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  نتیجة الحكم
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  ملخص الرسالة
  القرآن الكریمالثقة باهللا تعالى في ضوء 

  (دراسة موضوعیة)
  

تناولت الدراسة الحدیث عن موضوع الثقة باهللا تعالى في ضوء القرآن الكریم، فقد 
، وبیَّنت أهمیة الثقة باهللا تعالى في حیاة المسلمین، وكیف أنها تمثل Iأظهرت مفهوم الثقة باهللا 

  آخرتهم.ركنًا مهمًا في حیاتهم، وأنها تعود علیهم بالنفع في دنیاهم و 

، وآواه، Uفي كافة مجاالت حیاته كافأه اهللا  Iوبیَّنت الدراسة أن المسلم إذا وثق باهللا 
في عون عباده، یلبي حاجاتهم، ویكشف كرباتهم، ما إن حققوا التوحید  Iوأیده، ونصره، فاهللا 

  ، ومتبرئین من حولهم وقوتهم.Iوأركان اإلیمان، مخلصین االفتقار والتوجه إلیه 

مؤید عباده المؤمنین المضطهدین إن وثقوا به بالنصر  Iت الدراسة أن اهللا وبّین
  ال یتخلف وال یتبدل. Iالمبین، فوعده الحق، ووعد اهللا 

كما بینت الدراسة الثمرات الدنیویة واألخرویة المترتبة على ثقة المسلم باهللا تعالى، 
فرج والنصر حلیفهم؛ جزاء صبرهم وعرضت الدراسة نماذَج للواثقین باهللا تعالى، وكیف كان ال

  .Iوحسن تأدبهم مع اهللا 

وقد حققت هذه الدراسة تفسیرًا موضوعیًا لموضوع قرآني، عالج قضایا واقعیة، 
هو السبیل والمخرج لكل ما نعاني  Iاإلنسان، فكان كتاب اهللا لها ومشكالت حیاتیة یتعرض 

  منه في الحیاة الدنیا.
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Abstract 
 

Trust in Allah in the light of the holy Quran 
Objective Study 

  
The Study deals with the trust in Allah it shows the concept of 

trust with  Allah and the importance of trust in Allah and the reflection 
of their lives.  

   The Study shows if Muslim's trust in Allah in all sides of life  
Allah will reward them and support them and he will not be in a bad 
condition if they realize the meaning of eman. 

   The Study dedars that Allah supports the believers if they are in 
a bad condition if they trust in victory a promise of Allah that will not be 
changed. 
The study also showed the fruits worldly and eschatological 
implications on the Muslim trust in Allah, and offered to study models 
for Oathagan in Allah, and how was the vulva and the victory of their 
ally; reward their patience and good Todbam with Allah.            

This study has achieved an objective explanation of the Qur'anic 
study, addressed the real issues and problems of human life is exposed to 
it, was the Book of Allah is the way the director and all that we 
experience in this life. 

   



   ج

 اقتباس

 

  بِسمِ اهللاِ الرحمنِ الرحيمِ
  قال تعا : 

ْ َ  ُب ُ  َ  إِ     َُ ْ َرُ  نَ  [
َ
 * َ َ     ََ اَءى اَ ْ َ  ِن  َ َل أ

  ] َ   إِن  َ ِ َ َرّ ِ َ َ ْ ِ   ِ   َ َل 
  ]62-61[الشعراء: 

  وقال تعا :
وهُ َ  َ [ ِ َ  َ َ ُ وا  َ ِ َ إِ   َ  ُْ ُ ْ  ََ ُ  ا  

َ
هُ اُ  إِذْ أ َ ََ   ْ

  ا ْ َْ ِ إِذْ ُ َ   ِ  ا َ  رِ إِذْ َ ُ  ُل  َِ  ِ  ِ ِ َ  
 ]...َ َْ ْن إِن  اَ  َ َ  َ 

  ]40التوبة:[

  صـــدق اللـــه العظـــيم
 

   



   ح

  اِإلْهــَداءُ 
 الكرام علیهم سالم ووداد وكل االحترام. ، وصحابتهrإلى معلم البشریة وهادي األمة محمد  ×
 إلى جامعتي اإلسالمیة الغراء، وٕالى علمائها األجالء. ×
فداًء للدین والوطن، فربح البیع وفي الخلد بات  Uباع روحه هللا  إلى كل صاحب قطرة دم ×

 قریرًا، وصعدنا بفدائه سلم التحریر.
فرج كربه دومًا، وأهدیه سالمًا أن ی Iإلى كل أسیر یقبع في سجون االحتالل، أدعو اهللا  ×

 معطرًا لجنباته، عله ینعم بالنور یومًا.
 السعادة، دعوات كل فؤادي أعماق من أهبك فإني ،-  ورعاه اهللا حفظه -  الغالي والدي إلى ×

 .الختام وحسن العمر، وبركة البال، وراحة
 أم وخالتي أمي، ة،خفق بكل لهم ویدعو یذكرهم القلب مداد ولكن الثرى عنا أخفاها أرواح إلى ×

 .جمیعاً  علیهم اهللا رحمة واألستاذ نبیل محمد الردیسي طالل، أبو وجدي أحمد، وأخي وسام،
 ، ونفع به اإلسالم والمسلمین.- حفظه اهللا –إلى أستاذي الدكتور: ریاض قاسم  ×
إلى مناهل العلم الذین یسقوننا دومًا من مواردهم، سقیا غیث وفیر وفضل كثیر، ما شبعنا  ×

مًا من أحادیثهم، شیوخي األفاضل: أ. د. سلمان الدایة، وكذا شیخي أ. د. طالب أبو یو 
 عني خیر الجزاء. شعر، جزاهم اهللا

 إلى إخوتي وأخواتي األحباء، وأقاربي جمیعًا بال استثناء الذین كانوا عونًا لي على الدوام. ×
 –یدة: یاسمین ضهیر إلى أخواتي في اهللا جمیعهن بال استثناء، وأخص منهن زمیلتي الشه ×

 .- حفظها اهللا- ، وأستاذتي الفاضلة: عبیر الشرفا- رحمها اهللا 
 .Uإلى كل مسلم ومسلمة حریص على كتاب اهللا  ×

 

  أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع وأسأل اهللا تعالى القبول.

  الباحثة

  عطاء طلعت اللوح 



   خ

  یرٌ دِ قْ تَ وَ  رٌ كْ شُ 
التبجیل والمجد على ما أنعمت وتفضلت به الحمدهللا رب العالمین، یا ربي لك الثناء و 

، وعلى آله وصحبه rعلّي من إتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم على رسول اهللا محمد 
  أجمعین، أما بعد:

، وقول ]40النمل:[ )َوَمْن َشَكَر فَإِ  َما  َْشُكُر ِ َْفِسهِ (: Iنطالًقا من قول اهللا ا
، فإنني أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى )1(اَس َال َیْشُكُر اللََّه)(َمْن َال َیْشُكُر النَّ : rالرسول 

، سراجًا منیرًا أضاء الدرب، - حفظه اهللا ورعاه–مشرفي األستاذ الدكتور: ریاض محمود قاسم 
رسم خطواتي وسهل الصعب، بث بكل نصیحة علمًا، وأنار فرحًا یعم القلب، صعدت بنصائحه 

  ثیر، فجزاه اهللا خیر الجزاء.نحو المجد، وتعلمت منه الك
  كما وأتقدم بالشكر ألستاذيَّ الفاضلین عضوي لجنة المناقشة:

  مناقًشا داخلی ا.  - حفظه اهللا  –اللوح حمدان فضیلة األستاذ الدكتور/  عبد السالم 
  مناقًشا خارجی ا. - حفظه اهللا  –المالحي علي وفضیلة الدكتور/  عبد اهللا 

لرسالة، ولما سیبذالنه من توجیهات قیمة سیكون لها أثر طیب في لقبولهما مناقشة هذه ا
  إخراج هذه الرسالة في أحسن صورة، وأبهى ُحلَّة، فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء.

، عمیدًا، وأكادیمیین، -كلیة أصول الدین  –كما أني ال أنسي أن أشكر كلیتي 
المكتبة المركزیة، كما وأخص بالشكر  وٕاداریین، وكذلك عمادة الدراسات العلیا، والعاملین في

  على فضله علّي، فجزاه اهللا عني خیر ما جزى أبًا عن ولده.- حفظه اهللا ورعاه - والدي الحبیب 
 وسام أم وخالتي برؤیتها، یوماً  تنعمتُ  ما التي - علیها اهللا رحمة - ألمي شكري وأقدم

  .والعرفان الشكر لصخا لها والحنان، بالحب وغمرتني بالتربیة عليّ  تفضلت التي
الذي شجعني  –حفظه اهللا ورعاه  –وال أنسى شیخي األستاذ الدكتور: عبد السالم اللوح 

وكذلك أشكر األستاذ: رفعت نبیل ، لعلم، فجزاه اهللا عني خیر الجزاءللسیر قدمًا إلى طلب ا
حمد خلیل الردیسي وٕاخوته فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء، وال أنسى أن أشكر أخي الدكتور: م

  اللوح فجزاه اهللا عني خیر الجزاء.
كما وأشكر إخوتي وأخواتي وأقاربي، وكل من قدم لي نصحًا، أو إرشادًا، أو مساعدة 

  سواء معنویة أو مادیة، وال أستثني منهم أحدًا.
                                                           

)، 339/ 4)، (1954) سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، (ح:(1
  ).1122/ 2صححه األلباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته، (
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  الفصل األول:
  اإلطار العام للدراسة

  :المقــدمـــــة
من  ،الحمد هللا نحمده ونستعینه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا إنَّ 

 ،ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له ،مضل لهیهده اهللا فال 
  :أما بعد، rرسوله وأشهد أن محمدا عبده و 

الثقة باهللا تعالى عبادة عظیمة ونعمة ثمینة، ومنحة كبیرة، تفتح باب الرحمة واألمل، ف
في العمل،  وتدفع أسباب الیأس والكسل، وتوجب على المسلم حسَن التوكل، واإلخالَص 

واالستعانَة به وحده دون من والتفویَض لما قضى به رب العباد في األزل، وعبادَة اهللا تعالى 
 اوینجو به، رغوباتالمحبوبات والم ىإل اهي معراج وثیق یصل بین العبد وربه، ویصل به، سواه

ل ب، والمحن وهي صرح شامخ في قلب المؤمن ال تهزه عواصف المصائب، من المكروهات
بل تجعله یوقن  ،الشك في حصول فرجهو  I وال یهدمه سوء الظن باهللا، تزیده رسوخًا وشموخاً 

  ویثق باهللا سبحانه بأنه سیجعل له فرجًا ومخرجًا.

 ،فإذا أراد اإلنسان األخذ بأسباب السعادة والفالح فعلیه أن یتحلى بالثقة باهللا سبحانه
فال بد من التحلي بها ألن ثمرة  ،ته المشروعةألنها وسیلة نجاح یحتاجها في كل مجاالت حیا

وهو الذي یمنح أسبابها من ، سبحانه وتعالى مالك القوة جمیعاً التحلي بها هي االعتقاد بأن اهللا 
وهو سبحانه القوي ذو القوة المتین، شدید المحال، العزیز الذي ال ُیغلب، الذي له جنود  ،اءیش

یده مفاتیح الرزق، القابض الباسط، القادر على كل السموات واألرض، القاهر فوق عباده، ب
شيء، له األمر من قبل ومن بعد، وٕالیه یرجع األمر كله، فال یجري في الكون إال ما یرید، وال 

  یجري شيء وال یقع إال لِحَكم ُیریدها سبحانه.

تبط ولكن هناك آیات كثیرة تر  ،) لم یرد في القرآن الكریمتعالى فإن مصطلح (الثقة باهللا
كما أنه یوجد مفردات عدیدة في القرآن الكریم ترتبط ارتباطًا وثیقًا بهذا  بهذا المصطلح،
  ).Y  ، الیقین باهللاI ، معیة اهللاU اهللا ى(التوكل عل :المصطلح مثل

وانشغالهم بمتاع  ،ونظرًا لغفلة أكثر الناس في هذا الزمان عن هذه المعاني الجمیلة
لعدم  ،همن فاتهم هذ النعیم أو بعضعض بنفوس  ىسیطرة الیأس علو  ،وزینتها الفانیة ،الدنیا
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ة في هذا اخترت الكتابف، I وعدم یقینهم بأن مقالید األمور بید اهللا ،ثقتهم بخالقهم سبحانه
  .- دراسة موضوعیة–في ضوء القرآن الكریم) تعالى : (الثقة باهللا الموضوع والذي بعنوان

ویهدینا  ،وندعو اهللا سبحانه أن یمن علینا بها ،ظیمةوحسبنا أن نتجمل بتلك العبادة الع
  وثوابه. ،وغنم بعطائه ،سلمفوأن یجعلنا ممن وثق به ، سبل التوصل إلیها ىإل

  أهمیة الموضوع:أوًال: 
 تبرز أهمیة الموضوع في أنه یبحث في موضوع من موضوعات القرآن الكریم.  -1
وهي قرینة  ،ي هي جزء من عقیدتهمالت ،حاجة المجتمع المسلم لتذكیرهم بالثقة بربهم -2

 عبادتهم.
سلوكه وصفاته  ىتنعكس عل فهي ،مة في حیاة المسلمأهمیة عظی Iإن للثقة باهللا   -3

 .وأعماله
األجر إبراز القرآن الكریم لبعض القضایا الواقعیة التي تخص المجتمع المسلم كالرزق و   -4

 .تعالى الثقة بما عند اهللا ىوالثواب والنصر القائمة عل
  الفرد والمجتمع. ىعلتعالى  اآلثار التربویة للثقة باهللا ىالوقوف عل  -5
  أسباب اختیاره:ثانیًا: 
 وأخص طلبة العلم منهم.، وتقدیم النصیحة لنفسي وللمسلمین خدمة القرآن الكریم  -1
وتناوله من جمیع زوایاه  ،رغبتي في كسب الثواب واألجر بطرق هذا الموضوع  -2

 .I خالصه هللإ قة في توحید العبد و هار آثار الثإلظ ؛وجوانبه
تعظیم األسباب  ىوركونهم إل ،ىعن ثمرات وآثار الثقة باهللا تعالغفلة كثیر من الناس   -3

وحصول الشفاء دون  ،وانتظارهم الرزق، بأن النفع والضر فیهمهم واعتقاد ،والمخلوقین
 الثقة بربهم واالعتماد علیه.

وكثرة تعلق المخلوقین  ،دلهام األحزانإ و  ،القلق وكثرة ،ما ظهر في هذا الزمان من الفتن  -4
وربما وصل الحال ببعض ، Iبات المخلوقون یخشون غیر اهللا  ىحت ؛بالخلق

 .I وكل هذا بسبب ضعف الثقة باهللا، ن یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیاالمسلمین أ
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بالبحث  –حفظه اهللا  –لدكتور: ریاض قاسم األستاذ ا استجابة لتوجیه أستاذي المشرف  -5
، - رحمها اهللا تعالى-  ضهیریاسمین  :في هذا الموضوع، وأیضًا وفاًء لزمیلتي الشهیدة

 مـ،2014التي استهدت في العدوان اإلسرائیلي على غزة عام وأسكنها فسیح جناته،
والتي نوت الكتابة في هذا الموضوع؛ ولكن عاجلتها المنیة قبل وضع الخطة والبدء 

 بالكتابة.
 ،یتناول الموضوع من جوانبه المختلفة، بحث علمي محكم ىة اإلسالمیة إلحاجة المكتب  -6

  وفي إطار دراسة موضوعیة تفسیریة.
  أهداف البحث وغایاته:ثالثًا: 
هو أسمى ما أرجوه من كتابة هذا البحث  ،ىابتغاء مرضاة اهللا سبحانه وتعال  -1

 المتواضع.
 .أصل التوحید واالعتقاد أنهاالقرآن الكریم، و في  I بیان أهمیة الثقة باهللا  -2
وبیان ، صاحبها ىعلر وما لها من ثمرات وآثا، وافعهاود I بیان ماهیة الثقة باهللا -3

 العبرة والعظة منهم.لمتعلقة بهذا الموضوع ألخذ النماذج الحیة ا
وبیان أن  ،في كل أمور حیاتهم الدینیة والدنیویة تعالى ترغیب المسلمین بالثقة باهللا  -4

ن وقربة تقرب وأنها عبادة قلبیة تزید في اإلیما ،واجب من واجبات اإلسالم I الثقة باهللا
 جنة الرضوان. ىوتوصل إل، من الرحمن

تجعل تعالى  ألن الثقة باهللا ؛ثقته باهللا تعالى تبیان أن أسعد الناس في الدنیا من كُملَ   -5
عبٍد إال ُفِتَح وما سكنت الثقة قلب  ،ولذة العبودیة للرحمن ،صاحبها یذوق حالوة اإلیمان

 في وجهه أبواب السعادة في الدارین.
إثراء المكتبة اإلسالمیة ببحث علمي محكَّم یتناول الموضوع من جوانبه المختلفة وفي   -6

 موضوعیة. تفسیریةإطار دراسة 
بموضوعات القرآن  عنایةلتفسیر الموضوعي من خالل الالمساهمة في النهوض في ا  -7

 ها.وموضوع الثقة باهللا واحد من
 .I بیان اآلثار التربویة والفوائد اإلیمانیة المنبثقة عن الثقة المطلقة باهللا  -8
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  الجهود السابقة:رابعًا: 
من المواضیع التي أشارت إلیها نصوص من الكتاب والسنة نظًرا تعالى  الثقة باهللا

ابعة في هذا الموضوع كان ال بد من مت ةألهمیتها في حیاة المسلمین، وحین اخترت الكتاب
الدراسات السابقة فیه، فلم أجد من األبحاث والكتب السابقة من أنصف هذا الجانب، وأعطاه 
حقه على ضوء التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم؛ بسبب حداثة هذا اللون من التفسیر سوى 

 حمد بن إبراهیمم: ألستاذ الدكتوربحث بعنوان: ثقة المسلم باهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة ل
، ولكنه لم یتناول هذه الدراسةالباحث إلى جانب من جوانب  بن سلیمان الرومي، وقد أشار

من وهناك  وقد استفدت منه في ذاك الجانب،، ن جمیع جوانبه، وهو جهد قیم جداً الموضوع م
لكنهم  ،المفسرین من تناول الموضوع من خالل تفسیر اآلیات الدالة على ثقة المسلم باهللا تعالى

  خلوا في تفصیالت ومدلوالت الثقة باهللا تعالى كوحدة موضوعیة متخصصة.لم ید

  منهجیة البحث:خامسًا: 
ك حسب منهجیة التفسیر سأعتمد في هذا البحث المنهج االستقرائي االستنباطي وذل

  ث فهي كما یلي:أما طریقتي في البح، الموضوعي
 .تعالى بلفظ الثقة باهللا یات القرآنیة ذات الصلة جمع اآل -1
 مدار البحث وتوثیقها في متن الرسالة.ى یات مشكولة بالرسم العثماني علكتابة اآل -2
 فصول البحث ومباحثه ومطالبه. ىتوزیع اآلیات القرآنیة عل -3
وتفسیر اآلیات المتعلقة بموضوع ، أمهات كتب التفسیر القدیمة والحدیثة ىوع إلالرج  -4

 الدراسة.
لیه، وعند ذكر أصلي ع rي ، وعند ذكر النبالىتع د ذكر لفظ الجاللة أثني على اهللاعن  -5

 في األصل. اً وٕان لم یكن موجود، نهالصحابي أترضى ع
 مصادرها األساسیة. ىاني المفردات اللغویة بالرجوع إلبیان مع  -6
مع ذكر حكم  ،من مصادرها ،االستدالل باألحادیث واآلثار التي تخدم البحث وتخریجها -7

 حیحین.العلماء علیها إن لم تكن في الص
 عرض آراء وأقوال العلماء المتعلقة بموضوع الدراسة من مصادرها األصلیة. -8
 .البحث من المراجع المختصةفي د ترد التي ق ،عمل تراجم لألعالم غیر المشهورین -9
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 توثیق النصوص المنقولة بالهامش حسب األصول. - 10
والمصادر والمراجع عداد الفهارس الالزمة لآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة واألعالم إ - 11

 .لك لتسهیل االنتفاع بهذه الدراسةوالموضوعات وذ
  .تعالىاستنتاج الفوائد واللفتات التربویة واإلیمانیة المنبثقة عن الثقة المطلقة باهللا  - 12

  :البحث هیكلیةسادسًا: 
، وخاتمة ،فصول أربعةعلى الدراسة  اشتملتًا ألهداف البحث وغایاته فقد تحقیق

  النحو التالي: ىوذلك عل ،ومجموعة فهارس
  األولالفصل 

  اإلطار العام للدراسة

أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأهداف البحث وغایاته، ، و لمقدمةویشتمل على ا
  والجهود السابقة ومنهجیة البحث وهیكلیته.

  الثانيالفصل 
  تعریف الثقة باهللا تعالى وأهمیتها

  وفیه مبحثان:
  .باهللا تعالى لغة واصطالحاً تعریف الثقة : المبحث األول

  :وفیه ثالثة مطالب
  المطلب األول: الثقة لغًة.

  المطلب الثاني: الثقة باهللا تعالى اصطالحًا.
  المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة وفیه:

  الرضا ). – Iحسن الظن باهللا  – Iاهللا  ىالتوكل عل– ة (الیقینقاربأوًال: األلفاظ الم
  التردد).- الشك- سوء الظن-الضعف- لة (الوهنثانیًا: األلفاظ المقاب

  .همیة الثقة باهللا تعالى ودرجاتهاالمبحث الثاني: أ
  وفیه مطلبان:

  المطلب األول: أهمیة الثقة باهللا تعالى.
  المطلب الثاني: درجات الثقة باهللا تعالى.
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  الثالثالفصل 

  دوافع الثقة باهللا تعالى ومظاهرها ومجاالتها

  وفیه ثالثة مباحث: 
  .لمبحث األول: دوافع الثقة باهللا تعالىا

  :وفیه ستة مطالب
  المطلب األول: اإلیمان باهللا تعالى.
  .- علیهم السالم- المطلب الثاني: اإلیمان بالمالئكة

  .I المطلب الثالث: اإلیمان بكتبه
  . - علیهم السالم –المطلب الرابع: اإلیمان بالرسل 

  المطلب الخامس: اإلیمان بالیوم اآلخر.
  یمان بالقضاء والقدر.لمطلب السادس: اإلا

  المبحث الثاني: مظاهر الثقة باهللا تعالى.
  وفیه ثالثة مطالب:

  .I اهللا ىمطلب األول: حسن التوكل علال
  .I المطلب الثاني: الرضا بقضاء اهللا

  .Iالمطلب الثالث: الیقین باهللا 
  .تعالىالمبحث الثالث: مجاالت الثقة باهللا 

  :وفیه سبعة مطالب
  .I المطلب األول: الثقة بعلم اهللا

  ورضوانه. I المطلب الثاني: الثقة برحمة اهللا
  .I المطلب الثالث: الثقة برزق اهللا
  .I المطلب الرابع: الثقة بثواب اهللا

  .U المطلب الخامس: الثقة بنصر اهللا
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  ونعیمها. I المطلب السادس: الثقة بجنة اهللا
  اء وتفریج الكربات.المطلب السابع: الثقة باستجابة الدع

  الرابعالفصل 
  بعض نماذجهاو الثقة باهللا تعالى  ىمترتبة علاآلثار ال

  وفیه مبحثان: 

  .الثقة باهللا تعالى ىلمبحث األول: اآلثار المترتبة علا

  وفیه مطلبان:
  الدنیویة. ثارالمطلب األول: اآل
  األخرویة. ثارالمطلب الثاني: اآل

  .باهللا تعالىواثقین للالمبحث الثاني: نماذج قرآنیة 
  وفیه مطلبان:

  :وفیه باهللا تعالى. الواثقین المطلب األول: نماذج من األنبیاء
  .r أوًال: ثقة سیدنا محمد

  .u ثانیًا: ثقة سیدنا إبراهیم
  .u ثالثًا: ثقة سیدنا موسى
  .u رابعًا: ثقة سیدنا یعقوب
  .u خامسًا: ثقة سیدنا أیوب

  .باهللا تعالى الواثقین ینالمطلب الثاني: نماذج من المؤمن
  :وفیه

  في غزوة األحزاب.  rد أوًال: ثقة أصحاب محم
  ثانیًا: ثقة أم إسماعیل. 

  ثالثًا: ثقة أم موسى.
  رابعًا: ثقة آسیا زوجة فرعون.

  .قة بعض جنود طالوت بربهم: ثساً خام
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  .أهم النتائج والتوصیات ىتشتمل علو  :الخاتمة

  :ىوتشتمل علالعامة،  الفهارس

  .والمراجع صادرالم -1
 .اآلیات القرآنیةأطراف فهرس   - 2

 .األحادیث النبویةأطراف فهرس  - 3

 .فهرس األعالم المترجم لهم  - 4
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  الثاني الفصل
  وأهمیتها I باهللا الثقة تعریف

  
  
  

  
  

  
  



11  

  :المبحث األول
  لغة واصطالحاً  I تعریف الثقة باهللا

  
  .الثقة لغة: األول المطلب

 أحكمته،: الشيء ووثقت وٕاحكام، عقد على تدل كلمة والقاف ثاءوال الواو :وثق 
  )1(المحكم. العهد: والمیثاق

 یاءً  الواو صارت: )اْلِمیثَاقُ (وَ  .اْئَتَمَنهُ  ِإَذا) ِثَقةً ( ِفیِهَما الثَّاءِ  ِبَكْسرِ  َیِثقُ  ِبهِ ) َوِثقَ (و
  : والَمْوِثقُ  أیضًا، لَمیاثیقُ وا والَمیاِثُق، األصل، على الَمواثیقُ  والجمع قبلها، ما النكسار

 ﴾به واَ َقُ مْ  ا ي وِميثاقَهُ  ﴿ :تعالى قوله َوِمْنهُ  المعاهدُة، أي: والُمواثََقةُ  المیثاق، أي
  .]7: المائدة[

 َعَلْیِهم العْهدَ  أخذَ : َأي ]81آل عمران: ﴾[ا ّ يّ  ميثاَق  اهللاُ  أخذَ  و ذْ  ﴿: تعالى وقوله 
 أي: الَوثاقِ  في وأْوثََقهُ  االسِتْحالِف، بَمْعنى العْهدِ  وأْخذُ  وسّلم، َعَلْیهِ  اهللا ىصلّ  بمحّمدٍ  ُیؤِمنوا بأنْ 

 المحكم، الشيء: والوثیق فیه، لغةٌ  الواو بكسر والِوثاقُ  ،)الَوثاقَ  َفُشدُّوا: (تعالى لقوله شدَُّه،
 بالِثَقِة،: أي أمره في ثیَقةِ بالوَ  أخذ: ویقال َوثیقًا، صار: أي َوثاَقةً  بالضم وُثقَ  وقد وثاق، والجمع
  )2(.ُمْحكَمُته أي: الَخْلقِ  ُمَوثََّقةُ  وناقة موثق، فهو: توثیقاً  شيءال وَوثَّْقتُ 

 ِثَقات،: على تجمع َوقد والجمیع، اِالْثَنان،: َوَكَذِلكَ  لرجل، تعد الِثَقة: سیده ابن وقال
 موثوق كثیر أي: موثق َوَماء وكأل وثیق،: عَواْلجم بَها، موثوق العشب َكِثیَرة أي :َوِثیَقة َوَأْرض

  )3(َوِثیَقة.: َواْألُْنَثى وثیق، َفُهوَ  وثاقة، الشَّْيء ووثق َعامهْم، َأهله َیْكِفي َأن ِبهِ 

                                                           
 ).1/915، (فارسومجمل اللغة، ابن  )،6/85( ،فارس، ابن اللغةانظر: معجم مقاییس  )1(
الرازي،  نظر: مختار الصحاح،یو  )، باختصار،1562/ 4لفارابي، (ا) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، 2(

، زبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیو )،  452- 26/450(، الزبیدي وتاج العروس، )،1/322(
 ).7066/ 11علوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  الحمیرى الیمني، (وشمس ال )،5/158( آبادي، الفیروز

)، 927/ 1( المحیط، الفیروز آبادي،)، والقاموس 545- 6/544انظر: المحكم والمحیط األعظم، ( )3(
 ).2/1012، (وآخرون، إبراهیم مصطفى الوسیطالمعجم و 
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مِّ  الشَّْيءُ  "َوُثقَ : الفیومي أحمد وقال  ُمْحَكٌم، ثَاِبتٌ  َوِثیقٌ  َفُهوَ  َوثََبَت، َقِويَ  َوثَاَقةً  ِبالضَّ
 ِثَقٌة؛ َوُهنَّ  َوُهمْ  َوِهيَ  َوُهوَ  اْئَتَمْنُتُه،: أي َوُوُثوًقا ِثَقًة، ِبَكْسِرِهَما َأِثقُ  ِبهِ  َوَوِثْقتُ  َوِثیًقا، َجَعْلُتهُ  َوَأْوثَْقُتهُ 

َناثِ  الذُُّكورِ  ِفي ُیْجَمعُ  َوَقدْ  َمْصَدٌر، ِألَنَّهُ     َقْیدُ الْ : َواْلَوثَاقُ  ِعَداٌت،: ِقیلَ  َكَما ِثَقاٌت،: َفُیَقالُ  َواْإلِ
  )1(.َوَكْسِرَها" اْلَواوِ  ِبَفْتحِ  َوَنْحُوهُ  َواْلَحْبلُ 

: الشَّخَص  استوثق ُمستوَثق، والمفعول ُمستوِثق، فهو اسِتیثاًقا،یستوثق  من واستوثقَ 
 وتأّكد وتثبَّت باألمانة أي بالَوثاقة فیه أخذ أي: األمرِ  من واستوثق ائتمنه، أي ِثَقَته، فیه وضع
 تثقوا حتَّى األقفال وأقفلوا علیها األبواب أغلقوا أي: واألقفال باألبواب األموال من اواستوثقو  منه،
  .وتثّبتت وتقّوت تشدَّدت، أي: الُعقدةُ  توثََّقتو  ُمختلس، یدُ  تصیبها بأالّ 

داقة ُعرى ووّثق صّحتها، من وتأكَّد أصلها جدَّد :المعلومات ووّثق  ودعَّمها، قّواها: الصَّ
 بالدَّلیل دعَّمه: الموضوعَ  ووثَّق ِثَقة، موِضع فكان القانونیَّة بالطَّریقة سّجله: ونحَوه دَ الَعقْ  ووثَّق
  )2(.صّحته وأثبت

  

   .اصطالحاً  الثقة: الثاني المطلب
  )3(."واألفعال األقوال في علیها یعتمد التي هي" :الثقة أن الجرجاني ذكر
  .ذلك وغیر واالعتصام والزهد كلالتو  معنى شملت I باهللا الثقة أن البعض ذكر وقد
 قلب وسویداء التفویض، دائرة ونقطة التوكل، عین سواد: الثقة" :)4(القیم ابن قال

  )5(."التسلیم

                                                           
 .)2/647، (الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح )1(
 .)3399-3/3397، (عمر الحمید عبد مختار ، أحمدالمعاصرة العربیة اللغة معجم: انظر )2(
 .)1/72(، التعریفات )3(
 اإلصالح أركان من الدین شمس اهللا عبد أبو الدمشقي سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد هو :القیم ابن )4(

 وأهین دمشق، قلعة في معه وسجن ، تیمیة ابن االسالم شیخ ید على تتلمذ العلماء كبار وأحد االسالمي
 الخلق حسن كان.  تیمیة ابن موت بعد وأطلق. بالعصى مضروبا جمل على به وطیف بسببه، وعذب

 زاد"و" الموقعین أعالم:" منها التي تیمیة ابن مصنفات من الكثیر وهّذب الناس لدى محبوباً  والسیرة،
، كثیر ابنوالنهایة،  البدایة انظر.ه751 فیها وتوفي ه691 دمشق في ولد "السالكین مدارج"و" المعاد

 .)6/56(، الزركلي ، األعالم وانظر ،)18/523(
 .)2/142( ،نستعین وٕایاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج )5(
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 سواد أن كما ولبه، التوكل خالصة  هي: "I باهللا الثقة أن كتابه في التویجري وذكر
 التوكل إلى ونسبتها لها، الحامل كالبدن والتوكل كالروح، فالثقة العین، في ما أشرف العین
  )1(."اإلیمان إلى اإلحسان كنسبة

 )2(".الفقر حب مع I باهللا الثقة هو الزهد: "أحدهم قال حیث الزهد بمعنى الثقة وجاءت
 طمع، في تتكلم وال طمع، في تسعى ال أن I باهللا الثقة وتفسیر" :فقال البلخي شقیق وفسرها

 من یحرك وال سواه، شيء من تخشى وال سواه، اهللا دون تخاف وال سواه، اهللا دون ترجو وال
  )3(."معصیته واجتناب طاعته في یعني اهللا دون شیئاً  جوارحه

ْخلَُصوا : ﴿تعالي قوله تفسیرعند  حاتم أبو وقال
َ
ِ  ِدينَُهمْ  َوأ  ]146:النساء[ ﴾ِ  

  )I".)4 باهللا الثقة: هو االعتصام"

واالصطالحي للثقة ترى أن  اللغوي المعنى الباحثة في أقوال العلماء نظر خالل منو 
 وتفریج الحوائج، قضاء في علیه واالعتماد I اهللا إلي التفویض هي: (اصطالحاً  Iباهللا الثقة 

 شيء، بكل علمه وٕاحاطة ،قدرته وعظیم ،ووعیده وعده بصدق المطلق والتسلیم الكروب،
  .)الخلق من والتجرد واإلیاس ،إلیه والسكون، به والطمأنینة
  

   

                                                           
 .)2/2049(التویجري، ، القلوب فقه موسوعة )1(
 ).1/78الزهد الكبیر، البیهقي، ( )2(
 .)8/61(، األصبهاني، األولیاء حلیة )3(
 .)4/1099(ابن أبي حاتم،  تفسیر )4(
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  المطلب الثالث : األلفاظ ذات الصلة وفیه :
  :ومنهاقاربة، أوًال: األلفاظ الم

  :الیقین - 1
.َواْلَقاُف َوالنُّوُن: اْلَیَقُن  : "اْلَیاءُ لغةالیقین  َواْستَْیَقْنُت،  ُیَقاُل َیِقْنُت، َواْلَیِقیُن: َزَواُل الشَّكِّ

الیقین هو: العلم وٕازاحة الشك وتحقیق األمر، وقد : أن وذكر ابن منظور في كتابه  )1(.َوَأْیَقْنُت"
  )2(.َیْیَقن َیَقنًا، َفُهَو َیقنٌ  َأْیَقَن ُیوِقُن ِإیَقاًنا، َفُهَو ُموِقٌن، وَیِقنَ 

  وقال الفیومي: "الیقین: العلم الحاصل عن نظر واستدالل، ولهذا ال یسمى علم 
  )3(یقینًا". Iاهللا 

في المفهوم العام له ومنها العلماء للیقین مع اتفاقهم : تعددت تعریفات اصطالحاً  الیقین 
  :اآلتي

  )4(."طمأنینة القلب على حقیقة الشيء "هو :أن الیقین  - 

باعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه ال یمكن إال كذا، مطابقا للواقع " :ویعرفها الجرجاني  - 
  )5(."غیر ممكن الزوال

  )6(".ن الفهم مع ثبات الحكم"هو سكو وعرفه األصفهاني بقوله:   - 

  )7(.به الصدر وهو أبلغ علم مكتسب" وقال ابن الجوزي: "الیقین ما حصلت به الثقة وثلج  - 

  والیقین: Iالفرق بین الثقة باهللا 

هي أمن العبد من َفوت المقدور، وانتقاض " :: أن الثقة في حقیقتهاابن القیمذكر 
: أن من تحقق ، وذلكلیقین، أو یلجأ إلى الصبرافیظفر ِبَرْوح الرضا، أو بعین  ر،المسطو

                                                           
 ).1/942(، فارس اللغة، ابن مجمل: وانظر) 6/157(، فارس اللغة، ابن مقاییس )1(
، لزبیديالعروس، ا تاجو  ،)349/ 1( لرازي،الصحاح، ا مختارو  ،)13/457(، العرب لسان: نظرا )2(

)36/300(. 
 ).2/681(المنیر،  المصباح )3(
 .)1/68(الدقیقة، للسنیكي،  والتعریفات نیقةاأل الحدود )4(
 .)1/259(التعریفات،  )5(
 .)1632/ 1(القرآن،  مفردات )6(
 ).72/ 1( المسیر، زاد )7(
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 ؛ َأِمَن من َفْوت نصیبه الذي قسمه اهللا، فال مرد له البتةI ما قضاه اهللا ، وأنI بمعرفة اهللا
I  له، وَأِمَن أیضًا من نقصان ما كتبه اهللاI  وسطره في الكتاب المسطور، فیظفر ِبَرْوح
فإن لم یقدر ، ب الرضا في راحة ولذة وسروراحألن ص رضا، أي: براحته، ولذته، ونعیمه؛ال

، فیكون التسلیم وهو قوة اإلیمان ومباشرته للقلب ،لى َرْوح الرضا؛ ظفر بعین الیقینالعبد ع
  )1(."ألحكامه الشرعیة وأحكامه الكونیة

، فیه Iباهللا  الیقین في القلب؛ ُوجد تإذا ُوجدالثقة باهللا تعالى : أن والخالصة من ذلك
  .Iباهللا  ثقةمن غیر  یقین ولذلك ال

 :I اهللا ىالتوكل عل - 2

  )2(اد غیرك في أمرك".الواو والكاف والالم: أصل صحیح یدل على اعتم: "التوكل لغة

واتكل علیه أي: استسلم ِإَلْیِه، وَعلى فَالن ِفي َأمر: اْعتمد ووثق ِبِه،  یكل وكالً و  U وكل ِباللَّه
  )3(، وفوضه ِإَلْیِه.ره ِثَقة ِبهِ استكفاه أمأي:  وَوكله

"التوكل طرح البدن  :قة التوكلحینما سئل عن حقی )4(تراب وأبقال  :التوكل اصطالحاً 
ُمنع صبر واالطمئنان إلي الكفایة فإن ُأعطي شكر وٕاْن  ،وتعلق القلب بالربوبیة، في العبودیة

  )5(راضیًا موافقًا للقدر".

وذلك ال  ،I وسكونه إلي موعود اهللا "التوكل هو طمأنینة القلب فقال:وعرفه البیهقي 
 لعلمه ،كسبه ىال عل Iاهللا  ىسب بظاهر العمل معتمدًا بقلبه علفیكت، یمنع من الكسب الحالل

  )Y".)6 بأن ال حول وال قوة إال باهللا

  
                                                           

 .)2/144(نستعین،  وٕایاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج )1(
 .)6/136(فارس،  اللغة، ابن مقاییس معجم )2(
 .)4/67( آبادى، المحیط، الفیروز والقاموس ،)2/1054(وآخرون،  مصطفى مالوسیط، إبراهی المعجم: انظر )3(
 بالعلم المشهورین وكبارهم خراسان مشایخ أجلة من النخشبي الحسین بن عسكر تراب أبو هو: تراب أبو )4(

 ال :یقول وكان ه،245 بالبادیة العطار، مات حاتم وأبا األصم حاتماً  صحب والورع، والتوكل والزهد والفتوة
 اهللا عن باهللا مشغوالً  شغل من قط، ومن أقواله أیضَا: المال في شیئاً  نفسه الي یضیف أن لفقیر ینبغي
 .)1/71(األخیار، الشعراني،  طبقات في األنوار لوافح= الكبرى انظر: الطبقات. ساعتها من المقت أدركه

 .)78:ص( ي،اللمع في التصوف، الطوس )5(
 .)183ص(، الصغرى األربعون )6(
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  الفرق بین الثقة باهللا والتوكل: 

داء قلب ن الثقة: "سواد عین التوكل، ونقطة دائرة التفویض، وسویإلقیم قال ابن ا  
  .مقرونًا بالثقة به والسكون إلیه I اهللا ىعل االعتمادالتوكل هو: أي أن  )1(.التسلیم"

 I، ونسبة التوكل إلى الثقة باهللا التوكل: بمثابة البدن الحامل لها، و الثقة هي الروح"إذًا 
  )2(."كنسبة االحسان الي االیمان

  :Iحسن الظن باهللا  - 3
یقال رجل حسن  ،لقبحفالحسن ضد ا، والنون أصل واحد الحاء والسین": الُحْسن لغةً 

وهو ، سَّنت الشيء تْحِسیًنا: زیَّنتهوح، والَحاِسن: الَقَمر، لوا: رجل َأْحَسنولم یقو )3("وامرأة حسناء
ف والمَحاِسن: خال ،خالف السَّیئة والَحَسَنة:، وَیْسَتْحِسنه: یعدُّه َحَسًنا ،ُیْحِسن الشيء، أي یعمله

  )4(.والحسنى: خالف السوأى، المساوي
: ثالثة وهو فیه مرغوب مبهج "كل ذكر المناوّي في كتابه أنه:: الحسن اصطالحاً 

  )5(".الحس جهة من ومستحسن الهوى، جهة من ومستحسن العقل، جهل من مستحسن
 الشيء وكون كالفرح، للطبع، مالئًما الشيء كون وعرفه الجرجاني حیث قال: "هو

 في المدح متعلق یكون ما وهو. كالعبادات المدح، متعلق الشيء وكون كالعلم، كمال، صفة
  )6(اآلجل". في والثواب العاجل

إال )7(".ل صحیح یدل على معنیین مختلفین: یقین وشكالظاء والنون أص":  الظَّن لغةً 
  .)8(مع الظَّن الذي هو االسم: ُظُنونأنَّه لیس بیقین عیان، إنَّما هو یقین تدبُّر... وج

  
                                                           

 .)12(ص:: الثقة اصطالحًا، الثاني المطلب :انظر )1(
 ).2/2049(موسوعة فقه القلوب، التویجري،  )2(
 .)1/233(، ابن فارس، اللغة مجمل وانظر:، )2/57(، ابن فارس، اللغة مقاییس )3(
 .)5/2099(الصحاح، الجوهري،  )4(
الفیروز  العزیز، الكتاب لطائف في التمییز ذوي ، وانظر: بصائر)1/140لى مهمات التعریف، (قیف عالتو  )5(

 ).2/464، (يأباد
 ).1/87، (التعریفات )6(
 .)1/599( ،، ابن فارساللغة مجمل وانظر) 3/462( ،، ابن فارساللغة مقاییس )7(
 . )13/272( منظور، العرب، ابن لسان انظر: )8(
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  )1(.اْلَمَظانُّ  قیل اْلَجْمعُ و 
: قال الجرجاني: "الظَّن هو االعتقاد الرَّاجح مع احتمال النَّقیض، الظَّن اصطالًحا

  )2(.ویستعمل في الیقین والشَّك، وقیل: الظَّن أحد طرفي الشَّك بصفة الرُّجحان"

 الِعلم، ِإلى َأّدت َقِوَیتْ  ومتى َأَمارة، مجرَّد من یحصل علم: الَظنّ : "آبادي الفیروز وقال
  )3(."التوّهم َحدّ  َیتجاوز لم جد ا ضُعفت ومتى

  : اصطالحاً : باهللا الظن حسن

 اهللا أنَّ االنسان قال العلماء: معنى ُحْسن الظَّن باهللا تعالى: أن َیُظنَّ ": نَّوويقال ال  - 
ة یكون خائًفا،قالوا:  ،یرحمه، ویعفو عنه حَّ وقیل:  واء،راجًیا، ویكونان س وفي حالة الصِّ

محَّضه؛ ألنَّ مقصود  أو ت أمارات الموت، غلَّب الرَّجاء،یكون الخوف أرجح. فإذا دن
الخوف االنكفاف عن المعاصي، والقبائح، والحرص على اإلكثار من الطَّاعات، 
ن  واألعمال، وقد تعذَّر ذلك، أو معظمه في هذا الحال، واسُتِحبَّ إحسان الظَّن المتضمِّ

  )4(."اهللا تعالى، واإلذعان لهقار إلى لالفت

 عند والمغفرة الدعاء، عند واِإلجابة التوبة، عند القبول "ظنوذكر معنى آخر له وهو:  - 
  )5(.وعده" بصادق تمسكاً  بشروطها، العبادة فعل عند والثواب االستغفار،

  :Iالفرق بین الثقة باهللا وحسن الظن باهللا 

ئیة عالیة یصل إلیها العبد، أما حسن الظن لة نها: مرحI ثقة باهللالترى الباحثة أن 
  . I مقدمة للوصول إلى درجة الثقة باهللافهو : I باهللا

 الرضا : - 4

  )6(."الرضا لغة: "الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد یدل على خالف السخط
اهُ  واْسَتْرضاهُ  ،عطاه ما یرضى به: أوأرضاه  َمْرُضيٌّ  فهو وبه وَرِضیُتهُ  ،ِرضاهُ  َطَلبَ : وَتَرضَّ

                                                           
 .)2/386( ،، الفیوميالمنیر المصباح انظر: )1(
 .)1547/ 3( الّتهانوّي، الفنون، اصطالحات كشف: وانظر، )1/144( ،التعریفات )2(
 .)3/545(العزیز،  الكتاب لطائف في التمییز ذوي بصائر )3(
 .)17/210(، الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج )4(
 ).5/373، (البخاري، قاسم صحیح مختصر شرح القاري منار )5(
 .)2/402(، ، ابن فارساللغة مقاییس معجم )6(
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 رضا یرضى رضي: األصفهاني الراغب العالمة یقولو  )1(.وِخْدَمِتهِ  ِلُصْحَبِتهِ  واْرَتضاهُ  وَمْرِضيٌّ 
 I اهللا ورضا قضاؤه، به یجري ما یكره ال أن: I اهللا عن العبد ورضا ومرضو، مرضي فهو
  .نهیه عن ومنتهیا ألمره اً مؤتمر  یراه أن هو العبد عن

 لََقدْ  ﴿: تعالى وقال ،}119{املائدة: ]رَِ َ اُهللا َ نُْهْم َورَُضوا َ نْهُ [: تعالى اهللا قال 
ُ  رَِ َ   رضا الرضا أعظم كان ولما، الكثیر الرضا: والرضوان ،]18:الفتح[﴾ا ُْمْؤِمنِ َ  َعِن  ا  

 الً فَْض  يَ ْتَُغونَ  ﴿ :U، قال تعالى اهللا من كان بما القرآن في الرضوان لفظ خص تعالى اهللا
ِ  م نَ  ً  ا   ُُهمْ ﴿: تعالى أیضاً  وقال ،]29: الفتح[ ﴾َورِْضَوانا نْهُ  بِرَْ َةٍ  َر  ُهم يُ َ    ﴾َورِْضَوانٍ  م 

  )2(].21[التوبة: 
  )3(."التغیر عدم مع ویفوته یصیبه بما النفس طیب هو الرضا: "اصطالحاً  الرضا

 ترك الرضا: "الجنید قال )4(".اءالقض بمر القلب سرور" :ذكر بمعنى التصوف أهل وعند
 القلب سكون: المحاسبي الحارث وقال بالفرح، األحكام استقبال هو: بعضهم وقال، االختیار

 ترك وهو للعبد I اهللا اختیار قدیم إلى القلب نظروذكر ابن عطاء أنه: ، األحكام مجاري تحت
  )5(."السخط

  :والرضا Iالفرق بین الثقة باهللا 

ال یقبل الرضا  Iهللا والواثق با ،أسمى وأرفع من مقام الرضا Iاهللا ب مقام الثقة إن
مع في ، فهو ال یطضار كافة األسباب ألي عمل یزاولهوٕانما یفني إرادته في إح ،بالهون والدون

  وكل أوامره مفوضة إلى یرجو أي نتیجة دون أن یضع مقدمة ، وال ثمرة بدون أن یقدم أسبابها
ویقنع ، فال یختار لنفسه شیئاً  Uرادة اهللا الراضي یفني إرادته في إفإن : أما الرضا، Iاهللا 
   .تعالى هون والدون تحت شعار الثقة باهللابال

                                                           
، ومختار )1/1288(، )، والقاموس المحیط، الفیروز آبادي323/ 14( ،، ابن منظورالعرب انظر: لسان )1(

 ).229/ 1، (، الفیوميالمنیر المصباح)، و 1/124( ،، الرازيالصحاح
 ) باختصار.261/ 1 (القرآن،  مفردات )2(
 .)1/365( ،التعاریف، المناويّ  مهمات على التوقیف )3(
، ، الجرجاني، وانظر: التعریفات) 102/ 1( الحنفي، البخاري الكالباذي التصوف، أهل لمذهب فالتعر ) 4(

)1/148(. 
 .)102/ 1( الحنفي، البخاري الكالباذي التصوف، أهل لمذهب التعرف )5(
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  :الخالصة

  یظهر من األلفاظ ذات الصلة أن بینهما وبین الثقة باهللا عالقة تتضح فیما یأتي :

 في Iة باهللا ت الثقوجد ومتي ثقة غیر منیقین  فال الیقین، أساس هي I باهللا الثقة - 
  .الیقین وجدت القلب

 I باهللا الثقة إلى التوكل ونسبة لها، الحامل البدن بمثابة: والتوكل الروح، هي الثقة - 
  .یماناإل إلى حساناإل كنسبة

 الظن حسن أما بذلك، الصادق حساساإل عند العبد نفس في وأشد أقوى I باهللا الثقة - 
  .یحصلها ال وقد نفسه في القوة درجة إلى تصل قد I باهللا

 مقدمة I باهللا الظن حسن أما العبد، إلیها یصل عالیة نهائیة مرحلة I باهللا الثقة - 
  .I باهللا الثقة درجة إلى للوصول

 بالهون الرضا یقبل ال I باهللا والواثق الرضا، مقام من وأرفع أسمى I باهللا الثقة - 
 في یطمع ال فهو وله،یزا عمل ألي األسباب كافة إحضار في إرادته یفني وٕانما والدون،

 أوامره وكل مقدمة، یضع أن دون نتیجة أي یرجو وال أسبابها، یقدم أن بدون ثمرة
 یختار فال I اهللا إرادة في إرادته یفني الراضي فإن: الرضا أما ،I اهللا إلى مفوضة
  .I باهللا الثقة شعار تحت والدون بالهون ویقنع شیئًا، لنفسه

  :نهاوم األلفاظ المقابلة - ثانیاً 

 :الوهن - 1
 َعَلى َواْألُْخَرى َضْعٍف، َعَلى ِإْحَداُهَما َتُدلُّ  َكِلَمتَانِ : َوالنُّونُ  َواْلَهاءُ  اْلَواوُ " :لغة الوهن

 َوَهنَ  قد: تقول ونحوه، الَعْظم في وكذلك واألمر، الَعَمل في الضَّعف: الَوهنوذكر أن  )1(."َزَمانٍ 
 وقد والَبَدن، الَعْظم في وَمْوُهون والَعَمل، األمر في واِهنٌ  ورجلٌ  ْوِهُنه،یُ  وَأْوَهَنه َوْهًنا َیِهن الَعْظمُ 
 َأنْ  َواْألَْجَودُ . َضُعفَ  أي َوْهًنا، - أیًضا-  وَوِهنَ . یتعدَّى وال یتعدَّى. غیره وَوَهَنهُ  اإلنساُن، َوَهنَ 

 )2(.ِباْلَكْسر َوِهُنوا بعضهم وقرأ اَتْوهینً  ،وَوهَّْنُتهُ  َأْوَهْنُتهُ  َفُیَقالُ  ِباْلَهْمَزةِ  َیَتَعدَّى
                                                           

 ).1/939( ،اللغة ، وانظر: مجمل)6/149، (رس، ابن فااللغة مقاییس )1(
ومختار الصحاح،  ،)6/2215( ،)، والصحاح، الجوهري13/453،(لسان العرب، ابن منظور  :انظر )2(

وآخرون،  مصطفى ، إبراهیم)، والمعجم الوسیط36/267، الزبیدي، (، وتاج العروس)1/346الرازي، (
 ).2/674( ،)، والمصباح المنیر، الفیومي2/1061(
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ْعف: ُمحّركة والَوَهنُ  "الَوْهنُ  ذكر الفیروز آبادي أن:- :الوهن اصطالحاً   العمل، في الضَّ
  )1(."والُخُلق الَخْلقُ  حیثُ  من الضعف وقیل

 القلب، یلحق وقیل: ضعف ،النَّاس على الخوف استیالء: "الَوَهن :أنوذكر النیسابوري   - 
 )2(".الجسمیة القوَّة اختالل طلًقام والضَّعف

 )3(".بالخوف الجدّ  انكسار :"الوهن :القرطبيّ  قالو  - 
  :الضعف - 2

ادُ  :الضعف لغة  اْلُقوَِّة، ِخَالفِ  َعَلى َأَحُدُهَما َیُدلُّ  ُمتََباِیَناِن، َأْصَالنِ  َواْلَفاءُ  َواْلَعْینُ  "الضَّ
ْعُف،: أن وذكر )4(."ِمْثَلهُ  الشَّْيءُ  ُیَزادَ  َأنْ  َعَلى اْآلَخرُ  َوَیُدلُّ  ، الضُّ مِّ ْعف، اْلَجَسِد؛ ِفي ِبالضَّ  والضَّ

 َوِضَعافٌ  ُضَعَفاءُ  َوَقْومٌ  َضِعیٌف، َوَرُجلٌ  َیْضُعُف، َضُعفَ : ُیَقالُ و  .والَعْقلِ  الرَّْأي ِفي ِباْلَفْتِح،
 وضعفه، المرض عفهوأض َضِعیفٌ  َفُهوَ  اْحِتَماِلهِ عن  َعَجزَ  الشَّْيءِ  َعنْ  َوَضُعفَ  وضعفى،

  )5(.َكَذِلكَ  َجَعْلُتهُ  َأوْ  ضعیفاً  وجدته: وتضعفته واستضعفته
 في ، وتكونمعنى أو حسا القوة : "وهنذكر المناوّي أن الضعف :الضعف اصطالحاً 

  )6(".الحال وفي البدن وفي النفس

  )7(اْلِجْسم". ِفي وبالضم والرأي اْلعقل ِفي اْلُقوَّة ضد: )ِباْلَفْتح( "الضْعفو

 
                                                           

 ).1/341(اوّي، التوقیف على مهمات التعریف، المن)، وانظر: 5/287(بصائر ذوي التمییز،  )1(
 ).2/274، (الفرقان ورغائب القرآن غرائب )2(
 علیه اهللا صلى - الكریم الرسول أخالق مكارم في النعیم : نضرةوانظر)، 4/230(القرآن،  ألحكام الجامع )3(

، المكي الحرم وخطیب إمام حمید بن اهللا عبد بن صالح/ الشیخ بإشراف المختصین من ، عدد- وسلم
)11/5715.( 

 ).1/562( ،اللغة، ابن فارس ، وانظر: مجمل)3/362، (، ابن فارسمقاییس اللغة )4(
، المنیر ، والمصباح)1/184، (رازي، الالصحاح مختار)، و 9/203، (، ابن منظورالعرب : لسانانظر )5(

  الیمني الحمیرى سعید بن ،  نشوانالكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس)، و 1/361، (الفیومي
)6/3971.( 

 ) .887/ 2(، التهانويّ  الفنون، اصطالحات فا، وانظر: كش)1/473(مهمات التعریف،  التوقیف على )6(
، العزیز، الفیروز آبادي الكتاب لطائف في التمییز ذوي ، وانظر: بصائر)1/575، (، الكفويالكلیات )7(

 صالح/ الشیخ بإشراف تصینالمخ من ، عددr الكریم الرسول أخالق مكارم في النعیم ، ونضرة)3/474(
  ).10/4788المكي، ( الحرم وخطیب إمام حمید بن اهللا عبد بن
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 :سوء الظن - 3

: السِّیُن َواْلَواُو َواْلَهْمَزُة ِمْن َباِب اْلُقْبِح. تَُقوُل َرُجٌل َأْسَوُأ، َأْي َقِبیٌح، َواْمَرَأٌة السوء لغة
، والمنكروالسُّوء: االسم الجامع لآلفات والداء، والسُّوُء أیًضا بمعنى الُفجور  )1(.َسْوآُء، َأْي َقِبیَحةٌ 
فعل به ما یكره، نقیض سرَّه. واالسم: السوء بالضم وُسْؤُت  ءه سوًءا وسواء: ویقال: ساءه یسو 

الرُجَل َسواَیًة وَمساَیًة، مخفَّفان، أي ساءه ما رآه مني، وسؤت به ظن ا، وأسأت به الظن. ویقال: 
ساء عمله، وساءت سیرته، وساءني أمرك، وهذا مما ساءك أسأت به وٕالیه وعلیه وله، و 

  )2(.وناءك

"هو كل ما یغم اإلنسان من األمور الدنیویة واألخرویة، ومن األحوال  سوء اصطالحًا:ال
  )3(النفسیة والبدنیة والخارجیة من فوت مال وفقد حمیم".

   )4(:واصطالحاً  الظن لغة

  )5("سوء الظن:هو عدم الثقة بمن هو لها أهل".أن: : ذكر الماوردي  سوء الظن اصطالحاً   

امتالء قلبه بالظنون السَّیَئة ِبالنَّاِس؛ َحتَّى یطفح على هو "الظن:  وقال ابن القیم: سوء - 
 )6(".وجوارحهِلَسانه 

وقال ابن كثیر: سوء الظن: "هو التهمة والتخون لألهل واألقارب والناس في غیر  - 
 )7(محله".

 )8(: "اعتقاد جانب الّشّر وترجیحه على جانب الخیر فیما یحتمل األمرین معا".وقیل هو - 

                                                           
 .بتصرف یسیر )3/113، (ابن فارس، اللغةمقاییس   )1(
)، والصحاح، 1/271(، )، وتاج العروس، الزبیدي96- 1/95( ،، ابن منظورانظر: لسان العرب )2(

 ).1/480اهللا، ( جار الزمخشري)، وأساس البالغة، 1/56( ،الجوهري
 الكتاب لطائف في التمییز ذوي وانظر: بصائر  ،)1/199( ،اويّ التعاریف، المن مهمات على التوقیف )3(

 ).3/288، (، الفیروز آباديالعزیز
 ).16)، (ص:3سبق الحدیث عنه في المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة(المقاربة)، رقم ( )4(
 ).1/186أدب الدنیا والدین، ( )5(
 ).1/238، (لروحا )6(
 ).7/377، (تفسیر القرآن العظیم )7(
   بن صالح/ الشیخ بإشراف المختصین من عدد ،- r – الكریم الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة )8(

 ).10/4652المكي ، ( الحرم وخطیب إمام حمید بن اهللا عبد
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 الشك:  - 4

، التََّداُخلِ  َعَلى َیُدلُّ  َوُهوَ  َبْعٍض، ِمنْ  َبْعُضهُ  ُمْشَتقٌّ  َواِحدٌ  َأْصلٌ  َواْلَكافُ  "الشِّینُ  الشك لغة:
، اْلَبابِ  َهَذا َوِمنْ .. ِجْسَمهُ  السَِّنانُ  َفَداَخلَ  َطَعْنَتهُ  ِإَذا َوَذِلكَ  ِبالرُّْمِح، َشَكْكُتهُ  َقْوُلُهمْ  َذِلكَ  ِمنْ   الشَّكُّ

يَ  ِإنََّما اْلَیِقیِن، ِخَالفُ  ُهوَ  الَِّذي  الَ  َوُهوَ  َواِحٍد، َمَشكٍّ  ِفي اْألَْمَرانِ  َلهُ  ُشكَّ  َكَأنَّهُ  الشَّاكَّ  ِألَنَّ  ِبَذِلكَ  ُسمِّ
 اْلُعودَ  َغَرْزتَ  َأْنتَ  ِإَذا َوَرَقتَْیِن، َبْینَ  َشَكْكتُ : تَُقولُ . الشَّكِّ  اْشِتَقاقُ  َذِلكَ  َفِمنْ  ِمْنُهَما، َواِحًدا َیتََیقَّنُ 
  )1(."َفَجَمْعَتُهَما ِفیِهَما

 اْألَْمرُ  َشكَّ  َفُیَقالُ  ِباْلَحْرفِ  َوُمَتَعدًِّیا َالِزًما اْلِفْعلُ  َوُیْسَتْعَملُ  اِالْرِتَیابُ  الشَّكُّ : وقال الفیومي
  )2(اْلَتَبَس. إَذا َشك ا َیُشكُّ 

 موجود؟ غیر أو موجود هو هل: لّشيءا في كان رّبما "والّشكّ : آبادي الفیروز وقال
 الغرض في كان ورّبما صفاته، بعض في كان ورّبما هو، جنس أيّ  من أي جنسه في كان ورّبما
 العلم عدم یكون قد الجهل ألنّ  منه، أخّص  وهو الجهل، من ضرب والّشكّ  أوجد، ألجله اّلذي

  )3(.شّكا" جهل كلّ  ولیس جهل، شكّ  وكلّ . رأسا بالّنقیضین

  اصطالحًا:  الشك

 عند اآلخر على ألحدهما ترجیح ال الّنقیضین بین الّترّدد "هو: الّشكّ : الجرجانيّ  قال - 
  )4(.الّشاّك"

 لوجود یكون قد وذلك وتساویهما، اإلنسان عند الّنقیضین "اعتدال: الشَّكُّ :  الراغب وقال - 
  )5(فیهما". األمارة لعدم أو الّنقیضین، عند متساویتین أمارتین

 ینته لم ولكن یستویا، لم أو اعتقادان فیه استوى ما الّشكّ : بعضهم "وقال: لكفويّ ا وقال - 
 )6(".المعتبرة األمور العاقل علیه یبني اّلذي الّظهور درجة إلى أحدهما

                                                           
، الصحاح ، ومختار)1/498( ،ابن فارس ،اللغة ، وانظر: مجمل)3/173، (ابن فارس، اللغة مقاییس )1(

 ).1/168( ،الرازي
 باختصار. )1/320(، المصباح المنیر )2(
 .)333- 3/332( ،التمییز ذوي بصائر )3(
 .)168 التعریفات، (ص: )4(
 ).1/461( ،المفردات )5(
 .)528 ص:( ،الكلیات )6(
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 التردد : - 5

  )1(."ْيءالشَّ  َرْجعُ  َوُهوَ  ُمْنَقاٌس، ُمطَِّردٌ  َواِحدٌ  َأْصلٌ  َوالدَّالُ  الرَّاءُ "  َردَّ: التردد لغة من 

 َواِالْسمُ  الشَّْيءَ  َرَدْدتَ  َمْصَدرُ : والرَّدُّ  ،ُتهَصَرف: أي وَتْرداداً  وَمَرّداً  َرد ا َأُردُّهُ  الشَّْيءَ  َرَدْدتُ و 
ّد، دَّةُ  الرِّ داد، ، َوالرَّداد، الرِّ  رتداد بالنفس إلىواال َعْنهُ  الرُُّجوعُ : َأي اِإلسالم َعنِ  الردَّة َوِمْنهُ  والرِّ
   )2(.الكفر

 ،َتْرِدیًدا َأْي: َرِديٌء، َوَردََّدهُ  َردٌّ  َخطََّأُه، َوَشْيءٌ  ِإَذا َوَكَذا َیْقَبْلهُ  َلمْ  إَذا :الشَّْيءَ  َعَلْیهِ  وَردَّ 
دَّةُ اْلُمْرَتدُّ  َوِمْنهُ  ،َفَتَردَّدَ  التَّاءِ  ِبَفْتحِ  َوَتْرَداًدا  أي: الشَّْيءَ  َواْسَتَردَّهُ  ،اِالْرِتَدادُ : َأيِ  ِمْنهُ  اْسمٌ  ِباْلَكْسرِ  ، َوالرِّ

  )3(اْلُمَطلََّقُة.: أي واْلَمْرُدوَدةُ  َعَلْي، َیُردَّهُ  َأنْ  َسَأَلهُ 

 اْلعلم مَجاِلس ِإَلى َوتردد ،ِلَسانه تعثر: اْلَكَالم ِفي َوتردد ُیثبتُه، َفلم اْشتبهَ  ِفیهِ  تردد: َوُیَقال
  )4(ِإَلْیَها. اْختلف: أي

 ً  ذوي فروض عن فضل ما صرف": أن الترددر الجرجاني ذك - :التردد اصطالحا
  )5(".الفروض

 َوقد ثَابتا َكانَ  َما ُیِعید الَِّذي التَّْسِلیم َفِإنَّهُ  التَّْسِلیم، من لَنْوع اْسم"الرَّّد: : وقال الكفوي
 )6(".َفاتَ 

  
  
  

  
  

                                                           
 ).1/372، (، وانظر: مجمل اللغة، ابن فارس )2/386(، ابن فارس ة،اللغ مقاییس )1(
 .)1/224الفیومي، ( ،)، والمصباح المنیر3/173(، ابن منظور، انظر: لسان العرب )2(
 ،، ابن فارساللغة ، ومجمل)1/121(، الرازي الصحاح، مختارو  ، )1/477( الكفوي، انظر: الكلیات، )3(

 ).1/346، (اهللا جار ، الزمخشرياس البالغة، وأس)8/91( یدي،الزب العروس، ، وتاج)1/372(
 .)1/338(الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون،  انظر: المعجم )4(
 ).1/110، (التعریفات )5(
 .)1/477(الكلیات،  )6(
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  الثاني المبحث
  ودرجاتها I باهللا الثقة أهمیة

 المكّدرة الغیومبها  تقشع والمجالس، والمؤنس رسالحاهي   I باهللا الثقة شمسإن 
  .البوصلة وتاهت الیقین، لغاض الثقة لوال أنه وتذكرهم الناس، لقلوب

 وال زئبقه منسوب یرتفع وال ،یعمل ال مفعوله أن إال سحری ا كان وٕان حلٌّ  I باهللا الثقةو 
 ال وأنه قادر، شيء كل على I اهللا بأن المطلق اإلیمان رمومتریت في مراًحا له یجد حتى یتمدد
  .علما شيء بكل أحاط قد وأنه ،كل شيء وهو قادر على حدود تحّده

 I اهللا ذات في والشكّ  اإللحاد بحر في الغرق من للنجاة سفینتنا I باهللا الثقةف
  .المحرقة الظنون بلهیب واضطرامها النفس اضطراب عند مالذنا وهي ووجوده،

 ،I هللا وتمّحضه خصوصیته، ودرجة ذاته، المؤمن ةبحال ارتبطت درجات الثقة وألن
 لعدم الناس من كثیًرا فإن ومنازلها، مستویاتها إلى واإلشارة بأهمیتها التذكیر من البدّ  كان

 تنفع ذكرى هي وٕانما وتغافلوا، تعاموا وربما ویتضاربون، یخلطون األمور بهذه معرفتهم
  .الواثقین إیمان تزید ةعملیّ  وخطوات المتقین، تثّبت وتسلیة المؤمنین،

   I. باهللا الثقة أهمیة :األول المطلب
 بدایة منذ I اهللا أظهرها وقد وغایة، لحكمة خلقهم وٕانما عبثا، الخلق یخلق لم U هللا

رِْض [قال تعالى:  u آدم ناأبی بخلق  الخلیقة
َ
َو ِْذ قَاَل َر  َك  ِلَْمَالئَِ ِة إِ   َجاِعٌل ِ  األ

 ] } 56] {الذاريات:َوَما َخلَْقُت اِ ن  َواِإل َْس إِال  ِ َْعبُُدونِ [وقال:  ،}30لبقرة:] {اَخِليَفةً 
 وتحكیم أمره، وٕاقامة والعبادة، االستخالف، هي آیاته في واضح هو كما خلقنا من الغایة إذاً 

  .شرعه
 بعثو  لها، واإلنس الجن I اهللا خلق التي الغایة، هذه: " - اهللا رحمه - السعدي قال

 علیه، واإلقبال إلیه واإلنابة ومحبته، لمعرفته المتضمنة عبادته، وهي إلیها، یدعون الرسل جمیع
 المعرفة على متوقف العبادة، تمام فإن تعالى، اهللا معرفة یتضمن وذلك سواه، عما واإلعراض

 المكلفین I اهللا خلق الذي فهذا أكمل، عبادته كانت لربه، معرفةً  العبد ازداد كلما بل باهللا،
  )1(".إلیهم منه لحاجة خلقهم فما ألجله،

                                                           
   ). 813: ص( المنان، كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر )1(
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 ظاهرة عبادات فثمة أنواعها، لهم وفصل وصفتها، عبادته كیفیة لخلقه I اهللا أوضح وقد
 ، ورسوله اهللا كمحبة قلبیة؛ باطنة وعبادات والزكاة، والحج، والصیام، كالصالة بالجوارح؛
 ومن ولقائه، وعده وبصدق U باهللا الثقةو  به، والرضا علیه، والتوكل وخشیته، منه والخوف
 اهللا عقاب استحق فقد عنها حاد ومن المقیم، النعیم استحق وطبقها العبادات بتلك تمسك
 العقائدي المنهج إلي التعبدي المنهج بهذا المؤمن یرتقي أن العبادة من الغایة إذن  .وجزاءه

  .القلبي یمانياإل

 أشرف من وهي ومقتضیاته، لوازمه من والزم ماناإلی واجبات أعظم من U  باهللا والثقة
 اهللا بإذن الحافظ الجدار وهي، بعاّمته التدّین ألمور الناظم السلك وهي المقامات، وأعلى الرتب
 فؤاد فیه یجري الذي المیدان فهي، الشهوات وعواصف الشبهات قواصف من المؤمن لقلب

 وحبل، المتقین نجاة سفینة فهي أفیائه، في امتنعمً  ویستظلّ ، أنحائه في بِطَوِله ویهتدي المؤمن
 صفات من صفة وهي المبین، واالمتحان االبتالء دار في الصابرین وسالح، المقربین وصول
 مكة من هجرته في I باهللا كاملة ثقة على كان r محمد نبینا فمثالً  – السالم علیهم – األنبیاء

 أو حیًا، به مساكلإل قریش قبل من كمةالمح واالحتیاطات الضغوطات كل رغم المدینة، إلى
  .U باهللا واثقاً  ثابتًا، بقى أنه إال میتًا،

 الطاغیة فرعون قبل من وتحدیات صعوبات من u موسى سیدنا مع حصل ما وأیضاً 
   أمامهم، من والبحر خلفهم،  وجنوده فرعون من مهعلی المحكم والحصار ،الكفرة وأتباعه

 كتابه في ذلك I اهللا بین كما علیهم، ونصرتهم لهم Iاهللا  نجاةب واثقاً  كان أن إال قلة، وهم
ْصَحاُب ُ وَ  إِن ا  َُمْدَرُ ونَ [قال تعالى:  العزیز،

َ
] قَاَل َ   إِن  َمِ َ َر   َسيَْهِديِن * قَاَل أ

 .}62-61{الشعراء: 
 U اهللا من وخشیته به، ظنه حسن وعظیم ربهب لثقته فوره من تاب u آدم وسیدنا

ْ ُفَسنَا َو ِْن  َْم [ :ربه من تلقاها التي الكلمات مباشرةً  فقال منه، حیائه وجلیل
َ
نَا َظلَْمنَا أ قَاَال َر  

  .}23] {األعراف:َ ْغِفْر َ َا َوتَرَْ ْنَا َ َُكوَ ن  ِمَن ا َاِ ِ نَ 
ن شریطة طرده للمؤمنین م باتباعه قومه إغراء رغم معه، آمن بمن تمسك u ونوح

نَا بَِطارِِد ا ُمْؤِمنِ َ [: علیهم رداً  فقال ،حوله
َ
 وٕایاهم وكفایتي فرزقي} 114] {الشعراء:َوَما أ

 من للسخریة مدعاةً  كانت والتي الصحراء، في للسفینة هبناؤ ،  I اهللا على بل علیكم لیست
 ِمنْ [: تعالي لقوله قومه،

ٌ
} 38] {هود:قَْوِمِه َسِخُروا ِمنْهُ  َو َْصنَُع الُفلَْك َوُ  َما َ ر  َعلَيِْه َ َأل
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ا فَإِن ا  َْسَخُر ِمنُْ ْم َكَما [  علیهم فرد I باهللا العظیمة لثقته تجاهلهم لكنه إِْن  َْسَخُروا ِمن 
ل  َعلَيِْه َعَذاٌب ُمِقيمٌ *  َْسَخُرونَ  ِ يِه َعَذاٌب ُ ِْز ِه َوَ ِ

ْ
  ] فََسوَْف َ ْعلَُموَن َمْن يَأ

  . } 39-38{هود:

 عمرو فعن الصادقین، الصالحین األولیاء صفات من صفة I باهللا الثقة أیضاً  وكذلك
 شيء، كل في I اهللا إلي الرجوع: ولیاءاأل صفات من أشیاء ثالثة: "قال )1(المكي عثمان بن

  )2(".شيء كل في باهللا والثقة شيء، كل في I اهللا إلي والفقر

 رحمه -  )3(األصم حاتم إلى رجل جاء قدف الزهاد، العباد صفات من أیضاً  صفة وهي
 الزهد رأس: "فقال الزهد؟ وآخر الزهد ووسط الزهد رأس شيء أي الرحمن عبد أبا یا :فقال - اهللا

  )4(".اإلخالص وآخره ،الصبر ووسطه ،I باهللا الثقة

 البریة في قلبي فكأن، البریة وسط في زادي فنفد، زاد ومعي، سفر في خرجت: "وقال
  )5(".داً واح والحضر

، الثقة وٕالى ،المعرفة إلى: أشیاء ثالثة إلى الناس أدعو وأنا: "-  اهللا رحمه – أیضاً  وقال
 منه عدل ذلك أن علمت فإذا ،منه عدل القضاء أن تعلم فأن القضاء معرفة فأما ،التوكل وٕالى
، تصبرو  ترضى أن لك ینبغي ولكنه ،تسخط أو ،تهتم أو ،الناس إلى تشكو أن لك ینبغي ال فإنه

                                                           
الزاهد،  المكي، اهللا عبد أبو الصوفیة، شیخ الرباني، إلمام،المكي، ا غصص بن كرب بن عثمان بن عمرو )1(

 :كالمه مائة، ومن الثالث بعد توفي :نعیم أبو الطریق،  قال في تصانیف وله الخراز، سعید أبا صحب
 ینكر الجنید، وكان هجره جدة، قضاء ولي ولما الفقه، أئمة من كان :سائق، وقیل والخوف قائد، العلم
 الصفوة، ابن الجوزي، وصفة ،)59،27( الَذَهبي، النبالء، أعالم سیر: ه. انظرویذم الحالج، على

  ).2/228( الیافعي، الزمان، حوادث معرفة في الیقظان وعبرة الجنان ومرآة ،)2/442،440(
 .)1/146( الهبدان، عبداهللا بن محمد. بغداد، د لتاریخ الموضوعي التصنیف )2(
 صاحب الزاهد، الهجري، الثالث القرن في السنة أهل علماء أحد اَألَصْم، انعنو  بن حاِتم الرحمن أبوعبد )3(

 فخرج مسألة، سألته امرأة ألن" األصم" بـ لقب إنه قیل ه، 237 سنة  توفي بخراسان، والحكم المواعظ
 ما سكن حتى أصم أنه نفسه من وأراها صوتك، ارفعي: لها فقال فخجلت، تحتها، من ریح صوت منها
 موسى بن محمد بن الحسین بن محمد الرحمن عبد أبو الصوفیة، طبقات: انظر. األصم علیه بفغل بها،
 واألمم، ابن الملوك تاریخ في والمنتظم ،)8/242( البغدادي، بغداد، ، وتاریخ)1/86( األزدي، خالد بن

   .)1/333( الذهبي، غبر، من خبر في ، والعبر)11/253( الجوزي،
 ).8/75( بهاني،األص األولیاء، حلیة )4(
 ).1/146( الهبدان، عبداهللا بن محمد. د بغداد، لتاریخ الموضوعي التصنیف )5(
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 رفعت فإذا المخلوقین من القضاء ترفع أن اإلیاس وعالمة، المخلوقین من فاإلیاس الثقة وأما
 تتزین أن لك البد فإنه منهم القضاء ترفع لم وٕاذا ،منك واستراحوا منهم استرحت منهم القضاء

 ،وتصنع عظیم أمر في وقعوا وقد عظیم أمر في وقعت فقد ذلك فعلت فإذا ،لهم وتتصنع لهم
 اهللا بموعود القلب فطمأنینة التوكل وأما، منهم وأیست رحمتهم فقد الموت علیهم وضعت فإذا

  )1(".أبدا تفتقر ال غنى استغنیت بالموعود مطمئنا كنت فإذا تعالى

 فتارة القلوب، في ورعایتها هازرع في القرآنیة األسالیب تنوعت Iوألهمیة الثقة باهللا 
َك َهاِديًا َونَِصً ا[لى: قال تعا لألمر المتضمن بالخبر  وقال تعالى:} 31] {الفرقان:َوَ َ  بَِر  

ا َوَ َ  بِاِهللا نَِصً ا[ ] َوَ َ  بِاِهللا َو ِيًال [قال تعالى:  ، و}45] {النساء:َوَ َ  بِاِهللا َوِ  
 بها باشرالم باألمر وتارة ،}39] {األحزاب:َوَ َ  بِاِهللا َحِس بًا[وقال تعالى: ، }3{األحزاب:
قال  أهلها على بالثناء وتارة ،} 43] {الرعد:َكَ  بِاِهللا َشِهيًدا بَ ِْ  َو َ ْنَُ مْ [ قال تعالى:

ال  اهللاَ َوَال [تعالى:  َحًدا إِ
َ
كید معونة اهللا وكفایته للمؤمنین بتأ وكرةً  ،}39] {األحزاب:َ َْشْوَن أ

ِي َ َطَرِ  [، وقال تعاىل: }62] {الشعراء:يَْهِديِن قَاَل َ   إِن  َمِ َ َر   سَ [قال تعالى: 
إِال  ا  

خرف:فَإِن ُه َسيَْهِديِن   ومرة ،} 40] {التوبة:َال َ َْزْن إِن  اَهللا َمَعنَا[وقال تعالى: ، }27] {الزُّ
 ومن، }67] {التوبة: َُسوا اَهللا فَ َِسيَُهمْ [أن عدم الثقة باهللا سبب للخسران قال تعالى:  ببیان
ن ُه [ قال تعالى: اإلنكاري االستفهام بصیغة تكون حین لألفئدة قرًعا أشدها

َ
َك   َو َْم يَْ ِف بَِر  

َ
أ

ٍء َشِهيدٌ  لت:َ َ ُ   َ ْ نَْزْ َا َعلَيَْك ا ِكتَاَب [قال تعالى: و ، } 53] {فصِّ
َ
ن ا أ

َ
َو َْم يَْ ِفِهْم  

َ
أ

 وقال تعالى:، }51] {العنكبوت:ْ ًَة وَِذْكَرى لَِقْوٍم يُْؤِمنُونَ ُ تَْ  َعلَيِْهْم إِن  ِ  َذ َِك  َرَ 
يَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضِلِل اُهللا َ َما َ ُ ِمْن َهادٍ [ ِ

فُونََك بِا   لَ َْس اُهللا بَِ اٍف َ بَْدهُ َوُ َو 
َ
] أ

مر:   .}36{الزُّ

  :نقاط التالیةفي ال Iتعین أن نخلص أهمیة الثقة باهللا  تقدم ما خالل منو 

 :بنیانه یقوم أساسها وعلى، المؤمنین I اد اهللاعب قلوب في االیمان تغرس I باهللا الثقة -1
 المتنافسون، وتنافس العارفون، تفاضل ففیها فیها، یكون ما وألذ اإلیمان، حالوة فهي
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ا [لى المؤمنون بها في غزوة األحزاب قال تعالى: وقد تح العاملون، شمر وٕالیها َو َم 
ْحَزاَب قَا ُوا َهَذا َما وََعَدنَا اُهللا َورَُسوُ ُ وََصَدَق اُهللا َورَُسوُ ُ َوَما رَ 

َ
ى ا ُمْؤِمنُوَن األ

َ
أ

ال  إِيَمانًا َو َْسِليًما  یقین على جعلهم إیمانهم منسوب فعلو } 22] {األحزاب:َزاَدُهْم إِ
 I اهللا وعود أن نیعلمو  ألنهم إال منهم ذلك كان وما لهم، وتمكینه I اهللا بنصر
ا َعلَيْنَا نَْ ُ ا ُمْؤِمنِ َ [قال تعالى:  محالة الحاصلة  الربانیة ] َوَ َن َحق 
وم:  لم أخطأه وما لیخطئه یكن لم أصابه ما بأن ةكامل ثقة على دائماً  فالمؤمن، }47{الرُّ

  .لیصیبه یكن

 یشمر العبد ألن وذلك، I اهللا من وحباً  قرباً  المسلم وتزید الدین، لب هي I باهللا الثقة  -2
 له I اهللا بحكم ریب وأ شك یخالطه أن دون إلیها یصل حتى ویروم المنزلة تلك إلى

 بُحِسن كبیرة ثقته كانت ،I اهللا طریق على المرءُ  كان فمتى ،منه وقربه وعطائه وحبه
 شعاراً  هذا مضى وقد ،المؤمن عبده یضیع ال I اهللا وٕان األحوال، كانت مهما المآل
 شيء وال ،إنس وال ،ماء ال حیث القاحلة األرض في وهي إسماعیل أم سّطرته ریاهاج

 ال حیث السماويّ  األُنسو  القرب إلى فصارت I اهللا خلیلُ  تركها وقد الحیاة،على  یبعث
  )1(".ُیضیعنا لن إذن" َمزهَّوة تُنِشد وهي األرض في إنس

 تورث ألنها وذلك، القلق واءود االنشراح، وبلسم السكینة، لباب هي I باهللا الثقة  -3
 فالثقة المخاوف، شدة من اضطرابهم عند العباد قلوب على والسكون والوقار الطمأنینة

 على السكینة إنزال عن سبحانه أخبر ولهذا والثبات، الیقین، وقوة اإلیمان، زیادة توجب
 یقینهمو  ،بربهم ثقتهم لكمال وذلك واالضطراب القلق مواضع في المؤمنین وعلى رسوله

 وأصحابه r النبي بها مر كثیرة مواضع في ذلك ویتضح، ومعینهم ناصرهم معهم بأنه
 إلى أحدهم نظر لو رءوسهم، فوق والعدو الغار، في وصاحبه هو إذ الهجرة، یوم: منها

 أحد یلوي ال الكفار بأس شدة من مدبرین ولوا حین حنین وكیوم لرآهما، قدمیه تحت ما
 ودخولهم علیهم، الكفار تحكم من قلوبهم اضطربت حین الحدیبیة وكیوم أحد، على منهم
نَْزَل [ :كتابه في یقول I واهللا النفوس، ملهاتتح ال التي شروطهم تحت

َ
ِي أ

ُهَو ا  
َ َْداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهمْ  ِكينََة ِ  قُلُوِب ا ُمْؤِمنَِ  لِ : السعديیقول  } 4] {الفتح:ا س 
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 السكون وهي قلوبهم، في السكینة بإنزال المؤمنین على منته عن تعالى یخبر"
 القلوب، تشوش التي الصعبة، واألمور المقلقة، المحن نزول عند والثبات والطمأنینة،

 یثبته أن الحال هذه في عبده على اهللا نعمة فمن النفوس، وتضعف األلباب، وتزعج
 مطمئنة، ونفس ثابت بقلب المشقات هذه لیتلقى السكینة، علیه وینزل قلبه، على ویربط
 إنزال كان وما )1(".إیمانه بذلك فیزداد الحال، هذه في اهللا أمر إلقامة بذلك فیستعد
 لن بأنه الكامل وتیقنهم بربهم ثقتهم لكمال إال المحن أوقات في المؤمنین لىع السكینة

