد بشيران كنذيران حاؿ حياتو كبعد حياتو
-فميست ىناؾ ديانة عالمية إال ديف اإلسبلـ, كليس ىناؾ رسكؿ عالمي إال محمد خاتـ األنبياء 

 .(ٗ)"-عميو الصبلة كالسبلـ
 فع بعيدان  كميا لئلنسانية ثابتة كمكازيف ربانية, كقيمان  مثالية, أمة لينشئ اإلسبلـ جاء فقد
 عمييا يجتمع فريدة, كرابطة كاحدة, آصرة ىي إٌنما لكف, أك جنس أك أمة أك لقبيمة التعصب
ثبات عالمية  العالميف رب هلل العبكدية تحقيؽ أجؿ مف كاألصفر كاألحمر كاألبيض األسكد كا 

 (٘).اإلسبلـ العظيـ 
يغة األمر إلى اآلية الكريمة حيث تجد تشابو في نسؽ التعبير بيف ص عد معي سريعان " 

 اآليةففي  ,لمكسى  األمر اإلليي الصادر كبيف صيغة اإلليي الصادر لرسكلنا محمد
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ٿٿچ : بقكؿ ربو األكلى خكطب النبي

﮶     چ كفي اآلية الخامسة خكطب مكسى  ُ: إبراىيـ ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    چۓ  ۓ  

الناس كميـ مف الظممات إلى النكر دليمكما قمنا عمى عالمية  فاألمر اإلليي الكاقع إلخراجٓ: إبراىيـ
كىذا  ,اج قكـ مكسى مف الظممات إلى النكرر الرسالة المحمدية كاألمر في المكضع الثاني إلخ

                                                           

 (ِ)ص: , لفيركز أبادم( تنكير المقباس ُ)
عرابو لمزجاج ) ِ)  (ْٔ/ ُ( معاني القرآف كا 
 (ِّٓ/ ِ( تيذيب المغة )ّ)
تفسير القرآف الكريـ, المؤلؼ: محمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني اإلدريسي الحسني, مصدر  (ْ)

 بترقيـ الشاممة آليا(ِ/ ٖٔ)رقـ الدرس.=قع الشبكة اإلسبلمية, كرقـ الجزءالكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مك 
 (ّْٕ/ ِبلـ )انظر منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلس (ٓ)
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كىي إخراج الناس مف  ,عؿ خصكصية الدعكة كلكف تبقى غايات الرساالت كميا كاحدة دليؿ
چ  :لذا تكرر قكلو تعالى ,نكر التكحيد كاإليماف كاليدل فر كالجيؿ كالضبلؿ إلىككال براثف الشرؾ

 (ٔ). "عمى ىذا المعنى ان تأكيد ٓإبراىيـ:  چ﮳ ﮴  ﮵  ﮶   
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ يقكؿ تعالى: 

عمى الناس بإنزاؿ  -تعالى -اهلل لما مىفَّ ", إبراىيـ چہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ
ف ليـ يره بيف ليـ أف مف كماؿ النعمة أف يرسؿ كؿ رسكؿ إلى قكمو بمغتيـ ليبكىدايتو كأثالقرآف 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  چ كىذا معنى قكلو  ,شرعو كليكضحو بمسانيـ فتكمؿ الغاية مف الرسالة

ية مفاده أف مفيـك اآل جدان  بادر إلى الذىف اعتراض ميـيتكىنا  إبراىيـ:  چڱ  ڱ  ڱ  
ألف غيره أرسؿ إلى قكمو خاصة ؛مى الرسؿ السابقيف كعمى النبيالكريمة أك مدلكليا ينطبؽ ع

أما  ,إلييـ مف أرسؿ لـ يفيمكا رسالة اهلل بأنيـ ة عمىجح بمسانيـ ليفقيكا عنو رسالتو كال تبقى ليـ
  ٿٿچ تعالى فيأك السكرة  مف  قكلو يفيـ اكم ,الناس كافة ىإل معمـك فإنو بعث ىك فكما الرسكؿ

فمفظ الناس يدؿ عمى . إبراىيـچٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 ,إلى أقكاميـ بمغاتيـ تخفيؼ كتيسير عمى أقكاـ الرسؿ -عمييـ السبلـ-فإرساؿ الرسؿ "  (ٕ) "العمـك

كىذا المعنى يتكافؽ مع مدلكؿ مادة  ,بمغت إلييـالتي  ت االحتى ال يجدكا مشقة كعنتان في فيـ الرس
رساؿ سيدنا محمد(ٖ)."كاهلل أعمـ ,يكلةاإلرساؿ بما فيو تخفيؼ كس بمغة قكمو المغة العربية  كا 

 .عمى عالمية ىذا الديف العظيـ كىك لمناس كافة كاضحان  الفصحى إال دليبلن 

كبيذا نستعيف عمى فيـ السر كالحكمة في اختيار اهلل لمعرب لمنيكض بيذه الرسالة " 
كىذا السر ىك أف  لـ مما كاف فيو مف شر كباطؿ.اإلسبلمية العالمية, كاصطفائو إياىـ إلنقاذ العا

ما كانكا عميو مف شرؼ النفس كعزتيا كاالعتداد بيا ىك الذم ىيأىـ لذلؾ, كلك كانكا أذالء لما 
كأما العرب فإنيـ اختيركا لكظيفة عالمية عامة لما فييـ شرؼ " (ْ) ."تييأكا لذلؾ العمؿ العظيـ

كليذا كاف منبع الرسالة بمكة, كشأنيا عند العرب ىك , يأةمتأصؿ, كاستعداد كامؿ, كصفات مي
كألنيا في كسط الجزيرة كصميميا, ككسط الجزيرة بعيد كؿ  شأنيا!! فيـ مجمعكف عمى تقديسيا.

البعد عف المؤثرات الخارجية في الطباع كاأللسنة, تمؾ المؤثرات التي يجمبيا االحتكاؾ باألجانب 

                                                           

يني)ص (4) كى  (ِٔتأمبلت في سكرة إبراىيـ تفسير ببلغي تطبيقي ,د. عادؿ أحمد صابر الرُّ
 (ِْ)صالمرجع السابؽ  (2)
 (ْٗ)صالمرجع السابؽ نفسو  (3)
 في مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير, تفسير ابف باديس , عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي, (4)

 (334: ص)ميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف, تحقيؽ: عمؽ ع
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لـ تخؿ مف لكثة في الطباع, كعجمة في األلسنة جاءت مف ككؿ أطراؼ الجزيرة  كاالختبلط بيـ.
فاليمف دخمتيا الدخائؿ  االختبلط باألجنبي, كال أضر عمى مقكمات األمـ مف العركؽ الدساسة.

مشارفو كانت مشرفة عمى كالشاـ ك  ,األجنبية مف الحبشة كالفرس عمى طباع أىميا كألسنتيـ
التأثر بالطباع الفارسية. فكانت ىذه األطراؼ تنطكم  كالعراؽ كالجزيرة لـ يسمما مف ,االستعجاـ

عمى عركبة مزعزعة لممقكمات, كلـ يحافظ عمى الطبع العربي الصميـ إاٌل صميـ الجزيرة كمنو 
ف كاف عريقان في الصفات مكة التي ظير فييا اإلسبلـ. التي تسمى العصر ألجميا  كىذا الكسط كا 

كالجاىؿ يمكف أف  ,ذم يقتؿ العزة كالشرؼ مف النفكسلكلكنو كاف بعيدان عف الذؿ ا ,جاىميان 
كلكف الذليؿ الذم نشأ عمى الذؿ يعسر أك يتعذر أف تغرس في  ,, كالجافي يمكف أف تيذبوتعممو

باء كشيامة تمحقو بالرجاؿ –ىذا تكجيو مكجز مقرب الختيار اهلل , نفسو الذليمة الميينة عزة كا 
كىك أف اهلل كما اختار العرب  كشيء آخر يرتبط بيذا:, العرب لمنيكض بالرسالة العامة-لىتعا

كذلؾ اختار لسانيـ ليككف لساف ىذه الرسالة, كترجماف ىذه النيضة, كال عجب  ,لمنيكض بالعالـ
في ىذا؛ فالمساف الذم اتسع لمكحي اإلليي ال يضيؽ أبدان بيذه النيضة العالمية ميما اتسعت 

ٍلنىاهي  ًكتىابه  ىىذىا: أىمٍ " چٿ  ٿ  ٹ   چقاؿ تعالى: (ٔ)."آفاقيا كزخرت عمكميا  يىا ًإلىٍيؾى  أىٍنزى
مَّدي, ـي, اٍلقيٍرآفي  كىىيكى  ميحى لىوي  ًكتىابو  أىٍشرىؼي  ىيكى  الًَّذم اٍلعىًظي اًء, ًمفى  المَّوي  أىٍنزى مىى السَّمى  بىعىثىوي  رىسيكؿو  أىٍشرىؼً  عى
ًميعً  ًإلىى اأٍلىٍرًض, ًفي المَّوي  ًمًيـٍ  عىًرًبًيـٍ  أىٍىًميىا جى : أىمٍ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     چ . (ُ)" كىعىجى
ا مَّدي  بىعىٍثنىاؾى  ًإنَّمى ؿً  ًمفى  ًفيوً  ىيـٍ  ًممَّا النَّاسى  ًلتيٍخًرجى  اٍلًكتىاًب؛ ًبيىذىا يىاميحى  كىالرٍُّشًد, اٍلييدىل ًإلىى كىاٍلغىيّْ  الضَّبلى
ٺ    ڀ  ڀ         ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ :قىاؿى  كىمىا

قىاؿى ِٕٓالبقرة: چٿٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  چ :تىعىالىى ,كى

 . الحديدچۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې    ۅٴۇ  ۋ      ۋ
قىٍكليوي  مىى اٍلًيدىايىةى  لىوي  قىدر ًلمىفٍ  اٍليىاًدم ىيكى : أىمٍ " چڤ  ڦ  چ :كى  اٍلمىٍبعيكثً  رىسيكًلوً  يىدىمٍ  عى

انىعي  الى  الًَّذم اٍلعىًزيزً : أىمً چڦ  ڦ  ڦ  چ ًديًيـٍ يييٍ  أىٍمًرهً  عىفٍ  , كىالى  ييمى  مىا ًلكيؿّْ  اٍلقىاًىري  ىيكى  بىؿٍ  ييغىالىبي
ًميدي " ًسكىاهي, ًميعً  ًفي اٍلمىٍحميكدي : أىمً " اٍلحى شىٍرًعوً  كىأىٍقكىاًلًو, أىٍفعىاًلوً  جى نىٍيًيًو, كىأىٍمًرهً  كى اًدؽي  كى بىًرهً  ًفي الصَّ  (ٕ)."خى

 السابقيف لمرسيؿ قالو ما– سبحانو–الحؽُّ  يىقيؿً  كلـ كافَّة, لمناس نزؿ القرآف أف ىنا كنمحظ
ۈ  ۈ    ۆچ  :تعالى قكلو مثؿ ميعيَّنيف, بقـك ميحدَّدة منيـ أم   رسالة كانت حيث اهلل؛ رسكؿ عمى

 ڄ  ڄ چ :الحؽ كقكلوٓٔاألعراؼ:  چائ  ائ   ەئ    ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋٴۇ    ۋ

ڎ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڄ

                                                           

 .(ِّٗ: ص)تفسير ابف باديس (ُ)
 (ْٕٔ/ ْ) كثيرتفسير ابف  (2)
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گ    گڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

 .ٖٓاألعراؼ: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڌ  ڌ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ :لمكسى سبحانو قكلو ككذلؾ

گ  گ  گ   گ  ڳ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

 آؿ عمرافچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳڳڳ  

لى خاصة, بيٍقعة إلى اهلل يبعثو إنما رسكؿ كيؿُّ  كاف كىكذا" , زمف كفي بعينيـ, أينىاسو  كا   إال خاص 
 كالعقكؿ الصحيحة"  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ (ٔ)."كىافَّة الناس إلى اهلل بعثو فقد ؛ محمدان 
 كيتعظكا, بيا ليعظكا كراء كراءىا ما كذكرل كعظات عبر ىك الذم اإلليي ىذا؟؟ في ةالسميم
 لمف عظة أكبر أنيا يدؿ بما السكرة, ىذه غير بيا تختـ لـ الجممة ىذه أف كاعمـ, كيرشدكا يرشدكا
 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ قاؿ تعالى :(ٕ)."يتذكر

ى  ى  ائ  چ : قولو تعالى الدالة عمى عالمية ىذا الديف في سكرة إبراىيـ اآليةك " .  إبراىيـ

عالمية  أيضان  تدؿ عمىك ,إبراىيـ چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
 ىىذىا: تىعىالىى يىقيكؿي  ,حتى قياـ الساعةفي كؿ زماف كمكاف  اإلسبلـ كأنو جاء لبني البشر جميعان 

غه  اٍلقيٍرآفي  غه  ىيكى : ,أىمٍ ُٗاألنعاـ:  چٿ  ٿ  ٿ    چ :كىقىٍكًلوً  ًس,ًلمنَّا بىبلى ًميعً  بىبلى ٍمؽً  ًلجى  ًإٍنسو  ًمفٍ  اٍلخى
, اف  ؿً  ًفي قىاؿى  كىمىا كىجى ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿچ  :السُّكرىةً  أىكَّ

: أىمٍ چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  چ ًبًو, ًليىتًَّعظيكا: أىمٍ چائ   ەئ  چ ,إبراىيـ چڦ  
ىيكى يىٍستى  ًإلىيىًإالَّ ًتعىمىىأىنَّييبلى الى ًجكىالدَّالى جى اًفيًيًمنىاٍلحي  (ٖ)."اٍلعيقيكؿً  ذىكيك: أىمٍ چۆئ  ۆئ  ۈئ    چ ًدلُّكاًبمى

