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 [13]سورة سبأ: 

  



 ت
 

 داءــإه

 .وإخوتي الكرماء.. ...العزيزين العظماءإىل والَديَّ 

 .... وأعطاني مما أعطاه  اهلل علمًا..إىل كل من علمين حرفًا

 ...وأفعااًلالناس أقوااًل  أحاسنالدعاة إىل 

 ...إبصارًاوتعريفًا  سبيل اهللالذين يدعون إىل 

 ...الظاملنيأهلها حرَّاس القرى من إىل املصلحني 

 ...املخلصنياملرابطني على الثغور إىل 

 ...العابدين يف سبيل اهللاجملاهدين 

 ...النبيِّنيبرفقة الصاحلني والفائزين . ..إىل الشهداء اجملاهدين

 ...أحبيت يف اهلل الصاحلني ...إىل أصدقائي املخلصني

 ...وغزة عزة املسلمني إىل فلسطني

 ...قاهرة الغزاة املعتدينوخزاعة 

  



 ث
 

 شكر وتقدير

 ،وآلهه الطيهبني   ،األمنيوالصالة والسالم على رسوله  ،الشاكريناحلمد هلل محد 

 وبعد : ،وأمهات املؤمنني

وِمَنُنههُه علهههيَّ   ،وظهههاهرةباطنههة  فنعمهههه  ،املعطهههي الكههري  هلل  وانتهههاء   الشههكر ابتهههداء  

فلههه احلمههد والشههكر علههى     ،عظههي  بههه قيوتههوفي ،وعونههه لههي كههب    ،سههابغة بههاهرة وفهه ة 

 .اخللق لعدها غحيصيها أحد ولو تفرال فضائله عليَّ اليت ال يعدها و

 ،(1)"اللَّههَه َيْشههك ُر َلهها النَّههاَس َيْشههك ُر َلهها ْنَمهه: "  وعمههاًل بقههوي نبيههه   ومههن رههكره  

 حفظهه اهلل  –رهحدة ياسهني   نسهي   بالشكر والعرفان لفضهيلة األسهتاا الهدكتور :    أتقدم 

والههذي ي يههدخر ًهههدًا يف تههوًيهي   ،رههرافه علههى هههذه الرسههالة ال –ورفههب باالسههالم قههدره 

والشهكر موصهوي   إنشهغاله الكهث  وقهيق وقتهه     رغه    هذا البحث إىل النور يصَلونصحي ِل

 البكههههالوريوس يف يديههههه علههههى تتلمههههذت الههههذي لفضههههيلة الشههههيو أ.ل ومههههول الشههههوبكي،  

 املالحهي  اهلل عبهد . للفضهيلة الشهيو   و الرسالة هذه يف لي مبناقشته وتشرفت واملاًست 

 الرقهه   صهها  . ل.أ الشههيو  لفضههيلة  أيضههاً  والشههكر ،الرسههالة  هههذه  يف لههي  مناقشههته  علههى

 يف رهروعي  عنهد  وتوًيهه  نصه  عله  و  مهن  لهي  قهدماه  ملها  خبيهت  ومد ل.أ الشيو وفضيلة

: إا يقهوي  ا علمنَّا النيمل "ًزاك اهلل خ ًا" أقوي لكل منه لذلك ، البحث خطة وقب

 .(2) " الثََّناِء ِفي َأْبَلَغ َفَقْد َخْير ا اللَُّه ًََزاَك: ِلَفاِعِلِه َفَقاَي َمْعُروٌف ِإَلْيِه ُصِنَب َمْن" 

                                                           
ُأبذوُالترمذذي،ُالضحاك،ُبنُموسىُبنَُسْورةُبنُعيسىُبنُمحمدُ-رواهُُالترمذيُفيُسننهُ)ُسننُالترمذيُ(ُُ(1)

بذراهيمُ-ُالبذاقيُعبذدُفذاادُومحمدُ-ُشاكرُمحمدُأحمدت:ُُ–ُ(هذ279:ُالمتوفى)ُعيسى ُالمذدر ُعذو ُعطذوةُوا 
ُ–ُم1975ُ-ُهذذذ1395ُ-2ُطُ–ُمصذرُ–ُالحلبذيُالبذابيُمصذطىىُومطبعذةُمةتبذةُشذرةةُ-ُالشذرف ُاألزهذرُفذي

وقذذالُ:ُذهذذذاُُ،339صُ–4ُجُ–ُ(1954)ُحُ-إليذذكُأحسذذنُلمذذنُالشذذةرُفذذيُجذذا ُمذذاُبذذابُ–ُالبذذرُوالصذذلةأبذذوابُ
 .ذصحيح:ُذقالُاأللبانيُُوُ،حديثُصحيحذ

4ُجُ–ُ(2035)ُحُ-ُيعطذهُلذمُبمذاُالمتشبعُفيُجا ُماُبابُ–ُالبرُوالصلةأبوابُُ-رواهُُالترمذيُفيُسننهُُ(2)
 .ذصحيح:ُذقالُاأللبانيُذُ،ُُوغرفبُُجيدُحسنُحديثوقالُ:ُذُ،330ُصُ–



 ج
 

إىل ما وصهلت  وصولي بفضل اهلل يف كما أتقدم بالشكر اجلزيل ملن كانوا سببًا 

روك والدي الشيو محدان ساي أبهو العزيزين  والدّي وا عليَّن صرمل ،إليه من عل  وحاي

ووالهدتي الهيت    ،وي يهلُي ًههدًا يف الهك   الذي حثين على الس  يف طريق العله  الشهرعي   

وألبسههك  خبهه  ألامكهه  اهلل  ،متههام يثههي هههذاإي تبخههل علههي بوقههت وال ًهههد ملعههاونيت يف 

 .والعافية والرقى ثوب الصحة

وأنهها  ،الدراسههةيف والشههكر موصههوي ألرههقائي الكرمههاء لههدعمه  لههي يف االسههتمرار    

 .فجزاك  اهلل خ ًا ،بهذا ي أوِف حقه  وأخص بالذكر منه  أخي م. عمر أبو روك

وعمههالة الدراسههات العليهها وباخلصههو      ،عيت هههذه اللارتههها ماوالشههكر الههوف  جلهه  

 .ه تبفقد كانوا خ  معني لطل ،كل أخصة بشكلية أصوي الدين وقس  العقيد

فضهيلة الشهيو   خاصة يف إمتام هذا البحث وأخ ًا أركر كل من كان معينًا لي 

أ.ومههد فسههفوس الههذي تتلمههذت علههى يديههه يف حلقههات القههرآن عنههد الصههغر ورافقتههه يف    

لراسة املاًست  ليكن لي معلمهًا ومعينها، والشهكر كهذلك ألخهي الشهيو عيسهى العقهال         

 ْتَبه ِتففيهه ك   ،إخواني القائمني على مسهجد التقهوى خبزاعهة   ونه لي يف هذا البحث، ولع

 .ي عونًا يس ًا أو عرض علي العونكل من قدم لوالشكر موصوي ل ،كلمات يثي هذا

ومهد وعلهى   نبينها  علهى  وسهل   ى اهلل وصلَّ ،وآخر لعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .نيآله وصحبه أمجع

 الباحث /

 وكمدان أبو رُام حَمهَّ
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ُ
َّْماُدَِِّفَّاْخِراَرةََََِّّوُهاَوَّاْْلَِكايُم َّاْْلَ ََّوََلُ ِِ ْر

َ
َماَواِتََّوَمااَِِّفَّاْأ ََّماَِِّفَّالس  ِيَََّلُ َِّاَّل  ْمُدَّّلِِل  اْْلَ

بشذذيرًاُُالنذا ُةافذةوالصذالةُوالسذالمُعلذذىُرسذولُيُالذذيُأرسذلهُر ذذهُإلذىُُ[1]سذورةُسذب :ُاْْلَبِاا َُّ
ُأماُبعد:،ُوعلىُآلهُوصحبهُومنُسارُعلىُدر هُواقتىىُأثرهُإلىُيومُالدينُ،ونذيراًُ

نُحاجذذةُالعبذذادُإلذذىُعلذذمُالعقيذذدةُفذذ إنُعلذذمُالعقيذذدةُهذذوُأشذذر ُالعلذذومُوأعام ذذاُوأعالهذذا،ُوا 
الُحيذاةُللقلذوبُوالُنعذيمُوالُطم نينذةُإالُُألنذه؛ُلُضذرورةُفوقُةلُحاجة،ُوضرورت مُإليهُفذوقُةذ

ومذاُيجذبُلذهُومذاُينذزهُعنذه،ُويةذونُمذعُذلذكُُ،ب نُتعر ُر  اُومعبودهاُب سمائهُوصذىاتهُوأفعالذه
ةلذذهُأحذذبُإلي ذذاُممذذاُسذذواه،ُويةذذونُسذذعي اُفيمذذاُيقر  ذذاُإليذذه،ُوالُحيذذاةُل ذذاُفذذيُاإلسذذالمُإالُبمعرفذذةُ

ُوتعذر ُالقذدرُوالبيذبوطرفقُالوصذول،ُالجنةُوالنارُيا ُوماُحملوه،ُاألنبأرةانُهذاُالدينُفتعر ُ
ُوماُيحدوه.

نُهذاُالعلمُلمُنصلُإليهُإالَُ وماُصحُمنُأحاديثُعنُُ-سبحانه-ُمنُلاللُةتابُيُوا 
ولذذلكُنذدر ُُوسذنةُرسذوله؛ُةُبذدونُةتذابُيح،ُفذالُعقيذدةُصذحي-صلىُيُعليذهُوسذلمُ–النبيُ
القرآنُالكرفمُالتذيُتقذررُلنذاُالعقيذدةُاإلسذالميةُبذد ًاُبتوحيذدُيُسذبحانهُُسورةُمنُسورمن جُاليومُ

واإليمذذانُبالمالئةذذةُالمقذذر ينُوالرسذذلُالمةذذرمينُعلذذي مُأفضذذلُُ،بر و يتذذهُوألوهيتذذهُوأسذذمائهُوصذذىاته
إلىُغيرُذلكُمنُُ،والقدرُليرهُوشرهُ،واليومُاآللرُوماُفيهُمنُمشاهدُوأحداثُ،صالةُوأتمُتسليم

ُ.لعقيدةُاإلسالميةُالمتعلقةُب ذهُاألرةانُوماُيجبُعلىُالمسلمُاعتقادهمسائلُا

َناُم مورونُ بذلكُجميعُللقذهُُفقدُأمرُيُُباإليمانُوالتسليمُواللضوعُوالعبوديةُهلل،وا 
َِِّلَْعُبُدونَُِّ:قذالُسذبحانهُ،إنس مُوجذن م نَسَّإَِّل  ََّواْْلِ ن  و ذذلكُُ،[3]سذورةُالذذارفات:َُوَماََّرلَْقُتَّاْْلِ

ِيََّرلََقُكْمَُّفقالُجَلُمنُقائل:ُرسلهُ-سبحانه–أيضًاُأرسلُيُ َهاَّانل اُسَّاْعبُُدواََّرب ُكُمَّاَّل  يُّ
َ
يَاَّأ

َّ ُقاونََّ ََ ِيَنَِّمنََّقبْلُِكْمَّلََعل ُكاْمَّ والرسذاالتُبنبذيُالرحمذةُُالنبذوةولتمذتُُ،[21]سذورةُالبقذرة:َُواَّل 
َّلِِّلن ااِسَّشَِشاً اَُّقذالُتعذالى:جميعذًاُمحمدُصلواتُيُوسالمهُعليهُللنا ُ ًً َََّكف ا رَْسلَْناَكَّإَِّل 

َ
َوَماَّأ

َّانل اِسَََّّلََّيْعلَُمونََّ ْكََثَ
َ
َّأ ُ.[28]سورةُسب :َُونَِذيًراََّوَلَِٰكن 
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قذ ُمذعُمن ج ذاُفذيُتقرفذرُأسذورةُمذنُسذورُالقذرآنُالكذرفمُُواليومُأنارُفيُهذاُالبحثُفي
وفذيُالوقذتُُ،ديذةفذيُإثبذاتُمسذ لةُعقسذورةُللعذنُمذن جُحذثُأبُآيذةقذ ُمذعُةذلُأفيُذلكُُوالعقيدةُ
لىُأقوالُالمىسرفنُفي اُمتبعينُمذن جُأذاتهُ ستش دُباألحاديثُالصحيحةُالتيُوردتُفيُاآلياتُوا 
ُ.-رضوانُيُعلي مُ-ُالسل 

سذذائاًلُُوشذذرعتُفيذذهُذُمةةج س  ةة ر   ةة ق يةةا عذردةةر العذ ةةد ذُُ:هذذذاُالبحذذثُتوقذذدُسذذمي
ُ.المولىُسبحانهُالتوفيقُوالسداد

 :مشك   الدرا   :ثاج ا  

ُ:وفيُضو ُماُسبقُفإنُمشةلةُالدراسةُتحددُمنُلاللُاألسئلةُالتالية

 ُ؟ُ؟ُوةي ُإثباتُبطالنُذلكالجنُوالشياطينُهلُمنُمللوقُيعلمُالبيبُمثل 

 قذالُتعذالى:ُُ،هلُالشذيطانُيضذلُالعبذادُبقدرتذهَّ َِِا ْمَعِانَيَّقَااَلَّفَبِعَِّ 
َ
ََن ُهْمَّأ ْغاوِ

ُ
ََّّ*َأ إَِّل 

 عددُمنُالعباد؟ُضلَُأوقدُُ[82،83]سورةُص:ُِعَباَدَكَِّمنُْهُمَّالُْمْخلَِصنيََّ
 ؟؟ُوةي ُيةونُدناُهلُنحنُمبعوثونُبعدُذلكُاإذاُتحللتُأجس 
 ُذاُةذانُالعبذدُمعسذرًاُف ذلُيةذونُُ؟يةونُإنعذامُيُعلذىُالعبذدُإشذارةُإلذىُرضذاهُعنذهُهل وا 

 ياًلُعلىُسلطُيُعليهُ؟ذلكُدل
 َُُدُفرفقُمنُالمشرةينُالمالئةذةُوقذالُيُفذيُسذورةُالصذافات:بَُع  ُلَُماواََّّارواحْش ََ ِياَنَّ اَّل 

ْزَواَجُهْمََّوَماَََّكنُواََّيْعُبُدوَنَّ
َ
اِطَّاْْلَِحايمََِّّ*َوأ َِِّصَ َِّفَاْهُدوُهْمَّإََِلَٰ ف ذلُالمالئةذةُُِمنَُّدوِنَّاّلِل 

 يرضونهُولمُيرتكبونه؟ُبجرٍمُلمالذينُعبدوهمُيعذبونُ
 ُ؟ونحاورهُهلُيجوزُأنُنجادلُمنُةىرُأوُأشركُباهللُسبحانه 

 :  م   الدرا   :را عا  

 تشذذرفعُاألولُتكمذنُأهميذذةُدراسذتهُفذذيُةذونُهذذذاُالبحذثُيتعلذذقُبالشذقُاألولُمذذنُمصذدرُال
 الوحيُوهوُالقرآن.

 ُوأهم ذذاُوهذذذوُوممذذاُيزفذذدُالموضذذذوعُأهميذذةُأنذذهُيذذذ تيُفذذيُأعاذذمُعلذذذمُمذذنُعلذذومُهذذذذاُالذذدين
 .العقيدةُاإلسالمية
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 مُالسل ُفيُالردُعلىُملالىيُماُقررتهُالسورة.يهُتقرفرُالسورةُللمعتقداتُحسبُفتوج  
 إا ارُماُالتصتُبهُالسورُالمةيةُفيُتقرفرُالعقيدة. 
 ُعقدية.القصصُالقرآنيُوماُفي اُمنُدالالت 

 :الدايع الخع ار الم ض ع :خام ا  

إا ذذارًاُلشذذي ُمذذنُإعجذذازُالقذذرآنُُمذذنُنبع ذذاُاألصذذليُالقذذرآنُالكذذرفمُ*ُاسذذتنباطُالمضذذامينُالعقديذذة
ُلاصةُفيُسورةُسب ُو يانُتقرفرهاُالعقيدة.ُالعايم

ُ.التيُتقررهاُسورةُسب *ُبيانُجانبُم مُمنُجوانبُالعقيدةُاإلسالميةُ

الذذذودُباتبذذاعُمذذن جُالسذذورةُفذذيُُ،*ُالذذذودُعذذنُالشذذبهُالمثذذارةُحذذولُالتوحيذذدُوُالنبذذوةُوالقذذرآنُوالبعذذث
ُ.عن ا

  :مج س ال حث : اد ا  

ُ.من جُالوصىيُالتحليليالفيُةتابةُالبحثُُالباحثُاتبع

  :عم ا يا ال حث :ا   ع ا

وبعذدُذلذكُدراسذةُاآليذاتُُ،اآلياتُالدالةُعلىُموضوعاتُالعقيدةُاإلسالميةُفيُالسورةُجمع .1
وةتذذذبُالسذذذنةُالنبويذذذةُُ،التذذذيُتذذذمُجمع ذذذاُبذذذالرجوعُإلذذذىُةتذذذبُومراجذذذعُتىسذذذيرُالقذذذرآنُالكذذذرفم

ُ.والعقيدة
ُ.معُذةرُأرقامُهذهُاآلياتُ،ُووضع اُبينُقوسينُعزوُاآلياتُالقرآنيةُإلىُسورهاُ .2
ةذانُفذيُالصذحيحينُأوُأحذدهماُُذاتلرفجُاألحاديذثُالذواردةُفذيُالبحذثُمذنُةتذبُالسذنة:ُفذإ .3

ذاُلذذمُيةذذنُفذذيُالصذذحيحينُفإلذذىُموضذذعهُيشذارُ السذذنةُج ذذدُفذذيُتلرفجذذهُمذذنُةتذذبُأي مذذا،ُوا 
 قاًلُقولُالعلما ُفيُالحةمُعليه.األلرىُنا

ُ.اتباعُمن جُالسل ُفيُف مُالعقيدةُاالسالمية .4
يتمُالتعبيرُعذنُالمصذدرُُ،والذيُيليهُفيُالحاشيةأوُالمرجعُفيُحالةُتطابقُبينُالمصدرُ .5

مذذذعُذةذذذرُرقذذذمُالجذذذز ُأوُ)ُالمرجذذذعُالسذذذابقُ(ُ)المصذذذدرُالسذذذابق(ُُ:التذذذاليُبعبذذذارةأوُالمرجذذذعُ
ُالتال ُبينُالمصدرفن.في ماُفقطُإذاُةانُُوالصىحة
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وألتصذذرهُبمذذاُيعذذر ُبذذهُفذذيُالمذذراتُُ،والمرجذذعُفذذيُالمذذرةُاألولذذىُةذذامالًُُ،ذةذذرُاسذذمُالمصذذدر .6
ُ.األلرُى

ُ.عزوُالنصوصُوالمعلوماتُإلىُمصادرهاُاألصلية .7
 استلدامُبع ُالرموزُلاللتصارُوهي: .8

 . ج(:ُالجز( 
 .ص(:ُرقمُالصىحة( 
 )اسمُالمحققُ:)ت. 
 الطبعة.ُ)ط(:ُرقم 
 ُ)ُحديث.رقمُالُ:)ح

وف ذار ُاآليذاتُُ،التصذاعديُال جذائيبالترتيذبُُ،عملُف ار ُلاصةُللمصادرُوالمراجع .9
ُ.واألحاديثُوالموضوعات

 :الدرا ا  ال ا ذ  : ا عا  

أنهُُ–علىُحدُعلمُالباحثُُ–بعدُالبحثُوالتحريُعنُدراساتُسابقةُمنُهذاُالنوعُتبينُ
وجذذدُبعذذ ُالدراسذذاتُالتذذيُتبحذذثُعذذنُمسذذائلُعقديذذةُمذذنُتنذذهُأإالُُفذذيُسذذورةُسذذب الُيوجذذدُبحذذثُ

ُ.وهيُةثيرةُ،والبعثُ،والقدرُ،ةالتوحيدُ،بشتىُموضوعات اُسورُألرىُفيُالقرآنلاللُ

ُولمُيتبينُللباحثُأيُأبحاثُألرىُةتبتُفيُمن جُسورةُسب ُفيُتقرفرُالعقيدة

 :خط  ال حث :ثامجا  

ةلُفصلُمن اُإلىُمباحثُوُوقسمتُةلُوتحتويُعلىُمقدمةُوتم يدُوثالثةُفصولُقسمتُ
ُمبحثُإلىُمطالب،ُولتمت اُبلاتمة،ُوهيُعلىُالنحوُالتالي:

 ومنهج البحث. ،وفيها بياُن أهميَّة البحث وأسباب اختياره :املقدمة

 :التعريف بسورة سبأ وبيان موضوعاتها الرئيسة :التمهيد

 ًُتعرف ُعامُبسورةُسب ُ:أولذذذذذا.ُ
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 ًُسذذبذذذذذبُالتذسذذمذذيذذذذذذةُ:ثانيذذا.ُ
 ًُموضوعات اُالرئيسةُ:ثالثذذا.ُ
 ًُبذذيذذذانُأهذمذذيذذذذتذذذذ ذذذذذاُ:رابعذذذا. 
 ُ اإلل ياتُوالنبواتُوالبيبياتالعقيدةُُولامسًا:ُتعرف.ُ

 .الفصل األول: منهج سورة سبأ يف تقرير اإلهليات

ُُ:والشةرُوالكىرُمنُلاللُثالثةُمباحثوتحدثتُفيهُعنُماُيتعلقُبالتوحيدُواألسما ُوالصىاتُ

 مطال :   ي ه ث ث .مج س   ر    ق يا عذردر الع ح د :الم حث األ   -
o تعرف ُالتوحيدُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o بطالُماُسواهاُُ:المطلبُالثاني  من جُالسورةُفيُتقرفرُعقيدةُالتوحيدُوا 

   ي ةه  رععة . ق ةما      ةتاعه مةا  داللة   ة ر   ة ق ع ة  ا : الم حث الثةاجا -
 :مطال 
o تعرف ُتوحيدُاألسما ُوالصىاتُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o ُموق ُالسل ُومن ج مُفيُإثباتُاألسما ُوالصىات. :المطلبُالثاني
o األسما ُالتيُوردتُفيُسورةُسب ُ:المطلبُالثالث.ُ
o صىاتُيُالعلىُالتيُوردتُفيُسورةُسب ُ:المطلبُالرابع.ُ

  :مطال    ي ه  رعع. الشكر  الكتر  الجع  يا   ر    ق :لم حث الثالثا -
o الشةرُوالكىرُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o الشةرُوالكىرانُفيُسورةُسب ُ:المطلبُالثاني.ُ
o وجوبُالشةر،ُوالن يُعنُالكىرُ:المطلبُالثالث.ُ
o فضلُالشةرُ:المطلبُالرابع.ُ

 .منهج سورة سبأ يف تقرير النبوات :الفصل الثاني

ُ:وتحدثتُفيهُعنُماُيتعلقُباألنبيا ُوالقرآنُوذلكُفيُأر عةُمباحث
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   ي ه خم  .يا   ر    ق   ظائت   - ال    ع     - األجب ا : الم حث األ   -
 :مطال 
o ةُواالصطالحبتعرف ُالنبيُوالرسولُفيُاللُ:المطلبُاألول.ُ
o األنبيا ُفيُسورةُسب ُ:المطلبُالثاني.ُ
o فيُسورةُسب ُ-يُعليهُوسلمُصلىُ-ذةرُالنبيُمحمدُ:المطلبُالثالث.ُ
o ُتىاضلُاألنبيا ُفيُسورةُسب ُ:المطلبُالرابع
o  الرسذذذلُلذذذمُيذذذ تواُبمذذذاُتحيلذذذهُمذذذن جُسذذذورةُسذذذب ُفذذذيُإثبذذذاتُأنُُ:المطلذذذبُاللذذذام

ُ.العقول
يةةا  ةة ر   -  ةة   ع  ةةه    ةة   -ل ر ةة   المشةةرك   اع امةةا  :الثةةاجا الم حةةث -

 : ي ه مط  ا  .  ق
o فيُسورةُسب ُ-يُعليهُوسلمُصلىُ-ات اماتُالمشرةينُللنبيُ:المطلبُاألول.ُ
o مذذن جُسذذورةُسذذب ُفذذيُالذذردُعلذذىُالمسذذت زئينُوالمةذذذبينُللنبذذيُُ:المطلذذبُالثذذاني–

ُ.صلىُيُعليهُوسلم
  ث ثةة ي ةةه .مةةج س  ةة ر   ةة ق يةةا عذردةةر الشةةتاع  لمةة      لةةه: الم حةةث الثالةةث -

 :مطال 
o الشىاعةُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o الشىاعةُالتيُنىت اُسورةُسب ُ:المطلبُالثاني.ُ
o من جُسورةُسب ُفيُإثباتُالشىاعةُ:المطلبُالثالث.ُ

 ع ة   الةرد   عجةد مة  الذةرن   ةق  مج س  ة ر   ة ق يةا العذردةر: الم حث الرا ع -
 :مطال    ي ه ث ث الطاعج  .

o تعرف ُالقرآنُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o الموج ةُللقرآنُفيُسورةُسب ُالمطلبُالثاني:ُالطعوُن.ُ
o الموج ةُللقرآنُ جُسورةُسب ُفيُالردُعلىُالطعوُنمنُ:المطلبُالثالث.ُ
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 .منهج سورة سبأ يف تقرير الغيبيات :الفصل الثالث

وتحدثتُفيهُعنُمن جُالسورةُفيُتقرفرُالبعثُوعقيدةُالقضا ُوالقدرُوالجزا ُوالعقابُوذلذكُمذنُُ
ُلاللُثالثةُمباحث:

   ي ه ث ثة .المجكرد  ع    الرد ال عث عذردر يا   ر    ق مج س :األ   الم حث -
 مطال :
o تعرف ُالساعةُوالبعثُ:المطلبُاألول.ُ
o ُإنةارُالمشرةينُقيامُالساعةُوالبعثُفيُسورةُسب .ُ:المطلبُالثاني
o ُثباتُالساعةُوالردُعلىُالمنةرفن.إمن جُسورةُسب ُفيُُ:المطلبُالثالث

 : ي ه مط  ا  . الذدر الذضا  عذ د  عذردر يا   ر    ق مج س :الثاجا الم حث -
o القضا ُوالقدرُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o من جُسورةُسب ُفيُتقرفرُمراتبُالقضا ُوالقدرُ:المطلبُالثاني.ُ

 .ل ظةالم    العذةا  ل مةممج   مج س  ة ر   ة ق يةا اث ةا  الجة ا  :الثالث الم حث -
 :مطال    ي ه ث ث
o تعرف ُالجزا ُوالعقابُلبةُواصطالحاًُُ:المطلبُاألول.ُ
o ُالجزا ُ)الثواب(ُفيُسورةُسب .ُ:المطلبُالثاني
o ُالعقابُفيُسورةُسب .ُ:المطلبُالثالث

 .وتشمل نتائج البحث وتوصياته :خامتة
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 التعريف بسورة سبأ وبيان موضوعاتها الرئيسة

 أـبسورة سبتعريف عام  :ًاـــــأول. 

 ةـــــــــيــمــسـب التــــــبــس :ـًاـثاني. 

 ةـــا الرئيســـموضوعاته :ًاـثالثـ. 

 اـــــهــــتــــيــمـان أهـــــيــب :ًاـــرابع. 
 .خامسًا: تعريف العقيدة واإلهليات والنبوات والغيبيات 
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    ر    ق.ععردف عا   :  ال  

ََااَر سذذورةُسذذب ُمةيذذةُفذذيُقذذولُالجميذذعُعذذداُاآليذذةُالسادسذذة:ُ ِياانََََّّو وُِااواَّاَّل 
ُ
َّالْعِلْاامَََّّأ

ِي نااََِّلََّّاَّل 
ُ
بِِّااَ ََِّّماانَّإَِِلْااَ ََّّأ ََْهااِديَّاْْلَاا  ََُّّهااوَََّّر  اِطََّّإََِلََََّّٰو ُ.[6ُ:]سذذورةُسذذب ُاْْلَِمياادََِّّالَْعََِّااَََِِِّّّصَ

ُ(1)ُملتل ُفي اُأهيُمةيةُأمُمدنيةُ؟

قالتُفرقذةُإن ذاُمدينذة،ُوقذالواُإنُالمذرادُبالذذينُأوتذواُالعلذمُهذمُمذنُأسذلمُبالمدينذةُمذنُأهذلُ
ُ(2)ُرحم ماُي.-ُوالكلبيُالضحاكرضيُيُعنه،ُقالهُ–الكتابُةعبدُيُبنُسالمُ

ُْبذنُ َُفذْرَوةََُُعذنُُْعذنواستدلُمنُقالُب ن اُمدنيةُبماُجا ُفيُاإلتقانُعلذىُمذاُرواهُالترمذذيُ
،ُم َسْيكٍُ ي   ْلتُ َُوَسَلمََُُعَلْيهُ ُّللَاُ َُصَلىُالَنب يََُُأَتْيتُ :َُقالَُُالم َراد  ذولََُُيا:َُفق  ذنَُُْأْدَبذرََُُمذنُُْأ َقات ذلُ َُأالَُُّللَاُ َُرس  ُم 
ْم؟َُأْقَبلَُُب َمنَُُْقْوم ي ْن   نَُُم  ذلُ َُفَقذالَُُأ ْنذز َل،َُمذاَُسذَبإٍُُف يَُوأ ْنز لَُ:َُقالَُُ...َوَأَمَرن يُق َتال   مُُْف يُل يَُفَ ذ  َُيذا:َُرج 
ولَُ ،ُوقيلُإَنُفذروةُهذاجرُبعذدُإسذالمُثقيذ ُفةذانُسذنةُتسذع،ُف ذذاُ(3)...ُالحديثُذَسَب ُ َُوَماُّللَا ،َُرس 

ُ(4)رحمهُي.ُُ-ابنُالحصاريدلُعلىُأنُالقصةُمدنية،ُقالهُ

                                                           
أبذذذوُعبذذذدُيُمحمذذذدُبذذذنُأحمذذذدُبذذذنُأبذذذيُبةذذذرُبذذذنُفذذذرحُاألنصذذذاريُُ-(ُ)تىسذذذيرُالقرطبذذذيُاناذذذر:ُتىسذذذيرُالقرطبذذذي(1ُ)

بذذذذراهيمُأطىذذذذي ُُ-(ُهذذذذذ671ُ:اللزرجذذذذيُشذذذذم ُالذذذذدينُالقرطبذذذذيُ)ت دارُالكتذذذذبُُ-2ُطُ-ت:ُأحمذذذذدُالبردونذذذذيُوا 
دارُن ضذذذةُُ–محمذذذدُسذذذيدُطنطذذذاويُُ-التىسذذذيرُالوسذذذيطُللقذذذرآنُالكذذذرفمُُ،258صُ-14ُجُ-القذذذاهرةُُ-المصذذذرفةُ

 .259صُ-11ُجُ–1ُطُ–القاهرةُُ–مصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزفع،ُالىجالةُ
أبوُالحسنُعليُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُحبيبُالبصريُالببدادي،ُُ–سيرُالماورديُ=ُالنةتُوالعيونُتىانار:ُ(2ُ)

ُ-دارُالكتذذبُالعلميذذةُُ–ت:ُالسذذيدُابذذنُعبذذدُالمقصذذودُبذذنُعبذذدُالذذرحيمُُ–(ُهذذذ450الشذذ يرُبالمذذاورديُ)المتذذوفى:ُ
سذعيدُعبذدُيُبذنُعمذرُبذنُناصذرُالذدينُأبذوُُ–أنذوارُالتنزفذلُوأسذرارُالت وفذلُُ،431صُ-4ُجُ–بيروتُ/ُلبنذانُ

ُ–دارُإحيذا ُالتذراثُالعر ذيُُ–ت:ُمحمدُعبدُالرحمنُالمرعشليُُ–(ُهذ685محمدُالشيرازيُالبيضاويُ)المتوفى:ُ
 .258صُ-14ُجُ-ُتىسيرُالقرطبيُ،241ص4ُجُ–1ُطُ–هذ1418ُُُ–بيروتُ

وقذذالُُ،361صُ-5ُجُ–ُ(3222)ُحُ-بذذابُومذذنُسذورةُسذذب ُ–أبذذوابُتىسذذيرُالقذرآنُُ–رواهُالترمذذيُفذذيُسذننه(3ُ)
 .حسنُصحيحُ:قالُاأللبانيحديثُحسنُغرفب،ُُو

ت:ُُ–(ُهذذ911عبدُالرحمنُبنُأبذيُبةذر،ُجذاللُالذدينُالسذيوطيُ)المتذوفى:ُُ–اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُانار:ُ(4ُ)
 .63صُ–1ُجُ–م1974ُُهذ/1394ُُ–ال يئةُالمصرفةُالعامةُللكتابُُ–محمدُأبوُالىضلُإبراهيمُ
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وقالذذتُفرقذذةُألذذرىُإَنُاآليذذةُالسادسذذةُمذذنُالسذذورةُهذذيُمةيذذةُالمذذرادُبالذذذينُأوتذذواُالعلذذمُهذذمُ
ُ(1)رضيُيُعن ما.-وهوُقولُابنُعبا ُوقتادةُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-أصحابُالنبي

ُوالتل ُفيُترتيبُسورةُسب ُفيُالمصح ُوحسبُنزول ا.

سذذورةُلقمذذانُوهذذيُالسذذورةُالسذذابعةُواللمسذذونُفذذيُترتيذذبُالنذذزولُفمذذن مُمذذنُقذذالُإن ذذاُبعذذدُ
ُ(2)والرابعةُوالثالثونُفيُترتيبُالمصح .

ن ذذاُُترتيذذبُالسذذور،ُفذذيُواللمسذذوُنُالثامنذذةُالسذذورةُهذذيومذذن مُمذذنُقذذالُ ُسذذورةُبعذذدُنزلذذتوا 
ُ(3).رحمهُي–ُزفدُبنُجابرُعنُورويُهذاُالقولُالزمرُسورةُوقبلُلقمان

ُ(4).غيرهُفيُآيةُولمسوُنُوأر عُالشامي،ُالمصح ُفيُآيةُولمسوُنُلم ُآيات اُوعدد

َبَُّتعذالىُقولذهُسذمعُلماُسىيانُأباُأنُنزول اُسببُأن:ُيُرحمه–مقاتلُوعن ِ ََُِِّّلَُعذِّ َّاّلِل 
َََُّوَبَََّّوالُْمْْشََِكتَََِّّوالُْمْْشِكنِيََََّّوالُْمَنافَِقاتََِّّالُْمَنافِقِنيََّ َََُّّو ََّّاّلِل  َََُّّوََكنََََّّوالُْمْؤِمَناتََِّّالُْمْؤِمننِيَََََّّعَ ََّغُفوًراَّاّلِل 

ُوالذالتُنمذوتُأنُبعذدُبالعذذابُيتوعدناُمحمداُة ن:ُألصحابهُقال[73ُ:ُاألحزابسورةُ] َّرَِحيًما
ِينََََّّوقَاَلَّ:ُتعذالىُيُف نزلُأبدا،ُالساعةُت تيناُالُوالعزُى ِِيَنااَََّّلَََّّكَفاُرواَّاَّل 

ْ
ًَََُِّّأ ااَع سذورةُ]َُّالس 

ََِّّاْْلَْمدَُّ:ُقولهُمنُالمذةورةُاآليةُقبلُفماُوعليه.ُاآلية[3ُ:ُسب  ِيَّّلِِل  اَماَواتََِِِّّفَََّّماَََّلََُّّاَّل  ََّوَمااَّالس 
ََِِّّفَّ ِِ ْر

َ
ََِِّّفََّّيَلِجَََُّّماََّيْعلَم1َََُّّّاْْلَبِ ََُّّاْْلَِكيمَََُّّوُهوَََّّاْخِرَرةََِِِّّفََّّاْْلَْمدَََُّّوََلََُّّاْأ ِِ ْر

َ
ََّوَمااَِّمنَْهاَََّيُْرجَََُّّوَماَّاْأ

                                                           
عبذذذدُالذذذرحمنُبذذذنُأبذذذيُبةذذذرُجذذذاللُالذذذدينُالسذذذيوطيُ)المتذذذوفى:ُُ-ُفذذذيُالتىسذذذيرُبالمذذذ ثورُالمنثذذذورالذذذدرُاناذذذر:ُ(1ُ)

 .258صُ-14ُجُ-ُتىسيرُالقرطبيُ،673صُ-6ُجُ–بيروتُُ–دارُالىةرُُ–(ُهذ911
 .259صُ-11ُجُ-التىسيرُالوسيطُللقرآنُالكرفمُانار:ُ(2ُ)
محمذذذدُُ-«ُالعقذذلُالجديذذدُمذذذنُتىسذذيرُالكتذذابُالمجيذذدُتحرفذذرُالمعنذذذىُالسذذديدُوتنذذوفر»التحرفذذرُوالتنذذوفرُاناذذر:ُ(3ُ)

ُ–تذون ُُ–الدارُالتونسيةُللنشرُُ-(ُهذ1393ُ:الطاهرُبنُمحمدُبنُمحمدُالطاهرُبنُعاشورُالتونسيُ)المتوفى
 .134صُ-22ُجُ-هذ1984ُ

 .236صُ-1ُجُ-اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُانار:ُ(4ُ)
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َماءََِِّّمنََََّّيْْنُِلَّ :ُقولهُمنُللمقصودُتم يد[2ُُ،1:ُسب سورةُ] َّالَْغُفورََُّّالر ِحيمَََُّّوُهوَََّّفِيَهاََّيْعُرجَََُّّوَماَّالس 
َِّينََََّّوقَاَل ِِيَناَََّّلَََّّكَفُرواَّاَّل 

ْ
َََِّّأ ًُ اَع ُ.ُ(1)الس 

  . ب  الع م   :ثاج ا  

القذرآنُُسورةُسذب ُاشذت رتُب ذذاُاالسذم،ُولذمُأقذ ُعلذىُاسذمُآلذرُفذيُةتذبُالتىسذيرُوعلذوم
ُمماُمررتُعليهُمنُمراجع.

ُ(2)ُ.سب ُأهلُقصةُفي اُذةرتُأن اُبهُتسميت اُووجه

 .الرئ      ر    قم ض عا   :ثالثا  

ُاأللوهياتُوالنبواتُوالبيبيات.ُشملتُسورةُسب ُعلىُموضوعاتُالعقيدةُالرئيسة:

َّاْْلَْماااادَُّاأللوهيذذذذةُوالر و يذذذذةُواألسذذذذما ُوالصذذذذىاتُقذذذذالُتعذذذذالى:ُُتوحيذذذذدفتقذذذذررُالسذذذذورةُ
َِّ ِيَّّلِِل  ااَماَواتََِِِّّفَََّّماااَََّلََُّّاَّل  ََِِّّفَََّّوَماااَّالس  ِِ ْر

َ
1ََّّاْْلَبِاا ََُّّاْْلَِكاايمَََُّّوُهااوَََّّاْخِرااَرةََِِِّّفََّّاْْلَْماادَََُّّوََلََُّّاْأ

ََِِّّفََّّيَلِجَََُّّماََّيْعلَمَُّ ِِ ْر
َ
اَماءََِِّّمانََََّّياْْنُِلَََّّوَمااَِّمنَْهااَََّيُْرجَََُّّوَماَّاْأ َّالار ِحيمَََُّّوُهاوَََّّفِيَهااََّيْعاُرجَََُّّوَمااَّالس 

ُ[.1،2]سورةُسب :2ََّّالَْغُفورَُّ

ًََََُّّنَْفعَََُّّوََّلَّسذبحانه:ُ-وأنُالشىاعةُالُتكونُلمللوٍقُإالُلمنُي ذنُلذهُيُ َفاَع َِّعنْاَد ََُّّالش 
َّ ذِنَََّّلَِمنََّّْإَِّل 

َ
ََََّّلََُّّأ ِعَََّّإَِذاََّحّت  سورةُ]ُالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََّّاْْلَ  ََّّقَالُواََّربُُّكمََّّْقَاَلَََّّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنََّّْفَُِّّ

ُ.[23:سب 

                                                           
شذ ابُُ-معانيُفيُتىسيرُالقذرآنُالعاذيمُوالسذبعُالمثذانيُروحُالُ،134صُ–22ُجُ–التحرفرُوالتنوفرُانار:ُ(1ُ)

دارُالكتذذبُُ-ت:ُعلذذيُعبذذدُالبذذاريُعطيذذةُُ-(ُهذذذ1270الذذدينُمحمذذودُبذذنُعبذذدُيُالحسذذينيُاأللوسذذيُ)المتذذوفى:ُ
 .277صُ–11ُجُ-هذ1415ُُُ-1ُطُ–بيروتُُ-العلميةُ

مجذذدُالذذدينُُ-بصذذائرُذويُالتمييذذزُفذذيُلطذذائ ُالكتذذابُالعزفذذزُُ،134صُ-22ُجُ-التحرفذذرُوالتنذذوفرُُاناذذر:(2ُ)
المجل ُاألعلىُللشئونُُ-محمدُعليُالنجارُُ:تُ–(ُهذ817أبوُطاهرُمحمدُبنُيعقوبُالىيروزآبادىُ)المتوفى:ُ

 .382صُ–1ُجُ–لجنةُإحيا ُالتراثُاإلسالمي،ُالقاهرةُُ-اإلسالميةُ
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َََر  وتقررُالسورةُالنبواتُوالبعثُقالُتعذالى: ِينََََّّو وُِواَّاَّل 
ُ
ِيَّالْعِلْمَََّّأ نََِّْلََّّاَّل 

ُ
َِّمانََّّْإَِِلْاَ ََّّأ

ََْهِديَّاْْلَ  ََُّّهوََََّّربَِِّ َّ اِطََّّإََِلَََّّو ِميِدََّّالَْعَََََِِِِّّّّصَ ِيَنََّكَفاُرواََّهاْل6ََّّاْْلَ ََّوقَاَلَّاَّل  َّرَُجال  َٰ
نَاُدلُُّكْمَََّعَ

ََّجِديد َّ ِِفََّرلْ  
َّإِن ُكْمَّلَ ق  َُّمَمَّ 

7َََّّّۗيُنَبِِّئُُكْمَّإَِذاَُّمَِِّّْقَُّْمَُُّك   ً مَّبِهَِِّجن 
َ
ََِّكِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفََتَ َٰ

َ
ِينَََّّبَلََِّّأ َّاَّل 

ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمُنونَََََّّّلَّ ُ.[8-6:سورةُسب ]8َّاِبََّوالض 

وتتحدثُالسذورةُعذنُالصذالحُوالشذةرُواإليمذانُسذببُلحصذولُالجذزا ُوالنعذيم،ُوأنُالكىذرُ
ِينَََِِّّلَْجَِّيََّ والعصيانُإذنُبنزولُالعقابُقالُتعالى: اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  ولَئَِ ََّّالص 

ُ
ََّمْغفَِرة ََّّلَُهمََّّْأ

ِين4َََََّّّكرَِم َََّّورِْزق َّ ولَئِاَ ََُّّمَعااِجََِّنَََّّآيَاَِِنااَِِّفَََّّسَعوَََّّْواَّل 
ُ
ََّّلَُهامََّّْأ ِِلام ََّّرِْجاَّ ََِّّمانَََّّْعاَذاب 

َ
سذورةُ]5َّأ

ُ(1)..[4،5:سب 

   م     ر    ق. را عا :

وتكمذذذذذنُأهميذذذذذةُالسذذذذذورةُفيمذذذذذاُتقذذذذذررهُمذذذذذنُأصذذذذذولُالعقيذذذذذدة،ُفتذذذذذدللُالسذذذذذورةُمذذذذذنُلذذذذذاللُمذذذذذاُ
،ُفتبطذذذذلُقواعذذذذدُالشذذذذركُاألر عذذذذةُ-جذذذذلُفذذذذيُعذذذذاله-في ذذذذاُمذذذذنُقصذذذذصُوجذذذذدالُعلذذذذىُتوحيذذذذدُيُ

فتبطذذذذذذلُأنُمذذذذذذعُيُلذذذذذذالقُشذذذذذذرفك،ُوالُمعذذذذذذين،ُوالُنذذذذذذد،ُحتذذذذذذىُالُوسذذذذذذيلةُهللُفيمذذذذذذاُيعبذذذذذذدهُةل ذذذذذذا،ُ
ُ(2)المشرةون.

وتثبذذتُالسذذذورةُتوحيذذذدُاألسذذذما ُوالصذذذىات،ُفتثبذذتُهللُأسذذذماَ ُحسذذذنى،ُوتذذذدللُعلذذذىُصذذذىاتهُ
ُالعليا،ُوتىردهُسبحانهُبماُالتصُبهُةعلمُالبيب،ُوصدقُالقرآنُفيماُجا ُبه.

ثُالذذذذيُينةذذذرهُالمشذذذرةونُفذذذالُيامنذذذونُبيذذذومُيتالقذذذونُفيذذذهُأمذذذامُوتثبذذذتُةذذذذلكُالسذذذورةُالبعذذذ
لالق مُ؛ُيحاسب مُعلىُماُقدمواُمنُعملُفيُحيات مُالدنيا،ُفتذردُعلذي مُبذردودُمتنوعذةُاألسذاليبُ
ليعي اُذووُاألف امُالملتلىةُفالُيق ُمحتارًاُوالُمنةرًاُإالُمةابرُمعاند،ُوهذاُفيُةلُالقضاياُالتذيُ

ُتثبت اُالسورة.

                                                           
ُ-بيذروتُ-ُالشذروُقُدارُ-ُ(هذذ1385:ُالمتذوفى)ُالشار يُحسينُإبراهيمُقطبُسيدُ-انار:ُفيُااللُالقرآنُُ(1)

 .2888صُ-5ُجُ–هذ1412ُُ-17ُطُ–ُالقاهرة
 .134صُ-22ُجُ-التحرفرُوالتنوفرُانار:ُ(2ُ)
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ُ-وصدق ا،ُوتبطلُماُأسا ُبهُالمشرةونُللنبيُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-قررُنبوةُالنبيوت
ُمماُنسبهُإليهُالمشرةونُمنُصىاتُعيبُونقص.ُ-صلىُيُعليهُوسلم

 .ا ل  ا   الجب ا   ال  ب ا خام ا : ععردف العذ د    

 تعرف ُالعقيدةُفيُاللبةُواالصطالح. -1

o العقيدةُلبة: 

هَُعْقذدًاُوَتْعقذادًاُوَعَقذدهالَعْقد:ُذعقد:ُ ؛َُعَقذَدهَُيْعق ذد  ُالَحذل   ذوَُُاْلَحْبذَل،َُعَقذْدتُ :َُوي َقذالُ .ذَُنق ذي   َُف  

لا ُ ُوَتَعَقد.َُواْشَتدََُُصل بَُ:ُالشي ُ ُواعتقدَُأيُمشدود،َُُمْعق ودُ  ُ(1).ُاْسَتْحَةمَُ:ُاإل 

ْقَدةُ  ل ُ ُوع  ْحةام ه .ُإ ْبَرام هُ :َُشْي ٍُُة  وا 
ُ(2)ُ

ُُ(3)ُذ.إليهُواطم نُالقلبُعليهَُعقدُوهيُماُذُوجمع اُعقائد،:ُالَعقيدة

ومذذنُالتعرفىذذاتُأنُالعقيذذدةُهذذيُاالعتقذذادُالذذذيُيسذذتحةمُمذذنُقلذذبُصذذاحبهُفيصذذلبُعليذذهُ
ُسوا ُةانُهذاُاألمرُصوابًاُأوُلط ،ُليرًاُأوُشرًا.

o ًُالعقيدةُاصطالحا: 

واإليمانُ،ُته،ُوأسمائهُوصىاتهور و ي،ُوماُيجبُلهُفيُألوهيته،ُهيُاإليمانُالجازمُباهللذُ
وبةلُماُجا تُبهُالنصوصُالصذحيحةُ،ُوالقدرُليرهُوشره،ُواليومُاآللر،ُبمالئةتهُوةتبهُورسله

فذذيُُ-تعذذالى–والتسذذليمُهللُ،ُومذذاُأجمذذعُعليذذهُسذذل ُاألمذذة،ُمذذنُأصذذولُالذذدينُوأمذذورُالبيذذبُوألبذذاره
ُ(4).ذُبالطاعةُوالتحةيمُواالتباعُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ولرسوله،ُالحةمُواألمرُوالقدرُوالشرع

                                                           
محمذذدُبذذنُمةذذرمُبذذنُعلذذى،ُأبذذوُالىضذذل،ُجمذذالُالذذدينُابذذنُمناذذورُاألنصذذاريُالرويىعذذىُُ–اناذذر:ُلسذذانُالعذذربُُ(1)

 .299ُصُ–3ُجُ–هذ1414ُُُ–3ُطُ–بيروتُُ-دارُصادرُُ–هذ(711ُاإلفرفقىُ)المتوفى:ُ
ت:ُدُُ–(ُهذذ170أبوُعبدُالرحمنُاللليلُبنُأحمدُبنُعمروُبذنُتمذيمُالىراهيذديُالبصذريُ)المتذوفى:ُُ-العينُُ(2)

 .140صُ–1ُجُ–دارُومةتبةُال اللُُ–م ديُالملزومي،ُدُإبراهيمُالسامرائيُ
ُ–ُوالتوزفذذعُوالنشذذرُللطباعذذةُالنىذذائ ُدارُ-ُقنيبذذيُصذذادقُحامذذد،ُُوقلعجذذيُروا ُمحمذذدُ-ُالىق ذذا ُلبذذةُمعجذذمُ(3)
 .318صُ–1ُجُ–ُم1988ُ-ُهذ1408ُُ-2ُط
 ُ.4صُ–م2011ُُ–6ُطُ–نسيمُياسينُأ.ُد.ُُ–ُشرحُأصولُالعقيدةُ(4)
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ومذذنُالتعرفذذ ُاللبذذويُيمةذذنُأنُت عذذر ُالعقيذذدةُاإلسذذالمية:ُهذذيُمذذاُيذذدينُبذذهُاإلنسذذانُلر ذذهُ
ويعتقذذدُبذذهُاعتقذذادًاُجازمذذًاُيسذذتحةمُمذذنُقلبذذه،ُويصذذلبُويشذذتدُعليذذه،ُفيسذذلمُوفنقذذادُألمذذورُاإلل يذذاتُ

 والنبواتُوالبيبيات.

 تعرف ُاإلل ياتُفيُاللبةُواالصطالح. -2

o ل ياتُفيُاللبة:اإل 

ََّكنََََّّومااََّّ،ُويستلدمُلكلُماُي عبدُبحذقُأوُببيذرُحذق،ُقذالُتعذالى:آل  ةمىردُوجمعهُُإله
ُ(1)[.91ُ]سورةُالمامنون:ُُإَِل ََِّّمنَََّّْمَعهَُّ

َبذادةُوَمْعبذود:ُذُ َُأيُْ(ُإ اَلَهذةًُ)ُفي مذاُبذالىتحَُيْ َلذهُ (َُأَلذهَُ)وع ر ُفيُملتذارُالصذحاحُبمعنذىُع 
َباَدتَذذكَُ)ُأيُال مذذزةُبةسذذرَُوا  اَلَهتَذذكََُُوَفذذَذَركَُُ-عن مذاُيُرضذذي-ُعبذذا ُابذذنُقذذرأُومنذذه.َُعَبذدَُ (،َُوع 
ْنذذهُ .ُي ْعَبذذدُ ُةذذانُفرعذذوُنُإنُيقذذولُوةذذان ذذولٍُُبمعنذذىُف َعذذالٍُعلذذىُ(ُإ اَلهُ )َُوَأْصذذل هُ ُّللَاُ َُقْول َنذذاَُوم  ُألنذذهُ؛َمْىع 

ْاَتم ٍُ(ُبمعنىُ)إ َمامُ ةقولنا:ُ)َُمْعب ودُ أيَُُمْ ل وهُ  ُ(2)ُ(ذب هُ ُم 

 (3)،ُوعلمُاإلل يات:ُعلمُيتعلقُبذاتُاإللهذوصىاتهُاإللهُبذاتُيتعل قُما:ُذاإلل ي اتُو

  

                                                           
 .468ُصُ–13ُجُ–انار:ُلسانُالعربُُ(1)
ُ(هذ666:ُالمتوفى)ُالرازُيُالحنىيُالقادرُعبدُبنُبةرُأبيُبنُمحمدُيُعبدُأبوُالدينُزفنُ-ُالصحاحُملتارُ(2)
/ُُهذذذذذ1420ُ–5ُطُ–ُصذذذذيداُ–ُبيذذذذروتُالنموذجيذذذذة،ُالذذذذدارُ-ُالعصذذذذرفةُالمةتبذذذذةُ-ُمحمذذذذدُالشذذذذي ُيوسذذذذ :ُتُ-

 .20صُ–ُم1999

1ُطُ–ُالكتذبُعذالمُ-(ُهذذ1424:ُالمتذوفى)ُعمذرُالحميذدُعبدُملتارُأحمدُدُ-ُالمعاصرةُالعر يةُاللبةُمعجمُ(3)
 .113صُ–1ُجُ–ُم2008ُ-ُهذ1429ُ-



15
 

o :اإلل ياتُفيُاالصطالح 

يُمذنُعقائذدُوأسذمائهُوصذىاتهُوأفعالذهُفيثبذتُمذاُأثبتذهُيُمذنُُبذذاتُيتعل قُما:ُاإلل ي ات
الُشكُفيه،ُوفنزهُعنُةلُصىةُنقصُالُتليقُُصىاتُالكمالُالذاتيةُوالىعليةُإثباتًاُجازماًُ

ُ(1)ُسبحانه.-بهُ

 تعرف ُالنبواتُفيُاللبةُواالصطالح. -3

سي تيُتعرف ُالنبيُفيُاللبةُواالصطالحُفيُموضعهُمنُهذاُالبحثُوأكتىذيُهنذاُبذذةرُ
ُ(2)ُمعنىُالنبواتُةعلمُفيُاالصطالح.

o ُ:النبواتُفيُاالصطالح 

،ُ-علذذذذي مُالسذذذذالم-النبذذذذواتُعلذذذذمُيتعلذذذذقُبالعقائذذذذدُالواجذذذذبُاالعتقذذذذادُب ذذذذاُحذذذذولُاألنبيذذذذا ُ
 (3)والرساالتُالسماوية،ُمنُاإليمانُب مُوبةتب مُومعجزات مُوماُيجبُتنزف  مُعنه.ُ

 تعرف ُالبيباتُفيُاللبةُواالصطالح. -4

o ُ:البيبياتُفيُاللبة 

يبةُ ُالبيبياتُمنَُغْيب ،ُمن:ُالب  ُ(4)ُ.وهوُماُغابُعنكُ،الَبْيب وبةُمنُوالَبْيبةُ ُاالْغتياب 

،:ُذُالَبْيبُ ُ:وعرفهُابنُمناور يابُ َُوَجْمع هُ ُالَشكُّ ُذُغ  وغ ي وب 
ُ(5)ُ

ُ  

                                                           
ُ–ُبيذذروتُالجديذذدة،ُالنذذدوةُدارُ-ُ(هذذذ1429:ُالمتذذوفى)ُأيذذوبُمحمذذدُحسذذنُ-ُاإلسذذالميةُالعقائذذدُتبسذذيطاناذذر:ُُ(1)

 .35صُ–ُم1983ُ-ُهذ1403ُ-5ُطُ–ُلبنان

 .87انار:ُهذاُالبحثُصُ(2)

ُيُعبذدُبذنُمحمذدُبذنُعلذيُبذنُمحمذدُ-ُوالنبذواتُوالمعادُالتوحيدُعلىُالشرائعُاتىاقُإلىُالثقاتُرشادانار:ُإُ(3)
ُ–ُلبنذانُ–ُالعلميذةُالكتذبُدارُ-ُالناشذرُبإشذرا ُالعلمذا ُمنُجماعةت:ُ–ُ(هذ1250:ُالمتوفى)ُاليمنيُالشوةاني

 .25صُ–ُم1984ُ-ُهذ1404ُ-1ُط

 .231صُ–،ُملتارُالصحاح454ُصُ–4ُجُ–انار:ُالعينُُ(4)
 .654صُ–1ُجُ–لسانُالعربُُ(5)
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o :البيبياتُفيُاالصطالح 

ُدوُنُبذاللبرُإالُإليذهُيوصذلُالُممذاُالحوا ُعنُغابُمارحمهُي:ُذُ–عرف اُابنُالعر ي
ُ(1)ُذالنار

ُيومُوأحوالُالنارُأوُةالجنةُالوحيتعر ُعنُطرفقُُماوتسمىُأيضًاُ)السمعيات(:ُوهيُ
ُ(2)ُ.القيامة

ومنُالتعرف ُاللبويُهوُةلُلبرُألبذرُبذهُالشذرعُالحةذيمُممذاُجذا ُفذيُالكتذابُوصذحيحُ
السنةُةحياةُالبرزخُوالبعثُبعدُالموتُوأحوالُيومُالقيامةُوالجنةُوماُفي ذاُوةيذ ُهذيُحيذاةُأهل ذاُ

 لنارُوماُفي اُوحياةُأهل ا.وا

ُ  

                                                           
القاضذيُمحمذدُبذنُعبذدُيُأبذوُبةذرُبذنُالعر ذيُالمعذافريُاالشذبيليُالمذالكيُ)المتذوفى:ُُ-أحةذامُالقذرآنُانار:ُ(1ُ)

ُ–الكتذذبُالعلميذذة،ُبيذذروتُدارُُ-راجذذعُأصذذولهُولذذرجُأحاديثذذهُوعَلذذقُعليذذه:ُمحمذذدُعبذذدُالقذذادرُعطذذاُ(ُهذذذ543
 .15صُ–1ُجُ–م2003ُُُ-هذ1424ُُُ-3ُطُ–لبنانُ

/ُامدُعبدُالقذادر)إبراهيمُمصطىىُ/ُأحمدُالزفاتُ/ُحُ-مجمعُاللبةُالعر يةُبالقاهرةُُ-المعجمُالوسيطُانار:ُُ(2)
 .450صُ–الناشر:ُدارُالدعوةُُ-(ُمحمدُالنجار
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 منهج سورة سبأ يف تقرير اإلهليات

 ويشمل ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: منهج سورة سبأ يف تقرير التوحيد.

 املبحث الثاني: داللة سورة سبأ على اإلميان بأمساء اهلل وصفاته.

 الشكر والكفر بالنعم يف سورة سبأ. املبحث الثالث:
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 :األول املبحث

 منهج سورة سبأ يف تقرير التوحيد.

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف التوحيد لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاني: منهج السورة يف تقرير عقيدة التوحيد وإبطال ما سواها 
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 : الم حث األ  

 .يا عذردر الع ح د   ر    قمج س 

 :ععردف الع ح د  الشرك ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :الع ح د ل     :  ال  

ُ(1)ذُوثلثهُاهثنَُُيقالُةماُوأحدهُوحدهذ

ُب نذذذذذهُوالعلذذذذذمُواحذذذذذد،ُالشذذذذذي ُبذذذذذ نُالحةذذذذذمُهذذذذذوُاللبذذذذذةُفذذذذذيُالتوحيذذذذذدذُُ:وعرفذذذذذهُالجرجذذذذذاني
ُ(2).ذواحد

ُإلذىُاألشذيا ُمذنُشذيئاُتضذي ُالُأيُ؛ُاإلضذافاتُإسذقاطوع ر   ُالتوحيدُفيُاللبذةُب نذهُذُ
ُ(3)ُذُسبحانهُالحقُغير

يداًُُوَوَحَدهُ ذ دًا،َُجَعَلهُ :َُتْوح  ُ.ُ(4)ذالَعَشَرةُ ُإلىُوَيَطر دُ ُواح 

ُفيا رُأنُالمعانيُتجتمعُعلىُأنهُفيُاللبةُيعنيُإفرادُالشي ُوجعلهُواحدًا.

 :الع ح د ا ط حا   :ثاج ا  

سبحانهُواحدُالُشرفكُله،ُالُومنُالتعرف ُاللبويُيا رُأنُتوحيدُيُهوُالقولُب نُيُ
ُلالقُوالُرازقُإالُهو،ُوتىردُب سمائهُالحسنىُوصىاتهُالعلى.

                                                           
 .448صُ–3ُجُ–لسانُالعربُ(1ُ)
 .128صُ–التعرفىاتُ(2ُ)
ذذدُصذذابرُُ–موسذذوعةُةشذذا ُاصذذطالحاتُالىنذذونُوالعلذذومُ(3ُ) محمذذدُبذذنُعلذذيُابذذنُالقاضذذيُمحمذذدُحامذذدُبذذنُمحم 

ُ–بيذذروتُُ-مةتبذذةُلبنذذانُناشذذرونُُ–د.ُعلذذيُدحذذروجُُ:تُ–(ُهذذذ1158الىذذاروقيُالحنىذذيُالت ذذانويُ)المتذذوفى:ُبعذذدُ
 .177صُ–1ُجُ–م.1996ُُ–1ُط
ت:ُمةتذذبُُ–(ُهذذذ817محمذذدُبذذنُيعقذذوبُالىيروزآبذذادىُ)المتذذوفى:ُمجذذدُالذذدينُأبذذوُطذذاهرُُ–القذذامو ُالمحذذيطُ(4ُ)

وسذيُُ–تحقيقُالتراثُفيُماسسةُالرسالةُ ماسسذةُالرسذالةُللطباعذةُوالنشذرُوالتوزفذع،ُبيذروتُُ–محمدُنعذيمُالعرقس 
 .324صُ–م2005ُُُ-هذ1426ُُُ–8ُطُ–لبنانُُ-
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فالتوحيذذذذذذذذد:ُذُشذذذذذذذذ ادةُأنُالُإلذذذذذذذذهُإالُي،ُونىذذذذذذذذيُاأللوهيذذذذذذذذةُعمذذذذذذذذاُسذذذذذذذذوىُيُوفثبت ذذذذذذذذاُهللُ
ُ(1)وحدهُذُ

ُيعجذزه،ُشذي ُوالُمثلذه،ُشذي ُوالُلذه،ُشذرفكُالُواحدُيُإن:ُذيُرحمه–وعرفهُالطحاوُي
ُ(2)ذُغيرهُإلهُوال

:ُذُتوحيذذدهُفذذيُر و يتذذهُوتوحيذذدهُجذذلُوعذذالُفذذيُعبادتذذهُيُرحمذذه–وعرفذذهُصذذاحبُالبيذذان
ُ(3)وتوحيدهُجلُوعالُفيُأسمائهُوصىاتهذ

لمذذاُةذذانُفذذيُطرفقذذهُإلذذىُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-ومنذذهُمذذاُجذذا ُفذذيُالحذذديثُأنُالرسذذول
ُالُوالملذكُلذك،ُوالنعمذةُالحمذدُإنُلبيذك،ُلذكُشذرفكُالُلبيكُلبيك،ُالل م،ُلبيكذُُبالتوحيدُأهلالحجُ
ُُ(4)ذ.لكُشرفك

 :الشرك ل   :ثالثا  

ْرَةةُ ذُ:َشَركَُ ْركُبمعنىُالم شارةةُوتكونُبينُاثنينُأوُأكثرذ.ُوالَشر ةةُالش   والش  
(5)ُ

                                                           
ُ–4ُطُ–دارُالثرفذاُللنشذرُُ-(ُهذذ1421ُمحمدُبنُصالحُبنُمحمدُالعثيمينُ)المتذوفى:ُ-شرحُثالثةُاألصولُ(1ُ)

 .39صُ–م2004ُُ-هذ1424ُ
أبذذوُجعىذذرُأحمذذدُبذذنُمحمذذدُبذذنُسذذالمةُبذذنُعبذذدُالملذذكُبذذنُسذذلمةُاألزديُالحجذذريُُ–تلذذرفجُالعقيذذدةُالطحاويذذةُ(2ُ)

ُ–المةتذذذبُاإلسذذذالميُُ–ت:ُمحمذذذدُناصذذذرُالذذذدينُاأللبذذذانيُُ–(ُهذذذذ321المصذذذريُالمعذذذرو ُبالطحذذذاويُ)المتذذذوفى:ُ
 .31صُ–هذ1414ُُُ–2ُطُ–بيروتُ

محمذدُاألمذينُبذنُمحمذدُالملتذارُبذنُعبذدُالقذادرُالجةنذيُالشذنقيطيُُ–أضوا ُالبيانُفيُإيضاحُالقرآنُبذالقرآنُ(3ُ)
3ُجُ–مذذ1995ُُُ-هذذ1415ُُُ–لبنذانُُ-دارُالىةذرُللطباعذةُوُالنشذرُوُالتوزفذعُبيذروتُُ–(ُهذ1393ُ:)المتوفى

 .17صُ–
ُعليذذهُيُصذذلىُيُرسذذولُإلذذىُالعذذدلُعذذنُالعذذدلُبنقذذلُالملتصذذرُالصذذحيحُالمسذذندُ-رواهُمسذذلمُفذذيُصذذحيحهُ(4ُ)

ُفذاادُمحمذدت:ُُ–ُ(هذذ261:ُالمتذوفى)ُالنيسذابورُيُالقشذيرُيُالحسذنُأبذوُالحجذاجُبذنُمسذلمُ-)صحيحُمسلم(ُُوسلم
ُحُ–بذذابُحجذذةُالنبذذيُصذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ–ةتذذابُالحذذجُُ-بيذذروتُ-ُالعر ذذيُالتذذراثُإحيذذا ُدارُ-ُالبذذاقيُعبذذد
 .886صُ-2ُجُ–(1218ُ)
 .944صُ–القامو ُالمحيطُ،448ُصُ–10ُجُ–لسانُالعربُانار:ُ(5ُ)



21
 

هُ ُاأْلَْمذذرُ ُف ذذيَُشذذر ْةت هُ ُي َقذذالُ ذُ ذذْرَةًة،َُأْشذذَرة  ذذْركُ ُواالسذذمُ ُش  ذذْرتُإ َذاُوَشذذاَرْةت هُ .ُالش   َُوَقذذدُْ.َُشذذر فَةهُ ُص 
وَُُب اّلَلُ َُأْشَركَُ ْركُ .َُشر فةاًَُُلهُ َُجَعلَُُإ َذاُم ْشر كُ َُف   ُ(1)ذ.الك ىر:ُوالش  

  ط ::الشرك يا اال :را عا  

ُ َُتْجَعذذلََُُأنُْأعاذذمُالذذنوبُلمذذاُسذئلُعن ذذاُفقذال:ُذُُ-صذلىُيُعليذذهُوسذلمُ-عذر ُالنبذذي ُّلل َ
ا ُوالمردُبهُالشرك.ُ،(2)...ُالحديثذَلَلَقكََُُوه وَُُن دًّ

ةذذ نُيتلذذذُُ–شذذرفةًاُفذذيُألوهيتذذهُُ-سذذبحانه–والشذذرك:ُهذذوُضذذدُالتوحيذذدُوهذذوُأنُتجعذذلُهللُ
أوُفذذذيُُ–ةذذذ نُياذذذنُأنُهنذذذاكُرازقذذذًاُأوُلالقذذذًاُغيذذذرُيُُ–أوُفذذذيُر و يتذذذهُُ–المشذذذركُإل ذذذًاُيعبذذذدهُ

 (3)ُة نُيانُأنُهناكُمنُيعلمُالبيبُمعُي.ُ–أسمائهُوصىاتهُاللاصةُبهُسبحانهُ

  

                                                           
ت:ُمجدُالذدينُأبذوُالسذعاداتُالمبذاركُبذنُمحمذدُبذنُمحمذدُبذنُمحمذدُابذنُُ–الن ايةُفيُغرفبُالحديثُواألثرُ(1ُ)

ُ–م1979ُُ-ُهذذ1399بيذروت،ُُ-المةتبذةُالعلميذةُُ–(ُهذذ606عبدُالكرفمُالشيبانيُالجزريُابنُاألثيرُ)المتوفى:ُ
 .466صُ–2ُجُ–محمودُمحمدُالطناحيُُ-ت:ُطاهرُأحمدُالزاوىُ

ُوسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُيُرسذذولُأمذذورُمذذنُالملتصذذرُالصذذحيحُالمسذذندُالجذذامعُ-رواهُالبلذذاريُفذذيُصذذحيحهُ(2ُ)
ُناصذرُبذنُزهيذرُمحمذد:ُتُ-ُالجعىذيُالبلذارُيُعبذديُأبوُإسماعيلُبنُمحمدُ-(ُالبلارُيُصحيح)ُوأيامهُوسننه
ََََِّّتَْعلُواَّفَََلَّبابُقولذهُتعذالى:ُُ–ةتابُتىسيرُالقرآنُُ–ُهذ1422ُ-1ُطُ–ُالنجاةُطوُقُدارُ-ُالناصر نَْداًداَّّلِِل 

َ
َّأ

نَُّْمَّْ
َ
 .18صُ-6ُجُ–(4477ُ)ُحُ-[22]البقرة:ََُُْعلَُموَنَََّّوأ
 ُ،31صُ–تلرفجُالعقيدةُالطحاويةُانار:ُ(3ُ)
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 يا عذردر عذ د  الع ح د  ا  طا  ما   ا ا    ر    قمج س  :المط   الثاجا

اتلذذذتُسذذورةُسذذب ُفذذيُتقرفذذرُالتوحيذذدُونىذذيُمذذاُسذذواهُأر عذذةُأسذذاليبُمتتابعذذةُوقذذدُعرضذذتهُ
ُبصورةُبديعةُولطيىةُفيُإقرارُالتوحيد:

 :عذردر الع ح د  ا عحذاق الخالق ل حمد ع   عظ   خ ذه ل ك    :  ال  

َّقذذالُتعذذالىُفذذيُمطلذذعُالسذذورة:ُ ِِ ْر
َ
ااَماَواِتََّوَماااَِِّفَّاْأ ََّماااَِِّفَّالس  ِيَََّلُ َِّاَّل  اْْلَْمااُدَّّلِِل 

ْمُدَِِّفَّاْخِراَرةَََِّّ َّاْْلَ ََّوَمااَََّيْاُرُجَِّمنَْهااََّوَمااَّاْْلَبِاُ ََّّاْْلَِكايمَََُّّوُهاوََََّّوََلُ ِِ ْر
َ
َيْعلَاُمََّمااَّيَلِاُجَِِّفَّاْأ

َماءََِّوَماََّيْعُرُجَّفِيَهاََّ  .[3-1ُ:سب ُسورة]ُالَْغُفورََُّّالر ِحيمَََُّّوُهوَََّّيَْنُِلَِّمَنَّالس 

لتقذررُالتوحيذدُمذنُأجمذلُأبوابذهُحيذثُالثنذذا ُُ-سذبحانهُوتعذالى-افتتحذتُالسذورةُبحمذدُيُ
باإلل يذةُُ-سذبحانه–مذاُفذيُالسذماواتُومذاُفذيُاألر ُفيذهُداللذةُعلذىُتىذردهُُعلىُاللالقُالذيُله

ُ(1)وحدهُوأنهُالمتص ُبالصىاتُالعلىُوذلكُيقتضيُإثباتُالحمدُلهُفلهُالملكُفيُالدنياُواآللرة.

نُمذذذنُإثبذذذاتُالتوحيذذذدُأنُي ُمحبتذذذهُمذذذعُجاللذذذه،ُونعذذذوتُةمالذذذه،ُبصذذذىاتُالمحمذذذودُمذذذدحذوا 
ُعذذنُأعذذر ُمذذنُوالُالمحمذذود،ُصذذىاتُجحذذدُمذذنُحامذذداُيةذذوُنُفذذالُ،لذذهُواللضذذوعُعنذذه،ُوالرضذذا
ُ(2)ُ.ذأكملُحمدهُةانُأكثرُالمحمودُةمالُصىاتُةانتُوةلماُله،ُواللضوعُمحبته

ُالمذذذنعمُألنذذذهُ؛واآللذذذرةُالذذذدنياُفذذذيُالمطلذذذقُالحمذذذدُلذذذهُأنُالكرفمذذذةُنىسذذذهُعذذذنُتعذذذالىُيلبذذذرذ
:ُوجلُعزُقالُثمُ...ذلكُجميعُفيُالحاكمُذلك،ُلجميعُالمالكُواآللرة،ُالدنياُأهلُعلىُالمتىضل

ُ(3)ُذ.المدىُطولُعلىُالمحمودُ،أبداُالمعبودُف وُاآللرةُفيُالحمدُوله

                                                           
 .135صُ-22ُجُ-بنُمحمدُالتونسيُمحمدُالطاهرُُ-التحرفرُوالتنوفرُانار:ُ(1ُ)
ياكُنستعينُ)مدارجُالسالكين(2ُ) محمدُبنُأبيُبةرُبذنُأيذوبُبذنُسذعدُُ-(ُمدارجُالسالكينُبينُمنازلُإياكُنعبدُوا 

ُ–دارُالكتذذابُالعر ذذيُُ-محمذذدُالمعتصذذمُبذذاهللُالببذذداديُُ:تُ–(ُهذذذ751شذم ُالذذدينُابذذنُقذذيمُالجوزفذذةُ)المتذذوفى:ُ
 .49صُ-1جُ–3ُطُ–م1996ُهذ،1416بيروتُ

(ُهذذ774أبوُالىدا ُإسماعيلُبنُعمرُبنُةثيرُالقرشيُالبصذريُ)المتذوفى:ُُ-(ُتىسيرُالقرآنُالعايمُ)ابنُةثير(3ُ)
 .494صُ-6ُجُ–2ُطُ–م1999ُُُ-هذ1420ُُ–دارُطيبةُللنشرُوالتوزفعُُ-ساميُبنُمحمدُسالمةُُ:تُ–
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لماُفيُالسماواتُوماُفيُاألر ُمعُالحمدُفذيُذلذكُُ-جَلُوعال-مجي ُصىةُالملكُهللُ
شذذرفك،ُف ذذوُُ-سذذبحانه–إثبذذاتُللتوحيذذد،ُو ذذذلكُقذذدُنىذذتُالشذذركُبإثبذذتُنقضذذيه،ُفلذذي ُألحذذدُمعذذهُ

ُقضذذيةتقذذررُالسذذورةُاالسذذت اللُُالمالذذكُلمذذاُفذذيُالسذذماواتُواألر ُوهذذوُملذذكُاليذذومُاآللذذر،ُو  ذذذا
 (1)الىسيح.ُالكوُنُهذاُفيُسواهُلشي ُمالكُالُالذيُيُهوُوُشي ُلكلُالمالكوأنُيُهوُُالتوحيد

 :عذردر الع ح د ب كر ق ص األم  ال ا ذ  :ثاج ا  

من اُاألسلوبُالقصصيُحيثُتعر ُالسورةُقصذةُللقرآنُآساليبُعدةُفيُتقرفرُالتوحيدُ
مستعرضذذذةُحذذذالُالموحذذذدينُالشذذذاكرفنُبذذذ نعمُي،ُوفذذذيُالمقابذذذلُتعذذذر ُُ-عليذذذهُالسذذذالم-آلُداودُ

ُسذذب ُمضذذادًةُلحذذالُ ُأهذذل  نقذذي ُذلذذكُمذذنُقذذومُسذذب ُالذذذينُةىذذرواُالرسذذلُوجحذذدواُالذذنعم،ُفةانذذتُحذذال 
للموحدينُالشاكرفنُواآللرونُقومُسذب ُةذانواُفاألولونُةانواُمثااًلُُ-علي ماُالسالم-داودُوسليمانُ

مثااًلُلمنُأشركُبالمنعمُوماُشذةرهُحذقُشذةرهُالذذيُهذوُاالنقيذادُألمذره،ُوتحمذلُموعاذةُللمشذرةينُ
الذذذينُةذذانواُيتنعمذذونُبنعذذيمُالذذدنياُفلمذذاُجذذا همُالرسذذولُةىذذرواُبذذهُوةذذذبوهُوأعرضذذواُعذذنُالتىةذذرُفذذيُ

داللةُتلكُالنعمُعلىُوحدانيةُالم نعم.
(2)ُ

ََّولََقادَّْفقذال:ُُ–علي مذاُالسذالمُُ–عاذيمُنعمذهُعلذىُداودُوسذليمانُُ-سبحانه–قدُذةرُُو
ِِبََِّّجَباُلََّّيَاَّۖ َّفَْضًَلََِّّمن اَّداودَّآَِيْنَا وِّ

َ
ْ ََََّّمَعهََُّّأ نَل اَّۖ ََّوالط 

َ
ْدَِّ َّ اْْلَِديَدََََّّلَََُّّوأ ْرَِِّفَّالَّس  ِ ََّوقَدِّ ِنَّاْعَمْلََّسابَِغات 

َ
ََّّأ

ََّّۖ ََّصاِْلًاََّواْعَملُوا ْعَملُونَََّّبَِماَّإِنِِّ َّ َّ بَِص  ََََّّ ََّوَرَواُحَهاََّشاْهر  ََِحَُّغُدوَُّهاََّشْهر  يَْماَنَّالرِّ
َسالَْناََّولُِسلَ

َ
َََّلَََُّّوأ

نَََِِّّّوِمنَََّّۖ َّالْقِْطرَََِّّعنْيََّ ِهََِّّبِإِذْنََِّّيََديْهَََِّّبنْيََََّّيْعَمُلَََّّمنَّاْْلِ ْمرِنَاََّعنََِّّْمنُْهمََّّْيََِّغَََّّْوَمنَّۖ ََّربِّ
َ
ََّعاَذاِبََِّّمانََّّْنُِذقْهََُّّأ

عِ َِّ َََّّ الس  اِسَيات  ُدور َّر 
َََّكْْلََواِبََّوقُ َماثِيَلَّوَِجَفان  ََ َارََِبََّو َّداودَّآَلََّّاْعَملُواََّيْعَملُوَنَََّلََُّماَّيََشاءَُِّمنََّّم 

ِنَََّّْوقَلِيل ََََُّّّۖشْكًرا ُكورََُِّّعَبادِيَََّّمِّ ُ.[13-10ُ:سب ُسورة]َّالش 

-التتمذذتُاألمذذرُبتوحيذذدهُُ–عليذذهُالسذذالمُُ–وبعذذدُعذذر ُالسذذورةُنعذذَمُيُعلذذىُآلُداودُ
ِنَََّّْوقَلِيل ََََُّّّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُوابطلبُالشةرُُ-سبحانه ُكورََُِّّعَبادِيَََّّمِّ ُ[6ُ:سب ُسورة]َّالش 

                                                           
 .2891صُُ-5ُجُ–سيدُقطبُ-فيُااللُالقرآنُانار:(1ُ)
 .156صُ-22ُجُ-لتحرفرُوالتنوفرُاانار:ُ(2ُ)
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وقليذذذلُمذذذنُعبذذذاديُالمللصذذذوُوفذذذيُمعنذذذىُ)وقليذذذلُمذذذنُعبذذذاديُالشذذذةور(ُقذذذالُالطبذذذري:ُذ
ُ.(1)ذتوحيديُوالمىردوُطاعتيُوشةريُعلىُنعمتيُعلي م

قليذذذذذلُمذذذذذنُعبذذذذذاديُالموحذذذذذدينُذُفذذذذذيُالقليذذذذذل:ُ–رضذذذذذيُيُعن مذذذذذاُُ–وقذذذذذالُابذذذذذنُعبذذذذذا ُ
ُ.(2)ذتوحيدهم

نُمنُتوحيدُيُمعرفةُأنُالذنعمُالتذيُتتذوالىُعلذىُالعبذدُهذيُمذنُعنذدُيُسذبحانهُوهذوُ وا 
علذىُأنذزلُتعذالىُُوحدهُمنُيستحقُعلىُذلكُالشةرُفيةونُبتلكُالمعرفذةُموحذدًاُوقذدُذةذرُذأنُي

يذذاُربُةيذذ ُأطيذذقُشذذةركُوأنذذتُالذذذيُتذذنعمُعلذذيُثذذمُترزقنذذيُعلذذىُالنعمذذةُُ:-يذذهُالسذذالمعل-داودُ
ُ(3)ذقال:ُياُداودُاآلنُعرفتنيُحقُمعرفتيُ،فالنعمةُمنكُوالشةرُمنكُفةي ُأطيقُشةركُالشةر

فذذيُهذذذاُالموضذذع؛ُليبذذينُُ-علي مذذاُالسذذالم-وعلذذىُذلذذكُفةذذانُإيذذرادُقصذذةُداودُوسذذليمانُ
نعامذذذهُعلذذذي مُتوحيذذذده،ُوشذذذةرُداودُوسذذذليمانُُللمشذذذرةينُأَنُالواجذذذبُعلذذذي م -إزا ُللذذذقُيُل ذذذمُوا 

ليذذرُتوحيذذد،ُفالشذذةرُلذذهُأر ذذعُقواعذذدُةل ذذاُتحقذذقُمى ذذومُالتوحيذذدُوهذذي:ُذلضذذوعُُ-علي مذذاُالسذذالم
ُ.(4)ُذيةرهُفيماُيستعمل اُالُوأنبنعمته،ُوثنااهُعليه،ُُواعترافهالشاكرُللمشةور،ُوحبهُله،ُ

جذا ُذةذرُمذنُةذانواُُ-علي مذاُالسذالم-وبعدُذةرُلبرُالموحذدينُالشذاكرفنُداودُوسذليمانُ
علىُنقيض مُوهمُقومُسب ُالذينُةانتُحال مُأشبهُماُيةونُبحالُالمشرةينُمنُأهلُقرف ،ُفبعدُ

َُُّكُاواأنُأغدقُيُعلىُقومُسب ُمنُنعمهُأمرهمُعلىُلسذانُأنبيائذهُولسذانُحذال مُالتذيُهذمُفي ذاُ

                                                           
محمذذدُبذذنُجرفذذرُبذذنُيزفذذدُبذذنُةثيذذرُبذذنُغالذذبُاآلملذذي،ُأبذذوُجعىذذرُالطبذذريُُ–جذذامعُالبيذذانُفذذيُت وفذذلُالقذذرآنُ(1ُ)

ُ-20ُجُ–1ُطُ–م2000ُُُ-هذذذذذذ1420ُُُ–ماسسذذذذذةُالرسذذذذذالةُُ،ت:أحمذذذذذدُمحمذذذذذدُشذذذذذاكرُ(،هذذذذذذ310)المتذذذذذوفى:ُ
 .369ص
رديُاللراسذاني،ُأبذوُبةذرُالبي قذيُ)المتذوفى:ُأحمدُبنُالحسذينُبذنُعلذيُبذنُُ–شعبُاإليمانُُ(2) ْسذَرْوج  موسذىُالل 

مةتبذةُالرشذدُللنشذرُوالتوزفذعُبالرفذا ُبالتعذاونُمذعُالذدارُُ–الدةتورُعبدُالعليُعبدُالحميذدُحامذدُُ:تُ–(ُهذ458
–عذدةُالصذابرفنُوذليذرةُالشذاكرفنُُ،238صُ-6ُجُ–1ُطُ–م2003ُُُ-هذذ1423ُُُ–السلىيةُببومبذايُبال نذدُ

مةتبذةُدارُالتذراث،ُالمدينذةُالمنذورة،ُالمملكذةُالعر يذةُالسذعوديةُُ–دارُابنُةثيذر،ُدمشذق،ُبيذروتُُ–الجوزفةُابنُقيم
 .126صُ-3ُطُ–م1989ُهذ/1409ُُ–
 .681صُ–6ُجُ–الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُ(3ُ)
 .235صُ-2ُجُ–مدارجُالسالكينُ(4ُ)
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ََِِّّمن ََّرِّ ة ََّّْزِقََّربُِِّكاْمََّواْشاُكُرواَََّلُ ً ََّّبَاْدَ َََّّطيَِِّبا أيُأنُيةونذواُشذاكرفنُُ[15:سذب ُسذورة]ََّغُفاور َََّّوَرب 
عابذذذذدينُمقذذذذرفنُبذذذذ نُذلذذذذكُالنعذذذذيمُمذذذذنُعنذذذذدُي،ُإالُأن ذذذذمُاسذذذذتقبلواُذلذذذذكُاإلنعذذذذامُبذذذذالكىرُوالمبىذذذذرةُ
بذاإلعرا ،ُفلمذاُةىذذرواُوأعرضذواُعمذذاُجذا تُبذهُاألنبيذذا ُسذلطُعلذذي مُللذدًاُأذهذبُبذذهُتلذكُالجنذذانُ

ُ(1)ُوذلكُالنعيمُوأبدلُالمبىرةُعذابًاُواألمنُلوفًا.

حيذذدُبالشذذةرُحذذديثُباستىاضذذةُفذذيُالمبحذذثُالثالذذثُمذذنُهذذذاُالىصذذلُإنُشذذا ُولنذذاُفذذيُالتُو
ُي.

 :عذردر الع ح د  ح ار المشرك   :ثالثا  

إنُالقرآنُالكرفمُملي ُباألساليبُالحوارفةُللمشرةينُوالكافرفنُالتيُتا رُفسادُاعتقذادهمُ
علذذىُبطذذالنُاعتقذذادهمُوت عجذذز همُعذذنُالذذرد؛ُبذذلُيستسذذلمونُلمذذاُحملتذذهُتلذذكُاآليذذاتُمذذنُأدلذذةُدامبذذةُ

وصذذحتُمذذاُجذذا تُبذذهُاألنبيذذا ،ُوفذذيُسذذورةُسذذب ُوقذذعُحذذوارُب سذذاليبُمتنوعذذةُوأدلذذةُمتتابعذذةُتلجذذمُ
ُاللصمُوتىحمه،ُوتجعلهُمضطرًاُلالستسالم.

َِّ واتلذتُالسورةُأسلوبُالتعجيزُفقالُتعذالى:ُُ ِنَُّدوِنَّاّلِل  ِيَنَّزََعْمَُّمَّمِّ َََّّلََّّقُِلَّاْدُعواَّاَّل 
ة َََّّقاَلَِّمثَََّّْيْملُِكونََّ َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر

َ
ِانَِّمانُْهمَََّلَََُّّوَمااَِِّشْك ََِّّمانَّفِيِهَماَّلَُهمَََّّْوَماَّاْأ َّمِّ

ِه  َّ َََّ[22:سب ُسورة]ُ

ُآثذارُمذنُسذب ُوقصذةُ-علي مذاُالسذالم–ُوسذليمانُداودُأمذرُمذنُذةرهُمضىُالذيُهذاُأي
ُ(2)ُ.ذلكُمنُشي ُعلىُقدرةُشرةائةمُعندُهلُالمشرةينُل اال ُمحمدُياُفقلُقدرتي،

فحملتُاآليةُرساالتُبينُأحرف اُتعجزُفي اُالمشرةينُوتبطلُفي ذاُالشذرةا ُمذعُي،ُأواًلُ
علي مذذذاُ-ادعذذذوهمُإنُةذذذانواُموجذذذودينُأنُينعمذذذواُعلذذذيةمُةمذذذاُأنعذذذمُيُعلذذذىُعبديذذذهُداودُوسذذذليمانُ

أوُمن مذذا،ُولذذي ُُ،ُف ذذيُالُتملذذكُلمذذنُعبذذدهاُم مذذاُصذذبرُحجمذذهُمذذنُالسذذما ُأوُاألر -السذذالم

                                                           
مذذدُبذذنُيوسذذ ُبذذنُعلذذيُبذذنُيوسذذ ُبذذنُحيذذانُأثيذذرُالذذدينُأبذذوُحيذذانُمحُ-البحذذرُالمحذذيطُفذذيُالتىسذذيرُاناذذر:ُ(1ُ)

ُ-8ُجُ–1ُطُ–هذذذذذذ1420ُُُ-بيذذذذذروتُُ–دارُالىةذذذذذرُُ-صذذذذذدقيُمحمذذذذذدُجميذذذذذلُُ:تُ–(ُهذذذذذذ745األندلسذذذذذيُ)ت:ُ
 .534ص
 .294صُ-14ُجُتىسيرُالقرطبي(2ُ)
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ل مُملكُمشاع ُوالُمقسوم ُعلىُسبيلُالشرةة،ُولي ُل مُمنُدونُيُمذنُمعذينُعلذىُللذقُشذي ُ
ُ(1)ُوالُا ير،ُوالُواسطةُأوُشىاعة؛ُبلُالللقُةل مُفقرا ُإليهُعبيدُله.

ُفذذيُشذذرفكُمذذنُهللُمذذا:ُيقذذولَِِّشْك ََِّّماانََّّْفِيِهَماااَّلَُهاامَََّّْوَمااافعذنُقتذذادةُرضذذيُيُعنذذه:ُذُ
ِها  ََِّّمانَُّْدونذهُمذنُدعذواُالذذينُمذن:ُقالَِّمنُْهمََََّّْلَََُّّوَماُاألر ُفيُوالُالسموات َََُّمذن:ُيقذول
ُُ.(2)ذبشي ُعوُن

َنُفيُهذاُالتعبيرُاإلل يُالدقيق:ُ ة ََِّّمثَْقاَلَََّّيْملُِكونَََََّّّلَّوا  َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
َّاْأ

ُةذلُأنُفبذين:ُذُ-رحمذهُيُُ–نىيًاُللشرفكُم ماُصبرُويقولُفيُذلكُابنُتيميذةُُ[22:سب ُسورة]
ُشذذركُمذذن مُألحذذدُوالُذرةُمثقذذالُيملكذذوُنُالُوغيذذرهمُواألنبيذذا ُالمالئةذذةُمذذنُيُدوُنُمذذنُيذذدعىُمذذا
ُ(3)ذ.ََُّلَّأذنَّلمنَّإَّلَّعند َّالشفاعًَِّنفعَّوَّلُالشىاعةُإالُيبقُفلمُمن مُا يرُلهُوالُمعه

التحذديُجذذا ُبعذدُأنُعرضذتُالسذذورةُعاذيمُإنعذامُيُعلذذىُعبذادهُواسذتحقاقهُللشذذةرُف ذذاُ
منُعبادهُوةي ُأنُالذيُيةىرُوالُينيبُينتقمُيُمنذه،ُف نذاُتحذدُعلذىُأنُتىعذلُهذذهُاآلل ذةُشذيئًاُ

والُقادرةُعلىُُ-علي ماُالسالم-منُقبيلُذلكُفالُهيُتنىعُعابدي اُةماُةانُالنىعُلداودُوسليمانُ
ُكُم سلطي ا،ُوالُتنىعُنىس اُأصاًلُحتىُتنىعُغيرها.إهال

ولماُةانتُحجةُالمشرةينُأن مُيعبدونُهذهُاآلل ذةُلتكذونُشذىيعةُل ذمُعنذدُيُةمذاُقذالوا:ُ
َََّّنْعُبُدُهمَََّّْما ُِبونَاَّإَِّل  ََِّّإََِلََِِّّلَُقرِّ ،ُاستوجبُنىيُالشىاعةُأليُمللوقُإالُ[22:الزمرُسورة]َُّزلَِْفََّّاّلِل 

سبحانهُلذه،ُوالُيذ ذنُيُإالُللمذامنينُبذهُالمسذتحقينُلرحمتذه،ُف مذاُالذذينُيشذرةونُبذهُُمنُأذنُي
حتذذذىُُ(4)ليسذذذواُأهذذذالُألنُيذذذ ذنُيُبالشذذذىاعةُفذذذي م،ُالُمذذذنُالمالئةذذذةُوالُمذذذنُالمذذذ ذونينُبالشذذذىاعة

ْهلَِ ََِّّمنََّّْلَيَْسََّّإِن هََُّّنُوحََُّّيَاَّقَاَلَّاألنبيا ُةماُقالُسبحانهُلنذوحُفذيُابنذه:ُ
َ
َّفَََلَََّّصالِح َََّّغْ َََُّّعَمل ََّّهَُّإِن ََّّأ

لْنَِّ
َ
ََِّّعلْم ََّّبِهََِّّلََ ََّّلَيَْسَََّّماَّتَْسأ ِعُظَ ََّّإِنِِّ

َ
نََّّْأ

َ
ُفقذالُسذبحانه:ُ[46:هذودُسذورة]َّاْْلَاهِلنِيَََِّّمنََََُِّّكونَََّّأ ،

                                                           
 .513ص6ُابنُةثيرُجُ،394صُ-20ُجامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُجُ،السابقانار:ُ(1ُ)
 .696صُ-6ُجالدرُالمنثورُ(2ُ)
مجمذعُالملذكُُ-عبذدُالذرحمنُبذنُمحمذدُبذنُقاسذمُُ:جمذعُوترتيذبُ–مجموعُفتاوىُشي ُاإلسالمُأحمدُبذنُتيميذةُ(3ُ)

 .280صُ-27ُجُ–م1995ُ-هذ1416ُ–المدينةُالنبويةُُ–ف دُلطباعةُالمصح ُالشرف ُ
 ُ.2904صُ-5ُفيُااللُالقرآنُجانار:ُ(4ُ)
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ًََََُِّّّنَفعَََُّّوََّل َفاَع ََِّّعنَد ََُّّالش  ذِنَََّّلَِمنََّّْإَِّل 
َ
َََََََّّّٰۖلََُّّأ ِعَََّّإَِذاََّحّت  ۖ ََّّاْْلَ  ََّّقَالُواۖ َََّّربُُّكمََّّْقَاَلَََّّماذَاَّقَالُواَّقُلُوبِهِمَََّّْعنَّفَُِّّ

ُ.[23:سب ُسورة]َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوََّ

ُممنُإالُيةوُنُالُوالنىعُالنىع،ُمنُبهُلهُيحصلُأنهُيعتقدُلماُمعبودهُيتلذُإنماُفالمشرك
ُللمالذك،ُشذرفةاًُُةذانُمالكذاًُُيةذنُلذمُفذإنُمنذه،ُعبذادهُيرفذدهُلمذاُمالذكُإمذاُاألر عُهذهُمنُلصلةُفيه
ُفنىذىُ.عنذدهُشذىيعاًُُةذانُا يذراًُُوالُمعينذاًُُيةذنُلذمُفذإنُ،وا يذراًُُلهُمعيناًُُةانُلهُشرفةاًُُيةنُلمُفإن

ُوالشذذذرةة،ُالملذذذك،ُفنىذذذىُدونذذذه،ُمذذذاُإلذذذىُاألعلذذذىُمذذذنُمتذذذنقالًُُمترتبذذذا،ُنىيذذذاُاألر ذذذعُالمراتذذذبُسذذذبحانه
ُالشذىاعةُوهذيُلمشذرك،ُفي ذاُنصذيبُالُشذىاعةُوأثبذتُالمشذرك،ُيان ذاُالتذيُوالشىاعة،ُوالمااهرة،

ُ(1).بإذنه

ُونجذاة،ُو رهانذاًُُ،اًُنذوُرُاآليذةُب ذذهُفةىذى:ُذ-رحمذهُيُُ–وفيُهذهُاآليذاتُيقذولُابذنُالقذيمُ
ذَوَداهُ ُالشذركُألصذولُوقطعذاُللتوحيد،ُوتجرفداًُ ُوناائرهذا،ُأمثال ذاُمذنُمملذو ُوالقذرآنُعقل ذا،ُلمذنَُوم 
ُللواُقدُقومُوفيُنوعُفيُويانونهُله،ُوتضمنهُتحته،ُالواقعُبدلولُيشعروُنُالُالنا ُأكثرُولكن
 .(2)ذالقرآنُف مُو ينُالقلبُبينُيحولُالذيُهوُوهذاُ،وارثاًُُيعقبواُولمُقبلُمن

ََّمانَّقُالَّْوبعدُأنُأا رتُالسورةُعجزُآل ت مُانتقلتُالىُإبطالُعبادت مُقالُسذبحانه:ُ
ِنَََّّيَْرُزقُُكم َماَواتََِّّمِّ ََّّالس  ِِ ْر

َ
َََّّواْأ ََُّّقُلَِّۖ  ََّّاّلِل  وََِّّْإَون اۖ 

َ
وََُّّْهاًد َّلََعَلَََّّٰإِي اُكمََّّْأ

َ
بِاني َََّّضاََلل ََِِّّفََّّأ ُسذورة]َّمُّ

ُ.[24:سب 

أنُآل ذذت مُالُيملكذذونُشذذيئًاُوالُحتذذىُذرةُأوُأقذذلُمن ذذاُوأن ذذاُالُتذذدفعُُ-سذذبحانه–فلمذذاُبذذينُ
هذذذهُالضذذرُوالُتجلذذبُالنىذذعُوالُتملذذكُل ذذمُالشذذىاعة،ُجذذا ُليذذذةرهمُبذذ نُقذذلُل ذذمُيذذاُمحمذذدُأنذذىُلكذذمُ

األرزاقُفذذذيُالسذذذماواتُمذذذنُنجذذذومُوشذذذمو ُوأقمذذذارُوغيذذذثُواألرزاقُالتذذذيُمذذذنُاألر ُةالنباتذذذاتُ
النابتةُمن اُأوُالطيورُالمحلقةُفي اُوماُتستلرجونهُمن اُمنُحديدُونحا ُوذهبُوفضةُوماُفيُ

ُالبحرُمنُلالاُوةائنات،ُمنُيرزقكمُإياهاُ؟!