 التقوى، على یهمبر ی لكي لهم یقدرها إنما بل عبثًا؛ األمور لهم یقدر ال وأنه یضیعهم،
  .باألسباب األخذ بعد إلیه األمور وتفویض إسناد في علیه واالعتماد به، والثقة

 حاتم قال ،الخلق أیدي في لما ینظر وال بقسمته، ویرضى ربه یكفیه I باهللا الواثق -4
 رضا في یتقلب فهو أشیاء أربعة في مستقیم وهو أصبح من: "-  اهللا رحمه -  األصم

 تتم كلها واألشیاء المعرفة، ثم اإلخالص، ثم التوكل، ثم ،I باهللا ثقةال :أولها ،اهللا
 تعالى، باهللا ثقتي: "قال مالك؟ ما حازم أبا یا: اهللا رحمه حازم ألبي وقیل، )2( "بالمعرفة
  )3(".الناس أیدي في مما وٕایاسي

 وثق فمن، واآلخرة الدنیا في والمخاطر المهالك من النجاة لحصول سبب I باهللا الثقة -5
 به آمن من أن نفسه على قضى I فاهللاوأغمه،  أهمه كرب كل من نجاه I باهللا

يِْديُ ْم [ :كتابه في ذلك وتصدیق هداه،
َ
َصابَُ ْم ِمْن ُ ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أ

َ
َوَما أ

ورى:َوَ ْعُفو َ ْن َكثِ ٍ   أنها فعلم مصیبة أصابته ومن: "كثیر ابنیقول  ،}30] {الشُّ
 قلبه، I اهللا هدى ،Y اهللا لقضاء واستسلم واحتسب فصبر وقدره، I اهللا بقضاء

 أخذ كان ما علیه یخلف وقد صادقا، ویقینا قلبه، في هدى الدنیا من فاته عما وعوضه
  )4(".منه خیرا أو منه،
        والمال، النفس، في المصائب، لجمیع عام هذا": فقال السعدي تفسیرها في فصل وقد

 بذلك سبق قد وقدره، اهللا فبقضاء العباد، أصاب ما فجمیع ونحوهم، ب،واألحبا والولد،
 الشأن، كل والشأن حكمته، واقتضته مشیئته، به ونفذت قلمه، به وجرى ،I اهللا علم
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 فله بها، قام فإن بها؟ یقوم ال أم المقام، هذا في علیه التي بالوظیفة العبد یقوم هل
 ،I اهللا عند من أنها آمن فإذا واآلخرة، نیاالد في الجمیل، واألجر الجزیل، الثواب
 كما المصائب، عند ینزعج ولم فاطمأن قلبه، I اهللا هدى ألمره، وسلم بذلك، فرضي
 الصبر، بموجب والقیام ورودها عند الثبات یرزقه بل قلبه، I اهللا یهد لم لمن یجري

قال  كما وابالث من الجزاء یوم له I اهللا یدخر ما مع عاجل، ثواب بذلك له فیحصل
ْجَرُهْم بَِغْ ِ ِحَساٍب [تعالى: 

َ
ابُِروَن أ َما يَُو   ا ص  مر:إِ    أن هذا من وعلم } 10] {الزُّ

 وقف بل وقدره، I اهللا قضاء یلحظ لم بأن المصائب، ورود عند I باهللا یؤمن لم من
 سه،نف إلى العبد وكل وٕاذا نفسه، إلى I اهللا ویكله یخذل، أنه األسباب، مجرد مع

 عقوبة قبل العبد، على عاجلة عقوبة هو الذي والهلع الجزع إال عندها لیس فالنفس
 اإلیمان: أي آمن من كل أن أخبر I واهللا، الصبر واجب في فرط ما على اآلخرة،
 خیره والقدر ،اآلخر والیوم ،ورسله ،وكتبه، ومالئكته،  I باهللا اإلیمان  من به، المأمور
 السبب هذا أن وواجباته، بلوازمه القیام من اإلیمان یقتضیه بما إیمانه وصدق وشره،
 علمه وفي وأفعاله وأقواله، أحواله في له  I اهللا لهدایة سبب أكبر العبد به قام الذي

   )1(."وعمله
 أمره یسلم ألنه وذلك األزمات، عواصف عنه تدفع نجاة سفینة یركب I باهللا الواثق إذاً 
 ال فنفسه الخطوب، تلك من ألم به مما بنجاته جازماً  ه،ل بحفظه موقناً  ،I اهللا إلى

  .الجادة على كان متي I بالباري ثقته تهتز وال تجزع، وال ترتاع
 رحمه -  )2(البلخي شقیق قال: بالجنة ویفوز اآلخرة في مناه یدرك I اهللا بثقة المتجمل -6

 ولسانه بقلبه U اهللا معرفة: أولها: الجنة I اهللا أعطاه خصال بثالث عمل من: "- اهللا
: والثالث یدیه، في مما أوثق اهللا ید في بما یكون أن: والثاني جوارحه، وجمیع وسمعه
 من شیًئا یحرك وال علیه، مطلع تعالى اهللا أن مستیقن وهو له، I اهللا قسم بما یرضى
  )3(".المعرفة حق فذلك ،U اهللا عند الحجة بإقامة إال جوارحه
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 القیوم الحي سبحانه فهو: I باهللا لالستعانة العبد قتحقی على دلیل I باهللا الثقة -7
 بل به، االستعانة إلى بحاجة كلها الخالئق بل خلقه، من أحد إلى یحتاج فال المستعان،

. له شریك ال وحده وٕاعانته وقوته وبقدرته به، إال لهم وجود وال حیاة وال قیام ال
 اإلنسان یثق فقد: علیه واالعتماد ،I باهللا الثقة: أصلین على تقوم Y باهللا واالستعانة

 به، ثقته عدم مع علیه یعتمد وقد عنه، الستغنائه أموره، في علیه یعتمد وال بغیره،
 . إلیه لحاجته

 شيء، بیده لیس والعبد شيء، كل في والمستعان شيء، كل بیده الذي هو وحده واهللا
َمَواِت َوِهللا  َ [ :سبحانه قال كما شيء كل في ربه عون إلى محتاج وهو يُْب ا س 

ا  َك بَِغافٍِل َ م  ْ َعلَيِْه َوَما َر   ْ ُر ُ  ُه فَاْ بُْدهُ َوتََو  
َ
رِْض َو َِ ِْه يُرَْجُع األ

َ
َواأل

 )1(.}123] {هود:َ ْعَملُونَ 

  .تعالى باهللا الثقة درجات: الثاني المطلب
اهللا  من لتقربوا وضعفه، اإلیمان قوة حسب آلخر شخص من البشریة النفوس تختلف

I السلوك الذي یؤدي إلى قوة اإلیمان  تختار أن إما ،مخیرة البشریة فالنفس عنه، والبعد
فقوة  ،السلوك الذي یؤدي إلى ضعف اإلیمان وانخفاض درجاته تختار أن وٕاما وارتفاع درجاته،

ه فإنه أما انخفاض اإلیمان وتدني درجات ،Iباهللا  الثقة مرحلة اإلنسان إلى صلاإلیمان تو 
  .Uاهللا  رحمة من والقنوط الیأس مرحلةإلى  یوصل اإلنسان

 تجزع فال المالئكة مصاف وٕالى Iاهللا  إلى بالتسلیم ترتفع أن البشریة النفس كمال ومن
 فیها ركنت التي اللحظة في ومیضه شع  الذي النور هذا نور، من بریق األفق في یبرق لم إذا

 في السماوي بالشعار الموسویة الحقیقة هذه وُخلِّدت قیمة،مست مسلمة واثقة بارئها إلي النفس
 ولیس العدو، إال أمامه یكن فلم ،}62:الشعراء] {َسيَْهِديِن  َر    َمِ َ  إِن   َ    قَاَل [: تعالى قوله
 قَاَل [ :القوم صاح فإذا الجبال تّهد موثوقة حبالٌ  السماء وبین بینه لكن البحر، إال خلفه

ْصَحاُب 
َ
 األفق في ولیستعالى  بربه الواثق فأجاب ،}61:الشعراء] { َُمْدَرُ ونَ  إِن ا َ  ُ و أ

 .}62:الشعراء] {َسيَْهِديِن  َر    َمِ َ  إِن   َ    قَاَل [: للنجاة سبیل
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 انتظر ثم الیقین، ِقممِ  في وأنت Iباهللا  وِثقْ  وسلم استقم نقول أن إال علینا ما إذاً 
 بخیر، أمورك كل نو تك حتى یقینك شجرة في جذورها ضاربة تعالى اهللاب ثقتك واجعل المعجزات،

  .Iباهللا  الثقة درجات عن نتحدث أن بنا حريٌ  ولهذا

   )1( :وهي ،ثالث درجات على تكون Iباهللا  الثقة
  :اإلیاس درجة: أوالً 

 ِلَیَتَخلََّص  اْألَْقَساِم، َناَزَعةِ مُ  َعنْ  ِلَیْقُعدَ  اْألَْحَكاِم، ُمَقاَوَماتِ  َعنْ  اْلَعْبدِ  ِإَیاُس  منها والمقصود
ْقَدام ِقَحةِ  ِمنْ    .اْإلِ

 َمَردَّ  َفَال  َأْمًرا، َوَقَضى ِبُحْكمٍ  َحَكمَ  ِإَذا Iاللَّه  أن العتقاده I باهللا الواثق َأنَّ : أي
ْزِق، ِمنَ  َنِصیبٍ بِ  َلهُ  َوَقَسمَ  ِبُحْكٍم، َلهُ  اللَّهُ  َحَكمَ  َفَمنْ  ِلُحْكِمِه، ُمَعقِّبَ  َوَال  ِلَقَضاِئِه،  َأوِ  الطَّاَعةِ  َأوِ  الرِّ
 اْلَبتََّة، ِإَلْیهِ  َلهُ  َسِبیلَ  َفَال  َذِلَك، َلهُ  َیْقِسمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلُه، ُحُصوِلهِ  ِمنْ  ُبدَّ  َفَال  َغْیِرِه، َأوْ  اْلِعْلمِ  َأوِ  اْلَحاِل،

 اْألَْقَساِم، ُمَناَزَعةِ  َعنْ  َیْقُعدُ  اْلَقْدرِ  َفِبَهَذا اْلِجَبال ْملِ َوحَ  السََّماِء، ِإَلى الطََّیَرانِ  ِإَلى َلهُ  َسِبیلَ  َال  َكَما
ِتهِ  َیَناَلهُ  َفَلنْ  ِمْنَها َلهُ  َیُكنْ  َلمْ  َوَما َضْعِفِه، َعَلى َیْأِتیهِ  َفَسْوفَ  ِمْنَها َلهُ  َكانَ  َفَما   . ِبُقوَّ

 في ما بعین تتعلق إرادته  أن في ْقَسامِ اْألَ ُمَناَزَعِة  عن تختلف اْألَْحَكامِ  فإن ُمَقاَوَمةَ  وبهذا
  . فیها ونازعهم األقسام الخلق جاذب بذلك إرادته تعلقت فإذا ،وقضائه I اهللا حكم

 والجرأة القحة هذه من I باهللا بالثقة یتخلص: أي )اإلقدام ِقَحةِ  من لیتخلصومعنى (
  . له قسم وال به له یحكم لم ما على إقدامه على

  :ألمنا درجة: ثانیاً 

 الرضا، بروح فیظفر المسطور؛ وانتقاض المقدور، فوت من العبد أمن منها والمقصود
  .الصبر فبلطف وٕاال الیقین، فبعین وٕاال

 وعلم Iاهللا  عرف من أن: أي آنفاً  المذكور اإلیاس له حصل لمن الدرجة هذه وتتحقق
 من وأمن له، تعالى اهللا قسمه الذي نصیبه فوت من أمن البتة، له مرد فال Uاهللا  قضاه ما أن

  وسرو، ولذة راحة، في الرضا صاحب ألن الرضا؛ بروح فیظفر له، سبحانه اهللا كتبه ما نقصان
 ِرْزقِ  َعَلى َأَحًدا َتْحَمدَ  َوَال  ،I اهللاِ  ِبَسَخطِ  النَّاَس  ُتْرِضيَ  َال  َأنْ  الرَِّضا( : tَمْسُعوٍد  عن اْبنُ 

                                                           
 فقه وموسوعة ،)145-2/142( القیم، ابن نستعین، وٕایاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج: انظر) (1

  ).2/2049( التویجري، القلوب،
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ْزقَ  َفِإنَّ  ،I اهللاُ  ُیْؤِتكَ  َلمْ  َما ىَعلَ  َأَحًدا َتُلمْ  َوَال  ،I اهللاِ   َیُردُّهُ  َوَال  َحِریٍص، ِحْرُص  َیُسوُقهُ  َال  الرِّ
ْوحَ  َجَعلَ  َوِعْلِمهِ  ِبِقْسِطهِ  I َواهللاُ  َكارٍِه، َكرَاِهَیةُ   َواْلُحْزنَ  اْلَهمَّ  َوَجَعلَ  َوالرَِّضا، اْلَیِقینِ  ِفي َواْلَفَرحَ  الرَّ

    )1(.)َوالسََّخطِ  الشَّكِّ  ِفي

َضا َرْوحِ  َعَلى اْلَعْبدُ  َیْقِدرِ  َلمْ  َفِإنْ   للقلب، ومباشرته اإلیمان قوة وهو الیقین، بعین ظفر الرِّ
  .العاقبة حسن من فیه وما الصبر، لطف على حصل المقام هذا له یحصل لم فإن
  :الحق أزلیة معاینة :ثالثاً 

 الحمایات، وتكالیف صود،الق محن من لیتخلص الحق أزلیة معاینة: منها والمقصود
  .الوسائل مدارج على والتعریج

 بها غاب باألزلیة، سبحانه الرب تفرد قلبه شهد متى: أي )الحق أزلیة معاینةومعنى (
 هناك، حكمها وثبوت بها، األزل وسبق المقادیر، من تعالى الرب فراغ ِلتیقُِّنهِ  الطلب، عن

 وحبس والتفاته، تعریجه من أیضا ویتخلص المقصود، دون له تعرض التي المحن من فیتخلص
  . المطالب إلى بها یتوسل التي األسباب طرق على مطیته

 الرضا عین إلى موصلةال وسائلال )الوسائل مدارجویقصد (ب إطالقه، على لیس وهذا
 تعریجه یجعل ال ولكن العبودیة؛ محض هو وٕایثاًرا وحاًال  وعمًال  معرفة مدارجها على فالتعریج

  .إلیها وسائل هي التي الغایة بها ینسى بحیث مدارجها على كله

 عنه تعالى اهللا حماه ما طلب من تخلصه فهو )الحمایات تكالیف من تخلصه( وأما
  . عنه حمي وقد طلبه یتكلف فال قدرًا،

 بما القدر بسبق لعلمه المكاره، من احتمائه وشدة االحترازات، تكلف من التخلص وكذلك
 على یعینه وال طریقه، في ینفعه ال وما عنه، I اهللا نهى مما یحتمي ولكن منها، له اهللا كتب

  .الوصول

  

  

  

  
                                                           

  .)، وروي من قوله أیضًا مرفوعاً 384/ 1)،(205القدر خیره وشره من اهللا، (ح:شعب اإلیمان، البیهقي، ) (1
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  الثالث الفصل
 ومظاهرها Iباهللا  الثقة دوافع

  ومجاالتها
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  الثالث الفصل
  ومجاالتها ومظاهرها I باهللا الثقة دوافع

 والطمأنینة، السكینة، تحصل فبها ومقتضیاته؛ اإلیمان لوازم من الزم I باهللا الثقة
 في ومجاالتها ومظاهرها، دوافعها، نبرز أن أحببنا بها نتجمل أن لنا ولیتسنى وألهمیتها والوقار؛

 دوافعها برازإ إلى الحاجة فكانت مباحث، بثالثة متمثلة ،– تعالى اهللا شاء إن – الفصل هذا
 ثقة تقویة في األساس هي التي اإلیمان بأركان متمثلة جعلناها ألننا وذلك لدینا؛ ملحة حاجة
 اإلیمان على كلیاً  اعتماداً  المعتمدة ومظاهرها مجاالتها إلى سنتطرق ثم ومن ،Y بربه المرء
   المعرفة. حق I ومعرفته وأصوله، U باهللا

  المبحث األول
  I دوافع الثقة باهللا

 ولن ك،الشر  عالئق من وخلوه القلب وتوحید اإلیمان، تحقیق هي I باهللا الثقة حقیقة
 اإلیمان یحقق حتى) I باهللا الثقة عبادة( العظیمة القلبیة العبادة تلك یرزق أن للمرء یتحصل
 والتصرف، والقدرة، والتدبیر، الملك، كمال من یتضمنه وما ربوبیته، بكمال بإیمانه المتمثل الكامل

 اآلخر، والیوم ،u هورسل وكتبه، بمالئكته، واإلیمان والعظمة، والقیومیة، واإلحاطة، والمشیئة،
ِق َوا َمْغرِِب [قال تعالى:  وشره خیره والقضاء ْن تَُول وا وُُجوَهُ ْم قِبََل ا َمْ ِ

َ
لَ َْس الِ   أ

 البر } 177] {البقرة:َولَِ ن  الِ   َمْن آََمَن بِاِهللا َوا َْوِم اآلَِخِر َوا َمَالئَِ ِة َوا ِكتَاِب َوا  ِ ي  َ 
 اهللا أنزلها التي بالفرائض وعمل ،I باهللا آمن َمنْ  والبارَّ  ،I اهللا طاعة من قلبال في ثبت ما

، Iأن تؤمن باهللا ": عن اإلیمان u عندما سأله جبریل: (r وكما قال النبي )1(.بها وأخذ
   )2().وتؤمن بالقدر خیره وشره ،والیوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته
 یستكمل لم یستكملها لم ومن اإلیمان، استكمل تكملهااس فمن وشرائع، فرائض فاإلیمان"

  وسوف تتحدث الباحثة عن دوافع الثقة باهللا تعالى في المطالب التالیة:  )3(".اإلیمان

                                                           
  .شدید ، باختصار)3/339،373(القرآن،  تأویل في بیانال جامع) (1
) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب سؤال جبریل النبي صلى اهللا علیه وسلم عن اإلیمان، واإلسالم، (2

)، وصحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب معرفة اإلیمان، 1/19()، 50(ح: لساعة،اواإلحسان، وعلم 
  .)1/36()، 8(ح:ة، واإلسالم، والقدر وعالمة الساع

  ).2/601،600حكمي، (ال) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، (3
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  .I باهللا اإلیمان: األول المطلب
 وأنه وملیكه، شيء كل رب وبأنه ،I اهللا بوجود الجازم التصدیقهو : I اإلیمان باهللا

 متصف وأنه له، شریك ال وحده العبادة یستحق الذي هو وأنه كله، للكون رالمدب وحده، الخالق
 والتصدیق للمخلوقین، ومماثلة ونقص، عیب، كل عن منزه وأنه الجالل، ونعوت الكمال بصفات

   )1(.والقدر والبعث والرسل والكتب، المالئكة من به باإلیمان تعالى اهللا أمر ما بكل

یتضمن أربعة أمور منها اإلیمان بوجود  I"اإلیمان باهللا  ومن التعریف السابق یتبین أن
وجودًا كامًال ال یسبقه عدم وال ینتهي  I وذلك یعني االعتقاد والثقة الجازمة بوجوده": I اهللا

، ولم I أمٌر فطرّي في اإلنسان، وأكثر الناس یعترفون بوجود اهللا I "اإلقرار بوجودهو )2(."بفناء
لیلة من المالحدة ومن المعلوم عند كل شخص أن الحادث ال بد له من یخالف في ذلك إال قلة ق

  ُمْحِدث، وهذه المخلوقات الكثیرة والتي نشاهدها في كل وقت ال بد لها من خالٍق أوجدها وهو 
 ألن نفسها؛ تخلق أن یمتنع كما َخلقها، خالقٍ  غیر من مخلوقة تكون أن یمتنع ألنه ،U اهللا

: "لیس في األرض أحد من ولد آدم إال وهو یعرف أن السدي ویقول )3(".نفسه یخلق ال الشيء
 ویرجو ،عقابه یخاف ویجعله ،علیه U اهللا رقابة یستشعر المؤمن یجعل وهذا )I.")4 ربه اهللا

 إله ال الحق اإلله وهو العالمین، رب فهو وحده، به أمره فیعلِّق بوجوده تامة ثقة یثق ألنه ؛ثوابه
 عالئق من نفسه یطهر ثم ومن الناس من بأحد قلبه یعّلق وال لوق،مخ من یخاف فال غیره،
  .والخرافات األوهام ومن الشرك

وخلقه للخلق  Iبوجوده هو: الثقة التامة  Iوبهذا ترى الباحثة أن اإلیمان بوجود اهللا  
من وهذا یولد السكینة والطمأنینة واأل I وتطهیر النفس من األوهام والخرافات وتعلق القلب باهللا

  واألمان التامین.

بأفعاله، وأنه ال شریك له في خلقه،  I ومنها اإلیمان بربوبیته: "وذلك باعتقاد انفراده
خالق كل  Y تعني أنه I وربوبیته  )5(".الربوبیة مقتضیاتوملكه، وتدبیره وغیر ذلك من 

                                                           
)، وأیسر التفاسیر لكالم 50) انظر: أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجیة المنصورة، الحكمي، (ص:(1

  ).1/51)، الطریق إلى اإلسالم، الحمد، (1/24العلي الكبیر، الجزائري، (
  بتصرف یسیر.، )97الحمد، (ص: ) اإلسالم (حقیقته، شرائعه، عقائده، نظمه)،(2
  ).34) التوحید للناشئة والمبتدئین، عبد العزیز بن محمد بن علي آل عبد اللطیف، (ص:(3
  ).13/243) جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((4
  ).97ص:) اإلسالم (حقیقته، شرائعه، عقائده، نظمه)، الحمد، ((5
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لدعاء، الذي له شيء، ومالكه، ورازقه، وأنه المحیي، الممیت، النافع، الضار، المتفرد بإجابة ا
األمر كله، وبیده الخیر كله، القادر على ما یشاء، المقدر لجمیع األمور، المتصرف فیها، 

  المدبر لها، لیس له في ذلك كله شریك.

، فكل نص ورد فیه اسم I وقد تكاثرت األدلة في القرآن والسنة في إثبات ربوبیته
ق، والرزق، والملك، والتقدیر، (الرب) أو ذكر فیه خصیصة من خصائص الربوبیة، كالخل

ْ ُر َ بَارََك اُهللا رَب  [ :I والتدبیر، وغیرها فهو من أدلة الربوبیة، كقول اهللا
َ
َال َ ُ ا َلُْق َواأل

َ
أ

يًعا ُ م  [: سبحانه وكقوله ،} 54] {األعراف:الَعا َِم َ  رِْض َ ِ
َ
ِي َخلََق لَُ ْم َما ِ  األ

ُهَو ا  
ٍء َعِليمٌ اْستَوَى إَِ  ا  اُهن  َسبَْع َسَمَواٍت وَُهَو بُِ ل  َ ْ َماِء فََسو   أقر وٕاذا )1(.}29] {البقرة:س 

 توحید تحقیق إلى یقوده ذلك فإن بذلك، وشهد والحكم، لقبالخ وتعالى تبارك الرب بانفراد العبد
 ما أول فإن اإللهیةب له یقر أن لزمه بالربوبیة I هللا أقر فمن متالزمان، األمرین فإن هیة،و لاأل

 له أن المؤمن وثق إذا  وبهذا یة،األلوه توحید إلى یرتقي ثم الربوبیة، بتوحید یتعلق القلب یتعلق
 هو وأنه األمور، مصرف وهو وملیُكه شيءٍ  كلِّ  رب هو الرب هذا وأن I اهللا هو خالقاً  رّباً 

 سبحانه له وأثبت رض،واأل السموات في ذرة مثقال عنه یعزب ال وأنه عباده، فوق القاهر
 ولم بذكره، نفسه واطمأنت باهللا، ُروُحه َأِنَست، واإلماتة، واإلحیاء، الخلق من الربوبیة خصائص

 من خائفاً  دائماً  وكان واالستعاذة، وااللتجاء، بالدعاء، ربه إلى وتوجه والفتن، األعاصیر تزلزله
 التقوى، بذلك له فتحصل وسلطانه، رهقه تحت ووقوعه علیه، ربه قدرة یعلم ألنه وذنبه؛ تقصیره،
  .اإلنساني الوجود غایة هي بل األمر، رأس والتقوى

 اهللاب رضي من اإلیمان طعم ذاق(: المطلب عبد بن العباس روایة من r قال ولهذا
   )2().رسوالً  وبمحمدٍ  دینًا، وباإلسالم ،ربَّاً 

 السموات خزائن بیده هللا أن ووثق بذلك، وآمن الرزاق، هو I اهللا أن المرء علم وٕاذا
رض، ال مانع لما أعطى، وال معطي لما منع قطع الطمع من المخلوقین، واستغنى عما واأل

  بأیدیهم، وانبعث إلى إفراد اهللا بالدعاء واإلرادة والقصد.

                                                           
)، واإلیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند 19الجبرین، (ص: ) انظر: مختصر تسهیل العقیدة اإلسالمیة،(1

  ).115أهل السنة والجماعة، عبد اهللا بن عبد الحمید األثري، (ص: 
  ).1/62( )،34(ح:  ) صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب ذاق طعم اإلیمان من رضي باهللا ربا،(2
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وتجعله یستسلم هللا تعالى في كل شيء، ویثق به في كل أمور حیاته وكان مجرى  
اهللا والخضوع له والركون إلیه وأن ما أصابه فمن اهللا ولم یكن حیاته یقوم تحت شعار الثقة ب

لیخطئه، وأن أمره كلَّه بید اهللا انبعث إلى اإلقدام والشجاعة غیر هیاب، وتحرر من رق 
، وأنه إذا دخل الجنة فبتوفیق اهللا وفضله، U المخلوقین، ولم یعد في قلبه خوف من سوى اهللا

كل ذلك قدره اهللا تعالى، فإذا علم ذلك، لجأ إلى خالقه ووثق به وٕاذا دخل النار فبحكمته وعدله، و 
في جلب المنافع ودفع المضار، ولیستهدیه الصراط المستقیم، فیورث ذلك محبة عظیمة في قلب 

وتعظیمه  Iالعبد لربه تعالى، فیقدم محاب ربه على كل شيء، ویورثه ذلك الخوف من اهللا 
   )1(.وتوقیره

هو اإلله الحق وال  I االعتقاد والثقة الجازمة بأن اهللا هوو "لوهیة: وكذلك منها توحید األ
إله غیره، وكل معبود سواه باطل، وٕافراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن ال 

 ربه اهللا أن عرف فمن  )I.)2" من العبادة لغیره شیئاً یشرك به أحد كائنا من كان، وال یصرف 
 له؛ شریك ال وحده یعبده أن علیه وجب عبادته إلى الخالق هذا دعاه وقد أموره، ومدبر وخالقه

 إلىوهذا یدفع المؤمن  )3(.بالعبادة إفراده لزم وحده الضار النافع الرازق الخالق هو كان فإذا
 ،وبفضله Iما من عمل صالح یقوم به إال بتوفیق اهللا  أنه ویثق ،I اهللا إلىتسلیم كل أموره 

نفسه  إلىوقدره إال أن مرد نسبتها  Iن كانت بحكم اهللا وإ نب یحدثه وما من معصیة وذ
منزه عن سبحانه وهو واثق أن اهللا تعالى، وهذا یجعله یطلب المغفرة والتوبة من اهللا ، والشیطان

وخطئه، وٕان عاقبه فبسبب تقصیره  ،فإن عفا عنه فبرحمته وبفضله ،ظلمه وظلم أحد من خلقه
على اإلطالق، وأكملها، وأفضلها، وأوجبها، وألزمها لصالح وهذا األصل أعظم األصول 
 لقیامه، الشرائعَ  وشرع المخلوقات، وخلق ألجله، واإلنَس  لجنَّ اإلنسانیة، وهو الذي خلق اهللا ا

 من بحق أمر إما القرآنیة اآلیات وجمیع والفساد، الشر یكون وبفقده الصالح، یكون وبوجوده

                                                           
)، ورسائل الشیخ 413-1/412مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم ، (انظر: ) (1

  ).7) بعنوان توحید الربوبیة ص: (3لرسالة رقم: (ا محمد بن إبراهیم الحمد في العقیدة،
وینظر: ) بتصرف یسیر، 116) اإلیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، األثري، (ص: (2

الشوكاني، و  تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد ویلیه شرح الصدور في تحریم رفع القبور، الصنعاني،
  ).24)، وشرح العقیدة الطحاویة، أبي العز الحنفي، (ص: 50(ص: 

  ).1/34اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد، الفوزان، (انظر: ) (3
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 بیان أو واآلخرة، الدنیا في أهله جزاء بیان أو علیه، حجة ةإقام أو ضده، عن نهي أو حقوقه،
   )1(.المشركین وبین بینهم الفرق

له اَألسماء  U ومنها أیضًا توحید األسماء والصفات: "وهو االعتقاد الجازم بَأنَّ اهللا
 النقص، صفاتالحسنى والصفات الُعلى، وهو متَّصف بجمیع صفات الكمال، ومنزٌَّه عن جمیع 

فعندما یعرف اإلنسان ربه حق المعرفة، وقد تبینت له   )2(".الكائنات جمیع عن بذلك دمتفر 
صفاته من الجالل والقدرة، والعزة والكرامة، والقوة والرحمة، وأنه األول واآلخر، وأنه علیم وخبیر 

تجعل إیمان المؤمن قویًا راسخًا وتجعله في تطلع  I بكل شيء؛ وغیرها من صفاته الحسنى
ل وتوقع للخیر وانتظار دائم للفرج واستصحاب لمعیة اهللا له بالنصر والتأیید وٕاجابة الدعاء لألم

  ومزید العطاء، ویجعل له طمأنینة وراحة في النفس. 

َال بِِذْكِر اِهللا َ ْطَمِ   [وهللا سبحانھ یقول: 
َ
يَن آََمنُوا َوَ ْطَمِ   قُلُو ُُهْم بِِذْكِر اِهللا أ ِ

ا  
 الشك ألن الشك، وعدم للیقین هنا واستعیر السكون،: واالطمئنان" .}28] {الرعد:الُقلُوُب 
 المؤمنین قلوب عن تعالى اهللا یفیضه نور الطمأنینة سبب فإن  )3(".االضطراب له یستعار
 بها حقیق: "السعدي الشیخ ویقول )4(.ذلك ونحو والوحشة القلق من فیها ما فیذهب ذكره بسبب
 محبة من أحلى وال أشهى وال للقلوب ألذ شيء ال فإنه ذكره، سوى لشيء نتطمئ ال أن وحريٌّ 

   )5(".له ذكرها یكون له، ومحبتها باهللا معرفتها قدر وعلى ومعرفته، به واألنس خالقها،

وصفاته، ال ییأس في حال من األحوال، حیث إن هذا اإلیمان  Iفالذي یؤمن باهللا 
  .U وثقة باهللا یفیض على قلبه طمأنینة، ویملؤه أمالً 

 هذا أن یوقن تجعله، والتدبیر ،والسلطان، بالعظمة وتفرده خالقه بوجود العبد وثقة
 تعالى باهللا ثقته تكان العبد إیمان قوي فكلما، واجب به اإلیمان وأن، للعبادة مستحق الخالق
 اهللا رضا كبذل المرء ینال وال تضمحل باهللا ثقته فإن وتزعزع إیمانه ضعف إن أماو  ،وأشرق أقوى

تُْؤِمنُوَن [ قال تعالى: والرضوان، والرحمة الجنان بنیل به لمؤمنینا وعد U فاهللا، ورضوانه

                                                           
  ).1/20الحسان لتفسیر القرآن، السعدي، ( ) انظر: القواعد(1
    ).1/54) الوجیز في عقیدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)، األثري، ((2
  ).13/137) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((3
  ).9/265) انظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، األلوسي، ((4
  ).1/417في تفسیر كالم المنان، ( ) تیسیر الكریم الرحمن(5
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ُ ْم َخْ ٌ لَُ ْم إِْن ُكنْتُْم  ْ ُفِسُ ْم َذلِ
َ
ُ ْم َوأ ْ َوالِ

َ
بِاِهللا َورَُسوِ ِ َوُ َاِهُدوَن ِ  َسِ يِل اِهللا بِأ

ْ َهاُر َوَ َساِ َن َ ْغِفْر لَُ ْم ُذنُو َ ُ * َ ْعلَُمونَ 
َ
ْم َو ُْدِخلُْ ْم َجن اٍت َ ْرِي ِمْن َ ْتَِها األ

ف:َطي بًَة ِ  َجن اِت َعْدٍن َذ َِك الَفْوُز الَعِظيمُ  َوَمْن [ :أیضاً  تعالى وقال}  12- 11] {الصَّ
ْر َ نُْه َس  ئَاتِِه َو ُْدِخلُْه جَ  ْ َهاُر يُْؤِمْن بِاِهللا َوَ ْعَمْل َصاِ ًا يَُ ف 

َ
ن اٍت َ ْرِي ِمْن َ ْتَِها األ

بًَدا َذ َِك الَفْوُز الَعِظيمُ 
َ
يَن ِ يَها أ   .}9] {التغابن:َخاِ ِ

وعرف أسماء الجالل  ،Iإال إذا آمن باهللا  Iأن یتذوق حالوة الثقة باهللا ألحد وال یمكن 
  وصفات الجمال.

  المنبثقة عن اإلیمان  Iاهللا یمكن تلخیص عن اآلثار التربویة للثقة بمن خالل ما سبق 
  :Iباهللا 

 تعالى. هللا إال العبودیة من )وسلوكه وقلبه عقله(اإلنسان تحریر  -1

 من والتحرر به، والثقة علیه، واالعتماد إلیه، األمر وتفویض ،I اهللا على التوكل صدق  -2
 .بغیره التعلُّق

 وخشیته ومحبته I اهللا طاعة على وتربیتها النفس في وأصوله U باهللا اإلیمان تحقیق  -3
 .له العمل وٕاخالص ورجائه وخوفه

 التقوى له وتحصل وسلطانه I اهللا قهر تحت یقع تجعله U اهللا لقدرة المؤمن اطمئنان  -4
 .اإلنساني الوجود غایة هي بل األمر، رأس هي التي

 .واحد إله سوى له فلیس االنسان غایات توحید  -5

 .تعالى اهللا في الرجاء من نفسه به تمتلئ لما هائلة نفسیة قوة المؤمن تمنح  -6

 .ورضوانه جنانه ونیل سبحانه اهللا ثواب رجاء الطاعات فعل في الرغبة  -7

 اهللا أن فتذكر المعاصي، مقارفة إلى تهفو قد النفوس أن ذلك  :المعاصي عن االنزجار  -8
 وتجانب وترعوي، فتنزجر یدیه، بین وقوفها وتذكر المقام هذا فتستحضر یبصرها،
 .المعصیة

 دائم وانتظار ،للخیر وتوقع ،لألمل تطلع في وتجعله، راسخاً  قویاً  المؤمن إیمان تجعل  -9
 العطاء، ومزید الدعاء وٕاجابة ،والتأیید بالنصر له تعالى اهللا لمعیة واستصحاب ،للفرج

 .النفس في وراحة طمأنینة له ویجعل
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ولم یكن  Iابه فمن اهللا أن ما أصبتعالى  یجعل المرء یثق ثقة تامة باهللا Iاإلیمان باهللا  - 10
تحرر من ینبعث إلى اإلقدام والشجاعة غیر هیاب، و فی Iلیخطئه، وأن أمره كلَّه بید اهللا 

 .U رق المخلوقین، ولم یعد في قلبه خوف من سوى اهللا

  

  .المطلب الثاني: اإلیمان بالمالئكة
أصول الدین  وال یعصون له أمرًا، أصل من Iإن اإلیمان بالمالئكة وأنهم یطیعون اهللا 

؛ حیث أخبر سبحانه بأنه Iوال یصح إیمان العبد إال به وهذا األصل یعزز ثقة المؤمن باهللا 
َك إَِ  ا َمَالئَِ ِة [ینزل المالئكة لتثبیت عباده المؤمنین في قتال عدوهم فقال:  إِْذ يُوِ  َر  

لِْ  ِ  قُ 
ُ
يَن آََمنُوا َسأ ِ

   َمَعُ ْم َ ثَ  تُوا ا  
َ
يَن َ َفُروا ا ر ْعَب فَاْ ِ ُوا فَْوَق   ِ

لُوِب ا  
ْ نَاِق َواْ ِ ُوا ِمنُْهْم ُ   َ نَانٍ 

َ
 .}12] {األنفال:األ

الذین أمد بهم المؤمنین، (أني معكم)، ومعیته  إلى المالئكة Uوالمعنى: إذ ُیوحى اهللا 
  سبحانه فیها وجوه:

المالئكة بأنه تعالى معهم أي مع المالئكة  "األول: أن یكون المراد أنه تعالى أوحى إلي
والثاني: أن یكون المراد أنه تعالى أوحى إلي المالئكة أني مع  ًا للمسلمین،ءحال ما أرسلهم رد

المؤمنین فانصروهم وثبتوهم، وهذا الثاني أولى ألن المقصود من هذا الكالم إزالة التخویف 
   )1(خائف هم المسلمون".والمالئكة ما كانوا یخافون الكفار، وٕانما ال

إن السماء  ، والنصر علیهم، حیث)2(فمعیة اهللا تعالى "معونتهم إیاهم في قتال عدوهم"
 على المؤمنین بأن أمدهم بالمالئكة Iتتدخل إذا كان األمر فوق أسباب الخلق، وقد امتنَّ اهللا 

كل هذه مقدمات بشرى واطمئنانًا، وهیأ لهم الماء، وطهرهم، وأذهب عنهم رجز الشیطان، و 
إمدادًا لكم، وما علیكم أیها المؤمنون سوى أن تُقبلوا على   Yوفاة من جانب الحق المعركة مست

المعركة بعزیمة صادقة، عزیمة المقاتل الشجاع المحارب الذي له من العقل ما یفكر به ویدبر 
   )3(في التخطیط، وفي الكر والفر.

                                                           
  ).15/463مفاتیح الغیب، الرازي، () (1
  ).4/333الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، الثعلبي، () (2
  ).3216انظر: تفسیر الشعراوي، (ص:) (3
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عیته له، وبتثبیته له في مواطن القتال، ألن اهللا یشعر بم Iفالمؤمن إن كان واثقًا باهللا 
I .یأمر مالئكته بتثبیت الذین آمنوا به وصدقوه ووثقوا بنصره وتأییده لهم  

 كون من آمنوا صلة إلیه تومئ لما بالموصول َوَعرََّف المثبتونیقول ابن عاشور: "
   )1(اإلیمان". وصف ألجل ینالمؤمن بعنایة المالئكة فتكون العنایة، هذه على الباعث هو إیمانهم

 وثباتهم عزائمهم، وتصحیح قلوبهم، وبتنویر معهم، الحرب  بحضورهم یكون فالتثبیت
 إرشاد ألنه وتثبیًتا، إلهاما ذلك ویسمى منصورون بأنهم في نفوسهم الظن "وٕایقاع ،)2(الجهاد في
 یحبه ما على جاریاً  كان إذا خیرا یكون وٕانما الشیطاني، لالضطراب وٕازالة الواقع، یطابق ما إلى
 Iخاطر كاذبا، وٕاال صار غرورا، فتشجیع الخائف حیث یرید اهللا  یكون ال بحیث تعالى اهللا

 ووسوسة، شیطاني خاطر ویخاف یتوقى أن ینبغي حیث وتشجیعه ملكي منه الشجاعة خاطر
   )3(وتخذیل". الواقع عن تضلیل ألنه

 استقرار عدم ومن الخوف عن ینشأ مما النفساني االضطراب إزالة في مجاز هنا "فهو
   )4(واطمئنانه". الرأي

   قلة، یثبتهم كانوا ولو حتى الغلبة لهم تحصل الصابرین للمؤمنین تعالى اهللا وبمعیة
ُهْم ُ َالقُو اِهللا َ ْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة [ تعالى: شوكتهم، قال ویقوي I اهللا   

َ
وَن   يَن َ ُظن  ِ

قَاَل ا  
ابِِر نَ َغلَبَْت  َ ةً بِإِْذِن اِهللا َواُهللا َمَع ا ص  ئًَة َكثِ   .} 249] {البقرة:فِ

 اللقاء، بهذا الیقین من كله صبرها تستمد التي ،I اهللا بلقاء الواثقة القلیلة الفئة فإذا
 الصابرین، مع وأنه ، I اهللا في الثقة من كله یقینها وتستمد اهللا، إذن من كلها قوتها وتستمد

.. وقلتها ضعفها مع وقوته، العدو كثرة تزلزلها لم التي الثابتة، الصابرة، الواثقة القلیلة ةوهي الفئ
 إلیه، بقلوبها وتتجه ،I اهللا مع عهدها تجدد أن المعركة بعد مصیر تقرر التي هي الفئة فهذه

   )5(الرعیب. الهول تواجه وهي وحده، منه النصر وتطلب

                                                           
  ).9/281التحریر والتنویر، () (1
  ).4/333انظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، الثعلبي، () (2
  ).9/282یر والتنویر، ابن عاشور، (التحر ) (3
  ).9/281المرجع السابق، () (4
  ).1/269انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، () (5
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كن نفسه وتطمئن لتثبیت اهللا تعالى له وتأییده فعندما یعلم المؤمن بهذا فإنها تس
  بالمالئكة.

كما أن العبد حیث یثق بالمالئكة التي تسجل علیه حسناته وسیئاته فإن هذا یبعثه على 
ى فعل الخیر مستشعرًا رقابة محاسبة نفسه على ألفاظه، وعلى كل ما یصدر منه، وهذ یدفعه إل

َما يَلِْفُظ [ قال تعالى: ،ة یحفظون أعماله من خیر وشرعلیه بما َأْوَكَل علیه من مالئك Iاهللا 
يِْه َرِ يٌب َعتِيدٌ   .}18] {ق:ِمْن قَْوٍل إِال  َ َ

ما یلفظ ابن آدم من قول أي: ما یتكلم بكلمة إال ولها من یراقبها معتد قال ابن كثیر: "
ِكَراًما * ْم َ َافِِظ َ َو ِن  َعلَيْ ُ [لذلك یكتبها، ال یترك كلمة وال حركة، كما قال تعالى: 

  )1(."} 12-10النفطار:ا] {اَ ْعلَُموَن َما َ ْفَعلُونَ * َ تِِ  َ 

ذكر سبحانه أنه مع علمه به َوكََّل به َمَلكین یكتبان ویحفظان علیه "وقال الشوكاني: 
عبد غیر یبین أنه یعلم بأحوال ال Iا یلفظ وما یعمل ویثبتانه، فاهللا م للجة فیأخذان عمله إلزاماً 

   )2(."محتاج إلي الحفظة الموكلین به، وٕانما جعل ذلك إلزامًا للحجة وتوكیدًا لألمر

مالئكة یتعاقبون على العبد باللیل والنهار؛ إلحصاء  Iوقد ورد في الحدیث أن هللا 
 فیكم یتعاقبونقال: ( rأن رسول اهللا  tها إلى اهللا تعالى، فعن أبي هریرة األعمال، ورفع

 الذین یعرج ثم العصر، الفجر وصالة صالة في ویجتمعون بالنهار، ومالئكة لیلبال مالئكة
 وهم یصلون، تركناهم، فیقولون عبادي؟ تركتم كیف: بهم أعلم وهو فیسألهم فیكم، باتوا

من ربه أن یرفع له  في هذا الحدیث یستحي rفالواثق بقول النبي  )3(.)یصلون وهم وأتیناهم
ل المنكرات وهذا یدفعه إلى المبادرة لفعل الخیرات، وكثرة ذكره قبح أعماله من السوء وفع

سبحانه، وطاعته في كل أحیانه وأركانه لترفع إلى اهللا سبحانه خیر أعماله وُیرى اهللا منه جمیل 
  .الصنع واألثر

                                                           
  ).7/398تفسیر القرآن العظیم، () (1
  )، بتصرف یسیر.5/87فتح القدیر، () (2
 )، وصحیح2/445، ()555: ح(صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب فضل صالة العصر،) (3

  مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالتي الصبح والعصر، والمحافظة علیهما، 
  ).1/439،  ()632: ح(
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ومن حفظ اهللا تعالى للعبد أن جعل له مالئكة یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه، قال 
ُ َما َ ُ ُمعَ [تعالى:  ْ ِر اِهللا إِن  اَهللا َال ُ َغ  

َ
بَاٌت ِمْن َ ْ ِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َ َْفُظونَُه ِمْن أ ق 

َراَد اُهللا بَِقْوٍم ُسوًءا فََال َ رَد  َ ُ َوَما  َُهْم ِمْن ُدو
َ
ْ ُفِسِهْم َو َِذا أ

َ
ُوا َما بِأ نِِه ِمْن بَِقْوٍم َح   ُ َغ  

ألن اهللا تعالى ُمَوكِّل له بحفظ اهللا وعنایته وحمایته له؛ وهذا یجعل العبد واثقًا } 11:] {الرعدَوالٍ 
والتعلق به  Uمالئكة یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه فیورثه ذلك طمأنینة القلب وحب اهللا 

  وشكره.

 Yتجعله یجتهد في طاعته  Iبحال المالئكة في عبادتهم هللا  كما أن إیمان العبد
َهاَر َال َ ْفُ ُونَ [فعل الخیرات، قال تعالى: ویسابق ل كما } 20] {األنبياء: َُسب ُحوَن ا ل يَْل َوا  

تجعله یسرع إلى االمتثال ألمره تعالى  Iسرعة استجابة المالئكة ألمر اهللا أن ثقة العبد ب
اَهللا َما َال َ ْعُصوَن [فقال:  Iالبعد عن معصیته، حیث وصفهم اهللا والمبادرة إلى طاعته و 

َ َرُهْم َو َْفَعلُوَن َما يُْؤَ ُرونَ 
َ
 .}6] {التَّحريم:أ

في قلبه، فعن جابر بن عبد اهللا  I والعبد إذا علم خلق المالئكة أورثه ذلك تعظیم اهللا 
t عن النبي r) : ََبْینَ   َما اْلَعْرِش، ِإنَّ  َحَمَلةِ  ِمنْ  اللَّهِ  َمَالِئَكةِ   ِمنْ  َمَلكٍ  َعنْ  ُأَحدِّثَ  َأنْ  ِلي ُأِذن 

وفي مسند اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن  )1( .)َعامٍ  ِماَئةِ  َسْبع  َمِسیَرةُ  َعاِتِقهِ  ِإَلى ُأُذِنهِ  َشْحَمةِ 
جبریل في صورته، وله ستمائة جناح، كل جناح منها قد سّد  rرأى رسول اهللا مسعود قال: (

فمثل هذه األحادیث في ذكر  )3().من الدرر والیواقیت)2(األفق، یسقط من جناحه التهاویل
یثق بعظمة اهللا تعالى، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من  صفات المالئكة تجعل العبد

  وتوقیره في قلبه. Iعظمة الخالق، وهذا یورثه خشیة اهللا 

                                                           
سناده على إ)، قال ابن حجر: 7/1099(، )4727: ح) سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب في الجهمیة،((1

  ).8/533شرط الصحیح، فتح الباري، (
َیاِض ِمْن أْلواِن الزَّْهر: التََّهاِویُل َوَكَذِلَك ِلَما ) "التهاویل: األْشَیاء الُمخْ (2 َتلفة اْألَْلَواِن، َوِمْنُه ُیَقاُل ِلَما َیْخُرج ِفي الرِّ

ا َیُهوُل اإلْنَساَن ویُ  یَنة، َوَكَأنَّ واِحَدها َتْهَواٌل، وأْصُلها ِممَّ َحّیره". ُیَعلَّق َعَلى الَهواِدج ِمْن ألواِن الِعْهِن والزِّ
  ).283/ 5(، ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر

  )، صححه األلباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، 4/17(، )3747: ح) مسند اإلمام أحمد،((3
  ).652/ 1)، (3464(ح: 



45  

بوجود مالئكة موكلة بنزع األرواح عندما تنتهي اآلجال تجعله على  كما أن إیمان العبد
وهذا الخوف والوجل  Iأن یأتیه ملك الموت فیقبضه على غیر ما یرضى اهللا  خوف ووجل من

اُ ْم َ لَُك ا َموِْت [یبعث على المبادرة للطاعات واجتناب السیئات قال تعالى:  قُْل َ تََوف 
َ بُِ ْم ُ م  إَِ  َر  ُ ْم تُرَْجُعونَ  ِي ُو  

  .}11] {السجدة:ا  

عن  tأبي هریرة تجاهه التي تتمثل بمحبتها له فعن  والعبد إذا علم بدور المالئكة
ذا أحب اهللا عبدًا نادى جبریل: إن اهللا یحب فالنًا فأحببه، فیحبه جبریل، فینادى إ: (r النبي

ه، فیحبه أهل السماء، ثم یوضع له القبول و جبریل في أهل السماء: إن اهللا یحب فالنًا فأحب
   )1().في األرض

 rعن حسان بن ثابت: أن رسول اهللا سلم في صحیحه: (وتسدیدها له حیث روى م
   )2().دعا له، فقال: اللهّم أیده بروح القدس

: ألطوفّن اللیلة بمائة  u قال سلیمانقال: ( tوفي الصحیح أیضًا عن أبي هریرة 
. فقال له الملك: قل: إن شاء اهللا، فلم یقل، I امرأة، تلد كل امرأة غالمًا یقاتل في سبیل اهللا

: (لو قال: إن شاء اهللا لم r طاف بهّن، ولم تلد إال امرأة منهن نصف إنسان).قال النبيفأ
   )3().یحنث، وكان أرجى لحاجته

وكذلك في صالتها علیه   وأرشده إلي األصوب واألكمل. uسلیمان  Iفالملك سدد نبي اهللا 
  بمعنى: تدعو وتستغفر له والمالئكة تصلي علي:

ومالئكته وأهل إن اهللا قال: ( rأن رسول اهللا  t أمامةي معلم الناس الخیر: عن أب  - أ
النملة في جحرها، وحتى الحوت، لیصلون على معلم الناس  السموات واألرض حتى

  )4().خیرال
إن المالئكة (: rول اهللا قال: قال رس tالذین ینتظرون صالة الجماعة: عن أبي هریرة    - ب

 ، ّم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم یحدثتصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: الله

                                                           
  ).20/165)، (6040صحیح البخاري، كتاب األدب، باب المقة من اهللا تعالى، (ح:) (1
  ).4/1932)، (2485فضائل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه، (ح: كتاب الفضائل، باب ) (2
  ).7/39)، (5242صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب قول الرجل: ألطوفن اللیلة على نسائي، (ح: ) (3
)، 2685، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، (ح:  r) سنن الترمذي، أبواب العلم عن رسول اهللا (4

  حدیث حسن صحیح غریب.)، وقال: هذا 5/50(
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  )1().َتْحِبُسهُ  الصالة كانت ما صالة في وأحدكم

 إن: (قال  r اهللا رسول أن: t عازب بن البراء الذین یصلون في الصف األول: عن   - ت
 )2(.)األول الصفوف على یصلون ومالئكته اهللا

 اهللا رسول قال: قالت - هارضي اهللا عن –عائشة  عن :الصفوف بین الفرج یسّدون الذین    - ث
r) :بها اهللا رفعه فرجة سدّ  ومن الصفوف، یصلون الذین على یصلون ومالئكته اهللا إن 

والذین یعودون المرضى:   rوكذلك المالئكة تستغفر للذین یصلون على النبي  )3(.)درجة
 هومالئكت تعالى اهللا إن: (قال  r اهللا رسول أن: t عمر ابن عن حبان ابن ففي صحیح

 ما: (قال r اهللا رسول أن: t ربیعة بن عامر وعن عن )4(.)المتسحرین على یصلون
 ذلك من العبد فلیقلّ  علّي، یصلي دام ما المالئكة، علیه صلتْ  إال عليّ  یصلي عبد من
  )5(.)لیكثر أو

 إال ممسیًا، مریضاً  یعود رجل من ما(قال:  rعن النبي t وعن علي بن أبي طالب 
 أتاه ومن الجّنة، في خریف له وكان یصبح، حتى له یستغفرون ملك ألف سبعون معه خرج

 في خریف له وكان یمسي، حتى له یستغفرون ملك، ألف سبعون معه خرج مصبحاً 
فعندما یعلم العبد بمحبة المالئكة له ویثق باألعمال التي بها ینال صالة المالئكة  )6(.)الجنة

، وتكون سببًا لنیل محبة اهللا Iلیها ألنه تقربه من اهللا مداومة ععلیه فإنه یجتهد في فعلها وال

                                                           
)، 649) صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة، (ح: (1

)1/459.(  
  )، قال األلباني: صحیح، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، 1/458)، (664) سنن أبي داوود، (ح: (2

  ).376/ 1)، (1839(ح: 
)، والمستدرك 1/318)، (995الصالة والسنة فیها، باب إقامة الصفوف، (ح:  ) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة(3

)، قال األلباني: حسن، صحیح 1/334)، (775على الصحیحین، كتاب اإلمامة وصالة الجماعة، (ح: 
  ).377/ 1)، (1842الجامع الصغیر وزیاداته، (ح: 

اني: حسن: صحیح الجامع الصغیر )، قال األلب6/287)، (6434) المعجم األوسط، الطبراني، (ح: (4
  .)377/ 1)، (1844وزیاداته، (ح: 

)، قال األلباني: حسن، صحیح الجامع الصغیر 2/460)، (1238) مسند أبي داود الطیالسي، (ح: (5
  ).2/1001)، (5744وزیاداته، (ح: 

األلباني:  )، قال5/16)، (3098) سنن أبي داوود، أول كتاب الجنائز، باب في فضل العبادة، (ح: (6
  ).2/996)، (5717صحیح، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، (ح: 
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تعالى، ثم محبة المالئكة، وأیضًا سببًا في تحصیل دعاء المالئكة واستغفارهم له الذي یكون 
  سببًا في الهدایة والتخلیص من ظلمات ووحل المعاصي إلي نور اإلیمان والطاعة. 

المنبثقة عن اإلیمان  Iة للثقة باهللا اآلثار التربوینلخص ومما تطرقنا إلیه سابقًا 
  بالمالئكة كما یلي:

 جاء وما تعالى باهللا اإلیمان أصول أصل هو الذي بالغیب اإلیمان من بهم اإلیمان أن  -1
 .سبحانه عنه

 تبلیغ فـي رسله وبین تعالى اهللا بین السفراء - السالم علیهم - منهم فإن الرسالة بسند الثقة -2
 ومنها الذنوب، من والعصمة الدیانة وكمال األمان من لغایةبا موصوفون وهم رسالته،
 .والخطأ الكذب

 زیادة الیقین والثقة بتفرد اهللا تعالى معانى بالربوبیة بالخلق والملك والتدبیر. -3

 األدب یقتضي وهذا الدائم، والحفظ كثیرة أحوال فـي منه وقربهم باإلنسان عالقتهم معرفة  -4
  . صحبتهم وحسن مبه واألنس منهم والحیاء معهم

 مما وهذا له، ذكرهم ودوام له عبادتهم وحسن تعالى هللا طاعتهم دوام فـي بهم التأسِّي  -5
  . الطاعة واستدامة االستقامة كمال على یحمل

 المالئكة فإن الكریهة، الروائح أو السیئة األفعال أو البذیئة باألقوال أذیتهم من الحذر  -6
  . آدم بنو منه یتأذى مما تتأّذى

 من ذلك بأسباب واألخذ له واستغفارهم له لدعائهم تعالى اهللا استجابة فـي المؤمن طمع  -7
  . بالذكر واالشتغال الخیر إلى والمسارعة باإلیمان التحقق

خمة من المالئكة تقوم عندما یثق المؤمن أن معه في هذا الكون الفسیح أعدادًا ض  -8
إلى االستقامة على الطاعة على أحسن حال وأكمل شأن یدفعه هذا  Iبطاعة اهللا 

 وتجعله یشعر باألنس والطمأنینة.

 الخلقة هذه على الكرام أولئك خلق فـي وحكمته وقدرته وقوته تعالى اهللا بعظمة اإلیمان  -9
  . القویة الحسنة الكریمة

 یحفظونهم الكرام المالئكة هؤالء بهم وكل حیث آدم ببني عنایته على تعالى اهللا شكر  - 10
 . ربهم عبادة على ویعینونهم عمالهمأ علیهم ویحفظون
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 یشهدوا أو إثماً  علینا یكتبوا أن من حذراً  المعاصي مقارفة من والحذر االستقامة مالزمة - 11
 . منهم استحى معه حضورهم ذكر إذا العبد وٕان مرضیون، شهود فإنهم بمعصیة علینا

 مجالسه ورهمبحض لعلمنا البر إلى والمبادرة الخیرات فعل فـي والجوارح الهمم نشاط - 12
  . له وٕاعانتهم لفاعله ودعائهم له وحبهم

 واستغفارهم دعائهم موافقة رجاءَ  سبحانه علیه وبالثناء بدعائه تعالى اهللا على اإللحاح - 13
  . اإلجابة أسباب من الموافقة فإن لنا،

 حضورهم بركة رجاءَ  المسلم على یصلون یحضرونها التي المواطن فـي الطمأنینة - 14
  )1(.وصالتهم دعائهم من المزید وتحصیل

  .بكتبه اإلیمان: الثالث المطلب
 أحد إیمان یصح وال اإلیمان، أركان من وركن العقیدة، أصول من أصل بالكتب اإلیمان

آَِمنُوا بِاِهللا [تعالى:  قال ،_السالم  علیهم _ رسله على اهللا أنزلها التي بالكتب آمن إذا إال
ِي نَز  

نَْزَل ِمْن َ بُْل َوَمْن يَْ ُفْر بِاِهللا َورَُسوِ ِ َوا ِكتَاِب ا  
َ
ِي أ
َل َ َ رَُسوِ ِ َوا ِكتَاِب ا  

 تعالى هللاو  }136] {النساء:َوَ َالئَِ تِِه َوُ تُبِِه َورُُسِلِه َوا َْوِم اآلَِخِر َ َقْد َضل  َضَالًال بَِعيًدا
 من هذا ولیس ودعائمه، وأركانه وشعبه اإلیمان شرائع جمیع في بالدخول المؤمنین عباده یأمر
 باهللا فیؤمنوا علیه، واالستمرار وتثبیته وتقریره الكامل تكمیل باب من بل الحاصل، تحصیل باب

) قبل من أنزل الذي الكتاب(و القرآن، وهو علیه)  نزل الذي الكتاب(و ،r محمد وهو ورسوله
 -  موسى توراة هي التي أللواحوا إبراهیم صحف منها والتي -  السابقة الكتب جمیعوالمراد: 

 وخرج ضل، فقد الكتب ومنه ذلك من بشيء كفر فمن قبل، من المرسلین على اهللا أنزلها التي
   )2(.البعد كل القصد عن وبعد الهدى، طریق عن

 وقد تعالى، باهللا یؤمن دام فما للمؤمن، بالنسبة بدهیاً  أمراً  ُیَعدُّ  الكتب، بهذه اإلیمانو 
 أنزل قد أنه الكریم كتابه في یخبره تعالى اهللا أن دام وما الوحي، من عنده من نزل بما صدق

 أنها تامة ثقة ویثق المنزلة، الكتب بهذه یؤمن أن فالواجب والرسل، األنبیاء على سابقة كتباً 
 من الدین، من لهم ُشِرع ما إلى العباد إلرشاد بشأنها یلیق وجه على تعالى، اهللا عند من منزلة

                                                           
  ).29-28) انظر: بیان أركان اإلیمان، القصّیر، (ص: (1
  ).2/434( ابن كثیر، ) انظر: تفسیر القرآن العظیم،(2
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 ال U اهللا كالم جمیعها بأنها جازمة ثقة ویثقبجمیعها  یؤمن أن علیه بل ،الكتب بین ةتفرق غیر
   )1(.أراد الذي الوجه وعلى شاء كما حقیقة بها تكلم: تعالى اهللا وأن غیره، كالم

 من كلها بأنها الجازمة والثقة جمیعها، بها والتصدیق بالكتب اإلیمان وجوب بهذا فتقرر
 منها شیئا جحد أو بها كذب من وأن والضیاء، والنور والهدى بالحق رسله لىع أنزلها تعالى اهللا
   )2(.الدین من خارج باهللا كافر فهو

 كتباً  رسله على أنزل U اهللا أن جازمة ثقة ویثقون یؤمنون والجماعة السنة أهل وأن
 أنزل I اهللا وأن ونور، هدى وفیها خلقه، من I اهللا أراده وما ووعیده، ووعده ونهیه،أمره  فیها
اَس ِمَن [ :تعالى قال البشریة، لهدایة رسله على كتبه ْخِرَج ا   نَْزْ َاهُ إَِ َْك ِ ُ

َ
ا ر ِكتَاٌب أ
اِط الَعِز ِز ا َِميدِ  ِهْم إَِ  ِ َ وِر بِإِْذِن َر   لَُماِت إَِ  ا   : الكتب هذه ومن } 1] {إبراهيم:الظ 

 واإلنجیل، التوراةالقرآن و  وأعظمها وموسى، إبراهیم وصحف زبور،وال واإلنجیل، والتوراة، القرآن،
 الكتب هذه من شيء بحفظ سبحانه اهللا یتكّفل ولم القرآن، هو وأفضلها وناسخها الثالثة وأعظم

 فیها فحصلعلیها؛  یحافظوا لم لكنهم ؛والربانیین األحبار علیها استحفظ بل - القرآن عدا - 
   )3(.وتبدیل تغییر

  :كالتالي وهي بأمور یكون بالكتب اإلیمان تحقیق إنف وعلیه

 اهللا وبإخبار بها، والتصدیق الخصوص، وجه على كتبه من وجل عز اهللا سمى بما اإلیمان -1
  :هي الكتب وهذه. عنها ورسوله

 والمباینة الملة، وأصول بالتوحید عنایة وفیها كلها، حكماً  وكانت: إبراهیم صحف   - أ
 . وأهله للشرك

 تعالى اهللا كتبها مكتوبة نزلت ألنها صحفاً  سمیت وٕانما التوراة، وهي: موسى صحف   - ب
 نسخت حتى إسرائیل لبني العامة الشریعة بقیت وقد أكثر، باألحكام العنایة وفیها بیده،

 . العظیم بالقرآن

                                                           
صول إلى معارج القبول بشرح سلم الو و  )،198نواقض اإلیمان القولیة والعملیة، عبداللطیف، (ص: انظر: ) (1

  ).1/296)، والمقتطف من عیون التفاسیر، المنصوري، (2/672علم األصول، الحكمي، (
  ).129أصول اإلیمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، (ص: انظر: ) (2
  ).137) انظر: اإلیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، األثري،(ص: (3
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 والدعوات تعالى، اهللا على بالثناء فیه العنایة وكانت ،uداود  على وأنزل: الزبور   - ت
 .واألذكار

: باألخالق العنایة علیه اشتمل ما جملة من وكان u عیسى على وأنزل: جیلاإلن   - ث
 من بشأنه ورد مما ذلك یفهم كما الظن، وحسن والصفح التسامح والصبر كالتواضع
 . النصوص

 فیه والتركیز ،r محمد على وأنزل لها، والخاتم علیها، والمهیمن آخرها، وهو: القرآن   -  ج
  .عنها به وأغنى I اهللا نسخها ولذا سبق، ما جمیع على

 سواء به، والتسلیم والرضا، منها، ینسخ لم بما والعمل یسمه لم بما واإلیمان إجماالً 
 .نفهمها لم أم حكمته فهمنا

 سبحانه، هو إال یعلمها ال بكیفیة شاء كما حقیقة بها تكلم تعالى، اهللا كالم كلها أنها الثقة -2
 اهللا تعّبد التي الشرائع على ومشتملة م،األم من بها خوطب لمن وهدى وصدق حق وأنها

 . بها المخاطبین

 والضیاء، والنور والهدى بالخیر جاءت وقد تعالى، اهللا عبادة إلى دعوة كلها بأنها الثقة -3
َة  ُم  َ ُقوَل [: تعالى قال حیث بُو  ْن يُْؤِ يَُه اُهللا ا ِكتَاَب َوا ُْ َم َوا  

َ
َما َ َن لِ ََ ٍ أ

اِس كُ  انِ  َ  بَِما ُكنْتُْم ُ َعل ُموَن  ِلن  ونُوا ِعبَاًدا ِ  ِمْن ُدوِن اِهللا َولَِ ْن ُكونُوا َر  
 البشر، من ألحد ینبغي ما أنه اهللا فبین } 79] {آل عمران:ا ِكتَاَب َو َِما ُكنْتُْم تَْدرُُسونَ 

 أن وذلك تعالى، اهللا وند من إلها یتخذوه أن الناس یأمر أن والنبوة، والحكم الكتاب اهللا آتاه
 جاءت كتبه أن مبیًنا تعالى وقال .وحده هللا العبادة بإخالص جاءت إنما سبحانه اهللا كتب

ْوَراةَ [: والهدى بالحق نَْزَل ا  
َ
قًا  َِما َ ْ َ يََديِْه َوأ َل َعلَيَْك ا ِكتَاَب بِا َق  ُ َصد  نَز 

يَل  اِس * َواِإلْ ِ ًة [: تعالى وقال ،}  4-3] {آل عمران:ِمْن َ بُْل ُهًدى  ِلن  م 
ُ
َ َن ا  اُس أ
نَْزَل َمَعُهُم ا ِكتَاَب بِا َق  

َ
ِ َن َوُمنِْذِر َن َوأ

] َواِحَدةً َ بََعَث اُهللا ا  ِ ي َ  ُم َ  
ْوَراةَ ِ يَها ُهًدى َونُورٌ [: تعالى وقال ،} 213{البقرة: نَْزْ َا ا  

َ
 وقال ،} 44] {املائدة:إِن ا أ

ْوَراِة وَُهًدى [: تعالى قًا  َِما َ ْ َ يََديِْه ِمَن ا   يَل ِ يِه ُهًدى َونُوٌر َوُ َصد  َوآَتَ ْنَاُه اِإلْ ِ
نِْزَل ِ يِه الُقْرآَُن [: تعالى وقال  ،}46] {املائدة:َوَ وِْعَظًة  ِلُْمت ِق َ 

ُ
ِي أ

َشْهُر َرَ َضاَن ا  
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اِس َو َ  نَ   اآلیات من ذلك غیر إلى } 185] {البقرة:اٍت ِمَن ا ُهَدى َوالُفْرقَانِ ُهًدى  ِلن 

  .تعالى اهللا من والنور بالهدى جاءت قد تعالى اهللا كتب أن المتضمنة

 عن لهم نهي وفیها بعض، على بعضهم عباده وحقوق خلقه على لحقه تفصیل بأنها والثقة
  .العاصین وعقوبات المطیعین ثواب وذكر مخالفته،

 فإن ذلك، من سالمة فإنها تعارض، وال بینها تناقض فال ،اً بعض بعضها یصدق بأنها لثقةا -4
 من ولیس وعقولهم، الناس بعض أفهام من جاء فهذا والتناقض التعارض یوهم ما فیها وجد

 .جهتها

ة بها لهم واتضحت بها، المخاطبین على بها قامت الحجة أن -5  السبیل أو الطریق -  الـَمَحجَّ
 وال مخالفتها، لهم یحل وال بها، العمل فیجب المعذرة، بها وزالت تعالى، اهللا إلى الموصلة
 من والحذر بهداها والعمل قبولها علیهم یجب بل تعطیلها؛ وال غیرها، إلى التحاكم

 . مخالفتها

 ینسخ بعضها وأن معینة، ولطوائف محدودة، ألزمنة موجهة كانت األولى الكتب أن -6
 . األحكام حیث من المتقدم ینسخ منها المتأخر وأن بعضها،

 العظیم بالقرآن السابقة الكتب جمیع نسخ تعالى اهللا أن المطلقة والثقة الجازم االعتقاد  -7
 اهللا یأتي أن إلى لألمة مناسبة أحكاماً  فیها تعالى اهللا وجعل فیها، ما أحسن على المشتمل
 األمة یناسب ال وما واألغالل، اآلصار من السابقة الكتب فـي عما وصانه بأمره،سبحانه 

 عنها، سبحانه به فأغنى التحریف، ید إلیه تمتد أن من وحفظه السابقة، الكتب أحكام من
 اهللا یعبد أن غیرهم وال السابقة الكتب أهل من أحداً  یسع فال علیها، ومهیمناً  حاكماً  وجعله
 )1(.رهغی إلى یتحاكموا أن وال به، جاء ما بغیر القرآن نزول بعد تعالى

  

 

                                                           
)، وبیان أركان 138- 137مان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، (ص:) انظر: أصول اإلی(1

  ).33-32اإلیمان، القصّیر، (



52  

  : الخالصة

 من مضمونها في ما كل بأن اإلیمان ضرورة تستلزم ال الكتب بهذه اإلیمان ضرورة
 الشرائع لجمیع ناسخة r محمد شریعة ألن وتطبیقها؛، بها األخذ یجب التشریعیة األحكام
  .السابقة السماویة

 السماویة بالكتب اإلیمان عن المنبثقة تعالى باهللا للثقة التربویة اآلثارنلخص  سبق مما
 :التالیة النقاط في

 المتضمنة الكتب إلیهم أنزل حیث بهم وعنایته بخلقه لطفه على تعالى اهللا شكر  -1
  لكل أنزل تعالى اهللا ألن وذلك، واآلخرة الدنیا في وصالحهم خیرهم فیه لما إرشادهم

 .به یهدیهم كتاباً  قوم

 خاتم وكان یناسبها، ما أمة لكل الكتب هذه في شرع حیث تعالى اهللا حكمة ظهور  -2
 .الساعة قیام إلى ومصر عصر كل في الخلق لجمیع مناسبا العظیم القرآن الكتب

 عن المخلوقین وعجز المخلوقین، كالم یشبه ال كالمه وأن تعالى هللا الكالم صفة إثبات  -3
  )1(.كالمه بمثل اإلتیان

 .السماء بهدي البشر أفكار قبح من التحرر  -4

 .والعقدي الفكري خبطالت من التحرر  -5

  )2(.اعوجاج وال فیها اضطراب ال واضحةٍ  مستقیمة طریق على السیر  -6

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).129أصول اإلیمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، (ص: انظر: ) (1
  ).5/13رسائل الشیخ محمد بن إبراهیم الحمد في العقیدة، (انظر: ) (2
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  .بالرسل اإلیمان: الرابع المطلب
 اإلیمان، أركان من عظیم وركن الحتمیة، الدین واجبات من واجب بالرسل اإلیمان

ُیَعدُّ  فال بها، إال یماناإل یتحقق ال والتي والسنة، القرآن في علیها المنصوص أصوله من وأصل
 الحق یبلغونهم أنفسهم من رسالً  للبشر أرسل قد اهللا بأن یؤمن حتى مؤمناً  وال مسلماً  اإلنسان
 من بهم اإلیمان وجعل الدین؛ حقیقة لهم ویبینون وینذرونهم، ویبشرونهم ربهم، من إلیهم المنزل
يَن آََمنُوا بِاِهللا [: فقال ة،والرحم والمغفرة األجر ذلك على سبحانه ورتب الدین، أركان ِ

َوا  
ُجورَُهْم َوَ َن اُهللا َ ُفوًرا رَِحيًما

ُ
َك َسوَْف يُْؤِ يِهْم أ وَ ِ

ُ
َحٍد ِمنُْهْم أ

َ
قُوا َ ْ َ أ ] َورُُسِلِه َو َْم ُ َفر 

  .}152{النساء:

 قوهموصدّ  أجمعین، رسله بنبوة وأقّروا ،I اهللا بوحدانیة صدقوا والذین: "  الطبري یقول
 ولكنهم بعضهم، ویصدقوا بعضهم یكّذبوا ولم دینه، شرائع من I اهللا عند من به جاءوهم فیما
وا  I باهللا المؤمنین من صفتهم هذه الذین هؤالء حق، ربهم عند من به جاءوا ما كل أن أقرُّ

 اوم دینه، وشرائع I اهللا توحید في الرسل تصدیقهم على وثوابهم جزاءهم یعطیهم سوف ورسله،
 بعفوه علیه فیستر آثامه، من له سلف ما خلقه من ذلك فعل لمن ویغفر اهللا، عند من به جاءت

 بهم یزل ولم غفوًرا، خلقه من إلیه المنیبین لذنوب یزل لم فإنه علیه، العقوبة وتركه عنه، له
 من ِرقابهم خالص فیه لما إیاهم وتوفیقه الحق، سبیل إلى بالهدایة علیهم بتفضله رحیًما،
   )1(."النار

 ال وحده اهللا عبادة إلى یدعوهم رسوالً  أمةٍ  كل في بعث تعالى اهللا بأن الجازمة فالثقة
ون مصدقون صادقون جمیعهم وَأنَّ  دونه، من یعبد بما والكفر له شریك  بررة كرام راشدون بارُّ
 بلَّغوا وأنهم ،مؤیدون ربهم من الباهرة واآلیات الظاهرة وبالبراهین مهتدون، هداة أمناء أتقیاء
 ولم حرفاً  أنفسهم عند من فیه یزیدوا ولم یغیروه ولم حرفاً  یكتموا لم به، اهللا أرسلهم ما جمیع

 اهللا رحمة یدرك المرء تجعل المستبین والهدى المبین، الحق على كانوا كلهم وأنهم ینقصوه،
 یشكرونه وتجعلهم رشاد،واإل للهدایة الكرام الرسل أولئك إلیهم أرسل حیث بخلقه، وعنایته تعالى
 والثناء وتوقیرهم الرسل هؤالء محبة بقلوبهم یحملون وتجعلهم الكبرى، النعمة هذه على تعالى

                                                           
  ).9/355آي القرآن، () جامع البیان في تأویل (1
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 على والصبر لعباده، والنصح رسالته، وتبلیغ بعبادته هللا قاموا ألنهم بهم، یلیق بما علیهم
    )1(.أذاهم

 في قدره حق سبحانه یقدروه لم ألنهم به؛ كفر هو بهم الكفر أن بین U اهللا أن كما
 إلى لیهدوهم إلیهم الرسل هؤالء بإرسال والفساد الضیاع من تحللهم على وحرصه لهم عنایته
 إلى همویدعو  والشرك الوثنیة من هموینقذو  النور إلى الظلمات من همویخرجو  الرشاد سبیل

نَْزَل اُهللا َ َ َوَما قََدُروا اَهللا َحق  [: سبحانه فقال تعالى هللا الخالص التوحید
َ
قَْدرِهِ إِْذ قَا ُوا َما أ

ءٍ    .}91] {األنعام: ََ ٍ ِمْن َ ْ

 من بشر على أنزل ما I اهللا أن وزعم الرسالة، نفى من على تشنیع هذا: "السعدي قال
 حكمته، في قدح هذا إذ عظمته، حق عظمه وال قدره، حق اهللا قدر فما هذا، قال فمن شيء،
 على بها I اهللا امتن منة، ألعظم ونفي ینهاهم، وال یأمرهم ال همال هعباد یترك أنه وزعم

 فأي بها، إال والفالح، والكرامة، السعادة، نیل إلى للعباد طریق ال التي الرسالة، وهي عباده،
   )2(!".هذا؟ من أعظم اهللا في قدح

: تعالى قال نه،إیما ینفعه ال كافر اهللا عند فهو باهللا یؤمن أنَّه یزعم وهو بهم كفر ومن"
قُوا َ ْ َ اِهللا َورُُسِلِه َو َُقو ُوَن نُْؤِمُن [ ْن ُ َفر 

َ
يَن يَْ ُفُروَن بِاِهللا َورُُسِلِه َو ُِر ُدوَن أ ِ

إِن  ا  
ْن َ ت ِخُذوا َ ْ َ َذ َِك َسِ يًال 

َ
ا* بِبَْعٍض َونَْ ُفُر بِبَْعٍض َو ُِر ُدوَن أ َك ُهُم ا َ فُِروَن َحق  وَ ِ

ُ
 أ

ْ تَْدنَا  ِلَْ فِِر َن َعَذابًا ُ ِهينًا
َ
 زعم من كفر على اآلیة نصَّت فقد }  151- 150] {النساء:َوأ

 نّص : "القرطبي یقولو  ،)3( )"ورسله اهللا بین یفرقوا أن ویریدون( بالرسل وكفر I باهللا اإلیمان
 أن الناس على فرض اهللا ألنَّ  كفراً  كان وٕانَّما كفر، ورسله اهللا بین التفریق أنَّ  على سبحانه
 منهم، یقبلوها ولم شرائعهم، علیهم رّدوا الرسل جحدوا فإذا الرسل، ألسنة على شرعه بما یعبدوه
 وجحد سبحانه، الصانع كجحد فكان بالتزامها، ُأمروا التي العبودیة التزام من ممتنعین فكانوا

                                                           
)، وعقیدة أهل السنة والجماعة، العثیمین، 677/ 2) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي، ((1

  ).33(ص: 
  ).264) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، (ص: (2
  ).16) الرسل والرساالت، عمر األشقر، (ص: (3
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 بهم اإلیمان في رسله بین لتفریقا وكذلك والعبودیة، الطاعة التزام ترك من فیه لما كفر الصانع
   )1(".كفر

 من تعالى اهللا أنزلهم ما بحسب عظیمة حقوق الرسل تجاه األمة على یجب فإنه وعلیه
 به شرفهم وما عنده، الجلیلة السامیة الدرجات من إلیه اهللا رفعهم وما الدین، في الرفیعة المنازل

  :الحقوق هذه ومن خلقه، لعامة وشرعه هوحی تبلیغ من به اصطفاهم وما، النبیلة المهمات من

 بالجمیع، كفر فقد منهم واحد برسالةِ  كفر فمن تعالى، اهللا من حقّ  رسالتهم بأن اإلیمان  -1
رَْسلْنَا ِمْن رَُسوٍل إِال  ِ َُطاَع بِإِْذِن اهللاِ [ :تعالى قال

َ
 تصدیق فیجب } 64] {النساء:َوَما أ

 ال أنه معرفته یجب ومما بهم، اإلیمان مقتضى وهذا الرساالت من به جاءوا فیما الرسل
 للناس المبعوث محمد مبعث بعد السابقین الرسل من أحدٍ  متابعة الثقلین من ألحد یجوز
 به اهللا بعثه ما إال دین فال، قبله األنبیاء شرائع لجمیع ناسخة جاءت شریعته أن إذْ  كافة،

ْن يَ ْتَِغ َ ْ َ اإلِْسَالِم ِدينًا فَلَْن ُ ْقبََل َومَ [: تعالى فقال الكریم النبي لهذا إال متابعة وال
 دین غیرَ  دینا یطلب ومن: أي} 85] {آل عمران:ِمنُْه وَُهَو ِ  اآلَِخَرةِ ِمَن ا َاِ ِ نَ 

 مقبول غیر فإنه اإلسالم سوى دین كل وأن منه، اهللا یقبل فلن به، لیدین والتوحید اإلسالم
 عن ویرضى العمل، ذلكسبحانه  اهللا یرضى أن هو لعملل القبول ألن ،تعالى اهللا عند

 مقبوال یكون ال أنه فكما اإلسالم سوى دین له من كل أن تعالى بین ثم علیه، ویثیبه فاعله
 العقاب، وحصول الثواب، بحرمان اآلخرة في الخاسرین من یكون فكذلك اهللا، عند

   )U.)2 اهللا رحمة من حظوَظها أنفَسهم الباخسون هم والخاسرون

 - ونوح  وعیسى وموسى وٕابراهیم r محمد: مثل األنبیاء، من اهللا سمى من بكل اإلیمان  -2
 أرسل Iاهللا  بأن ونثق إجماال، به فنؤمن منهم اسمه نعلم لم من وأما ،- السالم علیهم
 :تعالى فقال والعصور،، األمكنة مختلف وفي، وجماعة، أمة كل إلى ُكثر وأنبیاء، رسالً 

قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَيَْك ِمْن َ بُْل َورُُسًال  َْم َ ْقُصْصُهْم َعلَيَْك َوَ  َم اُهللا ُ وَ  َورُُسًال [
 علىسبحانه  اهللا قصه من منهم الرسل أن تفسیرها في وذكر} 164] {النساء:تَْ ِليًما

 لك في أرسلهمتعالى  اهللا وأن ،كثرتهم على یدل وهذا ،علیه یقصصه لم من ومنهم، رسوله
                                                           

  ).5/ 6) الجامع ألحكام القرآن، ((1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، و )، 570/ 6) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((2

  ).8/282)، والتفسیر الكبیر، الرازي، (381/ 1الزمخشري، (
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 من ومنذرین ،واألخرویة الدنیویة بالسعادة واتبعهم اهللا أطاع لمن مبشرین ،ومكان زمان
  )1(.الرسل بعد حجة اهللا على للناس یكون لئال ،الدارین بشقاوة وخالفهم اهللا عصى

 اهللا من حق وأنه به جاؤوا ما بكل بالثقة ذلك ویكون الرسل أخبار من صح ما تصدیق  -3
I ،الخالص التوحید على إال ترتكز دعوتهم كانت وما ،الرسالة وبلغوا، نةاألما أدوا وأنهم 
 )2( منده ابن وذكر، U هللا واالنقیاد ،والخضوع ،االستسالم ویتبعه ،الشرك من الخالي هللا

 إذا ألنه هللا الخضوع یكون وعنه عنده، من جاء وبما ،U باهللا التصدیق اإلیمان أصلأن 
 له واالعتراف باهللا، المعرفة هو التصدیق ومعنى.. طاعأ خضع وٕاذا له، خضع باهللا صدق

 ومن.. والعمل القول من به صدق ما وتحقیق حقه، وواجب ووعیده، بوعده، بالربوبیة،
 عن یكون ما فأول الطاعات، تكون الخضوع وعن ،I هللا الخضوع یكون باهللا التصدیق
  )3(.باللسان ارواإلقر  الجوارح عمل من التصدیق أوجبه الذي هللا القلب خضوع

أیضًا یكون بتصدیق ما أرسل من الرسل  Iن التصدیق باهللا إ :التوفیق وباهللا أقول وبهذا
في كتابه العزیز وبمن ال  Iوالثقة بمن ذكرهم اهللا ، والثقة بكل ما صح من أخبارهم، الكرام

ن إء فالمر ، والتصدیق یكون بتجرید النفس عن تكذیبهم، همأسماءیذكرهم ولم یقص علینا 
ل األز للبشریة منذ  I عنایة اهللاب یثقعلى نبیه  Iتفكر بأخبار الرسل التي قصها اهللا 

 I حظي بها من خالقه وكیفیة ترتیب اهللا التيوبذلك یشعر بالراحة والطمأنینة من العنایة 
وتقدیره لوجود الرسل حتى یوجهوا الناس ویوضحوا لهم الطریق فما كان الرسل إال مشكاة 

  للبشریة. نور وهدى

                                                           
) ، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، 1/295) انظر: صفوة التفاسیر، الصابوني، ((1

  ).121/ 1ح التفاسیر، الخطیب، ()، وأوض215(ص: 
 اهللا عبد أبي الكبیر الحافظ بن الوهاب عبد عمرو أبي بن یحیى زكریا أبو المحدث، الحافظ اإلمام، الشیخ) (2