 ,اهلل عف بمغيـأ"  چى  ى  ائ  چ كذلؾ يقكؿ ابف عباس في بياف عالمية اإلسبلـ :
 يخكفكا لكي چەئ   ائ چ كالحراـ كالحبلؿ كالكعيد كالكعد كالنيي باألمر ليـ بياف :كيقاؿ
 يتعظ كلكيچۆئ  چ  شريؾ كال كلد ببلچوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  چ كيقركا يعممكا لكيچەئ     چ بالقرآف
 (ٗ)."الناس مف العقكؿ ذكك چۆئ  ۈئچ بالقرآف

                                                           

 (ِّْٕ/ ُِ( تفسير الشعراكم ) ُ)
 (ِّٗ/ ْ) ,ى معانبياف المعاني ل (2)
 (ِّٓ/ ْتفسير ابف كثير ) (3)
 (ُِٔ)ص:  ,لفيركز أبادمتنكير المقباس  (4)
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 اإلنذار ىذا"  چى  ى  چ ككذلؾ في تفسير العز بف عبد السبلـ أف قكؿ اهلل تعالى :
 الدالئؿ مف فيو بما چەئ  چ  بالقرآف چائ      چ .لمناس كاؼو  القرآف ىذا أك لمناس, كاؼو 
 (ٔ)."العقكؿ ذكك بمكاعظو چوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  چ  التكحيد عمى

غ لمنَّاس, أىم: "  چى  ى  چ "قىٍكلو تىعىالىى:  مىٍيؾ بىبلى يىٍعًني: ىىذىا اٍلقيٍرآف, كىىىذىا الًَّذم أنزلتو عى
قىكلو:, ليخكفكا ًبوً ك أىم:  چائ   ەئ  چ  ًفيًو تىٍبًميغ لمنَّاس. قىٍكلو: أىم:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  چ  كى

قىكلو: , يىات عمى كحدانية اهلل تىعىالىىليستدلكا ًبيىًذًه اآٍل  ٍعنىاهي: كليتعظ : إبراىيـ چۆئ  ۆئ  ۈئچ كى مى
 (ٕ)"–أىم أكلك اٍلعيقيكؿ  -أكلك اأٍلىٍلبىاب 

سىًريعي الحساب )بىبلىغه( ...  بلن كىالى تىٍحسىبىفَّ اهلل غاف -سبحانو -")ىذا( أم ما ذكر مف قكلو 
عميو السكرةي الكريمة أك كؿُّ القرآف المجيًد  تكيًر مٍف غيًر حاجةو إلى ما انطك كفايةه في العظة كالتذ

مف فنكف العظات كالقكارًع )ًلمنَّاًس( لمكفار خاصةن عمى تقدير اختصاًص اإلنذار بيـ في قكلو 
ف كاف ما شرح  ,ف كافةن عمى تقدير شمكًلو ليـ أيضان تعالى كىأىنًذًر الناس أك ليـ كلممؤمني كا 

 أفعطؼه عمى مقدر كالبلـي متعمقةه بالببلغ أم كفاية ليـ في  چائ   ەئ  چ مختصان بالظالميف 
كما في  ,أك ىذا ببلغه ليـ ليفيمكه كلينذىركا بو عمى أف الببلغى بمعنى اإلببلغ ,ينصحكا كينذركا بو

أك متعمقة بمحذكؼ أم كلينذىركا بو  ,العنكبكت چک        گ  گ     ڑ  ک  ک    کچ  :قكلو تعالى
ًليىٍعمىميكٍا( بالتأمؿ فيما  أينزؿ أك تيميى كقرلء لينذركا بو مف نذر الشيء إذا عممو كحذركه كاستعٌد لو )كى
سكافي آخريف مساكنيـ كغيريىما مما سبؽ كلًحؽ  فيو مف الدالئؿ الكاضحة التي ىي إىبلؾي األمـ كا 

ـي اإلنذار ألنو الداعي إلى التأمؿ المؤدّْم إلى ما ىك غايةه  ,ال شريؾى لو چوئ  وئ  ۇئ    ۇئ   چ كتقدي
ا أم ليتذكركا ما كانكا يعممك  چۆئ  ۆئ  ۈئ چ  :لو مف العمـ المذككر كالتذكير في قكلو تعالى

ييـ مف كمعاممًتو مع عباده فيرتدعكا عما ييردبو مف قبؿي مف التكحيد كغيره مف شئكف اهلل 
قَّة كاألعماًؿ الصالحةً  ,الصفات التي ينصؼ بيا الكفاري   ,كيتدرعكا بما ييحظييـ مف العقائد الحى

كدىاللةه عمى أف المشارى إليو  ,كفي تخصيص التذكًر بأكلي األلباب تمكيحه باختصاص العمـً بالكفار
عمييا كعمى ما سبؽ لممؤمنيف  بيذا ما ذكرنا مف القكارع المىسكقًة لشأنيـ ال كؿُّ السكرًة المشتممةً 

كحيث كاف ما يفيده الببلغي مف التكحيد كما يترتبي عميًو  ,فإف فيو ما يفيدىـ فائدةن جديدةن  ؛أيضان 
كبالنسبة إلى أكلي األلباب الثباتى عمى ذلؾ حسبما  ,مف األحكاـ بالنسبة إلى الكفرة أمران حادثان 

                                                           

 (ُٗٔ/ ِبف عبد السبلـ )تفسير العز  (4)
 (ُِٕ/ ّتفسير السمعاني ) (ِ)
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كعيى ترتيبي الكجكًد مع ما فيو مف  ,بالتذكير كعف الثاني ,أشير إليو عبر عف األكؿ بالعمـ كري
 (ٔ)".الختـ

 ربط أول السورة بآخرىا وعالقتيا بعالمية رسالة اإلسالم.-المطمب الثاني

كما ألحظو في ىذه السكرة العظيمة عف عالمية ىذا الديف أف دعكة رسكؿ اهلل ال تختص 
ى  ى  چ يتسؽ مع مطمعيا ختامان  ختتمت سكرة إبراىيـإقميـ خاص أك أمة معينة بؿ إنيا اب

كما بدأت السكرة ببياف  ,إبراىيـچائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ف اهلل ,كتختـ ذخراج الناس مف الظممات إلى النكر بإإفة الرسكؿ كما أكتيو مف كتاب في كظي

ى  ى  چ التكحيد السكرة بيذا المعنى كبالحقيقة الكبرل التي تضمنتيا الرسالة أال كىي حقيقة

 .إبراىيـچائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

خراج الناس , أال كىك إككؿ ىذا يبيف عالمية ىذا الديف ,كأف اليدؼ كاحد لجميع الرسؿ
ككما بينا سابقان أف الصراع مف أكؿ الخميقة بيف  ,مف الظممات إلى النكر, أم إلى نكر التكحيد

 تكحيد األلكىية.  كاف مف أجؿاألمـ كرسميـ 
  

                                                           

 .(ِٔ/ ٓ(تفسير أبي السعكد )ُ)
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 المبحث اللابع

 تثب   هللا أل ل ائه م  خ     لت إبلاع ا

 المط ا األ   :معنى التثب   لغ   ا ط حا  

 : ـى كىاٍستىقىرَّ فىييكى ثىاًبته أم ثىبىتى الشٍَّيءي يىٍثبيتي ثيبيكتنا مف "  ال : التثب   لغ    ( 4) "دىا

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :كىقىٍكًلوً  التَّثىبُّتي  ىيكى  تي : التٍَّثًبيقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

لىةي كىالرٍَّجفىةي الكى , النساء چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٍلزى ًضدَّهي الزَّ   (2) .تىثىبَّت ىيكى اٍلقيكَّةي كىاٍلميٍكنىةي كى
 عزمىو, صححت إذ األمر ىذا في فبلننا ثىبَّتُّ  :قاؿ أبك جعفر الطبرم:  "في قكؿ القائؿ

  (ّتثبيتنا" ) أثبتو رأيو فيو كقكيت و,كحققت

ٍمؽي "  قاؿ ابف القيـ : فَّؽه : ًقٍسمىافً  كيمُّييـٍ  فىاٍلخى مىٍخذيكؿه  ًبالتٍَّثًبيًت, ميكى ادَّةي  التٍَّثًبيًت, ًبتىٍرؾً  كى مى  كى
مىٍنشىؤيهي  أىٍصميوي  التٍَّثًبيتً  ًفٍعؿً  الثَّاًبتً  اٍلقىٍكؿً  ًمفٍ  كى ا ,اٍلعىٍبدي  ًبوً  أيًمرى  مىا كى ٍبدىهي, المَّوي  ييثىبّْتي  فىًبًيمى  مىفٍ  فىكيؿُّ  عى
ـى  كىافى  ًفٍعبلن  كىأىٍحسىفى  قىٍكالن  أىٍثبىتى  كىافى    (ْ)تىٍثًبيتنا".  أىٍعظى

 التثب   ا ط حا : –ثان ا 

 كمما كلكف لمشؾ, ليس ىنا, ىا القمب تسكيف: الفؤاد تثبيت كمعنى قاؿ ابف الجكزم: "
  (ٓ) ."أثبت القمب كاف ر,أكث كالداللة البرىاف كاف

 

 

 

 

                                                           

( لساف ٓٔ( كانظر المغرب في ترتيب المعرب )ص: َٖ/ ُالكبير ) المصباح المنير في غريب الشرح (ُ)
 (.مادة ثبتُٗ/ ِالعرب )

 (.ْٗ/ ُْ( انظر مجمكع الفتاكل )ِ)
 (:ُّٓ/ ٓ( تفسير الطبرم )ّ)
 (ُّٔ/ ُإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ) (ْ)
 (:َْٗ/ ِ) التفسير عمـ في المسير (زادٓ)



473 
 

 ة في آية التثبيت في سورة إبراىيمالمطمب الثاني : أقوال المفسرين الوارد

ڃ  چ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ : قاؿ تعالى 

 إبراىيـ چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ : تعالى قكلو تأكيؿ في القكؿ

 إبراىيـ چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڃ

 أعمالىيـ اهلل يحقؽ , چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ : بقكلو ذكره تعالى يعني: جعفر أبك قاؿ
يمانيـ  كأفٌ  اهلل, إال إلو ال أف شيادة: قيؿ فيما كىك الحؽ, بالقكؿ: يقكؿ ,چڦ  ڄ چ  كا 
 .اهلل رسكؿ محمدنا

 بذلؾ عنى: بعضيـ فقاؿ يو,ف اختمفيكا التأكيؿ أىؿ فإف , چڄ  ڄ   ڄچ : قكلو كأما
 .الساعة قياـ قبؿى  قبكرىـ في يثىبتيـ اهللى  أف

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ : قكلو في عازب, بف البىراء كفي حديث

 رٌبي: فقاؿ ربؾ؟ مىف: لو فقاال القبر في المىمكاف أتاه إذا الدنيا الحياة في التثبيت: قاؿ , چڄ  
 فذلؾ.  محمده  نبيّْي: قاؿ نبيؾ؟ مىف: لو فقاال. اإلسبلـ دينيى : قاؿ دينؾ؟ ما: لو فقاال. اهلل

  .الدنيا الحياة في التثبيت

, المؤمفى   النبيٌ  ذكر قاؿ, البراء عف : قاؿ قبره في سئؿ إذا المؤمف إف: فقاؿ كالكافرى
ٌبي  (ُ) .چ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ : قكلو فذلؾ اهلل, رى

اهلل المؤمنيف عمى  يديـىك أف  تيثبأف الت ف عبد السبلـ في تفسيره:ككذلؾ قاؿ العز ب
ڃ  چ  , كأماالحياة زمف إبراىيـ چڄ  ڄ   ڄ    چ   الصالح العمؿ أك الشيادتاف, الثابت القكؿ

  (ِ)القبر.  في المساءلة عند إبراىيـ چ  ڃڃ

 

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.َٗٓ-ٖٗٓ/ ُٔ( تفسير الطبرم = جامع البياف ت شاكر )ُ)
 (:ُٓٔ/ ِ(تفسير العز بف عبد السبلـ )ِ)
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اهلل كأف محمد رسكؿ كما ذكره ابف كثير في تفسيره: أف التثبت ىك شيادة أف ال إلو إال 
اهلل كىذا ما ذكرتو كثير مف التفاسير أف التثبت ىك تكحيد اهلل كعدـ اإلشراؾ بو بالتثبت عمى 

 (ُ)القكؿ الثابت أال كىك الشيادتيف عند سؤاؿ القبر . 

ٍنيىا يرًجعكا بلى ف الدٍُّنيىا ًفييككف ألىؿ اإليماف  تيثبكالت  ًإذا ىـر ك اٍلقىبٍ  ًفي يىٍعًني اآٍلًخرىة ًفي عى
ٍنيىا كاسيًئمى   ًفي اىيىقيكليك  الى  لكىي الدٍُّنيىا ًفي اهلل ًإالَّ  ًإلىو الى  قىكؿ عىفكالظالميف ٍ  الظًَّمـأىؿ  يصرؼ كىاهلل عى
  (ِ)كالضبلؿ. الشقاكة أىؿو من يـجي ك خر بعد  كىالى  اٍلقىٍبر

 اهلل ألوليائوتثبيت  نتفادة مالمس عبر: ال المطمب الثالث

لممؤمنيف بالتثبيت كالثبات عمى التكحيد الخالص هلل سبحانو كتعالى في  تبشير اهلل -ُ
 الحياة الدنيكية كالبرزخية كاألخركية .