                                                           
 .351صُ-1ُجُ–مدارجُالسالكينُانار:ُ(1ُ)
 .351صُ-1ُجُ–مدارجُالسالكينُ(2ُ)
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ذذذذنُآل تنذذذذاذ،ُوذلذذذذكُالجذذذذوابُوهذذذذذاُالسذذذذاالُفيذذذذهُإلجذذذذامُل ذذذذمُفذذذذإن مُبذذذذذلكُإمذذذذاُأنُي قولذذذذوا:ُذم 
الُيامنذذذذذونُبذذذذذهُوالُيقرونذذذذذهُف ذذذذذمُيعلمذذذذذونُحذذذذذقُالعلذذذذذمُأنُآل ذذذذذت مُالُتنىذذذذذعُوالُتضذذذذذرُوذلذذذذذكُةمذذذذذاُ

نْااااَتََّّقَااااالُوااألصذذذذنامُفسذذذذ لوهُُ-عليذذذذهُالسذذذذالم-جذذذذا ُفذذذذيُسذذذذورةُاألنبيذذذذا ُلمذذذذاُحطذذذذمُإبذذذذراهيمُ
َ
أ
َ
َّأ

لُوُهمَََّّْهاَذاََّكبِا ُُهمَََّّْفَعلَاهََُّّبَالََّّْقَااَلََّّإِبْاَراهِيمََُّّيَااَّبِآلَِهََِّناََّهَذاََّفَعلَْتَّ
َ
ََّينِْطُقاونَََََّّكنُاواَّإِنََّّْفَاْساأ

بقولذذذذذذهُُ-عليذذذذذذهُالسذذذذذذالم-ف نذذذذذذاُرجعذذذذذذواُإلذذذذذذىُأنىسذذذذذذ مُوغلذذذذذذب مُإبذذذذذذراهيمُُ[62،63:األنبيذذذذذذا ُسذذذذذذورة]
نُْفِساااِهمََّّْإََِلََّّفَرََجُعاااواسذذذبحانهُوتعذذذالى:ُ-فذذذ لجم مُفمذذذاُاسذذذتطاعواُجوابذذذًاُةمذذذاُقذذذالُ

َ
ََّفَقاااالُواَّأ

نَُّْمََُّّإِن ُكمَّْ
َ
االُِمونَََّّأ ََّّنُِكُساواَُّثام ََّّالظ  ُسذورة]ََّينِْطُقاونََََّّهاُؤََّلءَََِّّمااََّعلِْماَتََّّلََقادََّّْرُُءوِساِهمََََّّْعَ
،ُوحذذذذذذال مُةحذذذذذذالُةىذذذذذذارُقذذذذذذرف ُف ذذذذذذمُيعلمذذذذذذونُعجذذذذذذزُاآلل ذذذذذذةُالتذذذذذذيُعبذذذذذذدوها؛ُ[64،65األنبيذذذذذذا :

 لكن مُيرجونُب اُالشىاعةُوالتقرب!ُ

ذذنُيذ،ُ وذلذذكُإقذذرارهمُبسذذةوت م،ُفلذذنُيقذذدرواُعلذذىُقذذولُومذذاُبقذذيُأمذذام مُإالُأنُيقولذذوا:ُذم 
ََّّإَِذاُ:تعالىُقالُةماذلكُةماُيعترفونُبهُفيُحالُالضرُ َّإَِِلْهََُِّّمنِيبنِيََََّّرب ُهمَََّّْدَعْواَُّض ََّّانل اَسَََّّمس 

إذُالُجذذوابُسذذواه،ُُذيُقذذلذُ-سذذبحانه–ُقذذاليذذذةرونُذلذذكُفُالُالراحذذةلكذذنُعنذذدُُ[33:الذذرومُسذذورة]
ُ(1)ُلنُيجيبواُلوفًاُمنُاإللزام.ُوفيهُإشارةُب ن م

وََِّّْإَون اتعالى:ُ-وتتبعُتلكُالمحاورةُألط ُالعباراتُوأحةم اُبقولهُ
َ
وََُّّْهًد َّلََعَلَََّّٰإِي اُكمََّّْأ

َ
َّأ

بِااني َََّّضااََلل ََِِّّفَّ ،ُوالمعنذذىُأنذذهُأحذذدناُعلذذىُهذذدىُواآللذذرُعلذذىُضذذاللُدونُأنُ[24:سذذب ُسذذورة]َّمُّ
النبذذيُُ–الذذذيُعلذذىُضذذاللُرغذذمُالتذذيقنُبذذ نُالموحذذدينتحذذددُاآليذذةُمذذنُهذذوُالذذذيُعلذذىُهذذدىُومذذنُ

ُعلذذذذذذذذىُضذذذذذذذذاللُفذذذذذذذذالُُ-المشذذذذذذذذرةوُنُ–علذذذذذذذذىُهذذذذذذذذدىُواآللذذذذذذذذروُنُ-وصذذذذذذذذحبهُالذذذذذذذذذينُآمنذذذذذذذذواُمعذذذذذذذذه
يجتمذذذعُالطرفذذذانُعلذذذىُأمذذذرُهذذذدى؛ُبذذذلُأحذذذدهمُعلذذذىُال ذذذدىُواآللذذذرونُعلذذذىُالضذذذاللُوهذذذذاُمذذذنُ

ُ.(2)التورفة

                                                           
أبذوُعبذدُيُمحمذدُبذنُعمذرُبذنُالحسذنُبذنُالحسذينُُ–(ُ)تىسذيرُالذرازُي(ُمىاتيحُالبيذبُ)التىسذيرُالكبيذرانار:ُ(1ُ)

ُ–بيذروتُُ–دارُإحيا ُالتراثُالعر يُُ–(ُهذ606التيميُالرازيُالملقبُبىلرُالدينُالرازيُلطيبُالريُ)المتوفى:ُ
 .247ص4ُجُ-أنوارُالتنزفلُوأسرارُالت وفلُُ،205ص25ُجُ–3ُطُ–هذ1420ُُ

جذذامعُالبيذذانُفذذيُُ.517ص6ُتىسذيرُابذذنُةثيذذرُجُ.701صُ-6ُالذذدرُالمنثذذورُفذذيُالتىسذذيرُبالمذذ ثورُجاناذر:ُ(2ُ)
 .162ص3ُت وفلُالقرآنُج
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التلط ُباللصذمُومنُلطائ ُهذاُالحوارُأنُاشتملُعلىُأسلوبُالتشةيكُوالتعرف ُمعُ
فذذالُيضذذطرُإلذذىُالعنذذادُوالُيشذذعرُبذذذنبُاالت ذذام،ُفيرجذذعُإلذذىُالعقذذلُوالرشذذادُويعيذذدُالتىةذذرُفذذيُمذذاُ
مضذذىُمذذنُالكذذالمُفذذيُهذذدو ُالُتبشذذىُعليذذهُالعذذزةُبذذاإلثم،ُفيحصذذلُبذذهُالمذذرادُمذذنُإدراكذذهُللضذذاللُ

ُ.(1)وفراجعُالنى ُبماُصدرُعن اُمنُالمُوبطالن

وفيُهذهُاآليةُوفيُماُاشتملتُعليهُمنُأساليبُبيانيةُواستعاراتُومحسناتُبديعيذةُقذالُ
ُأهذذلُأنُو يذذانُتوحيذذده،ُوجذذوبُعلذذىُدلُمذذاُذةذذرُفلمذذا:ُذُ-رحمذذهُيُُ–شذذي ُاالسذذالمُابذذنُتيميذذةُ

َّأوَّهد َّلعلَّإياكمَّأوَّوإناقذالُتعذالى:ُُالضاللُعلىُالشركُأهلُوأنُال دى،ُعلىُهمُالتوحيد
ُي،ُإالُيعبذدوُنُالُالذذينُالتوحيذدُأهذلُالىذرفقينُأحذدُإن:ُيقذول.ُ[24:سذب ُسذورة]َّمبانيَّضَللَِّف
ُسمعهُمنُةلُالذيُاللطابُفيُاإلنصا ُمنُوهذاُ.مبينُضاللُفيُأوُهدىُلعلىُالشركُوأهل
ُللاالمُعدلهُا رُالذيُالعادلُيقولُةماُصاحبك،ُأنصىكُقدُبهُلوطبُلمنُقالُوعدوُوليُمن
ماُأناُإماُالاالم:ُالمهُا رُالذي ُاالمُأحدناُأنُلبيانُولكنُالااهر،ُاألمرُفيُللشكُالُأنت،ُوا 
ُ.(2)ذأناُالُأنتُوهوُالالم،ُااهر

ُالم حذاَور؛ُبذلُيالذ ُ وتستمرُاآليذةُفذيُاسذتلدامُذاتُاألسذلوبُفذيُحذوارُهذادتُالَُيسذتىزُّ
ََّّقُلتعالى:ُ-قلبهُيقولُ لُونََََّّّل 

َ
اَّتُْسأ ْجَرْمَناََّعم 

َ
ُلَََّّوََّلََّّأ

َ
اَّنُْسأ ْعَملُونََََّّعم  َََّ[25:سب ُسورة].ُ

ُمزفذذذذدُيذذذورث مُالُوجذذذذهُعلذذذىُالحذذذقُالملذذذذاطبينُإسذذذماعُومالحتذذذهُالتعذذذذرف ُسذذذنحُ ُووجذذذه
ُالُحيذثُالقلذوب،ُأعمذاقُفذيُأنىذذُوذلذكُالباطذل،ُإلذىُبنسذبت مُالتصذرفحُتتركُألنكُوذلكُغضب؛
ُ.(3)لنىسهُيرفدهُماُإالُل مُالمتكلمُيرفد

وبعدُهذهُالمحاورةُال ادئةُواالسذلوبُالحسذنُتلتذتمُبمذاُالُيقذلُعذنُآدابُاآليذاتُالسذابقةُ
فيُالحوار،ُفمنُالرةازةُفيُاالت ذامُوالتبذراُمذنُضذاللُالضذالُجذا ُاللتذامُبالتذذةيرُبذالجمعُأمذامُ

                                                           
5ُفذيُاذاللُالقذرآنُجُ،193ص22ُالتحرفذرُوالتنذوفرُجُ،402ص20ُجامعُالبيانُفيُت وفلُالقذرآنُجانار:ُ(1ُ)

 .2905ص
عبذذدُالعزفذذزُبذذنُُ-ت:ُعلذذيُبذذنُحسذذنُُ–ابذذنُتيميذذةُشذذي ُاإلسذذالمُُ–الجذذوابُالصذذحيحُلمذذنُبذذدلُديذذنُالمسذذيحُ(2ُ)

 .155ص3ُجُ–2ُطُ–م1999ُهذُ/1419ُُ–دارُالعاصمة،ُالسعوديةُُ–حمدانُبنُمحمدُُ-إبراهيمُ
 .137صُ–(ُهذ1371ىىُالمراغيُ)المتوفى:ُأحمدُبنُمصطُ–«ُالبيان،ُالمعاني،ُالبديع»علومُالبالغةُ(3ُ)
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ُسذورة]َّالَْعلِايمََُّّالَْفَّ ااحَََُّّوُهوَََّّبِاْْلَ ََِِّّّبَيَْنناََّيْفََّحََُُّّثم َََّّربُّناَّبَيَْنناَََّيَْمعََُّّقُلَّْفقال:ُُ–سبحانهُُ–اللالقُ
ُ.[26:سب 

فت تيُالسورةُتذةرهمُب نُيُجامعناُفيُيومُالقيامةُثمُيقضيُبينناُفنعلمُمنُعلىُضاللُ
ممذذنُعلذذىُهذذدىُحيذذثُإَنُالجذذزا ُللذذذينُهذذمُعلذذىُهذذدىُفذذيُسذذعادةُونعذذيمُلالذذدينُفذذيُالجنذذةُأبذذدًا،ُ

ُنىذيُألنُ؛قبل ذاُللتذيُالبيذانُبمنزلذةُف ذيُأيضذاًُمحضرون،ُُووأماُالذينُفيُضاللُف مُفيُالعذابُ
ُيسذذ لُالذذذيُأنُفبذذينُنىسذذهُعمذذلُعذذنُسذذااالًُُهنالذذكُأنُيقتضذذيُغيذذرهُعمذذلُعذذنُفرفذذقُةذذلُسذذاال
ُالقيامذةُيذومُيجمع ذمُحينُبالحقُالىرفقينُبينُيىصلُالذيُوأنهُتعالى،ُيُهوُأعمال مُعنُالنا 
ُُ.(1)ُأنةروهُماُتحققيُيومُبحال مُانكُفماُ،منةروهُهمُالذي

ُفذذذذيُالحذذذذوار،ُوبعذذذذدُعذذذذر ُاألدلذذذذةُعلذذذذىُالتوحيذذذذد،ُوأَنُيُ سذذذذبحانهُ-وعقذذذذبُهذذذذذاُالذذذذَنَى  
هوُالمستحقُلأللوهيةُوالعبوديةُواتصافهُبصىاتُالكمالُونعوتُالجالل،ُجا ُاألمرُأنُُ-وتعالى

لذزام مُيرتىعُأسلوبُالحوارُوذلكُعندُعجزُالمحاورُعنُالحوارُواستكبارهُفيُاإلقرارُ بمقتضذاهُوا 
الحجةُوذلكُفيهُزفادةُفيُتبةيت م،ُأنُقلُل مُأرونيُشرةاَ ةمُالذينُجعلتموهمُهللُشرةا ُوأندادًا،ُ
وأرونيُماُعندهمُمذنُصذىاتُليسذتحقواُاإلشذراك،ُفمذاذاُللقذواُمذنُاألر ُمذعُيُ؟!ُأوُمذاذاُل ذمُ

ُ.(2)منُالسما ُ؟!ُوماُعلم مُبينُاألر ُوالسما ُ؟!ُ

نُطلذذذذذذبُالُر ايذذذذذذةُهنذذذذذذاُالُيشذذذذذذترطُفيذذذذذذهُأنُيةذذذذذذونُبذذذذذذالعينُحقيقذذذذذذة؛ُبذذذذذذلُذلذذذذذذكُالطلذذذذذذبُوا 
أنُاسذذذذذ لوهمُإنُةذذذذذانواُينطقذذذذذونُُ-عليذذذذذهُالسذذذذذالم-تبةيذذذذذتُوتذذذذذو ي ُل ذذذذذم،ُةمذذذذذاُفذذذذذيُقذذذذذولُإبذذذذذراهيمُ

ف ذذذذوُمذذذذاُأرادُسذذذذاال مُحقيقذذذذةُإنمذذذذاُأرادُإا ذذذذارُعجذذذذزهمُوتذذذذذةيرهمُبالحقيقذذذذةُالتذذذذيُيعرفون ذذذذاُبذذذذ ن مُ
نُْفِسااااِهمََّّْإََِلََّّفَرََجُعااااواسذذذذبحانه:ُ–عذذذذنُحذذذذال مُالُينطقذذذذونُفةانذذذذتُالىائذذذذدةُقذذذذدُوقعذذذذتُفقذذذذالُ

َ
َّأ

نَُّْمََُّّإِن ُكمَََّّْفَقالُوا
َ
االُِمونَََّّأ ََّّنُِكُساواَُّثام ََّّالظ  ََّينِْطُقاونََََّّهاُؤََّلءَََِّّمااََّعلِْماَتََّّلََقادََّّْرُُءوِساِهمََََّّْعَ

،ُولمذذذذذذذاُردهذذذذذذذمُليسذذذذذذذ لواُاآلل ذذذذذذذةُعلمذذذذذذذواُأنُالمبذذذذذذذزىُإا ذذذذذذذارُعجذذذذذذذزهمُ[64،65األنبيذذذذذذذا :ُسذذذذذذذورة]
ُبرهةُثمُعادواُلضالل مُومةابرت مُفقالوا:ُذحرقوهُوانصرواُآل تكمذ.فتراجعواُ

                                                           
 .195ص22ُالتحرفرُوالتنوفرُجانار:ُ(1ُ)
أنذوارُالتنزفذلُوأسذرارُالت وفذلُُ،457ص6ُابنُةثيرُجُ،405صُ-20ُجامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُجانار:ُ(2ُ)
 .247صُ-4ُجُ–
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ُروِنَََّّقُااااالَّْسذذذذبحانه:ُ-وفذذذذيُهذذذذذهُالسذذذذورةُيتكذذذذررُهذذذذذاُالمشذذذذ دُبمذذذذاُهذذذذوُأشذذذذدُفقذذذذالُ
َ
َّأ

ِياانََّ ْقااَُّمَّاَّل  ْْلَ
َ
ََكءَََّّبِااهََِّّأ َّۖ ََُِّّشَ ََُُّّهااوَََّّبَاالََََّّّْۖلََك  فلمذذاُطلذذبُمذذن مُُ[27:سذذب ُسذذورة]َّاْْلَِكاايمََُّّالَْعََِّااَََُّّّاّلِل 

الرايذذذذذذذذةُأنُأرونذذذذذذذذيُهذذذذذذذذاال ُالشذذذذذذذذرةا ُالذذذذذذذذذينُيشذذذذذذذذارةونُيُفذذذذذذذذيُالللذذذذذذذذقُأوُالملذذذذذذذذكُأوُهذذذذذذذذاال ُ
الشذذذذذىعا ،ُوالمشذذذذذرةونُيعلمذذذذذذونُأن ذذذذذمُالُينطقذذذذذونُوالُيللقذذذذذذونُوالُينىعذذذذذونُوالُيضذذذذذرون،ُوحتذذذذذذىُ
إذاُوَج ذذذذذذواُالناذذذذذذرُإلذذذذذذىُصذذذذذذورهمُرأواُلشذذذذذذبًاُوحجذذذذذذارةُوجمذذذذذذاداتُلاويذذذذذذةُتعجذذذذذذزُعذذذذذذنُأنُتذذذذذذرزقُ

ُ.(1)دفعُعن اُضررًاُأوُماُيذل انىس اُأوُت

ومنُذلكُمذاُقالذهُأحذدُالمشذرةينُوقذتُأنُرأىُثعلبذًاُيبذولُفذوقُأحذدُأصذنام مُوتىةذرُفذيُ
ُعجزُالصنمُعنُدفعُذلكُاألذىُعنُنىسهُأنشدُقائاًل:

الثعالبُ لقدُذلُمنُبالتُعليهُُُُهُ ب َرْأسذذذذذذذذذذذذذُانُ ذذذذالثُّْعل بُولُ ذذذذذذذذذذذذذذبذَذُيُأَربُ 
(2)ُ

وتستمرُالسورةُفيُإبطالُدعذوىُالمشذرةينُوهذذهُالمذرةُب سذلوبُهذوُأشذدُممذاُسذبقهُوفزفذدُ
َّسذبحانه:-منُالتذو ي ُواالسذتنةار،ُفيقذولُ نايذرُوالُشذرفكُيشذرةهُُ-سذبحانه–فلذي ُلذهَُّكاااََلِّ

بشذذي ُفذذيُم لذذكُأوُللذذقُأوُعذذونُأوُأنُيةذذونُلذذهُحتذذىُوسذذيط؛ُبذذلُهذذوُيُالعزفذذزُالحةذذيم،ُفلذذهُ
لصذذىاتُالكاملذذةُالُيذذنقصُمذذنُةمال ذذاُشذذي ،ُصذذاحبُالقذذدرةُالكاملذذة،ُوالحةمذذةُالشذذاملة،ُوالملذذكُا

ُ.(3)التام

ثمُتستمرُاآلياتُفيُحوارُالمشرةين،ُوتردُعلىُشب  مُالمتنوعةُفبعدُإثباتُاآلياتُالتيُ
علىُأمذن مُذةرناُفيُالتوحيدُتناولتُبذاتُاالسلوبُالسابقُبطالنُاستدالل مُبةثرةُاألموالُوالولدُ

مذنُالعقذابُوالعذذاب،ُوةىذرهمُبالبعذثُوالنشذور،ُو يذانُمذاُيةذونُحذال مُيذومُالقيامذةُنذذةرُذلذكُفذيُ
ُمباحث اُالقادمة.

ُ  

                                                           
 .196صُ-22ُالتحرفرُوالتنوفرُجُ،548صُ-8ُالبحرُالمحيطُفيُالتىسيرُجانار:ُ(1ُ)
ت:ُالذذذذدةتورُُ–(ُهذذذذذ224أبذذذذوُع بيذذذذدُالقاسذذذذمُبذذذذنُسذذذذال مُبذذذذنُعبذذذذدُيُال ذذذذرويُالببذذذذداديُ)المتذذذذوفى:ُُ–األمثذذذذالُ(2ُ)

 .122صُ–1ُطُ–م1980ُُ-هذ1400ُُُ–دارُالم مونُللتراثُُ–عبدالمجيدُقطام ُ
 .458صُُ-6ُابنُةثيرُجُُ،206صُُ-25مىاتيحُالبيبُجُانار:ُ(3ُ)



32
 

ُ:عذردر الع ح د  عرض   ر م  مشا د     الذ ام  :را عا  

تستعر ُالسورةُمش دينُمنُمشاهدُيومُالقيامةُف يُتعر ُحالُالمشرةينُبعض مُمعُ
نُوفتبذذذراون،ُومشذذذ دُآلذذذرَُيذذذْذةرُحذذذال مُمذذذعُمذذذنُيزعمذذذونُأن ذذذمُيعبذذذدون مُأوُبعذذذ ُوهذذذمُيتالومذذذُو

ُيتقر ونُب مُإلىُيُوفرجونُشىاعتهُوهمُالمالئةةُةماُزعموا.

ِينََََّّوقَاَلَّفالمشذ دُاألولُفيذه:ُ ِيََّوََّلََّّالُْقْرآنََِّّبَِهََٰذاَّنُّْؤِمنَََّّلَنََّكَفُرواَّاَّل  ََّّيََديْهَََِّّبنْيَََّّبِاَّل  ََّولَوَّْۖۗ
الُِمونَََّّإِذََََِِّّر ََّٰ ََّّإََِلََََّّٰبْعُضُهمََّّْيَرِْجعَََُّّربِِِّهمََِّّْعندََََّّموْقُوفُونَََّّالظ  ِينََََّّيُقوُلََّّالَْقْوَلَََّّبْعض  ِيانَََّّاْسَُّْضعُِفواَّاَّل  َّلَِّل 

وا نَُّمََّّْلَْوََّلََّّاْسََّْكََبُ
َ
ََّّلَُكن اَّأ ِينَََّّقَاَلََُّّمْؤِمننَِي واَّاَّل  ِينَََّّاْسََّْكََبُ ََنْنََُّّاْسَُّْضعُِفواَّلَِّل 

َ
ََّعانَََِّّصَدْدنَاُكمََّّْأ

ْرِِمنَيََُّّكنَُّمَّبَلَّْۖ َََّّجاَءُكمَّإِذَََّّْبْعدَََّّالُْهَد ََّٰ ِينََََّّوقَاَلََُّّّمُّ ِينَََّّاْسَُّْضعُِفواَّاَّل  واَّلَِّل  َّالل يْلَََِّّمْكرََُّّبَلََّّْاْسََّْكََبُ
ُمُروَنَناَّإِذَََّّْوانل َهارَِّ

ْ
نََِّأ

َ
ََِّّن ْكُفرَََّّأ نَداًداَََّلَََُّّوََنَْعَلََّّبِاّلِل 

َ
واَََّّۖأ ََسُّ

َ
ًََّاََّوأ اَّنل َداَم ُواَّلَم 

َ
ْغََلَلََّّوََجَعلَْناَّالَْعَذاَبَََّّرأ

َ
َّاْأ

ْعَناقََِِِّّفَّ
َ
ِينَََّّأ َََُّّيََّْْونََََّّهلَََََّّّْۖكَفُرواَّاَّل  ُ[33-31:سب ُسورة]ََّيْعَملُونَََََّّكنُواََّماَّإَِّل 

حذذذالُمذذذذنُةىذذذرُبذذذذالقرآنُومذذذاُجذذذذا ُبذذذهُمذذذذنُالتوحيذذذدُواألنبيذذذذا ُوالكتذذذذبُُ-سذذذذبحانه–فيذذذذةرُ
نُةذانُيذدللُضذمن مُأهذلُالكتذاب؛ُلكذنُممذاُ واأللبارُوالمسذائلُاأللذرىُفيذه،ُوهذمُةىذارُقذرف ُوا 
يا ذذرُأَنُالسذذورةُحملذذتُفي ذذاُثذذالثُمسذذائلُوهذذي:ُالتوحيذذد،ُوالرسذذالة،ُوالبعذذثُوفذذيُإثبذذاتُالتوحيذذدُ

ينُباهللُأصنامًاُوشياطين،ُوحاورتُمنُأنةرُماُأقرُبهُأهلُالكتابُمثلماُةانتُقدُحاورتُالمشرة
ُأهذلُقذالُمذاُفوافذقُسذ لوهُفلمذاُفسذلوه،ُةتابنذاُفذيُمحمذدُصذىةُللمشذرةينُقذالواُالكتذابُأهذلُإنذةرُ
فةىذذرواُُ،واإلنجيذذلُالتذذوراةُمذذنُقبلذذهُأنذذزلُبالذذذيُوالُالقذذرآنُب ذذذاُنذذامنُلذذن:ُالمشذذرةوُنُقذذالُالكتذذاب

نُأهذذلُالكتذذابُلَمذذاُحذذادواُعمذذاُعلمذذواُمذذنُ بالكتذذابُومذذاُجذذا ُبذذهُمذذنُالكتذذبُوالرسذذاالتُالسذذابقة،ُوا 
ةتب مُأَنُمحمذدًاُبذنُعبذدُيُتحققذتُفيذهُعالمذاتُالنبذوةُومذاُاتبعذوهُةذانُذلذكُةىذرًاُمذن مُللرسذالة،ُ

ُ(1)ر.ُفعلىُذلكُيدللُضمنُالذينُةىرواُالمشرةونُوأهلُالكتابُالشتراك مُفيُالكى

فتذذذةرُالسذذورةُلذذوُتذذرىُيذذاُمحمذذدُحذذالُهذذاال ُالكىذذارُسذذواً ُمشذذرةينُأوُأهذذلُالكتذذابُةيذذ ُ
حال مُاليوم،ُالسادةُوالضعىا ،ُالَتبعُوالمتبذوعين،ُيذومُنحشذرهمُةذلُمذن مُيذدبُاالت ذامُعذنُنىسذه،ُ

                                                           
14ُجُتىسذيرُالقرطبذيُ،206صُُ-25مىاتيحُالبيذبُجُُ،551صُُ-8ُالبحرُالمحيطُفيُالتىسيرُجانار:ُ(1ُ)
ُ.302صُ-
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وفبذذرأُبمذذنُتزعمذذوهمُفذذيُطرفذذقُالضذذالل،ُوفلذذومُبعضذذ مُبعضذذًاُفذذيُمشذذ دُالُيبنذذيُعذذن مُمذذنُيُ
ْقَبَلَّشيئًاُ

َ
َََّّبْعُضُهمََّّْفَأ ََََّّعَ ُ.[30القلم:ُسورة]ََّيََََّلَوُمونََََّّبْعض 

فيقولُالَتبعُللَمْتب وعين:ُذلوالُأنتمُلكناُعلىُطرفقُال دايةُف نتمُالذينُأضللتموناُوجعلتموناُ
مُلماُدعيناُلإلسالمذ،ُفي تيُالردُمنُالَمتبوعينُيذودونُعنُأنىس مُهذذاُاالت ذامُبقذول م:ُنةىرُمعة

وماُصددناكمُُ[29:الصافاتُسورة]َُّمْؤِمننِيََََُِّّكونُواَّل مََّّْبَلَّقَالُواذُبلُأنتمُأنىسةمُةنتمُمجرمينُ
ُسورة]ََّطاِغنيَََّّقَوًْماَُّكنَُّْمََّّْبَلََُّّْسلَْطان ََِّّمنَََّّْعلَيُْكمََّّْنَلَاَََّكنََََّّوَماوماُةنتمُمامنينُفقدُةنتمُةافرفنُ

ُ.[30الصافات:

فذذيُالعذذذابُالُمحالذذةُسذذائرفن،ُيعلمذذونُأنُةثذذرةُالكذذالمُلذذنُُ–المستضذذعىونُُ–ولمذذاُةذذانواُ
ت تيُل مُبعىٍوُعماُةانواُفيه،ُقذالوا:ُذبذلُةنذتمُتكيذدونُلنذاُبالليذلُوالن ذارُوتصذدونناُعذنُأنُنذامنُ

شذركُبذاهللذُون ايذةُأمذرهمُعلمذواُأَنُاألمذرُقضذي،ُوالعمذلُانت ذى،ُوالعقذابُباهللُوتذدفعونناُللكىذرُوال
ُب هله،ُف سرواُالندامةُعلىُماُفات مُوسو ُحال م. ُنازل 

وهذذذذهُرسذذذالةُإلذذذىُالمشذذذرةينُبذذذاهلل،ُأنُهذذذذهُحذذذالكمُتصذذذيرونُإلي ذذذاُإنُبقيذذذتمُعلذذذىُةىذذذرةمُ
عضذذذةمُعذذذنُبعذذذ ،ُوهذذذذهُبذذذينُوعنذذذادةم،ُواتبذذذاعةمُالكبذذذرا ُوغذذذرورةمُبةثذذذرةُاألتبذذذاع،ُفلذذذنُيبنذذذيُب

:ُ-جذذَلُوعذذذالُُ-المسذذتكبرفنُوالمستضذذعىينُوردتُفذذيُغيذذذرُموضذذعُمذذنُةتذذابُي،ُومن ذذذاُقولذذهُ
اِغنيَََِّّإَون َََّّهَذا ََّّلََْش ََّّلِلط  اق ََّّمَحِيم ََّّفَلَْيُذوقُو َََُّّهَذاََّّالِْمَهادََُّّفَبِئَْسََّّيَْصلَْوَنَهاََّجَهن مَََََّّّمآب  ََّّوََغس 

ْزَواج َََّّشْْكِهََِِّّمنََّوآَررَُّ
َ
ْقََِّحم ََّّفَْوج َََّّهَذاَّأ َعُكمََّّْمُّ ُهمََّّْبِِهمَََّّْمرَْحًباَََّّلََّّم  َََّّصالُواَّإِن  نَُّمََّّْبَلََّّْقَالُواَّانل ارِ

َ
َََّّلََّّأ

نَُّمََّّْبُِكمَََّّْمرَْحًبا
َ
ْمَُُّمو ََُّّأ مََََّّمنََّرب َناَّقَالُواََّّالَْقَرارََُّّفَبِئَْسََّّنَلَاَّقَد  َّانل ارََِِِّّفََِّّضْعًفاََّعَذابًاَّفََِّْد َََُّّهَذاَّنَلَاَّقَد 

َُّهمَُّكن اَّرَِجاًَّلََّّنََر َََّّلََّّنَلَاََّماََّوقَالُوا ِنََََّّنُعدُّ ارََِّّمِّ ِْشَ
َ
َْذنَاُهمَََّّّْاْأ َّت 

َ
مََِّّْسْخرًَِّاَّأ

َ
بَْصارَََُّّعنُْهمَََُّّزاَغْتََّّأ

َ
َّاْأ

ََّّ ْهلََََِّّّتَاُصمَََُّّْلَ  َََّّذلَِ ََّّإِن
َ
ُ[.64-55:سب ُسورة]َّانل ارََِّّأ

القيامةُيذومُيجمذعُيُالمشذرةينُبمذنُاَدعذواُأن ذمُشذرةا ُوفيُمش دُآلرُمنُمااهرُيومُ
ُمعُي،ُةماُجمعُالمستضعىينُمعُمنُاَدعوُأَن مُأضلُّوهمُعنُال دى.

ََََََّّّوْم َهَُٰؤََّلءََِّّلِلَْمََلئَِكًَََِّّيُقوُلََُّّثم َََّّمِيًعاَََّيُْْشُُهمَََّّْو
َ
َُّسبَْحانََ ََّّقَالُواَََّّيْعُبُدونَََََّّكنُواَّإِي اُكمََّّْأ

نَتَّ
َ
ََُّّدونِِهمَِّمنََّوِِلَُّناَّأ ن َََّّيْعُبُدونَََََّّكنُواَّبَلَّْۖ  ََّّاْْلِ ْكََثُُهمۖ 

َ
ْؤِمُنونَََّّبِِهمَّأ ََّبْعُضُكمَََّّْيْملُِ ََََّّّلََّّفَاِْلَوْمََََّّّمُّ
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َّ ْفًعاَِّْلَْعض  اََّوََّلََّّن  ِينََََّّوَنُقوُلَََّّضًّ لَُمواَّلَِّل  بُونَََّّبَِهااَُّكناَُّمَّال اِّتََّّانل اارَََِّّعاَذاَبََُّّذوقُواَََّ ِ ُسذورة]ََُِّكاذِّ
ُ[42-40:سب 

ف ذذذاُموقذذ ُآلذذرُيجعذذلُيُفيذذهُالمشذذرةينُمذذعُمذذنُاَدعذذوُأن ذذمُشذذرةا ُهلل،ُتقرفعذذًاُللكىذذارُ
ل م،ُالُات امًاُللمالئةةُف مُعبادُيُالُيعصونهُماُأمرهمُويىعلونُماُيامرون. وتعنيىاًُ ُ(1)وتو يلاًُ

نُدونُي،ُفمذذذذذذذنُالمشذذذذذذذرةينُمذذذذذذذنُاتلذذذذذذذذواُالصذذذذذذذالحينُوالمالئةذذذذذذذةُواألنبيذذذذذذذا ُأر ابذذذذذذذًاُمذذذذذذذ
ج ذذذذاًلُوةىذذذذرًا،ُةمذذذذذاُاتلذذذذذُقذذذذذومُنذذذذوحُآل ذذذذذةُيعبذذذذدون مُوةذذذذذانواُعبذذذذادًاُصذذذذذالحين،ُفلمذذذذاُمذذذذذاتواُوأرادواُ
تلليذذذذذدهمُعملذذذذذواُل ذذذذذمُتماثيذذذذذل،ُوصذذذذذارواُيذذذذذزورون مُحتذذذذذىُتعاقبذذذذذتُاألجيذذذذذالُفصذذذذذارواُيشذذذذذرةون مُ

اََِّااَذُرن َََّّوََّلََّّآلَِهااََُّكمَََِّّْااَذُرن ََََّّّلَََّّوقَااالُوامذذعُيُفيسذذ لون مُوفتضذذرعونُل ذذمُ ََّوََّلََُّّسااَواً َََّّوََّلَََّّودًّ
ََُعاااوَقَََّّيُغاااوَ َّ عليذذذهُُ–،ُةذذذذلكُالنصذذذارىُاتلذذذذواُعيسذذذىُابذذذنُمذذذرفمُ[23:نذذذوحُسذذذورة]َّاوَنَسْ   رًََّو

ُ(2)ُالنبيُإل ًاُمنُدونُي.ُ-السالمُ

وفذذذذيُهذذذذذاُالمشذذذذ دُيسذذذذ لُيُالمالئةذذذذةُأهذذذذاال ُإيذذذذاكمُةذذذذانواُيعبذذذذدون،ُوالسذذذذاالُمذذذذنُبذذذذابُ
التعرف ُبالمشرةينُةماُذ ةر،ُفتبرأتُالمالئةذةُمذنُذلذك،ُونسذبتُذلذكُإلذىُمذاُةذانواُعليذهُفقذالوا:ُ
بلُيعبدونُالجنُأيُالشياطينُف مُيزفنونُل ذمُأعمذال مُعلذىُأن ذاُلالصذةُهللُةمذاُقذالُالمشذرةونُ

ََْعُبُدونََّىعاانا،ُقذالُتعذالى:ُإن مُشذ ََُِّّدونََِِّّمنَََّّْو اُهمََََّّّْلَََّّمااَّاّلِل  ََُقولُاونََََّّيانَْفُعُهمَََّّْوََّلََّّيَُُضُّ ََّهاُؤََّلءَََِّّو
ََِِّّعنْدَََُّّشَفَعاُؤنَا ُ،ُفحقيقةُعبادت مُةانتُللشياطين.[18يون :ُسورة]َّاّلِل 

يعذر ُأنُذلذكُمذنُوةثيرُمذنُهذاال ُقذدُالُ:ُذُ–رحمهُيُُ–قالُشي ُاإلسالمُابنُتيميةُ
عنذذدهمُمذنُحقذذائقُاإليمذذانُُبذذلُقذدُسذذمعُأنُأوليذذا ُيُل ذمُةرامذذاتُلذذوارقُللعذادات،ُولذذي ُ؛الجذن

ومعرفذذذةُالقذذذرآنُمذذذاُيىذذذرقُبذذذهُبذذذينُالكرامذذذاتُالرحمانيذذذة،ُو ذذذينُالتلبيسذذذاتُالشذذذيطانية،ُفيمةذذذرونُبذذذهُ

                                                           
ُ.556صُُ-8ُالبحرُالمحيطُفيُالتىسيرُجانار:ُ(1ُ)
دارُُ–(ُهذذذ1206محمذذدُبذذنُعبذذدُالوهذذابُبذذنُسذذليمانُالتميمذذيُالنجذذديُ)المتذذوفى:ُُ–الجذذواهرُالمضذذيةُاناذذر:ُ(2ُ)

،18ُصُ–هذذذ1412ُهذذذ،ُالنشذذرةُالثالثذذة،1349ُُ–بمصذذر1ُُطُ–المملكذذةُالعر يذذةُالسذذعوديةُالعاصذذمة،ُالرفذذا ،ُ
سذليمانُبذنُعبذدُيُبذنُمحمذدُبذذنُُ–تيسذيرُالعزفذزُالحميذدُفذيُشذرحُةتذذابُالتوحيذدُالذذىُهذوُحذقُيُعلذىُالعبيذذدُ

ُ–المةتذذذذذذذذبُاالسذذذذذذذذالمي،ُبيذذذذذذذذروت،ُدمشذذذذذذذذقُُ–ت:ُزهيذذذذذذذذرُالشذذذذذذذذاوي ُُ–(ُهذذذذذذذذذ1233عبذذذذذذذذدُالوهذذذذذذذذابُ)المتذذذذذذذذوفى:ُ
 .206صُ-1ُطُ–م2002ُهذ/1423
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فذيانُُ....لكُالعبادة.تيعبدُالكواكبُواألوثان،ُأوهموهُأنهُينتىعُبُبحسبُاعتقاده،ُفإنُةانُمشرةاًُ
ُ.(1)ذأنهُيعبدُذلكُالنبيُأوُالصالح،ُوتكونُعبادتهُفيُالحقيقةُللشيطان

ذذنُأْنُينىذذيُمذذنُي شذذَركُمذذعُيُأنذذهُهللُشذذرفكُ ف ذذذاُُُساابَْحانََ ََّّقَااالُوافمذاُشذذي ُأقذذوىُم 
نَْتَّإقرارُبالتوحيد؛ُبلُيزفدُعلىُذلكُالنىيُتوحيدًاُوتعايمذًاُ

َ
وتبيذانُحقيقذةَُُُّدونِِهامََِّّْمنَََّّْوِِلَُّناَّأ

ن َََّّيْعُبُدونَََََّّكنُواَّبَلَّْشرة مُ واستئنافًاُللتعايمُوالتوحيدُواسذتنةارُذلذكُالىعذلُقالذتُالمالئةذةَُُّاْْلِ
َّْْكََثُُهم
َ
-الُيعلمذونُالبيذب،ُوعلذمُالبيذبُمذنُصذىاتُاإللذهُُ–المالئةذةُُ–ف مََُُّّمْؤِمُنونَََّّبِِهمََّّْأ

ُاُمن مُمنُهمُليسواُةذلك.فقالواُأكثرهمُفلر مُ-عَزُوجلَُ

فذذيُسذذاالُمشذذابهُلذذذاتُالبذذر ُإبطذذالُُ-عليذذهُالسذذالم–ومثذذلُذلذذكُقذذولُعيسذذىُبذذنُمذذرفمُ
ََُّّقَاَلََِّّإَوذَّْالشرفكُوتقرفرُالتوحيد:ُ نَْتَََّّمْرََمَََّّابْنَََِّّعيَسََّّيَاَّاّلِل 

َ
أ
َ
ُِذوِنََّّلِلن اِسََّّقُلَْتََّّأ َََّّاَّت  مِِّ

ُ
َِّمنََّّْإِلََهنْيَََِّّوأ

ََُِّّدونَِّ نَََِّّْلََّّيَُكونَََُّّماَُّسبَْحانَ َََّّقَاَلََّّاّلِل 
َ
قُوَلََّّأ

َ
َِِّفَََّّماَََّْعلَمَََُّّعلِْمََّهَََُّّفَقدََّّْقُلَُّْهََُُّّكنُْتََّّإِنََِِّّْبَ ِّ َََِّّلََّّلَيَْسَََّّماَّأ

ْعلَمَََُّّوََّلَََّّنْفِسَّ
َ
نَْتََّّإِن َ َََّّنْفِسَ ََِِّّفَََّّماَّأ

َ
مََُّّأ ،ُفنىذىُعليذهُالسذالمُ[116:المائذدةُسذورة]َّالُْغُياوِبَََّّعَل 

سذبحانه،ُوزادُالمشذرةينُبذذلكُتقرفعذًاُعلذىُراو ُ–ةماُنىتُالمالئةة،ُوزادُبذلكُالنىيُتوحيدًاُهللُ
ُ.(2)اللالئق

و  ذهُاألساليبُواألشةالُالمتعددةُيا رُلناُمن جُالسورةُفيُتقرفرُعبادةُيُوحدهُونىيُ
ُوتذةرةُلىطرتهُالتيُفطرهُيُعلي ا.عبادةُماُسواه،ُبماُيةىيُإلعادةُةلُصاحبُبصيرةُ

  

                                                           
مةتبذذةُُ–ت:ُعبذدُالقذذادرُاألرنذااوطُُ–ُشذي ُاإلسذالمُابذذنُتيميذةُ–الىرقذانُبذينُأوليذذا ُالذرحمنُوأوليذا ُالشذذيطانُ(1ُ)

 .197صُ–م1985ُُُ-هذ1405ُُُ–دارُالبيان،ُدمشقُ
لمضذذذيةُالجذذذواهرُاُ،709صُ-6ُالذذذدرُالمنثذذذورُفذذذيُالتىسذذذيرُبالمذذذ ثورُجُ،463صُُ-6ُابذذذنُةثيذذذرُجاناذذذر:ُ(2ُ)

ُ.18ص
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 املبحث الثاني:

 داللة سورة سبأ على اإلميان بأمساء اهلل وصفاته.

 وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعريف توحيد األمساء والصفات لغة واصطالحًا.

 موقف السلف ومنهجهم يف إثبات األمساء والصفات. املطلب الثاني:

 األمساء اليت وردت يف سورة سبأ.املطلب الثالث: 

 املطلب الرابع: صفات اهلل العلى اليت وردت يف سورة سبأ.

 

  



37
 

 :الم حث الثاجا

 . ما   ق ما      تاعهع   ا  دالل    ر    ق

 :ععردف ع ح د األ ما   ال تا  ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :اال   ل   :  ال  

ذذنَُُم ْشذذَتقُه ذذوَُُاسذذمُ َُقْول َنذذاَُمْعَنذذىذ ذذمو ُ ُم  ذذْموُ ُف يذذهُ ُواأَلصذذل:َُقذذالَُُالر  ْفَعذذة،َُوه ذذوَُُالسُّ ُق ْنذذوٍُُمثذذلُ ُس 
ُ(1)ذ.وَأْقنا ٍُ

ُإْفذع ،ُوتقذديرهُور ْفَعذة ،ُتنويذهُأَلنذهُ؛َسذمْوتُ ُمذنُمشذتقُذواالسذم:ُرحمهُي–ُالجوهرُيوعرفهُ
َميُ وتصبيرهَُُأْسَما ُ ُهألنُجمعُالواوُمنهُوالذاهب ُ(2)ُذ.س 

ُ(3)ُذ.الثالثةُاألزمنةُب حدُمقترُنُغيرُنىسهُفيُمعنىُعلىُدلَُُماذُالجرجاني:وعرفهُ

 :ال ت  ل   :ثاج ا  

ذذى هُ َُوَوَصذذْىت هُ .ُالَشذذْي ُ َُتْحل َيذذةُ ُه ذذوَُُ:وصذذ ذأصذذلُالصذذىةُمذذنُ ذذَىةُ .َُوْصذذًىاَُأص  ُاأْلََمذذاَرةُ :َُوالص  
ُُ(4)ُذ.ل لَشْي ُ ُالاَلز َمةُ 

ُمذذنُالشذذي ُوتواصذذىوا.ُونعتذذهُبحليتذذهُالشذذي ُوصذذىكُالوصذذ ذ:ُرحمذذهُي–ُالليذذثوقذذالُ
ُ(5)ُ.ذالوص 

ُ  

                                                           
 ُ.401صُ–14ُجُ–لسانُالعربُ(1ُ)
 ُ.السابق(2ُ)
 ُ.24صُ–التعرفىاتُ(3ُ)
ت:ُعبذدُُ–(ُهذذ395أحمدُبنُفار ُبنُزةرفا ُالقزوفنيُالرازي،ُأبوُالحسينُ)المتوفى:ُُ–معجمُمقايي ُاللبةُ(4ُ)

 .115ُصُ–6ُجُ–م.1979ُُ-هذ1399ُُ–دارُالىةرُُ–السالمُمحمدُهارونُ
 ُ.356صُ-9ُجُ–لسانُالعربُ(5ُ)
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 :ع ح د األ ما   ال تا  ا ط حا   :ثالثا  

ُبع ر   ُ ُذ ُوالصىات: ُاألسما  ُوبماُنىسه،ُبهُوص ُبماُ-تعالى–ُيُيوص ُ نتوحيد
ثباتا،ُنىياُ-وسلمُعليهُيُصلىُ-نبيهُبهُوصىه ُنىاهُماُعنهُوفنىىُلنىسه،ُأثبتهُماُلهُفيثبتُوا 
ُ(1).ذنىسهُعن

بماُسميُبهُنىسهُووص ُبهُنىسهُفيُةتابهُأوُُ-سبحانه–هوُإفرادُيُذُُ:وع ر   ُب نه
ُ ُرسوله ُلسان ُاألسما ُُ،على ُمن ُلنىسه ُأثبته ُما ُبإثبات ُوذلك ُنىسه، ُعن ُنىاه ُما ونىى

تعطيل اُبنىي اُأوُوالُُمنُغيرُتحرف ُألىاا اُأوُمعاني ا،ُوالصىاتُالواردةُفيُالكتابُوالسنة،
ثباتُةيىيةُمعينةُل ا،ُوالُتكييى اُبتحديدُةن  ا،ُنىيُبعض ا، والُتشبي  اُبصىاتُالمللوقين،ُُوا 

 (2)ذعنُنىسه.ُ-تعالى–ونىيُأيُصىةُمنُصىاتُالنقصُالتيُنىاهاُيُ

  

                                                           
شذم ُالذدين،ُأبذوُُ–لوامعُاألنوارُالب يةُوسواطعُاألسرارُاألثرفةُلشرحُالدرةُالمضيةُفيُعقدُالىرقةُالمرضيةُُُ(1)

ُ–دمشذقُُ-ماسسذةُاللذافقينُومةتبت ذاُُ–(ُهذذ1188العونُمحمدُبنُأحمدُبنُسالمُالسىارفنيُالحنبليُ)المتوفى:ُ
 .129ُص1ُجُ–م1982ُُُ-هذ1402ُُُ–2ُط
 ُ.49صُ–ُحُأصولُالعقيدةشُرُ(2)
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 م قف ال  ف  مج ج   يا اث ا  األ ما   ال تا : المط   الثاجا:

يُالحسنىُوصىاتهُالعلذىُإثبات ذاُةمذاُجذا تُمذنُغيذرُتحرفذ ُموق ُالسل ُفيُأسما ُ
ُفيُالمعنىُوالُتصوفرُللكي ُوالُتعطيلُللصىةُوالُتىوي ُفيُالكلُوالُتمثيل.

وةلُماُجا ُفيُالقذرآنُأوُول لصُهذاُالموق ُالذيُعليهُأهلُالسنةُفيُلمعةُاالعتقاد:ُذ
يمذذذانُبذذذه،ُوتلقيذذذهُبالتسذذذليمُمذذذنُصذذذىاتُالذذذرحمنُوجذذذبُاإلُ-عليذذذهُالسذذذالم-ُصذذذحُعذذذنُالمصذذذطىى

،ُشةلُمنُذلكُوجبُإثباتذهُلىاذاًُوماُأُ ُلردُوالت وفلُوالتشبيهُوالتمثيل.والقبول،ُوتركُالتعر ُلهُبا
لطرفذقُالراسذلينُفذيُُوتركُالتعر ُلمعناهُونردُعلمهُإلىُقائله،ُونجعلُع دتهُعلىُناقلهُاتباعاًُ

اِسُخوَنَِِّفَّالْعِلِْمََّيُقولُوَنَُّسبحانهُوتعالى:-العلمُالذينُأثنىُيُعلي مُفيُةتابهُالمبينُبقولهُ َوالر 
َِّمْنَِّعنِْدََّربَِِّنا ُ.(1)ذ[7لُعمران:ُ]سورةُآَّآَمن اَّبِهَُُِّك 

والُي تجذاوزُتلذكُاألسذذما ُوالصذىاتُاجت ذذادًاُوالُاسذتحداثًا،ُوالُت ذ َولُالصذذىةُبذدعوىُالتنزفذذهُ
ُعنُالمثلُورفعُقدرُاللالقُعنُالمللوق.

ُجذذذذذذذذا تُ-عذذذذذذذذَزُوجذذذذذذذذلَُ-ُيُصذذذذذذذذىاتُفذذذذذذذذيُاأللبذذذذذذذذارُإنذُ:لزفمذذذذذذذذةُبذذذذذذذذناُاإلمذذذذذذذذامُوقذذذذذذذذال
ُنقل ذذذذذذذاُ،-عذذذذذذذَزُوجذذذذذذذلَُ-ُيُلكتذذذذذذذابُموافقذذذذذذذةُ-صذذذذذذذلىُيُعليذذذذذذذهُوسذذذذذذذلمُ-يُنبذذذذذذذيُعذذذذذذذنُمتذذذذذذذواترة
–ُوالتذذذذذذابعينُ-رضذذذذذذيُيُعذذذذذذن م–ُالصذذذذذذحابةُلذذذذذذدنُمذذذذذذنُقذذذذذذرُنُبعذذذذذذدُقرنذذذذذذاًُُالسذذذذذذل ُعذذذذذذنُالللذذذذذذ 

ُ.(2)..ُذ.-عَزُوجلَُ-ُهللُالصىاتُإثباتُسبيلُعلىُهذاُعصرناُإلىُ-رحم مُيُ

علذىُةثرت ذاُوتعذددها،ُممذاُيذدللُُ-سذبحانهُوتعذالى-والصىاتُفيُالقذرآنُقذدُتىذردُب ذاُيُ
ُوفثبتُةمالُاللالقُعَزُوجَلُوهذاُمن جُالسورةُفيُتقرفرُةمالُيُجَلُفيُعاله.

ُوالبصذرُالسذمعُصذىةُأنُفذيُشذكُومذنفذيُذلذك:ُذُُ-رحمذهُي-وعنُهذاُقذالُابذنُالقذيمُ
ذذذُممذذذنُف ذذذوُةمذذذالُوالرأفذذذةُوالرحمذذذةُوالىذذذرحُوالرضذذذاُوالبضذذذبُوالقذذذدرةُواإلرادةُوالحيذذذاةُوالكذذذالم ُلبس 

                                                           
-أبوُمحمدُموفقُالدينُعبدُيُبذنُأحمذدُبذنُمحمذدُبذنُقدامذةُالشذ يرُبذابنُقدامذةُالمقدسذيُُ-لمعةُاالعتقادُ(1ُ)

ُ.6صُُ-هذ1420ُُ-2ُطُ-المملكةُالعر يةُالسعوديةُُ،وزارةُالشاونُاإلسالميةُواألوقا ُوالدعوةُواإلرشاد
ُ–هذذذذذ1406ُُ-1ُطُ–الكوفذذذذتُُ–الذذذذدارُالسذذذذلىيةُُ–بذذذذدرُبذذذذنُعبذذذدُيُالبذذذذدرُُ:تُ–ابذذذذنُقدامذذذذةُُ–ذمُالت وفذذذل2ُُ))

ُ.18ص
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ُمع مذاُلنىسذهُأثبتذهُومذاُواليذدينُالوجذهُإثبذاتُأنُشذكُمذنُبذلُ؛العقذلُمنُوانسل ُاإلنسانيةُلاصة
ُشذذا ُإذاُوفذذتكلمُيشذذا ُمذذاُبالتيذذارهُيىعذذلُةونذذهُأنُشذذكُومذذنُعقلذذهُفذذيُمصذذابُمذذ فوُنُف ذذوُةمذذال
ُمذذنُأكمذلُعنذذدهُوالجامذدُبالكمذذالُجاهذلُف ذذوُةمذالُشذا ُحيذذثُإلذىُوفجذذي ُشذا ُحيذذثُإلذىُوفنذزل
ُ(1)ذااللتيارفةُاألفعالُبهُتقومُالذيُالحي

َنُتوافذذقُأسذذما ُالصذذىاتُللبشذذرُب سذذما ُصذذىاتُاللذذالقُسذذبحانهُالُيعنذذيُأَنُالصذذىاتُ وا 
ُتشاب تُفيُالحقيقة.

سذبحانهُ-والصىاتُفيُالقرآنُصىاتُثبوتيةُوسذلبية،ُفالصذىاتُالثبوتيذةُهذيُمذاُأثبتذهُيُ
ُعلذذذىُواالسذذذتوا ُوالقذذذدرة،ُوالعلذذذم،ُةالحيذذذاة،لنىسذذذهُمذذذنُالصذذذىات،ُوةل ذذذاُصذذذىاتُةمذذذال،ُُ-وتعذذذالى
ُ(2)ُ.ذلكُونحوُواليدين،ُوالوجه،ُالدنيا،ُالسما ُإلىُوالنزولُالعر ،

عذذنُنىسذذهُمذذنُصذذىاتُالذذنقص،ُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-يُُوالصذىاتُالسذذلبيةُهذذيُالتذذيُنىاهذذا
ةذذالنومُوالمذذوتُوالعجذذزُوالنسذذياتُوالتعذذب،ُوفجذذبُنىي ذذاُعذذنُيُسذذبحانهُمذذعُإثبذذاتُضذذدهاُعلذذىُ

ُ(3)عَزُوجل.-أكملُوجهُوفيُذلكُالنىيُإثباتُالكمالُهللُ

ُف ذاُمللصُمعتقدُأهلُالسنةُوالجماعةُفيُاألسما ُوالصىات.

  

                                                           
دارُُ–ت:ُعليُبذنُمحمذدُالذدليلُيُُ–ُابنُقيمُالجوزفة–الصواعقُالمرسلةُفيُالردُعلىُالج ميةُوالمعطلة1ُُ))

ُ.916صُ-3ُجُ–هذ1408ُُ–1ُط–العاصمة،ُالرفا ،ُالمملكةُالعر يةُالسعوديةُ
الجامعذذةُاإلسذذالمية،ُُ–ُمحمذذدُبذذنُصذذالحُالعثيمذذينُ–المثلذذىُفذذيُصذذىاتُيُوأسذذمائهُالحسذذنىُالقواعذذدُاناذذر:2ُُ))

ُ.21صُ–م2001ُهذ/1421ُ–3ُطُ–المدينةُالمنورةُ
ُ.23صُ–السابقُانار:3ُُ))
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   ر    ق: ما  العا  رد  يا األ :المط   الثالث

ََُُّّهوََّسبحانهُوتعالى:ُ-قالُ ِيَّاّلِل  وُسََّّالَْملُِ ََُّّهوَََّّإَِّل ََّّإََِلََََّّّلَّاَّل  َلمََُّّالُْقدُّ َّالُْمَهيِْمنََُّّالُْمْؤِمنََُّّالس 
ب ارََُّّالَْعََََُِّّّ ََُّّاْْلَ ِ ََُِّّسبَْحانَََّّالُْمَََّكَبِّ اَّاّلِل  ََُُّّهوَََّّيُْْشُِكونََََّّعم  ِرََُّّاْْلَارِئََُّّاْْلَالِ ََُّّاّلِل  ْسَماءَََّلََُّّالُْمَصوِّ

َ
َّاْْلُْسَنََّّاأ

َماَواتََِِِّّفَََّّماَََّلََُّّيَُسبِِّحَُّ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ُ.[23،24الحشر:ُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعََََََُِّّّّوُهوََََّّواأ

إنُأسما ُيُالحسنىُغيرُمحصذورةُبعذددُمعذينُفمن ذاُمذاُعرفنذاهُبمذاُأثبتذهُيُنصذًاُفذيُ
فذيُسذنتهُومن ذاُمذاُج لنذاهُفقذدُاسذت ثرُيُبعلم ذاُُ-يُعليذهُوسذلمُصلى–ةتابهُأوُألبرُبهُنبيهُ

َنُالواجبُعلىُالمسلمُاإليمانُواإلقرارُب اُلىاًاُةماُثبتتُفيُالقرآنُأوُصحيحُالسنةُةماُقالُ ذوا 
نماُبالعقلُتثبتُالُيُأسما رحمهُي:ُذُ-ابنُعثيمين ُإثبات اُيتوق ُتوقيىيةُف يُبالشرعُتثبتُوا 

ُ-تعذالى–ُيسذتحقهُمذاُإدراكُيمةنذهُالُالعقذلُألنُيذنقص؛ُوالُفي اُي زادُفالُالشرعُعنُجا ُامُعلى
ُمذذاُإنةذذارُأوُنىسذذهُبذذهُيسذذمُلذذمُبمذذاُتسذذميتهُوألنُالشذذرعُعلذذىُذلذذكُفذذيُالوقذذو ُفوجذذبُاألسذذما ُمذن
ُُ(1)ُذ.ذلكُفيُاألدبُسلوكُفوجبُتعالىُحقهُفيُجنايةُنىسهُبهُسمى

لُّ اَُمْدحٍُُأْوصا ُ ُأسماا هُ  َلتَُُْقدُُْم ْشَتَقةُ ُُة  م   ُ(2)ُل َمعانُح 

َنُأسما ُيُ ل ذاُداللذةُعلذىُنىسذهُالمقدسذةُوعلذىُصذىةُمذنُصذىاتهُُ-سبحانهُوتعذالى-وا 
ُنىسذذهُعلذذىُالداللذذةُفذيُمتىقذذةُةل ذذاُف سذمااه:ُذُ-رحمذذهُيُُ–العلذىُيقذذولُشذذي ُاإلسذالمُابذذنُتيمذذةُ

ُاآللذر،ُاالسذمُعليذهُدلُالذذيُالمعنذىُهذوُلذي ُصذىاته،ُمنُمعنىُعلىُيدلُاسمُةلُثمُالمقدسة،
ُمذعُنىسذهُعلذىُيذدلُوالذرحيمُللقذه،ُمذعُنىسهُعلىُيدلُواللالقُعزته،ُمعُنىسهُعلىُيدلُفالعزفز
ُبطرفذقُبذهُالملتصذةُوالصذىةُذاتذهُعلذىُيدلُاسمُةلُفصارُصىاته،ُجميعُتستلزمُونىسهُرحمته،
ُ(3)ذاللزومُبطرفقُاأللرُىُالصىةُوعلىُالتضمن،ُبطرفقُأحدهماُوعلىُالمطابقة،

وقدُوردُفيُسذورةُسذب ُعذددًاُمذنُأسذما ُيُالحسذنىُوهذيُأر عذةُعشذرُاسذمًاُنعرضذ اُمذعُ
ُمةانُورودهاُفيُاآليات:ُ

                                                           
ُ–ت:أشر ُبنُعبذدُالمقصذودُبذنُعبذدُالذرحيمُُ–محمدُبنُصالحُالعثيمينُُ–لمعةُاإلعتقادُشرحُابنُعثيمينُ(1ُ)

ُ.23صُُ-م1995ُ-م1415ُ–3ُطُ–مةتبةُطبرفةُ
ُ.216صُُ-هذ1417ُُ–2ُطُ–القاهرةُُ،مةتبةُابنُتيميةُ–قيمُالجوزفةابنُُ-متنُالقصيدةُالنونيةُ(2ُ)
ُ.163صُ–م1983ُ-هذ1403ُ–1ُطُ–بيروتُُ،دارُالكتبُالعلميةُ–بنُتيميةُالاإليمانُ(3ُ)
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  ،   الخب ر ،الحك: 

ََََِّّّْماُدَِِّفَّاْخِراَرة َّاْْلَ ََّوََلُ ِِ ْر
َ
َماَواِتََّوَماَِِّفَّاْأ ََّماَِِّفَّالس  ِيَََّلُ َِّاَّل  ْمُدَّّلِِل  َّاْْلَِكايمَََُّّوُهاوَََّّاْْلَ

 .[1:سب ُسورة]َّاْْلَبِ َُّ

 الرح  ، ال ت ر: 

َََََّّّماءََِّوَماََّيْعُرُجَّفِيَها ََّوَماَََّيُْرُجَِّمنَْهاََّوَماَّيَْنُِلَِّمَنَّالس  ِِ ْر
َ
َّالر ِحيمَََُّّوُهوََََّّيْعلَُمََّماَّيَلُِجَِِّفَّاْأ

ُ.[2:سب ُسورة]َّالَْغُفورَُّ

 الع د ، الحم د: 

ََِّّيَن َََر َّاَّل  اِطَّالَْعََِّاَََِّّو َِِّصَ ََْهاِديَّإََِلَٰ ََّو بَِِّ َُّهَوَّاْْلَ   نََِّلَّإَِِلَْ َِّمنَّر 
ُ
ِيَّأ وُِواَّالْعِلَْمَّاَّل 

ُ
أ

ُ.[6:سب ُسورة]َّاْْلَِميدَِّ

  الر: 

ََّّ َّ  ً َِِّفََّمْسَكنِِهْمَّآيَ َقْدَََّكَنَّلَِسَبإ 
ِْزِقََّربُِِّكْمََّواْشُكُرواََِّّمنَُُّكُواَّۖ َّوَِشَمال ََّّيَِمني َََّّعنََّجن ََّانََِّّلَ رِّ

ََّ ة ََََّّلُ ً ََّّبَْدَ َِب َََّّطيِّ  .[15:سب ُسورة]ََّغُفور َََّّوَرب 

 :الع ا، الكب ر 

ََََّّّ ذَِنَََّلُ
َ
َّلَِمْنَّأ َِّعنَد َُّإَِّل  ًُ َفاَع ََََّّٰوََّلََِّنَفُعَّالش  ِعَََّّإَِذاََّحّت  َّۖ ََّربُُّكمََّّْقَاَلَََّّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنَّفَُِّّ

 [23:سب ُسورة]َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُوا

 :التعا: 

ََََُّّّوُهَوَّالَْفَّ اُحَّالَْعلِيم ِ ََّيْفََُّحَّبَيَْنَناَّبِاْْلَ ِّ ُ[26:سب ُسورة]َّقُْلَََّيَْمُعَّبَيَْنَناََّربَُّناَُّثم 

  الحك  ، الع د: 

َّ َََّكَء ْقَُّمَّبِهَُِِّشَ ْْلَ
َ
ِيَنَّأ َّاَّل  ُروِنَ

َ
ََّّقُْلَّأ ََُُّّهوَََّّبَلََََّّّْۖلََك  ُ[27:سب ُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعَََََُِّّّّاّلِل 

ُ  
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 : الر 

ََّّ َََّّنْفِس َٰ َََّعَ ِضلُّ
َ
َماَّأ ََّّإََِل ََّّيُوِحََّّفَبَِماَّاْهَََّديُْتََِّّإَونََِّّقُْلَّإِنََّضلَلُْتَّفَإِن  ِ َََّّسِميع ََّّإِن هَََََُّّّۖربِّ َّقَرَِب 

ُ[50:سب ُسورة]

الصىاتُفلكلُاسمُس عر ُُوأماُعنُمعانيُاألسما ُفس شيرُإلي اُعندماُأعر ُمعاني
ُالصىةُالتيُهيُمنهُومعناها.
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   ر    ق: تا    الع   العا  رد  يا  :المط   الرا ع

إَنُصذىاتُيُالعلذىُةمذاُأسذما هُالحسذنىُمذنُحيذذثُإن ذاُغيذرُمحصذورةُبعذددُمعذينُفمذذاُ
إالُماُيشذتقُعرفناهُمنُالكتابُوصحيحُالسنةُثابتُصىةُهللُوالُنجت دُفيُإثباتُصىاتُألرى،ُ

ُمنُاألسما ُةماُأسلىنا.

ُ:(1)والصىاتُتنقسمُإلىُقسمينُذاتيةُوفعلية،ُومنُالصىاتُماُهوُمشتركُبين اُةالكالم

مثذلُُ-سذبحانه–الصىاتُالذاتية:ُهذيُالصذىاتُالتذيُاتصذ ُيُب ذاُوالُيذزالُمتصذىًاُب ذاُ
ُ.(2)الحةمةُوالقدرةُوالعزةُواليدُوالوجهُفةل اُمنُصىاتُالذات

–متىُشا ُف ذيُمتعلقذةُبمشذيئتهُُ-سبحانه–تُالىعلية:ُوهيُالصىاتُالتيُيىعل اُالصىا
ُ.(3)ةالللقُوالرزقُوالضحكُواالستوا ُُ-سبحانه

ََْقِدرَُّودليلُذلكُقولهُتعالى:ُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءََّو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ ُ.[36:سب ُسورة]َّقُْلَّإِن 

ُومنُالصىاتُالمشترةة:

َََّّقذالُتعذالى:ُ ذَِنَََّلُ
َ
َّلَِمْنَّأ َِّعنَد َُّإَِّل  ًُ َفاَع ََََّّٰوََّلََِّنَفُعَّالش  ِعَََّّإَِذاََّحّت  ََّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنَّفَُِّّ

.ُفةذالمُيُمذنُصذىاتهُالذاتيذةُوالىعليذةُ[23]سورةُسذب :َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُواَّۖ ََّربُُّكمََّّْقَاَلَّ
ُ(4)ُوفتكلمُمتىُشا .ف وُمتص ُبالكالمُ

ُرحمهُي:–وقالُابنُالقيمُ

مُ ُوه وَُ رُ ُالم َقد   َىَتانُ ..ُ.الذَُذان كَُُوالم ال   َُتاب َعَتانُ ُلألْفَعالُ ُص  

                                                           
 .25صُ–القواعدُالمثلىُفيُصىاتُيُوأسمائهُالحسنىُانار:ُ(1ُ)
محمدُبنُالطيبُبنُمحمدُبنُجعىرُبنُالقاسم،ُالقاضذيُأبذوُبةذرُُ–تم يدُاألوائلُفيُتلليصُالدالئلُانار:ُ(2ُ)

ُ،–1ُطُ–لبنذانُُ-ماسسذةُالكتذبُالثقافيذةُُ–ت:عمادُالذدينُأحمذدُحيذدرُُ–(ُهذ403الباقالنيُالمالكيُ)المتوفى:ُ
 .25صُ–الحسنىُُالقواعدُالمثلىُفيُصىاتُيُوأسمائهُ،298صُ–م1987ُُ-هذ1407ُ

 .السابقانار:ُ(3ُ)
 .83صُ–1ُجُ–القولُالمىيدُعلىُةتابُالتوحيدُانار:ُ(4ُ)
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َىاتُ ُوه َما ُ(1)َقائ َمَتانُ ُب الَبْيرُ ُالُبالَذاتُ ..ُ ُ.ه َماُإذُُْأيضاًُُالَذاتُ ُص 

ُوهي:ُ-سبحانهُوتعالى–وتقررُسورةُسب ُعددًاُمنُصىاتهُ

 :الحكم  -1

ف ذذوُحةذذيمُفذذيُللقذذهُُ(،الحةذذيم)وهذذيُصذذىةُذاتيذذةُمذذنُصذذىاتُيُسذذبحانهُوهذذيُمذذنُاسذذمُ
 ُ.شي ُلوفيُتقديرهُوفيُرزقهُف وُالمتقنُلك

ُقدُوردتُالصىةُفيُالسورةُفيُأكثرُمنُموضع:ُ

ُ.[1:سب ُسورة]َّاْْلَبِ ََُّّاْْلَِكيمَََُّّوُهوَََّّ...قالُتعالىُ

ََُُّّهوَََّّبَلََّّْ...وقالُجَلُوعال:ُ ُ.[27:سب ُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعَََََُِّّّّاّلِل 

ُواآلياتُفيُالقرآنُالدالةُعلىُهذهُالصىةُةثيرة:

نَْتََّّإن َ ََّّ...قالُتعالى:ُ
َ
ُ.[32:البقرةُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعلِيمََُّّأ

ََِّّفَْوَقََّّالَْقاهِرَََُّّوُهوَََّّ...وقالُسبحانهُ ُ.[18:األنعامُسورة]َّاْْلَبِ ََُّّاْْلَِكيمَََُّّوُهوَََِّّعَبادِ 

ُوالصىةُثابتةُفيُالسنةُالنبوية:ُ

ذذولُ ُإ َلذذىُأَْعَراب ذذيُ َُجذذا َُ:ُقذذالُ-رضذذيُيُعن مذذا–ُأبيذذهُعذذنسذذعدُُبذذنُمصذذعبُعذذن ُ-يُ َُرس 
ُيُ َُله ،َُشر فكَُُالََُُوْحَدهُ ُيُ ُإ الَُُإ َلهَُُالَُ:ُق لُْ:ُذَُقالََُُأق ول ه ،َُةاَلًماَُعل  ْمن ي:ُفقالُ-صلىُيُعليهُوسلم

ُ َُواْلَحْمدُ َُةب يًرا،َُأْكَبرُ  ْبَحانََُُةث يًرا،ُّلل َ يَن،َُرب ُ ُيُ ُس  ُ(2)ذاْلَحة يمُ ُاْلَعز فزُ ُب اهللُ ُإ الَُُق َوةََُُوالََُُحْولَُُالَُُاْلَعاَلم 

ُلوازمذذذذذذهُمذذذذذذنفذذذذذذيُاسذذذذذذمُيُتعذذذذذذالىُ)ُالحةذذذذذذيمُ(:ُذ...ُُ-رحمذذذذذذهُي–ويقذذذذذذولُابذذذذذذنُالقذذذذذذيمُ
يقاع ذذذذذاُموضذذذذذع ا،ُفذذذذذيُاألشذذذذذيا ُووضذذذذذعهُب فعالذذذذذه،ُلذذذذذهُالمقصذذذذذودةُالمحمذذذذذودةُالبايذذذذذاتُثبذذذذذوت ُوا 

                                                           
ُ.216صُُ-هذ1417ُُ–2ُطُ–القاهرةُُ،مةتبةُابنُتيميةُ–قيمُالجوزفةابنُُ-متنُالقصيدةُالنونيةُ(1ُ)
ُحُ–بابُفضلُالت ليلُوالتسبيحُوالذدعا ُُ–ةتابُالذةرُوالدعا ُوالتوبةُواالستبىارُُ-رواهُمسلمُفيُصحيحهُ(2ُ)

 .2072ُصُ–4ُجُ(2696ُ)
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ُأسذذذذذذذمائهُسذذذذذذذائرُوةذذذذذذذذلكُولوازمذذذذذذذه،ُاالسذذذذذذذمُل ذذذذذذذذاُإنةذذذذذذذارُذلذذذذذذذكُفإنةذذذذذذذارُالوجذذذذذذذوه،ُأحسذذذذذذذنُعلذذذذذذذى
ُ(1)ُ.ذالحسنى

  :الخبر  -2

فذالُيحذدثُفذيُملكذهُشذي ُُ،)اللبيذر(ُهُسبحانهوهيُمنُصىاتُيُالذاتيةُوهيُمنُاسم
ويعلذذذذمُحذذذذدوثُاألشذذذذيا ُقبذذذذلُُا،لبرهذذذذسذذذذبحان اُةبيرهذذذذاُوصذذذذبيرهاُإالُوعنذذذذدهُُ،والُحرةذذذذةُوالُسذذذذةنة

 (2)ُ.وقوع ا

ُوقدُوردتُهذهُالصىةُفيُاآليةُاألولىُمنُالسورة:

ُ.[1:سب ُسورة]َّاْْلَبِ ََُّّاْْلَِكيمَََُّّوُهوََّقالُتعالى:ُ

حاطتذذهُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-وتذذذةرُالسذذورةُمذذاُهذذوُمذذنُلبرتذذهُ للداللذذةُعلذذىُشذذمولُلبرتذذهُوا 
أنذذهُيعلذذمُمذذاُيذذدللُاألر ُمذذنُبذذذورُوميذذاهُأمطذذارُوحشذذرات،ُومذذاُفي ذذاُمذذنُمعذذادنُوثذذرواتُُب ذذا

وأموات،ُوماُيلرجُمن اُمنُنباتُوزروعُوأشجارُوعيون،ُولبيرُبماُينزلُمنُالسما ُمنُأمطارُ
وثلذذذوجُوصذذذواعقُومالئةذذذةُوشذذذ ب،ُولبيذذذرُبمذذذاُيصذذذعدُإلذذذىُالسذذذما ُمذذذنُطيذذذرُومالئةذذذةُوأعمذذذالُ

 (3)قُاألشيا ُمماُندركُوالُندرك،ُف وُاللبيرُسبحانه.وصوا ،ُوحتىُلبيرُب د

ُووردتُالصىةُفيُمواضعُعديدةُفيُةتابُيُسبحانه:

ََُّّ...عَزُوجل:ُ-قالُ ْعَملُونَََّّبَِماََّربِ  َََّّواّلِل  َََّ[16:التوبةُسورة].ُ

ِنَََّّ...وقالُتعالى:ُ
َ
ُ.[3:التحرفمُسورة]َّاْْلَبِ ََُّّالَْعلِيمَََُّّنب أ

                                                           
 .55ص1ُمدراجُالسالكينُج(1ُ)
المملكذةُالعر يذةُُ-مةتبةُالسوادي،ُجدةُُ–ت:ُعبدُيُبنُمحمدُالحاشديُُ–األسما ُوالصىاتُللبي قيانار:ُ(2ُ)

 .436صُ،6ابنُةثيرُجُ،294صُ،1جُ–م1993ُُُ-هذ1413ُُُ–1ُطُ–ُالسعودية
ُ–(ُهذذ1395محمذدُبذنُلليذلُحسذنُهذر ا ُ)المتذوفى:ُُ–شرحُالعقيذدةُالواسذطية،ُوفليذهُملحذقُالواسذطيةُانار:ُ(3ُ)

 .91صُ–هذ1415ُُُ–3ُطُ–اللبرُُ–دارُال جرةُللنشرُوالتوزفعُُ–ت:ُعلويُبنُعبدُالقادرُالسقا ُ
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الذذيُرواهُُ-رضذيُيُعنذه–وداللةُالصىةُمنُالسنةُماُجذا ُفذيُحذديثُمحمذدُبذنُقذي ُ
ي ُ َُلي ْلب َرن  يَُأوَُُْلت ْلب ر فن يرضيُيُعن ا:ُذ...ُُ–عنُأمناُعائشةُ ُ.(1)ذاْلَلب يرُ ُالَلط 

 :الم تر  -3

الُيضذذرهُذلذذكُيعىذذوُويبىذذرُذنذذوبُعبذذادهُُمذذنُاسذذمُيُالبىذذور،وهذذيُمذذنُصذذىاتُاألفعذذالُ
الُيضذذرهُوالُيعجذذزهُأنُيبىذذرُألهذذلُوُُ،ولذذي ُألحذذدُغنذذىُعذذنُمبىرتذذهُم مذذاُبلذذ ُفذذيُالعبذذادةُشذذي ،

 األر ُةل م.

ُودلتُالسورةُعلىُمبىرتهُسبحانه:

ُ.[2:سب ُسورة]َّالَْغُفورََُّّالر ِحيمَََُّّوُهوََّ...قالُتعالى:ُ

َْجَِّيََّقالُتعالى:ُ ِ ِينَََِّّلِّ اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  وَلَٰئَِ ََََّّّۖالص 
ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ ُسورة]ََّكرَِم َََّّورِْزق ََّّم 

ُ.[4:سب 

عالوةُعلىُماُذةرناُُ–جَلُوعالُُ-وثبتتُصىةُالمبىرةُفيُمواضعُعديدةُفيُةتابُيُ
ُمنُسورةُسب :

َِّقذالُتعذالى:ُ َماَواتََِِِّّفَََّّماََّوّلِِل  ََِِّّفَََّّوَماَّالس  ِِ ْر
َ
ُبََّّيََشاءََُّّلَِمنَََّّْيْغفِرََُّّاْأ ِ ََُعذِّ ََُّّيََشااءَََُّّمنَََّّْو ََّواّلِل 

ُ.[129:آلُعمرانُسورة]َّرَِحيم َََّّغُفور َّ

َُْدِرلُْكمََُّّْذنُوبَُكمََّّْلَُكمَََّّْيْغفِرََّّْوقالُتعالى: َََّّو نَْهارََََُّّتََِّْهاَِّمنََََّّْتْرِيََّجن ات 
َ
ََّوَمَساِكنَََّّاْأ

ًًَّ َِب ُ.[12:الص ُسورة]َّ ...َطيِّ

بعذدُُ-رضذيُيُعنذه-ومماُدَلُعلذىُمبىذرةُالبىذارُفذيُالسذنة:ُمذاُقالذهُعثمذانُبذنُعىذانُ
َُنْحذوََُُتَوَضذ ََُُمذنُْ:ُذوقذالُهذذا،ُوضذوئيُنحذوُيتوضذ ُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-النبيُرأيتأنُتوض ُ
وئ ي ض  ُ.(2)ذَُذْنب هُ ُم نَُُْتَقَدمََُُماَُلهُ ُّللَاُ َُغَىرََُُنْىَسه ،ُف ي  َماُي َحد  ثُ ُالََُُرْةَعَتْينُ َُصَلىُث مََُُهَذا،ُو 

                                                           
2ُجُ-ُ(974)ُحُ–بابُماُيقالُعندُدلولُالقبورُوالدعا ُألهل اُُ–ةتابُالجنائزُُ-صحيحهُُرواهُمسلمُفي(1ُ)

 .669صُ–2ُج
 .44صُ-1ُج(164ُ)ُحُ-بابُالمضمضةُفيُالوضو ُ–ةتابُالوضو ُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ)
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 الم ك: -4

مالكُالسمواتُواألر ُوماُبين ماُولذهُُ،ك(الُ وهيُمنُاسمُ)المَُُالذاتيةوهيُمنُالصىاتُ
 .ملكُيومُالدين

ُوالُعليذذهُآمذذرُالُقبضذذتهُوفذذيُلذذهُاألشذذيا ُالذذذيُالقذذاهرُالمالذذكقذذالُأبذذوُبةذذرُالبذذاقالني:ُذُو
 (1)ذ.ُحاارُوالُمبيح

ُسبحانه:ُ-واآلياتُفيُالسورةُتدلُعلىُهذهُالصىةُفقدُقالُ

َّ...َََُّّماَواتََِِِّّفَََّّماَََّل ََِِّّفَََّّوَماَّالس  ِِ ْر
َ
ُ.[1:سب ُسورة] ..اْخِرَرةََِِِّّفََّّاْْلَْمدَََُّّوََلََُّّاْأ

ُودالالتُهذهُالصىةُفيُالقرآنُةثيرةُومن ا:

 .[26عمران:ُآلُسورة]َّ ...الُْملِْ َََّّمالَِ ََّّالل ُهم ََّّقُلَِّقالُتعالى:ُ

ِينََِّّيَوْمَََِّّمالِِ َّجَلُفيُعاله:ُ-وقالُيُ  .[4:سب ُسورة]َّالِّ

ُوداللةُالسنةُعلىُهذهُالصىة:

فذيُمذاُيقذالُمذنُذةذرُبعذدُالصذالةُُ-رضيُيُعنه–ماُجا ُفيُحديثُالمبيرةُبنُشعبةُ
،َُلهُ َُله ،َُشر فكَُُالََُُوْحَدهُ ُّللَاُ ُإ الَُُإ َلهَُُالَُالمىروضة:ُذُ ،َُوَلهُ ُالم ْلك  ل ُ َُعَلىَُوه وَُُالَحْمد  ...َُُشذْي ٍُُة  ير  َقذد 

 (2)ذ

ُإنمذذذاُألنذذذهُ؛هوَقذذذيىُ ُأنُعذذذنُفضذذذالًُُ،يذذذهدانُ ي ُُملذذذكُموهَُتَذذذي ُُالُ-جذذذَلُفذذذيُعذذذاله-ُالبذذذارُيُلذذذكمُ ُو
يجذذادهُ،وللقذذهُوحسذذنُتصذذوفرهُبإبداعذذهُيسذتحقه ُأوُمنذذهُينذذزعُأنُيلشذذىُوالُ،يةذذنُلذذمُأنُبعذذدُإيذذاهُوا 
ُ(3)ُ.مجازُسواهُمنُلكومُ ُ،حقاُالملكُف وُ،عنهُيدفع

ُ

                                                           
 .384صُ–تم يدُاألوائلُفيُتلليصُالدالئل(1ُ)
 .168صُ-1ُج(884ُ)ُحُ–بابُالذةرُبعدُالصالةُُ–ةتابُاآلذانُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ)
 .بتصر 80ُصُ-1ُجُ-األسما ُوالصىاتُللبي قيُ(3ُ)
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 :الرَّحم   -5

ُ،ف ذوُرحذيمُبعبذادهُالمذامنينُ،وهيُمنُالصىاتُالىعليةُوهيُمنُاسميُالذرحمنُوُالذرحيمُ
 .(1)الُيعجلُل مُالعذابُ

ثبذذذاتُالسذذذورةُإرسذذذالُاألنبيذذذا ُ ودلذذذتُالسذذذورةُعلذذذىُصذذذىةُالرحمذذذةُبذذذذةرُاسذذذمُيُالذذذرحيم،ُوا 
نزالُالصح ُوالكتبُدليلُعلىُرحمةُيُبعباده.ُ ُالرسلُوا 

ُ.[2:سب ُسورة]َّالَْغُفورََُّّالر ِحيمَََُّّوُهوَََّّ...تعالى:ُ-قالُيُ

رَْسلَْناكََََّّوَماتعذالى:ُ-وقذالُيُ
َ
ََّّأ ًًََّّإَِّل  ْكاََثََََّّولَِكان َََّّونَِذيًراَّشَِشً اَّلِلن اِسََََّّكف 

َ
َََّّلََّّانل ااِسََّّأ

،ُفمذذنُماذذاهرُرحمذذةُيُسذذبحانهُإرسذذالهُاألنبيذذا ُوالرسذذل،ُقذذالُتعذذالى:ُ[28:سذذب ُسذذورة]ََّيْعلَُمااونََّ
رَْسلَْناكََََّّوَما

َ
ََّّأ ًًََّّإَِّل  ُ.[107األنبيا :ُسورة]َّلِلَْعالَِمنيَََّّرمَْحَ

رَْسالَْناََّوَماتعذالى:ُُ-وقالُيُ
َ
ً ََِِّّفََّّأ ََا ََّّنَاِذير ََِّّمانََّّْقَْر رِْسالَُّْمََّّْبَِمااَّإِن ااَُّمَْتَفُوَهااَّقَااَلََّّإَِّل 

ُ
َّأ

ُ.[34:سب ُسورة]َََّكفُِرونَََّّبِهَِّ

ُوقدُدلُعلىُصىةُالرحمةُآياتُةثيرة:

ء ََُُّّك ََّّوَِسْعَتَََّّرب َناتعالى:ُُ-قالُيُ ًًََََّّشْ ُ.[7:غافرُسورة]َّوَِعلًْماَّرمَْحَ

َََّّربُُّكمَََّّْكَََّبَّتعالى:ُُ-وقالُيُ ًََََّّنْفِسهََََِّّعَ ُ.[54:األنعامُسورة]َّالر مْحَ

ُوداللةُصىةُالرحمةُمنُاألحاديث:

ذولُ َُقذالَُ:َُقذالَُُرضذيُيُعنذه،-ماُجا ُفيُالحديثُالقدسيُالذيُرواهُأبذوُهرفذرةُ ُ-ّللَاُ َُرس 
ذذوَُُة َتاب ذذهُ ُف ذذيَُةتَذذبَُُالَلْلذذقَُُّللَاُ َُقَضذذىَُلَمذذاذ:َُوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُيُ ُصذذلى ْنذذَدهُ َُف   َُرْحَمت ذذيُإ نَُُالَعذذْر ُ َُفذذْوقَُُع 

ُ(2)ذَغَضب يَُغَلَبتُْ

                                                           
 .436صُ-6ُجُ-ابنُةثيرُانار:ُ(1ُ)
ِيََّوُهاوََُّبذابُمذاُجذا ُفذيُقولذهُتعذالىُ–ةتذابُبذد ُالللذقُُ–رواهُالبلاريُفذيُصذحيحهُ(2ُ) ََّّاَّل 

ُ
َُّثام ََّّاْْلَلْا ََََّّيبْاَدأ

 .106صُ-4ُجُ–(3194ُ)ُحُ–ُيُعِيُد َُّ



50
 

 الع  : -6

ف ذوُسذبحانهُيعلذمُةذلُُ(،العلذيم)ُتعذالىُوهذيُمذنُاسذمُيُ،صىةُمذنُالصذىاتُالذاتيذةهيُ
ويعلذذمُمذذاُُ،نُإنُةذذانُمذذاُلذذمُيةذذوُنئويعلذذمُمذذاُهذذوُةذذائنُإنُةذذانُويعلذذمُمذذاُهذذوُةذذاُ،شذذي ُفذذيُملكذذه

ُوذلكُمماُتىردُبعلمهُسبحانه.ُتلىيهُالصدورُمنُالنواياُوالوسوسات

ُوداللةُالسورةُفيُإثباتُهذهُالصىة:

ََِِّّفََّّيَلِاجَََُّّمااََّيْعلَمَُّتعذالى:ُُ-قذالُيُ ِِ ْر
َ
اَماءََِِّّمانَََّّيَاْنُِلَََّّوَمااَِّمنَْهااَََّيْاُرجَََُّّوَمااَّاْأ َّالس 

ُ.[2:سب ُسورة]َّفِيَهاََّيْعُرجَََُّّوَما

ََّّبََلَََّّٰقُلَّْتعذالى:ُُ-وقذالُيُ ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ
ْ
ة ََِّّمثَْقااُلَََّّعنْاهَََُّّيْعاَُُّبََّّالَْغيْاِبَََّّلَََّّ لِمََََِّّلَأ َِِّفَََّّذر 

َماَواتَِّ ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
ُ.[3:سب ُسورة]َّاْأ

ُ.[26:سب ُسورة]َّالَْعلِيمََُّّالَْفَّ احَََُّّوُهوََّتعالى:ُُ-وقالُيُ

ََّّإِن ََّّقُلَّْتعالى:ُُ-وقالُيُ ِ مََُّّبِاْْلَ َََِِّّّيْقِذُفَََّّربِّ ُ.[48:سب ُسورة]َّالُْغُيوِبَََّّعَل 

ُومماُدلُعلىُإثباتُهذهُالصىةُفيُمواضعُألرىُمنُالقرآن:

ْقِديرَََُّّذلَِ َّتعالى:ُُ-قالُيُ ُ.[96:األنعامُسورة]َّالَْعلِيمََِّّالَْعَََََََِِّّّّ

ََُّّيْظِهرََُّّفَََلََّّالَْغيْبَََِّّ لِمَُّسبحانه:ُُ-وقالُيُ َحًداََّغيْبِهََََِّّعَ
َ
ُ.[26:الجنُسورة]َّأ

ُومنُداللةُالسنةُعلىُصىةُالعلم:

رضذيُيُعن ذاُُ–ماُجا ُفيُحديثُعبدُالرحمنُبنُعو ُلماُس لُأمُالمامنينُعائشةُ
ُافتذذذتحُالليذذذلُمذذذنُقذذذامُإذاُةذذذانُفقالذذذت:بذذذ يُشذذذي ُةذذذانُيىتذذذتحُالنبذذذيُصذذذالتهُإذاُقذذذامُمذذذنُالليذذذلُُ-

ذذذذذمَُذُُ:صذذذذذالته يَةائ يذذذذذَل،َُجْبَرائ يذذذذذَل،َُربَُُالل   رََُُوا  ْسذذذذذَراف يَل،َُوم  ،ُالَسذذذذذَماَواتُ َُفذذذذذاط  ُاْلَبْيذذذذذبُ َُعذذذذذال مََُُواأْلَْر  
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مُ َُأْنتََُُوالَشَ اَدة ، كََُُبْينََُُتْحة  َباد  ن يَُيْلَتل ى وَن،ُف يهُ َُةان واُف يَماُع  ذنَُُف يذهُ ُاْلت ل ذ َُُل َمذاُاْهد  ذَك،ُاْلَحذق ُ ُم  ُب إ ْذن 
َراطٍُُإ َلىَُتَشا ُ َُمنَُُْتْ د يُإ َنكَُ ُ(1)ذم ْسَتق يٍمُُص 

:ُذَُقذالَُُ-َوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُيُ ُصذلىُ-الَنب ذي ُ َُعذنُ ُ-رضذيُيُعن مذا-وةذلكُحديثُابذنُعمذرُ

،ُالَبْيبُ َُمَىات يحُ  ُ.(2)...ُالحديثُذّللَاُ ُإ الََُُيْعَلم َ اُالََُُلْم  

َنُعلمُالبيبُصىةُتىردُيُ ب ذاُفذالُيعلذمُمللذوقُمذنُالجذنُوالُمذنُُ-وتعذالىُسذبحانه-وا 
ُالمالئةةُوالُمنُالبشرُقطعًاُعلمُالبيب.

ةذذانُالنذذذا ُقذذذديمًاُيانذذونُأنُالجذذذنُتعلذذذمُالبيذذبُفاإلنسذذذانُمذذذاُأوتذذيُمذذذنُالعلذذذمُإالُقلذذذياًل،ُ
ُمنُاألعمالُالحاضرة،ُوالجنُعلمتُاألعمالُالااهرةُفقذطُولذمُتعلذمُشذيئًاُمذنُ فيلىىُعلي مُةثير 
البيذذذبُفةذذذانُبذذذذلكُياذذذنُاإلنسذذذانُأنُالجذذذنُتعلذذذمُالبيذذذب،ُوالجذذذنُةانذذذتُتذذذدعيُعلذذذمُالبيذذذبُوةذذذانُ

عليذذذهُ-لنذذذا ،ُفتذذذ تيُالسذذذورةُلتذذذدح ُهذذذذاُاالدعذذذا ُبذذذذةرُقصذذذةُمذذذوتُسذذذليمانُيصذذذدقُبعذذذ ُا
فلماُتوفىُيُسليمانُةانُمتكئًاُعلىُعصاهُعلىُهيئتهُعنذدماُيقذومُهللُسذبحانه،ُفانذتُُ-السالم

الجذذنُأنذذهُقذذائم ُهلل،ُفمذذاُعلمذذتُالجذذنُإالُلمذذاُأكلذذتُاألرضذذةُمذذنُعصذذاهُفلذذرُفعلمذذتُبعذذدهاُالجذذنُ
يعلمونُالبيبُماُلبثواُفيُهذهُاألعمذالُالشذاقةُباذن مُُ–الجنُُ–لوُةانواُموته،ُفعلمُالنا ُأن مُ

ةذذانُقذذدُسذذ لُيُأنُيلىذذيُُ-عليذذهُالسذذالم-حذذي،ُوقيذذلُأنُسذذليمانُُ-عليذذهُالسذذالم-أنُسذذليمانُ
ُ.ُ(3)موتهُعلىُالجنُليعلمُالنا ُأَنُالجنُالُتعلمُالبيبُ

َّبَالَّْعبذادةُالمشذرةينُل ذمُقذالوا:ُوالمالئةةُةذلكُالُتعلمُالبيب،ُفىيُساالُيُل مُعذنُ
ن َََّّيْعُبُدونَََََّّكنُوا ْكََثُُهمََّّْاْْلِ

َ
ئلتُعنُعبادةُالمشرةينُل مُُُمْؤِمُنوَنََّّبِِهمََّّْأ وذلكُأنُالمالئةةُلماُس 

قالواُإن مُةانواُيعبدونُالشياطين،ُفعبادةُالشياطينُتت تىُب نُيضلُهاال ُالمشرةون،ُفاالستجابةُ
فحملذواُُ–وهذمُالُيعرفذونُالبيذبُُ–لتوجيهُالضاللةُعبذادة،ُولمذاُةانذتُالعبذادةُمذنُأعمذالُالقلذوبُ

                                                           
(770ُ)ُحُ–بابُالدعا ُفيُصالةُالليلُوقيامهُُ-ةتابُصالةُالمسافرفنُوقصرهاُُ–رواهُمسلمُفيُصحيحهُ(1ُ)
 .534صُ-1ُجُ–
ُّللَا َُتَعذاَلى:ُُ-ةتابُالتوحيدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ) َُفذاَلُبابَُقذْول  َُأَحذًداَعذال م ُالَبْيذب  َُعَلذىَُغْيب ذه  ُي ْا  ذر 
 .116صُ-9ُجُ–(7379ُ)ُحُ–
 .442صُ-4ُجُ–تىسيرُالماورديُ،281صُ-14ُجُتىسيرُالقرطبيُ،300ص25ُمىاتيحُالبيبُجانار:ُ(3ُ)
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ْكََثََُّّقول مُعلىُاألكثرفذةُ
َ
دونُالقطذعُبذالجميعُفلذي ُللمالئةذةُعلذمُبمذاُفذيَُُّمْؤِمُناوَنََّّبِِهمََُّّْهمَّْأ

ُ.(1)قلو  مُفماُقالوا:ُجميع مُب مُمامنونُواكتىواُبالقولُذُأكثرهمُذُ

 الر ق: -7

ُ،يذذرزقُمذذذنُيشذذذا ُ(،الذذرازقُوالذذذرزاق)يُُيمذذنُصذذذىاتُاألفعذذالُومن ذذذاُاسذذذمُوهذذذهُالصذذذىة
 .والُلشيةُالىقرُ،دونُتبرفرُلإلنىاقُ،ةيىماُشا 

ِْزِقََّربُِِّكْمََّواْشُكُرواَََّلََُِّّمنَُُّكُواتعالى:ُُ-قالُيُ ُ.[15:سب ُسورة]َّرِّ

ِنَََّّيَْرُزقُُكمََّمنَّقُلَّْوقالُتعالى:ُ َماَواتََِّّمِّ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ََُّّقُلََِّّۖ ََّواْأ ُ.[24:سب ُسورة]َّاّلِل 

ِْزَقَّلَِمنَّوقالُتعالى:ُ َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ ََْقِدرَُّقُْلَّإِن  ُ.[36:سب ُسورة]َّيََشاُءََّو

َِّوقالُتعالى:ُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَِّعَبادِ  َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َََّّقُْلَّإِن  ََْقِدُرَََّلُ نَفْقَُّمََّوَماََّو
َ
ِنَّأ ء ََّّمِّ َََّشْ

ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوُهوَََّّۖ ََُّيْلُِفهَََُّّفُهوََّ ُ.[39:سب ُسورة]َّالر 

ُةثيرة:ودالالتهُفيُسورُالقرآنُاأللرىُ

نَْتَََّّواْرزُْقَناقالُتعالى:ُ
َ
ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوأ ُ.[114المائدة:ُسورة]َّالر 

َََّّإِن َّوقالُتعالى:ُ ز اُقََُّّهوَََّّاّلِل  ُ.[58الذارفات:ُسورة]َّالَْمَّنِيََُّّالُْقو ةََُِّّذوَّالر 

ُول ذهُالصىةُداللةُفيُالسنة:

صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُُ-أنُسذذمعُالنبذيُ-رضذذيُيُعنذذه-فىذيُحذذديثُعمذذرُبذذنُاللطذابُ
ذذمَُُْلذذوُْيقذذول:ُذ ْنذذت مَُُْأَنة  ل ذذهُ َُحذذقَُُّللَاُ َُعَلذذىَُتَوَةل ذذونَُُة  ز ْقت مَُُْتَوةُّ وُالَطْيذذرُ ُي ذذْرَزقُ َُةَمذذاَُلذذر  َماًصذذاَُتْبذذد  وحُ ُل  َُوتَذذر 
ُ(2)ذب َطاًنا

ُ
                                                           

 .557صُ-8ُجُ-البحرُالمحيطُفيُالتىسيرُانار:ُ(1ُ)
وقذذالُُ،.573صُ-4ُجُ–(2344ُ)ُحُ-بذذابُفذذيُالتوةذذلُعلذذىُيُ–أبذذوابُالزهذذدُُ–رواهُالترمذذذيُفذذيُسذذننه(2ُ)

 .قالُاأللباني:ُصحيحُ،حديثُحسنُصحيح
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ُوالرزقُنوعان:

األول:ُهذذوُمذذاُيذذرزقُبذذهُيُللقذذهُةافذذةُمذذنُاإلنسذذانُوالحيذذوانُوالجذذن،ُمسذذلم مُوةذذافرهمُ
رضذيُيُ–فذيُحذديثُأبذيُموسذىُاألشذعريُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-وفاجرهم،ُومنُذلكُماُقاله

َعهُ َُأًذىَُعَلذذىَُأْصذذَبرُ َُأَحذذدُ َُمذذا:ُ»َقذذالَُُ-عنذذه ذذنََُُسذذم  مُُْي َعذذاف ي  مُُْث ذذمَُُالَوَلذذَد،َُلذذهُ َُيذذَدع ونَُُّللَا ،ُم  ،ُ(1)ذَوَفذذْرز ق   
ُوقدُيةونُالرزقُفيُهذاُالنوعُاألولُمااًلُحرامًاُةالر ا،ُأوُطعامًاُمحرمًاُةالميتةُولحمُاللنزفر.