 ونقله الحدیث حفظ ِمَمن كان األصبهاني،، العبدي مندة بن یحیى بن محمد الحافظ بن إسحاق بن محمد
 وأربع وثالثین أربع سنة، شوال في ولد. والمنسوخ والناسخ اریخ،الت وصنف العلم، وطلب جمعه في وتنقل
/ 14( الذهبي،  النبالء، أعالم سیر انظر: .مائة وخمس عشرة إحدى سنة، الحجة ذي في ومات مائة،
  ).336/ 11( كثیر، ابن والنهایة، والبدایة ،)306

  ).1/347( اإلیمان،: انظر) (3
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 به واإلیمان r محمد وخاتمهم أفضلهم وهو إلینا أرسل الذي الرسول بشریعة العمل -4
 إال I  اهللا ُیعبد ال وأن أمر، ما كل في وطاعته أخبر، ما كل في لتصدیقه أیضاً  مقتضٍ 

    )1(.شرع بما

 الرسلب اإلیمان عن المنبثقة تعالى باهللا للثقة التربویة اآلثار أن نرى آنفاً  ذكر ومما
  :التالیة النقاط في تتلخص

 ویعرفوهم تعالى اهللا عبادة إلى لیدعوهم الرسل بإرسال بعباده وعنایته تعالى اهللا برحمة العلم -1
 السالم علیهم نبوتهم بصدق الجازمة لثقتهم إال لدیهم الشعور هذا یتولد وما، كیفیتها

 .عأجم للبشریة وعمومها I النبي برسالة الجازمة الثقة وباألخص

 تعالى اهللا عبادة إلى الناس لهدایة الرسل إرسال وهي النعمة هذه على تعالى اهللا شكر  -2
 على تعالى یشكره أن هي المرء یترباها تربیة وأعظم الدارین فـي السعادة سبب هي التي
 لبیان سبباً  لیكونوا الرسل هؤالء إرساله أعظمها ومن، تعد وال تحصى ال التي نعمه عظم

 به جاء ما التباع تمهیدا الإ كانوا فما الخاتمة الرسالة وقبول الوصول سبل یلوتسه الطریق
r، نبینا إلى السالم علیه آدم لدن من جمیعا دعوتهم وتتمحور r هي واحدة قضیة حول 

 ومجمع الرسل دعوة لب یشكِّل األمر وهذا سواه، من عبادة وترك وحده، I اهللا عبادة
ٍت، ِإْخَوةٌ  اْألَْنِبَیاءُ (..:  r اهللا رسول قال :قال t هریرة أبي فعن رسالتهم  ُأمََّهاُتُهمْ  ِلَعالَّ

 یمانهمإ أصل أن الحدیث معنى في العلماء جمهور: "النووي قال )2()َواِحدٌ  َوِدیُنُهمْ  َشتَّى
 فیها فوقع الشرائع فروع ماوأ التوحید صولأ في متفقون فانهم مختلفة وشرائعهم واحد

 نوإ  تعالى اهللا طاعة وأصل التوحید اصول به فالمراد: واحد ودینهم r هقول واما االختالف
  )3(".والطاعة التوحید صولوأ صفتها اختلفت

 .المرسل بالنبي وتأسیاً  المنزل بالكتاب عمالً  بصیرة على تعالى هللا العمل  -3

 ئهمواصطفا إیاهم تعالى اهللا حب من یعلم لما -  والسالم الصالة علیهم -  اهللا رسل محبة  -4
 .للخلق والنصح والرحمة الحق اتباع من فیهم لما لرساالته

                                                           
  ).68ین، عبد اللطیف، (ص: ) انظر: التوحید للناشئة والمبتدئ(1
  ،} 16] {مريم:َواْذُكْر ِيف الكَِتاِب َمْرَيمَ [: ى) صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب: قول اهللا تعال(2

   ،-السالم علیه -  عیسى فضائل: باب الفضائل، كتاب مسلم، صحیح )،4/167، ()3443(ح: 
  ).1837 /4(، )2365: ح(

  ).120/ 15، (الحجاج بن لممس صحیح شرح المنهاج) (3
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 على صبرهم وكمال حلمهم وعظم بیانهم حسن فـي تعالى اهللا إلى الدعوة فـي بهم التأسِّي  -5
 .األحوال سائر فـي لهم ونصحهم قومهم أذى

 تبّین ماك المحسنین، للصابرین المثوبة وجزیل للمتقین العاقبة بحسن الجازمة والثقة الیقین -6
  )1(.خصومهم وأمر وأتباعهم أمُرهم إلیه آل وما دعوتهم قصص من ذلك

  

  .اآلخر بالیوم اإلیمان: الخامس المطلب
 العقیدة قضایا من كبرى قضیة والجزاء، والبعث اآلخر، بالیوم اإلیمان عقیدة إن
 التامة والثقة لقلب،ا في الطمأنینة تبعث اهللا من نعمة الیوم بهذا اإلیمان هذا نإ إذ اإلسالمیة،

  .الباطلة واألوضاع الزائلة القوى مواجهة على القدرة تمنح تعالى، باهللا

 ذلك، بموجب والعمل محالة، ال بإتیانه الجازم التصدیق: "یعنىاآلخر  الیومب اإلیمانو 
 بعده وما وبالموت. محالة ال قبلها تكون التي وأماراتها الساعة بأشراط اإلیمان ذلك في ویدخل

 موقف في وما القبور من الخالئق وخروج الصور في وبالنفخ، ونعیمه وعذابه القبر فتنة من
 وبالصراط الموازین، ووضع الصحف، نشر: المحشر وتفاصیل واألفزاع األهوال من القیامة

 وبالنار وجل، عز اهللا وجه إلى النظر أعاله الذي ونعیمها وبالجنة وغیرها، والشفاعة والحوض،
   )U .")2 ربهم عن حجبهم أشده الذي وعذابها

 بین الفیصل وهو وشریعة، ملة كل وأساس دین، كل دعامة بالیوم اآلخر واإلیمان
 تشاركه الَّتي المخلوقات سائر عن لإلنسان الممیز وهو والملحد، والمتدین والكافر، المؤمن
 فال األمل، نفسه في ویغرس الحیوان، عن باإلنسان یسمو فهو األرض، هذه ظهر على الحیاةَ 

 في أمانیه خطى وتعثرت الدنیا، في آماله أخفقت إن نفسه، في والقنوط قلبه إلى الیأس یتسرب
  .وأبقى خیر اآلخرة في I اهللا عند ما أن الجازمة وثقته القاطع ویقینه الصادق العتقاده الحیاة؛

 في ومراقبته اهللا من كالخوف كثیرًة، معانٍ  المسلم اإلنسان قلب في یولِّدبالغیب  واإلیمان
مود واإلقدام، والشجاعة الدَّنایا، عن والتَّرفع والعلن، السِّرِّ   اإلنسانَ  یعتري ما مواجهة في والصُّ
 في االعتقاد تمام ومعتقدٌ  وموقنٌ  واثق ألنَّه محن؛ أو شدائد أو مصائب من حیاته، مسیرة خالل

                                                           
  ).51- 50بیان أركان اإلیمان، القصّیر،(انظر: ) (1
نظر: اإلسالم (حقیقته، ی)، و 55) أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجیة المنصورة، الحكمي،(ص: (2

  ).159شرائعه، عقائده، نظمه)، الحمد، (ص:
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 المالزمة الصفات من بالغیب اإلیمان أن اهللا نوبی )1(القیامة یوم المقیم والنَّعیم العادل الجزاء
نِْزَل ِمْن َ بِْلَك َو ِاآلَِخَرةِ [: تعالى قال حیث للمؤمنین

ُ
نِْزَل إَِ َْك َوَما أ

ُ
يَن يُْؤِمنُوَن بَِما أ ِ

َوا  
 على أنزل بما یؤمنون أنهم منها ، المتقین صفات بعض تذكر اآلیة } 4] {البقرة:ُهْم يُوقِنُونَ 

 وهي قبله من - السالم علیهم -  األنبیاء على ُأنزل بما ویؤمنون ، القرآن وهو أال r النبي
  .السالفة الكتب

 والنشور، بالبعث یوقنون: أي] َوبِاآلَِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ [ :قوله في باآلخرة یؤمنون أنهم ومنها
  . شك دون من اآلخرة أمور وسائر

: أي] يَن ُيْؤِمنُوَن بَِام ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقبْلَِك َوالَّذِ [: تعالى قوله في عباس ابن عنو 
 وال بینهم، یفرقون ال المرسلین، من قبلك من به جاء وما اهللا من به جئت بما یصدقونك
 والنار والجنة والقیامة بالبعث إیمانا] َوبِاآلَِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ [ ربهم، من به جاءوهم ما یجحدون

    )2(.والمیزان حسابوال

 والعمل بالمصیر، والمبدأ باآلخرة، الدنیا تربط التي الخاتمة السمات، خاتمة وهذه"
 وأن سدى یترك ولن عبثًا، یخلق لم وأنه مهمًال، لقى لیس أنه اإلنسان تشعر والتي بالجزاء
 عدل وٕالى صالح،ال العمل إلى ویفيء بالبله، وتستقر قلبه، لیطمئن انتظاره، في المطلقة العدالة

  .المطاف نهایة في ورحمته اهللا

 یعیش ومن المغلقة، الحس جدران بین یعیش من بین الطریق مفرق هو باآلخرة والیقین
 هذا في له ما كل هي األرض على حیاته أن یشعر من وبین الرحیب، المدید الوجود في

 هي إنما الحقیقیة الحیاة وأن للجزاء، یمهد ابتالء األرض على حیاته أن یشعر ومن الوجود،
   )3(".المحدود الصغیر الحیز هذا وراء هنالك،

 عن واالرتداع، بالثواب ثقةً  الطاعة فعل على یبعث اآلخر بالیوم باإلیمان والیقین فالثقة   
 ثقةً  الدنیا في والزهد، والثواب باألجر ثقةً  المصائب على والصبر، بالعقاب ثقةً  المعصیة فعل

ا َمْن َطَ  [:  تعالى قال رةاآلخ في بالنعیم م 
َ
أ ْ يَا* فَ وَى* َوآَثََر ا َيَاةَ ا  

ْ
* فَإِن  ا َِحيَم ِ َ ا َمأ

                                                           
  ).245ینة العالمیة، (ص: ) انظر: أصول الدعوة وطرقها، مناهج جامعة المد(1
  ).43/ 1) انظر: فتح القدیر، الشوكاني، ((2
  ).1/41) في ظالل القرآن، سید قطب، ((3
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ْفَس َعِن ا َهوَى ِه َوَ َ  ا   ا َمْن َخاَف َمَقاَم َر   م 
َ
وَى* َوأ

ْ
] فَإِن  ا َن َة ِ َ ا َمأ

  .}41- 37{النَّازعات:

ْنَيا] [َوَآَثَر احلَ  :قوله: "الطبري قال  كرامة على الدنیا الحیاة متاع وآثر: یقولَياَة الدُّ
[َفإِنَّ اجلَِحيَم  لآلخرة العمل وترك لها، وسعى للدنیا، فعمل ألولیائه، فیها اهللا أعدّ  وما اآلخرة،

 یصیر الذي ومصیره ومأواه، منزله هي الجحیم، اسمها التي اهللا نار فإن: یقول ِهَي اَملْأَوى] 
  .قیامةال یوم إلیه

ِه]  :وقوله ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ  یوم وقوفه عند إیاه I اهللا مسألة خاف من وأما: یقول[َوَأمَّ
 ونهى: یقول[َوَهنَى النَّْفَس َعِن اهلََوى]  معاصیه، واجتناب فرائضه، بأداء فاتقاه یدیه، بین القیامة
 به أمره ما إلى هواها وخالف ذلك، نع فزجرها منها، یرضاه وال اهللا، یكرهه فیما هواها عن نفسه
   )1(".القیامة یوم ومنزله مأواه هي الجنة فإن: یقول[َفإِنَّ اجلَنََّة ِهَي اَملْأَوى]  ربه

 ألنه اإللهي؛ العدل بكمال ویثق نفسه یحاسب تجعله الیوم هذا بمجيء المرء ثقة أن كما
 ثم اهللا، عند ما رجاء یعمل ما ویعمل ،یترك ما اإلنسان یترك لماذا أدرك القیامة بیوم آمن إذا"

 وأن القیامة، یوم  منه الناس یقتص وأن نصیبه، یأخذ أن بد ال الناس یظلم من أن أیضا أدرك
 ویتحقق تسعى، بما نفس كل لتجزى فشر، شرا وٕان فخیر، خیرا إن جزاءه یأخذ أن بد ال اإلنسان

   )2(".اإللهي العدل

 یثق ألنه اآلخرة في راغباً  الدنیا في زاهداً  محتسباً  اضیاً ر  مطمئناً  العیش على یبعثه وهذا
  .محالة ال زائلة وأنها وامتحان وابتالء متاع دار الإ هي ما الدنیا وأن الجنة األصلي وطنه أن

  قلوبهم في اإلیمان استقر الذین موقف في الثقة وهذه اإلیمان هذا القرآن لنا صور وقد
 أن  بعد وهارون، موسى برب آمنوا الذین السحرة موقف والعذاب، دالتهدی على بإیمانهم َفَعَلْوا
ْن آََذَن [: سبحانه فقال u موسى نبیه بها اهللا أید التي المعجزات رأوا

َ
قَاَل آََمنْتُْم َ ُ َ بَْل أ

ْحَر فَلََسوَْف َ ْعلَُموَن  ِي َعل َمُ ُم ا س 
ُ ُ ُم ا   َعن  * لَُ ْم إِن ُه لََكبِ َ ط 

ُ
يِْديَُ ْم  َأل

َ
أ

                                                           
  ).24/212) جامع البیان في تأویل آي القرآن، ((1
  ).142/ 2) اإلسالم أصوله ومبادئه، السحیم، ((2



61  

ْ َِع َ 
َ
َصل بَن ُ ْم أ

ُ
رُْجلَُ ْم ِمْن ِخَالٍف َوَأل

َ
نَا ُمنَْقِلبُونَ * َوأ َ  َر   إِن ا * قَا ُوا َال َضْ َ إِن ا إِ

َل ا ُمْؤِمنِ َ  و 
َ
ْن ُكن ا أ

َ
نَا َخَطايَانَا أ ْن َ ْغِفَر َ َا َر  

َ
  .} 51- 49] {الشعراء:َ ْطَمُع أ

 إیمانا إال زادهم فما وتوعدهم فیهم، ذلك یقطع فلم والصلب بالقتل فرعون تهددهم
 اآلخرة في ربنا إلى ونصیر ننقلب ألنا الدنیا، في ینالنا فیما علینا ضرر ال وقاُلوا، )1(وتسلیماً 
 األلوهیة لقاء إلى باطلة ألوهیة من وسنخرج ،Y اهللا إلى بالرجوع واثقین غفرانه، مؤملین مؤمنین
 في تظنه وما اللقاء، هذا إلى بنا أسرعتَ  إذْ  معروفاً  لنا وأسدیتَ  جمیًال، فینا فعلتَ  كفكأن الحقة،
 هذه أعطاهم الذي هو البعث، یوم اهللا إلى بالرجوع الوثیق فإیمانهم ،)2(الخیر عین هو َشرٌّ  حقنا
 وهو تعالى، اهللا إلى نراجعو : "أي )ُمْنَقِلُبونَ  َربَِّنا ِإَلى ِإنَّا(: قالوا حیث الرد في والجرأة القوة

 یدل وهذا ،)3(" به الكفر من والبراءة توحیده، على وثباتنا إیانا، عقوبتك على بصبرنا مجازینا
  .إیمانهم وقوة استبصارهم شدة على

 النقاط في تتلخص اآلخر بالیوم باإلیمان المسلم ثقة عن تنبثق التي التربویة اآلثار ومن
  :التالیة

 .I هللا العبودیة تحقیق في للكمال یسعى وأن تعالى هللا العبادة اءأد المؤمن نفس في تربى -1

 ذلك لثواب رجاءً  الطاعات؛ فعل على یحمل اآلخر بالیوم فاإلیمان: والرجاء الخوف انبعاث -2
 .الیوم ذلك عقاب من خوفاً  المعاصي؛ ترك على ویحمل الیوم،

 فیه وما الطاعة، ألهل قیمالم النعیم من فیه وما ذلك، بتفاصیل اإلنسان معرفة تمت فإذا
 واجتناب الخیر، لفعل الدوافع أعظم ذلك كان المعصیة ألهل األلیم والعذاب النكال من

  .الشر

 من ویجازي بعدله، العذاب یستحق من یجازي حیث: وحكمته وعدله، اهللا، بفضل العلم  -3
 .والحساب الجزاء من اآلخرة في یكون ما بمعرفة ذلك ُیعلم وٕانما، بفضله الثواب یستحق

 تطغیه فال األحوال؛ هذه في االعتدال یلزم فالمؤمن: والضراء السراء حال في االعتدال -4
 لها أعد الضراء كانت وٕان الشكر، لها أعدَّ  السراء كانت فإن المصیبة، تقنطه وال النعمة،
 إال ألحد ذاك ولیس خیر، كله أمره إن المؤمن، ألمر عجبا: ( rالنبي  قال حیث، الصبر

                                                           
  ).6/141) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((1
  ).6546)، و تفسیر الشعراوي، (ص: 325/ 3ب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، () انظر: لبا(2
  ).19/349) جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((3
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   فكان صبر ضراء، أصابته وٕان له، خیرا فكان شكر، سراء أصابته إن ؤمن،للم
  )1().له خیرا

 سبیل على -  جمیلة؛ أخالقاً  لإلنسان یورث اآلخر بالیوم فاإلیمان: الجمیلة األخالق قیام -5
 في I اهللا عند سیجده الدنیا هذه في یقدمه ما بأن لعلمه واإلنفاق؛ البذل ُخُلق – المثال
 ینفق وتراه خصاصة، به كان ولو ماله بجانب البر أعمال ُیْؤِثر فتراه وأبقى؛ راً خی اآلخرة
 .الفقر یخشى ال من إنفاق

 لحلول ینزعج ال وبذلكاآلخرة،  نعیم من یرجوه بما الدنیا هذه في یفوته عما المؤمن تسلیة -6
 لراحة،وا السلو، إلى ذلك فیدعوه U اهللا من العوض یرجو ألنه محبوب؛ فوات أو مكروه،
  )2(. التسخط وترك

  

  .والقدر بالقضاء اإلیمان: السادس المطلب
 الفعال وأنه وقدره، اهللا بقضاء فهو وشر خیر كل بأن الجازمة والثقة التصدیق ومعناه 

 یخرج شيء العالم في ولیس مشیئته، عن شيء یخرج وال بإرادته، إال شيء یكون ال یرید، لما
 في خط ما یتجاوز وال المقدور، القدر عن ألحد محید وال دبیره،ت عن إال یصدر وال تقدیره، عن

 ونهاهم، العباد أمر فقد ذلك ومع والمعاصي، والطاعات العباد أفعال خالق وأنه المسطور، اللوح
 واهللا وٕارادتهم، قدرتهم بحسب واقعة هي بل علیها، مجبورین غیر ألفعالهم، مختارین وجعلهم
 یفعل عما ُیسأل ال بحكمته، یشاء من ویضل برحمته، یشاء من یهدي قدرتهم، وخالق خالقهم

   )3(.ُیسألون وهم

 بل به إال العبد إیمان یتم وال أركانه من وركن اإلیمان أصول من أصل بالقدر فاإلیمان
 فعلى، والقدر بالقضاء بالرضا إال الصادق والیقین الجازمة والثقة، الكامل اإلیمان یتحقق وال

 وما لیخطئه، یكن لم أصابه ما وأن محالة، ال نافذ اهللا قدر بأن الیقین علم یعلمو  یثق أن المرء

                                                           
  ).4/2295)، (2999) صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: باب المؤمن أمره كله خیر،(ح: (1
)، واإلیمان بالیوم اآلخر، الحمد، 159، نظمه)، الحمد، (ص:) انظر: اإلسالم (حقیقته، شرائعه، عقائده(2

  ).9-7(ص:
  ).100: ص( اللطیف، والمبتدئین، عبد للناشئة التوحید: انظر) (3
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 یرهب وال ،I اهللا سوى مما یخاف فال الصحف، وطویت األقالم جفت لیصیبه، یكن لم أخطأه
َصاَب ِمْن ُ ِصيبٍَة ِ  [: تعالى لقوله أیضاً  اهللا لقدر یستعد اهللا بقدر أنه معتقداً  أعداءه،

َ
َما أ

 
َ
َها إِن  َذ َِك َ َ اِهللا  َِس ٌ األ

َ
ْن َ ْ َأ

َ
ْ ُفِسُ ْم إِال  ِ  ِكتَاٍب ِمْن َ بِْل أ

َ
] رِْض َوَال ِ  أ

   )1(.نفسه وتطمئن، قلبه فیسكن، للقدر ویسلم بالقضاء فیرضى } 22{احلديد:

 قصانت أو قصر إن ألنه بمراتبه یقر أن بد ال مكتمالً  بالقدر المرء إیمان یكون وحتى
  :التالیة النقاط في تتمثل المراتب وهذه إیمانه اختل فقد إحداها من

 جمیع علم قد تعالى وأنه وتفصیال، جملة بشيء بكل علم تعالى اهللا بأن اإلیمان: العلم  - أ
 وسكناتهم، حركاتهم وجمیع وأعمالهم، وأقوالهم وآجالهم أرزاقهم وعلم یخلقهم أن قبل خلقه

 قال النار، أهل من منهم هو ومن الجنة، أهل من منهم وه ومن وعالنیاتهم، وأسرارهم
ٍء ِعلًْما[: تعالى َحاَط بُِ ل  َ ْ

َ
ن  اَهللا قَْد أ

َ
 .}12] {الطَّالق:َوأ

 النبي وقول لقوله القیامة یوم إلى كائن هو ما لكل المحفوظ اللوح في اهللا بكتابة اإلیمان   - ب
r ) :2(.)سنة ألف بخمسین واألرض اواتالسم یخلق أن قبل الخالئق مقادیر اهللا كتب(  

 فجمیع شيء، یعجزها ال التي وقدرته شيء، یردها ال التي النافذة اهللا بمشیئة اإلیمان   - ت
َوَما [: تعالى لقوله یكن، لم یشأ لم وما كان، شاء ما وقدرته، اهللا بمشیئة وقعت الحوادث

ْن  ََشاَء اُهللا رَب  الَعا َِم َ 
َ
 .}29التَّكوير:] { ََشاُءوَن إِال  أ

 سواه وما وحده، الخالق وأنه خلقه، في له شریك ال موجود، لكل وتعالى تبارك خلقه   - ث
ءٍ [ :تعالى لقوله مخلوق ُق ُ   َ ْ مر:اُهللا َخالِ    )3(.}62] {الزُّ

 خالقه بعظمة الیقینیة ومعرفته المراتب تلك بتحقیق المرء إیمان كمال أن یتضح وبهذا
I حركاتها بكل الخالئق لهذه المحكم وتقدیره السابق المطلق وعلمه، لقةالمط قدرته حیث من 

ٍء َخلَْقنَاهُ بَِقَدرٍ [: وتعالى سبحانه فیقول یخلقها أن قبل وسكناتها  وقد} 49] {القمر:إِن ا ُ   َ ْ

                                                           
  ).1/37( الدوسري، العقیدة، لمهمات المفیدة األجوبة: انظر) (1
  ).4/2044)، (2653) صحیح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى علیهما السالم، (ح: (2
)، ومؤلفات الفوزان" اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد 1/101) انظر: التوحید للناشئة والمبتدئین، عبد اللطیف، ((3

  ).1/ 12والرد على أهل الشرك واإللحاد"، (
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 علم أي األشیاء، قدر سبحانه اهللا أن السنة أهل علیه الذي: "قال حیث ذلك القرطبي قال
 ما نحو على یوجده أنه علمه في سبق ما منها أوجد ثم إیجادها، قبل وأزمانها وأحوالها مقادیرها

 تعالى علمه عن صادر وهو إال والسفلي العلوي العالم في حدث یحدث فال علمه، في سبق
 وٕاضافة، ونسبة ومحاولة اكتساب نوع إال فیها لهم لیس الخلق وأن خلقه، دون وٕارادته وقدرته

 هو، إال إله ال سبحانه وٕالهامه، وتوفیقه وبقدرته تعالى اهللا بتیسیر لهم حصل إنما كله ذلك وأن
   )1(".غیره خالق وال

 یوجب وال العمل یمنع ال القدر أن على النبویة والسنن السماویة الكتب جمیع اتفقت وقد
 أصحابه r النبي أخبر ما ولهذا الصالح، العمل على والحرص واالجتهاد الجد یوجب بل االتكال
 وندع كتابنا، على نتكل أفال ،r اهللا رسول یا: قالوا بها، القلم وجفوف وجریانها المقادیر بسبق

 أهل لعمل فییسر السعادة أهل من كان من أما له، خلق لما میسر فكل اعملوا: (قال العمل؟
ا َمْن [ :اللیل: قرأ ثم ،)الشقاوة أهل لعمل فییسر الشقاء أهل من كان من وأما السعادة، م 

َ
فَأ

ْ َطى َوا  َ  
َ
َق بِا ُْسَ  * أ هُ  ِلْ ُْ َى* وََصد  ُ    )2(.اآلیة } 7- 5 ] {الليل:فََسنُ َ  

 األخذ في وسعه ویبذل بیده المباحة األسباب یباشر بالقدر الصحیح اإلیمان فصاحب
 على ال لمبذولةا األسباب تلك نجاح في اهللا على یعتمد ولكنه یتواكل وال یعجز وال باألسباب
 جهاده في وبخاصة حیاته شؤون جمیع في r محمد رسولنا نهج ذلك كان ولقد ذاتها، األسباب
 عنه، األبصار لیعمي الهجرة یوم الغار إلى یلجأ تعالى، اهللا على ویعتمد باألسباب یأخذ وغزواته

ِه َال َ َْزْن إِن  اَهللا إِْذ َ ُقوُل  َِصاِحبِ [: له یقول بكر أبا صاحبه یطمئن أن أراد حین ولكنه
 .}40] {التوبة:َمَعنَا

 الخاصة المعیة تلك بسبب كانت وسكینته واطمئنانه اهللا في كانت ثقته أن یعنى وذلك
 وأصحابه، r وحیاته تعالى، اهللا على الصادق واالعتماد الثقة على بناء السبب یهمل لم أنه إال
 والجد باألسباب، أخذهم على شاهدة كلها هجهمن على والسائرین جمیعًا، المسلمین وحیاة بل

   )3(واالجتهاد.

                                                           
  ).148/ 17) الجامع ألحكام القرآن، ((1
ُه لِْلُعْرسَ [ باب القرآن، تفسیر كتاب البخاري، صحیح) (2 ُ   ).6/171( ،)4949: ح( ،} 10: الليل] {ىَفَسنَُيرسِّ
)، والقضاء والقدر، د. عمر األشقر، 202) انظر: اإلسالم (حقیقته، شرائعه، عقائده، نظمه)، الحمد، (ص:(3

  ).85(ص: 
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 جمیع في له الباعث فیكون اإلخالص على صاحبه یحمل بالقدر اإلیمان أن كما
 الملك وأن، تعالى اهللا أمر األمر أن یعلم بالقدر المؤمن ألن ذلك،  I اهللا أمر امتثال أعماله
، لحكمه معقب وال، لفضله راد ال، یكن لم یشأ لم وما، كان سبحانه اهللا شاءه ما وأن، ملكه

 عدم على الحامل ألن، تشوبه شائبة كل من وتصفیته هللا العمل إخالص إلى ذلك فیقوده
 خدمتهم أو أموالهم طلب أو ذمهم من والهرب مدحهم طلب أو الناس مراءاة قلته أو اإلخالص

  .العمل في تعالى اهللا سوى ما دةإرا یجمعها التي والعلل الشوائب من ذلك نحو أو محبتهم أو

 األمر من لهم لیس الناس وأن U اهللا بتقدیر إال تنال ال األمور هذه أن العبد وثق فإذا
، تعالى اهللا بسخط إرضائهم إلى یسعَ  ولم بالناس یبالي یعد لم غیرهم في وال أنفسهم في شيء
  .وتندید ریاء كل عن اً بعید والتفرید اإلخالص وٕالى الخلق على الحق إیثار إلى فینقاد

 به الرجاء قوي، تعالى باهللا الظن حسن المرء یجعل والقدر بالقضاء اإلیمان وكذلك
 والرحمة العدل تمام وفیه إال قضاءً  یقضي ال تعالى اهللا بأن ویقینه لثقته، وتعالى سبحانه
 استواء له بیوج وذلك، وأقداره أقضیته من علیه یجریه فیما سبحانه ربه َیتِهم فال والحكمة
 یخفف وذلك، وترقبه الفرج انتظار له یوجب كما، سیده له یختاره بما وِرضاه، عنده الحاالت

 الفرج َرْوح من البالء حشو في یجد فإنه، بالفرج القطع أو الرجاء قوة مع السیما المشقة حمل
 هذا مثل في للصبر فالركون )1(ُمعجل فرج هو وما، األلطاف خفي من هو ما وراحته ونسیمه
 جزع، أم صبر سخط، أم العبد رضي سواء نافذة اهللا مقادیر ألن واجب بل محمود أمر المقام
 َسْلوَ  سال وتبّرم وهلع جزع وٕان األجر، وله المقادیر فیه نفذت واحتساباً  إیماناً  صبر فإن وذلك

  .الوزر وعلیه المقادیر، فیه ونفذت البهائم

 الكآبة إظهار من یشاء ما فلیفعل وٕاال معًا، الدینو  العقل مقتضى هو بالقدر التسلیم إن
 الكون، في I اهللا سنن یبدِّل ولن شیئًا، الواقع من یغیِّر ولن والتشكي، التوجع في والمبالغة

   )2(.وحسرة وغمًا، كمداً  نفسه یزید وٕانما

 حتى یموت لن وأنه، مكتوب رزقه بأن، جازمة ثقة على نو یك بالقدر المؤمن وأیضاً 
 لو كلهم الخلق وأن حاسد، حسد یمنعه وال، حریص حرص یجلبه ال الرزق وأن، یهیستوف

 تكون هنا ومن تعالى، اهللا كتبه قد بشيء إال یستطیعوا لم منعه أو له رزق لجلب اجتمعوا
 وال ومنتهم، الخلق رق من التحرر وٕالى الطلب، في واإلجمال النفس، وعزة، ُأوتي بما القناعة

                                                           
  ).412/ 52( الحدیث، أهل ملتقى أرشیف: انظر) (1
  ).257/ 1( القحطاني، والسنة، الكتاب ضوء في الناجح الداعیة مقومات: انظر) (2
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 بعد الدنیا عرض من یأتیه بما القناعة یعني وٕانما المعالي، إلى تطمح ال نفسه أن ذلك یعني
 نفسه یحمل یجعله فهذا الوجه، ماء وٕاراقة، والتكالب ،والهلع، الشح عن بعیداً ، األسباب فعل
 أحوال في یتقلب الدنیا الحیاة هذه في اإلنسان ألن وذلك األحوال، سائر في االعتدال على

 یبتلى وقد بالصحة، ینعم وقد الدنیا، من وافراً  نصیباً  ینال وقد لفقر،با یبتلى فقد عدیدة،
 فـثقته ذكر، وخمول وذل، عزل، ذلك یعقب وقد صیٍت، وُبْعدَ  وشهرة والیة ینال وقد باألمراض،

 الوالیة به تطیش فـال المصیبة، تقطنه وال النعمة، تبطره ال، حقیقة والقدر بالقضاء یمانهوإ  باهللا
 الفقر به ینحط وال والبطر، األشر على الغنى یحمله وال حسرة، في العزل به ینزل وال زهو، في
  .والخضوع الذلة إلى

 بها واستعانة علیها، I اهللا وشكر لها، بقبول والمحاب المسار یتلقون بالقدر فـالمؤمنون
 به تتضاعف ما والبركات الخیرات من ذلك جراء من لهم فـیحصل والدنیا، الدین أمور على

  .مسراتهم

 وتخفیف مقاومته، یمكنهم لما والمقاومة والتحمل، واالحتساب، بالرضا، المكاره ویتلقون
 عظیمة خیرات ذلك بسبب لهم فـیحصل منه، لهم البد لما الجمیل وبالصبر تخفیفه، یمكنهم ما
    )1(.الطیبة واآلمال المسرات محلها وتحل المكاره، معها ضمحلت

 إذ الخاتمة؛ سوء من حذر وعلى تعالى، اهللا من خوف على دائماً  تجده بالقدر والمؤمن
 كان؛ مهما به یغتر وال عمله، یستقل هنا ومن تعالى، اهللا مكر یأمن وال به، ُیفعل ما یدري ال

 U  اهللا عند علمها والخواتیم یشاء، كیف یقلبها الرحمن، أصابع من أصبعین بین القلوب فإن
 وٕانه الجنة أهل عمل ویعمل الجنة، أهل من وٕانه النار أهل ملع لیعمل العبد إن: (r لقوله
  .)2()بالخواتیم األعمال وٕانما النار، أهل من

 حكم بأن یؤمن والذي سبحانه، اهللا بید الخیر بأن یؤمن الذي الصادق المؤمن فإن وعلیه
 ومهما ،مینالعال رب باهللا وثقة ،وسعادة اطمئناناً  قلبه یمتلئ عادل، قضاءه وأن، ماض I اهللا

 حدود ال التي سبحانه اهللا وبقدرة تقهر ال التي تعالى اهللا بقوة متعلقاً  قلبه یبقى علیه األمر اشتد
 أو االنتحار إلى یلجأ أن یمكن ال المؤمن فإن ولذلك األمل، نافذة اإلیمان هذا له فیفتح لها

                                                           
  ).414/ 52) انظر: أرشیف ملتقى أهل الحدیث، ((1
  ).8/124)، (6607) صحیح البخاري، كتاب القدر ، باب العمل بالخواتیم ، (ح: (2
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 تكون أن یمكن فال یسراً  العسر مع وأن الصبر، مع النصر أن یعلم ألنه للخالص طریقاً  اختیاره
   )1(.صدره جنة هي وقدره I اهللا بقضاء ثقته دامت ما مسدودة أمامه الطریق

 اإلیمان عن المنبثقة باهللا للثقة التربویة اآلثار بعض الباحثة تلخص سابقاً  ذكر ومما
  :وقدره I اهللا بقضاء

 والتوكل سبحانه، هللا كاإلخالص الحمیدة، والصفات الصالحة العبادات أنواع یثمر أنه -1
 الیأس، ومحاربة االحتمال، وقوة والصبر به، الظن وٕاحسان والرجاء منه والخوف علیه،

 الكبر وترك له، والتواضع ورحمته، بفضله والفرح بالشكر اهللا وٕافراد سبحانه، باهللا والرضا
 لقناعةوا واإلقدام، والشجاعة سبحانه، باهللا ثقة الخیر أوجه في اإلنفاق ویثمر والخیالء،

 والضراء، السراء في  واالعتدال األمور، في والجد والحزم، الهمة، وعلو النفس، وعزة
 النفس وراحة واألباطیل الخرافات من العقول وتحریر واالعتراض، الحسد من والسالمة
 .القلب وطمأنینة

 الملك وتمام الخالق، عظمة على تدل الخلق عظمة فإن تعالى، اهللا شأن عظمة معرفة  -2
 على یدل وٕاتقان وجمال إحكام من فیه وما وتعالى، سبحانه سلطانه وكمال قوة على دلی

 .وجماله وقدرته وقوته حكمته

 فـي ذرة مثقال عنه یعزب وال علمًا، شيء كل وسع الذي تعالى، اهللا علم بسعة اإلیمان  -3
 .بینهما وما واألرض السماوات

 تعالى، هللا وخضوعها انقیادها وكمال وقوتها عظمتها على المخلوقات تلك عبودیة كمال  -4
 وٕاجالالً  له تعظیماً  شرع، بما له واالستسالم تعالى هللا الذل على العاقل یحمل مما وهذا

 .منه وخوفاً  وخشیة

 ما فإن ولطفه، عفوه وكثرة وعظمته جوده وكمال رحمته بسعة للعلم تعالى؛ اهللا محبة  -5
 مما وأعم أكثر الفضل وعظم األلطاف رةوكث، تحصى وال ُتعد ال التي النعم من بالمرء

 .یداه كسبت فبما ذلك ومع یكره، مما المرء یصیب

 وأن األسباب، مسبب هو تعالى اهللا أن لعلمه األسباب فعل عند تعالى اهللا على االعتماد  -6
 .بقدر شيء كل

                                                           
  .)200اإلسالم (حقیقته، شرائعه، عقائده، نظمه)، الحمد، (ص:انظر: ) (1
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 حبوب،م لفوات یقلق فال األقدار، من تعالى اهللا یجریه ما تجاه النفسیة والراحة الطمأنینة  -7
: تعالى قال كما واألرض، السموات ملك له الذي اهللا بقدر كل ذلك ألن مكروه، حصول أو
ب  ُ   ُ ْتَاٍل [ َسْوا َ َ َما فَاتَُ ْم َوَال َ ْفرَُحوا بَِما آَتَاُ ْم َواُهللا َال ُ ِ

ْ
ِلَ ْ َال تَأ

 .}23] {احلديد:فَُخورٍ 

 حیث تعالى اهللا من بقدر شيء كل أن لعلمه مراده حصول عند بنفسه المرء یعجب ال أن  -8
 المرء إعجاب فإن بنفسه یعجب وال بعمل، اهللا على یدلي فال أسبابها، على المسببات رتب

   )1(.تعالى اهللا نعمة شكر ینسیه بنفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).89) انظر: بیان أركان اإلیمان، القصّیر، (ص: (1
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   الثاني المبحث
  تعالى باهللا الثقة مظاهر

 I باهللا الثقة إن وخالقه، المخلوق بین تيال بالثقة هٌ َشبَ  وأخیه المخلوق بین للثقة لیس
  إلیه. أمرنا ُنسلِّم حین I اهللا یرید بما للمراد وتحقیقٌ  بالحفظ وجزمٌ  یقین

البالُء في بعض ما أوكلنا من أمور إلى اهللا  حزن حین یتأخر الوعُد أو یساًق فال
 Iله ورضاه باهللا جحافل الیأس بتوك حاربكبیرة  Iسبحانه، ألنه متى كانت ثقة المرء باهللا 

فهو ال یضیع رجاء عبد وٕان طال بالؤه،  Yفإنه ؛ وبكل ما یقدره له وأحسن الظن به سبحانه
  في دار البقاء. أم آجالً  في دار الدنیا بالعطاء عاجالً  سبحانه یجزیه 

 متى  I باهللا ثقته تهتزّ  أو نفسه ترتاع أن بالمؤمن یجدرُ  وما نعلم، ال ونحن یعلم واهللا
 تتمثل التي سبحانه باهللا الثقة مظاهر عن الحدیث في نبرزه سوف كله وهذا .الجادَّة ىعل كان

  :یلى فیما به والیقین بقضائه، والرضا علیه، التوكل بحسن

  .I اهللا على التوكل حسن: األول المطلب
 درجات أعلى هو بل الموقنین مقامات من ومقام الدین منازل من منزل التوكل

 واجبات من واجب وتحقیقه ،)I)1 اهللا إلى بها یتقرب التي العبادات أشرف من وهو المقربین،
ُوا إِْن ُكنْتُْم [ : تعالى اهللا یقول اإلیمان أهل شعار ألنه وذلك اإلسالم وََ َ اِهللا َ تََو  

 اممَّ  ذلكَ  فإنَّ  لوعده مصدِّقین تعالى به مؤمنین: ")2(السعود أبو قال } 23] {املائدة:ُ ْؤِمنِ َ 
 سبحانه اهللا على التوكل الصادق العبد على یوجب اإلیمان أن أي )3("حتماً  علیه التوكل یوجبُ 
: السعدي یقول حیث سبحانه اهللا من العون وطلب اللجوء التوكل فإحسان توحیده؛ یستقیم حتى

 ىیقو  اهللا على العبد توكل قوة وبحسب واإلیمان، التوحید واجبات أعظم من اهللا على التوكل"

                                                           
  ).243/ 4وم الدین، الغزالي، () انظر: إحیاء عل(1
) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي مفسر، شاعر، فقیه، أصولي، عارف باللغات العربیة (2

والفارسیة والتركیة، من موالي الروم ومن علماء الترك المستعربین، درس في بالد متعددة واشتغل 
 ه.986ه وتوفي 898ب من القسطنطینیة بالتدریس، وهو صاحب التفسیر المعروف باسمه، ولد بالقر 

معجم المؤلفین، كحالة و )، 59/ 7األعالم، الزركلي، (، )400-398( الحنبلي، الذهب، شذراتانظر: 
  ).301/ 11الدمشق، (

  ).24/ 3) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ((3
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 فعله یرید ما كل في به واالستعانة U اهللا على التوكل إلى مضطر والعبد توحیده، ویتم إیمانه،
 وأنه هللا، كله األمر أن العبد یعلم أن: اهللا على التوكل وحقیقة. دنیاه أو دینه أمور من تركه أو
 قوة وال حول ال هوأن المانع، المعطي الضار النافع هو وأنه یكن، لم یشأ لم وما كان اهللا شاء ما
 المضار، دفع وفي ودنیاه، دینه مصالح جلب في ربه على بقلبه یعتمد العلم هذا فبعد باهللا، إال

  .النافعة األسباب فعل في جهده باذل هذا مع وهو مطلوبه، حصول في بربه الوثوق غایة ویثق
 ولیبشر حقیقة، اهللا على المتوكل فهو والثقة االعتماد وهذا العلم هذا العبد استدام فمتى

 اهللا، غیر على توكل ومن شرك، فهو اهللا بغیر ذلك علق ومتى للمتوكلین، ووعده له اهللا بكفایة
   )1(".أمله وخاب إلیه وكل به، وتعلق

 بل فحسب، بالجوارح عمالً  أو باللسان قوالً  لیس التوكل أن ندرك أن نستطیع هنا ومن
 ولذلك )2("القلب عمل التوكل: "أحمد االمام یقول( ثحی القلب، في جازمة وثقة ویقینٌ  إیمانٌ  هو

يَن إَِذا ُذِكَر [: تعالى قال المؤمنین في أساسیة صفة التوكل القرآن جعل ِ
َما ا ُمْؤِمنُوَن ا   إِ  

ُونَ اُهللا وَِجلَْت قُلُو ُُهْم َو َِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم آَيَاتُُه َزاَدْ ُهْم إِيَمانًا وََ َ َر  ِهْم َ تَ  ] َو  
  } 2{األنفال:

 – رجب ابن یقول كما التوكل أن هنا وأضیف )3(التوكل معنى إلى سابقاً  االشارة تم وقد
 اْلَمَصاِلِح، اْسِتْجَالبِ  ِفي U اللَّهِ  َعَلى اْلَقْلبِ  اْعِتَمادِ  ِصْدقُ  ُهوَ : التََّوكُّلِ  َوَحِقیَقةُ : ")4(– اهللا رحمه

                                                           
  .، بتصرف یسیر)120) القول السدید شرح كتاب التوحید، (ص: (1
  ).114/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((2
  ).16) انظر: الفصل األول، المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة، األلفاظ المقاربة، (ص:(3
، العمدة، الثقة، الحجة، الفقیه، والواعظ، زین الدین عبد ) هو اإلمام العالمة الزاهد، القدوة، البركة، الحافظ(4

هـ،  736الرحمن بن السالمي البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج الشهیر بابن رجب، ولد ِفي بغداد سنة 
عال شأنه في علم الحدیث وبلغ درجة اإلمامة في فنونه، بل في و اشتغل بسماع الحدیث باعتناء والده 

سناد وفي العلل، حتى قصده طالب العلم، واما في الفقه فقد برع فیه حتى ، وهو علم اإلأعماقها وأجلها
صار من أعالم المذهب الحنبلي، ویشهد في ذلك كتاب (القواعد الفقهیة)، وكانت مجالس تذكیره للقلوب 

ي شهر اجتمعت الفرق علیه ومالت القلوب بالمحبة إلیه، وتوفي ف، صارعة وللناس عامة مباركة نافعة
 -ذیول تذكرة الحفاظ، (الحسیني و )، 540هـ. انظر: طبقات الحفاظ، السیوطي، (ص:  795رجب سنة 

األعالم، الزركلي، ، و )339/ 6( الحنبلي، العكري الذهب، وشذرات)، 367السیوطي)، (ص:  - ابن فهد 
)3 /295(.  
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یَمانِ  َوَتْحِقیقُ  ِإَلْیِه، ُكلَِّها اْألُُمورِ  َوِكَلةُ  ُكلَِّها، َواْآلِخَرةِ  الدُّْنَیا ُمورِ أُ  ِمنْ  اْلَمَضارِّ  َوَدْفعِ   الَ  ِبَأنَّهُ  اْإلِ
   )1(".ِسَواهُ  َیْنَفعُ  وَالَ  َیُضرُّ  وََال  َیْمَنعُ  وََال  ُیْعِطي

 یدي نبی كالمیت I اهللا یدي بین العبد یكون أن: التوكل: ")2(اهللا عبد بن سهل وقال
    )3(".تدبیر وال حركة له یكون ال، یشاء كیف یقلبه، الغاسل

 إلیه األمر وتفویض له، شریك ال وحده اهللا على القلب اعتماد هو: "فقال القرني وعرَّفه
 وال نفعا بذاتها تجلب ال أنها واعتقاد بها، المأمور باألسباب األخذ مع به واالستعانة سبحانه

 مع یكن، لم یشأ لم وما كان، شاء فما بمشیئته والكل اهللا، فعل سببوالم السبب بل ضرا تدفع
: - عنهما اهللا رضي– عباس ابن وقال   )4(".علیه والصبر یكون بما والرضى اهللا لقدر التسلیم

   )6(".تدبیره بحسن ثقة اهللا إلى األمر تفویض هو: "بعضهم ذكر وقد)5(".باهللا الثقة هو"
 قَدر I اهللا فإن باألسباب األخذ: "هو التوكل مقتضى أن نیتبی السابقة التعریفات ومن

 فاألخذ بالتوكل، أمره مع األسباب بتعاطي تعالى اهللا أمر وقد بأسبابها مربوطة مقدورات
 من وهو سبحانه له طاعة I اهللا على والتوكل الجوارح، عمل من وهو هللا طاعة باألسباب

 من القلب خلو مع لألسباب العبد مباشرة یضر فال هذا وعلى I باهللا إیمان وهو القلب عمل
 I اهللا موجود باقٍ  األسباب ومسبب وتأتي تذهب واألسباب، إلیها والركون علیها االعتماد
 یرتكب لم توكله حق I اهللا على توكل من فإن شرعاً  الجائزة باألسباب األخذ یكون أن ویجب

   )7(".شرعه یخالف ما
                                                           

  ).497/ 2) جامع العلوم والحكم، ((1
یخ العارفین، أبو محمد التُّْسَتري، الزاهد، وهو أحد أئمة الصوفیة وعلمائهم ) سهل بن عبد اهللا ابن یونس، ش(2

والمتكلمین في علوم اإلخالص والریاضیات وعیوب األفعال، و صحب خالدًا ومحمد بن سوار وشاهد ذا 
النون المصري عند خروجه إلى مكة. له كلمات نافعة، ومواعظ حسنة، وقدم راسخ في الطریق، وله كتاب 

  ه.283تفسیر القرآن مختصر، وكتاب رقائق المحبین وغیر ذلك، ومات سنة في 
)، األعالم، 66/ 1)، الطبقات الكبرى، الشعراني، (330/ 13انظر: سیر أعالم النبالء، الذهبي، (

  ).143/ 3الزركلي، (
  ).114/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((3
  ).28على اهللا حقیقته منزلته وفضله، (ص :  ) التوكل(4
  ).450/ 1) زاد المسیر، ابن الجوزي، ((5
  ).450/ 1) المرجع السابق، ((6
جامع العلوم والحكم،  ینظر:)، و  1/33) شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر، أبو فیصل البدراني، ((7

  ).2/498ابن رجب الحنبلي، (
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 بها؛ القلب عالقة وقطع األسباب، إلى الركون عدم لالتوك تمام من: "القیم ابن یقول
  .بها قیامه بدنه وحال بها، ال I باهللا قیامه قلبه حال فیكون

 فال وقدره، وقضائه بربوبیته، متعلق والتوكل ودینه، وأمره I اهللا حكمة محل فاألسباب
   )1(".العبودیة مقد على إال التوكل ساق یقوم وال التوكل، ساق على إال األسباب عبودیة تقوم

 حیث باألسباب األخذ أهمیة بإبراز - السالم علیها -  مریم قصة في جلی ا ذلك ویظهر
ْط َعلَيِْك رَُطبًا َجنِي ا[ :تعالى قال ْخلَِة  َُساقِ ْذِع ا   ي إَِ ِْك ِ ِ  أنه مع" } 25] {مريم:وَُهز 

    )2(".منها هز بدون لها ألسقطه أراد لو تعالى
 وهي وعجزها ضعفها قمة في وهي النخلة بهز لها تعالى أمره :هللا التوفیقوبا وأقول

 في I اهللا على معتمدین باألسباب باألخذ ولنا لها تربیة إال كان ما المخاض آالم تعانى
 ،I باهللا ثقة كان وفعلها ،المحالة ونافذ كائن شاء وما ،أمره واألمر كونه فالكون ،تیسیرها
 خضعت لما I باهللا ثقتها لوال ألنه ،الوضع آالم من وحفظها ،الوالدة تیسیر في علیه وتوكالً 
  .ثقة بدون توكل فال التوكل وعمود أساس هي تعالى باهللا فالثقة بذلك، أمرها فور لهزها

 من أجر یضیع ال I بأّنه والثّقة تعالى هللا الّنجاح أمر تفویض مع باألسباب واألخذ
 المأمول، حصول في األسباب أقوى من التوكل ألن به، رالمأمو  الّتوّكل من هو عمال، أحسن
 حصول في سبًبا I اهللا جعله الذي كالدعاء وسعیه، العبد كسب في التوكل تأثیر یظهر وٕانما

رِْض [: یقول I واهللا. به المدعوَّ 
َ
وا ِ  األ َالةُ فَانْ َِ ُ  فال ،}10] {اجلمعة:فَإَِذا قُِضيَِت ا ص 

 ویتعلق حاجته، قضاء في الخلق على یتكل من الناس من فإن باب؛األس على االعتماد یجوز
 في حتى شيء، كل وعن شيء كل في عاجز اهللا وغیر إلیهم، اهللا یكله أن جزاؤه فیكون بهم قلبه

  .مخلوق أي وال عقل وال جاه وال مال على یعتمد فال لنفسه؛ المصالح استجالب

 في یكون وال U اهللا على یتوّكل أن U اهللا على المتوّكل صدق: "أحمد االمام وقال
   )3(".متوّكال وكان یرزقه اهللا كان كذلك كان فإذا بشيء، یجیئه أن یطمع اآلدمّیین من أحد قلبه

                                                           
  ).120/ 2نازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، () مدارج السالكین بین م(1
  ).164/ 1(الطوبان،  ) جهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف، (2
  )، وانظر: نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم، 262/ 3) اآلداب الشرعیة، ابن مفلح، ((3

)4 /1397.(  
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 بعد إلیه أمره وفوض به ووثق علیه واعتمد سبحانه اهللا على توكل من أن هذا وبیان
 اعتمد ألنه ال مشاكله وانحلت یحتسب ال حیث من ورزقه أهمه ما اهللا كفاه  باألسباب األخذ
ْ رِي إَِ  اهللاِ [: تعالى فیقول )1(اهللا تعالى، على اعتمد ألنه بل السبب على

َ
فَو ُض أ

ُ
] َوأ

 علیه وأتوكل لدیه، كلها أموري وألقي وأعتصم، إلیه ألجأ: "تفسرها في السعدي یقول ،}44{غافر:
    )2(."غیركم من أو منكم یصیبني الذي الضرر ودفع مصالحي في

ْ َ َ اِهللا َ ُهَو َحْسبُهُ [: تعالى اهللا ویقول   } 3] {الطَّالق:َوَمْن َ تََو  

: السعدي ویقول )3(".أهّمه ما اهللا كفاه نابه، فیما به َوِثقَ  َمنْ : "أي الجوزي ابن یقول
 ما ودفع ینفعه ما جلب في علیه ویعتمد ودنیاه، دینه أمر في سبحانه اهللا على توكل ومن"
    )4(".به علیه توكل الذي األمر كافیه: أي" حسبه" سبحانه فهو ذلك، تسهیل في به ویثق ضره،ی

 وأعماله وشئونه رزقه في كفایته الكفایة ومن ویقیه؛ ویكفیه یهدیه I اهللا على فالمتوكل
 َلُرِزْقتُمْ  َتَوكُِّلهِ  قَّ حَ  اهللا َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  َلوْ ( : r النبي یقول معاشه؛ وأسباب ووظیفته

    )7(.))6(ِبَطاًنا َوَتُروحُ )5(ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْیُر، ُیْرَزقُ  َكَما

 أن یقینا تعلموا بأن: أي) توكله حق اهللا على: "(-  اهللا رحمه – )8(قاري علي المال قال
 وضر ع،ومن وعطاء ورزق، خلق من موجود كل وأن ،I اهللا إال موجود الوجود في فاعل ال

                                                           
  )، بتصرف.124/8وكل على اهللا، () موسوعة الكتیبات االسالمیة، باب الت(1
  .)739: ص( الرحمن في تفسیر كالم المنان، الكریم تیسیر) (2
  ).298/ 4( التفسیر، علم في المسیر زاد) (3
  .بتصرف یسیر ،)870: ص( الرحمن في تفسیر كالم المنان، الكریم تیسیر)  (4
  ).2/80ابن األثیر، () خماًصا: أي ضامرة البطون جیاًعا، النهایة في غریب الحدیث، (5
  ).1/136) بطاًنا: أي ممتلئة البطون. النهایة في غریب الحدیث، ابن األثیر، ((6
(ح:  )، صححه األلباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادته،332/ 1)، (205) مسند اإلمام أحمد، (ح: (7

5254) ،(2 /932.(  
 في مشارك بالحدیث، عارف مفسر، حنفي، فقیه: القاري الهروي المّال  الدین نور محمد،) سلطان( بن علي) (8

 – كان مات، أن إلى بها واستقر علمائها، عن وأخذ مكة إلى ورحل بهراة، وتعلم ولد العلوم، من أنواع
 مصحفاً  عام كل یكتب وكان والتقوى، العبادة كثیر بالناس، االختالط قلیل منقطعًا، متجرداً  - اهللا رحمه
 رحمه - وتوفي .العام إلى العام من بثمنه ویقتات فیبیُعهُ  والتفسیر، بالقراءات شهویهم البدیع، الرائق بخطه

 أعیان في األثر خالصة: انظر .المعالة بمقبرة ودفن المشرفة، بمكة) هـ 1014( سنة شوال في - اهللا
/ مةمقد( القاري، علي المال حنیفة، أبي مسند وشرح ،)185/ 3( الدمشقي، المحبي عشر، الحادي القرن

= 
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 من الموجود اسم علیه یطلق مما ذلك وغیر وحیاة وموت وصحة، ومرض وغنى، وفقر ونفع،
 تغدو فإنها بالطیر، تشبیهه بذلك ویشهد الجمیل، الوجه على الطلب في یستعمل ثم تعالى، اهللا

 أصل الحدیث وهذا: "الرازي حاتم أبو وقال ،)1(".بطانا فتروح القوت طلب في تسرح ثم خماصا،
 – القیم ابن اإلمام ویقول ،)2(".الرزق بها یستجلب التي األسباب أعظم من وأنه التوكل يف

 ال وأنه یحتسبون، ال حیث من علیه المتوكلین یرزق سبحانه بأنه إخبار فیه" : -اهللا رحمه
 سبحانه فیرزقها خماًصا أوكارها من تغدو فإنها الطیر في ذلك ترون كما قط، رزق من یخلیهم
 علیه توكلتم فلو الحیوانات، وسائر الطیر من اهللا على أكرم وأنتم رزقه، من بطاًنا جعتر  حتى

   )3(".رزقه منكم أحدا یمنع ولم تحتسبون ال حیث من لرزقكم

 ربه على واعتمد باألسباب أخذ أن بعد سبحانه اهللا على توكل من أن سبق مما ویتضح
 منه طلب أو سبًبا اتخذ ما على ُبغض الو  حرج قلبه في یصبح فال أراد ما له یحصل لم ثم

 ربه إلى ینقاد یجعله وهذا اهللا، فبتیسیر تیسر ولو ،I اهللا بتقدیر إال تعسَّر ما أنه لعلمه العون؛
 بما ویكون تعالى اهللا إلى كلها أموره یفوض وتجعله وٕادبارها، الدنیا بإقبال یبالى وال مطمئن بقلب
    )4(.یده في بما منه أوثق اهللا ید في

، وقدره Y اهللا بقضاء الرضا أهمها من جلیلة وفوائد نافعة ثمارا یقطف بتحقیقه والمرء
 إلى أموره وكل فمن بالقضاء الرضا التوكل ثمرة أن واعلم": - اهللا رحمه – رجب ابن اإلمام یقول
   )5(".التوكل حقق فقد ویختاره له یقضیه بما ورضي اهللا

 رحمه – القیم ابن اإلمام یقول، الغیوب عالم بإذن المرغوب ونیل المطلوب وحصول
 اهللا بإذن بتحقیقه كذلك ویندفع ،)6(".ناله شيء حصول في اهللا على توكله صدق من: "- اهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـ 
 القرن بعد من بمحاسن الطالع والبدر ،)271/ 1( الغزي، العاشرة، المئة بأعیان السائرة والكواكب ،)10

 نثل ، و)106/ 1( اللكنوي، محمد، موطأ على الممجد والتعلیق ،)445/ 1( الیمني، الشوكاني السابع،
  ).527/ 4( الحویني، الرجال، بمعجم النبال

  ).3320/ 8)، (5299اة المصابیح، (ح: ) مرقاة المفاتیح شرح مشك(1
  ).436) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، (ص: (2
  ).287) جالء األفهام، (ص: (3
  ).9/ 124موسوعة الكتیبات اإلسالمیة، باب التوكل على اهللا، (انظر: ) (4
  ).442) جامع العلوم والحكم، (ص (5
  ).2/114، (نستعین یاكوإ  نعبد إیاك منازل بین ) مدارج السالكین(6
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 یحصل التي األسباب أعظم من التوكل: " -اهللا رحمه– القیم ابن اإلمام یقول،  المكروه تعالى
   )1(".المكروه بها ویندفع المطلوب بها

  :عظیمة فوائد وللتوكل: "- اهللا رحمه – السعدي لشیخا ویقول

  .به إال واإلرادات واألفعال األقوال تتم ال وكذلك به، إال والدین اإلیمان یتم ال أنَّه: منها

 أن ُعِلمَ  علیه، توكل إذا بالكفایة عبده اهللا وعد فإذا كفاه، اهللا على توكل من أنَّ : ومنها
 یحصل مما بكثیر أعظم بالتوكل وغیرها الرزق وأحوال نیویة،والد الدینیة األمور من یحصل ما
  .التوكل من العبد قلب انقطع إذا حصل إن

  فیه. علیه ُتوكِّل الذي األمر لتیسیر سبب أكبر اهللا على التوكل أنَّ : ومنها

 األمور جمیعُ  من إلى واستند توكله، في اعتمد أنَّه علم قد اهللا على المتوكل أنَّ : ومنها
 وضعف همته فترت فكلما العبد، فعل: جملتها ومن وتدبیره، تصریفه وتحت ملكه، في اكلِّه

 حصول في والطمع والوثوق ربه، بكفایة وثق وقد قوته، إلى بقوة التوكل هذا َأَمدَّه نشاطه
 مشاهد أمر وهذا فیها، المرغب األعمال على الباعثة األسباب أعظم من أنَّه شك ال المطلوب

  .معلوم

 و حوله من وتبرأ ربه، إلى التام االفتقار أبدى قد حقیقة I اهللا على المتوكل أنَّ : ومنها
 سریعة مهینة، ضعیفة أنَّها لعلمه نفسه على یتكل ولم عمله، من بشيء یعجب ولم قوته،

 الحقیقي، الغنى هو وهذا مطلوبه، حصول في به مستعیًنا ربه، إلى ذلك في لجأ بل االنحالل،
 القیام ینافي ال التوكل أنَّ  فتبین المجهود، غایة أبدى قد ذلك مع وهو وكفایته، بربه استغنى ألنَّه

 القوي قوة على معتمدة عالیة، وهمة صادقة بقوة بفعلها تمامه بل والدنیویة، الدینیة باألسباب
    )2(".العزیز

 ألن، الحرمان أهل من وأصبح بالخسران باء العظیمة العبادة هذه تحقیق في فرط ومن
 رحمه– القیم ابن اإلمام یقول، سبحانه علیه التوكل عدم الهدایة عن والبعد الغوایة أسباب من
 فقد الهدایة إلى التوكل جمع فإذا التوكل عدم من وٕاما الهدایة عدم من إما: آفته فالعبد " : - اهللا

   )3(".كله اإلیمان جمع
                                                           

  ).2/120(نستعین،  وٕایاك نعبد إیاك منازل بین ) مدارج السالكین(1
  ).98) فتح الرحیم الملك العالم في علم العقائد والتوحید واألخالق واألحكام المستنبطة من القرآن، (ص: (2
  ).127/  2، (نستعین وٕایاك نعبد إیاك منازل بین ) مدارج السالكین(3
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 كل إلى موصلة هي التي  العبادة هذه تحقیق على الحرص أشد یحرص أن العبد وعلى
 باهللا القلوب ربط دون األسباب على فقط یعتمد أن من الحذر أشد ولیحذر، I اهللا بإذن خیر
I ،یقول سبحانه، اهللا على التوكل ینافي ذلك أن مّنه ظنا األسباب تحقیق في یسعى ال أو 

 نظره یكون وال ، I اهللا روح من ییأس وال سبحانه، اهللا رحمة من یقنط ال المؤمن إن: "السعدي
 الكریم األسباب مسبب إلى وقت كل قلبه في متلفتا یكون بل الظاهرة، األسباب على مقصورا
 وأن یسرا، عسر بعد له سیجعل بأنه یخلفه، ال الذي ووعده عینیه، بین الفرج ویكون الوهاب،

   )1(".المفظعات وحلول الكربات شدة مع الكربات تفریج وأن الكرب، مع الفرج

  :لخالصةا

 واألخذ به، أمر بما والعمل عنده، بما والیقین علیه، التوكل تعني I باهللا الثقة
 بدون ثقة فال علیها، یقوم التي التفویض ساقُ  وهي التوكل عمود فالثقة شرعها، التي باألسباب

 وعكساً  طرداً  مطردة عالقة العظیم القلبي العمل فلهذا ،الثقة تكون التوكل قدر وعلى ،توكل
  .بالتوكل

  

   .I اهللا بقضاء الرضا: الثاني المطلب
 العارفین ومستراح األعظم اهللا باب وهو المقربین مقامات أعلى من اهللا بقضاء الرضا

 التوكل روح فإنه وحیاتها روحها، وهو كلها الدین مقامات بزمام آخذ" وهو )2(الدنیا وجنة
 الشكر وروح المحبة، صدق لیلود المحب، وصحة المحبة، وروح الیقین، وروح وحقیقته،

 منها شيء یصح وال علیه، تنبني الذي واألساس المقامات، لهذه كالروح الرضى فصار.. ودلیله
   )3(".البتة بدونه

: قال - اهللا رحمه - أنس بن مالك فعن العالمین رب هللا الموحدین المتقین صفة وهو
 ُیعَرفون عالمات التقوى ألهل إنَّ  أال ": ولیق t الزبیر ابن إلى كتب الفقهاء من رجالً  أنَّ  بلغني
 النعماء، على وشكر البالء، على َوَصَبر بالقضاء، َرِضيَ  َمن: أنفسهم من وَیْعرفونها بها،

                                                           
  نظر: مقال ی)، و 319قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار، (ص: ) بهجة (1

 موقع نت: تذكیر المسلمین بأهمیة التوكل على رب العالمین، أبو عبد اهللا حمزة النایلي،
b/showthread.php?t=340113http://www.ahlalhdeeth.com/v .  

    ).2/207) انظر: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((2
  ).218/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((3

http://www.ahlalhdeeth.com/v
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 األسواق، ِمنَ  ُسوقٌ  اإلمام وٕانما القرآن، ألحكام وتال والعهد، بالوعد ووفى اللسان، في وَصَدق
 أهل إلیه حمل الباطل أهل من كان وٕان حقَّهم، الحقِّ  أهلُ  إلیه َحَملَ  الحق أهل من كان فإن

   )1(."باطلهم الباطل

 بقضاء العبد رضي فمتى  I باهللا المرء إلیمان مالزمة صفة  Iاهللا بقضاء والرضا
 ألنه؛ سبحانه اهللا عن راضیة مطمئنة نفسه وأصبحت، قلبه بشاشة اإلیمان خالط سبحانه اهللا

 ما أصابه ما نأ واثقاً  یصیبه ما بكل راضیاً  هادئاً  مطمئناً  فتجده ورحمته بعدله ووثق بكماله آمن
 َال : (r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ و  لیصیبه، یكن لم أخطأه وما لیخطئه كان

 َما َوَأنَّ  ِلُیْخِطَئُه، َیُكنْ  َلمْ  َأَصاَبهُ  َما َأنَّ  َیْعَلمَ  َحتَّى َوَشرِِّه، َخْیرِهِ  ِبالَقَدرِ  ُیْؤِمنَ  َحتَّى َعْبدٌ  ُیْؤِمنُ 
 وأن سبحانه باهللا یتعلقوا أن صغرهم منذ صحابته r النبي علم ولهذا )2().ِلُیِصیَبهُ  َیُكنْ  َلمْ  َأْخَطَأهُ 
 هذا تمثل وقد، لهم الضار النافع وحده وأنه، أحوالهم بكل علیهم ویقدره یقضیه وبما I به یثقوا
 َكِلَماتٍ  ُأَعلُِّمكَ  َأَال ، ُغَالمُ  َیا: (َفَقالَ   r اهللاِ  َرُسولِ  َرِدیفَ  ُكْنتُ :  قال حیث عباس ابن حدیث في
؟ َیْنَفَعكَ  َأنْ  اهللاَ  َلَعلَّ   اهللاَ  اْحَفظِ ، َیْحَفْظكَ  اهللاَ  اْحَفظِ : َقالَ ،  r اهللاِ  َرُسولَ  َیا، َبَلى: ُقْلتُ " ِبِهنَّ

 اْسَتَعْنتَ  َوإَِذا، اهللاَ  َفاْسَألِ  َسأَْلتَ  ِإَذا، الشِّدَّةِ  ِفي َیْعِرْفكَ  الرََّخاءِ  ِفي اهللاِ  ىِإلَ  َتَعرَّفْ ، َأَماَمكَ  َتِجْدهُ 
 َیْكتُْبهُ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  َیْنَفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْلَخْلقُ  اْجَتَمعَ  َفَلوِ ، َكاِئنٌ  ُهوَ  ِبَما اْلَقَلمُ  َجفَّ  َقدْ ، ِباهللاِ  َفاْسَتِعنْ 

وكَ  َأنْ  اْلَخْلقُ  اْجَتَمعَ  َوَلوِ ، َیْسَتِطیُعوا َلمْ  ْلِكتَابِ ا ُأمِّ  ِفي اهللاُ   ُأمِّ  ِفي اهللاُ  َیْكُتْبهُ  َلمْ  ِبَشْيءٍ  َیُضرُّ
 ِفي َفِإنَّ  َتْسَتِطعْ  َلمْ  َوإِنْ ، َفاْفَعلْ  َواْلَیِقینِ  ِبالرَِّضا ِللَّهِ  َتْعَملَ  َأنْ  اْسَتَطْعتَ  َفِإنِ ، َیْسَتِطیُعوا َلمْ  اْلِكتَابِ 
ْبرِ  ْبرِ  َمعَ  النَّْصرَ  َأنَّ  َواْعَلمْ ، َكِثیرًا َخْیرًا َتْكَرهُ  َما َعَلى الصَّ  َمعَ  َوَأنَّ ، اْلَكْربِ  َمعَ  اْلَفَرجَ  َوَأنَّ ، الصَّ
    )3().ُیْسرًا اْلُعْسرِ 

 قبَله ُذِكر وما األصل، هذا على الوصیة هذه جمیع مدارَ  أنَّ  واعلم: "رجب ابن قال
 ِمنْ  له اهللا كتبَ  ما إال ُیصیَبه لن أنَّه علم إذا العبد فإنَّ  إلیه، وراجعٌ  علیه، عٌ متفرِّ  فهو وبعَده،

، خیر ، ونفعٍ  وشرٍّ  حینئذٍ  علم البتة، مفید غیرُ  المقدور خالف على كلِّهم الخلق اجتهادَ  وأنَّ  وضرٍّ

                                                           
الرسول الكریم، عدد من  )، وانظر: نضرة النعیم في مكارم أخالق703/ 11) جامع األصول، ابن األثیر، ((1

  ).1119/ 4المختصین، (
)، صححه 451/ 4)، (2144) سنن الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء في القدر خیره وشره، (ح: (2

  ).566/ 5( ،)2439:ح( األلباني، وفوائدها، فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث ، سلسلةاأللباني
 الصحیحة، األحادیث سلسلة في األلباني ، صححه)354/ 12)، ( 9528) شعب اإلیمان، البیهقي،(ح: (3

  ).496/  5( ،)2382:ح(
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ارُّ  هو وحده اهللا أنَّ   وٕافراَده ،I ربِّه یدَ توح للعبدِ  ذلك فأوجبَ  المانع، المعطي النَّافُع، الضَّ
 ذمَّ  ولهذا المضار، ودفع المنافع جلبَ  بعبادته یقصد إنَّما المعبود فإنَّ  حدوده، وحفظَ  بالطاعة،

، وال ینفعُ  ال من یعبدُ  من I اهللا  وال ینفعُ  ال أنَّه علم فمن شیئًا، عابِدهِ  عن ُیغني وال یضرُّ
،  والسؤال والمحبة والرجاء بالخوف إفراده ذلك هل أوجبَ  ،I اهللا غیرُ  یمنعُ  وال ُیعطي وال یضرُّ

 فیه كان ولو سخطه، یتّقي وأنْ  جمیعًا، الخلق طاعةِ  على طاعته وتقدیم والدعاء، والتضرُّع
 وحال الشدَّة حال في له الدعاء وٕاخالص له، والسؤال به، باالستعانة وٕافراده جمیعًا، الخلق سخطُ 

 في ونسیانه الشدائد، عندَ  له الدعاء إخالص من علیه لمشركونا كان ما بخالف الرَّخاء،
ْ تُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا [: U اهللا قال ُدوِنه، ِمنْ  نفَعه یرجون من ودعاء الرخاء،

َ
فََرأ

َ
قُْل أ

َراَدِ  بِرَْ ٍَة َهْل ُهن  ُ ْمسِ 
َ
ْو أ

َ
هِ أ َراَدِ َ اُهللا بُِ   َهْل ُهن  َ ِشَفاُت ُ  

َ
َ ُت رَْ َِتِه قُْل إِْن أ

ُونَ  ُ ا ُمتََو   مر:َحْسِ َ اُهللا َعلَيِْه َ تََو      )1(".} 38] {الزُّ

ٍء َعِليمٌ [ :تعالى اهللا ویقول ] َوَمْن يُْؤِمْن بِاِهللا َ ْهِد قَلْبَُه َواُهللا بُِ ل  َ ْ
 وما لیخطئه، یكن لم بهأصا ما أن فیعلم سبحانه باهللا والثقة للیقین، قلبه یهد: أي }11{التغابن:

  .لیصیبه یكن لم أخطأه

 فیعلم المصیبة، تصیبه الرجل فهو): َقْلَبهُ  َیْهدِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنْ  َوَمنْ (تفسیر في علقمة وقال
   )2(.ویرضى فیسلم اهللا، عند من أنها

: سبحانه یقول حیث الرضا منزلة بلغ I هللا وتسبیحه ذكره وزاد العبد إیمان قوي ومتى
ْمِس َوَ بَْل ُغُرو َِها َوِمْن آَنَاِء فَاْص [ َك َ بَْل ُطلُوِع ا ش  ِ ْ َ َ َما َ ُقو ُوَن وََسب ْح ِ َْمِد َر  

َهاِر لََعل َك تَْرَ   ْطَراَف ا  
َ
  } 130] {طه:ا ل يِْل فََسب ْح َوأ

. والراحة لوةالس یفید تعالى اهللا ذكر ألن بالتسبیح، الصبر عقیب أمر إنما": الرازي قال
 بقوله والتسبیح بالصبر األمر حكمة إلى أشیر وقد )3("تعالى اهللا لقاء دون للمؤمنین راحة ال إذ

، وقهر عدوك، ذكرك رفع من نفسك، ترضى به ما تنال أن رجاء: أي) َتْرضى َلَعلَّكَ : (تعالى

                                                           
  ).578/ 2) جامع العلوم والحكم  في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم ، الحنبلي، ((1
  ).421/ 23) انظر: جامع البیان عن تأویل أي القرآن، الطبري، ((2
  ).113/ 22) التفسیر الكبیر، ((3
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ْن َ بَْعثَ [ :تعالى كقوله وهذا ربك توحید ظهور من أمنیتك وبلوغ
َ
َك َمَقاًما َعَ  أ َك َر  

َك َ َ َْ  [ :تعالى وقوله ،} 79]{اإلرساء:َ ُْموًدا حى:َو ََسوَْف ُ ْعِطيَك َر      )1(.}5] {الضُّ

 عن یتعوض أن وأمره بالقول، أذیتهم على بالصبر رسوله اهللا أمر: " السعدي وقال
 وغروبها، الشمس طلوع قبل الفاضلة، األوقات هذه في ربه، بحمد بالتسبیح علیه ویستعین ذلك،
 فعلت إن لعلك وساعاته، اللیل وأوقات خصوص، بعد عموم وآخره، أوله النهار، أطراف وفي
 بعبادة عینك وتقر قلبك، ولیطمئن واآلجل، العاجل الثواب من ربك یعطیك بما ترضى ذلك،
    )2(".الصبر علیك حینئذ فیخف أذیتهم، عن بها وتتسلى ربك،

 ما اهللا عند تنال أن طمعا األوقات، هذه في سّبح: "أي) بسبح متعلق َتْرضى َلَعلَّكَ ( و
   )4(".به ترضى بما األعمال هذه على تُثَابُ  لعلك" و ، )3("نفسك ترضى به

 والتسلیم الرضا درجة لبلوغأمر أساس  سبحانه اهللا ذكر كثرة إن: التوفیق وباهللا وأقول
 أرضیته فإن بالرضا التسبیح اهللا قرن حین سابقاً  اآلیة بینته ما وذلك وقدره تعالى اهللا لقضاء
  .الرضا مرتبة وَبلََّغكَ  أرضاك سبحانه

 باهللا رضي من اإلیمان طعم ذاق: (قال rأن النبي  t المطلب عبد بن العباس وعن
   )5().رسوالً  وبمحمدٍ  دینًا، وباإلسالم ربَّاً 

 یوافق ما إال یسلك ولم اإلسالم طریق غیر في یسع ولم تعالى اهللا غیر یطلب لم: "أي
 وذاق قلبه إلى اإلیمان حالوة خلصت فقد صفته هذه كانت من أن في شك وال r محمد شریعة
 وخامر نفسه به واطمأنت إیمانه صح":الحدیث معنى - اهللا رحمه-  عیاض القاضي وقال طعمه،
 من ألن لبهق بشاشته ومخالطة بصیرته ونفاذ معرفته لثبوت دلیل بالمذكورات رضاه ألن باطنه
   )6(".له ولذت تعالى اهللا طاعات علیه سهل اإلیمان قلبه دخل إذا المؤمن فكذا علیه سهل أمرا رضي

 على أحدا تحمد وال ،I اهللا بسخط الناس ترضي ال أن الرضا: "t مسعود ابن وعن
 وال حریص، حرص یسوقه ال الرزق فإن ،I اهللا یؤتك لم ما على أحدا تلم وال ،I اهللا رزق

                                                           
  ).166/ 7اسن التأویل، القاسمي، () انظر: مح(1
  ).516) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، (ص: (2
  ).304/ 16) التفسیر المنیر، الزحیلي، ((3
  ).74/ 4) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، الثعالبي،((4
  )37(ص: ، ) سبق تخریجه(5
  ).2/ 2رح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، () المنهاج ش(6



80  

 الهم وجعل والرضا، الیقین في والفرح الروح جعل وعلمه بقسطه I واهللا كاره، كراهیة ردهی
   )1(". والسخط الشك في والحزن

 نفسه شغل الذي: "الغزالي قال  ،" I اهللا بسخط الناس ترضي ال أن: "قوله تفسیر وفي
 َأنَّ  َعِلمَ  اْلَمْعِرَفةِ  َحقَّ  اللَّهَ  َعَرفَ  َلوْ  ِألَنَّهُ  َمْغُرورٌ  ِفیهِ  اْعِتَقاِدِهمْ  َوَتْحِسینِ  َعْنهُ  النَّاسِ  رضا بطلب
 من وأن سواه ضار وال نافع وال اهللا بید ونفعه ضرره وأن َشْیًئا اللَّهِ  ِمنَ  َعْنهُ  ُیْغُنونَ  َال  اْلَخْلقَ 
 غایة الناس رضا بل الناس علیه وأسخط علیه اهللا سخط اهللا بسخط ومحبتهم الناس رضا طلب

   )2(".ِبالطََّلبِ  َأْوَلى اللَّهِ  فرضا لتنا ال
    )3(".والقدر القضاء مواقع في إال سرور ومالي أصبحت: " العزیز عبد بن عمر وقال
 وأكدراها الهموم تزیل الرضا جنة أن یبین الحدیث هذا نإ :التوفیق وباهللا أقول لهذا

 یقدر ما أن عالماً  لیه،إ خطاه ستبقی سبحانه به واثقاً  وتجعله ،I باهللا وتعلقه القلب من وأحزانها
 القلب مهموم صاحبه ویجعل سبحانه اهللا عن القلب یحجب السخط وأن خیر، محض فهو له

  .سعید غیر اً عاجز ًا محزون
 سعادته؛ سر هو الشعور وهذا وقدره اهللا بقضاء بالرضا الشعور یمأله الذي هو والمؤمن

 صمیم من وهذا سبحانه به المطلقة وثقته انهإیم عن نابع وقضاه I اهللا قدره ما بكل فرضاه
 وعنه سبحانه باهللا ورضا مطلقة وثقة راسخ یمانإ اإلنسان قلب في یجتمع أن یستقیم فال التوحید

 السخط ظالم یبدد اإلیمان فنور وبأقداره، تعالى به الظن وسوء والسخط الشك مع قضائه وعن
  .األحوال سائر في الرحمة وقدوم الخیر بحصول جازمة ثقة على المؤمن ویجعل

 ،الخلق أیدى في مما والیأس، والرضى الصبر منه رأى فإن سبحانه باهللا یثق فهو
 .انجرح ما له یداوى ببلسم الفرح من نصیبه سیحتویه فإنه، سبحانه له المطلق والتفویض

 إلى یصل حتى یقدره فیما له والشكر اهللا بقضاء الرضا من الحال به یرتقي قد بالقدر فالمؤمن"
   )4(".علیه ویقضیه اهللا یقدره ما بكل فیفرح الفرح، منزلة

 وال ،یجزع وال ،یسخط وال ،نفسه وتطمئن، قلبه یسكن I اهللا بقضاء الراضي نجد لهذا
 من ویمنع، یشاء من یهب ،والمانع المعطي فهو I اهللا بید األمور كل أن یعلم ألنه، یحزن

                                                           
  .)32سبقت اإلشارة إلیه، (ص: ) (1
  ).241/ 2) إحیاء علوم الدین، ((2
  ).195، (ص: الحنبلي ) جامع العلوم والحكم، ابن رجب(3
  ).65) اإلیمان بالقضاء والقدر، الحمد، (ص: (4
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 قال حیث لیعطیه اال یمنعه لم تعالى اهللا أن یثق وألنه ،كمهلح معقب وال، لقضائه راد وال یشاء،
 یمنعك لم فإنه لك؛ منه عطاءً  إیاك اهللا منع دعُ ! سفیان یا:" الثوري لسفیان )1(الراعي شیبان
    )2(".لطًفا منعك إنما بخًال،

 ِمنْ  َنْقًصا وََال  ِمْنُه، ُبْخًال  ِه،ِإَلیْ  ُمْحتَاجٌ  اْلَعْبدُ  َما َعْبَدهُ  الرَّبُّ  َیْمَنعِ  َفَلمْ : "القیم ابن ویقول
 َوِلُیْغِنَیهُ  َلُه، ِبالتََّذلُّلِ  َوِلُیِعزَّهُ  ِإَلْیِه، ِلَیُردَّهُ  َمَنَعهُ  َبلْ  ِلْلَعْبِد؛ َحقٌّ  ُهوَ  ِبَما َعَلْیهِ  اْسِتْئثَاًرا َوَال  َخَزاِئِنِه،

 اْلَفْقرِ  َوَلذَّةَ  َلُه، اْلُخُضوعِ  َحَالَوةَ  اْلَمْنعِ  ِبَمَراَرةِ  َوِلُیِذیَقهُ  َیَدْیِه، ْینَ بَ  ِباِالْنِكَسارِ  َوِلَیْجُبَرهُ  ِإَلْیِه، ِباِالْفِتَقارِ 
 َوَرْحَمَتهُ  ُقْدَرِتهِ  ِفي ِحْكَمَتهُ  َوِلُیْشِهَدهُ  اْلِوَالَیاِت، َأْشَرفَ  ِبَعْزِلهِ  َوُیَولِّیهِ  اْلُعُبوِدیَِّة، ِخْلَعةَ  َوِلُیْلِبَسهُ  ِإَلْیِه،
ِتِه،عِ  ِفي  َمَحبَّةٌ  َواْمِتَحاَنهُ  تَْأِدیٌب، َوُعُقوَبَتهُ  َتْوِلَیٌة، َوَعْزَلهُ  َعَطاٌء، َمْنَعهُ  َوَأنَّ  َقْهِرِه، ِفي َوُلْطَفهُ  َوِبرَّهُ  زَّ

   )3(".ِإَلْیهِ  ِبهِ  َیُسوُقهُ  َساِئقٌ  َعَلْیهِ  َأْعَداِئهِ  َوَتْسِلیطَ  َوَعِطیٌَّة،
. عافیة إیاه وابتالءه ،عطاءٌ  المحب المؤمن لعبده  I اهللا منع أن یعلم أن: ذلك وبیان

 عبده خیر في نظر وٕانما عدم، وال بخل عن یمنع لم أنه: وذلك. عطاء منعه: الثوري سفیان قال
  .نظر وحسن اختیارا فمنعه المؤمن

 أو القضاء ذلك ساءه له، خیرا كان إال قضاء المؤمن لعبده یقضي ال سبحانه فإنه 
 صورة في كانت وٕان ونعمة ،المنع صورة في كان وٕان، عطاء المنع المؤمن لعبده فقضاؤه ،سره

 والنعمة العطاء یعد ال وظلمه العبد لجهل ولكن ،بلیة صورة في كان وٕان ،عافیة وبالؤه ،محنة
 لعد وافرا حظا المعرفة من رزق ولو ،لطبعه مالئما وكان ،العاجل في به التذ ما إال والعافیة

 لذته من أكثر بالفقر وتلذذ ،بالعافیة لذته من أكثر بالبالء وتلذذ ،رحمة والبالء نعمة، المنع
  .السلف حال كانت وهذه الكثرة، حال من شكرا أعظم القلة حال في وكان، بالغنى