زرع بذكر الطمأنينة كاليقيف في قمكب المؤمنيف كعدـ االضطراب عند الفتف في  -ِ
 الدنيا كالسؤاؿ في القبر مف الممكيف كعند الحساب كالجزاء في اآلخرة

ت تدعيـ ألصكؿ اإليماف كتحقيؽ كترسيخ , كذلؾ بفضؿ اهلل تعالى فيك أف التثبي -ّ
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ  ىبة كمنحة تضاؼ إلى إيماف العبد باهلل كنظيره في قكلو تعالى:

فيك ييب القمكب الميدية عامؿ التثبيت مف لدنو فيك , آؿ عمراف چېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ېئۈئ  ۈئ  ېئ
 رية لعباده كأكليائو.منحة لدنية مف رب الب

 باختيارإف الظالميف محركمكف مف ىذه المنحة ألنيـ لـ يستعدكا ليا كلـ يميدكا ليا  -ْ
التكحيد عمى الجاىمية بؿ آثركا الحياة الدنيا عمى اآلخرة كآثركا الشرؾ عمى اإليماف باهلل كعميو 

جزاءان كفاقا ألنيـ اشتركا  فإنو سبحانو لـ يثبتيـ عمى الخير كالتكحيد بؿ أضميـ كزادىـ ضبلال
الكفر باإليماف بداية فظممكا أنفسيـ بيذه الجريمة العقدية العظيمة فمـ يستمعكا مف اهلل إال مف 

 . چ  چڃ  چ  چچ  يثبتيـ عمى الضبلؿ كما قاؿ سبحانو

فيو اثبات لعظمة  إبراىيـ چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ما كرد في فاصمة اآلية مف قكلو -ٓ
 يىٍفعىؿي كجبلؿ قدره ككجكب تقديره كالميابة منو فيك المتصرؼ المطمؽ في ىذا الكجكد  اهلل كميابتو

ا  كال يسأؿ عما يفعؿ ألنو فعمو يككف بمكجبة مطمؽ العدؿ كاإلحساف. يىشىاءي  مى

                                                           

 ( كما بعدىا بتصرؼ.ْْٗ/ ْ( انظر تفسير ابف كثير ت سبلمة )ُ)
 بتصرؼ(ُِّ: مقباس مف تفسير ابف عباس )صتنكير الانظر  (ِ)



475 
 

ـه يشغؿ الصادقيف مف أكلياء اهلل في كؿ زماف , فكـ  فالثبات عمى الحؽ كعدـ التبديؿ, ىى
كو ثـ طاؿ عميو الطريؽ فاستبدؿ غيره بشيكة عاجمة , أك دنيا مف شخص عرؼ الييدل كسم

يصيبيا أك جاه أك سمطاف يحصؿ عميو , فاستبدؿ الذم ىك أدنى بالذم ىك خير , فيجب عمينا 
في سيره إلى ربو, في دعكتو في تعامبلتو مع  أف نعرؼ اليدل , كنعرؼ ىىدمى الحبيب محمد

 محبيو كخصكمو في المنشط كالمكره.
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 لخاتمةا

 :ةإلييا الباحث تالنتائج كالتكصيات التي خمص رزىذه ىي أب

 النتائج  كالتكصيات:أىـ 

 النتائج : -أوالً 

إف المتأمؿ في ثنايا سكرة إبراىيـ يدرؾ أف معظـ أصكؿ العقيدة كقضاياىا قد تناكلتيا  .ُ
 السكرة  بشكؿ عميؽ ككاضح

اىيـ الذم أشتير بالحكار كجداؿ إف حكمة اهلل تعالي تتجمى في تسمية ىذه السكرة بإبر  .ِ
 المشركيف ألجؿ التكحيد ككذلمؾ بكثرة تأممو كتبصره بأدلة التكحيد.

الدالة عمى  االجتماعيةالككنية كسنف اهلل  اآلياتطائفة مف  مىسكرة إبراىيـ ع اشتممت .ّ
 .سير لشؤف  ىذا الككف الرحبيكحدانيتو كت

لقصة كضرب األمثاؿ كالترغيب اثبات حجة العقيدة أسمكب اعمى السكرة   اشتممت .ْ
 كالترىيب كأسمكب الحكار كالمناقشة .

أكردت السكرة مجمكعة مف اسماء اهلل تعالى في ثنايا السكرة كىي العزيز كالغفكر كالحكيـ  .ٓ
 كالرب كالشككر كالعظيـ كلفظ الجبللة اهلل كالرحيـ كالسميع كالبصير.

ر التكحيد كأثاره الطيبة منيا : عمى طائفة مف ثما السكرة يقؼ آياتإف التكامؿ في  .ٔ
يثار األخرة عمى الدنيا. كالحصكؿ عمى الطمأنينة  إخراج الناس مف الظممات إلى النكر كا 

 كسعة النظر ككضكح اليدؼ  كراحة الباؿ كالصبر عمى المصائب

براىيـ   .ٕ تحدثت السكرة عف كثير مف األنبياء عمييـ السبلـ كمنيوـ مكسى كنكح كا 
سحاؽ. سماعيؿ كا   كا 

تحدثت السكرة عف بعض األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ كأظيرت مدم صبر األنبياء عمى  .ٖ
 أقكاميـ.

تناكلت سكرة إبراىيـ بعض الغيبيات العقائدية مثؿ حقيقة المكت كعبلقة اإلنساف  .ٗ
 بالشيطاف.

 كرة أصناؼ الناس كعالمية اإلسبلـ كعالمية الدعكة إلى اهلل.تناكلت الس .َُ
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 التوصيات: -ثانياً 

سمسمة الرسائؿ الجامعية المحكمة لقسـ العقيدة بكمية أصكؿ  استكماؿتكصي الباحثة  .ُ
 الكريـ  القرآفالديف في الجامعة بعنكاف أصكؿ العقيدة في جميع سكر 

تكصي الباحثة بإجراء مزيد مف الدراسات العممية التي تبيف أصكؿ العقيدة الصحية   .ِ
 المستمدة مف الكتاب كالسنة 

بتعزيز كتفصيؿ البحث العممي في التفسير المكضكعي كالحديث تكصي الباحثة  .ّ
 المكضكعي لدراسة العقيدة 

 

 ...كاصمي كأسمـ عمى نبينا محمد كعمى كآلو كصحبو كسمـ أجمعيف

 كأخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

 :ةالباحث

 شعبان خميل الدىشان ميةس
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 الفهارس العامت
 

 .يةالقرآن اآليات: فهرس أولا 

 .ثانياا: فهرس األحاديث النبوية

 ثالثاا:  فهرس المصادر والمراجع.

 رابعاا: فهرس الموضوعات.
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 فيرس القرآن الكريم -أوالً 
 

 الفاتحة

 ُٔٔ,ُٓٔ ُ چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ 
 البقرة

 ُّٔ ِْٓ  چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ    چ 
 ُٖٔ ِٕٓ  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 
 ْٕ ُِ چڱ  ڱ  ں  ں    چ 
 َُٔ ْٕ چۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
 ْٖ ُِْ چۓھ    ے  ے  ۓچ 
 ْٖ ُِٓ چىۉ  ې  ې  ې   ې چ
 َٗ,ٓٗ,ْٗ ُِٕ چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ چ 

ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  چ 

 چڑ  ک 
َُّ ٕ 

 ُّٕ ُٔٓ چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  چ 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 چ
ُٔٓ ْٕ 

 ْٔ,ّ ِٖٓ چڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  چ 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چپپ
َِٔ ّ 

 ُّٔ ُِٕ چٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ 
 آل عمران

 ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦچ 

 چ

ُٓٗ ُٗ 

 ُْٕ ٖ  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ 

 ْٕ ّّ چڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ
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 ُٗٔ ْٗ چڃ  چ  چ  چ      چ 
 ُٓٔ ٖٓ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ  

 ٓٗ ٔٗ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ
ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ 

 چۋ   ۋ 
ُِٗ ُْ 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

 چچچ
ُْْ ُُٕ 

 ُّٕ ُٔٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 َُٖ ُٖٓ چڻں  ں  ڻ  ڻچ 
 ُٗ َُٗ چڈ  ژ      ژ  ڑ    چ 

 النساء
 ُّٕ ْٕ چڱ  ں    ں  ڻ  چ 
 ٗٓ ٓٔ چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ 
 ُِٕ ٔٔ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ 
ائ  ەئ  ەئ    ائى  ىچ 

 چوئ       وئ  

َُِ ُّْ 

 ِٕ ُِٓ چک   ک  گ  گ  گ  گ    چ 
 ّٗ ُْٕ چىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ
 ٗٓ, ٖٔ ُْٔ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ 

 المائدة
 ُُٔ ُّ چۀ   ہ  ہ  ہ  چ 
 ّٕ ُُٖ چېئ  ېئ  ىئ   ىئ    چ 

 األنعاـ
  ُٗٔ,ِٓ,ٔٓ ُٗ چٹٿ  ٿ  ٿ  ٿچ 
 ُُٕ ِٗ چٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ 
 ُٓٔ ْٓ چپ  پ  پ  ڀ     چ 
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ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٿ چ 

 چ
ٕٓ ّ,ُٔ 

 ٔٓ,ُُٖ ِٖ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ 
 ُُٕ ِٗ چڳک  گ  گ  گ  گچ 
 ُُِ,ُِٖ,ُِٔ ُُِ األنعاـچڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ 
 َُٔ,ُْ ُِٔ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
 ُٔٔ ُْٔ چۇئوئ    ەئ  ەئ  وئ         چ

 األعراؼ
 ُِٕ ُِ چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 
 ُِٕ ُْ چڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ چ 
 ُِٕ ُٔ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 ُِٗ َِ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 
 ُِٗ,ّْ ُِ چۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ         چ
 ّٓ ِّ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 َٔ ُّ چڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ 
 َِ ْٓ چگ  گ   گ     ڳ  ڳ   چ 
 ُٖٔ ٓٔ چۋۈ  ٴۇ    ۋ  ۈ  ۆچ 
 ٖٕ ٗٔ چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ 
 ٖٕ ْٕ چٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    چ 
 ُٖٔ ٖٓ چڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ    ڑچ  :

 چگ  ڳ  
ٖٗ َُٓ 

 ٗٓ ٔٗ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ 
ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  چ 

 چڤ        ڦ  ڦ  

َُٔ ٖٔ 

 ّٖ ُِٗۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 
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 چې  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  چ 

 چىئ  ىئ  
َُّ ٖٕ 

 ٕٔ ُْْىچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ 

 چپپ
ُٕٗ ُّٖ 

 َّ َُٖ چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
 األنفاؿ

 ُّٕ ِْ چڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ 
 َُٓ ُٗ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 

 التكبة
چ     چ   ڃ  ڃ              چ چ 

 چچ        ڇ  ڇ 

ُُْ ّٕ,ُٗ 

 يكنس
 ُّ ُّ چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  چ 
 ِّ ٓٔ چچڃ         ڃ  ڃ  چچ 
 ٗٔ ِٕ چچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

 چ
ٖٖ ٖٕ 

 ىكد
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ 

 چ
ِّ ٗٗ 

 ََُ ّّ چہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے         چ
 َُُ ّٕ چىب  حب  خب  مب      چ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  چ 

 چپ     
ّٖ َُُ,َُّ 
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 َُِ  ّٗ  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 َُِ ُْ چک  ک     ک  ک           ڑچ 
 َٕ,ّٓ ْٕ چڤ  ڤ  ڦ       ڦ  چ 
 ٔٔ َٕ چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ 
ىئ  ی   ی  ی  ی      چ 

 چ

ُٕ ٗٔ 

 ٔٗ ِٕ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ّٕ ٕٓىچ   چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ چ 

 يكسؼ
 ُِٕ ٓ چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 
 ّٖ ُِ چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  چ 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  چ 

 چڇ  
َْ ّٕ,ْٕ 

 ّٕ ُْ چڻ  ڻ  ڻچ 
 ّٕ ِْ چۆ  ۆ  ۈ چ 
 ٖٗ َُٖ  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  چ 

 الرعد
 ِْ َُ چک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  چ 
 ُّ,ُُٓ ُٔ چڍ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 
 ُْٗ ّّ چىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ 
ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ 

 چےے
ّٖ ْ 

 إبراىيم:
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿچ 

 چ
ُ ٓٔ,ُُٔ,ّٓ,ْ,ٓ,ٔ,ِٓ,ِّ 

 َُٖ,ُّ,ٕ,ٔ,ُّْ ِڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
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 چچچ
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 چڈ 

ّ ُّٓ,ّٓ,ُُِ,ُّٗ,ُّْ 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڳ چ 

 چڱ  

ْ ِّ,,ُّٖ,ُّْ,ُٔٔ,ّٔ 

 ُٔٔ,ُّْ,ٕٗ,ٔٔ,ُٕ,ٖٔ ٓ چھ  ھ  ے  ے     چ 
 َٖ,ّٖ,ٕٔ,ٔٔ,ٖ ٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ّٓ,ّٖ,ٕ,ُٖ,ُْْ ٕ چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ چ 
چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 

 چڍ  

ٖ ُْْ,ُٖ,ٓ,ُْ,ٖٔ,ُٕ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ 

 چک  ک    
ٗ ٔ,ٖ,ٔٔ,ٕٖ,ٗٗ 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چ

 چۆ  ۆ 
َُ ٓ,ْٕ,ْٗ,ٔ,ٕ,ُٕ,ِّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چپ  
ُُ ُٕٓ,ْ,ُْٓ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 چچ