والثذذذاني:ُلذذذاصُبذذذالمامنينُوهذذذوُرزقُالقلذذذوبُباإليمذذذانُوالعلذذذمُوالحةمذذذة،ُوالذذذرزقُالحذذذاللُ
ُالذيُبهُيصلحُالمامنُدينهُودنياه.

لُشب ةُعندُالمشرةينُلَماُانواُأَنُالذيُيرزق مُاليذومُالُمذانعُلرزقذهُإذاُوالنوعُاألولُشةَُ
ِْزَقَّلَِمنَّيََشاءََُّوََْقِدُرَّجمع مُفيُداٍرُأ لرى،ُوماُنحنُبمعذبين،ُف جاب مُي:ُ َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ قُْلَّإِن 

َّانل اِسَََّّلََّيْعلَُمونََّ ْكََثَ
َ
َّأ ُ.[39:سب ُسورة]ََّوَلَِٰكن 

  :جا ي م   -8

والكذافرُوالمشذركُُ،فسبحانهُيجازيُالمحسنُعلىُإحسانهُ،وهيُصىةُمنُصىاتُاألفعال
ُةىرهُوشرةهُوعصيانه.ُوالاالمُعلى

ُوالسورةُأثبتتُهذهُالصىةُفيُآياتُعديدةُمن ا:

اِْلَاِتَََّّقالُتعالى:ُ ِيَنَّآَمُنواَّوََعِملُواَّالص  َْجََِّيَّاَّل  ِ وَلَٰئَِ ََِّّلِّ
ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ ُسورة]َّرَِم َّكََََّّورِْزق ََّّم 

ُ.[4:سب 

َٰلِااَ ََّجََََّْناااُهمَّبَِماااََّكَفااُرواَّ َّوقذذالُتعذذالى: َََُّّنَااازِيََّوَهاالَََّّْذ ُسذذورة]َّالَْكُفااورَََّّإَِّل 
 .[5:سب 

ِِلام َّوقذالُتعذالى:ُ
َ
َّأ ِانَّرِِّْجاَّ  َّمِّ وَلَٰئَِ َّلَُهْمََّعَذاب 

ُ
ِيَنََّسَعْوَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ

ُسذورة]ََّواَّل 
 .[17:سب 

                                                           
ُ-9ُجُ–(7378ُ)ُحُ–بابُإنُيُهوُالذرزاقُذوُالقذوةُالمتذينُُ–ةتابُالتوحيدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)

 .115ص
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ََّمْنَّآَمَنَّوََعِمَلَّوقالُتعالى:ُ َّإَِّل  ُِبُكْمَِّعنَدنَاَُّزلَِْفَٰ َقرِّ َُ ِّتَّ
ْوََّلُدُكمَّبِال 

َ
ْمَوالُُكْمََّوََّلَّأ

َ
َوَماَّأ

ْعِفَّبَِماََّعِملُواََّوُهْمَِِّفَّالُْغُرفَاِتَّآِمُنونََّ ِ وَلَٰئَِ َّلَُهْمََّجََّاُءَّالضِّ
ُ
 .[37:سب ُسورة]ََّصاِْلًاَّفَأ

ِينََّوقالُتعالى:ُ اونََََّّواَّل  وَلَٰئِاَ َِِّفَّالَْعاَذاِبََُّّمَُْضُ
ُ
ُسذورة]َّيَْسَعْوَنَِِّفَّآيَاَِِنااَُّمَعااِجَََِّنَّأ

 .[38:سب 

ُوفيُالقرآنُماُيثبتُداللةُهذهُالصىةُفيُمواضعُمتعددة:

ْمَثالَِهاََّعْْشََُّّفَلَهََُّّبِاْْلََسنًََََِّّجاءََََّّمنَّْقالُتعالى:ُ
َ
يِِّئًََََِّّجاءََََّّوَمنََّّْأ َََُّّيََّْ َّفَََلََّّبِالس  ََّوُهمََِّّْمثْلََهاَّإَِّل 

ُ.[60األنعام:ُسورة]َُّيْظلَُمونَََََّّّلَّ

َََّّإِن ََّّوقال: قِنيَََََّّيَِّْيَّاّلِل  ِ ُ.[88:يوس ُسورة]َّالُْمَََّصدِّ

ُوداللةُمجازاةُيُمنُالسنة:

ُيَُُإ نَُذ:ُوسذلمُعليهُيُصلىُ-يُرسولُقال:ُقالُ،رضيُيُعنه–ُمالكُبنُأن ُعن
ًناَُيْال مُ ُالَُ ْنَياُف يُب َ اُي ْعَطىَُحَسَنًة،ُم ْام  َرة ،ُف يُب َ اَُوف ْجَزُىُالدُّ َُمذاُب َحَسذَناتُ َُفي ْطَعمُ ُاْلَكاف رُ َُوَأَماُاآْلل 

ُ ُب َ اَُعم لَُ ْنَيا،ُف يُّلل َ َرة ،ُإ َلىَُأْفَضىُإ َذاَُحَتىُالدُّ ُ(1)ذب َ اُي ْجَزُىَُحَسَنةُ َُلهُ َُتك نَُُْلمُُْاآْلل 

اإلحسذذذذانُُيجذذذزُييُتعذذذذالىُُ:ُذنذذذامنُأن-رحمذذذهُيُُ–قذذذالُالشذذذي ُمحمذذذذدُبذذذنُعثيميذذذذينُ
ُُ(2)ذباإلحسان

 :الع   -9

فلهُالعزةُالمطلقةُالُيعترفهُُ،منُاسمُيُالعزفزُ-عَزُوجلَُ-ُوهيُصىةُذاتيةُمنُصىاته
 سبحانهُوتعالى.-ُنقص

                                                           
بذذابُجذذزا ُالمذذامنُبحسذذناتهُفذذيُالذذدنياُُ–ةتذذابُصذذىاتُصذذىةُالقيامذذةُوالجنذذةُوالنذذارُُ-رواهُمسذذلمُفذذيُصذذحيحهُ(1ُ)

 .2162صُ-4ُجُ–(2808ُ)ُحُ–واآللرةُوتعجيلُحسناتُالكافرُفيُالدنياُ
ُ–ُدارُابذنُالجذوزي،ُالمملكذةُالعر يذةُالسذعوديةُ–ُمحمدُبنُصالحُالعثيمذينُ–القولُالمىيدُعلىُةتابُالتوحيدُ(2ُ)
 .بتصر 259ُصُ-2ُجُ–هذ1424ُُ–2ُط
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ودللذذذتُالسذذذورةُعلذذذىُُوأثبتذذذتُالسذذذورةُهذذذذهُالصذذذىةُبذذذذةرُاسذذذمُيُ)العزفذذذز(ُفذذذيُموضذذذعين،
ُالصىةُفيُمواضعُغيرها:

ِميدَِّعَزُوجل:ُ-قالُ اِطَّالَْعََََِِّّّاْْلَ َِِّصَ ََْهِديَّإََِلَٰ ُ.[6:سب ُسورة]ََّو

ََُُّّهوَََّّبَلَّْسبحانهُوتعالى:ُ-وقالُ ُ.[27:سب ُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعَََََُِّّّّاّلِل 

ِياانَََّّاْدُعااواَّقُاالَِّجذذَلُفذذيُعذذاله:ُ-وقذذالُ ََُِّّدونََِِّّماانََّّْزََعْمااَُّمََّّْاَّل  َِّمثَْقاااَلَََّّيْملُِكااونَََََّّّلََّّاّلِل 
ة َّ ااَماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر

َ
ِهاا  ََِّّماانََِّّْماانُْهمََََّّْلَََُّّوَماااَِِّشْك ََِّّماانََّّْفِيِهَماااَّلَُهاامَََّّْوَماااَّاْأ َََّ[ُسذذورة

ُ.[22:سب 

ُوالصىةُثابتةُفيُغيرُآيةُمنُآياتُالكتابُالحةيم:

ةَََّّإِن َّقالُعَزُمنُقائل:ُ ََِّّالْعَِّ  ِميعََُُّّهوََََّّمِيًعاَّّلِِل  ُ.[65:يون ُسورة]َّالَْعلِيمََُّّالس 

َََِّّربَِِّ ََُّّسبَْحانََّوقال:ُ اَّالْعَِّ ةَََِّّربِّ ُ.[180:الصافاتُسورة]َّيَِصُفونََََّّعم 

ُومنُالسنةُنستدلُعلىُثبوتُهذهُالصىة:

ُأَع وذُ ذ:َُيق ولُ َُةانَُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-الَنب يََُُأنَُُرضيُيُعنهُ:–ماُرواهُابنُعبا ُ
َزت َك، يَُأْنتَُُإ الَُُإ َلهَُُالَُُاَلذ يُب ع  ،ُالَُُاَلذ  نَُُُّيم وت  ْن  َُُوالج  ُ(1)ذَيم وت ونََُُواإل 

ُوشذرُسذو ُةذلُعذنُبرا تذهُعزتذهُتمامُومنُالتامةُالعزةُله":-رحمهُيُُ–قالُابنُالقيمُ
ُ(2)ُذوعيب

ُ

ُ

                                                           
ُ–(7383ُ)ُحُ–ُاْْلَِكايُمََّّالَْعََََََُِّّّّوُهوََّبذابُقذولُيُتعذالى:ُُ–ةتابُالتوحيدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)
 .116صُ-9ُج
ُُ–دارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبنانُُُ–ُابنُقيمُالجوزفةُُ–شىا ُالعليلُفيُمسائلُالقضا ُوالقدرُوالحةمةُوالتعليلُُ(2)

 .180صُُ–م1978ُهذ/1398
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 :حم دال -10

ف وُالحميذدُفذيُذاتذهُوفذيُأسذمائهُالحسذنى،ُُ،تعالىهللُذاتيةُالُوصىةُالحميدُمنُالصىات
 وهوُالمحمودُفيُذلكُةله.ُ،وشرعهُوقدرهُ،وفيُأفعالهُ،وفيُصىاتهُالعليا

ُوفيُالسورةُماُيدلُعلىُهذهُالصىة:

َماَواِتَّقالُتعالى:ُ ََّماَِِّفَّالس  ِيَََّلُ َِّاَّل  ْمُدَّّلِِل  ََِِّّفَََّّوَمااْْلَ ِِ ْر
َ
َّ ...ْخِراَرةَِّاَِِّفََّّاْْلَْمادَََُّّوََلََُّّاْأ

ُ.[1:سب ُسورة]

ِميدَِّ وقالُتعالى: اِطَّالَْعََََِِّّّاْْلَ َِِّصَ ََْهِديَّإََِلَٰ ُ.[6:سب ُسورة]ََّو

ُوفيُمواضعُمتىرقةُمنُالقرآنُدلتُعلىُثبوتُهذهُالصىةُللبنيُالحميد:

ن َََّّواْعلَُمواقالُتعالى:ُ
َ
َََّّأ ُ.[267:البقرةُسورة]َّمَحِيد َََّّغِن ََّّاّلِل 

ِيََّوُهوََّوقذالُتعذالى:ُ ُِلََّّاَّل  اََّقَنُطاواََّمااََّبْعادََِِّّمانََّّْالَْغيْاَ ََُّّياَْنِّ ََنُْْشُ َّالْاَوِ َََُّّّوُهاوَََّّرمَْحَََّاهَََُّّو
ُ.[28:الشورُىُسورة]َّاْْلَِميدَُّ

ُعلىُهذهُالصىة: ُومنُالسنةُماُيدلُّ

عذنُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-لمذاُسذ لواُالنبذيُ-عنذهُيُرضذي-ُع جذرةُبذنُماُرواهُةعذبُ 
ذذمَُُق ول ذذوا:ُقولذذوا...ُذُصذذلىُيُعليذذهُوسذذلم:ُ-فقذذالُالتشذذ دُفذذيةيىيذذةُالصذذالةُعلذذىُأهذذلُالبيذذتُ ُالل  

يَم،ُآلُ َُعَلىَُصَلْيتََُُةَماُم َحَمٍد،ُآلُ َُوَعَلىُم َحَمٍد،َُعَلىَُصل ُ  يدُ ُإ َنكَُُإ ْبَراه  َُُحم  يد  ُُ.(1)ذَمج 

ُفيُنونيتهُفيُحمدُالحميد:ُ-رحمهُي–وقالُابنُالقيمُ

وًضاَُةانََُُأو..ُ.َواقعُحمدَُفةلُالحميدَُوه وَُ ُاأْلَْزَمانُمدىَُمْىر 

ودَُمأل يرهُجمعيهُاْلو ج  ُحسبانَُوالَُُعدٍَُُماُغيرُمن..ُ.َوَنا 

                                                           
َااذََّبذذابُقولذذهُتعذذالىُُ،ةتذذابُأحاديذذثُاألنبيذذا ُ–رواهُالبلذذاريُفذذيُصذذحيحهُ(1ُ) َََُّّواَّت  ُحُ–َُرلِاايًَلََّّإِبْااَراهِيمَََّّاّلِل 
 .146صُ-4ُجُ–(3370ُ)



57
 

ْبَحاَنهُ ُأَهلهُه وَُ هُ ُس  ُ(1)االحسانُُذ يُوص ُالمحامدُةل..ُ.َوب َحْمد 

 :المش ئ  -11

في ذديُمذنُُ،فسذبحانهُيىعذلُمذاُشذا ُمتذىُشذا ُ،وهيُمنُصذىاتُاألفعذالُللمذولىُسذبحانه
 .نُةيىماُشا وفنصرُالمامنيُ،وفنزلُالبيثُمتىُشا ُ،وفرزقُمنُيشا ُ،يشا ُويضلُمنُيشا 

ُودلتُالسورةُعلىُهذهُالصىةُ:

ََّّإِنقذالُتعذالى:ُ
ْ
ََّّبِِهمََََُّّنِْسْفََّّن َشأ َِ ْر

َ
وََّّْاْأ

َ
ِانَََّّكَِساًفاََّعلَايِْهمََّّْنُْساقِْطََّّأ اَماءََِّّمِّ ُسذورة]َّالس 

ُ.[9:سب 

ََْقِدرَُّوقالُتعالى:ُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاءََُّو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َّانل اِسَََّّلََّيْعلَُمونَََّّقُْلَّإِن  ْكََثَ
َ
َّأ ََّوَلَِٰكن 

ُ.[36:سب ُسورة]

ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَّوقالُتعالى:ُ َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َِّقُْلَّإِن  َََِّّعَبادِ  ََْقِدُرَََّلُ نَفْقَُّمََّوَماََّو
َ
ِنَّأ ء ََّّمِّ َََّشْ

ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوُهوَََّّۖ ََُّيْلُِفهَََُّّفُهوََّ ُ.[39:سب ُسورة]َّالر 

ُوةماُالصىاتُالسابقةُدَلُالقرآنُعلىُهذهُالصىةُفيُأكثرُمنُآية:

ََِِّّفَََّّمنََّّْخَمنََََّّربَُّ َََّّشاءََََّّولَوَّْقالُتعالى:ُ ِِ ْر
َ
ُ.[99:يون ُسورة]َّ ...َمِيعاَُُّكُُّهمََّّْاْأ

ََِّّإَونَّْوقالُتعالى:ُ
ْ
ُ.[43:ي ُسورة]َُّينَْقُذونَََُّّهمَََّّْوََّلََّّلَُهمَََِّّْصَِخَََّّفَََلََُّّنْغرِْقُهمََّّْنََشأ

ُالسنةُالنبوية:ُ-سبحانهُوتعالى-ومماُدَلُعلىُثبوتُالمشيئةُهللُ

ُعليذهُيُصذلىُ-النبذيُقذالُالصذالة،ُعذنُنامواُحينُ-رضيُيُعنه–ماُرواهُأبيُقتادهُ
مَُُْقَبَ ُُّللاََُُإ نَُذ:ُوسلم ينََُُأْرَواَحة  ينََُُوَرَدَهاَُشاَ ،ُح  ُ.(2)ذَشا َُُح 

                                                           
 .204صُ–ُبنُقيمُالجوزفةالمتنُالقصيدةُالنونيةُ(1ُ)
ََّّتََشاُءونََََّّوَما:ُواإلرادةُالمشذيئةُفذيُبذابُ-ةتابُالتوحيذدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ) نََّّْإَِّل 

َ
ََُّّيََشااءَََّّأ ُحُ–ُاّلِل 

 .139صُ–9ُجُ–(7471ُ)
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ولُ َُةانََُُلَماُوةذلكُماُجا ُفيُحديثُابنُعمرُرضيُيُعن ماُأنهُذ صذلىُيُُ-ّللَاُ َُرس 
،ُ-عليذذهُوسذذلم ذذنَُُْنذذا  َُُفَقذذالَُُ«ّللَاُ َُشذذا َُُإ نَُُْغذذًداَُقذذاف ل ونَُُإ َنذذا:ُ»َقذذالَُُب الَطذذائ    ذذولُ َُأْصذذَحابُ ُم  ُ-ّللَاُ َُرس 

وا:ُ»َوَسَلمََُُعَلْيهُ ُيُ َُصَلىُالَنب يَُُُّفَقالََُُنْىَتَحَ ا،َُأوَُُْنْبَرحُ ُالَُ:َُوَسَلمََُُعَلْيهُ ُيُ ُصلى ُ«الق تَذالُ َُعَلذىَُفاْغد 
يًدا،ُق تَذذاالًَُُفَقذذاَتل وه مَُُْفَبذذَدْوا:َُقذذالَُ ،ُف ذذي  مُ َُوَةث ذذرََُُشذذد  َراَحذذات  ذذولُ َُفَقذذالَُُالج  :َُوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُيُ ُصذذلىُ-ّللَاُ َُرس 
كََُُفَسَةت وا،:َُقالَُُ«ّللَاُ َُشا َُُإ نَُُْغًداَُقاف ل ونَُُإ َنا» ولُ َُفَضح  .(1)ذَُوَسَلمََُُعَلْيهُ ُيُ ُصلىُ-ّللَاُ َُرس 

ُدلُقذدسبحانهُقذائاًل:ُذُ-ناقاًلُداللةُالمشيئةُوأن اُصىةُهللُُ–رحمهُيُُ–وقالُابنُالقيمُ
ُيُفطذرُالتيُوالىطرةُيُعندُمنُالمنزلةُالكتبُوجميعُآلرهمُإلىُأول مُمنُالرسلُإجماعُعلي ا
ُ.(2)ذُُوحدهُيُمشيئةُإالُومقت ُموجبُالوجودُفيُولي ُوالعيانُالعقولُوأدلةُللقهُعلي ا

ل : -12  المعتض ِّ

فلذهُالىضذلُفذيُُ،ويُسذبحانهُالمتىضذلُبذ نواعُاألفضذالُ،منُصذىاتُاألفعذالوهيُصىةُ
ف ذوُالمتىضذلُابتذدا ُبذالُُ،وفضذلهُسذابقُ،الللقُوفيُالرزقُوفيُاألمنُوفيُالعلمُوفيُةلُشذي 

 .(3)سببُمنُالللق

ُودلتُالسورةُعلىُإثباتُصىةُالىضلُهللُسبحانه:

ِِبََِّّجَباُلََّّيَاۖ ََّّْضًَلَّفَََِّّمن اَّداودَّآَِيْنَاََّولََقدََّّْقالُسبحانه: وِّ
َ
ْ ََََّّمَعهََُّّأ نَل اۖ َََّّوالط 

َ
ُسورة]َّاْْلَِديدَََََّّلَََُّّوأ

ُ.[10:سب 

ُوفيُآياتُالكتابُالحةيمُماُيدلُعلىُهذهُالصىة:

ََِِّّمنَََّّالَْفْضُلَََّّذلَِ َّقالُتعالى:ُ َََِّّوَكَِفََّّاّلِل  ُ.[70:النسا ُسورة]ََّعلِيًماَّبِاّلِل 

ُسذذورة]َّالَْعِظاايمَّالْفضاالَُّذوََّواّلِلَّيََشاااءَّماانَّيؤِيااهَّاّلِلَّفضاالََّذلِاا وقذذالُتعذذالى:ُ
ُ.[4:الجمعة

                                                           
 .23صُ-8ُجُ–(6086ُ)ُحُ–بابُالتبسمُوالضحكُُ-ةتابُاألدبُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)
 .43صُ–ُشىا ُالعليلُ(2)
 .101ص3ُالسالكينُجمدارجُانار:ُ(3ُ)
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ُومنُالسنةُماُيدلُعلىُالمتىضل:ُ

مذاُجذذا ُفذيُحذذديثُقتيبذةُلمذذاُسذ لُالىقذذرا ُرسذولُيُمذذاُيسذبقونُبذذهُاألغنيذا ُفذذيُالحذذديثُ
ُ:هرفرةُأبيُعنالذيُرويُ

ُالذذدثورُأهذذلُذهذذب:ُفقذذالواُ-وسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُ-يُرسذذولُأتذذواُالم ذذاجرفنُفقذذرا ُأنذُ
ُةمذذاُويصذذوموُنُنصذذلي،ُةمذذاُيصذذلوُن:ُقذذالواُ«ذاك؟ُومذذا:ُ»فقذذالُالمقذذيم،ُوالنعذذيمُالعلذذى،ُبالذذدرجات
ُأفذال:ُ»وسذلمُعليذهُيُصلىُ-يُرسولُفقالُنعتق،ُوالُويعتقوُنُنتصدق،ُوالُوفتصدقوُنُنصوم،
ُمذذنُإالُمذذنةمُأفضذذلُأحذذدُيةذذوُنُوالُبعذذدةم؟ُمذذنُبذذهُوتسذذبقوُنُسذذبقكمُمذذنُبذذهُتذذدرةوُنُشذذيئاُأعلمةذذم
ُةذذلُدبذرُوتحمذدون،ُوتكبذرون،ُتسذبحون،:ُ»قذالُيُرسذولُيذذاُبلذى،:ُقذالواُ«صذنعتمُمذاُمثذلُصذنع
ُعليذهُيُصذلىُ-يُرسذولُإلذىُالم ذاجرفنُفقرا ُفرجع:ُصالحُأبوُقالُ«مرةُوثالثينُثالثاُصالة
ُعليذهُيُصذلىُ-يُرسذولُفقذالُمثلذه،ُفىعلذواُفعلنا،ُبماُاألموالُأهلُإلوانناُسمع:ُفقالواُ-ُوسلم
ُ.(1)ذ«يشا ُمنُياتيهُيُفضلُذلك»ُوسلم

يذعُ ُالمتىضذلَُفإ َنذهُ :ُذ-رحمهُيُُ–قالُشي ُاإلسالمُ ذَطةُجذرتَُوا  نُالذنعمُب َجم  ُه ذوَُُإ ذُُْب َواس 
ُ(2)ذاأْلَْسَبابُسببموَُُالوسائطُميسر

  :   ر -13

والُيلىىُعليهُشي ُسبحانهُف وُُ،ُف وُيبصرُوفرُىوهيُمنُالصىاتُالذاتيةُهللُسبحانه
 السميعُالبصير.

ُودلتُالسورةُعلىُصىةُالبصير:

ْدَِّ قالُتعالى:ُ ْرَِِّفَّالَّس  ِ ََّوقَدِّ ِنَّاْعَمْلََّسابَِغات 
َ
َّۖ َََّّصاِْلًاََّواْعَملُواَّأ ْعَملُاونَََّّبَِماَّإِنِِّ َّبَِصا  ََََّّ

ُ.[11:سب ُسورة]

ُوداللةُالقرآنُعلىُهذهُالصىةُفيُمواضعُعديدةُ
                                                           

بذابُتحذذرفمُالكذذالمُفذيُالصذذالة،ُونسذ ُمذذاُةذذانُُ–ةتذذابُالمسذذاجدُومواضذعُالصذذالةُُ-رواهُمسذلمُفذذيُصذحيحهُ(1ُ)
 .381صُ-1ُج(537ُ)ُحُ–منُإباحتهُ

 .77صُ–هذ1399ُُ–2ُطُ–القاهرةُُ-المطبعةُالسلىيةُُ–ُلشي ُاإلسالمُابنُتيميةأمرا ُالقلبُوشىااهاُ(2ُ)
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ِيقالُتعالى:ُ وَْحيَْناََّواَّل 
َ
قًاَّاْْلَ ََُُّّّهوَََّّالِْكََّاِبََِّّمنَََّّإَِِلَْ ََّّأ ِ َََّّإِن ََّّيََديْهَََِّّبنْيَََّّلَِماَُّمَصدِّ ََِّّاّلِل  َّبِعَِبادِ 

ُ.[31:فاطرُسورة]َّبَِص  َََّّْلَبِ  َّ

َُّقالُتعالى:ُ ِينَََّّبِاْْلَ َََِِّّّيْقِضَََّّواّلِل  اء َََّّيْقُضاونَََََّّّلََُّّدونِاهََِِّّمنََّّْيَْدُعونََََّّواَّل  َََّّإِن ََّّشََِشْ َُّهاوَََّّاّلِل 
ِميعَُّ ُ.[20:غافرُسورة]َّاْْلَِص ََُّّالس 

ُوداللةُالسنةُعلىُهذهُالصىةُوفيرة:

ُّللاَََُُتْعب ذدََُُأنُْذ:َُقذالَُلماُس لهُجبرفذلُعذنُاإلحسذانُُ-رضيُيُعنه-فيُحديثُأبيُهرفرةُ
ُُ(1)ذَيَراكََُُفإ َنهُ َُتَراهُ َُتك نَُُْلمَُُْفإ نَُُْتَراه ،َُةَ َنكَُ

ُالبصذذرُصذذىةُ-تعذذالى–ُهللُأنُونقذذالُعقذذالُتقذذررُقذذدُفإنذذه:ُذ-رحمذذهُيُُ–قذذالُابذذنُالقذذيمُ
ُ(2)ذالسمعُةصىةُثابتة

 :المذدر  الذاضا -14

ب ذاُفذيُمذاُقذدرُُيقضذيهذوُقذدرُاألشذيا ُبقذدرُُوُ-سبحانه–،ُف وُوهماُمنُصىاتهُالىعلية
 (3)ُأنُتقعُمنُوقتُأوُمةانُأوُزمانُةيىماُقدرهاُوقضاها.

ُالسورةُعلىُهتينُالصىتين:ودلتُ

َّ َّ...قذذالُتعذذالى:ُ ااْ َ ْرنَاَّفِيَهاااَّالس  ي اًماااََِّلَاااَِلَََّّفِيَهاااَِّسااُ واََّوقَااد 
َ
ُسذذورة]َّآِمنِاانيََََّّوأ

ُ.[18:سب 

ََْقِدرَُّوقالُتعالى:ُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاءََُّو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َّانل اِسَََّّلََّيْعلَُمونَََّّقُْلَّإِن  ْكََثَ
َ
َّأ ََّوَلَِٰكن 

ُ.[36:سب ُسورة]

                                                           
بذذابُسذذاالُجبرفذذلُالنبذذيُصذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُعذذنُاإليمذذان،ُُ–ةتذذابُاإليمذذانُُ–فذذيُصذذحيحهُرواهُالبلذذاريُ(1ُ)

 .19صُ-1ُجُ–(50ُ)ُحُ–واإلسالم،ُواإلحسان،ُوعلمُالساعةُ
 .4صُ-2ُجُ–دارُالكتابُالعر ي،ُبيروت،ُلبنانُُ–بنُقيمُالجوزفةُالُبدائعُالىوائد(2ُ)
 .359ص1ُجُ–لوامعُاألنوارُالب يةُانار:ُ(3ُ)
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َِّوقالُتعالى:ُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَِّعَبادِ  َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َََّّقُْلَّإِن  ََْقِدُرَََّلُ نَفْقَُّمََّوَماََّو
َ
ِنَّأ ء ََّّمِّ َََّشْ

ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوُهوَََّّۖ ََُّيْلُِفهَََُّّفُهوََّ ُ.[39:سب ُسورة]َّالر 

اوقالُتعالى:ُ ََََّّٰدل ُهمَََّّْماَّالَْموَْتَََّّعلَيْهََِّّقََضيَْناَّفَلَم  َََّّمْوِِهََََِّّعَ ًََُّّإَِّل  َََّّداب  ِِ ْر
َ
ُكُلََّّاْأ

ْ
َِهَََُِّّأ

َ
َِّمنَسأ

ََّّ.[14:سب ُسورة]

وفيُسنةُرسولُيُماُيدلُعلىُتقديرُيُوقضائهُبماُيةىيُالستداللُعلذىُثبذوتُصذىةُ
ُسبحانه.-التقديرُلهُ

بذذينُيذذديُُ-رضذذيُيُعنذذه–وهذذوُمذذاُجذذا ُفذذيُحذذديثُالمللىذذينُلمذذاُجذذا ُةعذذبُبذذنُمالذذكُ
صلىُيُعليهُُ-حينماُتلل ُفيُغزةُتبوكُفقالُلهُرسولُيُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-يُرسول
يََُُحَتىَُفق مَُُْصَدَق،َُفَقدَُُْهَذاَُأَماذُلماُصدقهُالقول:ُ-وسلم ذف يكَُُّللَاُ َُيْقض 

(1).ُ

 :الحت ظ -15

ويحىذذسُل ذذمُمذذاُُ،فذذيحىسُسذذبحانهُعبذذادهُمذذنُةذذلُشذذرُومةذذروهُ،وهذذيُمذذنُصذذىاتُاألفعذذال
ويحىذسُمذنُشذا ُمذنُعبذادهُمذنُالذذنوبُوشذركُالشذياطينُومذاُيضذرهمُفذيُُ،قدمواُمذنُقذولُوعمذل

 (2)ُ.حيات م

ُوداللةُالسورةُعلىُهذهُالصىة:

ََََّّٰوَربَُّ ََّّ...قالُتعالى:ُ ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُ.[21:سب ُسورة]َُحفِيظ 

ُسبحانه.-علىُحىسُيُُوفيُالقرآنُماُيدل

ََّّإِن َََّّشيًْئاَّتَضُرُّونَهََُّوََّلََّّ...قالُتعالى:ُ ِ َََّّربِّ ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُ.[57:سب ُسورة]ََّحفِيظ 

                                                           
َّ:ُوجذلُعزُيُوقولُمالك،ُبنُةعبُحديثُبابُ–ُالمبازُيةتابُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ) َّاثل ََلثَاًََِّوََعَ

ِينََّ  .3صُ-6ُجُ–(4418ُ)ُحُ-[118ُ:ُالتوبة]ُُرلُِِّفواَّاَّل 
 .108صُ– ر ا للُشرحُالعقيدةُالواسطيةانار:ُ(2ُ)
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ِينَََّّ...وقالُتعالى:ُ َُذواََّواَّل  ْوِِلَاءَََُّّدونِهََِِّّمنََّّْاَّت 
َ
ََُّّأ ََّّاّلِل  يْهِمَََّّْحفِيظ 

نَْتَََّّوَماََّعلَ
َ
َّبَِوكِيل َََّّعلَيِْهمََّّْأ

ُ.[6:الشورُىُسورة]

ُصلىُيُعليهُوسلم.ُ-ثبتتُصىةُالحىسُمنُسنةُالنبي

أنهُقال:ُُ-رضيُيُعن ما–البنُعبا ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-فجا ُفيُوصيةُالنبي
ذذاَلمُ َُيذذاذُ ذذيُغ  ذذكَُُإ ن   ذذْدهُ ُّللاََُُاْحَىذذسُ َُيْحَىْاذذكَُُّللاََُُاْحَىذذسُ َُةل َمذذاٍت،ُأ َعل  م  ُّللَاَ،َُفاْسذذَ لُ َُسذذَ ْلتَُُإ َذاُت َجاَهذذَك،َُتج 
نُُْاْسذذَتَعْنتََُُوا  َذا ذذوكََُُأنَُُْعَلذذىُاْجَتَمَعذذتَُُْلذذوُُْاأل َمذذةََُُأنََُُواْعَلذذمُُْب ذذاّلَل ،َُفاْسذذَتع  ذذوكََُُلذذمُُْب َشذذْي ٍَُُيْنَىع  ُإ الََُُيْنَىع 
ذواَُوَلذوَُُْلذَك،ُّللَاُ َُةَتَبذهُ َُقذدُُْب َشْي ٍُ وكََُُأنَُُْعَلذىُاْجَتَمع  ذرُّ وكََُُلذمُُْب َشذْي ٍَُُيض  ذرُّ ُّللَاُ َُةَتَبذهُ َُقذدُُْب َشذْي ٍُُإ الََُُيض 
ح  ُ َُوَجَىتُُْاأَلْقاَلمُ ُر ف َعتُ َُعَلْيَك، ُ(1)ذُالصُّ

 ا، الكب ر:الع  -16

فذاهللُأكبذرُمذنُةذلُشذي ُوأيُُ،اسمهُسبحانهُالعلذيُوهذوُفذوقُةذلُشذي ُصىةُالعلوُومن
 الذات.علوُالقدرُوعلوُالق رُوعلوُُ.العلوُالمطلقُوعالُجلُ ُشي ُوله

ُفي:هاتينُالصىتينُودلتُالسورةُعلىُ

ُسذذورة]َّالَْكبِاا َّالَْعااِلَََُّّّوُهااوََّۖ ََّّاْْلَاا  ََّّقَااالُواۖ َََّّربُُّكاامََّّْقَاااَلَََّّماااَذاَّقَااالُواَّ...قولذذهُتعالذذه:ُ
ُ.[23:سب 

ُوفيُالداللةُعلىُصىةُالعلوُفيُةتابُي:

َماَواتََُِّّكرِْسيُّهََُّّوَِسعََّقالُتعالى:ُ ََّّالس  َِ ْر
َ
ُسورة]َّالَْعِظيمََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََِّّحْفُظُهَماََّيُئوُد َََُّّوََّلَََّّواْأ

ُ.[255:البقرة

ن َََّّذلَِ َّوقالُتعالى:ُ
َ
َََّّبِأ ن ََّّاْْلَ ََُُّّّهوَََّّاّلِل 

َ
ن ََّّاْْلَاِطُلََُّّهوَََُّّدونِهََِِّّمنََّّْيَْدُعونََََّّماََّوأ

َ
ََََّّوأ َّالَْعِلََُُّّّهوَََّّاّلِل 

ُ.[62:الحجُسورة]َّالَْكبِ َُّ

                                                           
،ُوقذالُحذديث667ُصُ-4ُجُ–(2516ُ)ُحُ-أبذوابُصذىةُالقيامذةُوالرقذائقُوالذورعُُ–رواهُالترمذيُفيُسذننه(1ُ)

 حسنُصحيح،ُوقالُاأللباني:ُصحيح.
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ُ:ُ-سبحانهُوتعالى-وتدلُالسنةُعلىُعلوُيُ

َيذذةَُفىذذيُالحذذديثُالذذذيُجذذا ُ ُُاْلَحَةذذمُ ُْبذذنُ ُم َعاو  ذذَلم ي   صذذلىُيُُ-للنبذذيُ-رضذذيُيُعنذذه–السُّ
وس لهُهلُيعتقُجارفةُل اُبعدُأنُضر  اُفطلبُمنهُالنبيُصذلىُيُعلذيُوسذلمُأنُُ-عليهُوسلم
،ُف ذي:َُقاَلذتُُْ«ي ؟َُأْيذنَُذُ:َلَ ذاَُفَقذالَُي تيهُب ذاُ ذولُ َُأْنذتَُ:َُقاَلذتُُْ«َأَنذا؟َُمذنُْ:ُ»َقذالَُُالَسذَما   :َُقذالَُُي ،َُرس 

َنةُ َُفإ َنَ اُأَْعت ْقَ ا،ذ ُ(1)ذم ْام 

ُبعلوهُ ُفيُالسما .ُ-سبحانه–فيُقولُالنبيُإن اُمامنةُإقرار 

ُرسذذولهُلسذذانُوعلذذىُةتابذذهُفذذيُنىسذذهُيُوصذذ ُقذذد:ُذُ-رحمذذهُيُُ–وقذذالُشذذي ُاالسذذالمُ
ُأصذذحابُةبذذارُبعذذ ُقذذالُحتذذىُةثيذذرةُآيذذاتُفذذيُةتابذذهُفذذيُوالىوقيذذةُالعذذر ُعلذذىُواالسذذتوا ُبذذالعلو
ُ.(2)ذعبادهُفوُقُوأنهُالللقُعلىُعالُيُأنُعلىُتدلُأزفدُأوُدليلُأل ُالقرآنُفي:ُالشافعي

 :التعا: -17

ُ،ف ذذوُيىذذتحُعلذذىُعبذذادهُأبذذوابُرزقذذهُورحمتذذهُوتوفيقذذهُوتيسذذيرهُ،صذذىةُمذذنُصذذىاتُاألفعذذال
ياُواآللذذذذرة،ُوةذذذذذلكُيىذذذذتحُفيرشذذذذدهمُبذذذذذلكُللطرفذذذذقُويىذذذذتحُعلذذذذي مُالليذذذذرُالذذذذوفيرُمذذذذنُليذذذذريُالذذذذدن

 (3).لألرواح

ُوداللةُالسورةُعلىُهذهُالصىة:

ُسذورة]َّالَْعلِايمََُّّالَْفَّ ااحَََُّّوُهاوَََّّبِااْْلَ ََِِّّّبَيَْنَنااََّيْفاََّحََُُّّثم َََّّربَُّناَّبَيَْنَناَََّيَْمعََُّّقُلَّْتعذالى:ُ-قولهُ
ُ.[26:سب 

ُعلىُهذهُالصىةُفيُالقرآنُماُوردُفيُسورةُفاطر:ُماُدل

                                                           
بذابُتحذذرفمُالكذذالمُفذيُالصذذالة،ُونسذ ُمذذاُةذذانُُ–ةتذذابُالمسذذاجدُومواضذعُالصذذالةُُ-رواهُمسذلمُفذذيُصذحيحهُ(1ُ)

 .381صُ-1ُجُ–(537ُ)ُحُ–منُإباحتهُ
ت:ُعبذدُُ–(ُهذ728نُأبوُالعبا ُأحمدُبنُعبدُالحليمُبنُتيميةُالحرانيُ)المتوفى:ُتقيُالديُ–مجموعُالىتاوىُ(2ُ)

مجمذذعُالملذذكُف ذذدُلطباعذذةُالمصذذح ُالشذذرف ،ُالمدينذذةُالنبويذذة،ُالمملكذذةُالعر يذذةُُ–الذذرحمنُبذذنُمحمذذدُبذذنُقاسذذمُ
 .226ص5ُجُ–م1995ُهذ/1416ُ–السعوديةُ

 .947صتيسيرُالكرفمُالرحمنُفيُتىسيرُةالمُالمنانُانار:ُ(3ُ)
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َََُّّيْفََّحَََِّّماقذالُتعذالى:ُ ً ََِّّمنََّّْلِلن اِسََّّاّلِل  َِّمانََََّّْلََُُّّمرِْساَلََّّفَََلََُّّيْمِس َََّّْوَماَّلََهاَُّمْمِسَ ََّّفَََلََّّرمَْحَ
َِّ ُ.[2:فاطرُسورة]َّاْْلَِكيمََُّّالَْعََََََُِّّّّوُهوََََّّبْعِد 

ُسبحانه.-ونستدلُبالسنةُعلىُإثباتُهذهُالصىةُهللُ

مذذذذاُجذذذذا ُفذذذذيُالحذذذذديثُالذذذذذيُرواهُأبذذذذيُهرفذذذذرةُعذذذذنُسذذذذاالُالنذذذذا ُاألنبيذذذذا ُالشذذذذىاعةُفقذذذذالُ
ًداَُفذذذذَ َقعُ عليذذذذهُالصذذذذالةُوالسذذذذالمُبعذذذذدُأنُينت ذذذذيُلذذذذهُالنذذذذا ُيطلبذذذذونُشذذذذىاعته:ُذ َُعذذذذزَُُل َر   ذذذذيَُسذذذذاج 

ذذذذذذنَُُْعَلذذذذذذيَُُّللَاُ َُيْىذذذذذذَتحُ ُث ذذذذذذمََُُوَجذذذذذذَل، هُ ُم  ذذذذذذد  ْسذذذذذذنُ َُمَحام  َُأَحذذذذذذدٍَُُعَلذذذذذذىَُيْىَتْحذذذذذذهُ َُلذذذذذذمَُُْشذذذذذذْيًئا،َُعَلْيذذذذذذهُ ُالَثَنذذذذذذا ُ َُوح 
ُ.(1)ذَقْبل ي

 :ش  د -18

وهذذذيُصذذذىةُمذذذنُصذذذىاتُالذذذذاتُف ذذذوُيعلذذذمُالحاضذذذرُوالبائذذذبُفذذذالُيلىذذذىُعليذذذهُشذذذي ُفذذذيُُ
 .السماواتُوالُفيُاألر ُوالُماُفي ما

ُوداللةُالسورةُعلىُهذهُالصىة:

ْجرِيَََّّإِنَّْتعالى:ُ-قولهُ
َ
ََّّأ ََّّإَِّل  ََََِّّعَ ََََّّٰوُهوََّۖ ََّّاّلِل  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ُ.[47:سب ُسورة]ََّشِهيد ََََّّشْ

ُوةذلكُفيُباقيُسورُالكتابُماُيدللُعلىُهذهُالصىة:

ْهَلََّّيَاَّقُلَّْقذالُتعذالى:ُ
َ
ََِّّبِآيَاتَََِِّّْكُفُرونَََّّلِمَََّّالِْكََّاِبََّّأ ََُّّاّلِل  َََّّشاِهيد َََّّواّلِل  ْعَملُاونََََّّمااَََّعَ َََّ

ُ.[29:يون ُسورة]

ََِّّفََكَِفَّوقالُتعالى:ُ آلُُسورة]َّلََغافِلنِيَََِّّعَباَدُِِكمَََّّْعنََُّّْكن اَّإِنَََّّْوَبيْنَُكمََّّْبَيَْننَاََّشِهيًداَّبِاّلِل 
ُ.[98:عمران

ُومماُيدلُعلي اُفيُالسنةُالنبوية:

                                                           
ًََّبذابُُ–ةتابُتىسيرُالقذرآنُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)  َ ِ َََّّمعَََّّمَحَلَْناََّمنََُّّْذرِّ ُ–َُُشاُكوًراََّعبْاًداَََّكنَََّّإِن هََُّّنُوح 
 .84صُ-6ُجُ-(4712ُ)ُح
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أنذهُيذومُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-ماُرواهُابنُعبا ُرضيُيُعن مُفيماُألبذرُبذهُالنبذي
ُالَعْبذذذدُ َُقذذالََُُةَمذذاَُفذذَ ق ولُ ُ،ذَبْعذذَدكََُُأْحذذَدث واَُمذذاُتَذذذْدر ُيُالَُالقيامذذةُيالذذذُب نذذا ُذاتُالشذذمالُفيقذذالُلذذي:ُذ

ْنتُ ذ:ُالَصال حُ  ْمتُ َُماَُش  يًدا،َُعَلْي  مَُُْوة  ُ.(1)ذف ي  مُُْد 

ُالعلذذذذمُأهذذذلوجذذذا ُفذذذيُملتصذذذرُالصذذذواعقُالمرسذذذلةُفذذذيُالذذذردُعلذذذىُالج ميذذذةُوالمعطلذذذة:ُذ
ُمالئةتذذهُبذذهُوشذذ دتُبذذهُيُيشذذ دُبمذذاُ-النبذذيُصذذلىُيُعليذذهُوالسذذلمُُ–ُلذذهُفيشذذ دوُنُواإليمذذان
ُ.(2)ُذللحجةُالمقيمُللعذرُالقاطعُالمبينُالبالغُبل ُأنهُالقروُنُوليار

   :ال ادي -19

هدايذذةُداللذذةُللللذذقُةل ذذمُُ،ف دايتذذهُسذذبحانهُللللذذقُةل ذذمُ،وهذذيُصذذىةُمذذنُصذذىاتُاألفعذذال
علذذذذىُعبذذذذادهُُيوهدايذذذذةُتوفيذذذقُوهذذذذيُممذذذذاُيتىضذذذذلُبذذذذهُُ،اإلنسذذذانُوالحيذذذذوانُوالطيذذذذرُوحتذذذذىُالجذذذذن

في ديُقلبهُلإليمانُوفوفقذهُلمذاُيحذبُوفرضذىُحتذىُي ذديُالمذامنُطرفذقُدلذولُالجنذةُُ،المامنين
ياكمُمنُيجعلنُ،يومُيلقاه  وهداناُإليه.يُونس لهُأنُيةونُبحثناُهذاُمماُوفقناُُأهل ا،ُيُوا 

ُوتثبتُالسورةُصىةُال دايةُهللُسبحانهُب نواع اُاألر عة:

 ُ:هدايةُعامة 

ِيُتعذالى:-وهيُالمقصذودةُمذنُقولذهُُالللقُبينُالمشترةةُالعامةُيةال دا ْعَطا َّاَّل 
َ
َُُّك ََّّأ

ء َّ ُإلذىُبإرادتذهُالمتحذركُالحيذوانُهدايذةتشذملُُال دايذةُوهذذهُ،[50ُسورةُطذه:]َُهَد َُّثم َََّّرلَْقهََََُّّشْ
ُةمذاُبهُتليقُهدايةُفلكلُنوعُمنُالجماداتُ،الجمادهدايةُُوتشملُيضره،ُماُودفعُينىعه،ُماُجلب

ُالُسذذذبحانهُهدايتذذذهُومراتذذذبُوضذذذرو  ا،ُأنواع ذذذاأنُلكذذذلُمللذذذوقُهدايذذذةُتليذذذقُبذذذهُعلذذذىُالذذذتال ُ
العذذذالمينُومن ذذاُهدايذذةُالطيذذرُوالجبذذذالُبالتسذذبيح،ُوهدايذذةُالجذذذنُُربُيُفتبذذاركُهذذو،ُإالُيحصذذي ا

 (3)ُبصنعُالمحارفبُوالتماثيلُوالقدور.

                                                           
نَاََّكَماابذابُُ–ةتابُتىسيرُالقذرآنُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)

ْ
َلََّّبَاَدأ و 

َ
ُحُ–َُعلَيَْنااََّّوَْعاًداَّنُعِياُد َََُّّرلْا  ََّّأ

 .79صُ-6ُجُ–(4740ُ)
 .534صُ–ُالمرسلةُالصواعقُملتصرُ(2)
 .344ص1ُجُ–لوامعُاألنوارُالب يةُانار:ُ(3ُ)
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َّلْۡلَِديادَََّولََقۡدََّءاَِۡيَناََّداوُۥَدَِّمن اَّفَۡضَلا َّ ُقالُتعذالى: نَل ااَََّلُ
َ
اۡ َ ََّوأ ِِبََّمَعاُهۥََّوللط  وِّ

َ
َُيَِٰجَباُلَّأ

ُ[10]سورةُسب :

ُ-عليذذهُالسذذالم-الطيذذرُوالجبذذالُيسذذبحونُمذذعُتسذذبيحُسذذليمانُُ-جذذلُفذذيُعذذاله-ف ذذدىُيُ
ُ(1)ُرجعتُمعه.ومماُرويُأنهُةانُإذاُتلىُالز ورُأجابتهُالجبالُوالطيرُُو

َحَٰرََِبََّوََِمَٰثِيَلََّّوقالُتعالى:ُ ۥََّماَّيََشآءَُِّمنَّم  َواِبََّّوَِجَفان َََّّيۡعَملُوَنَََّلُ ُدور ََّكٱْۡلَ
َََّّوقُ ٍۚ اِسَيَٰت  ر 

ُ: [13]سورةُسبُ

،ُالتماثيذذلُالمسذذاجدُأوُالقصذذور،ف ذذدىُال ذذاديُسذذبحانهُالجذذنُأنُتصذذنعُهذذذهُالصذذناعاتُ)
تىضياًلُمنه،ُُ-عليهُالسالم-والرلام،ُوالقدورُالراسيات(ُلسليمانُالمصنوعةُمنُالزجاجُوالنحا ُ

ُ(2)ُوهذهُهدايةُعامة.

 ُبيانُوداللة:ُهداية 

ُال ذدىُتسذتلزمُالُوهذذهُوالنجذاة،ُال الك،ُوطرفقيُيبينُيُب اُنجديُالليرُوالشر،ُهداية
اااسذذبحانه:ُُقولذذهوهذذيُال دايذذةُالمذذرادُب ذذاُفذذيُ;ُُموجذذبُالُوشذذرطُسذذببُفإن ذذاُالتذذام، م 

َ
ََّثُمااودَََُّّوأ

ََّّالَْعَمََّّفَاْسَََّحبُّواََّفَهَدْيَناُهمَّْ  (3)ُ[17:ُفصلتسورةُ]َُّالُْهَد َََّعَ

ِينَََّّقَاَلََّّقذالُتعذالى: واَّاَّل  ِينَََّّاْسََّْكََبُ ََنْنََُّّاْسَُّْضعُِفواَّلَِّل 
َ
َّإِذَََّّْبْعادَََّّالُْهَد ََّعنَََِّّصَدْدنَاُكمََّّْأ

ُ.[32:الزمر]سورةَُُُّّمْرِِمنَيََُّّكنَُّْمََّّْبَلَََّّْجاَءُكمَّْ

 ُُواإليمان:توفيقُالوهداية 

ومن ذذاُمذذاُوصذذلُإليذذهُالذذذينُُ،وهذذيُال دايذذةُالتذذيُتوصذذلُالعبذذادُإلذذىُطرفذذقُالليذذرُوالرشذذاد

 .هوُالحقُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-لُإلىُالنبيزَُنَُأوتواُالكتابُمنُإدراكُأنُالمُ 

                                                           
ُ-ت:ُمحمذدُعلذيُالصذابونيُُ-(ُهذ338أبوُجعىرُالنحا ُأحمدُبنُمحمدُ)المتوفى:ُُ-معانيُالقرآنُانار:ُ(1ُ)

 .395صُ–5ُجُ-هذ1409ُُ–1ُطُ–مةةُالمرمةُُ-جامعةُأمُالقرىُ
 .271صُ–14ُجُ–ُتىسيرُالقرطبيانار:ُ(2ُ)
 .345ص1ُجُ–لوامعُاألنوارُالب يةُانار:ُ(3ُ)
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وُِواَّْلۡلعِۡلَمََُّّقذالُتعذالى:
ُ
ِيَنَّأ َََر َّلَّل  ََّو ََۡهاِدٓيَّإََِلَٰ ََّو بِِّاَ َُّهاَوَّلْۡلَا   نََِّلَّإَِِلَۡ َِّمنَّر 

ُ
ِٓيَّأ لَّل 

ُ[.6]سورةُسب : لۡلَعََََِِّّّلْۡلَِميدََِِّّصَرَِٰطَّ

وهذذاُالذذيُوصذذلُإليذهُمذذنُآمذنُمذنُعلمذذا ُأهذلُالكتذذابُبتوفيذقُيُسذبحانهُومذذاُجذا ُفذذيُ
ُ(1)ُمنُقرأهاُوتدبرهاُإالُأنُآمنُوه ديُبإذنُي.ةتابهُمنُآياتُعاامُالُيسعُ

ٍَّۚإِن اُهۥَّوقالُتعالى:ُ ٓ ِ ََّربِّ َّإََِل  ََّنۡفِسَِّإَوِنَّلۡهَََّديُۡتَّفَبَِماَّيُوِحٓ َٰ َََّعَ ِضلُّ
َ
َمآَّأ َّقُۡلَّإِنََّضلَۡلُتَّفَإِن 

ُ[.50]سورةُسب :ُقَرَِب َََّّسِميع َّ

لتذامُمحاجذةُأهذلُالشذركُإنُةنذتُُفذيُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-فىيُاألمرُالسذابقُللنبذي
نُاتبعتُهذدىُيُفبمذاُأوحذىُإلذيُبذهُيُوهذدانيُلذهُجذَلُفذيُ ضللتُالطرفقُفذلكُعلىُنىسي،ُوا 

ُ(2)ُعاله.

 :هدايةُإلىُالجنةُأوُإلىُالنار 

وهذذيُالبايذذةُل دايذذةُالتوفيذذقُواإلل ذذام،ُومقصذذدُةذذلُموحذذد،ُوهذذيُيذذومُالقيامذذة،ُال دايذذةُإلذذىُ
ُالجنةُأوُإلىُالنار.

ْمااَوالُُكمَََّّْوَماااالُتعذذالى:ُقذذ
َ
ْوََّلُدُكاامَََّّْوََّلََّّأ

َ
ُِبُكمََّّْبِااال ِّتََّّأ َقاارِّ ََُّّزلْااَِفََِّّعنْااَدنَاََُّ ََّماانََّّْإَِّل 

ولَئِاَ َََّّصااِْلًاَّوََعِمَلََّّآَمنََّ
ُ
اْعِفَََّّجاََّاءََُّّلَُهامََّّْفَأ ِ ]سذورةُُآِمُناونَََّّالُْغُرفَااتََِِِّّفَََّّوُهامَََّّْعِملُاواَّبَِمااَّالضِّ

ُ.[37سب :

ِينَََُّّقالُتعذالى: ولَئِاَ ََُّّمَعااِجََِّنَََّّآيَاَِِنااَِِّفََّّيَْسَعْونََََّّواَّل 
ُ
اونَََّّالَْعاَذاِبََِِّّفََّّأ ]سذورةََُُُّّمَُْضُ

ُ.[38سب :

ُومماُيثبتُهذهُالصىةُمنُآياتُةتابُي:

اتعالى:ُ-قولهُ م 
َ
ِينََََّّوأ َرادََََّّماَذاََّفَيُقولُونََََّّكَفُرواَّاَّل 

َ
ََُّّأ ََْهِديََّكثًِ اَّبِهََِّّيُِضلَََُّّّمَثًَلََّّبَِهَذاَّاّلِل  ََّو

ََّّبِهََِّّيُِضلَََُّّّوَماََّكثًِ اَّبِهَِّ ُ.[26:البقرة]سورةَُّالَْفاِسقِنيَََّّإَِّل 
                                                           

 .262صُ–14ُجُ–ُ،ُتىسيرُالقرطبي2894صُ-5ُجُ–فيُااللُالقرآنُانار:ُ(1ُ)
 .420صُ–20ُجُ–القرآنُت وفلُفيُالبيانُجامعانار:ُ(2ُ)
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ُومماُيثبتُهذهُالصىةُفيُالسنة:

حذينُُ-رضذيُيُعنذه-علذيُبذنُأبذيُطالذبُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ماُوَصىُبهُالنبي
ذذذُْ:ُ»َفَقذذالَُأعطذذاهُالرايذذةُيذذومُليبذذر،ُ ذذمُُْث ذذمَُُت   ْم،ب َسذذاحََُُتْنذذز لََُُحتَذذىُر ْسذذل كََُُعَلذذىُاْنى  ْسذذاَلم ،ُإ َلذذىُاْدع    ُاإل 

بُ ُب َماَُوَأْلب ْره مُْ يَُُأَلَنَُُْفذَوّللَاُ ُف يذه ،ُّللَاُ َُحق ُ ُم نَُُْعَلْي  مَُُْيج  ذاًلُُب ذكَُُّللَاُ َُيْ ذد  ذًدا،َُرج  ذنَُُْلذكََُُلْيذرُ َُواح  َُأنُُْم 
ونَُ ْمرُ َُلكََُُية  ُ(1)ذالَنَعمُ ُح 

 :الذر  -20

ُ،يحىا ذمُبحىاذهُ،يسذمعُدعذا همُ،فاهللُقرفذبُمذنُعبذادهُ،وهيُصىةُمنُصىاتُاألفعال
 .عبادهُةيىماُشا ُوبماُيليقُبهُمنُربتيق

ُواآليةُالتيُتدلُعلىُهذهُالصىهُهي:

َماََّضلَلُْتََّّإِنَّقُلَّْتعذالى:ُ-قولهُ ِضلََُّّّفَإِن 
َ
َََّّٰأ ََّّإََِل ََّّيُوِحََّّفَبَِماَّاْهَََّديُْتََِّّإَونَِّۖ َََّّنْفِسََََّّعَ ِ َّإِن هَََََُّّّۖربِّ

َََّّسِميع َّ ُ.[50]سورةُسب :َّقَرَِب 

ُوفيُالقرآنُنجدُداللةُالصىةُفيُآياتُعديدةُمن ا:

لََ ََِّّإَوَذاتعالى:-قولهُ
َ
ََِّّعَبادِيََّسأ ِ َََّّعنِّ ََّّفَإِنِِّ ِجيُبََّّقَرَِب 

ُ
اعَََِّّدْعَوةَََّّأ َّفَلْيَْسََِّجيُبواََّدَ نََِّّإَِذاَّال 

ُ.[186:البقرة]سورةَُّيَرُْشُدونَََّّلََعل ُهمََِّّْبَََّّوِْلُْؤِمُنواََِّلَّ

ََّّإِن ََّّإَِِلْهََُِِّّوُبواَُّثم ََّّفَاْسََّْغفُِرو ََُّّ...َّتعالى:-ُوقوله ِ َََّّربِّ ََّّقَرَِب  ُ.[61:هود]سورةَُُُّّمِيب 

ُصىةُالقربُهللُسبحانه: ُوفيُالسنةُثبتت 

صلىُيُُ-عنُالنبيُ-رضيُيُعنه-جا ُفيُالحديثُالقدسيُعنُأبيُهرفرةُُ
ْندََُُأَنا:َُتَعاَلىُّللَاُ َُيق ولُ قال:ذُُ-عليهُوسلم ُف ذيَُذَةَرن ذيَُفذإ نَُُْذَةَرن ذي،ُإ َذاَُمَعذهُ َُوَأَنذاُب ذي،َُعْبد يَُان ُ ُع 

                                                           
 .134صُ-5ُجُ–(4210ُ)ُحُ–بابُغزوةُليبرُُ–ةتابُالمبازيُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)
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هُ  ي،ُف يَُذَةْرت هُ َُنْىس  ْم،َُلْيرٍَُُمإَلٍُُف يَُذَةْرت هُ َُمإَلٍُُف يَُذَةَرن يَُوا  نَُُْنْىس  ْن   ذْبرٍُُإ َلذيََُُتَقَربََُُوا  نُُْم  َُتَقَرْ ذتُ ُب ش 
َراًعا،ُإ َلْيهُ  َراًعاُإ َليََُُتَقَربََُُوا  نُُْذ  يَُأَتان يَُوا  نَُُْباًعا،ُإ َلْيهُ َُتَقَرْ تُ ُذ  ُ.(1)ذَُهْرَوَلةًَُُأَتْيت هُ َُيْمش 

ُعبذذاده؛ُبعذذ ُمذذنُوتقر ذذهُنىسذذهُدنذذوهُوأمذذارحمذذهُي:ُذُُ–وقذذالُشذذي ُاإلسذذالمُابذذنُتيميذذةُ
ُعلذذذىُهئواسذذتواُونزولذذذهُالقيامذذةُيذذذومُومجيئذذهُبنىسذذهُااللتيارفذذذةُاألفعذذالُقيذذذامُيثبذذتُمذذذنُيثبتذذهُف ذذذا
ُبذذذذلكُعذذذن مُوالنقذذذلُالحذذذديثُوأهذذذلُالمشذذذ ورفنُاإلسذذذالمُوأئمذذذةُالسذذذل ُأئمذذذةُمذذذذهبُوهذذذذا.ُالعذذذر 
 .(2)ذمتواتر

 : م عال -21

سميعُأحاطُبسمعهُةلُُ-سبحانهُوتعالى-ُفإنهُ:وهيُصىةُمنُصىاتُالذاتُهللُسبحانه
ومذذنُسذذمعهُسذذبحانهُاسذذتجابتهُلمذذنُسذذ لهُُ،دونُأنُتلذذتلطُعليذذهُ،األصذذواتُال مذذ ُمن ذذاُوالج ذذر

 .ودعاه

ُوداللةُالصىةُفيُالسورة:

َماََّضلَلُْتََّّإِنَّقُلَّْتعذالى:ُ-قولهُ ِضلََُّّّفَإِن 
َ
َََّّٰأ ََّّإََِل ََّّيُوِحََّّفَبَِماَّاْهَََّديُْتََِّّإَونَِّۖ َََّّنْفِسََََّّعَ ِ َّإِن هَََََُّّّۖربِّ

َََّّسِميع َّ ُ.[50]سورةُسب :َّقَرَِب 

ُسورُالقرآنُعلىُصىةُالسمع:ومنُداللةُ

ااِميعَََُّّوُهااوََََّّوانل َهااارََِّّالل يْاالََِِِّّفَََّّسااَكنََََّّماااََّوََلَُّتعذذالى:ُ-قولذذهُ ]سذذورةَُّالَْعلِاايمََُّّالس 
ُ.[13:األنعام

ََِّّاْْلَْمدَُّتعذالى:ُ-وقولذهُ ِيَّّلِِل  َََِّّلَََّّوَهَبََّّاَّل  ََّّإِن ََِّّإَوْساَحاَقََّّإِْساَماِعيَلََّّالِْكََبََََِّّعَ ِ َّلََساِميعَََُّّربِّ
َ ءَِّ ُ.[39إبراهيم:]سورةَُّالُّ

ُوماُيدلُعلىُسمعهُسبحانهُمنُالسنة:

                                                           
رُُكمَُّبذابُقذولُيُتعذالى:ُُ-ةتابُالتوحيذدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ) ِ ََُحذِّ َََُّّو (7405ُ)ُحُ-َُنْفَساهََُّّاّلِل 
 .121صُ-9ُجُ–
 .466ص5ُجُ-مجموعُالىتاوىُ(2ُ)
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ذذيَُُه َرْفذذَرةََُُأب ذذيَُعذذنُْ ذذذولََُُأنَُ:َُعْنذذهُ ُّللَاُ َُرض  َُقذذذالَُُإ َذا:ُذَُقذذالَُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-ّللَاُ َُرس 

َمامُ  َده ،ُل َمنُُّْللَاُ َُسم عَُ:ُاإل  مَُ:َُفق ول واَُحم  ،َُلكََُُرَ َناُالَل   ُغ ى ذرَُُالَماَلئ َةذة ،َُقذْولََُُقْول ذهُ َُواَفذقََُُمذنَُُْفإ َنذهُ ُالَحْمد 

ُ.(1)ذَُذْنب هُ ُم نَُُْتَقَدمََُُماَُلهُ 

 :الذا ض ال ا ط -22

والُتطلذذقُالصذذىةُمذذنُالصذذىتينُإالُمقرونذذةُبمذذاُُ،مذذنُصذذىاتُيُسذذبحانهُالىعليذذةُتينصذذى
 .تعالىُوُسبحانه-األرزاقُواألعمالُويقب ُف وُسبحانهُيبسطُُ،يقابل ا

ُوداللةُالسورةُعلىُهاتينُالصىتينُجا تُفي:

ََْقِدرَُّتعالى:ُ-قولهُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءََّو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ ُُ.[36]سورةُسب :َّقُْلَّإِن 

َِّتعذالى:ُ-وقولهُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَِّعَبادِ  َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ َََّّقُْلَّإِن  ََْقِدُرَََّلُ نَفْقاَُّمََّوَماََّو
َ
ِانَّأ َّمِّ

ء َّ ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوُهوَََّّۖ ََُّيْلُِفهَََُّّفُهوَََََّّشْ ُ.[39]سورةُسب :َّالر 

ُومنُباقيُالسورُماُيدلُعلىُهاتينُالصىتين:

ِيََّذاََّمنََّّْتعالى:-قولهُ ََّّاَّل  ُِ َََُّّيْقرِ ْضَعافًاَََّلَََُّّفُيَضاِعَفهَََُّّحَسنًاَّقَرًْضاَّاّلِل 
َ
َََُّّكثَِ ةًََّّأ ََّيْقبُِضَََّّواّلِل 

ََبُْسُطَّ ُ.[245:البقرة]سورةَُُِّرَْجُعونَََِّّإَوَِلْهَََِّّو

َولَمَّْتعذالى:ُ-قولهُ
َ
ن ََّّيََرْواَّأ

َ
َََّّأ ِْزَقََّّيَبُْسُطََّّاّلِل  ََْقِدرََُّّيََشاءََُّّلَِمنََّّْالرِّ َََّّذلَِ ََِِّّفََّّإِن َََّّو َّلَِقاْو  َََّّخيَاات 

ُ.[37:الروم]سورةَُّيُْؤِمُنونََّ

ْعرُ َُغاَلُ:َُقالََُُأَن ٍَُُعنُْومنُالسنةُماُيدلُعلىُهاتينُالصىتين:ُ ذولُ َُعْ دُ َُعَلىُالس   ُّللَاُ َُرس 
ولََُُيا:َُفَقال واَُوَسَلَم،َُعَلْيهُ ُّللَاُ َُصَلى رُُّْللَا ،َُرس  ،ُه وَُُّللاََُُإ نَُ»َُفَقالََُُلَنا،َُسع   ر  ،ُالم َسع   ط ،ُالَقاب    ُالَباس 
، وَُوا  ن  يُالَرَزاق  مَُُْأَحدُ َُ َُوَليَُُْر   يَُأْلَقىَُأنُُْأَلَْرج  ْنة  ُ.(2)ُ«َمالٍَُُوالََُُدمٍُُف يُب َمْال َمةٍَُُيْطل ب ن يُم 

                                                           
ُ-1ُجُ–(796ُ)ُحُ-بذذذذذابُفضذذذذذلُالل ذذذذذمُر نذذذذذاُلذذذذذكُالحمذذذذذدُُ–ةتذذذذذابُاألذانُُ–رواهُالبلذذذذذاريُفذذذذذيُصذذذذذحيحهُ(1ُ)

 .158ص
،ُوقذذال597ُصُ-3ُجُ–ُ(1314)ُحُ-بذذابُمذذاُجذذا ُفذذيُالتسذذعيرُُ–أبذذوابُالبيذذوعُُ–رواهُالترمذذذيُفذذيُسذذننه(2ُ)

 هذاُحديثُحسنُصحيح،ُوقالُاأللباني:ُصحيح.
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 األل    : -23

وهذوُأعاذمُاسذمُواالسمُالدالُعلىُهذهُالصىةُلىسُالجاللةُ)ي(ُُ،وهيُمنُصىاتُالذات
المتصذذ ُُ،فذذاهللُهذذوُاإللذذهُالمعبذذودُالمتىذذردُباسذذتحقاقُالعبوديذذةمذذنُأسذذما ُيُالتسذذعةُوالتسذذعينُ؛ُ

ُ(1)ُبجميعُصىاتُالكمالُونعوتُالجالل.

ُهذو،ُإالُإلذهُالُأنُيشذ دُبذ نُوحذده،ُهللُاإلل يذةُإثبذات:ُذُ-رحمذهُيُ–قالُشي ُاإلسالمُ
 (2)ذألجلهُإالُيعملُوالُفيه،ُإالُيعاديُوالُله،ُإالُيواليُوالُعليه،ُإالُيتوةلُوالُإياه،ُإالُيعبدُوال

ُُ(3)المبحثُاألولُل وُمنُداللةُالسورةُعلىُهذهُالصىة.وماُمرُفيُالمطلبُالثانيُمنُ

ُتعالى:ُ-ومنُاآلياتُالداالتُعلىُأ لوهيتهُ

ََِّّاْْلَْمدَُّتعالى:ُ-قولهُ ِيَّّلِِل  َماَواتََِِِّّفَََّّماَََّلََُّّاَّل  ََِِّّفَََّّوَماَّالس  ِِ ْر
َ
َّ ...اْخِرَرةََِِِّّفََّّاْْلَْمدَََُّّوََلََُّّاْأ

ُ.[1]سورةُسب :

ِاانَََّّيَااْرُزقُُكمََّماانَّقُاالَّْتعذذالى:ُ-وقولذذهُ ااَماَواتََِّّمِّ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ََُّّقُاالَِّۖ َََّّواْأ ]سذذورةَُّ ...اّلِل 

ُ.[24سب :

ََكَءَّ تعالى:ُ-وقولهُ ْقَُّمَّبِهَُِِّشَ ْْلَ
َ
ِيَنَّأ َّاَّل  ُروِنَ

َ
ََّّقُْلَّأ ََُُّّهوَََّّبَلََََّّّْۖلََك  ]سذورةَُّاْْلَِكيمََُّّالَْعَََََُِّّّّاّلِل 

ُ.[27سب :

ُماُيثبتُهذهُالصىة:ُ-سبحانه–وفيُةتابُيُ

َُّتعالى:ُ-قولهُ ََّّإََِلَََََّّّلََّّاّلِل  ُرُذ ََََُّّّلََّّالَْقيُّومََُّّالَْحََُُّّّهوَََّّإَِّل 
ْ
ً َََِّّأ َماَواتََِِِّّفَََّّماَََّلََُّّنَوْم َََّّوََّلََِّّسَن ََّوَماَّالس 

ََِِّّفَّ ِِ ْر
َ
ِيََّذاََّمنََّّْاْأ ََِّّعنَْد ََُّّيَْشَفعََُّّاَّل  يِْديِهمَََّّْبنْيََََّّماَّبِإِذْنِهََِّيْعلَمََُّّإَِّل 

َ
ء َََُّّيِيُطونََََّّوََّلَََّّرلَْفُهمَََّّْوَماَّأ َِّمنََّّْشََِشْ

                                                           
ُ–1394ُُ–2ُطُ–القذذذاهرةُُ–دارُالسذذذلىيةُُ-الجوزفذذذةُبذذذنُقذذذيمُالُ–طرفذذذقُال جذذذرتينُوبذذذابُالسذذذعادتينُاناذذذر:ُ(1ُ)

 .45ص
جامعذةُاإلمذامُمحمذدُبذنُُ-ت:ُالدةتورُمحمدُرشادُسذالمُُ-ابنُتيميةُُلشي ُاإلسالمدر ُتعار ُالعقلُوالنقلُ(2ُ)

 .224صُ–1ُجُ–م1991ُُ-هذ1411ُُ-2ُطُ–سعودُاإلسالمية،ُالمملكةُالعر يةُالسعوديةُ
 .15هذاُالبحثُصانار:ُ(3ُ)
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ََِّّعلِْمهَِّ َماَواتََُِّّكرِْسيُّهََُّّوَِسعََََّّشاءَََّّبَِماَّإَِّل  ََّّالس  َِ ْر
َ
]سذورةََُّّالَْعِظايمََُّّالَْعاِلَََُّّّوُهوَََِّّحْفُظُهَماََّيُئوُد َََُّّوََّلَََّّواْأ

ُ.[255:البذقذرة

َُّتعالى:ُ-وقولهُ ََّّإََِلَََََّّّلََّّاّلِل  ْسَماءََََُّّلََُُّّهوَََّّإَِّل 
َ
ُ.[8:طه]سورةَُّاْْلُْسَنََّّاْأ

ُإالُوفيهُماُيثبتُاأللوهيةُهلل:ُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-والُيةادُيللوُدعا ُمنُأدعيته

ذذيََُُعَبذذا ٍُُاْبذذنُ َُعذذنُ ف َمذذا،ُّللَاُ َُرض  ذذنََُُيذذْدع وُ-َوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُيُ ُصذذلىُ-الَنب ذذيَُُُّةذذانَُ:َُقذذالََُُعْن   ُم 
ذمَُذ:ُالَلْيذلُ  ،َُلذكَُُالَل   ،ُالَسذَمَواتُ َُربَُُُّأْنذتَُُالَحْمذذد  َُوَمذذنَُُْواأَلْر ُ ُالَسذَمَواتُ َُقذي  مُ َُأْنذتَُُالَحْمذذدُ َُلذكََُُواأَلْر  
،ُالَسذذَمَواتُ ُن ذذورُ َُأْنذذتَُُالَحْمذذدُ َُلذذكَُُف ذذي  َن، ،َُقْول ذذكََُُواأَلْر   ،َُوَوْعذذد كَُُالَحذذقُّ ،َُول َقذذاا كَُُالَحذذقُّ َُوالَجَنذذةُ َُحذذق 
، ،َُوالَنارُ َُحق  ،َُوالَساَعةُ َُحق  مََُُحق  ،َُلكَُُالَل   ،َُوب ذكََُُأْسذَلْمت  ،َُوَعَلْيذكَُُآَمْنذت  ،َُوا  َلْيذكََُُتَوَةْلذت  َُوب ذكََُُأَنْبذت 

، ،َُوا  َلْيكََُُلاَصْمت  ،َُوَماَُقَدْمتُ َُماُل يَُفاْغى رَُُْحاَكْمت  ،َُوَأْسَرْرتُ َُأَلْرت  ُل ذيُإ َلذهَُُالَُُإ َل  يَُأْنتََُُوأَْعَلْنت 

ذكََُغْيرُ 
(1).ُ

نُأعاذذذمُدليذذذلُعلذذذىُتوحيذذذدُاأللوهيذذذةُهذذذوُتوحيذذذدُالر و يذذذة،ُوجذذذا ُفذذذيُالقذذذرآنُاالسذذذتداللُ وا 
بتوحيذذدُالر و يذذةُعلذذىُتوحيذذدُاأللوهيذذةُ؛ُلصذذحةُداللتذذه،ُوقبذذولُالعقذذولُوالىطذذرُالسذذليمةُل ذذا،ُفعبذذادُ

بالر و يذذذةُاألصذذنامُةذذانواُيامنذذذونُبالر و يذذةُرغذذذمُإنةذذارهمُلأللوهيذذة،ُنقذذذيمُعلذذي مُالحجذذذةُبتصذذديق مُ
ُ(2)ُفنلزم مُباأللوهية.

ُوالصذذذىاتُالحسذذذنى،ُاألسذذذما ُجميذذذعُعلذذذىُدالُيُاسذذذم:ُذ-رحمذذذهُيُُ–يقذذذولُابذذذنُالقذذذيمُ
ُنىذذذيُمذذذعُلذذذهُاإلل يذذذةُصذذذىاتُلثبذذذوتُالمتضذذذمنةُإل يتذذذهُعلذذذىُدالُفإنذذذهُالذذذثالث،ُبالذذذدالالتُالعليذذذا

ُالعيذوبُوعذنُوالمثذال،ُالتشذبيهُعذنُالمنزهذةُالكمذال،ُصىاتُهي:ُاإلل يةُوصىاتُ.عنهُأضدادها
ُتعذذالىُةقولذذهُالعاذذيم،ُاالسذذمُهذذذاُإلذذىُالحسذذنىُاألسذذما ُسذذائرُتعذذالىُيُيضذذي ُول ذذذاُ؛والنقذائص

َِّ ْسَماءَََُّّوّلِِل 
َ
ُ.(3)ُذ[180:ُاألعرا سورةُ]ُُاْْلُْسَنََّّاْأ

                                                           
ِيََّوُهااوََّبذذابُقذذولُيُتعذذالى:ُُ–ةتذذابُالتوحيذذدُُ–رواهُالبلذذاريُفذذيُصذذحيحهُ(1ُ) ااَماَواتَََِّّرلَاا َََّّاَّل  ََّّالس  َِ ْر

َ
ََّواْأ

 .117صُ-9ُجُ–(7385ُ)ُحُ-ُبِاْْلَ َِِّّ
 .45صُ-طرفقُال جرتينُوبابُالسعادتينُانار:ُ(2ُ)
 .65صُ-1ُجُ–مدارجُالسالكينُ(3ُ)
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 :الرع ع   -24

هذوُالذربُوهذوُالذرازقُواللذالقُوالمحيذيُُ-سذبحانهُوتعذالى-ُفذاهللُ،وهيُصىةُفعليذةُللذرب
ُ.والمميتُوالمصورُفصىةُالر و يةُتستلزمُصىاتُاألفعالُةل ا

لذذالقُةذذلُشذذي ُومذذدبره،ُوأَنذذهُلذذي ُللكذذونُُ-تعذذالى–وتوحيذذدُالر و يذذةُهذذوُاإلقذذرارُبذذ َنُيُ
صانعانُمتكافئانُفيُصىات ماُوأفعال ما،ُوهذاُالتوحيدُتقرُبهُالىطذرُولذمُينقذلُقذولُيناقضذهُعذنُ

 (1)أحد.ُ

ُ يةُفيُمواضعُعديدةُمن ا:ودلتُالسورةُعلىُالر ُو

ََّّبََلَََّّٰقُلَّْتعالى:ُ-قولهُ ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ
ْ
ة ََِّّمثَْقاُلَََّّعنْهَََُّّيْعَُُّبََّّالَْغيِْبَََّّلَََّّ لِمََََِّّلَأ َماَواتََِِِّّفَََّّذر  َّالس 

ََِِّّفَََّّوََّلَّ ِِ ْر
َ
 .[3]سورةُسب :َّاْأ

ِْزقََِِّّماانَُُّكُااواتعذالى:ُ-وقولذهُ ة ََََََّّّۖلَََُّّواْشااُكُرواََّربُِِّكاامََّّْرِّ ً ََّّبَااْدَ َََّّطيَِِّباا ]سذذورةََُّغُفااور َََّّوَرب 
ُ.[15سب :

ْنَُّهَوَِّمنَْهاَِِّفَّتعالى:ُ-وقولهُ َّنِلَْعلََمََّمنَّيُْؤِمُنَّبِاْخِرَرةَِِّمم  َّإَِّل  ِنَُّسلَْطان  يِْهمَّمِّ
َوَماَََّكَنَََّلََُّعلَ

َّۗ ََََّّٰوَربَُّ َََّّش ِّ  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُ.[21]سورةُسب :ََّحفِيظ 

ََّّإِن ََّّقُلَّْوقولهُتعالى:ُ ِ مََُّّبِاْْلَ َََِِّّّيْقِذُفَََّّربِّ ُ.[48]سورةُسب :َّالُْغُيوِبَََّّعَل 

ُوفيُغيرهاُمنُالسورُعديدُمنُاآلياتُماُيدلُعلىُالر و ية.

َََُّّذلُِكمَُّتعالى:ُ-قولهُ ََّّإََِلَََََّّّلَََّّربُُّكمََّّْاّلِل  ء ََُُّّكَََِِّّّرالِ ََُُّّهوَََّّإَِّل  َََّّوُهوَََّّفَاْعُبُدو ََََُّّشْ ء ََُُّّكََََِِّّّعَ َََّشْ
 .[102األنعام:]سورةَََُّّوكِيل َّ

ء ََِّّمنََّّْفِيهََِّّاْرََّلَْفَُّمَََّّْوَماتعذالى:ُ-وقولذهُ ََِّّإََِلََّّفَُحْكُمهََََُّّشْ َََُّّذلُِكمََُّّاّلِل  ََّّاّلِل  ِ ُْتَََّّعلَيْهَََِّّربِّ َََِّوَّك 
نِيُبََِّّإَوَِلْهَِّ

ُ
ُ.[10:الشورُى]سورةَُّأ

ُسبحانهُوتعالى:-وفيُالسنةُماُيثبتُهذهُالصىةُللربُ
                                                           

 .132صُ–4ُجُ–بدائعُالىوائدُُ،25صُ-ُالبنُأبيُالعزُالحنىيُشرحُالعقيدةُالطحاويةانار:ُ(1ُ)
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ْعتُ قال:ُ-يُعنهرضيُ-فعنُأن ُ َُةذانَُُإ َذا:ُذَُيق ذولُ ُ-َوَسذَلمََُُعَلْيهُ ُيُ ُصلىُ-الَنب يََُُسم 

،ُالق َياَمةُ َُيْومُ  ى  ْعت  ْلذتُ ُش  ذلُ َُرب ُ َُيذا:َُفق  ل وَن،َُلْرَدَلذةُ َُقْلب ذهُ ُف ذيَُةذانََُُمذنُُْالَجَنذةََُُأْدل  ذلُ َُأق ذولُ ُث ذمََُُفَيذْدل  َُأْدل 
.(1)ذَُشْي ٍَُُأْدَنىَُقْلب هُ ُف يَُةانََُُمنُُْالَجَنةَُ

 :الك   -25

بحذر ُُ-سبحانهُوتعالى-ُيتكلمُيفُ،ذاتالُاتفعالُوصىمنُصىاتُاألصىةُوةالمُيُ
وةالمهُبماُشا ُومتىُشا ُوةيىماُشا ُولمنُشا ُُ،وهوُمتص ُبالكالمُولمُيزلُمتكلماًُُ،وصوت

 (2)ُ.وأنُهذاُالقرآنُهوُةالمُيُالذيُتكلمُبهُ-سبحانهُوتعالى-

ََّ،ُقالُتعالى:ُ ذَِنَََّلُ
َ
َّلَِمْنَّأ َِّعنَد َُّإَِّل  ًُ َفاَع ََََّّٰوََّلََِّنَفُعَّالش  ِعَََّّإَِذاََّحّت  ََّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنَّفَُِّّ

ُ.[23]سورةُسب :َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُواَّۖ ََّربُُّكمََّّْقَاَلَّ

ُةوقذذعُالذذوحيُصذذوتُالمالئةذذةُسذذمعُ-وسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُ-محمذذدُإلذذىُيُأوحذذىُفلمذذا
فسذذمعتُالمالئةذذةُُ.سذذجًداُلوجذذوه مُولذذرواُفىزعذذواُالسذذاعة،ُمذذنُأمذذرُأنذذهُفانذذواُالصذذىاُعلذذىُالحديذذد

ُيسذمعواُلذمُالمالئةذةُأنُوذلذكُ[23]سذورةُسذب :ُالَْكبِا ََُّّالَْعاِلَََُّّّوُهاوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُواةذالمُيُةالمذًاُ
،ُفةذذانواُإذاُسذنةُوةذذذاُةذذاُو ين مذذاُ-صذلىُيُعليذذهُوسذلمُ-ومحمذذدُعيسذىُبذذينُمذاُالذذوحيُصذوت

سمعواُةالمُيُصعقوا،ُفإذاُأفاقواُمنُالصعقةُتسا لواُماذاُقالُر ةمُقذالوا:ُذُالحذقُذ،ُوهذذاُدليذلُ
ُ(3)ُعلىُأنُالقائلُهوُي.

                                                           
ُحُ-يومُالقيامةُمعُاألنبيا ُوغيرهمُ-عَزُوجلَُ-ُبابُةالمُالربُ–ةتابُالتوحيدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)
 .146صُ-9ُجُ–(7509ُ)
 .83صُ–1ُجُ–ُالقولُالمىيدُعلىُةتابُالتوحيدانار:ُ(2ُ)
ُللنشذذرُالثبذذاتُدارُ-ُشذذاهينُسذذالمةُبذذنُصذذبرُيت:ُُ–ُحنبذذلُبذذنُأحمذذدُ-ُوالزنادقذذةُالج ميذذةُعلذذىُالذذرداناذذر:ُ(3ُ)

 .307صُ–1ُجُ–محمدُبنُعثيمينُُ–،ُالقولُالمىيدُعلىُةتابُالتوحيد120ُصُ–1ُطُ–ُوالتوزفع
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عَُُب ذالَوْحيُ ُّللَاُ َُتَكَلذمَُُإ َذا:ُ»رضذيُيُعنذه–َُمْسذع ودٍُُاْبذنُ َُعذنُُْو َُفذذإ َذاَُشذْيًئا،ُالَسذَمَواتُ ُأَْهذلُ َُسذم 
،َُوَسَةنَُُق ل و    مَُُْعنُُْف ز  عَُ سذورةُ]َّاَْلا  ََّّقَاالُواََّربُُّكامََّّْقَاَلَََّّماَذاُ:«َوَناَدْواُالَحقَُُُّأَنهُ َُعَرف واُالَصْوت 
ُ(1)ُذ[23:ُسب 

ََّيُقوُلَّلِلَْمََلئَِكًَِّوقالُتعالى:ُ ََوَْمَََّيُْْشُُهْمََّمِيًعاَُّثم  َهَٰاُؤََّلءَِّإِي ااُكْمَََّكنُاواََّيْعُباُدونَََّو
َ
َّأ

ُ.[40]سورةُسب :

ُواآلياتُالدالةُعلىُةالمُيُفيُغيرُالسورةُمنُةتابُي:

ْتَّقال تعالى:  ََم  َلََََّّّلََّّوََعْدًَّلََِّّصْدقًاََّربَِِّ َََُّّكَِمُتَََّّو ِ ِميعَََُّّوُهوَََّّلَِْكَِماِِهََُِّّمَبدِّ ]سورةَُّالَْعلِيمََُّّالس 
ُ.[115األنعام:

ََّّلَِْكَِماتََِِّّمَداًداَّاْْلَْحرََََُّّكنَََّّلَوََّّْقُلَّْوقال تعالى:  ِ نَََّّْقبَْلََّّاْْلَْحرََُّّنَلَفِدََََّّربِّ
َ
َََُّّكَِماُتََََّّنَْفدَََّّأ ِ ََّولَوَََّّْربِّ

ُ.[109:الك  ]سورةََُّمَددًََّّبِِمثْلِهََِِّّجئَْنا

ُ(2)يىترقانُلي ُوحر ُصوت..ُ.ةالمهُوهوُالقرآنُوحديثه

تمةنتُمنُاستنباطهُمنُاألسما ُالحسذنىُوالصذىاتُالعلذىُو  ذاُأكونُقدُاستعرضتُماُ
ُفيُسورةُسب .

ُ  

                                                           
ْنذذَدهُ ُالَشذذَىاَعةُ َُتْنَىذذعُ َُوالَُُتعذذالىُيُقذذولُبذذابُ–ُالتوحيذذدُةتذذابُ–فذذيُصذذحيحهُُالبلذذارُيرواهُ(1ُ) نَُُل َمذذنُُْإ الَُُع  َُلذذهُ َُأذ 

مَُُْقالََُُماَذاَُقال واُق ل و    مَُُْعنُُْف ز  عَُُإ َذاَُحَتى َُلَلقََُُماَذا:َُيق لَُُْوَلمُْذُُ،[23:ُسب سورةُ]ُالَكب يرُ ُالَعل يَُُُّوه وَُُالَحقََُُقال واَُر ُّة 
مُْ  .141صُ–9ُجُ–ُ(7481)ُحُ–ذَر ُّة 
لعلذذذهُأبذذذوُعبذذذدُيُمحمذذذدُبذذذنُصذذذالحُالقحطذذذاني،ُالمعذذذافريُاألندلسذذذيُالمذذذالكيُُ–القصذذذيدةُالنونيذذذةُللقحطذذذانيُ(2ُ)

 .52صُ–1ُطُ–دارُالذةرىُُ–ت:ُعبدُالعزفزُبنُمحمدُبنُمنصورُالجر وعُُ–(ُهذ378)المتوفى:ُ
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 املبحث الثالث: 

 الشكر والكفر بالنعم يف سورة سبأ.

 وفيه أربعة مطالب: 

 املطلب األول: الشكر والكفر لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاني: الشكر والكفران يف سورة سبأ.

 عن الكفر.املطلب الثالث: وجوب الشكر، والنهي 

 املطلب الرابع: فضل الشكر.
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  :الم حث الثالث

   ر    ق.الشكر  الكتر  الجع  يا 

تستعر ُسورةُسب ُأحوالُمنُشةرُيُحقُشذةرهُومذنُةىذرُب نعمذهُبعذدُأنُجحذدُنعمذه،ُ
ُوةذلكُحالُمنُصبرُفيُمواج ةُالمحنُوفيُمقابلهُحالُمنُةىرُباهلل.

 :الشكر  الكتر ل    ا ط حا   :المط   األ  

 الشكر ل  :  :  ال  

ورُ ُوهوُ،موليهُوحمدُونشرهُاإلحسانُعرفانالشةرُهوُالا ور،ُوعرفوهُ ة  ُ(1)ُ.أيضاًُُالشُّ

ُبلسذذانهُالمذذنعمُعلذذىُفيثنذذيُوالنيذة،ُوالىعذذلُبذذالقولُالنعمذذةُقابلذةعرفذهُابذذنُمناذذورُأيضذذًا:ُذم
ُ(2)مولي ا.ذُأنهُويعتقدُطاعتهُفيُنىسهُوفذيب

ُأوُباليدُأوُباللسانُةانُسوا ُالنعمة،ُيقابلُمعرو ُعنُعبارةوعَرفهُالجرجاني:ُذالشةرُ
ُبالجميذذلُالوصذذ ...ُوالشذذةرُاللبذذوي:ُهذذوُإحسذذانهُبذذذةرُالمحسذذنُعلذذىُالثنذذا ُهذذو:ُوقيذذلُبالقلذذب،
ُ(3)ذ.واألرةانُوالجنانُاللسانُمنُالنعمةُعلىُالتعايمُج ةُعلى

 ا ط حا :الشكر  :ثاج ا  

ُ(4)ُ.ذةل اُأحوالهُعلىُيشةرُمنذ:ُالشةورُ:-رضيُيُعن ماُُ–عرفهُابنُعبا ُ

ُ(5).ذُبطاعتهُوالعملُي،ُتقوُى:ُالشةرُذُ:قالُ-رحمهُيُ–ُةعبُبنُمحمدعنُ

ُ  

                                                           
ُ.423صُ–4ُجُ–لسانُالعربُُ،292ُ–5ُجُ–العينُ(1ُ)
ُ.423صُ–4ُجُ–لسانُالعربُ(2ُ)
ُ.128صُ–التعرفىات(3ُ)
ُ.529ص8ُجُ–البحرُالمحيطُفيُالتىسير(4ُ)
ُ.328ص20ُجُ–جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُ(5ُ)
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ُ(1)ذ.طاعتهُفيُواستعمال اُللمنعمُبالنعمةُاالعترا رحمهُي:ُذُ-وعرفهُالقرطبي

ْةرُ  ُوعلىُالجميلةُصىاتهُعلىُاإلنسانُتحمدُفإنكُمنه،ُأعمُالحمدُأنُإالُالحمدُمثلُوالشُّ
ُ.صىاتهُدوُنُمعروفهُعلىُإالُتشةرهُوالُمعروفه،

ذ ََُُمذاُوأدائذهُب َطاَعت ذهُ ُر   ذهُشذةرُف ذيُيجت ذدُ ُاَلذذ يَُف  وَُُيُعبادُمنُالشةورُ َُوأماذ ا   َُعَلْيذهُ ُو 
َباَدتهُمن ُ(2)ذع 

 :ثالثا  الترق ب   الحمد  الشكر

الحمدُأعمُمنُالشةرُباعتبذارُالمتعلذق،ُفالحمذدُيةذونُعلذىُالصذىاتُوالمعذرو ،ُبلذال ُ
ُ(3)ُالشةرُفالُيةونُإالُعلىُالمعرو .

حاطتذهُوهذوُالمحمذودُعلي ذا،ُويمةننذاُأنُ فالُيمةذنُأنُنقذولُشذةرناُعلذىُسذمعهُوبصذرهُوا 
حسانهُوةذلكُسبحانهُمحمودُعلي ا. ُنشةرهُسبحانهُعلىُعىوهُورزقهُوا 

أعمُمنُالحمدُباعتبارُماُيةونُبذه،ُفالشذةرُيةذونُبالقلذبُواللسذانُوالجذوارح،ُأمذاُوالشةرُ
ُ(4)ُالحمدُفالُيةونُإالُباللسان.

ُعلذىُللثنذا ُابتذدا أوُُعلذىُيذدُشذةراًُُيةذوُنُقذدُوالحمذدُأوليت ا،ُليدُثنا ُإالُيةوُنُالُالشةر
ُ(5)ُرحم ماُي.-فيةونُليدُولبيرُيد،ُقالهُثعلبُواألزهرُيُالرجل،

  

                                                           
ُ.276ص14ُجُ–ُتىسيرُالقرطبي(1ُ)
ت:ُمحمذذدُعذذو ُُ–(ُهذذذ370محمذذدُبذذنُأحمذذدُبذذنُاألزهذذريُال ذذروي،ُأبذذوُمنصذذورُ)المتذذوفى:ُُ–ت ذذذيبُاللبذذةُ(2ُ)

ُ.12صُ–10ُجُ–م2001ُُ–1ُطُ–بيروتُُ–دارُإحيا ُالتراثُالعر يُُ–مرعبُ
ُ.493صُ–2ُجُ–الن ايةُفيُغرفبُالحديثُواألثرانار:ُ(3ُ)
ُ.1038صُ–1ُجُ–موسوعةُةشا ُاصطالحاتُالىنونُوالعلومانار:ُ(4ُ)
ُ.155صُ–3ُجُ–لسانُالعربُانار:ُ(5ُ)
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 :الكتر ل   :را عا  

:ُيقالُ،ُوسميُالكافرُةافرًا؛ُألنهُغطىُقلبهُةله،غط اه:ُوةى رهُالشي ُةىرالكىر:ُالبطا ُ
ُ(1)أيُغَااه.ُالسما ُالسحابُةىر

:ُوالك ىذرُ .ُوامتنعواُعصوا:ُأيَُةَىروا،ُقد:ُالحربُدارُألهلُويقال.ُاإليمانُنقي :ُالك ىرُ ذ
ُ(2)ذ.يشةرهاُلم:ُأيُالنعمة،َُةَىر.ُالشةرُنقي 

 :الكتر ا ط حا   :خام ا  

ْعَمةُسترُاْلكْىرذ لىااهاُالن   ُ(3).ذوا 

ُ(4)وقيل:ُالكىرُهوُماُناق ُاإليمان،ُوهوُتبطيةُنعمُيُبالجحود.