  .غنى والفقر نعمة، والمنع عافیة، البالء یعد من: الراضي فالعاقل

                                                           
 ٌد َصاِلٌح َزاِهٌد َقاِنٌت هللا، و َكاَن ِفي اْلِعَباَدِة َفاِئًقا َوِبالتََّوكُِّل َعَلى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َواثًَقا، عاصر) أبو محمد، َعابِ (1

سفیان الثوري ویروي عنه، وهو صاحب حكایات عجیبة مرویة منها أنه َكاَن ِإَذا َأْجَنَب َوَلْیَس ِعْنَدُه َماٌء َدَعا، 
ٌة َفَأَظلَّْتُه، َفاْغَتَسَل ِمْنَها، َوَكاَن َیْذَهُب ِإَلى اْلُجُمَعِة، َفَیُخطُّ على غنمه، فیجيء فیجدها على َفَجاَءْت َسَحابَ 

)، 317/ 8حالتها، توفي في حدود السبعین ومائة. انظر: ُحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، (
)، والمنتظم في تاریخ 448/ 6،ابن حبان، ( )، والثقات1016سیر السلف الصالحین، األصبهاني، (ص: 

)، و الوافي بالوفیات، 376/ 4)، و صفة الصفوة، ابن الجوزي، (219/ 8الملوك واألمم، ابن الجوزي، (
  ).118/ 16الصفدي، (

  ).329) صید الخاطر، ابن الجوزي، (ص: (2
  ).328/ 2) زاد المعاد في هدي خیر العباد، ((3
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 وٕاذا. الصالحین بشعار مرحبا: فقل ال،مقب الفقر رأیت إذا أنبیائه بعض إلى اهللا وأوحى
    )1(.عقوبته عجلت ذنب: فقل. مقبال الغنى رأیت

  والحزن التحسر من الشیطان یحدثه لما یستسلم ال أن بالقضاء المؤمن المرء على لهذا
 على والصبر للقدر، التسلیم:  المصائب نزول بعد علیه یجب  بل تعالى، اهللا بقدر  الظن وسوء

 لو ألنه تلوم بدون والمكروه الشر من والواقیة للخیر، الجالبة األسباب عمل مع یصیبه، ما
  .الطاعة عن وألعجزه العمل، عن ألضعفه له الشیطان یبثه لما لماستس

 من إلى أحب أبقت ما وأبقت أحرقت ما أحرقت جمرة ألحس ألن": t مسعود ابن فعن
   )2(".كان لیته یكن لم لشيء أو یكن لم لیته كان لشئ أقول أن

، اْلُمْؤِمنُ : (r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،t ُهَرْیَرةَ  َأِبي وَعنْ   ِمنَ  اهللاِ  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْیرٌ  اْلَقِويُّ
ِعیِف، اْلُمْؤِمنِ   َأَصاَبكَ  َوإِنْ  َتْعَجْز، َوَال  ِباهللاِ  َواْسَتِعنْ  َیْنَفُعَك، َما َعَلى اْحِرْص  َخْیرٌ  ُكلٍّ  َوِفي الضَّ

 َتْفَتحُ  َلوْ  َفِإنَّ  َفَعَل، َشاءَ  َوَما اهللاِ  َقَدرُ  ُقلْ  َوَلِكنْ  َوَكَذا، َكَذا َكانَ  َفَعْلتُ  َأنِّي َلوْ  َتُقلْ  َفَال  ٌء،َشيْ 
    )3().الشَّْیَطانِ  َعَملَ 

 مصیبة تصیبه أو مكروه في اإلنسان یقع عندما:  -  اهللا حفظه – الفوزان الشیخ قال
 ؛! كذا یحصل لم أفعل لم أني لو:  أو ،! هذا عليَّ  حصل ما كذا لتفع أني لو :  یقول ال فإنه
 اللفظ به یشعر ولما استدراكه؛ یمكن ال مما فات ما على الصبر بعدم اإلشعار من ذلك في لما
 على الشیطان وتسلیط ، النفس إیالم من ذلك في ولما والقدر؛ بالقضاء اإلیمان عدم من

  .  والهموم بالوساوس اإلنسان

 أحد، وقعة في بالمسلمین حلَّت التي المصیبة عند الكلمة هذه قالوا الذین اهللا ذمَّ  دوق
ٌء َما قُتِلْنَا َهاُهنَا[: تعالى فقال ْ ِر َ ْ

َ
 قالها مقالة هذه ،}154] {آل عمران: َْو َ َن َ َا ِمَن األ

 یعارضون قالوها المصیبة، من حصل ما المسلمین على حصل لمَّا"  ُأحد"  یوم المنافقین بعض
: تعالى بقوله علیهم اهللا فردَّ  ، العدو إلى خروجهم والمسلمین r النبي على ویعتبون القَدر،

َب َعلَيِْهُم الَقتُْل إَِ  َ َضاِجِعِهمْ [ يَن ُكتِ ِ
َز ا   ] {آل قُْل  َْو ُكنْتُْم ِ  ُ يُوتُِ ْم لََ َ

                                                           
  ).207/ 2ن بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، (مدارج السالكیانظر: ) (1
  ).346/ 4) إحیاء علوم الدین، الغزالي، ((2
  ) صحیح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفویض المقادیر هللا، (3

  ).2052/ 4)، (2664(ح: 
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 البیوت في التحرز منه یمنع وال یقع، أن البد I اهللا من مقدَّر قَدر هذا: أي ،}154عمران:
  . والتلهف

 والضعف، النفس، وٕایالم والحزن، التحسر، إال یفید ال المصیبة نزول بعد"  لو"  وقول
  .للقدر التسلیم بعدم یوحي إنه حیث من العقیدة، على تأثیره مع

 اهللا رعهش مما وآخرته دنیاه في العبد تنفع التي األسباب فعل إلى r النبي وجه فقد
 السبب فعله حال في العبد ویكون والمباحة، والمستحبة، الواجبة، األسباب من لعباده تعالى

 والجمع والمسبب، السبب خلق الذي هو تعالى اهللا ألن وینفعه؛ سببه له لیتم تعالى، باهللا مستعیناً 
 النافعة، باباألس فعل ترك وهو العجز، عن نهى ثم توحید، اهللا على والتوكل السبب فعل بین
 أراد ما خالف وقع ثم السبب، وبذل ینفعه، ما على حرص فإذا ینفع، ما على الحرص ضد وهو
 شیئًا، تجدي ال الكلمة هذه ألن وكذا؛ كذا لكان كذا فعلت أني لو: یقل فال، یكره ما أصابه أو

 ضى،والر  الصبر ینافي وذلك القدر، ولوم التأسف على وتبعث الشیطان، عمل تفتح وٕانما
 لإلیمان المتضمن النافع اللفظ إلى r النبي أرشده ثم فرض، بالقدر واإلیمان واجب، والصبر
 یكون، أن بدَّ  ال تعالى  اهللا قدره ما ألن ؛) فعل شاء وما اهللا قدر: ( یقول أن وهو بالقدر،

  . حكمة عن إال تصدر ال أفعاله ألن فعل؛ اهللا شاء وما للمقدور، التسلیم والواجب

 إلى العجز فیلقیه الشیطان، عمل وهي: عجز حالة: حالتان له المقدور فاته إذا بدوالع
  . اللوم مفتاح هي بل فیها، فائدة وال ،"لو"

 علیه یغلبه ولم یفته، لم قدر لو وأنه ومالحظته، المقدور إلى النظر: الثانیة والحالة
 ،" لو"  قول عن ونهاه ،فواته وحال مطلوبه حصول حال ینفعه ما إلى r النبي فأرشد أحد،

 ولوم والحزن، والتحسر فات، ما على التأسف من فیها لما الشیطان؛ عمل تفتح أنها وأخبره
 من قارنها لما بل ؛"  لو"  لفظ لمجرد هذا ولیس الشیطان، عمل من وذلك بذلك، فیأثم القدر،
 أبو رواه الذي الحدیث فهذا ..الشیطان لعمل الفاتحة اإلیمان لكمال المنافیة بقلبه القائمة األمور
  .بالعبودیة والقیام الكسب، وٕاثبات القدر، إثبات یتضمن وهو العبد، عنه یستغني ال هریرة

 من تجزع وال مأمور، عن تعجز ال: الحدیث هذا معنى في تیمیة ابن اإلسالم شیخ قالو 
   )1(.مقدور

                                                           
  ).133-130رد على أهل الشرك واإللحاد، الفوزان، (اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد والانظر: ) (1
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 فیقول ینفعهم بما أدرى وهو لهم یصلح بما أعلم سبحانه وهو بعباده لطیف سبحانه فاهللا
وا َش ْئًا وَُهَو َ   لَُ ْم [ :سبحانه ب  ْن ُ ِ

َ
ْن تَْ َرُهوا َش ْئًا وَُهَو َخْ ٌ لَُ ْم وََعَ  أ

َ
وََعَ  أ

ْ تُْم َال َ ْعلَُمونَ 
َ
  .} 216] {البقرة:َواُهللا َ ْعلَُم َوأ

 لما النفوس تكرهها التي الخیر أفعال أن في كلها، األمور في مطردة عامة اآلیة وهذه
 من فیها تتوهمه لما النفوسها تحب التي الشر أفعال وأن شك، بال خیر أنها المشقة من فیها

  .شك بال شر فهي واللذة الراحة

 أحب إذا أنه المؤمن، العبد على الغالب ولكن مطردا، األمر فلیس الدنیا، أحوال وأما
 في له فاألوفق له، خیر أنه عنه صرفهی ما األسباب من له I اهللا فقیض األمور، من أمرا

 نفسه، من بالعبد أرحم تعالى اهللا أن یعلم ألنه الواقع، في الخیر ویجعل، I اهللا یشكر أن ذلك،
: سبحانه قال كما منه، األمور بعواقب وأعلم منه بمصلحته وأعلم منه، عبده مصلحة على وأقدر

 وأن ساءتكم، أو سرتكم سواء أقداره، مع تتمشوا أن بكم فالالئق) َتْعَلُمونَ  ال َوَأْنُتمْ  َیْعَلمُ  َواللَّهُ (
   )1(.ترشدون لعلكم له وتنقادوا له تستجیبوا

ر اإلسالمو  ن حكمة وراءه ولكن المذاق؛ كریه مریر شاق هو ما الفرائض من أن ُیقرِّ  ُتهوِّ
 یدري فمن.. قصیرال اإلنساني النظر یراه ال قد مخبوًءا خیًرا به وتحقق مرارته، وتسیغ مشقته،

 العواقب على الُمطَّلع البعیدة، بالغایات العلیم إن. شًرا المحبوب ووراء. خیًرا المكروه وراء فلعل
 النسمة تلك تنسم وعندما. الحقیقة من شیًئا الناس یعلم ال حیث. وحده یعلم الذي هو المستورة،

 الهاجرة، في القلب ویستروح ،الرجاء منافذ وتتفتح المشقة، تهون البشریة النفس على الرخیة
  .رضاء وفي یقین في واألداء الطاعة إلى ویجنح

 مریداً  وال الطبیعیة، المشاعر من یطوف ما علیها منكراً  ال الفطرة، اإلسالم یواجه هكذا
. الرجاء في لها ومفسحاً  الطاعة، على لها مربیاً  ولكن التكلیف، بمجرد الصعب األمر على لها

 ولتحس مجبرة، ال متطوعة ذاتها على ولترتفع خیر هو الذي سبیل في نىأد هو الذي لتبذل
 ویقدرها ویعذرها علیها، كتب ما بمشقة ویعترف ضعفها، مواضع یعرف الذي اإللهي بالعطف
  .والرجاء والتطلع بالتسامي لها ویحدو

                                                           
)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، 573/ 1) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((1

  ).97السعدي، (ص:
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 شقةالم عند تخور وال األولى، الصدمة عند تجزع وال التكلیف، تملّ  فال ُیربیها وهكذا
 اهللا أن تعلم وهي تثبت ولكن. الشدة أمام ضعفها انكشاف عند وتتهاوى تخجل وال البادیة،
یها بعونه ویمدها یعذرها  بعد الخیر فیها یكمن فقد المحنة، وجه في المضي على وتصمم. وُیقوِّ
.. وتلتذ بتح ما على تتهالك وال. والعناء الضنى بعد الكبرى والراحة الُعسر، بعد والُیسرُ  الُضّر،

 یكون وقد المحبوب، خلف مختبًئا المكروه یكون وقد! المتعة وراء كامنة الحسرة تكون فقد
  .البرَّاق المطمع وراء متربًِّصا الهالك

لم في الدخول إنه  حین إال السالم حقیقة النفس تستشعر فما.. الواسع بابه من السِّ
 تجرب أن منها محاولة دون اهللا طاعة في یرالخ وأن.. اهللا اختاره فیما الخیرة أن وتثق تستیقن

 أبواب هي.. المطمئن والسعي الهادئ والرجاء الواثق اإلذعان إن! البرهان منه تطلب وأن ربها
 یوم خرجوا الذین المؤمنون كان لقد. كافة فیه لیدخلوا آمنوا الذین عباده اهللا یدعو الذي السلم
 الِعیر فئة هي إیَّاها اهللا وعدهم التي الفئة تكون أن ویرجون وتجارتها، قریش ِعیر یطلبون بدر

 من المقاتلة ولقاهم تفلت، القافلة جعل اهللا ولكن. قریش من المقاتلة الحامیة فئة ال. والتجارة
 هذا من القافلة تكون فأین. اإلسالم رایة ورفع العربیة الجزیرة في دّوى الذي النصر وكان! قریش
 اهللا اختیار من ألنفسهم المسلمین اختیار یكون وأین! للمسلمین اهللا أراده الذي الضخم الخیر
  !یعلمون ال والناس یعلم واهللا لهم؟

 مكروهات حیاته في یجد أن یتأمَّل حین یستطیع -  الخاصة تجاربه في -  إنسان وكل
 مطلوب من وكم، العظیم الشرِّ  ورائها من كان كثیرة ولذات. العمیم الخیر ورائها من كان كثیرة
 فوت أن اهللا من إنقاًذا كان أنه فترة بعد له تبیَّن ثم فوته؛ على حسرات نفسه یذهب اإلنسان كاد

 ثم، لفظاعتها یتقطع یكاد الهثًا اإلنسان تجرَّعها محنة من وكم، حینه في المطلوب هذا علیه
 ال اإلنسان إن الطویل، الرخاء ینشئه لم ما الخیر من حیاته في له تنشئ هي فإذا فترة بعد ینظر
   )1(!.یستسلم؟ لو اإلنسان على فماذا، یعلم وحده واهللا، یعلم

ً ا[ :سبحانه ویقول ْن تَْ َرُهوا َش ْئًا َوَ َْعَل اُهللا ِ يِه َخْ ًا َكثِ
َ
] َ َعَ  أ

  .}19{النساء:

                                                           
  ).225-1/223(سید قطب، ) انظر: في ظالل القرآن، (1
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 خیًرا تكرهونه الذي الشيء ذلك في اهللا ویجعل شیًئا تكرهوا أن فعسى: "والمعني
   )1(".كثیًرا

 الخیر، إلى وأدنى وأحمد الدین في أصلح هو ما النفس كرهت فربما: "الزمخشري وقال
   )2(".الصالح أسباب في للنظر ولكن ذلك، بضد هو ما وأحبت

 یجب ال أنه اآلیة تنبه وبذلك خیر، فیه ویكون تكرهه، شيء ربّ ": األصفهاني وقال
 تعُرض الكراهیة تكون وقد والشرع العقل یقتضیه ما یفعل أن علیه بل هواه عیتب أن اإلنسان على

    )3(."لمصلحة
 قصة في المعنى هذا تبین كما اً محض اً خیر  یكون قد الشر إن :وباهللا التوفیق وأقول

 محض شر u الخضر فعله ما ظاهر السفینة، لهم خرق حین المساكین مع الصالح العبد
 أن الحقیقة لكن، لهم الرزق جلب في سبب هو الذي األساس المصدر للمساكین عطل نهإ حیث

 استیالء وهو منه أعظم لضرر اتقاًءا كان السفینىة كخرق بسیط فضرر بعینه الخیر هو فعله ما
 اهللا تقدیر فكان وعیب، خرق كل من لسالمتها نظراً  عنهم غصباً  السفینة تلك على الظالم الملك

 لهم محض خیر تدبیر هو ما فیه ویعطلها یخرقها ألن الصالح العبد هذا سخر بأن سبحانه
 رزقاً  ومعیته سبحانه اهللا بعون ویجلبوا علیها یعملوا وحتى لهم السفینة تلك بقاء على وحفاظاً 

ِفينَُة فََ نَْت  َِمَساِكَ  [ :بقوله فعله في الحكمة تعالى اهللا وبین  .به یقتاتوا حتى ا ا س  م 
َ
أ

ِ ي
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْحِر فَأ ُخُذ ُ   َسِفينٍَة َغْصبًاَ ْعَملُوَن ِ  ا َ

ْ
] بََها َوَ َن َوَراَءُهْم َ ِلٌك يَأ

  } 79{الكهف:

 عاصفة البالء ریاح به هبت إن یحرص أن تعالى اهللا بقضاء الراضي المؤمن على لهذا
 یحزنه وما یؤلمه ما كل وأن ،یسر سیخلفه عسرهأن  ویثق، به ویتعلق I باهللا حاجته نزلیُ  أن
 شدته وأن ،البالء هذا من اخراجه على قادر سبحانه وأنه سبحانه اهللا ىعل هین یكدره وما

ا[: یقول سبحانه فهو ،الحق فوعده ،یسر سیعقبها ا* فَإِن  َمَع الُعْ ِ  ُْ ً ] إِن  َمَع الُعْ ِ  ُْ ً
 سعة شدةال بعد: أي سعة، الشدة مع: "یعني)  ُیْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  َفِإنَّ : ( والمعنى} 6- 5{الرشح:

                                                           
نظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، السیوطي، یو )، 123/ 8) جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((1

)2 /465.(  
  ).491/ 1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ((2
  .یسیر )، بتصرف1153/ 3) تفسیر الراغب األصفهاني، ((3
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 الجنة ینال الدنیا، في المشقة احتمل إذا: یعني اآلخرة، في سعة الدنیا شدة بعد: ویقال الدنیا، في
    )1(". التأكید وجه على)  ُیْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإنَّ : (قال ثم اآلخرة، في

 له ویفوضه أمره ویسلم I اهللا قدره لما نفسه وتطمئن یصبر أنوعلى المرء المسلم 
 على اهللا نعمة تمام من " أن یعلم أن علیهو  علیه، یقضیه فیما الحكمة یعلم أن دون هسبحان
 له مخلصین فیدعونه توحیده، إلى یلجئهم ما والضر الشدة من بهم ینزل أن المؤمنین عباده
 علیه، التوكل من لهم فیحصل بغیره، ال به قلوبهم فتتعلق سواه، أحدا یرجون ال ویرجونه الدین،
 من علیهم نعمة أعظم هو ما الشرك من والبراءة طعمه، وذوق اإلیمان وحالوة إلیه، ةواإلناب
 الدین هللا المخلصین التوحید ألهل یحصل وما الضر، أو الجدب أو والخوف، المرض زوال
 آدم ابن یا: قیل ولهذا إیمانه، بقدر نصیب ذلك من مؤمن ولكل مقال، عنه یعبر أن من أعظم

  .سیدك باب قرع من فیها أكثرت ةحاج في لك بورك لقد
 معرفته لذیذ من لي فیفتح دعوهفأ حاجة I اهللا إلى لي لیكون إنه: الشیوخ بعض وقال

 النفس ألن ذلك؛ عني صرفی أن أو حاجتي قضاء لـــیعج أن عهـــم أحب ال ما مناجاته وحالوة
   )2(".حظها إال ترید ال

 الرضا في األمثلة أروع ضرب قدف العظیم األدب هذا یجسد ما r سیرته في ونجد
 َأِبي َلىعَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َدَخْلَنا: َقالَ  ،t َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  لجالله المطلق والتسلیم بقضائه
ْبَراِهیمَ  )4(ِظْئًرا َوَكانَ  ،)3(الَقْینِ  َسْیفٍ   َدَخْلَنا ُثمَّ  ُه،َوَشمَّ  َفَقبََّلُه، ِإْبَراِهیَم،  r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأَخذَ  ،u ِإلِ
 ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َلهُ  َفَقالَ  َتْذِرَفاِن، r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْیَنا َفَجَعَلتْ  ِبَنْفِسِه، َیُجودُ  َوإِْبَراِهیمُ  َذِلكَ  َبْعدَ  َعَلْیهِ 

 َفَقالَ  ِبُأْخَرى، َأْتَبَعَها ُثمَّ  ،»َرْحَمةٌ  ِإنََّها َعْوفٍ  اْبنَ  َیا: «َفَقالَ  ؟r اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َوَأْنتَ : t َعْوفٍ 
 ِبِفرَاِقكَ  َوإِنَّا َربَُّنا، َیْرَضى َما ِإالَّ  َنُقولُ  َوالَ  َیْحَزُن، َوالَقْلبَ  َتْدَمُع، الَعْینَ  ِإنَّ : (َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى

    )5().َلَمْحُزوُنونَ  ِإْبرَاِهیمُ  َیا
                                                           

  ).3/594) بحر العلوم ، السمرقندي، ((1
  ).280/ 2) اآلداب الشرعیة، ابن مفلح، ((2
ف وسكون الیاء آخره نون صفة ألبي سیف أي الحداد، ویطلق على كل صانع، یقال: ) (القین): "بفتح القا(3

  ).458/ 5َقاَن الشيء إذا أصلحه"، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، المباركفوري، (
) "بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمزة أي مرضعًا، وأطلق علیه ذلك؛ ألنه كان زوج المرضعة، وأصل (4

رت الناقة إذا عطفت على غیر ولدها، فقیل ذلك للتي ترضع ولد غیرها، وأطلق ذلك على الظئر من ظأ
)، وانظر: فتح الباري شرح صحیح 458/ 5زوجها؛ ألنه یشاركها في تربیته غالبًا"، المرجع السابق، (

  ).151/ 1البخاري، ابن حجر، (
  ).83/ 2)، (1303، (ح: »ِإنَّا ِبَك َلَمْحُزوُنونَ « :r) صحیح البخاري، كتاب الجنائز،  َباُب َقْوِل النَِّبيِّ (5
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 فعن أذان كل عند استذكاره وعلى المعنى ذاه تذوق على نالمسلمی r النبي حث ولهذا
 ال أن أشهدُ  وأنا: المؤذن یسمعُ  حینَ  قال َمن: (قال r اهللا رسول عن ،t وقاص أبي بن سعد
 رسوًال، وبمحمدِ  ربًا، باهللا رضیتُ  ورسوُله، عبُده محمداً  وأنَّ  له، شریكَ  ال وحَده اهللاُ  إال إله

   )1().له ُغِفرَ  دینًا، وباإلسالمِ 

 َعِلْمتَ  َما َأْحِیِني اْلَخْلِق، َعَلى َوُقْدَرِتكَ  اْلَغْیَب، ِبِعْلِمكَ  اللَُّهمَّ : (دعائه في یقول نوكا
 اْلَغْیبِ  ِفي َخْشَیَتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  ِلي، َخْیرًا اْلَوَفاةُ  َكاَنتِ  ِإَذا َوَتَوفَِّني ِلي، َخْیرًا اْلَحَیاةَ 

 َوَأْسَأُلكَ  َواْلِغَنى، اْلَفْقرِ  ِفي اْلَقْصدَ  َوَأْسأَُلكَ  َوالرَِّضا، اْلَغَضبِ  ِفي َواْلَحقِّ  اْلَعْدلِ  ةَ َوَكِلمَ  َوالشََّهاَدِة،
 اْلَمْوِت، َبْعدَ  اْلَعْیشِ  َبْردَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَقَضاِء، َبْعدَ  الرَِّضا َوَأْسأَُلكَ  َتْنَقِطُع، َال  َعْینٍ  َوُقرَّةَ  َیِبیُد، َال  َنِعیًما

 ِفْتَنةٍ  َوَال  ُمِضرٍَّة، َضرَّاءَ  َغْیرِ  ِفي ِلَقاِئَك، ِإَلى الشَّْوقَ  َوَأْسأَُلكَ  َوْجِهَك، ِإَلى النََّظرِ  َلذَّةَ  َوَأْسأَُلكَ 
یَماِن، ِبِزیَنةِ  َزیِّنَّا اللَُّهمَّ  ُمِضلٍَّة،    )2().ُمْهَتِدینَ  ُهَداةً  َواْجَعْلَنا اإلِْ

  :الخالصة

 المرء ثقة مظاهر من مظهر هي للعباد واختیاره تدبیره وحسن I اهللا بقضاء الرضا إن
 كفرحه واالبتالء بالحزن َفِرحَ  ولما علیه یقدره ما بكل رضيَ  لما I باهللا ثقته فلوال I باهللا

 إال ألحد ذاك ولیس خیر، كله أمره إن المؤمن، ألمر عجبا: (r النبي یقول والسخاء بالنعمة
   )3().له خیرا فكان صبر ضراء، أصابته وٕان له، خیرا فكان ر،شك سراء أصابته إن للمؤمن،

 الحیاة في إال لیس بها سیسعد التي الحقیقة واللذة الحقیقي الفرح أن یعلم I باهللا فالواثق
 ولد فقد أو مال بنقص ولیس وأكدارها الدنیا بتكالب لیس الحقیقي والشقاء) األخرویة( الحقیقیة

  . اآلخرة بشقاء وٕانما

ِت َال تََ ل ُم َ ْفٌس إِال  بِإِْذنِِه فَِمنُْهْم َشِ   وََسِعيدٌ [: تعالى یقول
ْ
] يَْوَم يَأ

] ِ  َجن ٍة َ ِ َةٍ *  َِسْعيَِها َراِضيَةٌ * وُُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ [: تعالى ویقول} 105{هود:
  } 10- 8{الغاشية:

                                                           
)، قال األرنؤوط: 395/ 1)،(525) سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب ما یقول إذا سمع المؤذن، (ح: (1

  إسناده صحیح.
بان، باب صفة الصالة، ذكر جواز دعاء المرء في الصالة بما لیس في كتاب اهللا، ) صحیح ابن ح(2

  .)184: ص(، rالنبي  صالة صفة في كتاب  )، صححه األلباني305 /5)، (1971(ح:
  ).62(ص:) سبق تخریجه، (3
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 وحتماً ، صبرنا یضیع ولن، ایخذلن لن شاكر رب لنا أن نعلم ونحن نرضي ال فلماذا
إِْن َ ْعلَِم اُهللا ِ  قُلُو ُِ ْم َخْ ًا يُْؤتُِ ْم [: سبحانه یقول، الحق ووعده وعدنا كما سیجیزنا

ِخَذ ِمنُْ ْم َو َْغِفْر لَُ مْ 
ُ
ا أ  سیؤتیك وُحرمته ترجوه كنت خیر فكل }70] {األنفال:َخْ ًا ِ م 

 الهبات تأتیه العبد نیة صالح فبقدر، نیتك حتوصح الشرط لزمت إن منه، خیراً  I اهللا
  .سبحانه منه والعطایا

 رأس هو الذي اإلیمان على الحاملة تقواه من شیئاً  قلوبكم في وجد إن": البقاعي یقول
 الدنیا في المغانم من علیكم به یفتح أن وهو منكم أخذه مما خیراً  سیؤتیكم خیر كل وعلى الخیر

 تتمناها عطّیة وكل  )1(."ذنوبكم من سلف ما لكم ویغفر ألخرىا في الثواب من لكم ویدخره
 إن منها، خیراً  سبحانه اهللا سیؤتیك إلیها، عینیك لتمدّ  الشیطان لك فیوسوس غیرك، عند وتراها
  .الشرط لزمت

إِن  اَهللا َال [ :تعالى قال منه، خیراً  سیؤتیك أنه سبحانه بوعده ثق منك، ُأخذ خیر كل
  } 9] {آل عمران:ادَ ُ ِْلُف ا ِميعَ 

 

  .I باهللا الیقین: الثالث المطلب
 تنافس وفیه العارفون، تفاضل وبه الجسد، من الروح بمنزلة اإلیمان من الیقین إن
  .الجوارح أعمال روح هي التي القلوب أعمال روح وهو العاملون، شمر وٕالیه المتنافسون،

   ابن قال كما كله، ماناإلی هو بل، I باهللا المرء إیمان صدق على عالمة وهو
 مالك الیقین: )3( -  اهللا رحمه – الوراق بكر أبو وقال ،)2("كله اإلیمان الیقین: " t مسعود

                                                           
  .یسیر )، بتصرف334/ 8) نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، ((1
  ).11/ 1: "بني اإلسالم على خمس"،  ( r) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان،  باب قول النبي (2
) هو محمد بن عمر الوّراق الترمذي ویلقب بـ "الحكیم"، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعالم التصوف (3

له كتب مشهورة في التصوف، و السني في القرن الثالث الهجري، أصله من ترمذ وسكن بلخ، 
الجوارح بالشهوات غرس  والریاضیات، والمعامالت، واألدب، وقد أسند الحدیث، ومن كالمه: " من أرضى

  في قلبه شجر الندامات"، ومن كالمه أیضًا: " َلْو ِقیَل ِللطََّمِع: َمْن َأُبوَك؟ َقاَل: الشَّكُّ ِفي اْلَمْقُدوِر، 
، َوَلْو ِقیَل: َما َغاَیُتَك؟ َقاَل: اْلَحَرَماُن"، وتوفي    - ه اهللا رحم -َوَلْو ِقیَل: َما ِحْرَفُتَك؟ َقاَل: اْكِتَساُب الذُّلِّ

)، وطبقات الصوفیة، السلمي، (ص: 374انظر: طبقات األولیاء، ابن الملقن، (ص:  هـ. 240عام 
  ).166/ 4)، و صفة الصفوة، ابن الجوزي، (236/ 10)، وحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء (178
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یَمان على اْلَیِقین مَدار ِألَن وذلك ؛)1("اإلیمان كمال وبه، القلب  َجاءَ  َوَما َوقدره، وبقضائه ِباللَّه اْإلِ
یَمان یجب َما لكل ُمَتَضّمن ُهوَ فَ  ووعیده، بوعده الثَِّقة َمعَ  رسله ِبهِ   اْلقلب ِفي ُحُلوله َسَببو  ِبِه، اْإلِ
یَمان شطري أحد طاقته ِبقدر الَعْبد یْكسب أنه یَمان كمل َفِإذا اْإلِ  الیقین وألن ؛)2(.اْلَیِقین حصل اْإلِ
 إذا الیقین وألن والنفس؛ القلب تهذیب في السبب هو العقل وتهذیب، العقل تهذیب في العمدة هو

 منه علماً  العادة في الناس منه یخاف مما یخاف فال، كثیرة شعب منه تشعبت القلب على غلب
 اطمئناناً  الدنیا مصائب علیه ویهون، لیصیبه یكن لم أخطأه وما، لیخطئه یكن لم أصابه ما بأن
 ،فیه الناس یسعى فیما یسعى فال، بها یغتر فال، الدنیا نفسه وتزدري، اآلخرة في وعد بما

   )3(.وحجرها الدنیا، ذهب عنده فیستوي، ویكدحون، ویكدون

 ومالئكته، I باهللا القلب أیقن فإذا كله، اإلیمان أصل هو الیقین أن" أیضاً  ومراده
 باألعمال تعالى اهللا للقاء لالستعداد كلها الجوارح انبعثت اآلخر، والیوم ورسله، وكتبه،

   )4(".الصالحة

  :هي أمور بأربعة للعبد یحصل الكامل فالیقین

 لجمیع تدبیر وال تصریف وال ،I باهللا إال قوة وال حول ال بأنه العبد یعلم أن: األول لیقینا 
  .شيء بیدها لیس والموجودات المخلوقات فكل وحده، اهللا بأمر إال المخلوقات

 وٕارادته وٕاذنه I اهللا بأمر إالتحصل  ال والنتائج، والبواعث واألسباب، واألشكال
  ).إله ال( معنى هو وهذا اهللا، بإذن إال یضر وال الكون في شيء ینفع وال ،سبحانه

 یفعل وأنه مطلقة، قدرته وأن له، شریك ال وحده القادر هو اهللا أن العبد یتیقن أن: الثاني الیقین 
 شيء، كل خالق وأنه وأفعاله، إرادته في لغیره یحتاج وال یرید ما ویحكم یشاء ما

 هو وهذا سواه، دون وحده العبادة یستحق الذي المعبود هوو  كله، األمر وبیده
  ).اهللا إال( معنى

                                                           
  ).399-2/397) انظر: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((1
  ).102/ 2) انظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر، المناوي، ((2
    ).614) انظر: حجة اهللا البالغة، الدهلوي، (ص: (3
  ).14/ 1) فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن رجب، ((4
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 ینالها أن یمكن وال والتقوى، باإلیمان هي واآلخرة الدنیا في والفالح السعادة أن: الثالث الیقین
  أحواله. جمیع في I محمد الحسنة باألسوة باقتدائه إال حیاته في اإلنسان

ْسَوةٌ َحَسنٌَة  َِمْن َ َن يَرُْجو لََقْد  َ [: سبحانه قال كما
ُ
َن لَُ ْم ِ  رَُسوِل اِهللا أ

ً ا   } 21] {األحزاب:اَهللا َوا َْوَم اآلَِخَر وََذَكَر اَهللا َكثِ

 ومنهج طریق بغیر تفید ال واألعمال واألسباب واألشكال، األجسام جمیع أن: الرابع الیقین 
   )r.)1 الرسول

 لدى والیقین الثقة، منسوب مؤشر إلى تشیر وضعفه یماناإل قوة معیار فإن هذا وعلى
 نفسه، وارتاعت تعالى، باهللا وثقته یقینه ضعف یمانه،إ ضعف فمن I باهللا المسلم المرء

 في سببٌ  أنهم معتقداً  السادات فیها لیرضي إلیها؛ بكلیته ركضو  الدنیا، على حسرات وتقطعت
 الكامل والیقین"  ، I به یقینه وقوي تعالى باهللا هثقت قویت إیمانه قوي ومن بالیاه، وكشف رزقه
 I هللا محبةً  فیمتلئ وغم، وهم، وسخط، وشك، ریب، كل عنه وینتفى وٕاشراقًا، نوراً  القلب یمأل

   )2(."إلیه وینیب علیه ویتوكل له، ویشكر به ویرضى منه، وخوفاً 

 َتْحَمَدُهمْ  َوَأنْ  اِهللا، ِبَسَخطِ  لنَّاَس ا ُتْرِضيَ  َأنْ  اْلَیِقینِ  َضْعفِ  ِمنْ  ِإنَّ : ( r النبي ویقول
 َیُردُّهُ  َوَال  َحِریٍص، ِحْرُص  َیُجرُّهُ  َال  اهللاِ  ِرْزقَ  ِإنَّ ، اهللاُ  ُیْؤِتكَ  َلمْ  َما َعَلى مَُّهمْ َتذُ  َوَأنْ  اِهللا، ِرْزقِ  َعَلى
   )3().َكارِهٍ  ُكْرهُ 

 وینقص بالطاعة، یدیز  اإلیمان ألن المحرمات؛ ارتكاب الیقین ضعف أسباب من یعني
 من خوًفا فیه ألن محرمة؛ معصیة تعالى اهللا بسخط الناس إرضاء أن على فدل بالمعصیة،

   )I.)4 اهللا من الخوف فوق المخلوق

 هو الخالق بسخط الخلق إرضاء على اإلنسان یحمل وٕانما: "الشیخ آل سلیمان وقال
 قدرة ال عاجزون فقراء العبید فإن بسخطه، أرضاهم لما هللا خالًصا خوفه كان فلو منهم، الخوف

                                                           
  ).796/ 1) انظر: موسوعة فقه القلوب، التویجري، ((1
  .، بتصرف یسیر)398/ 2( ابن القیم، نستعین،)  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك (2
)، َوُرِوي َذِلَك َعِن اْبِن َمْسُعوٍد 383/ 1)، (203) شعب اإلیمان، البیهقي، القدر خیره وشره من اهللا ، (ح: (3

  .ِمْن َقْوِلِه َمرًَّة، َوَمْرُفوًعا ُأْخَرى
  ).372) انظر: التمهید لشرح كتاب التوحید، صالح آل الشیخ، (ص: (4
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 أن المخلص بالموحد یحسن فكیف ، I اهللا فمن نعمة من بهم وما البتة، ضر وال نفع على لهم
 كله، الخیر وبیده كله، الحمد وله كله، الملك له الذي العالمین رب رضاء على رضاهم یؤثر
ْ ُر [: تعالى قال كله، الخیر ومنه

َ
 ذلك أن تعالى أخبر وقد ،} 123] {هود:ُ  هُ َو َِ ِْه يُرَْجُع األ

ُهْم قَْوٌم َال [ :قوله في المنافقین صفات من   
َ
َشد  رَْهبًَة ِ  ُصُدورِِهْم ِمَن اِهللا َذ َِك بِ 

َ
ْ تُْم أ

َ
َأل

  :قیل ما أحسن وما، } 13]{احلرش:َ ْفَقُهونَ 

  )2(،)1(".تراب التراب فوق الذي فكل...  المنى غایة یا الود منك صح إذا

 من شيء طاعة َعَلى یقدم فكیف تراب، فهو التراب فوق مخلوق كل أن تحقق فمن
 لشيء هذا إن الوهاب الملك بسخط التراب ُیرضي كیف أم األرباب؟ رب طاعة َعَلى التراب
  !عجاب

 جد ا، كثیرة مواضع في والمنع بالعطاء I اهللا تفرد وهو األصل هذا َعَلى القرآن دلّ  وقد
اِس ِمْن رَْ ٍَة فََال ُ ْمِسَك  ََها َوَما ُ ْمِسْك فََال ُ رِْسَل َ ُ ِمْن [: تعالى كقوله َما َ ْفتَِح اُهللا  ِلن 

  } 2] {فاطر:َ ْعِدهِ وَُهَو الَعِز ُز ا َِكيمُ 

ال  ُهَو َو ِْن يُرِْدَك ِ َ [ :تعالى وقوله ْ ٍ فََال َو ِْن َ ْمَسْسَك اُهللا بُِ   فََال َ ِشَف َ ُ إِ
  } 107] {يونس:َراد  ِلَفْضِلِه يُِصيُب بِِه َمْن  ََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ وَُهَو الَغُفوُر ا ر ِحيمُ 

َراَدِ َ اُهللا بُِ   َهْل ُهن  [ :تعالى وقوله
َ
ْ تُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا إِْن أ

َ
فََرأ

َ
قُْل أ

َراَدِ  بِرَ 
َ
ْو أ

َ
هِ أ ُ َ ِشَفاُت ُ   ْ ٍَة َهْل ُهن  ُ ْمِسَ ُت رَْ َتِِه قُْل َحْسِ َ اُهللا َعلَيِْه َ تََو  

ُونَ  مر:ا ُمتََو    } 38] {الزُّ

 نُوٍح إِْذ قَاَل [: لقومه قال أنَّه u نوح نبیه عن حاكًیا تعالى وقوله
َ
أ َواتُْل َعلَيِْهْم َ بَ

ُعوا لَِقْوِمِه يَا قَْوِم إِْن َ َن َكُ َ َعلَيْ ُ  ِ ْ
َ
أ ُْت فَ ْم َمَقاِ  َوتَْذِك ِي بِآَيَاِت اِهللا َ َعَ  اِهللا تََو  

ًة ُ م  اقُْضوا إَِ   َوَال ُ نِْظُرونِ  ْ ُرُ ْم َعلَيُْ ْم ُ م 
َ
َ َءُ ْم ُ م  َال يَُ ْن أ ْ َرُ ْم َوُ َ

َ
] أ

  } 71{يونس:

                                                           
  ).212) دیوان عبد الغني النابلسي، النابلسي، (ص: (1
  ).426) تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى هو حق اهللا على العبید، (ص: (2
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إِال  اْ َ َاَك َ ْعُض آَ َِهتِنَا  ُِسوٍء إِْن َ ُقوُل [:  u هود نبیه عن حاكًیا تعالى وقوله
ُ ونَ  ا  ُْ ِ    بَِريٌء ِ م 

َ
ْشِهُد اَهللا َواْشَهُدوا  

ُ
يًعا ُ م  َال * قَاَل إِ   أ ِمْن ُدونِِه فَِكيُدوِ  َ ِ
ُْت َ َ اِهللا َر   َوَر  ُ ْم َما ِمْن َداب ٍة إِال  ُهَو *ُ نِْظُرونِ  آَِخٌذ بِنَاِصيَتَِها إِن  َر   َ َ إِ   تََو  

اٍط ُ ْستَِقيمٍ     )1(.}56-54] {هود:ِ َ

   )2(!".ترید؟ اهللا غیر أمدبًِّرا": فضیل له َفَقالَ  الفاقة، فضیل ِإَلى رجل وشكا

 ِبَأْمرِ  اْلِقَیامِ  ِفي اْلَیِقینَ  َیَتَضمَّنُ  اْلَیِقینَ  َفِإنَّ : "- اهللا رحمه -  تیمیة ابن اإلسالم شیخ ویقول
 ِبَسَخطِ  َأْرَضْیَتُهمْ  َفِإَذا َوَتْدِبیِرِه، َوَخْلِقهِ  اللَّهِ  ِبَقَدرِ  اْلَیِقینَ  َوَیَتَضمَّنُ  َطاَعِتِه، َأْهلَ  اللَّهُ  َوَعدَ  َوَما اللَّهِ 
ْنَسا َیْحِملُ  إنََّما َفِإنَّهُ  ِبِرْزِقِه، َوَال  ِبَوْعِدهِ  الَ  ُموِقًنا َتُكنْ  َلمْ  اللَّهِ   ِفي َما إَلى َمْیلٌ  إمَّا َذِلكَ  َعَلى نَ اْإلِ

 اللَّهُ  َوَعدَ  ِبَما َتْصِدیقٍ  َضْعفُ  َوإِمَّا. ِمْنُهمْ  َیْرُجوهُ  ِلَما اللَِّه؛ ِبَأْمرِ  ِفیِهمْ  اْلِقَیامَ  َفَیْتُركُ  الدُّْنَیا، ِمنْ  َأْیِدیِهمْ 
 َوَرَزَقكَ  َنَصَركَ  اللَّهَ  َأْرَضْیتَ  إَذا َفِإنَّك َواْآلِخَرِة، الدُّْنَیا ِفي َوالثََّوابِ  َوالتَّْأِییدِ  النَّْصرِ  ِمنْ  َطاَعِتهِ  َأْهلَ 

 اْلَیِقیِن، َضْعفِ  ِمنْ  َوَذِلكَ  َلُهْم؛ َوَرَجاءً  ِمْنُهمْ  َخْوًفا َیُكونُ  إنََّما ِبَسَخِطهِ  َفِإْرَضاُؤُهمْ  ُمْؤَنَتُهْم، َوَكَفاكَ 
 َكاَن، َشاءَ  َما َفِإنَّهُ  َلُهْم، َال  اللَّهِ  إَلى َذِلكَ  ِفي َفاْألَْمرُ : َمَعك َیْفَعُلوَنهُ  ُهمْ َأنَّ  َتُظنُّ  َما َلك ُیَقدَّْر  َلمْ  َوإَِذا
 وَالَ  َتَخْفُهمْ  َفَال  َیِقیِنِك، َضْعفِ  ِمنْ  َذِلكَ  َكانَ  ُیَقدَّْر  َلمْ  َما َعَلى َذَمْمَتُهمْ  َفِإَذا َیُكْن، َلمْ  َیَشأْ  َلمْ  َوَما

 اللَّهُ  َذمَّهُ  َوَمنْ  اْلَمْحُمودُ  َفُهوَ  َوَرُسوُلهُ  اللَّهُ  َحِمَدهُ  َمنْ  َلِكنْ  َوَهَواَك؛ َنْفِسكَ  ِجَهةِ  ِمنْ  ُذمَُّهمْ تَ  وََال  َتْرُجُهمْ 
   )3(".اْلَمْذُمومُ  َفُهوَ  َوَرُسوُلهُ 

 َلُه، ِبَتْدِبیِرهِ  َوَرِضيَ  ُكلَِّها، ُأُموِرهِ  ِفي ِباللَّهِ  َوِثقَ  اْلَیِقیَن، َحقَّقَ  َفَمنْ : "رجب ابن ویقول
 اْلَمْكُروَهِة، ِباْألَْسَبابِ  الدُّْنَیا َطَلبِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَمَنَعهُ  َوَخْوًفا، َرَجاءً  ِباْلَمْخُلوِقینَ  التََّعلُّقِ  َعنِ  َواْنَقَطعَ 

 ِمنَ  َشْيءٌ  َلهُ  َیُكنْ  َلمْ  إِنْ وَ  النَّاِس، َأْغَنى ِمنْ  َوَكانَ  َحِقیَقًة، الدُّْنَیا ِفي َزاِهًدا َكانَ  َكَذِلكَ  َكانَ  َوَمنْ 
   )4(".ُشُغًال  ِباْلِعَباَدةِ  َوَكَفى ِغًنى، ِباْلَیِقینِ  َوَكَفى َواِعًظا، ِباْلَمْوتِ  َكَفى: َعمَّارٌ  َقالَ  َكَما الدُّْنَیا

] قُْل ُ   ِمْن ِعنِْد اهللاِ [: تعالى قوله به استحضر یقیًنا أوتي فمن: "المناوي ویقول
 أبصره ربه خبر من بأذنه سمع فما یضطرب، ولم وسكن فقرَّ  عیاًنا، الخیر فشاهد ،}78{النساء:

                                                           
  ).143- 142/ 3(ابن رجب، ) انظر: مجموع الرسائل، (1
  ).93/ 8) حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((2
  ).52- 51/ 1) مجموع الفتاوى، ((3
  ).181/ 2) جامع العلوم والحكم، ((4
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 ورضي الثواب، نال وهللا وباهللا اهللا من الكل أن تیقن فمن الیقین، هو القلب وبصر قلبه، بعین
    )1(".لغیره یلتفت ولم عنه، اهللا ورضي اهللا، عن

 الجنة إلى اشتیاقاً  لطار ینبغي كما القلب في وقع الیقین أن لو: "الثوري سفیان وقال
   )2(".النار من وهرباً 

 یقول ،I اهللا بغیر اً معلق قلبه كان إن الیقین من الدرجة تلك على المرء یحصل وال
 َوَحَرامٌ  ،I اللَّهِ  َغْیرِ  ِإَلى ُسُكونٌ  َوِفیهِ  اْلَیِقیِن، َراِئَحةَ  َیُشمَّ  َأنْ  َقْلبٍ  َعَلى َحَرامٌ : "اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َسْهلَ 
   )U .")3 اللَّهُ  َیْكَرهُ  ِممَّا َشْيءٌ  َوِفیهِ  النُّوُر، َیْدُخَلهُ  َأنْ  َقْلبٍ  َعَلى

 تمام من بأن ووثق ،I باهللا تعلق إن إال المؤمن قلب في یقع ال الیقین نور إن: وأقول
 إال هي ما والمحن الخطوب وأن ینتظره، عمیم خیر الحزن فجوة في أن سبحانه ورحمته عدله
 یكن لم أصابه ما أن یعلم تعالى باهللا فالواثق واحتسب، صبر إن للدرجات ورفعة للذنوب، تكفیر

  .لیصیبه یكن لم أخطأه وما لیخطئه،

 المذل، المعز عباده، فوق القاهر المتین، القوي هو I اهللا بأنّ  ویقینه العبد وثقة
 واآلخر شيء، قبله لیس األول وم،القی الحي الرافع، الخافض الباسط، القابض الممیت، المحیي

 شيء، بكل علیم وأّنه شيء، دونه لیس والباطن شيء، فوقه لیس والظاهر شيء، بعده لیس
 والذل واالنقیاد، الخضوع على تحملها سبحانه، منه خشیة الّنفس یورث شيء؛ لكل بصیر سمیع

  .علیهم والتعاظم االستطالة وعدم لعباده، والتواضع واالنكسار،

 كل یحتاجه وأنه كسبت، بما نفس كل على القائم بأنه وبقیومیته باهللا الواثق منفالمؤ 
 اهللا بكمال القلب تعلق ومتى سواه، یعظم وال به ویتعلق یحبه فإنه أحد، إلى یحتاج وال أحد

: تعالى یقول الدین في اإلمامة نالَ  قدرته، بعظیم وأیقن وعیده، وعده بصدق ووثق تعالى،
ا َصَ ُوا َوَ نُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ وََجَعلْنَا مِ [ ْ ِرنَا  َم 

َ
ًة َ ْهُدوَن بِأ ئِم 

َ
 } 24] {السجدة:نُْهْم أ

 الفاسدة، واإلرادات الشهواتِ  یدفع فالصبر والیقین، بالصبر تُنال إنما الدین، إمامة أن فأخبر"
   )4(".والشبهات الشكوك یدفع والیقینُ 

                                                           
  ).539/ 2) فیض القدیر، ((1
  ).17/ 7) حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((2
  ).59) الزهد والرقائق، البغدادي، (ص: (3
  ).10/ 3) زاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن القیم، ((4
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 وزواجره نواهیه وترك I اهللا أوامر على صابرین نواكا لما: أي : "كثیر ابن یقول
 ، I اهللا بأمر الحق إلى یهدون أئمة منهم كان به، جاؤوهم فیما واتباعهم رسله وتصدیق
    )1(".المنكر عن وینهون بالمعروف، ویأمرون الخیر، إلى ویدعون

 على إیاهم وتقویتنا إیاهم، بإذننا أتباعهم یهدون أئمة منهم جعلنا: "الطبري ویقول
   )2(".وشهواتها الدنیا لّذات عن أنفسهم وعزفوا طاعتنا، على صبروا إذ الهدایة،

 I اهللا قدره ما كل على صبروا لما إال أئمة جعلهم ما I اهللا نإ :وباهللا التوفیق وأقول
 تعالى اهللا عند ما أن واثقون ألنهم شدتهم؛ لیل طال مهما والیأس الجزع یعرفون ال فهم لهم،
 للوصول مرور دار إال هي ما الدنیا هذه وأن تعالى اهللا إلى راجعون عائدون وأنهم وأبقى مأعظ
  .البقاء دار هي التي اآلخرة إلى

 من فالعاقل كرائمه، تسلب وأن دعائمه تنهدم أن الوجود لهذا بد ال: "t عطاء ابن قال
   )3(".یفنى هو بما منه أوثق أبقى هو بما كان

ِ [: تعالى ویقول نِْزَل ِمْن َ بِْلَك َو ِاآلَِخَرةِ ُهْم َوا  
ُ
نِْزَل إَِ َْك َوَما أ

ُ
يَن يُْؤِمنُوَن بَِما أ

  } 4] {البقرة:يُوقِنُونَ 

 ومشاغلها، الدنیا، علیه هانت ووعیده، بوعده وصدق، I اهللا بلقاء ووثق أیقن إن فالعبد
 نعم من عباده بعض به اهللا عمتَّ  ما إلى عینیه یمدنَّ  وال فواتها، على یحزن وال فیها، وزهد

ْزَواًجا ِمنُْهْم زَْهَرةَ ا َيَاةِ [َوَال : تعالى قال فیها، لیفتنهم
َ
ن  َ يْ َيَْك إَِ  َما َمت ْعنَا بِِه أ َ ُمد 

  َ ْ
َ
َك َخْ ٌ َوأ ْ يَا ِ َْفتِنَُهْم ِ يِه َوِرْزُق َر    تردده تكاد نظرا تنظر ال :أي } 131] {طه:ا  

 وٕانما وبهجتها زینتها منهم أصنافاً  أعطینا ما ِإلى له وتمنیا به وٕاعجابا إلیه للمنظور سانااستح
 خیر الجنة في ربك ورزق وطغیانا كفرا فیزیدوا النعمة تزید بأن فتنة ذلك لنجعل لهم عطاؤنا كان

 في ما بصره أتبع ومن حسرات، نفسه تقطعت باهللا یعتز لم من: "كعب بن أبي وقال ،)4(وأدوم

                                                           
  ).371/ 6) تفسیر القرآن العظیم، ((1
  ).195/ 20جامع البیان في تأویل آي القرآن، ( )(2
  ).178/ 2) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، ((3
  ).218/ 3(الخازن، ) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل، (4
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 عمله قل فقد وملبسه ومشربه مطعمه في علیه اهللا نعمة أن ظن ومن حزنه، یطل الناس أیدي
   )1(".عذابه وحضر

 إلى مستحسناً  النظر تكرر وال ،معجباً  عینیك تمد الوالمعنى كما وضحه السعدي: 
 المزخرفة، توالبیو  الفاخرة، والمالبس اللذیذة، والمشارب المآكل من بها، والممتعین الدنیا أحوال

 إعجابا وتأخذ المغترین، نفوس بها تبتهج الدنیا، الحیاة زهرة كله ذلك فإن المجملة، والنساء
 ،سریعاً  تذهب ثم الظالمون، القوم -  اآلخرة عن النظر بقطع -  بها ویتمتع المعرضین، بأبصار
 إذا علیه هم ما ویعلمون الندامة، تنفع ال حیث فیندمون وعشاقها، محبیها وتقتل ،جمیعاً  وتمضي

 هو ومن بها، ویغتر عندها یقف من لیعلم واختبارا، فتنة اهللا جعلها وٕانما القیامة، یوم قدموا
ْحَسُن [: تعالى قال كما عمال أحسن

َ
ُهْم أ   

َ
رِْض ِز نًَة  ََها ِ َبْلُوَُهْم  

َ
إِن ا َجَعلْنَا َما َ َ األ

   .}8-7]{الكهف:ا َصِعيًدا ُجُرًزاَو ِن ا َ َاِعلُوَن َما َعلَيْهَ * َ َمًال 

 الصالحة األعمال وحقائق واإلیمان العلم من العاجل: أي) َربِّكَ  َوِرْزقُ ( Iومعنى قوله 
 به متعنا مما:  أي) خیر(و الرحیم، الرب جوار في السلیم والعیش المقیم النعیم من واآلجل
بَْل تُْؤثُِروَن [: تعالى قال، و وظلها أكلها ینقطع ال لكونه: أي) َوَأْبَقى(، وصفاته ذاته في أزواجاً 

ْ يَا ْ َ  * ا َيَاةَ ا  
َ
 رأى إذا العبد أن إلى إشارة اآلیة وفي ،} 17-16:{األعىل ]َواآلَِخَرةُ َخْ ٌ َوأ

 بین یوازن وأن ربه رزق من أمامها ما یذكرها أن علیها وٕاقباال الدنیا زینة إلى طموحاً  نفسه من
 من القلب وسالمةُ  القناعُة، عنده یتولد بالدنیا وزهده اآلخرة بلقاء المؤمن قینوی ،)2(وهذا هذا

 تهمُّه ال العظیمة وأنباِئها اآلخرة في بتفكیره یعیُش  الذي ألن والشحناء؛ والغلِّ  والحسد الحرص
 یعني ال الدنیا في وزهَده اآلخر بالیوم المسلم ثقة أن مالحظة مع المحدودُة، الضیقةُ  الدنیا

اَر [: تعالى لقوله أكناِفها؛ في الرزق ابتغاءِ  وعدم عنها انقطاَعه َواْ تَِغ ِ يَما آَتَاَك اُهللا ا  
ْحَسَن اُهللا إَِ َْك َوَال َ بِْغ الَفَساَد ِ  

َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
ْ يَا َوأ اآلَِخَرةَ َوَال تَ َْس نَِصيبََك ِمَن ا  

ب  ا ُمفْ  رِْض إِن  اَهللا َال ُ ِ
َ
   .}77] {القصص:ِسِدينَ األ

 والصبرُ  االحتمال وقوة القلبیة، والسعادةُ  النفسیةُ  الراحةُ  الشعور، هذا من أیضا یتولدُ  كما
   )3(.والثواب األجرِ  من I اهللا عند فیما للرجاء ذلك واالبتالءات، الشدائد على

                                                           
  ).218/ 3، (الخازن) لباب التأویل في معاني التنزیل، (1
  ).516نان، (ص: ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم الم(2
  . /http://www.dorar.net -) ، وموقع الدرر السنیة 1/180) انظر: َأركاُن اإلیماِن، الشحود، ((3

http://www.dorar.net
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 َمَعاِصیَك، َوَبْینَ  َبْیَنَنا ولُ َیحُ  َما َخْشَیِتكَ  ِمنْ  َلَنا اْقِسمْ  اللَُّهمَّ : (یدعو rالنبي  وكان 
نُ  َما الَیِقینِ  َوِمنَ  َجنََّتَك، ِبهِ  ُتَبلُِّغَنا َما َطاَعِتكَ  َوِمنْ   َوَمتِّْعَنا الدُّْنَیا، ُمِصیَباتِ  َعَلْیَنا ِبهِ  ُتَهوِّ

ِتَنا َوَأْبَصاِرَنا ِبَأْسَماِعَنا  َظَلَمَنا، َمنْ  َعَلى ثَْأَرَنا َواْجَعلْ  ا،ِمنَّ  الَواِرثَ  َواْجَعْلهُ  َأْحَیْیَتَنا، َما َوُقوَّ
 َمْبَلغَ  َوَال  َهمَِّنا َأْكَبرَ  الدُّْنَیا َتْجَعلِ  َوَال  ِدیِنَنا، ِفي ُمِصیَبَتَنا َتْجَعلْ  َوَال  َعاَداَنا، َمنْ  َعَلى َواْنُصْرَنا
   )1().َیْرَحُمَنا َال  َمنْ  َعَلْیَنا ُتَسلِّطْ  َوَال  ِعْلِمَنا،

 إال یصیبه ال وبأنه لقضائك مرد ال وبأن بك الیقین: أي) الیقین ومن: "(قاري المال قال
 ما( المثوبة، مزید من فیه ما مع ومصلحة حكمة عن یخلو ال قدرته ما وبأن، علینا كتبته ما

 فإن) الدنیا مصائب( روایة وفي) الدنیا مصیبات علینا( الیقین، بذلك أنت تسهل: أي) به تهون
   )2(".نابه بما یحزن وال أصابه بما یغتم ال األخرى مثوبات الدنیا مصیبات نأ یقینا علم من

 َحتَّى ِمْنكَ  َیِقیًنا َلَنا َهبْ  اللَُّهمَّ : "َیُقولَ  َحتَّى َمْجِلِسهِ  ِمنْ  َیُقومُ  َال  )3(اْلُخَراَساِنيُّ  َعَطاءٌ  َوَكانَ 
نَ  ْزقِ  ِمنَ  ُیِصیُبَنا وََال  َعَلْیَنا، َكَتْبتَ  َما ِإالَّ  ُیِصیُبَنا َال  َأنَّهُ  َنْعَلمَ  َوَحتَّى الدُّْنَیا، َمَصاِئبَ  َعَلْیَنا ُتَهوِّ  الرِّ

   )4(".َلَنا َقَسْمتَ  َما ِإالَّ 
  :الخالصة

 اهللا عند من الشریعة أن العبد تیقن فإذا فیه، الثقة ُوجدت القلب؛ في ُوجد إذا الیقین إن
I كمال من وأنها أحد، لحق هضم وال نقص وال ا،فیه حیف ال وأنه أحكامها، إلى یطمئن فإنه؛ 

 بأحكام المطلقة الثقة درجة إلى فیتوصل شطط؛ وال غلط وال فیها ظلم ال وأنه واإلنصاف، العدل
 المصائب تقع لماذا: حاله لسان یكون ال المصائب وقعت فإذا والقدریة، الكونیة تعالى اهللا

 صباح علیهم ُتْغَدق التي النعم بهذه عمونین والكفار اإلیمان، أهل على والمحن والكوارث
، I یعلمها بالغة لحكمة ویمنع ُیعطى I وأنه عدٌل، حكمٌ  I اهللا بأن یثق وٕانما ؛!ومساء؟

   )5(.یقین غیر من ثقة ال ولذلك القلب، في الیقین ُوِجدَ  إذا توجد فالثقة
                                                           

  )، وقال الترمذي: حدیث حسن غریب.528/ 5)، (3502) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، (ح: (1
  ).1726/ 5المصابیح، () مرقاة المفاتیح شرح مشكاة (2
 ذهب إذا وكان صالة، اللیل یحیى وكان والقدس، دمشق نزیل الواعظ، المحدث، مسلم أبي بن عطاء هو) (3

 فإن وصلوا، فتوضئوا قوموا فالن، بن فالن یا  فسطاطه في وهو أصحابه نادى نصفه أو ثلثه اللیل من
 تاریخ في المنتظم: انظر. الحدید ومقطعات ،الصدید شراب من أیسر النهار هذا وصیام اللیل هذا صالة
  ).140/ 6( الذهبي، النبالء، أعالم وسیر ،)331/ 7( الجوزي، ابن واألمم، الملوك

  ).181/ 2) جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ((4
  )، بتصرف.71) أعمال القلوب، خالد السبت، (ص: (5
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  الثالث المبحث
  تعالى باهللا الثقة مجاالت

 سبیالً  وترسم المسار تجدد الطیبة الثقة نسائم هبت أستارها،ب الحیاة أشرعة أسدلت كلما
  .بهاءها للحیاة یضفي

 في والسعادة الرضا لدیه تحقق الفرد به إذا تمسك نجاة بطوق أشبه Iباهللا  والثقة
 أن وعلم حیاته، ومجاالت أموره شتى في Iباهللا  ویقیناً  ثقةً  َتَشبَّعَ  قلٍب  من أرضى فما الدارین،

  I اهللا بید مصیره أن علم قلباً  أسعد وما بالنصر، المؤید ووحده والثواب الرزق هبید Iاهللا 
 عتمة العبد یطرد به نور والدعاء ذلك، I اهللا فسألت الجنة دخول یوماً  اشتهت وروحاً  ن،فاطمأ
بعلمه  بالثقة تتمثل والتي Iباهللا  الثقة مجاالت وستتحدث الباحثة في هذا المبحث عن  البالء.
I وباستجابته وبجنته، وبنصره، وبثوابه، وبرزقه، رحمته،وب I وتفریجه الدعاء I ،للكربات 

  : یلي فیماوبیان ذلك 

  .تعالى اهللا بعلم الثقة :األول المطلب
 لو یكن لم وما سیكون، وما كان، ما یعلم I فهو علمًا، شيء بكل أحاط I اهللا إن

  .والمستحیل والممكن والمعدوم، الموجود ویعلم یكون، كیف كان
 وسعادتهم، وشقاوتهم وسكناتهم وحركاتهم وأحوالهم وأرزاقهم وآجالهم بالعباد عالم I وهو

 السماوات ویخلق یخلقهم، أن قبل من النار أهل من منهم ومن الجنة، أهل من منهم ومن
  .واألرض

َهاَدةِ  الَغيِْب  َ  ِمُ [: تعالى قال ن   لَُمواِ َعْ [: تعالى وقال ،}22:احلرش] {َوا ش 
َ
 اهللاَ  أ

ءٍ  ُ    َ َ  ن   قَِديرٌ  َ ْ
َ
َحاَط  قَدْ  اهللاَ  َوأ

َ
ءٍ  بُِ ل   أ ، والمعنى:  )1(}12:الطَّالق] {ِعلًْما َ ْ

 في ذّرة مثقالُ  عنه یعُزب ال علًما، محیط خلقه من شيء بكل I اهللا أن الناس أیها ولتعلموا
 أمره، خالفتم إنعقوبته  الناس أیها فخافوا ،أكبر وال ذلك من أصغر وال السماء، في وال األرض

 علیه یخفى فال بأعمالكم، أیًضا ومحیط قادر، ذلك على وهو مانع، عقوبتكم من یمنعه ال فإنه
   )2(.كسبت ما نفس كلّ  تجزى یوم بها، لیجازیكم علیكم، محصیها وهو خاف، منها

                                                           
  ).26) انظر: القضاء والقدر، عمر األشقر، (ص:(1
  ).472/ 23ظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، () ان(2
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الضمان  هو شيء كل على واطالعه I اهللا بعلم"والشعور  سید قطب: ویقول 
   )1(الصدور". بذات العلیم اهللا تقوى إال شيء فیه یجدي ال شأن في الضمائر، لحساسیة

 كما كلها باألشیاء قدرته وٕاحاطة شيء لكل I اهللا علم بإحاطة العبد ثقة من والغایة
 وقاموا وأحبوه عبدوه الحسنى وأسمائه المقدسة بأوصافه I عرفوه إذا أنهم: هي السعدي بینه

 عباد من الموفقون بذلك فقام وعبادته، I اهللا معرفة واألمر الخلق من المقصودة فالغایة بحقه،
   )2(.المعرضون الظالمون ذلك، عن وأعرض الصالحین، اهللا

 إلى تدفعه، خافیة علیه یخفى ال وأنه، شيء لكل I بإحاطته العبد ثقة أن أي
 ورد كما اإلحسان درجة إلى اإلیمان ةدرج من یترقى وتجعله، العبادة حق Iوعبادته  االستقامة

 اِإلْحَساُن؟ َما َقالَ : (وسأله uِجْبِریُل  عندما َأَتاهُ  r النبيعن  tفي الحدیث عن أبي هریرة 
 رهبة یعبده أن إما المسلم ألن؛  )3().َیرَاكَ  َفِإنَّهُ  َترَاهُ  َتُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  َترَاُه، َكَأنَّكَ  اللَّهَ  َتْعُبدَ  َأنْ َقاَل: 

 تكالیفه، وقبول لعبادته تشوقاً  یعبده أو الیقین، علم له لمن وهذه الثواب، في ورغبة العقاب من
 حق له لمن وهذه العبودیة، توجب واإللهیة ،إلهاً  لكونه یعبده أو الیقین، عین له لمن وهذه

 ءووفا وصفاء، وأدب، وخشوع، وخضوع، وحیاء، خوف، على تجعله إلیه I بنظره فثقته الیقین،
 قدر مما شیئاً  یترك لم مواله یدي بین قام إن العبد فإن الكلم، جوامع من وهذا إلیه، ینظر لمن
 یعلم ألنه العمل؛ في التحسین ذلك أن شك وال سواه، ما إلى یلتفت وال العمل، إحسان من علیه
 حاصلة للعبد I اهللا رؤیة ألن إحسانه؛ في فیجتهد یراه ال حیث من إلیه ینظر له المعمول أن
  .السماء في والاألرض  في ذرة مثقال علیه یخفي وال شيء كل یعلم فهو أحواله كل في

 وأحواله، شؤونه كل في تعالى اهللا من الحیاء یستحضر العبد یجعل المفهوم هذا إن
   )4(.للطاعة إحسانه في یقصر ال ولهذا له، مراقبته عن یغفل ال جعلهوی

 الجامعة ومراقبته I اهللا مع الحضور كمال إلى شارةفإ: الحدیث وأما: "القیم ابن یقول
   )5(".اإلیمان مقامات ولجمیع له، واإلخالص إلیه، واإلنابة ومعرفته، ومحبته لخشیته،

                                                           
  ).3606/ 6) في ظالل القرآن، ((1
  ).872) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، بتصرف، (ص: (2
عن اإلیمان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم  r ) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب سؤال جبریل النبي(3

  ).19/ 1( )،50الساعة، (ح:
  ).61/ 1) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، المال قاري، بتصرف، ((4
  ).430/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ((5
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 َأْحَمد قال لهذا، و أعلم I باهللا كان كلما تزداد المراقبة واستشعاره وٕانابته العبد خشیةو 
 الناس أشد العلماء كان ولهذا ،)2("أخوف َلهُ  َكانَ  رفأع باهللا َكانَ  من: ")1(األنطاكي َعاِصم ْبن

َما[: تعالى قال I هللا خشیةً  َ   إِ     .}28:فاطر] {الُعلََماءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اهللاَ  َ ْ

 به؛ العارفون العلماء خشیته حق یخشاه إنما: أي) العلماء عباده من اهللا یخشى إنما( 
 باألسماء المنعوت الكمال بصفات الموصوف لعلیما القدیر للعظیم المعرفة كانت كلما ألنه

 معرفة بقدر الخشیة فإن وعلیه، وأكثر أعظم له الخشیة كانت أكمل، به والعلم، أتمالحسنى 
 بالطاعة ویعمل فیخشاه، وعقابه ثوابه فیعلم ویرجوه، فیخافه I اهللا یعرف والعالم المخشي،

 من درجة أعلى العالم أن على دلیل هذاو  عقابه، خشیة المعاصي عن ویمتنع لثوابه، طمعاً 
 I اهللا رغب فیما ورغب بالغیب، الرحمن خشي من العالم: البصري الحسن قال لهذا العابد،

 وكفى I اهللا یخشى أن علماً  بالمرء كفى: مسروق وقال فیه، I اهللا سخط فیما وزهد فیه،
   )3(.بعمله بجَ عْ یُ  أن جهالً  بالمرء

 اهللا خشیة له وأوجبت خشیة، له أكثر كان أعلم، I باهللا نكا من كل: " السعدي ویقول
I فإنه العلم، فضیلة على دلیل وهذا یخشاه، من للقاء واالستعداد المعاصي، عن االنكفاف 
   )4(".كرامته أهل هم خشیته وأهل ،I اهللا خشیة إلى داع

- َعاِئَشةَ  في الحدیث َعنْ  r قال حیثهللا تعالى  خشیة الناس أشد r النبي كان ولذلك
   )5(.)َأتَِّقي ِبَما َوَأْعَلَمُكمْ  ،I ِللَّهِ  َأْخَشاُكمْ  َأُكونَ  َأنْ  َألَْرُجو ِإنِّي: ( -َعْنَها اهللاُ  َرِضيَ 

 ألنالكبر؛  شأفة ویستأصلون الُعجب شجرة ویقطعون بالتواضع یتجملون یجعلهم وهذا
 Iاهللا  تعلیم من إال كان وما اهللا لبفض كله علمه أن وثق العلم من كبیرة مرتبة بلغ إذا اإلنسان

 قال حیث I اهللا علم أمام شيء ال فهي بعلمه ومكانته درجته علت ومهما علیه، ومنته له
                                                           

) أبو عبد اهللا أحمد بن عاصم األنطاكي، اإلمام، القدوة، واعظ دمشق، وأحد علماء أهل السنة والجماعة ومن (1
هـ. 239هـ، وتوفي سنة140سني، كان یقال له: "جاسوس القلوب" لقوة فراسته، ولد سنة أعالم التصوف ال

)، وسیر أعالم 508/ 5)، وتاریخ اإلسالم، الذهبي، (118انظر: طبقات الصوفیة ، السلمي، (ص: 
  ).46)، وطبقات األولیاء، ابن الملقن،(ص: 409/ 11النبالء، الذهبي، (

  ).479/ 2،() الرسالة القشیریة، القشیري(2
)، 236/ 26)، ومفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازي، (106/ 3) انظر: بحر العلوم، السمرقندي، ((3

  ).20/ 7)، والدر المنثور في التفسیر بالمأثور، (544/ 6وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، (
  ).689) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، (ص: (4
  ).781/ 2)، (1110مسلم، كتاب الصیام، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب، (ح: ) صحیح(5
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وتِ تُمْ  َوَما[: تعالى
ُ
 – موسى مع الخضر قصة وفي  ،}85:اإلرساء] {قَِليًال  إِال   الِعلْمِ  ِمنَ  أ

 عصفور جاء السفینة في ركبا فلما: (قال  rِبىِّ النَّ  َعنِ  tَكْعب  ْبنُ  ُأَبىُّ  عن -السالم علیهم
 نقص ما موسى، یا: الخضر له قال نقرتین، أو نقرة البحر في فنقر السفینة، حرف على فوقع
 لو وأنه )1(...)البحر من بمنقاره العصفور هذا نقص ما مثل إال اهللا علم من وعلمك علمي
 أن یمكن َال " Iعلمه  وأن وتالشت الضمحلت I اهللا علم أمام الخالئق علوم كل جمعت
 – واآلدمیون: "الخلق علم عن الخطابي ویقول ،)2("النسیان یعروه أن یمكن وال خطأ فیه یكون
 وقد نوع، دون المعلومات، من نوع إلى منهم ینصرف ذلك فإن – بالعلم یوصفون كانوا وٕان

 ذكرهم ویعقب الجهل، معلمه فیخلف اآلفات تعترضهم وقد حال، دون حال في منهم ذلك یوجد
 بالحساب عالم غیر بهما وعالماً  بالنحو، عالم غیر بالفقه عالماً  منهم الواحد نجد وقد النسیان،
 علوم إن: "السعدي ویقول ،)3("وكمال حقیقة علم سبحانه اهللا وعلم األمور، من ونحوهما والطب

 محیط وعلمه..  تالشتو  اضمحلت I اهللا علم إلى نسبت إذا وتنوعها، سعتها على الخالئق
 وجمیع وأفعالها، وأوصافها، ذواتها، المخلوقات من فیه وما والسفلي، العلوي العالم بجمیع
 كان لو یكن لم وما لها، نهایة ال التي المستقبالت في یكون وما كان، ما یعلم فهو أمورها،

 علمه أحاط قد یحییهم، ما وبعد یمیتهم، ما وبعد أنشأهم، منذ المكلفین أحوال ویعلم یكـون، كیف
   )4(".القرار دار في ذلك وتفاصیل األعمال، تلك وجزاء وشرها، خیرها، كلها بأعمالهم

  :نیتهنو  في القیم ابن وقال
  .النــــإع ومن سر من الكون يـــف    ذيـبال اً ـــــعلم أحاط العلیم وهو" 

  .نسیان ذا ولیس لمحیطا وـــــــــــــفه     سبحانـــــــــــــه هـــعلم شيء وبكل

  .اآلن ذا يــــــــف ودـــــوالموج كان قد      ومــــــــــا غدا یكون ما یعلم وكذاك

  )5(."انـــــــــإمك ذا یكون كیف ـــــــانــــك          ـــــــــــــــوــــلـ نـــیك مــل رـــأم ذاكـوك

 وظواهر وكبیرها، وصغیرها، ،وحقیرها األمور، بجالئل I اهللا علم بسعة العبد وثقة
 وال السماء، في وال األرض في شيء علیه یخفى ال وأنه وشهادتها، غیبها، وبواطنها، األشیاء

                                                           
)، 3401) صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب حدیث الخضر مع موسى علیهما السالم ، (ح: (1

)4 /155.(  
  ).4735/ 9زهرة، (و ) زهرة التفاسیر، أب(2
  ).57/ 1) شأن الدعاء، ((3
  ).38- 37اضح المبین، (ص:) الحق الو (4
  ).204) متن القصیدة النونیة، (ص: (5



102  

 وبالماضیات، والجائزات، والمستحیالت بالواجبات علمه أحاط شيء، علمه عن یعزب
 وَِعنَْدهُ : [تعالى لقا والجلیات، وبالخفیات والسفلي، العلوي وبالعالم والمستقبالت، والحاضرات،

 َ ْعلَُمَها إِال   َوَرقَةٍ  ِمنْ   َْسُقُط  َوَما َواَ ْحرِ  الَ    ِ   َما َوَ ْعلَمُ  ُهوَ  إِال   َ ْعلَُمَها َال  الَغيِْب  َمَفاتِحُ 
رِْض  ُظلَُماِت  ِ   َحب ةٍ  َوَال 

َ
 وقد ،}59:األنعام] {ُمبِ ٍ  ِكتَاٍب  ِ   إِال   يَا ٍِس  َوَال  رَْطٍب  َوَال  األ

اَعةِ  ِعلْمُ  ِعنَْدهُ  اهللاَ  إِن  [: تعالى قوله في الخمسة المفاتح القرآن فسر ُل  ا س    َ  الَغيَْث  َو ُ
رَْحامِ  ِ   َما َوَ ْعلَمُ 

َ
ي   َ ْفٌس  تَْدرِي َوَما َغًدا تَْ ِسُب  َماَذا َ ْفٌس  تَْدرِي َوَما األ

َ
رٍْض  بِأ

َ
 أ

 وما الصدور أكنته ما ویعلم وأخفى، السر یعلم وأنه، }34:لقامن{ ]َخبِ ٌ  َعِليمٌ  اهللاَ  إِن   َ ُموُت 
 َ ْفُسهُ  بِهِ  تُوَْسوُِس  َما َوَ ْعلَمُ  اِإل َْسانَ  َخلَْقنَا َولََقدْ [: تعالى قال حیث )1(النفوس به توسوس

قَْرُب  َوَ ْنُ 
َ
 وٕاجالله I اهللا تعظیم العبد قلب في یثمر "هذا  }16:ق] {ا َوِر دِ  َحبْلِ  ِمنْ  إَِ ْهِ  أ
 تخفى ال ولكنها الناس، على تخفى التي القلبیة اآلفات من التخلص على یعین كما منه، والحیاء

 والوساوس، الردیئة الخواطر وآفات والكبر، والعجب، والغل، والحسد، الریاء، كآفة I اهللا على
 ، r اهللا رسول وخبر I اهللا خبر تعارض شبهة كل من سلیًما القلب یصبح حتى الشیطانیة

 بأحد سوء إرادة أو غش كل من وسلیًما ، r رسوله وأمر I اهللا أمر تعارض شهوة كل ومن
   )2(".المسلمین من

 وأنه األرض في وال السموات في ذرة مثقال علیه یخفى ال أنه "و I علمه بسعة وثقته
 لسانه حفظ أیضاً  له یثمر الصدور، تخفى وما األعین، خائنة ویعلم وأخفى، السر یعلم

 یحبه بما األعضاء هذه تعلق یجعل وأن ،I اهللا یرضى ماال كل عن قلبه وخطرات وجوارحه،
 ،)3("والقبائح المحرمات اجتناب الحیاء له ویثمر، باطنا الحیاء ذلك له فیثمر ویرضاه، Iاهللا 
: نفسه عن قال الذي I اهللا علمواعٌظ وهو  لها كان إال المحرمات بفعل نفسه همت إن فما
ْخَ   ا      َ ْعلَمُ  فَإِن هُ  بِالَقْولِ  َ َْهرْ  َو ِنْ [

َ
 َمْ : [تعالى وقوله }7:طه] {َوأ

َ
ن   تَرَ  أ

َ
 َما َ ْعلَمُ  اهللاَ  أ

مَ  ِ   رِْض  ِ   َوَما َواِت ا س 
َ
 ُهوَ  إِال   َ َْسةٍ  َوَال  َرابُِعُهمْ  ُهوَ  إِال   ثََالثَةٍ  َ َْوى ِمنْ  يَُ ونُ  َما األ

                                                           
  ).26فتح الرحیم الملك العالم، السعدي، (ص: انظر: ) (1
  ).281/ 1العزیز الجلیل، ( ) وهللا األسماء الحسنى، عبد(2
  ).90/ 2) مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، ابن القیم، ((3
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ْدَ   َوَال  َساِدُسُهمْ 
َ
ْ َ َ  َوَال  َذ َِك  ِمنْ  أ

َ
ْ نَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إِال   أ

َ
 يَْومَ  َعِملُوا بَِما يُ َب ئُُهمْ  ُ م   َ نُوا َما أ

ءٍ  بُِ ل   اهللاَ  إِن   الِقيَاَمةِ   .}7:املجادلة] {َعِليمٌ  َ ْ
 كنی لم مما نفسك به ستحدث ما السر من وأخفى نفسك حدیث السر: "عباس ابن قال

 الیوم أسررت ما یعلم واهللا غدا، به تسر ما تعلم وال الیوم، نفسك به تسر ما تعلم أنت كائن، وهو
   )1(".غدا تسره وما

 I اهللا مراقبة كمال هي وجهره لسره I اهللا بعلم ثقته من المؤمن یجنیها التي والثمرة
 خلقه أمور بكل I مهعل سعة أن كما نهاه، حیث یراه وال أمره حیث یفقده ال بحیث وخشیته،

 وحكمة علم عن ذلك لصدور وشرعیة، كونیة أحكام من به حكم لما التامة الطمأنینة یستلزم
 سراً تعالى  اهللا خشیة بتحقق الصدور وتنشرح القلق، النفوس عن فیزول ولعًبا؛ عبثًا لیست وأنها
   )2(.وعلناً 

 ویغتبط ویفرح بها، ویرضى ،األحكام تلك من I اهللا یقدره لما بالتسلیم منطرحاً  وتجعله
 في والسعادة الخیر لهم ویجلب لعباده یصلح بما علیم حكیم، علیم لدن من إنها حیث بها

 ویحذرهم عنه، فینهاهم الدارین في والشقاء الشر لعباده یجلب بما وعلیم به، فیأمرهم الدارین
َال [ :تعالى قال، فلهم یصلح وما بخلقه أعلم سبحانه فهو منه،

َ
 ا ل ِطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمنْ  لَمُ َ عْ  أ

 اإلسرار فإن خلقه، جملة من هو الذي المخلوق اهللا یعلم أال :أي"  )3(}14:امللك] {ا َبِ ُ 
 علمه لطف الذي: أي )الخبیر اللطیف وهو(ومعنى خلقه، جملة من القلوب ومضمرات والجهر

   )4(".خافیة ذلك من علیه فىتخ ال األمور، من وتضمره تسره بما الخبیر القلوب، في بما

 نیة أو سر أو بحركة I اهللا من التخفي یحاولون وهم البشر إن: " قطب سید ویقول
 یعلم وهو ،I اهللا خلق من نیتهم فیه یخفون الذي فالضمیر! مضحكین یبدون الضمیر، في

 فماذا ،تكون أین ویعلم یعلمها وهو خلقه من كذلك هي یخفونها التي والنیة، وخفایاه دروبه
  یستخفون؟ وأین یخفون؟

                                                           
  ).170/ 11رآن، القرطبي، () الجامع ألحكام الق(1
  )،  وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، 184) انظر: شرح العقیدة الواسطیة، العثیمین، (ص: (2

)1 /281.(  
  ).1/283) انظر: وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، ((3
  ).312/ 5) فتح القدیر، الشوكاني، ((4
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 إدراكاً  له ینشئ فیه استقرارها ألن الضمیر؛ في الحقیقة هذه بتقریر یعنى والقرآن
 یحملها التي األمانة بها تناط وتقوى، وحساسیة یقظة من هناك یودعه ما فوق لألمور، صحیحاً 
 حین إال یتحقق ال وهو النیة،و  العمل في هللا التجرد وأمانة العدالة، وأمانة العقیدة أمانة المؤمن،
 اللطیف وهو اهللا یعلمه الذي اهللا خلق من هو ونیة سر من فیه یكمن وما هو أنه القلب یستیقن
 المنظورة، الحركة یتقي كما الدفین، والهاجس المكنونة، النیة المؤمن یتقي عندئذ الخبیر،

 یعلم فهو الصدور خلق الذي هللا والجهر، السر یعلم الذي اهللا مع یتعامل وهو الجهیر، والصوت
   )1(".الصدور في ما

 اهللا علم أمام علمه وقصور I اهللا علم كمالب اإلنسان ثقة إن :التوفیق وباهللا وأقول
I  اهللا مع األدب كمال إلى تسوقه ألنها العبد؛ قلب تلج التي العلوم أشرف من I، فیكون 

 اهللا من الوجل دائم وتجعله ،اً خیر  إال منه عیسم وال، خیر على إال اهللا یراه ال أن على حریصاً 
 عینیه نصب ویبقى أمره، حیث له ینظر أن یرجو وتجعله ینهاه، حیث إلیه ینظر أن سبحانه

 َمْ [: تعالى قوله
َ
ن   َ ْعلَمْ  أ

َ
 المعاصي ترك أسباب أعظم من وهذا ،} 14:العلق] {يََرى اهللاَ  بِأ

 بالسر، یفعل لما I اهللا بعلم واستهانته العبد بإغفال تكون المعاصي كثرة ألن والباطنة؛ الظاهرة
 یقول ولهذا فعله، بقبیح ویبارزه ، I اهللا على ویجترئ بالمعاصي أسرف أغفل إن تجده حیث