ُِ ْٓ,ٔٗ,ُٓٗ,ِٕ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 

 چڈ  

ُّ ٕ,َُٖ,ُْٗ 

ڱ       ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 

 چ
ُْ ُْٗ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ

 إبراىيـچ

ُٓ ُُٓ,َُٓ 

ھ  ھ   ھ  ے  ے     ہ  ھچ  

 ,إبراىيـچۓ  
ُٔ ُُِ 
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  ۓ ﮲    ﮳  ﮴    ڭ  چ  

 چ
ُٕ َُٕ,َُُ,ُُِ,َُٓ,ُُِ 

     ى      ىې         ې  ې  ې چ 

 چ
ُٖ ٖ 

 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چ
ُٗ ُٗ,ّّ,ْٓ 

 ُُٓ,ُٗٓ,ْٓ,ُِٓ,َُ ُِ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 
 َُّ,ُّْ,َُ,َُْ ِِ چڑ  ڑ   ک  ک  چ

  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ۋچ  

 چ
ِّ ُِٔ,ٕ,ُُٔ,ٓٗ,َُٔ,ْٓ,ُِِ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      چ 

 چىئ
ِْ ٗ,ِٓ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 چڄ  ڄ   ڄ  
ِٕ ٕ,ُّٕ,ُْٕ,ُُٔ 

 ُِٓ,ّ ِٖ چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ 
 َُِ ِٗ چگ   گ      گک  کچ  

 ّ َّ چڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 
 ُِٔ,َُِ,ٔٓ ُّ چہ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ چ 
 َِ,ُٗ,ٔ ِّ چ﮺ ﮻  ﮼   ﮽      چ
 ُٗ ّّ چۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ۆچ 
ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 چڤ  

ّٓ ُٗ,ُٕ,ّ,ٔٔ,َّ,ٓ,ّٓ,ّٖ,ٖٓ,ْٖ, 

 ُِٓ,ْٖ,ّٕ ّٔ چڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃچ 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 چ ژ
ّٕ ِٗ 

 ٓٓ,ّٖ ّٖ چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ 
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﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸   چ 

 چ﮹  
ّٗ ٖٖ,ْ,ِّ,ٔٔ,ْٕ,ّْ,ُٗ 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ 

 چیی
ِْ ٕ,ُُٖ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 إبراىيـچپ   ڀ  ڀ    پپ

ّْ ُُٖ 

 ,ٔٓ,ُٔ,ُُٗ,ُُٖ ْْ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

 چچ 
ْٓ ُُٗ 

 ّّ ْٕ چڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 
 ُُٗ,َُِ,ْْ,ّْ ْٖ چہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ 
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ 

 چ﮲ 
ْٗ ْٓ,َُِ,ُِٓ 

 ُُٕ,ُٗٔ,ٔٓ,ِْ,ُّٓ,ُٔ,ِْ,ٓ ِٓ چى  ى  ائ  ائ   ەئ  چ 
 الحجر

 ْ ُ چ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٻٱچ
 النحؿ

 ُِٗ ّٖ چہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 
ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 چڤ  ڦ  ڦ   

َُِ ّٕ 

 اإلسراء
   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ 

 چڦ 
ِ ٕٗ 

 ّٕ,ٗٔ ّىچچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 
 ُِٗ ّٓ چژڎ  ڈ  ڈ  ژچ 
 ٕٗ َُُ چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ 
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې    چ

 چې  ې  ى  

َُِ ْٗ 

 الكيؼ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  چ 

 چڑڑ

ِٗ ُُُ 

 ِٖ ْٗ چڳ  ڳ   ڳ  ڱ    چ  
 ُِٗ ّٔ چڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 َُٓ ٕٗ چڻ  ڻ      ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ 
 ِٓ َُُ چيئ   جب      حب  خب      مب  چ 

 مريـ
 ِٕ ُْ چڤ  ڤ          ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  

 َٗ ْٖ  چۉ  ې  ې  ې  چ 
 َٗ,ٕٕ ْٗ چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  چ  

 ٕٔ ُٓ چحت      خت  مت  ىت چ 

 ٕٓ,ْٕ ْٓ چٹ      ٹ             ٹ   ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ 

 ْٕ ٓٓ چڦ  ڦ   ڄ   ڦ  ڦ     چ 
 َُٕ ٔٔ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ 

 طو
 ِٕ ٓ چڈ     ژ  ژ  ڑ    چ 
 ٖٓ ُٕ چڃ  چ   چ  چ  چ 
 ّٖ ِٕ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چپ  
ٕٕ ٖٖ 

 َٔ ُِّ چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    چ
 الشكرل
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 َّ,ِٗ ُُ چٿ    ٺ  ٿٿٿ     ٹ  چ 
 ٖٓ,ِٔ ُِ  چے  ۓ  ۓ ﮲      ھ  ے   چ 

 األنبياء
 ُّٖ ِّ چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ 
 ْٖ ُٓ چ   ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ       چ 
 ٓٔ ٖٓ چ   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  چ 
 ٕٔ ِٕ چ   ۆئوئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئچ 
 ُُٓ َُْ چڄڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

 ُٓٔ َُٕ چک  ک  گ         گ  گ         چ  
 الحج

 ْٖ ٖٕ چڭڭ  ڭ  ڭچ 
 ٗٓ ِٓ  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

 المؤمنكف
 ُُٓ ُٔ چۉ  ۉ  ې  ې  ې    چ 
 ْٕ ْٖ چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ 

 النكر
چ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   چ   ٓٓ ٖٓ 

 الفرقاف
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 چۈ  ۈ   
ُ ُٔٔ 

 الشعراء
 ٖٓ َّ چہ   ہ  ہ  ہ     ھ   چ 
 ٖٓ ْٕ چڑ  ڑ  ک    ک   چ 
 ّٖ ْٓ چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چپ  
ُٔ ٖٔ 

 النمؿ
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 ,ُٓ,ْٗ ُْ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 ت َْ  چ  ےھ     ھ  ھ  ھ       ےچ 

 القصص
 َٖ,ٕٗ ْ چے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ 
 ٖٖ ٕٓ چہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ    ہچ 

 العنكبكت
 َُٕ ُٖ چک        گ     ڑ  ک  ک    کچ 
 ٖٗ ِٕ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ 

 ُٕ ٕٔ چڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 الرـك

 ُٓٔ ِِ چہ   ہ  ھ  ھ  ھ      ہچ 
 ِْ َّ چۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ 

 لقماف
 ْٕ,ُٕ ِٓ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

 السجدة
 ُّٖ ُّ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  ٹ  چ 
 األحزاب  
 ُٕٓ ّٓ چڻ  ڻ  ۀ   چ
 ُّٕ ّٖ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ 
  َْ  چې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چ 

51 

 فاطر
 ُِٓ ٔ چڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ 
 ُُٔ ٖ چگڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ 
 َِ ُّ چڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      چ 
 ُْ,َْ,ّّ ُٓ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ۀچ 
 ُُُ ّٔ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 
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 يس
 َِ َْ چۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ چ 

 الصافات
 َٗ ََُ  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  چ 
 ٕٔ,ِٗ,ٔٗ َُُ چۈئ  ېئ    ېئ      چ 

 ٕٓ َُِ چی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  چ 

 ٔٗ,ٖٗ,,ٕٔ ُُِ چڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ    چ 

 ٕٗ ُُّ چڈڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
 ص

ًني}  ِّ ِّ { اٍلًخطىابً  ًفي كىعىزَّ
 َُ,ٖٗ,ٕٔ ْٓ چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ 
 ٕٔ ْٕ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       چ 
 ُِٗ ِٖ چمج  جح   مح  جخ    چ 
 ٕٓ ْٖ { كىاٍليىسىعى  ًإٍسمىاًعيؿى  كىاٍذكيرٍ }

 الزمر
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻچ 

 چ
ٖ٘ ّٓ 

ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ

 چٴۇ  
 ج ٓٔ

 غافر
 ْٓ ُٔ چی  ی   ی   ی     ىئېئ     ىئ    ىئچ 

 فصمت
 ُّٔ ُِ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 ف لتچڄڦ
َْ َّ 

 الشكرل
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 ُّ,ِٖ ُُ چ    ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ 
 ٖٓ,ِٓ ُِ چ﮹ے  ۓ  ۓ    ھ  ے   چ 

 الزخرؼ
 ُِٗ ّٔ چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ     ٹچ 
 ُٔٓ ٗٔ چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ 
 ّٖ ْٓ چڻں  ڻ   ڻچ 

 الدخاف
 ْٔ ٕ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ 
 ٕٗ ُٕ چى  ى  ائ  ائ   ېچ  :

 األحقاؼ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ 

 چڻ 
ّّ ُٗ 

 محمد
 ُُُ ُٓ چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴       چ

 الفتح
 َُٔ ُ چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 ؽ
 َُٕ ُُ چۇڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ڭچ 

 الذاريات
 ُٔٓ,ُْٓ ّٓ چڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    چ 
 ْٕ ٔٓ چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 
 ُّٔ ٖٓ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ 

 القمر
 ُّٕ ُِ چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ 
 ُّٖ ْٗ چحت  خت              مت  ىت  يت        چ 

 الحديد
 ُٖٔ ٗ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ 
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 المنافقكف
چگ  گ    ڳ  ڳ چ   ٖ 59 

 التغابف
 ُّٕ ُُ چ ٿٿ        ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ چ 
 ّٗ ُٕ چې  ې    ې  چ 

 الطبلؽ
 ُُْ,ٓٗ ِ  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ 
 ُّٕ ٕ چچ  ڇ  ڇ   چ 

 الممؾ
 َُٖ ُ چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ 

 ّٓ ِ چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  
 نكح

 َٕ ٓ چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ 
ُ چ     ی  ی   ی  ی       جئ           حئچ  َ ِْ 
 ٖٖ ِٔ چەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ائ  چ 

 اإلنساف
ِ چ  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      یچ  ِ ّٗ 

 النازعات
 ٕٗ ُٓ چ ىئ  ىئ  ی  ی  چ 
 ْٖ ِْ چڃ  ڃ  چ  چ چ 

 البركج
 ّٓ ُْ چے     ے         ۓ   چ 

 األعمى
 َٔ ُْ چی  جئ  حئ  مئ      چ 

 الشمس
 َٔ ٗ چڄ  ڃ  ڃ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ 

 الككثر
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 َُٔ ُ چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ 
 اإلخبلص

 ّْ,ُّ ُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
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 فيرس األحاديث النبويةثانيًا: 
 الصفحة الحكم الكتاب طرف الحديث

 ُْْ - مسند أحمد ..لىوي  فىأىمىرى  سىاًئؿه   النًَّبيَّ  أىتىى
ٍنسىافي  مىاتى  ًإذىا  ٖٗ صحيح ئيسنف النسا ...اٍنقىطىعى  اإٍلً

 ُِِ صحيح صحيح مسمـ أعددت لعبادم الصالحيف
 ُُّ حسف المعجـ األكسط لمطبراني ...لممكت ذكران  أكثرىـ
كا  ُُِ حسف صحيح سنف ابف ماجة ...المَّذَّاتً  ىىاًدـ ذكر أىٍكثري

 ِّ صحيح البخارم النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي 
ؿى  ًإف ـي  الرَّجي ٍزؽى  لىييٍحرى  ُْْ حسف لغيرة سنف ابف ماجة ...الرّْ
 ُٓٓ صحيح صحيح مسمـ اهلل, إال إلو ال أف تشيد أف

اءى   ًجٍبًريؿى  أىفَّ   ُُِ صحيح االسناد شعب اإليماف لمبييقي ...جى
ا المَّوً  نىًبيَّ  ًإفَّ   ْٔ اسناده صحيح مسند أحمد ...نيكحن

 ُّٕ صحيح صحيح مسمـ ...ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  أىفٍ  اإًليمىافً 
 ُٓٓ صحيح صحيح البخارم ... خمس عمى اإلسبلـ بني

 ِٔ صحيح صحيح البخارم ترل المؤمنيف في تكادىـ
 ُُٔ صحيح صحيح مسمـ ...اٍلميؤمف سجف الدٍُّنيىا
 َُٕ صحيح المعجـ األكسط لمطبراني ... المَّوً  نىًبيُّ  سيًئؿى 
 ُُٓ صحيح مسند أحمد ...اٍلميٍؤًمفً  أًلىٍمرً  عىًجٍبتي 
 ُُّ حسف سنف الترمذم ...مف منزؿ أكؿ القبر

 ٗٓ صحيح صحيح البخارم كانت بنكا اسرائيؿ
ـي   ََُ,ٕٗ,ٕٕ صحيح البخارم ....اٍلكىًريـً  اٍبفي  اٍلكىًري

تَّى ًبقىدىرو  شىٍيءو  كيؿُّ   ُّٖ صحيح مسمـ ...حى
 ُٕ صحيح صحيح البخارم كؿ مكلكد يكلد

 ُِٓ - ؽتاريخ دمش ...النار في شاطف ىكل كؿ
ٍمؼى  كيٍنتي   ُّٖ حسف صحيح الترمذم ...المَّوً  رىسيكؿً  خى
كا ال يّْري  ٖٔ صحيح البخارم ...اأٍلىٍنًبيىاءً  بىٍيفى  تيخى

 ت صحيح أبكداكد ...الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف 
 َٔ حسف صحيح السنة ...حتى أحدكـ يؤمف ال

كَّرى  لىمَّا ـى  المَّوي  صى  ُِٕ صحيح صحيح مسمـ ...آدى
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 ُُٔ صحيح صحيح البخارم ...عيشي  إال عيشى  ال الميَـّ 
 ّٔ صحيح البخارم ...قبره, أريتكـ ال كنت لك