ْىذذرُشذذركُةذذافرًاُمبالبذذةُوتعايمذذًاُ؛ُألنذذهُ وفذذرادُبذذالكىرُأيضذذًاُةىذذرُالنعمذذة،ُوسذذميُالكذذافرُة 
ُ.(5)ضيعُحقوقُيُوماُشةرهُةماُيجبُعليهُمنُالشةرُ

ولمذذذذاُةذذذذانُمعنذذذذىُالكىذذذذرُلبذذذذةُهذذذذوُالسذذذذتَرُواإللىذذذذاَ ُبعةذذذذ ُالشذذذذةرُالذذذذذيُهذذذذوُالا ذذذذورُ
رُشذذذذذذذرعًاُبعةذذذذذذذ ُمعنذذذذذذذىُوالنشذذذذذذذر،ُفا ذذذذذذذرُأَنُاالسذذذذذذذمينُمتضذذذذذذذادان،ُوبذذذذذذذهُيا ذذذذذذذرُمعنذذذذذذذىُالكىذذذذذذذ

                                                           
أبوُالقاسمُمحمودُبنُعمروُبنُأحمد،ُالزملشريُُ–،ُأسا ُالبالغة112ُصُ–10ُجُ-ت ذيبُاللبةُانار:ُ(1ُ)

هذذ1419ُُُ–لبنذانُُ-دارُالكتذبُالعلميذة،ُبيذروتُُ–ت:ُمحمدُباسلُعيونُالسذودُُ–(ُهذ538جارُيُ)المتوفى:ُ
ُ.140ُ–2ُجُ–م1998ُُُ-
ُ.356صُ–5ُجُ–التعرفىاتُ(2ُ)
ُ–ت:ُلليذلُإبذراهمُجىذالُُ–(ُهذذ458سيدهُالمرسيُ)المتوفى:ُُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيلُبنُ–الملصصُ(3ُ)

ُ.424صُ–3ُجُ–م1996ُهذ1417ُُ–1ُطُ–بيروتُُ-إحيا ُالتراثُالعر يُ
بنُمحم دُبنُعبدُالرز اقُالحسيني،ُأبوُالىذي ،ُالملق ذبُبمرتضذى،ُُ–تاجُالعرو ُمنُجواهرُالقامو ُانار:ُ(4ُ)

ُ.52صُ–14ُجُ–دارُال دايةُُ–نُالمحققينُت:ُمجموعةُمُ–(ُهذ1205الَز يديُ)المتوفى:ُ
أبذذوُهذذاللُالحسذذنُبذذنُعبذذدُيُبذذنُسذذ لُبذذنُسذذعيدُبذذنُيحيذذىُبذذنُم ذذرانُالعسذذذةريُُ–الىذذروقُاللبويذذةُاناذذر:ُ(5ُ)

ُ–مصذذذرُُ-دارُالعلذذذمُوالثقافذذذةُللنشذذذرُوالتوزفذذذع،ُالقذذذاهرةُُ–ت:ُمحمذذذدُإبذذذراهيمُسذذذليمُُ–(ُهذذذذ395)المتذذذوفى:ُنحذذذوُ
ُ.230ص
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الشذذذذذذةرُالذذذذذذذيُهذذذذذذوُإا ذذذذذذارُالنعمذذذذذذةُوالثنذذذذذذا ُعلذذذذذذىُالمذذذذذذنعمُواالعتذذذذذذرا ُبالنعمذذذذذذة،ُفيةذذذذذذونُالكىذذذذذذرُ
ُجحودُالنعمةُونةران اُمنُالمنعم.ُ

ُوالتكذذيبُ-وجذلُعذز-ُبذاهللُالج ذلُوهذوُاإليمذانُضذدُهذورحمذهُي:ُذُ–وعرفهُالباقالنيُ
ُ(1)ذالحقُمعرفةُعنُللقلبُةالمبطيُف وُبهُالعلمُعنُاإلنسانُلقلبُالساترُبه

ُبذهُجذا ُممذاُشذي ُفيُ-ُوسلمُعليهُيُصلىُ-تكذيبهرحمهُي:ُذُ–وعرفهُابنُعابدينُ
ُُ.(2)ذُضرورةبالُالدينُمن

                                                           
ُ.394صُ–تلليصُالدالئلتم يدُاألوائلُفيُ(1ُ)
ابنُعابذدين،ُمحمذدُأمذينُبذنُعمذرُبذنُعبذدُالعزفذزُعابذدينُالدمشذقيُالحنىذيُُ–ردُالمحتارُعلىُالدرُالملتارُ(2ُ)

ُ.223صُ–4ُجُ–م1992ُُ-هذ1412ُُ–2ُطُ–بيروتُ-دارُالىةرُ–(ُهذ1252)المتوفى:ُ
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   ر    ق. الشكر  الكترا  يا :المط   الثاجا

   ر    ق:الشكر يا  :  ال  

بعذذر ُنمذذوذجُللشذذاكرفنُعلذذىُمذذاُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-تقذذررُسذذورةُسذذب ُوجذذوبُالشذذةرُهللُ
ُفقالُتعالى:ُُ-عليهُالسالم-أنعمُيُعلي مُمنُعايمُنعمهُوهمُآلُداودُ

َِّنَََّّْوقَلِيل ََََُّّّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُوا ُكورََُِّّعَبادِيَََّّمِّ ُ.[13]سورةُسب :َّالش 

ب نُيشةرواُيُعلىُمذاُأنعذمُُ-علي مُالسالم-آللُداودُُ-سبحانهُ-في تيُاألمرُمنُيُ
قذذدُأغذذدقُعلذذىُآلُداودُمذذنُنعمذذهُوذةذذرُمذذنُهذذذهُالذذنعمُفذذيُالسذذورةُُ–سذذبحانهُُ–علذذي مُفذذإَنُيُ

ُفقال:

ََِِّّْبََِّّجَباااُلََّّيَاااۖ ََّّفَْضااًَلََِّّمن اااَّداودَّآَِيَْناااََّولََقااد وِّ
َ
ااْ ََََّّمَعااهََُّّأ نَل اااۖ َََّّوالط 

َ
نََِّّاْْلَِدياادََََّّلَََُّّوأ

َ
َّأ

ََّّاْعَملَّْ رَََّّْسابَِغات  ِ ادََِِِّّفَََّّوقَدِّ ْ َّۖ َََّّصااِْلًاََّواْعَملُاواۖ ََّّالَّس  ْعَملُاونَََّّبَِمااَّإِنِِّ ََََّّ َِحََََّّولُِسالَيَْمانَََّّبَِصا   َّالارِّ
َسلَْناۖ َََّّشْهر َََّّوَرَواُحَهاََّشْهر ََُّّغُدوَُّها

َ
انَََِِّّّوِمنََّۖ ََّّالْقِْطرَََِّّعنْيَََََّّلَََُّّوأ ۖ َََّّربِِّاهََِّّبِاإِذْنََِّّيََديْاهَََِّّبانْيََََّّيْعَماُلَََّّمانَّاْْلِ

ْمرِنَااََّعانََِّّْمنُْهمََّّْيََِّغَََّّْوَمن
َ
َََّّعاَذاِبََِّّمانََّّْنُِذقْاهََُّّأ اعِ ِ َارَِاَبََِّّمانَّيََشااءَََُّّمااَََّلَََُّّيْعَملُاونَََّّالس 

ََّّم 
َماثِيااَلَّ ََ ااُدور ََََّّكْْلَااَواِبََّّوَِجَفااان َََّّو

َََّّوقُ اِسااَيات  ِاانَََّّْوقَلِياال ََََُّّّۖشااْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُااواَََّّۖر  َِّعَبااادِيَََّّمِّ
ُكورَُّ ُ.[13-10]سورةُسب :َّالش 

ل مُماُيحىسُبهُعلي مُالذنعم؛ُبذلُمذاُيتوجذبُُ-سبحانهُوتعالى-فبعدُهذهُالنعم،ُذةرُيُ
ُ.ُ(1)ََُّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُواعلي مُفعلهُبعدُالنعمُفقال:ُ

ُالعلمُلهُت ويالت:ذةرُأهلَََُُّّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُواوفيُهذاُاألمرُ

ُ.(2)رحمهُي:ُذإنهُتوحيدُيُتعالى.ذ–قالُيحيىُبنُسالمُ

ُ  

                                                           
 .529صُ–8ُجُ–البحرُالمحيطُفيُالتىسيرُُ،199ُ-25ُجُ–مىاتيحُالبيبُانار:ُ(1ُ)
 .439صُ-4ُجُ–تىسيرُالماوردي(2ُ)
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،ُومثلذهُ(1)ذُبطاعتذهُوالعمذلُي،ُتقذوُى:ُالشذةرُذُ:قذالُ-رحمذهُي–ُةعذبُبذنُمحمدوقالُ
ُ(2)رحمهُي.-قالُالطبرُي

ُ(3)وقيل:ُاالعترا ُبنعمُيُبحمدهاُوبالعملُةالصالةُوالصيامُوالعبادات.

فاآليةُتدلُعلىُأنُالنعمةُتوجذبُالشذةر،ُوالشذةرُيةذونُباللسذانُحمذدًا،ُوبالجنذانُتوحيذدًاُ
يمانًا،ُوبالجوارحُأعمااًلُوصالحًا؛ُول ذاُةانُالشاكرونُقلة. ُوا 

ل ذذاُاألمذرُمذاُرويُمذنُأنذهُلذمُتكذنُتمذرُُ-علذي مُالسذالم-ومماُيا ذرُاسذتجابةُآلُداودُ
فيتناو ونُعلىُساعاتُالليلُوالن ارُفإذاُجل ُهذاُقامُساعةُإالُوواحدُمنُآلُداودُقائمُيصلي،ُ

ُ(4)هذا.

وعندُحلولُالنعمُيسذتوجبُالشذةر،ُفلمذاُتىضذلُيُعلذىُداودُوجعذلُمعذهُالطيذرُوالجبذالُ
يسذذبحون،ُوأالنُلذذهُالحديذذدُليعمذذلُبذذهُالذذدروع،ُوعلذذىُسذذليمانُأنعذذمُعليذذهُبسذذرعةُالتنقذذلُعلذذىُغيذذرُ

 ُمذنُقصذورُوتماثيذلُوجىذانُ)القصذعة(ُوقذدورُراسذيات،ُالعادة،ُوسلرُلهُالجنُيعملونُلهُماُشا
ُأمرهمُبالشةر،ُفسمعواُوأطاعواُلذلكُفعملواُصالحًاُوشةرواُيُحقُشةره.

َنُيُ تىضذذذذلُعلذذذذىُةذذذذلُمللذذذذوقُبذذذذنعمُعديذذذذدة،ُفمذذذذنُالحيذذذذاةُبدايذذذذةُُ-سذذذذبحانهُوتعذذذذالى-وا 
عبدُم مذاُبلذ ُوبذال ُفذيُوالصحةُوالعافيةُوالولدُوالزواجُحتىُأصبرُمنُذلك،ُوعلىُهذهُالنعمُفال
ُشةرُالنعمةُفإنهُقاصرُعنُالوفا ،ُفةي ُبمنُهوُمقصرُعنُالشةر.

وفذذذةرُصذذاحبُالاذذاللُمذذاُتعذذر ُلذذهُمذذنُحرمذذانُلنعمذذةُالشذذم ُلذذاللُفتذذرةُقضذذاهاُفذذيُ
ُالسجن،ُوةي ُشعرواُبعامُهذهُالنعمةُالتيُيج ل اُةثيرُممنُاعتادُعلي ا،ُوةي ُغمرهمُفرحُ

ُ
                                                           

ُ.328ص20ُجُ–جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُ(1ُ)
 .368صُ-20ُجُ–السابقُانار:ُ(2ُ)
التحرفذرُوالتنذوفرُُ،529صُ–8ُجُ–البحرُالمحيطُفذيُالتىسذيرُُ،277صُ-14ُجُ–ُانار:ُتىسيرُالقرطبي(3ُ)
 .163صُ–22ُجُ–
ناذامُالذدينُالحسذنُبذنُمحمذدُبذنُحسذينُالقمذيُالنيسذابوريُ)المتذوفى:ُُ-غرائبُالقرآنُورغائبُالىرقذانُار:ُان(4ُ)

 .448صُ–5ُجُ–هذ1416ُُُ–1ُطُ–بيروتُُ-دارُالكتبُالعلميةُُ–الشي ُزةرفاُعميراتُُ:تُ–(ُهذ850
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ُ(1)ُاُمعُنورهاُودفئ اُمجددًا.شديدُحينُعادواُليلتقُو

   ر    ق:الكترا  يا  :ثاج ا  

-حذذذرتُمذذنُلطذذرُالكىذذرُبذذنعمُيُُ-سذذبحانه-وبعذذدُأنُأقذذرتُالسذذورةُوجذذوبُالشذذةرُهللُ
ُتعالى.

-تبشذذاهم،ُفذذ كرم مُُ-عذذَزُوجذذلَُُ–وتحةذذيُالسذذورةُقصذذةُقذذومُسذذب ُوةيذذ ُةانذذتُنعذذمُيُ
أنُيتحةمواُفيُمياهُاألمطارُالبزفرةُالتذيُةانذتُُبنعمُعايمة،ُبدايةُةي ُسلرُيُل مُ-سبحانه

تسذذببُسذذياًلُعايمذذًاُيلذذربُزرع ذذمُوجنذذان م،ُفجعل ذذمُيتحةمذذونُفذذيُهذذذهُالميذذاه،ُوزرعذذواُأرضذذ مُ
ُفصارتُل مُجنانًاُعديدةُعنُيمينُالسدُوشماله.

ومماُذةرُمنُنعيمُيُعلذىُقذومُسذب ُأنُالمذرأةُمذن مُةانذتُإذاُدللذتُإحذدىُهذذهُالجنذانُ
 اُعلىُرأس ا،ُتمتلئُهذهُالسلةُب طيبُالثمارُوأنضج اُوأطيب اُدونُعنا ُالبحثُوالقط ،ُوسَلت

ُ(2)ُوماُتتمتعُبهُهذهُالجنانُمنُالُدائمُبةثرةُشجرها.

وةانُمذنُنعذمُيُعلذىُتلذكُالذبالدُأن ذاُبلذدةُطيبذة،ُف ذيُلاليذةُمذنُالحشذراتُالتذيُتضذرُ
المذذر ،ُفذذ نعمُيُعلذذي مُبذذ نُعافذذاهمُمن ذذا،ُوالُالحيذذوان،ُوتتلذذ ُالثمذذار،ُوتذذزعجُالللذذق،ُوتسذذببُ

يوجدُب اُهوامُوالُعقاربُفتذهبُأمنُقاطني ا،ُومنُطيب اُأنُالطق ُفي ذاُالُهذوُبذاردُقذار ُوالُ
حرُشديد؛ُبلُطيبُمقبولُالُي ت ذىُمنه،ُوهذهُبع ُالنعمُالتيُتنعمُب اُقومُسب ُوهيُأكثرُمنُ

ُ(3)ُتحصى.ُذلكُفإنُنعمُيُعلىُةلُبلدُالُتعدُوال

بواجب مُنحوهذا،ُومذاُيحىاذونُبذهُهذذهُالذنعم،ُبذ نُيذادواُُ-سبحانه–وبعدُهذهُالنعمُأمرهمُ
حق ذذاُفيشذذةرواُي،ُباللسذذانُحمذذدًا،ُوبالتوحيذذدُاعتقذذادًا،ُوباألرةذذانُعمذذاًل،ُةمذذاُأمذذرُآلُداودُبعذذدُأنُ

ِْزقََِِّّمنَُُّكُواأنعمُعلي م،ُفقالُسبحانهُلسب :ُ ة ََََََّّّۖلَََُّّواْشُكُرواََّربُِِّكمََّّْرِّ ً ََّّبَْدَ َِب َََّّطيِّ ]سذورةََُّغُفورََّوَرب 
ُ.[15سب :

                                                           
 .2899صُ–5ُجُ–فيُااللُالقرآنُ(1ُ)
،ُالذذذدرُالمنثذذذورُفذذذي284ُصُ-14ُجُ–ُتىسذذذيرُالقرطبذذذيُ،376ص20ُجُ–جذذذامعُالبيذذذانُفذذذيُت وفذذذلُالقذذذرآنُ(2ُ)

ُ.693صُ–6ُجُ-التىسيرُبالم ثورُ
ُ.200صُ–25ُجُ–مىاتيحُالبيبُُ،377ص20ُجُ–السابقُانار:ُ(3ُ)
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ولذذذوُأن ذذذمُآمنذذذواُوشذذذةرواُلحىذذذسُيُعلذذذي مُمذذذاُفضذذذل مُبذذذهُعذذذنُغيذذذرهم،ُإالُأن ذذذمُةىروهذذذاُ
بإعراض مُعنُاتباعُاألنبيا ،ُوأشرةواُبعدُأنُةانواُمسلمين،ُوأنةرواُأَنُهذهُالنعمُواألفضذالُمذنُ

ُ(1)سبحانهُوتعالى.-يُ

َّوقذالُتعذالى:ُ ُكل 
ُ
َّأ ََّذَواََتْ نْلَاُهمَِِّبَن تَيِْهْمََّجن تَنْيِ رَْسلَْناََّعلَيِْهْمََّسيَْلَّالَْعرِِمََّوَبد 

َ
ْعَرُضواَّفَأ

َ
فَأ

لِيل َّ
َّقَ ِنَِّسْدر  َّمِّ ء  َّوَََشْ ثْل 

َ
ََّوأ ُ.[16]سورةُسب :َََّخْط 

إهالك اُبمذاُةذانُفنا ُهذهُالجنان،ُوةانُُ-سبحانهُوتعالى-فبعدُهذاُاإلعرا ُجعلُيُ
قدُجعلهُيُسببًاُرئيسًاُفيُإيجادها،ُوهوُالسد،ُفب مرهُسبحانهُصارُهذاُالسدُالذيُةانُفيُنارُ
قذذومُسذذب ُسذذببُالنعمذذةُسذذببُال ذذالكُوالىنذذا ،ُو ذذذلكُةانذذتُالرسذذالةُمذذنُيُأنُأرسذذلناُعلذذي مُسذذيرُ

ها،ُأشجارًاُالُياةلُثمرهاُالعرم،ُوأذهبُذلكُالنعيمُوأبدل مُباألشجارُالتيُتثمرُأطيبُالثمارُ وأَلذ  
ُوذاتُأشواكُوالُيطولُال ا.

َٰلَِ َّتعذالى:ُ-وماُةانُذلكُإالُلماُةىرواُالنعمةُوذلكُقولهُ ََّوَهلَََّّْجََََّْناُهمَّبَِماََّكَفُرواَّ ََّذ
َََُّّنَازِي ُ.[17]سورةُسب :َّالَْكُفورَََّّإَِّل 

همُلبيذذذذتُالمقذذذذد ُوةذذذذانُيُقذذذذدُأنعذذذذمُعلذذذذي مُأيضذذذذًاُبقذذذذربُالقذذذذرىُالتذذذذيُفذذذذيُطرفذذذذقُسذذذذىُر
َّفِيَهاااَّبَاَرْكَناااَّال ااِّتََّّالُْقااَر ََّوَباانْيَََّّبَيْااَنُهمََّّْوََجَعلَْنااامبينذذًاُتلذذكُالنعمذذةُالعايمذذة:ُُ-فقذذالُتعذذالى

اهَِرةًََّّقًُر  ْرنَاَََّ اْ َََّّفِيَهااََّوقَاد  ي اًمااََِّلَااَِلَََّّفِيَهااَِّساُ واۖ ََّّالس 
َ
،ُوذلذكُأنُ[18]سذورةُسذب :َّآِمنِانيََََّّوأ

و ذذذذذينُبذذذذذالدُبيذذذذذتُالمقذذذذذد ُقذذذذذرًىُاذذذذذاهرةُل ذذذذذمُإذاُلرجذذذذذواُمذذذذذنُهذذذذذذهُبذذذذذدتُل ذذذذذمُيُجعذذذذذلُبيذذذذذن مُ
ذاُ األلذذذذذذرى،ُوةذذذذذذذانواُإذاُلرجذذذذذذواُمذذذذذذذنُهذذذذذذذهُصذذذذذذذباحًاُأمسذذذذذذذواُفذذذذذذيُالقرفذذذذذذذةُالتذذذذذذيُتلت ذذذذذذذاُمسذذذذذذذاً ،ُوا 
لرجذذذذواُمسذذذذاً ُأصذذذذبحواُفذذذذيُالقرفذذذذةُالتذذذذيُتلت ذذذذا،ُفةذذذذانواُآمنذذذذينُفذذذذيُتذذذذنقل مُوسذذذذىرهمُفذذذذالُيلشذذذذونُ

أوُي ةثذذذذذذذرواُالذذذذذذذزادُفيثقذذذذذذذلُحمل ذذذذذذذمُفيزفذذذذذذذدُعذذذذذذذب ُُقذذذذذذذاطعُطرفذذذذذذذق،ُوالُأنُيتي ذذذذذذذواُفذذذذذذذيُالصذذذذذذذحرا ،
ُ(2)ُالسىر.

                                                           
التحرفذرُوالتنذوفرُُ،535صُ–8ُجُ–البحرُالمحذيطُفذيُالتىسذيرُُ،285صُ–14ُجُ–ُانار:ُتىسيرُالقرطبي(1ُ)
 .134ص22ُج
 .ذ537ُصُ–8ُجُ–،ُالبحرُالمحيطُفيُالتىسير201ُصُ–25ُجُ–ُمىاتيحُالبيبانار:ُ(2ُ)
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وهذذذهُنعمذذةُعايمذذةُالُتقذذلُشذذ نًاُعمذذاُسذذبق اُمذذنُالجنذذان،ُإالُأنُقذذومُسذذب ُمذذاُاتعاذذواُمذذنُ
لَُماواَّضياعُتلكُالجنان،ُفاستمرواُفيُةىرهمُور ماُزادواُفقالوا:ُ ََ ْسَفارِنَاََّو

َ
َّأ َفَقالُواََّرب َناَّبَاِعْدََّبنْيَ

نُفَسُهمَّْ
َ
ُ.[19]سورةُسب :َّأ

ذذذذمُبالمطالبذذذذةُبذذذذ نُيباعذذذذدُيُبذذذذينُأسذذذذىارهمُةنايذذذذةُعذذذذنُعذذذذدمُاسذذذذتجابت مُلشذذذذةرُيُ َوا ْلم   
وتوحيده،ُفةانُذلكُاإلعرا ُمن مُةالطلبُبإذهابُهذهُالنعم،ُفةىرُالنعمةُسببُزوال ا،ُةماُأنُ

ُ(1)ُالشةرُسببُحىا اُوزفادته.

ُعذن مُذلذكُاإلنعذام،ُوزادهذمُأنُقطع ذمُوبعدُذلكُالكىرُبنعمةُالوصلُواألمذان،ُأذهذبُي
ُ(2)وضيع مُفيُاألر ُفتىرقوا،ُحتىُصارُيضربُب مُالمثلُويقال:ُذتىرقواُأيديُسب ذ

قال:ُذةانُلسب ُمجل ُمشيدُبالمرمرُف تاهمُنا ُمنُاألنصارُُ-رحمهُي–وعنُعةرمةُ
ُ(3)ُاُةانُآلبائناُفورثناهُذ.يقولونُل مُاشةرواُيُالذيُأعطاكمُهذا،ُفقالوا:ُومنُأعطاناُ!؟،ُإنم

لىااها. ُفةانُهذاُهوُالكىرُبذاتهُالذيُهوُسترُالنعمةُوا 

  

                                                           
 .693صُ–6ُجُ-الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُُ،201صُ–25ُجُ–مىاتيحُالبيبُانار:ُ(1ُ)
 .178صُ–22ُالتحرفرُوالتنوفرُجُ،291صُ–14ُجُ–ُانار:ُتىسيرُالقرطبي(2ُ)
 . بتصُر689ُصُ–6ُجُ-الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثور(3ُ)
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 : ج   الشكر،  الج ا ع  الكتر :المط   الثالث

مذذذنُفذذذي ُةرمذذذه،ُوعلذذذىُقذذذومُسذذذب ُمذذذنُُ-عليذذذهُالسذذذالم-بعذذذدُأنُأغذذذدقُيُعلذذذىُآلُداودُ
وقذذومُُ-عليذذهُالسذذالم-عاذذيمُفضذذلهُأمذذرهمُبالشذذةرُوذلذذكُلذذاللُآيات ذذاُومذذاُفي ذذاُمذذنُذةذذرُآلُداودُ

ِنَََّّْوقَلِيل ََََُّّّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُوا:ُ-عليهُالسذالم-سب ،ُقالُسبحانهُآللُداودُ ُكورََُِّّعَبادِيَََّّمِّ َّالش 
ُ.[13]سورةُسب :

ماُاستصعبُعلذىُغيرهمذاُأتبعذهُب مرهمذاُُ-علي ماُالسالم-فلماُسلرُيُلداودُوسليمانُ
ُ(1)ُأنهُقولُوعملُبالجوارحُواألرةان.ُ-ةماُمر-بالشةر،ُوالشةرُ

ِْزقََِِّّمنَُُّكُوالقومُسب :ُُ-تعالى–وقالُ ة ََََََّّّۖلَََُّّواْشاُكُرواََّربُِِّكمََّّْرِّ ً ََّّبَاْدَ َََّّطيَِِّبا ََّغُفاورََّوَرب 
 .[15]سورةُسب :

ُف مرهمُأنُتنعمواُوةلواُمنُرزقُيُواشةرواُلهُعلىُماُأنعمُعليةمُمنُنعم.

نُالنبذي نذاُعائشذةُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-وا  عذنُسذذببُُ-رضذيُيُعن ذا-لمذاُسذذ لتهُأمُّ
ُبقوله:ُُ-عليهُالصالةُوالسالم-هذاُالقيامُالطوفلُفيُجو ُالليلُحتىُتتىطرُقدماه،ُأجاب اُ

بَُُُّأَفالَُذُ وًراَُعْبًداَُأك ونََُُأنُُْأ ح  ُ(2)...ُالحديثُذَشة 

ُ–رحمهُيُ–وأرةانُالشةرُيجبُأنُتتحققُليةونُالشاكرُفي اُشاكرًا،ُوعر ُابنُالقيمُ
هذهُاألرةان،ُوهذي:ُذُاالعتذرا ُبالنعمذة،ُوالثنذا ُعلذىُيُب ذا،ُواللضذوعُوالمحبذةُللمذنعم،ُوأنُالُ

ُ.(3)يستعملُهذهُالنعمُفيماُيةرهُالمنعمُذ

فقذذذومُسذذذب ُأللذذذواُاألرةذذذانُةل ذذذا،ُفلذذذمُيعترفذذذواُبالنعمذذذةُومذذذاُحمذذذدواُيُعلي ذذذاُلمذذذاُقذذذالُل ذذذمُ
ُب نعمهُوقالواُورثناُهذاُعنُآبائنا.ُالنصارىُاشةرواُيُالذيُآتاكمُهذا،ُفةىروا

                                                           
 .157صُ–22ُالتحرفرُوالتنوفرُجانار:ُ(1ُ)
ُُ–ةتابُتىسيرُالقرآنُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ) ْعَمتَذه َُباب  ْنَُذْنب َكَُوَماَُتَ َلَر،َُوف ت َمُن  ل َيْبى َرَُلَكُّللَا َُماَُتَقَدَمُم 

َراًطاُم ْسَتق يًما َيَكُص   .135صُ-6ُجُ–ُ(4837)ُحُ-َُعَلْيَكَُوَفْ د 
 .234صُ–2ُمدارجُالسالكينُج(3ُ)
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وماُلضعواُللمنعمُباستجابةُدعوةُاألنبيا ُالذينُأرسلواُإلي م،ُحيثُقيلُإَنُيُبعثُإلىُ
ُ(1)سب ُاثنىُعشرُنبيًاُ

وحذرتُالسورةُمنُالكىرُبماُأنعمُيُبهُعلىُالعبد،ُفالكىرُي ذه بُبالنعم،ُوذلكُماُقررتهُ
ََّكَفُرواَّبَِماََّجََََّْناُهمَََّّْذلَِ َّأذهبُيُالنعمُبعدماُةىرواُب اُفقال:ُُالسورةُفيُقصةُقومُسب ُحيث

َََُّّنَازِيََّوَهلَّْ ،ُوقذالُأيضذًاُسذبحانهُبعذدُأنُقطع ذمُفذيُاألر ُوأذهذبُ[1]سذورةُسذب :َّالَْكُفورَََّّإَِّل 
لَُموا...عن مُنعمةُالقرىُالااهرةُوأمن مُفيُسىرهم:ُ ََ نُْفَسُهمَََّّْو

َ
َحادِيَ ََّّفََجَعلْنَاُهمََّّْأ

َ
ََُُّّك َََّّوَمَّ ْقنَاُهمََّّْأ

ق َّ َََّّذلَِ ََِِّّفََّّإِن ََُّّمَمَّ  ُبالنعم(ُ[19]سورةُسب :ََّشُكور َََّّصب ار ََّّلُِكَََِِّّّخيَات  .ُليقررُالقاعدة:ُ)ُالكىرَُيْذَهب 
ُوفتعسُمنُتنىعهُالموعاة.

تقررتُهذهُالقاعذدةُفتكىذيُةذلُمعتبذرُُ-سبحانهُوتعالى-وفيُغيرُموضعُمنُةتابُيُ
ذ نَََِّّإَوذَّْالى:ُقالُتعذ

َ
َُمََّّْلَئِنَََّّْربُُّكمَََِّّْأ زََِدن ُكمَََّّْشَكْر

َ
َُمَََّّْولَئِنَََّّْأ ]سذورةَُّلََشاِديد َََّّعاَذاِبََّّإِن َََّّكَفْر

ُ.[7:إبراهيم

ُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-عذنُالنبذيُ-رضذيُيُعنذه-وفيُالحديثُالذيُرواهُأبذوُهرفذرةُ
واألعمى،ُفبعثُيُملكذًاُلكذلُواحذدُمذن مُفشذىاه مُوفيهُالثالثةُالذينُابتالهمُيُاألبرصُواألقرعُ

علىُيذدهُبذإذنُيُوأعطذاهمُمذنُالمذالُالذوفيرُحتذىُأغنذاهم،ُثذمُأرسذلُلكذلُمذن مُذاتُالملذكُعلذىُ
ُفقذالُذي؟ُف عطذاكُفقيذراُالنذا ،ُيقذذركُأبذرصُتكنُألمهيئةُسائلُليبتلي مُفقالُالملكُلألبرص:ُذ

ذ،ُوقذالُاألقذرعُمثذلُذلذك،ُولمذاُقذالُلألعمذىُسذ لُاألعمذى:ُذُةابرُعنُاًُةابُرُهورثتُلقدذُُاألبرص:
ُبشذذي ُاليذذومُأج ذذدكُالُفذذويُشذذئت،ُمذذاُفلذذذُأغنذذاني،ُفقذذدُوفقيذذراُبصذذري،ُيُفذذردُأعمذذىُةنذذتُقذذد

ُعلذذذذىُوسذذذذلطُعنذذذذك،ُيُرضذذذذيُفقذذذذدُابتليذذذذتم،ُفإنمذذذذاُ،مالذذذذكُأمسذذذذكُ-الملذذذذكُُ–ُفقذذذذالُذ،هللُألذتذذذذه
ُ(2)ذصاحبيك

ب ذذذاُلَمذذذاُلذذذمُيذذذاتُحق ذذذاُولذذذمُيعمذذذلُصذذذالحًاُتجاه ذذذاُةمذذذاُُف ذهذذذبُيُالذذذنعمُعذذذنُمذذذنُةىذذذر
ُصاحب مُاألعمى.

                                                           
 .315صُ–6ُجُ–الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُُ،203صُ–4ُجُ–تىسيرُالماورديُانار:ُ(1ُ)
ُ-4ُجُ–(3464ُ)ُحُ–بابُماُذةرُعنُبنذيُإسذرائيلُُ–ةتابُأحاديثُاألنبيا ُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ)

 .171ص
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نُ هذاُالنةرانُماُهوُإالُإفا  ُمنُإبلي ُبماُألذذهُعلذىُنىسذهُبذإغوا ُبنذيُآدامُوصذدهمُوا 
ْغَوَْتَِنََّّفَبَِماَّقَاَلَّعنُالشةرُلر  مُفقالُيُإلبارًاُعنه:ُ

َ
ْقُعَدن ََّّأ

َ
اَطَ ََّّلَُهمَََّّْأ َُّثام َََّّّمََّالُْمْسََّقِيَِِّصَ

يِْديهِمَََّّْبنْيََِِّّمنَََّّْخِِيَن ُهمَّْ
َ
ْيَمانِهِمََّّْوََعنَََّّْرلْفِهِمَََّّْوِمنََّّْأ

َ
ْكََثَُهمََََّّْتِدَََُّّوََّلَََّّشَمائِلِهِمََّّْوََعنََّّْأ

َ
]سورةََُّشاكِرَِنَََّّأ

ُ.[16ُ،17:األعرا 

بوساوسذذه،ُوصذلواُحذذدُالكىذذرُُ-سذذبحانه–ولمذاُاسذذتطاعُإبلذي ُمنذذعُقذذومُسذب ُمذذنُشذةرُيُ
َقَََّّولََقدَّْسذبحانه:ُُ-والجحودُبالنعمُقذالُ ن هََُّّإِبْلِيُسَََّّعلَيِْهمَََّّْصد  َبُعو ََََُّّ  َ ََّّفَا ِنَََّّفَرًَِقاَّإَِّل  َّالُْمْؤِمننِيَََّّمِّ

ُ.[20]سورةُسب :

ُللللقُفمن مُمنُيشةرُر هُوفنيبُإليه،ُومن مُمنُيةىرُ وماُتلكُاالبتال اتُإالُتمحيص 
ُ-فجحذذدُويشذذركُبذذه،ُوفذذيُةذذلُالحذذاالتُسذذيحىسُيُلكذذلُأنذذا ُفعل ذذمُإنُةذذانُليذذرًاُأوُشذذرًاُقذذالُُو

ِنََّعلَيِْهمَََّلََََُّّكنََََّّوَماتعالى:ُ ََُّّسلَْطان ََّّمِّ ََِّّيُْؤِمنَََُّّمنَّنِلَْعلَمَََّّإَِّل  نََّّْبِاْخِرَرة ََِِّّفََِّّمنَْهاَُّهوَََِّّمم  ََََّّٰوَربَُّ ََََّّّۖۗش ِّ  َََّعَ
ء ََُُّّكَِِّّ ََََّّشْ ُ.[21سب :]سورةََُّحفِيظ 
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 :يضل الشكر :المط   الرا ع

صذلىُيُعليذهُُ-عذنُالنبذيُ-رضذيُيُعنذه-والشةرُمنُصذىاتُالمذامنُفعذنُصذ يبُ
َْمرُ َُعَجًباأنهُقال:ُذُ-وسلم ،ُأل  َلهُ َُأْمَرهُ ُإ نَُُاْلم ْام ن  ،ُة  ََحدٍَُُذاكََُُوَلْيَ َُُلْير  ،ُإ الَُُأل  َُأَصذاَبْتهُ ُإ نُُْل ْلم ذْام ن 

ُ.(1)ذَُلهُ َُلْيًراَُفَةانََُُصَبرََُُضَرا  ،َُأَصاَبْتهُ َُوا  نَُُْله ،َُلْيًراَُفَةانََُُشَةَر،َُسَرا ُ 

نُالشذذذذذذةرُعلذذذذذذىُوجوبذذذذذذهُف ذذذذذذوُأيضذذذذذذًاُمذذذذذذنُأسذذذذذذبابُزفذذذذذذادةُالذذذذذذنعمُعلذذذذذذىُالشذذذذذذاكرُفقذذذذذذدُ وا 
ذ نَََِّّإَوذَّْتعذذالى:ُُ-قذذال

َ
َُمََّّْلَاائِنَََّّْربُُّكاامَََِّّْااأ زَِااَدن ُكْمََّولَاائِنَََّّْشااَكْر

َ
َُمَََّّْأ ََّعااَذاِبََّّإِن َََّّكَفااْر

ُ.[7:إبراهيم]سورةَُّلََشِديد َّ

،ُع َطذار دٍُُْبذنُ َُيْحَيذىُز َهْيذرٍَُُأب ذووةذلكُروىُ ذيُّ ُصذلىُ-يُرسذولُقذال:ُقذالُ،َأب يذهُ َُعذنُُْاْلق َرش 
ذذْةرََُُعْبذذًداُيُ َُيذذْرز قُ ُالَُذُُ:-وسذذلمُعليذذهُي َفذذاَدةََُُفَيْحَرَمذذهُ ُالشُّ َّلَاائِنَُّْ:َيق ذذولُ ُ-عذذَزُوجذذلَُ-ُيَُُأَلَنُ ُالز  

َُمَّْ زََِدن ُكمَََّّْشَكْر
َ
ُ(2)ُ[ذ7:ُإبراهيمسورةُ]ََّأ

ُ-علي مذاُالسذذالم-ويا ذرُمذذاُيميذزُيُبذذهُعبذادهُالشذذاكرفنُفذيُعطذذا ُيُلذداودُوسذذليمانُ
النةُالحديدُالصلبُليةونُفيُيديُداودُ ةالعجين،ُوالرفحُُ-عليهُالسالم-تسبيحُالجبالُوالطيرُوا 

سذذذالةُعذذذينُمذذذنُنحذذذا ُلذذذهُلتكذذذونُُ-السذذذالمعليذذذهُ-لسذذذيمانُ تجذذذريُبذذذ مرهُبسذذذرعةُغيذذذرُمسذذذبوقة،ُوا 
ةينبذوعُالمذا ُمذنُاألر ،ُوالجذنُفذوقُذلذكُيعملذونُلذهُمذاُيشذا ُمذنُالمحارفذبُوالتماثيذلُوالجىذانُ

ُوالقدورُالعايمة،ُمعُذلكُالُيلال ُأحدُمن مُأمره.

ِديَدَََّّولََقۡدََّءاَِۡيَناََّداوُۥَدَِّمن اَّفَۡضَلا َّقالُتعذالى:ُ َّلْۡلَ نَل اَََّلُ
َ
ۡ َ ََّوأ ِِبََّمَعُهۥََّوللط  وِّ

َ
ِن١٠َََّّيَِٰجَباُلَّأ

َ
أ

ََّّۡۖ لۡعَمۡلََّسَٰبَِغَٰت ۡرَِِّفَّللَّس  ِ ََۡعَملُوَنَّبَِص  ََّوقَدِّ َّبَِماَّ َٰلًِحا َّإِنِِّ َٰ ََِحَُّغُدوَُّهاََّشۡهر ١١َََّّّدََِّولۡعَملُواَّْ َولُِسلَۡيَمََٰنَّللرِّ
َسۡلَناَََّلََُّوَرَواُحَهاََّشۡهر  َّ

َ
ََّوَمنَّيََِّۡغَِّمۡنُهۡمََّعۡنََّوأ َّيََديۡهَِّبِإِۡذِنََّربِِّهِ   ََّمنََّيۡعَمُلََّبنۡيَ نِِّ َّلۡلقِۡطرََِّوِمَنَّلْۡلِ ۥََّعنۡيَ

                                                           
ُ-4ُجُ–ُ(2999)ُحُ–بذذذذذابُالمذذذذذامنُأمذذذذذرهُةلذذذذذهُليذذذذذرُ–ئقةتذذذذذابُالزهذذذذذدُوالرقذذذذذاُ-رواهُمسذذذذذلمُفذذذذذيُصذذذذذحيحهُ(1ُ)

 .2295ص
ُ–6ُجُ–(4208ُ)ُحُ–ومذذاُيجذذبُمذذنُشذذةرهاُُ-عذذَزُوجذذلَُ-ُتعديذذدُنعذذمُيُ–شذذعبُاإليمذذانُفذذيُرواهُالبي قذذيُ(2ُ)

 .292ص
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عِ َِّ ۡمرِنَاَّنُِذقُۡهَِّمۡنََّعَذاِبَّللس 
َ
َحَٰرََِبََّوََِمَٰثِيَلَّوَِجَفان١٢َّأ ۥََّماَّيََشآءَُِّمنَّم  َواِبََّّۖ َيۡعَملُوَنَََّلُ َّۖ َوقُُدورَكٱْۡلَ
َّلۡعَملُٓواََّْءاَلََّداوُۥَدَُّشۡكرر َّ ٍۚ ِۡنَِّعَبادَِيَّۖااِسَيَٰت  َّمِّ ُكورَُّاَََّوقَلِيل  ُ.[12-10]سورةُسب :ُللش 

ِۡنَِّعَبادَِيَّوة َنُتذييلُاآلياتُبقولهُتعالىُ َّمِّ َاََّوقَلِيل  ُكورَُّلۡعَملُوٓاََّْءاَلََّداوُۥَدَُّشۡكرا ما  َّللش 

 كان إال بشكرهم هلل سبحانه.

ُ  
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 سورة سبأ يف تقرير النبواتمنهج 

 ويشمل أربعة مباحث /  

 .يف سورة سبأ ووظائفهم -السالم عليهم- األنبياء: األول ثـــحــاملب

-وسلم  عليه اهلل صلى -الرسوَل املشركني اتهامات: يــالثان املبحث

 .يف سورة سبأ

 .املبطلني على والرد للشفاعة سورة سبأ تقرير: ثــالثال املبحث

 اهلل عنــد مــن القــر ن بــأن التقريــر يف ســورة ســبأ مــنهج: الرابــع املبحــث

 الطاعنني. على والرد
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 املبحث األول:

 .يف سورة سبأ ووظائفهم -السالم عليهم- األنبياء

 وفيه مخسة مطالب:

 ب األول: تعريف النيب والرسول يف اللغة واالصطالح.ـــلـــطــامل

 سورة سبأ.ي: األنبياء يف ــانــب الثـاملطل

 يف سورة سبأ. -صلى اهلل عليه وسلم -ث: ذكر النيب حممدــالـب الثــاملطل

 ع: تفاضل األنبياء يف سورة سبأـــب الرابـــاملطل

ــه      املطلــب امــامن: مــنهج ســورة ســبأ يف إثبــات أن الرســل ه يــأتوا  ــا  يل

 العقول.
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 :الم حث األ  

 .    قيا   ر    ظائت   -ال    ع    - ألجب ا ا

 .   اال ط : ععردف الجبا  الر    يا ال  :المط   األ  

 :  ال : الجبا ل  

ُ-تعذالى–ومن اُسذميُالنبذيُنبيذًا؛ُألنذهُملبذرُعذنُيُُاللبر،ُوهوُالنبيُمشتقُمنُالَنَب ،
ُوأنبذا ُنبذء ُأنبيذا ُ.ُوجمع ذا:[2-1:ُلنبذ ]سذورةُا(ُالعظايمَّانلباأَّعنَّ-َّيتساءلونَّعم َّ:ُ)تعذالىُقال

ُ(1)ُ،ُوالملتارُتركُال مزة.النبو ة:ُواالسمُوالنبياون،

ُوألنذذذهُقذذذدرهُالرتىذذذاعُ؛األر ُمذذذنُاالرتىذذذاعُوهذذذيُ،(النبذذذاوة)ُو(ُالنبذذذوة)ُمذذذنوقيذذذل:ُذُالنبذذذيُ
ُ(2).ذُالللقُسائرُعلىُشر 

ُ(3)ُذ.ال دىُطرُق:ُواألنبيا ،ُالطرفق:ُالنبيذ:ُرحمهُي–ُالكسائيُوقال

ُ(4)ُ.ذالصالحةُبالراياُنبهُأوُقلبه،ُفيُأ ل مُأوُبملك،ُإليهُأوحيُمنذُ:النبيوقيلُ

 :الر    ل   :ثاج ا  

،ُوهذيُبذالقب ُأوُبالتسليمُالرسالةُب دا ُالمرسلُأمرهُالذيُالم ْرَسلُهو:ُاللبةُفيُالرسول
.الَْعالمنيَّربَّرَُسولَّإِن اللواحدُوللجمعُقالُتعالى:ُ

(5)ُ

ُ

                                                           
 .53صُ–القامو ُالمحيطُانار:ُ(1ُ)
 .349صُ–15ُجُ–ةتابُت ذيبُاللبةُ(2ُ)
 .المصدرُالسابق(3ُ)
 .239صُ–التعرفىاتُةتابُ(4ُ)
 .344صُ–،ُالمعجمُالوسيط110ُصُ–تعرفىاتُالانار:ُ(5ُ)
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ُ.ورسذولُمرسذلُف ذوُرسذالة،ُفذيُفالنذاُوأرسذلتُ.الرسذالةُوةذلكُأرسلتُمنُاسم:ُوالرسول
ُرسذذولُذوُألنذهُ؛رسذوالًُُالرسذذولُوسذمي.ُرسذلُبعذدُرسذذلُمن ذاُجذا ُإذاُأرسذذاالُاإلبذلُجذا ت:ُويقذال
ُ(1).ُرسالةُذوُأي

 :الجبا ا ط حا   :ثالثا  

النبذذذذذذيُهذذذذذذوُالذذذذذذذيُأوحذذذذذذيُإليذذذذذذهُبشذذذذذذرعُمذذذذذذنُقبلذذذذذذهُوأمذذذذذذرُبتبليبذذذذذذه،ُدونُأنُينذذذذذذزلُعليذذذذذذهُ
ُ(2)ةتاب.

ُبهُيُأنب همُمابُالمامنينُي نبئوُنُوهم.ُولبرهُون يه،ُب مره،ُفي لبرهمُي؛ُينبئ مُفاألنبيا ذ
ُ(3)ُ.ذوالن يُواألمر،ُاللبر،ُمن

وقدُاشت رُالقولُبذ نُالنبذيُهذوُالذذيُأوحذيُإليذهُبشذرعُولذمُيذامرُبتبليبذه،ُوهذذاُالُيةذونُ
معقذذواًل،ُفةيذذ ُيذذوحىُللنبذذيُوالُيذذامرُبذذالتبلي ُ!!ُوفذذيُنىذذ ُالوقذذتُأمرنذذاُنحذذنُالمسذذلمينُأنُنذذ مرُ

ََّوَماااُ-سذذبحانهُوتعذذالى-بذذالمعرو ُونن ذذىُعذذنُالمنةذذر،ُومذذاُفائذذدةُالذذوحيُعنذذدُذلذذك؛ُبذذلُيقذذولُ
رْسََّ
َ
فاآليذةُتذدللُعلذىُأنُاألنبيذا ُوالمرسذلينُقذدُأرسذل مُيَُّ ...نَاِ ِّ َََّّوََّلََّّرَُساول ََِّّمنَََّّْقبْلَِ ََِّّمنََّّْلَْناأ

ُ(4)ُسبحانهُسوا ،ُفةي ُهللُأنُيرسلُنبيُعلىُقومُدونُاألمرُبتبلي ؟!.

ِينَََّّإِن َّوقالُتعالى:ُ نََّْنْلَاََّماَّيَْكَُُّمونَََّّاَّل 
َ
َِِّفََّّلِلن اِسََّّبَي ن ا َََُّّماََّبْعدََِِّّمنَََّّْوالُْهَد َّاْْلَيَِِّناتََِِّّمنَََّّأ

ولَئَِ ََّّالِْكََّاِبَّ
ُ
ََُّّيَلَْعُنُهمََُّّأ ََلَْعاُنُهمََُّّاّلِل  ِعُناونََََّّو .،ُفلذوُةذتمُالعلذمُمذنُتعلمذهُ[159:ُسذورةُالبقذرة]َّالَل 

ُوأوتيُشيئًاُمنُال دىُتوعدهُي،ُفةي ُبالنبيُيوحيُيُإليهُوالُيبل ُ؟!

                                                           
 .284صُ–11ُجُ–لسانُالعربُانار:ُ(1ُ)
ُ-محمدُبنُصالحُبنُالعثيمينُُ-الدرةُالمضيةُفيُعقدُأهلُالىرقةُالمرضيةُُ-شرحُالعقيدةُالسىارفنيةُانار:ُ(2ُ)

 .527صُ-هذ1426ُُُ-1ُطُ–دارُالوطنُللنشر،ُالرفا ُ
أضذذوا ُالسذذل ،ُالرفذذا ،ُُ-ت:ُعبذذدُالعزفذذزُبذذنُصذذالحُالطويذذانُُ-شذذي ُاإلسذذالمُأحمذذدُابذذنُتيميذذةُُ–النبذذواتُ(3ُ)

 .717صُ–2ُجُ–م2000ُهذ/1420ُ-1ُطُ–المملكةُالعر يةُالسعوديةُ
ُعبذدُبذنُمحمذودُالدينُش ابُ-(ُتىسيرُاأللوسي)ُالمثانيُوالسبعُالعايمُالقرآنُتىسيرُفيُالمعانيُروحانار:ُ(4ُ)
ُ-1ُطُ-بيروتُ–ُالعلميةُالكتبُدارُ-عطيةُالبارُيُعبدُعلي:ُتُ-ُ(هذ1270:ُالمتوفى)ُاأللوسيُالحسينيُي

 .165صُ–9ُجُ–ُهذ1415ُ
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ُعذذذنُيُو جمذذذعُالمعذذذانيُ سذذذبحانهُ-الثالثذذذةُللنبذذذيُفذذذيُاللبذذذةُيتبذذذينُأَنُالنبذذذي:ُهذذذوُم ْلب ذذذر 
مذذاُيةذذونُبذذهُالم ْلَبذذرُعلذذىُطرفذذقُال ذذدىُإنُاتَبذذعُاللبذذر،ُوهذذوُبمذذاُيحمذذلُمذذنَُلب ذذٍرُرفيذذعُُ-وتعذذالى

لُبحملُالَلَبرُرفيعُالمةانة. ُالقدر،ُوبماُف ض  

  :اال ط :يا الر     :را عا  

أرسذذلُبشذذرعُجديذذدُألمذذةُمذذنُاألمذذمُةسذذائرُالرسذذلُأوُللنذذا ُُالرسذذول:ُهذذوُرجذذلُذةذذرُبذذال 
ُ(1)ُ،ُوأنزلُعليهُمعُالرسالةُةتابًاُجديدًا.-صلىُيُعليهُوسلمُ-ةافةُةلاتم مُمحمد

بذذراهيمُصذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُمحمذذدوهذذذاُالمالحذذسُفذذيُالرسذذلُ ُعلذذي مُ-وعيسذذىُوموسذذىُوا 
للنذا ُةافذةُوَأنذذزلُيُُ-يُعليذهُوسذلمصذلىُُ-ةذلُمذن مُأرسذلُبةتذابُفقذدُأ رسذذلُالنبذيُُ-السذالم

ُالتذذوراةُالسذذالمُ-عليذذهُموسذذىُ-وعلذذىُالصذذح ُ-السذذالمُعليذذهُ-إبذذراهيمُعلذذىعليذذهُالقذذرآنُالعاذذيمُُو
ُاإلنجيلُ-السالمُعليهُ-عيسىُوعلىُوالصح ،

ُ(2)ُ.ذعة ُغيرُمنُنبي،ُرسولُةلذُ:ُرحم ماُيُ-والىرا ُالكلبيُقال

ُ

  

                                                           
 .52صُ–شرحُالعقيدةُالواسطيةُانار:ُُ،165صُ–9ُجُ–تىسيرُاأللوسيُانار:ُ(1ُ)
 .110صُ–التعرفىاتُ(2ُ)
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   ر    ق.األجب ا  يا  :المط   الثاجا

وعبادتهُُ-سبحانه–أرسلُفيُةلُأمةُرسواًلُيدعوهمُلتوحيدُيُُ-سبحانهُوتعالى-إَنُيُ
واالسذذتقامةُعلذذىُأمذذره،ُمبشذذرفنُومنذذذرفن،ُودلذذتُالسذذورةُعلذذىُهذذذهُالسذذنةُاإلل يذذةُبإرسذذالُاألنبيذذا ُ

رَْسالَْناَِِّفَّتعالى:ُ-ولهُفيُقُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-والرسلُلألممُالسابقةُألمةُنبيناُمحمد
َ
َوَماَّأ

رِْسلَُّْمَّبِهَََِّكفُِرونََّ
ُ
َّقَاَلَُّمَْتَفُوَهاَّإِن اَّبَِماَّأ َّإَِّل  ِذير 

ِنَّن  َّمِّ  ً ََ ُ.[34:سورةُسب ]َّقَْر

-وتا رُفيُموضعُآلرُمنُهذهُالسورةُداللةُواضذحةُعلذىُإرسذالُالرسذلُلألمذمُبقولذهُ
ِيَنَِّمنََّقبْلِِهمَّْتعذالى:ُ َبَّاَّل  بُواَّرُُسِلَّ َََّّوَكذ  َّنَِكا ََََِّّكنَََّّفََكيَْفَََّّوَماَّبَلَُغواَِّمْعَشاَرََّماَّآَِيَْناُهْمَّفََكذ 

ُ.[45:سورةُسب ]

فذذذذذيُمعذذذذذر ُذةذذذذذرُمذذذذذاُتىضذذذذذلُيُُ-عليذذذذذهُالسذذذذذالم-وذةذذذذذرُفذذذذذيُالسذذذذذورةُنبذذذذذيُيُداودُ
ُعليهُوعلىُآله.ُ-سبحانهُوتعالى-بهُ

ََّّفَۡضااَلا ََّولََقااۡدََّءاَِۡيَناااََّداوُۥَدَِّمن اااَّقذذالُتعذذالى:ُ نَل اااَََّلُ
َ
ااۡ َ ََّوأ ِِبََّمَعااُهۥََّوللط  وِّ

َ
َيَِٰجَباااُلَّأ

ِديَدَّ ِنَّلۡعَمۡلََّسَٰبَِغَٰت ١٠ََّّلْۡلَ
َ
ۡرَِِّفََّّأ ِ ۡعَملُاوَنَّبَِصا  َّدِٱلسَّ ر َوقَادِّ ََ َّبَِمااَّ َٰالًِحا َّإِنِِّ َٰ سذورةُ]ََّّۖ ََّولۡعَملُاواَّْ

ُ.[10،11:سب 

ةذذذذرُسذذذذذليمانُُ-عليذذذذهُالسذذذذذالم-وتبذذذذعُداودُ أيضذذذذًاُبمذذذذذاُتىضذذذذلُيُبذذذذذهُُ-عليذذذذهُالسذذذذذالم-ذ 
ََِحَُّغااُدوَُّهاََّشااۡهر ََّوَرَواُحَهاااََّشااۡهر  َّتعذذالى:ُ-عليذذهُفذذيُقولذذهُ ۡيَمََٰنَّللاارِّ

ََّولُِساالَ ۥََّعاانۡيَ َسااۡلَناَََّلُ
َ
َوأ

ِهَِّ َّيََديۡهَِّبِإِۡذِنََّربِّ ََّمنََّيۡعَمُلََّبنۡيَ نِِّ ۡمرِنَااَّنُِذۡقاُهَِّماۡنََّعاَذاِبَّلۡلقِۡطرََِّوِمَنَّلْۡلِ
َ
ََّوَمنَّيَاَِّۡغَِّماۡنُهۡمََّعاۡنَّأ   

اعِ َِّ َحَٰرَِاَبََّوََِمَٰثِيااَلَّوَِجَفااان١٢َّللس  ۥََّماااَّيََشااآُءَِّماانَّم  َواِبََّّۖ َيۡعَملُااوَنَََّلُ ََّّۖ َوقُااُدورَكااٱْۡلَ ٍۚ اِسااَيَٰت  ر 
ِااۡنَِّعَبااادَِيَّۖالۡعَملُاآواََّْءاَلََّداوُۥَدَُّشااۡكر َّمِّ ااُكوُرَّاَََّوقَلِياال  ،ُوفذذيُذةذذرُ[12،13:سذذورةُسذذب ]َّللش 

ااااَّقََضاااۡيَناََّعلَۡياااهَِّموتذذذهُوةيذذذ ُأَنُفيذذذهُاثبذذذاتُعلذذذىُج ذذذلُالجذذذنُبالبيذذذب،ُقذذذالُتعذذذالى:ُ فَلَم 
انَُّّ ََِّبَي َناِتَّلْۡلِ ااََّرار  َّفَلَم  ۥ  َُِه

َ
ُكاُلَِّمنَساأ

ۡ
ََِّأ ِِ ت

َ
َّلۡأ ًُ ََّدآب ا ََّمۡوِِاهِ َّٓإَِّل  َٰ نَّل اۡوَّللَۡمۡوَتََّمااََّدل ُهاۡمَََّعَ

َ
َّأ

 .[14:سورةُسب ] واََّْيۡعلَُموَنَّلۡلَغۡيَبََّماََّْلُِثواَِِّْفَّلۡلَعَذاِبَّللُۡمِهنيَََِّكنَُّ
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وهذذذذذيُثابتذذذذذةُفذذذذذيُالكتذذذذذابُوالسذذذذذنةُقذذذذذالُُ(1)الُلذذذذذال ُفي ذذذذذا.ُ-علي مذذذذذاُالسذذذذذالم-فنبوت مذذذذذاُ
وَْحيَْناااَّإِن اااتعذذالى:ُ

َ
وَْحيَْناااََّكَماااَّإَِِلْااَ ََّّأ

َ
ََّّإََِلََّّأ ََِِّّماانَََّّْوانل بِيِِّاانيَََّّنُااوح  وَْحيَْناااََّبْعااِد 

َ
َّإِبْااَراهِيمَََّّإََِلَََّّوأ

ََْعُقااوَبََِّّإَوْسااَحاَقََِّّإَوْسااَماِعيَلَّ ْسااَباِطَََّّو
َ
يُّااوَبََّّوَِعيَسااََّواْأ

َ
َُااونَُسَََّّوأ ََّوآَِيَْناااَّوَُساالَيَْمانََََّّوَهاااُرونََََّّو

ومذذذذاُفضذذذذلهُُ-عليذذذذهُالسذذذذالم-،ُواآليذذذذاتُالدالذذذذةُعلذذذذىُنبوتذذذذهُ[163:سذذذذورةُالنسذذذذا ]ََّزُبااااوًراَّداود
ُ(2)ةثيرة.يُبهُعلىُغيرهُ

لمذاُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلم–مذاُصذرحُبذهُالنبذيُُ-عليهُالسالم-وماُيدللُعلىُنبوةُداودُ
عنُقذوةُيجذدهاُفذيُالصذيامُفقذالُلذهُبعذدُُ-رضيُيُعن ما–حَدثُعبدُيُبنُعمروُبنُالعاصُ

ذمُْعلذىُنىسذه:ُذُ-رضذيُيُعنذه-أنُشددُعبذدُي ذَيامََُُفص  دَُُّللَاُ َُنب ذي ُ ُص  ُتَذز دَُُْوالَُُهُالسذالم،عليذ-َُداو 
ُ.(3)ذَعَلْيهُ 

–ُهرفذذرةُأبذذيُعذذنمذذاُجذذا ُفذذيُالحذذديثُُ-عليذذهُالسذذالم-وداللذذةُالسذذنةُعلذذىُنبذذوةُسذذليمانُ
َلْيَمانَُُّللَاُ َُنب يََُُأنَُ:ُرضيُيُعنهُ ذتُّونََُُلذهُ َُةذانَُُالَسذاَلمُ َُعَلْيهُ ُس  َُعَلذىُالَلْيَلذةَُُأَلَط ذوَفنَُ:َُفَقذالَُُاْمذَرأًَة،ُس 

ْلنَُُن َسائ ي لَُُُّفْلَتْحم  َسذائ ه ،َُعَلذىَُفَطذا َُُّللَا ،َُسذب يلُ ُف يُي َقات لُ َُفار ًساَُوْلَتل ْدنَُُاْمَرأٍَة،ُة  ذْن  نََُُوَلذَدتَُُْفَمذاُن  ُم 
قََُُوَلَدتُُْاْمَرأَةُ ُإ الَُ ذَلْيَمانُ َُةذانََُُلذوُْ:ُ»َوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُيُ َُصذَلىُّللَاُ َُنب يَُُُّقالَُُ،ذُغ اَلمٍُُش  َُلَحَمَلذتُُْاْسذَتْثَنىُس 
لُُّ َن،ُاْمَرأَةٍُُة  ْن   ُ.(4)«ّللَاُ َُسب يلُ ُف يُي َقات لُ َُفار ًساَُفَوَلَدتُُْم 

  

                                                           
ُ-(ُهذذ1332محمدُسعيدُبنُقاسمُالحالقُالقاسميُ)المتوفى:ُمحمدُجمالُالدينُبنُُ-محاسنُالت وفلُانار:ُ(1ُ)

 .251صُ–8ُجُ-هذ1418ُُ-1ُطُ-بيروتُ-دارُالكتبُالعلميهُُ-ت:ُمحمدُباسلُعيونُالسودُ
شذرةةُمةتبذةُومطبعذةُمصذطىىُُ-(ُهذذ1371أحمذدُبذنُمصذطىىُالمراغذيُ)المتذوفى:ُُ-تىسيرُالمراغذيُانار:ُ(2ُ)

 .56صُ–5ُجُ–م1946ُُُ-هذ1365ُُُ-1ُطُ–البابىُالحلبيُوأوالدهُبمصرُ
 .39صُ-3ُجُ–ُ(1975)ُحُ-بابُحقُالجسمُفيُالصومُُ–ةتابُالصومُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(3ُ)
ََّّتََشاُءونََََّّوَمابابُفيُالمشذيئةُواإلرادة:ُُ–ةتابُالتوحيدُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(4ُ) نََّّْإَِّل 

َ
ََُّّيََشااءَََّّأ ُحُ-ُاّلِل 

 .138صُ-9ُجُ–(7469ُ)
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 يا   ر    ق. -      ع  ه      - كر الجبا محمد :المط   الثالث

  ا: شم ل -ع  ه ال    ال   -ر العه   ر    ق ع   دالل   :  ال  

شذاملةُللنذا ُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-فيُالسورةُماُيةىيُللداللةُعلىُنبوتهُوأنُرسذالته
َّانل اِسَََّّلََّيْعلَُماونََّةافذة،ُقذالُتعذالى:ُ ْكََثَ

َ
َّأ َّلِِّلن اِسَّشَِشً اََّونَِذيًراََّوَلَِٰكن  ًً َََّكف  رَْسلَْناَكَّإَِّل 

َ
َُوَماَّأ

ُ.[28:سورةُسب ]

فذذيُنىسذذ ا،ُوةذذذلكُشذذموليت اُمذذنُحيذذثُُ-عليذذهُوسذذلمُصذذلىُيُ-وهذذذاُدليذذلُعلذذىُرسذذالته
ُعذذذذن مُالكىذذذذرُوالشذذذذركُوالج ذذذذل،ُتبشذذذذرهمُبمذذذذاُأ رسذذذذلتُبذذذذهُمذذذذنُليذذذذريُالذذذذدنياُ عمذذذذومُالنذذذذا ،ُتكذذذذ  

ُ(1)واآللرة.

إلذىُالنذا ُةافذةُُ-صلىُيُعليذهُوسذلمُ-رحم ماُي:ُذُأرسلُمحمدُ-قالُقتادةُومجاهد
ُ.(2)العربُوالعجمُمن مذ

يتُ ذُُ:قالُ-وسلمُعليهُيُصلىُ-النبيُأنُيُعبدُبنُابرجوجا ُفيُالحديثُعنُ ُأ ْعط 
ذذنََُُلذذمَُُْلْمًسذذا ذذْرتُ :َُقْبل ذذيَُأَحذذدُ ُي ْعَط   ذذيَرةَُُب الرُّْعذذبُ ُن ص  َلذذتَُُْشذذْ ٍر،َُمس  ع  ُُل ذذيَُوج  ًداُاأَلْر   ذذوًرا،َُمْسذذج  َُوَط  
ذذلٍَُُفَ يَُّمذذا ذذنَُُْرج  ،ُالَصذذاَلةُ َُأْدَرَةْتذذهُ ُأ َمت ذذيُم  َلذذتَُُْفْلي َصذذل   مُ ُل ذذيَُوأ ح  ذذلََُُوَلذذمُُْالَمَبذذان  ََحذذدٍَُُتح  يذذتُ َُقْبل ذذي،ُأل  َُوأ ْعط 

هُ ُإ َلىُي ْبَعثُ ُالَنب يَُُُّوَةانَُُالَشَىاَعَة، ْثتُ َُلاَصةًَُُقْوم  ُ(3)ُذَُعاَمةًُُالَنا ُ ُإ َلىَُوب ع 

شذذذاملةُللنذذذا ُةافذذذة،ُورسذذذائلُالرسذذذلُُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلمُ-ولمذذذاُةانذذذتُرسذذذالةُالنبذذذي
واألنبيا ُمنُقبلهُألممُبعين م،ُةانُيتعينُأنُتكونُهذهُالرسالةُلتامُالرساالتُالتذيُسذبقت ا،ُفقذدُ

ُ:قذذالُ-وسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُ-يُرسذذولُأنُ-عنذذهُيُرضذذي-ُهرفذذرةُأبذذيُعذذنجذذا ُفذذيُالحذذديثُ
لٍَُُةَمَثلُ َُقْبل ي،ُم نُُْاأَلْنب َيا ُ َُوَمَثلََُُمَثل يُإ نَُذ عَُُإ الََُُوَأْجَمَله ،َُفَ ْحَسَنهُ َُبْيًتاَُبَنىَُرج  َيٍة،ُم نَُُْلب َنةٍَُُمْوض  َُزاو 

                                                           
 .247صُ–4ُجُ–نزفلُوأسرارُالت وفلُأنوارُالتُ،405صُ-20ُجُ–جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُانار:ُ(1ُ)
 .702صُ–6ُجُ–الدرُالمنثورُ(2ُ)
بذذذابُقذذذولُالنبذذذيُصذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلم:ُذُجعلذذذتُلذذذيُاألر ُُ-ةتذذذابُالصذذالةُُ–رواهُالبلذذاريُفذذذيُصذذذحيحهُ(3ُ)

 .95صُ-1ُجُ–(438ُ)ُحُ-مسجداُوط وراُ
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ذذَعتَُُْهذذاَلَُُوَيق ول ذذونََُُلذذه ،َُوَيْعَجب ذذونَُُب ذذه ،َُيط وف ذذونَُُالَنذذا  َُُفَجَعذذلَُ ض  هُ ُو  َُوَأَنذذاُالَلب َنذذةُ َُ َنذذافَُ:َُقذذالَُُالَلب َنذذة ؟َُهذذذ 

 (1)ذُالَنب ي  ينََُُلات مُ 

 :م  الكع  ال ا ذ  -  ع  ه          -جب عه  ر    ق ع   ثاج ا : دالل  

فيُالكتبُالسابقة،ُومن اُالتوراة،ُفقدُةذانُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-وقدُثبتتُرسالةُالنبي
ُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ةىارُقرف ُيراجعونُأهلُالكتابُويحتجونُب قوال مُليعترضواُعلىُالنبي
فذذيُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-فلمذذاُقذذالُأهذذلُالكتذذابُلكىذذارُقذذرف ُأن ذذمُيجذذدونُصذذىةُالنبذذيُمحمذذد

صذذذدقهُصذذذدقًا،ُفقذذذالوا:ُُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلمُ-،ُمذذذاُأعجذذذب مُذلذذذك،ُحيذذذثُزادُذلذذذكُالنبذذذيةتذذذاب م
ََِّّيََديْاه ِيََّبنْيَ ِيَنََّكَفُرواَّلَنَّنُّْؤِمَنَّبَِهََٰذاَّالُْقْرآِنََّوََّلَّبِاَّل  ،ُأيُلذنُنذامنُ[31:سذورةُسذب ]ََّوقَاَلَّاَّل 

جذذذا ُبذذذينُيديذذذهُمذذذنُةتذذذبُةذذذالتوراةُب ذذذذاُالقذذذرآنُومذذذاُفيذذذهُمذذذنُالتوحيذذذدُوالنبذذذوةُوالبعذذذث،ُوالُبالذذذذيُ
ُ(2)واإلنجيل،ُفةىرواُبالجميعُلكيُالُتقامُعلي م.

ِنَّآَِيَْناُهمََّوَماتعذالى:ُ-وفيُقولهُ ََّّمِّ رَْسلَْناََّوَماۖ ََّّيَْدرُُسوَنَهاَُّكَُّب 
َ
َّن اِذيرَِّمنََّقبْلََ ََّّإَِِلِْهمََّّْأ

قدُبَشرُبنبوتهُمنُسذبقهُمذنُأنبيذا ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-داللةُعلىُأَنُالنبيُ،[44:سورةُسب ]
أنهُماُأنزلُعلي مُةتبًاُأوُرساًلُمنُقبلذكُفيعلمذونُأنُمذاُجئذتُبذهُُ-سبحانه–ومرسلين،ُفيلبرهمُ

ُ(3)ُمنُعندُيُهوُالحقُوف ديُإلىُصراطُالعزفزُالحميد.

ُف نىُل مُأنُيعرفواُأنُالنبيُصلىُيُ عليهُوسلمُنبيًاُأمُال؛ُألنهُلمُيرسلُإلي مُمنَُقْبذل 
لُإلي مُرسولُأوُنبيُلعلمواُحقًاُأنُالنبيُ ْنَُنذير،ُولوُأ رس  صذلىُُ-النبيُصلىُيُعليهُوسلمُم 

نبيًاُل َماُيترةهُعادًةُاألنبيا ُمنُدالالتُعلىُالنبيُالذيُسي تيُآلرُالزمانُوهذوُُ-يُعليهُوسَلم
ُعليهُوسلم،ُأوُحتىُلكانُعندهمُعلمُبصىاتُاألنبيا ُةماُعلمُالنجاشي.محمدُصلىُيُ

                                                           
(2286ُ)ُحُ–ُالنبيذينُلذاتمُوسذلمُعليذهُيُصذلىُةونهُذةرُبابُ–ُالىضائلةتابُُ-رواهُمسلمُفيُصحيحهُ(1ُ)

 .1791صُ–4ُجُ–
البحذذرُالمحذذيطُفذذيُالتىسذذيرُُ،202صُ–22ُجُ-التحرفذذرُوالتنذوفرُ،302صُ–14ُُ–ُاناذر:ُتىسذذيرُالقرطبذذي(2ُ)

 .551صُ–8ُجُ-
 .709صُ–6ُجُ-الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورانار:ُ(3ُ)
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–عَقبُشي ُاإلسالمُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-فيُذةرُماُنقلُمنُبشاراتُالمسيحُبمحمد
:ُوقيذلُالحمذاد،ُإنذه:ُقيذلُأقذواالًُُفيذهُذةرواُلبت مُفيُالىارقليط،ُلىسُاللىس،ُوهذابقوله:ذُُ-رحمهُي

ُعليذذذهُيقذذذومُالذذذذي:ُوقذذذالوا;ُُطائىذذذةُهذذذذاُورجذذذحُالحمذذذد،ُإنذذذه:ُوقيذذذلُالمعذذذز،ُنذذذهإ:ُوقيذذذلُالحامذذذد،ُإنذذذه
ُ-ُجيذداُفارقليطُلهُتكوُنُحسنةُعملُمن:ُذُيوشعُقولُعليهُوالدليلُالحمد،ُأنهُلبت مُفيُالبرهان
ُأيُ-ُالجميعُعلىُزادُوماُوفارقليطان،ُفارقليط،:ُتلاطب مُفيُالمش ورُوقول مُ-ُجيداُحمداُأي
(1)"ُ-ُحمد

ُيحبنذيُمذن:ُالمسذيحُقذال:ُيوحنذاُوقذالوجا ُهذاُالتعقيبُبعدُأْنُنقلُنصًاُمذنُاإلنجيذل:ُذ
ليذذذهُيحبذذذه،ُوأبذذذيُةلمتذذذي،ُيحىذذذس ُمقذذذيم،ُعنذذذدةمُألنذذذيُب ذذذذا؛ُةلمذذذتكمُالمنذذذزل،ُيتلذذذذُوعنذذذدهُيذذذ تي،ُوا 

ُلكذذذمُقلذذذتُمذذذاُةذذذلُيذذذذةرةمُوهذذذوُشذذذي ،ُةذذذلُيعلمةذذذمُهذذذوُأبذذذي،ُيرسذذذلهُالذذذذيُالحذذذقُروحُوالىذذذارقليط
ُةنذذتمُتحبذذونيُةنذذتمُلذذوُإلذذيةم،ُوعائذذدُمنطلذذقُفذذإنيُتجذذزع،ُوالُقلذذوبةمُتقلذذقُالُسذذالمي،ُاسذذتودعتكم
ُترفذدون،ُمذاُةذلُلكذمُةذانُفذيةمُةالميُوثبتُةالميُفيُثبتمُأنتمُفإنُاألب،ُإلىُبمضييُتىرحوُن
ُأبذي،ُمنُالذيُالحقُروحُأرسله،ُأبيُالذيُالىارقليطُجا ُإذا:ُذُ-ُأيضاُ-ُوقالُأبيُيمجدُو  ذا
ُ(2)ذ.ُفيهُتشةواُوالُبهُتامنواُةانُإذاُحتىُهذاُلكمُقلتُلي،ُيش دُهو

 :م  قرار  جت س المشرك   جب عه       ع  ه       ر    ق ع   دالل   :ثالثا  

ُرواََّفيُقوله:ُُ-سبحانه–وأشارُل مُ َََّفك  ََ َّ ِنَّبَِصاِحبُِكمََّماَُّثم  ً ََّّمِّ ََُّّهاوَََّّإِنََََِّّّْۖجن  َّنَاِذير ََّّإَِّل 
ََّّيََديَََّّْبنْيَََّّل ُكم صذلىُُ-أن مُلوُحةمواُعقول مُوتىةرواُفذيُالنبذي، [46:سورةُسب ]ََّشِديد َََّّعَذاب 

لعلمذذذواُيقينذذذًاُأنذذذهُمذذذاُجذذذا ُإالُبذذذالحقُمذذذنُي،ُفقذذذدُشذذذ دواُلذذذهُبالعقذذذل،ُوالصذذذدق،ُُ-يُعليذذذهُوسذذذلم
ُ(3)واألمانة.

مَّْسبحانه:ُ-وقدُقالُ
َ
ف ذوُ [70:سذورةُالمامنذوُن]َُّمنِْكاُرونَََََّّلَََُّّفُهامََّّْرَُساولَُهمَََّّْيْعرِفُواَّلَمََّّْأ

وصذدقهُوأمانتذهُورجاحذةُعقلذه،ُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-داللةُعلذىُأَنُأهذلُقذرف ُيعلمذونُالنبذي
ُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-حتذذىُسذذموهُالصذذادقُاألمذذينُقبذذلُبعثتذذهُوبعذذدها،ُوةذذذلكُرضذذواُبحةمذذه

                                                           
 .287صُ–5ُجُ–الجوابُالصحيحُلمنُبدلُدينُالمسيح(1ُ)
 .285صُ–5ُجُ–السابقُ(2ُ)
 .2914صُ–5ُجُ–فيُااللُالقرآنُانار:ُ(3ُ)
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واُبذذلكُأنذهُيسذتحالُأنُيةذونُحينماُحةمُبينُقبائلُقرف ُفذيُوضذعُالحجذرُاألسذودُمةانذه،ُوعرفذ
ُ(1)ُةاذبًاُأوُساحرًاُأوُمجنونًا.

ُبذنُصذالحبلُةانواُيقذرونُب ذذاُالذدينُالذذيُجذا ُبذهُفذيُقذرارةُأنىسذ مُودليذلُذلذكُمذاُرواهُ
ذولََُُيْلَقذىُللذ ُبنُبيأ ُُةانذُُ:قالُ ُوعُبنُالرحمنُعبدبنُُإبراهيم َُوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُّللَاُ َُصذَلىُّللَاُ َُرس 
،َُيذذا:َُفَيق ذذولُ ُب َمَةذذةَُ ْنذذد يُإ نَُُم َحَمذذد  ذذهُ َُفَرًسذذا;ُُاْلَعذذْودَُُع  ذذلَُُأَْعل ى  ذذنَُُْفَرًقذذاَُيذذْومٍُُة  َُفَيق ذذولُ .َُعَلْيذذهُ َُأْقت ل ذذكَُُذ َرٍة،ُم 

ذذولُ  ُف ذذيَُلَدَشذذهُ َُوَقذذدُُْق ذذَرْف ٍَُُلذذىإ َُُرَجذذعََُُفَلَمذذاُّللَا ،َُشذذا َُُإ نَُُْأْقت ل ذذكََُُأَنذذاَُبذذلُْ:َُوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُّللَاُ َُصذذَلىُّللَاُ َُرس 
َك،َُوّللَاُ َُذَهذبَُ:َُلذهُ َُفَقذال وا.ُم َحَمذدُ َُوّللَاُ َُقَتَلن ذي:َُفَقذالَُُالذَدم ،َُفذاْحَتَقنََُُةب يذٍر،َُغْيذرََُُلْدًشاُع ن ق هُ  َُوّللَاُ ُف ذَااد 
وَُُُّفَمذاتَُ.َُلَقَتَلن ذيَُعَلذيََُُبَصذقََُُلذوَُُْفذَوّللَاُ .َُأْقت ل ذكََُُأَنذا:ُب َمَةةَُُل يَُقالََُُةانََُُقدُُْإ َنهُ :َُقالَُ.َُبْ   ُُب كَُُإ نَُ َُعذد 
ُ(2)ُذ.َمَةةَُُإ َلىُب هُ َُقاف ل ونََُُوه مُُْب َسر  ٍُُّللَاُ 

نُقذول مُ َّيََديْاهَِّوا  ِيََّبانْيَ ِيَنََّكَفُرواَّلَنَّنُّاْؤِمَنَّبَِهَٰاَذاَّالُْقاْرآِنََّوََّلَّبِااَّل  سذورةُ]ََّوقَاَلَّاَّل 
ُعلىُرف ُإتباعُال دى،ُفىيُذلكُتبديلُلدينُاآلبذا ُواألجذدادُُ،[31:سب  صرار  ُوا  ماُهوُإالُعناد 

ااَََّكَنََّيْعُباُدَّآبَااؤُُكمَّْفقذالوا:ُ ُكْمََّعم  نَّيَُصاد 
َ
َّيُرَُِدَّأ َّرَُجل 

،ُفالذذيُ[43:سذورةُسذب ]ََّماََّهََٰذاَّإَِّل 
ُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-لنبذيدعاهمُصدقًاُإلىُالكىرُهوُعنادهمُفالُيترةونُدينُآبائ مُواتبذاعُا

وقول م:ُذلنُنذامنذُدليذلُعلذىُأَنُالذدالئلُم مذاُبلبذتُقوت ذاُوموافقت ذاُلمذاُجذا تُعليذهُالرسذاالتُ
ُ(3)ُالسابقةُفلنُيامنوا.

  :جب عه ع  ه ال     ال    ب كر  تا   ع اع األجب ا   ر    ق ع   دالل   :را عا  

َّقولهُتعالى:ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ومماُيدللُعلىُنبوته ِذير 
ِنَّن  َّمِّ  ً ََ رَْسلَْناَِِّفَّقَْر

َ
َوَماَّأ

رِْسلَُّْمَّبِهَََِّكفُِرونََّ
ُ
َّقَاَلَُّمَْتَفُوَهاَّإِن اَّبَِماَّأ ُ.[34:سورةُسب ]َّإَِّل 

                                                           
عبدُالملكُبنُهشامُبذنُأيذوبُالحميذريُالمعذافري،ُأبذوُمحمذد،ُجمذالُالذدينُُ-السيرةُالنبويةُالبنُهشامُانار:ُ(1ُ)

 .182ُ-شرةةُالطباعةُالىنيةُالمتحدةُُ-و ُسعدُت:ُطهُعبدُالر ُ-(ُهذ213)المتوفى:ُ
محمذذدُبذذنُإسذذحاقُبذذنُيسذذارُالمطلبذذيُبذذالوال ،ُالمذذدنيُ)المتذذوفى:ُُ-(ُسذذيرةُابذذنُإسذذحاقُ)ةتذذابُالسذذيرُوالمبذذازُي(2ُ)

 .331صُ–م1978ُهذُ/1398ُ-1ُطُ–بيروتُُ–دارُالىةرُُ-ت:ُس يلُزةارُُ-(ُهذ151
 .2908صُ-5ُجُ–فيُااللُالقرآنُ(3ُ)
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باألنبيا ُفإنهُمنُداللةُالنبوةُأنُيةىرُالمترفونُوالسادةُويستكبرونُوفامنُضعىا ُالنا ُ
 (1)وفتبعونُال دىُوالصراطُالمستقيم.

وةانُيعلمُهرقلُملكُالرومُأَنُاألنبيا ُيتبع مُضعا ُالنا ُويقاتلهُأشراف مُفقدُجا ُفيُ
مذذذذعُهرقذذذذلُملذذذذكُالذذذذرومُحيذذذذثُةذذذذانُهرقذذذذلُةتابيذذذذًا،ُوذةذذذذرُُ-رضذذذذيُيُعنذذذذه-حذذذذديثُأبذذذذيُسذذذذىيانُ

ُبذلُفقلذتُضذعىااهم؟ُأمُيتبعونهُلنا اُف شرا مماُس لهُهرقلُعنه:ُذُ-رضيُيُعنهُ-أبوسىيان
،ُف ذذاُهرقذلُالكتذابيُةذانُعلذىُعلذمُبذ نُاتبذاعُ(2)ذنعذم:ُقلذتُقذاتلتموه؟ُف لذ،ُثمُس ل:ُذُضعىااهم

ومحار ذذذةُمتذذذذرفي مُلذذذذهُهذذذيُمذذذذنُعالمذذذذاتُالنبذذذذوةُُ-صذذذلىُيُعليذذذذهُوسذذذذلم–ضذذذعىا ُالنذذذذا ُللنبذذذذيُ
تلذذذكُاألسذذذئلةُالتذذذيُسذذذ ل اُأبذذذاُُودالالت ذذذاُفقذذذدُقذذذالُفذذذيُالحذذذديثُالسذذذابقُمعقبذذذًاُعلذذذىُاإلجابذذذاتُعذذذن

ُ(3)ذ.هاتينُقدميُموضعُفسيملكُحقاُتقولُماُةانُفإنذرضيُيُعنه:ُ-سىيان

  

                                                           
 .521صُ–6ُجُ–ابنُةثيرُانار:ُ(1ُ)
 .9صُ-1ُجُ–(7ُ)ُحُ-بابُبد ُالوحيُ-رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ)
 .الحديثُالسابق(3ُ)
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 يا   ر    ق. المط   الرا ع: عتاضل األجب ا 

لَْناَّالرُُّسُلََِِّّلَْ َّقالُتعالى:ُ َََّّبْعَضُهمََّّْفَض  ََََّّعَ ُ[253:سورةُالبقرة]ََّبْعض 

فيماُبين مُثابتُفيُُ-سبحانهُوتعالى-فيُماُفضلهُيُُ-علي مُالسالم-فتىاوتُاألنبيا ُ
ُالكتابُوالسنة،ُونستعر ُشيئًاُمنُهذاُالتىضيلُةماُوردُفيُالسورة:

   ر    ق:يا  -ع  ه ال   - يا  كر ما عتضل    ه ع   دا د :  ال  

رسذاًلُُإَنُمماُيىضلُيُبهُعبادهُاألنبيا ُأنُيىضل مُعلىُةثيرُمنُللقهُويصطىي مُلذه
ُهذاُالىضلُمنُي.ُُ-عليهُالسالم-وأنبياً ،ُوقدُنالُداودُ

َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن َّتعذالى:ُ-وبعدُأنُمدحُيُعبادهُالمتىةرفنُب ن مُمنيبينُفيُقولهُ ًًَََّّذ َّلِِّاُكَََِِّّّخيَ
َََّّعبْد َّ نِيب  َّداودَّآَِيَْناََّولََقدَّْ:ُ-سذبحانهُوتعذالى-أتبعهُذةرُعبادهُالمنيبذينُفقذالُُ[9:سورةُسب ]َّمُّ
ِِبََِّّجَباُلََّّيَاَّۖ َّفَْضًَلََِّّمن ا وِّ

َ
ْ ََََّّمَعهََُّّأ نَل ااَّۖ ََّوالط 

َ
،ُولىذسُاإليتذا ُيذدللُعلذىُ[10:سذورةُسذب ]َّاْْلَِديادَََّلَََُّّوأ

عليذذذهُ-عاذذذمُمذذذاُآتذذذىُيُداودُبلذذذال ُاإلعطذذذا ُوزادُفذذذيُتعاذذذيمُهذذذذاُالىضذذذلُالذذذذيُأوتيذذذهُداودُ
بعذدُأنُةذانُنسذبهُفذيُالبدايذةَُِّمن اابقولذهُُ-وتعذالىسبحانهُ-أنُينسبُهذاُالىضلُهللُُ-السالم

ُ.ُ(1)آَِيَْناََّولََقدَّْلنىسهُبقولهُ

علذذذىُغيذذذرهُمذذذنُاألنبيذذذا ُبذذذ نُسذذذلرُمعذذذهُالطيذذذرُوالجبذذذالُُ-سذذذبحانهُوتعذذذالى-وفضذذذلهُيُ
ي سبحنُمعُتسبيحه،ُفإذاُتلىُالز ورُأجابتهُالجبالُوالطيرُورجعتُمعه.
ُ(2)ُ

الحديذذدُلينذذًاُةمذذاُالعجذذينُيشذذةلهُةيذذ ُيشذذا ،ُفيصذذنعُُ-وتعذذالىسذذبحانهُ-وةذذذلكُجعذذلُلذذهُ
ُ(3)ُمنهُالدروع،ُمنُدونُالحاجةُلطرقهُأوُإذابتهُبالنار،ُقالهُقتادة.

                                                           
5ُجُ-غرائبُالقذرآنُورغائذبُالىرقذانُللنيسذابوريُُ،312صُ–32ُجُ،196صُ–25ُمىاتيحُالبيبُجانار:ُ(1ُ)

 .486صُ–
 .395صُ–5ُجُ-معانيُالقرآنُانار:ُ(2ُ)
 .359صُ–30ُجُ-البيانُفيُت وفلُالقرآنُجامعانار:ُ(3ُ)
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ُ-رحمذذهُيُ-،ُوقذذدُذةذذرُابذذنُالعر ذذي-عليذذهُالسذذالم-وهذذذاُشذذي ُممذذاُفضذذلُيُبذذهُداودُ
وهذذذي:ُُ-عليذذذهُالسذذذالم-صذذذاحبُأحةذذذامُالقذذذرآنُأر عذذذةُعشذذذرةُلصيصذذذةُتىَضذذذلُيُب ذذذاُعلذذذىُداودُ

،ُالطيذر،ُالعمذرُفذيُالزفذادةُ،التوبذةُ،والنذا ُالجبذالُتسذليرُوالوجذه،ُالصذوتُحسذن،ُالز ور،ُالنبوة
وِِيَنا،ُالعلذم،ُالقذوة،العبادةُتيسير،ُبالعدلُالحةم،ُالللقُحسن،ُوعدُبماُالوفا 

ُ
ء ََُُّّكََِِِّّّمانَََّّْوأ َََّشْ

ُ(1)ُ[.16:ُلنمل]سورةُا

 :يا   ر    ق -ع  ه ال   - يا  كر ما عتضل    ه ع      ما  :ثاج ا  

تباركُُ-علىُةثيرُمنُللقهُأنُآتاهُالنبوة،ُتىَضلُيُ-عليهُالسالم-ةماُفَضلُيُداودُ
ُبالنبوةُةذلك.ُ-عليهُالسالم-علىُالمنيبُاآللرُسليمانُُ-وتعالى

،ُ-عليذذذذذهُالسذذذذذذالم-سذذذذذذليمانُُ-سذذذذذذبحانهُوتعذذذذذالى-وممذذذذذاُذةرتذذذذذذهُالسذذذذذورةُفيمذذذذذذاُفضذذذذذَلُيُ
َِحََََّّولُِساالَيَْمانََّتعذذالى:ُ-مذذاُجذذا ُفذذيُقولذذهُ َساالَْناۖ َََّّشااْهر َََّّوَرَواُحَهاااََّشااْهر ََُّّغااُدوَُّهاَّالاارِّ

َ
ََّعاانْيَََََّّلَََُّّوأ

نَََِِّّّوِمنََّۖ ََّّالْقِْطرَِّ ِهََِّّبِإِذْنََِّّيََديْهَََِّّبنْيََََّّيْعَمُلَََّّمنَّاْْلِ ْمرِنَااََّعانََِّّْمانُْهمََّّْيَاَِّغَََّّْوَمنۖ َََّّربِّ
َ
ََّعاَذاِبََِّّمانََّّْنُِذقْاهََُّّأ

عِ َِّ ُ.[12:سورةُسب ]َّالس 

فيسرُلهُيُالرفحُتحملذهُللمسذيرُوالحرةذةُبسذرعةُلذمُتكذنُمع ذودة،ُوقذالُصذاحبُالبدايذةُ
والن ايذذةُإنذذهُةذذانُلذذهُبسذذاطُمرةذذبُمذذنُاللشذذبُيحمذذلُعليذذهُمذذاُيشذذا ُمذذنُإنذذ ُوجذذنُوحاجيذذاتُ

ُ(2)ُوقصورُفتحملهُالرفحُوتنقلهُأينماُشا .

ُ  

                                                           
 .4صُ–4ُجُ–بنُالعر يالأحةامُالقرآنُانار:ُ(1ُ)
دارُهجذذذرُللطباعذذذةُوالنشذذذرُُ-ت:ُعبذذذدُيُبذذذنُعبذذذدُالمحسذذذنُالترةذذذيُُ-ابذذذنُةثيذذذرُُ–البدايذذذةُوالن ايذذذةُاناذذذر:ُ(2ُ)

 .344صُ–2ُجُ–م2003ُهذُ/1424ُسنةُالنشر:ُُ-م1997ُُ-هذ1418ُُُ-1ُطُ–والتوزفعُواإلعالنُ
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ُمذذنُيبذذدوُةذذانعليذذهُالسذالم:ُذُُ-عذنُنبذذيُيُسذذليمانُ-رحمذذهُيُ-قذالُالحسذذنُالبصذذرُي
ُو ذذذينُدمشذذذقُو ذذذينُبةابذذذل،ُفيبيذذذتُمن ذذذاُرائحذذذاُوفذذذذهبُب ذذذا،ُفيتبذذذدىُ(1)بإصذذذطلرُفينذذذزلُدمشذذذق،

ُ.(2)ُذش رُمسيرةُوةابلُإصطلرُو ينُش ر،ُمسيرةُإصطلرُ

منُنحا ،ُيلرجُالنحا ُمنُإسالةُعينُالقطر،ُأيُعينُُ-عليهُالسالمُ-ومنُمعجزاته
ُ(3)ُاألر ُمثلماُيلرجُالما ُمنُالعين.

فذالُيزفذ ُعذنُُ-عليذهُالسذالم-الجنُيعملونُبذينُيذديُسذليمانُُ-سبحانهُوتعالى-وسلرُ
أمرهُأحدُوالُيتوق ُعنُالعملُأحد،ُةل مُبينُيديهُطائعونُمجبورون،ُيعملونُلهُماُشا ُفيبنذونُ

بُ)الحو ُالذيُيجبىُفيهُالمذا (ُوقذدورًاُضذلمةُالُتتحذركُلهُالقصورُوالمساجدُوالجىاَنُةالجوا
ُ(4)ُمنُمةان اُلضلامت ا.

 : يا   ر    ق -      ع  ه      -لجباَّ ادالل  عتض ل    :ثالثا  

علىُسائرُالللقُومذن مُاألنبيذا ،ُبمذاُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-وقدُفضلُيُنبيناُمحمداًُ
ُلَصهُيُبه.

أْنُأرسلهُتعالىُللنا ُةافذةُبشذيرًاُونذذيرًاُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ومماُفَضلُيُبهُنبينا
َّانل ااِسَََّّلََّيْعلَُماونََّفقال:ُ ْكاََثَ

َ
َّأ َّلِِّلن ااِسَّشَِشاً اََّونَاِذيًراََّوَلَِٰكان  ًً َََّكف  رَْسلَْناَكَّإَِّل 

َ
سذورةُ]ََّوَماَّأ

للنذذا ُةافذذةُبشذذرعُجديذد،ُةذذانُناسذذلًاُلمذذاُُ-سذلمصذذلىُيُعليذذهُُوُ-،ُولمذذاُةذذانُقذدُأرسذذل[28:سذب 

                                                           
لُاردشذيرُالملذكُالذىُجذور.ُُ:اصطلر(1ُ) مدينةُمنُاقدمُمدنُفار ُواش رهاُو  اُةانُيةونُملكُفار ُحت ىُحذو 

أبذذذوُاسذذذحاقُإبذذذراهيمُبذذذنُمحمذذذدُالىارسذذذيُاالصذذذطلري،ُالمعذذذرو ُبذذذالكرليُ)المتذذذوفى:ُُ-المسذذذالكُوالممالذذذكُ
 .123صُ–م2004ُُ–بيروتُُ-دارُصادرُ-(ُهذ346

 المصدرُالسابق.(2ُ)
 .487صُ–5ُجُ–غرائبُالقرآنُورغائبُالىرقانُللنيسابورُيانار:ُ(3ُ)
 .163صُ–22ُجُ–التحرفرُوالتنوفرُُ،499صُ–6ُجُ–تىسيرُابنُةثيرُانار:ُ(4ُ)
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قبلهُمنُالشرائع،ُفالُيستقيمُأنُيةونُرسواًلُللنا ُةافةُوأنُتبقىُالشرائعُالسذابقةُفذيُأهل ذا،ُوهذوُ
ُ(1)ُمعُأنهُرسولُللنا ُةافة،ُةذلكُهوُرسولُللثقلينُلإلن ُوالجن.

:ُقذذالُاألنصذذاري،ُيُعبذذدُبذذنُجذذابروداللذذةُبعثذذهُلإلنذذ ُوالجذذنُمذذاُجذذا ُفذذيُالحذذديثُعذذنُ
ولُ َُقالَُ يتُ ذ:َُوَسَلمََُُعَلْيهُ ُيُ ُصلىُ-يُ َُرس  ذنََُُلمَُُْلْمًساُأ ْعط  ذلَُُُّةذانََُُقْبل ذي،َُأَحذدُ ُي ْعَط   ُي ْبَعذثُ َُنب ذي ٍُُة 
هُ ُإ َلى ْثتُ َُلاَصًة،َُقْوم  ل ُ ُإ َلىَُوب ع  َلتَُُْوَأْسَوَد،َُأْحَمرَُُة  ََحذدٍُُت َحذلََُُوَلمُُْاْلَبَنائ م ،ُل يََُُوأ ح  َلذتَُُْقْبل ذي،ُأل  ع  َُوج 
ُُل يَُ ًدا،َُط  وًراَُطي  َبةًُُاأْلَْر   ذلٍَُُفَ يَُّمذاَُوَمْسج  ذْرتُ َُةذاَن،َُحْيذثُ َُصذَلىُالَصذاَلةُ َُأْدَرَةْتذهُ َُرج  ُب الرُّْعذبُ َُون ص 
يَرةُ َُيَديَُُْبْينَُ يتُ َُشْ ٍر،َُمس   (2)ُذالَشَىاَعَةَُُوأ ْعط 

،ُومذذاُفضذذلهُيُبذذهُعلذذىُغيذذرهُمذذنُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-لتقرفذذرُنبوتذذهومذذن جُالسذذورةُ
األنبيذذا ،ُحافذذلُبءيذذاتُمعجذذزة،ُوةلمذذاتُمنجذذزة،ُنقضذذتُالكىذذرُوالشذذركُوأثبتذذتُالتوحيذذدُوالنبذذوات،ُ
وسارتُليومُالبعثُعقاًلُونقاًلُل ت قَره ُليرُإقرار،ُنعمُإن اُسورةُسب ُسورةُمنُالكتابُالعايمُالقرآنُ

ََّّعجزةُالنبيُاألمين،ُتحدىُيُبهُالقرفبُوالبعيد،ُف وُمعجزُوالباطلُالُي تيه،الكرفمُم َّالرَّكََِّاب 
ْحِكَمْتَّ

ُ
لَْتََُّّثم ََّّآيَاُِهََُّّأ ِ نََِّّْمنََّّْفُصِّ ُ.[1:سورةُهود]َُربِ  َََّّحِكيم َََّّلُ

علذذىُمذذنُسذذبقهُمذذنُاألنبيذذا ،ُإلبذذارُأهذذلُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-والداللذذةُعلذذىُتىضذذيله
ألحذدُُ-صلىُيُعليذهُوسذلمُ-بيُألبرُبهُمنُسبقهُمنُاألنبيا ،ُفماُذ ةرتُصىاتهالكتابُب نهُن

ُ(3)ُممنُسبقهُمنُأهلُالكتاب،ُإالُصَدقُبهُوبماُجا .