نْ   َْس َِ ُونَ  ُكنْتُمْ  َوَما: [النار أهل عن تعالى اهللا
َ
 َوَال  َسْمُعُ مْ  َعلَيُْ مْ   َْشَهدَ  أ

بَْصاُرُ مْ 
َ
ن   َظنَ ْتُمْ  َولَِ نْ  ُدُ مْ ُجلُو َوَال  أ

َ
ً ا َ ْعلَمُ  َال  اهللاَ  أ ا َكثِ ] َ ْعَملُونَ  ِ م 

لت{  اً ومراقب منهحیاٍء  على تجده وعالنیة سره على مطلع وأنه I اهللا بعلم وثق فمن ،}22:فصِّ
 والعلن، السر في بالتقوى ویزودها غفلتها من لیوقظها لها زاجراً  ویكن لنفسه، اً ومحاسب I له
  .والمعاد للقاء معداً  یكنل

 ویریده ویقدره اهللا یختاره ما ألن العلیم باسمه اهللا یدعو أن أصحابه r النبي علم ولهذا 
 إصالحها بكیفیة أدرى I وهو یسعدها وما للنفس یصلح ما یعلم فهو خیر محض هو للعبد

 رََأْیتَ  ِإَذا َأْوسٍ  ْبنَ  َشدَّادُ  َیا( :  r هِ اللَّ  َرُسولُ  ِلي َقالَ : َقالَ ،  tَأْوٍس  ْبنِ  َشدَّادِ  َعنْ  وتربیتها،
ةَ  الذََّهبَ  اْكَتَنُزوا َقدِ  النَّاَس   اْألَْمِر، ِفي الثََّباتَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : اْلَكِلَماتِ  َهُؤَالءِ  َفاْكِنزْ  َواْلِفضَّ

 َصاِدًقا، َوِلَساًنا َسِلیًما َقْلًبا َوَأْسأَُلكَ  ِعَباَدِتَك، ْسنَ َوحُ  ِنْعَمِتَك، ُشْكرَ  َوَأْسَأُلكَ  الرُّْشِد، َعَلى َواْلَعِزیَمةَ 

                                                           
    .، بتصرف یسیر)3637-3636/ 6) في ظالل القرآن، ((1
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مُ  َوَأْنتَ  َتْعَلمُ  ِلَما َوَأْسَتْغِفُركَ  َتْعَلُم، َما َشرِّ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َتْعَلُم، َما َخْیرِ  ِمنْ  َوَأْسأَُلكَ   َعالَّ
   )1(.)اْلُغُیوبِ 

 المسلم على تعود التي التربویة ائدهافو  لها I اهللا بعلم الثقة أن سبق مما ویتضح
  :منهاو 

 یثمر والظواهر، وللبواطن واألرض، السماوات في شيء لكل تعالى اهللا علم بشمول الثقة  -1
 ولفظة خطرة كل في سبحانه ومراقبته منه والحیاء وٕاجالله، تعالى اهللا تعظیم العبد قلب في

 خفي جل أو دق شيء علیه ىیخف وال شيء بكل محیط سبحانه علمه ألن وخطوه؛ ولحظة
 .ظهر أم

 قبل المحفوظ اللوح في سبحانه عنده وكتابتها وقوعها قبل لألمور تعالى اهللا بعلم الثقة إن  -2
 القدریة األحكام من تعالى اهللا یقضیه ما إزاء طمأنینة العبد قلب في یثمر خلقها،

 .ولعًبا عبثًا لیست وأنها وحكمته تعالى اهللا بعلم إال تحدث لم التي والمكروهات كالمصائب،

 عبده بحال سبحانه علمه ذلك ومن شيء، لكل الشامل تعالى اهللا بعلم العبد ویقین ثقة إن  -3
 ویدفع تعالى باهللا واألنس الرجاء القلب في یثمر ذلك إن اآلالم، من یقاسیه وما المصاب

 خافیة منه تخفى وال حاله یعلم سبحانه ربه أن أیقن إذا العبد ألن القلب، من والقنوط الیأس
 تعالى بربه تعلقه المؤمن قلب في یثمر ذلك فإن سماء، أو بحر أو بر في نهار أو لیل في

 فإذا. بابه عند بحاجته ویلقي إلیه، شكواه ویوجه یدیه، بین فیتضرع عباده، بأحوال العالم
 من الفرج اءهوج اإلجابة، تتخلف لم تعالى، باهللا ظنٍ  نَ سْ حُ  واالنكسار االنطراح هذا وافق
 . الرحیم البر الحكیم، العلیم ربه

 ویكون كان كله ذلك وأن والخذالن، والتوفیق، والضالل، الهدى، من سبحانه یقضیه ما  -4
 والراحة، واالنقیاد، التسلیم، حینئذ فیحصل العقول بعلمه تحیط ال الذي تعالى اهللا بعلم

َهُؤَالءِ  ِ َُقو ُوا بِبَْعٍض  ُهمْ َ ْعَض  َ تَن ا َوَ َذ َِك [: تعالي قال واالطمئنان،
َ
 َعلَيِْهمْ  اهللاُ  َمن   أ

لَ َْس  بَ ْنِنَا ِمنْ 
َ
ْعلَمَ  اهللاُ  أ

َ
اِكِر نَ  بِأ  }. 53:األنعام] {بِا ش 

 عن البشر علم قصر فإذا وأهله، الباطل مع والنزال الصراع میدان في المؤمنین تثبیت  -5
 من وهو خافیة، أمورهم من علیه تخفى ال I اهللا فإن ومكرهم الكافرین بكید واإلحاطة العلم

                                                           
)، وسنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب 279/ 7)، (7135) المعجم الكبیر، الطبراني، باب الشین، (ح: (1

  .)9/8، ()3228ح:( ،)، وصححه األلباني في السلسلة الصحیحة476/ 5)، (3407منه، (ح: 
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 یطمئن وكیدهم الخصوم مواجهة في المؤمن یجعل اإلیمان وهذا قدیر، وعلیهم محیط ورائهم
 فََال [: تعالى قال،  وجل وال هیاب غیر عدوه مقارعة على ویقبل ضعفه، ویقوى قلبه،

ونَ  َما َ ْعلَمُ  إِن ا قَْو ُُهمْ  َ ُْزنَْك   }.76:يس] {ُ ْعِلنُونَ  اَومَ   ُِ  

 التكبر وعدم العلم، بهذا وللخلق تعالى هللا والتواضع النافع، العلم من التزود على الحرص  -6
 قال ،I اهللا من إال والدنیا الدین علوم من علم ال بأنه بالیقین یتأتى إنما وهذا به، والفخر
نَْت  إِن َك  ْمتَنَاَعل   َما إِال   َ َا ِعلْمَ  َال  ُسبَْحانََك  قَا ُوا: [تعالى

َ
 ]ا َِكيمُ  الَعِليمُ  أ

يُطونَ  َوَال [ :تعالى وقال ،}32:البقرة{ ءٍ  ُ ِ  }255:البقرة{ ]َشاءَ  بَِما إِال   ِعلِْمهِ  ِمنْ   َِ ْ
 القیم ابن اإلمام قال كما والعلماء، للعلم تعالى اهللا محبة یقتضي) العلیم( سبحانه واسمه
 ُیِحبهُ  من ِعْند علمه یضع َوإِنََّما علیم، كل یحب علیم ُسْبَحاَنهُ  هللا َفِإن : "تعالى اهللا رحمه
  )1(".ِبهِ  یدان ِممَّا َوَذِلكَ  اهللا حبأ َما حبأ فقد هلهوأ اْلعلم حبأ َفمن

 اهللا، من الخائفون إلیه، الداعون بعلمهم، العاملون العلماء هم هنا المقصودون والعلماء 
 العمل دون والمباهاة والفخر التكبر إلى علمه به أدى من اأم وللخلق، للحق المتواضعون

   .I هللا محبوب وال بعالم فلیس والخشیة،

 اهللا علم بحر من قطرة إال هو إن العلم من أوتي ما أن ثقته التواضع على العالم یعین ومما
  )2(.ضئیل مضمحل اهللا علم أمام علمه وأن تعالى،

 أن في سبحانه ربه العبد یفوض وأن سبحانه یختاره ابم والرضا I اهللا على التوكل صدق  -7
 اهللا فإن معیًنا طریًقا ربه على یقترح وال واآلخرة، الدنیا في الخیر فیه له كان مما له یختار
I ال والعبد تحقیقها، على یقدر سبحانه واهللا یعلم، ال والعبد، العبد مصلحة تكون أین یعلم 

  )3(.دیرالق العلیم هو سبحانه واهللا، یقدر

 I اهللا بأن ومدرك واثق ألنه وسكناته؛ وأفعاله أقواله على نفسه محاسبة على العبد تربیة  -8
 ما كل على العبد وسیحاسب وكبیرة صغیرة كلهو مطلع على ف خافیة، علیه تخفى ال

 التزام من أمره ما على یراه أن على یعینه أن یرجوه ذلیالً  I یدیه بین فینطرح منه، یصدر
 .المحرم واجتناب ر،المأمو 

                                                           
  ).137/ 1) مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، ((1
  ).286-1/281ظر: وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، () ان(2
  ).219/ 1، (المرجع السابق) انظر: (3
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َها ُ َ    يَا[: تعالي قال وْ  َصْخَرةٍ  ِ   َ تَُ نْ  َخرَْدلٍ  ِمنْ  َحب ةٍ  ِمثَْقاَل  تَُك  إِنْ  إِ  
َ
 ِ   أ

َماَواِت  وْ  ا س 
َ
رِْض  ِ   أ

َ
ِت  األ

ْ
 وفسرها }16:لقامن] {َخبِ ٌ  لَِطيٌف  اهللاَ  إِن   اهللاُ  بَِها يَأ

 األشیاء أصغر هي التي: أي) َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  ِإنْ  اِإنَّهَ  ُبَنيَّ  َیا: "(فقال السعدي
 أي في: أي) األْرضِ  ِفي َأوْ  َواتِ السَّمَ  ِفي َأوْ ( وسطها، في: أي) َصْخَرةٍ  ِفي َفَتُكنْ ( وأحقرها،

: لقا ولهذا قدرته، وكمال خبرته وتمام علمه، لسعة: أي) اللَّهُ  ِبَها َیْأتِ ( جهاتهما، من جهة
 واألسرار، البواطن على اطلع حتى وخبرته، علمه في لطف: أي) َخِبیرٌ  َلِطیفٌ  اللَّهَ  ِإنَّ (

 بطاعته، والعمل ،I الّله مراقبة على الحث هذا، من والمقصود، والبحار القفار وخفایا
    )1(".َكُثرَ  أو َقلَّ  القبیح، عمل من والترهیب أمكن، مهما

 صفة هي سبحانه، الحق صفات من صفة على ولده یدل أن لقمان یرید: "الشعراوي ویقول
 على یخفى ما أن تظن أن إیاك: له یقول وكأنه خافیة، علیه تخفى ال الذي المطلق العلم

 حتى خردل، من حبة مثقال علیه یخفى ال تعالى اهللا أن وكما تعالى، اهللا على یخفى الناس
 حسنة علیه تخفى ال كذلك رض،األ في أو السماوات، في أو صخرة، باطن في كانت إن
  )2(".إخفاءها صاحبها حاول ومهما َدقَّْت، مهما سیئة وال

 منه، خاف شيء لكل وٕاحاطته I اهللا بعلم وثق فمن ،I اهللا من الخوف على العبد تربیة  -9
 معاصیه، واجتناب والعلن، السر في أوامره امتثال على هذا ودفعه منه، وجلٍ  على ودام
 مطلع وأنه كان، أینما لحاله وعلمه I اهللا بنظر یثق ألنه الخلق؛ أعین عن بعیداً  كان وٕان

  . ونجواه وعالنیته سره ویعلم علیه،

 ِفي َغَنمٍ  رَاِعي ِمنْ  َربُُّكمْ  َیْعَجبُ : (َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،t َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ 
َالِة، ُیَؤذِّنُ  ِبَجَبٍل، َشِظیَّةٍ  رَْأسِ   ُیَؤذُِّن، َهَذا َعْبِدي ِإَلى اْنُظُروا: U اللَّهُ  َفَیُقولُ  َوُیَصلِّي، ِبالصَّ
َالَة، َوُیِقیمُ    )3(). اْلَجنَّةَ  َوَأْدَخْلُتهُ  ِلَعْبِدي َغَفْرتُ  َقدْ  ِمنِّي، َیَخافُ  الصَّ

 
 

                                                           
  ).648) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،  (ص: (1
  ).11650/ 19) تفسیر الشعراوي، ((2
في  صححه األلباني )،4/ 2)، (1203) سنن أبي داود، تفریع صالة السفر، باب األذان في السفر، (ح:(3

  ).102/ 1( ،)41:ح( وفوائدها، فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة
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  .ورضوانه I اهللا برحمة الثقة: الثاني المطلب
 الخیر یأتي وقد ویذنب،ویطیع،  یخطئ،و  یب،یص ضعیف مخلوق بطبعه اإلنسان

 شأنه كان فأنَّى رضوانه وبسعة I اهللا برحمة واسعة ثقة على كان فإن، علیه I اهللا فتح حیث
ِ  [: Iعن سعة رحمته فقال  Uوكیف یقنط وقد أخبر المولى  ،I رحمته من یقنط ال  َورَْ َ

ءٍ  ُ    وَِسَعْت   العالم من العالمین، من شيء كل وسعت رحمتي: أي }156:األعراف] {...َ ْ

 ،I اهللا رحمة إلیه وصلت وقد إال مخلوق فال والكافر، المؤمن والفاجر، البر والسفلي، العلوي
 وهذه خلقته، منذ العالم أمر بها قام التي األزلیة القدیمة صفاته من فهي وٕاحسانه، فضله وغمره
 ولو، وفجوره كفره عقب وعاص كافر كل لهلك ولوالها مخلوق، لكل المبذولة العامة هي الرحمة
 رحمة هناك ولكن دابة، من األرض على ترك ما ومعاصیهم بذنوبهم الناستعالى  اهللا یؤاخذ

: I قوله ذلك ومن المحسنین، المؤمنین لبعض تعالى اهللایكتبها  بل أحد لكل لیست خاصة
ْ تُبَُها...[

َ
ينَ  فََسأ ِ ُقونَ   ِ   َ ةَ ا  َو ُْؤتُونَ  َ ت  ِينَ  ز 

 }156:األعراف] {يُْؤِمنُونَ  بِآَيَاتِنَا ُهمْ  َوا  
   )1(.واآلخرة الدنیا لسعادة المقتضیة الخاصة الرحمة وهذه

 ِكتَاِبهِ  ِفي َكَتبَ  الَخْلقَ  اللَّهُ  َقَضى َلمَّا: ( r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،t ُهَرْیَرةَ  َأِبي وَعنْ 
   )2().َغَضِبي َغَلَبتْ  َرْحَمِتي ِإنَّ  لَعْرشِ ا َفْوقَ  ِعْنَدهُ  َفُهوَ 

 مألت حتى ینكر، ال ظهوًرا خلقه في وظهرت وغلبته، غضبه سبقت تعالى ورحمته
 بهذه بعض على بعُضها المخلوقات حنَّت حتى القلوب منها وامتألت واألرض، السموات أقطار
 عاقبة وال نفعاً  ترجو ال التي هائمالب حنَّت وحتى قلوبهم، في وأودعها علیهم نشرها التي الرحمة

 ورحمته باریها بعنایة لهم یشهد ما العظیمة وشفقتها بهم رأفتها من وشوهد أوالدها، على جزاء وال
 به ویعترف واألبصار، البصائر تشهده ظهوراً  وشرعه أمره في رحمته ظهرت وكذلك الواسعة،

 أجلّ  إلى موصالً  الرحمة، على حتوًیام شرعه وقد وهدایة، ورحمة نور فَشْرعه األلباب،أولو 
                                                           

  )، وتفسیر تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، 156/ 13) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((1
سیر كالم )، وتیسیر الكریم الرحمن في تف192/ 9المنار، محمد رشید رضا، ( )، وتفسیر481/ 3(

  ).771/ 1)، والتفسیر الواضح، الحجازي، (305المنان، السعدي، (ص:
 َوُهوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اَخلْلَق  َيْبَدأُ  الَِّذي َوُهوَ [ ) صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، َباُب َما َجاَء ِفي َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى:(2

وم] {َعَلْيهِ  َأْهَونُ    ).106/ 4( ،)3194: ح(، }27:الرُّ
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 ما والمشقات الحرج ونفي والتیسیراتِ  التسهیالت من فیه وشرع .وفالح وسعادة وكرامة رحمة
 أدیان لحفظ ألنَّها رحمة؛ كلُّها ومناهیه وكرمه، وجودهرحمة اهللا تعالى  سعة على داللة أكبر یدل

   )1(.واألضرار الشرور من وأموالهم وأخالقهم وأبدانهم وأعراضهم عقولهم وحفظ العباد،

 الطمع توجب ،شيء كل وسعت وأنها، غضبه سبقت I اهللا رحمة بأن العبد فثقة
 مهما I إلیه واإلنابة للعودة التفاته منسوب من وتزید رضوانه، وبسعة Iبرحمته  والرجاء
ِينَ  ِعبَاِديَ  يَا قُْل [: تعالى قال والذنوب، الخطایا من اجترح

ْ َ  ا  
َ
ْ ُفِسِهمْ  َ َ  فُواأ

َ
 َال  أ

نُوَب  َ ْغِفرُ  اهللاَ  إِن   اهللاِ  رَْ َةِ  ِمنْ  َ ْقنَُطوا يًعا ا   مر] {ا ر ِحيمُ  الَغُفورُ  ُهوَ  إِن هُ  َ ِ  وهذه } 53:الزُّ

 إلى وغیرهم الكفرة من العصاة لجمیع دعوة وفیها عباده، إلى تعالى اهللا من اإلشفاق في آیة أبلغ
 كانت وٕان عنها، ورجع منها تاب لمن جمیعا الذنوب یغفر I اهللا بأن وٕاخبار نابة،واإل التوبة
 ألن توبة؛ غیر على اآلیة هذه حمل یصح وال البحر، زبد مثل وكانت كثرت وٕان، كانت مهما

 وكثرت؛ ذنوبه عظمت وٕان ،I اهللا رحمة من عبد یقنطن وال منه، یتب لم لمن یغفر ال الشرك
  واسع. رحمةوال التوبة باب فإن

 عن یكّفر أن یرید من أمام وعظم كبر مهما ذنبٍ  كل عن والصفح بالعفو I وعد وقد 
 َمْ [: تعالى لقوله نفسه، من أفسد ما ویصلح سیئاته،

َ
ن   َ ْعلَُموا أ

َ
ُل  ُهوَ  اهللاَ  أ ْوَ ةَ  َ ْقبَ  َ نْ  ا  

  ُسوًءا َ ْعَمْل  َوَمنْ : [تعالى وقوله ،}104:التوبة] {ِعبَاِدهِ 
َ
 َ ِدِ  اهللاَ   َْستَْغِفرِ  ُ م   َ ْفَسهُ  َ ْظِلمْ  وْ أ

رْكِ  ِ   ا ُمنَافِِق َ  إِن  [: المنافقین عن تعالى وقوله ،}110:النساء] {رَِحيًما َ ُفوًرا اهللاَ   ا  
ْسَفلِ 

َ
ارِ  ِمنَ  األ ال  * نَِصً ا  َُهمْ  َ ِدَ  َولَنْ  ا   ينَ  إِ ِ

ْصلَُحوا تَابُوا ا  
َ
 بِاهللاِ  ُمواَواْ تََص  َوأ

ْخلَُصوا
َ
َك  هللاِ  ِدينَُهمْ  َوأ وَ ِ

ُ
أ ْجًرا ا ُمْؤِمنِ َ  اهللاُ  يُؤِْت  وََسوَْف  ا ُمْؤِمنِ َ  َمعَ  فَ

َ
] َعِظيًما أ

  )2(.}146- 145النساء: {

                                                           
  ).16) انظر: فتح الرحیم الملك العالم، السعدي، (ص: (1
)، ونظم الدرر 107-106/ 7القرآن العظیم، ابن كثیر، ( تفسیرو  )،134) انظر: تفسیر التستري، (ص: (2

  ).177/ 3)، وتیسیر التفسیر، القطان (534/ 16في تناسب اآلیات والسور، البقاعي، (
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ِمَل َأرََأْیَت َرُجًال عَ َفَقاَل: (  r َأنَُّه َأَتى َرُسوَل اهللاِ  )t)1 وَعْن َأِبي َطِویٍل َشَطٍب اْلَمْمُدودِ 
ِإالَّ َأتَاَها، َفَهْل َلُه  )2(الذُُّنوَب ُكلََّها، َفَلْم َیْتُرْك ِمْنَها َشْیًئا، َوُهَو ِفي َذِلَك َلْم َیْتُرْك َحاَجًة َوَال َداَجةً 

  ُه َال َشِریَك َلُه، َقاَل: َأمَّا َأَنا َفَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، َوْحدَ » َفَهْل َأْسَلْمَت؟«ِمْن َتْوَبٍة؟ َقاَل: 
  َلَك  I َنَعْم، َتْفَعُل اْلَخْیرَاِت، َوَتْتُرُك السَّیَِّئاِت، َفَیْجَعُلُهنَّ اهللاُ «َقاَل:  ، r َوَأنََّك َرُسوُل اهللاِ 

ُیَكبُِّر َحتَّى َقاَل: اُهللا َأْكَبُر، َفَما زَاَل » َنَعمْ «؟ َقاَل: )3(يَوَغَدَراِتي َوَفَجرَاتِ  :َقالَ »، َخْیرَاٍت ُكلَُّهنَّ 
   )5(). )4(َتَواَرى

 كانت، ما كائنة  معصیة كل تسع التي الواسعة رحمة اهللا تعالى تظهر سبق ومما
 فإنه ،I اهللا بعفو والثقة والرجاء األمل إلى الضالل، تیه في الشاردین المسرفین العصاةفتدعو 

 ومن كیانهم داخل من علیهم المسلطة العوامل ویعلم وعجزهم، ضعفهم یعلم بعباده، رحیم
 بخیله علیهم ویجلب طریق، كل علیهم ویأخذ مرصد، كل لهم یقعد الشیطان أن ویعلم خارجه،
 یده من أفلت إذا یسقط ما فسرعان إلضاللهم، الخبیث عمله في الجد كل جاد وأنه ورجله،
  . ضعیف وهو المعاصي في ویقع فینحرف تشده، التي والعروة یربطه الذي الحبل

 حتى بمعصیته یأخذه وال الرحمة في له ویوسع العون في له فیمد هذا كل یعلم I فاهللا
 المعصیة، في یلج أن وبعد الصراط، على خطاه ویقیم خطأه لیصلح الوسائل جمیع له یهیئ

 ،اللحظة هذه في یستقبل، وال یقبل یعد ولم أمره، وانتهى طرد قد أنه ویحسب الذنب، في ویسرف
                                                           

 وقال الّشامیین في وحدیثه صحبة، له وقیل بها، وسكن الشام نزل ندة،ك من رجل وهو طویل، أبا یكنى) (1
 والشطب- شطباً  طویًال، rالنبي  أتى رجالً  أن: جبیر بن الرحمن عبد عن: الصواب أن أظن البغوي:

 كتب في له ُترِجمَ  وهكذا طویل، أبي شطب عن: فیه فقال اسماً  الراوي فظنه - الممدود: اللغة في یعني
 واالستیعاب ،)151: ص( األزدي اسمه، یوافق له أخ ال ممن صحابي كل اسم ذكر: نظرالصحابة. ا

 وأسد ،)249/ 1( الهیثمي، الفوائد، ومنبع الزوائد ومجمع ،)708/ 2( القرطبي، األصحاب، معرفة في
   حجر، ابن الصحابة، تمییز في واإلصابة ،)179/ 6( األثیر، ابن الصحابة، معرفة في الغابة

)3 /282.(  
) الحاج والحاجة: أحد الحجاج، والداج والداجة: األتباع واألعوان، یرید الجماعة الحاجة ومن معهم من (2

  ).101/ 2)، ونفس المرجع، (341/ 1أتباعهم، انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر، (
ل شر، وتأتي بمعنى الكذب ومال عن ) الفجرات: جمع َفْجرة ، وهي المرَّة من الفجور ، وهو اسم جامع لك(3

  ).414/ 3الصدق، انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر، (
  ).359/ 4) توارى: استتر واختفى وغاب، انظر: التحبیر إلیضاح معاني التیسیر، الصنعاني، ((4
ني في السلسلة الصحیحة، )، صححه األلبا314/ 7)، (7235) المعجم الكبیر، الطبراني، باب الشین، (ح: (5

)3391) ،(14 /3.(  
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 الباب وهو التوبة،إلى  یدعوه الذي اللطیف، الندي الرحمة نداء یسمع ،والقنوط الیأس لحظة
إلى  وال، استئذان إلى فیه یلج من یحتاج ال والذي یمنع، حاجب علیه لیس الذي المفتوح
   )1(!.شفعاء وال وسطاء إلى یحتاج وال ،طقوس

 هو سألی، الورید حبل من لیهإ أقرب I یبقى Y اهللا رحاب عن العبد ابتعد همامف
قَْرُب  َوَ ْنُ [: القائل

َ
 أقرب بأنه I یخبر اآلیة ففي،  }16:ق] {ا َوِر دِ  َحبْلِ  ِمنْ  إَِ ْهِ  أ

 مما وهذا النحر، لثغرة المكتنف العرق وهو إلیه، شيء أقرب هو الذي الورید، حبل من لإلنسان
 أحواله، جمیع في  منه القریب وباطنه، ضمیره على المطلع خالقه، مراقبة إلى اإلنسان یدعو

 في اإلنسان بها لیعیش كافیة وحدها واآلیة أمره، حیث یفقده أو نهاه، حیث یراه أن منه فیستحي
   )2(المحاسبة. عن تغفل ال دائمة، ویقظة دائم، وخشیة حذر

 البسیطة وجه على للمرء قرباً  إلیه، وأكثر قرباً  العباد ألشد قلبه یلین ما غالباً  واإلنسان
 من خرج التي من به رحمة أكثر Iوأنه  أمه، من له أقرب I اهللا أن لعبدا وثقة أمه هي

 َقِدمَ : t الَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ،Iلربه  عبادة جوارحه بكل یتجه ألن الثقة تلك تدفعه رحمها
 السَّْبيِ  ِفي َصِبی ا َوَجَدتْ  اِإذَ  َتْسِقي، َثْدَیَها َتْحُلبُ  َقدْ  السَّْبيِ  ِمنَ  اْمَرَأةٌ  َفِإَذا َسْبٌي، r النَِّبيِّ  َعَلى

 النَّاِر، ِفي َوَلَدَها َطاِرَحةً  َهِذهِ  َأُتَرْونَ ( : r النَِّبيُّ  َلَنا َفَقالَ  َوَأْرَضَعْتُه، ِبَبْطِنَها َفَأْلَصَقْتهُ  َأَخَذْتُه،
   )3(.)ِبَوَلِدَها َهِذهِ  ِمنْ  ِعَباِدهِ بِ  َأْرَحمُ  َللَّهُ : َفَقالَ  َتْطَرَحُه، الَ  َأنْ  َعَلى َتْقِدرُ  َوِهيَ  َال،: ُقْلَنا

 اشتدت مهما رحمته، من یقنط وال روحه، من ییأس وال I باهللا الظن یحسن وتجعله
 العباد یخلق لم I فاهللا الذنوب، بحر في وغرق الهموم، وتعالت الكروب، وعظمت الخطوب،

 فیهو  إال منعاً  یمنع الو  الخیر، وفیه إال عطاءً  یعطي ال I فهو ویشقیهم، وینساهم لیعذبهم
َعَك  َما[: تعالى یقول والمصلحة، الحكمة َك  وَد  َ   َوَما َر   حى] {قَ  ربك، تركك ما: أي }3:الضُّ

 جوٌّ  به التعبیر وهذا وبره، وٕایوائه، ورعایته، رحمته، من أخالك وما جافاك، وما أبغضك، وما
   )4(.الشامل والرضى الودیعة، والرحمة اللطیف، الحنان من

                                                           
  ).3058/ 5) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
)، وفي ظالل القرآن، سید 805) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (2

  ).3362/ 6قطب، (
)، وصحیح مسلم، 8/ 8)، (5999(ح: ) صحیح البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته، (3

  ).2109/ 4)، (2754كتاب التوبة، َباٌب ِفي ِسَعِة َرْحَمِة اِهللا َتَعاَلى َوَأنََّها َسَبَقْت َغَضَبُه، (ح: 
  )، وفي ظالل القرآن، سید قطب، 485/ 24) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((4

)6 /3926.(  
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 ِإالَّ  َأَحُدُكمْ  َیُموَتنَّ  الَ : (َیُقولُ  ِبَثَالٍث، َوَفاِتهِ  َقْبلَ  ،r النَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،tَجاِبر  وعنْ 
   )1().الظَّنَّ  ِباهللاِ  ُیْحِسنُ  َوُهوَ 

 أنه یظن أن تعالى باهللا الظن حسن معنى:  العلماء قال: " -  اهللا رحمه – النووي قال
 یكون: وقیل سواء، ویكونان راجیاً  خائفاً  یكون الصحة حالة وفى: واقال عنه، ویعفو یرحمه
 االنكفاف الخوف مقصود ألن محَّضه؛ أو الرجاء غلَّب الموت أمارات دنت فإذا أرجح، الخوف

 أو ذلك تعذر وقد واألعمال، الطاعات من اإلكثار على والحرص، والقبائح المعاصي عن
 واإلذعان تعالى اهللا إلى لالفتقار المتضمن الظن إحسان فاستحب ، الحال هذا في معظمه

    )2(".له

 وٕان العبد، إلى والمصالح المنافع إیصال تقتضى صفة الرحمة أن: یعلم أن ینبغي ومما
 ودفع مصالحك، إیصال في علیك شق من بك الناس فأرحم علیها، وشقت نفسه، كرهتها

  .عنك المضار

 أعلم فإنه العبد، على البالء أنواع تسلیط: نالراحمی أرحم رحمة إتمام من كان ولهذا
 العبد ولكن به، رحمته من وشهواته أعراضه من كثیر من ومنعه وامتحانه له فابتالؤه بمصلحته،

  . وامتحانه بابتالئه إلیه إحسانه یعلم وال بابتالئه، ربه یتهم وظلمه لجهله

 ویرغبوا إلیها یطمئنوا وال لیها،إ یسكنوا لئال درهاوكَّ  الدنیا علیهم صنغَّ  أن: رحمته ومن
 لیعطیهم، فمنعهم واالمتحان، االبتالء بسیاط ذلك إلى فساقهم وجواره، داره في المقیم النعیم في

  .لیحییهم وأماتهم لیعافیهم، وابتالهم

 كما به معاملته تحسن ال بما فیعاملوه به، یغتروا لئال نفسه، حذرهم أن: بهم رحمته ومن
ُرُ مُ َوُ َ : [تعالى قال  واحد غیر وقال ،}30:عمران آل] {بِالِعبَادِ  رَُءوٌف  َواهللاُ  َ ْفَسهُ  اهللاُ  ذ 
   )3(.به یغتروا لئال نفسه، من حذرهم: بالعباد رأفته من: السلف من

                                                           
  الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت، ) صحیح مسلم، كتاب (1

  ).2205/ 4)، (2205(ح: 
  ).16ص( ،)3( رقم ،)المقاربة(الصلة ذات األلفاظ: الثالث المطلب في ذكره سبق) (2
  ).175-2/174، ابن القیم، () انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان(3
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 بثوب أو الحزن بثوب سواءعلیه،  وردت ثوب بأي الرحمن ألقدار مطمئن اإلیمان فقوي
 إصالح وٕاما وحكمة، عدل وٕاما ورحمة، إحسان إما والمشاق ماآلال " تلك بأن واثق ألنه الفرح؛
   )1(".منها أصعب هو ألم لدفع وٕاما بعدها، یحصل لخیر وتهیئة

 I بخالقهم ظنهمبحسن  إال كانت ما الرحمات طیاتها في تحمل البالیا بأن العباد وثقة
 رَْ َةٍ  ِمنْ   ِلن اِس  اهللاُ  تَِح َ فْ  َما[: تعالى لقوله ومرسلها، الرحمة ممسك هو بأنه ویقینهم وبثقتهم

 } 2:فاطر] {ا َِكيمُ  الَعِز زُ  وَُهوَ  َ ْعِدهِ  ِمنْ  َ ُ  ُ رِْسَل  فََال  ُ ْمِسْك  َوَما  ََها ُ ْمِسَك  فََال 
 ُمغلق فال خیر من للناس Y اهللا یفتح فما ؛I بیده كلها ومغالیقه الخیر مفاتیح والمعنى: إن

 خیر من یغلق ما وكذلك ،أن یوقف أمره أحد یستطیع ال أمره ذلك ألن عنهم؛ ممسك وال له،
 من منه انتقم ممن ِنقمته في العزیز وهو وله، إلیه كلها األمور ألن سواه؛ له فاتح فال عنهم،
 ذلك فتح كان إذا الرحمة لهم وفتحه خلقه تدبیر في والحكیم وخیراته، عنه رحمته بحبس خلقه

  )2(.حكمة إمساكه كان اإذ عنهم اإیاه وٕامساكه صالًحا،
 ذات في وتسجیلها مالحقتها مجرد عن اإلنسان ویعجز العّد، یحصیها ال I اهللا رحمةو 

 ال ومما، یعلمه مما علیه به أنعم وفیما تحته، ومن فوقه ومن حوله من له سخر وفیما نفسه،
  .كثیر وهو یعلمه

 مكان، كل يوف حال، كل وفي وضع، كل وفي شيء، كل في تتمثل I اهللا ورحمة
 كان، وكیفما كان وحیثما حوله، فیما ویجدها مشاعره، وفي نفسه في یجدها لها، ممسك ال فإنَّه

 ولو مكان، كل وفي حالة، كل وفي وضع، كل وفي شيء، كل في عنه اهللا یمسكها من ویفتقدها
  !والرضوان الوجدان عالمة الناس یعده مما شيء كل وجد

 محنة من وما نقمة، بذاتها هي تنقلب حتى رحمته معها تعالى اهللا یمسك نعمة من وما
 فإذا I اهللا رحمة مع الشوك على اإلنسان ینام نعمة، بذاتها هي تكون حتى I اهللا رحمة تحفها

 أعسر ویعالج شوك، هو فإذا I  اهللا رحمة عنه أمسكت وقد الحریر على وینام مهاد، هو
 فإذا I اهللا رحمة تخلت وقد األمور أیسر عالجوی ویسر، هوادة هي فإذا Iاهللا  برحمة األمور

 الرزق I اهللا ویبسط وسالم، أمن هي فإذا واألخطار المخاوف بها ویخوض وعسر، مشقة هي
 رحمته، ویمسك اآلخرة، إلى وزاد الدنیا في رغد هو وٕاذا ورخاء، طیب متاع هو فإذا رحمته مع

                                                           
  ).250) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، ابن القیم، (ص: (1
  ).437/ 20) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((2
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 مرض، أو ببخل الحرمان معه یكون وقد وبغض، حسد مثار هو وٕاذا وخوف، قلق مثار هو فإذا
 في زینة هي فإذا رحمته مع لذریةا I اهللا ویمنح استهتار، أو بإفراط التلف معه یكون وقد

 ،I اهللا یذكر الذي الصالح بالخلف اآلخرة في لألجر ومضاعفة واستمتاع، فرح ومصدر الحیاة
 I اهللا ویهب بالنهار، تعبو  باللیل وسهر وشقاء، وعنت ونكد بالء الذریة فإذا رحمته ویمسك
 الصحة فإذا نعمته ویمسك بالحیاة، والتذاذ طیبة، وحیاة نعمة هي فإذا رحمته مع والقوة الصحة
 ویفسد الجسم یحطم فیما والقوة الصحة فینفق القوي، الصحیح على I اهللا یسلطه بالء والقوة

 أداة هي فإذا رحمته مع والجاه السلطان I اهللا ویعطي الحساب، لیوم السوء ویدخر الروح،
 رحمته I اهللا ویمسك واألثر، العمل من الصالح الطیب الدخار ووسیلة أمن، ومصدر إصالح،

 وموجدة حقد ومثار بهما، وبغي طغیان ومصدر فوتهما، على قلق مصدر والسلطان الجاه فإذا
 حال من وتتبدل تتغیر كلهاو  سلطان، وال بجاه یستمتع وال قرار، معهما له یقر ماال صاحبه على
  .اإلرسال ومع اإلمساك مع حال إلى

 وتفیض وتغمرك تضمك I اهللا فرحمة ،Y برحمته تحس أناهللا تعالى  رحمة ومن
 وتوقعها بها وثقتك الرحمة، هو إلیها وتطلعك فیها ورجاؤك الرحمة، هو بوجودها فشعورك علیك،

 ال عذاب هو فیها، شكك أو هامن یأسك أو عنها احتجابك في والعذاب الرحمة، هو أمر كل في
ال   اهللاِ  َرْوِح  ِمنْ  َ يْ َُس  َال  إِن هُ [ :تعالى لقوله أبدا، مؤمن على اهللا یصبه ] ا َ فُِرونَ  الَقْومُ  إِ

 .}87:يوسف{
 u إبراهیم وجدها حال، أي في وال مكان أي في طالب على تعز ال I اهللا ورحمة

 بطن في u یونس ووجدها السجن، في هاوجد كما الجب في u یوسف ووجدها النار، في
 كل ومن قوة كل من مجرد طفل وهو الیمّ  في u موسى ووجدها ثالث، ظلمات في الحوت
 أصحاب ووجدها عنه، ویبحث به متربص له عدو وهو فرعون قصر في وجدها كما حراسة،
ُووا[: لبعض بعضهم فقال والدور القصور في افتقدوها حین الكهف في الكهف

ْ
 ا َكْهِف  َ  إِ  فَأ

 الغار في t وصاحبه r اهللا رسول ووجدها ،}16:الكهف] {رَْ َِتهِ  ِمنْ  َر  ُ مْ  لَُ مْ  يَ ُْ ْ 
 منقطعاً  سواها، ما كل من یأساً  إلیها آوى من كل ووجدها اآلثار، ویقصون یتعقبونهما والقوم
  .وحده I اهللا باب قاصًدا رحمة، في مظنة كل وعن قوة، في شبهة كل عن

 مرسل فال أمسكها ومتى لها، ممسك فال رحمته أبواب I اهللا فتح متى بأنه ثقته إن مث
 یخاف وال هو، إال یدعى ال وأن الوجوه، جمیع من إلیه واالفتقار تعالى، به التعلق توجب لها،
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 شيء، في رجاء وال شيء، من مخافة وال أحد، في رجاء وال أحد، من مخافة فال هو، إال ویرجى
  .الوسیلة مع رجاء وال وسیلة، فوت من خوف وال

 كوة تفتح القرآن من آیة آیاته، من آیة في فیضها ویسكب بابها یفتح I رحمته هي فها
 والراحة والطمأنینة والثقة الرضا إلى ممهوداً  طریقاً  وتشق الرحمة، من ینبوعاً  وتفجر النور، من
 بأن كفیلة اهللا كتاب من لكریمةا اآلیة فهذه جنان، خفقة وفي قلب نبضة وفي عین ومضة في

 وال خوف وال وساوس وال هموم فال الصدر، أدران كل تغسل وأن النفس، أدواء كل تداوي
   )1(.جزع وال اضطراب

 ویحسنون ،U هللا العبادة یحسنون تجعلهم بهم I خالقهم لرحمة العباد استحضار وٕان
 التعالى  اهللا رحمه فمن بها حظونوی Y رحمته ینالوا كي وبحالهم بهم ویرأفون الخلق معاملة
 الرَّْحَمُن، َیْرَحُمُهمُ  الرَّاِحُمونَ : (  r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  t َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  أبدًا، یشقى
 َوَصَلهُ  َوَصَلَها َفَمنْ  الرَّْحَمِن، ِمنَ  )2(ُشْجَنةٌ  الرَِّحمُ  السََّماِء، ِفي َمنْ  َیْرَحْمُكمْ  اَألْرضِ  ِفي َمنْ  اْرَحُموا

   )3().اللَّهُ  َقَطَعهُ  َقَطَعَها َوَمنْ  اللَّهُ 

  :منهاو  المسلم على تعود تربویةفوائد لها  I اهللا برحمة لثقةوا

 النفس، على Iمحبته  وتقدیم سبحانه له الصادقة والعبودیة تعالى هللا المحبة تجرید -1
 في والجهاد توحیده، إلى والدعوة مرضاته، إلى والمسارعة جمیًعا، والناس والمال، واألهل،
 ال وكیف إلیها أحسن من حب على جبلت النفوس ألن ویرضاه؛ یحبه ما كل وفعل سبیله،
 َعادَ " أمه، من به أرحم هو ومن وفضله ومنته وعطفه رحمته علیه أفاض من اإلنسان یحب

                                                           
)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، 2924-2921/ 5) انظر: في ظالل القرآن، ((1

  ).684ص:(
) الشین والجیم والنون أصل واحد یدل على اتصال الشيء والتفافه، من ذلك الشجنة، وهي الشجر الملتف، (2

ویقال: بیني وبینه شجنة رحم، یرید اتصالها والتفافها، الرحم مشتقَّة من الرحمن، یعني أنَّها قرابٌة من اهللا 
)، والصحاح تاج اللغة 478/ 1األزدي، (انظر: جمهرة اللغة،  عزوجل مشتبكة كاشتباك العروق.

)، ومجمل اللغة، ابن 248/ 3)، ومقاییس اللغة، ابن فارس، (2143/ 5وصحاح العربیة، الفارابي، (
)، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، 233/ 13)، و لسان العرب، ابن منظور، (522فارس، (ص: 
  ).3085/ 7المال قاري، (

)، قال الترمذي: حدیث حسن 323/ 4)، (1924ا جاء في رحمة المسلمین، (ح:) سنن الترمذي، باب م(3
  ).664/ 1)، (3548صحیح، وصححه األلباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته، (ح:
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 َفَقالَ  ِلِمْثِلي؟ I اهللاُ  َیْغِفرُ  َأُتَرى َسَلَمةَ  َأَبا َیا: َیانُ ُسفْ  َفَقالَ  الثَّْوِريَّ  ُسْفَیانَ  ، )1(َسَلَمةَ  ْبنُ  َحمَّادُ 
 اهللاِ  ُمَحاَسَبةَ  َالْخَتْرتُ  َأَبَويَّ  ُمَحاَسَبةِ  َوَبْینَ  ِإیَّايَ  I اهللاِ  ُمَحاَسَبةِ  َبْینَ  ُخیِّْرتُ  َلوْ  َواهللاِ : َحمَّادٌ 
Y ُمَحاَسَبةِ  َعَلى ،   )2(".َأَبَويَّ  ِمنْ  ِبي َأْرَحمُ  اَلىَتعَ  اهللاَ  َأنَّ  َوَذِلكَ  َأَبَويَّ

 الذنوب یغفر الذي وهو شيء، كل  وسعت فرحمته الرجاء، عبودیة على العبد تربیة -2
 النفوس في األمل یثمر وآثارها الواسعة I اهللا رحمة إلى والنظر الرجاء أن كما جمیعًا،

 )3(.)الرجاء حاله كان I اهللا رحمة سعة عرف من: (السالم عبد بن العز قال المكروبة،
 َأْذَنبَ ( : َقالَ  ،U َربِّهِ  َعنْ  َیْحِكي ِفیَما ، r النَِّبيِّ  َعنِ  ، tُهَرْیَرَة  َأِبي وفي الحدیث َعنْ 

 َلهُ  َأنَّ  َفَعِلمَ  َذْنًبا، َعْبِدي َأْذَنبَ : َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َفَقالَ  َذْنِبي، ِلي اْغِفرْ  اللُهمَّ : َفَقالَ  َذْنًبا، َعْبدٌ 
 َتَباَركَ  َفَقالَ  َذْنِبي، ِلي اْغِفرْ  َربِّ  َأيْ : َفَقالَ  َفَأْذَنَب، َعادَ  ُثمَّ  ِبالذَّْنِب، َوَیْأُخذُ  الذَّْنَب، َیْغِفرُ  ب ارَ 

 َأْذَنبَ فَ  َعادَ  ُثمَّ  ِبالذَّْنِب، َوَیْأُخذُ  الذَّْنَب، َیْغِفرُ  َرب ا َلهُ  َأنَّ  َفَعِلمَ  َذْنًبا، َأْذَنبَ  َعْبِدي: َوَتَعاَلى
 َیْغِفرُ  َرب ا َلهُ  َأنَّ  َفَعِلمَ  َذْنًبا، َعْبِدي َأْذَنبَ : َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َفَقالَ  َذْنِبي، ِلي اْغِفرْ  َربِّ  َأيْ : َفَقالَ 

   )4(.)َلكَ  َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئتَ  َما اْعَملْ  ِبالذَّْنِب، َوَیْأُخذُ  الذَّْنَب،

 باباً  صحیحه في البخاري اإلمام عقد وقد: والرجاء وفالخ بین الموازنة على العبد تربیة -3
 عن الرجاء في النظر یقطع فال ذلك استحباب: أي"  الخوف مع الرجاء باب"  بعنوان

 إلى الثاني وفي المكر، إلى األول في یفضي لئال الرجاء، عن الخوف في وال الخوف،
 فلیحسن تقصیر منه قعو  من أن الرجاء من المقصود ولكن مذموم، منهما وكل القنوط،

 من وأما قبولها، یرجو طاعة منه وقع من وكذا ذنبه، عنه یمحو أن ویرجو ،Iباهللا  ظنه
 وتمني، غرور، في فهذا إقالع وال ندم بغیر المؤاخذة عدم راجیاً  المعصیة على انهمك

                                                           
) أبو سلمة البصري، ثقة عابد، وهو إمام في الحدیث وٕامام في النحو، یقال: إن عنده ألف حدیث حسن لیس (1

ث حتى یقرأ مائة آیة نظًرا في المصحف، قال أحمد: هو أعلم الناس بحدیث خاله عند غیره، وكان ال یحد
)، والثقات، العجلي 590/ 1حمید الطویل وأثبتهم فیه. انظر: میزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، (

  ).163)، الطبقات الكبرى، ابن سعد، (ص: 131ط، (ص: 
  ).251/ 6اني، () حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبه(2
  ).203) مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف ب"القواعد الصغرى"، (ص:(3
  )، 2758) صحیح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وٕان تكررت الذنوب والتوبة، (ح:(4

)4 /2112.(  
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 تطیع أن السعادة ِمْن عالمة:  )1(الحیري عثمان أبي قول أحسن وما الكاذب، ورجاء
   )2(.تنجو أن وترجو تعصي أن الشقاء عالمة تقبل، ومن ال أن افوتخ

  :أهمها أسباب له والرجاء"

  .الرحمة نفسه على كتب Y اهللا أن - 

  .غضبه سبقت رحمته وأن - 

  .عباده عن التوبة یقبل وأنه - 

 السیئة وعلى أمثالها، بعشر الحسنة على ویجازي الدرجات، ویرفع السیئات یكفر وأنه - 
 محبة I اهللا یعبد أن دالعب على یجب فإنه وبالجملة ، )3("التائبین توبة ویحب بمثلها،

 یصل حتى الخوف في یْفِرط ال أن له ینبغي أنه كما لثوابه ورجاء عقابه، من وخوفاً  له،
 رحمة بسعة فیتعلق الرجاء في یفرط ال وأن ،I اهللا رحمة من والیأس القنوط درجة إلى
 یجمع أن یجب بل ،U اهللا مكر من األمن في فیقع یتهمعص على إصراره مع I اهللا

 طاعة على لیحمله الخوف جانب یغلب أن الصحة حال في له ینبغي كان وٕان بینهما،
 الخوف جانب على الرجاء جانب یغلب الموت وعند معصیته، عن البعد وعلى I اهللا

   )I.)4 باهللا الظن یحسن وهو یموت حتى

                                                           
سعید بن إسماعیل بن سعید بن  ) هو الشیخ، اإلمام، المحدث، الواعظ، القدوة، شیخ اإلسالم، أبو عثمان(1

منصور النیسابوري، الحیري، الصوفي، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن محّدثیهم، صاحب كتاب 
"السنن" في األحادیث النبویة، قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي: هو في وقته من أوحد المشایخ في 

من أقواله: ال یكمل الرجل حتى یستوي قلبه سیرته، ومنه انتشر طریقة التصوف، وكان مجاب الدعوة، و 
في المنع والعطاء، وفي العز والذل، ومنها أیضًا أنه قال ألبي جعفر بن حمدان: ألستم ترون أن عند ذكر 

هـ في الري،  230سید الصالحین، ولد سنة  r الصالحین تنزل الرحمة؟ قال: بلى. قال: فرسول اهللا
ه. انظر: طبقات الصوفیة للسلمي ویلیه ذكر النسوة  298ثاني سنة ربیع ال 10وتوفي في نیسابور، یوم 

)، وسیر أعالم النبالء، الذهبي، 144- 140المتعبدات الصوفیات، أبو عبد الرحمن السلمي، (ص:
)، ولوافح األنوار في طبقات األخیار 239)، وطبقات األولیاء، ابن الملقن، (ص: 14/62-64(

  ).74/ 1شعراني (المعروف ب"الطبقات الكبرى"، ال
  ).35)، ومختصر تسهیل العقیدة اإلسالمیة، الجبرین، (ص: 301/ 11) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ((2
  ).95) فوائد من شرح كتاب التوحید، السدحان، (ص: (3
  ).36) انظر: مختصر تسهیل العقیدة اإلسالمیة، الجبرین، (ص:(4
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 ونبهت الذنوب، محصت محنة من فكم ونعمة، رحمة بالءال یرى بأن Iباهللا  الظن حسن -4
 من وأنقذت ،Iاهللا  إلى أعادت منحة، أصبحت محنة من وكم بالنعمة، وذكرت الغفلة، من

 عن رحمة، الطاعون rالنبي  سمى وقد رحمة، فهو البالء أصابه فإن الشیطان، شرك
 َأنَّهُ : (  r فخبرها الطاعون، عن r اهللا رسول سألت أنها -  عنها اهللا رضي -  عائشة

 َعْبدٍ  ِمنْ  َفَلْیَس  ِلْلُمْؤِمِنیَن، َرْحَمةً  Y اللَّهُ  َفَجَعَلهُ  َیَشاُء، َمنْ  َعَلى I اللَّهُ  َیْبَعُثهُ  َعَذاًبا َكانَ 
 ِإالَّ  َلُه،  U اللَّهُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُیِصیَبهُ  َلنْ  َأنَّهُ  َیْعَلمُ  َصاِبرًا، َبَلِدهِ  ِفي َفَیْمُكثُ  الطَّاُعوُن، َیَقعُ 
   )1(.)الشَِّهیدِ  َأْجرِ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ 

 حیاء منه هیورثبالمؤمن ورحمته  تعالى إحسان اهللاف، المؤمن إحیاء خلق الحیاء في نفس -5
Iاستحیا ، ، فیستحي العبد المؤمن من خالقه أن یعصیه، ثم إن وقع في الذنب جهال منه

األنبیاء یعتذرون عن الشفاعة للناس بذنوبهم  بعد وقوعه في الذنب، ولذا كان I من اهللا
 .خوفًا وخجًال، وٕان هذا ألمر قل من ینتبه له

 بكى، احتضر فلما جسده یصفر حتى والصوم العبادة في یجتهد )2(یزید بن األسود كان
 الحیاء ألهمني اهللا من بالمغفرة أتیت لو واهللا أجزع، ال لي ما: فقال الجزع؟ هذا ما: له فقیل
 یزال فال عنه فیعفو الصغیر الذنب آخر وبین بینه لیكون الرجل إن صنعت، قد مام منه

  )3(.منه مستحییا

 بقلب ذلك وشاهد تعالى اهللا رحمة استشعر ومن ،I اهللا لعباد وبذلها بالرحمة العبد اتصاف -6
 ربه وسماه بالخلق، الخلق أرحم r النبي كان ولذا الخلق، رحمة قلبه على أفاض صادق
 بن األقرع أبصر وقد ،}128:التوبة] {رَِحيمٌ  رَُءوٌف  بِا ُمْؤِمنِ َ [: تعالى فقال رحیماً 

                                                           
  ).131/ 7)، (5734بر في الطاعون، (ح:) صحیح البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصا(1
النخعي، الكوفي الثقة، وقیل: یكنى  الصالح الفقیه، أبو عمرو بن قیس، اإلمام القدوة،هو األسود بن یزید ) (2

أبا عبد الرحمن، وكان مخضرما، أدرك الجاهلیة واإلسالم، قال الحكم بن عتیبة عنه: كان یصوم الّدهر، 
جل أكرم من األسود، وقیل عنه أنه كان یختم القرآن في شهر رمضان في كل وقالت عائشة: ما بالعراق ر 

لیلتین، وكان ینام ما بین المغرب والعشاء، وحج ثمانین، من بین حجة وعمرة، توفي سنة أربع، وقیل 
)، والثقات، 134/ 6انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( وجزم به أبو نعیم شیخ البخارّي. ،خمس وسبعین

)، واإلصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر 14/ 5)، وسیر أعالم النبالء، الذهبي، (229/ 1ي، (العجل
  العسقالني، 

  ).330/ 1)، واألعالم، الزركلي، (342/ 1(
  ).60التعبد باألسماء والصفات، ولید الودعان، (ص:، و )134/ 6( سعد، ابن الكبرى، الطبقات) انظر: (3
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 فقال منهم، واحداً  قبلت ما الولد من عشرة لي إن: فقال الحسن، یقبل r النبي حابس
 وجعلها بل الرحمة، على r النبي حث وقد ، )1()یرحم ال یرحم ال من إنه: (r اهللا رسول
 r النبي عن t هریرة أبي عن شقیًا، الرحمة منه نزعت من وجعل لى،تعا اهللا لرحمة سببا
 األذهان من كثیر عن تغیب التي الرحمة ومن ، )2()شقي من إال الرحمة تنزع ال: (قال

 ومن: "البدع أهل في -  اهللا رحمه -  تیمیة ابن قال وكافرهم، مسلمهم الخلق عموم رحمة
 علیهم مستحوذ والشیطان علیهم، مستولیة لحیرةوا - القدر بعین إلیهم نظرت إذا آخر وجه

 علومًا، أعطوا وما فهوماً  وأعطوا زكاء، أوتوا وما ذكاء أوتوا علیهم، ورفقت رحمتهم - 
ْ َ   َ َما: [تعالى قال وأفئدة، وأبصاراً  سمعاً  وأعطوا

َ
بَْصارُُهمْ  َوَال  َسْمُعُهمْ  َ نُْهمْ  أ

َ
 َوَال  أ

فْئَِدُ ُهمْ 
َ
ءٍ  ِمنْ  أ ِ  بِآَيَاِت  َ َْحُدونَ  َ نُوا إِذْ  َ ْ ]  َْستَْهِزئُونَ  بِهِ  َ نُوا َما بِِهمْ  وََحاَق  ا  
 )4(،)3(."}26: األحقاف{

  :الخالصة

 المتراكمة خطایاه عن تنم قد حیاته مجریات في ضعف مواطن اإلنسان یواجه ما كثیراً 
 سبق ما كل، ابتالءات یئةه على المواطن تلك تأتي وقد في قلبه االیمان ضعف عن تنتج وقد
 وثقته إیمانه الكروب، قوة من ینجیه والذي یمانه،إ مستویات اختالف على اإلنسان فیه یمر قد

 ولیدرك لیربیه ابتاله ابتاله، وٕانما بما لیظلمه وال لیضیعه خلقه ما I، وأنه Iاهللا  برحمة الكبیرة
 إال یدعو ، والI اهللا إال یرجو فال رحمة، كلها الرحمن أقدار فیفسر الحرمان، طیات من رحمته

 الرحیم باب سوى طارقاً  نفسه یجد ال الحاجة شدید كان ، فمتىI اهللا من إال یطلب ، والI اهللا
 علیه وُیدخل قلبه إلى یسبق فال الشیطان، وجه في اإلغالق محكم قلبه یكون وبذلك المنان،

 حلة یكتسي أن بعد العبد فإن هذا ىوعل مغفرته، وعظیم رحمته من والیأس ،Iباهللا  الظن سوء

                                                           
باب رحمته صلى اهللا علیه وسلم الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك،  ،) صحیح مسلم، كتاب الفضائل(1

  ).4/1808)، (2318(ح:
)، قال 323/ 4)، (1923والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمین، (ح: ) سنن الترمذي، أبواب البر(2

  ).140/ 2)، (7467الترمذي: حدیث حسن، وحسنه األلباني في صحیح وضعیف الجامع، (ح:
  ).119/ 5موع الفتاوى، () مج(3
  موقع نت:  )، والموسوعة العقدیة،110-1/106( ) وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل،(4

      http://www.dorar.net/enc/aqadia/1265 .بتصرف ،  

http://www.dorar.net/enc/aqadia/1265
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اهللا تعالى  بطاعة تحصل إنما الخاصة اهللا رحمة أن: أولهما: "ألمرین یتنبه I برحمته الثقة
  .}56:األعراف] {ا ُمْحِس ِ َ  ِمنَ  قَِر ٌب  اهللاِ  رَْ َةَ  إِن  : [یقول وجل عز فاهللا، مرضاته واتباع

 تعالى فاهللا العصیان في لیستمر نالرحم باسمه یتعلق أن I اهللا عصى لمن ولیس
ءْ [ : یقول     ِعبَاِدي َ   

َ
نَا  

َ
ن   وَ * ا ر ِحيمُ  الَْغُفورُ  أ

َ
ِ مَ  الَْعَذاُب  ُهوَ  َعَذاِ   أ

َ
: احلجر{] األ

 كادت ورعد برق فأصابهم ،الملك عبد بن سلیمان مع العزیز عبد بن عمر حج وقد ،}50- 49

 المؤمنین أمیر یا: قال بها، سمعت أو اللیلة هذه مثل رأیت هل: سلیمان فقال قلوبهم، له تنخلع
 هریرة أبي عن الحدیث وفي Y اهللا عذاب صوت سمعت لو فكیف،  I اهللا رحمة صوت هذا
t النبي أن r یعلم ولو أحد، بجنته طمع ما العقوبة من اهللا عند ما المؤمن یعلم لو: (قال 

   )1().أحد جنته من قنط ما الرحمة من اهللا عند ما الكافر

 بحر من قطرة هي إنما الكریم االسم هذا في وتأمالت آثار من ذكر ما أن: ثانیهما
 من االسم هذا في ما جمیع أدركت ما كلها واألوراق الدفاتر سودت فلو بستان، من وزهرة

 عبد لكل بها اهللا یفتح فتوحات هي وٕانما تعالى، اهللا أسماء من اسم كل وهكذا والمعاني، األسرار
 اهللا أسماء من اسم كل في ما جمیع أدركوا لما جمیعا الخلق فتوحات اجتمعت ولو بحسبه،
   )2(".تعالى

  

  .Iاهللا  برزق الثقة: الثالث المطلب
 بأن ثقته تكون أن بها ویتمسك بها یؤمن أن المسلم على یجب التي اإلیمان ثوابت من

 طلب في یلجأ أن اإلنسان وعلى، المتین القوة ذو الرزاق هو سبحانه وأنه، Iاهللا  بید الرزق
 یتذلل وال، البشر ید في لیس أبداً  الرزق أن قانعاً ، وحده ویسأله ویرجوه، وحده I اهللا إلى الرزق
  .كان من كان بشرٍ  من الرزق بطلب

                                                           
  )، 2755مة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه، (ح:) صحیح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رح(1

)4 /2109.(  
  ).62) التعبد باألسماء والصفات، ولید الودعان، (ص:(2
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 أوالً  I اهللا أمام قدره ویرفع شأنه من یعليَ  دوماً  سبحانه العظیم للرزاق اللجوء أن ویثق
   )1(ورفعة. احتراماً  ویزیده، والناس هنفس أمام ثم

ِر دُ  َما* ِ َْعبُُدونِ  إِال   َواِإل َْس  اِ ن   َخلَْقُت  َوَما[: تعالى قال
ُ
 َوَما ِرْزقٍ  ِمنْ  ِمنُْهمْ  أ

ِر دُ 
ُ
نْ  أ

َ
اُق  ُهوَ  اهللاَ  إِن  * ُ ْطِعُمونِ  أ ز  ةِ  ُذو ا ر  یخبر  I فاهللا } 58-56:الذاريات] {ا َمتِ ُ  الُقو 

 الرزق منهم یطلب ال Iفهو  ،Iعبادته  هي عباده من المطلوبة الغایة أن اآلیة ي هذهف
 عبادي یا منكم أرید وال: والمعنى }14:األنعام] {ُ ْطَعمُ  َوَال  ُ ْطِعمُ  وَُهوَ [: Iفیقول  واإلطعام

 عمونهم،تط اً طعام وال ،خلقي به تقوتون اً قوت منكم أرید وال ،خلقي ترزقونه رزق والجن اإلنس من
   )2(.ألمري والتذلل لعبادتي، خلقتكم وٕانما

: الثاني، كرهاً  أو طوعاً  بالعبودیة لیقروا إال: أحدها: تأویالت خمسة فیه: الماوردي وقال
: الخامس، لیعرفوني إال: الرابع، والسعادة الشقاء على ألجبلهم إال: الثالث، وأنهاهم آلمرهم إال
  .الظاهر وهو، للعبادة إال

ْزقٍ  مَّنْ  ِمْنُهمْ  ُأِریدُ  َمآ: ( Iوقوله   ما: أحدها: أوجه ثالثة فیه) ُیْطِعُمونِ  َأن ُأِریدُ  َوَما رِّ
 وال معونة منهم أرید ما: الثالث، )3(أنفسهم ما: الثاني یطعموهم، أن وال عبادي یرزقوا أن أرید

   )4(.فضالً 

حصیل نفع له، وٕانما ال یحتاج إلیهم ولم یخلقهم لت I عن خلقه فهو I وفیه استغنائه
خلقهم لعمران الكون وٕاجراء نظام العمران باتباع الشریعة التي یجمعها معنى العبادة في قوله: 

  .(إال لیعبدون)

 إلیهم االحتیاج عدم عن كنایة):  یطعمون أن أرید وما رزق من منهم أرید ما: (وقوله
 وهو بالرزق تحصل وٕانما السكنو  واللباس الطعام إلى الناس حاجة العرف في الحاجات أشد ألن

 إلیه یحتاج ما أشد ألنه الطعام إعطاء أي اإلطعام، علیه عطف ثم به ابتدئ فلذلك المال،
 إیاه، یطعمه أو الطعام یسلفه من إلى فیحتاج الناس قحط إذا المال صاحب یجده ال وقد البشر،

                                                           
   ،7/11/1429 المسلم، موقع البدر، إسالم أساسیة، معان الرزق مقال) (1

     http://www.almoslim.net/node/101714.بتصرف ،  
  ).445/ 22) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((2
  ) لعله یرید ( ما أرید منهم أن یرزقوا أنفسهم).(3
  ).375-5/374) انظر: النكت والعیون، ((4

http://www.almoslim.net/node/101714
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 سدنة منهم تتلقاه موالطعا األموال األصنام إلى یهدون إذ الشرك بأهل تعریض هذا وفي
   )1(.األصنام

كَ  َفِإنَّ  َعِبْیِدِهم، َمع السَّاَدةِ  َكَشْأنِ  َلْیَس  ِعَباِدي َمعْ  َشْأِني َأنَّ : یرید: "الزمخشري ویقول  ُمالَّ
 ِلَیِفي ِتَجاَرةٍ  ِفي جهزٌ مُ  َفِإمَّا وَأْرَزاِقِهم، َمَعایِشِهمْ  َتْحِصْیلِ  ِفي ِبِهم ِلَیْسَتِعْیُنوا َیْمِلُكوَنُهم ِإنََّما الَعِبْیدِ 
 أو مُحْتَطٌب، َأو ِبُأْجَرِتِه، ِلَیْنتَِفعَ  ِحْرَفةٍ  ِفي ُمْسلمٌ  َأو أرًضا، ِلَیْعتل ِفَالَحةٍ  في ُمَرتبٌ  َأو ِرْبًحا،

 َأْسَبابِ  ِفي ُتْصَرفُ  ِهي التي والِمَهنِ  اَألْعَمالِ  ِمنَ  َذِلكَ  َأْشَبهَ  وَما َخاِبٌز، أو َطاِبٌخ، أو محتٍش،
ْزِق، وَأبوابِ  الَمِعْیَشةِ   ُأِرْیدُ  والَ  َأْنُفِسُكم، ِفي ُیْسِعُدُكم ِبَما اْشَتِغُلوا: َلُهم وَقالَ  الَعبیدِ  ُمْلكِ  َماِلكُ  َفَأمَّا الرِّ

لٌ  َمَراِفِقُكم، وَعنْ  َعْنُكم َغِنىٌّ  وَأَنا ِرْزِقُكم، وَال  ِرْزِقي َتْحِصْیلِ  ِفي َأْصِرَفُكم َأنْ   ِبِرْزِقُكم َلْیُكمعَ  وُمتََفضِّ
   )2(".الُقوةِ  الشَِّدْیدُ  الَمِتْینُ  وْحِدي َأَنا ِإَال  ُهو َفَما ِعْنِدي، ِمن وُیَعیُِّشُكم ُیْصِلُحُكم وِبَما

 طاعته وهي اهللا من إلیها ُوِكلَ  التي بالوظیفة شاعرا األرض في یعیش عندما والمسلم
 من نفسه في یجده الذي وجزاؤها الطاعة، إال البسیطة هذه وجه على له غایة وال وعبادته،
 في یجده ثم له، I ورعایته عنه، I اهللا برضى أنس ومن وعمله، وضعه عن ورضى طمأنینة
  .عظیما وفضال ونعیما تكریما اآلخرة

 ومغریاتها المعوقة وجواذبها األرض هذه أوهاق من وفر حقًا، I اهللا إلى فر قد فیكون
: األصیل الكوني الوضع في واستقر ،I هللا وخلص األثقال، من الفرار بهذا وتحرر الملفتة،

  . وجوده غایة وحقق لعبادته، اهللا خلقه هللا عبداً 

 أقصى ویحقق بتكالیفها، وینهض األرض، في بالخالفة یقوم أن العبادة معنى فاستقرار
 لم أنه ذلك ومغریاتها، جواذبها من القلب خالص منها یدیه نافض ذاته الوقت في وهو ثمراتها
 الفرار ثم فیها، العبادة معنى لتحقیق ولكن لذاتها، وال هو لذاته ثمراتها ویحقق بالخالفة ینهض

 النتائج فلتكن نتائجها، من ال بواعثها من مستمدة النفس في األعمال قیمة فتصبح منها، اهللا إلى
 وألن األعمال بهذه قیامال في العبادة بأداء معلق هو إنما النتائج، بهذه معلق غیر فهو تكون، ما

  ..أداها التي العبادة في جزاؤه إنما نتائجها، في لیس جزاءه

 فینظر واألعمال، والتكالیف الواجبات تجاه كامال تغیرا اإلنسان موقف یتغیر ثم ومن
 غایته، وتحققت مهمته انتهت المعنى هذا حقق ومتى فیها، الكامن العبادة معنى إلى كلها فیها

                                                           
  ).28/ 27) انظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((1
  ).406/ 4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ((2
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 أنه وشعر والجهد العمل نتائج من قلبه اإلنسان نفض ومتى ستكون، كیف لنتائجل اعتبار فال
 فلن والجهد، العمل على الباعث في العبادة معنى تحقق بمجرد جزاءه، وضمن نصیبه، أخذ
 هذه أعراض على والخصام التكالب إلى تدعو التي األطماع من بقیة حینئذ قلبه في تبقى

 بالتكالیف، والنهوض الخالفة في والطاقة الجهد من یملك ما صىأق یبذل جانب من فهو الحیاة،
 حقق فقد النشاط، هذا وثمرات األرض، هذه بأعراض التعلق من وقلبه یده ینفض جانب ومن
  .لذاته ویحتجزها علیها لیحصل ال فیها العبادة معنى لیحقق الثمرات هذه

 الرزق، بهمّ  االنشغال من اإلنسان مشاعر بإطالق ویقویه اإلحساس هذا یغذي والقرآن
 بطبیعة إلیهم یطلب ال وهو لعباده، تعالى اهللا به تكفل مكفول ذاته في فالرزق النفس، شح ومن

 فیه، المحرومین بحق والقیام لمحتاجیه، المال هذا إنفاق یكلفهم حین یرزقوه أو یطعموه أن الحال
 بل الرزق، تحصیل على حرصال هو الخالفة في الجهد وبذل للعمل المؤمن حافز یكون وال

 استشعر فإن والطاقة، الجهد أقصى ببذل یتحقق الذي العبادة، معنى تحقیق هو الحافز یكون
 رأى سواء أعماله جمیع في البال وصالح النفس، ومطمئن الضمیر، مرتاح تجده الحقیقة تلك
 واستراح، بادة،الع معنى تحقق عند جزاءه، وضمن عمله، أنهى قد فهو یرها، لم أم عمله ثمرة
 وال بمشاعره یتجاوز یعد فلم عبد، أنه هو علم وقد وظیفته، حدود عن خارج ذلك بعد یقع وما

   )1(.الرب شؤون من هو فیما یتقحم یعد فلم رب، Iاهللا  أن وعلم العبد، حدود بمطالبه

 أو اكبارً  كافرین، أو مسلمین كانوا، وأینما كانوا مهما بالرزق للخلق تكفل سبحانه واهللا
: Iفقال   وحقیًرا؛ عظیًما وضعیًفا، قوی ا وحیوانا، طیًرا وجنا، إنًسا نساء، أو رجاال صغاًرا،

رِْض  ِ   َداب ةٍ  ِمنْ  َوَما[
َ
َها َوَ ْعلَمُ  ِرْزُ َها اهللاِ  َ َ  إِال   األ  ِكتَاٍب  ِ   ُ    َوُ ْستَوَْدَ َها ُ ْستََقر 

 كل على الدابة لفظ وأطلق األرض، وجه على دب حیوان للك اسم: "والدابة ،}6:هود] {ُمِب ٍ 
 جمیع من وغیره اآلدمي فیدخل اإلطالق منه والمراد العرف، سبیل على الحیوان من أربع ذي

 یجوز وال جسده، ونماء روحه بقاء فیه ویكون الحي به یتغذى ما: "الرزق وحقیقة ،)2(".الحیوانات
 وهكذا لعلفها، مالكة بأنها وصفها یصح ولیس ترزق ائمالبه ألن الملك؛ بمعنى الرزق یكون أن

َماءِ  َوِ  [: تعالى وقال للطفل، ملك الثدي في الذي اللبن إن: یقال وال اللبن ترزق األطفال  ا س 
 ملكا كان لو الرزق وألن ملك، السماء في لنا ولیس }22:الذاريات] {تُوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُ مْ 

                                                           
  ).3389 -3387/ 6) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
  ).6/142)، وانظر: فتُح البیان في مقاصد القرآن، الِقنَّوجي، (472/ 2) تفسیر الخازن، ((2
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 ال العبد ألن محال، وذلك غیره، رزق من أكل قد یكون أن غیره ملك من اإلنسان أكل إذا لكان
    )1(".نفسه رزق إال یأكل

 وسیرها مكانها اهللا یعلم إال دابة من ما أي: السعود أبو أوضحه كما بالجملة والمعني
 لهلتكفّ  إرادَي، أو طبیعَي، بطریق إلیها اإلیصالُ  حیث ومن الخلُق، حیث من بها الالئقُ  وغذاُؤها

 إلیها لوصوله وتحقیقاً  الوعدِ  لسبق اعتباراً  الوجوبِ  طریق على به جيء وٕانما ورحمًة، تفضالً  إیاه
 إیمانه فإنَّ  )2(.طلبه في النفس إتعاب عن واإلعراضِ  تعالى به الثقة على للمكّلفین وحمالً  البتة

یورث  ینقص، وال دیزی وال یتأخر، وال یقدم ال مقدر، معلوم دابة كل رزق بأن وتصدیقه بذلك،
 الدوام، على شاكًرا ویكون تدافع، وال تنافس غیر من الرزق، أسباب إلى بها یمشي طمأنینة العبد

   )3(".له ضمنه أن بعد رزقه في باهللا یثق لم من والمغبون"
  :نوعان لعباده Iاهللا  ورزق" 
 لها فسهل ها،وقیام معاشها في تحتاجه مما المخلوقات لجمیع یوصله ما هو: العام الرزق -1

 القوت، من یحتاجه ما وكبیر صغیر عضو كل إلى وساق أجسامها، في ودبرها األرزاق،
  . كلها والحیوانات والجن لآلدمیین بل والكافر، والمسلم والفاجر للبر عام وهذا
 على تبعة ال الذي الحالل من یكون قد فإنه المكلفین، حق في آخر وجه من أیضاً  وعام
 سواء) اهللا رزق( ویقال االعتبار، بهذا ونعمة رزقاً  ویسمى الحرام من یكون وقد فیه، العبد
  حرام. من أم حالل من ارتزق

  :قسمان أیضاً  واآلخرة، وهو الدنیا في نفعه المستمر النافع الرزق وهو: الخاص الرزق -2
 حقبال عالمة تكون أن إلى االفتقار غایة مفتقرة القلوب فإن واإلیمان، بالعلم القلوب رزق  - أ

  .فقرها ویزول غناها یحصل وبذلك ،Iهللا  متعبدة له، مریدة
 به صَّ خُ  ما هو الخاص فالرزق: فیه تبعة ال الذي الحالل بالرزق البدن ورزق   - ب

 السابقین. األمرین ویشمل المؤمنون،
 فمعنى األمرین، هذین بقلبه یستحضر أن الرزق حصول في ربه دعا إذا للعبد وینبغي

 الصالح والعمل الثابت واإلیمان والمعرفة والهدى العلم من قلبي به یصلح ما أي) ارزقني اللهم(

                                                           
  ).6/ 9) الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ((1
  ).186/ 4) انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ((2
  ).314/ 1لسلمي، () تفسیر ا(3
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 تبعة وال فیه، صعوبة ال الذي الهني الحالل الرزق من بدني به یصلح وما الحسن، والخلق
   )1(".تعتریه

 ْر دَ قْ یُ  لم رزقه أن یعلم بل یحزن أن العام الرزق فاته إن للمسلم ینبغى ال فإنه وعلیه
یتبعه  كما یدركه رزقه أن یعلم Iباهللا  الواثق والمؤمن Iاهللا  یرتضیها لحكمة إال یقویض علیه

 ِمنَ  َیْهُربُ  َكَما ِرْزِقهِ  ِمنْ  َهَربَ  آَدمَ  اْبنَ  َأنَّ  َلوْ : (r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tَجاِبٍر  َعنْ  الموت
 فتطمئن به، حاجته ومنزالً  Iباهللا  متعلقاً  تجده لهذا )2()اْلَمْوتُ  ُیْدِرُكهُ  َكَما ِرْزُقهُ  َألَْدَرَكهُ  اْلَمْوتِ 
 في الخیرة كل الخیرة أن ویعلم له، قسم بما Yاهللا  عن ویرضى یدیه، في بما ویقنع نفسه،
 من وأعظم رزق للطاعة وتوفیقه الصالح فعمله القیامة، یوم الدائمة الحسنات من الباقي الرزق
 وٕاكرامه Iاهللا  ستر أن یقیناً  یعلم له یقسمه بما الراضي Iباهللا  الواثق والمؤمن المال، رزق
 أن كما له، ومحبته تعالى، اهللا عند صاحبه كرامة على دلیالً  كثرته ولیست الرزق، كثرة في لیس
 وسواهما والستر فالكرامة سبحانه، اهللا عند وكرامته صاحبه فضل عدم على دلیالً  لیستْ  ِقلَّته

 یملك ال كان ولو عباده، من شاء من یعطیها تعالى اهللا بید ولكنها ،الكثیر الرزق ذات في لیستْ 
 وكم مهان، مفضوح فیه، له وبسط رزقه في له ُكثِّر ممن فكم الفاني، الدنیا هذه حطام من شیئاً 
 رزقه، في له ُبِسطَ  فیمن الكمال فلیس ذلك وعلى مكرم، مستور الرزق في علیهتَّر ُمقَ  من

 لقوله مصداقاً  له مرد ال الذي النافذ اهللا أمر هو وٕانما فیه، علیه ُقِدرَ  یمنف النقص فلیس وبالتالي
ُهمْ [: تعالى

َ
َك  رَْ َةَ  َ ْقِسُمونَ  أ ْ يَا ا َيَاةِ  ِ   َمِع َشتَُهمْ  بَ ْنَُهمْ  قََسْمنَا َ ْنُ  َر    َوَرَ ْعنَا ا  

ِخذَ  َدرََجاٍت  َ ْعٍض  فَْوَق  َ ْعَضُهمْ  ا َ ْعًضا َ ْعُضُهمْ  ِ َت  َك  َورَْ َةُ  ُسْخِر   ا َخْ ٌ  َر   ] َ َْمُعونَ  ِ م 
خرف{  والقوي المرؤوس، والرئیس الفقیر، الغني فیستخدم، بعضا بعضهم لیستخدم: "أي }32:الزُّ

 أحوال غالب في وهذا الجاهل، والعالم العقل، في دونه هو من والعاقل العبد، والحر الضعیف،
 كل فإن مطلوبه، إلى منهم واحد كل ویصل معاشهم وینتظم صالحهمم تتم وبه الدنیا، أهل

 المواساة لتحصل البعض إلى محتاجا البعض فجعل آخرین، دون قوم یحسنها دنیویة صناعة
 ولیس ،)3("هذا هذا ویعطي لهذا، هذا ویصنع هذا، إلى هذا ویحتاج الدنیا، متاع في بینهم

                                                           
نظر: توضیح المقاصد شرح الكافیة الشافیة ی)، بتصرف یسیر، و 86- 85) الحق الواضح المبین، السعدي، ((1

  ).353/ 1شرح العقیدة السفارینیة، العثیمین، (و )، 234/ 2نونیة ابن القیم، أحمد بن إبراهیم بن عیسى، (
  )، والتاریخ الكبیر، البخاري، 246/ 8)، (90/ 7، األصبهاني، (وطبقات األصفیاء ) ُحلیة األولیاء(2

)، وفي 470/ 1)، (5240)، حسنه األلباني في صحیح وضعیف الجامع للشیخ األلباني، (ح:134/ 5(
  ).635/ 2)، (952سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، (ح:

  ).634/ 4) فتح القدیر، الشوكاني، ((3
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 لكي التسخیر إنما فرد، على فرد استعالء أو طبقة، على طبقة استعالء االستعالء، هو التسخیر
 الغنى، في الناس تساوى ولو األرض، هذه على الخالفة منه تقتضیه حسبما دوره فرد كل یؤدي

 مسخر البشر فكل ومنافعهم، مصالحهم من كثیر لتعطلت بعض، إلى بعضهم یحتج ولم
 كل وفي وضع كل في بعضل بعضهم ویسخر بالجمیع، یدور الحیاة ودوالب لبعض، بعضهم
 مسخر فهذا صحیح، والعكس الرزق، في له للمبسوط مسخر الرزق في علیهًقد ر فالمُ  ظرف،
 الرزق في والتفاوت بسواء، سواء لآلخر مسخر وكالهما ذاك، ویرتزق منه فیأكل المال، لیجمع

 ومسخر دسللمهن مسخر فالعامل الحیاة دورة في لهذا ذاك ویسخر لذاك، هذا یسخر الذي هو
 للمهندس مسخر العمل وصاحب العمل، ولصاحب للعامل مسخر والمهندس العمل، لصاحب
 المواهب في التفاوت بهذا األرض في للخالفة مسخرون وكلهم السواء، على وللعامل

   )1(.واألرزاق األعمال في والتفاوت واالستعدادات،
 اهللا إلى فیفزع ْدرهوقً  رزقً ال بسط أمر في وسواها المعاني هذه یدرك الیقظ  والمسلم

 على معتمد غیر والفضل، الخیر من عنده بما متعلقاً ، وستره رحمته یرجو، الحالین في تعالى
 وینشأ واألمر؛ الخلق بیده الذي تعالى اهللا على كلها أحواله في اعتماده بل كثر، أو قلَّ  رزقه
 في والفقرَ  الغنىَ  أن شك وال فقراء،و  أغنیاء ووجود والفقِر، الغَنى وجود وقْدره الرزق بسط عن

  . فیهم القاهرة الغالبة مشیئته ونفوذ تعالى، اهللا قدرة على دلیلٌ  الحیاة
 الحب بساط على فیه یتالقون تكامالً  وفقراؤه، أغنیاؤه فیه یتكامل المسلم والمجتمع

 یستل هدي وهو م،بینه العالقة تنظیم في العظیم اإلسالم بهدي منهم إیماناً  واالحترام، والرحمة
 الحقد، الفقراء نفوس من یستلّ  كما والطغیان، والظلم، والكبر الغطرسة روح األغنیاء من

 جاء وبما العظیم، اإلسالم هدي بفضل وذلك وسالم، وئام في الجمیع فیعیش واالنتقام، والحسد،
 نعمة لىع هللا فالحمد اآلخر، تجاه منهم كل وواجبات حقوق توضح وتشریعات أحكام من فیه

  .العظیمة اإلسالم
 یعیش مجتمع أنهب: األخرى اإلنسانیة المجتمعات من غیره عن المسلم المجتمع ویتمیز

 المجتمع هذا في فالغنيُّ  ذلك وعلى والنـزعات، األهواء وفق ال العظیم، اإلسالم هدي وفق ویحیا
 فال علیه، یحقد أو حتقرهی وال ویحبه، اآلخر یحترم وكالهما صابر، فقیر فیه والفقیر شاكر، غني
 مجتمعات في توجد أن یمكن التي" الطبقي الصراع حتمیة" بـ یسمى لما المجتمع هذا في مكان

 في العظیم اإلسالم هدي أذاب فقد والفوضى؛ األحقاد، بنیران فتكتوي اإلسالم، بهدي تهتدي ال
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 الرحمة، محلها وأحلّ  د،حق أو أثرة، من النفوس في موجوداً  یكون أن یمكن ما المسلم المجتمع
  .واالحترام والعطف،

 عفان بن عثمان وكان وفقراء، أغنیاء من المدینة في األول المسلم المجتمع تشكل ولقد
t كامًال  جیًشا مرة جهَّز وقد الركائب، مئات بیته أمام تُناخ وكانت المجتمع، ذلك أغنیاء من 
 الصحابة من األغنیاء من وغیره t عفان بن عثمان یطغ فلم. الغزوات إحدى في ماله من

 واحًدا صف ا عدوهم یقاتلون واإلخاء، والمحبة، المودة، بساط على جمیعهم كان بل بأموالهم،
 في وهم بینهم، فرق ال صفوفها على یتزاحمون صالتهم في ویُصفُّون مرصوص، بنیان كأنهم

 اإلسالم أنَّ  تقدم ما معنى ولیس فقیر، أو غني بین فرق ال العلم یتلقون r اهللا رسول مجلس
 بل الرزق، أسباب تلمس في یجتهدوا وال للفقر، یستسلموا ألن المسلم المجتمع في الفقراء یدعو

 وینهى باألسباب، واألخذ الجهد وبذل للعمل أتباعه یدعو فاإلسالم تماًما، الصحیح هو العكس
 أسباًبا وجعلها نوعها بل ا،واحدً  سبًبا للرزق تعالى اهللا یجعل ولم التكسب، وعدم الكسل عن