 ّ صحيح صحيح البخارم نحف أحؽ بالشؾ
ابىؾى  أىنَّمىا كىاٍعمىـٍ   ُّٕ حسف صحيح أبكداكد ...أىصى

 ُُٔ صحيح  صحيح مسمـ كاهلل ما الدنيا في اآلخرة
ـى   ُُٕ صحيح صحيح مسمـ ...اآٍلًخرىةً  ًفي ااالدٍُّنيى  كىالمًَّي

فٍ  ابىؾى  كىاً   ُّٕ صحيح صحيح مسمـ ...تىقيؿٍ  فىبلى شىٍيءه  أىصى
يًرهً  بالقىدىرً  تيٍؤًمفى  كأف  ُّٕ صحيح صحيح مسمـ ...خى
 ُُِ حسف سنف ابف ماجة ...ىىذىا ًلًمٍثؿً  ًإٍخكىاًني يىا
 ُُُ صحيح ائيسنف النس ...ٍكرىىيوي  فىيى  ًفيوً  ًإلىى ييقىرَّبي 
 ُُّ صحيح صحيح مسمـ ...كتىًشبُّ  آدـى  ابفي  يىٍيرىـ
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 فيرس المصادر والمراجعثالثًا: 
, عبد األثر المشيور عن اإلمام مالك رحمو اهلل في صفة االستواء دراسة تحميمية .ُ

الرزاؽ بف عبد المحسف البدر, الطبعة: السنة الثالثة كالثبلثكف, العدد الحادم عشر بعد 
 ـ,الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.َََِىػ/ُُِْائة, الم

أبك الحسف  أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البمدان والغامر بالماء والعمران، .ِ
ىػ(, دار األندلس لمطباعة كالنشر ّْٔعمى بف الحسيف بف عمى المسعكدم )المتكفى: 

 .ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت,  -كالتكزيع
أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد  ,أخبار مكة وما جاء فييا من األثار مكة رأخبا .ّ

ؽ: يحقت ,بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ الغساني المكي المعركؼ باألزرقي
 .بيركت –الناشر: دار األندلس لمنشر , رشدم الصالح ممحس

,  أبك السعكد فسير أبي السعودإرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم، المسمى ت .ْ
 بيركت. –العمادم محمد بف محمد بف مصطفى, الناشر: دار إحياء التراث العربي 

د. كسيـ فتح اهلل, بدكف  أساليب التربية والدعوة والتوجيو من خالل سورة إبراىيم،  .ٓ
 طبعة, بدكف دار, بدكف تاريخ.

أبي بكر بف فرح األنصارم  محمد بف أحمد بف - األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى .ٔ
ضبط نصو كشرح مادتو المغكية : د. محمد حسف جبؿ , خرج أحاديثو كعمؽ  -القرطبي 

 ـ الناشر دار التراث طنطا.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ, ُعميو : طارؽ أحمد محمد.ط
ىػ, ُُِْنخبة مف العمماء, الطبعة: األكلى,  أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة، .ٕ

 المممكة العربية السعكدية.   -مية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد كزارة الشؤكف اإلسبل
ىػ, الناشر الجامعة ُِّْ,  ُ,محمد بف عبد الكىاب, ط األصول الثالثة وأدلتيا .ٖ

 .اإلسبلمية بالمدينة المنكرة
المؤلؼ محمد بف عبد الرحمف الخميس الناشر دار  أصول الدين عن األمام أبى حذيفة .ٗ

 بية السعكدية.الصميعي المممكة العر 
-ىػَُِْ: ُ, سعكد الخمؼ, طأصول مسائل العقيدة عند السمف وعند المبتدعة .َُ

 .ىػُُِْ
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, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن .ُُ
 لبناف. –مػ.دار الفكر, بيركت ُٓٗٗىػ _ ُُْٓالجكني الشنقيطي, 

الطبعة الثالثة,  ,صالح بف فكزاف الفكزاف ,لشيخا ,إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .ُِ
 .الناشر:مؤسسة الرسالة,ـََِِىػ ُِّْ

, محمد بف عبد اهلل الطائي الجياني جماؿ األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة .ُّ
 بيركت. –الديف, تحقيؽ محمد حسف عكاد, /, دار الجيؿ 

 نت عبد العزيز العمرك.آماؿ ب األلفاظ والمصطمحات المتعمقة بتوحيد الربوبية، .ُْ
مجير الديف الحنبمي العميمي, تحقيؽ : عدناف  األنس الجميل بتاريخ القدس والخميل، .ُٓ

 عماف. –ـ,دار النشر : مكتبة دنديس ُٗٗٗ -ىػ َُِْ -يكنس عبد المجيد نباتة
ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، .ُٔ

الطبعة:  ضاكم,)تفسير البيضاكم( تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي,الشيرازم البي
 .بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ىػ, ُُْٖ -األكلى 

ىػ  ُّّٖالطبعة: السادسة, محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب, ,أوضح التفاسير  .ُٕ
 .لناشر: المطبعة المصرية كمكتبتياـ ا ُْٔٗ  -
جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  م العمي الكبير،أيسر التفاسير لكال .ُٖ

ـ الناشر : مكتبة العمـك كالحكـ, المدينة ََِّىػ/ُِْْالجزائرم,الطبعة : الخامسة, 
 .المنكرة, المممكة العربية السعكدية

, ألبي عبد اهلل, محمد بف إبراىيـ بف سعد إيضاح الدليل في قطع حجج أىل التعطيل .ُٗ
ماعة الكناني الحمكم الشافعي, بدر الديف , تحقيؽ: كىبي سميماف غاكجي اهلل بف ج
 مصر. –ـ. دار السبلـ لمطباعة كالنشر َُٗٗ -ىػ َُُْ, ُاأللباني, ط

ٍندىه العبدم ,تحقيؽ:  اإليمان .َِ , أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى
, الناشر: مؤسسة الرسالة َُْٔ د. عمي بف محمد بف ناصر الفقييي, الطبعة: الثانية,

 بيركت.  –
 د محمد نعيـ ياسيف , دار التكزيع كالنشر. - اإليمان أركانو حقيقة نواقضو .ُِ
عداد: عمي بف نايؼ الشحكد, ,اإليمان بالجن بين الحقيقة والتيويل .ِِ الطبعة:  جمع كا 

 ماليزيا. –ـ ,الناشر: دار المعمكر, بيانج  ََُِ -ىػ  ُِّْاألكلى, 
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عبد اهلل بف عبد الحميد  حقيقتو، خوارمو، نواقضو عند أىل السنة والجماعة، اإليمان .ِّ
,دار: مدار الكطف لمنشر, ُاألثرم, تحقيؽ: د. عبد الرحمف بف صالح, ط

.  ََِّ -ىػ  ُِْْالرياض,  ـً
 , يكسؼ القرضاكم, مؤسسة الرسالة.اإليمان والحياة .ِْ
رجاء كحيد دكيدرم, دار الفكر  البحث العممى أساسياتو النظرية وممارستو العممية، .ِٓ

 ـ.َََِ –ق ُُِْ( ُسكرية, ط )-دمشؽ-دار الفكر-لبناف-بيركت-المعاصر
, زيف الديف بف إبراىيـ المعركؼ بابف نجيـ المصرم, البحر الرائق شرح كنز الدقائق .ِٔ

كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم, 
 , دار الكتاب اإلسبلمي.ِ, طُُٓة الخالؽ البف عابديف, كبالحاشية: منح

أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم  بحر العموم)تفسير السمرقندي(، .ِٕ
 بيركت. –محمكد مطرجي, دار النشر : دار الفكر  تحقيؽ: د. الفقيو الحنفي,

الشاذلي , أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي  البحر المديد .ِٖ
ق,ػدار النشر / دار الكتب  ُِّْـ ػ  ََِِالفاسي أبك العباس, الطبعة الثانية / 

 العممية ػ بيركت
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي,  ,البداية والنياية .ِٗ

ـ , دار إحياء التراث ُٖٖٗ -, ىػَُْٖالمحقؽ: عمى  شيرل, الطبعة: األكلى 
 العربي.

, أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: عمي ائع الفوائدبد .َّ
 بف محمد العمراف, دار النشر : دار عالـ الفكائد 

ـ الناشر َُُِ/ُِّْ,  ُمحمد فكزم محمد أبك زيد, ط, بنو اسرائيل ووعد اآلخرة .ُّ
 .دار اإليماف كالحياة مصر

, أبك عبد اهلل, عبد ر في شرح جوامع األخباربيجة قموب األبرار وقرة عيون األخيا .ِّ
, ُتحقيؽ: عبد الكريـ بف رسمي الدريني, ط الرحمف بف ناصر بف حمد آؿ سعدم,

 ـ,  دار النشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع,.ََِِ -ىػ ُِِْ
, عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد بيان المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزول[ .ّّ

 دمشؽ,. –ـ, مطبعة الترقي ُٓٔٗ -ىػ ُِّٖ, ُي, ,طآؿ غازم العان
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 القاىرة. –, عبد المجيد الزنداني, , دار اإليماف ومعجزاتو  بينات الرسول .ّْ
 , محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني الزَّبيدم,تاج العروس من جواىر القاموس .ّٓ

 تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف, /,بدكف طبعة, دار اليداية.
 .دار التراث _  بيركت قُّٕٖ,, الطبعة الثانية بريتاريخ الط .ّٔ
 بف عمي القاسـ أبك األماثل، من حميا من وتسمية فضميا وذكر دمشق مدينة تاريخ .ّٕ

 بف عمر سعيد أبي الديف محب :تحقيؽ عساكر, بابف المعركؼ اهلل ىبة بف الحسف
 .بيركت الفكر دار :الناشر ,ُٓٗٗ ,ُط العمرم, غرامة

 مكقع بتفريغيا قاـ صكتية دركس السممي, العمياني عبدالرحيـ دة،العقي عمم تأصيل .ّٖ
 اإلسبلمية الشبكة

يني  تأمالت في سورة إبراىيم تفسير بالغي تطبيقي .ّٗ كى ,د. عادؿ أحمد صابر الرُّ
 , الناشر  جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ.َُِّ-ُّْْ, ُ,ط

يبة الدينكرم, المحقؽ: إبراىيـ , أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتتأويل مشكل القرآن .َْ
 لبناف . -الناشر: دار الكتب العممية, بيركت  شمس الديف,

لبناف,  -, دار الندكة الجديدة, بيركت ٓ, طُُِحسف محمد أيكب , تبسيط العقائد اإلسالمية، .ُْ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ  َُّْ

 تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" التحرير .ِْ
ـ  ُْٖٗ, ُمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي,ط والتنوير "

 تكنس. –الدار التكنسية لمنشر 
, لفالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم, التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية .ّْ

 ىػ, مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.ُُّْ, ّالدكسرم ط
أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف  ,الطحاويةتخريج العقيدة  .ْْ

شرح كتعميؽ: محمد ناصر الديف  ,سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم
 .بيركت –الناشر: المكتب اإلسبلمي  ,ىػ ُُْْالطبعة: الثانية,  ,األلباني

اؽ بف عبد , عبد الرز تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي .ْٓ
 ـ, الناشر: غراس لمنشر كالتكزيع.ََِّىػ/ُِْْالطبعة: األكلى,  المحسف البدر,
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أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف  التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، .ْٔ
صادؽ بف محمد بف  الخزرجي األندلسي ثـ القرطبي ,تحقيؽ د. فرج االنصارم

 ر المنياج. ىػ الناشر دآُِْ, ُابراىيـ,ط
عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف, الطبعة الثانية,  تسييل العقيدة اإلسالمية، .ْٕ

 دار العصيمي لمنشر كالتكزيع .
تحقيؽ: ضبطو  , عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني,التعريفات .ْٖ

دار  ـ, الناشر:ُّٖٗ-ىػ َُّْالطبعة: األكلى  كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ,
 لبناف. –الكتب العممية بيركت 

أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم, تحقيؽ: د. عبد  تعظيم قدر الصالة، .ْٗ
المدينة  -, الناشر: مكتبة الدار َُْٔالرحمف عبد الجبار الفريكائي, الطبعة: األكلى, 

 المنكرة .
 –بك اسحاؽ الزجاج إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أ – تفسير أسماء اهلل الحسنى .َٓ

 دار الثقافة العربية.  –المحقؽ احمد يكسؼ الدقاؽ 
الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف  تفسير اإلمام الشافعي .ُٓ

بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي , جمع كتحقيؽ كدراسة: 
ـ, دار  ََِٔ -ُِْٕه(, الطبعة األكلىالة دكتكراد. أحمد بف مصطفى الفرَّاف )رس

 المممكة العربية السعكدية. -التدمرية 
ـ,  الناشر: مطابع ُٕٗٗ, ُ, محمد متكلي الشعراكم,طالخواطر -تفسير الشعراوي  .ِٓ

 أخبار اليكـ.
 ابف دار ىػ, ُِّْ ,ُط العثيميف, محمد بف صالح بف محمد والبقرة، الفاتحة تفسير .ّٓ

 .السعكدية العربية المممكة الجكزم,
عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ  تفسير القرآن / اختصار النكت لمماوردي، .ْٓ

ىػ/ ُُْٔ,  ُالسممي الدمشقي الشافعي, تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي, ط
 الناشر دار ابف حـز بيركت. ـُٔٗٗ
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بف إدريس بف البف أبي حاتـ, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد  تفسير القرآن العظيم .ٓٓ
الطبعة:  المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم ابف أبي حاتـ, تحقيؽ: أسعد محمد الطيب,

  .المممكة العربية السعكدية -ىػ, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ُُْٗ -الثالثة 
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  تفسير القرآن العظيم، .ٔٓ

ـ, دار طيبة لمنشر ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ, ِمحمد سبلمة,  ط الدمشقي سامي بف
 كالتكزيع.