  

                                                           
محمذذذدُبذذنُمحمذذذدُابذذذنُعرفذذذةُالذذذورغميُالتونسذذيُالمذذذالكي،ُأبذذذوُعبذذذدُيُ)المتذذذوفى:ُُ-تىسذذذيرُابذذذنُعرفذذذةُاناذذر:ُ(1ُ)

 .320صُ–3ُجُ–لبنانُُ–لكتبُالعلمية،ُبيروتُدارُاُ-ت:ُجاللُاألسيوطيُُ-(ُهذ803
ُحُ–بذذابُجعلذذتُلذذيُاألر ُمسذذجداُوط ذذوراُُ–ةتذذابُالمسذذاجدُومواضذذعُالصذذالةُُ-رواهُمسذذلمُفذذيُصذذحيحهُ(2ُ)

 .370صُ–1ُج(521ُ)
 .521صُ–6ُجُ–ابنُةثيرُانار:ُ(3ُ)
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يةةا اث ةةا     الر ةةل لةة   ةةقع ا  مةةا عح  ةةه   ةة ر   ةة قالمط ةة  الخةةامس: مةةج س 
 .العذ  

ُرحمهُي:ُ–قالُابنُالقيمُ

ُبذذلُ؛باسذذتحالتهُوتقطذذعُالعقذذولُتحيلذذهُبمذذاُيلبذذرواُلذذمُعلذذي مُوسذذالمهُيُصذذلواتُالرسذذلذ
ُبمجردهذذذذاُالعقذذذذولُتدرةذذذذهُمذذذاالُ،ُواآللذذذذروالىطذذذذرُالعقذذذولُبذذذذهُتشذذذذ دُمذذذاُأحذذذذدهما،ُقسذذذذمانُلبذذذارهمإ

ُيةذذوُنُوالُوالعقذذابُالثذذوابُوتىاصذذيلُاآللذذرُواليذذومُالبذذرزخُتىاصذذيلُعذذنُب ذذاُألبذذرواُالتذذيُةذذالبيوب
ُيةذوُنُماإُأمرفنُأحدُمنُيللوُفالُيحيلهُالعقلُأنُيانُلبرُوةلُأصالُالعقولُفيُمحاالًُُلبرهم
ماُعلي مُةذباًُُاللبر وُِواَّْلۡلعِلَۡمَُّتعالىُقالُفاسداًُُالعقلُذلكُيةوُنُوا 

ُ
ِيَنَّأ َََر َّلَّل  نََِّلَّإَِِلَۡ ََّو

ُ
ِٓيَّأ لَّل 

َِّصَرَِٰطَّلۡلَعََََِِّّّلْۡلَِميدَِّ ََۡهِدٓيَّإََِلَٰ ََّو بَِِّ َُّهَوَّلْۡلَ   ُُ(1)ُذ.ُ[6سب :]ُسورةَُِّمنَّر 

ع ُالنا ُإلعمالُعقلوهمُمتىةرفن،ُ َنُمن جُالسورةُفيُتقرفرُالتوحيدُوالبعثُوالنبوة،ُي ْرج  وا 
وُِواَّْلۡلعِۡلَمَّقالُتعالى:ُ

ُ
ِيَنَّأ َََر َّلَّل  َِّصَرَِٰطَّلۡلَعَََََِِّّّو ََۡهِدٓيَّإََِلَٰ ََّو بَِِّ َُّهَوَّلْۡلَ   نََِّلَّإَِِلَۡ َِّمنَّر 

ُ
ِٓيَّأ لَّل 

ُ–وهذمُأرجذحُالنذا ُعقذاًلُبمذاُأوتذوهُمذنُعلذمُ–[،ُأيُأَنُالذذينُأوتذواُالعلذم6ُسورةُسب :ُ]َّلْۡلَِميدَِّ
منُعلمُل وُالحق،ُوأنُفيماُجا ُبهُل وُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ليعلمونُأَنُماُأنزلُعلىُالنبي

ُليرُسبيلُللوصولُإلىُصراطُالعزفزُالحميد.

المشذذذرةين،ُوعذذذر ُاألدلذذذةُالعقليذذذةُوفذذذيُالسذذذورةُمواضذذذعُعديذذذدةُيذذذ مرُيُنبيذذذهُبملاطبذذذةُ
واآلياتُالكونيةُواأللبارُالتيُأوحىُب اُإلىُاألممُالسابقةُعلي مُليتىةرواُب ا؛ُلعل مُيصذلونُإلذىُ

ُذاتُالطرفقُالذيُوصلُإليهُالذينُأوتواُالعلم.

والسذذورةُفذذيُن ايت ذذاُتذذدعوُالمشذذرةينُللتىةذذرُواالستبصذذار،ُومراجعذذةُأنىسذذ مُفذذيُللذذوات م؛ُ
َّقُالَّْاُبماُعر ُعلي مُمنُأدلةُو راهينُفيُتقرفرُهذهُالعقيدةُالسليمة،ُقالُتعذالى:ُحتىُيتىةرُو

َما ِعُظُكمَّإِن 
َ
نَّۖ َّبَِواِحَدة ََّّأ

َ
ُقوُمواَّأ ََََِّّ ُرواَََّوفَُرادََََّّمثَْنَََّّّٰلِِل  َََّفك  ََ َّ َُّثم  ِنَّبَِصاِحبُِكمََّماَّ َٰ ً ََّّمِّ ََُّّهوَََّّإِنََََِّّّْۖجن  َّإَِّل 

                                                           
دارُالكتذذبُُ-ابذذنُقذذيمُالجوزفذذةُ-الذذروحُفذذيُالكذذالمُعلذذىُأرواحُاألمذذواتُواألحيذذا ُبالذذدالئلُمذذنُالكتذذابُوالسذذنةُ(1ُ)

 .62صُ–بيروتُُ–العلميةُ
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ََّّيََديَََّّْبنْيَََّّل ُكمَّنَِذير َّ ،ُوهذهُالدعوةُللتىةرُتدللُعلىُأَنُةلُماُوردُ[46:سورةُسب ]ََّشِديد َََّّعَذاب 
ُفي اُيقبلهُالعقلُويستسيبه؛ُلكنُهلُمنُمتىةرُ!!.

وم مذذذذذاُاتلذذذذذذتُاأللبذذذذذارُالتذذذذذيُجذذذذذا تُب ذذذذذاُالرسذذذذذلُمذذذذذنُشذذذذذةلُالُتقذذذذذدرُاألذهذذذذذانُعلذذذذذىُ
هاُالحديذذذذذدُتصذذذذوره،ُفذذذذذإنُذلذذذذذكُالُيعنذذذذيُبطذذذذذالنُاللبذذذذذر،ُفذذذذإنُتحذذذذذدثتُعذذذذذن:ُالليونذذذذةُالتذذذذذيُاتلذذذذذذ

ةذذذذذذذذذالعجينُالمبلذذذذذذذذذولُدونُطذذذذذذذذذرقُأوُنذذذذذذذذذارُلتشذذذذذذذذذةيلُاألسذذذذذذذذذيا ُوالذذذذذذذذذدروعُالمتينذذذذذذذذذة،ُأوُالطيذذذذذذذذذورُ
ََّولََقااۡدََّءاَِۡيَناااََّداوُۥَدَِّمن اااَّفَۡضااَلا َّوالجبذذالُالتذذيُتسذذبحُمذذعُداودُعلذذىُالذذدوامُفقذذدُقذذالُتعذذالى:ُ

َّلْۡلَِديااَدَّ نَل اااَََّلُ
َ
ااۡ َ ََّوأ ِِبََّمَعااُهۥََّوللط  وِّ

َ
ن١٠َََِّّيَِٰجَباااُلَّأ

َ
ۡرَِِّفََّّۖ لۡعَمااۡلََّسَٰاابَِغَٰتَّأ ِ ۖ ََّولۡعَملُااواَّْدِرٱلسَّ  َوقَاادِّ

ۡعَملُوَنَّبَِص  َّ ََ َّبَِماَّ َٰلًِحا َّإِنِِّ ََّٰ: [.10ُ،11]ُسورةُسبُ

أوُتلذذذذذكُالذذذذذرفحُالتذذذذذيُحملذذذذذتُسذذذذذليمانُوأعانتذذذذذهُفذذذذذيُالتنقذذذذذلُوالحرةذذذذذةُوحمذذذذذلُاألشذذذذذيا ،ُُ
ََِحَُّغاااُدوَُّهاََّولُِسااالَيَّۡأوُالجذذذنُالتذذذيُصذذذارتُتبنذذذيُلذذذهُالمحارفذذذبُوالتماثيذذذلُوالجىذذذانُ َمََٰنَّللااارِّ

ََّوَمانََّشۡهر ََّوَرَواُحَهاََّشۡهر  َّ َّيََديۡاهَِّبِاإِۡذِنََّربِِّاهِ   ََّمانََّيۡعَماُلََّبانۡيَ انِِّ َّلۡلقِۡطرََِّوِماَنَّلْۡلِ ۥََّعنۡيَ َسۡلَناَََّلُ
َ
َوأ

اعِ َِّ ۡمرِنَاَّنُِذۡقُهَِّمۡنََّعَذاِبَّللس 
َ
ۥََّماا١٢ََّّيََِّۡغَِّمۡنُهۡمََّعۡنَّأ َحَٰرَِاَبََّوََِمَٰثِياَلََّيۡعَملُاوَنَََّلُ يََشاآُءَِّمانَّم 

َواِبََّّۖ وَِجَفان َّلۡعَملُآواََّْءاَلََّداوُۥَدَُّشاۡكرَّۖ َوقُاُدورَكاٱْۡلَ ٍۚ اِساَيَٰت  ِاۡنَِّعَباادَِيَّۖار  َّمِّ اُكورَُّاَََّوقَلِيال  ]َُّللش 
ُ[.12ُ،13سورةُسب :

الُفذذإنُحمذذلُالسذذماواتُأعاذذمُمذذنُحمذذلُ فذذلكُةلذذهُاسذذتكبرهُالعقذذل؛ُألنذذهُمذذاُاعتذذادُعليذه،ُوا 
لَامَّْالرفحُسليمان،ُونبعُالما ُمنُاألر ُةنبعُالنحا ،ُوهةذا،ُقالُتعذالى:ُ

َ
ن َََِّّارَََّّأ

َ
َََّّأ رَََّّاّلِل  ََّساخ 

ََِِّّفَََّّماَّلَُكمَّْ ِِ ْر
َ
ََِّّاْْلَْحرََِِِّّفََََّّتْرِيََّوالُْفلَْ ََّّاْأ ْمرِ 

َ
َُْمِسُ ََّّبِأ َماءََََّّو نََّّْالس 

َ
َقعَََّّأ ََََّّ ََََّّعَ ِِ ْر

َ
ََّّاْأ َّإِن ََّّبِإِذْنِهََِّّإَِّل 

ََّ ََّّبِانل اِسََّّاّلِل   .[65]ُسورةُالحج:َّرَِحيم ََّّلََرُءوف 

،ُوةيذ ُف ذةرُنارةُاالنب ارُالتيُنارتُفي اُألولُهات ُمحمولُيعمذلُبلاصذيةُاللمذ 
يتمُنقلُالمعلوماتُمنُهات ُآللرُبالسحبُب صبعُمنُأصابعُاليدُ!؛ُلكنُاليومُبعدُمعرفةُسذرُ

ُحتى.هذهُالتكنولوجياُصارُاألمرُعاديًاُالُيجذبُاالنتباهُ

ولعاذذذذيمُصذذذذنعُيُالذذذذذيُللذذذذقُهذذذذذاُالعقذذذذلُالبشذذذذريُأعاذذذذمُمذذذذنُأيُشذذذذي ،ُقذذذذالُتعذذذذالى:ُ
َُّ ََّّإََِلَََََّّّلََّّاّلِل  ُراُذ ََََُّّّلََّّالَْقيُّومََُّّالَْحََُُّّّهوَََّّإَِّل 

ْ
ً َََِّّأ اَماَواتََِِِّّفَََّّمااَََّلََُّّنَاوْم َََّّوََّلََِّّساَن ََِِّّفَََّّوَمااَّالس  ِِ ْر

َ
ََّمانََّّْاْأ
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ِيََّذا ََِّّعنَْد ََُّّيَْشَفعََُّّاَّل  يْاِديِهمَََّّْبانْيََََّّماََّيْعلَمََُّّبِإِذْنِهََِّّإَِّل 
َ
َِّعلِْماهََِِّّمانََّّْبِشَ ْْ   ََُّيِيُطاونََََّّوََّلَََّّرلَْفُهامَََّّْوَمااَّأ

َّ اَماَواتََُِّّكرِْسايُّهََُّّوَِسعََََّّشاءَََّّبَِماَّإَِّل  ََّّالس  َِ ْر
َ
ُسذورةَُّالَْعِظايمََُّّالَْعاِلَََُّّّوُهاوَََِّّحْفُظُهَمااََّيُئاوُد َََُّّوََّلَََّّواْأ [

َّ.[255البقرة:
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 :الثاجا الم حث

 .يا   ر    ق -     ع  ه       - ل ر    المشرك   اع اما 

ُ-ونىذذيُاالت امذذاتُالتذذيُوج  ذذاُالمشذذرةونُللنبذذيُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-إلثبذذاتُنبوتذذه
اتلذذذتُالسذذورةُطرفقذذًاُواضذذحًاُتعذذر ُفيذذهُافتذذرا اتُالمشذذرةينُوتذذردُعلي ذذاُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلم

ُرةُبالحوار،ُومرةُبالردُوالتبليسُعلي م.اآلياتُالتاليةُبإثباتُماُيضادها،ُفم

صذلىُيُُ–فالمشرةونُاعتمدواُعلىُادعا اتُوافتذرا اتُالُدليذلُعلي ذاُفذيُتكذذيبُالنبذي
فتارةُيصىونهُبالكذبُواالفترا ،ُومرةُبالجنون،ُوألرىُبالسحر،ُومرةُيبررونُتكذيب مُُ-عليهُوسلم

ُانُعليهُآبااهم.لهُوا عراض مُعنُرسالتهُب نهُيصدهمُعنُدين مُالذيُة

 .يا   ر    ق -  ع  ه          -   األ  : اع اما  المشرك   ل جباالمط

 :  ع  ه          -ادعام   الك    الجج   ع   الجبا :  ال  

َّقذذالُتعذذالى:ُ َّيُنَبِِّااُئُكْمَّإَِذاَُّمااَِِّّْقَُّْمَُُّك  َّرَُجاال  َٰ
ِيااَنََّكَفااُرواََّهااْلَّنَااُدلُُّكْمَََّعَ َوقَاااَلَّاَّل 

ََّجِدياد َّ َّإِن ُكْمَّلَاِِفََّرلْا   ق  ََََُّّّّۗمَمَّ   ً مَّبِاهَِِّجن ا
َ
ََِّكاِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفاََتَ َٰ

َ
ِيانَََّّبَالََِّّأ َّيُْؤِمُناونَََََّّّلََّّاَّل 

ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرةَِّ ُ.[7ُ،8:سورةُسب ]َّاِبََّوالض 

فنذذذذذائ مُوبذذذذذال ُفبعذذذذذدُأنُعرضذذذذذواُمسذذذذذت زئينُتعجذذذذذب مُمذذذذذنُرجذذذذذلُيذذذذذدعيُأَنُالنذذذذذا ُبعذذذذذدُ
أجسذذذذذادهمُوتناثرهذذذذذاُأن ذذذذذمُسذذذذذيعودونُللقذذذذذًاُجديذذذذذدًاُثذذذذذمُيبعثذذذذذون،ُثذذذذذمُيزفذذذذذدونُفذذذذذيُاسذذذذذت زائ مُبعذذذذذدُ

ُأنُيانواُاستحالةُذلك،ُأَنُهذاُالكالمُماُهوُإالُصادرُمنُةاذبُأوُمجنون.

ْفََتَ :ُتكذذيباًُُقذالواذُُرحمذهُي:ُ-قتادةفعنُهذهُاآليةُقالُ
َ
ََّّأ ََََِّّعَ :ُقذالوا:ُقذالََّكاِذبًاَّاّلِل 

ْمَّبِهُيُعلىُيةذبُيةوُنُأنُإما
َ
ً ََّّأ ماَِّجن  ُ(1)ُ.ذمجنوًناُيةوُنُأنُوا 

ُ  

                                                           
 .354صُ–20ُجُ-جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُ(1ُ)
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ْفاََتَ ُلذبع ُبعض مُقالُثمذُ:ُرحمهُي-زفدُابنُقالُو
َ
ََّّأ ََََِّّعَ مَََّّْكاِذبًاَّاّلِل 

َ
ً ََّّبِاهََِّّأ َِّجن ا

ُ(1).ذُيعقلُالُبماُفيتكلمُمجنوُنُالرجل

 :ال حر  ايعرا  الذرن  ل  د   ع  ما كا   عبد ن ام   :ثاج ا  

ب نذذهُمىتذذٍرُل ذذذاُالقذذرآن،ُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-وجذذا ُفذذيُالسذذورةُات ذذامُالمشذذرةينُللنبذذي
َّإِفْافقذالوا:ُ ااَََّكَنََّيْعُباُدَّآبَااؤُُكْمََّوقَاالُواََّمااََّهَٰاَذاَّإَِّل  ُكْمََّعم  نَّيَُصد 

َ
َّيُرَُِدَّأ َّرَُجل 

ََّماََّهََٰذاَّإَِّل    
ْفََتً  ُ.[43:سورةُسب ]َّ...مُّ

فيقولذذونُبصذذيبةُالتنةيذذرُمذذاُهذذذاُإالُرجذذلُيرفذذدُأنُيبيذذرُديذذنُآبذذائةمُويصذذدةمُعنذذه،ُومذذاُُ
هذذذاُالذذذيُأتذذىُبذذهُمحمذذدُإالُةذذذبُمىتذذرىُمذذنُةذبذذهُحتذذىُيىذذرقُفيذذهُبيننذذاُوديذذنُآبائنذذا،ُوزادواُفذذيُ

باالدعذا ُب نذهُسذاحرُف ذوُسذاحرُيىذرقُبذينُاألبنذا ُواآلبذا ُبتبيذرُُ-صلىُيُعليذهُوسذلمُ-ات امه
ِينََََّّوقَاَلَّ..دينُالذيُةانُعليهُآبااهمُوالتىرفقُعمذلُالسذحرة:ُذاكُال اَّلِلَْح َََِِّّّكَفُرواَّاَّل  ََّجاَءُهمََّّْلَم 

َََّّهََٰذاَّإِنَّْ بنِي ََِّّسْحر ََّّإَِّل  ُ(2)ُ،ُفتارةُيقولونُمىتٍرُوتارةُألرىُيقولونُساحر.[43:سورةُسب ]َّمُّ

  

                                                           
 .354صُ–20ُجُ-جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُُ(1)
 .310صُ–14ُجُ–ُانار:ُتىسيرُالقرطبي(2ُ)
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 .يا الرد ع   الم ع  ئ    المك ب   ل جبا   ر    قمج س  :المط   الثاجا

اتلذذذتُالسذذورةُفذذيُالذذردُعلذذىُهذذذهُاالدعذذا اتُأسذذاليبُمتنوعذذة،ُتذذردُب ذذاُعلذذىُالمشذذرةين،ُ
وصذدقُرسذالته،ُوتثبيذتُمذاُعذر ُعليذهُمذنُأمانتذه،ُوتتذوزعُُ-صلىُيُعليهُوسذلمُ-وتقررُنبوته

مقنعذذذاً؛ُبذذذلُوفذذذيُبعذذذ ُاألحيذذذانُالذذذردودُبذذذينُردودُقاسذذذية،ُوألذذذرىُحوارفذذذةُتحمذذذلُفذذذيُطيات ذذذاُردًاُ
ُمىحمًا.

 :رد اال ع  ا  بإث ا   ب  اال ع  ا  ث  ال ع د :  ال  

َّلماُقالُالمشذرةونُ ِِفََّرلْ  
َّإِن ُكْمَّلَ ق  َُّمَمَّ 

َّيُنَبُِِّئُكْمَّإَِذاَُّمَِِّّْقَُّْمَُُّك  َّرَُجل  َٰ
َهْلَّنَُدلُُّكْمَََّعَ

مََََّّّجِديد َّ
َ
ََِّكِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفََتَ َٰ

َ
ً َّأ أتبذعُيُردًاُعلذي مُبمذاُيتناسذبُُ[7ُ،8:سذورةُسذب ]َّ ...بِهَِِّجن 

ِياانَََّّبَاالََِّّ...فقذذالُتعذذالىُرادًاُعلذذي م:ُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-مذذعُأسذذلو  مُوات ذذام مُللنبذذي َََّّلََّّاَّل 
ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمُنونََّ ُ.[8:سورةُسب ]َّاِبََّوالض 

الذذذينُالُيامنذذونُبمذذاُأتيذذتُبذذهُمذذنُالبعذذثُبعذذدُالمذذوتُهذذمُالكذذاذبونُفالبعذذثُأيُإَنُهذذاال ُ
واقعُالُمحالة،ُوهمُفيُالعذابُوالضاللُالبعيدُبماُقالواُأمُبهُجنة،ُفيعرفونُعندُذلذكُأن ذمُةذانواُ

ُ(1)ُصلىُيُعليهُوسلم.ُ-فيُجنونُوضاللُلماُماُسمعواُوالُأطاعواُالنبي

ََََّّٰوُهااااوََّوفذذذذيُقولذذذذهُتعذذذذالى:ُ ء ََُُّّكََََِِّّّعَ أيُإنُيُشذذذذ يدُُ[47:سذذذذورةُسذذذذب ]ََّشااااِهيد ََََّّشْ
ُلي ُبيُجنونُوأناُلكمُنذيرُمبين.

 : العتكر  ما  حاط ب   -      ع  ه      –اث ا   دق الجبا :ثاج ا  

فَلَامَّْثمُت تيُالسذورةُلتزفذدهمُعاذة،ُوتقذررُصذدقُالرسذالةُالمحمديذةُ
َ
ََّّْأ ََّبانْيََََّّمااَّإََلََّّيَاَرْوا

يِْديِهمَّْ
َ
ِانََََّّرلَْفُهمََّوَماَّأ اَمآءََِّّمِّ ََّّالس  ِِ ْر

َ
ُسذب ]ََّواأ ُالسذما ُإلذىهذاال ُالمةذذبونُُيناذرُألذمُ[9:سذورة

ُرأيذتُللىذكُأوُيذديكُبذينُأوُ،شذمالكُأوُيمينذكُعذنُناذرتُإنُألنكُب م؟ُأحاطتُةي ُواألر 
                                                           

نصورُالماترفديُ)المتذوفى:ُمحمدُبنُمحمدُبنُمحمود،ُأبوُمُ-(ُتىسيرُالماترفديُ)ت ويالتُأهلُالسنةانار:ُ(1ُ)
8ُجُ–م2005ُُُ-هذذ1426ُُُ-1ُطُ–بيروت،ُلبنانُُ-دارُالكتبُالعلميةُُ-ت:ُد.ُمجديُباسلومُُ-(ُهذ333
أبوُالقاسمُمحمذودُبذنُعمذروُبذنُأحمذد،ُالزملشذريُجذارُيُُ-الكشا ُعنُحقائقُغوام ُالتنزفلُُ،428صُ–

 .569صُ–3ُجُ-هذ1407ُُُ-3ُطُ–بيروتُُ–دارُالكتابُالعر يُُ-(ُهذ538)المتوفى:ُ
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حاطت اُعلي مُ-تعالى–ُيُبقدرةُل مُوهذاُتذةيرُواألر ُالسما  ُألوليت ماُيروُنُالُألن مُ؛ب مُوا 
نُ،انت ا ُآللرت ماُوالُابتدا  ُُ(1)ُ.وغر اًُُشرقاًُُبعدواُوا 

وفي اُشةلُآلرُمنُأشةالُاإلنذارُوالتحذذير،ُفيةذونُردُيُعلذي مُبقولذهُتعذالىُأفلذمُيذرواُ
لذىُمذاُللى ذمُومذاُسذي تيُللى ذمُمذنُيذومُ إلىُماُبينُأيدي مُأيُإلىُمنُتقذدمُمذنُاألمذمُالبذابرة،ُوا 

سيحشرونُإلىُر  مُفيه،ُوتتبعُالسورةُبعدهاُبذةرُماُةانُمنُأمرُأهلُسب ،ُوةيذ ُالقيامةُالذيُ
حَلُب مُبعدُأنُةىرواُالرسذلُوأشذرةواُبذه،ُأزالُعذن مُالجنذان،ُوأذهذبُباألمذانُفذيُبالدهذم،ُوقطذعُ

ُ(2)ُاألوصال.

فةذذانُمذذن جُالسذذورةُفذذيُالذذردُاألولُعلذذي مُبإثبذذاتُالضذذدُل ذذمُمذذنُأَنُالكذذذبُهذذوُتكذذذيبُ
الذذيُوقعذواُفيذه،ُوالضذاللُوالجنذذونُهذوُالذذيُوقعذواُفيذهُمذذنُعذدمُاإليمذانُبمذاُيىضذيُإليذذهُُالرسذل

ُالعقلُوهوُاليومُاآللر،ُوعدمُاالتعاظُبماُحلُبمنُسبقُمنُالمةذبين.

  معري  ع ما  الجب  : ،رد  ال  ر  ايعرا    بعجردد   م  الع   ال ابق :ثالثا  

صذذذذذلىُيُُ-ومذذذذذنُردُالسذذذذذورةُعلذذذذذىُادعذذذذذائ مُبذذذذذ نُالقذذذذذرآنُمىتذذذذذرىُعلذذذذذىُيُمذذذذذنُمحمذذذذذد
ََِّّمااانََّّْآَِيَْنااااُهمَََّّْوَمااااعليذذذهُوسذذذلم،ُوأنُهذذذذاُالحذذذقُمذذذنُأمذذذرُالنبذذذوةُسذذذحر،ُجذذذا ُالذذذرد:ُ َُّكَُّاااب 

رَْساالَْناََّوَماااَّيَْدرُُسااوَنَها
َ
ينُةذذذبواُ،ُفمذذاُآتينذاُهذذاال ُالذذ[44:سذذورةُسذب ]َّنَااِذير ََِّّماانَََّّْقبْلَااَ ََّّإَِِلِْهاامََّّْأ

صذذذذذذلىُيُعليذذذذذذهُُ-بذذذذذذالنبوةُمذذذذذذنُةتذذذذذذبُيعرفذذذذذذونُمذذذذذذنُلالل ذذذذذذاُأنُهذذذذذذذاُالذذذذذذذيُيذذذذذذدعوُإليذذذذذذهُالنبذذذذذذي
ُ(3)ُةذب،ُوالُأرسلناُإلي مُمنُقبلهُرساًل.ُ-وسلم

فتا رُالسورةُأَنُادعاَ همُبةذبُالرسالةُمنُغيرُدليلُوالُمبذرر،ُثذمُت ْتب ذعُهذذاُالذردُمثذلُ
نذذار،ُبذ نُهذذاال ُالقذومُ مذذاُآتذاهمُيُمعشذارُمذذاُُ–قذرف ُُ–مذاُأتبعذتُبذذهُالذردُاألولُمذنُتحذذذيرُوا 

                                                           
 .بتصر ُ،434صُ–4ُجُ–تىسيرُالماورديُانار:ُ(1ُ)
 .المرجعُالسابقانار:ُ(2ُ)
 .458صُ–8ُجُ–تىسيرُالماترفديُُ،،301صُ–19ُجُ–جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُانار:ُ(3ُ)
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نُمذنُيُآتىُمنُقبل مُمنُاألممُمنُنعيمُوقوةُو راهين،ُفلماُةذبُأاالئكُبالرساالتُواألنبيا ُةذا
ُ(1)ُعلي مُالعقابُالشديد،ُإنةارًاُلماُةىرواُوةذبوا.

 : ه ح   م عثه    ت جهجه كا   متعٍر  ما كاج ا  عري جه رد دع ا    قرا عا :

وتذذذذةرهمُالسذذذذورةُبمذذذذاُةذذذذانواُيذذذذرونُفذذذذيُهذذذذذاُالنبذذذي؛ُبذذذذلُبمذذذذاُةذذذذانواُيصذذذذىونهُمذذذذنُصذذذذىاتُ
ََِّّمااانََّّْبَِصااااِحبُِكمَََّّْمااااالصذذذدقُواألمانذذذة،ُفتذذذذةرهمُذ  ً ذ،ُهذذذذاُالرجذذذلُالذذذذيُةذذذانُبيذذذنةمُِجن ااا

ُموصوفًاُبالصدقُواألمانة،ُماُاعتدتمُعليهُةذبة،ُولمُتش دواُفيُعقلهُضاللة.

عنذذذذدماُصذذذذعدُعلذذذذىُر ذذذذوةُلينذذذذذرُُ-عليذذذذهُالصذذذذالةُوالسذذذذالم-فقذذذذدُأقذذذذرواُبذذذذذلكُيذذذذومُمبعثذذذذهُ
صذذذذذلىُيُعليذذذذذهُُ-أنُالنبذذذذذيُ-رضذذذذذيُيُعن مذذذذذا-عشذذذذذيرتهُاألقذذذذذر ينُفذذذذذيُحذذذذذديثُابذذذذذنُعبذذذذذا ُ

يَُلذذذذذذذْياًلَُُأنََُُأْلَبذذذذذذذْرت ك مَُُْلذذذذذذوَُُْأَرَأْيذذذذذذذَتك مُْقذذذذذذذالُل ذذذذذذذم:ُذُ-لموسذذذذذذ فذذذذذذدُ ُب ذذذذذذذالَواد  يذذذذذذذرََُُأنُُْت ر  ْم،ُت ب  ْنذذذذذذذت مَُُْعَلذذذذذذذْية  َُأك 
ق يُ ْدًقاُُإ الََُُعَلْيكََُُجَرْ َناَُماَُنَعْم،ذ:َُقال واُذ؟م َصد   ُ.(2)ذص 

الذذذذذذيُاعتذذذذذادواُأنُيصذذذذذىوهُبذذذذذهُفقذذذذذالُُ-صذذذذذلىُيُعليذذذذذهُوسذذذذذلمُ-فةذذذذذانواُيقذذذذذرونُبصذذذذذدقهُ
ُ ِعُظُكمََّّْإِن ماَّقُلَّْتعذالى:

َ
نََّّْبِواِحَدة ََّّأ

َ
ُقوُماواَّأ ََََِّّ اُرواَُّثام َََّّوفُاراد ََّمثْانَّّلِِل  َّبِصااِحبُِكمََّّْمااََََََّّفك 

ً ََِّّمنَّْ ََُّّهاوَََّّإِنََِّّْجن ا ََّّيَاَديَََّّْبانْيَََّّلَُكامََّّْنَاِذير ََّّإَِّل  ،ُف ذيُدعذوة ُل ذمُ[46:سذورةُسذب ]ََّشاِديد َََّّعاذاب 
بذذذذذ ْنُيقومذذذذذواُمثنذذذذذىُأوُفذذذذذرادىُفيتىةذذذذذرواُةيذذذذذ ُنصذذذذذ ُمحمذذذذذدًاُبالكذذذذذذبُوالجنذذذذذونُوقذذذذذدُةنذذذذذاُقبذذذذذلُ
نُةنذذذذذذتمُفذذذذذذرادىُفذذذذذذيُللذذذذذذوةُأنىسذذذذذذةمُتتىةذذذذذذرون،ُفستصذذذذذذلونُ ذلذذذذذذكُنصذذذذذذىهُبالصذذذذذذادقُاألمذذذذذذين؟!،وا 

ُُ(3)صلىُيُعليهُسلم.ُ-قطعًاُإلىُالنتيجةُالتيُتلال ُماُات متمُب اُالنبي

صذلىُُ-فتدللُعلىُصذدقُالرسذالةُمذنُبذابُتذذةيرهمُبحذال مُفذيُسذابقُع ذدهمُمذعُالنبذي
ُوةي ُةانواُيصىونهُبالصادقُاألمين.ُ-يُعليهُوسلم

                                                           
 .354صُ–20ُجُ-جامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُُ،213صُ–25ُمىاتيحُالمبيبُجانار:ُ(1ُ)
نِْذرَّْبذابُُ-ةتابُتىسيرُالقذرآنُُ-رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(2ُ)

َ
قَْربنَِيَََّّعِشَ ََِ َََّّوأ

َ
ُ-ُ َجَناَحاَ َََّّواْرفِْضَّ* اْأ

 .111صُ-6ُجُ–(4770ُ)ُح
هذ1405ُُُ-1ُطُ–بيروتُُ–دارُالكتبُالعلميةُُ-لبي قيُنبوةُومعرفةُأحوالُصاحبُالشرفعةُدالئلُالانار:ُ(3ُ)
ُ–جذامعُالبيذانُعذنُت وفذلُآيُالقذرآنُُ،304صُ–19ُجُ–جامعُالبيانُعنُت وفذلُآيُالقذرآنُُ،12صُ–1ُجُ-
 .311صُ–13ُج
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 :قجه  احر بجتا  تا  ال حر   ما  بع  جه م   حر      خام ا : دحض ادعائ

ََّفُهَوَّلَُكْمَّ وفيُقولهُتعذالىُ ْجر 
َ
ِْنَّأ َْلُُكمَّمِّ

َ
ْجرِيَََّّإِنََّّْقُْلََّماََّسأ

َ
ََّّأ ََّّإَِّل  ََََِّّعَ ََََّّٰوُهوَََّّۖ َّاّلِل  َُُّكََََِِّّّعَ

ء َّ استقصذذا ُلمذذاُبقذذيُمذذنُشذذبهُالتكذذذيبُلدحضذذ ا،ُفبات ذذام مُلذذهُأنذذهُُ[47:سذذورةُسذذب ]ََّشااِهيد ََََّّشْ
وزفنت ذا،ُومذاُطلذبُالنبذيُشاعرُلزمُدعواهمُأنهُيبتبيُبذذلكُمذاُيتناولذهُالشذاعرُمذنُعذر ُالذدنياُ

نُةانُساحرًاُفينببيُأنُيطلبُبذلكُماُيحصلُعليهُالساحرُمنُثمنُوماُطلبُ شيئًاُمنُذلك،ُوا 
منُذلك،ُوُقطعًاُلكلُالشبهُوالانونُالتيُقدُتردُعلىُعقذول مُمذنُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-شيئاًُ

عرضذواُعليذهُالجذاهُوالمذالُُأنهُيرفدُبذلكُعرضًا،ُحيثُقدُراودت ذمُتلذكُالانذونُفقذدُرويُأن ذمُقذد
والنسا ُمقابلُترةهُدعوتهُعليذهُالصذالةُوالسذالم،ُفقذدُنىذىُأنُيةذونُأرادُشذيً ُمذنُذلذك،ُوت ةمذًاُ
ب مُوزفادةُفيُإفحام مُألبرهمُأنهُإنُةنتُقدُطلبتُمنةمُشيئًاُمنُعر ُالدنياُف وُلكذمُمبذاركُ

ُ(1)ُعليةم.

األذىُودونُمقابذل؛ُبذلُيتبذرأُمذنُفةي ُلرجلُساحرُأوُمجنونُأوُةاذبُيتحملُةلُهذاُ
ُأيُأجرُدنيويُ؟.

فاتلذذذتُالسذذورةُأسذذاليبُحوارفذذةُمذذعُالقذذوةُفذذيُالذذرد،ُوالتحذذذيرُوالوعيذذدُمذذنُاالسذذتمرارُفذذيُ
ُالضاللُوالكىر.

 :جتا ك  ه  ا ي ا: ع  اخ  ه لدع     : اد ا  

ََّّقُْلَّإِنََّضالَلُْتَّفيُن ايةُالحوارُي تيُاألمذرُللمذت مُبالكذذبُعلذىُي:ُ َٰ َََّعَ ِضالُّ
َ
َمااَّأ فَإِن 

ََّّإََِل ََّّيُوِحََّّفَبَِماَّاْهَََّديُْتََِّّإَونَََِّّنْفِسَّ َّ ِ َََّّسِميع ََّّإِن هَََََُّّّۖربِّ ،ُفينسبُةلُماُذةرُمنُ[50:سورةُسب ]َّقَرَِب 
التوحيذذدُوالنبذذوةُوأمذذرُالبعذذث،ُأنذذهُفذذيُالحقيقذذةُمذذنُعنذذدُي،ُفذذإنُةنذذتُضذذااًلُفذذذلكُالضذذاللُعلذذىُ

نُةنذذتُم تذذديًاُ فبمذذاُنذذزلُعلذذيُمذذنُيُمذذنُال دايذذة،ُويُسذذميعُلنذذاُُ–وأنذذاُعلذذىُذلذذكُُ–نىسذذي،ُوا 
ُ(2)ُولكم،ُوقرفبُي تيةمُمنُغيرُت لير.

                                                           
5ُجُ–فذذيُاذذاللُالقذذرآنُُ،215صُ–25ُجُ–مىذذاتيحُالمبيذذبُُ،235صُ–22ُجُ–التحرفذذرُوالتنذذوفرُاناذذر:ُ(1ُ)
 .2915صُ–
 .239صُ–22ُجُ–التحرفرُوالتنوفرُُ،217صُ–25ُجُ–مىاتيحُالبيبُانار:ُ(2ُ)



117
 

 :عجك ر اع اماع    طع ج   : ا عا  

بعدُأنُا رتُاألدلةُوانت ىُاالستداللُأثبتتُاآلياتُأنُهذذاُالذذيُاَدعذوهُفذيُنىسذهُلذي ُ
ُعليهُمنُواقعُحال مُأوُحتىُ َوقَْدََّكَفاُرواَّماضي م،ُفقدُوص ُيُفعل مُبقوله:لهُشي  ُمسند 

ََْقِذفُونَََّّبِهَِِّمنََّقبُْلَّ  ََكن ََِّّمنَّبِالَْغيْبَََِّّو ،ُف مُيقذفونُبماُيج لونُبات اماتُ[53:سورةُسب ]َّبَعِيد ََّّم 
ُوافترا .ُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-الُتتعدىُالان،ُوأَنُماُرمواُبهُالنبي ُ(1)ُإنماُهوُب تان 

 :الرد ب كر حا  المك ب    الر ل :ثامجا  

وأهذذلُُ-عليذذهُالسذذالم-مذذعُمذذاُتقذذدمتُبذذهُالسذذورةُمذذنُردودُتذذوردُالسذذورةُقصذذتيُآلُداوودُ
َّقَااَلََّّ،ُقالُتعالى:-صلىُيُعليهُوسلمُ-سب ُتسليةُللنبي َّإَِّل  اِذير 

ِانَّن  َّمِّ  ً ََا رَْسالَْناَِِّفَّقَْر
َ
َوَمااَّأ

رِْسلَُّْمَّبِهَِّ
ُ
،ُفتكذيبُالرسلُلي ُأمرًاُمستحدثًا،ُف يُعادةُ[34:سورةُسب ]َََّكفُِرونَََُّّمَْتَفُوَهاَّإِن اَّبَِماَّأ

المترفينُمعُأنبيائ م،ُوهيُسنةُالرسذلُمذنُقبلذك،ُفقذدُغمسذتُالذدنياُالمتذرفينُفذيُمتاع ذاُف عمذتُ
ُ(2)ُقلو  مُفالُيضركُماُيقولونُفاألنبيا ُمنُقبلكُةَذبُب مُبع ُأقوام م.

 :بإث ا  عج دل الذرن  ع  ه -  ع  ه         – اث ا   دق الجبا :عا عا  

ماُدلذتُعليذهُمذنُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-إَنُمماُتدللُبهُالسورةُعلىُصدقُنبوةُمحمد
إثبذاتُأَنُالقذرآنُمذنُعنذذدُيُمنذزل،ُوأنذهُمذنُالذذنقصُمنذزه،ُوداللذةُالقذرآنُعلذذىُذلذكُسذنذةرهاُفذذيُ

إنُشذذا ُ-ُالطذذاعنينُعلذذىُوالذذردُيُعنذذدُمذذنُالقذذرآنُبذذ نُالتقرفذذرُفذذيُالسذذورةُمذذن جالمبحذذثُالرابذذع:ُ
ُ(3)ُي.

  

                                                           
البحذذرُالمحذذيطُُ،252صُ–4ُجُ–أنذذوارُالتنزفذذلُوأسذذرارُالت وفذذلُُ،460صُ–4ُجُ–تىسذذيرُالمذذاورديُاناذذر:ُ(1ُ)

 ُ.562صُ–8ُجُ–فيُالتىسيرُ
أنذذوارُالتنزفذذلُُ،553صُ–8ُجُ–البحذذرُالمحذذيطُفذذيُالتىسذذيرُُ،211صُ–22ُجُ–التحرفذذرُوالتنذذوفرُاناذذر:ُ(2ُ)

 .259صُ–25ُجُ–،ُمىاتيحُالمبيب248ُصُ–4ُجُ–وأسرارُالت وفلُ
 .126هذاُالبحثُصانار:ُ(3ُ)
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 : ه  ه رد ما رم -  ع  ه          -ح ار المشرك   يا اث ا  جب عه :عاشرا  

اتلذذتُالسذورةُالحذوارُمن جذًا،ُلتوصذل مُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-وفيُإثباتُصدقُالنبي
وقذذ ُاالت امذاتُالباطلذة،ُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-إلىُتركُماُهمُعليهُمنُتكذيبُللنبيُمحمذد

وسارتُالسورةُفذيُحذوارُالمشذرةينُمذنُبذدايت اُحتذىُن ايت ذا،ُب سذلوبُإعجذازيُيذدللُعلذىُصذدقُ
صذلىُيُ–تهُوبطالنُةلُات امُوقولُيلال ،ُوحذاورتُالسذورةُعلذىُلسذانُالنبذيُالمحاورُفيُنبُو

ُالمشرةينُفيُإثباتُمحاورُالسورةُالرئيسة:ُالتوحيد،ُالنبوة،ُالبعث.ُ-عليهُوسلم

َِّ قذذالُتعذذالى:ُ ِاانَُّدوِنَّاّلِل  ِيااَنَّزََعْمااَُّمَّمِّ ة ََِّّمثَْقاااَلَََّّيْملُِكااونَََََّّّلََّّقُااِلَّاْدُعااواَّاَّل  َِِّفَََّّذر 
مََّ ََِِّّفَََّّوََّلََّّاَواتَِّالس  ِِ ْر

َ
ِنَِّمنُْهمَََّلَََُّّوَماَِِّشْك ََِّّمنَّفِيِهَماَّلَُهمَََّّْوَماَّاْأ ِه  ََّّمِّ َََّ[22:سب ُسورة]ُ

فحملتُاآليةُرساالتُبينُأحرف اُتعجزُفي اُالمشرةينُوتبطلُفي ذاُالشذرةا ُمذعُي،ُأواًلُ
علي مذذاُ-داوودُوسذذليمانُادعذذوهمُإنُةذذانواُموجذذودينُأنُينعمذذواُعلذذيةمُةمذذاُأنعذذمُيُعلذذىُعبديذذهُ

ف يُالُتملكُلمنُعبدهاُم ماُصبرُحجمهُمنُالسما ُأوُاألر ُأوُمن ما،ُولي ُل ذمُُ-السالم
ملكُمشاعًاُوالُمقسومًاُعلىُسبيلُالشرةة،ُولي ُل مُمنُدونُيُمنُمعينُعلىُللقُشذي ُوالُ

ُ(1)ُا ير،ُوالُواسطةُأوُشىاعة؛ُبلُالللقُةل مُفقرا ُإليهُعبيدُله.

اُالتحذديُجذذا ُبعذدُأنُعرضذتُالسذذورةُعاذيمُإنعذامُيُعلذذىُعبذادهُواسذتحقاقهُللشذذةرُف ذذ
منُعبادهُوةي ُأنُالذيُيةىرُوالُينيذبُينذتقمُيُبذه،ُف نذاُتحذدُعلذىُأنُتىعذلُهذذهُاآلل ذةُشذي ُ

والُقذذادرةُُ-علي مذذاُالسذذالم-مذذنُقبيذذلُذلذذكُفذذالُهذذيُتنىذذعُعابذذدي اُةمذذاُةذذانُالنىذذعُلذذداوودُوسذذليمانُ
ُكُم سلطي ا.علىُإهال

ولماُةانتُحجةُالمشرةينُأن مُيعبدونُهذهُاآلل ذةُلتكذونُشذىيعةُل ذمُعنذدُيُةمذاُقذالوا:ُ
َََّّنْعُبُدُهمَََّّْما ُِبونَاَّإَِّل  ََِّّإََِلََِِّّلَُقرِّ ،ُاستوجبُنىيُالشىاعةُأليُمللوقُإالُ[22:الزمرُسورة]َُّزلَِْفََّّاّلِل 

للمذامنينُبذهُالمسذتحقينُلرحمتذه،ُف مذاُالذذينُيشذرةونُله،ُوالُيذ ذنُيُإالُُ-سبحانه–منُأذنُيُ
حتذذىُُ(2)بذهُليسذواُأهذالُألنُيذذ ذنُيُبالشذىاعةُفذي م،ُالُمذنُالمالئةذذةُوالُمذنُالمذ ذونينُبالشذىاعة

                                                           
 .513ص6ُابنُةثيرُجُ،394صُ-20ُجامعُالبيانُفيُت وفلُالقرآنُجُ(1)
 ُ.2904صُ-5ُفيُااللُالقرآنُجانار:ُ(2ُ)
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ْهلَِ ََِّّمنََّّْلَيَْسََّّإِن هََُّّنُوحََُّّيَاَّقَاَلَّلنوحُفيُابنه:ُ-سبحانه–األنبيا ُةماُقالُ
َ
ََّفََلَََّّصالِح َََّّغْ َََُّّعَمل ََّّإِن هََُّّأ

لْنَِّ
َ
ََِّّعلْم ََّّبِهََِّّلََ ََّّلَيَْسَََّّماَّتَْسأ ِعُظَ ََّّإِنِِّ

َ
نََّّْأ

َ
ُفقذالُسذبحانه:ُ[46:هذودُسذورة]َّاْْلَاهِلنِيَََِّّمنََََُِّّكونَََّّأ ،

ًََََُِّّّنَفعَََُّّوََّل َفاَع ََِّّعنَد ََُّّالش  ذِنَََّّلَِمنََّّْإَِّل 
َ
َََََََّّّٰۖلََُّّأ ِعَََّّإَِذاََّحّت  ۖ ََّّاْْلَ  ََّّقَالُواۖ َََّّربُُّكمََّّْقَاَلَََّّماذَاَّقَالُواَّقُلُوبِهِمَََّّْعنَّفَُِّّ

ُ.[23:سب ُسورة]َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوََّ

نُماُأثبتتهُالسورةُهوُإثباتًاُلصدقُالنبيُ ُفيُدعوته.ُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-وا 

ُ
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 املبحث الثالث:

 منهج سورة سبأ يف تقرير الشفاعة ملن أذن له.

 وفيه ثالثة مطالب:

 واصطالحًا.املطلب األول: الشفاعة لغة 

 املطلب الثاني: الشفاعة اليت نفتها سورة سبأ.

 املطلب الثالث: منهج سورة سبأ يف إثبات الشفاعة.
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 :الم حث الثالث

 .مج س   ر    ق يا عذردر الشتاع  لم      له

 :الشتاع  ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :الشتاع  يا ال    :  ال  

َُواْلَجْمذذذعُ ُالَشذذذاف ع ،:ُوالَشذذذى يعُ .َُطلذذذب:ُوَتَشذذذَىعََُُشذذذىاعةًَُُيْشذذذَىعُ ُل ذذذيُوَشذذذَىع،َُشذذذَىعذالشذذذىاعةُمذذذنُ
َىعا ، ُ(1)ُذ.ف يهُ ُفَشَىَعهُإ ليهَُلهُ ُوَتَشَىعُف اَلنٍَُُعَلىُبى النُواْسَتْشَىعَُُش 

ْلك هُ ُإ َلىُالَمبيعُيضمُالَشى يعَُُوالشىاعةُذمشتقةُمنُالزفادة؛ُألن َُةانَُُة َنهُب ه ،َُفَيْشَىع هُ ُم 
ًدا ْتراَُواح  ْترُالجاعلُ ُه وَُُوالَشاف عُ ُ.َشْىعاًَُُزْوجاَُفَصارَُُو  ُ(2)ُذ.َشْىعاًُُالو 

ُفذيُيسذتعملُمذاُوأكثذرُعنذه،ُوسذائالًُُلذه،ُناصذراًُُآلذرُإلىُاالنضمامذُهيُُوقيلُالشىاعة:
ُ(3)ُذ.القيامةُفيُالشىاعةُومنهُأدنى،ُهوُمنُإلىُمرتبةُأعلىُهوُمنُانضمام

ُ(4)ُ.ذوالجرائمُالذنوبُعنُالتجاوزذُوقيلُهي:

  :الشتاع  يا اال ط : :ثاج ا  

ُليسذتُيُبذإذنُاإللذالصُألهذلُهذيالشذىاعةُُرحمذهُي:ُذُ-قالُشي ُاإلسالمُبذنُتيميذة
ُاإللذذذالصُأهذذلُعلذذىُيتىضذذلُالذذذيُهذذوُيُأنُوحقيقتذذه.ُيُبذذإذنُإالُتكذذوُنُوالُبذذاهللُأشذذركُلمذذن

ُالمقذذامُبذذهُوفنذذالُبذذذلكُليةرمذذهُيشذذىعُأنُلذذهُذنأ ُُالذذذيُالشذذافعُدعذذا ُبواسذذطةُل ذذمُفيبىذذرُوالتوحيذذد
ُل ذمُيستسذقيُالذدنياُفذيُةذانُةماُوسلمُعليهُيُصلىُواآللروُنُاألولوُنُبهُيببطهُالذيُالمحمود
ُ(5)ذوشىاعتهُدعا هُيجيبُيُفةانُل مُمنهُشىاعةُوتلكُل م،ُوفدعو

                                                           
 .184صُ–8ُجُ–لسانُالعربُ(1ُ)
 .485صُ–2ُجُ–الن ايةُغرفبُالحديثُواألثرُ(2ُ)
 .287صُ–21ُتاجُالعرو ُمنُجواهرُالقامو ُج(3ُ)
 المرجعُالسابق.(4ُ)
ُ.67صُ–ةبنُتيميالاإليمانُ(5ُ)
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المللصينُمنُاألنبيا ُوالرسلُُف يُفضلُمنُيُجَلُفيُعالهُعلىُمنُيشا ُمنُعباده
وغيرهمُمنُعامةُالعبادُالصالحين؛ُإكرامًاُمنهُسبحانهُالُإلزامًاُف يُالُتكونُإالُلمذنَُأذنُيُلذهُ
ومذاُشذا ُيُأنُيقذذع،ُفيذدعوُالعبذدُرَ ذذهُبمذاُشذا ُفيسذذتجيبُيُلذهُإنُشذا ُجذذزاً ُلذهُعلذىُصذذالحهُ

لالصه. ُوا 

ُأنُلذذذهُأذنُمذذذنُدعذذا ُبواسذذذطةُل ذذذمُفيبىذذرُاإللذذذالصُأهذذلُعلذذذىبذذذهُيُُيتىضذذلُيُمذذذاهذذذ
ُُ(1).ذالمحمودُالمقامُوفنالُليةرمهُيشىع؛

ُ

  

                                                           
ت:ُعبذدُالعزفذزُبذنُعبذدُُ-(ُهذ1206محمدُبنُعبدُالوهابُبنُسليمانُالتميميُالنجديُ)المتوفى:ُُ-التوحيدُ(1ُ)

 .بتصر 52ُصُ–جامعةُاألمامُمحمدُبنُسعود،ُالرفا ،ُالمملكةُالعر يةُالسعوديةُُ-الرحمنُالسعيدُوغيرهُ
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   ر    ق.الشتاع  العا جتع ا  :المط   الثاجا

لمذذاُةذذانُالمشذذرةونُيتلذذذونُمذذعُيُآل ذذة،ُةذذانُيذذدعيُبعضذذ مُأن ذذمُمذذاُاتلذذذواُاألصذذنامُ
شذىعا ُفيقر ذوهمُمذنُيُسذبحانه،ُوفزفذدون مُالتيُصوروهاُعلىُهيئةُمالئةةُآل ةُإالُليةونذواُل ذمُ

ُ(1)منُفضله،ُف ذهُالشىاعةُالتيُيطلبونُهيُنوعُمنُأنواعُشركُالعبادةُالتيُالُيبتىرُلصحاب ا.

ةمذذذاُفعذذذلُقذذذومُنذذذوعُباتلذذذاذهمُالعبذذذادُالصذذذالحينُودًاُوسذذذواعُويبذذذوثُويعذذذوقُونسذذذرًاُآل ذذذًةُ
ُيعبدون مُليلبواُحاجات م.

َََََّّّوََّلََِّنَفعَُّقذالُتعذالى:ُ ذَِنَََّلُ
َ
َّلَِمْنَّأ َِّعنَد َُّإَِّل  ًُ َفاَع َََّّٰالش  ِعَََّّإَِذاََّحّت  ََّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنَّفَُِّّ

ُ[23:سورةُسب ]َّالَْكبِ ََُّّالَْعِلَََُّّّوُهوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُواَّۖ ََّربُُّكمََّّْقَاَلَّ

عنذدُيُمذنُفجا تُالسورةُلتنىيُهذاُالنوعُمنُأنواعُالشىاعةُفلي ُألحذدُأنَُيْشذَىعُألحذدُ
أصنامُومعبودات،ُوالُألحٍدُأْنُي َشَىَعُلهُإالُمنُأرادُي،ُفلوُثبتتُالشىاعةُلملكُأوُنبيُأوُعبذد،ُ

ُ(2)ُفإنهَُيشىعُلمنُأَذنُلهُيُأنُيشىعُفيه.

ُيذومُمنتىيذةُهيُالمشرةون،ُيان اُالتيُالشىاعةُف ذه:ُذُ-رحمهُيُُ-قالُشي ُاإلسالمُ
ُ.(3)ذالقرآنُنىاهاُةماُالقيامة

  

                                                           
ُ–التوحيذذذذدُُ،541صُ–8ُجُ–البحذذذذرُالمحذذذذيطُفذذذذيُالتىسذذذذيرُُ،203صُُ–25ُجُ-المبيذذذذبُُمىذذذذاتيحاناذذذذر:ُ(1ُ)

 .52ص
 .274صُ–19ُجُ–جامعُالبيانُعنُت وفلُآيُالقرآنُانار:ُ(2ُ)
 .67صُ–ُالبنُتيميةُاإليمان(3ُ)
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 .يا اث ا  الشتاع    ر    قمج س  :المط   الثالث

وفذذيُتقرفذذرُالعقيذذدةُاإلسذذالميةُتقذذررُالسذذورةُلذذاللُحذذوارُالمشذذرةينُإلثبذذاتُالتوحيذذدُوالنبذذوةُ
ُوالبعثُالشىاعةُيومُالقيامةُلمنُي ذنُيُله.

 . بجت  ا ع  م    اهب د  الشتاع      اث ا  :  ال  

نوعذًاُمذنُأنذواعُالشذركُوهذوُشذىاعةُاألصذنامُوالمعبذودينُُ-سذبحانهُوتعذالى-فبعدُأنُنىىُ
َنُُ-سبحانه–منُدونُيُ أثبتُماُيقابلهُمماُهوُمنُةمالُرحمته،ُب نُجعذلُشذىعا ُمذنُللقذهَُأذ 

ُ(1)ُل مُأنُيشىعواُلمنُشا ُمنُعباده.

ُبذذذذهُيتعلذذذذقُمذذذذاُةذذذذلُسذذذذواهُعمذذذذاُيُنىذذذذىذُ:-رحمذذذذهُيُُ–شذذذذي ُاإلسذذذذالمُابذذذذنُتيميذذذذةُُقذذذذال
ُفبذين.ُالشذىاعةُإالُيبقُولم.ُهللُعوناًُُيةوُنُأوُمنه،ُقسطُأوُملكُلبيرهُيةوُنُأنُفنىىُالمشرةون،

ُ.(2)ذالربُلهُأذنُلمنُإالُتنىعُالُأن ا

ًَََُِّّنَفاااعَََُّّوَّلقذذذالُتعذذذالى:ُ اااَفاَع ذِنَََّّلَِمااانََّّْإَِّل ََِّّعناااَد ََُّّالش 
َ
،ُف ثبذذذتُ[23:سذذذورةُسذذذب ]َََّلََُّّأ

،ُوهذذذذذيُالتذذذذذذيُ-سذذذذذذبحانهُوتعذذذذذالى-أَنُهنالذذذذذذكُشذذذذذىاعةُمشذذذذذروطةُبإذنذذذذذهُُ-سذذذذذبحانه–بعذذذذذدُالنىذذذذذيُ
صذذذذذلىُيُعليذذذذذهُُ-فذذذذذيُغيذذذذذرُحذذذذذديثُفقذذذذذدُقذذذذذالُ-صذذذذذلىُيُعليذذذذذهُوسذذذذذلمُ-ألبذذذذذرُعن ذذذذذاُالنبذذذذذي

عنذذذذذذدُسذذذذذذاالُالنذذذذذذا ُاألنبيذذذذذذا ُُ-رضذذذذذذيُيُهنذذذذذذهُ-فذذذذذذيُالحذذذذذذديثُالذذذذذذذيُرواهُأبذذذذذذوُهرفذذذذذذرةُ-وسذذذذذذلم
ُ يُلهُالنا ُيطلبونُشىاعته:بعدُأنُينتُ-عليهُالصالةُوالسالم-الشىاعةُفقالُ

ًداَُفَ َقعُ ذ ذنَُُْعَلذيَُُّللَاُ َُيْىذَتحُ ُث ذمََُُوَجَل،َُعزَُُل َر   يَُساج  هُ ُم  ذد  ْسذنُ َُمَحام  َُلذمَُُْشذْيًئا،َُعَلْيذهُ ُالَثَنذا ُ َُوح 

ذي،َُفَ ْرَفعُ ُت َشَىعَُُْواْشَىعُُْت ْعَطه،َُسلَُُْرْأَسكَُُاْرَفعُُْم َحَمدُ َُيا:ُي َقالُ ُث مَُ،َُقْبل يَُأَحدٍَُُعَلىَُيْىَتْحهُ  :َُفذَ ق ولُ َُرْأس 
،َُيذاُأ َمت ذي ،َُيذاُأ َمت ذيَُرب   ،َُيذاُأ َمت ذيَُرب   ذلُُْم َحَمذدُ َُيذا:َُفي َقذالُ َُرب   ذنَُُْأْدل  َسذابَُُالََُُمذنُُْأ َمت ذكَُُم  َُعَلذذْي  مُُْح 
َرَةا ُ َُوه مُُْالَجَنة ،َُأْبَوابُ ُم نُُْاأَلْيَمنُ ُالَبابُ ُم نَُ َوُىُف يَماُالَنا ُ ُش  ،ُم نََُُذل كَُُس  َُواَلذذ يُ:َقذالَُُث ذمَُُاأَلْبَواب 

                                                           
 .2904ُصُ–5ُجُ–فيُااللُالقرآنُانار:ُ(1ُ)
 .51صُ–التوحيدُ(2ُ)
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ي ه ،َُنْىس  ْمَيذرََُُمَةذةََُُبذْينََُُةَمذاُالَجَنذة ،َُمَصار فعُ ُم نُُْالم ْصَراَعْينُ َُبْينََُُماُإ نَُُب َيد  َُمَةذةََُُبذْينََُُةَمذاَُأوُُْ-َُوح 
ُ.(1)ذُ-َُوب ْصَرُى

وممذذاُيجذذبُأْنُي علذذمُأَنُالشذذىاعةُتطلذذبُمذذنُاألنبيذذا ُيذذومُالقيامذذةُالُفذذيُالذذدنيا،ُفذذالُيصذذحُ
الوقذذو ُعنذذدُقبذذورُاألنبيذذا ُأوُالصذذالحينُأوُالشذذ دا ُليطلذذبُمذذن مُالشذذىاعة،ُفذذذلكُعذذينُالشذذركُ

َفاََِّنَفعَََُّّوَّلفقذدُقذال:ُُ-سبحانهُوتعالى-الذيُتحدثناُعنه،ُفالُيصحُدعا ُأحدُسوىُيُ ًَُّالش  ََّع
ذِنَََّّلَِمنََّّْإَِّل ََِّّعنَد َُّ

َ
،ُوذةرناُأَنهُالَُيْشَىَعَُشى يع،ُوالُي َشَىعَُمْشى وعُإالُلمنُأذنُلهُ[23:سورةُسب ]َََّلََُّّأ
ُ(2)ُيُبالشىاعة.

وفجبُأالُيةونُالمشىوعُمنُأهلُالشرك؛ُبلُمنُأهلُاإللالصُوالتوحيد،ُحتىُي ذنُيُ
ُ-،ُقالُشي ُاإلسالمُ-أهلُالتوحيدُُ–لهُأنُيةونُمنُالمشىوعُل م،ُوتقعُالشىاعةُللعصاةُمن مُ

ُإالُتكذوُنُوالُ،بذاهللُأشذركُلمذنُليسذتُوُيُبذإذنُاإللذالصُألهلُهيُالشىاعةُفتلك:ُذ-رحمهُيُ
ُ.(3)ذيُنبإذ

ُفيُحقيقةُالشىاعة:ُُ–رحمهُيُُ–وقالُشي ُاالسالمُ

ُدعذا ُبواسذطةُل ذمُفيبىذرُوالتوحيذدُاإللذالصُأهلُعلىُيتىضلُالذيُهوُيُأنُوحقيقتهذ
ُالمقذذذامُبذذذهُوفنذذذالُبذذذذلكُليةرمذذذهُيشذذذىعُأنُلذذذهُأذنُالذذذذيُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلم–محمذذذدُُالشذذذافع
ُيستسذقيُالذدنياُفذيُةذانُةمذاُ-وسذلمُعليذهُيُصذلىُ-واآللروُنُاألولوُنُبهُيببطهُالذيُالمحمود
ُ.(4)ذوشىاعتهُدعا هُيجيبُيُفةانُل مُمنهُشىاعةُوتلكُل م،ُوفدعوُل م

  

                                                           
ًََّبابُُ–ةتابُتىسيرُالقرآنُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)  َ ِ َََّّمعَََّّمَحَلَْناََّمنََُّّْذرِّ ُحُ–ََُّشُكوًراََّعبًْداَََّكنَََّّإِن هََُّّنُوح 
 .84صُ-6ُجُ–(4712ُ)
 .149صُ–5ُجُ–ابنُتيميةُ-در ُتعار ُالعقلُوالنقلُانار:ُ(2ُ)
 .67صُ–اإليمانُالبنُتيميةُ(3ُ)
 .المصدرُالسابق(4ُ)
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 :اث ا  الشتاع  بإث ا  الع ح د :ثاج ا  

فإَنهُإذاُثبتُالتوحيدُهللُونىيُعنُمنُسواهُةماُأثبتناهُفيُالىصلُاألول،ُفإنُالمالكُلكلُ
المتصذذر ُفيذذهُوفذذقُمشذذيئته،ُفيقبذذلُشذذىاعةُمذذنُيشذذا ُلمذذنُيشذذا ُ؛ُف ذذوُالمتصذذر ُفذذيُُشذذي ُل ذذو
ُسبحانه.-ملكهُ
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 وفيه ثالثة مطالب:
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 املطلب الثالث: منهج سورة سبأ يف الرد على الطعون املوجهة للقر ن.
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 الم حث الرا ع:

 الطاعج  . ع    الرد   عجد م  الذرن   ق  يا العذردر   ر    قمج س 

ثبذذاتُالنبذذوةُوالذذردُعلذذىُمذذنُطعذذنُ وةمذذاُاهتمذذتُالسذذورةُفذذيُإقذذرارُالتوحيذذدُونىذذيُالشذذرك،ُوا 
والذردُعلذىُمذنُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-في ا،ُتستمرُفيُإثباتُأنُالقرآنُوحيُمنذزلُعلذىُالنبذي

ُشكُفيهُأوُرماهُبةذبُأوُإفك.

 :ععردف الذرن  ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :ععردف الذرن  ل   :  ال  

ذوَُُوق رآنذًا،ُوق راَ ةًَُُقْر اًُمنَُقَرَأَُيْقَرأ ُ و ُ َُف   ،ُالق ذرآن.ُُوَمْقذر  ،َُقَرْأتَذهَُفَقذدَُُْجمْعتَذهَُشذْي ٍُُوةذلُُُّاْلَجْمذع 
ذذم  يَُ ذذَور،اآليذذاتُُوَُيْجَمذذعُ ُأَلنذذهُ؛ق ْرآنذذاًُالقذذرآنَُُوس  ُوالْوعذذدَُوالَنْ ذذَي،ُواألْمذذرُ،َصذذصومذذاُفيذذهُمذذنُالقُالسُّ
يدَُ مُّ ا،َُواْلَوع  ُ(1)ُ.والك ْىرانُةالب ْىرانَُمْصَدرُ َُوه وَُُ.فَيض 

َُجْمَعذذهَُأي،ُ[17:سذذورةُالقيامذذة]ََّوقُْرآنَااهَََُّّمَْعااهَََُّّعلَيْناااَّإِن َُّتعذذالى:-وقيذذل:ُذُوفذذيُقولذذهُ
ذذيَُ-َُعَبذذا ٍُُاْبذذنُ َُقذذالَُ.ُق راَ تَذذهُ َُأيُق ْرآَنذذه ،َُفذذاَتب عَُُْقَرْأنذذاهُ َُفذذإ ذاُوق راَ تذذه، َمذذاُّللَاُ َُرض  َُلذذكَُُبَيَنذذاهُفذذإ ذاُ-َعْن  
ُ(2).ذَلكََُُبَيَناهُب َماُفاْعَملُُْبالقراَ ة،

ذوَُُي،ُب َةذاَلمَُلذاصُم ْشذَتقُ ُغيذرُعلذمُاْسذمُه ذوَُُاْلق ذْرآنَُأنُإ َلىُالَنا ُبع ُذهبذ ُغيذرَُف  
ُ(3).ذَمْ م وز

ُ  

                                                           
 .30صُ–4ُجُ–الن ايةُفيُغرفبُالحديثُواألثرُُ،128صُ–1ُجُ–لسانُالعربُانار:ُ(1ُ)
 .128صُ–1ُجُ–لسانُالعربُ(2ُ)
أيذذذوبُبذذنُموسذذذىُالحسذذينيُالقرفمذذذيُالكىذذوي،ُأبذذذوُالبقذذذا ُُ-الكليذذاتُمعجذذذمُفذذيُالمصذذذطلحاتُوالىذذروقُاللبويذذذةُ(3ُ)

ُ،720صُ-بيذروتُُ–سسذةُالرسذالةُمُاُ-محمذدُالمصذريُُ-ت:ُعدنانُدرويذ ُُ-(ُهذ1094الحنىيُ)المتوفى:ُ
 .1306صُ–2ُجُ-ةشا ُاصطالحاتُالىنونُوالعلومُانار:ُ
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ذنُُْي ْالذذَُوَلذمُُْب َمْ م ذوٍز،َُوَلذْيَ ُُاْسذم ،ُالق ذرانُةذانُيقذول:ذُ-رحمذهُي–ُورويُعنُالشذافعي ُم 
ْثذذلُ ُّللَاُ ُل ك تَذذابُ ُاْسذذمُ ُولكَنذذهَُقذذرْأت، نجيذذل،ُالتَذذْوَراةُ ُم  ُإ َذاَُتق ذذولُ َُةَمذذاُالقذذراَن،َُي مذذزَُوالَُُقذذرْأتُوَف مذذزُواإل 

ُ(1)ُذ.الق رانََُُقَرْأتُ 

   :الذرن  ا ط حا   :ثاج ا  

ُعلذذىُوأنزلذذهُقذذوال،ُةيىيذذةُبذذالُبذذداُمنذذهُي،ُةذذالمُالقذذرآنُإنرحمذذهُي:ُذُُ-عرفذذهُالطحذذاوُي
ُ.(2)ذُالبرفةُةةالمُبمللوُقُلي ُوحيا،ُ-صلىُيُعليهُوسلم–ُرسوله

ليذهُبذدأُمنذهُمللذوُقُغيذرُمنزلُيُةالمُالقرآنُرحمهُي:ُذُ-عرفهُشي ُاإلسالم ُيعذود؛ُوا 
ُ.(3)ذُوسلمُعليهُيُصلىُ-محمدُعلىُأنزلهُحقيقةُبهُتكلمُتعالىُيُوأن

ُ-وسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُ-محمذذدُعلذذىُالمنذذزلُي،ُةذذالمرحمذذهُي:ُذُ-عرفذذهُمنذذاعُالقطذذان
ُ(4)ذُبتالوتهُالمتعبد

ُ

  

                                                           
ُ.129صُ–1ُجُ–لسانُالعربُ(1ُ)
 بتصر .172ُصُ–ُالبنُأبيُالعزُالحنىيُشرحُالعقيدةُالطحاوية(2ُ)
 .بتصر ُ،144صُ–3ُجُ–مجموعُالىتاوىُ(3ُ)
ُ–مةتبذذةُالمعذذار ُللنشذذرُوالتوزفذذعُُ-(ُهذذذ1420)المتذذوفى:ُمنذذاعُبذذنُلليذذلُالقطذذانُُ-مباحذذثُفذذيُعلذذومُالقذذرآنُ(4ُ)
 .17صُ–م2000ُُ-هذ1421ُ-3ُط
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 :الم ج   ل ذرن  يا   ر    ق ع   الط :المط   الثاجا

 :     ع  ه       -محمد الجبا ايعرا  م  الذرن     دع ا  :   ال  

ُمذن مُفذيُ أطلقُالمشرةونُات اماتُعديدةُطاعنينُفيُالقرآنُالكرفم،ُوماُذلكُإالُضع  
يمان،ُثمُصارواُيطعنونُفيُمذاُجذا ُُمحار ت مُل ذاُالدينُالمتين،ُفةىرواُبما جا ُبهُمنُعقيدةُوا 

يردهمُبماُيذوحيُإليذهُر ذهُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-بهُمنُالبيبُةالبعثُوغيره،ُولماُوجدواُالنبي
منُالقرآنُوالحةمةُصارواُيطعنونُفيُالقرآنُوفيُمنُأوحيُإليذهُبذه،ُوطعنذواُفذيُالقذرآنُب شذةالُ

ات امذذاتُةثيذذرة،ُلعل ذذمُيضذذعىونُهيبتذذهُمذذنُنىوسذذ م،ُوهذذمُفذذيُملتلىذذة،ُوفذذيُمذذراتُعديذذدة،ُورمذذوهُب
قذرارةُصذذدورهمُيعلمذذونُأنذذهُالُي تيذذهُالباطذلُمذذنُبذذينُيديذذهُوالُمذذنُللىذه،ُوأَنُهذذذاُالذذدينُهذذوُالحذذقُ

ُمنُر  م.

بماُأوحيُإليذهُمذنُر ذهُبذ نُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-تعجبُالمشرةونُمماُبل ُإليهُالنبي
ونُمنُاألجداثُسراعًاُإلىُنصبُيوفضون،ُفقذالواُةيذ ُذلذكُومذاُالبعثُحق،ُوأَنُالنا ُسيلرج

ُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-ةانواُقذدُسذمعواُبذهُمذنُقبذل،ُوزادُتعجذب مُهذذاُإنةذارًاُلذدعوةُالنبذيُمحمذد
ُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-وماُبل ُبهُعنُر هُمذنُالذوحي،ُفذدعواُأَنُمذاُهذذاُالذذيُجذا ُبذهُمحمذدُ

ُوةذذذب،ُأوُهذذو ذذَنُليلبرنذذاُقذذواًلُمثذذلُهذذذا،ُاذذانينُبذذذلكُأَنُالقذذرآنُةالمذذهُمذذنُقذذولُإالُإفذذك  ُ-قذذدُج 
ْفاََتَ منةرفنُرسالته،ُفقالوا:ُُ-صلىُيُعليهُوسلم

َ
ََّّأ ََََِّّعَ مَََّّْكاِذبًاَّاّلِل 

َ
ً ََّّبِاهََِّّأ ِيانَََّّبَالََِِّّجن ا َََّّلََّّاَّل 

ََللََِّّالَْعَذاِبََِِّّفََّّبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمُنونََّ ُ[.8:سورةُسب ]َّاْْلَعِيدَََِّّوالض 

 :العذل  ال اقع مع ععارض  الذرن     دع ا   :ثاج ا  

بعذذذذذدُأنُذةذذذذذرتُالسذذذذذورةُأَنُالسذذذذذاعةُآتيذذذذذةُو َينذذذذذتُعلذذذذذةُقيذذذذذامُالسذذذذذاعةُفذذذذذيُردهذذذذذاُعلذذذذذىُ
ًَُّقذذولُالمشذذرةين:ُ اااَع ِِيَناااَّالس 

ْ
َْجااَِّيََّوهذذيُُ،ََّلََِّأ ِ

ِياانَََِّّلِّ اااِْلَاتََِّّوََعِملُااواَّآَمُنااواَّاَّل  َََّّۖالص 
وَلَٰئَِ َّ

ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ َََّّورِْزق ََّّم  ِيانََََّّكرَِم  وَلَٰئِاَ ََُّّمَعااِجََِّنَََّّآيَاَِِنااَِِّفَََّّساَعْواََّواَّل 

ُ
ََّّلَُهامََّّْأ ِانََّعاَذاب  َّمِّ

ِِلاااام ََّّرِِّْجااااَّ َّ
َ
يمانذذذذه،ُويعاقذذذذبُالمشذذذذركُُ[4ُ،5:سذذذذورةُسذذذذب ]َّأ ليجذذذذزيُيُالمذذذذامنُعلذذذذىُشذذذذةرهُوا 

شذذذذذراكه،ُوقذذذذذدُادعذذذذذىُالمشذذذذذرةونُتعذذذذذار ُالسذذذذذاعةُمذذذذذعُالعقذذذذذل،ُفةيذذذذذ ُإلنسذذذذذانُقذذذذذدُ علذذذذذىُةىذذذذذرهُوا 
فيُودفذذذنُو لذذذي،ُحتذذذىُصذذذارتُعاامذذذهُةذذذالرميم،ُةيذذذ ُلذذذهُأنُيعذذذودُمللوقذذذًاُمذذذرةُألذذذرىُمذذذذنُتذذذُو

عذذذدم؟ُةيذذذذ ُتعذذذذودُتلذذذذكُالعاذذذذامُالباليذذذذات؟ُوذلذذذذكُالجلذذذذدُالذذذذذيُأكلتذذذذهُالديذذذذدان!ُةيذذذذ ُبنذذذذاُإذاُمتنذذذذاُ
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َّومزقنذذاُةذذَلُممذذزقُأنُنعذذودُفذذيُللذذٍقُجديذذد:ُ َّرَُجاال  َٰ
ِيااَنََّكَفااُرواََّهااْلَّنَااُدلُُّكْمَََّعَ َوقَاااَلَّاَّل 

ََّجِديااد َّيَُّ َّإِن ُكااْمَّلَااِِفََّرلْاا   ق  َُّمَمااَّ 
،ُفذذذلكُات ذذامُللقذذرآنُ[8:سذذورةُسذذب ]َّنَبِِّااُئُكْمَّإَِذاَُّمااَِِّّْقَُّْمَُُّك 

ب نذذذذذهُيحمذذذذذلُمذذذذذاُيتعذذذذذار ُمذذذذذعُالعقذذذذذول،ُوأنُمذذذذذاُفيذذذذذهُمذذذذذنُاعتقذذذذذاداتُيلذذذذذال ُمذذذذذاُجبلذذذذذتُعليذذذذذهُ
ُي عتدُبه.العقول،ُوالُتعدوُشب ات مُاإلنةاَرُاالستعااَمُواالستبعاَدُإذُلي ُل مُدليلُ

 .جا   ه  احر ا  دعام     َّ يا   ا الذرن   حر ثالثا : ا

ُ-ويعذذاودُالكىذذارُبطذذرحُطعذذنُآلذذرُفذذيُالقذذرآنُةلمذذاُضذذعىتُحجذذت مُوغلبذذتُدعذذواهم،ُقذذال
ااَََّكَنََّيْعُباتعذالىُ ُكْمََّعم  نَّيَُصاد 

َ
َّيُرَِاُدَّأ َّرَُجل 

َّقَالُواََّماََّهََٰذاَّإَِّل  َناَّبَيَِِّنات  َُ ََّعلَيِْهْمَّآيَا َََُّْلَٰ ُدَِّإَوَذاَّ
ْفََتً َََّّ َّمُّ َّإِفْ   ِينََََّّوقَاَلََّّآبَاؤُُكْمََّوقَالُواََّماََّهََٰذاَّإَِّل  اَّلِلَْح َََِِّّّكَفُرواَّاَّل  َََّّهَٰاَذاَّإِنَََّّْجااَءُهمََّّْلَم  َِّساْحر ََّّإَِّل 

بنِي َّ ليسحرُالنا ُوفلب ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ب نهُةذبُملتلقُمنُمحمدُ[43:سورةُسب ]َّمُّ
علذذي مُديذذن م،ُوفبذذدلُديذذنُآبذذائ مُالذذذيُةذذانواُعليذذه،ُفيىذذرقُبيننذذاُو ذذينُديذذنُاآلبذذا ُومذذاُالتىرفذذقُإالُ

ُ(1)عملُالسحرة،ُويحتملُفيُقول مُذُإنُهذاُإالُسحرُمبينذُأن مُيقصدونُالقرآن.

  

                                                           
 بتصر ُ.310صُ–14ُجُ–تىسيرُالقرطبي(1ُ)
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 .الم ج   ل ذرن  يا الرد ع   الطع     قمج س   ر    :المط   الثالث

 .اث ا     الذرن  مج   م    :  ال  

وذلذكُباتىذاقُُ-محمذدُصذلىُيُعليذهُوسذلم-ذ ة رُفيُتعرف ُالقرآنُأَنهُمنزلُعلىُالنبذيُ
أهلُالعلم،ُوهذاُاالتىاقُبينُعلما ُالسل ُواللل ُقدُأرجعتهُالسذورةُإلذىُزمذنُسذادةُعلمذا ُاألمذةُ

ُ-دفقذدُعلمذواُذلذكُيقينذًاُأنذهُمنذزلُعلذىُنبينذاُمحمذُ-رضذوانُيُعلذي م-وأئمت اُوقادت اُالصحابةُ
نََِّلَّإَِِلَْ َّأوحىُيُإليهُبه،ُفقدُقالُتعالى:ُُ-صلىُيُعليهُوسلم

ُ
ِيَّأ وُِواَّالْعِلَْمَّاَّل 

ُ
ِيَنَّأ َََر َّاَّل  َو

اِطَّالَْعََِّاََِّّاْْلَِميادَِّ َِِّصَ ََْهاِديَّإََِلَٰ ََّو بَِِّ َُّهَوَّاْْلَا   -،ُفذالقرآنُمنذزلُمذنُيُ[6:سذورةُسذب ]َِّمنَّر 
ُ(1)ُىُيُعليهُوسلم.صلُ-علىُنبيناُمحمدُ-سبحانه

َنُمعذذذرفت مُللقذذذرآنُب نذذذهُمنذذذزلُلذذذي ُفقذذذطُبمذذذاُجذذذا ُمذذذنُإلبذذذارُالنبذذذي صذذذلىُيُعليذذذهُُ-وا 
فذيُوصذ ُإدارة ذمُبذذ َنُُ-تعذالىُ–إنمذاُرأواُذلذكُبعيذون مُواسترشذدواُإليذهُبعقذذول مُفقذدُقذالُ-وسذلم

علىُالوصولُإليهُةونُالقرآنُمنزل:)وفرى(،ُفرافت مُالقرآنُأنهُالحقُةانتُمبنيةُعلىُماُأشرفواُ
ُ(2)ُالقرآنُمنزاًلُب نىس مُالُإلبارًاُل م.

ال دايذذةُلذذهُلمذذاُيذذوحىُإليذذهُمذذنُر ذذه،ُفذذيُمعذذر ُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-ونسذذبُالنبذذي
سذبحانهُ-حوارُالمشرةين،ُيثبتُأَنُماُيحملُمنُهدايةُوماُحصلُعلي ذاُإنمذاُهذيُوحذيُمذنُيُ

سذذبُهذذذاُالكتذذابُالمعجذذزُومذذاُفيذذهُمذذنُإبذذداعُوناذذم،ُإلذذىُإليذذه،ُفةيذذ ُلكذذاذبُمىتذذٍرُأْنُينُ-وتعذذالى
ُأ وحذَيُبذهُ ذْدق  غيره،ُبلُيتجردُفيقولُالُأملكُلنىسذيُمنذهُشذيئًاُإالُبذإذنُي؛ُبذلُإنُهذذاُالقذرآنُص 

ُإلىُصادق.

جَلُوعال،ُماُفيهُمنُإعجازُُ-ومماُيثبتُصدقُالقرآنُوفدللُعلىُأَنهُمنزلُمنُعندُي
لُمنةرُومشركُوةذافرُوملحذد،ُفيضذربُبذهُةذلُمذنُاعتذر ُهذذهُالرسذالةُفيُآياتهُي ردُبهُعلىُة

َّتعذالى:ُ-المحمدية؛ُليةونُالمدافعُاألولُعنُصدقُالنبوة،ُوالمعجزةُالكبرى،ُفذلكُقولذهُ قُاْلَّإِن 

                                                           
دارُالكتذذبُُ-ت:ُمحمذذدُعبذذدُالسذذالمُإبذذراهيمُُ-ابذذنُقذذيمُالجوزفذذةُُ-إعذذالمُالمذذوقعينُعذذنُربُالعذذالمينُاناذذر:ُ(1ُ)

 .12صُ–1ُجُ–م1991ُُ-هذ1411ُُ-1ُطُ–ييروتُُ–العلميةُ
 .145صُ–22ُجُ–التحرفرُوالتنوفرُانار:ُ(2ُ)
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ََّيْقِذُفَّ ِ ُمَّالُْغُيوِبََُّربِّ ََّعَل  ِ ََّوَماَُّيبِْدُئَّاْْلَاِطُلََّوَمااَََّّّبِاْْلَ ِّ ،48ُ:سذورةُسذب ]َّيُعِيادَُّقُْلََّجاَءَّاْْلَ ُّ
ُ(1)،ُقالُقتادة:ُذُيقذ ُبالحقُيبينُالحجةُويا رهاُبالوحي،ُوجا ُالحقُأيُجا ُالقرآنُذ.[49

صذادقُفيمذاُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-وقرارةُنىوسذ مُتا رهذاُالسذورةُمذنُعلم ذمُأَنُالنبذي
رآنُةالمُي،ُقالُيلبرُوهذاُالذيُع دتموهُعليه،ُوتدللُبصدقُالنبيُعلىُصدقُقولهُفيُأنُالق

َماَّقُلَّْتعذالى:ُ ِعُظُكمَّإِن 
َ
نَّۖ َّبَِواِحَدة ََّّأ

َ
ُقوُمواَّأ ََََِّّ ُرواََََّّوفَُرادََََّّمثَْنَََّّّٰلِِل  َََّفك  ََ َّ َُّثم  ِانَّبَِصااِحبُِكمََّماَّ َٰ َّمِّ

َّ ً ََُّّهوَََّّإِنََََِّّّْۖجن  ََّّيََديَََّّْبنْيَََّّل ُكمَّنَِذير ََّّإَِّل  وتذذةرواُُ،ُفعذودواُإلذىُرشذدةم[46:سورةُسذب ]ََّشِديد َََّّعَذاب 
ُوأنُهذاُالقرآنُالذيُحملهُلصادق.ُ-عليهُالصالةُوالسالم-صدقهُ

  :اث ا    َّ الذرن  ال  ععارض مع العذل :ثاج ا  

تدللُاآلياتُفيُالسورةُأنُهذاُالكتابُأقرُبماُفيذهُمذنُحذقُذوواُاألبصذارُوأولذواُاأللبذابُ
وُِواَّوأصحابُالعقول،ُقالُتعالى:ُ

ُ
ِيَنَّأ َََر َّاَّل  ََْهِديََّو ََّو بَِِّ َُّهَوَّاْْلَ   نََِّلَّإَِِلَْ َِّمنَّر 

ُ
ِيَّأ الْعِلَْمَّاَّل 

اِطَّالَْعََََِِّّّاْْلَِميادَِّ َِِّصَ ،ُاسذتدلواُعلذىُصذدقهُبمذاُرأوهُيقينذًاُأنذهُالحذقُوأَنُهذذاُ[6:سذورةُسذب ]َّإََِلَٰ
لىطذذرُالحذذقُمصذذدرهُاإللذذهُسذذبحانه،ُوأَنُمذذاُجذذا ُفيذذهُمصذذدقًاُلمذذاُللقذذتُبذذهُالعقذذولُوجبلذذتُعليذذهُا

ُالسليمة،ُفةانُاإلدراكُالعقليُبمثابةُالرايةُالحقيقةُليةونُذلكُعينُاليقين.

ُمذذاُبصذذدقُجزمذذواُأن ذذمُوذلذذكإلذذىُصذذراطُالعزفذذزُالحميذذدُُ-هذذذاُالقذذرآنُ-وفذذرونُأنذذهُي ذذدي
ُالواقعذةُلألمذورُموافقتذهُج ذةُومنُ،بهُألبرُمنُبصدقُعلم مُج ةُمن:ُةثيرةُوجوهُمنُبهُألبر

ُتقذعُالتذياأللبذارُُمذنُيشذاهدوُنُمذاُج ذةُومنُلماُجا تُبهُالكتبُالسابقة،ُوموافقتهُفيُحيات م،
علذىُصذذدق ا،ُُالدالذةُأنىسذ مُوفذيُاآلفذذاقُفذيُالعايمذةُاآليذاتُمذنُيشذذاهدوُنُمذاُج ذةُومذنُعيانذا،
ُ(2)ُ.وأوصافهُتعالىُأسمااهُعليهُدلتُلماُموافقت اُج ةُومن

أوصل مُأيضًاُإلىُاإليمانُبالقرآنُفتوصلُبذلكُأصحابُالعقولُإلىُصدقُالقرآن،ُومماُ
ُالتذذيُوالنذذواهيُاألوامذذرُفذذيُأنذذهُمذذنُيُمنذذزل،ُوسذذالمتهُمذذنُالتعذذار ُمذذعُالعقذذلُوالواقذذعُممذذاُرأوه

وتعلذذيُُاألجذذر،ُوتنمذذيُالذذنى ،ُتزةذذيُصذذىةُبةذذلُألمذذراُالمتضذذمنُالمسذذتقيم،ُالصذذراطُإلذذىُت ذذدي
                                                           

الذذذدرُُ،562صُ–8ُجُ–البحذذذرُالمحذذذيطُفذذذيُالتىسذذذيرُُ،420صُ–20ُجُ–جذذذامعُالبيذذذانُفذذذيُت وفذذذلُالقذذذرآنُ(1ُ)
 .711صُ–6ُجُ–المنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُ

 .بتصر ُ،675ُصُ-تيسيرُالكرفمُالرحمنُفيُتىسيرُةالمُالمنانُ(2ُ)
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ُ،والجذذارُالللذذقُعمذذومُإلذذىُواإلحسذذانُاألرحذام،ُوصذذلةُالوالذذدين،ُو ذذرُواإللذذالصُةالصذذدقُالمقذام،
ُمذنُوالذوزر،ُاإلثذمُوتوجذبُاألجذر،ُوتحبطُالنى ،ُتدن ُقبيحة،ُصىةُةلُعنُوتن ى.ُذلكُونحو
ُ(1).واألعرا ُواألموال،ُالدما ُفيُوالالمُوالر ا،ُوالزنا،ُالشرك،

ومذاُثمُإَنُالكتابُالذيُيحملُفيُطياتهُتعارضًاُمعُالعقول،ُيذدعوُقارئذهُإلذىُالتسذليمُلذهُ
الُفقدُأرشدهمُإلىُطرفقُالنارُفيُبطالنه،ُوالقذولُ جا ُفيهُدونُأنُيدعوهُإلىُالتدبرُوالتىةر،ُوا 

ُبةذبُإرساله.

ولكَنُالسورةُدعتُقارئ اُومنُأنزلتُفي مُاآلياتُللتىةرُوالتدبرُواالستبصارُبماُفيُهذاُ
ُالكون،ُفإَنُذلكُلدليلُعايمُعلىُصدقُماُجا ُبهُالقرآنُالكرفم.

ََّقالُالعليم:ُفقدُ ِِ ْر
َ
اَماءََِّواْأ ِاَنَّالس  يِْديِهْمََّوَماََّرلَْفُهامَّمِّ

َ
َّأ ََّماََّبنْيَ فَلَْمَّيََرْواَّإََِلَٰ

َ
ََّّإِنَّأ

ْ
َّن َشاأ

ََّّبِِهمََََُّّنِْسْفَّ َِ ْر
َ
وََّّْاْأ

َ
ِنَََّّكَِسًفاََّعلَيِْهمََّّْنُْسقِْطََّّأ َماءََِّّمِّ َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن ََََّّّۖالس  ًًَََّّذ َّعَََّّلُِِّكَََِِّّّخيَ نِياب  َّمُّ سذورةُ]َّبْد 

،ُأماُنارواُإلىُهذهُاألر ُوماُفوق اُمنُالسماواتُومذاُفي مذا،ُألذمُيتذدبرواُمذاُفي مذاُمذنُ[9:سب 
للذقُوتصذذوفرُوحيذذاة،ُوأَنُلذذالقُهذذهُاألكذذوانُقذذادرُعلذذىُأنُيلسذذ ُب ذاُعلذذىُمذذنُسذذلطُوأشذذركُ
وةىذذرُ؟!،ُوأَنُفذذيُللق ذذاُلعبذذرةُوآيذذةُيتذذذةرُب ذذاُةذذلُمذذنُأقبذذلُعلذذىُيُصذذادقًاُيبحذذثُعذذنُاإلنابذذةُ

ُوالتوبة.

َّقُالَّْوتكررُالسورةُدعوةُالمةذبينُبالتىةرُبمذاُحملتذهُالسذورةُمذنُعقيذدةُوقذدُقذالُالعلذي:ُ
َما ِعُظُكمَّإِن 

َ
نَّۖ َّبَِواِحَدة ََّّأ

َ
ُقوُمواَّأ ََََِّّ ُرواَََّوفَُرادََََّّمثَْنَََّّّٰلِِل  َََّفك  ََ َّ َُّثم  ِنَّبَِصاِحبُِكمََّماَّ َٰ ً ََّّمِّ ََُّّهوَََّّإِنََََِّّّْۖجن  َّإَِّل 

ََّّيََديَََّّْبنْيَََّّل ُكمَّنَِذير َّ ،ُفتىةرواُواستذةرواُةي ُةنتمُتقولونُعنُهذاُ[46:سورةُسب ]ََّشِديد َََّّعَذاب 
وهذذذلُيصذذذدرُممذذذنُشذذذ دتمُلذذذهُبالصذذذدقُعنذذذهُأنُيحذذذدثُبالكذذذذب،ُُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلم–النبذذذيُ

ُوبالذيُةنتمُتامنونهُعلىُأموالكمُبالليانة،ُتىةروا،ُوالجوابُعندةم.

للواقذع،ُأنُيذدعوُلصذومهُفذيُالتىةذرُفذيُمذاُفيذه،ُفةي ُلمضطربُفيُنىسه،ُالمعذار ُ
ُإالُإنُةانُلاليًاُمنُاللللُومنزهًاُعنُالعيب،ُةاماًلُبالُنقص.

                                                           
 ..بتصر ُ،675ُصُ-الرحمنُفيُتىسيرُةالمُالمنانُتيسيرُالكرفمُُ(1)
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َنُالمتذذذوهمُبذذذ َنُالقذذذرآنُمتنذذذاق ُمذذذعُالعقذذذل،ُي ذذذَت مُفذذذيُعقلذذذه،ُف ذذذوُجاهذذذلُقاصذذذرُالى ذذذمُ وا 
ُصبيرُالعقلُإنُةانُلديهُعقل.

ُأنذذذذذزلُمذذذذذاُأنُرأىُالعلذذذذذمُأوتذذذذذيُنفمذذذذذ:ُذُ-رحمذذذذذهُيُُ–وفذذذذذيُذلذذذذذكُقذذذذذالُشذذذذذي ُاإلسذذذذذالمُ
ُيذذذذرُىُفذذذذذلكُ-ُج ذذذذلُوهذذذذوُ-ُعلمذذذذاًُُيانذذذذهُمذذذذاُعنذذذذدهُةذذذذانُمذذذذنُوأمذذذذاُالحذذذذق،ُهذذذذوُر ذذذذهُمذذذذنُإليذذذذه
ُفذذذذزادهُمذذذر ،ُقلبذذذهُفذذذيُوةذذذانُقلبذذذذه،ُيُفذذذ زاغُزاغُمذذذنُمثذذذلُعليذذذه،ُهذذذذوُمذذذاُلذذذال ُعلذذذىُاألمذذذر
ُالصذذذذذذمُومذذذذذذنُمذذذذذذرة،ُأولُبذذذذذذهُيامنذذذذذذواُلذذذذذذمُةمذذذذذذاُوأبصذذذذذذارهمُأفئذذذذذذدت مُيُيقلذذذذذذبُوممذذذذذذنُمرضذذذذذذًا،ُي

،ُبحذذذذالُيعقلذذذذوُنُيةونذذذذواُلذذذذمُأوُال ذذذذدى،ُمذذذذنُعليذذذذهُةذذذذانواُمذذذذاُإلذذذذىُيرجعذذذذوُنُالُالذذذذذينُالعمذذذذيُالذذذذبةم
ِينََُّ:فذي مُتعذالىُقذالُهاال ُوأمثال بُواََّواَّل  لَُمااتََِِِّّفَََّّوُبْكام ََُّّصام ََّّبِآيَاَِِنااََّكاذ  ََُّّيََشاإَََِّّمانََّّْالظُّ َّاّلِل 
َََّّوَمنََّّْيُْضلِلْهَُّ

ْ
ََََّّيَْعلْهََُّّيََشأ ََََّّعَ اط  ُ(1)ذُ.[39سورةُاألنعام:]َُّمْسََّقِيم ََِِّّصَ

َنُماُأوردتهُالسورةُمنُمواضعُعديدةُفيُحوارُالمشرةينُتدعوهمُفيهُإلذىُتذركُمذاُهذمُ وا 
فيذذهُمذذنُضذذاللةُواتبذذاعُال دايذذةُلكذذاٍ ُإلثبذذاتُأَنُهذذذاُالكتذذابُجذذا ُبذذالحق،ُالُيعذذار ُالعقذذل؛ُبذذلُ

ُ.يدعوُالنا ُالتباعُالرسالةُالمحمديةُبماُيقتضي اُالعقل

 :اث ا  برا   الذرن  م  ال حر :ثالثا  

،ُل ذذيُدليذذلُأيضذذًاُإثبذذاتُأَنُالقذذرآنُالُيتعذذار ُمذذعُالعقذذلآيذذاتُالتىةذذرُالتذذيُذةرناهذذاُفذذيُ
علذذىُللذذوُالقذذرآنُمذذنُالسذذحر،ُفالسذذاحرُيسذذتبىلُأعذذينُالنذذا ُإنُأرادُأنُيسذذحر،ُأوُيذذ تي مُعلذذىُ

ُحينُغىلةُدونُأنُينب  م.