   )1(.وقَدًرا ورحمة منه حكمة متعددة،

 یحیك مسألة منها، الحرمان أو والزینة المتاع وسائل وتملك وقبضه الرزق بسط مسألةو 
 والفساد، والباطل الشر أهل على أحیانا الدنیا تتفتح حین ذلك كثیرة، صدور في شيء منها

 كان ما اهللا أن الناس بعض فیحسب والصالح والحق رالخی أهل أحیانا أعراضها من ویحرم
 والصالح، والحق الخیر قیمة في الناس بعض یشك أو مقام، ذو عنده وهو إال أحد على لیغدق

 وال ویقدر، یشاء لمن الرزق یبسط اهللا أن یقرر القرآن فجاء! بالحرمان محوطة یرونها وهم
 علیه هو من على الرزق یغدق قد اهللاف تضییقه، أو الرزق بتوسعة والغضب للرضا عالقة

 على یضیق كما الشر أهل على اهللا یضیق وقد راض، علیه هو من على یغدقه كما غاضب
  .الحاالت هذه جمیع في واحدة تكون ال والغایات العلل ولكن الخیر، أهل

 ویتضاعف وٕافسادا، وبطرا سوءا لیزدادوا لهم استدراجا الشر أهل على I اهللا یغدق قدو 
 بهذا - وتقدیره حكمته وفق - اآلخرة في أو الدنیا في یأخذهم ثم والجریمة، اإلثم من یدهمرص

 اهللا، رحمة من ویأسا وضیقا وجزعا وجریمة، وفسوقا شرا فیزدادوا یحرمهم وقد! األثیم الرصید
  .والضالل الشر من رصیدهم مضاعفة إلى بهذا وینتهوا

 لو بالغیها كانوا ما كثیرة صالحة أعمال نم لیمكنهم ،رالخی أهل على I اهللا یغدق قدو 
 بهذا خروا، ویدالجمیل والفعل واللسان بالقلب علیهم اهللا نعمة ولیشكروا الرزق، في لهم یبسط لم
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 وقد قلوبهم، في الخیر من یعلمه وبما، بصالحهم اهللا عند یستحقونه، الحسنات من رصیدا كله
 ورضاهم قدره، إلى واطمئنانهم فیه، ورجاءهم هم،برب وثقتهم الحرمان، على صبرهم فیبلو یحرمهم

  .والرضوان الخیر من رصیدهم مضاعفة إلى بهذا وینتهوا وأبقى خیر وهو وحده، بربهم

 فهي ،I اهللا حكمة ومن الناس، عمل من وقبضه الرزق بسط أسباب كانت ما وأیا
 أو تقدم قیم والمتاع واألبناء والرزق المال أن على بذاتها دلیال تكون أن عن منفصلة مسألة
   )I.)1 اهللا عند تؤخر

 الرزق في والتضییق التوسعة أن لبیان عظیماً  مثاالً  قارون قصة ذكر القرآن الكریم  وقد
 ویضیقه عباده، من یشاء من على الرزق یوسع Iفاهللا  والرضا، المحبة على دلیالً  لیست

 الشدید األخذ هذا قارون ذأخ ما رضاه دلیل كان ولو والغضب، الرضى غیر أخرى ألسباب
َما قَاَل [: Yفقال  الهالك، یعقبه قد الذي االبتالء هو إنما العنیف، وتِ تُهُ  إِ  

ُ
 ِعلْمٍ  َ َ  أ

َو َمْ  ِعنِْدي
َ
ن   َ ْعلَمْ  أ

َ
َ  أ ْهلََك  قَدْ  ا  

َ
َشد   ُهوَ  َمنْ  الُْقُرونِ  ِمنَ  َ بِْلهِ  ِمنْ  أ

َ
ةً  ِمنْهُ  أ ْ َ ُ  قُو 

َ
 َ ًْعا َوأ

ُل  َوَال 
َ
ِينَ  قَاَل  ِز  َِتهِ  ِ   قَْوِمهِ  َ َ  فََخَرجَ *  ا ُْمْجِرُ ونَ  ُذنُو ِِهمُ  َ نْ   ُْسأ

 اْ َيَاةَ  يُِر ُدونَ  ا  
ْ يَا وِ َ  َما ِمثَْل  َ َا يَاَ َْت  ا  

ُ
و إِن هُ  قَاُرونُ  أ ينَ  َوقَاَل * َعِظيمٍ  َحظ   َ ُ ِ

وتُوا ا  
ُ
 َو ْلَُ مْ  الِْعلْمَ  أ

ِ  ثََواُب  اَها َوَال  َصاِ ًا وََعِمَل  آَمنَ   َِمنْ  َخْ ٌ  ا   ال   يُلَق  ابُِرونَ  إِ  َو َِدارِهِ  بِهِ  فََخَسْفنَا*  ا ص 
رَْض 

َ
ونَهُ  فِئَةٍ  ِمنْ  َ ُ  َ نَ  َ َما اْأل ِ  ُدونِ  ِمنْ  َ نُْ ُ حَ *  ا ُْمنْتَِ ِ نَ  ِمنَ  َ نَ  َوَما ا   ْصبَ

َ
 َوأ

ينَ  ِ
ْواَ مَ  ا   ْ ِس  َمَ نَهُ  ن 

َ
ن   َ ُقو ُونَ  بِاْأل

َ
َ  َو َْ أ ْزَق  يَ ُْسُط  ا    ِعبَاِدهِ  ِمنْ   ََشاءُ   َِمنْ  ا ر 

نْ   َْوَال  َوَ ْقِدرُ 
َ
ُ  َمن   أ ن هُ  بِنَا َ ََسَف  َعلَيْنَا ا  

َ
 ،}82-78:القصص{] الَْ فُِرونَ  ُ ْفِلحُ  َال  َو َْ  

 وال الدنیا، الحیاة یریدون الذین وتبهر القلوب، بعض تستهوي رضاأل زینة أن تبین قارون فقصة
 بأي وال زینته؟ الزینة صاحب اشترى ثمن بأي یسألون فال منها وأكرم أعلى هو ما إلى یتطلعون
 النفوس تتهافت ثم ومن. جاه أو منصب أو مال من الحیاة؟ عرض من نال ما نال الوسائل

 أیدي في ما على لعابهم ویسیل! ویتهاوى الحلوى على الذباب یتهافت كما وتتهاوى،
 الذي الدنس الطریق إلى وال أدوه، الذي الباهظ الثمن إلى ناظرین غیر متاع، من المحظوظین

  .اتخذوها التي الخسیسة الوسیلة إلى وال خاضوه،
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129  

 قیم غیر أخرى قیم نفوسهم وفي الحیاة، یقیم آخر میزان فلهم I باهللا المتصلون وأما
 األرض قیم أمام ویتصاغروا یتهاووا أن من قلبا وأكبر نفسا، أعلى وهم والمتاع، والزینة المال
 ُأوُتوا الَِّذینَ (  هم وهؤالء العباد، جاه أمام التخاذل من عاصم باهللا استعالئهم من ولهم. جمیعا
 َثوابُ  اْلِعْلَم َوْیَلُكمْ  وُتواأُ  الَِّذینَ  َوقالَ : ( التقویم حق الحیاة به یقومون الذي الصحیح العلم) اْلِعْلمَ 
اِبُرونَ  ِإالَّ  ُیَلقَّاها َوال صاِلحًا، َوَعِملَ  آَمنَ  ِلَمنْ  َخْیرٌ  اللَّهِ   الزینة، هذه من خیر اهللا ثواب: أي) الصَّ
 إلى یلقاها ال رفیعة درجة النحو هذا على والشعور قارون، عند مما خیر اهللا عند وما

 وٕاغرائها، الحیاة فتنة على الصابرون ومقاییسهم، الناس ییرمعا على الصابرون الصابرون،
 إلى الصبر یرفعهم منهم I اهللا یعلم ما وعند الكثیرون، یتشهاه مما الحرمان على الصابرون

 وثقة رضى في اهللا ثواب إلى والتطلع األرض، في ما كل على االستعالء درجة الدرجة، تلك
  .واطمئنان

 القدرة ید تتدخل وتتهاوى، النفوس أمامها وتتهافت روتها،ذ الزینة فتنة تبلغ وعندما
 َفَخَسْفنا(  تحطما والكبریاء الغرور وتحطم إغرائها، من الضعاف الناس وترحم للفتنة، حدا لتضع

 فابتلعته) ینَ الُمْنَتِصرِ  ِمنَ  كانَ  اللَِّه َوما ُدونِ  ِمنْ  َیْنُصُروَنهُ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َلهُ  كانَ  اْألَْرَض َفما َوِبداِرهِ  ِبهِ 
 ضعیفا وذهب. وفاقا جزاء فوقها واستطال فیها عال التي األرض بطن في وهوى داره، وابتلعت
  .مال أو بجاه ینتصر وال أحد، ینصره ال عاجزا،

اهللا  إلى القاضیة الضربة الناس، وردتهم بعض جرفت التي الطاغیة الفتنة معه وهوت
I، من یشاء لمن الرزق یبسط اهللا أن حینئذ فعلموا ،والضالل الغفلة قناع قلوبهم عن وكشفت 

 ال لقارون، ذلك من بسط كان كما علیه، لكرامته وال عنده، منزلته لفضل ال علیه، فیوسع عباده،
 وال لهوانه، ال علیه، ویقتر ذلك، خلقه من یشاء من على ویضیقعلیه،  لكرامته وال لفضله

   )1(.لیبتلي منعوی لیبتلي، یعطي I اهللا وٕانما ه،علی لسخطه

 منه والسعة الرزق یطلب تجعله ،I اهللا بید الرزق بأن المسلم ثقة إن نقول هنا ومن
I، فهو Y إلیه یتقرب وتجعله برزقه، كفیل وهو اإلنسان وخلق واألرض السموات خلق I 

 هللا بید فأمره، الخلق من مخلوق إلى تهان أن من نفسه مبرئاً  ،I به حوائجه منزالً  به، متعلقاً 
I ،وهو I باهللا وثق عبد بقلب الحیثیات تلك تجد فما الرزق، له ضمن U مطمئناً  تجده إال 
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 یشغل الذي الكابوس كاهله عن ویزیح ربه، لعبادة قلبه فیفرغ له، الرزق تحقیق في I لوعده
  .وعبادته اهللا طاعة وهمه ویمسى فیصبح الرزق، هم من الحیاة دوالب

 اهللا ساقه الذي للرزق استخدامه في الخلق حسن تجعله برزقه I اهللا بتكفل المسلم وثقة
Y القلیل أخرج لو حتى المحتاجین، على اإلنفاق فيسخاًء  تجده بركته على ولیحافظ ،إلیه 
 َر    إِن   قُْل [: تعالى یقول فیه، له وسیبارك، خیراً  ویعوضه سیخلفه I اهللا أن یدرك ألنه ،منه

ْزَق  يَ ُْسُط   َْفْقتُمْ  َوَما َ ُ  َوَ ْقِدرُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ   ََشاءُ   َِمنْ  ا ر 
َ
ءٍ  ِمنْ  أ  َخْ ُ  وَُهوَ  ُ ِْلُفهُ  َ ُهوَ  َ ْ

اِزِ  َ   من على فیوسع الناس، بین الرزق یقسم الذي هو تعالى اهللا إن: أي }39:سبأ] {ا ر 
 أن تتوهموا وال الفقر، تخشوا فال یراها، لحكمة آخر حینا علیه ویضیق حینا، عباده من یشاء

 في وأنفقوا رضاه، لتنالوا بأموالكم إلیه فتقربوا للمنفق، بالخلف وعد بل الرزق، ینقص مما اإلنفاق
 على مستحبة، أو واجبة، نفقة كانت سواء النفقة أوجه من بوجه تنفقونها نفقة من ما ألنه سبیله،
 الدنیا، في ماال منها بدال یكمعل یعوضها إال ذلك، غیر أو یتیم، أو مسكین، أو جار، أو قریب،
 الرزق اطلبوا فلهذا تحتسبون، ال حیث من فیرزقكم الرازقین، خیر تعالى واهللا اآلخرة، في وثوابا
   )1(.الدارین في لتغنموا بها أمركم التي األسباب في واسعوا منه،

 َوَأْعَقَبهُ  ُخُلِقهِ  ُحْسنِ  ِفي َزادَ  ِرْزِقهِ  ِفي ِباللَّهِ  َوِثقَ  َمنْ : "قال )2( الدارني سلیمان أبي وعن
 rالنَِّبيَّ  َأنَّ  ،tهریرة  َأِبي وَعنْ  )3("َصَالِتهِ  ِفي َوَساِوُسهُ  َوَقلَّتْ  َنَفَقِتهِ  ِفي َنْفُسهُ  َوَسَختْ  اْلِحْلمَ 
 َخَلًفا، ُمْنِفًقا َأْعطِ  اللُهمَّ،: َأَحُدُهَما َفَیُقولُ  َیْنزَِالِن، َمَلَكانِ  ِإالَّ  ِفیهِ  اْلِعَبادُ  ُیْصِبحُ  َیْومٍ  ِمنْ  َما:(َقالَ 

   )4().َتَلًفا ُمْمِسًكا َأْعطِ  اللُهمَّ،: اْآلَخرُ  َوَیُقولُ 
                                                           

  )، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، 413/ 20) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((1
  )، أیسر التفاسیر، حومد، 681)، تیسیر الكریم الرحمن في كالم المنان، السعدي، (ص: 523/ 6(

  ).1062(ص: 
 السني التصوف أعالم ومن والجماعة السنة أهل ماءعل أحد الداراني، عطیة بن الرحمن عبد سلیمان أبو) (2

 اإلمام« بـ الذهبي ووصفه سوریا، في دمشق قرى من قریة دارّیا، أهل من الهجري، الثالث القرن في
 الرحمن عبد أبو الصوفیة، طبقات: انظر. هـ 215 سنة وتوفي هـ 140 سنة ولد  ،»العصر زاهد الكبیر،

  ).182/ 10( الذهبي، النبالء، أعالم وسیر ،)79- 74:ص( السلمي،
  ).257/ 9) ُحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((3
ُه ) صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعالى: [(4 ُ ْسنَى * َفَسنَُيرسِّ َق بِاْحلُ ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى * َوَصدَّ َفَأمَّ

ا َمْن َبِخَل َواْسَتغْ  ى * َوَأمَّ ى] {الليل:لِْلُيْرسَ ُه لِْلُعْرسَ ُ ْسنَى * َفَسنَُيرسِّ َب بِاْحلُ )، 1442، (ح:}10-5نَى * َوَكذَّ
  ).700/ 2)، (1010)، وصحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب المنفق والممسك، (ح:115/ 2(
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 یوم األبدي السرمدي العطاء على لیحصل الدنیوي بالعطاء نفسه جادت بذلك وثق ومن
  .األشهاد یقوم

  فوائد تربویة تعود على المسلم ومنها: Iوللثقة برزق اهللا 

 حیاة في ودقیقة، خطیرة، الرزق قضیة ألن وذلك هللا العبودیة إخالص على المسلم تربیة -1
 بسببها اإلنسان تعبدسْ یُ  قد العیش لقمة أن توضح والحاضر الماضي وأحداث. اإلنسان

 لإلنسان تحریراً  الشافي بالبیان القضیة هذه في القرآن جاء ولذلك اإلنسان، بني من لغیره
 القرآن فبین ورازقه؛ خالقه تعالى هللا إالّ  عبداً  لیس فهو سان،اإلن بني من لسواه العبودیة من
 ُیْبَتَغى فال الرزق، ومالك الخلق، خالق ألنه سواه دون یعبد بأن الحقیق هو تعالى اهللا أن

 اِ ن   َخلَْقُت  َوَما[: I، قال Iهو  إالّ  بحق یشكر وال بحق ُیعبد وال عنده، إالَّ  الرزق
ِر دُ  َما* بُُدونِ ِ َعْ  إِال   َواِإل َْس 

ُ
ِر دُ  َوَما ِرْزقٍ  ِمنْ  ِمنُْهمْ  أ

ُ
نْ  أ

َ
 ُهوَ  اهللاَ  إِن  * ُ ْطِعُمونِ  أ

اُق  ز  ةِ  ُذو ا ر    }. 58- 56:الذاريات] {ا َمتِ ُ  الُقو 

 خیر بأنه الرزق لطلب یدعوه حین أهله هو بما Iاهللا  الثناء على أن وتعلیمه العبد تربیة -2
 یقدر ال وغیره إلیه، ینتهي غیره رزق ألن" وذلك المتین، القوة ذو الرزاق هو وأنه الرازقین،

 وألنه الفاسدة، األغراض من بغرض وال واألذى، بالمن یختلط ال رزقه وألن رزقه، مثل على
 رزقهم الذي الرزق بأن"و ،)1("والحواس القوى من بالرزق االنتفاع یتم به ما ویعطى یرزق

 كماله وتعالى أسماؤه تقدستو  Yفهو  ،)2("الرازقین خیر من لصدوره األرزاق خیر هو اهللا
  )4(،)3(.)مالل بال للرزق المتكفلِ  مثال، بال للخلق المخترع(

 اإلیمان، من القلوب قوت وبخاصة والرزق القوت طلب في وحده Iاهللا  إلى التوجه -3
اه، سو  دون Iوالتعلق به  القلوب، أعمال من ذلك واإلخبات، وغیر واإلخالص، والهدى،

  )5(.األبدان قوت من فاته ما یضره فال للعبد حصل إذا الذي الحقیقي القوت هو وهذا

                                                           
  ).5/94) تفسیر غرائب القرآن، النیسابوري، ((1
  ).17/311) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((2
  ).3/108النسفي، ( ) تفسیر(3
  ).376- 375) انظر: الرزق فى القرآن، الصادق، (ص:(4
  ).61/ 2) انظر: وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، ((5
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 ،Iاهللا  بید رزقه أن المسلم إذا علم :الرزق كسب في الحالل تحري على المسلم تربیة -4
 الرزق؛ طلب في الحالل تحري في سیجتهد شك بال فإنه رزقه له ضامن I اهللا أن ووثق
َها يَا[: تعالى اهللا قال   

َ
ي بَاِت  ِمنَ  ُ ُوا ا ر ُسُل     َ ْعَملُونَ  بَِما إِ    َصاِ ًا َواْ َملُوا الط 

 الطیب الرزق هي التي الطیبات، بأكل لرسله تعالى منه أمر هذا" }51:املؤمنون] {َعِليمٌ 
 رهمویخب واآلخرة، والدنیا والبدن، القلب یصلح به الذي الصالح، بالعمل اهللا، وشكر الحالل،

 وسیجازیهم یعلمه، اهللا فإن اكتسبوه، سعي وكل عملوه، عمل فكل م،علی یعملون بما أنه
 من الطیبات إباحة على متفقون كلهم، الرسل أن على هذا فدل وأفضله، الجزاء أتم علیه

 بعض تنوعت وٕان صالح عمل كل على متفقون وأنهم منها، الخبائث وتحریم المآكل،
 بتفاوت تتفاوت ولكن صالح، عمل كلها فإنها الشرائع، بها فتواختل المأمورات، أجناس
  )1(".األزمنة

 َلنْ  نْفًسا َأنَّ  َرْوِعي ِفي اْلُقُدسِ  ُروحُ  َنَفثَ : ( َقالَ  rاِهللا  َرُسولَ  َأنَّ  ،tُأَماَمَة  َأِبي وَعنْ 
 َیْحِمَلنَُّكمِ  َوَال  الطََّلِب، ِفي َفَأْجِمُلوا َها،ِرْزقَ  َوَتْسَتْوِعبَ  َأَجَلَها، َتْسَتْكِملَ  َحتَّى الدُّْنَیا ِمنَ  َتْخُرجَ 

ْزقِ  اْسِتْبَطاءُ   وقال )2().ِبَطاَعِتهِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َما ُیَنالُ  َال  اهللاَ  َفِإنَّ  اِهللا، ِبَمْعِصَیةِ  َتْطُلُبوهُ  َأنْ  الرِّ
 بال منها نصیبكم في السعي تحسنوا أي ترفقوا بأن جمیال طلبا الرزق اطلبوا أي: "المناوي

   )3(".وٕاشفاق تكالب وال وتعب كد

 عن الحدیث في جاء وقد: Iاهللا  على التوكل وحسن باألسباب األخذ على المسلم تربیة -5
 اهللا َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  َلوْ : (یقول rاهللا  نبي سمع إنه: یقول tالخطاب  بن عمر
: tُهَرْیَرَة  َأِبي وَعنْ  ،)4()ِبَطاًنا َوَتُروحُ  ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْیُر، قُ ُیْرزَ  َكَما َلُرِزْقُتمْ  َتَوكُِّلهِ  َحقَّ 
 َظْهرِهِ  َعَلى َفَیْحَتِطبَ  َحْبَلُه، َأَحُدُكمْ  َیْأُخذَ  َألَنْ  ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي: (َقالَ  rاللَِّه  َرُسولَ  َأنَّ 

   )5().َمَنَعهُ  َأوْ  َأْعَطاهُ  هُ َفَیْسأَلَ  َرُجًال، َیْأِتيَ  َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخْیرٌ 

                                                           
)، وانظر: تفسیر المنتخب، لجنة من 553) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص:(1

  ).85/ 2علماء األزهر،(
)، صححه األلباني في صحیح وضعیف 166/ 8)، (7694ر، الطبراني،  باب الصاد، (ح:) المعجم الكبی(2

  ).198/ 1)، (2085الجامع، (ح:
  ).1/162) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ((3
  ).73) سبق تخریجه، (ص:(4
    ).123/ 2)، (1470المسألة، (ح: ) صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن(5
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 اهللا نصبها التي األسباب بمباشرة إال التوحید حقیقة تتم ال: "- رحمه اهللا  –القیم  ابن ویقول
 األمر في یقدح كما التوكل، نفس في یقدح تعطیلها وأن وشرعا، قدرا لمسبباتها مقتضیات

 عجزا تركها فإن وكل،الت في أقوى تركها أن معطلها یظن حیث من والحكمة، ویضعفه
 ودنیاه، دینه في العبد ینفع ما حصول في اهللا على القلب اعتماد حقیقته الذي التوكل ینافي
 كان وٕاال األسباب مباشرة من االعتماد هذا مع بد وال ودنیاه، دینه في یضره ما ودفع

   )2(،)1(".عجزا توكله وال توكال عجزه العبد یجعل فال والشرع للحكمة معطال

 الشح وعدم العطاء على وتربیته الرزق، في Iاهللا  موعود إلى االطمئنان على العبد ربیةت -6
 سیعوضه Iبل  نفاقهإ یضیع لن Iاهللا  بأن الكبیرة ، لثقتهUسبیله  في نفاقواإل والبخل،

  .اآلخرة في وثوابا الدنیا في ماال عنه بدال

 َغْیِري َیْأُكُلهُ  َال  ِرْزِقيَ  َأنَّ  مُّ قال: "َعِلْمتُ اْألَصَ  َحاِتم فعن: له اهللا یقسمه بما والقناعة الزهد -7
 )3(".ِمْنهُ  ُمْسَتْحيٍ  َفَأَنا ُكْنتُ  َحْیثُ  اللِّهِ  َعْینِ  ِمنْ  َأْخُلو َال  َأنِّي َوَعِلْمتُ  َنْفِسي، ِبهِ  َفاْطَمَأنَّتْ 

 سبل باعات عن بالبعد وذلك أمره، على واالستقامة تعالى اهللا مع األدب على العبد تربیة  -8
 تیسیره، واستمرار الرزق تسهیل ذلكوطریق  المفسدین، سبیل واتباع الفساد وعن الشیطان،

لََها[: تعالى قال َها َ تََقب  نْ َتََها َحَسٍن  بَِقبُولٍ  َر  
َ
لََها َحَسنًا َ بَاتًا َوأ ا َوَ ف   َدَخَل  ُ  َما َزَ ِر  

ا َعلَيَْها     َ ْر َمُ  يَا قَاَل  ِرْزقًا َدَهاِعنْ  وََجدَ  ا ِمْحَراَب  َزَ ِر  
َ
 ِعنْدِ  ِمنْ  ُهوَ  قَالَْت  َهَذا  َِك   

 َوِمنَ : [تعالى وقال ، }37:عمران آل] {ِحَساٍب  بَِغْ ِ   ََشاءُ  َمنْ  يَْرُزُق  اهللاَ  إِن   اهللاِ 
ْ َعامِ 

َ
ا ُ ُوا َوفَرًْشا َ ُولَةً  األ يَْطانِ  َواِت ُخطُ  تَ  بُِعوا َوَال  اهللاُ  َرَزقَُ مُ  ِ م   لَُ مْ  إِن هُ  ا ش 

 }.142:األنعام] {ُمبِ ٌ  َعُدو  
 سبب نعمه على تعالى اهللا شكر عن اإلعراضف نعمه، على Iاهللا  شكر على العبد تربیة -9

 عن المعرضین للجاحدین نكاالً  جزاءً  محلَّها یضادها ما وٕاحالل وذهابها، األرزاق لمحق
 أعرضوا حین أمرهم إلیه آل وما) سبأ( أهل قصة به وهذا ما ُتْشِعر العالمین، رب شكر
 ِ    َِسبَإٍ  َ نَ  لََقدْ [: I یقول نقمًا، عندهم كانت التي بالنعم فأبدلهم تعالى اهللا شكر عن

                                                           
  ).14/ 4) زاد المعاد في هدي خیر العباد، ((1
  ).88-86) انظر: ثقة المسلم باهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة، محمد الرومي، (ص: (2
    ).73/ 8) حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((3
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تَانِ  آَيَةٌ  َ ْسَكنِِهمْ  ةٌ  َ ُ  َواْشُكُروا َر  ُ مْ  ِرْزقِ  ِمنْ  ُ ُوا وَِشَمالٍ  يَِم ٍ  َ نْ  َجن   َطي بَةٌ  بَْ َ
ْعرَُضوا* َ ُفورٌ  َورَب  

َ
رَْسلْنَا فَأ

َ
ْ َاُهمْ  الَعِرمِ  َسيَْل  َعلَيِْهمْ  فَأ  َذَواَ ْ  َجن  َْ ِ  ِ َن  َيِْهمْ  َوَ د 

ُ لٍ 
ُ
ثْلٍ  َ ٍْط  أ

َ
ءٍ  َوأ    )1(.}16- 15:سبأ] {قَِليلٍ  ِسْدرٍ  ِمنْ  وََ ْ

  .I المطلب الرابع: الثقة بثواب اهللا
یجازیه على  Iوأنه ال یضیع له أجرًا،  Iالى أنه یثق أن اهللا من ثقة المسلم باهللا تعو   

   َال [: Yأعماله الصالحة، وكیف ال یثق به تعالى وهو الذي قال 
َ
ُهْم   فَاْستََجاَب  َُهْم َر  

يَن َهاَجُروا وَ  ِ
ْ َ  َ ْعُضُ ْم ِمْن َ ْعٍض فَا  

ُ
ْو أ

َ
ِضيُع َ َمَل َ ِ ٍل ِمنُْ ْم ِمْن َذَكٍر أ

ُ
ْخرُِجوا أ

ُ
أ

ْدِخلَن ُهْم َجن  
ُ
َرن  َ نُْهْم َس  ئَاتِِهْم َوَأل َ ف 

ُ
وُذوا ِ  َسِ يِ  َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َأل

ُ
اٍت ِمْن ِديَارِِهْم َوأ

ْ َهاُر ثََوابًا ِمْن ِعنِْد اِهللا َواُهللا ِعنَْدُه ُحْسُن ا  َواِب 
َ
} 195] {آل عمران:َ ِْري ِمْن َ ْتَِها األ

فجمیعهم سیلقون ، ال یضیع عمل عامل من عباده سواء كان ذكرا أم أثنى Iوالمعنى: أن اهللا 
وفارقوا المحبوبات من عمل ألنهم جمعوا بین اإلیمان وال وذلك، لهم كامال موفراامثواب أع

فهو سبحانه یعطي عبده الثواب الجزیل على العمل  ،األوطان واألموال طلبا لمرضاته تعالى
ال یبلغه وصف واصٍف، ألنه  Yثوابه ، فالجزاء على جمیع أعمالهمحسن نده عوهو ، القلیل

 هفلیطلبه من الثوابمما ال عیٌن رأت، وال أذن سمعت، وال َخَطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك 
Y  وبین لهم المؤمنین، بطاعته والتقرب إلیه، واآلیة تقرر الثواب العظیم الذي وعده اهللا عباده

من عنده  على ما یتعرضون له من شدائد ومصاعب في الحیاة یعقبه ثواب عظیمأن صبرهم 
، شيءتعالى قادر على كل واهللا جالله، إ لشرف ذلك الثواب ولعظمته و  إلیه الثواب ونسب ،تعالى

   )2(غنى عن كل أحد، فهو ال محالة فى غایة الجود والكرم واإلحسان.

ُهْم َال يُ [وقال تعالى:      
َ
 َوَال نََصٌب َوَال َ َْمَصٌة ِ  َسِ يِل اِهللا َذ َِك بِ 

ٌ
ِصيبُُهْم َظَمأ

َب  َُهْم بِِه َ َمٌل َصالٌِح  اَر َوَال َ نَا ُوَن ِمْن َعُدو  َ يًْال إِال  ُكتِ َوَال َ َطئُوَن َ ْوِطئًا يَِغيُظ ا ُكف 

                                                           
  ).379- 378) انظر: الرزق فى القرآن، الصادق، (ص: (1
  )، ومفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازي، 490/ 7) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((2

)، و تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، 167/ 4)، و تفسیر المراغي، المراغي، (471/ 9(
  ).275/ 1)، والتفسیر الوسیط، الزحیلي، (162السعدي، (ص: 
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ْجَر ا ُمْحِس ِ َ 
َ
َ ةً َوَال َ ْقَطُعوَن َواِديًا َوَال ُ نِْفُقوَن َ فَ * إِن  اَهللا َال يُِضيُع أ َقًة َصِغَ ةً َوَال َكبِ

ْحَسَن َما َ نُوا َ ْعَملُونَ 
َ
َب  َُهْم ِ َْجِز َُهُم اُهللا أ   .}121- 120 {التوبة: ]إِال  ُكتِ

 تبوك، غزو من به قاموا لما األعراب من حولهم ومن المدینة أهل على ثناء اآلیة في  
  :منها حسنة، أعمال من به قاموا ما على تحریضهم یقتضي فهو

 .عطشه اشتد إذا فالن ظمئ یقال الشدید العطش ظمأ): وهو یصیبهم (ال  - أ

 . والتعب اإلعیاء ومعناه نصب): (وال   - ب

 ومنه البطن ضمور بها یظهر شدیدة مجاعة: والمخمصة: اهللا) سبیل في مخمصة (وال   - ت
 .ونصرته I اهللا دین مةإقا في تصیبهم مجاعة وال ویرید البطن، خمیص فالن: یقال

 وال حافره، فرسه یضع وال قدمه اإلنسان یضع وال الكفار) أي:  یغیظ موطئا یطؤن (وال   - ث
 .الكفار لغیظ سببا ذلك یصیر بحیث خفه بعیره یضع

 به لهم كتب إال كثیرا أو كان قلیال، وهزیمة وقتال أسرا نیال) أي: عدو من ینالون (وال  -  ج
 صالح. عمل

 أنفق ما مثل كبیرة وال، سوط قةالَّ عَ  ولو تمرة ولو صغیرة كانت مهما نفقة ینفقون وال  -  ح
 ومجیئهم، ذهابهم في أرضاً  أي) واِدیاً  َیْقَطُعونَ  َوال(العسرة،  جیش في t عثمان
  .للسیل منفذاً  یكون وآكام جبال بین منفرج كل والوادي

 قد صالح عمل ثواب بذلك لهم Iاهللا  كتب إال یعني): صالح عمل به  لهم تبكُ  إال(
 لهم : (إن اهللا ال یضیع أجر المحسنین): معناه أن یكتبIوقوله  ،)1(منهم وقبله لهم ارتضاه

 األعمال تلك من عمل كل Y اهللا جعل أي صالح، عمل األعمال تلك أنواع من شيء بكل
 هاأصحاب عن تصدر األعمال تلك فإن ،Uاهللا  إلى تقرباً  عاملوه به یقصد لم وٕان صالحاً  عمالً 
 اهللا إلى بها بالتقرب نیات لهم فلیست منها الغایة عن جمیعها أو األزمان غالب في ذاهلون وهم

                                                           
)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، 561/ 14جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، () انظر: (1

)، وتیسیر الكریم الرحمن 169/ 16)، ومفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازي، (321/ 2الزمخشري، (
أیسر )، و 56- 11/55)، والتحریر والتنویر، ابن عاشور، (355في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 

  ).436/ 2التفاسیر، الجزائري، (
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I لهم جعل بأن منها، وذلك الغایة باعتبار شرف قربات لهم جعلها بفضله تعالى اهللا ولكن 
     )1(.عبادة الصائم نوم أن ورد كما القربة، بها المقصود لألعمال جعل كما ثواباً  علیها

 نهاه أو به أمره فیما وأطاعه، عمله في أحسن قد، خلقه من محسناً  یدع ال I فاهللا"  
   )2(الصالح". وعمله إحسانه على یجازیه أن ،عنه

، ومشیه ،وقعوده، قیامه كان I اهللا طاعة قصد واآلیة الكریمة تدل على أن من  
 قصد مشكورًا، ومنفیها  وكان سعیه، Yاهللا  عند مكتوبة حسنات كلها ،وسكونه ،وحركته
 اهللا یغفرها أن إال سیئات كلها ،وسكونه ،وحركته ،ومشیه ،وقعوده، قیامه كان I اهللا معصیة
   )3(وكرمه. بفضله

والمنزلة،  األجر عظیمب I اهللا سبیل في الجهاد حمالت في یشتركون فیه بشرى للذینو   
واإلعیاء والتعب، فال یبذلون شیئًا  بهم من الفقد من المشقات، ومهما َأَلمَّ  فیها نصیبهم كان مهما

   )4(منه. أحسن هو بما علیه وجازاهم، صالحاً  عمال به لهم اهللا كتب من المال والنفس إالّ 

وهذا یدفع المؤمنین إلى الرغبة والشوق الشدید إلى بذل الغالي والنفیس في سبیل نصرة 
  .ألجر الكبیرالعالیة واالدرجات رایات اإلسالم؛ حتى ینالوا  الدین واعالء

تتمثل في الثواب الجزیل من اهللا تعالى للعبد على أعماله الصالحة التي  Iفالثقة باهللا 
 َأنَّ  ،tَوقَّاٍص  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  ، وفي الحدیث َعنْ r، مقتفیًا سنة رسوله Yفعلها ابتغاء وجه اهللا 

 َتْجَعلُ  َما َحتَّى َعَلْیَها، ُأِجْرتَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَها ِغيَتْبتَ  َنَفَقةً  ُتْنِفقَ  َلنْ  ِإنَّكَ ( : َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ 
   )5().اْمرََأِتكَ  َفمِ  ِفي

عندما یوفقه إلى فعل الطاعات، ویجعله  Yلى إخالص نیته هللا وهذا یدفع المؤمن إ  
 r نَِّبيَّ ال َأنَّ : tَأَنٍس  یجاهد نفسه على تجدید النیة بفعل الخیر حتى وٕان حبسه العذر، َعنْ 

                                                           
  ).57/ 11) انظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((1
    ).419/ 2) لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، ((2
)، ولباب التأویل في معاني التنزیل، 2/322) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري، ((3

  ).2/420الخازن، (
)، والتفسیر الحدیث، دروزة 355تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص:  ) انظر:(4

  ).556/ 9عزت، (
)، 56) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب َما َجاَء ِإنَّ اَألْعَماَل ِبالنِّیَِّة َوالِحْسَبِة، َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى،(ح:(5

)1 /21.(  
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 ِفیِه، َمَعَنا َوُهمْ  ِإالَّ  َواِدًیا َوالَ  ِشْعًبا َسَلْكَنا َما َخْلَفَنا، ِباْلَمِدیَنةِ  َأْقَواًما ِإنَّ ( : r َفَقالَ  َغَزاٍة، ِفي َكانَ 
، )1()الُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  ،ِباْلَمِدیَنةِ  َوُهمْ : rَقاَل  ِباْلَمِدیَنِة؟ َوُهمْ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َقاُلوا ،الُعْذرُ  َحَبَسُهمُ 

 العجز أي االستطاعة عدم، مانع عنه ومنعه خیر أي فعل في النیة صادق كان والمعنى: من
 اإلنسان كان إذا: ذلك ومثال كرمه؛ وواسع اهللا فضل من وهذا نیته ثواب له حصل القدرة بعد
 ما أو رض،م أو كنوم حابس، حبسه ولكنه المسجد، في الجماعة مع یصلي أن عادته من

 اإلنسان كان إذا نقص، وكذلك غیر من تماماً  الجماعة مع المصلي أجر له یكتب فإنه أشبهه
 كامًال، أجره له یكتب فإنه منه؛ یتمكن ولم مانع، منه منعه ولكنه تطوعًا، یصلي أن عادته من

 ،مانع ومنعه ذلك، عن عجز ثم أیام، ثالثة شهر كل من یصوم أن عادته من كان إن وكذلك
 َأوْ  الَعْبُد، َمِرَض  ِإَذا( : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : tعن َأَبي ُموَسى  كامًال، األجر له یكتب فإنه

 فإنه یفعله؛ أن عادته من لیس كان إذا أما ،)2()َصِحیًحا ُمِقیًما َیْعَملُ  َكانَ  َما ِمْثلُ  َلهُ  ُكِتبَ  َساَفَر،
 َجاءَ : َقالَ  ،tُهَرْیَرَة  َأِبي َعنْ ما روي  ذلك العمل، ودلیل أجر دون فقط، النیة أجر له یكتب
 الُمِقیمِ  َوالنَِّعیمِ  الُعَال، ِبالدََّرَجاتِ  اَألْمَوالِ  ِمنَ  الدُُّثورِ  َأْهلُ  َذَهبَ : َفَقاُلوا ،r النَِّبيِّ  ِإَلى الُفَقَراءُ 

ونَ  َأْمَوالٍ  ِمنْ  َفْضلٌ  َوَلُهمْ  َنُصوُم، َكَما َوَیُصوُمونَ  ُنَصلِّي، َكَما ُیَصلُّونَ   َوَیْعَتِمُروَن، ِبَها، َیُحجُّ
 َأَحدٌ  ُیْدِرْكُكمْ  َوَلمْ  َسَبَقُكمْ  َمنْ  َأْدَرْكُتمْ  َأَخْذُتمْ  ِإنْ  ُأَحدُِّثُكمْ  َأالَ (: rَقاَل  َوَیَتَصدَُّقوَن، َوُیَجاِهُدوَن،

 َخْلفَ  َوُتَكبُِّرونَ  َوَتْحَمُدونَ  ُتَسبُِّحونَ  ِمْثَلهُ  َعِملَ  نْ مَ  ِإالَّ  َظْهرَاَنْیهِ  َبْینَ  َأْنُتمْ  َمنْ  َخْیرَ  َوُكْنُتمْ  َبْعَدُكْم،
 َثَالثًا َوَنْحَمدُ  َوَثَالِثیَن، َثَالثًا ُنَسبِّحُ : َبْعُضَنا َفَقالَ  َبْیَنَنا، َفاْخَتَلْفَنا َوَثَالِثیَن، َثَالثًا َصَالةٍ  ُكلِّ 

 َواللَّهُ  ِللَِّه، َوالَحْمدُ  اللَِّه، ُسْبَحانَ : َتُقولُ : r َفَقالَ  ِإَلْیِه، َرَجْعتُ فَ  َوَثَالِثیَن، َأْرَبًعا َوُنَكبِّرُ  َوَثَالِثیَن،
 ال ولكن عملهم، أجر أدركتم إنكم: لهم یقل ولم ،)3()َوَثَالِثینَ  َثَالثًا ُكلِِّهنَّ  ِمْنُهنَّ  َیُكونَ  َحتَّى َأْكَبُر،
في  Yعلى أن تكون نیته خالصة هللا ، لهذا تجد المؤمن حریصًا )4(العمل نیة أجر لهم أن شك

ال بد أن یحفظه  وابتغاء األجر والثواب ا دامت نیته ابتغاء وجه اهللا تعالىكل شؤونه، فالعبد م
  وُیجزل له العطاء. Iاهللا 

                                                           
  ).8/ 6)، (4423ب المغازي، باٌب، (ح:) صحیح البخاري، كتا(1
)، 2996) صحیح البخاري، ِكَتاُب الِجَهاِد َوالسَِّیِر، َباُب ُیْكَتُب ِلْلُمَساِفِر ِمْثُل َما َكاَن َیْعَمُل ِفي اِإلَقاَمِة، (ح:(2

)4 /57.(  
  ).168/ 1)، (843) صحیح البخاري، كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة، (ح:(3
)، والتنویر شرح الجامع 2642/ 8شرح المشكاة للطیبي الكاشف عن حقائق السنن، الطیبي، ( ) انظر:(4

  ).37/ 1مین، (ی)، وشرح ریاض الصالحین، العث164/ 5الصغیر، الكحالني ثم الصنعاني، (
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، البدن بمجرد ال بالروح بالسیر هي إنما الحقیقة والصحبة : "المعیةیقول القسطالني
 بأبدانهم العاملین أولئك مبلغ نیتهم بهم بلغت كیف ؤالءه فتأمل عمله، من خیر المؤمن ونیة
 ال والِهمم بالنیات العوالي الدرجات وٕالى، تعالى اهللا إلى فالمسابقة بیوتهم، في فرشهم على وهم

   )1(األعمال". بمجرد

فوائد تربویة كثیرة وسوف تقتصر  Iللثقة بثواب اهللا  :Iالفوائد التربویة للثقة بثواب اهللا 
  ة على أبرز هذه الفوائد فیما یلى: الباحث

وبذلك یحصل العبد قبل الدخول في العمل،  Iواإلخالص هللا تربیة العبد على صدق النیة  -1
 .له Iوعونه ألنه بقدر نیة العبد یكون عون اهللا  Iعلى حفظ اهللا 

 قدر على للعبد تعالى اهللا عون أن العزیز: "اعلم عبد بن عمر إلى اهللا عبد بن سالمكتب 
  )2(بقدره". نقص نقصت وٕان، له  I اهللا عون تم نیته تمت فمن النیة

تربیة العبد على جمع النیات في العمل الواحد ابتغاء تحصیل األجر والثواب، ومثال ذلك  -2
 فیدخل علیه I الصوم فالعبد عندما یصوم یدخل على الصوم بنیة تعظیم شعائر اهللا

فقط عن الطعام  ولیس الصیامیام الجارحة، ص وینوي بصیامه معظمًا له، ومحترمًا له،
كسماع  ؛Iعن كل ما یشغله عن اهللا  ،هوأعضاء ،وبصره ،ف سمعهكُ یَّ فَ  ،والشراب
ومن ثم ینوي بصیامه االعتكاف على  ،وحضور المسلسالت ،والنمیمة ،والغیبة ،األغاني

 ،عیش یقتاتونهاوكذلك ینوي بصیامه الشعور بالفقراء الذین ال یجدون لقمة  ،قراءة القرآن
وكذلك ینوي االحساس بمعاناة األسرى في سجون االحتالل، فالعبد كلما كانت نیته في 

تربیته على أن یجعل جمیع أعماله مسبوقة  وأیضاً  ،اً العمل الواحد كثیرة كلما كان ثوابه كبیر 
ده فیكون ممشاه ومقععبادة یؤجر علیها لیحول حیاته إلى  اً وٕان كان األمر مباحبالنیة 

 فمثًال قد ینام العبد بنیة أن یستیقظ Yطاعة إن كان خالص النیة فیها له  وكالمه كله
وبذلك یؤجر على نومه، وقد یرتدى العبد المالبس بنیة بهمة، ویتقوى بجسده على الطاعة، 

فریغ الطاقة وقد یمارس األلعاب الریاضیة لترة وبذلك تصبح عبادة یؤجر علیها، ستر العو 
س یِّ مثًال وأمثلة ذلك كثیر، فالكَ المسلمین ویفرغ طاقته بالجري  ذيفال یؤ خله؛ بداالزائدة 

 یحول المباحاتو النیات الكثیرة في العمل الواحد،  یجمعو تعالى،  نیته هللالفطن من یخلص 

                                                           
  ).459/ 6) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ((1
  ).364/ 4) إحیاء علوم الدین، الغزالي، ((2
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سبحانه الكریم اهللا ، فالعبد یبلغ بنیته ما ال یبلغ بعمله، فإلى عبادات یؤجر علیها بنیته
 ایا النفوس، یرفع الراغب الصادق الذي منعه العذر إلى درجة العامل.المطلع على خب

، وأخلصوا بها النیة، بأعمالهم الصالحة التي صدقوا بها Iعلى التوسل إلى اهللا د اتربیة العب  - 3
 ،- َعْنُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  -  ُعَمرَ  اْبنِ  بتفریج الكروب وكشف البالیا، َعنِ  Yمبتغین بها وجهه 

 َجَبٍل، ِفي َغارٍ  ِفي َفَدَخُلوا الَمَطُر، َفَأَصاَبُهمُ  َیْمُشونَ  َنَفرٍ  َثَالَثةُ  َخَرجَ ( : َقالَ  ،rّي النَّبِ  َعنِ 
 َعِمْلُتُموُه، َعَملٍ  ِبَأْفَضلِ  I اللَّهَ  اْدُعوا: ِلَبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َفَقالَ : َقالَ  َصْخَرٌة، َعَلْیِهمْ  َفاْنَحطَّتْ 

 َفَأْحُلبُ  َأِجيءُ  ثُمَّ  َفَأْرَعى، َأْخُرجُ  َفُكْنتُ  َكِبیرَاِن، َشْیَخانِ  َأَبَوانِ  ِلي َكانَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : َأَحُدُهمْ  َفَقالَ 
ْبَیةَ  َأْسِقي ثُمَّ  َفَیْشَرَباِن، َأَبَويَّ  ِبهِ  َفآِتي ،)1(ِبالِحَالبِ  َفَأِجيءُ   َفاْحَتَبْستُ  َواْمرََأِتي، َوَأْهِلي الصِّ

ْبَیةُ  ُأوِقَظُهَما، َأنْ  َفَكرِْهتُ : َقالَ  َناِئَماِن، ُهَما َذاَفإِ  َفِجْئتُ  َلْیَلًة، ، ِعْندَ  )2(َیَتَضاَغْونَ  َوالصِّ  ِرْجَليَّ
 اْبِتَغاءَ  َذِلكَ  َفَعْلتُ  َأنِّي َتْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  الَفْجُر، َطَلعَ  َحتَّى َوَدْأَبُهَما، َدْأِبي َذِلكَ  َیَزلْ  َفَلمْ 

 ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ : اآلَخرُ  َوَقالَ  َعْنُهْم، َفُفِرجَ : َقالَ  السََّماَء، ِمْنَها َنَرى ُفْرَجةً  َعنَّا ُرجْ َفافْ  َوْجِهَك،
ي َبَناتِ  ِمنْ  اْمرََأةً  ُأِحبُّ  ُكْنتُ  َأنِّي َتْعَلمُ   َذِلكَ  َتَنالُ  الَ : َفَقاَلتْ  النَِّساَء، الرَُّجلُ  ُیِحبُّ  َما َكَأَشدِّ  َعمِّ
: َقاَلتْ  ِرْجَلْیَها َبْینَ  َقَعْدتُ  َفَلمَّا َجَمْعُتَها، َحتَّى ِفیَها َفَسَعْیتُ  ِدیَناٍر، ِماَئةَ  ُتْعِطَیَها َحتَّى ِمْنَها
 َغاءَ اْبتِ  َذِلكَ  َفَعْلتُ  َأنِّي َتْعَلمُ  ُكْنتَ  َفِإنْ  َوَتَرْكُتَها، َفُقْمتُ  ،)3(ِبَحقِّهِ  ِإالَّ  الَخاَتمَ  َتُفضَّ  َوالَ  اللَّهَ  اتَّقِ 

 َأنِّي َتْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ : اآلَخرُ  َوَقالَ  الثُُّلثَْیِن، َعْنُهمُ  َفَفَرجَ : َقالَ  ُفْرَجًة، َعنَّا َفاْفُرجْ  َوْجِهَك،
 الَفَرقِ  َذِلكَ  ِإَلى َفَعَمْدتُ  َیْأُخَذ، َأنْ  َذاكَ  َوَأَبى َفَأْعَطْیُتُه، ُذَرةٍ  ِمنْ  )4(ِبَفَرقٍ  َأِجیرًا اْستَْأَجْرتُ 
: َفُقْلتُ  َحقِّي، َأْعِطِني اللَّهِ  َعْبدَ  َیا: َفَقالَ  َجاءَ  ثُمَّ  َورَاِعیَها، َبَقرًا ِمْنهُ  اْشَتَرْیتُ  َحتَّى َفَزَرْعُتُه،
 ِبكَ  ِزئُ َأْسَتهْ  َما: َفُقْلتُ : َقالَ  ِبي؟ َأَتْسَتْهِزئُ : َفَقالَ  َلَك، َفِإنََّها َورَاِعیَها الَبَقرِ  ِتْلكَ  ِإَلى اْنَطِلقْ 
، )5()َعْنُهمْ  َفُكِشفَ  َعنَّا َفاْفُرجْ  َوْجِهَك، اْبِتَغاءَ  َذِلكَ  َفَعْلتُ  َأنِّي َتْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َلَك، َوَلِكنََّها
لنا من قصة أصحاب  یتبینأنه یثیب العباد على صدق نوایاهم و  Yوفضله اسع كرمه فمن و 

   أصابهم لحسن مقصدهم وابتغائهم وجهه تعالى.فرج عنهم ما  Iاهللا أن الغار كیف 
                                                           

ِبَكْسِر اْلَحاِء وهو اإلناء الذى یحلب فیه، والمقصود هنا اللبن اْلَمْحُلوُب، انظر: المنهاج شرح صحیح  ) ُهوَ (1
  ).56/ 17مسلم بن الحجاج، النووي، (

  ).56/ 17) َیِصیُحوَن َوَیْسَتِغیُثوَن ِمَن اْلُجوِع، انظر: المرجع السابق، ((2
  ).57/ 17ظر: المرجع السابق، () ال تزل البكارة إال بحالل وهو النكاح، ان(3
  ).57/ 17صع، انظر: المرجع السابق، (آ) مكیال یسع ثالثة (4
)، 79/ 3)، (2215) صحیح البخاري، كتاب البیوع ، َباُب ِإَذا اْشَتَرى َشْیًئا ِلَغْیِرِه ِبَغْیِر ِإْذِنِه َفَرِضَي، (ح:(5

)، 2743والتوسل بصالح األعمال، (ح: وصحیح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثالثة
)4 /2099.(  
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  الخالصة:
عنده حسن الثواب تجعله یسعى جاهدًا إلى تقویم اعوجاج نفسه،  Iثقة المؤمن بأن اهللا 

جتناب وتجعله یطمع إلى ابتغاء وجه اهللا تعالى بكل أموره، وتحفزه إلى المبادرة إلى طاعته وا
، فال تجده یحزن لفوات مطلوب وال Iبیعه مع اهللا وما أربح  Yفتجده یبیع نفسه هللا نواهیه، 

ألنه یعلم أن ما عند اهللا دومًا إلى الخیرات سباقًا إلیها؛  ییأس من تعدد الكروب، وتجده مسارعاً 
ُونَ [ أعظم وأبقى، قال تعالى:  يَن آََمنُوا وََ َ َر  ِهْم َ تََو   ِ   ِ   َ ْ

َ
] َوَما ِعنَْد اِهللا َخْ ٌ َوأ

ورى:{ال دوما حلة  بره واحتسابه هو الذي یجعله یكتسيجزاء ص Iفوثوقه بما عند اهللا  ،}36شُّ
ویحقق  ،Yالرضا لجمیع ما یمر به بدوالب حیاته، ما علیه سوى أن یحقق اإلیمان الكامل به 

وعلم أن له،  Yام العبد رضي باهللا وبأقداره ، فما دالحق، ویصدق التوكل علیه وبوعده بهالثقة 
سواء كانت بثوب الفرح أم بثوب الحزن،  ،ما یقدره سبحانه علیه من أقداریر كل الخیر فیالخ

ولیس هناك خیر أعظم من خیر  Iوالثواب العظیم منه وسیكون له الخیر  I فلن یضیعه اهللا
  في اآلخرة.تعالى اهللا 

  

   .Iنصر اهللا ب الثقة الخامس: المطلب
 المدافع عنه، وأنه ولیه، Yالى له بالنصر، وأنه ثقته بوعده تع Iومن ثقة المسلم باهللا   

، ووثوقه الكامل بوعده، Iر؛ وذلك الستعانة العبد باهللا المتجبه من ذاك العدو المتغطرس منجیو 
وهو یخبره بأن ال یحزن، وال ییأس، وأن  Yوأنه ال یخلف المیعاد، وكیف ال یثق المؤمن باهللا 

ْ تُُم [، قال تعالى: Iل به العزة والعلو له إن حقق اإلیمان الكام
َ
َوَال تَِهنُوا َوَال َ َْزنُوا َوأ

ْعلَْوَن إِْن ُكنْتُْم ُ ْؤِمنِ َ 
َ
 من نالكم بما الجهاد عن تضعفوا أي: ال} 139] {آل عمران:األ

 مصیر فإن عدوكم، دون الغالبون األعلون أنكم والحال منكم، قتل من على تحزنوا وال الجراح،
 أما الناس، أیدي في فیما الطمع أو واالنتقام، البغي لمحض یقاتلون ؛ ألنهمالدمار إلى أمرهم
 عدله تمام ومن الكافرین، كهمة لیس فهمتكم العدل، الحق، وٕاقامة بإحقاق السنن تتبعونف أنتم
 الحزن عنها وادفعوا وصبروها، قلوبكم شجعوا بل تحزنوا، وال تهنوا فال ینصره، من ینصر أنه

 ،تعالى اهللا بصنع وثقتكم، قلوبكم قوة یوجب وٕایمانكم نمؤمنو  ألنكم عدوكم، القت على وتصلبوا
 كلها، البشریة لهذه الهداة كلها، البشریة هذه على األوصیاء فأنتم الكافرین، بهؤالء مباالتكم وعدم
 األرض وراثة فلكم أعلى، األرض في ومكانكم، الطریق عن ضالون النهج، عن شاردون وهم
 وال تهنوا فال حقاً  مؤمنین كنتم فإن، صائرون والنسیان الفناء إلى وهم بها، اهللا وعدكم التي
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 واالبتالء الجهاد بعد العقبى لكم تكون أن على وتصیبوا، تصابوا أن اهللا سنة هي فإنما، تحزنوا
   )1(.علیهم السیادة علو وهي العاقبة تلك فتستحقون للتقوى، یعدكم أصابكم ما، فوالتمحیص

وبوعده وبنصره ال یجد مكانًا للحزن، والهوان، والیأس؛ ألنه  Iباهللا ن الواثق فالمؤم  
یعلم العلم الیقیني بأن من استخلفه على هذه األرض ال بد أن یحقق له الوعد وأن ینصره وٕان 
تظاهرت األحوال بغلبة العدو ونصرته، فهو یعلم أنها غلبة مؤقتة لن تدوم، وأن الغلبة والتمكین 

ا َعلَيْنَا [ ، قال تعالى:Y، ومنیبًا إلیه، وواثقًا به I، ما دام مستعینًا به حتمًا له َوَ َن َحق 
وم:نَْ ُ ا ُمْؤِمنِ َ  يَن آََمنُوا ِمنُْ ْم وََعِملُوا [، وقال تعالى: }47] {الرُّ ِ

وََعَد اُهللا ا  
رِْض َكَما اْستَْخلََف 

َ
ُهْم ِ  األ اِ َاِت لَ َْستَْخِلَفن  َ    َُهْم ِدينَُهُم  ا ص  يَن ِمْن َ بِْلِهْم َوَ َُمك  ِ

ا  
ُ وَن ِ  َش ْئًا َوَمنْ  ْمنًا َ ْعبُُدونَِ  َال  ُْ ِ

َ
َ  ُهْم ِمْن َ ْعِد َخْوفِِهْم أ ِي اْرتََ   َُهْم َوَ ُبَد 

 ا  
َك ُهُم الَفاِسُقونَ  وَ ِ

ُ
 اهللا من وعد بن كثیر: "وهذاقال ا، }55] {النور:َ َفَر َ ْعَد َذ َِك فَأ

 تصلح وبهم علیهم، والوالة الناس، أي أئمة األرض خلفاء أمته سیجعل بأنه ،r لرسوله تعالى
 وتعالى تبارك فعله وقد فیهم، أمنا وحكًما خوفهم بعد من ولیبدلنهم العباد، لهم وتخضع البالد،

 جزیرة وسائر والبحرین، وخیبر مكة یدیه على اهللا فتح حتى یمت لم فإنه والمنة، الحمد وله
   )2(بكمالها". الیمن وأرض العرب

 الكواكب هذه تمضي كما ،ماضیة سنة الكونیة، I اهللا سنن من سنة الوعد وهذا
 وال أبدا فلِ خْ تُ  ال یشاء، حین یحققها اهللا، بتقدیر مرهونة ولكنها المنتظمة، دوراتها في والنجوم
 والغلبة، النصر صور من المألوف یطلبون ألنهم البشر یدركها ال صورة في تتحقق وقد ،تتخلف

 صور من معینة صورة البشر یرید قدو ! حین بعد إال جدیدة صورة في السنة تحقق یدركون وال
 اهللا یریده ما فیكون وأبقى، أكمل أخرى صورة اهللا ویرید رسله، وأتباع اهللا لجند والغلبة النصر
I، في اهللا جنود یهزم ولقد ینتظرون، كانوا مما أكثر ألمدا وطول المشقة من الجند تكلف ولو 

 في للنصر دُّهمَیعُ  اهللا ألن االبتالء علیهم ویقسو الدائرة، علیهم وتدور المعارك، من معركة
 وفي أوسع، مجال في ثماره یومئذ النصر لیؤتي حولهم من الظروف یهیئ اهللا وألن أكبر، معركة

                                                           
)، وتیسیر 119/ 4)، وتفسیر المنار، محمد رشید رضا، (416/ 2) انظر: محاسن التأویل، القاسمي، ((1

  )، وفي ظالل القرآن، سید قطب، 150الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 
)1 /480.(  

  ).6/77) تفسیر القرآن العظیم، ((2
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 ال سنته وثبتت بوعده، إرادته ومضت ،I اهللا كلمة سبقت قدو  أدوم، أثر وفي أطول، خط
   )1(.تحید وال تتخلف

 أركانه، وبكل معانیه بكل اإلیمان: وهي التمكین شروط إلىأشارت  الكریمة واآلیة
 وتحقیق البر، وصنوف الخیر أنواع كل على والحرص أنواعه، بكل الصالح، العمل وممارسة
 إن اإللهي الوعد وتضمنت وخفایاه، وأنواعه أشكاله بكل الشرك ومحاربة الشاملة، العبودیة
 في والتمكین األرض)، في : ( لیستخلفنهمIاألرض لقوله  في باالستخالف الشروط تلك تحققت
 ذلك فیقتضي به، لتشریفهم ضمیرهم إلى الدین وٕاضافة" دینهم) لهم : (ولیمكننIلقوله  األرض

 الذین هم الصلة بهذه الموصوفین أن إلى إشارة وفیهالدین،  هذا أتباع لیكونوا أیضا اختارهم أنه
أمنا  خوفهم وٕابدال ،)2("بواسطتهم الناس في تمكنه فیكون دینهم ألنه األمم في الدین هذا ینشرون
   )3(.أمنا) خوفهم بعد من : (ولیبدلنهمIلقوله 

 في بهم تلحق ولم ،بالمؤمنین تلحق ال والهزیمة شك، یخالجها ال ثقة Iالثقة بوعد اهللا و 
 هذه ألنه بقدر العمل، في وٕاما ،الشعور في اإلیمان، إما حقیقة في ثغرة وهناك إالّ  كله تاریخهم

 كانت مثالً "  أحد"  یوجدوه، ففي حین للمؤمنین النصر یعود ثم الوقتیة، الهزیمة تكون الثغرة
 في ثغرةال كانت"  حنین"  الغنیمة، وفي في الطمع ، وفيr الرسول طاعة ترك في الثغرة

 فیها تخلف مرة كل نتتبع ذهبنا األصیل، ولو السند ونسیان بها واإلعجاب بالكثرة االعتزاز
 فهو اهللا ، أما وعدنعرفه ال أو هذا نعرفه، من شیئاً  لوجدنا تاریخهم في المسلمین عن النصر

 قیقةح استكمال هي لحكمة یجيء إنما االبتالءو ، لالبتالء تكون قد حین، والمحنة كل في حق
 النصر جاء فیه، والنجاح باالبتالء الحقیقة تلك اكتملت فمتى، األعمال من ومقتضیاته ،اإلیمان
   )4(.یقین عن اهللا وعد وتحقق

 من نقص ما بحسب السبیل من علیه لعدوه المؤمن إن لم یحقق اإلیمان الكامل صارو 
 اجتمع ولو كان، أین بالذات عنه مدفوع ،مكفي منصور، مؤید غالب عزیز فالمؤمن إیمانه،

   )5(.وباطنا ظاهرا وواجباته، إلیمانا بحقیقة قام إذا أقطارها، مناألعداء  علیه

                                                           
  )، بإختصار.3002/ 5) في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
  ).287/ 18) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((2
  )، بتصرف.186/ 1) فقه النصر والتمكین في القرآن الكریم، علي الصالبي، ((3
  ).782/ 2) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب،((4
  ).182/ 2ن القیم، () انظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، اب(5
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تكفل ألهل التوحید بالعزة والتمكین والنصر، وقد اتضح ذلك في قصة نبینا هود  Iواهللا 
u قَاَل إِ [فقال:  أذى، آلهتهم من وال منهم، یصیبه ال أنه الوثوق، غایة مع قومه فوثق   

ُ ونَ  ا  ُْ ِ    بَِريٌء ِ م 
َ
ْشِهُد اَهللا َواْشَهُدوا  

ُ
يًعا ُ م  َال ُ نِْظُرونِ * أ ] ِمْن ُدونِِه فَِكيُدوِ  َ ِ

 ال ثم(وضري، عداوتي في وأوثانكم أنتم أي:) جمیعا فكیدوني( قال القرطبي: "، }55-54:{هود
 اهللا بنصر الثقة كمال على یدل ءاألعدا كثرة مع القول وهذا تؤخرون، ال أي:) تنظرون

 ِفي ُمْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى I َربَّهُ  َأنَّ  u ُهودٌ  اللَّهِ  َنِبيُّ  َعِلمَ  َوَلمَّا ویقول ابن القیم: "، )1(تعالى"
 َوَتْوِفیِقهِ  َوَبَالِئِه، اِفَیِتهِ َوعَ  َوَعَطاِئِه، َوَمْنِعهِ  َوَقَدِرِه، َوَقَضاِئهِ  َوِعَقاِبِه، َوَثَواِبهِ  َوَنْهِیِه، َوَأْمِرهِ  َخْلِقهِ 

 اْلَعْدلِ  ِمنَ  َوِصَفاُتُه، َأْسَماُؤهُ  َیْقَتِضیهِ  الَِّذي اْلُمَقدَِّس، َكَماِلهِ  ُموِجبِ  َعنْ  َذِلكَ  ِفي َیْخُرجُ  َال  َوِخْذَالِنِه،
ْحَسانِ  َوالرَّْحَمةِ  َواْلِحْكَمةِ  ِئقِ  َمْوِضِعَها ِفي َواْلُعُقوَبةِ  َعُه،َمَواضِ  الثََّوابِ  َوَوْضعِ  َواْلَفْضِل، َواْإلِ  ِبَها، الالَّ
ْضَالِل، َواْلِهَداَیةِ  َواْلَمْنعِ  َواْلَعَطاءِ  َواْلِخْذَالنِ  التَّْوِفیقِ  َوَوْضعِ  ِئَقةِ  َوِمَحالِّهِ  َأَماِكِنهِ  ِفي َذِلكَ  ُكلُّ  َواْإلِ  الالَّ

 َعَلى َناَدى ِإذْ  َواْلِعْرَفاَن، اْلِعْلمَ  َذِلكَ  َلهُ  َأْوَجبَ  َوالثََّناِء، ْمدِ اْلحَ  َكَمالَ  َذِلكَ  َعَلى َیْسَتِحقُّ  ِبَحْیثُ  ِبِه،
دٍ  َبلْ  َخاِئفٍ  َغْیرِ  َوَقْلبٍ  ثَاِبتٍ  ِبَجَنانٍ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْلَمَألِ  ُرُؤوسِ  ْشِهدُ  إِ   [ :فقال ِللَّهِ  ُمَتَجرِّ

ُ
َ  أ  ا  

    َواْشَهُدوا
َ
ا بَرِيءٌ    يًعا فَِكيُدوِ   ُدونِهِ  وَن*ِمنْ  ُْ ِ ُ  ِ م  ُْت  ُ نِْظُروَن*إِ    َال  ُ م   َ ِ  َ َ  تََو  

 ِ اٍط  َ َ  َر    إِن   بِنَاِصيَتَِها آِخذٌ  ُهوَ  إِال   َداب ةٍ  ِمنْ  َما َوَر  ُ مْ  َر    ا     ]ُ ْستَِقيمٍ  ِ َ
 رجل الكالم بهذا یواجه أن یاتاآل أعظم هذه من وقال الزمخشري: " ،)2(" ]56 -  54: هود[

 منهم، یعصمه وأنه بربه لثقته وذلك واحدة، قوس عن دمه، یرمونه إراقة إلى عطاشا أّمة واحد
 َأنَّ : اْآلَیاتِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  َفَهَذا ، وأكد ابن القیم على هذا المعنى فقال: ")3(مخالبهم" فیه تنشب فال

 َقاَلهُ  ِممَّا َواِثقٌ  َبلْ  َخوَّاٍر، َوَال  َفِزٍع، َوَال  َجِزعٍ  َغْیرَ  اْلِخَطاِب، ِبَهَذا یَمةً َعظِ  ُأمَّةً  ُیَخاِطبُ  َواِحًدا َرُجًال 
 َعَلْیِه، ُمْعَتِمدٍ  ِبِه، َواِثقٍ  ِإْشَهادَ  َعَلْیهِ  ُهمْ  َوِممَّا ِدیِنِهْم، ِمنْ  َبَراَءِتهِ  َعَلى َأوًَّال  اللَّهَ  َأْشَهدَ  َقدْ  ِبِه، َجاِزمٌ 
  .َعَلْیهِ  ُمَسلِِّطِهمْ  َغْیرُ  َوَأنَّهُ  َوَناِصُرُه، َوِلیُّهُ  َأنَّهُ : َقْوِمهِ لِ  ُمْعِلمٍ 

 ُیَواُلونَ  الَِّتي َوآِلَهِتِهْم، ِدیِنِهمْ  ِمنْ  َبِريءٌ  َأنَّهُ : -  ِباْلُمَخاَلَفةِ  َلُهمْ  ُمَجاِهرٍ  ِإْشَهادَ  - َأْشَهَدُهمْ  ُثمَّ 
  .ُنْصَرِتَها ِفي َوَأْمَواَلُهمْ  اَءُهمْ ِدمَ  َوَیْبُذُلونَ  َوُیَعاُدوَن، َعَلْیَها

                                                           
  ).52/ 9) الجامع ألحكام القرآن، ((1
  .)207: ص( والدواء، الداء=  الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب) (2
  .)403/ 2( التنزیل، غوامض حقائق عن الكشاف) (3



144  

 َعَلى ُكلُُّهمْ  َیْجَتِمُعونَ  َلوْ  َوَأنَُّهمْ  َواْزِدَراِئِهْم، َواْحِتَقاِرِهمْ  ِبِهْم، ِباِالْسِتَهاَنةِ  َذِلكَ  َعَلْیِهمْ  َأكَّدَ  ُثمَّ 
 َوَأَقلُّ  َوَأْعَجزُ  َأْضَعفُ   َأنَُّهمْ : َذِلكَ  ِضْمنِ  َوِفي ُه،ُیْمِهُلونَ  وََال  وَنهُ ُیَعاجل ثُمَّ  ِمْنُه، َغْیِظِهمْ  َوِشَفاءِ  َكْیِدِه،

  .َمْخُذوِلینَ  َمْكُبوِتینَ  ِبَغْیِظُكمْ  َالْنَقَلْبُتمْ  ُرْمُتُموهُ  َلوْ  َوَأنَُّكمْ  َذِلَك، ِمنْ 

رَ  ُثمَّ   َوِلیُّهُ  ُهوَ : ِبَیِدهِ  َنَواِصیِهمْ  الَِّذي َوَربَُّهْم، َتَعاَلى َربَّهُ  َأنَّ  َوَبیَّنَ  َتْقِریٍر، َأَحَسنَ  َدْعَوَتهُ  َقرَّ
 وَالَ  ِبِه، َوآَمنَ  َعَلْیهِ  َتَوكَّلَ  َمنْ  َیْخُذلُ  َفَال  ُمْستَِقیٍم، ِصَراطٍ  َعَلى َوَأنَّهُ  َوتَْأِییِدِه، ِبَنْصِرهِ  اْلَقاِئمُ  َوَوِكیُلُه،
 َوِفْعِلهِ  َقْوِلهِ  ِفي -  َعَلْیهِ  ُهوَ  الَِّذي اْلُمْسَتِقیمَ  ِصَراَطهُ  نَّ َفإِ  َعَلْیِه، َمَعُهمْ  َیُكونُ  َوَال  َأْعَداَءُه، ِبهِ  ُیْشِمتُ 

  .َوَیْأَباهُ  َذِلكَ  َیْمَنعُ  - 

 ِبِخَالِفِه، َوَعِملَ  َعْنهُ  َخَرجَ  ِممَّنْ  َیْنتَِقمَ  َأنْ  اْلُمْسَتِقیمِ  ِصَراِطهِ  ِمنْ  َأنَّ  اْلِخَطابِ  َهَذا َوَتْحتَ 
َراطَ  َفِإنَّ  ِبْأَسُه، ِبهِ  َوُیْنِزلَ   َأْهلِ  ِمنْ  اْنِتَقاُمهُ  َوِمْنهُ  َتَعاَلى، الرَّبُّ  َعَلْیهِ  الَِّذي اْلَعْدلُ  ُهوَ  اْلُمْستَِقیمَ  الصِّ
ْجَراِم، الشِّْركِ   َرُهْم،َغیْ  َقْوًما َوَیْسَتْخِلفُ  ِبِهْم، َیْذَهبُ  َوَأنَّهُ  َأْعَداِئِهْم، َعَلى َوُرُسَلهُ  َأْوِلَیاَءهُ  َوَنْصُرهُ  َواْإلِ

   )1(".َوإِْحَصاءً  َوَتْدِبیًرا َوِرَعاَیةً  ِحْفًظا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ُسْبَحاَنهُ  اْلَقاِئمُ  َوَأنَّهُ  َشْیًئا، َذِلكَ  َیُضرُّهُ  َوَال 

ناصره، وناصر دینه مهما طال الزمن،  Iوعلیه فإن المسلم موقن وواثق بأن اهللا 
رَْض َولَ [ما قویت شوكة الباطل، قال تعالى: ومه

َ
ن  األ

َ
ْكِر أ َقْد َكتَ ْنَا ِ  ا ز  ُوِر ِمْن َ ْعِد ا  

اِ ُونَ  ، وٕان تأخر النصر فهو یثق أنه یتأخر ألسباب }105] {األنبياء:يَِرُ َها ِعبَاِدَي ا ص 
  منها:

 وشیًكا لفقدته حینئذ النصر نالت ولو النصر، لنیل تنضج لم األمة ألن النصر یتأخر قد  - أ
  .حمایته على قدرتها لعدم

 الضمانة هي الصلة هذه أن وتعلم ،Iباهللا  صلتها األمة توثق حتى النصر یتأخر قد  -  ب
  .Iاهللا  به نصرها الذي والخیر والعدل الحق عن تنحرف وال تطغى فال الوحیدة الستقامتها

  .الحمیة أو كالمغنم ألجلها قاتلت شائبة كل من األمة تتجرد حتى النصر یتأخر قد   - ت

  یجرد أن اهللا فیرید خیر، من بقیة فیه الحق أهل یواجهه الذي الشر ألن نصرال یتأخر قد  - ث

  .وحده لیجتثه الخیر هذا من الشر

                                                           
  .)431/ 3( نستعین، وٕایاك نعبد إیاك منازل السالكین بین مدارج) (1
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 ولو الناس، أمام علًنا زیفه ینكشف لم األمة تحاربه الذي الباطل ألن النصر یتأخر قد  -  ج
 لویؤج الصراع یستمر أن اهللا فیشاء المخدوعین، من أنصاًرا یجد فقد المؤمنون غلبه

  .علیه مأسوف غیر ویذهب عارًیا، الباطل ینكشف حتى النصر
 الحق انتصر فلو والحق، الخیر الستقبال بعد تصلح لم البیئة ألن النصر یتأخر قد  -  ح

 الظافر الحق الستقبال النفوس تتهیأ حتى الصراع فیبقى البیئة، من معارضة للقي حینئذ
  )1(.تعالى اهللا بعون
 فتتضاعف النصر، یتأخر قد ،Iاهللا  یعلمه مما یرهغ أجل ومن كله، هذا أجل من
ن  [، قال تعالى: واستبقائه الستقباله الجوحتى یتهیئ  اآلالم، وتتضاعف التضحیات، َوَ َنُْ َ

هُ إِن  اَهللا لََقوِي  َعِز زٌ  َ * اُهللا َمْن َ نُْ ُ َالةَ َوآ قَاُ وا ا ص 
َ
رِْض أ

َ
اُهْم ِ  األ ن  يَن إِْن َمك  ِ

تَُوا ا  
ُ ورِ 

ُ
َ ُروا بِا َمْعُروِف َوَ َهْوا َعِن ا ُمنَْكِر َوِهللا َ قِبَُة األ

َ
َ َة َوأ  اهللا فوعد، }41- 40:] {احلجا ز 

هم  نصره یستحقون والذین ینصره، من ینصر أن هو یتخلف ال الذي المتحقق الوثیق المؤكد
 ،خاضعین، طائعین إلیه واواتجه به، صلتهم ووثقوا، Iفعبدوه  األرض في استخلفهم الذین

 وسوسة وغلبوا الحرص، من وتطهروا النفس، شح على وانتصروا المال، حق وأدوا ،مستسلمین
 والصالح، الخیر إلى ودعوا والمحاویج، فیها الضعاف وكفلوا الجماعة، خلة وسدوا الشیطان،

 تبقى ال التي لمسلمةا األمة صفة وذاك بهذا وحققوا والفساد، الشر ، وقاومواالناس إلیه ودفعوا
 هم فهؤالء، تحقیقه على قادرة وهي معروف عن تقعد وال تغییره، على قادرة وهي منكر على
 دون وحده Iبه  معتزین الحیاة، في للناس أراده الذي نهجه ینصرونو  ، I اهللا ینصرون الذین
النصر  یعطى ال، واهللا والیقین التحقیق وجه على بالنصر اهللا یعدهم الذین هم وهؤالء، سواه
 لألخذ المؤمن یدفع"وهذا  )2(.ومقتضاه غایته یحقق ال ألحد یبقیه وال محاباة أو جزافا ألحد

 في دینه ونصرة وشریعته ألمره بالخضوع وذلك واآلخرة، الدنیا في له تعالى اهللا نصر بأسباب
 اهللا نصر روتأخ والمصائب الخذالن إلى باب U اهللا طاعة في التفریط ألن الناس ومع نفسه
قَْداَمُ مْ [قال تعالى: ، )3("تعالى

َ
ُ ْم َو ُ َب ْت أ وا اَهللا َ نُْ ْ   .}7] {حممد:إِْن َ نُْ ُ

، هي أمة منصورة ُمَمكَّنة، Yوال شك أن أمة قائدها ومرشدها إمام الواثقین بنصر اهللا 
 rباع نبیها ، وأجادت اتIمستخلفة في األرض، منعمة في اآلخرة، إن هي أخلصت دینها هللا 

                                                           
  ).2427-2426/ 4، سید قطب، () انظر: في ظالل القرآن(1
  ).4/2428، (المرجع السابق) انظر: (2
  ).387/ 1) وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، ((3
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، والرفعة لهذا الدین، والعزة والنجاة بالنصر rوأخذت بأسباب النصر والتمكین، وقد بشر النبي 
 ِفي َوالتَّْمِكینِ  ،)1(ِبالسََّناءِ  اْألُمَّةَ  َهِذهِ  َبشِّرْ ( : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tَكْعٍب  ْبنِ  ُأَبيِّ  َعنْ 

 اْآلِخَرةِ  ِفي َلهُ  َفَلْیَس  ِللدُّْنَیا، اْآلِخَرةِ  ِبَعَملِ  ِمْنُهمْ  َعِملَ  َوَمنْ  الدِّیِن، ِفي ْفَعةِ َوالرِّ  َوالنَّْصِر، اْلِبَالِد،
   )2().َنِصیبٌ 

 َبَلغَ  َما اْألَْمرُ  َهَذا َلَیْبُلَغنَّ ( : َیُقولُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ،)t)3 الدَّاِريِّ  َتِمیمٍ  َعنْ و 
 ِبُذلِّ  َأوْ  َعِزیزٍ  ِبِعزِّ  الدِّیَن، َهَذا اللَّهُ  َأْدَخَلهُ  ِإالَّ  َوَبرٍ  َوالَ  َمَدرٍ  َبْیتَ  I اللَّهُ  َیْتُركُ  َوَال  اُر،َوالنَّهَ  اللَّْیلُ 

ْسَالَم، ِبهِ  I اللَّهُ  ُیِعزُّ  ِعز ا َذِلیٍل، : َقالَ  ،tَماِلٍك  ْبنِ  َأَنسِ  وَعنْ ، )4()اْلُكْفرَ  ِبهِ  اللَّهُ  ُیِذلُّ  َوُذال   اإلِْ
 َفُأِتیَنا ،)5(رَاِفعٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َدارِ  ِفي َكَأنَّا النَّاِئُم، َیَرى ِفیَما َلْیَلٍة، َذاتَ  رََأْیتُ ( : rاِهللا  َرُسولُ  َقالَ 

ْلتُ  ،)6(َطابٍ  اْبنِ  ُرَطبِ  ِمنْ  ِبُرَطبٍ   َقدْ  ِدیَنَنا نَّ َوأَ  اْآلِخَرِة، ِفي َواْلَعاِقَبةَ  الدُّْنَیا، ِفي َلَنا الرِّْفَعةَ  َفَأوَّ
                                                           

  ).403/ 14. انظر: لسان العرب، ابن منظور، (I) السَّناء: اْرِتَفاِع اْلَمْنِزَلِة َواْلَقْدِر ِعْنَد اللَِّه (1
)، وصحیح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب اإلخالص 148/ 35)، (21224) مسند أحمد، (ح:(2

)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك على الصحیحین، 132/ 2)،(405وأعمال السر، (ح:
  ).346/ 4)، (7862كتاب الرقاق، ( ح:

نمارة بن ) تمیم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذیمة بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبیب بن (3
هـ، وكان یسكن المدینة،  9لخم من بني الدار من قبیلة لخم، یكنى بأبي رقیة، وكان نصرانیا، وأسلم سنة 

ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان رضى اهللا عنه، وبها مات وقبره ِبَبْیت جبرین من ِبَالد فلسطین، 
حبرون و المرطوم و بیت إبراهیم بأرض الشام، وهو وأقطعه النبي هو وأخوه نعیم َحْبَرى و بیت َعْینوُن و 

أول من أسرج السراج في المسجد، واشتهر بعبادته وقراءته للقرآن وروي أنه كان یختم القرآن في سبع، 
حدیثا منها حدیث  18وقیل كان یختم في ركعة َوُربَما ردد اآلیة الواحدة اللیل كله إلى الصباح، وروي عنه 

)، 40/ 3)، والثقات، ابن حبان، (286/ 7انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ( واحد في صحیح مسلم.
)، 75/ 4)، وسیر أعالم النبالء، الذهبي، (193/ 1واالستیعاب في معرفة األصحاب، القرطبي، (

  ).87/ 2واألعالم، الزركلي، (
صحیحة وشيء من )، صححه األلباني في سلسلة األحادیث ال154/ 28)، ( 16957) مسند أحمد، (ح: (4

  ).32/ 1)، (3فقهها وفوائدها، (ح:
ِن اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر ) ُعْقَبُة ْبُن َراِفٍع َوِقیَل: ُهَو ِعْصَمُة ْبُن َراِفِع ْبِن َعْبِد اْلَقْیِس ْبِن َلِقیِط ْبِن َعاِمِر ْبِن ُأَمیََّة بْ (5

، َشِهَد َفْتَح ِمْصَر، َوَولِ  ْمَرَة َعَلى اْلَمْغِرِب، َواْسُتْشِهَد ِبِإْفِریِقیََّة، َوَبَنى َقْیُرَواَن ِإْفِریِقیََّة، ْبِن اْلِفْهِر اْلُقَرِشيُّ َي اْإلِ
   َوَأْنَزَلَها اْلُمْسِلِمیَن، َقَتَلْتُه اْلَبْرَبُر ِباْلَمْغِرِب َسَنَة َثَالٍث َوِستِّیَن. انظر: معرفة الصحابة، األصبهاني،

  ).50/ 4معرفة الصحابة، ابن األثیر، ()، وأسد الغابة في 2159/ 4(
َطِب َمْعُروٌف ُیَقاُل له رطب (6 بن طاب ابن طاب وعرجون ابن طاب وعذق ابن طاب وتمر ا) "ُهَو َنْوٌع ِمَن الرُّ

  بن َطاٍب َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَمِدیَنِة"، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي،اوهي مضاف إلى 
)15 /31.(  
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والرفعة ، والنجاةلعباده المؤمنین بالنصر،  Iحقیقة وعد اهللا تؤكد حادیث األ هذه، و )2())1(َطاب
ال محالة مهما كانت الظروف واألحوال نافذ  Iوعده  حقیقةو  ،لإلسالم وأنه هو مقام السیادة

 وسكینةویزداد طمأنینة  I، وهذا یجعل المؤمن متفائًال ومحسنًا الظن باهللا تُنبئ بخالف ذلك
فع من شأنه ما علیه سوى تحقیق توحیده تعالى سُیمكنه في هذه األرض، وسیر  Yبأن اهللا 
  وبتحقیق وعده بالنصر. Iاجتناب نواهیه، والثقة الكاملة به و  Yوطاعته 

وهناك كثیر من المسلمین فقدوا ثقتهم بأنفسهم، لضعف توكلهم على ربهم، واعتقادهم 
عف إمكاناتهم، فأصبحوا یائسین ال ثقة عندهم، والحقیقة أن المسلمین ال ینقصهم بقوة العدو وض

، والتوكل Iالعدة والعتاد، فلدیهم من اإلمكانات المادیة والعسكریة، واإلرادة القویة، والثقة به 
 Iأن یحققوا به النصر على األعداء، وقد تمثلت ثقة المسلمین باهللا  علیه ما یستطیعون

رة ن خالل میادین التحریر والتغییر في بلدان الربیع العربي، ورأیناها في الحرب األخیورأیناها م
الویالت التي على غزة، فرغم طغیان العدو وشدة شراسته والحصار والقتل والتشرید والدمار و 