المؤلؼ: محمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني  تفسير القرآن الكريم، .ٕٓ
اإلدريسي الحسني, مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية, 

 كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس.
أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم  ,البن وىب تفسير القرآن من الجامع .ٖٓ

 تحقيؽ: ميكمكش مكراني ,الناشر: دار الغرب اإلسبلمي  ََِّ, ُالقرشي, ط
أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني, تحقيؽ ياسر  تفسير القرآن، .ٗٓ

 -الكطف  ـ الناشر دارُٕٗٗ -ىػُُْٖ,  ُبف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ, ط
 السعكدية  -الرياض

 –, عبد الكريـ يكنس الخطيب , الناشر: دار الفكر العربي تفسير القرآني لمقرآن .َٔ
 القاىرة.

ـ, الناشر:  ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔ, ُأحمد بف مصطفى المراغي ط ,تفسير المراغي .ُٔ
 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر .

عمر خميؿ يكسؼ,  أ. شراؼإب, ََِٓ,ُط شكرم, أ.د. أحمد ,التفسير المنيجي .ِٔ
 الناشر دار المنيؿ.عمر سميماف األشقر,  المراجعة العممية أ.د.

كىبة بف مصطفى الزحيمي,   التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، .ّٔ
 دمشؽ. –ىػ, دار الفكر المعاصر  ُُْٖ,ِط
 -ىػ َُّْثانية, مزيدة كمنقحة, , نخبة مف أساتذة التفسير الطبعة: الالتفسير الميسر .ْٔ

 السعكدية. –الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  ـ, ََِٗ
 –ىػ,دار الجيؿ الجديد ُُّْ, َُمحمد محمكد الحجازم, ط التفسير الواضح، .ٓٔ

 بيركت.
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 –ىػ , دار الفكر  ُِِْ,ُ, د كىبة بف مصطفى الزحيمي, طالتفسير الوسيط .ٔٔ
 دمشؽ.

, ُٖٗٗالطبعة: األكلى  المؤلؼ: محمد سيد طنطاكم, مقرآن الكريم،التفسير الوسيط ل .ٕٔ
 القاىرة. –الناشر: دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الفجالة 

ىػ, دار ابف ُُْٗ, ُ, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, طتقريب التدمرية .ٖٔ
 الجكزم, المممكة العربية السعكدية, الدماـ. 

الفيركز آبادم, الناشر دار الكتب العممية  ر ابن عباس،تنوير المقباس من تفسي .ٗٔ
 لبناف.

ؽ محمد عكض ياألزىرم اليركم, أبك منصكر, تحق محمد بف أحمد بف تيذيب المغة، .َٕ
 .بيركت –إحياء التراث العربي   , دارمرعب

عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد  التوحيد وبيان العقيدة السمفية النقية، .ُٕ
ـ  ُِٗٗ -ىػ ُُِْ, ُحسيف بف حميد, تحقيؽ أشرؼ بف عبد المقصكد طالرحمف بف 

 مكتبة طبريا. 
, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .ِٕ

ـ, مؤسسة  َََِ-ىػ َُِْ, ُالسعدم, تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ, ط
 .الرسالة

, سعيد بف  الحسنى في ضوء الكتاب والس نَّةالثمر المجتنى مختصر شرح أسماء اهلل .ّٕ
دار مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف, الرياض, مطبعة  عمي بف كىؼ القحطاني,

 .سفير, الرياض
المؤلؼ: ابف   ومعو: تتمة جامع األصول، -جامع األصول في أحاديث الرسول  .ْٕ

 -شر: مكتبة الحمكاني ىػ,  الناُّٖٗط  األثير الجزرم, تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط,
 مكتبة دار البياف.  -مطبعة المبلح 

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,  جامع البيان في تأويل القرآن، .ٕٓ
ـ,  َََِ -ىػ  َُِْأبك جعفر الطبرم, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر, الطبعة: األكلى, 

 .الناشر: مؤسسة الرسالة
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, ُعبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي,طأبك الفرج  جامع العموم والحكم، .ٕٔ
 بيركت -ىػ, الناشر : دار المعرفة َُْٖ

 ,ُمحمدعزيرشمس,ط:  تحقيؽ تيمية, ابف محمد أبك الديف تقي المسائل، جامع .ٕٕ
 كالتكزيع, لمنشر الفكائد عالـ دار زيد, أبك اهلل عبد بف بكر:  ىػ,إشراؼُِِْ

محمد بف  وسننو وأيامو،ل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو .ٖٕ
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد اهلل, تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر 

 .,الناشر : دار طكؽ النجاةُِِْ,ُطالناصر, 
نصارم المؤلؼ أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف ابي بكر فرح األ الجامع ألحكام القرآن .ٕٗ

براىيـ أطفيش,, تحقيؽ أالخزرجي شمس الديف القرطبي الطبعة: الثانية,  حمد البردكني كا 
 القاىرة. –ـ, الناشر: دار الكتب المصرية  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ

عبد العزيز بف  ،جيود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقدية السمف .َٖ
ـ مكتبة العبيكاف, الرياض المممكة ُٗٗٗىػ/ُُْٗ, ُصالح بف إبراىيـ الطكياف, ط

 ة .العربية السعكدي
محمد بف أبي بكر بف  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، .ُٖ

ـ, ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖالطبعة: األكلى,  أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية,
 .المغرب –الناشر: دار المعرفة 

 الناشر مؤسسة الرسالة. ََُِ, ُيكسؼ القرضاكم, ط ،حقيقة التوحيد .ِٖ
, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, ي التفسير بالمأثورالدر المنثور ف .ّٖ

 الناشر: دار الفكر بيركت.
تقي الديف أبك  َدْرُء َتَعاُرِض الَعْقِل َوالنَّْقِل أو ُمَواَفَقُة َصِحْيِح الَمْنُقْوِل ِلَصِرْيِح الَمْعُقْوِل، .ْٖ

, الناشر ُُّٗ, ُط  الـ,العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية, تحقيؽ: محمد رشاد س
 الرياض.  -: دار الكنكز األدبية 

شمس الديف, أبك العكف محمد بف  الدرة المضية في عقد أىل الفرقة المرضية، .ٖٓ
, ُتحقيؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد, ط أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي,

  .الرياض –, الناشر: مكتبة أضكاء السمؼ ُٖٗٗ
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 ,ْط الشافعي, الصديقي البكرم عمي محمد الصالحين، رياض رقلط الفالحين دليل .ٖٔ
 كالنشر لمطباعة المعرفة دار شيحا, مأمكف خميؿ: بيا ـ,اعتنىََِْ - ىػ ُِْٓ
 .لبناف – بيركت كالتكزيع,

كزارة الشئكف ق, ُِْٓ, ُطمحمد بف عكدة السعكم,  رسالة في أسس العقيدة، .ٕٖ
 ىػ.ُِْٓالمممكة العربية السعكدية,  -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 , لمشيخ محمد بف عثيميف.رسائل في العقيدة .ٖٖ
, أبي الفضؿ شياب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثاني .ٖٗ

 –دار الفكر, بيركت  قرأه كراجعو, محمد حسيف العرب,الديف السيد محمكد األلكسي, 
 .لبناف, كبدكف تاريخ

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ,عمم التفسير زاد المسير في .َٗ
ىػ, الناشر: دار الكتاب  ُِِْ -الجكزم, تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم, الطبعة: األكلى 

   .بيركت –العربي 
ىػ ُُْٓ, ِٕط , محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية,زاد المعاد في ىدي خير العباد .ُٗ

 .مكتبة المنار اإلسبلمية, الككيت -سالة, بيركت ـ , دار: مؤسسة الر ُْٗٗ/
أبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم, تحقيؽ د. حاتـ  الزاىر في معاني كممات الناس، .ِٗ

 الناشر مؤسسة الرسالة, مكاف النشر بيركت .ُِٗٗ-ىػ  ُُِْصالح الضامف 
 بدكف ,طفي بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة, محمد بف أحمد بف مصزىرة التفاسير .ّٗ

 طبعة كتاريخ , دار الفكر العربي.
عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ الشيباني, المحقؽ : محمد ناصر الديف  ,السنة .ْٗ

 بيركت. –الناشر : المكتب اإلسبلمي ََُْالطبعة : األكلى ,  األلباني,
أبكعبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني, كماجة اسـ أبيو يزيد تحقيؽ:  سنن ابن ماجو، .ٓٗ

 لباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية . محمد فؤاد عبد ا
أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  سنن أبي داود، .ٔٗ

الناشر: المكتبة العصرية,  األزدم السًّْجٍستاني, تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد,
 بيركت . -صيدا 
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بف الضحاؾ, الترمذم, أبك محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى  سنن الترمذي، .ٕٗ
 –اشر: دار الغرب اإلسبلمي الن ـ, ُٖٗٗعيسى, تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ, 

 .بيركت
, ٓ, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي, طسنن النسائي .ٖٗ

 دار المعرفة, بيركت. ىػ, دار النشر:َُِْ
-ُِْٖ, ُاف األشقر, طعمر سميم .د.أ شرح ابن القيم ألسماء اهلل الحسنى  .ٗٗ

 األردف. –النفائس لمنشر كالتكزيع  دار ـََِٖ
 د نسيـ شحده ياسيف الطبعة الخامسة . شرح أصول العقيدة اإلسالمية .ََُ
 .لمنشر الثريا دار العثيميف, صالح بف محمد ,النووية األربعين شرح .َُُ
لدمشقي اإلماـ القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز ا ,شرح العقيدة الطحاوية .َُِ
شعيب  –حققو كعمؽ عميو كخٌرج أحاديثو كقدـ ليـ د عبد اهلل بف عبد المحسف الترم  –

 الجزء األكؿ مؤسسة الرسالة  –األرنؤط 
صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمى بف محمد ابف أبى  شرح العقيدة الطحاوية، .َُّ

بد ع –نؤكط العز الحفني , األذرعي الصالحي الدمشقي المتكفى ق تحقيؽ شعيب األر 
 .الناشر مؤسسة الرسالة, , بيركت اهلل بف المحسف التركي,

إعداد:  عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ, شرح العقيدة الطحاوية، .َُْ
 .ـ الناشر: دار التدمريةََِٖ-ىػ ُِْٗ, ِعبد الرحمف بف صالح السديس, ط

, الناشر مكتبة العمـ ُ المؤلؼ محمد بف صالح بف العثيميف ط ,شرح ثالث أصول  .َُٓ
 القاىرة. 

كٍ  شعب اإليمان، .َُٔ ٍسرى ًجردم الخراساني, أبك  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
بكر البييقي, حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد 
 حامد, أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكم, صاحب الدار السمفية

ـ الناشر: مكتبة الرشد لمنشر  ََِّ -ىػ  ُِّْاليند, الطبعة: األكلى,  –ببكمبام 
 .كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند
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محمد بف أبي بكر بف  شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل، .َُٕ
ـ الناشر: دار ُٖٕٗػ/ىُّٖٗ, ُأيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ,ط

 المعرفة, بيركت, لبناف.
نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني, تحقيؽ  شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم، .َُٖ

ر: الفكر ـ   دا ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ, ُطحسيف بف عبد اهلل العمرم كآخريف, 
 .لبناف –بيركت  -المعاصر

ـ, دار الصابكني ُٕٗٗ -ىػُُْٕ, ُ, طمحمد عمي الصابكني صفوة التفاسير .َُٗ
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة.

, محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة .َُُ
, الناشر : ُٖٗٗ - ُُْٖاهلل, تحقيؽ : د. عمي بف محمد الدخيؿ اهلل الطبعة الثالثة , 

 الرياض. -دار العاصمة 
 عاطؼ الموضوعي، التفسير في دراسة – الكريم القرآن في اإلسالمي اإلعالم صور .ُُُ

 - ىػُِّْحاتممحمدمنصكرمزركعة,: الدكتكر فضيمة إشراؼ رفاعي, إبراىيـ
 اإلسبلمية, العمكـ كمية القرآف, كعمـك التفسير قسـ ماجستير, رسالة: الناشر)مػ,َُُِ
 .(ماليزيا) العالمية المدينة جامعة

 .خزيمة بف دار ,ِط حمد,ال أحمد بف محمد ,اإلسالم إلى الطريق .ُُِ
 , محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل,طريق اليجرتين وباب السعادتين  .ُُّ

, الناشر : دار ُْٗٗ - ُُْْالطبعة الثانية ,  تحقيؽ : عمر بف محمكد أبك عمر,
 الدماـ. –ابف القيـ 

 ق,ُُْٗ, ِط نكفات عبيدات, الكريـ د.عبد ,والسنة الكتاب ضوء في الجن عالم .ُُْ
 .الناشر دار إشبيميا الرياض

عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, الطبعة: الرابعة,  عالم الجن والشياطين، .ُُٓ
 ـ, الناشر: مكتبة الفبلح, الككيت ُْٖٗ -ىػ  َُْْ

 محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل, عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، .ُُٔ
 بيركت. –اشر : دار الكتب العممية تحقيؽ : زكريا عمي يكسؼ, الن
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ـ ََِّق/ ُِْْ,  ِطالذىبي, المحقؽ محمد بف خميفة بف عمى التميمي,  العرش، .ُُٕ
الناشر عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية 

 السعكدية.
 .بيركت  -سيد سابؽ , الناشر: دار الكتاب العربي  العقائد اإلسالمية، .ُُٖ
, ُطمحمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم,  عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، .ُُٗ

 , الناشر مكتبة دار الزماف.ـُٖٓٗ-ىػ َُْٓ
 السعكدية. -, أبك بكر الجزائرل, , بدكف طبعة, مكتبة العمكـ كالحكـعقيدة المؤمن .َُِ
: د. عبد اهلل أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم, تحقيؽ غريب الحديث، .ُُِ

 بغداد. –, الناشر: مطبعة العاني ُّٕٗالجبكرم, الطبعة: األكلى, 
 , أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,تحقيؽ: أحمد صقر,غريب القرآن .ُِِ
 .ـ, الناشر: دار الكتب العممية  ُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗ,  ُط
ضؿ العسقبلني أحمد بف عمي بف حجر أبك الف فتح الباري شرح صحيح البخاري، .ُِّ

 بيركت. -الشافعي بدكف رقـ طبعة, الناشر دار المعرفة
ىػ, ُُْْ, ُمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني,ط فتح القدير، .ُِْ

 دمشؽ, بيركت  -الناشر: دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب 
 ََُِىػ /ُُّْ, ِلعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر , ط فقو األسماء الحسنى .ُِٓ
)مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي  الفقو األكبر .ُِٔ

ـ الناشر: ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة: األكلى,  حنيفة , محمد بف عبد الرحمف الخميس,
 اإلمارات العربية -مكتبة الفرقاف 

 - ُّّٗالطبعة الثانية ,  محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل, الفوائد، .ُِٕ
 بيركت.  -الناشر : دار الكتب العممية  ُّٕٗ

 ُُِْ -الطبعة: السابعة عشر  سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي, في ظالل القرآن، .ُِٖ
 القاىرة. -بيركت -ىػ, الناشر: دار الشركؽ 

, عبد الحميد محمد  في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير، تفسير ابن باديس .ُِٗ
حقيؽ: عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف, ت بف باديس الصنياجي,

 لبناف.  -ـ. الناشر: دار الكتب العممية بيركتُٓٗٗ -ىػ ُُْٔالطبعة: األكلى, 
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آبادل , تحقيؽ:  مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز القاموس المحيط، .َُّ
كسي, الطبعة: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسي 

ـ, الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثامنة, 
 لبناف. –بيركت 

, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, قصص األنبياء .ُُّ
ـ الناشر: مطبعة  ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖتحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد, الطبعة: األكلى, 

 القاىرة. –أليؼ دار الت
 األردف.. -, دارة الفرقافِفضؿ عباس, ط القصص القرآني إيجار ونفحاتو .ُِّ
 ُِْٓالطبعة: الثالثة عشر,  , عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر,القضاء والقدر .ُّّ

 ـ, الناشر: دار النفائس لمنشر كالتكزيع, األردف. ََِٓ -ىػ 
ىػ, ُِْْ, محـر ِالعثيميف , ط محمد بف صالح, القول المفيد عمى كتاب التوحيد .ُّْ

 .الناشر: دار ابف الجكزم, المممكة العربية السعكدية
أبك الحسف عمى بف  أبي  الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف  الكامل في التاريخ .ُّٓ

عبد الكاحد الشيباني الحررم, عز الديف ابف األثير المتكفى ق تحقيؽ عمر عبد السبلـ 
 لبناف. -, دار الكتاب العربي,  بيركت ـُٕٗٗق/ ُُْٕتدمير, الطبعة األكلى 

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد,  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، .ُّٔ
 .دار الكتاب العربي, بيركت ىػَُْٕ, ّط الزمخشرم جار اهلل,

أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحاؽ  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، .ُّٕ
,  ُاـ أبي محمد بف عاشكر, مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم,ط,تحقيؽ: اإلم

 لبناف . -ـ, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت ََِِ-ُِِْ
 عائض بف عبد اهلل القرني, الناشر: مكتبة العبيكاف. ,ال تحزن .ُّٖ
عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر  لباب التأويل في معاني التنزيل، .ُّٗ
 ق, ُُْٓ, ُط شيحي أبك الحسف, المعركؼ بالخازف, تحقيؽ محمد عمي شاىيف,ال

  .بيركت –الكتب العممية 
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أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي  المباب في عموم الكتاب، .َُْ
الدمشقي النعماني, تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض, 

 بيركت / لبناف. -الناشر: دار الكتب العممية ـ , ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ, ُط
 -, دار صادرّط , محمد بف مكـر بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر,لسان العرب .ُُْ

 ىػ. ُُْْبيركت,
, عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم, لطائف اإلشارات = تفسير القشيري .ُِْ

 –المصرية العامة لمكتاب  تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني, الطبعة: الثالثة, الناشر: الييئة
 مصر.

لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  .ُّْ
ـ , مؤسسة ُِٖٗ -ىػ  َُِْ,ِطشمس الديف, سالـ السفاريني الحنبمي, المرضية، 

 دمشؽ. -الخافقيف كمكتبتيا 
العممية كاإلفتاء كالدعكة الرئاسة العامة إلدارات البحكث  مجمة البحوث اإلسالمية، .ُْْ

 كاإلرشاد.
 قاـ صكتية دركس العقؿ, العمي الكريـ عبد بف ناصر ,السنة أىل أصول مجمل .ُْٓ

 http://www.islamweb.net اإلسبلمية, الشبكة مكقع بتفريغيا
تقي الديف بف تيمية الحراني, تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ,  مجموع الفتاوى، .ُْٔ
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة  ـ دار:ُٓٗٗىػ/ُُْٔ,ُط

 النبكية, المممكة العربية السعكدية.
,محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ محاسن التأويل، "تفسير القاسمي"  .ُْٕ

ىػ, الناشر: دار الكتب ُُْٖ, ُتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, ط الحبلؽ القاسمي,
 بيركت. –العمميو 

, أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  .ُْٖ
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي, المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي 

 بيركت. –ىػ, الناشر: دار الكتب العممية ُِِْ,ُمحمد,ط
زيف الديف بف عبد القادر الحنفي الرازم, تحقؽ يكسؼ الشيخ محمد,  مختار الصحاح، .ُْٗ

 صيدا. –الدار النمكذجية, بيركت  -ـ. المكتبة العصرية ُٗٗٗىػ / َُِْ
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 ُُط التكيجرم, إبراىيـ بف محمد والسنة، القرآن ضوء في اإلسالمي الفقو مختصر .َُٓ
 السعكدية, العربية المممكة المجتمع, أصداء ـ,دارََُِ - ىػُُّْ ,
, ُُـ التكيجرم,طمحمد بف إبراىي مختصر الفقو اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، .ُُٓ

 .ـََُِ -ىػ ُُّْدار أصداء المجتمع, المممكة العربية السعكدية, 
 -ىػ  َُِْ, ٕطاختصار كتحقيؽ محمد عمي الصابكني,  مختصر تفسير ابن كثير .ُِٓ

 لبناف. –دار القرآف الكريـ, بيركت ـ. ُُٖٗ
 , مكتبة ىػ ُُْٖ, ٓط مختصر معارج القبكؿ, أبك عاصـ ىشاـ بف محمد آؿ عقدة, .ُّٓ

 .الرياض–الككثر 
أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف  المخصص، .ُْٓ

ـ, دار النشر : دار ُٔٗٗىػ ُُْٕسيده, تحقيؽ : خميؿ إبراىـ جفاؿ, الطبعة : األكلى
 بيركت. –إحياء التراث العربي 

ياك نستعين .ُٓٓ بف أيكب بف  , محمد بف أبي بكرمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 -ىػ  ُُْٔ, ّطسعد ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم, 

 دار النشر الكتاب العربي بيركت.  ـ.ُٔٗٗ
, أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي .ُٔٓ

اجعو كقدـ لو: محمكد حافظ الديف النسفي, حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم ر 
 ـ الناشر: دار الكمـ الطيب, بيركت.ُٖٗٗ-ُُْٗ,ُمحيي الديف ديب مستك,ط

ألطاؼ الرحمف بف ثناء اهلل ,الناشر عمادة البحث , المسائل العقدية المتعمقة بآدم .ُٕٓ
 .العممي الجامعة اإلسبلمية بالمدينة

ىبلؿ بف أسد أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، .ُٖٓ
عادؿ مرشد, كآخركف إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد  -يؽ: شعيب األرنؤكط قتح الشيباني,

 ـ الناشر: مؤسسة الرسالة.ََُِ-قُُِْ, ُالمحسف التركي, ط
" صحيح مسمـ  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .ُٗٓ

م ,تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, "مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكر 
 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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, أحمد بف محمد بف عمي المقرم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي .َُٔ
 بيركت. –الفيكمي, الناشر : المكتبة العممية 

, حافظ بف أحمد بف عمي معارج القبول بشرح سمم الوصول إلى عمم األصول .ُُٔ
دار ابف القيـ ـ,  َُٗٗ -ىػ  َُُْ,ُطكمي, تحقيؽ  عمر بف محمكد أبك عمر, الح
 الدماـ. –
محيي السنة , أبك محمد الحسيف  معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي .ُِٔ

,  ُبف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي, تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم,ط
 بيركت.–تراث العربي ىػ الناشر : دار إحياء ال َُِْ

الناشر : َُْٗ, ُ, النحاس تحقيؽ : محمد عمي الصابكني,طمعاني القرآن الكريم .ُّٔ
 مكة المكرمة. -جامعة أـ القرل 

عرابو، .ُْٔ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج تحقيؽ: عبد  معاني القرآن وا 
 . بيركت -ـ, الناشر: عالـ الكتب ُٖٖٗ-َُْٖ, ُالجميؿ عبده شمبي, ط

لمحمد بف خميفة بف عمي  معتقد أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات، .ُٓٔ
 أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية.   ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ, ُطالتميمي, 

سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ  لمعجم األوسط،ا .ُٔٔ
بف محمد , عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني,  الطبراني, تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل

 القاىرة  -الناشر: دار الحرميف 
 دار عالـ الكتب.ـ  ََِٖ, ُطأحمد مختار عمر,  معجم المغة العربية المعاصرة، .ُٕٔ
 , لمجمع المغة, /, القاىرة, دار الدعكة.المعجم الوسيط .ُٖٔ
تحقؽ عبد السبلـ , أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, معجم مقاييس المغة .ُٗٔ

 , دار الفكر. ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗمحمد ىاركف, 
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، .َُٕ

, الناشر: دار إحياء َُِْ, ّالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم, ط
 . -التراث العربي 

محمد بف أبي بكر الديف ابف قيـ  ة العمم واإلرادة،مفتاح دار السعادة ومنشور والي .ُُٕ
 .بيركت –الجكزية , دار الكتب العممية 
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لسعد بف عبد الرحمف ندا الناشر الجامعة اإلسبلمية   مفيوم األسماء والصفات .ُِٕ
 .بالمدينة المنكرة / بترقيـ الشاممة

 ,ىػُِّْ -ىػُِِْلعبد القادر بف محمد عطا صكفي,  المفيد في ميمات التوحيد، .ُّٕ
 دار االعبلـ.

بدكف  ـََِٗ, ِطيحيى عمى الدجني_ محمد حسف بخيت, ص,  مناىج الدعاة، .ُْٕ
 .دار
الطبعة: الثامنة عشر,  , لجنة مف عمماء األزىر,المنتخب في تفسير القرآن الكريم .ُٕٓ

مصر, طبع  -ـ الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ
  .مؤسسة األىراـ

جماؿ الديف أبك الفرح عبد الرحمف بف عمى بف  تاريخ األمم والمموك، المنتظم في .ُٕٔ
محمد الجكزم محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة 

 , دار الكتب العممية, بيركت.ىػ ُُِْاألكلى
 , لزيف محمد شحاتو المنياج األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى .ُٕٕ
ؽ : د. محمد رشاد سالـ, الطبعة يحق, تـ بف تيميةشيخ اإلسبل ,منياج السنة النبوية .ُٖٕ

 .: مؤسسة قرطبةالناشر ,ألكلى
أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، .ُٕٗ

 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي ُِّٗالنككم, الطبعة: الثانية, 
د حمكد بف أحمد خرج الرحيمي  ,ممنيج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسال .َُٖ
, الناشر عماد البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة المممكة العربية ُط

 السعكدية.
ـ, الناشر دار ََِٕ,  ّ, طلمحمد السيد يكسؼ  ,منيج القرآن في إصالح المجتمع .ُُٖ

 .السبلـ
إلى عصرنا  تاريخ ما قبل اإلسالم موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم  .ُِٖ

 ـ  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى, , أحمد معمكر العسيرم, الحاضر
 ,ـََِٗ - ىػَُّْ ,ُط التكيجرم, إبراىيـ بف محمد اإلسالمي، الفقو موسوعة .ُّٖ

 .الدكلية األفكار بيت
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صادر عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيت,  الموسوعة الكويتية الفقيية، .ُْٖ
 .لسبلسؿ الككيتعة الثانية دار االطب
عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد, الطبعة   موقف ابن تيمية من األشاعرة، .ُٖٓ

 الرياض. -, مكتب الرشدـ ُٓٗٗق/ ُُْٓاألكلى
محمد بف خميفة بف عمى التميمي,  موقف الطوائف من توحيد األسماء والصفات، .ُٖٔ

مكة العربية , الناشر أضكاء السمؼ, الرياض المم ـََِِق/ ُِِْالطبعة األكلى
 السعكدية, .

إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، .ُٕٖ
 أبي بكر البقاعي, الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرة .

عرابو(، .ُٖٖ اؿ بف عمي  النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وا  عمي بف فىضَّ
اًشًعي الق يركاني, أبك الحسف, دراسة كتحقيؽ: د. عبد اهلل عبد القادر بف غالب الميجى

 بيركت. –ـ دار النشر: دار الكتب العممية ََِٕ-ُِْٖ, ُالطكيؿ,ط
أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب  الماوردي(، النكت والعيون)تفسير .ُٖٗ

الرحيـ, تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد  البصرم البغدادم, الشيير بالماكردم,
 .بيركت / لبناف -الناشر: دار الكتب العممية 

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ الشيباني الجزرم  النياية في غريب الحديث واألثر، .َُٗ
 –محمكد محمد الطناحي, دار المكتبة العممية  -ابف األثير, تحقيؽ طاىر أحمد الزاكل 

 بيركت
د الحمكد النجدم, /, مكتبة اإلماـ , محمالنيج االسمي في شرح أسماء اهلل الحسنى .ُُٗ

 .الذىبي, الككيت
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .ُِٗ

ىػ,  دار ُُْٓ, ُالكاحدم, النيسابكرم, الشافعي, تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم, ط
 .دمشؽ, بيركت -, الدار الشامية النشر: دار القمـ

, عبد اهلل بف عبد الحميد سمف الصالح أىل السنة والجماعةالوجيز في عقيدة ال .ُّٗ
ىػ دار النشر كزارة الشؤكف ُِِْ,ُطمراجعة كتقديـ صالح آؿ الشيخ, ,  األثرم,

  .اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد السعكدية
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, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الوسيط في تفسير القرآن المجيد .ُْٗ
بكرم, الشافعي, تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, الشيخ الكاحدم, النيسا

عمي محمد معكض, الدكتكر أحمد محمد صيرة, الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ, 
الدكتكر عبد الرحمف عكيس, قدمو كقرظو: األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم, الطبعة: 

 لبناف. –العممية, بيركت  ـ, الناشر: دار الكتب ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓاألكلى, 
, أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي الوالء والبراء في اإلسالم .ُٓٗ

 الناشر: دار الدعكة اإلسبلمية. ـ, َُِِ -ىػ  ُّّْالمصرم, الطبعة: األكلى, 
 مواقع االنترنت 

 ,موسوعة توحيد رب العبيد، عقيدة التوحيد في القران. ُ
http//madrasato-mohammedcom/ 

 / http//audioislamwebnet،موقع اسالم ويب، أثر التوحيد، صالح الفوزان. 2

موقع ىدي اإلسالم، منتدى القرآن الكريم، المفاتيح الدعوية لسور القرآن الكريم، . ّ
 wwwstartimescom, عبد الحي الفرماوي

 /http//fekernetموقع يقظة فكر، أثر العقيدة في بناء الفرد،. ْ
. د بقمـ التربكية كانعكاساتيا كالشيطاف اإلنسانية النفس بيف العبلقة حقيقة بعنكاف مقاؿ.ٓ

 . الفقيو عمر محمد
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/187557.htm. 
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 فيرس الموضوعاترابعًا: 

 الصفحة المكضكع
 ث مقدمة

 ُ تمييدال
 ِ سكرة إبراىيـتعريؼ ب

 ِ  اسـ السكرة
 ِ عدد آياتيا
 ّ فضميا.

 ْ زمف نزكليا 
 ْ ا.ي نزلت فييتال مناسبةال

 ٓ .سكرةماألىداؼ العامة ل
 ُِ في سكرة إبراىيـ  وكنكاقضالتكحيد  :الفصؿ األكؿ

ا.-المبحث األكؿ   ُّ تعريؼ التكحيد لغةن كاصطبلحن
 ُٓ أنكاع التكحيد في ضكء السكرة. -المبحث الثاني
 ُٓ تكحيد الربكبية -المطمب األكؿ
 ُِ :تكحيد األلكىية -المطمب الثاني
 ِٔ تكحيد األسماء كالصفات -المطمب الثالث

 ِٕ كالصفات: األسماءالسنة كالجماعة في تكحيد  أىؿ مذىب
 ُّ الكاردة في سكرة إبراىيـ. اهلل  أسماء

 ُّ :اهلل -ُ
 ِّ :العزيز-ِ
 ّّ الحميد  -ّ
 ّْ :الغفكر -ْ
 ّٔ :كيـالح -ٓ
 ّٕ :الرب -ٔ
 ّٖ الشككر: -ٕ
 ّٗ العظيـ: -ٖ
 َْ :الغني -ٗ
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 ُْ الغفكر:  -َُ 
 ِْ الرحيـ:  -ُُ
 ِْ :السميع -ُِ
 ّْ الكاحد -ُّ
 ْْ القيار -ُْ

 ْٔ نكاقض أنكاع التكحيد. -المبحث الثالث
 ْٔ نكاقض تكحيد األلكىية  -األكؿ المطمب 
 ْٖ الربكبيةنكاقض تكحيد  -الثاني المطمب 
 ْٗ تكحيد األسماء كالصفاتنكاقض  –الثالث المطمب 

 ُٓ .في ضكء سكرة إبراىيـ أثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمع -المبحث الرابع
 ٕٓ كرة إبراىيـسالنبكات في  الفصؿ الثاني:

 ٖٓ النبي كالرسكؿ كالفرؽ بينيما تمييد:
 ِٔ األنبياء المذككريف في السكرة. -المبحث األكؿ

 ِٔ ف في السكرة. ك أسماء األنبياء المذككر  -أكالن 
 ِٔ تعريؼ مختصر باألنبياء المذككريف:  -ثانيان 

 ِٔ  -:- مكسى
 ّٔ : - -نكح 

 ْٔ .--إبراىيـ 
 ٓٔ : --إسماعيؿ 
 ٓٔ : - -إسحاؽ
 ٔٔ اآليات التي ذكرت فييا أسماء األنبياء:  -ثالثان 

 ٕٔ فضائؿ األنبياء كصفاتيـ في ضكء السكرة.  -المبحث الثاني
 ٕٔ كصفاتو: فضائؿ مكسى  -أكالن 
 ٗٔ كصفاتو: فضائؿ نكح   -ثانيان 
 ُٕ كصفاتو:   فضائؿ إبراىيـ   -ثالثان 

سحاؽ   ْٕ كصفاتيـ: -عمييما السبلـ-رابعان:  فضائؿ إسماعيؿ كا 
قصص األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ في ضكء السكرة كالعبر  -المبحث الثالث
 المستفادة منيا.

ٕٖ 

 ٕٗ : قصة مكسى 
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  13ق ة إبراهيم 

 ُٗ :قصة سيدنا إسماعيؿ 
 ٔٗ قصة إسحاؽ 
 ٗٗ في سكرة إبراىيـ مع قكمو قصة نكح 

 َُٓ سكرة إبراىيـالغيبيات في ضكء   -الفصؿ الثالث
 َُٔ حقيقة المكت في ضكء السكرة.-المبحث األكؿ 

 َُٔ المكت لغةن كاصطبلحان  -المطمب األكؿ
 َُٕ أسماء المكت كأنكاعو -المطب الثاني
 ُُّ سكرة.أحداث اليـك اآلخر في ضكء ال-المبحث الثاني
 ُُّ التعريؼ باليـك اآلخر -المطمب األكؿ
 ُُٓ أثر اإليماف باليـك اآلخر: -المطمب الثاني
 ُُٕ سر اىتماـ القرف الكريـ باليكـ اآلخر  -المطمب الثالث
 ُُٖ اليكـ اآلخر مف خبلؿ سكرة إبراىيـ -المطمب الرابع

 ُِِ  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ الجنة كأحكاؿ أىميا مف خبلؿ قكلو -الخامسطمب الم
 ُِٓ ة.عبلقة اإلنساف بالشيطاف في ضكء السكر -المبحث الثالث
 ُِٔ الشيطاف لغة كاصطبلحان:  -المطمب األكؿ
 ُِٕ عبلقة الشيطاف باإلنساف: -المطمب الثاني
 ُِٖ الصراع بيف الحؽ كالباطؿ كاإلنساف كالشيطاف -المطمب الثالث
 َُّ و كما تعرضو السكرةئمكقؼ إبميس مف أكليا -المطمب الرابع
 ُّٔ رة.القضاء كالقدر في ضكء السك  -المبحث الرابع
 ُّٔ لغةن كاصطبلحان  كالقدر القضاء -المطمب األكؿ
 ُّٔ :كالقدر بالقضاء اإليماف حكـ -المطمب الثاني
 ُّٖ القضاء كالقدر في سكرة إبراىيـ –المطمب الثالث 
 ُِْ رل في سكرة إبراىيـ:قضايا عقدية أخالفصؿ الرابع 
 ُّْ أصناؼ الناس في ضكء سكرة إبراىيـ -المبحث األكؿ

 ُّْ الضالكف الميتدكف:  -ُ
 ُّْ الكافركف:  -ِ
 ُْْ الشاكركف كالجاحدكف لمنعمة  -ّ
 ُْٓ المتككمكف -ْ
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 ُْٗ الظالمكف -ٓ
 ُْٗ الخائفكف:  -ٔ
 ُُٓ الجبابرة: -ٕ
 ُُٓ الضعفاء كالمتكبركف: -ٖ
 ُِٓ المكذبكف -ٗ

 ُِٓ أتباع الرسؿ كمخالفكىـ: -َُ
 ُِٓ المجرمكف:  -ُُ
 ُّٓ أكلك األلباب: -ُِ
 ُّٓ المستحبكف الحياة الدنيا عمى اآلخرة:   -ُّ
 ُّٓ .المنكركف لكجكد اهلل ككحدانيتو المقركف بكجكد اهلل ككحدانيتو. ُْ

 ُْٓ سكرة إبراىيـضكء كاإليماف في  اإلسبلـ -المبحث الثاني
 ُْٓ اإلسبلـ كاإليماف لغةن كاصطبلحا: -المطمب األكؿ
 ُٕٓ اآليات التي كرد ذكر اإليماف فييا: -المطمب الثاني
 ُِٔ اآليات التي أشارت إلى مفيـك اإلسبلـ  -المطمب الثالث
 ُٓٔ عالمية اإلسبلـ في سكرة إبراىيـ  -المبحث الثالث
 ُٓٔ عالمية اإلسبلـ: -ؿ المطمب األك 

 ُُٕ ربط أكؿ السكرة بيخرىا كعبلقتيا بعالمية رسالة اإلسبلـ. -المطمب الثاني
 ُِٕ اهلل ألكليائو مف خبلؿ سكرة إبراىيـتثبيت  –الرابع المبحث 
 ُِٕ لغة كاصطبلحان التثبيت  –األكؿ المطمب 
 ُّٕ الكاردة في آية التثبيت في سكرة إبراىيـأقكاؿ المفسريف  -الثانيالمطمب 
 ُْٕ العبر المستفادة مف تثبيت اهلل ألكليائو -الثالثالمطمب 
 ُٖٕ العامة  الفيارس

 ُٕٗ فيرس اآليات القرآنية
 ُْٗ فيرس األحاديث النبكية

 ُٔٗ كالمراجع يرس المصادرف
 ُِٓ فيرس المكضكعات 

 ُِٗ الممخص بالغة العربية كالمغة االنجميزية
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 ملخص البحث

ف هيه الدراسة إلى بياح القضايا العقائدية التي تناولتها سور  إبراهيم مح خال  تهد

آياتها, فتناولت السور  موضوعات التوحيد مح حيث الربوبية وااللوهية واألسماء وال فات, 

وبينت مح خال  يلك األسماء التي تناولتها السور  ويكرت األنبياء الوارد  أسمائهم في السور  

فضائلهم وق  هم والعظات والعبر المستفاد  مح هيه الق ص, ثم تكلمت عح و فاتهم و

الغيبيات  في سور  مث  حقيقة الموت واليوم اآلخر وأثره,  وبينت سر اهتمام القرآح باليوم 

اآلخر ثم بينت عالقة االنساح بالشيطاح وبينت مح خال  يلك طبيعة ال راع بيح الشيطاح 

م الديح ثم تكلمت عح القضاء والقدر كما بينته السور  وأثبت هيه واالنساح وأنه دائم إلى يو

العقيد  مح خال  االدلة القرآنية والسنة النبوية, ثم يكرت أ ناف الناس كما يكرتهم السور  

  وبينت الفرق بيح اإليماح واإلسالم كما وضحته السور  وبينت أح االسالم عالمي  ال  لك

 ت فيها أهم النتائج والتو يات.زماح ومكاح وختمت بخاتمة يكر

 

Research Summary 

This study aims to statement faith issues Addressed by surah Ibrahim 

Through Ayat, sura contains a Tawhid issues in terms of the Godhead and 

divinity and nouns and adjectives. It showed through it names addressed 

by the Surah said the prophets named in Surah and their attributes and 

their virtues and their stories and sermons and lessons learned from these 

stories, then talked about the Occult in the Surah such as the fact of death 

and the Last Day and its impact and showed interest in the mystery of the 

Qur'an in the Last Day, and the relationship of man and the devil showed 

through it the nature of the conflict between the devil and man and it 

permanently to the Day of Judgment, then I spoke about fate and destiny 

as shown by Surah and proved this doctrine through the evidence of 

Quranic and Sunnah then reported types of people, as surah mentioned 

and showed the difference between faith and Islam as shown by Surah 

and showed that Islam is global and benefit to anytime, anywhere and 

sealed a conclusion stating the most important findings and 

recommendations and finished conclusion it stated that the most 

important findings and recommendations. 

 

 