َنُالسورةُدعتُللتىةرُفيُغير ُموضع:ُوا 

َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن َّقالُتعالى:ُ ًًَََّّذ َّعَََّّلُِِّكَََِِّّّخيَ نِيب  َّمُّ ُ.[9:سورةُسب ]َّبْد 

َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن َّوقالُتعالى:ُ َََّّذ ُ.[19:سورةُسب ]ََّشُكور َََّّصب ار ََّّلُِِّكَََِِّّّخيَات 

ُرواََّوقالُتعالى:ُ َََّفك  ََ َّ ِنَّبَِصاِحبُِكمََّماَُّثم  ً ََّّمِّ ُ.[46:سورةُسب ]َِّجن 

                                                           
 .40صُ–7ُجُ-ابنُتيميةُلشي ُاإلسالمُدر ُتعار ُالعقلُوالنقلُ(1ُ)
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ومن جُالسورةُفيُردُالطعنُب نُالقرآنُسذحرُيةذونُبتذذةيرُالمشذرةينُبذ مرهم،ُف ذمُليسذواُ
فيُموضعُتحديدُأهذذاُالقذرآنُإفذكُمىتذرىُأمُهذوُقذولُسذحارُأوُغيذره،ُفمذاُأنذزلُيُعلذي مُةتابذه،ُ

َوَمااَّليعلمواُأهوُفعاًلُمذنُيُمنذزلُوهذوُةالمذه،ُأمُأنذهُةذالمُسذاحرُيسذحرُالنذا ،ُقذالُتعذالى:ُ
َّيَْدرُُسوَنَهاَّ آ ِنَُّكَُّب  رَْسلْنََََّّوَماََِّيَْناُهمَّمِّ

َ
ِذير َّأ

ِيَنَِّمنََّقبْلِِهْمََّوَماَّبَلَُغواََّّاَّإَِِلِْهْمََّقبْلََ َِّمنَّن  َبَّاَّل  َوَكذ 
بُواَّرُُسِلَّ  ُ[44ُ،45:سورةُسب ]َّنَِك ََََِّّكنَََّّفََكيَْفََِّّمْعَشاَرََّماَّآَِيَْناُهْمَّفََكذ 

بإخ ةةاره  خ ةةار األمةة   - ةة    ع  ةةه     ةة   -اث ةةا  جةة    الذةةرن  ع ةة  الجبةةا :را عةةا  
 :ال ا ذ 

بذةرُماُوردُفيُالسورةُمنُألبارُاألممُالسابقة،ُلداللذةُواضذحةُعلذىُأَنُهذذاُالقذرآنُمذنُ
ف ذوُبشذريُالُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-عندُعالمُللبيب،ُالُيلىىُعليهُشي ،ُولي ُذلكُلمحمد

مُيلالطُمنُأهلُالكتابُللقًا،ُوأيضًاُماُتعلمُفيُالمدار ُوعلىُأيذديُالرهبذانُمذنُيعلمُالبيبُول
نَْباءََِِّّمنَََّّْذلَِ َّشي ،ُقالُتعالى:ُ

َ
يِْهمََُّّْكنَْتَََّّوَماَّإَِِلَْ ََّّنُوِحيهََِّّالَْغيْبََِّّأ قََْلَمُهامََّّْيُلُْقاونَََّّإِذَََّّْلَ

َ
ُهامََّّْأ يُّ

َ
َّأ

ََمَََّّيَْكُفُلَّ يِْهمََُّّْكنَْتَََّّوَماََّمْر ُ[.44]ُسورةُآلُعمران:ََُيََِّْصُمونَََّّإِذَََّّْلَ

ومذذذذاُآتاهمذذذذاُيُمذذذذنُُ-علي مذذذذاُالسذذذذالم-فةانذذذذتُهذذذذذهُاأللبذذذذارُمذذذذنُذةذذذذرُداوودُوسذذذذليمانُ
حذذذينُتوفذذاهُيُمذذعُالجذذذنُوذلذذكُفذذيُقولذذذهُُ-عليذذهُالسذذالم-معجذذزات،ُومذذاُةذذذانُمذذنُأمذذرُسذذذليمانُ

ِديَدََّيَِٰجبَاُلَََّّولََقۡدََّءاَِيۡنَاََّداوُۥَدَِّمن اَّفَۡضَلا َّتعالى:ُ نَل اَََّلَُّلْۡلَ
َ
ۡ َ ََّوأ ِِبََّمَعُهۥََّوللط  وِّ

َ
ِنَّلۡعَمۡلََّسَٰبَِغَٰت١٠َّأ

َ
َّۖ أ

َّۡ ۡرَِِّفَّللَّس  ِ ََۡعَملُوَنَّبَِص  ََّوقَدِّ َّبَِماَّ َٰلًِحا َّإِنِِّ َٰ ََِحَُّغُدوَُّهاََّشۡهر ََّوَرَواُحَهاََّشۡهر  ١١َََّّّدََِّۖولۡعَملُواَّْ ۡيَمََٰنَّللرِّ
َولُِسلَ

ۥََّعنۡيََّ َسۡلنَاَََّلُ
َ
ۡمرِنَاَّنُِذۡقُهَِّمنَََّّۡوأ

َ
ََّوَمنَّيََِّۡغَِّمۡنُهۡمََّعۡنَّأ َّيََديۡهَِّبِإِۡذِنََّربِِّهِ   ََّمنََّيۡعَمُلََّبنۡيَ نِِّ َّلۡلقِۡطرََِّوِمَنَّلْۡلِ

عِ َِّ َحَٰرََِبََّوََِمَٰثِيَلَّوَِجَفاان١٢ََّعَذاِبَّللس  ۥََّماَّيََشآُءَِّمنَّم  َواِبََّّۖ َيۡعَملُوَنَََّلُ ََّّۖ َوقُاُدورَكاٱْۡلَ ٍۚ اِساَيَٰت  ر 
ِۡنَِّعَبادَِيَّۖاۡعَملُٓواََّْءاَلََّداوُۥَدَُّشۡكرل َّمِّ ُكوُرَّاَََّوقَلِيل  ََّمۡوِِهِ ١٣ََّّٓللش  َٰ اَّقََضۡيَناََّعلَۡيهَِّللَۡمۡوَتََّماََّدل ُهۡمَََّعَ فَلَم 

نَّل ۡوَََّكنُواََّْيۡعلََّ
َ
َّأ نُّ ََِّبَي َنِتَّلْۡلِ اََّرر  َّفَلَم  ۥ  َُِه

َ
ُكُلَِّمنَسأ

ۡ
ََِّأ ِِ ت

َ
َّلۡأ ًُ ََّدآب  ُموَنَّلۡلَغۡيَبََّماََّْلُِثواَِِّْفَّلۡلَعَذاِبَّإَِّل 

ُ[.14-10]سورةُسب :َّللُۡمِهنيَِّ

ذذنُنعذيمَُمذَنُيُبذذهُعلذي م،ُوةيذ ُبذذَدلُ حذال م،ُقذذالُُ-سذبحانه–ومن ذاُمذاُةذذانُلقذومُسذب ُم 
َُُّكُواَّْۖ َّۖ وَِشَمالَّۖ َجن ََّاِنََّعنَّيَِمنيَّهِۡمََّءايًَ  َِِّفََّمۡسَكنََِّّۖ لََقۡدَََّكَنَّلَِسَبإتعالى:ُ ۥَ ِۡزِقََّربُِِّكۡمََّولۡشُكُرواَََّْلُ ِمنَّرِّ
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ة َّ ََّغُفور ََّّبَۡدَ ١٥َََّّطيَِِّبً ََّوَرب  ُكل 
ُ
َّأ ََّذَواََتۡ لَۡنَُٰهمَِِّبَن تَۡيِهۡمََّجن تَنۡيِ ۡيهِۡمََّسۡيَلَّلۡلَعرِِمََّوَبد 

رَۡسلۡنَاََّعلَ
َ
ۡعرَُضواَّْفَأ

َ
فَأ

ثۡلَّۖ ََخۡط
َ
ءَّۖ َوأ ِنَِّسۡدرَّۖ وَََشۡ َٰلَِ ََّج١٦َََََّّّّۖ قَلِيلَّۖ مِّ َّلۡلَكُفوَرََّذ ََّوَهۡلَّنَُجََِّٰٓيَّإَِّل   ْ وََجَعۡلَنا١٧ََََّّۡنَُٰهمَّبَِماََّكَفُروا

َّلۡلُقَر َّلل ِّتََّبََٰرۡكَناَّفِيَهاَّقُر ي امًََّّۖاَظَِٰهَرةۖا َّبَۡيَنُهۡمََّوَبنۡيَ
َ
ََّوأ ۡ َ َِّسُ واَّْفِيَهاََِّلَاَِلَ ۡرنَاَّفِيَهاَّللس  ١٨َّاََّءاِمننَِيََّوقَد 

َََّٰفَقالُواََّْرب َناَّ َِِّفََّذ َّإِن  ٍۚ ق  َُّمَماَّ 
ۡقَنَُٰهۡمَُُّك  َحادِيَ ََّوَمَّ 

َ
نُفَسُهۡمَّفََجَعۡلَنَُٰهۡمَّأ

َ
لَُمٓواَّْأ ََ ۡسَفارِنَاََّو

َ
َّأ لِاَ ََّبَٰعِۡدََّبنۡيَ

ََّصب ارَّۖ ٓأَلَيَٰت ِ
 [.19-15]سورةُسب : ١٩َّۖ َشُكورَّۖ لُِِّكِّ

َوَمااااَّ:ُومذذذنُذةذذذرُأَنُالكىذذذرُباألنبيذذذا ُهذذذوُديذذذنُالمتذذذرفينُفذذذيُةذذذلُزمذذذانُفقذذذالُتعذذذالى
رِْساالَُّْمَّبِااهَََِّكفِااُرونََّ

ُ
َّقَاااَلَُّمَْتَفُوَهاااَّإِن اااَّبَِماااَّأ َّإَِّل  ااِذير 

ِاانَّن  َّمِّ  ً ََاا رَْساالَْناَِِّفَّقَْر
َ
[،34ُ]سذذورةُسذذب :َّأ

فينامذذذذذهُأبياتذذذذذًاُإنُةذذذذذانُشذذذذذاعرًاُأوُيالىذذذذذهُفذذذذذيُُ-صذذذذذلىُيُعليذذذذذهُوسذذذذذلمُ-وةيذذذذذ ُيعلمذذذذذهُالنبذذذذذي
مذذذذنُقذذذذرف ُالتذذذذيُلذذذذمُيرسذذذذلُيُُ-هُوسذذذذلمصذذذذلىُيُعليذذذذُ-ةتابذذذذهُالمىتذذذذرىُإنُةذذذذانُةاتبذذذذًا،ُوهذذذذو

ُل مُمنُقبل مُنبيًاُوالُرسواًل.

بعذدُأنُةذانُقذدُسذ لهُُ-رضذيُيُعنذه-ودليلُذلكُماُقالهُهرقلُفيُحديثهُألبذيُسذىيانُ
ذذذذذوهُ ُالَنذذذذذا ُ َُأْشذذذذذَرا ُ َُوَسذذذذذَ ْلت كَُإنُةذذذذذانُشذذذذذرفا ُالنذذذذذا ُ)ُالمترفذذذذذونُ(ُاتبعذذذذذوهُأمُالضذذذذذعىا :ُذُ َُأمُُْاَتَبع 

ذذَعَىاا ه ْم، ذذَعَىاَ ه مُ َُأنََُُفذذَذَةْرتَُُض  ذذوه ،ُض  ذذلُ َُأْتَبذذاعُ َُوه ذذمُُْاَتَبع  وةذذانُمذذن مُملذذكُ-،ُف هذذلُالكتذذابُ(1)ذُالرُّس 
ُيعلمونُأنُأتباعُاألنبيا ُهمُضعىا ُالنا ،ُأماُالمترفونُفينصبونُل مُالعدا .ُ-الروم

 :اث ا  ع د ق   ل الكعا  لما جا   ه الذرن  :خام ا  

يدللُعلىُأَنُهذاُالقرآنُمنزلُمنُي،ُماُش دُبهُأهلُالكتاب،ُوشذ ادةُاللصذمُهذيُمَماُ
أقذذذوىُالشذذذ ادات،ُودلذذذتُالسذذذورةُأَنُأهذذذلُالكتذذذابُأقذذذرواُبمذذذاُفذذذيُهذذذذاُالكتذذذابُمذذذنُألبذذذارُوأنذذذهُحذذذقُ

ُوصدق.

بِِّاَ َُّهاوََّقذالُتعذالى:ُ ناََِّلَّإَِِلْاَ َِّمانَّر 
ُ
ِيَّأ وُِواَّالْعِلْاَمَّاَّل 

ُ
ِيَنَّأ َََر َّاَّل  ََْهاِديَََّّو ََّو اْْلَا  

اِطَّالَْعََِّااااََِّّاْْلَِميااااد َِِّصَ [،ُوذةذذذذرُبعذذذذ ُالمىسذذذذرفنُأَنُأهذذذذلُالعلذذذذمُالمذذذذراد6ُ]سذذذذورةُسذذذذب :ُإََِلَٰ

                                                           
 .9صُ-1ُجُ–(7ُ)ُحُ-بابُبد ُالوحيُ-ةتابُاإليمانُُ–رواهُالبلاريُفيُصحيحهُ(1ُ)
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ب ذذذمُفذذذيُالسذذذورةُأهذذذلُالكتذذذاب،ُفقذذذدُةذذذانواُيشذذذ دونُبذذذ َنُهذذذذاُالقذذذرآنُحذذذق،ُفقذذذدُجذذذا همُلبذذذرهُفذذذيُ
ُ(1)ُرحم ماُي.ُ-الضحاكةتب م،ُقالهُمقاتلُُو

َّيََديْهَِّۗوفيُقولهُتعالى:ُ ِيََّبنْيَ ِيَنََّكَفُرواَّلَنَّنُّْؤِمَنَّبَِهََٰذاَّالُْقْرآِنََّوََّلَّبِاَّل  َََِّر ََََّّٰولَوَََّّْوقَاَلَّاَّل 
َِّاَّإِذَِّ ِياَنَّاْسَُّْضاعُِفواَّلَِّل  َّالَْقاْوَلََّيُقاوُلَّاَّل  ََّبْعاض  الُِموَنََّموْقُوفُوَنَِّعنَدََّربِِِّهْمَّيَرِْجُعََّبْعُضُهْمَّإََِلَٰ ياَنَّلظ 

و نَُّْمَّلَُكن اَُّمْؤِمننِيََّاْسََّْكََبُ
َ
ُ[31:سورةُسب ]َّاَّلَْوََّلَّأ

ُفذذذذذذذيُمحمذذذذذذذدُصذذذذذذذىةُللمشذذذذذذذرةينُقذذذذذذذالواُالكتذذذذذذذابُأهذذذذذذذلُإنرحمذذذذذذذهُي:ُذُ-ذةذذذذذذذرُالقرطبذذذذذذذي
ُالقذذذذرآنُب ذذذذذاُنذذذذامنُلذذذذن:ُالمشذذذذرةوُنُقذذذذالُالكتذذذذابُأهذذذذلُقذذذذالُمذذذذاُفوافذذذذقُسذذذذ لوهُفلمذذذذاُفسذذذذلوه،ُةتابنذذذذا
ُيراجعذذذذذوُنُذلذذذذذكُقبذذذذذلُوةذذذذذانواُبذذذذذالجميع،ُنةىذذذذذرُبذذذذذلُ؛واإلنجيذذذذذلُالتذذذذذوراةُمذذذذذنُقبلذذذذذهُأنذذذذذزلُبالذذذذذذيُوال
 ُ(2)ذُبقول مُويحتجوُنُالكتابُأهل

وهنذذاُننت ذذيُمذذنُاسذذتعرا ُاألدلذذةُالدامبذذةُعلذذىُبطذذالنُدعذذوىُالمشذذرةينُحذذولُنبذذوةُنبينذذاُ
ُ-عليذذذهُالسذذذالم-ومذذذاُأثذذذارواُمذذذنُشذذذب اتُحذذذولُرسذذذالتهُوصذذذدقهُُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلمُ-محمذذذد

َّوالقرآنُالعايم،ُقالُتعالى:ُ َُٰمَّلۡلُغُيوِبَّقُۡلَّإِن  ََّعل  ِ ََّيۡقِذُفَّبِٱْۡلَ ِّ ِ ُ.[48]سورةُسب : َربِّ

ُ  

                                                           
 .145صُ–22ُجُ–التحرفرُوالتنوفرُُ،674صُ–6ُجُ–الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُانار:ُ(1ُ)
 .498صُ–5ُجُ–غرائبُالقرآنُورغائبُالىرقانُللنيسابوريُانار:ُُ،302صُ–14ُجُ–تىسيرُالقرطبي(2ُ)
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 منهج سورة سبأ يف تقرير الغيبيات

 ثالثة مباحث: ويشمل 

 .املنكرين على والرد البعث تقرير يف سورة سبأ منهج: األول املبحث

 .والقدر القضاء عقيدة تقرير يف سورة سبأ منهج: الثاني املبحث

 والعقــاب للمــنمنني اجلــ اء إثبــات يف ســورة ســبأ الثالــث: مــنهجاملبحــث 

 .للظاملني
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 : األول املبحث

 ..املنكرين على والرد البعث تقرير يف سورة سبأ منهج

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف الساعة والبعث.

 املطلب الثاني: إنكار املشركني قيام الساعة والبعث يف سورة سبأ.

 الثالث: منهج سورة سبأ يف إثبات الساعة والرد على املنكرين. املطلب
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 :األ   الم حث

 ..المجكرد  ع    الرد ال عث عذردر يا   ر    ق مج س

ليذذذهُيحشذذذُهأنُجعذذذلُيومذذذًاُيبعذذذثُفيذذذُ-سذذذبحانهُوتعذذذالى-إَنُمذذذنُحةمذذذةُيُ رون،ُالنذذذا ُوا 
اسذذبُالمشذذركُعلذذىُشذذرةهُوةىذذره.ُويحوشةره،ُزيُالمذذامنُعلذذىُتوحيذذدهفيىصذلُفيذذهُبذذينُالنذذا ،فيج

والمىسذذذدُعلذذذىُُ،وفاالذذذُالاذذذالمُعلذذذىُالمذذهُ،والمحسذذذنُعلذذىُإحسذذذانهُ،زيُالعذذذادلُعلذذىُعدلذذذهوفجذذ
ُ.والىاجرُعلىُفسقهُوعصيانهُ،فساده

ِينََََّّوقَاَلَّقذالُتعذالى:ُُ ِِيَناَََّّلَََّّكَفُرواَّاَّل 
ْ
ًَََُِّّأ اَع ََّّبََلََّّقُلََّّْالس  ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ

ْ
َََّّلََّّيْبَِّالْغََََّّ لِمََََِّّلَأ

ة ََِّّمثَْقاُلَََّّعنْهَََُّّيْعَُُّبَّ َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
ْصَغرَََُّّوََّلََّّاْأ

َ
ْكََبَََُّّوََّلَََّّذلَِ ََِّّمنََّّْأ

َ
ََّّأ ََِِّّفََّّإَِّل  َُّمبنِي ََّّكََِّاب 

َََِّّينَََِِّّلَْجَِّي اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  ولَئَِ ََّّالص 
ُ
ِينَََََّّّكرَِم َََّّورِْزق َََّّمْغفَِرة ََّّلَُهمََّّْأ َّآيَاَِِنااَِِّفَََّّسَعوَََّّْواَّل 

ولَئَِ ََُّّمَعاِجََِّنََّ
ُ
ََّّلَُهمََّّْأ ِِلم ََّّرِْجَّ ََِّّمنَََّّْعَذاب 

َ
ُ.[5-3ُ:سب ُسورة]ُأ

ذولُ َُقذالَُ:َُقذالََُُسذْعٍد،ُْبذنُ َُسْ لُ َُعنُْورويُ َُيذْومَُُالَنذا  ُُي ْحَشذرُ ذ:َُوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُيُ َُصذَلىُيُ َُرس 
،َُةق ْرَصةُ َُعْىَراَ ،َُبْيَضا ََُُأْر ٍَُُعَلىُاْلق َياَمةُ  ََحدٍَُُعَلمُ ُف يَ اَُلْيَ ُُالَنق ي   ُ(1)ذأل 

 :ععردف ال اع   ال عث :المط   األ  

 :  ال : ال اع  يا ال   

،ُالوقذذذتُ ُوأصذذذل اُ)ُسذذذوعُ(ُوهذذذيُالسذذذاعةُ  :ُوالسذذذاَعةُ ،ُوالسذذذاعاتُ ُالسذذذاعُوالجمذذذعُالحاضذذذر 
ُ(2).القيامةُ 

                                                           
ُيذذومُاألر ُوصذذىةُوالنشذذورُالبعذذثُفذذيُبذذابُ-والنذذارُوالجنذذةُالقيامذذةُصذذىةُةتذذابُ-صذذحيحُمسذذلمُُ:مسذذلمُرواهُ(1)

 .2150ص(2790ُ)ُحُ–القيامة
ُ–(ُهذذ393:ُالمتذوفى)ُالىذارابيُالجذوهرُيُحمذادُبذنُإسذماعيلُنصذرُأبذوُ-ُالعر يةُوصحاحُاللبةُتاجُالصحاحُ(2)
ُ–3ُجُ–ُم1987ُُ-ُُهذذذذذذذ1407ُُ-4ُطُ–ُبيذذذذذذروتُ–ُللماليذذذذذذينُالعلذذذذذذمُدارُ-ُعطذذذذذذارُالبىذذذذذذورُعبذذذذذذدُأحمذذذذذذدُ:ت
 ،ُبتصر .1233ص
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ْز :ُالَساعةُ  ََوْمََّ)َُتَعاَلىَُوَقولهُوساع ،ُساعاتُ َُواْلجمعَُوالَنَ ار،ُالَلْيلُمنُج  ُقومَََُّّو ًََََُّّ ااَع َّالس 
ُ.اْلق َياَمةُف يَ اُتقومُاَلت يُالَساعة:َُيْعن يُ(المْجرُِمونَُّيْقِسمَُّ

َواعاُم ساَوَعةًُُوساَوَعه :ُالز جاجَُوَقالَُُاْلق َياَمة،:ُوالساعة،ُبَ اَُعاملهَُأوُللَساَعةُ ُاْسَتْ جرهُ :ُوس 
يُلْلَوْقتُاْسمُالَساَعة ،ُوةلُذةرُاْلق َياَمةُف يهُ َُوتقومُف يهُ ُيبعثوُنُاَلذ يُوللوقتُاْلعباد،ُف يهُ ُيصعقُاَلذ 

ُ(1)الساعةُفيُالقرآنُيرادُب اُالوقتُالذيُتقومُفيهُالقيامة.

  ط ::ال اع  يا اال :ثاج ا  

ُةذلُألنُ؛السذاعةُلىذسُعلي ذاُوأطلذقُالقيامذة،ُهذيُالسذاعةُرحمذهُي:ُذ-قالُابنُعثيمذينُ
ُب ذذذمُوتحيذذذقُالنذذذا ُتذذذذهلُالتذذذيُالمع ذذذودةُالسذذذاعة:ُيعنذذذي;ُسذذذاعةُلذذذهُالذذذدواهيُمذذذنُعاذذذيمُشذذذي 

ُ(2)ُ.ذالصورُفيُالنى ُعندُوذلكُتقوم،ُحينُوتبشاهم

َنةُأشراطُ)الساعة(:ُ ولُ َُقالَُ:َُقالَُُ،رضيُيُعنه-َمال كٍُُْبنُ َُأَن ُ َُعنُْوجا ُفيُالسُّ ُّللَاُ َُرس 
ذذنُُْإ نَُ:ُذَوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُيُ ُصذذلىُ- ْلذذمُ ُي ْرَفذذعََُُأنُْ:ُالَسذذاَعةُ َُأْشذذَراطُ ُم  ،َُوَفْثب ذذتَُُالع  ،َُوي ْشذذَربَُُالَجْ ذذل  ُالَلْمذذر 

ُ(3)ذالز  َناَُوَيْاَ رَُ

ومذذذنُأشذذذ رها:ُالقيامذذذة،ُُ-رحمذذذهُي-ول ذذذاُأسذذذما َُبَلبذذذتُالثمذذذانينُةمذذذاُذةرهذذذاُابذذذنُحجذذذر
ُ(4).الىصلُيوم،ُالباشيةالواقعة،ُالحاقة،ُاآللرة،ُ

  

                                                           
ُالحميذدُعبذد:ُتُ-(ُهذذ458:ُت)ُالمرسذيُسذيدهُبذنُإسماعيلُبنُعليُالحسنُأبوُ-ُاألعامُوالمحيطُالمحةمُ(1)

ُفذذذيُالن ايذذذة،ُاناذذذر:305ُُ–2ُجُ–ُم2000ُُ-ُهذذذذ1421ُُ-1ُطُ–ُبيذذذروتُ–ُالعلميذذذةُالكتذذذبُدارُ-ُهنذذذداوُي
 .169صُ–8ُجُ–،ُلسانُالعرب422ُصُ–2ُجُ–ُواألثرُالحديثُغرفب

 ،ُوانار:ُالسابق.422صُ–2ُالقولُالمىيدُعلىُةتابُالتوحيدُجُ(2)

 .27ص(80ُ)ُحُ-ُالج لُوا ورُالعلمُرفعُبابُ-ُالعلمُةتابُ-ُالبلارُيُصحيحُ:البلارُيُرواهُ(3)
ُدارُ-ُالشذذافعيُالعسذذقالنيُالىضذذلُأبذذوُحجذذرُبذذنُعلذذيُبذذنُأحمذذدُ-ُالبلذذارُيُصذذحيحُشذذرحُالبذذارُيُفذذتحاناذذر:ُُ(4)

ُوأشذر ُوصذححهُبإلراجذهُقذامُ-ُالبذاقيُعبذدُفذاادُمحمذد:ُوأحاديثذهُوأبوابهُةتبهُرقمُ-1379ُُبيروت،ُ-ُالمعرفة
 .396صُ–11ُجُ–ُبازُبنُيُعبدُبنُالعزفزُعبد:ُالعالمةُتعليقاتُعليهُ-ُاللطيبُالدينُمحب:ُطبعهُعلى
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 :ال عث يا ال    :ثالثا  

َُأرسذلهَُأيَُأيضذاًُُواْبَتَعثَذه.َُغْيذر هُ َُمذعََُُأرسذله:ُب ذهُ ُوَبَعثََُُوْحَده،َُأْرَسَلهُ :َُبْعثاًَُُيْبَعث هَُبَعَثهُ :ُبعث
ُ(1)ُ.فاْنبَعثَُ

،:ُالَبْعثُ :ُبعث رسال  قال ه،ُوحللتُأرسلت هُالبعيرََُُوَبَعْثتُ .ُالقبورُفيُمنُيُةبعثُاإل  ُأوُع 
ُ(2)ُ.القيامةُيومُ :ُالَبْعثُ ُوفومُ .ُنب  ته:ُأيُفانبعث،ُنومهُمنُوبعثته،َُف  ْجت هُ ُبارةاًُُةان

 :ال عث ا ط حا   :را عا  

ُالحيوانُ-وجلُعز-ُيُللقُمذُالمللوقاتُةلُ-وجلُعز-ُيُيحيىالبعث:ُذُهوُأنُ
ُ(3)ليحاسب مذ.ُواحدُموق ُفيُوجمع مُ،ب عيان اُةانتُالتيُأرواح مُوردُ،األجلُانقضا ُإلى

ُالذذذدنياُفذذذيُةانذذذتُالتذذذيُاألجسذذذادُأجذذذزا ُمذذذنُتحلذذذلُمذذذاُجمذذذعوهذذذوُأنُيبعذذذثُيُالمذذذوتىُوف
ِيََّوُهاوََّفيعيدهاُمعُاألرواحُةماُةانتُفيحيي م،ُثمُيرسل مُإلىُالمحشرُللحسابُقالُتعذالى:ُ َّاَّل 

َّ
ُ
ْهَونَََُّّوُهوَََّّيُعِيُد ََُُّّثم ََّّاْْلَلْ ََََّّيبْدأ

َ
ََّّالَْمَثُلَََّّوََلَََُّّعلَيْهََِّّأ َْعَ

َ
ُ(4)ُ[.27]سورةُالروم:ُُاأ

ُفذذإذاذُ:َينُْظااُرونَََّّقَِيااام ََُّّهاامََّّْفَااإَِذافذذيُتىسذذيرُقولذذهُتعذذالىُُ-رحمذذهُيُ-وقذذالُالقرطبذذي
ُفقذامواُوأرواح ذم،ُأبذدان مُإلذي مُوأعيذدتُقبورهم،ُمنُبعثواُأحيا ُوالسما ُاألر ُأهلُمنُاألموات
ُ.(5)ذيامروُنُماذاُيناروُن

ُ  

                                                           
 116ُ0صُ–2ُجُ–لسانُالعربُُ(1)

 112ُ0صُ–2ُجُ–العينُُ(2)

ُالاذاهرُيُالقرطبذيُاألندلسذيُحذزمُبذنُسذعيدُبذنُأحمذدُبنُعليُمحمدُأبوُ-ُوالنحلُواألهوا ُالمللُفيُالىصلُ(3ُ)
 بتصر .ُ،66صُ–4ُجُ–ُالقاهرةُ–ُاللانجيُمةتبةُ-ُ(هذ456:ُالمتوفى)

 .108صُ– ر ا للُشرحُالعقيدةُالواسطيةانار:ُ(4ُ)
 .281صُ–15ُجُ–تىسيرُالقرطبيُ(5ُ)
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 :اجكار المشرك   ق ا  ال اع   ال عث يا   ر    ق :المط   الثاجا

إنُالداعيُاألولُللمشرةينُإنةارهمُللساعةُهوُمنُإنةارهمُللبعثُوان مُباستحالته،ُفلماُ
وةيذ ُأنشذ ُالللذقُأولُمذرة،ُوقصذرتُمعذرفت مُبذر  مُُ-سذبحانه–عجزواُعنُالتىةرُفذيُللذقُيُ

وج لذذواُمذذاُمبذذزىُهذذذهُالحيذذاةُسذذعوُفذذيُذلذذكُإلنةذذارُاليذذومُاآللذذر،ُوتكذذذيبُمذذاُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-
ُجا تُبهُالرسلُمنُأمرها.

وقذذدُأنةذذرُالمشذذرةونُفذذيُالسذذورةُالسذذاعةُوالبعذذث،ُمتلذذذينُفذذيُذلذذكُذرائذذعُوأسذذبابًاُتترةذذزُ
ُحولُعدمُتصورهمُإلمةانيةُإعادةُالحياةُبعدُالموت،ُوغيرهاُمماُيشبهُعلي م.

 :اجكار المشرك   ل  عث ظجا   ا عحال  اعاد  الح ا   عد الم   :  ال  

للمشرةينُأن مُسيبعثونُويحاسبونُفيُيوٍمُالُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-بعدُأنُذةرُالنبي
رضذيُ-بدُمنه،ُأنةذرواُذلذكُاليذومُمسذت زئينُوقذالوا:ُالُت تينذاُالسذاعة،ُورويُذلذكُعذنُأبذيُسذىيان

ُأنُبعذذذدُبالعذذذذابُيتوعذذذدناُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلمُ-ُمحمذذذداًُُإنقذذذال:ُُقبذذذلُإسذذذالمهُأنذذذهُ-يُعنذذذه
ُ(1).نبعثُوالُأبدا،ُالساعةُت تيناُالُوالعزُىُوالالتُبالبعث،ُوفلوفناُنموت،

ِينََََّّوقَاَلَّفقالُتعالى:ُ ِِينَاَََّّلَََّّكَفُرواَّاَّل 
ْ
ًَََُِّّأ اَع ََّّبََلَََّّٰقُلَّْۖ ََّّالس  ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ

ْ
َََّّلَّۖ ََّّالَْغيْبَََِّّ لِمََََِّّلَأ

ة ََِّّمثَْقاُلَََّّعنْهَََُّّيْعَُُّبَّ َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
ْصَغرَََُّّوََّلََّّاْأ

َ
َٰلِاَ ََِّّمانَّأ ْكاََبَََُّّوََّلَََّّذ

َ
ََّّأ ََِِّّفََّّإَِّل  َّكََِّااب 

بنِي َّ ُ.[3ُ:سب ُسورة]ُمُّ

لبذذرُهذذاال ُالمشذذرةينُالمقسذذمينُبذذ ن مُلذذنُيبعثذذواُمذذرةُُ-تعذذالى–وفذذيُسذذورةُالنحذذلُيذذذةرُ
قَْسُمواَّقالُتعذالى:ألرى،ُ

َ
َََِّّوأ ْيَمانِِهمَََّّْجْهدَََّّبِاّلِل 

َ
َََُّّيبَْعُ ََََّّّلََّّأ ااََّعلَيْاهََِّّوَْعاًداَّبَاَلَََّّيُماوُتَََّّمنََّّْاّلِل  ََّحقًّ

ْكََثََََّّولَِكن َّ
َ
ُ.[38ُ:النحلُسورة]َُيْعلَُمونَََََّّّلََّّانل اِسََّّأ

َّْومنُذلذكُقذول م:ُ ئَِذاََّوقَالُوا
َ
إِن ااََّوُرفَاًِااَِّعَظاًمااَُّكن اَّأ

َ
ُسذورة]َُجِدياًداََّرلًْقااَّلََمبُْعوثُاونَََّّأ

ُ.[49ُ:اإلسرا 
                                                           

ُ(هذذ150:ُالمتذوفى)ُالبللذىُاألزديُبشذيرُبذنُسذليمانُبذنُمقاتذلُالحسذنُأبوُ-ُسليمانُبنُمقاتلُتىسيرانار:ُُ(1)
،تفسييي  523صُ-3ُجُ-ُهذذذذ1423ُُ-1ُطُ–ُبيذذذروتُ–ُالتذذذراثُإحيذذذا ُدارُ-ُشذذذحاتهُمحمذذذودُيُعبذذذد:ُتُ-

 .518ص–8ج–التفس  فيالمح طالبح ،260ص–14ج–الق طبي
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وزادواُإنةارهمُالبعَثُوأن مُسي حَيونُمرةُألرىُبعدُالىنا ُمستصحبينُمعهُاالست زا ُبمنُ
َّيُنَبُِِّئُكْمَّفقالوا:ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-ألبرُبالبعث َّرَُجل  َٰ

ِيَنََّكَفُرواََّهْلَّنَُدلُُّكْمَََّعَ َوقَاَلَّاَّل 
ََّجِديدَّإَِذا ِِفََّرلْ  

َّإِن ُكْمَّلَ ق  َُّمَمَّ 
َََُّّّۗمَِِّّْقَُّْمَُُّك   ً مَّبِهَِِّجن 

َ
ََِّكِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفََتَ َٰ

َ
ِينَََّّبَلََِّّأ َّيُْؤِمُنونَََََّّّلََّّاَّل 

ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرةَِّ ُ.[8ُ،7ُ:سب ُسورة]ُاِبََّوالض 

إَِذاَّقَالُوالقولُبذه:ُومماُقالوهُمنُإنةارهمُللبعثُواست زائ مُبذا
َ
إِن اَّوَِعَظاًماََُِّرابًاََّوُكن اَِّمََّْناَّأ

َ
َّأ

َّ َََّّهَذاَّإِنَََّّْقبُْلََِّّمنَََّّْهَذاََّوآبَاُؤنَاَََّنْنََُّّوُِعْدنَاَّلََقدََّّْلََمبُْعوثُوَن َساِط ََُّّإَِّل 
َ
لنِيَََّّأ و 

َ
ُ:المامنذوُنُسذورة]َُّاْأ

82،ُ83].ُ

ُوقالُبع ُالجاهلينُمنشدًا:

ُ(1)ُ!عمروُأمُياُلرافةٍُُحديثُ ُ...نشرُثمُموتُثمُحياة

َّوباستىسارُالمنةرُالمست زتُعنُالساعةُالتيُسذيبعثُالنذا ُل ذاُقذالوا:ُ ََُقولُاوَنََّماَّتَٰ َو
ُ..[29ُ:سب ُسورة]َُهََٰذاَّالْوَْعُدَّإِنَُّكنَُّْمََّصادِقِنيََّ

  : جد   خ را  يا اآلخر  كما يا الدج ا     ل   عث   رع    ظ َّ المشرك  :ثاج ا  

َوقَالُواَََّنُْنَّإلبارًاُعن م:ُُ-تعالى–مماُجعلُأهلُالشركُينةرونُالبعث،ُماُوردُفيُقولهُ
بنِيََّ ْوََّلًداََّوَماَََّنُْنَّبُِمَعذ 

َ
ْمَواًَّلََّوأ

َ
َّأ ْكََثُ

َ
فةيذ ُسذن عذبُوَقذدُأنعذمُيُعلينذاُفذيُُ،[35ُ:سذب ُسذورة]ُأ

لبعثُنجدُنعيمذًاُةمذاُوجذدناُفذيُالذدنيا،ُالدنياُماُأنعم؛ُبلُإنُصرناُإلىُماُيزعمونُأنهُةائنُمنُا
ُ(2)ُرضىُيُعن م.-فالنعيمُعندهمُمنُعافيةُورزقُإشارةُإلىُ

نَََُّّّوَماتعذالى:ُ–ومثلُذلذكُقولذهُ َُ ًَََّّأَ اَع ًًََّّالس  ََّّإََِلََُّّردِْدُتَََّّولَئِنََّّْقَائَِم ِ ِجَدن َََّّربِّ
َ
َِّمنَْهااََّرْ ًاََّأ

ُ.[36ُ:الك  ُسورة]َُّمنَْقلًَبا

                                                           
ُماسسذةُ-ُ(هذذ548:ُالمتذوفى)ُالش رسذتانيُأحمذدُبةذرُأبذىُبنُالكرفمُعبدُبنُمحمدُالىتحُأبوُ-ُوالنحلُالمللُ(1)

 .81صُ-3جُ–ُالحلبي

 .305ص–14ج–،تفس  الق طبي491ص–21ج–الق آنتأو لفيالب انجامعانظ :ُ(2)
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َذْقَنا َََُّّولَئِنَّْتعالى:ُ-ومثلهُقولهُ
َ
ًًََّّأ اءََََّّبْعدََِِّّمنََِّّْمن اَّرمَْحَ َّْهَََُّّض  انَََُّّّوَماََِّلَََّّهَذاََِّلَُقولَن َََّّمس  َُ

َ
َّأ

ًََّ اَع ًًََّّالس  ََّّإََِلََّّرُِجْعُتَََّّولَئِنََّّْقَائَِم ِ ِينَََّّفَلَُننَبَِِّئ ََّّلَلُْحْسَنََِّّعنَْد َََُِّّلََّّإِن َََّّربِّ ُهمَََّّْعِملُواَّبَِماََّكَفُرواَّاَّل  ََّونَلُِذيَقن 
ََِّّمنَّْ َََّّعَذاب  ُ.[50ُ:فصلتُسورة]َُغلِيظ 

ف ذهُجملةُمماُذ ةرُعنُإنةارُالمشرةينُللبعثُفيُالكتابُالحةيم،ُوفيُسورةُسب ُبشةلُ
ُلاص.

ُ

ُ
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 ث ا  ال اع   الرد ع   المجكرد .ايا    ر    قمج س  :المط   الثالث

 :الخب ر ب ق ع اث ا  ال اع  بإخ ار الحك   ا :  ال  

المشذذذذرةينُبالعذذذذابُفذذذذيُاآليذذذذةُاألليذذذذرةُمذذذذنُسذذذذورةُُ-سذذذذبحانهُوتعذذذذالى-بعذذذدُأنُتوعذذذذدُيُ
َبَّاألحذزاب:ُ ِ ََُِِّّلَُعذِّ َََُّاوَبَََّّوالُْمْْشِاََكتَََِّّوالُْمْْشِاكنِيََََّّوالُْمَنافَِقاتََِّّالُْمَنافِقِنيَََّّاّلِل  َََُّّو ََّّاّلِل  َّالُْماْؤِمننِيَََََّّعَ
َََُّّوََكنََََّّوالُْمْؤِمنَاتَِّ قبلُُ-رضيُيُعنه–ذ ةرُأَنُأباُسىيانُُ[،73]سو ةاألحزاب:رَِحيًماََّغُفوًراَّاّلِل 

ُالسذاعةُت تينذاُالُوالعذزُىُوالذالتُنموتُأنُبعدُبالعذابُيتوعدناُمحمداُة نإسالمهُقالُمت ةمًا:ُذ
ُ(1)ذ.أبداُ

ولذذذلكُابتذذدأتُسذذورةُسذذب ُبإثبذذاتُأمذذرُاآللذذرةُوأن ذذاُبيذذدُيُمالك ذذاُالمتصذذر ُفي ذذا،ُي حمذذدُ
في اُعلىُرحمتهُبالمامنين،ُومبىرتذهُللعصذاةُالتذائبين،ُوعدلذهُبذينُالللذقُأجمعذين،ُفذالُالذمُفيذه؛ُ

ف وُيحصيُفيُالذدنياُأفعذالُالعبذادُُ-سبحانه–بلُرحمةُلي ُةمثل اُرحمة،ُفلهُالحمدُفيُاآللرةُ
م مذذاُصذذذبرتُوةبذذرتُفذذذالُيلىذذىُعليذذذهُشذذي ُفذذذيُاألر ُوالُفذذيُالسذذذماوات،ُفيىصذذلُبيذذذن مُيذذذومُ

ُالساعة،ُف وُالحةيمُفيُأمرهُاللبيرُبللقه.

ْمُدَِِّفَّاْخِرَرةََِّقذالُتعذالى:ُ َّاْْلَ ََّوََلُ ِِ ْر
َ
َماَواِتََّوَماَِِّفَّاْأ ََّماَِِّفَّالس  ِيَََّلُ َِّاَّل  ْمُدَّّلِِل  ََّوُهاوَََّّاْْلَ

علىُنىسهُبالحمدُوالثنا ُالمطلذقُعلذىُملكذهُُ-تعالى–ف نُيثنيُُ،[1ُ:سب ُسورة]َّبِ َُّاْلَََّّْاْْلَِكيمَُّ
ُ(2)المتصر ُفي ا.ُ-سبحانه–لآللرة،ُفذلكُإشارةُعلىُثبوتُاآللرةُوأن اُواقعةُب مرُيُ

علذي مُمذنُهدايذةُفذيُالحيذاةُالذدنياُليصذلواُإلذىُُ-عَزُوجل-فيحمدهُالمامنُعلىُماُأنعمُ
ل ذمُمذاُارتكبذواُمذنُلطايذاُوآثذام،ُفذرحم مُبذ نُنجذاهمُُ-تعذالى-ويحمدوهُعلىُمبىرتهُهذهُالحال،ُ

مذذذنُالنيذذذران،ُوأكذذذرم مُحذذذينُأدلل ذذذمُالجنذذذان،ُثذذذمُتىضذذذلُعلذذذي مُب شذذذةالُاإلنعذذذام،ُولسذذذانُحذذذال م:ُ
ََُّّّلِلََِّّاْْلَْمد ِ نََّّْلَْوَّلَّنِلَْهََِّد َُّكن اََّوَماَّلَِهَذاََّهَدانَاَّاَّل 

َ
ُ.[43:ُاألعرا ُسورة]ُاّلِلََّهَدانَاَّأ

َماءََِِّّمنََََّّيْْنُِلَََّّوَماُقولهُتعالىُوةانذ ُعروجُإلىُمومياًُ[2ُ]سورةُسب :َّفِيَهاََّيْعُرجَََُّّوَماَّالس 
ُذلذكُفةذانُالقيامذة،ُيذومُتعذادُالتذيُاألجسذادُإلذىُدَُرَُت ذَلُُاألرواحُونذزولُاألجسذادُمىارقذةُعندُاألرواح

                                                           
 .134ص–22ج–التح   والتنو  (1)

 .483ص–5ج–للنيسابورُيالف قانو غائبالق آنغ ائب،221ص–26ج–انظ :مفات حالغ ب(2)
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ُ؛الحشرُالمشرةينُإنةارُذةرُإلىُتللصلُمناسبة[1ُ]سورةُسب :اْخِرَرةََِِِّّفََّّاْْلَْمدَََُّّوََلَُّ:ُقولهُمع
ُ(1)ذُالسورةُهذهُمقاصدُأهمُمنُزعم مُإبطالُألن

َّبوقوعُالساعةُفذيُقولذه:ُُ-تعالىُ–وألبرُي َبُعو َُّإَِّل   َ ن ُهَّفَا ََ َقََّعلَيِْهْمَّإِبْلِيُسَّ َولََقْدََّصد 
َّالُْمْؤِمننِيََّ َِن َّمِّ ِنََّعلَيِْهمَََّلََََُّّكنََََّّوَماََّّفَرًَِقا ََُّّسلَْطان ََّّمِّ نََّّْبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمنَََُّّمنَّنِلَْعلَمَََّّإَِّل  َِِّفََِّّمنَْهاَُّهوَََِّّمم 

َّ ََََّّٰوَربَُّ ََََّّّۖۗش ِّ  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُ.[20،21ُ:سب ُسورة]َُحفِيظ 

فجعلُتعالىُالىتنُواالبتال اتُالتيُينزل اُبعبذادهُ؛ُلتبذينُمذنُيذامنُبذاآللرةُفيسذعىُل ذا،ُ
ُمماُرزقهُي،ُويصبرُعلىُماُفيُالدنياُمنُفتنُوباليا.وف نىقُ

ُألغذذذذوفن مُقذذذذالُالناذذذذرةُ-تعذذذذالى–ُيُسذذذذ لُلمذذذذاُإبلذذذذي ُإن:ُذرحمذذذذهُيُ-ق تيبذذذذةُابذذذذنُقذذذذال
ُالمقالذذةُهذذذهُوقذذتُفذذيُهذذوُولذذي ُمىروضذذاًُُنصذذيباًُُعبذذادكُمذذنُوألتلذذذنُبةذذذا،ُوآلمذذرن مُوألضذذلن م
نماُيتم،ُفيهُقدرهُماُأنُمستيقناًُ ُفقذالُفذي م،ُانذهُماُعلي مُصدقُوأطاعوهُاَتبعوهُفلماُ،ااناًُُقالُوا 
ِنََّعلَيِْهمَََّلََََُّّكنََََّّوَماَّ:ُتعذالى ََُّّسلَْطان ََّّمِّ نََّّْبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمنَََُّّمنَّنِلَْعلَمَََّّإَِّل  ََِِّّفََِّّمنَْهاَُّهوَََِّّمم  َََّّش ِّ  ََّوَربُّاَ َّۖۗ
ََّٰ ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُيعنيُالشاكين،ُمنُالمامنينُلنعلمُإالُإياهُتسليطناُةانُوما.[21:سب ُسورة]َُحفِيظ 

ُ(2)ذ.الجزا ُويقعُالقولُفيحقُااهرفنُموجودينُنعلم م

بمذاُهذوُآتُُ-سذبحانهُوتعذالى-:ُذلت تينةمذُمسبوقةُبالقسمُعلىُعلمذهُ-تعالى–ودلُقولهُ
مثقذذالُذرةُوالُأصذذبرُمذذنُُ-تعذذالى–مسذذتقبلُوهذذوُالسذذاعة،ُومذذنُعلمذذهُأنذذهُالُيلىذذىُعلذذىُعلمذذهُ

التيُستبلى،ُوهيُالتيُيحتجُب اُأهلُالشركُعلىُعذدمُإتيذانُالسذاعة،ُف ينمذاُةانذتُهذذهُاألجسادُ
ُ(3)سبحانه.-الذراتُفيُالسماواتُأوُفيُاألر ُصبيرةُأوُةبيرةُفعلم اُعندُيُ

  

                                                           
 .138ص–22ج–التح   والتنو  (1)

–ال  يا -المعيا  مكتبية-الفقيحامدمحمد:ت-ابنق مالجوز ة–الش طانمصا دمناللهفانإغاثة(2)

 .99ص–1ج
 .140،141صُ–22ُجُ–انار:ُالتحرفرُوالتنوفرُُ(3)
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 :اث ا  ال اع   الذ   ع    ق ع ال عث :ثاج ا  

صذلىُيُُ-السذاعة،ُأ مذرُالنبذيبعدُقسمُالمشذرةينُالباطذلُبذءل ت مُالعذاجزةُأنُلذنُتذ تي مُ
سذت تي مُُ–السذاعةُُ–أن اُُأنُيقسمُباإللهُالحقُالذيُعندهُعلمُالبيبُوعلمُالساعة،ُ-عليهُوسلم

وأنذهُيحصذيُةذلُحرةذةُوسذةنةُُ-سذبحانهُوتعذالى-وسيبعثونُإليهُفيُهذاُاليومُالذذيُعلمذهُعنذدهُ
ُ(1)فيُةتابُمبين،ُيعرض اُفيُذلكُاليومُالذيُالُرفبُفيه.

ِينََََّّوقَاَلَّقذالُتعذالى:ُ ِِيَناَََّّلَََّّكَفُرواَّاَّل 
ْ
ًَََُِّّأ اَع ََّّبََلََّّقُلََّّْالس  ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ

ْ
َََّّلََّّالَْغيْابَََِّّ لِمََََِّّلَأ

ة ََِّّمثَْقاُلَََّّعنْهَََُّّيْعَُُّبَّ َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
ْصَغرَََُّّوََّلََّّاْأ

َ
ْكاََبَََُّّوََّلَََّّذلِاَ ََِّّمانََّّْأ

َ
ََّّأ ََِِّّفََّّإَِّل  َّكََِّااب 

ُ.[3ُ:سب ُسورة]َُّمبنِي َّ

مقسذذمًاُبإتيان ذذا،ُفيلقذذىُفذذيُصذذدورهمُُ-عليذذهُالصذذالةُوالسذذالم-نبيذذهُُ-سذذبحانه–فذذيلقنُيُ
رهذذاب مُبمذذاُفذذيُاإلتيذذانُمذذنُشذذرُوبذذ  ُعلذذي م،ُفتا ذذرُالسذذورةُقذذوةُإثبات ذذاُ مذذنُترويذذعُللمةذذذبينُوا 

ُ(2)للعقائدُرغمُألذُطابعُالحوارُفيُأغلبُآيات ا.

 :مج ئ ال اع  ب كر ع ع ا   ر    قاقرار  :ثالثا  

فبعدُأْنُاست زأُالمنةرونُبالساعة،ُوأنةرواُنجيئ اُبقول م:ُذفةي ُنبعثُبعدُالىنا ذ؛ُتبذينُ
حسانه،ُوفيُ ُعلىُبرهُوا  يمانه،ُوةلُبرٍ  السورةُأَنُالساعةُآتيةُليجزيُيُةلُمامنُعلىُتسليمهُوا 

،ُوةذلُةذافرُعلذىُةىذرهُونةرانذه،ُوةذلُمذذنبُعلذىُالمقابلُيعذبُةلُمشذركُعلذىُشذرةهُوعصذيانه
ُ(3)ذنبهُوأفعاله.

وبعذذذذذذدُمذذذذذذاُردُعلذذذذذذي مُدعذذذذذذواهمُعذذذذذذدمُقيذذذذذذامُالسذذذذذذاعة،ُونةذذذذذذران مُللبعذذذذذذث،ُجذذذذذذا تُالسذذذذذذورةُ
َْجااااَِّيََّلتثبت ذذذاُبذذذذةرُالحةمذذذةُوالعلذذذةُمذذذنُالبعذذذث،ُقذذذالُتعذذذالى:ُ ِ

ِيااانَََِّّلِّ َّوََعِملُااااواَّآَمُنااااواَّاَّل 
اِْلَاتَِّ ََّّالص  وَلَٰئَِ ََّۖ

ُ
غََّّْلَُهمَّأ َََّّورِْزق ََّّفِاَرة َّم  ِيانََََّّكارَِم  وَلَٰئِاَ ََُّّمَعااِجََِّنَََّّآيَاَِِنااَِِّفَََّّساَعْواََّواَّل 

ُ
َّلَُهامََّّْأ

َّ ِنََّعَذاب  ِِلم ََّّرِِّْجَّ ََّّمِّ
َ
ُ.[3ُ:سب ُسورة]ُأ

                                                           
 .2893ص–5ج–،فيظاللالق آن260ص–14ج–انظ :تفس  الق طبي(1)

 .139ص–22ج–انظ :التح   والتنو  (2)

 .495ص–6ج–انظ :تفس  ابنكث  (3)
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فتا رُحةمةُقيامُالساعةُوبعثُالنا ُل ا،ُمنُوجوبُالجزا ُلمنُآمنُوصدقُبماُجذا ُ
بهُالمرسلون،ُوأَنُمنُةىذرُباألنبيذا ُومذاُجذااواُبذهُوصذدواُعذنُاآليذاتُوسذعواُفي ذاُمعذاجزفنُف ذمُ

ُ(1)فيُالعذابُمحضرون.ُ

ََِّّوَْعدََََّّمِيًعاََّمرِْجُعُكمََّّْإَِِلْهَِّمدلاًلُعلىُذلكُفيُغيرُموضعُمنُةتابه:ُُ-وقالُتعالى ََّّاّلِل 
ا ََّّإِن هَََُّّحقًّ

ُ
ِينَََِِّّلَْجَِّيَََّّيُعِيُد ََُُّّثم ََّّاْْلَلْ ََََّّيبَْدأ اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  ِينَََّّبِالْقِْسِطََّّالص  َّلَُهامَََّّْكَفاُرواََّواَّل 

َّ اب  ََّّمَحِيم ََِّّمنَََِّّْشَ ِِلم ََّّوََعَذاب 
َ
ُ.[4ُ:يون ُسورة]ُيَْكُفُروَنََََّّكنُواَّبَِماَّأ

ُاليذومُفإنذهُ(الذدينُيذوم)ُالقيامذةُيذومُ-سذبحانه–ُيُوسذمى:ُذ-رحمذهُيُُ–قالُابنُالقذيمُ
نُفليذر،ُليذراًُُإنُب عمذال م،ُالنذا ُفيهُيدينُالذي ُ؛وحسذاب مُجذزا همُيتضذمنُوذلذكُفشذر،ُشذراًُُوا 
ُُ(2).ذالحسابُوفومُالجزا ،ُبيومُفسروهُلذلك

 :    العذ     عدل   ع   ضر ر  ق ا  ال اع   ال عث :را عا  

وةمذذاُبينذذاُفذذيُمىاصذذلُالسذذورةُالرئيسذذةُالسذذابقةُمذذنُالتوحيذذدُوالنبذذوةُوأَنُةذذاًلُمن ذذاُي سذذتدلُ
عليذذهُبالعقذذل،ُوةذذذلكُأمذذرُالبعذذث،ُفذذإَنُذويُالعقذذولُوأولذذيُاأللبذذابُليصذذلونُإلذذىُضذذرورةُالبعذذثُ

ُوالحساب.

َنُالبيبيذذذذذذاتُةالبعذذذذذذثُوالبذذذذذذرزخ نُةانذذذذذذتُُوا  والجذذذذذذزا ُوالعقذذذذذذابُومذذذذذذاُفذذذذذذيُالجنذذذذذذةُوالنذذذذذذارُوا 
ُ(3)الُتتصورهُالعقولُوالُتدرةهُف ذاُالُيعنيُنةران ا.

ُمذنُذويُالعقذولُالجاهلذةُ ْنُةذانُبعذ   فتوجهُالسورةُإلمةانيةُإحيا ُالموتىُبعدُموت مُوا 
حسذابُمذنُالحةمذةُواألف امُالقاصرةُالُيرونُذلك،ُفالذينُأوتواُالعلمُيرونُإمةانيةُذلك؛ُبذلُإَنُال

ُوالعدل.

                                                           
 .2892ص–5ج–فيظاللالق آن،674ص–تيسيرُالكرفمُالرحمنُفيُتىسيرُةالمُالمنانُانار:ُُ(1)

ُ–ُالمبذذربُ–ُالمعرفذةُدارُ-ُالجوزفذذةُقذيمُابذنُ-(ُوالذذدوا ُالذدا )ُالشذافيُالذذدوا ُعذنُسذ لُلمذذنُالكذافيُالجذوابُ(2)
 .206صُ–ُم1997ُ-ُهذ1418ُ-1ُط

 .62صُ–البنُالقيمُُالروحانار:ُُ(3)
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اِطَّقالُتعالى:ُ َِِّصَ ََْهِديَّإََِلَٰ ََّو بَِِّ َُّهَوَّاْْلَ   نََِّلَّإَِِلَْ َِّمنَّر 
ُ
ِيَّأ وُِواَّالْعِلَْمَّاَّل 

ُ
ِيَنَّأ َََر َّاَّل  َو

ُ.[6ُ:سب ُسورة]ُالَْعََََِِّّّاْْلَِميدَِّ

ْمُبتوجيذذذذٍهُآلذذذذرُليصذذذذلواُإلذذذذىُحقيقذذذذةُالبعذذذذثُوالسذذذذاعة،ُأفلذذذذمُيناذذذذروا حذذذذول مُإلذذذذىُُوت ذذذذَوج      
اذذذاهرُأمذذذامُأعيذذذن مُمحذذذيطُب ذذذمُمذذذنُةذذذلُُ-سذذذبحانهُوتعذذذالى-السذذذماواتُواألر ،ُف ذذذذاُللذذذقُيُ

ُالسذمواتُللذقُأنَُجانب،ُفلذالقُهذذاُالكذونُالعاذيمُالُيعجذزهُللذقُمذاُهذوُأقذلُمنذهُقذدرًا،ُومعلذومُ
يُ-،ُوفذذيُهذذاُلداللذةُلكذلُعبذدُأنذابُبرجوعذهُإلذذىُالنذا ُللذقُوا عذادةُالبعذثُمذنُأعاذمُواألر 
ُ(1)تائبًا.ُ-سبحانه

َماَواتَََِّّْلَلْ َُّقالُتعالى:ُ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ْكََبَََُّّواْأ

َ
ْكاََثََََّّولَِكان ََّّانل اِسَََّّرلْ ََِِّّمنََّّْأ

َ
َََّّلََّّانل ااِسََّّأ

ُ.[57ُ:غافرُسورة]ََّيْعلَُمونََّ

وفذذذذيُدعذذذذوةُألذذذذرىُللتىةذذذذرُمذذذذعُرسذذذذالةُوعيذذذذدُترسذذذذل اُالسذذذذورةُلمذذذذنُأنةذذذذرُالسذذذذاعةُوةذذذذذبُ
السذذذذذذذماواتُواألر ُقذذذذذذذادرُعلذذذذذذذىُأنُيبعذذذذذذذث مُليجذذذذذذذزف م،ُوهذذذذذذذوُأيضذذذذذذذًاُبالبعذذذذذذذث،ُأنُالذذذذذذذذيُللذذذذذذذقُ

ُعلىُأنُيحيطُب مُويعجلُل مُالعذاب. ُ(2)قادر 

ََّقذالُتعذالى:ُ ِِ ْر
َ
اَماءََِّواْأ ِاَنَّالس  يْاِديِهْمََّوَمااََّرلَْفُهامَّمِّ

َ
َّأ ََّماََّبانْيَ فَلَْمَّيََرْواَّإََِلَٰ

َ
ََّّإِنَّأ

ْ
َّن َشاأ

ََّّبِِهمََََُّّنِْسْفَّ َِ ْر
َ
وََّّْاْأ

َ
ِانَََّّكَِسًفاََّعلَيِْهمََّّْنُْسقِْطََّّأ اَماءََِّّمِّ َٰلِاَ ََِِّّفََّّإِن ََََّّّۖالس  ًًَََّّذ َّعَََّّلِِّاُكَََِِّّّخيَا نِياب  َّمُّ ُبْاد 

ُ.[9ُ:سب ُسورة]

فَلَمَّْذُُفذيُاآليذات:ُ–رحمذهُيُُ–قالُقتذادةُ
َ
يْاِديِهمَََّّْبنْيََََّّماَّإََِلََّّيََرْواَّأ

َ
َِّمانََََّّرلَْفُهامَََّّْوَمااَّأ

َماءَِّ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ََّّنَّْاُ؟ب مُأحاطتُقدُالسما ُةي ُشمائل م،ُوعنُأيمان م،ُعنُيناروُنأيَُُواْأ

ْ
ََّّنََشأ

ََّّبِِهمََََُّّنِْسْفَّ َِ ْر
َ
وَُّْقذبل مُةانُبمنُلسىناُةماُاْأ

َ
اَماءََِِّّمنَََّّكَِسًفاََّعلَيِْهمََّّْنُْسقِْطََّّأ ُقطعذاًُُأيُالس 

ُ.(3)ذالسما ُمن

 
                                                           

 .496ص–6ج–،تفس  ابنكث  195ص–25ج–انظ :مفات حالغ ب(1)

 .264ص–14ج–انظ :تفس  الق طبي(2)

 .218ص–19ج–الق آنآيتأو لعنالب انجامعانظ :(3)
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 :اث ا  ال عث بإخ ار الجبا بإع اج ا :خام ا  

تسا لُمنةروُالساعةُعنُموعدُمجيئ اُمست زئينُوقدُذةذرُالقذرآنُسذاال مُهذذاُفذيُأكثذرُ
ََُقولُونََّمنُآيةُمنُةتذابُيُ ُسذورة]ُ،[48ُ:يذون ُسذورة]َُصاادِقِنَيََُّّكنْاَُّمََّّْإِنََّّْالْوَْعدَََُّّهَذاََّمَّتَََّّو

ُ.[25:الملكُسورة]ُ،[48ُ:ي ُسورة]ُ،[29ُ:سب ُسورة]ُ،[71ُ:النملُسورة]ُ،[38ُ:األنبيا 

وي تيُالجوابُتبعًاُلساال مُبماُينب  مُإلىُماُسيلقونُفيهُمنُعذاب،ُوتسلكُالسورةُذاتُ
المن جُفيُإثباتُالساعةُووقت ا،ُب َن اُةائنةُفيُيوٍمُيودونُإذاُأتذوهُلذوُيالرون ذاُإلذىُأجذلُبعيذد؛ُ

ُلكنَُأَنىُل مُذلك.

ِرُرونَََََّّّلََّّيَْو  ََِّّميَعادََُّّلَُكمََّّْقُلَّْقالُتعالى:ُُ
ْ
ًًَََّّعنْهََُّّتَْسََّأ :ُسب ُسورة]ُتَْسََّْقِدُمونََََّّوََّلَََّّساَع

فذذذاليومُآٍتُالُمحالذذذهُوسذذذتبعثونُفيذذذهُل ي ْجذذذَزىُةذذذلُعامذذذٍلُبمذذذاُعمذذذل،ُالُتسذذذت لرونُعنذذذهُإذاُُ[،30
رأيتمذذوه،ُوالُتسذذذتقدمونهُإذاُاسذذذتعجلتموهُوأنذذذتمُمسذذذت زئونُمةذذابرونُمةذذذذبون،ُفلكذذذمُميقذذذاتُيذذذومُأيُ

ُ(1)البعث.ميعادُيومُوهوُيومُ

 قرار ال اع  ب كر حا  مجكرد ا  ال عث: اد ا : ا

عذذنُالبعذذثُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-فذذيُردهُعلذذىُمذذنُاسذذت زأُبقذذولُالنبذذيُ-قذذالُتعذذالى
ِينَََّّبَلََِّّمستنةرًاُبذلكُالساعة: ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرةََِّّيُْؤِمُنونَََََّّّلََّّاَّل  ،ُ[8:ُسب ُسورة]ُاِبََّوالض 

ذلكُإشارةُإلىُأَنُاآللرةُواقعةُالُمحالة،ُومنُينةرُالبعثُفسيذوقُعذابُاآللرةُالذذيُةذانُوفيُ
ُ(2)ينةرهُفيُالدنيا.

وتَذذذةرُالسذذورةُصذذورًاُمذذنُمشذذاهدُالسذذاعة،ُتذذذةرُفيذذهُأحذذوالُمنةذذريُالسذذاعةُوالمشذذرةين،ُ
،ُةيذذذ ُومذذنُذةذذرُهذذذهُالمشذذاهدُليذذومُالسذذاعة،ُترسذذلُالسذذورةُرسذذالةُيتىةذذرُب ذذاُمذذنُأنةذذرُالسذذاعة

ُسيةونُحال مُإنُوقعتُالساعةُحقًا؟

                                                           
–التفسي  فييالمحي طالبحي ،519ص–6ج–،تفس  ابنكث  209ص–25ج–انظ :مفات حالغ ب(1)

 .550ص–8ج
فيييالمحيي طالبحيي ،569ص–3ج–،الكشييا للزمرشيي ي263ص–14ج–انظيي :تفسيي  الق طبييي(2)

 .522ص–8ج–التفس  
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لسذادت مُوُذويُالسذلطانُوالمذال،ُ ولماُةانُةثيرُممنُأنةرُالبعثُوالساعةُأنةروهُاتباعذاًُ
َذةرُيُحال مُيومُالقيامةُمعُمنُاتبعوهم،ُفإْنُةانُةىرُالسادةُتكبرًاُوعنادًا،ُفةىذرف مُةىذرُاتبذاعُ

ُ(1)ولي ُلعدمُالتصديقُواإللحاد.

رَْسلَْناََّوَماالى:ُوقذالُتعذ
َ
ً ََِِّّفََّّأ ََ ََّّنَِذير ََِّّمنََّّْقَْر رِْسالَُّْمََّّْبَِماَّإِن اَُّمَْتَفُوَهاَّقَاَلََّّإَِّل 

ُ
ََُكفِاُرونَََّّبِاهََِّّأ

ُ.[34ُ:سب ُسورة]

رَْسلَْناََّماََّوَكَذلَِ َّفقدُقالُتعالىُفيُةىرهمُوعنادهم:ُ
َ
ً ََِِّّفَََّّقبْلَِ ََِّّمنََّّْأ ََ ََّّنَِذير ََِّّمنََّّْقَْر َّقَاَلََّّإَِّل 

ََّّآبَاَءنَاَّوََجْدنَاَّإِن اَُّمَْتَفُوَها ً ََََّّعَ م 
ُ
ََِّّإَون اَّأ َولَوََّّْقَاَلَََُّّّمْقََُّدونَََّّآثَارِهِمََََّّْعَ

َ
ْهَد َِّجئَُُّْكمََّّْأ

َ
اَّبِأ مََِّّْمم  َُ َّوََجْد

رِْسلَُّْمََّّْبَِماَّإِن اَّقَالُواَّآبَاَءُكمَََّّْعلَيْهَِّ
ُ
ُ.[23،24ُ:الزلر ُسورة]ََُكفُِرونَََّّبِهََِّّأ

جا تُالسورةُلتضعُهاال ُالتابعينُفيُصورةُمش دُمنُمشاهدُاآللرة،ُبعدُأنُاستىسرواُ
ََّهََٰذاَّالْوَْعُدَّإِنَُّكناَُّْمََّصاادِقِنيََّعنُوقت ذاُمسذت زئينُ ََُقولُوَنََّمَّتَٰ وبعذدُأنُُ[،29:ُسذب ُسذورة]ََُّو

ِيَعادََُّّل ُكمَّقُلبالجواب:ُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-أوحيُالنبي ََّّيَْو  ََّّمِّ ِرُرونََََّّّل 
ْ
ًًَََّّعنْهََُّّتَْسََّأ ََّوََّلَََّّساَع

جذا ُوصذ ُذلذكُاليذومُليلاطذبُبذذلكُعقذول م،ُحيذثُالكذالمُولذوُُ،[30ُ:سذب ُسذورة]ُتَْسََّْقِدُمونََّ
إالُأن  مُمقصودونُفذيُالتىةذرُلحذال م،ُفذذةرُحذال مُواردُُ-صلىُيُعليهُوسلمُ-أَنهُموجهُللنبي

ُ(2)آنُوماُبينُيديهُمنُالجزا ُوالبعث.فيُسياقُحوارُالمشرةين،ُبعدُةىرهمُبالقُر

الُِمونَََّّإِذََََِِّّر ََََّّٰولَوَّْقالُتعذالى:ُ ََّّإََِلََََّّٰبْعُضُهمََّّْيَرِْجعَََُّّربِِِّهمََِّّْعندََََّّموْقُوفُونَََّّالظ  َّ...الَْقْوَلَََّّبْعض 
ُ.[31ُ:سب ُسورة]

ف ذذذهُحذذال مُيذذومُالبعذذثُالذذذيُين ةذذرون،ُيتالومذذونُفيذذه،َُيْا ذذرُعلذذي مُالذذذلُبمذذاُأصذذاب م،ُ
ُةالم ذمُفذيُذلذكُالموقذ ُمذنُبذابُ يتالومونُيلومُالتبعُالسادةُوالسذادةُيتبذرأونُمذنُأتبذاع م،ُوةذلُّ

ُ(3)الحسرةُعلىُماُفاتُولومُمنُتسببُل مُبالعذاب.

                                                           
 .411ص–السعادت نوبابالهج ت نط  قانظ :(1)

 .203ص–22ج–انظ :التح   والتنو  (2)

 .583ص–3ج–،الكشا للزمرش ي207ص–25ج–انظ :مفات حالغ ب(3)
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ِياانََََّّوقَاااَلََّّ:ِعاااَل-وفذتللصُهذذذاُالمشذذ دُبقولذهُ َّالُْقااْرآنََِّّبَِهَٰااَذاَّنُّااْؤِمنَََّّلَاانََّكَفااُرواَّاَّل 
ِيََّوََّلَّ ََّّيََديْاهَََِّّبانْيَََّّبِاَّل  االُِمونَََّّإِذَََِِّّاَر ََََّّٰولَاوَّْۖۗ ََّّإََِلََََّّٰبْعُضاُهمََّّْيَرِْجاعَََُّّربِِِّهامََِّّْعنادََََّّموْقُوفُاونَََّّالظ  ََّبْعاض 

ِياانََََّّيُقااوُلََّّالَْقااْوَلَّ ِياانَََّّاْسَُّْضااعُِفواَّاَّل  واَّلَِّل  نااَُّمََّّْلَااْوََّلََّّاْسااََّْكََبُ
َ
ِياانَََّّقَاااَلََُّّمااْؤِمننَِيََّّلَُكن اااَّأ َّاَّل 

وا ِياانَََّّاْسااََّْكََبُ ََنْاانَََُُّّّْضااعُِفوااسََّّْلَِّل 
َ
َُّكنااَُّمَّبَاالَّْۖ َََّّجاااَءُكمَّإِذَََّّْبْعاادَََّّالُْهااَد ََََّّٰعاانَََِّّصااَدْدنَاُكمََّّْأ

ْرِِمنَيَّ ِيانََََّّوقَااَلََُّّّمُّ ِيانَََّّاْسَُّْضاعُِفواَّاَّل  واَّلَِّل  ُمُروَنَنااَّإِذَََّّْوانل َهاارََِّّالل يْالَََِّّمْكارََُّّبَالََّّْاْساََّْكََبُ
ْ
نََِّأ

َ
َّأ

ََِّّن ْكُفاارََّ نااَداًداَََّلَََُّّوََنَْعااَلََّّبِاااّلِل 
َ
واَََّّۖأ ََسُّ

َ
ًََََّّوأ اااَّانل َداَماا ُواَّلَم 

َ
ْغااََلَلََّّوََجَعلَْناااَّالَْعااَذاَبَََّّرأ

َ
ْعَناااقََِِِّّفََّّاْأ

َ
َّأ

ِينََّ َََُّّيََّْْونََََّّهلَََََّّّْۖكَفُرواَّاَّل  ُ.[33ُ-31:ُسب ُسورة]َُيْعَملُونَََََّّكنُواََّماَّإَِّل 

فذيُذلذكُالعذذاب،ُُوبعدُهذهُالمالمةُالتيُيلقي اُبعض مُلبع ،ُيرونُأن مُفعاًلُقدُوقعوا
ورأوهُهذذهُالمذذرةُرأيُعذذين،ُفقذذدُةذذانواُفذذيُالذذدنياُمتىقذينُفذذيُالقذذولُمةذذذبينُبالبعذذثُيتبنذذونُبذذالنعيم؛ُ
لكن مُبعدُهذاُالموق ،ُوبعدُأنُبعث مُيُيومُالقيامةُصارواُملتلىينُفيُالقولُمصدقينُبالبعثُ

ُيذوقونُالعذاب.

مشرةون،ُتعر ُالسورةُمش دًاُآلَرُوفيُمعر ُذةرُأهوالُيومُالبعثُالذيُيةذبُبهُال
منُمشاهدُاآللرةُلمنُةذذبُالرسذلُوأعرضذواُعذنُمذاُأمذرواُبذهُمذنُالتوحيذد،ُومذاُأ نذزلُعلذي مُمذنُ

ُالكتبُوالرساالت،ُوماُألبرواُوحذرواُمنهُمنُالبعثُوالساعةُوالعذاب.

ََوْمََّقذالُتعذالى:ُ ََّّلِلَْمََلئَِكًَََِّّيُقوُلََُّّثم َََّّمِيًعاَََّيُْْشُُهمَََّّْو
َ
َُيْعُباُدوَنََََّّكنُاواَّإِي ااُكمَََّّْهَٰاُؤََّلءَِّأ

ُ.[40ُ:سب ُسورة]

وفيذذذهُإشذذذارةُللمشذذذرةينُبذذذ نُالللذذذقُةل ذذذمُهللُسي حشذذذرونُوي سذذذ لون،ُوممذذذنُسيسذذذ لُهذذذاال ُ
المالئةذذةُالذذذينُتَذذَدعونُأنةذذمُأشذذرةتموهمُمذذعُيُوفذذيُالحقيقذذةُةنذذتمُتعبذذدونُالجذذَنُتبتبذذونُعنذذدهمُ

ُ(1)فعلكم.الشىاعة،ُف مُاليومُيتبرأونُمنُ

نَتََُّّسبَْحانََ ََّّقَالُواقالُتعذالى:ُ
َ
ن َََّّيْعُبُدونَََََّّكنُواَّبَلَّْۖ ََُّّدونِِهمَِّمنََّوِِلَُّناَّأ ْكاََثُُهمۖ ََّّاْْلِ

َ
َّبِِهامَّأ

ْؤِمُنونََّ ُ.[41ُ:سب ُسورة]َّمُّ

                                                           
–4ج–التأو ييلوأسيي ا التنز ييلأنييوا ،300ص–19ج–القيي آنآيتأو ييلعيينالب ييانجييامعانظيي :(1)

 .249ص
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وذلكُالساالُللمالئةةُإنماُهوُتقرفعُللمشرةين،ُوزفادةُفذيُإنذزالُالعذذابُب ذم،ُليعلمذواُأَنُ
ُالُنىذذعُفيذذه،ُفةمذذاُأن ذذمُلذذمُينىعذذوةمُفذذيُالذذدنيا،ُفلذذنُينىعذذوةمُيذذومُأنُي حشذذرُةذذلُمذذاُصذذنعوهُ باطذذل 

ُ(1)النا .

لَُماواَُّذوقُاواَّقالُتعذالى:ُ ََ ِياَنَّ اََّوَنُقوُلَّلَِّل  ْفًعاََّوََّلََّضًّ َّن  فَاِْلَوَْمَََّّلََّيْملُِ ََّبْعُضُكْمَِّْلَْعض 
بُونََّ ِ ُ.[42ُ:سب ُورةس]َُعَذاَبَّانل ارَِّال ِّتَُّكنَُّمَّبَِهاََُِّكذِّ

وفذذيُن ايذذةُالسذذورةُومذذاُسذذلكتهُمذذنُحذذوارُطوفذذلُإلثبذذاتُمحاورهذذاُالرئيسذذةُالثالثذذةُالتوحيذذدُ
والنبذذوةُوالبعذذث،ُتعذذر ُعرضذذًاُأليذذرًاُعذذنُحذذالُالمشذذرةينُالذذذينُةىذذرواُبذذذلكُيذذومُيحشذذرونُإلذذىُ

نُةانُموج ًاُللنبذي ةينُفإنذهُفذيُالبالذبُموجذهُللمشذُرُ-صذلىُيُعليذهُوسذلمُ-ر  م،ُواللطابُوا 
ُ(2)وغيرهم،ُوذلكُةقولُالقائل:ُذإياكُأعنيُواسمعيُياُجارةُذ.

ِرُذواَّفَوَْتََّّفَََلََّّفََُِّعواَّإِذََََِّّْر ََََّّٰولَوََّّْقالُتعالى:
ُ
ََكن ََِّّمنََّوأ ََّّم  ُ.[51ُ:سب ُسورة]ُقَرَِب 

أيُولذذوُرأيذذت مُيذذومُالقيامذذة،ُحذذينُيلرجذذونُفذذزعينُمذذنُقبذذورهمُمبعذذوثينُإلذذىُحيذذثُيحشذذرُ
البعثُبعدُأْنُةانواُمنهُفيُشكُعينُاليقين،ُالُمىرُمنهُوالُسبيلُلل روب،ُُالنا ،ُصارُعندهم

واُهروبًا،ُوسيحشرونُةماُةانواُيوعدون. د  فإْنُحاولواُذلكُألذواُمنُمةانُقرفب،ُفلنُي بع 
(3)ُ

حذذذالُلسذذذان مُحذذذينُرأواُمذذذاُةذذذانواُُ-تعذذذالى–فذذذزع مُوبعذذذث مُذةذذذرُُ-تعذذذالى–وبعذذذدُأْنُذةذذذرُ
َّبَعِيد َّوََّيوعدون.ُقالُتعالى:ُ ََكن  َّلَُهُمَّاَل َناُوُشَِّمنَّم  َٰ ن 

َ
ُ.[52ُ:سب ُسورة]ُقَالُواَّآَمن اَّبِهََِّوأ

فذذيُقذذول مُآمنذذاُبذذه:ُأيُآمنذذاُبذذالقرآنُوهذذوُُ-رضذذيُيُعذذن مُورحم ذذم-قذذالُأهذذلُالتىسذذيرُ
رحمذذهُي:ُآمنذذاُ-رحمذذهُي:ُأيُآمنذذاُبذذاهلل،ُوقذذالُالحسذذن-رحمذذهُي،ُوقذذالُمجاهذذد-قذذولُالقرطبذذي

                                                           
 .19ص–1ج–،الجواه المض ة524ص–6ج–انظ :تفس  ابنكث  (1)

 .313ص–19ج–الق آنآيتأو لعنالب انجامعانظ :(2)

،فييظيالل528ص–6ج–،تفس  ابنكث  711ص–6ج–انظ :الد المنثو فيالتفس  بالمأثو (3)

 .2916ص–5ج–الق آن
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ُ-وقذذالُالطبذذريُوابذذنُةثيذذرُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-رحمذذهُي:ُأيُبالرسذذول-بالبعذذث،ُوقذذالُقتذذادة
ُ(1)رحم ماُي:ُأيُباهللُوبةتابهُو رسوله.

ولوُترىُإذُفزعوا:ُأيُيومُبعثواُمنُقبذورهمُفذإَنُالذذيُيا ذرُُ-تعالى–وعلىُتىسيرُقولهُ
ُأن مُيقولونُآمَناُبالبعث.

فعندماُيقب ُيُالمشركُينزلُفيُأولُمنازلُاآللرةُوهذوُالقبذرُفيذامنُبذاهللُومذاُجذا ُبذهُ
افذيُوصذ ُحذال م:ُُ-النبيون،ُقالُتعالى ْواَّفَلَم 

َ
َسَناََّرأ

ْ
ََِّّآَمن اَّقَالُواَّبَأ َّبِاهََُِّّكن اَّبَِماََّوَكَفْرنَاَّوَْحَد ََُّّبِاّلِل 

ُُ(2)فإيمان مُباهللُيتضمنُبذلكُمنُجا ُبالتوحيدُأيُالرسل.ُُ،[84ُ:غافرُسورة]ُُمْْشِكنِيََّ

منُمرقدهم،ُورأواُالبعثُب عين م؛ُبلُسذارواُإلذىُحيذثُُ-سبحانهُوتعالى-ولَماُبعث مُيُ
يحشرُالنا ُوةانواُي نةرونُالبعثُقالوا:ُآمَناُبه،ُفءمنواُبالبعثُمت لرفن،ُحيثُالُينىع مُإيمان مُ

ُفيُذلكُاليوم،ُوفيُقُو لهُويقذفونُبالبيب،ُفإْنُالبعثُهذوُغيذب،ُوالرسذولُوالكتذابُأمذام مُاذاهر 
ُصدقه.

وأنىُينىع مُهذاُاإليمانُبعدُأنُصارواُفيُمةانُبعيذدُعذنُالذدنياُالتذيُهذيُمةذانُالعمذلُ
واإليمانُوطاعةُالنبيين،ُواالسذتعدادُل ذذاُاليذوم،ُوةذانواُقذدُةىذرواُبمذاُألبذرتُبذهُالرسذلُونزلذتُبذهُ

إليهُالمعجزات،ُودلتُعليهُالعقول،ُلكن مُرغمُذلكُألذواُيطعنونُبذلكُةلذهُعذنُُالكتب،ُوأشارت
ُ(3)ج الةُومةابرةُواتباعُلل وى.

َّبَعِيد َّقالُتعالى:ُ ََكن  َّلَُهُمَّاَل َناُوُشَِّمنَّم  َٰ ن 
َ
ََّوقَْدََّكَفُرواَّبِهَِِّمنََّقبْاُلَّ َََّّوقَالُواَّآَمن اَّبِهََِّوأ

ََْقِذفُونََّ ََكن ََِّّمنَّبِالَْغيْبَََِّّو ُ.[53ُ،52ُ:سب ُسورة]ُبَعِيد ََّّم 

                                                           
،تفسي  ابين425ص–20ج–القي آنتأو يلفييالب انجامع،315ص–14ج–انظ :تفس  الق طبي(1)

 .528ص–6ج–كث  
 .56صُ–9ُجُ–ُالماترفديُتىسيرانظ :(2)

–،انظي :اليد المنثيو فييالتفسي  بالميأثو 314صُ–19ُجُ–ُالقذرآنُآيُت وفذلُعذنُالبيذانُجذامعانظ :(3)

 .715ص–6ج
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لكنُمذاُيجذبُأْنُي عَلذم،ُرغذمُةذلُمحذاوالت مُال ذربُأوُالرجذوعُللتوبذةُفذإن مُلمذدرةون،ُوقذدُ
ُ(1)فات مُاإليمانُواستجابةُالرسل.

ِنََّقبُْلََّقالُتعالى:ُ ْشَياِعِهمَّمِّ
َ
ََّماَّيَْشََُّهوَنََّكَماَّفُعَِلَّبِأ ُهمََّّْوَِحيَلَّبَيَْنُهْمََّوَبنْيَ ََِِّّفََََّّكنُواَّإِن  ََّش ِّ 

رَِّ َّمُّ ُ.[54ُ:سب ُسورة]َُب 

 : ا عا : اث ا  ال عث  الح ار

وفذذيُإثبذذاتُالبعذذثُاتلذذذتُالسذذورةُسذذبيلُالحذذوارُإلقنذذاعُاللصذذمُةمذذاُفذذيُإثبات ذذاُللتوحيذذدُ
والنبوة،ُوذلكُإلنزالُالحجةُعلىُاللصمُودعذوت مُلتشذبيلُالعقذلُوالتذدبرُفذيُمذاُيصذلونُإليذهُمذنُ

ُهذاُالحوار.نتائجُبعدُ

فبعذذذذذذذدُأولُشذذذذذذذوطُمذذذذذذذنُعذذذذذذذر ُالسذذذذذذذورةُألدلذذذذذذذةُالبعذذذذذذذثُوالتوحيذذذذذذذدُوالنبذذذذذذذوة،ُلذذذذذذذمُتتوقذذذذذذذ ُ
محذذذذاورةُاللصذذذذمُوالُزالذذذذتُتىذذذذتحُعليذذذذه،ُتعينذذذذهُعلذذذذىُاإلدراكُمسذذذذتدرجةُإيذذذذاهُلإلقذذذذرارُبمذذذذاُتحمذذذذلُ

وََِّّْإَون اااَّتعذذالى:-السذذورةُمذذنُعقائذذدُبقولذذهُ
َ
وََُّّْهااًد َّلََعااَلَََّّٰإِي اااُكمََّّْأ

َ
بِااني ََِِّّفََّّأ َّمُّ ُسذذورة]ََُّضااََلل 

وفذذذذذيُاألمذذذذذرُذاتذذذذذهُتحمذذذذذلُفذذذذذيُطيات ذذذذذاُاالسذذذذذت زا ُب ذذذذذمُوفذذذذذيُمعناهذذذذذاُتحمذذذذذلُةذذذذذذب مُُ،[24ُ:سذذذذذب 
ُ(2)وضاللت م؛ُلكنُدونُاإلفصاحُبذلك؛ُلكيُيستمرُفيُاإلصبا .

صذذلىُيُعليذذهُُ-والمعنذذىُأنُأحذذدناُعلذذىُضذذاللةُواآللذذرُعلذذىُهذذدى،ُومعلذذومُأَنُالنبذذي
يقذذذينُبذذذلك،ُواآللذذذرونُهذذمُعلذذذىُضذذاللة،ُولذذذمُوصذذذحبهُالموحذذدينُعلذذذىُهذذدىُوهذذذمُعلذذىُُ-وسذذلم

ي صرحُبذلك؛ُلكيُالُيصدُالم َحاَوَرُعنُالحوار،ُفيصيرُبذلكُمتعصبًاُلنىسهُمنتصرًاُل ا،ُفيىوتُ
ُ(3)غر ُاإلقناع.

ُأوُهدى،ُعلىُيُيعبدوُنُالذينُالتوحيدُأهل:ُذ-رحمهُيُُ–قالُشي ُاإلسالمُابنُتيمةُ
،ُمبذينُضذاللُفيُأوُهدىُعلىُينىعُوالُيضرُالُماُيعبدوُنُنالذيُالشركُوأهلُمبين،ُضاللُفي

                                                           
–،انظي :اليد المنثيو فييالتفسي  بالميأثو 322صُ–19ُجُ–ُالقذرآنُآيُت وفذلُعذنُالبيذانُجذامعانظ :(1)

 .715ص–6ج
 .547ص–8ج–التفس  فيالمح طالبح انظ :(2)

 .192ص–22ج–،التح   والتنو  205ص–25ج–انظ :مفات حالغ ب(3)
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ُمذذنُالملذلُجميذعُعلمذهتُممذاُوهذذاُالضذالل،ُعلذىُالشذركُوأهذلُال ذدى،ُعلذىُالتوحيذدُأهذلُأنُتبذين
ُ(1)ذ.الضاللُعلىُالشركُوأهلُال دى،ُعلىُالتوحيدُأهلُأنُيعلموُنُوالنصارى،ُوالي ودُالمسلمين

ْجَرْمَنااََّوََّلََّّتعذالى:-بقولهُوتستمرُاآلياتُفيُمحاجةُالمشرةينُ
َ
ااَّأ لُوَنََّعم 

َ
َّتُْساأ قُالََّّل 

ْعَملُونََّ ََ اَّ ُلََّعم 
َ
ُ.[25ُ:سب ُسورة]ُنُْسأ

صذذلىُيُعليذذهُُ-فذذيُالذذردُعلذذىُأهذذلُالباطذذلُعلذذىُمذذاُيذذدعونُمذذنُأنُمذذاُيذذدع ُإليذذهُالنبذذي
ملُتبعاتُمنُالبعثُهوُةذبُمىترى،ُدعتُالسورةُإلىُأنُيتدبرُةلُواحدُموقىهُوأنُيتحُ-وسلم

ماُيعتقده،ُومنُأسلوبُترغيبُاللصمُبالحوارُودعوتذهُأللذذهُبجديذة؛ُليت مذلُبمذاُفيذهُوفتىةذرُأنُ
ومذنُمعذهُاإلجذرامُُ-صلىُيُعليذهُوسذلمُ-ن سبُفيُحق مُالعملُبلال ُماُن سبُفيُحقُالنبي

ُ(2)الذيُةانواُقدُنسبوهُلهُمنُقبل،ُفيُدعواهمُأفترىُعلىُيُةذبًا.

َّبِاْْلَ ََِِّّّبَيَْنَناََّيْفََّحََُُّّثم َََّّربَُّناَّبَيَْننَاَََّيَْمعََُّّقُلَّْلحوارُإلثباتُالبعث،ُفقالُتعالى:ُثمُتنتقلُفيُا
ُ.[26ُ:]سورةُسب ُالَْعلِيمََُّّالَْفَّ احَََُّّوُهوََّ

وب سذلوبُحذواريُآلذرُتنتقذلُالسذذورةُبتذدرجُلتصذلُإلذىُإثبذذاتُعقيذدةُالبعذث،ُوةذ َنُموقذذ ُ
هوُعلىُهدىُومنُهوُعلذىُضذالل،ُومحاسذبةُمذنُأجذرمُعلذىُُالحوارُاستلزمُأنُي ْىصلُبينُمن

جرمذذذه،ُومجذذذازاةُمذذذنُصذذذلحُعملذذذهُعلذذذىُصذذذالحهُواتباعذذذهُالحذذذق،ُفيلذذذزمُذلذذذكُأنُيةذذذونُهنذذذاكُيذذذوم ُ
للحسذذابُبعذذدُأْنُينت ذذيُعمذذلُةذذلُعامذذٍلُمذذن م،ُفلذذزمُالبعذذثُليجمعذذواُإلذذىُيذذومُالىصذذلُفيىصذذلُيُ

ُ(3)بالحقُبينُالىرفقين.

تدالالتُالسذذورةُفذذيُإثبذذاتُمحاورهذذاُالرئيسذذة،ُتعذذودُلمحذذاورةُوبعذذدُقطذذعُشذذوطُمذذنُذةذذرُاسذذ
ُالمنةرفنُل اُوالمشرةينُب ساليبُحوارفةُألرى.

َماَّقُلَّْقذالُتعذالى:ُ ِعُظُكمَّإِن 
َ
نَّۖ َّبَِواِحَدة ََّّأ

َ
ُقوُمواَّأ ََََِّّ اُرواََََّّوفُاَرادََََّّمثْاَنَََّّّٰلِِل  َََََّفك  َّ َُّثام  ََّمااَّ َٰ

ِنَّبَِصاِحبُِكم ً ََّّمِّ ََُّّهوَََّّإِنََََِّّّْۖجن  ََّّيََديَََّّْبنْيَََّّل ُكمَّنَِذير ََّّإَِّل  َََّّعَذاب  ُ[.46]سو ةسبأ:َُشِديد 

                                                           
 .156ص–3ج–المس حد نبدللمنالصح حالجواب(1)

 .247ص–4ج–التأو لوأس ا التنز لأنوا ،2905ص–5ج–انظ :فيظاللالق آن(2)

 .195ص–22ج–انظ :التح   والتنو  (3)
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ف يُرسالةُتىةر،ُب نُتقومواُمللصينُالقصدُهللُالواحد،ُثمُتنارواُلصاحبةمُةيذ ُةنذتمُ
تقولونُفيه،ُفإنُمنُاشت رُبالصدقُمعُالنا ُيستحيلُأنُيةذبُعلىُي،ُواعلمواُأنهُماُهوُإالُ

ُ(1)ومُالساعةُوماُفيهُمنُالعذاب.نبيُجا ُينذرةمُمنُي

صذذذلىُيُعليذذذهُُ-ولالسذذذتبرا ُمذذذنُبذذذاقيُشذذذبهُالتكذذذذيب،ُجذذذا تُالسذذذورةُتا ذذذرُأْنُالنبذذذي
الُيرفذذدُفذذيُدعوتذذهُهذذذهُأجذذرًاُمذذن مُوالُمنصذذبًاُسذذياديًاُمذذنُحبذذهُللسذذيادة،ُوأَنُاألجذذرُالمذذرادُُ-وسذذلم

هُمنُبعذدُالبعذث،ُويُيشذ دُعلذىُوالذيُيبذلُلهُةلُهذاُالج دُفيُالدعوةُإلىُيُهوُماُيةونُل
ُ(2)سبحانه.-ذلكُ

وبعدُاستنىادُاألساليبُالحوارفةُي تيُالصدعُبقوةُتوافقُاألسذلوبُاألولُالمعتبذر،ُإَنُهذذاُ
الحقُقدُا ر،ُفمذنُناذرُواسذتدلُواعتبذر،ُبمذاُأوردتُالسذورةُمذنُالداللذةُعلذىُصذحةُمذاُجذا ُبذهُ

اجذذبُأنُيذذرىُالحذذقُاذذاهرًاُالُمىذذر،ُةالتوحيذذدُمذذنُلبذذر،ُفإنذذهُُوُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-النبذذيُ
ََّّإِن ََّّقُلَّْقالُتعذالى:ُُ(3)والنبوةُوالقرآنُوالحشر. ِ مََُّّبِاْْلَ َََِِّّّيْقِذُفَََّّربِّ َّاْْلَا َََُّّّجاءَََّّقُلََّّْالُْغُيوِبَََّّعَل 

ُ.[48،49ُ:سب ُسورة]ُيُعِيدَََُّّوَماَّاْْلَاِطُلََُّّيبِْدئَََُّّوَما

صلىُ–ومماُاتلذتهُالسورةُفيُالحوارُماُذةرناهُمنُمشاهدُلمنُأشركُباهللُوةذبُالنبيُ
وانةرُالبعثُيومُالساعة،ُفةانتُهذهُالمشاهدُتستعر ُل مُلتذةرهمُبمذاُسذياولُُ-يُعليهُوسلم

ُإليهُأمرهم،ُوذةرُشي ُمنُعاقبت م.

يُتناولت ذذاُسذذورةُسذذب ُمذذنُو  ذذذهُالنقذذاطُالسذذبعُتقذذررُالسذذورةُأحذذَدُالموضذذوعاتُالرئيسذذةُالتذذ
ُقضاياُالعقيدة.

فتقررُعقيذدةُالبعذثُوتذردُعلذىُالمنةذرفنُب سذاليبُعديذدةُيسذتحيلُبعذدهاُاإلنةذارُأوُحتذىُ
َِيهََََِّّّلََّّالوقو ُموق ُشاٍكُمحتارُ!،ُفاألدلةُعلىُةثرت اُوتنوع اُقويذة:

ْ
َّيََديْاهَََِّّبنْيََِِّّمنََّّْاْْلَاِطُلََّّيَأ

                                                           
.250ص–4ج–التأو لوأس ا التنز لأنوا انظ :(1)

–5ج–،فيظاللالق آن235ص–22ج–والتنو  التح   ،215ص–25ج–انظ :مفات حالغ ب(2)

 .2915ص
 .237ص–22ج–والتنو  التح   ،562ص–8ج–انظ :البح المح طفيالتفس  (3)
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ْْنَِال َََّّرلْفِاهََِِّّمنَََّّْوََّلَّ َََّّحِكايم ََِّّمانََََّّْ [،ُوتسذتمرُالسذورةُبإثبذاتُقضذايا42ُ]سذورةُفصذلت:ُمَحِياد 
ُالبيبيات.