  .یملكون ما بأغلى والتضحیة المقاومة على غزة ما كان من أهل غزة إالالیهود ها صب

 Iاهللا  بأن الشعب هذا ثقة لهم، ولوال ونصره لهم Yاهللا  بعون سطینیینالفلثقة  فلوال
مساجدنا،  قباب فوق خفاقة النصر رایات ا، وسترفعیالدن أنحاء في اإلسالم فجر وسیبزغ ناصره

المدافع عنه هي ، و Y، والمستشعر بمعیته Iلتزعزعوا وانهزموا، لكنها ثقة الواثق بنصر اهللا 
يَن آََمنُوا[ قال تعالى: وتزیدهم قوة وصبرًا،أنفسهم التي تلوح في  ِ

] إِن  اَهللا يَُدافُِع َعِن ا  
 اهللا به علینا سیمن بما المعدات قوىأ تمتلك التي الضعیفة النفوس تلك  تعلم ولو، }38{احلج:

I اهللا وعد هذاجیشها، و  وضعف بنیانهاالهتز  وتمكین نصر من I ،قال تعالى:  الحق ووعده
ْشَهادُ إِن ا َ َ [

َ
ْ يَا َو َْوَم َ ُقوُم األ يَن آََمنُوا ِ  ا َيَاةِ ا   ِ

 وفلسطین ،}51] {غافر:نُْ ُ رُُسلَنَا َوا  

 الظالم نأ المسلمین من مكان بكل المضطهدین وثقة الفلسطینیین ثقة نوأل سالمیةإ دینیة قضیة
 تكفل I واهللا ،یفعل ما شؤم U هللا سیریه اوحتمً ، یمهله نماوإ  ،یتركه لن Y فاهللا تكبر مهما

 َحتَّى ِللظَّاِلمِ  َلُیْمِلي اللَّهَ  ِإنَّ ( : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tُموَسى  َأِبي ، َعنْ وحفظه دینه بنصر

                                                           
  ).31/ 15أن دیننا قد طاب) أي: "كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده"، المرجع السابق، () (و (1
  )1779/ 4)،(2270، (ح:r) صحیح مسلم، كتاب الرؤیا، باب رؤیا النبي (2
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ْخذُ  َوَ َذ َِك [: َقَرأَ  ُثمَّ : ) َقالَ ُیْفِلْتهُ  َلمْ  َأَخَذهُ  ِإَذا
َ
َك  أ َخذَ  إَِذا َر  

َ
ْخَذهُ  إِن   ا َِمةٌ ظَ  َوِ َ  الُقَرى أ

َ
 أ

ِ مٌ 
َ
    )1(].102: هود[]َشِديدٌ  أ

    :ومنها المسلم على تعود تربویة فوائد لها  Iبنصر اهللا  والثقة

 أخذ إذا الكافرین قوة من الرهبة له، وعدم I اهللا نصر في تربیة المؤمن على الثقة -1
 من والمخذول عالى،ت اهللا نصره من فالمنصور ذلك؛ في وحده اهللا على وتوكل باألسباب،

ُ مُ  إِنْ [: سبحانه قال. خذله ُ  َ نُْ ْ َب  فََال  ا   ِي َذا َ َمنْ  َ ُْذلُْ مْ  َو ِنْ  لَُ مْ  َ لِ
 ا  

ُ مْ    )2(].160: عمران آل[]  َ ْعِدهِ  ِمنْ  َ نُْ ُ

إحیاء خلق الصبر في نفس المؤمن على ما یتلقى من المحن واالبتالءات؛ ألن المؤمن  -2
لیعلم الصادق من الكاذب، والصابر من المجاهد،  على عباده ینزل االبتالء Iاهللا یثق أن 

ابِِر نَ [قال تعالى:  ، }31] {حممد:َوَ َبْلَُون ُ ْم َح   َ ْعلََم ا ُمَجاِهِديَن ِمنُْ ْم َوا ص 
ْ تُْم َعلَيِْه [  وقال تعالى:

َ
َ  َ َ َما أ َح   يَِمَ  ا َبِيَث ِمَن َما َ َن اُهللا ِ ََذَر ا ُمْؤِمنِ

ِب َوَما َ َن اُهللا ِ ُْطِلَعُ ْم َ َ الَغيِْب َولَِ ن  اَهللا َ ْتَِ  ِمْن رُُسِلِه َمْن  ََشاُء  ي  الط 
ْجٌر َعِظيمٌ 

َ
آَِمنُوا بِاِهللا َورُُسِلِه َو ِْن تُْؤِمنُوا َوَ ت ُقوا فَلَُ ْم أ  "ما :أي} 179] {آل عمران:فَ

 حتى التمییز وعدم االختالط من علیه أنتم ما على المؤمنین یترك أن اهللا حكمة في كان
 حكمته في یكن الكاذب، ولم من والصادق المنافق من والمؤمن الطیب، من الخبیث یمیز
 یبتلي أن الباهرة حكمته عباده، فاقتضت من یعلمه الذي الغیب على عباده یطلع أن أیضا

 اهللا واالمتحان، فأرسل االبتالء أنواع من الطیب من الخبیث یزیتم به بما ویفتنهم عباده،
 األجر والتقوى اإلیمان على بهم، ووعدهم واإلیمان لهم بطاعتهم، واالنقیاد وأمر رسله

 ومؤمنین ،وعاصین مطیعین :قسمین للرسل اتباعهم بحسب الناس فانقسم العظیم،
 وفضله عدله والعقاب، ولیظهر الثواب ذلك على لیرتب وكافرین، ومسلمین ،ومنافقین

                                                           
 َأْخَذهُ  إِنَّ  ةٌ َظاملَِ  َوِهيَ  الُقَرى َأَخذَ  إَِذا َربَِّك  َأْخُذ  َوَكَذلَِك [: I ) صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله(1

  ).74/ 6)، (4686]، (ح:102: هود[ ]َشِديٌد  َألِيمٌ 
  ).382/ 1) انظر: وهللا األسماء الحسنى، عبد العزیز الجلیل، ((2
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، فال لتمكینه في األرض Iعداد من اهللا والمؤمن یثق أن االبتالء إ ، )1(لخلقه" وحكمته
 أو المحنة أو الصبر أفضل : أیما- اهللا رحمه– الشافعي لإلمام تمكین دون ابتالء حیث قیل

 المحنة، فإذا بعد إال ینالتمك یكون األنبیاء، وال درجة التمكین " :-اهللا رحمه-فقال التمكین؟
مكنه،  ثم u إبراهیم امتحن وجل عز اهللا أن ترى أال مكن، صبر صبر، وٕاذا امتحن
 مكنه، ثم u سلیمان وامتحن مكنه، ثم u أیوب وامتحن مكنه، ثم  u موسى وامتحن

رْ [ :Iاهللا  قال الدرجات أفضل والتمكین ملكا، وآتاه
َ
ن ا ِ ُوُسَف ِ  األ  ]ِض َوَ َذ َِك َمك 

فَاْستََجبْنَا َ ُ [  :تعالى اهللا قال ُمكن، العظیمة المحنة بعد u وأیوب ، }56{يوسف:
ْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم رَْ ًَة ِمْن ِعنِْدنَا وَِذْكَرى 

َ
فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُ   َوآَتَ ْنَاهُ أ

  )2(".} 84] {األنبياء: ِلَْعابِِدينَ 

 یبدد التفاؤل ر، ألناؤل واألمل وعدم الجزع والیأس إن تأخر النصتربیة العبد على التف -3
الصبح، وهو  كفلق األفق في لك یلوح الفرج فإذا واإلحباط والعجز والكسل، الیأس ظالم

سبب لعدم الخوف والرهبة من األعداء فالعزة ، و سبب لتقویة العزیمة والشجاعة واإلقدام
 بإذن قادم النصر فیوم العبد بالنصر یجعله مطمئناً  لؤ تفا، كما أن للمؤمنین والذلة للكافرین

 وینصرهم الزمان، هذا في المسلمین من المستضعفین على فیه U اهللا یمن وسوف اهللا،
 كانوا ما وأعوانهم المتجبرون فیه سیري الذي الیوم ذلك وتجبر، علیهم بغى من على

وم:نَ َو َْوَمئٍِذ َ ْفَرُح ا ُمْؤِمنُو[یحذرون، قال تعالى:   الیوم ذلك تأخر وٕان ،}4] {الرُّ
 الغبار. انقشاع بعد شمسه بشروق قناعتنا تهتز فلن ،Yاهللا  یعلمها لحكمة

تربیة المؤمن على الجد واالجتهاد في العمل، فیبذلون قصارى جهدهم في تنفیذ األسباب  -4
فساد لبعد عن الذنوب واإلالمؤدیة إلى النصر والتمكین من تحقیق التوحید والتقوى، وا

واألخوة اإلیمانیة التي حث علیها الكتاب" بینهم،  تحقیق الصف الواحدمن و والشرور، 
وٕاال كیف سیحققون ، Iوالثقة الكاملة باهللا  ،القرآن الكریم" بأن یكونوا كالبنیان المرصوص

 عد وشتات وبدون إعداد.النصر بفرقة وبُ 

 
                                                           

  ).158) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (1
  ).1/26) إحیاء علوم الدین، الغزالي، ((2
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  الخالصة:

 عباده ینصر تعالى اهللا بأن شك امعه لیس تامة ثقة یثق أن المسلم على ینبغي
ا َعلَيْنَا نَْ ُ [ :سبحانه قال كما واآلخرة، الدنیا في بدینهم المتمسكین المؤمنین َوَ َن َحق 

وم:ا ُمْؤِمنِ َ  هُ [: سبحانه وقال، }47] {الرُّ ن  اُهللا َمْن َ نُْ ُ   .}40] {احلج:َوَ َنُْ َ

 أغنیاء أقویاء كانوا وٕان أعداءهم ویهزم فقراء، ضعفاء كانوا وٕان عباده ینصر تعالى واهللا
ُقوا اَهللا [: تعالى قال والبأس، القوة أسباب یملكون ِذل ٌة فَا  

َ
ْ تُْم أ

َ
ُ ُم اُهللا بِبَْدٍر َوأ َولََقْد نََ َ

 إلى یكلهم ولم ألعدائهم، نهًبا عباده یترك لم تعالى واهللا} 123] {آل عمران:لََعل ُ ْم  َْشُكُرونَ 
 عن وٕاعراضهم إیمانهم ضعف بسبب إال علیهم عدوهم ویدیل عدوهم إلى یسلمهم ولم فسهم،أن

  .دینهم

 علما بدینه وأولیائه وحزبه دینه نصر ضمن إنما سبحانه واهللا ": اهللا رحمه القیم ابن قال
   )1(".محق أنه صاحبه اعتقد ولو الباطل، نصر یضمن لم وعمال،

وسباتها،  غفلتها من األمة األعداء، فلتستیقظ لبالشر وتكا طغى فالنصر قادم مهما
، )2(األحداث تصنعهم أن ال األحداث صناع یغیرون، وهم الذین هم األفذاذ المسلمین أن ولتعلم

األعداء والثقة الكبیرة الكاملة باهللا  ما علیهم إال اتخاذ األسباب المؤدیة إلى النصر والظهور على
I والتزام أوامره ،Iالمحرمات. ، والبعد عن  

واثق باهللا  دائماً  المؤمن، و والعزة والتمكین وعد المؤمنین بالنصر واالستخالف Iواهللا 
I  ،المؤمن واثقًا  یكون ال كیفقدراته، و  یشلّ  أن لشيء یسمح والومحسن الظن به ومتفائل

ن  اَهللا َمَع ا ُمْؤِمنِ َ [، قال تعالى: معه I اهللا أن یرىوهو ومتفائًال 
َ
: أي }19ألنفال:] {اَوأ

واثق  قطعاً  المؤمن لذلك خاصة، معیة هذه والتوفیق، والحفظ، والتأیید، بالنصر، معهم I اهللا
 أن لمصیبة یسمح وال الیأس، إلى تأخذه أن لمصیبة یسمح وال ،Iومحسن الظن باهللا  متفائلو 

  .متشائماً  سوداویاً  تجعله أن لمصیبة یسمح وال قدراته، لتش

  

  
                                                           

  .)181/ 2(، د الشیطان) إغاثة اللهفان من مصای(1
  ).4/ 190) انظر: موسوعة الكتیبات اإلسالمیة، ((2



151  

  .ونعیمها Iبجنة اهللا  الثقة :السادس المطلب
 طاعته، وأهل ألولیائه I اهللا أعده الذي الجزیل، والثواب العظیم، الجزاء هي الجنة

 عنها، به I اهللا حدثنا وما ،وشقاء كدر صفوه یعكر وال ،ونفاد نقص یشوبه ال كامل نعیم وهي
 عن العقل یعجز مالنعی ذلك عظمة تصور ألنویذهله؛  العقل یحیر r الرسول به أخبرنا وما

 ِلِعَباِدي ( َأْعَدْدتُ : U اللَّهُ  َقالَ : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tُهَرْیَرَة  َأِبي ، َعنْ واستیعابه إدراكه
اِلِحینَ   فَالَ [ ِشْئُتمْ  ِإنْ  َفاْقَرُءوا َبَشٍر، َقْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َوالَ  َسِمَعْت، ُأُذنٌ  َوالَ  رََأْت، َعْینٌ  الَ  َما الصَّ

ْخِ َ  َما َ ْفٌس  َ ْعلَمُ 
ُ
ةِ  ِمنْ   َُهمْ  أ ْ ُ ٍ  قُر 

َ
 تلك بهجة عن تسأل فال، )2(،)1() }17: السجدة]{ أ

 واألشجار الحسنة، والمناظر المعشبة، والفیاض المتدفقة، األنهار من فیها وما المونقة، الریاض
 من واألخذ حبیب، بكل واالجتماع المطربة، الشجیة واألصوات المغردة، والطیور المثمرة،
 یزداد وال وبهاء، حسنا إال المدى طول على تزداد ال ریاض نصیب، بأكمل والمنادمة المعاشرة

 رأت، عین ال مما ،فكل شيء یطلبوه فیها حاصل ومطلوب ،وودادا لذاتها إلى اشتیاقا إال أهلها
   )3(.بشر قلب على خطر وال سمعت، أذن وال

مما ال یعلمه أحد من الخلق تجعله یزهد في  Iي أعده اهللا النعیم الذهذا وثقة العبد ب
أنها إلى زوال، فتجده فطن بالتعامل مع الدنیا بحیث یجعلها مزرعة  تركها ألنه یثقیالدنیا و 

ْ يَا [للوصول إلى وطنه الحقیقي (الجنة)، قال تعالى:  اً اآلخرة ویجعلها ممر  َوَما َهِذهِ ا َيَاةُ ا  
اَر اآلَِخَرةَ  َِ َ ا َيََواُن  َْو َ نُوا َ ْعلَُمونَ إِال   َْهٌو وَ  اآلیة تدعو  }64] {العنكبوت:لَِعٌب َو ِن  ا  

 لهو إال هي فما الدنیا حقارة یخبر عن Iلألخرى وذلك أن اهللا  والتشویق الدنیا في إلى التزهید
 والشهوات واللذات، الزینة من فیها اهللا جعل ما بسبب األبدان، بها تلعب ولعب القلوب، بها تلهو

 تزول ثم الباطلة، المبطلة للنفوس المفرحة الغافلة، للعیون الباهجة المعرضة، للقلوب الخالبة
 عن ویخبر والخسران، والحسرة الندم على إال محبها منها یحصل ولم جمیعا، وتنقضي سریعا،
 غایة في وقواهم القوة، غایة في اأهله أبدان تكون أن لوازمها، من التي الكاملة، الحیاة اآلخرة
 به وتتم الحیاة، به تكمل ما كل فیها موجودا یكون وأن للحیاة، خلقت وقوى أبدان ألنها الشدة،
 ذلك، وغیر والمناكح، والمشارب، المآكل، من األبدان، وشهوات القلوب، مفرحات من اللذات،

                                                           
  ).4/118)، (3244) صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، (ح:(1
  ).117عمر األشقر، (ص: ) انظر: الجنة والنار، د.(2
  ).757ن، السعدي، (ص: ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنا(3
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 آثر لما بهذا وعقل العبد علم وفل بشر، قلب على خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عین ال مما
    . الحیاة دار وهي البقاء دار هي اآلخرة ألن الباقي على الفاني

 وٕالقائه منه والفرار الدنیا الحیاة متاع في الزهد على یحض أن بهذا یعني ال والقرآن
 الفاني، المتاع هذا في اآلخرة مراعاة یعني وٕانما واتجاهه اإلسالم روح من لیس هذا بعیدا،

 یستشعر بل له، أسیرة النفس تصبح فال علیه االستعالء یقصد كما اهللا، حدود عند فیه والوقوف
 لحریته مالكا ضوئها، على الدنیا الحیاة متاع في یسیر ثم اآلخرة وقیمة الدنیا قیمة المؤمن
   )1(.بالحیاة ملیئة حیاة واآلخرة ولعب، لهو الدنیا: نظرته في معتدال

وتجعله یقبل  ،له بدخوله الجنة یدفعه إلى زیادة منسوب إیمانه Iاهللا وثقة المؤمن بوعد 
يَن [قال تعالى: وتوحیده،  Yباألعمال الصالحة وُیفرغ قلبه لعبادة اهللا  Iعلى اهللا  ِ

ِ ا  
َو َ  

ْ َهاُر ُ   
َ
ن   َُهْم َجن اٍت َ ْرِي ِمْن َ ْتَِها األ

َ
اِ َاِت أ َما ُرِزقُوا ِمنَْها ِمْن َ َمَرةٍ آََمنُوا وََعِملُوا ا ص 

َرٌة وَُهْم  ِ  ْزَواٌج ُمَطه 
َ
تُوا بِِه ُم ََشابًِها َو َُهْم ِ يَها أ

ُ
ِي ُرِزْ نَا ِمْن َ بُْل َوأ

يَها ِرْزقًا قَا ُوا َهَذا ا  
ونَ   سببوال به، والمبشَّرُ  والمبشَّر، المبشِّر ذكر الكریمة، اآلیة هذه ففي } 25] {البقرة:َخاِ ُ

 هم: والمبشَّر أمته، من مقامه قام ، ومنr الرسول هو: فالمبشِّر البشارة، لهذه الموصل
 والسبب الصفات، بتلك الموصوفات الجنات هي: به والمبشَّر الصالحات، العاملون المؤمنون
 علیه، كالبناء الصالح أساٌس، والعملُ  اإلیمان فإن الصالح والعمل اإلیمان هو لذلك، الموصل

 بشارة أعظم وهذا بهما، إال البشارة، هذه إلى الوصول إلى سبیل فال به، بناءَ  ال بأساس َغناءَ  وال
  .األسباب بأفضل الخلق، أفضل ید على حاصلة،

 فإنها وثمراتها، جزائها بذكر األعمال على وتنشیطهم المؤمنین، بشارة استحباب وفیه
   )2(الصالح. والعمل لإلیمان قهتوفی لإلنسان، حاصلة بشرى وأعظم وتسهل، تخف بذلك

                                                           
  )، ولباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، 60/ 20) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((1

)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم 294/ 6)، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، (385/ 3(
  ).2751/ 5، ()، وفي ظالل القرآن، سید قطب635المنان، السعدي، (ص: 

)، وتیسیر الكریم الرحمن في 68/ 1) انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبي السعود، ((2
  )47تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 
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قال ، )Y)1اهللا  من القربات نیل إلى ویسارع الخیرات فعل إلى یبادر تجعله وكذلك
ْت [تعالى:  ِعد 

ُ
رُْض أ

َ
َمَواُت َواأل َ  َمْغِفَرةٍ ِمْن َر  ُ ْم وََجن ٍة َعرُْضَها ا س  وََسارُِعوا إِ

ِق َ  ِينَ  ِلُْمت 
اءِ  اءِ ا      ِ   ُ نِْفُقونَ  * ا   اِس  َعِن  َوالَْعاِ  َ  الَْغيَْظ  َوالَْ ِظِم َ  َوا     ُ  ا    َوا  

ب    السموات كعرض عرضها التي الجنة والمعنى: أن }134-133 :] {آل عمرانا ُْمْحِس ِ َ  ُ ِ
 فوص ثم إلیها، الموصلة هي التقوى وأعمال أهلها فهم للمتقین، اهللا أعدها السبع، واألرضین

 حدوده، یتعدوا فلم ونهاهم، أمرهم فیما فأطاعوه اهللا اتقوا الذین هم نهمبأ فقال وأعمالهم، المتقین
روا ولم  صرفه في إما سبیله، في أموالهم للمنفقین اوأعده فیضیِّعوه، علیهم حقه واجب في یقصِّ

 عسرهم حال ففي  ،I اهللا سبیل في للجهاد النهوض علىضعیف  تقویة في وٕاما محتاج، على
 أیسروا إن الضراء، تغیرهم وال السراء تغیرهم ال النهج، على ماضون البذل، على ثابتون ویسرهم
 من لهم حصل إذا والذین ولوقل، شیئا المعروف من یحتقروا لم أعسروا وٕان النفقة، من أكثروا
 من وبالقل في ما یكظمون بل البشریة، الطباع بمقتضى یعملون ال غیظهم، توجب أذیة غیرهم
 عن العفو في ویدخل والمسامحة بالعفو ویتحلون إلیهم، المسيء مقابلة عن ویصبرون الغیظ،
 من أبلغ العفو ألن بالعفو الغیظ كظم وأتبع فعل، أو بقول إلیك أساء من كل عن العفو الناس،
 تحلى ممن یكون إنما وهذا المسيء، عن السماحة مع المؤاخذة ترك العفو وألن الكظم،
 رحمة اهللا عباد عن وعفا اهللا، مع تاجر وممن الرذیلة، األخالق عن وتخلى الجمیلة، القباألخ
 الكریم، ربه على أجره ویكون عنه، اهللا ولیعفو علیهم، الشر لحصول وكراهة إلیهم، وٕاحسانا بهم،

 في الروح وترفرف الضمیر ویسلم ویبرد القلب یعفو تصفح حین فالنفس الفقیر، العبد على ال
  .النور قآفا

 الجنة بها للعاملین أعدَّ  أنه وصف التي األمور بهذه عمل من یحب تعالى أنه بین ثم
 في اإلحسان: نوعان وٕاحسانهم ،"المحسنون" هم بها والعاملون واألرض، السموات عرُضها التي

 ،)2()كیرا فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أنبقوله: (  rالنبي  وفسرها الخالق عبادة
 أمرهم ذلك في فیدخل عنهم، الشر ودفع إلیهم، النفع بإیصال یكون المخلوق إلى واإلحسان

 وخاصتهم، لعامتهم والنصیحة غافلهم، ووعظ جاهلهم، وتعلیم المنكر، عن ونهیهم بالمعروف،
 اختالف على إلیهم، والمستحبة الواجبة والنفقات الصدقات وٕایصال كلمتهم، جمع في والسعي

                                                           
  ).117/ 2) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((1
  .)99ص:، () سبق تخریجه(2
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 وصف كما األذى، واحتمال األذى، وكف الندى بذل ذلك في فیدخل أوصافهم، وتباین لهمأحوا
   )1(.عبیده وحق اهللا بحق قام فقد األمور، بهذه قام فمن اآلیات، هذه في المتقین به اهللا

اِ َاِت َسنُْدِخلُُهْم َجن اٍت َ ْرِي ِمنْ [وقال تعالى:  يَن آََمنُوا وََعِملُوا ا ص  ِ
َ ْتَِها  َوا  

ْصَدُق ِمَن اِهللا ِ يًال 
َ
ا َوَمْن أ بًَدا وَْعَد اِهللا َحق 

َ
يَن ِ يَها أ ْ َهاُر َخاِ ِ

َ
: أي }122] {النساء:األ

 خیره والَقَدر اآلخر، والیوم ورسله، وكتبه، بمالئكته، وآمنوا بالوحدانیة، له وأقروا Iباهللا  آمنوا
 اإلیمان عن الناشئة الصالحات وعملوا وٕاقرارا، قا،وتصدی علما، به أمروا الذي الوجه على وشره
 والذي اللسان، على والذي القلب، على الذي ومستحب، واجب من المأمورات سائر یشمل وهذا
 إلى صاروا إذا القیامة یوم ندخلهم سوف المنكرات، من عنه نهوا ما وتركوا الجوارح، بقیة على
 المآكل أنواع من بشر، قلب على خطر وال عت،سم أذن وال رأت، عین ال ما فیها جنات اهللا

 واألشجار المزخرفة، والغرف والقصور، الحسنة، واألزواج العجیبة، والمناظر اللذیذة، والمشارب
 ما وتذكرهم اإلخوان، وتزاور السابغة، والنعم الشجیة، واألصوات المستغربة، والفواكه المتدلیة،

 بقربه، األرواح وتمتع علیهم اهللا رضوان وأجلّ  كله ذلك من وأعلى الجنان، ریاض في منهم كان
 لهم I اهللا من الثبات ولوال وسرور، نعیم كل ینسیهم الذي بخطابه واألسماع برؤیته، والعیون
 الكریم، الرب أنالهم ما أعلى وما النعیم ذلك أحلى ما فلله والحبور، الفرح من وماتوا لطاروا
 في الدائم الخلود وكماله ذلك وتمام الواصفون، یصفه ال وبهجة خیر كل من لهم حصل وماذا
   )2(.الصالحات من الدنیا في عملوا بما جزاءً  كله وذلك العالیات، المنازل تلك

ٌة َ ِْري [وقال تعالى:  ُهْم  َُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمبْ ِي  َقْوا َر   يَن ا   ِ
لَِ ِن ا  

ْ َهاُر 
َ
مر:وَْعَد اِهللا َال ُ ِْلُف اُهللا ا ِميَعادَ ِمْن َ ْتَِها األ وََعَد اُهللا [وقال تعالى:  ، }20] {الزُّ

يَن ِ يَها َوَ َساِ َن َطي بًَة ِ   ْ َهاُر َخاِ ِ
َ
َ  َوا ُمْؤِمنَاِت َجن اٍت َ ِْري ِمْن َ ْتَِها األ ا ُمْؤِمنِ

ْ َ ُ َذ َِك 
َ
اِت َعْدٍن َورِْضَواٌن ِمَن اِهللا أ ه اآلیات ، هذ}72] {التوبة:ُهَو الَفْوُز الَعِظيمُ  َجن 

                                                           
)،  وتیسیر الكریم الرحمن في 218-7/213) انظر : تفسیر جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري،  ((1

  ).1/475)، وفي ظالل القرآن، سید قطب، (148تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 
)، 416/ 2یر،()، و تفسیر القرآن العظیم، ابن كث227/ 9) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ((2

  ).205وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 
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عمره، وتدفع العبد إلى أن یفني لعباده الصالحین  Iالنعیم الذي أعده اهللا وغیرها تتحدث عن 
للمبادرة إلى الطاعات ، وأعظم ما ُیحفز اإلنسان Iویذهب أیامه راكضًا نحو عبادة اهللا 

 نعیم من فیها ما بكل فالجنة" ا هو أعظم الرضوان،فهذ Yواجتناب المحرمات رؤیته لوجه اهللا 
ةٌ [قال تعالى:  ،)1(الكریم" الرضوان هاالت في وتتوارى لتتضاءل َها *وُُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِ َ إَِ  َر  

قال الرازي: "جمهور أهل السنة یتمسكون بهذه اآلیة في إثبات أن  } 23 - 22] {القيامة:نَاِظَرةٌ 

 مضیئة؛ حسنة یومئذٍ  تكون المؤمنین؛ وجوه أن والمعنى: )2(تعالى یوم القیامة"المؤمنین یرون اهللا 
 وجهه لرؤیتهم األرواح، ولذة النفوس، وبهجة القلوب، نعیم من فیه هم مما ونور، رونق لها

 من ومنهم وعشیا، بكرة یوم كل ینظره من منهم: مراتبهم حسب على إلیه ینظرونفهم  تعالى
 كمثله لیس الذي الباهر، وجماله الكریم، وجهه إلى بالنظر فیتمتعون احدة،و  مرة جمعة كل ینظره
 التعبیر یمكن ال ما والسرور اللذة من لهم وحصل النعیم من فیه هم ما نسوا رأوه فإذا شيء،
 وأحبوا وباعوها، الدنیا كرهوا ألنهم وذلك جمالهم، إلى جماال فازدادوا وجوههم ونضرت عنه،

   )3(ا.له وعملوا اآلخرة،

 اهللاُ  َیُقولُ : َقالَ  اْلَجنََّة، اْلَجنَّةِ  َأْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا( : َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  ،tُصَهْیٍب  َعنْ و

َنا اْلَجنََّة، ُتْدِخْلَنا أََلمْ  ُوُجوَهَنا؟ ُتَبیِّْض  أََلمْ : َفَیُقوُلونَ  َأِزیُدُكْم؟ َشْیًئا ُتِریُدونَ : َوَتَعاَلى َتَباَركَ   َوتَُنجِّ
   )U(.)4 َربِِّهمْ  ِإَلى النََّظرِ  ِمنَ  ِإَلْیِهمْ  َأَحبَّ  َشْیًئا ُأْعُطوا َفَما اْلِحَجاَب، َفَیْكِشفُ : َقالَ  النَّاِر؟ ِمنَ 

 منه بالقرب العین وقرة كالمه، وسماع الكریم، اهللا وجه إلى بالنظر فأهل الجنة یتمتعون
  .وبرضوانه

 أجمل، وال أكمل وال منه، أجل شيء ال الذي ،Iاهللا  برؤیة العین قرة نعیم فوق وهل
  !البتة؟ عین قرة

                                                           
  ).1676/ 3) في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
  ).730/ 30) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، ((2
)، وأوضح التفاسیر، محمد 899) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (3

  ).722/ 1یب، (الخط
  ).163/ 1)، (181، (ح:I) صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في اآلخرة ربهم (4
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 مسمى روح وهو العارفون، أمه الذي واللواء المحبون، إلیه شمر الذي العلم هو وهذا
   )1(.قامت وعلیه الجنة، طابت وبه وحیاتها،) الجنة(

 َیُقولُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللَّهَ  ِإنَّ ( : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tالُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ 
 َوَما: َفَیُقوُلونَ  َرِضیُتْم؟ َهلْ : َفَیُقولُ  َوَسْعَدْیَك، َربََّنا َلبَّْیكَ : َفَیُقوُلونَ  الَجنَِّة؟ َأْهلَ  َیا: الَجنَّةِ  ِألَْهلِ 

: َقاُلوا َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأْعِطیُكمْ  َأَنا: ولُ َفَیقُ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا ُتْعطِ  َلمْ  َما َأْعَطْیَتَنا َوَقدْ  َنْرَضى الَ  َلَنا
، َیا  َبْعَدهُ  َعَلْیُكمْ  َأْسَخطُ  َفالَ  ِرْضَواِني، َعَلْیُكمْ  ُأِحلُّ : َفَیُقولُ  َذِلَك؟ ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْيءٍ  َوَأيُّ  َربِّ

   )2().َأَبًدا

ي وعده به في الجنة، الذ Iإن العبد كلما تذكر رضوان اهللا وعلیه أقول وباهللا التوفیق: 
في كل مقصد  Y، ویتجه له I، فإنه یلجأ إلى اهللا متعبدًا، ویتعلق به Yواللذة برؤیة وجهه 

وطلب، ویجرد نفسه من اتباع الهوى، ویجتهد في طاعته واتباع أوامره؛ حتى ینال هذا النعیم؛ 
الدنیا وراء ظهره، یدفعه إلى ركل  وعدوثوق العبد بهذا الو وحتى یحل علیه الرضوان العظیم، 

ألنها مهما تكدرت تبقى دنیا وهي ال تخلو من اآلالم واألحزان، فالراحة واألنس الحقیقي والحیاة 
  الحقیقة هي في الجنان وبحلول الرضوان وبرؤیة وجه الرحمن.

"فأهل اإلیمان هم الذین علموا بأن وعد اهللا حق فوثقوا في ذلك الوعد، وكان دافعًا لهم 
   )3(ن وزیادته، والحرص على الجهاد والقتال في سبیل اهللا تعالى".لقوة اإلیما

 َیُقولُ : َقالَ  ،)َواْألَْرُض  السََّمَواتُ  َعْرُضَها َجنَّةٍ  ِإَلى ُقوُموا: (rاِهللا  َرُسولُ  قال لما ولهذا
: َقالَ  َواْألَْرُض؟ لسََّمَواتُ ا َعْرُضَها َجنَّةٌ  ،rاِهللا  َرُسولَ  َیا:  )t)4اْألَْنَصاِريُّ  اْلُحَمامِ  ْبنُ  ُعَمْیرُ 
 َرُسولَ  َیا َواهللاِ  الَ : َقالَ  َبٍخ؟ َبخٍ  َقْوِلكَ  َعَلى َیْحِمُلكَ  َما: rاِهللا  َرُسولُ  َفَقالَ  َبٍخ، َبخٍ : َقالَ  َنَعْم،
 َفَجَعلَ  َقَرِنِه، ِمنْ  َمرَاتٍ تَ  َفَأْخَرجَ  َأْهِلَها، ِمنْ  َفِإنَّكَ : َقالَ  َأْهِلَها، ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َرَجاَءةَ  ِإالَّ  ،rاِهللا 

                                                           
  . http://www.dorar.net/enc/aqadia/1388  ) انظر: الموسوعة العقدیة،1(

  ).114/ 8)، (6549باب صفة الجنة والنار، (ح: ) صحیح البخاري، كتاب الرقاق،(2
  )، بتصرف یسیر.137) ثقة المسلم باهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة، محمد الرومي، (ص:(3
 لإلسالم السابقین من الجلیل، الصحابي السلمي، اْألَْنَصاِريّ  حرام ْبن َزْید ْبن الجموح ْبن الحمام ْبن عمیر) (4

. األنصار من قتل من أول هو: وقیل فیها، واستشهد بدر غزوة شهد، المنورة نةالمدی الرسول دخول قبل
 ابن الصحابة، معرفة في الغابة وأسد ،)140/ 3( الجوزي، ابن واألمم، الملوك تاریخ في المنتظم: انظر

  ).278/ 4( األثیر،

http://www.dorar.net/enc/aqadia/1388
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، َیْأُكلُ   ِبَما َفَرَمى: َقالَ  َطِویَلٌة، َلَحَیاةٌ  ِإنََّها َهِذهِ  َتَمرَاِتي آُكلَ  َحتَّى َحِییتُ  َأَنا َلِئنْ : َقالَ  ُثمَّ  ِمْنُهنَّ
   )1(.)ُقِتلَ  َحتَّى َقاَتَلُهمْ  ُثمَّ  التَّْمِر، ِمنَ  َمَعهُ  َكانَ 

 بئر حادثة یوم غدراً  ظهره في طعنحین ) t )2ملحان  بن رامح الجلیل الصحابي وهذا
   )3(".ورب الكعبة فزت: " قائالً  هتف أن إال منه كان فما معونة

 ئد تربویة تعود على المسلم منها:ونعیمها لها فوا Iوالثقة بجنة اهللا 
 ،tَماِلٍك  ْبنِ  َأَنسِ  الجنة، َعنْ  بها ُحفت تربیة النفس وتوطینها على تحمل المكاره التي -1

،  والمكاره )4()ِبالشََّهَواتِ  النَّارُ  َوُحفَّتِ  ِباْلَمَكارِِه، اْلَجنَّةُ  ُحفَّتِ ( : rاِهللا  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 
 هذه غصص من تجرَّع إذا إال أحدٌ  الجنة إلى یصل فال لمشقتها، النفس تكرهها التي األمور
، بالمتاعب محفوف وعرٌ  طریق هو بل، لیس سهالً  إلیها فالطریق بها، تحیط التي المكاره
 المحن على كالصبر الوسع في ما كل وبذل، والتضحیات ،والدم ،والعرق ،والدموع ،واآلالم
 اهللا سبیل في كالجهاد النفس على تشق التي الطاعات على والصبر، والمصائب والبالیا
 مجاهًدا ،دنیاه ائدشد تخطى من إال الدائم بنعیمها ویحظى ینالها ال الجنةفذلك،  وغیر
 ،قیام خیر اإلسالم بتكالیف قائًما ،تعالى اهللا بقضاء راضًیا، یصیبه ما على صابًرا ،نفسه

  )5(.همطلوب نیل سبیل في والمال بالنفس مضحًیا
ألعمال الصالحات واالستكثار وا، المبادرة إلى فعل الخیراتو االستقامة، تربیة العبد على   -2

ظى عله یح ویجتهد بفعل جمیع أنواع الخیرات، Iن یقبل على اهللا فإنه ال یدرى بأیهمنها، 
ُهَرْیَرَة  َأِبي َعنْ بأن یدخل من أبواب الثمانیة أنى شاء،  tبه الصدیق أبو بكر  يَ ظِ بما حَ 
t،  َّاللَّهِ  َرُسولَ  َأن r،  ََیا: َجنَّةِ ال َأْبَوابِ  ِمنْ  ُنوِديَ  اللَِّه، َسِبیلِ  ِفي َزْوَجْینِ  َأْنَفقَ  َمنْ : ( َقال 
َالةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َفَمنْ  َخْیٌر، َهَذا اللَّهِ  َعْبدَ  َالِة، َبابِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصَّ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  الصَّ

َیامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  الِجَهاِد، َبابِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الِجَهادِ  یَّاِن، َبابِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصِّ  َكانَ  َوَمنْ  الرَّ
                                                           

  ).1510/ 3( ،)1901: ح( للشهید، الجنة ثبوت باب اإلمارة، كتاب مسلم، صحیح) (1
 بن غنم بن عامر بن جندب بن حرام بن زید بن خالد بن مالك ملحان واسم ملحان، بن حـرام الصحابي) (2

 وأحدًا، بدراً  شهد مالك، بن أنس خال النجار، بن عدي بني من ثم النجاري، األنصاري النجار بن عدي
 األصحاب، معرفة في االستیعاب ،)390/ 3( سعد، ابن الكبرى، الطبقات: انظر. معونة بئر یوم وقتل

    ).337/ 1( الفرطبي،
  ).1511/ 3( ،)1902: ح( للشهید، الجنة ثبوت باب اإلمارة، كتاب مسلم، صحیح) (3
  ).2174/ 4)، (2822) صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیمها، (ح:(4
  ).86/ 1) انظر: الترغیب بالجنة والتحذیر من النار، علي الشحود، ((5
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َدَقةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َدَقِة، َبابِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصَّ ي َأْنتَ  ِبَأِبي: t َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  الصَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َوُأمِّ
 ُكلَِّها، اَألْبَوابِ  ِتْلكَ  ِمنْ  َأَحدٌ  ُیْدَعى َفَهلْ  َضُروَرٍة، ِمنْ  اَألْبَوابِ  ِتْلكَ  ِمنْ  ُدِعيَ  َمنْ  َعَلى َما

 نوًعا أكثر من كل أن والحاصل قال القسطالني: " )1(.) ِمْنُهمْ  َتُكونَ  َأنْ  ْرُجوَوأَ  َنَعمْ : «َقالَ 
 بجمیع العمل له یجتمع من وقل، وفاًقا جزاء منه ینادى یناسبها بباب خص العبادة من

 التكریم سبیل على األبواب جمیع من یدعى إنما ذلك له یجتمع من إن ثم أنواع التطّوعات،
  )2(.علیه" أغلب یكون الذي العمل باب وهو واحد باب من یكون إنما فدخوله وٕاال

موصًال للوطن  تربیة العبد على الزهد في الدنیا ألنها إلى زوال وفناء، واتخاذها طریقاً  -3
وٕاال سیحرم أعظم نعیم ، Iعن ما نهى اهللا ویبتعد ، Iمر بما أمره اهللا تأاألصلي الجنة، فی

ْ َمانِِهْم َ َمنًا قَِليًال [رؤیة وجه اهللا تعالى، قال تعالى: 
َ
يَن  َْشَ ُوَن بَِعْهِد اِهللا َوأ ِ

إِن  ا  
َك َال َخَالَق  َُهْم ِ  اآلَِخَرةِ َوَال يَُ ل ُمُهُم اُهللا َوَال َ نُْظُر إَِ ِْهْم يَْوَم الِقيَاَمِة َوَال  وَ ِ

ُ
أ

ِ مٌ 
َ
يِهْم َو َُهْم َعَذاٌب أ  ال من عقاب من أشد عقاب وأي نى:والمع }77] {آل عمران:يَُز  

 وال إعتاب كالم I اهللا یكلمه وال فیها، النعیم من له نصیب ال أي اآلخرة، في له خالق
 من یطهره ال أو صالح، له عمل على بالثناء یزكیه وال ورحمة، عطف نظر إلیه ینظر
 الذي I اهللا عهد بائعي بحرمان  تعالى یكتف ولم ألیم، عذاب وله والمغفرة بالعفو ذنوبه
 محمد باتباع أنبیائه، إلى اهللا أنزلها التي الكتب في بها أوصاهم التي ووصیته إلیهم، عهد
rاهللا  عند من به جاء وما به ، وتصدیقه، واإلقرارI، یستحلون التي الكاذبة وبأیمانهم 
 من خسیًسا وبدال عوًضا علیها ائتمنوا التي الناس أموال من علیهم I اهللا حّرم ما بها

 ذلك مع بین حتى األلیم العذاب من لهم أعد وبما النعیم من بالثمن وُحطامها الدنیا عرض
 تعالى منه یسمعون وال رحمة فیها لهم ترجى ال اإللهي الغضب من دركة في یكونون أنهم
 ال الذي الغضب ومنتهى االعتداد عدم عن كنایة والكالم النظر فعدم مغفرة، وال عفو كلمة
  )3(.أمل وال معه رجاء

 I اهللا برحمة تنال الجنة ألن بعمله یغتر ال وأن ،Iاهللا  رحمة استجداء على العبد تربیة -4
 َأنَّهُ  َواْعَلُموا َوَسدُِّدوا، َقاِرُبوا: ( rاِهللا  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tُهَرْیَرَة  َأِبي بالعمل، َعنْ  ولیس

 اهللاُ  َیَتَغمََّدِنيَ  َأنْ  ِإالَّ  َأَنا، َال : َ«َقالَ  َأْنَت؟ َوَال  اهللاِ  َرُسولَ  َیا: واَقالُ  ِبَعَمِلِه، ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َیْنُجوَ  َلنْ 
                                                           

  )25/ 3)، (1897كتاب  الصوم، باب الریان للصائمین ، (ح:) صحیح البخاري، (1
  ).349/ 3) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ((2
  )، وتفسیر المنار، محمد رشید رضا، 527/ 6) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((3

)3 /282.(  
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 الثواب أحد یستحق ال أنه الحق ألهل داللة الحدیث ظاهر وفي ،)1()َوَفْضلٍ  ِمْنهُ  ِبَرْحَمةٍ 
اُهُم ا َمَالئَِ ُة َطي  ِ [: تعالى قوله وأما بطاعته، والجنة يَن َ تََوف  ِ

َ  َ ُقو ُوَن َسَالٌم ا  
َوتِلَْك ا َن ُة [وقال تعالى:  ،} 32] {النحل:َعلَيُْ ُم اْدُخلُوا ا َن َة بَِما ُكنْتُْم َ ْعَملُونَ 

وِر ْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم َ ْعَملُونَ 
ُ
خرف:ال ِ  أ  أن على الدالة اآلیات من ونحوهما} 72] {الزُّ

 الجنة دخول أن اآلیات معنى بل هذا الحدیث، ارضیع فال الجنة، بها یدخل األعمال
 تعالى اهللا برحمة وقبولها فیها، لإلخالص والهدایة لألعمال، التوفیق ثم األعمال، بسبب

 باألعمال دخل أنه ویصحّ  الحدیث، مراد وهو العمل بمجرد یدخل لم أنه فیصحّ  وفضله،
 .)2(أعلم واهللا الرحمة، من وهي بسببها،
 طریق یهمل العبد أن یعني ال وهذا إلیها، للوصول سبب هو بل للجنة اً ثمن لیس فالعمل
 طاعة من إلیها الوصول وسبل طرق" في ویجتهد یعمل أن علیه بل إلیها للوصول العمل

. الصالح والعمل واإلیمان ،)والسنة الكتاب علم( النافع العلم وطلب ،r ورسوله Y اهللا
 وبر األكمل، الوجه على اإلیمان وأركان اإلسالم بأركان القیام: الصالحة األعمال ومن

 الضیف، وٕاكرام والمساكین، الفقراء على والصدقة األرحام، وصلة الخلق، وحسن الوالدین،
 والیتامى، الجیران، إلى واإلحسان بالعهد، والوفاء األمانة، وأداء والعمل، القول في والصدق
 وٕاعانته، المسلم وستر المعسر، على یروالتیس المسلمین، من المكروب عن الكرب وتخفیف

 رحمته، ورجاء ،I اهللا وخشیة، r ولرسوله له والمحبة علیه، والتوكل هللا، واإلخالص
 واألمر ،U اهللا ودعاء القرآن، وقراءة لنعمه، والشكر حكمه، على والصبر إلیه، والتوبة

 من تصل وأن فقین،والمنا للكفار اهللا سبیل في والجهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف،
 جمیع وعلى األمور، جمیع في والعدل ظلمك، من عن وتعفو حرمك، من وتعطي قطعك،
 اهللا، إلى والدعوة نیام، والناس باللیل والصالة السالم، وٕافشاء الطعام، وٕاطعام الخلق،

 هذه أمثال من ذلك وغیر وعامتهم، المسلمین، وألئمة ولكتابه، ولرسوله، ،Y هللا والنصیحة
 النعیم، جنات إلى العبد یصل بها ثم اهللا وبرحمة الجنة، أهل أعمال هي التي عمالاأل

  )3(."العظیم الفوز وذلك

                                                           
خل أحد الجنة بعمله بل برحمة اهللا تعالى، ) صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب لن ید(1

  ).2170/ 4)، (2816(ح:
  ).161/ 17) انظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، ((2
)، بتصرف یسیر، وانظر: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة، 422/ 10) مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ((3

  ).121عبد الرحمن القحطاني، (ص: 



160  

  الخالصة:
، وملذات شهوات من الدنیا على طغى مهما وقوته I اهللا بحبل اً متمسك المسلم یظل  

 الصبر هذا عدب وجنته I اهللا بوعد ثقته في یجد والمفاتن؛ ألنه الشبه حوله من دارت ومهما
 شدید القلب، لین فتجده القیامة یوم ثماره سیؤتي هذا صبره بأن تأییده وكذا ومواساته مالذه

في  ویرى الشهوات وتأبى الملذات ترفض مستقیمة طاهرة نفس ولدیه العزیمة، الصبر، قوي
 نفسه فتقبل الجنة، في ذلك من بأجمل I اهللا لیعوضه إیاها نفسه یهب نعمة خیر عنها العفاف

 رؤیة وجهه العظیم في الجنة، وخیر I اهللا من بها یأمل صابر محب بقلب الطاعات على
 مما نفسه وشهواتها، وینهى الدنیا من نفسه منع لما تعویضا فیها بالرضوان األكبر، ویرى الجزاء
 نهى عما نفسه فیعصم للجنة، به یؤول الذي المستقیم طریقه فیعرف، Y هللا تقربا I اهللا حرم
 ومبغضة وأوامره، Yهللا  محبة حییة طیبة، ونفس بروح I اهللا أوجب بما نفسه ویأمر I اهللا

  بها. نفسه تشتهي ما وكل وملذاتها وریحها وشجرها الدائم ونعیمها بالجنة الجزاء لنواهیه، لیرى
  

  .الكربات وتفریج الدعاء باستجابة الثقة: السابع المطلب

لََقْد [قال تعالى:  ومشقة، كبد دنیا دنیاه نتكو  أن خلقه في I اهللا حكمة قضت 
 مكابدة من وعناء ونصب شدة في آدم ابن خلقنا لقد: أي} 4] {البلد:َخلَْقنَا اِإل َْساَن ِ  َكبَدٍ 

  .األخرى وأهوال الدنیا

رَّاء؛  على والصبر السَّرَّاء، على الشكر یكابد: - رحمه اهللا– الحسن یقول  ال ألنهالضَّ
  .اآلخرة وشدائد الدنیا، مصائب ویكابد ،أحدهما من یخلو

   )1(.الخلق أضعف ذلك مع وهو آدم، ابن یكابد ما یكابد خلقا I اهللا یخلق لم: وقیل

لُ  ِتِه، َقْطعَ  ُیَكاِبدُ  َما َأوَّ یقَ  ُیَكاِبدُ  ِرَباًطا، َوُشدَّ  ،)2( ِقَماًطا ُقِمطَ  إذا ثُمَّ  ُسرَّ  ثُمَّ  َوالتََّعَب، الضِّ
كَ  َأْسَناِنِه، َنْبتَ  ُیَكاِبدُ  ثُمَّ  َلَضاَع، َفاَتهُ  َوَلوْ  ْرِتَضاَع،اِال  ُیَكاِبدُ   الَِّذي اْلِفَطاَم، ُیَكاِبدُ  ثُمَّ  ِلَساِنِه، َوَتَحرُّ

                                                           
)، والكشف والبیان عن تفسیر القرآن، الثعلبي، 434/ 24انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، ( )(1

)، والجامع ألحكام القرآن، القرطبي، 255/ 5)، ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن، البغوي، (207/ 10(
)20 /62.(  

ِبيِّ ِفي الَمْهِد َوِفي(2 َغْیِر اْلَمْهِد ِإذا ُضمَّ َأعضاؤه ِإلى َجَسِدِه ثُمَّ ُلفَّ َعَلْیِه الِقماُط، واسم  ) الَقْمُط: َشدٌّ َكَشدِّ الصَّ
  ذلك الحبل الِقماُط، والِقماط: َحْبٌل ُیَشدُّ ِبِه َقَواِئُم الشَّاِة ِعْنَد الذَّْبِح. انظر: لسان العرب، ابن منظور، 

)7 /385.(  
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 َواْلُمَؤدِّبَ  َتُه،َوَصْولَ  اْلُمَعلِّمَ  ُیَكاِبدُ  ُثمَّ  َواْألَْحَزاَن، َواْألَْوَجاعَ  اْلِخَتاَن، ُیَكاِبدُ  ُثمَّ  اللَِّطاِم، ِمنَ  َأَشدُّ  ُهوَ 
 َواْلَخَدمِ  اْألَْوَالِد، ُشْغلَ  ُیَكاِبدُ  ثُمَّ  ِفیهِ  َوالتَّْعِجیلَ  التَّْزِویجِ  ُشْغلَ  ُیَكاِبدُ  ُثمَّ  َوَهْیَبَتُه، َواْألُْسَتاذَ  َوِسَیاَسَتُه،
ْكَبةِ  َوَضْعفَ  َواْلَهَرَم، اْلِكَبرَ  ثُمَّ  اْلُقُصوِر، َوِبَناءِ  الدُّوِر، ُشْغلَ  ُیَكاِبدُ  ثُمَّ  َواْألَْجَناِد،  ِفي َواْلَقَدِم، الرُّ
 اْلَعْیِن، َوَرَمدِ  اْألَْضَراِس، َوَوَجعِ  الرَّْأِس، ُصَداعِ  ِمنْ  ِإیَراُدَها، َیُطولُ  َوَنَواِئبَ  َتْعَداُدَها، َیْكُثرُ  َمَصاِئبَ 

، َوَوَجعِ  الدَّْیِن، َوَغمِّ    اْألُُذِن. َوَأَلمِ  السِّنِّ

ْرِب  ِمْثلَ  َوالنَّْفِس، اْلَمالِ  ِفي ِمَحًنا َوُیَكاِبدُ   ُیَقاِسي ِإالَّ  َیْومٌ  َعَلْیهِ  َیْمِضي َوَال  َواْلَحْبِس، الضَّ
  ِشدًَّة. ِفیهِ 

 َواْلَعْرَض  اْلَبْعثَ  ُثمَّ  َوُظْلَمَتُه، اْلَقْبرِ  َوَضْغَطةَ  اْلَمَلِك، مسألة ثم كله، ذلك بعد الموت ُثمَّ 
 َلمَّا ِإَلْیهِ  اْألَْمرُ  َكانَ  َفَلوْ  النَّاِر، ِفي َوإِمَّا اْلَجنَّةِ  ِفي ِإمَّا اْلَقَراُر، ِبهِ  َیْستَِقرَّ  َأنْ  ِإَلى ،I اللَّهِ  َعَلى

  .الشََّداِئدَ  َهِذهِ  اْخَتارَ 

 الحیاة صفت فمهما جبلت، وعلیه طبیعتها هو والكبد والمحنة، الكد إال فیها لیس فالدنیا
 وألوانه، أشكال الكبد تختلفو  والتكدیر، الكبد وهي علیها جبلت التي ةالحقیق تلك إلى فتعود یوماً 

 الكبد إلى لینتهي الدنیا الحیاة كبد یعاني من هو الخاسرین فأخسر النهایة، في الكبد هو ولكنه
 تنهي بمؤهالت لیلقاه ربه إلى الطریق في یكدح من الفالحین وأفلح األخرى، في األمر األشق

  . تعالى اهللا ظالل في الكبرى الراحة إلى به تنتهيو ، الحیاة كبد عنه

 من طلیق وهو یكدح والذي الحقیر، لألمر یكدح كالذي لیس الجلیل لألمر یكدح الذيو 
 ویلصق الوحل في لیغوص یكدح كالذي لیس، األثقال هذه من لالنطالق أو، الطین أثقال

   )1(.نزوة سبیل في یموت الذيك لیس دعوة سبیل في یموت والذي والدیدان، كالحشرات باألرض
 یصدقه ما وهذا العبد طاقة تفوق لن تعاظمت مهما المشقات تلك أن Iرحمته ومن 

العبد  علىواجبًا  كان لذلك ،}286] {البقرة:َال يَُ ل ُف اُهللا َ ْفًسا إِال  وُْسَعَها[: تعالى قوله
 للهو خلقت فما، بالبالء محفوفةلا الدنیا هذهما یعینه على الصبر على  الثقة من لدیه تكون أن
هي  دار الى للعبور وسبیل تمحیص دار هي نماوإ  ،وسرور سعادة دار یوما تكن ولم ،عبثال وأ

 وطال الضوائق وترادفت حبالها، وتعقدت األزمات استحكمت إذا قال الغزالي: " ،بقىوأ خیر
 ،القنوط من الواقیة والهدایة ،التخبط من العاصم النور للمسلم یشع الذي هو وحده فالصبر لیلها،

                                                           
  )، والجامع ألحكام القرآن، القرطبي، 166/ 31الرازي، () انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، (1

  ).3910/ 6)،  وفي ظالل القرآن، سید قطب، (62/ 20(
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 كان وٕاال وآماله أعماله علیها یبني أن بد وال ودنیاه، دینه في المسلم إلیها یحتاج فضیلة والصبر
 بعدت، مهما النتائج وانتظار ضجر، دون المكاره احتمال على نفسه یوطن أن یجب، و هازًال 

 یظل أن یجب ُكربة، به تطیش ال وعقل ریبة، به تعلق لم بقلب ثقلت، مهما األعباء ومواجهة
 یبقى بل وأخرى، أخرى تبعتها ولو األفق في تظهر لغیمة یرتاع ال الثبات، بادي الثقة موفور
 أن اهللا أكد وقد. ویقین سكون في ارتقابها الحكمة من وأن آتیة، بد ال الصفو بوادر بأن موقًنا
 المفاجآت تذهلهم فال المتوقعة، للنوازل أهبتهم یأخذوا حتى عنه، محیص ال الناس ابتالء

  )1(.لها" ویضرعوا
 ،مله U اهللا حب على دلیل إال هي ما مخالقه من تأتي المؤمنین التي واالبتالءات

 ، "والمرءوذلك لقوة إیمانهم األنبیاء ابتالءً  الناس أشدلهذا كان  إیمانهم، قّوة واختبار والختبارهم
 خفف رقة دینه في كان وٕان البالء، علیه شدد بةصال دینه في كان فإن دینه، یبتلى على حسب

   )2(.خطیئة" علیه ولیس األرض وجه على یمشى حتى بالمؤمن البالء یزال وال عنه،

: rَقاَل  َبَالًء؟ َأَشدُّ  النَّاسِ  َأيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  ،tَوقَّاٍص  َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ و 
 اْشَتدَّ  ُصْلًبا ِدیِنهِ  ِفي َكانَ  َفِإنْ  ِدیِنِه، َحَسبِ  َعَلى اْلَعْبدُ  ُیْبَتَلى َفاْألَْمَثُل، ْألَْمَثلُ ا ُثمَّ  اْألَْنِبَیاُء،(

 َیْمِشي َیْتُرَكهُ  َحتَّى ِباْلَعْبدِ  اْلَبَالءُ  َیْبَرحُ  َفَما ِدیِنِه، َحَسبِ  َعَلى اْبُتِليَ  ِرقَّةٌ  ِدیِنهِ  ِفي َكانَ  َوإِنْ  َبَالُؤُه،
   )3(.)َخِطیَئةٍ  ِمنْ  َعَلْیهِ  َوَما اْألَْرِض، َعَلى

 طاقته فوق لهَ مِّ حَ یُ  لن الخالق هذا بأن یقیناً  بداخل اإلنسان خلقت هذه الثقة فإن لذلك 
 Y اهللا بأمر اال جنباته في یتولد لن الصبر هذا بأن علماً  صبره على جرهؤ یس نماوإ  ،بداً أ

 لیهإ لیقربه U اهللا من نداء إال هي ما التمحیصاتو ، والعبد یعلم أن تلك االبتالءات ومشیئته
يَن [: ، قال تعالىرحابه لىإ ولیجذبه ِ

ْستَِجْب لَُ ْم إِن  ا  
َ
َوقَاَل َر  ُ ُم اْدُعوِ  أ

َم َداِخِر نَ  یرید أن یربى عبده  Iاهللا ف } 60] {غافر: َْستَْكِ ُوَن َ ْن ِعبَاَدِ  َسيَْدُخلُوَن َجَهن 
یه على بر یرید أن ی، و وحده دون سواه من الخلیقة الذل واالفتقار لهوعلى  لتوحیدتحقیق ا على

 ُكله اْلحول ِبَیِدهِ  الَِّذي َفُهوَ  I ِباللَّه ِإالَّ  ُقوَّة َوَال  حول َال  َفِإنَّهُ  ،Uالتبرؤ من حوله وقوته إلیه 
 اْلَحِقیَقة ِفي َوِبَیِدهِ  ،I هللا هما ِإنََّما َویَخاف ُلوقاْلَمخْ  ألجلهما ُیْرَجو الَِّتي َواْلُقوَّة فالحول كلَها َواْلُقوَّة

                                                           
  )، بتصرف یسیر.117) خلق المسلم، (ص:(1
  ).189/ 2) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ابن القیم، ((2
)، صححه 601/ 4)، (2398ح:) سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البالء، ((3

  ).494/ 2)، (994األلباني في صحیح وضعیف الجامع الصغیر، (ح:
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 الحرمان َأسَباب أحد ورجاؤه اْلَمْخُلوق خوف بل ُقوَّة َوَال  َلهُ  حول الَ  من ویرجو یَخاف َفكیف
 وَعلى َعَلْیك، ُیَسلط  I اهللا غیر من خوفك قدر على َفِإنَّهُ  ویخافه یرجوه ِبمن اْلَمْكُروه ونزول

 َعَلْیهِ  اتّفقت َوَلو یكن لم َیَشأْ  لم َوَما ُبد َوَال  َكانَ  اهللا َشاءَ  َفَما ،الحرمان یكون لغیره ائكرج قدر
  .الخلیقة

 قال تعالى: وشدائدها الدُّْنَیا كرب من فینجیهم أعداؤه َفَأما وأولیائه أعدائه مفزع فالتَّْوِحید
بُوا ِ  الُفلِْك َدَعُوا اَهللا ُ ْلِ [ ُ ونَ فَإَِذا َر ِ اُهْم إَِ  الَ   إَِذا ُهْم  ُْ ِ ا َ   يَن فَلَم  ] ِصَ  َ ُ ا  

 ِإَلْیهِ  فزع َولَذِلك، وشدائدها َواْآلِخَرة الدُّْنَیا كربات من ِبهِ  فینجیهم أولیاؤه َوأما، }65{العنكبوت:
ُسل َأتَباع ِإَلْیهِ  وفزع ،الظُُّلَمات ِتْلكَ  من اهللا فنّجاه ُیوُنس  ِفي اْلُمْشرُكونَ  ِبهِ  عذب ِممَّا ِبهِ  فنجوا الرُّ
 لم َلهُ  اْلَغرق َوإِْدَراك اْلَهَالك ُمَعایَنة ِعْند ِفْرَعْون ِإَلْیهِ  فزع َولما ،اْآلِخَرة ِفي َلُهم أعد َوَما الدُّْنَیا
یَمان ِألَن؛ َیْنَفعهُ   الدُّْنَیا َشَداِئد دفعت َفَما ،عباده ِفي I اهللا سنة َهِذه یقبل َال  ،المعاینة ِعْند اْإلِ
  .التَّْوِحید ِبمثل

 اهللا فّرج ِإالَّ  مكروب بَها َدَعا َما الَِّتي النُّون ِذي ودعوة ِبالتَّْوِحیدِ  الكرب ُدَعاء َكانَ  َولَذِلك 
 مفزع َفُهوَ  دالتَّْوِحی ِإالَّ  ِمْنَها ُینجي َوَال  ،الّشرك ِإالَّ  اْلِعَظام الكرب ِفي یلقى َفَال  ِبالتَّْوِحیدِ  كربه

    )1(.وغیاثها وحصنها وملجؤها الخلیقة

 فیه سبحانه یرید أن یربى عبده على سؤاله وحده دون خلقه ألن السؤالاهللا كما أن 
 هذا دفع على المسئول بقدرة االعتراف وفیه واالفتقار، والحاجة والمسكنة السائل من الذل إظهار

 وحده، هللا إال واالفتقار الذل یصلح وال المضار، ودرء المنافع، وجلب المطلوب، ونیل الضرر،
 لغیرك السجود عن وجهي صنت كما اللهم: ویقول یدعو أحمد اإلمام وكان العبادة، حقیقة ألنه

َو ِْن [: I قال كما، سواه النفع وجلب الضر كشف على یقدر وال لغیرك، المسألة عن فصنه
ْ ٍ فََال َراد  لَِفْضِلِه يُِصيُب بِِه َمْن َ ْمَسْسَك اُهللا بُِ   فََال َ ِشَف َ ُ إِ 

ال  ُهَو َو ِْن يُرِْدَك ِ َ
 عبادة وترك Iدعاء العبد هللا و "، )2(} 107] {يونس: ََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ وَُهَو الَغُفوُر ا ر ِحيمُ 

 Iوالعبد مضطر مكروب واهللا   )3(االستكبار" هذا من قبحأ وال استكبار سبحانه الرب دعاء

                                                           
ثقة المسلم باهللا تعالى في ضوء الكتاب والسنة، أ.د. محمد و  )،53- 52(ص:  ابن القیم، الفوائد،انظر: ) (1

  ).47الرومي، (ص: 
  ).481/ 1) انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ((2
  )، بتصرف یسیر29ذاكرین بعدة الحصن الحصین، الشوكاني، (ص: ) تحفة ال(3
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وحده مفرج الكروب فتجده بثقته باهللا یلجأ إلیه بدعوات تدفع عنه االبتالءات وتطیب نفسه من 
وَء َوَ َْعلُُ ْم ُخلََفاَء [: Iالكروبات، فقال  ْ ِشُف ا س  يُب ا ُمْضَطر  إَِذا َدَ هُ َو َ ْن ُ ِ م 

َ
أ

 
َ
رِْض أ

َ
ُرونَ ءِ األ  والضیق الكربة لحظات في "فالمضطر، }62:] {النملَ ٌ َمَع اِهللا قَِليًال َما تََذك 
 وتشتد الحلقة، تضیق حین ذلك والسوء الضر عنه لیكشف یدعوه I اهللا إال ملجأ له یجد ال

 وسائل من مجرداً  نفسه فیجد حوالیه اإلنسان وینظر األسناد وتتهاوى القوى، وتتخاذل الخنقة،
 كان من وكل ،تخلى أو عنه زاغ دق الشدة لساعة یعده كان ما وكل ،الخالص وأسباب النصرة
 التي الوحیدة القوة إلى فتلجأ الفطرة تستیقظ اللحظة هذه في، تولى أو له تنكر قد للكربة یرجوه
  .الرخاء ساعات في قبل من نسیه قد كان ولو I اهللا إلى اإلنسان ویتجه والنجدة، الغوث تملك

 السوء، عنه ویكشف بهیجی سواه دون وحده دعاه، هو إذا المضطر یجیب الذي فهو
  .بالخناق اآلخذة الضیقة من وینجیه والسالمة، األمن إلى ویرده

 عنها الغفلة یغفلون وفترات الرخاء، ساعات في الحقیقة هذه عن یغفلون والناس
 الشدة، تلجئهم حین الهزیلة، فأما األرض قوى من قوة في والحمایة والنصرة القوة فیلتمسون

 أو غافلین قبل من كانوا مهما منیبین ربهم إلى ویرجعون الغفلة، غشاوة فطرتهم عن فتزول
   )1(".مكابرین

 ال بد أن ینقشع ضبابها عنه، تكاثرت وتعاظمت مهما والمؤمن یثق بأن االبتالءات
 من فما ،Uاهللا  من بوعد حین بعد ولو فرج سیحین أنیابها عن كشرت مهمایثق أن الدنیا و 

 یومنا لىإ زلاأل منذ عباده في U اهللا سنة إال ذاك ولیس انقضتو  الإ محنة من وما دائم حال
ویعلم أن هذا البالء ما هو إال محض تربیة  ،البالءي ف I، لهذا تجده یتأدب مع اهللا هذا

وخالص وتنقیة من شوائب الدنیا وأكدارها، وما هو إال سبب لتكفیر الذنوب ورفعة الدرجات، 
به من تلك  ما َأَلمَّ بالدعاء لتفریج  I ج إلى اهللاهلطوب یفي الخ Iفتجد العبد الواثق باهللا 

 نزوله، ویمنع ویعالجه، یدفعه، البالء، عدو وهو األدویة، أنفع من الدعاءألن " ؛الملمات
 یكون أن: مقامات: أحدها البالء مع المؤمن، وللدعاء سالح وهو نزل، إذا یخففه أو ویرفعه،

 به فیصاب البالء، علیه فیقوى البالء من أضعف یكون أن: فیدفعه، الثاني البالء من أقوى
، )2(صاحبه" منهما واحد كل ویمنع یتقاوما أن: ضعیفا، الثالث كان وٕان یخففه، قد ولكن العبد،

                                                           
  )، بتصرف یسیر.2658/ 5) في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
  ).10) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء، ابن القیم، (ص: (2
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 ََك [ قال تعالى: ،الشدائدتلك منه فیرجوه بتفریج  Iیستشعر قرب اهللا  وتجد العبد
َ
َو َِذا َسأ

اِع إَِذا َدَ ِن فَلْ َْستَِجيبُوا ِ  َوْ ُْؤِمنُوا ِ  لََعل ُهْم  ِعبَاِدي َ    فَإِ   قَِر ٌب  ِجيُب َدْعَوةَ ا  
ُ
أ

 ربنا قریب هل: سأل رجل جواب في: Yاهللا  یقول: " والمعنى }186] {البقرة:يَرُْشُدونَ 
 من إلیهم )َقِریبٌ  يَفِإنِّ (: لهم فقل) َعنِّي ِعباِدي َسَأَلكَ  َوإِذا( :فنزل فننادیه؟ بعید أو فنناجَیه،
 إذا الداعي دعوة أجیب وٕاحاطة، وقدرة ِعْلماً  لقلوبهم، قلوبهم َوْسواس ومن ألشباحهم، أرواحهم
 الذي الوقت في ال نرید، الذي الوقت في بحاله یلیق ما على نهارًا، أو لیالً  جهرًا، أو سّراً  َدَعاِن،
 )ِبي َوْلُیْؤِمُنوا( المعرفة، طریق بهم َأْسُلك والطاعة، نلإلیما دعوُتهم إذا )ِلي َفْلَیْسَتِجیُبوا( یرید،
 سلوك إلى )َیْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ ( كان، حیث معه أني یرى َمنْ  حیاءَ  مني، َفَیْسَتْحُیوا منهم قریب إني

   )1(."محبتي ودوام طریقتي

 مئن،المط والرضى المؤنس، والود الحلوة، النداوة المؤمن قلب في "وهذه اآلیة تسكب
   )2(مكین". وقرار أمین ومالذ ندیة، وقربى رضّي، جناب في المؤمن منها والیقین، ویعیش والثقة

متیقن  Iیسألونه بقلب واثق به مجیب لدعواتهم ما داموا  Yأنه بعباده یبشر  Iواهللا   
 U اللَّهَ  اْدُعوا(: r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tُهَرْیَرَة  َأِبي بإجابته لهم ولدعواتهم ولشكواهم، َعنْ 

 أي: "َوَأْنتُمْ  )3()َالهٍ  َغاِفلٍ  َقْلبٍ  ِمنْ  ُدَعاءً  َیْسَتِجیبُ  َال  U اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ِباِإلَجاَبِة، ُموِقُنونَ  َوَأْنُتمْ 
 ،الرََّجاءِ  ِصْدقِ  ِلَتَحقُّقِ  ،ِعْلِمهِ  ةِ َوإَِحاطَ  ،ُقْدَرِتهِ  َوَكَمالِ  ،َكَرِمهِ  ِلَسَعةِ  ُیَخیُِّبُكمْ  َال  U اللَّهَ  َأنَّ  ُمْعَتِقُدونَ 
   )4(".َصاِدًقا ُدَعاُؤهُ  َیُكنْ  َلمْ  یقینیا رجاؤه یكن لم َما الدَّاِعيَ  ِألَنَّ  ؛الدَُّعاءِ  َوُخُلوصِ 

شرط من شروط الدعاء،  Iالثقة باهللا لهذا كان على العبد أن یدعو اهللا بقلب واثق ألن 
 I باهللا الثقة الدعاء شروط أعظم من : "-رحمه اهللا –باز حیث جاء في امالءات الشیخ ابن 

 سبحانه هللا واإلخالص الحق، إال یقول وال الحق هو اهللا بأن واإلیمان ولرسوله، له والتصدیق
 فیما الصادق وهو الحق بلغ والسالم الصالة علیه الرسول بأن اإلیمان مع r لرسوله والمتابعة

  .یقول

                                                           
  ).214/ 1) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، األنجري، ((1
  ).173/ 1الل القرآن، سید قطب، () في ظ(2
)، حسنه األلباني في 517/ 5)، (3479) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب أیها المصلي ادع تجب، (ح:(3

  ).108/ 1)، (245صحیح الجامع الصغیر وزیادته، (ح:
  ).316/ 9) تحفة األحوذي، المباركفوري، ((4
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 األمور مدبر سبحانه وأنه عنده، فیما ورغبة I باهللا ثقةو  إیمان عن بذلك یأتي وأن
 بل ظن سوء عن وال شك عن ال: وتعالى سبحانه شيء كل على القادر وأنه األشیاء، ومصرف

 أن علیه فالعبد العلل، من فلعلة المطلوب تخلف متى وأنه به، تعالى وثقة باهللا ظن حسن عن
   )1(.العلیم" لحكیما وهو األسباب، مسبب واهللا باألسباب، یأتي

ویعلم أن في تأخیر اإلجابة  االستعجال وعدم الصبر على المسلم یحرصوأیضًا   
 َیْعَجْل، َلمْ  َما ِألََحِدُكمْ  ُیْسَتَجابُ (: َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : tُهَرْیَرَة  َأِبي ، َعنْ مصلحة وحكمة

 وهو، الدعاء آداب من أدب الحدیث هذا حجر: في ، قال ابن)2()ِلي ُیْسَتَجبْ  َفَلمْ  َدَعْوتُ : َیُقولُ 
، االفتقار وٕاظهار واالستسالم، االنقیاد، من ذلك في لما اإلجابة؛ من ییأس وال الطلب، یالزم أنه

  . اإلجابة أحرم أن من الدعاء أحرم أن خشیة أشد ألنا: السلف بعض قال حتى

 اإلجابة، یحرم أن لي یستجب فلم دعوت قد وقال خالف من على یخشى: الداودي قال
 ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما(: َقالَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ  ،t َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ و ، )3(والتكفیر االدخار من مقامها قام وما

لَ ُتعَ  َأنْ  ِإمَّا: َثَالثٍ  ِإْحَدى ِبَها اللَّهُ  َأْعَطاهُ  ِإالَّ  َرِحٍم، َقِطیَعةُ  َوَال  ِإْثٌم، ِفیَها َلْیَس  ِبَدْعَوةٍ  َیْدُعو  َلهُ  جَّ
 ُنْكِثُر، ِإًذا: َقاُلوا، ِمْثَلَها السُّوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َیْصِرفَ  َأنْ  َوإِمَّا اْآلِخَرِة، ِفي َلهُ  َیدَِّخَرَها َأنْ  َوإِمَّا َدْعَوُتُه،

وبذلك یعلم المؤمن أن إجابته قد تؤجل إلى اآلخرة ألسباب اقتضتها حكمة ، )4()َأْكَثرُ  اللَّهُ : َقالَ 
انه، وقد یصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثیر بدال من أن یعطى طلبه، واهللا سبحانه اهللا سبح

   )5(. وتعالى هو الحكیم العلیم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره

 أنه غیر المؤمن، دعاء یرد ال U اهللا أن "اعلم: بقوله ذلك إلى الجوزي ابن أشار وقد
 عنه فیعوضه الجملة في مصلحة سأله ما كونی ال وقد اإلجابة، تأخیر في المصلحة تكون قد
 المتناع المسألة یقطع أال للمؤمن فینبغي. القیامة یوم إلى تعویضه أخر وربما، یصلحه ما

   )6(."مفوض مصلحة له الحق یراه ما إلى وبالتسلیم متعبد، بالدعاء فإنه اإلجابة؛

                                                           
  ).359/ 9) مجموع فتاوى ابن باز، ((1
  ).74/ 8)، (6340البخاري، كتاب الدعوات، باب یستجاب للعبد ما لم یعجل، (ح:) صحیح (2
  ).11/141) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، ((3
)، 11133، (ح:t) مسند اإلمام أحمد، مسند المكثرین من الصحابة، مسند أبي سعید الخدري (4

  ).522العقیدة الطحاویة، (ص: )، صححه األلباني في تخریج أحادیث شرح 17/213(
  ).360/ 9) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ((5
  ).401/ 3) كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ((6
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بل  األغراض، عكس على موضوع فإنه التكلیف، وینبغي للمؤمن أن ال یخفى عنه مراد
 أعطي فإن بالدعاء I اهللا تعبد غرض، بلوغ وسأل دعا فإن األغراض، بانعكاس علیه أن یأنس

 األغراض، لبلوغ لیست الدنیا ألن الطلب؛ في یلح أن ینبغي فال مراده ینل لم وٕان شكر، مراده،
ْن تَْ َرُهوا َش ْئًا وَُهَو َخْ ٌ لَُ مْ [: لنفسه ولیقل

َ
 الجهل أعظم ومن ،}216بقرة:] {الوََعَ  أ

 حصول: قال ربما أو الباطن، في اعترض وربما أغراضه، النعكاس باطنه في یمتعض أن
 للحكمة، وتسلیمه إیمانه وقلة جهله على دلیل كله وهذا یستجب، لم ودعائي یضر، ال غرضي

 ونوح منها، وأخرج الجنة، في عیشه طاب آدم هذا، و !یكدر؟ لم ثم غرض له حصل الذي ومن
 الولد، بفقد ویعقوب بالذبح، وٕاسماعیل بالنار، ابتلي والخلیل مراده، یعط فلم ابنه في سأل

 وأما هذا، على األنبیاء وجمیع بالفتنة، وسلیمان وداود بالبالء، وأیوب الهوى، بمجاهدة ویوسف
 نبغيفی للبالء، وضعت فالدنیا فمعلوم، العیش وكدر واألذى الجوع من r محمد نبینا لقي ما

 یحصل لم وما فلطف، المراد من حصل ما أن یعلم وأن الصبر، على نفسه یوطن أن للعاقل
   )1(.للدنیا والجبلة الخلق أصل فعلى

یستشعر فمنه، وأنه یستمع إلى حوائجه ونوازله  Iیقین بقرب اهللا وهذا یجعل العبد على   
نه لن یرد یدیه صفرًا لو بأ Yفیحسن الظن به ذاك القرب الممزوج بالرهبة والخوف والحب 

 ،tُهَرْیَرَة  َأِبي عنْ ناجاه وطلب منه ما دام أنه التزم بآداب الدعاء وابتعد عن موانع اإلجابة، 
 َمابِ  اْلُمْؤِمِنینَ  َأَمرَ  اهللاَ  َوإِنَّ  َطیًِّبا، ِإالَّ  َیْقَبلُ  َال  َطیِّبٌ  اهللاَ  ِإنَّ  النَّاُس، َأیَُّها: (r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 
ي بَاِت َواْ َملُوا َصاِ ًا إِ   بَِما َ ْعَملُوَن [: َفَقالَ  اْلُمْرَسِلیَن، ِبهِ  َأَمرَ  َها ا ر ُسُل ُ ُوا ِمَن الط    

َ
يَا  

يَن آََمنُوا ُ ُوا ِمْن َطي بَاِت َما َرَزْ نَاُ ْم َواْشُكُروا [: َوَقالَ  } 51] {املؤمنون:َعِليمٌ  ِ
َها ا     

َ
يَا  

 َیَدْیهِ  َیُمدُّ  َأْغَبَر، َأْشَعثَ  السََّفرَ  ُیِطیلُ  الرَُّجلَ  َذَكرَ  ُثمَّ  } 172] {البقرة:ِهللا إِْن ُكنْتُْم إِي اهُ َ ْعبُُدونَ 
، َیا السََّماِء، ِإَلى ، َیا َربِّ  َفَأنَّى اِم،ِباْلَحرَ  َوُغِذيَ  َحرَاٌم، َوَمْلَبُسهُ  َحرَاٌم، َوَمْشَرُبهُ  َحرَاٌم، َوَمْطَعُمهُ  َربِّ

   )2(.)؟ِلَذِلكَ  ُیْسَتَجابُ 
 َیْرَفعَ  َأنْ  َعْبِدهِ  ِمنْ  َیْسَتْحِیي َكِریٌم، َحِیيٌّ  َربَُّكمْ  ِإنَّ (: َقالَ  rالنَِّبيِّ  َعنْ  ،tَسْلَماَن  َعنْ و 

   )3(.)"َخاِئَبَتْینِ : "َقالَ  َأوْ " ِصْفرًا َفَیُردَُّهَما َیَدْیِه، ِإَلْیهِ 
                                                           

  ).1/399) انظر: صید الخاطر، ابن الجوزي، ((1
َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّیِِّب َوَتْرِبَیِتَها، (ح:(2   ).703/ 2)، (1015) صحیح مسلم، كتاب الزكاة، َباُب َقُبوِل الصَّ
)، صححه األلباني في 33/ 5)، (3865) سنن ابن ماجه، أبواب الدعاء، َباُب َرْفِع اْلَیَدْیِن ِفي الدَُّعاِء، (ح:(3

  ).362/ 1)، (1757صحیح الجامع الصغیر وزیادته، (ح:
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طالة السفر وذلك ألن أربعة أسباب لقبول الدعاء وهي: إ أن هناكومن األحادیث یتبین 
لمشاق، واالنكسار من السفر مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل ا

  جابة الدعاء.أعظم أسباب إ
ة من أسباب إجابة الدعاء، الشعث والغبر  متواضعًا، متذلًال مستكینًا ألن وأن یكون

: قال عطاء عنبتكریر ذكر ربوبیته وهو من أعظم ما یطلب به االجابة،  I لحاح على اهللاواإل
كذلك من أسباب قبول الدعاء إلیه، و  I اهللا نظر إال مرات، ثالث رب یا رب یا عبد قال ما

  رفع الیدین أثناء الدعاء.
 وبین الحدیث السابق أیضًا أن من موانع االجابة التوسع في الحرام أكًال وشربًا ولبساً 

 ما: فقال ؟r اهللا رسول أصحاب بین من دعوتك تستجاب: وقاص أبي بن لسعد ، قیلوتغذیة
   )1(.خرجت أین ومن مجیئها، أین من عالم وأنا إال لقمة فمي إلى رفعت

في  Iوختامًا إن القرآن قد ذكر العدید من نماذج األنبیاء والمؤمنین الذین وثقوا باهللا 
لن یضیعهم وهم كثر  حانه یلهجون بالدعاء بقلب واثق بأنهتفریج كرباتهم، فلجئوا إلیه سب

 uمنهم وهو یونس شاء اهللا تعالى، وسأذكر هنا واحدًا ن وسأذكر بعضهم في الفصل القادم إ
َ قَ  إِذْ *  ا ُْمرَْسِل َ   َِمنَ  يُو َُس  َو ِن  [بطن الحوت، قال تعالى: حین وقع سجینًا في 

َ
 إَِ   أ

ن هُ  فَلَْوَال *  ُ ِليمٌ  وَُهوَ  اْ ُوُت  فَاْ ََقَمهُ *  ا ُْمْدَحِض َ  ِمنَ  فََ نَ  فََساَهمَ *  ا َْمْشُحونِ  الُْفلِْك 
َ
  

َث *   ا ُْمَسب ِح َ  ِمنَ  َ نَ  َ   َ ْطنِهِ  ِ    َلَبِ *  َسِقيمٌ  وَُهوَ  بِالَْعَراءِ  * َ نَبَْذنَاهُ  ُ بَْعثُونَ  يَْومِ  إِ
نْ َتْنَا

َ
ونِ  وََذا[ ، وقال تعالى:}146-139:الصافات{ ]َ ْقِط ٍ  ِمنْ  َشَجَرةً  َعلَيْهِ  َوأ  إِذْ  ا  

نْ  َ َظن   ُمَغاِضبًا َذَهَب 
َ
لَُماِت  ِ   َ نَاَدى َعلَيْهِ  َ ْقِدرَ  لَنْ  أ نْ  الظ 

َ
نَْت  إِال   إَِ َ  َال  أ

َ
 ُسبَْحانََك  أ

ا ِِم َ  ِمنَ  ُكنُْت  إِ    يْنَ  َ ُ  فَاْستََجبْنَا * الظ   ]ا ُْمْؤِمنِ َ  ُ نِْ   َوَ َذ َِك  الَْغم   ِمنَ  اهُ َوَ  
بعدما تعالى قد ظلم نفسه حین خرج من  القریة بغیر إذن اهللا  uیونس ف، }88- 87األنبياء:{

، فلما لم یؤمنوا، استعجل لهم العذاب وخرج مغضبًا I أنذر قومه من العذاب، وأمرهم بعبادة اهللا
ها هنا عبد آبق من سیده  :فقال المالحون ،فاحتبست السفینة فركب السفینة ،منهم قاصدًا البحر

أنا اآلبق وزّج نفسه في  :فقال ،فاقترعوا ثالثا وهي تقع على یونس ،فاقترعوا فوقعت على یونس
الماء، فالتقمه الحوت، ومكث في ظلمات ثالث، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة 

                                                           
عین النوویة، نظر: شرح األربی) باختصار شدید، و 275-1/270) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ((1

  ).147العثیمین، (ص: 
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، ثم لما نجاه اهللا تعالى من بطن الحوت نبذه بالعراء یهالحوت أن ال یؤذ Iاللیل، وأمر اهللا 
كالفرخ المنتوف لیس علیه شعر وال جلد، فأنبت اهللا تعالى علیه شجرة من یقطین یستظل بها 

  ویأكل من ثمرها حتى اشتد.
ه وكان في حیاته من الذاكرین اهللا كثیرا، المسبحین ئوذلك ألنه تأدب مع اهللا في بال

فلوال ما سبق من یونس من االفتقار والذل هللا للبث میتا في بطن الحوت،  بحمده، المصلین له،
   )1(.وصار له قبرا إلى یوم القیامة، ألن العادة أن یهضم كسائر أنواع الغذاء

 من ینصر I اهللا وأن قوة، كل فوق تعالى اهللا قوة أن على uیونس  قصةتدل و 
 عنه ویكشف منها سینجیه تعالى اهللا أن وغم شدة في وقع مؤمن لكل بشارة وفیها ینصره،

   )2(الكروب. مفرج باهللا وثقته إلیمانه ویخفف عنه ما أهمه

جعلته ال  Iوثقته العظیمة باهللا  uإن إیمان یونس  وعلیه أقول وباهللا التوفیق:   
خاشعًا متضرعًا أن ینجیه من كربه، كما أنه رجع إلى نفسه وعلم اهللا فدعا  Iییأس من فرج اهللا 

فاعترف بخطیئته وتاب إلى  ،هما كان إال من نفسه وبما كسبت یداقع به ذا الكرب الذي و أن ه
  .مما أهمه I، وعندما صدق بافتقاره إلى اهللا تعالى وتجرد من قوته وحوله نجاه اهللا Iاهللا 

  الكربات: وتفریج الدعاء استجابةفي  Iباهللا  الفوائد التربویة للثقة

الدعاء وتفریج الكربات فوائد كثیرة وسوف تقتصر الباحثة  استجابةفي  Iاهللا للثقة ب   
  على أبرز هذه الفوائد فیما یلى:

استعجال الفرج ألن هذا هو مقیاس لقوة إیمانه  متربیة العبد على الصبر على البالء وعد  -1
 صبره لتمتحن جاءت وٕانما وتقتله، لتهلكه جاَءت ما المصیبة أن یعلم أن و" أو ضعفه،

 ثبت فإن ال؟ أم وحزبه أولیائه من وجعله الستخدامه یصلح هل حینئذ تبینفی وتبتلیه،
 خدماً  وحزبه أولیاَءه وجعل الفضل مالبس وَألبسه اإلكرام خلع علیه وخلع واجتباه اصطفاه

 وتضاعفت وُأقصى قفاه وصفع طرد عقبیه على ونكص وجه على انقلب وٕان له، وعوناً  له
 بأن ذلك بعد سیعلم ولكن وزیادتها، بتضاعفها لحالا في یشعر ال وهو المصیبة، علیه

 نعماً  صارت حقه فى المصیبة أن الصابر یعلم كما مصائب، صارت حقه في المصیبة
                                                           

)، ولباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، 178/ 22) انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازي، ((1
  ).141/ 23)، والتفسیر المنیر، الزحیلي، (38/ 7)، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، (27/ 4(

)، والتحریر والتنویر، ابن 530سیر كالم المنان، السعدي،(ص: ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تف(2
  ).1/76عاشور، (
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 تلك في القلب وتشجیع ساعة، صبر إال المتباینتین المنزلتین هاتین بین وما عدیدة،
 الكرامات بَأنواع هذا عن تقلع ولكن وهذا، هذا عن تقلع أن بد ال والمصیبة الساعة،

 یؤتیه اهللا وفضل العلیم، العزیز تقدیر ذلك ألن والخذالن، بالحرمان اآلخر وعن والخیرات،
  )1(".اْلعظیم الفضل ذو واهللا یشاءُ  من

ألن االبتالء درس في التوحید واإلیمان  تعالى؛ تربیة العبد على االعتماد والتوكل على اهللا -2
 فیتوكل بربه، إال قوة وال له حول وال ة نفسه بأنه ضعیف،فیطلعه على حقیق Iوالثقة باهللا 

 والغرور والعجب والخیالء، الجاه یسقط حینها اللجوء، حق إلیه ویلجأ التوكل، حق علیه
 قال .سبحانه العزیز القوي إلى یلجأ وضعیف بمواله، یلوذ مسكین العبد أنه  ویفهم والغفلة،

 واهللا وعتوا، وبغوا لطغوا واالبتالء المحن بأدویة بادهع یداوي سبحانه أنه فلوال:"  القیم ابن
 من به یستفرغ حاله، قدر على واالمتحان االبتالء من دواء سقاه خیراً  بعبد أراد إذا سبحانه
 عبودیته، وهي الدنیا، مراتب ألشرف وصفاه أهَّله ونقاه هذبه إذا حتى المهلكة، األدواء
  )2(."وقربه رؤیته وهو اآلخرة ثواب وأرفع

، بل هو نعمة یرد اهللا بها عباده إلى توحیده وصدق اللجوء Iفاالبتالء لیس عقوبة من اهللا 
 له.