ُ

ُ

ُُ
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 :الثاني املبحث

 .والقدر القضاء عقيدة تقرير يف سورة سبأ منهج 

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: القضاء والقدر لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاني: منهج سورة سبأ يف تقرير مراتب القضاء والقدر.
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 :الثاجا الم حث

 . الذدر الذضا  عذ د  عذردر يا   ر    ق مج س

 .الذضا   الذدر ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :الذضا  ل   :  ال  

ُ(1)ذُحةمُأيُوَقضي ةًَُُقضا ًَُُيقضيَُقَضى:ُقضيذ

نْاَتَََّّمااَّفَااقِْضَُّ:قالُمنُذةرُفيُ-سبحانه-ُيُقال.ُقدُيةونُالقضا ُبمعنىُالعمل
َ
َّأ

َّ  ِ ُ(2)واصنع.ُفاعملُأيُقَا

َّٓإِي اا َُُّ:وجذلُعذز-ويةونُالقضا ُبمعنىُاألمرُوالحةم،ُقذالُ ۡعُباُدٓواَّْإَِّل  ََ َّ َّل 
َ
ََّربَُّ َّأ َوقََضَٰ

يِۡنَّإِۡحَسَٰاًناََّ َِٰلَ أمذرُر ذكُوحذتم،ُويقذالُالقاضذي:ُالحذاكمُيذ مرُ:ُفمعنذاهُ،[23]سذورةُاإلسذرا :ََّوبِٱۡلَو
نىاذه. ُ(3)ُبتنىيذُالحةمُوا 

ذذذْنعُ وقيذذذل:ُذُقذذذدُيةذذذونُبمعنذذذىُ ،ُالصُّ ير  ومنذذذهُقولذذذهَُُوَقذذذَدَره ،َُصذذذَنَعهُ ُأيَُقَضذذذاهُ ُيقذذذال:َُوالَتْقذذذد 
َََّّسبْعََََّّفَقَضاُهن َّ:ُتعالى ْنهُ ُ،[12:ُفصلتُسورة]ُيَوَْمنْيََِِِّّفَََّّسَماَوات  ُ(4)ُذ.َواْلَقَدرُ (ُاْلَقَضا ُ )َُوم 

 :الذدر ل   :ثاج ا  

ر هُ ُالَشْي ََُُوَقَدْرتُ ذُ ر هُ َُأْقد  ،ُم نََُُوَأْقد  ير  ر هُ َُوَقَدْرت هُ ُالَتْقد  ُ(5)ذُأ َقد  

                                                           
 .185ص–5ج–الع ن(1)

:ُالمتذذوفى)ُاألنبذذارُيُبةذرُأبذذوُبشذار،ُبذذنُمحمذدُبذذنُالقاسذمُبذذنُمحمذدُ-ُالنذذا ُةلمذاتُمعذذانيُفذيُالزاهذذرانظي :ُ(2)
ُ–1ُجُ–1992ُ-ُهذذذذ1412ُُ-1ُطُ–ُبيذذذروتُ–ُالرسذذذالةُماسسذذذةُ-ُالضذذذامنُصذذذالحُحذذذاتم.ُد:ُتُ-ُ(هذذذذ328
 .99ص–5ج–اللغةمقا  سمعجم،486ص

–5ج–،العيي ن186–15ج–العي بلسيان،486صُ–1ُجُ-ُالنذذا ُةلمذاتُمعذانيُفذيُالزاهذراناذر:ُُ(3)

 .185ص
 .255صُ-ُالصحاحُملتارُ(4)

 .37ص–9ج–اللغةتهذ ب(5)
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َباَرةُ ُه وَُُالَقَدرذُوُ:رحمهُيُ-األثيرُابنوعرفهُ َُوه وَُ.ُاأْل م ورُ ُم نَُُب هُ ُوَحَةمُّللَاُ َُقَضاهُ َُعَماُع 

رَُقَدرَُ:َُمْصَدرُ  ْنهُ ،َُقَدراًَُُيْقد  يثُ َُوم  ْرهذُاالْستلارةَُحد  ْرهُل يُفاْقد  ُ(1)ُذ.وَهي  ئهُبهُل يُاْق ُ َُأيُ ُذوَيس  

ذا.ُتقديراًُُيَُقدره:ُيقالُالموفق،ُالقضا :ُالَقَدرُ  ،َُقَدر هُعلىُجا :ُقيلُشيئاًُُالشي ُوافقُوا 
ُ(2)ُ.وأجلُمقدارُشي ُلكلُأيُمقاديرُواألشيا 

 :ععردف الذضا   الذدر :ثالثا  

ُ(3)ُذ.يزالُالُفيماُعليهُهيُماُعلىُباألشيا ُالمتعلقةُاألزليةُيُإرادةالقضا :ُذ

ُفذذيُسذذتقعُأن ذذاُ-سذذبحانه–ُوعلذذمُالقذذدمُفذذيُاألشذذيا ُقذذدرُ-وتعذذالىُتبذذارك-ُيُأنالقذذدر:ُذ
ُقذدرهاُمذاُحسذبُعلذىُتقذعُف ذيُملصوصةُصىاتُوعلىُ-سبحانهُوتعالى-ُعندهُمعلومةُأوقات
ُ(4)ذ.وتعالىُسبحانه

–ُيُعلذذمُتقذذدمُعذذنُلبذذارالقضذذا ُوالقذذدرُفعرفذذه:ُذُاإلبذذينُُ-رحمذذهُيُ-وجمذذعُاللطذذابي
ُليرهذذذذاُل ذذذذاُوللذذذذقُمنذذذذهُتقذذذديرُعذذذذنُوصذذذذدورهاُكسذذذذاب مواُ ُالعبذذذذادُأفعذذذالُمذذذذنُيةذذذذوُنُبمذذذذاُ-سذذذبحانه
ُ(5)ذوشرها

ذاُافترقذاُاجتمعذا،ُفذإذاُذةذرُأحذدهماُدلذلُاآللذرُفذيُ والقضا ُوالقذدرُإذاُاجتمعذاُافترقذا،ُوا 
ذاُذةراُمعًاُةانُلكلُواحدُ ُداللةُمنىردةُةماُذةرناهُفيُالتعرف .مدلوله،ُوا 

إرادتذذهُفيىعذذلُمذذاُيرفذذدُوالُيلذذرجُشذذي ُُ-تعذذالى–والقضذذا ُوالقذذدرُيتضذذمنُمذذنُصذذىاتُيُ
عنُإرادته،ُوالُعنُمشيئته،ُوالُشي ُحتىُيلرجُعنُتقديرهُوالُعذنُتذدبيره،ُةذلُشذي ُواقذع ُعنذدهُ

عُمحبته،ُللقُالللذقُوأفعذال مُوقذدرُعلمهُقبلُأنُيقع،ُوالُيقعُشي ُإالُبمشيئته،ُوالُيستلزمُالواق
                                                           

 .22ص–4ج–واألث الحد ثغ  بفيالنها ة(1)

 .112ص–5ج–الع ن(2)

 .345ص–1ج–ُلوامعُاألنوارُالب يةُ(3)

ُ(هذذ676:ُالمتذوفى)ُالنذووُيُشذر ُبذنُيحيذىُالذدينُمحيذيُزةرفذاُأبذوُ-ُالحجاجُبنُمسلمُصحيحُشرحُالمن اجُ(4)
 .154صُ–1ُجُ–ه1392ُُ–2ُطُ–ُبيروتُ–ُالعر يُالتراثُإحيا ُدارُ-

ُالمعذذرو ُالبسذذتيُاللطذذابُبذذنُإبذذراهيمُبذذنُمحمذذدُبذذنُحمذذدُسذذليمانُأبذذوُ-)شذذرحُسذذننُأبذذيُداود(ُُالسذذننُمعذذالمُ(5)
 .322صُ–4ُجُ–ُم1932ُ-ُهذ1351ُ-1ُطُ–ُحلبُ–ُالعلميةُالمطبعةُ-ُ(هذ388:ُالمتوفى)ُباللطابي
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أرزاق ذذم،ُوعلذذذمُأحذذذوال مُفحىا ذذذاُفذذذيُلذذذوٍحُعنذذذدهُمحىذذوظُقبذذذلُللق ذذذم،ُفذذذإذاُجذذذا ُموعذذذدهُفذذذيُالقذذذدرُ
ُ(1)قضي،ُوالُرادُلماُقضاه.

َُقَضاهُ َُةَماُحتماُفواقع..ُ.َقَضاهُ َُأوُقدرَُماُوةل

باَُوَلْيَ ُ ُبالقضاَُوَلك نُمقضيُب ة ل..ُ.الر  َضاُالَعْبدُعلىَُواج 

ََنهُ  ُ(2)ُتقالىُاَلذ يُفعلُمنَُوَذاكَُ..ُ.َتَعاَلىُفعلهُمنُأل 
  

                                                           
.24ص–االعتقادلمعةانظ :ُ(1)

ُعبذدُبذنُأشذر ُمحمذدُأبذو:ُتُ-للسذىارفنيُُ-ُ(المرضذيةُالىرقةُأهلُعقدُفيُالمضيةُالدرة)ُالسىارفنيةُالعقيدةُ(2)
 .357صُ-2ُجُ–1998ُُ-1ُطُ–ُالرفا ُ–ُالسل ُأضوا ُمةتبةُ-ُالمقصود
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   ر    ق يا عذردر مراع  الذضا   الذدر.مج س  :المط   الثاجا

 ما  كره الع ما  يا مراع  الذضا   الذدر  :  ال  

ُشذي ُةذلُأن:ُوالجماعذةُالسذنةُأهذلُعليذهُوالذذيرحمذهُي:ُذُ–ذةرُابنُأبيُالعزُالحنىذي
ء ََُُّّك ََّّإِن اُ:تعذالىُقذال.ُالعبادُأفعالُلالقُ-تعالى-ُيُوأنُوقدره،ُيُبقضا  َُّبَِقَدر َََّّرلَْقَنا ََََُّّشْ

ء ََُُّّك ََّّوََرلَ ََُّ:قالُتعالىُو.ُ[49:ُالقمرُسورة] َر ََََُّّشْ ْقِديًراََّفَقد  َََُّ[2:ُالىرقذانُسذورة.]ُُيُوأن–
ُ(1).ذديناُيرضاهُوالُةونا،ُفيشااهُيحبه،ُوالُيرضاهُوالُويشااه،ُالكافرُمنُالكىرُيرفدُ-تعالى

ُ،شذيئينُتتضذمنُدرجذةُةذلُدرجتذين،ُعلذىُبالقدرُواإليمانرحمهُي:ُذُ–قالُشي ُاإلسالم
ُموصذو ُهذوُالذذيُالقذديمُبعلمذهُعذاملوُنُالللقُماُعلمُ-تعالى–ُيُب نُاإليمانُاألولىُفالدرجة

ُوأمذا،اللالئقُمقذاديرُالمحىذوظُاللذوحُفذيُ-تعذالى–ُيُةتذبُثذمُأحذوال م،ُجميذعُعلذم،ُوأبداُأزالُبه
فذذيُُسذذةوُنُوالُحرةذذةُمذذنُمذذاُوأنذذه،يةنُلذذمُيشذذ ُلذذمُومذذاُةذذان،ُيُشذذا ُمذذاُبذذ نُف ذذيُالثانيذذةُالدرجذذة

ُالموجذذذذذذذوداتُمذذذذذذذنُقذذذذذذذديرُشذذذذذذذي ُةذذذذذذذلُعلذذذذذذذىُوأنذذذذذذذهُ-سذذذذذذذبحانه-ُتهبمشذذذذذذذيئُإالُالسذذذذذذذماواتُواألر 
ُوالُغيره،ُلالقُال-سبحانه–ُلالقهُيُإالُالسما ُفيُوالُاألر ُفيُمللوُقُمنُفما،والمعدومات

ُ(2)ذ.سواهُرب

ُُبالقضا ُيامنُلمُب اُيامنُلمُمنُالتيُوالقدرُالقضا ُمراتبرحمهُي:ُذُ–قالُابنُالقيمُ
ُ:الثانيذذذةُالمرتبذذذةُةون ذذذاُقبذذذلُباألشذذذيا ُ-سذذذبحانه–ُالذذذربُمعلذذذُ:األولذذذىُالمرتبذذذةُمراتذذذبُأر ذذذعُوالقذذذدر
ُ(3)ذ.ل اُللقهُ:الرابعةُل اُمشيئتهُ:الثالثةُالمرتبةُةون اُقبلُل اُةتابته

  

                                                           
 .321صُ–2ُجُ–شرحُالعقيدةُالطحاويةُالبنُأبيُالعزُالحنىيُُ(1)

ُابذنُشذي ُاإلسذالمُ–(ُوالجماعذةُالسذنةُأهذلُالسذاعةُقيذامُإلذىُالمنصذورةُالناجيذةُالىرقذةُاعتقذاد)الواسذطيةُالعقيدةُ(2)
ُ–ُم1999/ُُهذذذ1420ُ-2ُطُ–ُالرفذذا ُ–ُالسذذل ُأضذذوا ُ-ُالمقصذذودُعبذذدُبذذنُأشذذر ُمحمذذدُأبذذو:ُتُ-ُتيميذذة
 ،ُبتصر ..107-105ص

 بتص  .،29صُ–البنُالقيمُشىا ُالعليلُُ(3)
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 : األش ا  قبل  ق ع ا -  حاجه–اث ا  ال  ر  لمرع   الع   هلل  :ثاج ا  

ََِِّّفََّّيَلِجَََُّّماََّيْعلَمَُّوفيُإثباتُالسورةُلمراتبُالقدرُقالُتعذالى: ِِ ْر
َ
ََّوَمااَِّمنَْهااَََّيُْرجَََُّّوَماَّاْأ

َماءََِِّّمنَََّّيَْنُِلَّ ِينََََّّوقَاَلََّّالَْغُفوُرََّّالر ِحيمَََُّّوُهوَََََّّّۖفِيَهاََّيْعُرجَََُّّوَماَّالس  ِِيَناَََّّلَََّّكَفُرواَّاَّل 
ْ
ًَََُِّّأ اَع َّبََلَََّّٰقُلَّْۖ ََّّالس 

َّ ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ
ْ
ََّّالَْغيْبَََِّّ لِمََََِّّلَأ ة ََِّّمثَْقاُلَََّّعنْهَََُّّيْعَُُّبََََّّّلَّۖ  َماَواتََِِِّّفَََّّذر  ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر

َ
ْصَغرَََُّّوََّلََّّاْأ

َ
َِّمانَّأ

َٰلَِ َّ ْكََبَََُّّوََّلَََّّذ
َ
ََّّأ ََِِّّفََّّإَِّل  بنِي ََّّكََِّاب  ُ[.3ُ،2ُ:سب ُسورة]ُمُّ

ُمَّالُْغُيوِبَّوقالُتعالى:ُ ََّعَل  ِ ََّيْقِذُفَّبِاْْلَ ِّ ِ ََّربِّ ُ[.48:ُسب ُسورة]ُقُْلَّإِن 

حاطتذذهُوشذمولهُلمذاُفذيُالسذذماواتُ فىذيُهذذهُاآليذات،ُتا ذرُسذذعةُعلمذهُسذبحانهُوتعذالىُوا 
ُةبرُأوُصبر.واألر ُم ماُةانُحجمُماُفي اُ

ولذذكُأنُتتليذذلُمذذاُيحذذدثُفذذيُالسذذماواتُواألر ُمذذنُحذذوادث،ُفةذذلُطذذائرُومللذذوقُبلذذ ُ
السذذما ،ُف ذذوُفذذيُعلمذذه،ُوةذذلُدابذذةُعلذذىُاألر ُإالُويعلم ذذا،ُوالُمذذنُةذذائنُفذذيُالمذذاتُاألر ُ

ُوالبحرُإالُعندهُعلمهُسبحانهُف وُعالمُالبيوب،ُالُيعجزهُشي .

سذمُعلذىُعلمذهُسذبحانهُوتعذالىُبمذاُهذوُآتُمسذتقباًلُودلُقولهُتعالىُلت تينةمُمسذبوقةُبالق
وهوُالسذاعة،ُومذنُعلمذهُأنذهُالُيلىذىُعلذىُعلمذهُتعذالىُمثقذالُذرةُوالُأصذبرُمذنُاألجسذادُالتذيُ
ُب اُأهلُالشركُعلذىُعذدمُإتيذانُالسذاعة،ُفذ ينُمذاُةانذتُهذذهُالذذراتُفذيُ ستبلى،ُوهيُالتيُيْحَتجُّ

ُ(1)وعلم اُعندُيُسبحانه.السماواتُأوُفيُاألر ُصبيرةُأوُةبيرةُإالُ

َُّوقذذالُتعذذالىُمىصذذاًلُشذذيئًاُمذذنُعلمذذه:ُ نْااَ ََُُّّكََََُّّّتِْمااُلَََّّماااََّيْعلَاامََُّّاّلِل 
ُ
ََِّغِاايُضَََّّوَماااَّأ

رَْحااامَُّ
َ
ء َََّّوُكَََُِّّّااََّْدادَََُّّوَماااَّاْأ ااَهاَدةََِّّالَْغيْاابَََِّّ لِاامََُّّبِِمْقااَدارََِّّعنْااَد ََََُّّشْ َّالُْمَََّعاااِلََّّالَْكبِاا َََُّّوالش 

ََس َََّّمنََِّّْمنُْكمَََّّْسَواء َّ
َ
ََُّّهاوََََّّوَمانََّّْبِاهَََِّّجَهرََََّّوَمنََّّْالَْقْوَلََّّأ ََّّبِالل يْالََُِّّمْساََّْخف  ُسذورة]ُبِانل َهاارََِّّوََساارِب 

ُ[.10-8ُ:الرعد

بةذذلُشذذي ،ُقذذالُُ-تعذالى–وفذيُمعذذر ُالحذذوارُمذعُأهذذلُالشذذركُتذذدللُعلذىُإحاطذذةُعلمذذهُ
ََّفُهَوَّلَُكْمَّ تعذالى:ُ ْجر 

َ
ِْنَّأ َْلُُكمَّمِّ

َ
ْجارِيَََّّإِنََّّْقُْلََّماََّسأ

َ
ََّّأ ََّّإَِّل  ََََِّّعَ ََََّّٰوُهاوَََّّۖ َّاّلِل  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ َُشاِهيد 

                                                           
 .140،141صُ–22ُجُ–انار:ُالتحرفرُوالتنوفرُُ(1)
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أيُأَنُيُعلذذيمُبمذاُفذيُالصذذدرُمذنُقصذذدُونيذة،ُوذلذكُالُيطلذذعُعليذهُإالُعذذالمُُ،[47:ُسذب ُسذورة]
ُالبيبُسبحانهُوتعالى.

حاطتهُبةلُشي ،ُأنب تُالسورةُبم اُهوُةائنُوفيُإثباتُالسورةُلمرتبةُعلمُيُالمسبقُوا 
للمشذذذرةينُفيمذذذاُبيذذذن م،ُوحذذذال مُمذذذعُبعذذذ ُمذذذنُزعمذذذواُأن ذذذمُعبذذذدوهمُةالمالئةذذذة،ُفعلمذذذهُتعذذذالىُالُ
يقتصرُعلىُماُهوُةائنُفيُالحياةُالدنيا؛ُبذلُبمذاُسذيةونُأبذدًا،ُفذذلكُهذوُعذالمُالبيذوبُجذلُفذيُ

ُعاله.

عين:ُفقذذالُتعذذالىُملبذذرًاُبمذذاُسذذيقعُيذذومُأنُيحشذذرُالمشذذرةينُةبذذرا همُوالمستضذذعىينُالتذذاب
َِّينََََّّوقَاَل ِيََّوََّلََّّالُْقْرآنََِّّبَِهاَٰاَذاَّنُّْؤِمنَََّّلَنََّكَفُرواَّاَّل  ََّّيََديْهَََِّّبنْيَََّّبِاَّل  الُِمونَََّّإِذََََِِّّر ََََّّٰولَوَّْۖۗ ََّموْقُوفُونَََّّالظ 

ََّّإََِلََََّّٰبْعُضُهمََّّْيَرِْجعَََُّّربِِِّهمََِّّْعندََّ ِينََََّّيُقوُلََّّالَْقْوَلَََّّبْعض  ِينَََّّاْسَُّْضعُِفواَّاَّل  واَّلَِّل  ناَُّمََّّْلَاْوََّلََّّاْسََّْكََبُ
َ
َّلَُكن ااَّأ

ِينَََّّقَاَلََُّّمْؤِمننَِيَّ واَّاَّل  ِينَََّّاْسََّْكََبُ ََنْنََُّّاْسَُّْضعُِفواَّلَِّل 
َ
َّبَْلَّۖ َََّّجاَءُكمَّإِذَََّّْبْعدَََّّالُْهَد ََََّّٰعنَََِّّصَدْدنَاُكمََّّْأ

ْرِِمنَيََُّّكنَُّم ِينََََّّوقَاَلََُّّّمُّ ِينَََّّاْسَُّْضعُِفواَّاَّل  واَّلَِّل  ُمُروَننَاَّإِذَََّّْوانل َهارََِّّالل يْلَََِّّمْكرََُّّبَلََّّْاْسََّْكََبُ
ْ
نََِّأ

َ
ََّّن ْكُفرَََّّأ

َِّ نَداًداَََّلَََُّّوََنَْعَلََّّبِاّلِل 
َ
واَََّّۖأ ََسُّ

َ
ًََََّّوأ اَّانل َداَم ُواَّلَم 

َ
ْغََلَلََّّوََجَعلَْناَّالَْعَذاَبَََّّرأ

َ
ْعَناقََِِِّّفََّّاْأ

َ
ِينَََّّأ ََّهْلَََََّّّۖكَفُرواَّاَّل 

َََُّّيََّْْونََّ  [.33-31:ُسب ُسورة]َُيْعَملُونَََََّّكنُواََّماَّإَِّل 

وقذذذالُتعذذذالىُملبذذذرًاُعذذذنُالمالئةذذذةُيذذذومُالقيامذذذةُوتبذذذرئ مُمذذذنُالمشذذذرةينُالذذذذينُزعمذذذواُأن ذذذمُ
ََوْمََّاتلذوهمُشرةا ُمعُيُحينُيحشرهمُجميعذًا:ُ َهَٰاُؤََّلءََِّّلِلَْمََلئَِكاًَََِّّيُقاوُلََُّّثم َََّّمِيًعاَََّيُْْشُُهمَََّّْو

َ
َّأ

نَتََُّّسبَْحانََ ََّّقَالُواَََّّيْعبُُدونَََََّّكنُواَّإِي اُكمَّْ
َ
ن َََّّيْعُبُدونَََََّّكنُواَّبَلَّْۖ ََُّّدونِِهمَِّمنََّوِِلَُّناَّأ ْكََثُُهمۖ ََّّاْْلِ

َ
َّبِِهمَّأ

َّ ْؤِمُنوَن َََّّبْعُضُكمَََّّْيْملُِ ََََّّّلََّّفَاِْلَوْمَََّّمُّ ْفًعاَِّْلَْعض  اََّوََّلََّّن  ِينََََّّوَنُقوُلَََّّضًّ لَُمواَّلَِّل  َّانل ارَََِّّعَذاَبََُّّذوقُواَََّ
بُونَََّّبَِهاَُّكنَُّمَّال ِّتَّ ِ ُ[.42-40:ُسب ُسورة]َُُِكذِّ

 :اث ا  ال  ر  لمرع   الكعا   يا ال  : المحت ظ ثالثا :

ِيانََََّّوقَااَلََّّومماُدلتُعليهُالسذورةُفذيُإثبذاتُالكتابذةُفذيُاللذوحُالمحىذوظ،ُقذالُتعذالى: َّاَّل 
ِِيَناَََّّلَََّّكَفُروا

ْ
ًَََُِّّأ اَع ََّّالس  ََّّبَاَلَََّّٰقُلَّْۖ  ِ ِِيَن ُكمَََّّْوَربِّ

ْ
ََّّالَْغيْابَََِّّ لِامََََِّّلَاأ ة ََِّّمثَْقااُلَََّّعنْاهَََُّّيْعاَُُّبََََّّّلَّۖ  َِِّفَََّّذر 

اااَماَواتَِّ ََِِّّفَََّّوََّلََّّالس  ِِ ْر
َ
ْصاااَغرَََُّّوََّلََّّاْأ

َ
َٰلِاااَ ََِّّمااانَّأ ْكاااََبَََُّّوََّلَََّّذ

َ
ََّّأ ََِِّّفََّّإَِّل  بِاااني ََّّكََِّااااب  ُُسذذذورة]ُمُّ

ُ[.3ُ:سب 
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بذذهُممذذاُفذذيُالسذذماواتُواألر ،ُوممذذاُرزقُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-هذذذاُالعلذذمُالذذذيُأحذذاطُُنإ
للقذذهُمذذنُرزق،ُوممذذاُةذذانُوممذذاُسذذيةون،ُةذذلُذلذذكُمقيذذدُومسذذطورُفذذيُةتذذابُمبذذين،ُوهذذوُاللذذوحُ

ُ.(1)المحىوظُ

َرُقولذهُ ر   َّتعذالى:ُ-وة  ََِِّّفََّّإَِّل  ََّّكََِّاب  بنِي  فذيُأر عذةُمواضذعُفذيُالقذرآنُفذيُةذلُمذرةُُُ(2)مُّ
وشمولهُلكلُشي ،ُلتكونُإشارةُأنُعلمهُُ-تعالى–ونُمن اُمردفهُآلياتُبَينتُإحاطةُعلمُيُتك
ُوتعالىُسطرُفيُلوٍحُمحىوظ،ُوهوُالقدر.ُ-سبحانه-

ْنَُّهَوَِّمنَْهاَِِّفَّوقذالُتعذالى:ُ َّنِلَْعلََمََّمنَّيُْؤِمُنَّبِاْخِرَرةَِِّمم  َّإَِّل  ِنَُّسلَْطان  يِْهمَّمِّ
ََّعلَ َوَماَََّكَنَََّلُ

َّۗ ََََّّٰوَربَُّ َََّّش ِّ  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ ُ[.21ُ:سب ُسورة]َُحفِيظ 

يحىذذسُأعمذذالُعبذذادهُوأقذذوال م،ُويعلذذمُنيذذات مُومذذاُتلىذذيُصذذدورهمُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-ف ذذوُ
ُ(3)ُشرهاُوليرها،ُفالُتلىىُعليهُلافيهُوالُيبيبُعنهُشي .

ُإذُوالقذذذدرةُالعلذذذمُيقتضذذذيُوهذذذوُحىاذذذه،ُفذذذيُهذذذوُمذذذاُمقدرتذذذهُعذذذنُيلذذذرجُالُالذذذذي:ُوالحىذذذيس
ََّّاْجَعلْاِنََّّقَااَلَّ:ُتعذالىُةقولذهُةثيذراًُُبذالعلمُالحىسُيتبعُولذلكُ؛الحىسُماهيةُتتقومُبمجموع ما َََّعَ

َََّّرََّائِنَِّ ِِ ْر
َ
ََّّاْأ ََّّإِنِِّ ُ(4)ُ[.55:ُيوس ُسورة]َُعلِيم َََّّحفِيظ 

َبذاَدةُ َُقذالَُ:َُقذالَُُ،رحمهُيُ-َحْىَصةََُُأب يَُعنُْوهذهُالمرتبةُدلتُعلي اُالسنةُالمط رةُف ُْبذنُ ُع 
ذذهُ ُ-رضذذيُيُعنذذهُ-الَصذذام تُ  ْبن  ذذيََُُيذذا:ُال  ذذدََُُلذذنُُْإ َنذذكَُُ،ب ن  يَمذذانُ َُحق يَقذذةُ َُطْعذذمََُُتج  َُمذذاَُأنََُُتْعَلذذمََُُحتَذذىُاإْل 
نَُُْلمَُُْأَصاَبكَُ َئكََُُية  نَُُْلمَُُْأْلَطَ كََُُوَماُ،ل ي ْلط  يَبكََُُية  ولََُُسم ْعتُ ُ،ل ي ص  ُُ-َوَسَلمَُُْيهُ َعلَُُيُ ُصلىُ-يُ َُرس 

؟َُوَماَذاُ،َرب ُ :َُقالَُُ،اْكت بُْ:َُلهُ َُفَقالَُُ،اْلَقَلمُ ُيُ َُلَلقََُُماَُأَولَُُإ نَُ:ُذَُيق ولُ  يرَُُاْكت بُْ:َُقالََُُأْكت ب  ل ُ َُمَقاد  ُة 

                                                           
 .2892صُ–5ُجُ–ُالقرآنُااللُفيانار:ُُ(1)

 [.3،سو ةسبأ:75،سو ةالنمل:61،سو ة ونس:59]سو ةاألنعام:(2)

 .540ص–8ج–التفس  فيالمح طالبح ،176ص–1ج–للب هقيوالصفاتاألسماءانظ :(3)

 .540ص–8ج–التفس  فيالمح طالبح ،وانظ :185-22ج–والتنو  التح   (4)
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ذيََُُيذاُ،ذُالَسذاَعةُ َُتق ذومََُُحتَذىَُشْي ٍُ ذولََُُسذم ْعتُ ُإ ن  ذيُ،ب ن  َُمذنُْ:ُذَُيق ذولُ ُ-َوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُيُ ُصذلىُ-يُ َُرس 
ن  يَُفَلْيَ َُُهَذاَُغْيرُ َُعَلىَُماتَُ ُ.(1)ذُم 

 :اث ا  ال  ر  لمرع   المش ئ  را عا :

رادتذذذذذذذه،ُُ-سذذذذذذذبحانهُوتعذذذذذذذالى-وفذذذذذذيُمواضذذذذذذذعُمتىرقذذذذذذذةُدلذذذذذذتُالسذذذذذذذورةُعلذذذذذذذىُمشذذذذذذيئةُيُ وا 
ََّقالُتعالى:ُ ِِ ْر

َ
اَماءََِّواْأ ِاَنَّالس  يْاِديِهْمََّوَمااََّرلَْفُهامَّمِّ

َ
َّأ ََّماََّبانْيَ فَلَْمَّيََرْواَّإََِلَٰ

َ
ََّّإِنَّأ

ْ
َََّنِْساْفََّّن َشاأ

ََّّبِِهمَُّ َِ ْر
َ
وََّّْاْأ

َ
ِانَََّّكَِساًفاََّعلَيِْهمََّّْنُْسقِْطََّّأ اَماءََِّّمِّ َٰلِاَ ََِِّّفََّّإِن ََََّّّۖالس  ًًَََّّذ َّعَََّّلِِّاُكَََِِّّّخيَا نِياب  َّمُّ ُسذورة]ُبْاد 

إنُشذذذذذا ُلسذذذذذذ ُب ولئذذذذذكُالكذذذذذذافرفنُاألر ُأوُُ-تعذذذذذذالى–،ُفيتعلذذذذذقُاألمذذذذذذرُبمشذذذذذيئةُيُ[9:ُسذذذذذب 
ُأسقطُعلي مُمنُالسما ُةسىًا.

ََِحَُّغاُدوَُّهاَّعليذهُالسذالم:ُ-وقالُتعالىُفيماُتىضلُبهُعلىُنبيذهُسذليمانُ يَْماَنَّالارِّ
َولُِسلَ

َّ َّ ََّوَرَواُحَهاََّشْهر  َسلْنَاََّشْهر 
َ
نَََِِّّّوِمنَََّّۖ َّالْقِْطرَََِّّعنْيَََََّّلَََُّّوأ ِهََِّّبِإِذْنََِّّيََديْهَََِّّبنْيََََّّيْعَمُلَََّّمنَّاْْلِ َِّمنُْهمََّّْيََِّغَََّّْوَمنَّۖ ََّربِّ

ْمرِنَاََّعنَّْ
َ
عِ َََِّّعَذاِبََِّّمنََّّْنُِذقْهََُّّأ أيُومنُالجنُمنُيعملونُبينُيديهُبمشيئةُُ،[12ُ:سب ُسورة]ُالس 

ذنذذذه،ُفتسذذذليرُيُ ذنذذذهُُ-عليذذذهُالسذذذالم-الجذذذنُلسذذذليمانُُ-سذذذبحانهُوتعذذذالى-يُوا  ةذذذانُبمشذذذيئتهُوا 
ُالكوني،ُفلوُلمُيش ُماُسلرهاُله.

ُقذذالواإلذنُالكذذونيُهذذوُةالمشذذيئةُواإلرادةُالكذذونيين،ُفذذإنُوقعذذتُالُتسذذتلزمُمحبذذةُيُل ذذا،ُ
ُيُبمشذذذيئةُإالُشذذذي ُيحذذذدثُالُفإنذذذهُوقذذذدرهُيُقضذذذا ُهذذذوُاإلذنذ:ُرضذذذيُيُعنذذذه-ُعبذذذا ُابذذذن
رادته ُ.(2)ذوا 

وفيُإغوا ُإبلي ُللمشرةينُتدللُالسورةُعلىُمشيئةُيُالكونيةُوأنُماُشا هُواقذعُببذ ُ
ِاانَّالناذرُعمذنُسذذلرُعلذىُيديذهُإيقذذاعُهذذهُالمشذيئةُواإلرادة،ُقذذالُتعذالى:ُ ََّعلَاايِْهمَّمِّ َوَماااَََّكَنَََّلُ

ْنَُّهَوَِّمنَْهاَِِّفَّشََّ َّنِلَْعلََمََّمنَّيُْؤِمُنَّبِاْخِرَرةَِِّمم  َّإَِّل  َُّۗسلَْطان  ََََّّٰوَربَُّ ََّّ ِّ  ء ََُُّّكََََِِّّّعَ ََََّّشْ :ُسب ُسورة]َُحفِيظ 
                                                           

ُ-3ُطُ–ُلبنذاتُ–ُبيذروتُالعلميذة،ُالكتذبُدارُ-ُعطذاُالقادرُعبدُمحمد:ُتُ-ُالكبرُىُالسننُ-ُالبي قيرواهُُ(1)
ُالعذذاقلينُالبذذالبينُاألحذذرارُمذذنُتجذذوزُالُومذذن,ُُشذذ ادتهُتجذذوزُمذذنُأبذذوابُجمذذاعةتذذابُُ–ُم2003ُُ-ُهذذذ1424ُ

ُالجذذذذامعُصذذذحيح،ُصذذذحيحُاناذذذذر:344ُص(20875ُ)ُحُ–األهذذذذوا ُأهذذذلُشذذذ ادةُبذذذذهُتذذذردُمذذذذاُبذذذابُ-ُالمسذذذلمين
 .405صُ–(2017ُحُ)ُ-ُاإلسالميُالمةتبُ-ُاأللبانيُ-ُوزفاداتهُالصبير

 .271ص–2ج–للن سابو يالف قانو غائبالق آنغ ائب(2)



170
 

–يذذدلُعلذذىُأنُالشذذيطانُمذذاُةذذانُليضذذل مُإالُلحةمذذةُأرادهذذاُيُُ–إالُلذذنعلمُُ–،ُفاالسذذتثنا ُ[21
ضالل مُلحةمةُأرادهاُُ-تعالى ُيُتعالى.-ف ذنُب نُمةنهُمنُغوايت مُوا 

َوََّلََّّورضذيُفذيُالشذىاعة،ُقذالُتعذالى:لمذنُشذا ُُ-سذبحانه–وتثبتُالمشذيئةُفذيُإذنُيُ
ََّ ذَِنَََّلُ

َ
َّلَِمْنَّأ ًَُِّعنَد َُّإَِّل  َفاَع ََََِّّٰنَفُعَّالش  ِعَََّّإَِذاََّحّت  ََّوُهوَََّّۖ َّاْْلَ  ََّّقَالُواَّۖ ََّربُُّكمََّّْقَاَلَََّّماَذاَّقَالُواَّقُلُوبِِهمَََّّْعنَّفَُِّّ

،ُلمذنُأذنُلذهُأيُلمذنُشذا ُأنُيشذىعُيعطيذهُاإلذنُبذ نُيشذىع،ُأوُ[23:ُسذب ُسورة]ُالَْكبِ ََُّّالَْعِلَُّّ
تعذذذالى:ُ-ي شذذذىعُيعطذذذيُاإلذنُأنُيةذذذونُمشذذذىوعًا،ُودَلُعلذذذىُأنُاإلرادةُهنذذذاُبمعنذذذىُالمشذذذيئةُقولذذذهُ

َََِّّّْمنَََّّْوَكم َماَواتََِِِّّفَََّّملَ   َََّّشيًْئاََّشَفاَعَُُّهمَََُّّْْغِنََََّّّلََّّالس  نَََّّْبْعدََِِّّمنََّّْإَِّل 
َ
َذنَََّّأ

ْ
ََُّّيَأ ََرَْضََّّيََشاءََُّّلَِمنََّّْاّلِل  َُو

 (1)ورضي.ُ-تعالى–،ُفاإلذنُلمنُشا ُ[26:ُالنجمُسورة]

ف ذوُيبسذطُالذرزقُلمذنُيشذا ُويقذدر،ُُ-تعالى–وفيُذةرُالرزقُدللتُالسورةُعلىُمشيئتهُ
ِْزَقَّلَِمانَّأيُيةثرهُأوُيقلله،ُةلُذلكُيرجعُإلذىُمشذيئته،ُقذالُتعذالى:ُ َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ ُيََشااءَُّقُْلَّإِن 

ْكََثََّانل اِسَََّّلََّيْعلَُمونََّ
َ
َّأ ََْقِدُرََّوَلَِٰكن  ِْزَقَّ،ُوقالُتعالى:ُ[36:ُسب ُسورة]َُو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ قُْلَّإِن 

َََّّ ََْقِدُرَََّلُ نَفْقَُّمََّوَماَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَِّعَبادِ ََِّو
َ
ِنَّأ ء ََّّمِّ ازِقِنيََََّّراْ َََُّّوُهاوَََّّۖ ََُّيْلُِفهَََُّّفُهوَََََّّشْ :ُسذب ُسذورة]َّالار 

،ُوةلُذلكُلمنُيشا ُأحبهُأوُلمُي حبه.[39
(2)ُ

ذُأثبتذذتُالسذذورةُمشذذيئتهُ التامذذةُفذذيُللقذذه،ُأشذذارتُإلذذىُإرادةُالللذذقُُ-سذذبحانهُوتعذذالى-وا 
ُالتابعةُإلرادةُيُومشيئته.

ِيَنَّآَمُنواَّوََعِمُلواَّأنُالساعةُآتيةُذةرُالحةمةُمن ا.ُفقال:ُُ-تعالى-فلماُذةرُ َْجََِّيَّاَّل  ِ ِلِّ
اِْلَاِتَََّّ ولاَاَٰائِ َََّّالص 

ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ َََّّّرَِم َّكََََّّورِْزق ََّّم  وَلَٰئَِ َّلَُهْمََّعَذاب 

ُ
ِيَنََّسَعْواَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ

َواَّل 
ِِلم َّ

َ
َّأ ِنَّرِِّْجَّ  ،ُفةي ُيسذتقيمُأْنُت نذزعُالمشذيئةُمذنُالللذقُثذمُيحذاكمُةذلُمذن مُ[5-4:ُسب ُسورة]ُمِّ

                                                           
ُالمملكذةُ-ُالرفذا ُالعاصذمة،ُدارُ-ُعمذرُآلُحمذادُبذنُالذرحمنُعبذدُ-ُالعبادُربُتوحيدُإلىُاإلرشادانار:ُُ(1)

 .15صُ-ُهذ1412ُ-2ُطُ–ُالسعوديةُالعر ية

 .522صُ–6ُجُ–تىسيرُابنُةثيرُُ(2)
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علىُماُةانُمجبرًاُعلىُفعلذه،ُفإثبذاتُالسذورةُللجذزا ُللمحسذنُوالثذوابُللمسذي ُلدالذةُعلذىُمشذيئةُ
ُ(1)ُسبحانهُوتعالى.-المللوقين،ُوهيُبذلكُمتعلقةُبمشيئتهُ

الُف ذذذذذذهُاألوامذذذذذرُبذذذذذالُثذذذذذمُإَنُاألوامذذذذذرُوالنذذذذذواهيُالُتكذذذذذونُلمذذذذذنُأجبذذذذذرُعلذذذذذىُاألفعذذذذذال،ُُو ا 
معذذذذذاٍنُوالُيجذذذذذذبُأنُيلقذذذذذىُل ذذذذذذاُاهتمذذذذذام،ُفةيذذذذذذ ُذلذذذذذكُوقذذذذذذدُامذذذذذتألتُبمثل ذذذذذذاُسذذذذذورُالقذذذذذذرآن،ُفقذذذذذذدُ

أنُيعمذذذذذذذذالُمذذذذذذذذنُالصذذذذذذذذالحاتُوأنُُ-علي مذذذذذذذذاُالسذذذذذذذذالم-آمذذذذذذذذرًاُداوودُوسذذذذذذذذليمانُُ-تعذذذذذذذذالىُ-قذذذذذذذذال
ََّوقَاادَِِّّيشذذةرواُيُعلذذىُمذذاُآتذذاهمُمذذنُفضذذلُعاذذيم،ُفقذذدُقذذالُتعذذالى:ُ ِنَّاْعَمااْلََّسااابَِغات 

َ
ْرَِِّفَّأ

ااادَِّ  ْ ََّّۖ ََّصااااِْلًاََّواْعَملُاااواَّالَّس  ْعَملُاااونَََّّبَِمااااَّإِنِِّ تعذذذالى:ُ-،ُوقولذذذهُ[11:ُسذذذب ُسذذذورة]ُبَِصااا  ََََّّ
ِنَََّّْوقَلِيل ََََُّّّۖشْكًراَّداودَّآَلََّّاْعَملُوا ُكورَِّعَبادِيَََّّمِّ ُ[.13ُ:سب ُسورة]ُالش 

لََقاْدَََّكَنََّّلسذب ُبالشذةرُبعذدُأنُأغذدقُعلذي مُمذنُنعمذه:ُ-جلُفيُعاله-ومنُذلكُأمرهُ
َّ َّ  ً َِِّفََّمْسَكنِِهْمَّآيَ ََََِّّّمنَُُّكُواَّۖ َّوَِشَمال ََّّيَِمني َََّّعنََّجن ََّانََِّّلَِسَبإ  ِْزِقََّربُِِّكْمََّواْشُكُرواَََّلُ ة ََّّرِّ ً ََّّبَْدَ َِب َََّّطيِّ ََّوَرب 

،ُفةيذ ُيذامرُبالشذةرُمذنُهذوُالُيملذكُااللتيذار،ُفيعاقذبُوفاالذذُعلذىُ[15:ُسذب ُسذورة]َُغُفور َّ
ُ(2)ماُأمرُبه.ُتقصيرهُفيُإتيان

ُمذنُ واآلياتُالتيُي حاورُفي اُالمشرةون؛ُلتدلُعلىُأنُالعبذدُغيذرُمجبذور،ُفةيذ ُي حذاور 
ُالُيملكُالتصر ُفيُأفعالهُوالُفيُقرارتهُ؟!

 :اث ا  ال  ر  لمرع   الخ ق خام ا :

مماُفذيُالسذماواتُوفذيُاألر ،ُُشي ُةلُلالقُ-سبحانهُوتعالى-ب نُيُُاإليمانوهوُ
ُقولُوفعل.ُمنُعن اُيصدرُوماُلصىاتُهذهُالمللوقاتُوأعيان اُشاملُللقهُو

وفذذذذذذيُإثبذذذذذذاتُمرتبذذذذذذةُالللذذذذذذقُاتلذذذذذذذتُالسذذذذذذورةُأكثذذذذذذرُمذذذذذذنُطرفذذذذذذق،ُفمذذذذذذنُاثبذذذذذذاتُالللذذذذذذقُ
للحمذذذذدُوذةذذذذرُملكذذذذهُلمذذذذاُفذذذذيُهذذذذذاُالكذذذذونُمذذذذنُسذذذذمواتُوأراضذذذذينُومذذذذاُُ-تعذذذذالى-بذذذذذةرُاسذذذذتحقاقهُ

ََّمااااَِِّفَّفذذذي ن،ُقذذذالُتعذذذالى:ُ ِيَََّلُ َِّاَّل  َّاْْلَْماااُدَِِّفَّاْْلَْماااُدَّّلِِل  ََّوََلُ ِِ ْر
َ
اااَماَواِتََّوَمااااَِِّفَّاْأ َّالس 

                                                           
 .644صُ–2ُجُ–شرحُالعقيدةُالطحاويةُالبنُأبيُالعزُالحنىيُُ(1)

 .139صُ–شرحُالعقيدةُالطحاويةُالبنُأبيُالعزُالحنىيُُ(2)
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،ُفذذالُيسذذتحقُإلذذهُالحمذذدُعلذذىُملذذكُشذذي ُإالُ[1ُ:سذذورةُسذذب ]َّاْْلَبِاا ََُّّاْْلَِكاايمَََُّّوُهااوَََّّاْخِرااَرةََِّ
ُ.(1)إذاُةانُلالقُماُاستحقُالحمدُألجلهُ

وبطرفقُألذرىُتقذررُالسذورةُهذذهُالمرتبذة،ُبنىذيُالشذرفك،ُفنىذتُالشذركُمذنُأصذولهُةذ قوىُ
ُ-جذَلُفذيُعذاله-األدلةُالقرآنيةُعلذىُنىذيُأنذواعُالشذركُةافذة،ُوفذيُذلذكُداللذةُعلذىُتىذردهُبذالللقُ

ًَََُِّّنَفعَََُّّوََّلَّقذالُتعذالى:ُ َفاَع ََِّّعنَد ََُّّالش  ذِنَََّّلَِمنََّّْإَِّل 
َ
ََََّّلََُّّأ َََّٰۖ ََِّّإَِذاََّحّت  َّقَااَلَََّّمااَذاَّقَاالُواَّقُلُاوبِِهمَََّّْعنَّعََّفَُِّّ

 .(2) [23]ُسورة: الَْكبُِ ََّّالَْعِلَََُّّّوُهوََّۖ ََّّاْْلَ  ََّّقَالُواۖ َََّّربُُّكمَّْ

 

  

                                                           
 .221صُ–1ُجُ–شىا ُالعليلُ(1ُ)
 .351صُ-1ُجُ–مدارجُالسالكينُ(2ُ)
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 :الثالث املبحث

 .للظاملني والعقاب للمنمنني منهج سورة سبأ يف إثبات اجل اء

 وفيه ثالثة مطالب:

 واصطالحًا.املطلب األول: تعريف اجل اء والعقاب لغة 

 املطلب الثاني: اجل اء )الثواب( يف سورة سبأ.

 املطلب الثالث: العقاب يف سورة سبأ.
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 :الثالث الم حث

 . ظالم  ل عذا ال   مممج  ل  ج ا مج س   ر    ق يا اث ا  ال

تقذذذررُالسذذذورةُعقيذذذدةُالجذذذزا ُوالعقذذذابُفذذذيُأولُفصذذذول ا،ُحيذذذثُالثذذذوابُوالعقذذذابُمذذذنُلذذذوازمُ
األوامذذرُوالنذذواهي،ُفذذالُيسذذتويُمذذنُلذذال ُاألمذذرُوتجاهذذلُالن ذذيُممذذنُاسذذتقامُباتبذذاعُمذذاُأ مذذرُبذذه،ُ

َْجاَِّيََّفذيُذةذرُحةمذةُالبعذثُوقيذامُالسذاعة:ُُ-واجتنبُماُن يُعنه،ُقالُتعذالى ِ
ِيانَََِّّلِّ َّآَمُناواَّاَّل 

اِْلَاتَََِّّعِملُواوََّ ََّّالص  وَلَٰئَِ ََّۖ
ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ َََّّورِْزق ََّّم  ِينََََّّكرَِم  وَلَٰئَِ ََُّّمَعاِجََِّنَََّّآيَاَِِناَِِّفَََّّسَعْواََّواَّل 

ُ
َّلَُهامََّّْأ

َّ ِنََّعَذاب  ِِلم ََّّرِِّْجَّ ََّّمِّ
َ
ُ[.4،5:ُسب ُسورة]ُأ

ََُِِّّلَْجااَِّيََّوقذذالُتعذذالى:ُ ََُُّّك ََّّاّلِل  َََّّإِن َََّّكَسااَبْتَََّّماااََّنْفااس  ُسذذورة]ُاْْلَِساااِبََََّّسَِااعََُّّاّلِل 
ُ[.51:إبراهيم

ْصَحاُبََّّيَْسََّوِيَََّّلَّوقذالُتعذالى:ُ
َ
ْصَحاُبََّّانل ارََِّّأ

َ
ن ًَََِّّوأ ْصَحاُبََّّاْْلَ

َ
ُالَْفاائَُِّونَََُّّهامََُّّاْْلَن اًََِّّأ

ُ[.20:ُالحشرُسورة]

 .ععردف الج ا   العذا  ل    ا ط حا   :المط   األ  

 :الج ا  يا ال    :  ال  

ُ(1).ذتقاضيته:ُدينيُوَتجازفتُ .ُوباإلسا ةُباإلحسانُةاف :ُأيُجزا ،ُيجزُيُجزُى:ُجزُيذ

،َُعَلىُالم ةافَ ة:ُالَجزا ُ :َُجز يَُوقيل:ُذ َزا ًُُم َجاَزاةًُُوَجاَزاهَُجَزا ًَُُوَعَلْيهُ ُب هُ َُجَزاهُالَشْي   ُ(2)ذ.وج 

ونُ ُالَُذُ:اْلَىَرا ُ َُقالَُ ونُ ُوَجاَزْفتهُاْلَلْيرُ ُف يُإ الََُُجَزْفت هَُية  ُ(3)ُذ.َوالَشر ُ ُاْلَلْيرُ ُف يَُية 

                                                           
 .164صُ–6ُجُ–ةتابُالعينُُ(1)

 .143ُصُ–14ُجُ–ُالعربُلسانُ(2)

 .100ُصُ–11ُجُ–ت ذيبُاللبةُُ(3)
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قاباًُُويةونُ َُثوابًا،ُيةوُنُالجزا ُ ذُ:ال ْيَثمقالُ َّْ:ُوعزَُُجلَُ-ُيَُقالَُ.ُع  َّإِنََّجاََّآُؤ َََُّّفَمااَّقَالُوا
الِِمنيَََََّّنَِّْيََّكَذلَِ َََّّجََّاُؤ َََُّّفُهوَََّّرَْحلِهََِِِّّفََّّوُِجدََََّّمنَََّّْجََّاُؤ ََُّّقَالُواَََّكذِبنَِيََُّّكنَُّمَّْ ذ ُسورة]َُّالظ  :ُي وس 
ُ(1)ُ.ذُ[75ُ،74

 :العذا  يا ال    :ثاج ا  

ُعاق بذذذةُ :ُويقذذذال.ُوع ق بذذذاًَُُعواق ذذذبَُُوف ْجَمذذذعُ ُهذذذا ُبذذذالُأيضذذذاًُُوعاق ذذذبُ ُآلذذذر ه،:َُشذذذي ٍُُةذذذلَُُوعاق َبذذذةُ 

ُ(2)وع َقبُ ُوعاق بُ ُوَعواق بُ 

ُ(3)والمعاقبةذ.ُاْلعَقابُب َمْعنىَُعاق َبةُعاقَبهُي َقالذ:ُاْلىرا َُقالَُ

ْقباهاَُيلا ُ َُوالذُ:َُثْعَلبُ َُقالَُ َُيرجعََُُأنَُعم لََُُماُعاق بةَُُ-َوَجلََُُعزَُ-ُيُ َُيلا ُ ُالََُُمْعَناهُ :ُع 
ْقذذبُ .ُنحذذنُ َُنلذذا ُ َُةَمذذاُالعاقبذذة ،ُف ذذيَُعَلْيذذهُ  ق ذذبُ ُوالع  ْثذذلُ ُالعاقبذذة ،:ُوالع  ذذرٍُُع ْسذذرٍُُم  ْنذذه.ُوع س  َُقْول ذذهُ -ُوم 
ْقباًَُُوَلْيرُ َُثوابًا،َُلْيرُ ُه وَُ:َُتَعاَلى ُ(4)ُذع 

قابُ  ذوً ا؛َُفعذلُب َمذاُالرجذلََُُتْجذزُيَُأنُوالم عاَقبذةُوالع  ُمعاَقبذةُب َذْنب ذهُ ُوعاَقبذه.ُالع ق وبذةُواالسذمُ ُس 
قاباًُ ُ(5)ُ.ب هُ َُأَلَذه:ُوع 

  :ثالثا : الج ا   العذا  يا اال ط :

الشذرُوهذوُبمعنذىُالعقذابُةمذاُذ ةذرُالجزا ُقدُيةونُفيُالليرُوهوُبمعنذىُالثذوابُأوُفذيُ
ُفيُالتعرف ُالل بوي.

ُ

                                                           
 .98ُصُ–11ُجُ–ُاللبةُت ذيبُ(1)

 .179صُ–1ُجُ–ةتابُالعينُُ(2)

 .182صُ–1ُجُ–اللبةُت ذيبُ(3)

 .611ُصُ–1ُجُ–ُالعربُلسانُ(4)

 .619ُصُ–1ُجُ–المصدرُالسابقُُ(5)
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الجزا ُفيُالليذرُ)ُالثذوابُ(:ُهذوُمذاُيةذافئُيُبذهُعبذادهُالمذامنينُوفثيذب مُعلذىُإيمذان مُ
حسذذذان مُوطذذذاعت مُفذذذيُالذذذدنياُأوُفذذذيُاآللذذذرة،ُوقذذذدُيطلذذذقُالجذذذزا ُعلذذذىُمذذذاُيلقذذذاهُالمسذذذي ُجذذذرا ُ وا 

ُُ(1)ُإسا ته.

علذىُالعصذاةُأوُالمشذرةينُأوُمذنُةىذرُبذ نعمُُ-جذلُوعذال–أماُالعقاب:ُف وُماُينزلذهُيُ
جذذرا ُعصذذيان مُوطبيذذان مُوا عراضذذ مُعذذنُأمذذرُيُوقذذدُيعجذذلُيُل ذذمُالعقذذابُفذذيُُ-تعذذالى–يُ

ولَئِ ََّالدنياُأوُيدلرهُل مُفيُاآللرة،ُويطلقُعليهُجزا ُقالُتعالى:ُ
ُ
ن َََّّجََّاؤُُهمََّّْأ

َ
ًَََّّهِمََّْعلَيََّّْأ ََِّّلَْعَن َّاّلِل 

ْمَعِنيََََّّوانل اِسَََّّوالَْمََلئَِكًَِّ
َ
ُ(2)ُ[.87ُ:عمرانُآلُسورة]ُأ

  

                                                           
 .600ُصُ-1جُ-انارُشرحُالعقيدةُالطحاويةُ(1)

 انارُالسابق.ُُ(2)ُ
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 :الج ا  )الث ا ( يا   ر    ق :المط   الثاجا

يمذان مُبذهُُ-سبحانهُوتعالى-ذةرُيُ أنهُيثيبُعبذادهُالمذامنينُعلذىُطذاعت مُوشذةرهمُوا 
وقدُقررتُالسورةُأنُالثوابُعلىُالمامنينُينزلُورحمته،ُُ-تعالى–وتوحيده،ُوذلكُمنُبابُةرمهُ

ُفيُالدنياُواآللرة.

 :الدالل  ع   الج ا  )الث ا ( يا الدج ا :  ال  

ُأقرتُالسورةُالثوابُلمنُأحسنُوأنابُفيُالدنياُوذلكُةماُا رُفيُموضعين:

األول:ُلمذذاُدعذذتُالسذذورةُللتىةذذرُوالتذذدبرُلمذذاُفذذيُالسذذماواتُواألر ُوأَنُفذذيُهذذذاُالللذذقُ
مذذاُتىضذذلُبذذهُعلذذىُمذذنُتذذابُوأنذذابُدووادُُ-تعذذالى–آليذذاتُلكذذلُعبذذدُتائذذبُراجذذعُإلذذىُر ذذه،ُذةذذرُ

ِِبََِّّجَباُلََّّيَاَّۖ َّفَْضًَلََِّّمن اَّودوداَّآَِيَْناََّولََقدَّْعلي ماُالسالم.ُفقال:ُ-وسليمانُ وِّ
َ
ْ ََََّّمَعهََُّّأ نَل ااَّۖ ََّوالط 

َ
َََّلَََُّّوأ

ِديَدَّ ْدَِّ ََّّاْْلَ ْرَِِّفَّالَّس  ِ ََّوقَدِّ ِنَّاْعَمْلََّسابَِغات 
َ
ََّّۖ ََّصاِْلًاََّواْعَملُواَّأ ْعَملُونَََّّبَِماَّإِنِِّ :ُسذب ُسذورة]ُبَِص  ََََّّ

10،11].ُ

َِحََََّّولُِسلَيَْمانََّعليذهُالسذالم:ُ-وقالُفذيُسذليمانُ َسالَْناََّشْهر َََّّوَرَواُحَهاََّشْهر ََُّّغُدوَُّهاَّالرِّ
َ
َََّلَََُّّوأ

نَََِِّّّوِمنَََّّالْقِْطرَََِّّعنْيََّ ِهََِّّبِإِذْنََِّّيََديْهَََِّّبنْيََََّّيْعَمُلَََّّمنََّّْاْْلِ ْمرِنَاََّعنََِّّْمنُْهمََّّْيََِّغَََّّْوَمنَََّّْربِّ
َ
ََّعاَذاِبََِّّمانََّّْنُِذقْاهََُّّأ

عِ َِّ َََماثِيَلََََّّّمَارََِبََِّّمنََّّْيََشاءَََُّّماَََّلَََُّّيْعَملُونَََّّالس  َواَّوَِجَفان َََّّو ُدور ََّّبَََِّكْْلَ
َََّّوقُ َّداودَّآَلََّّاْعَملُواََّراِسَيات 

ُكورََُِّّعَبادِيَََِّّمنَََّّْوقَلِيل ََُّّشْكًرا ُ(1)ُ[.12،13:ُسب ُسورة]ُالش 

سذذذذبحانهُ-فحاصذذذذلُاألمذذذذرُأَنُيُآتذذذذاهُجذذذذزاً ُلذذذذهُعلذذذذىُإنابتذذذذه،ُفىذذذذيُغيذذذذرُمذذذذرةُيذذذذذةرُيُ
بعذذدُفضذذلهُُ-سذذبحانه-يُمذذعُإنابتذذهُوتو تذذه،ُفيا ذذرُأَنُمذذاُآتذذاهُُ-عليذذهُالسذذالم-داوودُُ-وتعذذالى

نابتهُ ُعليهُالسالم.-ةانُمنُتو تهُوا 

نُثذذذذذذانيُمذذذذذذاُدلذذذذذذتُعليذذذذذذهُالسذذذذذذورةُمذذذذذذنُثذذذذذذوابُالذذذذذذدنياُهذذذذذذوُمذذذذذذاُيةذذذذذذونُمتعلقذذذذذذًاُبجذذذذذذن ُ وا 
نُاإلحسذذذذانُيقابذذذذلُباإلحسذذذذان،ُفلمذذذذاُةذذذذانُالمنىذذذذقُمالذذذذهُابتبذذذذا ُوجذذذذهُيُمحسذذذذنًاُلمذذذذنُ العمذذذذل،ُوا 

أللىذذذذهُعلذذذذىُمذذذذاُأنىذذذذق،ُقذذذذالُتعذذذذالى:ُُهذذذذوُفذذذذيُحاجذذذذةُللمذذذذال،ُأحسذذذذنُيُإليذذذذهُوقابذذذذلُجذذذذزا هُبذذذذ ن

                                                           
 .272صُ–19ُجُ–ُالقرآنُت وفلُفيُالبيانُجامعانار:ُُ(1)
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َََّّّْإِن ََّّقُل ِ ِْزَقََّّيَبُْسُطَََّّربِّ ََِِّّمانََّّْيََشاءََُّّلَِمنَّالرِّ ََْقاِدرََُِّّعَباادِ  ََََّّلَََُّّو نَفْقاَُّمََّوَمااَۖ
َ
ِانَّأ ء ََّّمِّ ۖ َََُّّيْلُِفاهَََُّّفُهاوَََََّّشْ

ازِقِنيََََّّرااْ َََُّّوُهااوََّ اإلحسذذانُ،ُفلمذذاُةذذانواُمذذنُالمحسذذنينُجذذازاهمُيُبذذذلكُ[39:ُسذذب ُسذذورة]ُالاار 
ُ(1)فقالُف وُيللىه،ُفةانُالجزا ُمنُجن ُالعمل.

وممذذاُيذذدللُعلذذىُمذذاُأقرتذذهُالسذذورةُمذذنُأَنُيُي لل ذذ ُعلذذىُمذذنُأنىذذق،ُمذذاُجذذا ُفذذيُالسذذنةُ
ذيَُ-ُه َرْفذَرةََُُأب ذيَُعذنُْالمط ذرةُ ذنَُُْمذا:ُذَُقذالَُُ-َوَسذَلمََُُعَلْيذهُ ُيُ ُصذلىُ-الَنب ذيََُُأنَُُ-َعْنذهُ ُّللَاُ َُرض  َُيذذْومٍُُم 

َبذذادُ ُي ْصذب حُ  ،َُمَلَكذذانُ ُإ الَُُف يذذه ،ُالع  ه َماَُفَيق ذذولُ َُيْنذز اَلن  ذذمَُ:َُأَحذذد  ْنى ًقذاُأَْعذذطُ ُالَل   ذذمَُ:ُاآلَلذذرُ َُوَيق ذذولُ َُلَلًىذذا،ُم  ُالَل  
ًةاُأَْعطُ  ُ(2)ذَُتَلًىاُم ْمس 

 :الدالل  ع   الج ا  )الث ا ( يا اآلخر  :ثاج ا  

اآللذذرةُلمذذنُآمذذنُوصذذلحُعملذذه،ُومذذنُذلذذكُمذذاُذةذذرهُتعذذالىُفذذيُوأقذذرتُالسذذورةُبوقذذوعُثذذوابُ
ذةذذرُحةمذذةُالبعذذثُوالسذذاعة،ُب َنذذهُباعذذثُالنذذا ُليجذذزيُالمذذامنُومذذنُعمذذلُصذذالحًاُعلذذىُإيمانذذهُ

حسانه. ُ(3)وعملهُالصالحُوا 

َْجَِّيََّقالُتعالى:ُ ِ ِينَََِّّلِّ اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  وَلَٰئَِ ََََّّّۖالص 
ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ ُسورة]َُكرَِم ََّّرِْزق َّوَََّّم 

ُلمذابذالمبىرةُفذيُالذدنياُُالصذالحُبالعمذلُإيمذان مُحققذواالذذينُُالمذامنينُمذنُالسعدا ُلينعم،ُ[4:ُسب 
ُ(4)ُ.فيُاآللرةُيُرزُقُمنُرزُقُول مُ،لطاياُمنُمن مُيقع

ْمااَوالُُكمَََّّْوَماااتعذذالى:ُ-وممذذاُأوردتذذهُالسذذورةُلتقذذررُعقيذذدةُالجذذزا ُوالثذذوابُقولذذهُ
َ
ََّوََّلََّّأ

ْوََّلُدُكم
َ
ُِبُكمََّّْبِال ِّتََّّأ َقرِّ ََُّّزلَِْفَََِّّٰعنَدنَاََُّ وَلَٰئَِ َََّّصاِْلًاَّوََعِمَلََّّآَمنََََّّمنََّّْإَِّل 

ُ
اْعِفَََّّجاََّاءََُّّلَُهمََّّْفَأ ِ َّبَِمااَّالضِّ
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ااا:َُتَعذذاَلىُّللَاُ َُقذْولُ َُبذذابُ ُ-ةتذذابُالزةذذاةُُ–ُالبلذذارُيُصذذحيحُ:البلذارُيُرواهُ(2) م 
َ
ْعَطاا ََّماانََّّْفَأ

َ
َ ااَ،،َّأ َقَََّّوا ََّوَصااد 

ُ ََُّّبِاُْلْسَن، ِ اَّلِلْيَُّْسَ ،َّفََسُنيََّسِّ م 
َ
َبَََّّواْسََّْغَن،َََّبَِلَََّّمنَََّّْوأ ا ََُّّبِاُْلْساَن،ََّوَكاذ  ُ ِ ا َّفََسُنيََّسِّ [6ُ:ُالليذل]ُلِلُْعَّْسَ

مَُ»  .115ص(1442ُ)ُحُ-«َلَلًىاَُمالٍُُم ْنى قَُُأَْعطُ ُالَل  
 .242صُ–4ُجُ–ُالت وفلُوأسرارُالتنزفلُأنوار،261ُصُ–14ُجُ–ُانار:ُتىسيرُالقرطبيُ(3)
:ُالمتذذوفى)ُ-ُعن مذذاُيُرضذذيُ-ُعبذذا ُبذذنُيُلعبذذد:ُينسذبُ-ُعبذذا ُابذذنُتىسذذيرُمذذنُالمقبذذا ُتنذذوفراناذر:ُُ(4)

ُالكتذذذبُدارُ-ُ(هذذذذ817:ُالمتذذذوفى)ُالىيروزآبذذذادىُيعقذذذوبُبذذذنُمحمذذذدُطذذذاهرُأبذذذوُالذذذدينُمجذذذد:ُجمعذذذهُ-ُ(هذذذذ68
 .2893صُ-5ُجُ–،ُفيُااللُالقرآن359ُصُ–ُلبنانُ–ُالعلمية
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،ُفإَنُهذذاُالنعذيمُمذنُمذاٍلُوولذدُالُيسذتوجبُنعذيمُ[37:ُسب ُسورة]ُآِمُنونَََّّالُْغُرفَاتََِِِّّفَََّّوُهمَََّّْعِملُوا
ُُ(1)استلدمُفيماُيتوافقُمعُاإليمانُبصرفهُفيُالعملُالصالح.اآللرةُإالُإذاُ

ََّّإِن ََّّقُلَّْتعالى:ُ-وفيُقولهُ ِ ِْزَقََّّيَبُْسُطَََّّربِّ ََِِّّمنََّّْيََشاءََُّّلَِمنَّالرِّ ََْقِدرََُِّّعَبادِ  نَفْقَُّمََّوَماَََََّّۖلَََُّّو
َ
ِنَّأ َّمِّ

ء َّ ازِقِنيََََّّرْ َََُّّوُهوََّۖ َََُّّيْلُِفهَََُّّفُهوَََََّّشْ بع ُأهلُالعلذمُإَنُهذذاُالتعذوي ُقذدُُ،ُقال[39:ُسب ُسورة]ُالر 
ُ(2)يةونُفيُالدنياُأوُفيُاآللرةُواألمرُفيُذلكُيتعلقُبمشيئتهُسبحانه.

  :ع    ج اع الجع   يا اآلخر    ر    قدالل   :ثالثا  

ُتُالسورةُبع ُأنواعُالنعيمُالذيُي جزىُب اُأهلُالجنةُممنُآمنُباهللُواليومُاآللر.أقُر

 رزقُةرفم: .1

ُ-لعبادهُالمامنينُممنُأنعمُعليهُبمبىرتهُفيُالجنةُلهُرزقُةذرفمُفقذالُ-تعالى–وقدُأعَدُ
َْجَِّيََّسبحانه:ُ ِ

ِينَََِّّلِّ اِْلَاتََِّّوََعِملُواَّآَمُنواَّاَّل  وَلَٰئَِ ََََّّّۖالص 
ُ
ْغفَِرة ََّّلَُهمَّأ ُ.[4:ُسورةُسب ]َُكرَِم َََّّورِْزق ََّّم 

ولَئَِ َّوقالُتعذالى:ُ
ُ
اَّالُْمْؤِمُنونَََُّّهمََُّّأ َُكارَِم َََّّورِْزق َََّّوَمْغفِاَرة َََّّربِِِّهامََِّّْعنْادََََّّدرََجات ََّّلَُهمَََّّْحقًّ

 [.4:ُاألنىالُسورة]

 البرفات:ُ .2

ْمَوالُُكمَََّّْوَماُداللةُالسورةُعلىُالبر ُقالُتعالى:
َ
ْوََّلُدُكمََّوََّلََّّأ

َ
ُِبُكمََّّْبِال ِّتََّّأ َقرِّ َِّعنَدنَاََُّ

ََُّّزلَِْفََّٰ وَلَٰئَِ َََّّصاِْلًاَّوََعِمَلََّّآَمنََََّّمنََّّْإَِّل 
ُ
ْعِفَََّّجََّاءََُّّلَُهمََّّْفَأ ِ ُسورة]ُآِمُنونَََّّالُْغُرفَاتََِِِّّفَََّّوُهمَََّّْعِملُواَّبَِماَّالضِّ

ُ[.37:ُسب 

ُ  

                                                           
 .209صُ–25ُجُ–ُالبيبُمىاتيحانار:ُُ(1)
 .249صُ–4ُجُ–ُالت وفلُوأسرارُالتنزفلُأنوارانار:ُُ(2)
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ذولََُُأنَُُ-رضذيُيُعنذه-ودلتُالسنةُعلىُالبر ُفيُالجنةُفعنُسعدُبنُسذ لُ ُ-يُ َُرس 
ُف ذذيُاْلَكْوَةذذبَُُتَذذَراَ ْونََُُةَمذذاُاْلَجَنذذةُ ُف ذذيُاْلب ْرَفذذةََُُلَيتَذذَراَ ْونَُُاْلَجَنذذةُ ُأَْهذذلَُُإ نَُذ:َُقذذالَُُ-َوَسذذَلمََُُعَلْيذذهُ ُيُ ُصذذلى
ُ(1)ذُالَسَما ُ 

ذذيَُ-ُاأْلَْشذذَعر ي ُ َُمال ذذكٍُُعذذنُأبذذيوفذذيُالبذذر ُفقذذدُروىُ ذذولُ َُقذذالَُ:َُقذذالَُُ-َعْنذذهُ ُيُ َُرض  ُ-يُ َُرس 
ذنَُُْااه ر َهذاُي َرُىُغ ْرَفةًُُاْلَجَنةُ ُف يُإ نَُ:ُذَُوَسَلمََُُعَلْيهُ ُيُ ُصلى َ ذاُم  ن  ن َ ذاَُباط  ذنَُُْوَباط  ُأََعذَدَهاَُااه ر َهذا،ُم 

َيامََُُوَتاَبعَُُالَطَعامََُُوَأْطَعمَُُاْلَكاَلمََُُأاَلنَُُل َمنُُْيُ  َيامُ َُوالَنا  ُُب الَلْيلُ َُوَصَلىُالص   ذُن 
(2)ُ

  

                                                           
ُيذرُىُةمذاُالبذر ،ُأهذلُالجنذةُأهذلُترائذيُبذابُ-وأهل ذاُنعيم ذاُوصذىةُالجنذةُةتذابُ-صذحيحُمسذلمُُ:مسلمُرواهُ(1)

 .2177ص(2830ُ)ُحُ–السما ُفيُالكوةب
ُ-3ُطُ–ُلبنذاتُ–ُبيذروتُالعلميذة،ُالكتذبُدارُ-ُعطذاُالقادرُعبدُمحمد:ُتُ-ُالكبرُىُالسننُ-ُالبي قيرواهُُ(2)

ُوأفطرُضعىاُنىسهُعلىُيل ُلمُإذاُب ساُالصيامُبسردُيرُلمُمنُبابُ-ُالصيامُةتابُ-ُم2003ُُ-ُهذ1424ُ
ُيُعبذذدُبذذنُمحمذذدُ-ُالمصذذابيحُمشذذةاة،ُصذذحيحُاناذذر:495ُص(8479ُ)ُحُ–صذذوم اُعذذنُن ذذيُالتذذيُاأليذذام

ُ-ُاأللبذذانيُالذذدينُناصذذرُمحمذذد:ُتُ-ُ(هذذذ741:ُالمتذذوفى)ُالتبرفذذزُيُالذذدين،ُولذذيُي،ُعبذذدُأبذذوُالعمذذري،ُاللطيذذب
 .388صُ–(1232ُحُ)ُ–1985ُُ–3ُطُ–ُبيروتُ–ُاإلسالميُالمةتب
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   ر    ق.العذا  يا  :المط   الثالث

أنواعُالجزا ُوهوُالعقابُوردتُآياتُعديدةُبينتُعقابًاُي نذالُُوفيُداللةُالسورةُعلىُثاني
ُفيُاآللرةُوآلرُيجازىُبهُالكىورُفيُالدنيا.

بذذهُمذذنُُ-سذذبحانه–وقذذدُأوردتُالسذذورةُالعقذذابُفذذيُالذذدنياُواآللذذرةُحيذذثُنالذذهُأقذذوام،ُوتوعذذدُ
ُ(1)ُةىرُوأشركُوالمُوأعر .

 :دالل  ال  ر  ع   العذا  يا الدج ا :  ال  

نُ -العذابُقدُيسبقُليةونُفيُالدنياُلمنُأرادُيُأنُينزلُعليهُعذابه،ُفعنُأبذيُحيذوةوا 
:ُقيذلُاللذذةُفذيُوالمذنبصُالمعيشذةُفيُوالضيقُالعبادةُفيُالوهنُالمعصيةُجزا قال:ُذُ-رحمهُي

ُ(2)ذإياهاُينبصهُمنُجا هُإالُحاللُلذةُيصاد ُال:ُقالُالمنبصُوما

مَّبِاهَِّمنُةىرُبالبعثُأنهُفيُالضاللُالبعيذد:ُُ-تعالى–وص ُ
َ
ََِّكاِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفاََتَ َٰ

َ
أ

ََّّۗ  ً ِينَََّّبَلََِِّّجن  ََِّّيُْؤِمنُونَََََّّّلََّّاَّل  ََلِلَّاْْلَعِيدَِّالَْعذَََِِّّفََّّبِاْخِرَرة ُ–،ُفلماُات مواُالنبي[5:ُسب ُسورة]َُّاِبََّوالض 
ََّفَمنََّّْتعذالى:-لبس مُيُالضالل،ُوذلذكُمثذلُقولذهُبالجنون،ُعوقبواُب نُأُ-صلىُيُعليهُوسلم

ََُّّيُرِدَِّ نََّّْاّلِل 
َ
حَََّّْيْهِديَهََُّّأ ْسََلمَََِّّصْدَر ََُّّيَْْشَ نََّّْيُرِدَََّّْوَمنََّّْلِْْلِ

َ
ًِقاََّصْدَر ََََُّّيَْعلََّّْيُِضل هََُّّأ َماََّحرًَجاََّضيِّ ن 

َ
دَََُّّكأ ع  َِِّفََّّيَص 

َماءَِّ ََََُّّيَْعاُلَََّّكاَذلَِ ََّّالس  ََّّالارِِّْجَسََّّاّلِل  ِيانَََََّّعَ ،ُفمذنُأرادُيُ[125:ُاألنعذامُسذورة]ُيُْؤِمُناونَََََّّّلََّّاَّل 
ُ(3)إضاللهُبةىره،ُأعماهُعنُالحقُوال دى.

ْنُللقهُفيُالدنيا،ُأنُيْلس ُب ذمُاألر ُُُ ومماُأقرتهُالسورةُمماُيعاقبُبهُيَُمْنُشا ُم 
ََِّّبِهََِّّفََخَسْفَناةماُلس ُيُاألر ُبقارونُعقابًاُله:ُ َََّّوبَِدارِ  َِ ْر

َ
ً ََِّّمنََََّّْلََََُّّكنََََّّفَماَّاْأ ونَهََُّّفَِئ ََّينُُْصُ

ََُِّّدونََِِّّمنَّْ ُ[.81:ُالقصصُسورة]ُالُْمنََُِّْصَِنَََِّّمنَََََّّكنََََّّوَماَّاّلِل 

                                                           
 .272صُ–19ُجُ–ُالقرآنُت وفلُفيُالبيانُجامعانار:ُُ(1)

 .692صُ–6ُجُ–الدرُالمنثورُفيُالتىسيرُبالم ثورُُ(2)

 .544صُ–9ُجُ–ُالقرآنُآيُت وفلُعنُالبيانُجامع،263ُصُ–14ُجُ–انار:ُتىسيرُالقرطبيُُ(3)
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نُشا ُ عليذهُالسذالم:ُ-أنزلُعلي مُعذابًاُمنُالسما ،ُةماُفعذلُبقذومُموسذىُُ-سبحانه–وا 
ََّل ِينََََّّفَبد  لَُمواَّاَّل  ِيََّغْ َََّّقَْوًَّلََََّّ نََّْنْلَاَّلَُهمََّّْقِيَلََّّاَّل 

َ
ََّّفَأ ِينَََََّّعَ لَُمواَّاَّل  اَماءََِِّّمنَََّّرِْجًَّاَََّ َََّكنُاواَّبَِمااَّالس 

ُ(1).[59:ُالبقرةُسورة]َُيْفُسُقونََّ

نزالُالعذابُمنُالسما ُلمنُأنةرُالبعذثُفقذالُتعذالى:ُ فَلَْمَّوفتحصلُالوعيدُباللس ُوا 
َ
أ

ََّ ِِ ْر
َ
َماءََِّواْأ َِنَّالس  يِْديهِْمََّوَماََّرلَْفُهمَّمِّ

َ
َّأ ََّماََّبنْيَ ََّّإِنَّيََرْواَّإََِلَٰ

ْ
ََّّبِِهمََََُّّنِْسْفََّّن َشأ َِ ْر

َ
وََّّْاْأ

َ
ََّعلَيِْهمََّّْنُْسقِْطََّّأ

ِنَََّّكَِسًفا َماءََِّّمِّ َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن ََََّّّۖالس  ًًَََّّذ َّعَََّّلُِِّكَََِِّّّخيَ نِيب  َّمُّ ُ[.9:ُسب ُسورة]ُبْد 

أزالُيُعذذذن مُعقابذذذًاُلعنذذذادهمُُ-سذذذبحانهُوتعذذذالى-وفذذذيُإعذذذرا ُقذذذومُسذذذب ُعذذذنُشذذذةرُيُ
رَْسلَْناََّعلَيِْهْمََّسايَْلَّالَْعارِِمَّوةىرهمُوشرة مُماُةانُقدُأنعمُعلي مُبهُفقدُقالُتعالى:ُ

َ
ْعَرُضواَّفَأ

َ
فَأ

َّ
َ
ََّوأ َََّخْط  ُكل 

ُ
َّأ ََّذَواََتْ نْلَاُهمَِِّبَن تَيِْهْمََّجن تَنْيِ لِيال ََّوَبد 

َّقَ ِنَِّسْدر  َّمِّ ء  َّوَََشْ َٰلِاَ ََّجََََّْنااُهمَّبَِمااَََّّّثْل  َذ
َََُّّنَازِيََّوَهلَََّّْكَفُرواَّ  ُ[.16،17:ُسب ُسورة]ُالَْكُفورَََّّإَِّل 

نُةانُالثوابُيةونُمنُجن ُالعملُفةذلكُالعقابُيةونُمنُجن ُالعمذلُقذالُالحسذنُ وا 
ُإالُفعلذذذهُبمثذذذلُيعاقذذذبُال.ُالعاذذذيمُيُصذذذدقفذذذيُعذذذذابُيُلقذذذومُسذذذب :ُذُ–رحمذذذهُيُُ–البصذذذريُ
ُ.(2)ُذالكىور

ولماُماُاعتبرواُمنُذلكُالعذابُالذيُنزلُب مُأواًل،ُوماُشةرواُالنعمُليحىاوهاُةماُفرطواُ
فيُالجنانُبةىرهم،ُأزالُيُماُفضلهُب مُعلىُغيذرهمُفباعذدُبيذن مُو ذينُأسذىارهم،ُوأهلذكُمذاُةذانُ

ذذر،ُفقذذالُتعذذالى:ُبيذذن مُمذذنُمنذذازلُوقذذرىُةانذذتُاذذاهرة،ُو ذذدلُ أطايذذبُالىاك ذذةُإلذذىُشذذوكُوثمذذرُم 
َّ ََُّّمَم َحادِيَ ََّوَمَّ ْقَناُهْمَُُّك 

َ
نُفَسُهْمَّفََجَعلَْناُهْمَّأ

َ
لَُمواَّأ ََ ْسَفارِنَاََّو

َ
َّأ َََّفَقالُواََّرب َناَّبَاِعْدََّبنْيَ َٰلَِ ََِِّّفََّّإِن ََّّق  ََّذ

َّ ُ(3).[19:ُسب ُسورة]َُشُكورََّصب ار ََّّلُِِّكَََِِّّّخيَات 

                                                           
 .83صُ–1ُجُ–ُالت وفلُوأسرارُالتنزفلُأنوارانار:ُُ(1)

 .508صُ–6ُجُ–تىسيرُابنُةثيرُُ(2)

 .2901صُ-5ُجُ–انار:ُفيُااللُالقرآنُُ(3)
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الذذذيُأصذذابُقذذومُسذذب ُمذذاُةذذانُإالُعقذذابُمذذنُيُعلذذىُالم ذذمُأنىسذذ مُبعذذدمُإيمذذان مُف ذذذاُ
بالرسلُالذينُأرسل مُيُل ذم،ُونةذرواُمذاُأ نعذمُعلذي مُلمذاُترةذواُالشذةر،ُوأوجبذواُزوال ذاُلمذاُأشذرةواُ

ُ(1)معُيُالشم .

 :ع   العذا  األخر ي    ر    قدالل   :ثاج ا  

فذذيُاآللذرةُلمذذنُلذذال ُاألمذرُوأشذذركُوةىذذرُوعصذذىُإنُودلذتُالسذذورةُعلذذىُثبذوتُالعقذذابُ
ُشا ُي.

سذيةافئُالمذامنُبالجنذةُفذيُاآللذرة،ُسذيجازيُةذذلكُالمسذي ُبالعذذذابُُ-تعذالى–وةمذاُأنذهُ
وَلَٰئَِ ََّّ:عندُذةذرُعلذةُالبعذثُ-تعالى–فيُالسعيرُباآللرة،ُقالُ

ُ
ِيَنََّسَعْواَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ

َواَّل 
َّمَِِّّ ِِلم َّلَُهْمََّعَذاب 

َ
َّأ ُ.[5:ُسب ُسورة]ُنَّرِِّْجَّ 

ومذذاُأنذذزلُعليذذه،ُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلم–ولمذذنُعذذار ُاآليذذاتُوطعذذنُفذذيُصذذدقُالنبذذيُ
-توعذذذدهُيُب نذذذهُسيحضذذذرُفذذذيُعذذذذابُج ذذذنمُجذذذزا ُبمذذذاُسذذذعىُفذذذيُتكذذذذيبُالرسذذذلُوالكتذذذب،ُقذذذالُ

وَلَٰئَِ َِِّفََّّ:سبحانه
ُ
ِيَنَّيَْسَعْوَنَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ

ونَََّواَّل  ُ.[38:ُسب ُسورة]ُالَْعَذاِبََُّّمَُْضُ

وبعذذذدُعذذذر ُمشذذذ دُمذذذنُمشذذذاهدُاآللذذذرةُيذذذتالومُفيذذذهُالمشذذذرةونُفذذذيُسذذذببُوصذذذول مُل ذذذذاُ
واَّالعذاب،ُتبينُالسورةُنوعًاُمنُأنواعُالعذاب،ُقذالُتعذالى:ُ يَنَّاْساََّْكََبُ ِ ِيَنَّاْسَُّْضعُِفواَّلَِّل  َوقَاَلَّاَّل 

يِْلََّوانل َهارَِّ
نَداًداََّبَْلََّمْكُرَّالل 

َ
َّأ ََِّوََنَْعَلَََّلُ نَّن ْكُفَرَّبِاّلِل 

َ
ُمُروَنَناَّأ

ْ
ََسََُّّّإِذََِّْأ

َ
ُواَّالَْعَذاَبََّوأ

َ
اََّرأ َّلَم  ًَ واَّانل َداَم

ِيَنََّكَفُرواَََّّ ْعَناِقَّاَّل 
َ
ْغََلَلَِِّفَّأ

َ
َََُّّيْاََّْونََََّّهالََّّْوََجَعلَْناَّاْأ ،ُ[33:ُسذب ُسذورة]ََّيْعَملُاونَََََّّكنُاواََّمااَّإَِّل 

وتا رُاآليةُنوعًاُمنُأنواعُالعذابُوهوُاألغاللُفيُأعناقُالذينُةىروا،ُوهذاُمذنُجذن ُعمل ذم،ُ
فلماُسارُالمتبوعونُلل ُالمستكبرفن،ُووج  ذمُالمسذتكبرونُتوجيذهُاإلنسذانُللب يمذةُةذانُعقذاب مُ
ُأنُتذذدورُاألغذذاللُفذذيُأعنذذاقُالمستضذذعىينُمذذن مُةذذون مُصذذارواُأذلذذةُوحةمذذواُأنىسذذ مُفذذيُالتيذذار
طرفق م،ُوفيُأعنذاقُالمسذتكبرفنُأن ذمُاسذتعبدواُالمستضذعىينُوتحةمذواُب ذمُبمذاُملكذواُمذنُسذلطانُ

ُومال.ُ

                                                           
 .165صُ–22ُجُ–،ُالتحرفرُوالتنوفر202ُصُ–25ُجُ–انار:ُمىاتيحُالبيبُُ(1)
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فَاااِْلَوَْمَََّّلََّيْملِااُ ََّّولمذذنُأشذذركُبذذاهللُتعذذالىُواذذنُأنُلذذهُشذذىعا ُوشذذرةا ،ُقذذالُتعذذالى:
لَُمواَُّذوقُواَّ ََ يَنَّ ِ اََّوَنُقوُلَّلَِّل  ْفًعاََّوََّلََّضًّ َّن  بُونَََّبْعُضُكْمَِّْلَْعض  ِ َُعَذاَبَّانل ارَِّال ِّتَُّكنَُّمَّبَِهااََُِّكاذِّ

ُ[.42:ُسب ُسورة]

فذذذذيُالذذذذدنياُفقذذذذدُجعذذذذلُيُلذذذذهُفذذذذيُاأللذذذذرةُنذذذذارًاُمسذذذذعرةُُ-تعذذذذالى-ومذذذذنُعصذذذذىُأمذذذذرُيُ
ُُ-عليذذذذذذهُالسذذذذذذالم-متوعذذذذذذدًاُمذذذذذذنُيعصذذذذذيُأمذذذذذذرُسذذذذذذليمانُُ-يعذذذذذذبُفي ذذذذذذا،ُقذذذذذذالُتعذذذذذذالى مذذذذذذنُالجذذذذذذن  

َِحََََّّمانَََّولُِساالَيَّْالذذينُسذلرهمُليعملذذواُلذهُمذاُيشذذا :ُ َساالَْناََّشااْهر َََّّوَرَواُحَهاااََّشااْهر ََُّّغااُدوَُّهاَّالاارِّ
َ
َََّلَََُّّوأ

نَََِِّّّوِمنَََّّالْقِْطرَََِّّعنْيََّ ْمرِنَااََّعانََِّّْمانُْهمََّّْيَاَِّغَََّّْوَمانَََّّْربِِّاهََِّّبِاإِذْنََِّّيََديْاهَََِّّبنْيََََّّيْعَمُلَََّّمنََّّْاْْلِ
َ
َِّمانََّّْنُِذقْاهََُّّأ

عِ َََِّّعَذاِبَّ ُ[12]سورةُسب :ُالس 

أهذذذذذذذلُُ-جذذذذذذذَلُفذذذذذذذيُعذذذذذذذالهُ-أقذذذذذذذرتُبذذذذذذذالثوابُوالعقذذذذذذذاب،ُفيثيذذذذذذذبُيبذذذذذذذذلكُتكذذذذذذذونُالسذذذذذذذورةُ
اإليمذذذذذانُومذذذذذنُعمذذذذذلُمذذذذذن مُصذذذذذالحًاُإنُشذذذذذا ،ُويحذذذذذلُالعقذذذذذابُعلذذذذذىُمذذذذذنُأشذذذذذركُوةىذذذذذرُوةذذذذذذبُ

ُمعاجزًا.ُ-تعالىُ-الرسلُوسعىُفيُآيات

و  ذذذذذاُتثبذذذذتُالسذذذذورةُآلذذذذرُمذذذذاُأثبتتذذذذهُمذذذذنُالبيبيذذذذاتُالتذذذذيُتناولت ذذذذاُالسذذذذورةُبمذذذذاُيَسذذذذرُيُ
ثبذذذذذذذاتُالجذذذذذذذزا ُوالعقذذذذذذذابُالذذذذذذذدنيويُُلذذذذذذذيُإدراكذذذذذذذهُمذذذذذذذنُتقرفذذذذذذذر البعذذذذذذذثُوعقيذذذذذذذدةُالقضذذذذذذذا ُوالقذذذذذذذدرُوا 

ُواأللروي.

ُ

 
ُ  
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 امامتة والنتائج

لذذكُالحمذذدُمذذل ُالسذذما ُُ،الحمذذدُهللُالذذذيُبنعمتذذهُتذذتمُالصذذالحاتُ،الحمذذدُهللُربُالعذذالمين
والصذالةُوالسذالمُعلذىُمذنُأرسذلهُُ،ومل ُاألر ُومل ُمذاُبين مذاُومذل ُمذاُشذئتُمذنُشذي ُبعذد

ُوداعيًاُإليهُوسراجًاُمنيرًا،ُوبعد:ُونذيراًُُومبشراًُُشاهداًُر هُ

فيُن ايةُهذاُالبحثُأضعُبينُأيديةمُماُتوصلُإليهُالبحثُمنُنتائجُبإيجازُوهذيُعلذىُ
ُالنحوُالتالي:

ُ-جذذذلُفذذذيُعذذذاله-ذاتُيُمقدسذذذة،ُينسذذذبُلذذذهُةذذذلُصذذذىاتُالكمذذذالُالتذذذيُنسذذذب اُيُ -1
 لنىسه،ُمنزهةُعنُةلُصىاتُالنقص،ُمستحقةُللعبادةُوالشةرُعلىُأكملُوجه.

نذزالُالكتذبُمذنُالسذما ،ُوواجذبُالذدعاةُ -2 إنُالدعوةُإلىُالتوحيدُغايةُإرسالُاألنبيا ُوا 
 إلىُيُبانت اجُن جُاألنبيا ُواتباعُماُأوحىُيُفيُذلك.

سذذيبه،ُتنبذذذهُالىطذذرُوالُتتقبلذذهُالشذذركُبذذاهللُفذذيُالعبذذادةُأوُالوسذذيلةُتحيلذذهُالعقذذولُوالُت -3
 األف امُبةلُأشةاله.

ُالُتسذذتلزمُمذذنُيُالرضذذى،ُوالُحسذذنُالمذذءلُفذذيُ -4 النعذذيمُوزفنذذةُالحيذذاةُالذذدنياُهذذيُفذذتن 
مُبالعبذذذادةُواإللذذذالص،ُوتجاهذذذلُالم ت نَعمذذذينُل ذذذاُ ذذذْنع  اآللذذذرة؛ُبذذذلُتسذذذتوجبُالشذذذةرُللم 

 يقودهمُإلىُالعذابُوفوجبُعلي اُاالرتحال.
بُإالُي،ُفالُتعلمُالجنُوالُالمالئةة،ُوالُمذاُتلبئذهُاألقذدارُإالُلمذنُأذنُالُيعلمُالبي -5

 يُلهُأنُيعلم.
منُلوازمُاإليمانُباهلل،ُإثباتُالرسلُوالكتبُالمثبتةُفيُالكتابُوصحيحُالسنة،ُودفعُ -6

 ةلُشب ةُودعوىُباطلةُتثارُحول ا.
فذذيُالذذدعوةُإلذذىُتوحيذذدُاتلذذذُأسذذاليبُعديذذدةُُ-صذذلىُيُعليذذهُوسذذلمُ-إنُنبينذذاُمحمذذداًُ -7

 ومن اُالحوارُبلينُالكالمُمعُعزةُاإلسالم.ُ-سبحانهُوتعالى-يُ
الثبذاتُفذيُالذدعوةُإلذىُيُوعذدمُالوقذو ُعنذدُصذدُالمذدعوفنُللذدعاةُبالكذذبُوالقذذذ ُ -8

 واالفترا .
سذذو ُمذذءلُالمشذذرةينُوآل ذذت مُمذذنُدونُي،ُو ذذرا ةُاألنبيذذا ُوالمالئةذذةُوالصذذالحينُمذذنُ -9

 ن.شركُالمشرةي
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نُمذاُوعذدُبذهُمذنُإغذوا ُالنذا ُمذاُهذوُ -10 لي ُللشذيطانُقذدرةُفذيُإضذاللُالنذا ،ُوا 
 إالُانُمنه.

البعذذذثُحذذذق،ُوالسذذذاعةُحذذذق،ُووقوع مذذذاُداللذذذةُعلذذذىُحةمذذذةُالحةذذذيمُوعذذذدلُالىتذذذاحُ -11
 العايم.

رادتذه،ُوذلذكُ -12 ةلُحادثُفذيُالكذونُيحذدثُإنمذاُهذوُبقضذا ُيُوتقذديرهُومشذيئتهُوا 
 المللوقُإرادتهُالتابعةُإلرادةُيُومشيئته.الُيستلزمُمحبته،ُوالُينىيُعنُ

الجزا ُوالثوابُمنُعالماتُالعدلُوالحةمة،ُومذنُمسذتلزماتُاأللوهيذة،ُفةذلُعبذدُ -13
ْنُشرًاُفشر. ُسيلقىُماُقدم،ُإْنُليرًاُفليرُوا 

فيُهذاُالبحث،ُماُةانُفيذهُمذنُللذلُأوُنقذصُفمذنُنىسذيُومذنُالشذيطان،ُومذاُةذانُمذنُ
وأسذ لُيُالعلذيُالكبيذرُأنُيةذونُعمذاًلُلالصذًاُلوجذهُُ-جَلُفيُعذاله-توفيقُومنُسدادُفمنُيُ

ُالكرفم،ُوأنُينىعُبه.

 ع   ا  العا    ا ال احث ب ا:ال 
ةتابذذةُالرسذذائلُالعلميذذةُالتذذيُتعذذززُالحذذثُعلذذىُزفذذادةُالتىةذذرُوالتذذدبرُبملكذذوتُيُلمذذنُ -1

والجماعذذةُفذذيُحمذذلُهذذَمُالذذدعوةُإلذذىُهذذذاُالذذدينُالحذذقُومنذذاارةُمذذنُلذذال ُأهذذلُالسذذنةُ
بعذذذ ُمسذذذائلُالعقيذذذدةُباآليذذذاتُالكونيذذذةُوالعامذذذةُاإلل يذذذةُفذذذيُالللذذذقُواإليجذذذاد،ُإذُالُ

 يللوُحوارُفيُالقرآنُإالُوفيهُدعوةُللتىةرُفيُملكوتُي.
عملُأكثرُمنُرسالةُحولُنى ُالموضوعُمنُلاللُسورُألرىُمةيةُومدنيةُإلبذرازُ -2

 أهميةُهذاُالموضوعُ.
ُيُإبطالُالعقائدُالباطلةُالمعاصرةُ.عملُموسوعةُفيُالعقيدةُف -3

 هذ20/12/1436:السبتُالموافقتمُبحمدُيُيومُ
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 ملخص البحث 

سذذبحانهُ-إنُالعقيذذدةُاإلسذذالميةُهذذيُأسذذا ُالذذدينُاإلسذذالميُالعاذذيم،ُولتقرفذذرهُأرسذذلُيُ
ُ-وأوحىُإلي مُاآليذاتُوالحةمذة،ُوةذانُآلذرُالرسذلُنبينذاُمحمذدُ-علي مُالسالم-األنبيا ُُ-وتعالى

وآلذذذرُالكتذذذبُالمعجذذذزةُاللالذذذدةُ)القذذذرآنُالعاذذذيم(،ُوأنذذذزلُيُبذذذالقرآنُمقذذذررًاُُ-صذذذلىُيُعليذذذهُوسذذذلم
ليسذتقيُمنذهُُ-صذلىُيُعليذهُوسذلم–للعقيدةُالسليمة،ُليةونُالدستورُالذذيُأنزلذهُيُعلذىُرسذولهُ

الللقُعقيدت مُحتىُيرثُيُاألر ُومنُعلي ا،ُوفيُإثباتُالعقيدةُاتلذذُالقذرآنُأسذاليبُعديذدة؛ُ
وعذةُلذلكُقررتُفيُهذاُالبحثُأنُأنارُفذيُمذن جُسذورةُسذب ُالتذيُحملذتُبذينُآيات ذاُأسذاليبُمتن

ُوطرقًاُعديدةُإلثباتُالعقيدةُاإلسالميةُبمىاصل اُالثالثة:األلوهياتُوالنبواتُوالبيبيات.

مُالبحثُإلىُتم يدُوثالثةُفصولُولاتمة. ُوفيُبيانُمن جُالسورةُفيُتقرفرُالعقيدةُق س  

ابتذذذذدأُالبحذذذذثُبالتم يذذذذدُوفيذذذذهُتعرفذذذذ ُبالسذذذذورةُوأهميت ذذذذا،ُوموضذذذذوعات اُالرئيسذذذذة،ُوعرفذذذذتُ
ُالرئيسةُفي ا.المصطلحاتُ

بطذذالُمذذاُسذذواهفذذيُتقرفذذرُالتوحيذذدُُالسذذورةعذذنُمذذن جُُالباحذذثُفيذذهُتحذذدثفقذذدُأمذذاُالىصذذلُاألولُ ُ،وا 
قذ ُاتُمُورَُة ذوذُ ُ،ودالت ذاُعلذىُاإليمذانُباألسذما ُوالصذىاتيُوصىاتهُومن ج اُفيُإثباتُأسما ُ

،ُوتعر ُالبحذثُالسورةرتُاألسما ُوالصىاتُالواردةُفيُةُ وذُ ُ،مُفيُإثبات ا علما ُالسل ُومن ج
ُ.الكىرُبالنعمهللُوالتحذيرُمنُالشةرُلمن جُالسورةُفيُإثباتُوجوبُ

فذيُُ-علذي مُالسذالم-باألنبيذا ُمن جُالسورةُفيماُيتعلقُعنُالباحثُتحدثُفيهُأماُالىصلُالثانيُف
صذلىُيُُ-السورةُوواائى مُوتىاضل مُوسالمةُدعوت م،ُو ينُماُجا ُفي اُمنُذةذرُللنبذيُمحمذد

ثباتُالشىاعةُلمنُأذنُيُله،ُوتقرفرُأنُالقرآنُمنُعندُي.ُ-عليهُوسلم ُوتقرفرُنبوته،ُوا 

عذنُمذن جُالسذورةُفذيُتقرفذرُالبعذثُوعقيذدةُالقضذا ُوالقذدرُالباحذثُتحذدثُفيذهُفُأماُالىصلُالثالث
ُ.والجزا ُوالعقابوالمشيئةُ

ورةُفذذيُدفذذعُالشذذبهُوفذذيُةذذلُفصذذلُومبحذذثُمذذنُالمباحذذثُتعذذر ُالمصذذطلحات،وت عر ُمذذن جُالسذذ
ُالمثارةُحولُموضوعات ا،وةي ُةانُالحوارُأحدُأساليبُالسورةُالرئيسةُفيُدفعُالشب اتُوردها.

لتُأهمُالنتائجُوالتوصياتُالتيُهدىُيُالباحثُإلي ا. ج     وفيُاللاتمةُس 
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Abstract 

The Islamic faith are the basics of the great Islamic religion، so، 

Almighty God sent his prophets – peace be upon them – and inspired 

them with verses and wisdom in order to confirm it. Our prophet 

Muhammad، peace be upon him، was the last messenger to humanity، 

also the last religious book of all previous books is the (Holly Qur'an). 

For that، God sent it to people in order to take it a life constitution to 

benefit all humanity with its principles that have the ability of strengthen 

others' faiths. However، the Holly Qur'an has taken many strategies 

towards affirming the true Islamic faith. From this point، this research 

goes through some of that strategies and that is by studying Sura Saba، 

which also has its own role in confirming faith with its three basic organs: 

divinities، prophecies and Audiology. and they are including in this 

research which classify into; a preface، three chapters and a conclusion. 

First، the research started with the preface for all the coming and it 

includes a general explanation of the Sura، its importance، main ideas of 

its different topics and definitions of many important concepts. All this to 

make the research clear to the reader by expanding the reader's 

knowledge. 

Secondly، the three chapters each has its specific role in the research 

to make the topic clear and the idea of establishing the true religion is 

also clear. The first chapter talks about the Sura's methods in 

reinforcement monotheism and invalids anything else. Another thing is 

proofing God's names and attributes besides views predecessor scholar 

views and their attitudes towards affirming the obligatory of thanking 

God and warnings of disbelieve of blessings. Then، the second chapter 

which focuses through the Sura on the point that related to prophets، 

peace be upon them، to their jobs، to their advantages، and their claim 

purity. The last chapter turns to the Sura`s methodology toward 

promoting some creeds such as، Baath، Fate and destiny، will، Reward 

and punishment. 

Furthermore، In each chapter of each Study of the Sura there are 

many terminologies of each terms. Then the research displays the 

methodology in the Sura in order to pay the allegations raised about their 
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subjects، and how the dialogue was one of the main methods in Sura pays 

suspicions and refunds them. 

In the conclusion the most important reached findings and the 

recommendations is recorded. 
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 الفهارس
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 فهرس اآليات

 اآلية م
رقم 

 اآلية
 رقم الصفحة

 سورة البقرة

ِيََّرلََقُكْمَّ َهاَّانل اُسَّاْعُبُدواََّرب ُكُمَّاَّل  يُّ
َ
 .…يَاَّأ

َّبَِهَذاََّمَثًَلَّ ُ َراَدَّاّلِل 
َ
ِيَنََّكَفُرواََّفيَُقولُوَنََّماَذاَّأ اَّاَّل  م 

َ
 ....َوأ

نَْتَّالَْعلِيُمَّاْْلَِكيمَُّ
َ
 32 إن َ َّأ

ِيَّقِيَلَّلَُهمَّْ َّاَّل  لَُمواَّقَْوًَّلََّغْ َ ََ ِيَنَّ َلَّاَّل   ....َفَبد 

نََّْنْلَاَِّمَنَّاْْلَيَِِّناِتََّوالُْهَد 
َ
ِيَنَّيَْكَُُّموَنََّماَّأ َّاَّل   ....إِن 

َّ ِ لََ َِّعَبادِيََّعنِّ
َ
اعَِِّإَوَذاََّسأ ِجيُبََّدْعَوةََّال 

ُ
َّأ َّقَرَِب  ِ

 186 ....فَإِنِّ

َّقَرًْضاََّحَسًناََّفُيَضاِعَفُهَََّلَُّ َ َّاّلِل  ُِ ِيَُّيْقرِ  ....َمْنََّذاَّاَّل 

ََّوََّلَّنَوْم َّ  ً ُرُذ َُِّسَن
ْ
َّالَْقيُّوُمَََّّلََِّأ َُّهَوَّالَْحُّ َََّّلَّإََِلََّإَِّل  ُ ، 255 ....اّلِل 

َِِّلَْ َّ ََّبْعض  لَْناََّبْعَضُهْمَََّعَ  253 الرُُّسُلَّفَض 

َّمَحِيد َّ ََّغِن  َ َّاّلِل  ن 
َ
 َواْعلَُمواَّأ

 سورة ال عمران

اِسُخوَنَِِّفَّالْعِلِْمََّيُقولُوَنَّآَمن اَّبِهَِّ  7 ....َوالر 

ََّمالَِ َّالُْملْ َِّ  26 قُِلَّالل ُهم 
نَْباءَِّ

َ
 44 ....الَْغيِْبَّنُوِحيهَِّإَِِلَْ ََّوَماَُّكنَْتََّذلَِ َِّمْنَّأ

ََِّوالَْمََلئَِكًَِّ َّاّلِل  ًَ ََّعلَيِْهْمَّلَْعنَ ن 
َ
ولَئَِ ََّجََّاؤُُهْمَّأ

ُ
 ....أ

ََِّشهِيًداَّبَيَْنَناََّوَبيْنَُكْمَّإِْنَُّكن ا  ....فََكَِفَّبِاّلِل 

َماَواِتََّوَماَّ ََِّماَِِّفَّالس  ََّيْغفُِرَّلَِمْنَّيََشاءََُّوّلِِل  ِِ ْر
َ
 ....ِِفَّاْأ

- 
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 سورة النساء

ََِّعلِيًما ََِّوَكَِفَّبِاّلِل   َذلَِ َّالَْفْضُلَِّمَنَّاّلِل 

ََّوانل بِيِّنِيََّ وَْحيَْناَّإََِلَّنُوح 
َ
وَْحيَْناَّإَِِلَْ ََّكَماَّأ

َ
 163 ....إِن اَّأ

 سورة املائدة

ازِقنِيَََّواْرزُْقَناَّ َّالر  نَْتََّرْ ُ
َ
 114 َوأ

نَْتَّقُلَْتَّلِلن اِسَّ
َ
أ
َ
َََمَّأ َّيَاَِّعيَسَّابَْنََّمْر ُ  116 ....ِإَوذَّْقَاَلَّاّلِل 

 سورة األنعام

ِميُعَّالَْعلِيمَُّ ََّماََّسَكَنَِِّفَّالل يِْلََّوانل َهارََِّوُهَوَّالس   13 َوََلُ

 18 ِعَبادِ ََِّوُهَوَّاْْلَِكيُمَّاْْلَبِ ََُّوُهَوَّالَْقاهُِرَّفَْوَقَّ

لَُماتَِّ َِِّفَّالظُّ ََّوبُْكم  بُواَّبِآيَاَِِناَُّصم  ِيَنََّكذ   َّ....َواَّل 

ًََّ ََّنْفِسهَِّالر مْحَ  َكَََّبََّربُُّكْمَََّعَ

ْمَثالَِهاََّوَمْنََّجاَءَّ
َ
َّأ يَِِّئًََِّمْنََّجاَءَّبِاْْلََسَنًَِّفَلَُهََّعْْشُ  ....بِالس 

ََْقِديُرَّالَْعََََِِّّّالَْعلِيمَِّ  96 َذلَِ َّ

ء َّ َََّشْ ِ
َُّهَوََّرالُِ َُُّكِّ َّإَِّل  ََّربُُّكْمَََّّلَّإََِلَ ُ  ....َذلُِكُمَّاّلِل 

َلَّلَِْكَِماِِهَِّ ِ ْتََُّكَِمُتََّربَِِّ َِّصْدقًاَّوََعْدًَّلَََّّلَُّمَبدِّ ََم   115 َّ....َو

ْسََلِمََّوَمْنَّيُرِدََّْفَمْنَّ ْحََّصْدَر َُّلِْْلِ ْنََّيْهِديَُهَّيَْْشَ
َ
َّأ ُ  125 ....يُرِدَِّاّلِل 

 سورة األعراف

اَطَ َّالُْمْسََّقِيمََّ َّلَُهْمَِِّصَ ْقُعَدن 
َ
ْغَوَْتَِنََّأ

َ
 ....قَاَلَّفَبَِماَّأ

،

ِ ََّهَدانَاَّلَِهَذاََّوَماَُّكن اَّ  43 ....نِلَْهََِّد َّلَْوَّلاْْلَْمُدَّّلِلَِّاَّل 

 سورة األنفال

َِّعنَْدََّربِِِّهمَّْ اَّلَُهْمََّدرََجات  ولَئَِ َُّهُمَّالُْمْؤِمُنوَنََّحقًّ
ُ
 4 ....أ



194
 

 سورة التوبة

ََْعَملُونََّ َّبَِماَّ ََّربِ   ُ  16 َواّلِل 

 سورة يونس

َّ
ُ
اَّإِن ُهََّيبَْدأ ََِّحقًّ  4 .…إَِِلْهََِّمرِْجُعُكْمََّمِيًعاَّوَْعَدَّاّلِل 

ََِّماَََّّلَّيَُُضُُّهْمََّوََّلََّينَْفُعُهمَّْ ََْعُبُدوَنَِّمْنَُّدوِنَّاّلِل   18 ....َو

َّ ُ ََِّواّلِل  ْهَلَّالِْكََّاِبَّلَِمََِّْكُفُروَنَّبِآيَاِتَّاّلِل 
َ
 .…قُْلَّيَاَّأ

ََُقولُوَنََّمَّتََّهَذاَّالْوَْعُدَّإِْنَُّكنَُّْْمََّصادِقنَِيَّ  .…َو

ِميُعَّالَْعلِيمَُّ ََِّمِيًعاَُّهَوَّالس  َّالْعَِّ ةََّّلِِل   إِن 

َُُّكُُّهْمََّمِيعا ِِ ْر
َ
 99 َّ...َولَْوََّشاَءََّربَُّ َّخَمَنََّمْنَِِّفَّاْأ

 سورة هود

ْهلَِ َّإِن ُهََّعَمل َّقَاَلَّيَاَّنُوُحَّإِن ُهَّ
َ
 46 ....لَيَْسَِّمْنَّأ

 سورة يوسف

ََّعلِيم َّ ََّحفِيظ  َّإِنِِّ ِِ ْر
َ
ََّرََّائِِنَّاْأ  55 قَاَلَّاْجَعلِْنَََّعَ

 ....قَالُواََّْفَماََّجََّآُؤ َُّإِنَُّكنَُّْمَََّكذِبنِيََّ

74 ،ُ
75 

قنِيََّ ِ َََّيَِّْيَّالُْمَََّصدِّ َ َّاّلِل   88 إِن 
 الرعدسورة 

رَْحامَُّ
َ
نَْ ََّوَماََِّغِيُضَّاْأ

ُ
َّأ ََّيْعلَُمََّماَََّتِْمُلَُُّكُّ ُ  8 ....اّلِل 

َهاَدةَِّالَْكبُِ َّالُْمَََّعاِلَّ  9 َ لُِمَّالَْغيِْبََّوالش 

َّالَْقْوَلََّوَمْنََّجَهَرَّبِهَِّ ََس 
َ
 ....َسَواء َّمِنُْكْمََّمْنَّأ

 سورة إبراهيم

زََِدن ُكْمََّولَئِنَِّْإَوذَّْ
َ
َُْمََّأ ذ َنََّربُُّكْمَّلَئِْنََّشَكْر

َ
، 7 ....َِأ

َّالِْكََبَِّإِْسَماِعيَلَِّإَوْسَحاَقَّ ِيََّوَهَبََِّلَََّعَ َِّاَّل   39 ....اْْلَْمُدَّّلِِل 
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ََّ َّاّلِل  ََّماََّكَسَبْتَّإِن  ََّنْفس  َُُّك  ُ  52 ....ِِلَْجََِّيَّاّلِل 

 سورة النحل

ََّمْنََّيُموُتَّ ُ ْيَمانِِهْمَََّّلََّيبَْعُ َّاّلِل 
َ
ََِّجْهَدَّأ قَْسُمواَّبِاّلِل 

َ
 38 ...َوأ

 سورة اإلسراء

ََّ يِۡنَّإِۡحَسًَٰنا َِٰلَ َّٓإِي ا ََُّوبِٱۡلَو ََۡعُبُدٓواَّْإَِّل  َّ َّل 
َ
ََّربَُّ َّأ  23 ....َوقََضَٰ

ئَِذاَُّكن اَِّعَظاًماََّوُرفَاًِاَّ
َ
إِن اَّلََمبُْعوثُوَنََّرلًْقاََّجِديًداَوقَالُواَّْأ

َ
 49 ....أ

 سورة الكهف

ِجَدن َّ
َ
ََّأ ِ ََّولَئِْنَُّردِْدُتَّإََِلََّربِّ ًً َّقَائَِم ًَ اَع َّالس  نُّ َُ  36 ....َوَماَّأَ

َّنَلَفَِدَّاْْلَْحرَُّ ِ  109 ....قُْلَّلَْوَََّكَنَّاْْلَْحُرَِّمَداًداَّلَِْكَِماِتََّربِّ

 سورة طه

ْسَماُءَّاْْلُْسَنَّ
َ
َُّهَوَََّلَُّاْأ َََّّلَّإََِلََّإَِّل  ُ  8 اّلِل 

ََّهَد  ََّرلَْقُهَُّثم  ء  َََّشْ ْعَط َُُّك 
َ
ِيَّأ  64 اَّل 

 سورة األنبياء

ََُقولُوَنََّمَّتََّهَذاَّالْوَْعُدَّإِْنَُّكنَُّْْمََّصادِقنَِيَّ  َو

نَْتََّفَعلَْتََّهَذاَّ
َ
أ
َ
 62 بِآلَِهََِّناَّيَاَّإِبَْراهِيمَُّقَالُواَّأ

لُوُهْمَّإِْنَََّكنُواََّينِْطُقونََّ
َ
 63 قَاَلَّبَْلََّفَعلَُهََّكبِ ُُهْمََّهَذاَّفَاْسأ

الُِمونََّ نَُُّْمَّالظ 
َ
نُْفِسِهْمََّفَقالُواَّإِن ُكْمَّأ

َ
، 64 فَرََجُعواَّإََِلَّأ

َّرُُءوِسِهْمَّلََقْدَّ َّنُِكُسواَََّعَ ، 65 َعلِْمَتََّماََّهُؤََّلءََِّينِْطُقونََُّثم 

 سورة احلج

ََّماَّيَْدُعوَنَِّمْنَُّدونِهَِّ ن 
َ
ََّوأ َُّهَوَّاْْلَ ُّ َ َّاّلِل  ن 

َ
 62 َذلَِ َّبِأ

رََّ  ََّسخ  َ َّاّلِل  ن 
َ
لَْمَََِّرَّأ

َ
ََّوالُْفلَْ َََّتْرِي أ ِِ ْر

َ
 65 ...لَُكْمََّماَِِّفَّاْأ

- 
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 سورة املؤمنون

َِّعنَْدََّربِِِّهمَّْ اَّلَُهْمََّدرََجات  ولَئَِ َُّهُمَّالُْمْؤِمُنوَنََّحقًّ
ُ
 4 ....أ

َُّمنِْكُرونََّ ْمَّلَْمََّيْعرِفُواَّرَُسولَُهْمََّفُهْمَََّلُ
َ
 70 أ

إِن اَّلََمبُْعوثُونََّ
َ
إَِذاَِّمََّْناََّوُكن اََُِّرابًاَّوَِعَظاًماَّأ

َ
 82 قَالُواَّأ

 83 َّ....ََنُْنََّوآبَاُؤنَاََّهَذاَّمِْنََّقبُْلَّإِْنََّهَذالََقْدَّوُِعْدنَاَّ
 91 َوماََّكَنََّمَعُهَِّمْنَّإَِل َّ

 سورة الفرقان

ََْقِديًراَّ َر َُّ ََّفَقد  ء  َََّشْ  2 وََرلََ َُُّك 

 سورة النمل

ء َّ َََّشْ ِ
وِِيَناَِّمْنَُُّكِّ

ُ
 َوأ

ََُقولُوَنََّمَّتََّهَذاَّالْوَْعُدَّإِْنَُّكنَُّْْمََّصادِقنَِيَّ  71 َو

 سورة القصص

ونَهَُّ ََّينُُْصُ  ً َِّمْنَّفَِئ ََّفَماَََّكَنَََّلُ َِ ْر
َ
 81َّ....فََخَسْفَناَّبِهََِّوبَِدارِ َِّاْأ

 سورة الروم

ْهَوُنَّ
َ
َّيُعِيُد ََُّوُهَوَّأ َّاْْلَلَْ َُّثم 

ُ
ِيََّيبْدأ  27 ....َعلَيْهََِّوُهَوَّاَّل 

ََّدَعْواََّرب ُهْمَُّمنِيبنَِيَّإَِِلْهَِّ َّانل اَسَُّض   33 ....إَِذاََّمس 

ِْزَقَّلَِمْنَّيََشاُءََّوََْقِدرَُّ َّيَبُْسُطَّالرِّ َ َّاّلِل  ن 
َ
َولَْمَّيََرْواَّأ

َ
 37 ....أ

 سورة األحزاب

َّالُْمَنافِقنَِيَّ ُ َبَّاّلِل  ِ َوالُْمَنافَِقاِتََّوالُْمْْشِكنَِيَِِّلَُعذِّ
 ....َوالُْمْْشََِكتَِّ

،

 سورة سبأ

َّ ِِ ْر
َ
َماَواِتََّوَماَِِّفَّاْأ ِيَََّلََُّماَِِّفَّالس  َِّاَّل   ...اْْلَْمُدَّّلِِل 

، ، ، ، ، ،

،
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ََّوَماَََّيُْرُجَِّمنَْهاََّوَماَّ ِِ ْر
َ
، ...يَْنُِلََّيْعلَُمََّماَّيَلُِجَِِّفَّاْأ ، ، ، ،

ًَُّ اَع ِِيَناَّالس 
ْ
ِيَنََّكَفُرواَََّّلََِّأ  ...َوقَاَلَّاَّل 

، ، ، ، ،

، ،

وَلَٰئَِ َّلَُهم
ُ
اِْلَاِتَََّّأ ِيَنَّآَمُنواَّوََعِملُواَّالص  َْجََِّيَّاَّل  ِ

، 4 ...ِلِّ ، ، ، ،

، ،

ِِلم َّ
َ
َّأ ِنَّرِِّْجَّ  َّمِّ وَلَٰئَِ َّلَُهْمََّعَذاب 

ُ
ِيَنََّسَعْواَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ ، 5 .َواَّل  ، ، ،

بَِِّ َّ نََِّلَّإَِِلَْ َِّمنَّر 
ُ
ِيَّأ وُِواَّالْعِلَْمَّاَّل 

ُ
ِيَنَّأ َََر َّاَّل   ...َو

، ، ، ، ،

،

ِيَنَّ َّيُنَبُِِّئُكمََّْوقَاَلَّاَّل  َّرَُجل  َٰ
، 7 …َكَفُرواََّهْلَّنَُدلُُّكْمَََّعَ ، ،

ِيَنَََّّلَّيُْؤِمُنونََّ ََّّۗبَِلَّاَّل   ً مَّبِهَِِّجن 
َ
ََِّكِذبًاَّأ َّاّلِل  َََّعَ ْفََتَ َٰ

َ
، ...أ ، ، ،

يِْديِهْمََّوَماََّرلَْفُهمَّ
َ
َّأ ََّماََّبنْيَ فَلَْمَّيََرْواَّإََِلَٰ

َ
َماءَِّأ َِنَّالس  ، 9 ...مِّ ، ،

ِِبََّمَعهَُّ وِّ
َ
، ...۞ََّولََقْدَّآَِيَْناََّداُووَدَِّمن اَّفَْضًَلَّ َّيَاَِّجَباُلَّأ ، ، ،

ْدَِّ ََّواْعَملُواََّصاِْلًاَّ  ْرَِِّفَّالَّس  ِ ََّوقَدِّ ِنَّاْعَمْلََّسابَِغات 
َ
، 11 ...أ ، ، ،

َسلَْناَََّلَُّ
َ
َّ ََّوأ ََّوَرَواُحَهاََّشْهر  ََِحَُّغُدوَُّهاََّشْهر   ...َولُِسلَيَْماَنَّالرِّ

، ، ، ، 

،

َّ َََماثِيَلَّوَِجَفان  َارََِبََّو ََّماَّيََشاُءَّمِنََّّم  َيْعَملُوَنَََّلُ
 ...ََكْْلََواِبَّ

13 ،

اَّقََضيَْناََّعلَيْهَِّالَْموَْتَّ َّفَلَم  ًُ ََّداب  ََّمْوِِهَِّإَِّل  َٰ َماََّدل ُهْمَََّعَ
َّ ِِ ْر

َ
َّ...اْأ

َّوَِشَمال َّ ََّجن ََّاِنََّعنَّيَِمني   ً ، 15 …لََقْدَََّكَنَّلَِسَبإ َِِّفََّمْسَكنِِهْمَّآيَ

نْلَاُهمَِِّبَن تَيِْهْمَّ رَْسلَْناََّعلَيِْهْمََّسيَْلَّالَْعرِِمََّوَبد 
َ
ْعَرُضواَّفَأ

َ
، …فَأ

َّالَْكُفورََّ َٰلَِ ََّجََََّْناُهمَّبَِماََّكَفُرواَّ َّوََهْلََُّنَازِيَّإَِّل  ، 17 .َذ ،

َّالُْقَر َّال ِّتَّبَاَرْكَناَّفِيَهاَّقًُر َّ  …وََجَعلَْناَّبَيَْنُهْمََّوَبنْيَ

لَُمواَّ ََ ْسَفارِنَاََّو
َ
َّأ نُفَسُهمََّْفَقالُواََّرب َناَّبَاِعْدََّبنْيَ

َ
 19 ...أ

َِنَّالُْمْؤِمننِيََّ َّفَرًَِقاَّمِّ َ َبُعو َُّإَِّل  ن ُهَّفَا ََ َقََّعلَيِْهْمَّإِبْلِيُسَّ ، .َولََقْدََّصد 

َّنِلَْعلََمََّمنَّيُْؤِمُنَّ َّإَِّل  ِنَُّسلَْطان  ، 21 …َوَماَََّكَنَََّلََُّعلَيِْهمَّمِّ ، ، ،
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َِّ َََّّلََّيْملُِكوَنَّ ِنَُّدوِنَّاّلِل  ِيَنَّزََعْمَُّمَّمِّ ، …قُِلَّاْدُعواَّاَّل  ،

ِعََّ َّإَِذاَّفَُِّّ َٰ ََََّّحّت  ذَِنَََّلُ
َ
َّلَِمْنَّأ َِّعنَد َُّإَِّل  ًُ َفاَع ، 23 ...َوََّلََِّنَفُعَّالش  ، ، ، ، ،

، ،

َِنَّ َّ ۞َّقُْلََّمنَّيَْرزُقُُكمَّمِّ ُ َّ َّقُِلَّاّلِل  ِِ ْر
َ
َماَواِتََّواْأ ، ...الس  ،

ََْعَملُونََّ اَّ ُلََّعم 
َ
ْجَرْمَناََّوََّلَّنُْسأ

َ
اَّأ لُوَنََّعم 

َ
َّتُْسأ ، 25 .قُلََّّل 

ََّوُهَوَّالَْفَّ اُحَّ ِ ََّيْفََُّحَّبَيَْنَناَّبِاْْلَ ِّ قُْلَََّيَْمُعَّبَيَْنَناََّربَُّناَُّثم 
 .الَْعلِيمَُّ

، ،

َّالَْعََََُِّّّاْْلَِكيمَُّ ُ َََّّبَْلَُّهَوَّاّلِل  ََكَءَّ َّلََك  ْْلَْقَُّمَّبِهَُِِّشَ
َ
ِيَنَّأ َّاَّل  ُروِنَ

َ
، 27 .قُْلَّأ ،

َّ َّلِِّلن اِسَّشَِشً اََّونَِذيًراََّوَلَِٰكن  ًً َََّكف  رَْسلَْناَكَّإَِّل 
َ
، …َوَماَّأ ،

ََُقولُوَنََّمَّتََّٰ ، 29ََّهََٰذاَّالْوَْعُدَّإِنَُّكنَُّْمََّصادِقنِيََََّّو

ََّوََّلَّ ًً ِرُروَنََّعنُْهََّساَع
ْ
َّتَْسََّأ ََّّل  ِيَعاُدَّيَْو    …قُلَّل ُكمَّمِّ

ِيَّ ِيَنََّكَفُرواَّلَنَّنُّْؤمَِنَّبَِهََٰذاَّالُْقْرآِنََّوََّلَّبِاَّل  ، 31 …َوقَاَلَّاَّل  ، ، ، ،

ِيَنَّاْسََُّّ واَّلَِّل  ِيَنَّاْسََّْكََبُ ََنُْنََّصَدْدنَاُكمقَاَلَّاَّل 
َ
، ..ْضعُِفواَّأ ،

واَّبَْلََّمْكُرَّالل يِْلَّ ِيَنَّاْسََّْكََبُ ِيَنَّاْسَُّْضعُِفواَّلَِّل  ، 33 …َوقَاَلَّاَّل  ، ،

َّقَاَلَُّمَْتَفُوَهاَّإِن اَّبَِماَّ َّإَِّل  ِذير 
ِنَّن  َّمِّ  ً ََ رَْسلَْناَِِّفَّقَْر

َ
 …َوَماَّأ

، ، ، ،

،

بنِيََّ ْوََّلًداََّوَماَََّنُْنَّبُِمَعذ 
َ
ْمَواًَّلََّوأ

َ
َّأ ْكََثُ

َ
 35 َوقَالُواَََّنُْنَّأ

ِْزَقَّلَِمنَّ َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ  ...يََشاُءََّوََْقِدُرََّوَلَِٰكن َّقُْلَّإِن 
، ، ، ،

، ، ،

ِبُُكْمَِّعنَدنَا ََُقرِّ ْوََّلُدُكمَّبِال ِّتَّ
َ
ْمَوالُُكْمََّوََّلَّأ

َ
، 37 …َوَماَّأ ، ،

ونََّ وَلَٰئَِ َِِّفَّالَْعَذاِبََُّّمَُْضُ
ُ
ِيَنَّيَْسَعْوَنَِِّفَّآيَاَِِناَُّمَعاِجَََِّنَّأ ، َواَّل  ،

ََّ ََْقِدُرَََّلُ ِْزَقَّلَِمنَّيََشاُءَِّمْنَِّعَبادِ ََِّو َّيَبُْسُطَّالرِّ ِ ََّربِّ ، 39 ...قُْلَّإِن  ، ، ،

، ، ،

َهَُٰؤََّلءَِّ
َ
ََّيُقوُلَّلِلَْمََلئَِكًَِّأ ََوَْمَََّيُْْشُُهْمََّمِيًعاَُّثم  ، …َو ، ،

نَتََّوِِلَُّناَِّمنَُّدونِِهمَّ َّبَْلَََّكنُواَّ
َ
، 41 …قَالُواَُّسبَْحانََ َّأ ،

اَّ ْفًعاََّوََّلََّضًّ َّن  ، …فَاِْلَوَْمَََّّلََّيْملُِ ََّبْعُضُكْمَِّْلَْعض  ، ،
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َّ َّقَالُواََّماََّهََٰذاَّإَِّل  ََُناَّبَيَِِّنات  ََّعلَيِْهْمَّآيَا َََُّْلَٰ  43 ...رَُجل َِّإَوَذاَّ
رَْسلَْناَّإَِِلِْهمَّْ

َ
َّيَْدرُُسوَنَهاَّ ََّوَماَّأ ِنَُّكَُّب  ، ...َوَماَّآَِيَْناُهمَّمِّ

ِيَنَِّمنََّقبْلِِهْمََّوَماَّبَلَُغواَِّمْعَشاَرََّماَّآَِيَْناُهمَّْ َبَّاَّل  ، 45 ...َوَكذ 

نَّ
َ
ِعُظُكمَّبَِواِحَدة َّ َّأ

َ
ََِّمثَْنََّٰ۞َّقُْلَّإِن َماَّأ ، ...ََُقوُمواَّّلِِل  ، ،

 َّ ْجرَِيَّإَِّل 
َ
ََّفُهَوَّلَُكْمَّ َّإِْنَّأ ْجر 

َ
ِْنَّأ َْلُُكمَّمِّ

َ
، 47 …قُْلََّماََّسأ

ُمَّالُْغُيوبَِّ ََّعَل  ِ ََّيْقِذُفَّبِاْْلَ ِّ ِ ََّربِّ ، قُْلَّإِن  ، ، ،

َّ ، 49 َوَماَُّيبِْدُئَّاْْلَاِطُلََّوَماَّيُعِيدَُّقُْلََّجاَءَّاْْلَ ُّ

ََّنْفِسَّ َِّإَوِنَّاْهَََّديُْتَّ َٰ َََّعَ ِضلُّ
َ
َماَّأ ، ...قُْلَّإِنََّضلَلُْتَّفَإِن  ، ،

َّ َّقَرَِب  ََكن  ِرُذواَّمِنَّم 
ُ
َّإِذَّْفََُِّعواَّفَََلَّفَوَْتََّوأ  51 َولَْوَََِّر َٰ

َّبَعِيد َََّّوقَالُواَّآَمن ا ََكن  َّلَُهُمَّاَل َناُوُشَِّمنَّم  َٰ ن 
َ
، بِهََِّوأ

َّبَعِيد َّ ََكن  ، 53 َوقَْدََّكَفُرواَّبِهَِِّمنََّقبُْلَّ ََّوََْقِذفُوَنَّبِالَْغيِْبَِّمنَّم 

ْشَياِعِهم
َ
ََّماَّيَْشََُّهوَنََّكَماَّفُعَِلَّبِأ  ...وَِحيَلَّبَيَْنُهْمََّوبَنْيَ

 سورة فاطر

َّفَََلَُّمْمِسَ َّلََهاََّوَماَّ  ً َّلِلن اِسَِّمْنَّرمَْحَ ُ َماََّيْفََِّحَّاّلِل 
 ....ُيْمِس َّْ

2 

قًا ِ َُّمَصدِّ وَْحيَْناَّإَِِلَْ َِّمَنَّالِْكََّاِبَُّهَوَّاْْلَ ُّ
َ
ِيَّأ  31 ....َواَّل 

 سورة يس

َُّنْغرِْقُهْمَّفَََلََِّصََِخَّلَُهْمََّوََّلَّ
ْ
 43 ُهْمَُّينَْقُذونََِّإَوْنَّنََشأ

ََُقولُوَنََّمَّتََّهَذاَّالْوَْعُدَّإِْنَُّكنَُّْْمََّصادِقنَِيَّ  48 َو

 سورة الصافات

 29 قَالُواَّبَلَّل ْمََُِّكونُواَُّمْؤِمننِيََّ

َّبَْلَُّكنَُّْْمَّقَوًْماََّطاِغنيََّ  30 َوَماَََّكَنَّنَلَاََّعلَيُْكْمَِّمْنَُّسلَْطان 

اَّيَِصُفونََُّسبَْحاَنَّ َّالْعَِّ ةََِّعم  ِ  180 َربَِِّ َّرَبِّ
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 سورة ص

ْمَعِنيََّ
َ
ََن ُهْمَّأ ْغوِ

ُ
َِِ ََّأ  82 ....قَاَلَّفَبِعَِّ 

َِّعَباَدَكَِّمنُْهُمَّالُْمْخلَِصنيَََّّ  83 إَِّل 

 سورة الزمر

َُِّزلَِْفَّ ِبُونَاَّإََِلَّاّلِل  َِِّلَُقرِّ ، 22 َماََّنْعُبُدُهْمَّإَِّل 

ََنُْنََّصَدْدنَاُكمَّْ
َ
ِيَنَّاْسَُّْضعُِفواَّأ واَّلَِّل  ِيَنَّاْسََّْكََبُ  32 ...قَاَلَّاَّل 

 سورة غافر

َّوَِعلًْما ًً َّرمَْحَ ء  َََّشْ  7 َرب َناَّوَِسْعَتَُُّك 

ِيَنَّيَْدُعوَنَِّمْنَُّدونِهَََِّّلََّيْقُضونََّ ََّواَّل  ِ ََّيْقِضَّبِاْْلَ ِّ ُ  20 ....َواّلِل 

َماَواتَََِّّْلَلْ َُّ ََّّالس  ِِ ْر
َ
ْكََبَََُّّواْأ

َ
 57 ...انل اِسَََّّرلْ ََِِّّمنََّّْأ

َِّوَْحَد ََُّوَكَفْرنَاَّبَِما  َسَناَّقَالُواَّآَمن اَّبِاّلِل 
ْ
ْواَّبَأ

َ
اََّرأ  84 ....فَلَم 

 سورة فصلت

َِِّفَّيَوَْمنْيَِّ ََّسبَْعََّسَماَوات   12 َفَقَضاُهن 

اََّثُموُدَّ م 
َ
َّالُْهَد َوأ  17 َفَهَدْيَناُهْمَّفَاْسَََّحبُّواَّالَْعَمَََّعَ

َّيََديْهََِّوََّلَِّمْنََّرلْفِهَِّ َِيهَِّاْْلَاِطُلَِّمْنََّبنْيِ
ْ
 42 ....ََّلَّيَأ

ََّهَذاَّ َُّْهََِّلَُقولَن  اَءََّمس  َِّمن اَِّمْنََّبْعِدََّض  ًً َذْقَنا َُّرمَْحَ
َ
َولَئِْنَّأ

 ....َِلَّ
50 

 الشورىسورة 

ََّعلَيِْهمَّْ ََّحفِيظ  ُ ْوِِلَاَءَّاّلِل 
َ
َُذواَِّمْنَُّدونِهَِّأ ِيَنَّاَّت   6 ....َواَّل 

َُّ َِّذَلُِكُمَّاّلِل  َّفَُحْكُمُهَّإََِلَّاّلِل  ء   10 ....َوَماَّاْرََّلَْفَُّْمَّفِيهَِّمِْنَََّشْ

ُِلَّالَْغيَْ َِّمْنََّبْعِدََّماََّقَنُطوا ِيَُّيَْنِّ  28 ....َوُهَوَّاَّل 

- 
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 سورة الزخرف

َّقَاَلَّ َّإَِّل  َّمِْنَّنَِذير   ً ََ ْر
رَْسلَْناَِّمْنََّقبْلَِ َِِّفَّقَ

َ
 23 ....َوَكَذلَِ ََّماَّأ

َُْمََّعلَيْهَِّآبَاَءُكمَّْ اَّوََجْد ْهَد َّمِم 
َ
َولَْوَِّجئَُُّْكْمَّبِأ

َ
 24 ....قَاَلَّأ

 سورة الذاريات

نَسَّ ََّواْْلِ ن  َِِّلَْعُبُدونََِّوَماََّرلَْقُتَّاْْلِ  َّ...إَِّل 

ز اُقَُّذوَّالُْقو ةَِّالَْمَّنِيَُّ َُّهَوَّالر  َ َّاّلِل   58 إِن 
 سورة النجم

َُْغِنََّشَفاَعَُُّهْمََّشيًْئا َماَواِتَََّّلَّ َِِّفَّالس   26 ....َوَكْمَِّمْنََّملَ  

 سورة القمر

َّ ََّرلَْقَنا َُّبَِقَدر  ء  َََّشْ  49 إِن اَُُّك 

 سورة احلشر

ْصَحاُبَّ
َ
ْصَحاُبَّاْْلَن ًَِّأ

َ
ْصَحاُبَّانل ارََِّوأ

َ
 20 ....ََّلَّيَْسََّوِيَّأ

َلمَُّ وُسَّالس  َّإَِّل َُّهَوَّالَْملُِ َّالُْقدُّ ِيََّّلَّإََِلَ َّاَّل  ُ  ....ُهَوَّاّلِل 
،

 سورة الصف

َّ  12 ....ََتْرِيَيْغفِْرَّلَُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَُْدِرلُْكْمََّجن ات 

 سورة اجلمعة

 4 َذلِ َّفضلَّاّلِلَّيؤِيهَّمنَّيََشاءََّواّلِلَُّذوَّالْفضلَّالَْعِظيم

 سورة التحريم

َّالَْعلِيُمَّاْْلَبِ َُّ ِنَ
َ
 3 َنب أ

 سورة امللك

ََُقولُوَنََّمَّتََّهَذاَّالْوَْعُدَّإِْنَُّكنَُّْْمََّصادِقنَِيَّ  25 َو
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 سورة القلم

ََّيََََّلَوُمونََّ ََّبْعض  ْقَبَلََّبْعُضُهْمَََّعَ
َ
 30 فَأ

 سورة اجلن

َحًدا
َ
ََّغيْبِهَِّأ  َ لُِمَّالَْغيِْبَّفَََلَُّيْظِهُرَََّعَ

 سورة نوح

اََّوََّلَُّسَوا ًَّ ََّودًّ َّآلَِهََُّكْمََّوََّلَََِّذُرن   23 َوقَالُواَََّّلَََِّذُرن 

 سورة القيامة

ََّعلَيْنا  17 َمَْعُهََّوقُْرآنَهََُّّإِن 

 سورة النبأ

َّيتساءلونَّ  1 عم 

 2 عنَّانلبأَّالعظيم
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 فهرس األحاديث 

 رقم الصفحة طرف احلديث  م

ولََُُيا ْم؟َُأْقَبلَُُب َمنَُُْقْوم يُم نَُُْأْدَبرََُُمنُُْأ َقات لُ َُأالَُُّللَاُ َُرس  ْن   نَُُم   ...ُل يَُفَ ذ 
َم،َُلَبْيكَُ  ...َلَبْيكََُُلكََُُشر فكَُُالََُُلَبْيكََُُلَبْيَك،ُالل  

اَُوه َوَُلَلَقكَُ ن دًّ  ُ  َأْنَُتْجَعَلُّلل َ
َُةب يًرا  ق ْل:ُاَلُإ َلَهُإ اَلُي َُوْحَده ُاَلَُشر فَكَُله ،ُي َُأْكَبر 

 لتلبرفنيُأوُليلبرنيُاللطي ُاللبير
ُف ي  َماَُنْىَسهَمْنُ ُاَلُي َحد  ث  وئ يَُهَذا،ُث َمَُصَلىَُرْةَعَتْين   َتَوَضَ َُنْحَوُو ض 

 اَلُإ َلَهُإ اَلُّللَا َُوْحَده ُاَلَُشر فَكَُلهُ 
ْنَده ُ َوُع   َلَماَُقَضىُّللَا ُالَلْلَقَُةَتَبُف يُة َتاب ه َُف  

َمَُرَبَُجْبَرائ يَل، َُواأْلَْر ُ ُالل   َرُالَسَماَوات  يَةائ يَل،َُوا  ْسَراف يَل،َُفاط   َوم 
،ُاَلَُيْعَلم َ اُإ اَلُّللَا ُ َُلْم   ُالَبْيب   َمَىات يح 
ل ه ُ ْمَُتَوَةْلت ْمَُعَلىُّللَا َُحَقَُتَوةُّ  َلْوَُأَنة 
َنُ َُعَلىَُأًذىَُسم َعه ُم  َُأْصَبر  ُّللَاُ َماَُأَحد 

َرةُ  ْنَياَُوف ْجَزىُب َ اُف يُاآْلل  ًناَُحَسَنًة،ُي ْعَطىُب َ اُف يُالدُّ  إ َنَُيُاَلَُيْال م ُم ْام 
َُيم وت ونَُ ْن   َُواإل  نُّ ،َُوالج  َزت َك،ُاَلذ يُاَلُإ َلَهُإ اَلَُأْنَتُاَلذ يُاَلَُيم وت   أَع وذ ُب ع 

يمَُق ول وا:ُ ُإ ْبَراه  ُم َحَمٍد،َُةَماَُصَلْيَتَُعَلىُآل  َُعَلىُم َحَمٍد،َُوَعَلىُآل  َمَُصل    الَل  
يَنَُشا َُ يَنَُشاَ ،َُوَرَدَهاُح  ْمُح   إ َنُّللَاََُقَبَ َُأْرَواَحة 

 إ َناَُقاف ل وَنَُغًداُإ ْنَُشاَ ُّللَاُ 
ْمُ مَُْأَفاَلُأ َعل  م ة  وَنُب ه َُمْنَُسَبَقك ْمَُوَتْسب ق وَنُب ه َُمْنَُبْعَدة   َشْيًئاُت ْدر ة 

 َأْنَُتْعب َدُّللَاََُةَ َنَكَُتَراه ،َُفإ ْنَُلْمَُتك ْنَُتَراه َُفإ َنه َُيَراكَُ
َيُّللَا ُف يكَُ  َأَماَُهَذاَُفَقْدَُصَدَق،َُفق ْمَُحَتىَُيْقض 

ْده ُت َجاَهكََُياُ ُّللَاََُتج  ُّللَاََُيْحَىْاَكُاْحَىس   غ اَلم ُإ ن  يُأ َعل  م َكَُةل َماٍت،ُاْحَىس 
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َنةُ  ُأَْعت ْقَ ا،َُفإ َنَ اُم ْام 
هُ  د  ْنَُمَحام  ُّللَا َُعَلَيُم  ًداُل َر   يَُعَزَُوَجَل،ُث َمَُيْىَتح   َفَ َقع َُساج 

ُ ُف ي  ْمذَفَ ق ول  ْمت  َُعَلْي  ْمَُش  يًدا،َُماُد  ْنت  :ُذَوة  ُالَصال ح   َةَماَُقاَلُالَعْبد 
ْساَلمُ  ْمُإ َلىُاإل   اْنى ْذَُعَلىُر ْسل َكَُحَتىَُتْنز َلُب َساَحت   ْم،ُث َمُاْدع   

َُعْبد يُب ي،َُوَأَناُ ْنَدَُان   ُّللَا َُتَعاَلى:َُأَناُع   َمَعه ُإ َذاَُذَةَرن يذَُيق ول 

َمَُرَ َناَُلَكُالَحْمدُ  َده ،َُفق ول وا:ُالَل   َعُّللَا ُل َمْنَُحم  َمام :َُسم   إ َذاَُقاَلُاإل 
ط ،ُالَرَزاقُ ُ ،ُالَباس  ،ُالَقاب    ر   إ َنُّللَاَُه َوُالم َسع  

ُ ،َُأْنَتَُربُّ َمَُلَكُالَحْمد  َُأْنَتَُقي  م ُالَسَمَواتُ الَل   ،َُلَكُالَحْمد  َُواأَلْر    ...الَسَمَوات 
ُالَجَنةَُ ل  َُأْدل  :َُياَُرب   ،َُفق ْلت  ى  ْعت   إ َذاَُةاَنَُيْوم ُالق َياَمة ُش 
َُشْيًئا،َُفإ َذاُف ز  َعُ ُالَسَمَوات  َعُأَْهل  َُسم   إ َذاَُتَكَلَمُّللَا ُب الَوْحي 

وًرا َُأْنَُأك وَنَُعْبًداَُشة   َأَفاَلُأ ح بُّ

،َُفق يًراَُفَ ْعَطاَكُّللَاُ   َأَلْمَُتك ْنَُأْبَرَصَُيْقَذر َكُالَنا  
ََحٍدُإ اَلُل ْلم ْام نُ  ،َُوَلْيَ َُذاَكُأل  َله َُلْير  ،ُإ َنَُأْمَره ُة  ُاْلم ْام ن  َْمر   َعَجًباُأل 

َُيُ ْةَرَُفَيْحَرَمه ُالز  َفاَدَةُأَلَن  ُي َُعْبًداُالشُّ  اَلَُيْرز ق 

َدَُعَلْيه ُالَساَلمُ  ُّللَا َُداو  َياَمَُنب ي   ْمُص   َواَلَُتز ْدَُعَلْيهُ ُ،َفص 
َن،َُفَوَلَدْتُ ْن   ُاْمَرأٍَةُم  لُّ ُاْسَتْثَنىَُلَحَمَلْتُة  َلْيَمان   َلْوَُةاَنُس 

يَرَةَُشْ رٍُ َُمس  ُب الرُّْعب  ْرت  َُقْبل ي:ُن ص  َنَُأَحد  َُلْمًساَُلْمُي ْعَط   يت   أ ْعط 
ٍلَُبَنىَُبْيًتا َُرج  ْنَُقْبل ي،َُةَمَثل  ُم   إ َنَُمَثل يَُوَمَثَلُاألَْنب َيا  

ْىَياَنُْبَنَُحْرٍبَُأْلَبَره :َُأَنُ ْنُق َرْف ٍَُأْلَبَره َُأَنَُأَباُس  َرْقَلَُأْرَسَلُإ َلْيه ُف يَُرْةٍبُم  ، ه 

ُ ُي ْبَعث  َُنب يٍ  لُّ َُقْبل ي،َُةاَنُة  َنَُأَحد  َُلْمًساَُلْمُي ْعَط   يت   أ ْعط 
 أرأيتكمُلوُألبرتكمُأنُليالُبالواديُترفدُأنُتبيرُعليةم
ه ُ د  ْنَُمَحام  ُّللَا َُعَلَيُم  ًداُل َر   يَُعَزَُوَجَل،ُث َمَُيْىَتح   َفَ َقع َُساج 

َُيْوَمُاْلق َياَمة َُعَلىَُأْرٍ َُبْيَضاَ َُعْىَرا َُيُ  ُالَنا    ْحَشر 

ْلم َُوَفْثب َتُالَجْ لُ  ُالَساَعة :َُأْنُي ْرَفَعُالع  ْنَُأْشَراط   إ َنُم 
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 َوَماَذاَُأْكت بُ ُ،َقاَل:َُرب ُ ُ،َفَقاَلَُله :ُاْكت بُُْ،إ َنَُأَوَلَُماَُلَلَقُي ُاْلَقَلمُ 
َُيْنز اَلنُ  ُف يه ،ُإ اَلَُمَلَكان  َباد  ُالع  ْنَُيْوٍمُي ْصب ح   َماُم 

َُلَيَتَراَ ْوَنُاْلب ْرَفَةُف يُاْلَجَنة َُةَماَُتَراَ ْوَنُ  إ َنُأَْهَلُاْلَجَنة 
ن َ اُ َ اَُوَباط  ن  ْنَُباط   إ َنُف يُاْلَجَنة ُغ ْرَفًةُي َرىَُااه ر َهاُم 
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 فهرس املصادر واملراجع

ُ.القرآنُالكرفم .1
:ُالمتذذذوفى)ُالسذذذيوطيُالذذذدينُجذذذاللُبةذذذر،ُأبذذذيُبذذذنُالذذذرحمنُعبذذذدُ–ُالقذذذرآنُعلذذذومُفذذذيُاإلتقذذذان .2

/ُهذذذذ1394ُ–ُللكتذذذابُالعامذذذةُالمصذذذرفةُال يئذذذةُ–ُإبذذذراهيمُالىضذذذلُأبذذذوُمحمذذذد:ُتُ–(ُهذذذذ911
ُ.م1974

ُ-ُالرفذا ُالعاصذمة،ُدارُ-ُعمرُآلُحمادُبنُالرحمنُعبدُ-ُالعبادُربُتوحيدُإلىُاإلرشاد .3
ُ.هذ1412ُ-2ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكة

ُ.م1983-هذ1403ُ–1ُطُ–ُبيروتُ،العلميةُالكتبُدارُ–ُتيميةُالبنُاإليمان .4
ُ-ُجذذذدةُالسذذذوادي،ُمةتبذذذةُ–ُالحاشذذذديُمحمذذذدُبذذذنُيُعبذذذد:ُتُ–للبي قذذذيُوالصذذذىاتُاألسذذذما  .5

ُ.ةثيرُابنُ،294صُ،1جُ–ُم1993ُُ-ُهذ1413ُُ–1ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكة
:ُتُ–(ُهذذ224:ُالمتذوفى)ُالببذداديُال ذروُيُيُعبذدُبذنُسال مُبنُالقاسمُع بيدُأبوُ–ُاألمثال .6

ُ.م1980ُ-ُهذ1400ُُ–1ُطُ–للتراثُالم موُنُدارُ–ُقطام ُعبدالمجيدُالدةتور
ُأثيذرُحيذانُبذنُيوسذ ُبذنُعلذيُبذنُيوسذ ُبذنُمحمذدُحيانُأبوُ-ُالتىسيرُفيُالمحيطُالبحر .7

ُ-1ُطُ–ُبيذذروتُ–ُالىةذذرُدارُ-ُجميذذلُمحمذذدُصذذدقيُ:تُ–(ُهذذذ745:ُت)ُاألندلسذذيُالذذدين
ُ.هذ1420ُ

ُللطباعذذةُهجذذرُدارُ-ُالترةذذيُالمحسذذنُعبذذدُبذذنُيُعبذذد:ُتُ-ُةثيذذرُابذذنُ–ُوالن ايذذةُالبدايذذة .8
/ُُهذذذذذذذ1424:ُالنشذذذذذذرُسذذذذذذنةُ-ُم1997ُ-ُهذذذذذذذ1418ُُ-1ُطُ–ُواإلعذذذذذذالنُوالتوزفذذذذذذعُوالنشذذذذذذر
ُ.م2003

ُ-ُ«المجيذدُالكتذابُتىسذيرُمذنُالجديذدُالعقذلُوتنذوفرُالسذديدُالمعنذىُتحرفذر»ُوالتنوفرُالتحرفر .9
ُالذدارُ-(ُهذذ1393ُ:المتذوفى)ُالتونسيُعاشورُبنُالطاهرُمحمدُبنُمحمدُبنُالطاهرُمحمد
ُ.هذ1984ُ–ُتون ُ–ُللنشرُالتونسية

:ُتُ–(ُهذذ816:ُالمتذوفى)ُالجرجذانيُالشرف ُالزفنُعليُبنُمحمدُبنُعليُ–ُالتعرفىات .10
ُ–ُلبنذانُ-ُبيذروتُالعلميةُالكتبُدارُ–ُالناشرُبإشرا ُالعلما ُمنُجماعةُوصححهُضبطه
ُ.م1983-ُهذ1403ُ–1ُط
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ُللطباعذذذذةُمصذذذذرُن ضذذذذةُدارُ–ُطنطذذذذاوُيُسذذذذيدُمحمذذذذدُ-ُالكذذذذرفمُللقذذذذرآنُالوسذذذذيطُالتىسذذذذير .11
ُ.1طُ–ُالقاهرةُ–ُالىجالةُوالتوزفع،ُوالنشر

ُ-ُوغيذذرهُالسذذعيدُالذذرحمنُعبذذدُبذذنُالعزفذذزُعبذذد:ُتُ-ُالوهذذابُعبذذدُبذذنُمحمذذدُ-ُالتوحيذذد .12
ُ.السعوديةُالعر يةُالمملكةُالرفا ،ُسعود،ُبنُمحمدُاألمامُجامعة

ُوأيامهُوسننهُوسلمُعليهُيُصلىُيُرسولُأمورُمنُالملتصرُالصحيحُالمسندُالجامع .13
ُبذنُزهيذرُمحمذد:ُتُ-ُالجعىذيُالبلذارُيُعبذديُأبوُإسماعيلُبنُمحمدُ-(ُالبلارُيُصحيح)

ُ.هذ1422ُ-1ُطُ–ُالنجاةُطوُقُدارُ-ُالناصرُناصر
ُبذنُبةذرُأبذيُبذنُأحمذدُبذنُمحمذدُيُعبذدُأبذوُ-(ُالقرطبذيُتىسذير)ُالقرآنُألحةامُالجامع .14

بذراهيمُالبردونذيُأحمذد:ُتُ-(ُهذذ671ُ:ت)ُالقرطبذيُالذدينُشذم ُاللزرجذيُاألنصارُيُفرح ُوا 
ُ.2طُ-القاهرةُ-ُالمصرفةُالكتبُدارُ-ُأطىي 

ُبذنُالحلذيمُعبدُبنُأحمدُالعبا ُأبوُالدينُتقيُ–ُالمسيحُدينُبدلُلمنُالصحيحُالجواب .15
ُالدمشذذذقيُالحنبلذذذيُالحرانذذذيُتيميذذذةُابذذذنُمحمذذذدُبذذذنُالقاسذذذمُأبذذذيُبذذذنُيُعبذذذدُبذذذنُالسذذذالمُعبذذذد
ُ–ُمحمذذدُبذذنُحمذذدانُ-ُإبذذراهيمُبذذنُالعزفذذزُعبذذدُ-ُحسذذنُبذذنُعلذذي:ُتُ–(ُهذذذ728:ُالمتذذوفى)
ُ.م1999/ُُهذ1419ُ–2ُطُ–ُالسعوديةُالعاصمة،ُدار
ُدارُ-ُالجوزفذذةُقذذيمُابذذنُ-(ُوالذذدوا ُالذذدا )ُالشذذافيُالذذدوا ُعذذنُسذذ لُلمذذنُالكذذافيُالجذذواب .16

ُ.م1997ُ-ُهذ1418ُ-1ُطُ–ُالمبربُ–ُالمعرفة
:ُالمتذذذذوفى)ُالنجذذذذديُالتميمذذذذيُسذذذذليمانُبذذذذنُالوهذذذذابُعبذذذذدُبذذذذنُمحمذذذذدُ–ُالمضذذذذيةُالجذذذذواهر .17

ُهذذذ،1349ُ–1ُطُ–بمصذذرُالسذذعوديةُالعر يذذةُالمملكذذةُالرفذذا ،ُالعاصذذمة،ُدارُ–(ُهذذذ1206
ُ.هذ1412ُالثالثة،ُالنشرة

ُالسذذيوطيُالذذدينُجذذاللُبةذذرُأبذذيُبذذنُالذذرحمنُعبذذدُ-ُبالمذذ ثورُالتىسذذيرُفذذيُالمنثذذورُالذذدر .18
ُ.بيروتُ–ُالىةرُدارُ–(ُهذ911:ُالمتوفى)
ُدارُ-ُشذذاهينُسذذالمةُبذذنُصذذبرُي:ُتُ–ُحنبذذلُبذذنُأحمذذدُ-ُوالزنادقذذةُالج ميذذةُعلذذىُالذذرد .19

ُ.1طُ–ُوالتوزفعُللنشرُالثبات
ُقذذيمُابذذنُ-ُوالسذذنةُالكتذذابُمذذنُبالذذدالئلُواألحيذذا ُاألمذذواتُأرواحُعلذذىُالكذذالمُفذذيُالذذروح .20

ُ.بيروتُ–ُالعلميةُالكتبُدارُ-الجوزفة
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ُاألنبارُيُبةرُأبوُبشار،ُبنُمحمدُبنُالقاسمُبنُمحمدُ-ُالنا ُةلماتُمعانيُفيُالزاهر .21
ُ-1ُطُ–ُبيذذروتُ–ُالرسذذالةُماسسذذةُ-ُالضذذامنُصذذالحُحذذاتم.ُد:ُتُ-(ُهذذذ328:ُالمتذذوفى)

ُ.اللبةُمقايي ُمعجمُ،486صُ–1ُجُ–1992ُ-ُهذ1412ُ
ُمحمد،ُأبوُالمعافري،ُالحميرُيُأيوبُبنُهشامُبنُالملكُعبدُ-ُهشامُالبنُالنبويةُالسيرة .22

ُالىنيذذذذةُالطباعذذذذةُشذذذذرةةُ-ُسذذذذعدُالذذذذر و ُعبذذذذدُطذذذذه:ُتُ-(ُهذذذذذ213:ُالمتذذذذوفى)ُالذذذذدينُجمذذذذال
ُ.المتحدة

ُالىذذارابيُالجذذوهرُيُحمذذادُبذذنُإسذذماعيلُنصذذرُأبذذوُ-ُالعر يذذةُوصذذحاحُاللبذذةُتذذاجُالصذذحاح .23
ُ-4ُطُ–ُبيذروتُ–ُللماليينُالعلمُدارُ-ُعطارُالبىورُعبدُأحمدُ:تُ–(ُهذ393:ُالمتوفى)

ُ.م1987ُُ-ُُهذ1407ُ
ُبذذنُعلذذي:ُتُ–ُالجوزفذذةُقذذيمُابذذن–ُوالمعطلذذةُالج ميذذةُعلذذىُالذذردُفذذيُالمرسذذلةُالصذذواعق .24

ُ.هذ1408ُ–1ُط–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكةُالرفا ،ُالعاصمة،ُدارُ–ُيُالدليلُمحمد
ُأبذذو:ُتُ-ُللسذذىارفنيُ–(ُالمرضذذيةُالىرقذذةُأهذذلُعقذذدُفذذيُالمضذذيةُالذذدرة)ُالسذذىارفنيةُالعقيذذدة .25

ُ.1998ُ–1ُطُ–ُالرفا ُ–ُالسل ُأضوا ُمةتبةُ-ُالمقصودُعبدُبنُأشر ُمحمد
ُ–(ُوالجماعذةُالسنةُأهلُالساعةُقيامُإلىُالمنصورةُالناجيةُالىرقةُاعتقاد)الواسطيةُالعقيدة .26

ُ–ُالسذذذل ُأضذذذوا ُ-ُالمقصذذذودُعبذذذدُبذذذنُأشذذذر ُمحمذذذدُأبذذذو:ُتُ-ُتيميذذذةُابذذذنُاإلسذذذالمُشذذذي 
ُ.م1999/ُُهذ1420ُ-2ُطُ–ُالرفا 

ُالبصذذذذرُيُالىراهيذذذذديُتمذذذذيمُبذذذذنُعمذذذذروُبذذذذنُأحمذذذذدُبذذذذنُاللليذذذذلُالذذذذرحمنُعبذذذذدُأبذذذذوُ-ُالعذذذذين .27
ُ.ال اللُومةتبةُدارُ–ُالسامرائيُإبراهيمُدُالملزومي،ُم ديُد:ُتُ–(ُهذ170:ُالمتوفى)
ُالقذادرُعبذد:ُتُ–ُتيميذةُابذنُاإلسالمُشي ُ–ُالشيطانُوأوليا ُالرحمنُأوليا ُبينُالىرقان .28

ُ.م1985ُُ-ُهذ1405ُُ–ُدمشقُالبيان،ُدارُمةتبةُ–ُاألرنااوط
ُم ذرانُبذنُيحيذىُبذنُسذعيدُبذنُسذ لُبذنُيُعبذدُبذنُالحسذنُهذاللُأبذوُ–ُاللبويةُالىروُق .29

ُللنشذذذرُوالثقافذذذةُالعلذذذمُدارُ–ُسذذذليمُإبذذذراهيمُمحمذذذد:ُتُ–(ُهذذذذ395ُنحذذذو:ُالمتذذذوفى)ُالعسذذذةرُي
ُ.مصرُ-ُالقاهرةُوالتوزفع،

ُاألندلسيُحزمُبنُسعيدُبنُأحمدُبنُعليُمحمدُأبوُ-ُوالنحلُواألهوا ُالمللُفيُالىصل .30
ُ،66صُ–4ُجُ–ُالقذذذذذذاهرةُ–ُاللذذذذذذانجيُمةتبذذذذذذةُ-(ُهذذذذذذذ456:ُالمتذذذذذذوفى)ُالاذذذذذذاهرُيُالقرطبذذذذذذي
ُ.بتصر 
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:ُالمتذذذوفى)ُالىيروزآبذذذادىُيعقذذذوبُبذذذنُمحمذذذدُطذذذاهرُأبذذذوُالذذذدينُمجذذذدُ–ُالمحذذذيطُالقذذذامو  .31
وسذذذذيُنعذذذذيمُمحمذذذذدُ–ُالرسذذذذالةُماسسذذذذةُفذذذذيُالتذذذذراثُتحقيذذذذقُمةتذذذذب:ُتُ–(ُهذذذذذ817 ُ–ُالعرقس 
ُم2005ُُ-ُهذذذ1426ُُ–8ُطُ–ُلبنذذانُ-ُبيذروتُوالتوزفذذع،ُوالنشذذرُللطباعذةُالرسذذالةُماسسذة

ُ.324صُ–
ُالمعذذذافرُيُالقحطذذذاني،ُصذذذالحُبذذذنُمحمذذذدُيُعبذذذدُأبذذذوُلعلذذذهُ–ُللقحطذذذانيُالنونيذذذةُالقصذذذيدة .32

ُ–ُالجر ذذوعُمنصذذورُبذذنُمحمذذدُبذذنُالعزفذذزُعبذذد:ُتُ–(ُهذذذ378:ُالمتذذوفى)ُالمذذالكيُاألندلسذذي
ُ.1طُ–ُالذةرُىُدار
ُالعثيمذذينُمحمذذدُبذذنُصذذالحُبذذنُمحمذذدُ–ُالحسذذنىُوأسذذمائهُيُصذذىاتُفذذيُالمثلذذىُالقواعذذد .33
ُ.م2001/هذ1421ُ–3ُطُ–ُالمنورةُالمدينةُاإلسالمية،ُالجامعةُ–(ُهذ1421:ُالمتوفى)
:ُالمتذذذذوفى)ُالعثيمذذذينُمحمذذذدُبذذذنُصذذذذالحُبذذذنُمحمذذذدُ–ُالتوحيذذذدُةتذذذذابُعلذذذىُالمىيذذذدُالقذذذول .34

ُ.هذ1424ُ–2ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكةُالجوزي،ُابنُدارُ–(ُهذ1421
ُأحمذذذذد،ُبذذذذنُعمذذذذروُبذذذذنُمحمذذذذودُالقاسذذذذمُأبذذذذوُ-ُالتنزفذذذذلُغذذذذوام ُحقذذذذائقُعذذذذنُالكشذذذذا  .35

ُ.هذ1407ُُ-3ُطُ–ُبيروتُ–ُالعر يُالكتابُدارُ-(ُهذ538:ُالمتوفى)ُيُجارُالزملشرُي
ُالقرفمذذيُالحسذذينيُموسذذىُبذذنُأيذذوبُ-ُاللبويذذةُوالىذذروُقُالمصذذطلحاتُفذذيُمعجذذمُالكليذذات .36

ُ-ُالمصذرُيُمحمذدُ-ُدرويذ ُعذدنان:ُتُ-(ُهذذ1094:ُالمتذوفى)ُالحنىذيُالبقذا ُأبذوُالكىوي،
ُ.والعلومُالىنوُنُاصطالحاتُةشا :ُانارُ،720صُ-ُبيروتُ–ُالرسالةُماسسة

:ُت)ُالمرسذذذذيُسذذذذيدهُبذذذذنُإسذذذذماعيلُبذذذذنُعلذذذذيُالحسذذذذنُأبذذذذوُ-ُاألعاذذذذمُوالمحذذذذيطُالمحةذذذذم .37
ُ-ُهذذذ1421ُُ-1ُطُ–ُبيذذروتُ–ُالعلميذذةُالكتذذبُدارُ-ُهنذذداوُيُالحميذذدُعبذذد:ُتُ-(ُهذذذ458
ُ.م2000ُ

:ُتُ–(ُهذذ458:ُالمتذوفى)ُالمرسذيُسيدهُبنُإسماعيلُبنُعليُالحسنُأبوُ–ُالملصص .38
ُ.م1996ُهذ1417ُ–1ُطُ–ُبيروتُ-ُالعر يُالتراثُإحيا ُ–ُجىالُإبراهمُلليل

ُوسذذلمُعليذذهُيُصذذلىُيُرسذذولُإلذذىُالعذذدلُعذذنُالعذذدلُبنقذذلُالملتصذذرُالصذذحيحُالمسذذند .39
ُ–(ُهذذذ261:ُالمتذذوفى)ُالنيسذذابورُيُالقشذذيرُيُالحسذذنُأبذذوُالحجذذاجُبذذنُمسذذلمُ-(ُمسذذلمُصذذحيح)
ُ.ُبيروتُ–ُالعر يُالتراثُإحيا ُدارُ-ُالباقيُعبدُفاادُمحمد:ُت
/ُُالزفذذذاتُأحمذذذد/ُُمصذذذطىىُإبذذذراهيم)ُ-ُبالقذذذاهرةُالعر يذذذةُاللبذذذةُمجمذذذعُ-ُالوسذذذيطُالمعجذذذم .40

ُ.الدعوةُدار:ُالناشرُ-(ُالنجارُمحمد/ُُالقادرُعبدُحامد
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:ُالمتذوفى)ُالش رسذتانيُأحمدُبةرُأبىُبنُالكرفمُعبدُبنُمحمدُالىتحُأبوُ-ُوالنحلُالملل .41
ُ.الحلبيُماسسةُ-(ُهذ548

ُالنذووُيُشذر ُبذنُيحيىُالدينُمحييُزةرفاُأبوُ-ُالحجاجُبنُمسلمُصحيحُشرحُالمن اج .42
ُ.ه1392ُ–2ُطُ–ُبيروتُ–ُالعر يُالتراثُإحيا ُدارُ-(ُهذ676:ُالمتوفى)
ُأضذوا ُ-ُالطويذانُصالحُبنُالعزفزُعبد:ُتُ-ُتيميةُابنُأحمدُاإلسالمُشي ُ–ُالنبوات .43

ُ.م2000/هذ1420ُ-1ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكةُالرفا ،ُالسل ،
ُبذنُمحمذدُبذنُالمبذاركُالسذعاداتُأبذوُالذدينُمجذد:ُتُ–ُواألثرُالحديثُغرفبُفيُالن اية .44

ُالمةتبذذةُ–(ُهذذ606:ُالمتذوفى)ُاألثيذرُابذذنُالجذزرُيُالشذيبانيُالكذرفمُعبذذدُابذنُمحمذدُبذنُمحمذد
ُمحمذذذذذذدُمحمذذذذذذودُ-ُالذذذذذذزاوُىُأحمذذذذذذدُطذذذذذذاهر:ُتُ–ُم1979ُ-ُهذذذذذذذ1399ُبيذذذذذذروت،ُ-ُالعلميذذذذذذة
ُ.الطناحي

ُبذذذنُعلذذذيُبذذذنُمحمذذذدُ-ُوالنبذذذواتُوالمعذذذادُالتوحيذذذدُعلذذذىُالشذذذرائعُاتىذذذاقُإلذذذىُالثقذذذاتُإرشذذذاد .45
ُبإشذذرا ُالعلمذذا ُمذذنُجماعذذة:تُ–(ُهذذذ1250:ُالمتذذوفى)ُاليمنذذيُالشذذوةانيُيُعبذذدُبذذنُمحمذذد
ُ.م1984ُ-ُهذ1404ُ-1ُطُ–ُلبنانُ–ُالعلميةُالكتبُدارُ-ُالناشر

ُ-ُإبذراهيمُالسذالمُعبذدُمحمذد:ُتُ-ُالجوزفذةُقيمُابنُ-ُالعالمينُربُعنُالموقعينُإعالم .46
ُ.م1991ُ-ُهذ1411ُ-1ُطُ–ُييروتُ–ُالعلميةُالكتبُدار
ُمةتبذةُ-ُالىقذيُحامذدُمحمد:ُتُ-ُالجوزفةُقيمُابنُ–ُالشيطانُمصايدُمنُالل ىانُإغاثة .47

ُ.ُالرفا ُ–ُالمعار 
ُاالشذذذبيليُالمعذذذافرُيُالعر ذذذيُبذذذنُبةذذذرُأبذذذوُيُعبذذذدُبذذذنُمحمذذذدُالقاضذذذيُ-ُالقذذذرآنُأحةذذذام .48

ُعطذاُالقذادرُعبذدُمحمذد:ُعليذهُوعَلذقُأحاديثذهُولذرجُأصولهُراجع(ُهذ543:ُالمتوفى)ُالمالكي
ُ.م2003ُُ-ُهذ1424ُُ-3ُطُ–ُلبنانُ–ُبيروتُالعلمية،ُالكتبُدارُ-
:ُالمتذوفى)ُيُجذارُالزملشذرُيُأحمذد،ُبذنُعمذروُبذنُمحمذودُالقاسذمُأبوُ–ُالبالغةُأسا  .49

ُهذ1419ُُ–ُلبنانُ-ُبيروتُالعلمية،ُالكتبُدارُ–ُالسودُعيوُنُباسلُمحمد:ُتُ–(ُهذ538
ُ.م1998ُُ-
ُالقادرُعبدُبنُالملتارُمحمدُبنُاألمينُمحمدُ–ُبالقرآنُالقرآنُإيضاحُفيُالبيانُأضوا  .50

ُ-ُبيذذروتُالتوزفذذعُوُالنشذذرُوُللطباعذذةُالىةذذرُدارُ–(ُهذذذ1393ُ:المتذذوفى)ُالشذذنقيطيُالجةنذذي
ُ.مذ1995ُُ-ُهذ1415ُُ–ُلبنان
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ُ–2ُطُ–ُالقذذاهرةُ-ُالسذذلىيةُالمطبعذذةُ–ُتيميذذةُابذذنُاإلسذذالمُلشذذي ُوشذذىااهاُالقلذذبُأمذذرا  .51
ُ.هذ1399

ُمحمذذذدُبذذذنُعمذذذرُبذذذنُيُعبذذذدُسذذذعيدُأبذذذوُالذذذدينُناصذذذرُ–ُالت وفذذذلُوأسذذذرارُالتنزفذذذلُأنذذذوار .52
ُإحيذذا ُدارُ–ُالمرعشذذليُالذذرحمنُعبذذدُمحمذذد:ُتُ–(ُهذذذ685:ُالمتذذوفى)ُالبيضذذاوُيُالشذذيرازُي
ُ.هذ1418ُُ–1ُطُ–بيروتُ–ُالعر يُالتراث

ُ.لبنانُبيروت،ُالعر ي،ُالكتابُدارُ–ُالجوزفةُقيمُابنُ–ُالىوائدُبدائع .53
ُيعقذوبُبذنُمحمدُطاهرُأبوُالدينُمجدُ-ُالعزفزُالكتابُلطائ ُفيُالتمييزُذوُيُبصائر .54

ُللشذذذذئوُنُاألعلذذذذىُالمجلذذذذ ُ-ُالنجذذذذارُعلذذذذيُمحمذذذذدُ:تُ–(ُهذذذذذ817:ُالمتذذذذوفى)ُالىيروزآبذذذذادى
ُ.القاهرةُاإلسالمي،ُالتراثُإحيا ُلجنةُ-ُاإلسالمية

ذذدُبذذنُ–ُالقذذامو ُجذذواهرُمذذنُالعذذرو ُتذذاج .55 ُالىذذي ،ُأبذذوُالحسذذيني،ُالذذرز اقُعبذذدُبذذنُمحم 
ُ.ال دايةُدارُ–ُالمحققينُمنُمجموعة:ُتُ–(ُهذ1205:ُالمتوفى)ُالَز يديُبمرتضى،ُالملق ب

ُالنذذذذذدوةُدارُ-(ُهذذذذذذ1429:ُالمتذذذذذوفى)ُأيذذذذذوبُمحمذذذذذدُحسذذذذذنُ-ُاإلسذذذذذالميةُالعقائذذذذذدُتبسذذذذذيط .56
ُ.م1983ُ-ُهذ1403ُ-5ُطُ–ُلبنانُ–ُبيروتُالجديدة،

ُسذلمةُبذنُالملذكُعبذدُبنُسالمةُبنُمحمدُبنُأحمدُجعىرُأبوُ–ُالطحاويةُالعقيدةُتلرفج .57
ُالذدينُناصذرُمحمذد:ُتُ–(ُهذذ321:ُالمتوفى)ُبالطحاوُيُالمعرو ُالمصرُيُالحجرُيُاألزدي
ُ.هذ1414ُُ–2ُطُ–ُبيروتُ–ُاإلسالميُالمةتبُ–ُاأللباني

ُيُعبذذدُأبذذوُالمذذالكي،ُالتونسذذيُالذذورغميُعرفذذةُابذذنُمحمذذدُبذذنُمحمذذدُ-ُعرفذذةُابذذنُتىسذذير .58
ُ.لبنانُ–ُبيروتُالعلمية،ُالكتبُدارُ-ُاألسيوطيُجالل:ُتُ-(ُهذ803:ُالمتوفى)
ُالقرشذذذيُةثيذذذرُبذذذنُعمذذذرُبذذذنُإسذذذماعيلُالىذذذدا ُأبذذذوُ-(ُةثيذذذرُابذذذن)ُالعاذذذيمُالقذذذرآنُتىسذذذير .59

ُوالتوزفذعُللنشذرُطيبذةُدارُ-ُسذالمةُمحمذدُبذنُسذاميُ:تحقيذقُ–(ُهذذ774:ُالمتوفى)ُالبصرُي
ُ.2طُ–ُم1999ُُ-ُهذ1420ُ–
ُمنصذذذورُأبذذذوُمحمذذذود،ُبذذذنُمحمذذذدُبذذذنُمحمذذذدُ-(ُالسذذذنةُأهذذذلُتذذذ ويالت)ُالماترفذذذديُتىسذذذير .60

ُلبنانُبيروت،ُ-ُالعلميةُالكتبُدارُ-ُباسلومُمجدي.ُد:ُتُ-(ُهذ333:ُالمتوفى)ُالماترفدي
ُ.م2005ُُ-ُهذ1426ُُ-1ُطُ–



212
 

ُحبيذذبُبذذنُمحمذذدُبذذنُمحمذذدُبذذنُعلذذيُالحسذذنُأبذذوُ–ُوالعيذذوُنُالنةذذت=ُُالمذذاورديُتىسذذير .61
ُبذنُالمقصذودُعبذدُابذنُالسيد:ُتُ–(ُهذ450:ُالمتوفى)ُبالماورديُالش يرُالببدادي،ُالبصرُي
ُ.431صُ-4ُجُ–ُلبنان/ُُبيروتُ-ُالعلميةُالكتبُدارُ–ُالرحيمُعبد
ُمةتبذذذذةُشذذذرةةُ-(ُهذذذذذ1371:ُالمتذذذوفى)ُالمراغذذذيُمصذذذذطىىُبذذذنُأحمذذذذدُ-ُالمراغذذذيُتىسذذذير .62

ُ.م1946ُُ-ُهذ1365ُُ-1ُطُ–ُبمصرُوأوالدهُالحلبيُالبابىُمصطىىُومطبعة
ُالبللذذذىُاألزديُبشذذذيرُبذذذنُسذذذليمانُبذذذنُمقاتذذذلُالحسذذذنُأبذذذوُ-ُسذذذليمانُبذذذنُمقاتذذذلُتىسذذذير .63
ُ-1ُطُ–ُبيذذروتُ–ُالتذذراثُإحيذذا ُدارُ-ُشذذحاتهُمحمذذودُيُعبذذد:ُتُ-(ُهذذذ150:ُالمتذذوفى)

ُ.هذ1423ُ
ُالقاسذذم،ُبذذنُجعىذذرُبذذنُمحمذذدُبذذنُالطيذذبُبذذنُمحمذذدُ–ُالذذدالئلُتللذذيصُفذذيُاألوائذذلُتم يذذد .64

ُ–ُحيذذذدرُأحمذذذدُالذذذدينُعمذذذاد:تُ–(ُهذذذذ403:ُالمتذذذوفى)ُالمذذذالكيُالبذذذاقالنيُبةذذذرُأبذذذوُالقاضذذذي
ُ.م1987ُ-ُهذ1407ُ،–1ُطُ–ُلبنانُ-ُالثقافيةُالكتبُماسسة

ُ-ُعن ماُيُرضيُ-ُعبا ُبنُيُلعبد:ُينسبُ-ُعبا ُابنُتىسيرُمنُالمقبا ُتنوفر .65
:ُالمتذوفى)ُالىيروزآبذادىُيعقذوبُبذنُمحمذدُطذاهرُأبذوُالذدينُمجذد:ُجمعذهُ-(ُهذذ68:ُالمتوفى)

ُ.2893ُصُ-5ُجُ–ُالقرآنُااللُفيُ،359صُ–ُلبنانُ–ُالعلميةُالكتبُدارُ-(ُهذ817
ُ–(ُهذذ370:ُالمتذوفى)ُمنصذورُأبذوُال ذروي،ُاألزهذرُيُبذنُأحمذدُبنُمحمدُ–ُاللبةُت ذيب .66

ُ.م2001ُ–1ُطُ–ُبيروتُ–ُالعر يُالتراثُإحيا ُدارُ–ُمرعبُعو ُمحمد:ُت
ُبذنُسذليمانُ–ُالعبيذدُعلذىُيُحذقُهوُالذىُالتوحيدُةتابُشرحُفيُالحميدُالعزفزُتيسير .67

ُالمةتذذبُ–ُالشذذاوي ُزهيذذر:ُتُ–(ُهذذذ1233:ُالمتذذوفى)ُالوهذذابُعبذذدُبذذنُمحمذذدُبذذنُيُعبذذد
ُ.م2002/هذ1423ُ–1ُطُ–ُدمشقُبيروت،ُاالسالمي،

ُأبذوُاآلملذي،ُغالذبُبذنُةثيذرُبنُيزفدُبنُجرفرُبنُمحمدُ–ُالقرآنُت وفلُفيُالبيانُجامع .68
ُ-ُهذذذ1420ُُ–ُالرسذذالةُماسسذذةُ،شذذاكرُمحمذذدُأحمذذد:تُ،(هذذذ310:ُالمتذذوفى)ُالطبذذرُيُجعىذذر
ُ.1طُ–ُم2000ُ

ُاإلمذامُجامعذةُ-ُسذالمُرشذادُمحمذدُالدةتور:ُتُ-ُتيميةُابنُ–ُوالنقلُالعقلُتعار ُدر  .69
ُ.م1991ُ-ُهذ1411ُ-2ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكةُاإلسالمية،ُسعودُبنُمحمد
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ُ–ُبيذذروتُ–ُالعلميذذةُالكتذذبُدارُ-ُلبي قذذيُالشذذرفعةُصذذاحبُأحذذوالُومعرفذذةُالنبذذوةُدالئذذل .70
ُ،304صُ–19ُجُ–ُالقرآنُآيُت وفلُعنُالبيانُجامعُ،12صُ–1ُجُ-ُهذ1405ُُ-1ُط

ُ.القرآنُآيُت وفلُعنُالبيانُجامع
1ُطُ–ُالكوفذتُ–ُالسذلىيةُالذدارُ–ُالبذدرُيُعبذدُبذنُبذدرُ:تُ–ُقدامذةُابنُ–ُالت وفلُذم .71
ُ.هذ1406ُ-
ُالعزفذذذزُعبذذذدُبذذذنُعمذذذرُبذذذنُأمذذذينُمحمذذذدُعابذذذدين،ُابذذذنُ–ُالملتذذذارُالذذذدرُعلذذذىُالمحتذذذارُرد .72

ُ-ُهذذذ1412ُ–2ُطُ–ُبيذذروت-الىةذذرُدارُ–(ُهذذذ1252:ُالمتذذوفى)ُالحنىذذيُالدمشذذقيُعابذذدين
ُ.م1992

ُبذذنُموسذذىُبذذنَُسذذْورةُبذذنُعيسذذىُبذذنُمحمذذدُ-(ُُالترمذذذيُسذذنن)ُُسذذننهُفذذيُالترمذذذيُرواه .73
ُفذاادُومحمذدُ-ُشذاكرُمحمذدُأحمذد:ُتُ–(ُهذذ279:ُالمتذوفى)ُعيسىُأبوُالترمذي،ُالضحاك،

بذذراهيمُ-ُالبذذاقيُعبذذد ُومطبعذذةُمةتبذذةُشذذرةةُ-ُالشذذرف ُاألزهذذرُفذذيُالمذذدر ُعذذو ُعطذذوةُوا 
ُ.هذ1395ُ-2ُطُ–ُمصرُ–ُالحلبيُالبابيُمصطىى

ُالذدينُشذ ابُ-(ُاأللوسذيُتىسذير)ُالمثذانيُوالسذبعُالعاذيمُالقذرآنُتىسذيرُفيُالمعانيُروح .74
ُ-عطيذةُالبذارُيُعبذدُعلذي:ُتُ-(ُهذذ1270:ُالمتذوفى)ُاأللوسذيُالحسذينيُيُعبدُبنُمحمود
ُ.هذ1415ُُ-1ُطُ-بيروتُ–ُالعلميةُالكتبُدار
ُبذالوال ،ُالمطلبذيُيسارُبنُإسحاقُبنُمحمدُ-(ُوالمبازُيُالسيرُةتاب)ُإسحاقُابنُسيرة .75

ُهذذذذ1398ُ-1ُطُ–ُبيذذذروتُ–ُالىةذذذرُدارُ-ُزةذذذارُسذذذ يل:ُتُ-(ُهذذذذ151:ُالمتذذذوفى)ُالمذذذدني
ُ.م1978/
ُصذالحُبذنُمحمذدُ-ُالمرضذيةُالىرقةُأهلُعقدُفيُالمضيةُالدرةُ-ُالسىارفنيةُالعقيدةُشرح .76

ُ.هذ1426ُُ-1ُطُ–ُالرفا ُللنشر،ُالوطنُدارُ-ُالعثيمينُبن
:ُالمتذوفى)ُهذر ا ُحسذنُلليذلُبذنُمحمذدُ–ُالواسذطيةُملحذقُوفليهُالواسطية،ُالعقيدةُشرح .77

3ُطُ–ُاللبذرُ–ُوالتوزفعُللنشرُال جرةُدارُ–ُالسقا ُالقادرُعبدُبنُعلوُي:ُتُ–(ُهذ1395
ُ.ه1415ُُ–
ُ.م2011ُ–6ُطُ–ُياسينُنسيم.ُد.ُأُ–ُالعقيدةُأصولُشرح .78
ُدارُ-(ُهذذ1421:ُالمتذوفى)ُالعثيمذينُمحمذدُبذنُصذالحُبذنُمحمذدُ-ُاألصولُثالثةُشرح .79

ُ.م2004ُ-ُهذ1424ُ–4ُطُ–ُللنشرُالثرفا
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رديُموسىُبنُعليُبنُالحسينُبنُأحمدُ–ُاإليمانُشعب .80 ْسَرْوج  ُبةرُأبوُاللراساني،ُالل 
ُللنشرُالرشدُمةتبةُ–ُحامدُالحميدُعبدُالعليُعبدُالدةتورُ:تُ–(ُهذ458:ُالمتوفى)ُالبي قي
ُ.م2003ُُ-ُهذ1423ُُ–1ُطُ–بال ندُببومبايُالسلىيةُالدارُمعُبالتعاوُنُبالرفا ُوالتوزفع

ُدارُ–ُالجوزفذذذةُقذذذيمُابذذذنُ–ُوالتعليذذذلُوالحةمذذذةُوالقذذذدرُالقضذذذا ُمسذذذائلُفذذذيُالعليذذذلُشذذذىا  .81
ُ.م1978/هذ1398ُ–ُلبنانُبيروت،ُالمعرفة،

ُُ.اإلسالميُالمةتبُ-ُاأللبانيُ-ُوزفاداتهُالصبيرُالجامعُصحيح .82
ُ.1394ُ–2ُطُ–ُالقاهرةُ–ُالسلىيةُدارُ-ُالقيمُابنُ–ُالسعادتينُوبابُال جرتينُطرفق .83
ُ–ُبيذذروتُدمشذذق،ُةثيذذر،ُابذذنُدارُ–ُالجوزفذذةُقذذيمُابذذن–ُالشذذاكرفنُوذليذذرةُالصذذابرفنُعذذدة .84

ُ.م1989/ُهذ1409ُ–3ُطُ–ُالسعوديةُالعر يةُالمملكةُالمنورة،ُالمدينةُالتراث،ُدارُمةتبة
ُالقمذذذذيُحسذذذذينُبذذذذنُمحمذذذذدُبذذذذنُالحسذذذذنُالذذذذدينُناذذذذامُ-ُالىرقذذذذانُورغائذذذذبُالقذذذذرآنُغرائذذذذب .85

ُ–ُبيروتُ-ُالعلميةُالكتبُدارُ–ُعميراتُزةرفاُالشي ُ:تُ–(ُهذ850:ُالمتوفى)ُالنيسابورُي
ُ.هذ1416ُُ–1ُط
ُالعسذذذقالنيُالىضذذذلُأبذذذوُحجذذذرُبذذذنُعلذذذيُبذذذنُأحمذذذدُ-ُالبلذذذارُيُصذذذحيحُشذذذرحُالبذذذارُيُفذذذتح .86

ُعبذذذدُفذذذاادُمحمذذذد:ُوأحاديثذذذهُوأبوابذذذهُةتبذذذهُرقذذذمُ-1379ُُبيذذذروت،ُ-ُالمعرفذذذةُدارُ-ُالشذذذافعي
ُتعليقذذاتُعليذهُ-ُاللطيذبُالذذدينُمحذب:ُطبعذهُعلذذىُوأشذر ُوصذححهُبإلراجذذهُقذامُ-ُالبذاقي
ُ.بازُبنُيُعبدُبنُالعزفزُعبد:ُالعالمة

ُدارُ-(ُهذذذذذ1385:ُالمتذذذذوفى)ُالشذذذذار يُحسذذذذينُإبذذذذراهيمُقطذذذذبُسذذذذيدُ-ُالقذذذذرآنُاذذذذاللُفذذذذي .87
ُ.هذ1412ُُ-17ُطُ–ُالقاهرةُ-بيروتُ-ُالشروُق

ُاألنصارُيُمناورُابنُالدينُجمالُالىضل،ُأبوُعلى،ُبنُمةرمُبنُمحمدُ–ُالعربُلسان .88
ُ.هذ1414ُُ–3ُطُ–ُبيروتُ-ُصادرُدارُ–(ُهذ711:ُالمتوفى)ُاإلفرفقىُالرويىعى

ُالشذذ يرُقدامذذةُبذذنُمحمذذدُبذذنُأحمذذدُبذذنُيُعبذذدُالذذدينُموفذذقُمحمذذدُأبذذوُ-ُاالعتقذذادُلمعذذة .89
ُالعر يذذةُالمملكذذةُ،واإلرشذذادُوالذذدعوةُواألوقذذا ُاإلسذذالميةُالشذذاوُنُوزارة-ُالمقدسذذيُقدامذذةُبذذابن

ُ.هذ1420ُ-2ُطُ-ُالسعودية
ُعبذذذدُبذذذنُأشذذذر :تُ–ُالعثيمذذذينُصذذذالحُبذذذنُمحمذذذدُ–ُعثيمذذذينُابذذذنُشذذذرحُاإلعتقذذذادُلمعذذذة .90

ُ.م1995-م1415ُ–3ُطُ–ُطبرفةُمةتبةُ–ُالرحيمُعبدُبنُالمقصود
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ُالمرضذيةُالىرقذةُعقدُفيُالمضيةُالدرةُلشرحُاألثرفةُاألسرارُوسواطعُالب يةُاألنوارُلوامع .91
(ُهذذ1188:ُالمتذوفى)ُالحنبلذيُالسذىارفنيُسذالمُبذنُأحمذدُبذنُمحمدُالعوُنُأبوُالدين،ُشم ُ–
ُ.م1982ُُ-ُهذ1402ُُ–2ُطُ–ُدمشقُ-ُومةتبت اُاللافقينُماسسةُ–
ُالمعار ُمةتبةُ-(ُهذ1420:ُالمتوفى)ُالقطانُلليلُبنُمناعُ-ُالقرآنُعلومُفيُمباحث .92

ُ.م2000ُ-هذ1421ُ-3ُطُ–ُوالتوزفعُللنشر
ُ.هذ1417ُ–2ُطُ–ُالقاهرةُ،تيميةُابنُمةتبةُ–الجوزفةُقيمُابنُ-ُالنونيةُالقصيدةُمتن .93
ُبذنُمحمذدُبذنُالذرحمنُعبذدُ:وترتيذبُجمذعُ–ُتيميذةُبذنُأحمذدُاإلسذالمُشي ُفتاوُىُمجموع .94

ُ.م1995-هذ1416ُ–ُالنبويةُالمدينةُ–ُالشرف ُالمصح ُلطباعةُف دُالملكُمجمعُ-ُقاسم
ُالقاسذذذذميُالحذذذذالقُقاسذذذذمُبذذذذنُسذذذذعيدُمحمذذذذدُبذذذذنُالذذذذدينُجمذذذذالُمحمذذذذدُ-ُالت وفذذذذلُمحاسذذذذن .95
1ُطُ-بيذروتُ-ُالعلميذهُالكتذبُدارُ-ُالسذودُعيذوُنُباسذلُمحمد:ُتُ-(ُهذ1332:ُالمتوفى)
ُ.هذ1418ُُ-
ُالحنىذذيُالقذذادرُعبذذدُبذذنُبةذذرُأبذذيُبذذنُمحمذذدُيُعبذذدُأبذذوُالذذدينُزفذذنُ-ُالصذذحاحُملتذذار .96

ُالذذذذذذدارُ-ُالعصذذذذذذرفةُالمةتبذذذذذذةُ-ُمحمذذذذذذدُالشذذذذذذي ُيوسذذذذذذ :ُتُ-(ُهذذذذذذذ666:ُالمتذذذذذذوفى)ُالذذذذذذرازُي
ُ.م1999/ُُهذ1420ُ–5ُطُ–ُصيداُ–ُبيروتُالنموذجية،

يذاكُنعبذدُإيذاكُمنذازلُبينُالسالكينُمدارج .97 ُأبذيُبذنُمحمذدُ-(ُالسذالكينُمذدارج)ُنسذتعينُوا 
ُمحمذذدُ:تحقيذذقُ–(ُهذذذ751:ُالمتذذوفى)ُالجوزفذذةُقذذيمُابذذنُالذذدينُشذذم ُسذذعدُبذذنُأيذذوبُبذذنُبةذذر

ُ.م1996هذ،1416ُبيروتُ–ُالعر يُالكتابُدارُ-ُالببداديُباهللُالمعتصم
ُالذذذذدين،ُولذذذذيُي،ُعبذذذذدُأبذذذذوُالعمذذذذري،ُاللطيذذذبُيُعبذذذذدُبذذذذنُمحمذذذذدُ-ُالمصذذذذابيحُمشذذذةاة .98

ُ–ُاإلسذذذذالميُالمةتذذذذبُ-ُاأللبذذذذانيُالذذذذدينُناصذذذرُمحمذذذذد:ُتُ-(ُهذذذذذ741:ُالمتذذذذوفى)ُالتبرفذذذزُي
ُ.ُم1985ُ–3ُطُ–ُبيروت

ُاللطذابُبذنُإبذراهيمُبذنُمحمدُبنُحمدُسليمانُأبوُ-(ُداودُأبيُسننُشرح)ُالسننُمعالم .99
ُ-1ُطُ–ُحلذذذذذبُ–ُالعلميذذذذذةُالمطبعذذذذذةُ-(ُهذذذذذذ388:ُالمتذذذذذوفى)ُباللطذذذذذابيُالمعذذذذذرو ُالبسذذذذذتي
ُ.م1932ُ-ُهذ1351

ُاللطذابُبذنُإبذراهيمُبذنُمحمدُبنُحمدُسليمانُأبوُ-(ُداودُأبيُسننُشرح)ُالسننُمعالم .100
ُ-1ُطُ–ُحلذذذذذبُ–ُالعلميذذذذذةُالمطبعذذذذذةُ-(ُهذذذذذذ388:ُالمتذذذذذوفى)ُباللطذذذذذابيُالمعذذذذذرو ُالبسذذذذذتي
ُُ.م1932ُ-ُهذ1351
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ُ-(ُهذ1424:ُالمتوفى)ُعمرُالحميدُعبدُملتارُأحمدُدُ-ُالمعاصرةُالعر يةُاللبةُمعجم .101
ُ.1جُ–ُم2008ُ-ُهذ1429ُ-1ُطُ–ُالكتبُعالم
ُللطباعذةُالنىذائ ُدارُ-ُقنيبذيُصذادقُوحامذدُ،قلعجذيُروا ُمحمذدُ-ُالىق ذا ُلبةُمعجم .102

ُ.1جُ–ُم1988ُ-ُهذ1408ُ-2ُطُ–ُوالتوزفعُوالنشر
:ُالمتوفى)ُالحسينُأبوُالرازي،ُالقزوفنيُزةرفا ُبنُفار ُبنُأحمدُ–ُاللبةُمقايي ُمعجم .103

ُ.م1979ُ-ُهذ1399ُ–ُالىةرُدارُ–ُهاروُنُمحمدُالسالمُعبد:ُتُ–(ُهذ395
ُالحسذنُبذنُعمذرُبنُمحمدُيُعبدُأبوُ–(ُالرازُيُتىسير(ُ)الكبيرُالتىسير)ُالبيبُمىاتيح .104
ُدارُ–(ُهذذ606:ُالمتذوفى)ُالذرُيُلطيذبُالذرازُيُالذدينُبىلرُالملقبُالرازُيُالتيميُالحسينُبن

ُ.هذ1420ُُ–3ُطُ–ُبيروتُ–ُالعر يُالتراثُإحيا 
ُحامذدُمحمذدُالقاضذيُابذنُعلذيُبذنُمحمذدُ–ُوالعلومُالىنوُنُاصطالحاتُةشا ُموسوعة .105
ُدحذروجُعلذي.ُدُ:تُ–(ُهذذ1158ُبعذد:ُالمتذوفى)ُالت ذانوُيُالحنىذيُالىاروقيُصابرُمحم دُبن
ُ.ُم1996ُ–1ُطُ–ُبيروتُ-ُناشروُنُلبنانُمةتبةُ–
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة املوضوع م

 ت.ءإهدا

 ث .شكر وتقدير

 1 .املقدمة
 8 .التمهيد

 17 .الفصل األول: منهج سورة سبأ يف تقرير اإلهليات
 18  .منهج سورة سبأ يف تقرير التوحيد :املبحث األول

 19 .تعريف التوحيد لغة واصطالحًا :املطل  األوي  
 22 .منهج السورة يف تقرير عقيدة التوحيد وإبطاي ما سواها :املطل  الثاني  

 36 .داللة سورة سبأ على االميان بأمساء اهلل وصفاته :املبحث الثاني
 37 .تعريف توحيد األمساء والصفات لغة واصطالحًا :املطل  األوي  
 39 موقف السلف ومنهجه  يف إثبات األمساء والصفات. :املطل  الثاني  
 41 .األمساء اليت ورلت يف سورة سبل :املطل  الثالث  
 44 .صفات اهلل العلى اليت ورلت يف سورة سبل :املطل  الرابب  

 76  .الشكر والكفر بالنعم يف سورة سبأ :املبحث الثالث
 77 .الشكر والكفر لغة واصطالحًا :املطل  األوي  
 81 .الشكر والكفران يف سورة سبل :املطل  الثاني  
 86 .وًوب الشكر، والنهي عن الكفر :املطل  الثالث  
 89 .فضل الشكر :املطل  الرابب  

 91 .منهج سورة سبأ يف تقرير النبوات :الفصل الثاني
 92 األنبياء عليهم السالم ووظائفهم يف سورة سبأ.  :املبحث األول

 93 .تعريف الني والرسوي يف اللفة واالصطالح :املطل  األوي
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 96 .األنبياء يف سورة سبل :املطل  الثاني
 98 .اكر الني ومد صلى اهلل عليه وسل  يف سورة سبل :املطل  الثالث
 103 تفاقل األنبياء يف سورة سبل :املطل  الرابب

منهج سورة سبل يف إثبات أن الرسل ي يلتوا مبا حتيله  :املطل  اخلامس

 107 .العقوي

 110 اتهامات املشركني للرسول صلى اهلل عليه وسلم يف سورة سبأ. :املبحث الثاني
 111 .اتهامات املشركني للني صلى اهلل عليه وسل  يف سورة سبل :املطل  األوي

 113 .منهج سورة سبل يف الرل على املستهزئني واملكذبني للني :املطل  الثاني
 120 .منهج سورة سبأ يف تقرير الشفاعة ملن أذن له :املبحث الثالث

 121 .الشفاعة لغة واصطالحًا :املطل  األوي
 123 .الشفاعة اليت نفتها سورة سبل :املطل  الثاني
 124 .منهج سورة سبل يف إثبات الشفاعة :املطل  الثالث

 127 منهج سورة سبأ يف التقرير بأن القر ن من عند اهلل والرد على الطاعنني. :املبحث الرابع
 128 .تعريف القرآن لغة واصطالحًا :املطل  األوي

 130 .الطعونات املوًهة للقرآن يف سورة سبل :املطل  الثاني
 132 .منهج سورة سبل يف الرل على الطعونات املوًهة للقرآن :املطل  الثالث

 139 .منهج سورة سبأ يف تقرير الغيبيات :الفصل الثالث
 140 .منهج سورة سبأ يف تقرير البعث والرد على املنكرين. :املبحث األول

 141 .تعريف الساعة والبعث :املطل  األوي
 144 إنكار املشركني قيام الساعة والبعث يف سورة سبل. :املطل  الثاني
 147 منهج سورة سبل يف اثبات الساعة والرل على املنكرين. :املطل  الثالث

 161 .منهج سورة سبأ يف تقرير عقيدة القضاء والقدر :املبحث الثاني
 162 .القضاء والقدر لغة واصطالحًا :املطل  األوي
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 165 .منهج سورة سبل يف تقرير مرات  القضاء والقدر :املطل  الثاني
 173 منهج سورة سبأ يف إثبات اجل اء للمنمنني والعقاب للظاملني.  :املبحث الثالث

 174 .تعريف اجلزاء والعقاب لغة واصطالحًا :املطل  األوي
 177 اجلزاء )الثواب( يف سورة سبل. :املطل  الثاني
 181 العقاب يف سورة سبل. :املطل  الثالث
 186 .امامتة والتوصيات

 188 .ملخص البحث
 191 فهرس 

 192 فهرس اآليات
 203 فهرس األحاديث

 206 فهرس املصادر واملراجع
 217 فهرس املواضيع
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