ظهار الفاقة، ء، واالنكسار بین یدیه سبحانه، وإ بالدعا Iتربیة العبد على اإللحاح على اهللا  -3
بتفریج والذلة، والمسكنة له وحده دون سواه، فهو سبحانه المتعین بالسؤال، والمنفرد وحده 

 الكربات، فال یعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء.

والتسلیم ألقدار اهللا تعالى، فال یجزع إن تأخرت اإلجابة  Iتربیة العبد على الرضا عن اهللا  -4
ن على إیمان بأن الخیر كل الخیر فیما یقدره اهللا سواء بالمنع أو العطاء، ویثق أن و بل یك

 تكون جابة دعوته مقیدة بالدنیا، فقدلزم أن تكون إیب دعوته، ولكن ال یاهللا قطعًا مج
 .اآلخرة بادخارها له في أو عنه، السوء من شيء بصرف اإلجابة

ن و تربیة العبد على تحري كسب الحالل في المأكل والملبس والمشرب والتغذیة حتى یك -5
 مجاب الدعوة.

                                                           
  ).277) طریق الهجرتین وباب السعادتین، ابن القیم، (ص: (1
  ).4/195) زاد المعاد في هدي خیر العباد، ((2
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 الظن وحسن U باهللا ظنٍ  حسن الفرج انتظار عبادة انتظار الفرج؛ "ألنتربیة العبد على  -6
 في I باهللا متعلقاً  صابرًا، یكون الفرج ینتظر والذي" ،)1(علیه" یثاب صالح عمل I باهللا
 یعامل اهللا الدعاء، ودائم إحسان الظن باهللا "فإن دائم ،Iباهللا  الصلة دائم أحواله، كل

 َعَلْیهِ  وأسبل خیراته، جزیل َعَلْیهِ  َأَفاَض  خیرا ِبهِ  ظن َفمن به، ظنونهم حسب على عباده
  )2(."عطیاته وسوابغ كراماته، مَحاِسن َعَلْیهِ  ونثر تفضالته، جمیل

 
  الخالصة:

 قدر علىو  I اهللا إلى للرجوع به تدفع التي والمحن االبتالءات أنواع یحاط بشتى إن العبد
 واجهوی المحن، علیه وتكثر المؤمن، حیاة في والمتاعب المشقات االبتالء، فتزداد یكون المحبة

 اهللا من قربه العبد التحمل، فیجد على وطاقته صبره اهللا لیختبر واالبتالءات الخطوب، أنواع أشد
 علیه ویقبل I اهللا إلى فیعود مشاق، من یعانیه ما به یبث اً نور  الدعاء من ویرى له، ملجأ خیر

 الرحمن یدي بین مالذها فیجد السماء، ألعلى رضاأل أدنى من یرسلها خفیة صادقة بدعوات
 لوال العبد فیقول القیامة لیوم یرحلها أو اهللا بإذن المراد الفرج لوقت یؤخرها أو مجابة فیردها
   جنتك. في الحقیقي الهناء فأجد الیوم جابةواإل بالدنیا الصبر وأعطیتني دعواتي كل أخرت

منزلة  من یقرب فتجده ،وأنس القرب منه كلما زاد ابتالؤه Iوكلما زاد قلب المؤمن بحب اهللا 
 الخالدة للحیاة للوصول وجسراً  ،الجنة لعبور صراطاً  االبتالءات هذهوتكون  ،والصالحین نبیاءاأل

  وهناء. رغد بالء بل وال حزن وال عناء وال مشقة ال حیث

 الصبر على اقادرً  المؤمن قلب بأن I اهللا علم وكلما، وسعها إال نفساً  اهللا یكلف وال
  .تعالى بقربه قلبه ویؤنس ،إلیه لیرده العقبات بطریقه أوجد كلما والتحمل

 جرهمأ یوفون نماوإ  الصابرین أجر یضیع لن U اهللا بأن والثقة الرضا یغمره القلب هذا وتجد
  .Iهللا  واحتساب وصبر برضا یصیبه ما كل فیتقبل، حساب بغیر

  

  

                                                           
  ).45) فتاوى نور على الدرب، ابن عثیمین، (/ (1
  )، بتصرف یسیر.13كاني،(ص: ) تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین، الشو (2
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  الرابع الفصل
 باهللا الثقة على المترتبة اآلثار

  نماذجها بعضو  تعالى
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  الرابعالفصل 
  نماذجها بعضو  تعالى باهللا الثقة على المترتبة اآلثار

 والدهشة الفرح من لمعت عین من وكم ،فكرة أضاءتو  حلماً  حققت I باهللا ثقة من كم
  .به وثقت حین I اهللا كرم من

، وبهجة عطاء كثرأ الثمار كانت كلما به اعتنینا كلما غرساً  I باهللا الثقة وستظل 
وقد أشار القرآن الكریم إلى نماذج  ،بهىأ خرویةأ ثمرات هناك نیویةد ثمرات للثقة نأ اوكم

  للواثقین باهللا تعالى.

ستذكر الباحثة أبرز الثمار التي ینالها الواثق  -  ن شاء اهللا تعالىإ - وفي هذا الفصل 
  تعالى.باهللا تعالى في دنیاه وآخرته، وستعرض بعض النماذج القرآنیة للواثقین باهللا 

  األول المبحث

  تعالى باهللا الثقة على المترتبة اآلثار

  ر في الدنیا واآلخرة.هذه اآلثاز كثیرة وستذكر الباحثة أبر أثارًا  Iإن للثقة بما عند اهللا 

  .ر الدنیویةالمطلب األول: اآلثا
  وقدره:الرضا بقضاء اهللا أوًال: 

هو دلیل على حسن ظن المرء باهللا إن الرضا بالقضاء والقدر من موجبات كمال اإلیمان، و 
I فالواثق باهللا یؤمن بعدل اهللا وقضائه، وأن اهللا ،I  ال یظلم أحدا من خلقه، وأن كل ما یقدره

اهللا تعالى على العبد من عطایا وبالیا ما هي إال خیر، واهللا ال یقدر لعباده إال ما فیه مصلحتهم 
أن ما أصابه لم یكن لیخطئه وما أخطأه لم یكن یؤمن والشدة، ف الكره بوجه وردت وٕانومنفعتهم، 

 آتاه، بما یفرح وال أصابه، بما یحزن التجعله مطمئنا له  Iلیصیبه، وثقة العبد بتدبیر اهللا 
ویعیش قریر العین لتكفل اهللا تعالى له بحفظه واختیار ما یناسبه  ،مواله رضا في دوًما ویسعى

 Iومن عرف اهللا  ،من وثق بالمقادیر لم یغتم": ) 1(المصري قال ذو النونوفیه المصلحة، 
                                                           

 ، الفیض أبو أو الَفیَّاض، أبو المصري، اإلخمیميّ  إبراهیم بن ثوبان المصریة، الدیار شیخ، الزاهد) (1
 أول وهو وشعر، وحكمة فصاحة له كانت الموالي، من األصل نوبيّ  مصر، أهل من النون بذي المعروف

 وأربعین خمس سنة القعدة، ذي في وتوفي ،)والیةال أهل ومقامات األحوال ترتیب( في بمصر تكلم من
  ).102/ 2( الزركلي، واألعالم، ،)417/ 9( الذهبي، النبالء، أعالم سیر: انظر. ومائتین
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: اْرَض ِبَقَضاِء اِهللا ِمن ُعْسٍر َوُیْسٍر، َفِإنَّ َذِلَك )2(و"َقاَل ابُن َعونٍ  ،)1( "بقضائه رَّ رضي باهللا وسُ 
َك، َأَقلُّ  َضا، ِقیَقةَ حَ  ُیِصیبَ  َلن الَعبدَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  آِخَرِتَك، َأمرِ  ِمن َتطُلبُ  ِفیَما َوَأبَلغُ  ِلَهمِّ  َحتَّى الرِّ

 ثُمَّ  َأمِرَك، ِفي اهللاَ  َتستَقِضي َكیفَ  َوالرََّخاِء؛ الِغَنى ِعندَ  َكِرَضاهُ  َوالَبَالِء، الَفقرِ  ِعندَ  ِرَضاهُ  َیُكونَ 
 َهَالُكَك، ِفیهِ  نَ َلَكا َلكَ  ُوفِّقَ  َلو َذِلَك، ِمن َهَوْیتَ  َما َوَلَعلَّ ! ِلَهَواَك؟ ُمَخاِلًفا َقَضاءً  َرَأیتَ  ِإنْ  َتسَخطُ 

 ِمن َأْنَصْفتَ  َما َكَذِلَك، ُكنتَ  ِإَذا! ِبالَغیِب؟ ِعْلِمكَ  ِلِقلَّةِ  َوَذِلكَ  َهَواَك، َواَفقَ  ِإَذا َقَضاَءهُ  َوَترَضى
َضا" َبابَ  َأَصْبتَ  َوَال  َنفِسَك،   )3(.الرِّ

 رضي بالیا من وكم ،I اهللا عن رضي إذا العبد على نعمة عادت مصیبة من فكم
  وحبا. رضاً  اهللا ومن قربا اهللا من فزادتهم أصحابها

 وقوعه یستحیل یقدره لم وما وقوعه من بد ال األزل في I اهللا قدره ما أن علم إذا العبدو 
 ولم الماضي المكروه من له وقع ما على حزنه وذهب نفسه وانشرح صدره وسعد قلبه استراحت

 َنَا إِال  َما َكتََب اُهللا َ َا ُهَو َ ْوَالنَا وََ َ اِهللا قُْل لَْن يُِصي[قال تعالى:  یتوقعه لما یهتم
ِ ا ُمْؤِمنُونَ 

   )4(.}51] {التوبة:فَلْيَتََو  

َضا نَّ أل" ،جنته Iوالراضي عنه  به الواثقالعبد یجزى  Iواهللا   َشْيءٍ  َأَشقُّ  ِباْلَقَضاءِ  الرِّ
 ُمَطَمِئنَّةً  َتِصیرُ  َوَال  ،َوإَِراَدِتَها َوَطْبِعَها َهَواَها ُمَخاَلَفةُ  َفِإنَّهُ ، َقةِ اْلَحِقی ِفي َذْبُحَها ُهوَ  َبلْ  ،النَّْفسِ  َعَلى
تَُها[: َلَها ُیَقالَ  َأنْ  َتْسَتِحقُّ  َفِحیَنِئذٍ ، ِباْلَقَضاءِ  َتْرَضى َحتَّى َقطُّ    

َ
ْفُس  يَا  ُة * ارِْجِ   ا    ا ُْمْطَمئِن 

ِك  إَِ      )5(."} 30- 27] {الفجر:َجن ِ   َواْدُخِ   ِعبَاِدي* ِ   فَاْدُخِ   ًة*َ رِْضي   َراِضيَةً  َر  

  

                                                           
  ).187/ 3) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، ((1
 من أكبر وكان المزني سراق بن درة نب اهللا عبد مولى عون أبا ویكنى َأْرَطَباَن، ْبنِ  َعْونِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ ) (2

 كثیر ثقة وكان الحافظ، البصري، موالهم، المزني عون أبو البصرة، عالم القدوة، اإلمام، التمیمي، سلیمان
-364/ 6( الذهبي، النبالء، أعالم وسیر ،)193/ 7( سعد، ابن الكبرى، الطبقات: انظر. ورًعا الحدیث

369.(  
شرح كتاب التوحید الذى هو حق اهللا على العبید، سلیمان آل الشیخ، (ص: ) تیسیر العزیز الحمید في (3

450 -451.(  
  ).187/ 3) انظر: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، ((4
  ).204/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((5
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 عدم الندم على ما فات: ثانیًا: 

 فیها والحرمان الفقد من یبتئس وال الدنیا من یفوته ما على یحزن ال أن على العبد ینبغي
ان حسناته یوم خیر وأبقى، وسیجد ما قدم من أعمال صالحة في میز  Iیعلم أن ما عند اهللا و 

ةٍ َخْ ًا يََرهُ [القیامة، وال یظلم اهللا أحدًا، قال تعالى:  لزلة:َ َمْن َ ْعَمْل ِمثَْقاَل َذر   "وهذه ،}7] {الزَّ
 واعتقاد )1(.حقیًرا" ولو الشر فعل من والترهیب قلیال ولو الخیر فعل في الترغیب غایة فیها اآلیة
 المؤمن وأنّ  بالمزید، علیه ویكافئ اإلحسان یحب لىتعا اهللا أنّ  ویفرحه یطمئنه بهذا العبد

 المزید إلى یغریه العلم هذا أنّ  یخفى وال ذرة، مثقال كان ولو یفعله ما كل على بالخیر یعوض
 .واآلجلة العاجلة في به واالرتقاء األجر تكثیر رجاء

، فیها ویزهد ثقة العبد أن حقیقة الدنیا إلى زوال تجعله ال یندم على ما فات منهاو 
 طوبى: "tطالب  أبي بن علي قالویتقرب إلى اهللا بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات، 

، فراشاً  وترابها، بساطاً  اهللا أرض اتخذوا قوم أولئك، اآلخرة في والراغبین، الدنیا في للزاهدین
 عرف لما": لقیمقال ابن او  ،)2(رفضًا" الدنیا ورفضوا، دثاراً  والدعاء، شعاراً  والكتاب، طیباً  وماءها

 من استیقظوا ولما األبد، لحیاة طلبا الهوى فیها أماتوا فیها المقام وقلة الدنیا الحیاة قدر الموفقون
 الطریق علیهم طالت فلما البطالة، زمن في منهم العدو انتهبه ما بالجد استرجعوا الغفلة نوم

   )3(البعید". علیهم فقرب المقصد، تلمحوا

ن الدنیا له مكان للتربیة فما ُحِرم من شيء إال كان الحرمان نعمة كما أن العبد یعلم أ
ر على عبده إال كل ما ینفعه وما فیه مصلحته، دُ قْ ال یَ  I، فاهللا اً وٕان كان ظاهر الحرمان شر 

 فیستخرج والبالء، والنعمة والضراء، السراء على عبده یربى I اهللا أن یعلم قال ابن القیم: "أن
 اختالف على اهللا بعبودیة قام من الحقیقة على العبد األحوال، فإن یعجم في عبودیته منه

 به إن اطمأن خیر أصابه فإن حرف على اهللا یعبد الذى والعافیة السراء عبد وأما األحوال،
 اإلیمان أن ریب لعبودیته، فال اختارهم الذین عبیده من فلیس وجهه، على انقلب فتنة أصابته

 فال العافیة إیمان وأما الحاجة، وقت النافع اإلیمان هو والعافیة الءاالبت محل على یثبت الذى
   )4(.والعافیة" البالءِ  على یثبت إیمان یصحبه وٕانما المؤمنین، منازل ویبلغه العبد یصحب یكاد

                                                           
  ).932لسعدي، (ص: ) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ا(1
  ).6/52) حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((2
  ).46) الفوائد، (ص: (3
  ).277) طریق الهجرتین وباب السعادتین، (ص: (4
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یغمر قلبه باالفتقار إلى اهللا تعالى والرغبة الشدیدة بما عنده  إن الواثق باهللا تعالىفلهذا 
ال یحزن لتوالي األحزان والمصائب، و  ،ال یضیق ذرعًا لما یفوته من الدنیاف لعطایامن الدرجات وا

  .والسكینة مع الفزع ،واألمن مع الخوف، وأن الفرج مع الشدة، ألنه یعلم أن العسر یعقبه یسر
  الیأس مما في أیدى الناس: ثالثًا: 

وفي هذا  ،عصمة، ومن أیس من شيء استغنى عنهمما في أیدى الناس  إن الیأس
وحده، في أمور معاشه ومعاده، فال یسأل إال اهللا والغنى به  Iتوطین النفس على التعلق باهللا 

I ،قد تحرر من رقهم، واكتسب بذلك العز ، فیبقى عبدا هللا حقیقة، سالما من عبودیة الخلق
 وعن َأیُّوب ،)1(بهم تعلقه بحسب والسقوط الذل یكتسب بالخلق المتعلق فإن والشرف؛

دُ  َال  َأوْ  -  اْلَعْبدُ  َیْسَتِوي َال ":  )2(لسَّْخِتَیاِنيَّ ا  ِفي ِممَّا اْلَیْأُس : َخْصَلَتانِ  ِفیهِ  َیُكونَ  َحتَّى - اْلَعْبدُ  ُیَسوَّ
 یتركه لن اهللا بأن یوقن تعالى باهللا الواثق ، فالمؤمن)3("ِمْنُهمْ  َیُكونُ  َعمَّا َوالتََّغاُفلُ  النَّاِس، َأْیِدي
  أكبر من ثقته بالناس وما عندهم. I اهللا عند بما ثقته فتكون ،یضیعه ولن

ال یحسد الناس، وال ینافسهم في أمور دنیاهم، ألنه یعلم أن ما  Iوالواثق بما عند اهللا 
 Iمن كان غنیًا باهللا "فتجده یستغني باهللا وحده، ألنه  خیر مما في أیدى الناس، I عند اهللا

لى الخلق فهو كان قلبه فقیرًا إلى األغراض، وإ  ًا في المال، ومنفهو الغنى حقیقة، ولو كان فقیر 
للمتقي أن یجعل له من كل هم فرجًا، ومن كل  Iالفقیر حقیقة، ولو كان مثریًا، وقد ضمن اهللا 

   )4(."ضیق مخرجًا، فهنیئًا لمن باع دنیاه لیشتري آخرته

لب على نفسه إال الهالك وعكس ذلك من وثق بنفسه وتكبر بقوته أو بعلمه وماله، فال یج
  ، بل استمدها من أمور زائلة.Iوالخسران، ألنه لم یستمد ثقته من اهللا 

 كفاه:  Iمن توكل على اهللا رابعًا: 

العبد بطبعه ضعیف محتاج لجلب ما فیه مصالحه، ودفع ما فیه مضرته،  فإذا إن 
جأ إلى خالقه ومواله، التجأ إلى مخلوق ضعیف مثله؛ فقد التجأ إلى ضعف وخور، أما إذا الت

                                                           
  ).151) انظر: بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار، السعدي، (ص: (1
 أیوب وكان اآلدمي،، البصري، موالهم العنزي یسانك تمیمة أبي بن بكر أبو، العلماء سید الحافظ، اإلمام) (2

 ،)183/ 7( سعد، ابن الكبرى، الطبقات: انظر. حجة العلم كثیر ورعا عدال جامعا الحدیث في ثبتا ثقة
  ).196/ 6( الذهبي، النبالء، أعالم سیر

  ).3/5) حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، األصبهاني، ((3
  ).55، (ص: ) داء ودواء، سلمان الدحدوح(4
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، قریب من ربه، متوكل Iالواثق بما عند اهللا فإن  فیه، لهذاكافیه فیما توكل علیه  Iفإنه 
ْ َ َ اِهللا َ ُهَو َحْسبُهُ [، قال تعالى: علیه  I  ِباللَّه َیِثق": َأي} 3] {الطَّالق:َوَمْن َ تََو  

َضا ُهوَ  I هللا على التََّوكُّل: َوُیَقال ِإَلْیِه، أمره ویفوض  I، وهذا یعني أن اهللا )1("ِبَقَضاِئهِ  الرِّ
 أمره وفوض، إلیه لتجأوا، به حوائجه وأنزل I باهللا ، ألنه تعلقورازقه كافیه، ومعطیه، وشافیه،

 I وبالدنیا وكله اهللا اهللا بغیر تعلق ومن ، عسیر كل له ویسر ،بعید كل إلیه وقرب فكفاه، إلیه
  إلى ما تعلق به وخذله.

 وجعل وحسبه، علیه توكل من كاف وأنه علیه بتوكلهم مقرونة لعباده I وكفایة اهللا 
 حصل الذي الجزاء هذا إلى فانظر معلوما، جزاءً  مقاماته من ومقام البر، أعمال من عمل لكل

   )2(إلیه. وأحبها عنده السبل أقوى التوكل أن على یدل وهذا لغیره، یجعله ولم للمتوكل،
في  rهو الثقة باهللا واإلیقان بأن قضاءه ماض، واتباع سنة نبیه  Iاهللا و"التوكل على 

وٕاعداد األسلحة  ،السعي فیما البد منه من األسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو
   )3(".واستعمال ما تقتضیه سنة اهللا تعالى المعتادة

 كل من وغنى ضیق، كل من ومتسعا شدة، كل من مخرجا له یجعل I اهللا یتق ومن
 ویرزقه مخرجا له یجعل اهللا یتق ومن األقوى، الطریق هي فالتقوى ،بؤس كل من وسعادة فقر،
 Iاهللا  إن: میثخ بن الربیع قال وكافیه، حسبه فهو اهللا على یتوكل ومن یدرى، ال حیث من

 به وثق ومن جازاه، أقرضه ومن هداه، به آمن ومن كفاه، علیه توكل من أن نفسه على قضى
   )4(.أجاب دعاه نوم نجاه،

 َحْسُبُه) أي یجعل له  َفُهوَ  اهللاِ  َعَلى َیَتَوكَّلْ  َوَمنْ  في تفسیر قوله تعالى: ( العالیة أبو "وقال
 یجعل I اهللا فإن واآلخرة، الدنیا ومضایق واآلخرة، الدنیا لشدائد جامع وهذا شدة، كل من مخرجا
 مخرجا: الحسن وقالمخرجا،  واآلخرة یاالدن في علیهم واشتد الناس على ضاق ما كل من للمتقي

ْ َ َ اِهللا َ ُهَو َحْسبُهُ [ عنه نهاه مما  نوائبه في به یثق من كافي أي } 3] {الطَّالق:َوَمْن َ تََو  
 حسن العبد كان وكلما ، I اهللا حسبنا اهللا كافینا ،الكافي والحسب أهمه، ما كل یكفیه ومهماته،

 فإنه البتة، فیه أمله یخیب ال I اهللا فإن علیه، التوكل صادق ،له الرجاء حسن ،I باهللا الظن
                                                           

  ).462/ 5) تفسیر السمعاني، ((1
  ).128/ 2) انظر: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ابن القیم، ((2
  ).189/ 4) الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ((3
  ).694/ 3) انظر: التفسیر الواضح، الحجازي، ((4
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 ال فإنه بالسعة، الظن وحسن الثقة عن وعبر عامل، عمل یضیع وال آمل، أمل یخیب ال سبحانه
   )1(.به" ظنه وحسن له ورجائه I باهللا ثقته من اإلیمان بعد له أوسع وال للصدر، أشرح

 ِبِه، وثقته لَعْبِدِه، اْخِتَیاره ، َوحسنIاهللا  بكفایة دالَعبْ  علم من یلتئم معنى و"التوكل
ألقدار اهللا تعالى ألنه یعلم  اً مطمئن Iلهذا تجد الواثق باهللا  ،)2(َلُه" ویختاره ِبهِ  َیْفَعله ِبَما َورَضاهُ 

  العجز والقصور.وهي سالمة من  ،علم الیقین أن أقدار اهللا له محض خیر
  أجاره: Iهللا خامسًا: من استجار من عذاب ا

اٍط ُ ْستَِقيمٍ [قال تعالى:     }101] {آل عمران:َوَمْن َ ْعتَِصْم بِاِهللا َ َقْد ُهِدَي إَِ  ِ َ
تعان به على كل خیر، وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر، واس ،َأي: من اعتصم به فتوكل علیه

ة،  ، وتمسَّك بدینه وطاعته، فقد ُوفِّق لطریق واضح، ومحجةٍ I اهللاوتعلق ب مستقیمة غیر معوجَّ
 فقد ،I ِباللَّه َیِثق َومن"، )3(والفوز بجنته I، وٕالى النجاة من عذاب اهللا I إلى رضى اهللاوُسلَِّم 
   )4(."ُمْسَتِقیم َطِریق ِإَلى أرشد

  سادسًا: راحة النفس وسالمة القلب وسعادته وطمأنینته:

قین بوعده، والثقة بقدرته الیه، و ومعرفة أسمائه وصفات Iعندما یمتلئ القلب بتوحید اهللا 
جعله یدرك حالوة اإلیمان یوازدهارًا  ،فإن ذلك كله یضفي على القلب صفاًء ونوراً  وحكمته،

وهناءة الحیاة، فیكون أشبه بالماء الذي ینزل من السماء على أرض میتة، فتحیا به وتنبت 
علیه غیث التوحید والثقة باهللا   العشب والكأل، فتبدو األرض مخضرًة جمیلة، فكذا القلب إذا نزل

كما  ملیئًا بالبصائر واألنوار، ویصبح بعدها سلیمًا صحیحًا صافیًا الزكیة تجعله قلبًا  اونفحاته
ُه بَِقلٍْب َسِليمٍ [فقال:  uوصف تعالى سیدنا إبراهیم  فات:إِْذ َجاَء َر    "سلیم أي: }84] {الصَّ

 ، وقال)6("Iاهللا  إلى التَّبتلِ  عن الشَّاغلةِ  قِ العالئ أو "من ،)5("القلوب آفات جمیع من

                                                           
  )، بتصرف یسیر.469- 1/468نستعین، ابن القیم، () مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك (1
  ).70) الفوائد، ابن القیم، (ص: (2
)، وتفسیر القرآن الحكیم، محمد رشید رضا، 61/ 7) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((3

  ).141)، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 16/ 4(
  ).344/ 1معاني، () تفسیر الس(4
  ).48/ 4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري، ((5
  ).7/197لسعود، (و ا) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أب(6
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 فیه فیدخل المعاصي، من دنس كل من القلب طهارة على ومات عاش أنه األصولیون: "المراد
   )1(.والحسد" والحقد والغش الغل وعن الشك وعن الشرك عن سلیما كونه

 المجيء بَ رِ ضُ فَ  منه ذلك وعرف قلبه، I هللا أخلص إلى ربه: أنه بقلبه المجيء ومعنى
   )2(مثًال لذلك.

 أعظم من تعالى اهللا ذكر كان وقد ذكره، من یكثر تعالى اهللا عند بما یثق الذي إن
يَن آََمنُوا َوَ ْطَمِ   قُلُو ُُهْم [ قال تعالى: األعداء، مع مواجهاتهم في للمؤمنین المثبتات ِ

ا  
َال بِِذْكِر اِهللا َ ْطَمِ   ال

َ
 فتجدهم والقلق، الخوف عنهم وتزیل، }28] {الرعد:ُقلُوُب بِِذْكِر اِهللا أ

 مطلوبـهم بلوغ في علیه ومتوكلون I باهللاواثقون  فهم واستقرار، هدوء بكل طریقهم في ماضین
  بقضاء ربهم. نراضو 

 لیس غیره أخذه ما وأن غیره، یأخذه لن رزقه أن یعلم أیضاً  تعالى باهللا الواثق إن
 على والتوكل بالثقة نفسه یعالج فتجده سبحانه، یعلمها لحكمة إال عنه ربه زواه وما له، مقسوما

 من خطیر منحى إلى تصل قد والتي نفسه، لشطحات الزمام تُ لِ فْ یُ  وال علیه، واالعتماد اهللا
 مستكن مطمئن فهو نصیب، فیها له لیس وحظوظ، أطماع خلف تلهث وهي والقلق، االضطراب

  .له یقدر لم ما بكل آبه غیر

 یتعاطون والمادیة، المالیة القرارات تعاطي عند تجدهمف األسباب، وعباد الدنیا أصحابا أم
 كل الثقة وهبته فقد I باهللا الواثق أما إلیها، إال ملجأ لهم لیس ألن النفسیة، واألدویة المهدئات

   )3(.یرید ما

وه إال معه، وأن األمة لو اجتمعت على أن یضروه، لم یضر  Iوالمؤمن یعلم أن اهللا 
بشيء قد كتبه اهللا علیه، وما أصابه لم یكن لیخطئه، وما أخطأه لم یكن لیصیبه، ولسان حاله 

ِ ا ُمْؤِمنُونَ [یقول: 
َب اُهللا َ َا ُهَو َ ْوَالنَا وََ َ اِهللا فَلْيَتََو   ال  َما َكتَ ] قُْل لَْن يُِصي َنَا إِ

 .}51{التوبة:
 

                                                           
  ).341/ 26) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازي، ((1
  )48/ 4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري، ((2
  ).144التوكل على اهللا وآثاره التربویة في تنمیة شخصیة المسلم، زكي الحازمي، (ص: انظر: ) (3
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  .األخرویة اآلثار المطلب الثاني:
  أخرویة، ومنها: آثاراً  Iللثقة باهللا 

  .أوًال: دخول الجنة

، الذي یعلم أن الدنیا إلى زوال وال یكترث بالدنیا Iإنها الثمرة الحقیقیة للواثق باهللا 
بشيء لثقته أنها دار ممر وعبور للدار اآلخرة، وال یتخذها إال متكئًا للوصول إلى جنان اهللا 

 ،المنانریمة والنعمة العظیمة برؤیة وجه لتغمد بالرحمة الكوكذلك ا ،حالل رضوانهوإ  ،تعالى
، والبعد عن ویجتهد في بذل الخیرات ،ب المحرماتاجتن، وافیقبل على اهللا تعالى بالطاعات

ْ يَا [، حتى ینال هذا األجر العظیم، قال تعالى: الشرور والمنهیات فَآَتَاُهُم اُهللا ثََواَب ا  
ب  ا ُمْحِس ِ َ وَُحْسَن ثََواِب اآلَِخرَ   عباده I اهللا أعطى أي: }148] {آل عمران:ةِ َواُهللا ُ ِ

 المحرمات، عن وابتعدوا ،الصالحات من عملواونتیجة ما  ،وأفعالهم أقوالهم في صدقهم نتیجة
 بالنصر الدنیا ثواب اهللا أعطاهم ،له وأخبتوا ،I عنده بما ووثقوا ،أمورهم في Y به واستعانوا
 وحسن الذكر، وشرف والعزة، الكرامة من ذلك یتبع وما األرض، في والسیادة و،بالعد والظفر
 أذن وال ،رأت عین ال ما وهو كرامته، بدار والنعیم وقربه، I اهللا رضوان بنیل اآلخرة ثواب

 ومهما زائل، وزخرف وغرور متاع فهي طالت مهما الدنیاف ،بشر قلب على خطر وال ،سمعت
 عن أنت تزول أن وٕاما النعمة، عنك تزول أن إما: أحد أمرین نتظرت فأنت فیها منعماً  كنت

 من الدنیا في أسلفوا لما النعیم بهذا وُأكِرموا ،یحول وال یزول ال دائم آلخرةا نعیم بینما، النعمة
   )I.)1 اهللا عند به المعتد وأنه بفضله إشعاراً  بالحسن ثوابها وخص الصالحة، األعمال

اِدِ َ  ِصْدُ ُهْم  َُهْم َجن اٌت َ ْرِي ِمْن قَاَل اهللاُ [وقال تعالى:   َهَذا يَْوُم َ نَْفُع ا ص 
بًَدا رَِ َ اُهللا َ نُْهْم َورَُضوا َ نُْه َذ َِك الَفْوُز الَعِظيمُ 

َ
يَن ِ يَها أ ْ َهاُر َخاِ ِ

َ
] َ ْتَِها األ

 على ونیاتهم أقوالهم،أعمالهم، و  استقامت هم الموحدون، والذین والصادقون، }119{املائدة:
 في I اهللا أحلهم إذا الصدق، ذلك ثمرة یجدون القیامة فیوم القویم، والهْدي المستقیم، الصراط

 عنه ورضوا له، الخالصة الطاعات من عملوه بما عنهم فرضي مقتدر، ملیك عند صدق مقعد
                                                           

)، والهدایة الى بلوغ النهایة في علم معاني 275/ 7) انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((1
التنزیل وأسرار التأویل،  )، وأنوار1149/ 2القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، القرطبي، (

)، وتفسیر القرآن الحكیم، محمد 87)، تفسیر الجاللین، المحلي والسیوطي، (ص: 42/ 2البیضاوي، (
  .)142/ 4رشید رضا، (
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 أرفع هو بحانهس منه والرضا عقولهم، تتصوره وال بال على لهم یخطر ال مما به جازاهم بما
 والخلود الجنة دخول من نالوه ما نیل إلى بذلك واإلشارة الكرامة، منازل وأعلى النعیم درجات

 عنهم فال یسخط علیهم أبدا، I اهللا رضوان ینالونو  منها، یزولون وال یحولون فال أبدا فیها
 وجزاء ترائهم،واف كذبهم ضرر سیجدون نالكاذبی أن كما األحوال، أتم على بالمطلوب فیظفرون
   )1(.الفاسدة أعمالهم

: ین جزاء وخلود من وثق بوعده ونصره، وجاهد في سبیله وٕاعالء كلمته، فقالب Iواهللا   
ْحيَاٌء ِعنَْد َر  ِهْم يُْرَزقُونَ [

َ
ْ َواتًا بَْل أ

َ
يَن قُتِلُوا ِ  َسِ يِل اِهللا أ ِ

فَرِِحَ  بَِما * َوَال َ َْسَ   ا  
ال  َخوٌْف َعلَيِْهْم  آَتَاُهُم اهللاُ 

َ
يَن  َْم يَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم   ِ

وَن بِا   ِمْن فَْضِلِه َو َْستَ ِْ ُ
 .}170- 169] {آل عمران:َوَال ُهْم َ َْزنُونَ 

 بخالف الجنة، بأرزاق التمتع من األحیاء حالمثل  الشهداء حال بأن Iیخبر المولى   
  .القیامة یوم الجنة یدخلوا حتى باألرزاق یتمتعون ال فإنهم المؤمنین، من األموات سائر

 بقوا الذین بإخوانهم یفرحون: أي) ِبِهمْ  َیْلَحُقوا َلمْ  ِبالَِّذینَ  َوَیْسَتْبِشُرونَ (: Iومعنى قوله    
   )2(.الشهادة من نالوا ما مثل فینالون مثلهم؛ یستشهدوا أن یرجون ألنهم بعدهم؛ من الدنیا في

 في الجد على بعدهم للباقین بعثٌ  خلفهم بمن واستبشارهم الشهداء حال ذكروفي "
   )3(".الشهداء منازل نیل في والرغبة الجهاد

شدید الرغبة بما عند اهللا تعالى فزهد عن الدنیا، وَرِغَب باآلخرة I لهذا كان الواثق باهللا 
  .لما فیها من النعیم العظیم األبدي

  .ثانیًا: الفوز بأعلى الدرجات

رجاء ثواب اهللا  نواهیه،ویجتنب  بطاعتهیلتزم  تعالى اهللا إلى بمعاده الواثق إن المؤمن
I أن یراه اهللا خوف من عقابه، فیبذل قصارى جهده ألجل والI  أن على حیث أمره، ویحرص

  ال یراه حیث نهاه، وذلك ألجل أن ینال الدرجات العظام عند رب السموات.

                                                           
)، وتیسیر الكریم 109/ 2)، وفتح القدیر، الشوكاني، (235/ 3) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،((1

  ).250ن، السعدي، (ص: الرحمن في تفسیر كالم المنا
  ).171/ 1) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزي، ((2
  ).311/ 1) تفسیر النسفي، ((3
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قال  ،)1(األعمال قدر على الجنة درجات ألنفي الجنة  أحوال مراتب المؤمنینتتفاوت و 
ْ َ ُ َ ْفِضيًال [تعالى:

َ
ْ َ ُ َدرََجاٍت َوأ

َ
َما [قال تعالى: و ، }21] {اإلرساء:َو َْآلَِخَرةُ أ إِ  

يَن إَِذا ُذِكَر اُهللا وَِجلَْت قُلُو ُُهْم َو َِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم آَيَاتُُه َزادَ  ِ
ْ ُهْم إِيَمانًا وََ َ ا ُمْؤِمنُوَن ا  

ُونَ  ِهْم َ تََو   ا َرَزْ نَاُهْم ُ نِْفُقونَ * َر   َالةَ َوِ م  يَن يُِقيُموَن ا ص  ِ
ا * ا   َك ُهُم ا ُمْؤِمنُوَن َحق  وَ ِ

ُ
أ

 احق نیالمؤمن ن: إوالمعنى، }4- 2]  {األنفال: َُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد َر  ِهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِر مٌ 
 المحارم، عن االنكفاف I اهللا خشیة مله فأوجبت، Iالذین رهبت قلوبهم وخافت من اهللا  هم
 آیات بتالوة مإیمانه ویزداد ،الذنوب عن صاحبه یحجز أن عالماته أكبر تعالى اهللا خوف فإن

 أو ،مربه كرامة إلى واشتیاقا الخیر، في رغبة مبهو قل في یحدثألن التدبر  ،وتأمل بتدبر القرآن
 ودفعمصالحهم  جلب في ربهم على یعتمدونو  المعاصي، عن وازدجاًرا العقوبات، من وجال

 مما وینفقون الصالة ویقیمون ذلك، سیفعل تعالى اهللا بأن ویثقون والدنیویة، الدینیة مضارهم
 وما واألقارب، الزوجات على والنفقة والكفارات، كالزكوات، الواجبة، النفقات من I اهللا مرزقه

 حق إیمانه بأن I اهللا ووصفه الخیر، طرق جمیع في كالصدقة والمستحبة أیمانهم، ملكت
 العلم بین الظاهرة، واألعمال الباطنة األعمال بین واإلیمان، اإلسالم بین جمع ألنه متكامل
 عالیة: أي َربِِّهْم) ِعْندَ  َدَرَجاتٌ  (َلُهمْ  ثوابهم ذكر ، ثمعباده وحقوق I اهللا حقوق أداء بین والعمل،
 مما كرامته، دار في لهم اهللا أعد ما َكِریٌم) وهو (َوِرْزقٌ  (َوَمْغِفَرٌة) لذنوبهم، أعمالهم، علو بحسب

 إلى یصل من أن على هذا بشر، ودل قلب على خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عین ال
   )2(.مةالتا اهللا كرامة من نالوا ما ینال فلن - الجنة دخل وٕان - اإلیمان في درجتهم

 یطلبون وال بجنابه، إال یلوذون وال إیاه، إال یقصدون وال سواه، یرجون قال ابن كثیر: "ال
 وأنه یكن، لم یشأ لم وما كان، شاء ما أنه ویعلمون إلیه، إال یرغبون وال منه، إال الحوائج

هللا م با، فثقته)3(الحساب" سریع وهو لحكمه، معقب وال له، شریك ال وحده الملك، في المتصرف
I فكان جزاؤهم اإلیمانكمال  اعتمادهم علیه هي التي حققت لهمحسن وعده لهم و تحقیق وب ،

 القادر وهو وسّواهم خلقهم الذي ربهم عند قدرها یقدر ال والزلفى الكرامة من درجات لهمأن " 
 عهمورف الناس بعض فضل تعالى واهللا والثواب، الجزاء دار في أعمالهم جمیل على جزائهم على

                                                           
  .)291/ 2لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، (انظر: ) (1
  ).315) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (2
  ).12/ 4) تفسیر القرآن العظیم، ((3
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يَن [ :تعالى قال كما تعالى اهللا وعند اآلخرة وفى الدنیا في درجات أو درجة بعض على ِ
ا  

َك  وَ ِ
ُ
ْ َظُم َدرََجًة ِعنَْد اِهللا َوأ

َ
ْ ُفِسِهْم أ

َ
ْ َوا ِِهْم َوأ

َ
آََمنُوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ  َسِ يِل اِهللا بِأ

    )1(".}20] {التوبة:ُهُم الَفائُِزونَ 

قال ، ویتجنت فعل المنكرات ي یفوز بدرجات الجنة هو الذي یعمل الصالحاتفالذ
رََجاُت الُعَال [ تعالى: َك  َُهُم ا   وَ ِ

ُ
اِ َاِت فَأ تِِه ُ ْؤِمنًا قَْد َعِمَل ا ص 

ْ
، قال }75] {طه:َوَمْن يَأ

اِلَحاِت) (قَ  ،ا ال ُیشرك بهُمْؤِمًنا) موحدً  "(َوَمْن َیْأِتهِ  :في بیان معناهاالطبري  قد أي: ْد َعِمَل الصَّ
(َفُأوَلِئَك َلُهُم الدََّرَجاُت اْلُعَلى) یقول: فأولئك الذین  ،عمل ما أمره به ربه، وانتهى عما نهاه عنه

   )2(لهم درجات الجنة العلى".

 أسفل هو الذي على فضله فوق هو الذي یرىحیث  ،متفاوتون في الدرجات الجنة وأهل
 ،r النَِّبيِّ  َعنِ  ،t الُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي وَعنْ  ،)3(أحد علیه فضل أنه أسفل وه الذي یرى وال منه،
 ِفي الَغاِبرَ  الدُّرِّيَّ  الَكْوَكبَ  َیَترَاَءْونَ  َكَما َفْوِقِهْم، ِمنْ  الُغَرفِ  َأْهلَ  َیَترَاَءْونَ  الَجنَّةِ  َأْهلَ  ِإنَّ : (َقالَ 

ْنِبَیاءِ  َمَناِزلُ  ِتْلكَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا َقاُلوا) َبْیَنُهمْ  َما ِلَتَفاُضلِ  ِب،الَمْغرِ  َأوِ  الَمْشِرقِ  ِمنَ  اُألُفِق،  الَ  اَأل
   )4(.)الُمْرَسِلینَ  َوَصدَُّقوا ِباللَّهِ  آَمُنوا ِرَجالٌ  ِبَیِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي َبَلى: (َقالَ  َغْیُرُهْم، َیْبُلُغَها

یجاهد في سبیل والدرجات العالیة م، النعیم الكریله من  Iوالمؤمن الواثق بما أعده اهللا 
 الدرجات من الصالحاتكل عمل یؤهله للوصول إلى تلك یعمل أن على یحرص و  ،Iاهللا 

أعد  Iأن اهللا  rوقد ذكر النبي ، عدد في حصرها یرد لمو  كثیرة الجنة درجاتف، وفعل الخیرات
 َوِبَرُسوِلِه، ِباللَّهِ  آَمنَ  َمنْ (: rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،t ُهَرْیَرةَ  َأِبي درجة، َعنْ  للمجاهدین مائة

َالَة، َوَأَقامَ   َأوْ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي َجاَهدَ  الَجنََّة، ُیْدِخَلهُ  َأنْ  I اللَّهِ  َعَلى َحق ا َكانَ  َرَمَضانَ  َوَصامَ  الصَّ
 الَجنَّةِ  ِفي (ِإنَّ : َقالَ  النَّاَس؟ ُنَبشِّرُ  َأَفالَ  اللَِّه، ولَ َرسُ  َیا: َفَقاُلوا ِفیَها)، ُوِلدَ  الَِّتي َأْرِضهِ  ِفي َجَلَس 
 السََّماءِ  َبْینَ  َكَما الدََّرَجَتْینِ  َبْینَ  َما اللَِّه، َسِبیلِ  ِفي ِلْلُمَجاِهِدینَ  I اللَّهُ  َأَعدََّها َدَرَجٍة، ِماَئةَ 

 -  ُأرَاهُ  - الَجنَّةِ  َوَأْعَلى الَجنَّةِ  َأْوَسطُ  َفِإنَّهُ  ْرَدْوَس،الفِ  َفاْسأَُلوهُ  ،U اللَّهَ  َسأَْلُتمُ  َفِإَذا َواَألْرِض،

                                                           
  ).166/ 9) تفسیر المراغي، ((1
  ).342/ 18( ) جامع البیان في تأویل آي القرآن،(2
    ).13/ 4) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((3
  ).119/ 4)،(3256) صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، (ح:(4
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رُ  َوِمْنهُ  الرَّْحَمِن، َعْرُش  َفْوَقهُ  ، فأكمل درجات الجنة درجات األنبیاء وأعالهم )1()الَجنَّةِ  َأْنَهارُ  َتَفجَّ
 تلك إلى ولبالوص غیر األنبیاء على تعالى اهللا یتفضل "وقد، rدرجة وأكملها درجة النبي 

 َسِمْعُتمُ  ِإَذا(: َیُقولُ  r النَِّبيَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،tاْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعنْ ، ف)2("المنازل
، َصلُّوا ُثمَّ  َیُقولُ  َما ِمْثلَ  َفُقوُلوا اْلُمَؤذَِّن،  اِبهَ  َعَلْیهِ  اهللا َصلَّى َصَالةً  َعَليَّ  َصلَّى َمنْ  َفِإنَّهُ  َعَليَّ

 َوَأْرُجو اِهللا، ِعَبادِ  ِمنْ  ِلَعْبدٍ  ِإالَّ  َتْنَبِغي َال  اْلَجنَِّة، ِفي َمْنِزَلةٌ  َفِإنََّها اْلَوِسیَلَة، ِليَ  اهللاَ  َسُلوا ُثمَّ  َعْشرًا،
    )3(.)الشََّفاَعةُ  َلهُ  َحلَّتْ  اْلَوِسیَلةَ  ِلي َسَألَ  َفَمنْ  ُهَو، َأَنا َأُكونَ  َأنْ 

 وٕانما وسائل، وجمعها إلیه به ویتقرب الشيء إلى به یتوسل ما صلاأل في "والوسیلة هي
 بلقائه، فائزا سبحانه اهللا من قریباً  یكون إلیها الواصل ألن بها الجنة من المنزلة تلك سمیت

 إلى بها یتوصل التي كالوصلة: وقیل الكرامات، بأنواع الدرجات سائر بین من مخصوصاً 
   )4(الزلفى".

 له وأشدهم ،به وأعلمهم لربه، عبودیة الخلق؛ أعظم رسول اهللا كان لماقال ابن القیم: "و 
، الجنة في درجة أعلى وهي، I اهللا إلى المنازل أقرب منزلته كانت ،محبة له وأعظمهم، خشیة
   )5(".اإلیمان وزیادة اهللا من زلفى الدعاء بهذا لینالوا ؛له یسألوها أن أمته r النبي وأمر

   .Iاهللا  رضا: اً ثالث

 السابقون، شمرو  العاملون، شخص وٕالیها المتنافسون، تنافس فیها التي المنزلة وهي
 وقرة األرواح، وغذاء القلوب قوت فهي العابدون، تروَّح نسیمها وِبَروحِ  المحبون، تفانى وعلیها
  .العیون

 أحزان من فیها أصابه وبما الدنیا، في اهللا عن َرِضيَ  حینما تعالى باهللا الواثق وٕان
 بصبره اهللا جزاه ؛Uاهللا  على یتسخط ولم ،I مرضاته لینال الجهاد حق فیها وجاهد أوجاع،و 

 َ ْتَِها ِمنْ  َ ْرِي َجن اٍت  َوا ُمْؤِمنَاِت  ا ُمْؤِمنِ َ  اهللاُ  وََعدَ [: تعالى قال منه، اً رضوان ورضاه
                                                           

والسیر، باب درجات المجاهدین في سبیل اهللا، یقال: هذه سبیلي وهذا ) صحیح البخاري، كتاب الجهاد (1
  )16/ 4)، (2790سبیلي، (ح:

  ).328/ 6) فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، ((2
) صحیح مسلم، كتاب الصالة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم یصلي على النبي صلى اهللا علیه (3

  ).288/ 1)، (384لة، (ح:وسلم ثم یسأل له الوسی
  ).559/ 2) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، المالقاري، ((4
  ).83) حادي األرواح إلى بالد األفراح، (ص: (5
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ْ َهارُ 
َ
ينَ  األ ْ َ ُ  اهللاِ  ِمنَ  َورِْضَوانٌ  نٍ َعدْ  َجن اِت  ِ   َطي بَةً  َوَ َساِ نَ  ِ يَها َخاِ ِ

َ
 ُهوَ  َذ َِك  أ

 أكبر عنهم Iاهللا  رضا أن): َأْكَبرُ  اهللاِ  ِمنَ  َوِرْضَوانٌ ( ومعنى ،}72:التوبة] {الَعِظيمُ  الَفْوزُ 

 الذي كله ذلك من أكبر Iاهللا  رضوان من یسیر فرضوان النعیم، من فیه هم مما وأعظم وأجل
 وسعادة، فوز كل سبب هو رضاه ألن والجنات؛ واألنهار، الطیبة، المساكن من إیاه اهللا أعطاهم
 على دلیلوفي اآلیة  الثواب، أصناف أكبر والكرامة وكرامته، تعظیمه عنهم برضاه ینالون وألنهم

 ال منه رضوان أدنى نوإ  سبحانه، اهللا رضوان یماثل وعظمت جلت وٕان النعم من شيء ال أنه
 فیها ما بكل والجنة غایة، وراءها لیس غایة على كانت وٕان ة،الجسمانی اللذات من شيء یساویه

  )1(.الكریم الرضوان ذلك هاالت في وتتوارى لتتضاءل نعیم من

لُ  َمَعهُ  ُیْذَكْر  َلمْ  َتْفِضیلٌ ) َأْكَبرُ (وَ : "عاشور ابن یقول     ِمنَ  ِلُظُهوِرهِ  َعَلْیهِ  اْلُمَفضَّ
 َأنَّ  َعَلى َدِلیلٌ  َوِفیهِ  اْلَخْیَراِت، ِلَجِمیعِ  َأْصلٌ  I اللَّهِ  ِرْضَوانَ  ِألَنَّ  اْلَجنَّاتِ  ِمنَ  َأْكَبرُ  َأيْ  اْلَمَقاِم،

وَحاِنیَّةَ  السََّعاَداتِ     )2(."اْلُجسَماِنیَّةِ  ِمنَ  َوَأْشَرفُ  َأْعَلى الرُّ

 ألن فیها، وما الجنة من أكبر العبد عن اهللا رضا إن: "فقال القیم ابن هذا وأید  
ْ َ ُ  اهللاِ  ِمنَ  َورِْضَوانٌ [: تعالى اهللا قال خلقه، والجنة اهللا صفة الرضا

َ
 بعد }72:التوبة] {أ

ْ َهارُ  َ ْتَِها ِمنْ  َ ِْري َجن اٍت  َوا ُمْؤِمنَاِت  ا ُمْؤِمنِ َ  اهللاُ  وََعدَ [: قوله
َ
ينَ  األ  ِ يَها َخاِ ِ

 في عنه رضاهم على جزاء ضاالر  وهذا }72:التوبة] {َعْدنٍ  َجن اِت  ِ   َطي بَةً  َوَ َساِ نَ 

   )3(".األعمال أفضل سببه كان الجزاء، أفضل الجزاء هذا كان ولما الدنیا،

 َیُقولُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللَّهَ  ِإنَّ ( : rاللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tالُخْدِرّي  َسِعیدٍ  َأِبي وَعنْ 
 َوَما: َفَیُقوُلونَ  َرِضیُتْم؟ َهلْ : َفَیُقولُ  َوَسْعَدْیَك، َربََّنا َلبَّْیكَ : ونَ َفَیُقولُ  الَجنَِّة؟ َأْهلَ  َیا: الَجنَّةِ  ِألَْهلِ 

: َقاُلوا َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأْعِطیُكمْ  َأَنا: َفَیُقولُ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا ُتْعطِ  َلمْ  َما َأْعَطْیَتَنا َوَقدْ  َنْرَضى الَ  َلَنا

                                                           
)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري، 177/ 4) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((1

)، 435/ 2)، وفتح القدیر، الشوكاني، (102/ 16كبیر، الرازي، ()، مفاتیح الغیب أو التفسیر ال290/ 2(
  ).1676/ 3وفي ظالل القرآن، سید قطب، (

  ).265/ 10) التحریر والتنویر، ((2
  ).208/ 2) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ((3
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، َیا  َبْعَدهُ  َعَلْیُكمْ  َأْسَخطُ  َفالَ  ِرْضَواِني، َعَلْیُكمْ  ُأِحلُّ : َفَیُقولُ  َذِلَك؟ ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْيءٍ  َوَأيُّ  َربِّ
   )1().َأَبًدا

  .ًا: رؤیة وجه اهللا الكریمرابع

قال ، I ده إلى اهللا هو تمتع عینیه برؤیة اهللاأعظم ما یناله المؤمن الواثق بمعاإن 
َیاَدَة تعني "و، }35] {ق:ْ نَا َ ِز دٌ  َُهْم َما  ََشاُءوَن ِ يَها َوَ َ [ تعالى:  مما النعیم في َلُهمْ  أن :الزِّ

   )2(.اْلَكِریِم" اللَّهِ  َوْجهِ  ِإَلى النََّظرُ  ُهوَ  َوَأَنٌس: َجاِبرٌ  ِبَباِلِهْم، َوَقالَ  َیْخُطْر  َلمْ 

ةٌ  يَْوَمئِذٍ  وُُجوهٌ [ وقال تعالى:  أن: والمعنى }23 -22:القيامة] {نَاِظَرةٌ  َر  َها إَِ  *نَاِ َ

 مشرقة الدنیا في كانت أصحابها أرواح ألن مشرقة؛ مضیئة حسنة القیامة یوم المؤمنین وجوه
 جواره، في وهم إلیه بالنظر مكرمون ربهم بلقاء أنهم سعداء كما األعمال، وصالح اإلیمان بنور
 r رسوله وتصدیق وحده I باهللا اإلیمان السعادة أسباب أصل أن على دلیل اآلیة وفي

 ما ونبذ r الرسول وتكذیب U باهللا اإلشراك الشقاء أسباب أصل وأن ،rبه  جاء بما واإلیمان
وما أشده من حرمان أن یحجبوا وحرمان في شقاء  U باهللا الكافرون كان لذلك ،)r)3به  جاء

ُهْم َ ْن َر  ِهْم يَْوَمئٍِذ  ََمْحُجو ُو[عن رؤیة الرحمن قال تعالى:   إِ  
أي  }15] {املطَّففني:نَ َ  

ما جاء به رسوله، محجوبون عن ل النابذینأن الكافرین المكذبین آلیات اهللا والمعاندین لدینه و 
الحق، ولهذا جوزوا على ذلك بحجب اهللا عنهم یوم القیامة، فال یرونه، وال یرون كرامته، كما 

  حجبت قلوبهم في الدنیا عن توحیده وآیاته.

ى أن المؤمنین یرون ربهم یوم القیامة وفي الجنة، ویتلذذون ودل مفهوم اآلیة، عل
   )4(بالنظر إلیه أعظم من سائر اللذات، ویبتهجون بخطابه، ویفرحون بقربه.

                                                           
  ).156) سبق تخریجه، (ص:(1
  )، بتصرف یسیر.276/ 4) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، البغوي، ((2
  ).478/ 5)، وأیسر التفاسیر، الجزائري، (352/ 29) انظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((3
، )، وأیسر التفاسیر916-915) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (4

  ).537/ 5الجزائري، (
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 َتَباَركَ  اهللاُ  َیُقولُ : َقالَ  اْلَجنََّة، اْلَجنَّةِ  َأْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا: ( َقالَ  rالنَِّبيِّ  َعنِ  ،tُصَهْیٍب  َعنْ 
َنا اْلَجنََّة، ُتْدِخْلَنا أََلمْ  ُوُجوَهَنا؟ تَُبیِّْض  أََلمْ : َفَیُقوُلونَ  َأِزیُدُكْم؟ َشْیًئا ِریُدونَ تُ : َوَتَعاَلى  ِمنَ  َوتَُنجِّ
   )1(.)َربِِّهمْ  ِإَلى النََّظرِ  ِمنَ  ِإَلْیِهمْ  َأَحبَّ  َشْیًئا ُأْعُطوا َفَما اْلِحَجاَب، َفَیْكِشفُ : َقالَ  النَّاِر؟

عیم، إنه رؤیة وجهه یفطن إلى عظم هذا النعیم النفیس الذي ال یزاحمه ن أنعلى العاقل ف
: )2( معاذ بن یحیى قالأن یترك الدنیا ألجل هذا المهر النفیس،  Iبالواثق باهللا  حريٌ الكریم، ف

   )3(.اآلخرة" مهر الدنیا وترك أشد، الجنة وفوت شدید، الدنیا ترك"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).155بق تخریجه، (ص:س) (1
 التصوف أعالم ومن والجماعة السنة أهل علماء أحد الواعظ، الرازي جعفر بن معاذ بن یحیى زكریا أبو) (2

 خرج ،"مشهورة ومواعظ دجی كالم له المشایخ كبار من" بأنه الذهبي وصفه الهجري، الثالث القرن في السني
 طبقات: انظر. هـ 258 سنة األولى جمادى 16 یوم فیها ومات نیسابور إلى رجع ثم فیها، وأقام بلخ إلى

 ووفیات ،)15/ 13( الذهبي، النبالء، أعالم وسیر ،)144- 140:ص( السلمي، الرحمن عبد أبو الصوفیة،
  .)167/ 6( خلكان، ابن األعیان،

  ).543/ 4الغزالي، ( ) إحیاء علوم الدین،(3
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  الثاني المبحث
  تعالى باهللاللواثقین  یةقرآن نماذج

هي صفة من صفات األنبیاء والمرسلین والمؤمنین، َتَحلَّوا بها فحفظهم اهللا  Iالثقة باهللا 
I  ونصرهم، وكان حقًا على اهللاI  ألنهم امتلئوا ثقة، وتوكًال، وٕانابة، وٕاخالصًا له أن یرضیهم
Yعرض لبعض نماذج تمثلت فیها الثقة باهللا المبحث ، وفي هذا I  عند األنبیاء والمرسلین– 

، ولشخصیات لم تثبت -رضوان اهللا علیهم –، والصحابة الكرام -أفضل السالم والتسلیمعلیهم 
  نبوتهم في القرآن الكریم.

  .تعالى باهللا الواثقین األنبیاءمن  نماذج: األول المطلب
تدل على ثقتهم  فهي ثقة كبیرة، حیث ذكر القرآن الكریم مواقف I أما ثقة األنبیاء باهللا   

  المطلقة باهللا تعالى، وفیما یلى نماذج من األنبیاء الواثقین باهللا تعالى:
  :rمحمد  سیدنا ثقة: أوالً 

 ما كل رغمو  I اهللا سبیل في ومشى الدعوة هم r محمد الكریم الرسولتحمل    
اصره، ن Iأن اهللا موقنًا  واثق بقلب یمضي كان ،الشریف قلبهألم أصاب  وكل ،طریقه اعترض
وأنها  ،وستمحو كل شرك وظلم وبهتان ،البلدان وأن رسالته ستعم، وحامیه، افظهوح ،ومؤیده

  ته تحفها ثقته بعنایة الرحیم له.وأنها الخاتمة الظاهرة المؤیدة من رب رحیم، فكل حیا ،حق
ألشد أنواع العذاب من المشركین،  یتعرض r، فكان هاوسأذكر بعضكثیرة،  rومواقفه 

وعندما كان ، اً ة الواثق صابر صبون علیه الضرب واإلهانات والسخریة، لكنه كان بعز وكانوا ی
فیرد علیهم رد  ،یشكون له ما یالقونه من صنوف التعذیب - رضوان اهللا علیهم –الصحابة 
 ْبنِ  َخبَّابِ  َعنْ  ، الغالبون على هؤالء الظلمة المتمردین على الدینبنصرهم وأنهم  I الواثق باهللا

 َأالَ : َلهُ  ُقْلَنا الَكْعَبِة، ِظلِّ  ِفي َلهُ  ُبْرَدةً  ُمَتَوسِّدٌ  َوُهوَ  ،r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكْوَنا: َقالَ  ،t تِّ اَألرَ 
 اَألْرِض، ِفي َلهُ  ُیْحَفرُ  َقْبَلُكمْ  ِفیَمنْ  الرَُّجلُ  َكانَ ( : r َقالَ  َلَنا؟ I اللَّهَ  َتْدُعو َأالَ  َلَنا، َتْستَْنِصرُ 

 ِدیِنِه، َعنْ  َذِلكَ  َیُصدُّهُ  َوَما ِباْثَنَتْیِن، َفُیَشقُّ  رَْأِسهِ  َعَلى َفُیوَضعُ  ِباْلِمْنَشارِ  َفُیَجاءُ  ِفیِه، لُ َفُیْجعَ 
 َواللَّهِ  ِدیِنِه، َعنْ  َذِلكَ  َیُصدُّهُ  َوَما َعَصٍب، َأوْ  َعْظمٍ  ِمنْ  َلْحِمهِ  ُدونَ  َما الَحِدیدِ  ِبَأْمَشاطِ  َوُیْمَشطُ 

 َأوِ  اللََّه، ِإالَّ  َیَخافُ  الَ  َحْضَرَمْوَت، ِإَلى َصْنَعاءَ  ِمنْ  الرَّاِكبُ  َیِسیرَ  َحتَّى اَألْمَر، َهَذااهللا  نَّ َلُیِتمَّ 
ْئبَ  ) تتجلى فیه ثقته األمر هذا اهللا لیتمنَّ  واهللا: (rوقوله ، )1()َتْسَتْعِجُلونَ  َوَلِكنَُّكمْ  َغَنِمِه، َعَلى الذِّ

  بظهوره ونصرته. المؤمنون ویأمن كله، دینال على اهللا دین ظهورب
                                                           

  ).201/ 4)، (3621) صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، (ح: (1
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یرید أن یربى المؤمنون على الصبر وتحمل المكاره، وكأنه یرید أن یعلمنا  rوالنبي    
درسًا بالتجمل بالصبر، واحتساب االیذاء من قبل أعداء اإلسالم، وذلك أن اهللا تكفل بحفظ دینه 

ومهما سدت  ،ومهما تعسرت ،كربونصرة أبنائه، وهذه رسالة لكل شعب مضطهد مهما زاد ال
واهللا ال یخلف المیعاد، قال  ،وهو المنصور ،وحورب اإلسالم فهو الغالب ،الحدود والسدود

نَا َورُُسِ  إِن  اَهللا قَوِي  َعِز زٌ [تعالى: 
َ
ْغِلَ   أ

َ
َب اُهللا َأل  وقال تعالى: ،} 21] {املجادلة:َكتَ

ي[ ِ
ْشَهادُ إِن ا َ َنُْ ُ رُُسلَنَا َوا  

َ
ْ يَا َو َْوَم َ ُقوُم األ   .}51] {غافر:َن آََمنُوا ِ  ا َيَاةِ ا  

ن بعدما خرج من مكة بعد أن آذاه المشركو وتبینت ثقته أیضًا أثناء رحلته إلى الطائف   
فأخذوا  ،األلمفیها، فذهب إلى الطائف عل اهللا یبعث له من یؤازره، ولكنه لم یجد إال مزیدًا من 

ة ما القى من الطرد ، فخرج من بینهم حزینًا لشده وردوا علیه ردًا قبیحاً حتى أدموا رجلییرجمونه 
، لكنه المشفق على أمته المتصف بالحلم والرحمة دعا اهللا لهم بأن یخرج من بینهم من والتعذیب

عا لم ییأس مما القى منهم، بل بعزة الواثق بأن الكریم لن یضیعه دو یوحدوه وینصروا هذا الدین، 
له وأخرج من بینهم هداة للحق ناصرین للدین، عن  Iلهم بالهدایة، واستجاب اهللا  Iاهللا 

 ِمنْ  َأَشدَّ  َكانَ  َیْومٌ  َعَلْیكَ  َأَتى َهلْ : rِللنَِّبيِّ  َقاَلتْ  َأنََّها r النَِّبيِّ  َزْوجَ  ،- َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ 
 ِإذْ  الَعَقَبِة، َیْومَ  ِمْنُهمْ  َلِقیتُ  َما َأَشدَّ  َوَكانَ  َلِقیُت، َما َقْوِمكِ  ِمنْ  َلِقیتُ  َلَقدْ ( : َقالَ  ُأُحٍد، َیْومِ 

 َوَأَنا َفاْنَطَلْقتُ  َأَرْدُت، َما ِإَلى ُیِجْبِني َفَلمْ  ُكَالٍل، َعْبدِ  ْبنِ  َیاِلیلَ  َعْبدِ  اْبنِ  َعَلى َنْفِسي َعَرْضتُ 
 َقدْ  ِبَسَحاَبةٍ  َأَنا َفِإَذا رَْأِسي، َفَرَفْعتُ  الثََّعاِلبِ  ِبَقْرنِ  َوَأَنا ِإالَّ  َأْسَتِفقْ  َفَلمْ  َوْجِهي، َعَلى َمْهُمومٌ 

 َردُّوا َوَما َلَك، َقْوِمكَ  َقْولَ  َسِمعَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ : َفَقالَ  َفَناَداِني ِجْبِریُل، ِفیَها َفِإَذا َفَنَظْرتُ  َأَظلَّْتِني،
، َفَسلَّمَ  الِجَبالِ  َمَلكُ  َفَناَداِني ِفیِهْم، ِشْئتَ  ِبَما ِلتَْأُمَرهُ  الِجَبالِ  َمَلكَ  ِإَلْیكَ  َبَعثَ  َوَقدْ  َعَلْیَك،  ثُمَّ  َعَليَّ

ُد، َیا: َقالَ   َبلْ : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اَألْخَشَبْیِن؟ َعَلْیِهمُ  ُأْطِبقَ  َأنْ  ِشْئتَ  ِإنْ  ِشْئَت، ِفیَما َذِلكَ  َفَقاَل، ُمَحمَّ
   )1(.) َشْیًئا ِبهِ  ُیْشِركُ  الَ  َوْحَدُه، اللَّهَ  َیْعُبدُ  َمنْ  َأْصَالِبِهمْ  ِمنْ  اللَّهُ  ِرجَ ُیخْ  َأنْ  َأْرُجو

وأقدامهم تزاحم في الغار وأثناء هجرته، والكفار یالحقونه  Iوتمثلت أیضًا ثقته باهللا 
ل مستمسكًا بل ظ ،ولم ییأس ،لْ كَّ لم یَ  هوعظم خطبه لكن ،rفاشتد كربه  المكان الذي یختبئ فیه

وسیعمي عنه وعن صاحبه هؤالء المتغطرسین المتجبرین ، وبثقته بأنه لن یضیعه، بمعیة اهللا له
إِال  [قال تعالى: هم، لؤ فهم في عینه یحفظهم ویك ، وتحفظهم، وأن عین الرحیم ترعاهم ماكرینال

                                                           
) صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمین والمالئكة في السماء، آمین فوافقت إحداهما (1

  ).115/ 4)، (3231األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، (ح:
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يَن َ َفُروا ثَ  ِ
ْخرََجُه ا  

َ
ُه اُهللا إِْذ أ وهُ َ َقْد نََ َ اِ َ اثْ َْ ِ إِْذ ُهَما ِ  الَغاِر إِْذ َ ُقوُل َ نُْ ُ

ي َدهُ ِ ُنُوٍد  َْم تََروَْها وََجعَ 
َ
نَْزَل اُهللا َسِكي َتَُه َعلَيِْه َو 

َ
َل َ َِمَة  َِصاِحبِِه َال َ َْزْن إِن  اَهللا َمَعنَا فَأ

ْفَ  َوَ َِمُة اِهللا ِ َ الُعلْيَا َواهللاُ  يَن َ َفُروا ا س  ِ
 َأَنسِ عن ، و } 40] {التوبة: َعِز ٌز َحِكيمٌ ا  
دِّیَق  َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  ،tَماِلٍك  ْبنِ   ُرُءوِسَنا َعَلى اْلُمْشِرِكینَ  َأْقَدامِ  ِإَلى َنَظْرتُ : َقالَ  َحدََّثهُ  ،tالصِّ

: َفَقالَ  َقَدَمْیِه، َتْحتَ  َأْبَصَرَنا َقَدَمْیهِ  ِإَلى َنَظرَ  َأَحَدُهمْ  َأنَّ  َلوْ  اهللاِ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  اْلَغاِر، ِفي َوَنْحنُ 
   )1().ثَاِلُثُهَما اهللاُ  ِباْثَنْینِ  َظنُّكَ  َما َبْكرٍ  َأَبا َیا(

 ساكن وبقلب مطمئنة، واثقة بنبرات قلقه، واشتد حزن، لما بكر ألبي r النبي قالفقد 
 هم المخذولة الفئة بل ،لنایخذ ولن وتأییده، ونصره، بعونه، معنا I اهللا ألن یحزن ال ثابت،
  .مقصودهم لهم یتم ولم اهللا فخذلهم النبي لقتل مجهودهم غایة بذلوا الذین نالكافرو 

 النصر فإن الموضع، هذا في المذكور النصر هو وهذا عنه، مبدفعه رسولهاهللا  ونصر
 ویستولوا وقصدوا، طلبوا، ما لهم اهللا یتم بأن عدوهم في طمعوا إذا المسلمین نصر: قسمین على
  .علیهم ویظهروا عدوهم على

 عنه یرد أن إیاه، اهللا فنصرُ  القادر، عدوه فیه طمع الذي المستضعف نصر والثاني
 كفروا الذین أخرجه إذ( رسوله اهللا ونصرُ  النصرین، أنفع النصر هذا ولعل عنه، ویدافع عدوه،
   )2(.النوع هذا من) اثنین ثاني

   :uإبراهیم  سیدنا ثقة: ثانیاً 

، حیث كانت Iه، وحاجهم في عبادة األصنام من دون اهللا قوم u جادل إبراهیم
یبقى إال كبیرًا لهم،  حججه تظهر مدى قوته وثقته بربه تعالى، یسفه أصنامهم ویكسرها حتى ال

وا آَ َِهتَُ ْم إِ [ن یكیدوا له، قال تعالى: هم، فما كان منهم إال أویتهكم ب قُوهُ َوانُْ ُ ْن قَا ُوا َحر 
 .}68] {األنبياء:ُكنْتُْم فَاِعِل َ 
عن مدى صدق ما یدعو إلیه، كان مستیقنًا واثقًا عارفًا بربه،  uسئل إبراهیم  وعندما

ِي [فتحدث حدیث الواثق بربه المطمئن بإیمانه 
رِْض ا  

َ
َمَواِت َواأل قَاَل بَل َر  ُ ْم رَب  ا س 

                                                           
  ) صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصدیق، (1

  ).1854/ 4)، (2381(ح: 
  ).337تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: انظر: ) (2
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ُ ْم ِمَن  نَا َ َ َذلِ
َ
اِهِدينَ َ َطَرُهن  َوأ  خلق یشهد لم uمع أن إبراهیم ، }56] {األنبياء:ا ش 

 أن حد إلى والثبوت الوضوح من األمر قومه، ولكن وال نفسه خلق یشهد ولم واألرض، السماوات
 الكون في ما ، وكلفیه شك ال واقع على یشهدون الذین وثوق واثقین علیه المؤمنون یشهد

 بوحدانیة اإلقرار إلى به لیهتف اإلنسان كیان في ما كل المدبر، وٕان الخالق بوحدة لینطق
   )1(.ویصرفه الكون یدبر الذي الخالق وبوحدة المدبر، الخالق

بردًا وسالمًا: لكافرین، وحول النار الحارقة ، وكفاه شر اIفكانت النتیجة أن نصره اهللا 
قال إبراهیم  Iوبعزة الواثق باهللا ، }69ألنبياء:] {اقُلْنَا يَا نَاُر ُكوِ  بَرًْدا وََسَالًما َ َ إِبَْراِهيمَ [

u حسبنا اهللا ونعم الوكیل).المشركون على إلقائه في النار ( حین عزم  

 u ِإْبَراِهیمُ  َقاَلَها الَوِكیُل، َوِنْعمَ  اللَّهُ  ( َحْسُبَنا :-رضي اهللا عنهما –َعبَّاٍس  اْبنِ  وَعنِ 
اَس  إِن  [: َقاُلوا ِحینَ  r َحمَّدٌ مُ  ، َوَقاَلَهاالنَّارِ  ِفي ُأْلِقيَ  ِحینَ   فَاْخَشوُْهمْ  لَُ مْ  َ َُعوا قَدْ  ا  

ُ  َحْس ُنَا: َوقَا ُوا إِيَمانًا، فََزاَدُهمْ     )2(). }173: عمران آل] { ا َو ِيُل  َونِْعمَ  ا  

لجأ و  إلیه، الموكول نعم سبحانه وهو وكافلني، كافیني غیره ال وحده I اهللا نإ: والمعنى
 اهللا نعم رأى ألنه، وحسیبا كافیا به واغتنى ،غیره أحد بإسعاف یرض ولمإلى ربه،  u براهیمإ
I واألسباب األعداد من أكبر وأنه له، عطایاه وحبایا.  

 I اهللا أیده الجموع تلك كافیه وأنه یضیعه لن وأنه تعالى باهللا u إبراهیم ولثقة
 ،الكتاف موضع إال منه یحترق فلم ،واإلسعاف باإلسعاد فشمله ،ورقیبا حافظا له وكان، بنصره
 الحازم وأن، وقوتهتعالى  اهللا بحول واالعتصام ،االفتقار واستشعار ،العجز اعتقاد إلى ندب وفیه

   )3(.به إال یعتضد وال ،ربه إلى إال ببالء ابتلي إذا أمره لُ كِ یَ  ال

  

                                                           
  ).2386-2385/ 4) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
، اآلَیةَ } 173: عمران آل] {َفاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  َمجَُعوا َقْد  النَّاَس  إِنَّ [ لقرآن، باب) صحیح البخاري، كتاب تفسیر ا(2

  ).39/ 6)، (4563(ح: 
  ).44/ 1) انظر: فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، المناوي، ((3
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  :uموسى  سیدنا ثقة: ثالثاً 

من كید فرعون، فتبعه فرعون  Iأمر اهللا ومن معه من المؤمنین ب uفر موسى   
ْصَحاُب ُ وَ  [ وجنوده بغیًا، ووصلوا إلیهم عند شروق الشمس:

َ
ا تََراَءى ا َْمَعاِن قَاَل أ فَلَم 

 .}61] {الشعراء:إِن ا  َُمْدَرُ ونَ 
األرضیة، فالبحر من أمامهم، والعدو من  إلى الحسابات uأصحاب موسى نظر و 

ومعونته  Iالذي تلقى الوحي من ربه، ال یشك لحظة في نصر اهللا  uخلفهم، لكن موسى 
، فقال )1(، متیقن من عونه، ومتأكٌد من النجاة، وٕان كان ال یدرى كیف تكونYفقلبه واثق بربه 

قَاَل َ   إِن  َمِ َ َر   [ونصره ألولیائه المؤمنین:  Iلهم بلسان الواثق المطمئن إلى حفظ اهللا 
 .}62{الشعراء: ]َسيَْهِديِن 

 ُمَصاَحَبةِ  َمْعَنى َعَلى َربِّي): َمِعي (ِإنَّ  ِفي الرَّبِّ  ِإَلى اْلَمِعیَّةِ  َوإِْسَنادُ  قال ابن عاشور: "
 I اللَّهَ  ِبَأنَّ  َواِثقٌ  ُموَسى َأنَّ  َوَذِلكَ  َعُدوِِّه، ِمنْ  َنَجاِتهِ  َأْسَبابِ  ِبَتْقِدیرِ  َوِعَناَیِتهِ  ،ِبهِ  U اللَّهِ  ُلْطفِ 
ْ ِ بِِعبَاِدي َ ًْال [: َوَقْوِلهِ  ،} 15] {الشعراء:إِن ا َمَعُ ْم ُ ْستَِمُعونَ [ :َتَعاَلى ِلَقْوِلهِ  ُمْنِجیهِ 

َ
أ فَ

بَُعونَ   َنَجاِتِهمْ  َطِریقَ  َأنَّ  َمِعي): ِإنَّ ( َنْفِسهِ  َعَلىاْلَمِعیَِّة  اْقِتَصاِرهِ  َوَوْجهُ ، }23] {الُدخان:إِن ُ ْم ُمت 
، َداِبرَ  َیْقَطعُ  ِبِفْعلٍ  ِإالَّ  َیْحُصلُ  َال  َوُجْنُدهُ  ِفْرَعْونُ  َأْدَرَكُهمْ  َأنْ  َبْعدَ   َفَال  ِلْلَعاَدةِ  َخاِرقٌ  اْلِفْعلُ  َوَهَذا اْلَعُدوِّ
   )2(الرَُّسوِل". َیدِ  َعَلى ِإالَّ  َیَقعُ 

 على داً اعتما قالها إنما لألمر، واحتیاطه قوته على اعتماداً  (َكّال)لم یقل uوموسى 
 تصرف،ی كیف وال فعل،ی ماذا عرفی ال أنه فالواقع، بعنایته ویحرسه بعینه، یكلؤه الذي U ربه
،  )3(آتي ال محالة فعین اهللا ترعاه المأزق هذا من والخالص الفرجأن  منه قیث الذي الشيء لكن

وَْحيْنَا إَِ  ُ وَ  [قال تعالى:  uثم جاء الفرج من رب رحیم إلى موسى 
َ
أ ِن اْ ِْب فَ

َ
أ

وِْد الَعِظيمِ  ْحَر فَاْ َفلََق فََ َن ُ   فِْرٍق َ لط   هو البحر ألن "ذلك ، }63] {الشعراء:بَِعَصاَك ا َ
 موسى ضرب فلما والسیولة، االستطراق من الخاص قانونها لها میاه والبحر أمامهم، من عائقهم

                                                           
  ).2599/ 5) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((1
  .)، بتصرف یسیر135/ 19) التحریر والتنویر، ((2
  ).10578/ 17) انظر: تفسیر الشعراوي، ((3
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 یعني كالطودْ  جانب كل: أي ْرٍق)فِ  (كل الجانبین، على الماء وانحصر انفلق البحر بعصاه
   )1(.العظیم" الجبل

  :uیعقوب  سیدنا ثقة: رابعاً 

 بفقد U اهللا ابتاله حینما ،Uبربه  uقد حدثنا القرآن الكریم عن ثقة سیدنا یعقوب ف  
 صابراً  ظل u یعقوب لكن بصره، فقد حتى شدیًدا حزًنا علیهما فحزن وبنیامین، یوسف ولدْیه

 إلیه، ُیِعیَدهما أن سبحانه اهللا في ورجاؤه أمله وازداد ولدیه، رجوع من ییأس مول ،Uاهللا  بقضاء
اهللا  بید األمل ألن قنوط، أو یأس دون عنهما یبحثوا أن اآلخرین أبنائه من uیعقوب  وطلب
I، تعالى على لسان یعقوب  قالu: ] ِخيِه َوَال

َ
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأ يَا بَِ   اْذَهبُوا َ تََحس 

في  و، } 87] {يوسف:َ يْ َُسوا ِمْن َرْوِح اِهللا إِن ُه َال َ يْ َُس ِمْن َرْوِح اِهللا إِال  الَقْوُم ا َ فُِرونَ 
 عباس، ابن قاله ،U اهللا رحمة من: أحدها: أقوال ثالثة) " اللَّهِ  َرْوحِ  ِمنْ  تَْیَأُسوا َوال( :قوله معنى

 ابن حكاه ،I اهللا توسعة من: والثالث، زید بنا قاله ،Y اهللا فرج من: والثاني، والضحاك
 اهللا نبي "أنّ : وقتادة الحسن وذكر ،)2("القلب غم من االستراحة: الروح: األصمعي قال، القاسم
 I باهللا ظّنه ساء وما ورائه، تعالى من باهللا ظّنه حسن أتى إالّ  قط بالء به ینزل لم u یعقوب
   )3(."نهار أو لیل من قط ساعة

 من حین بعد وبصره هأبناء له I اهللا رد سالمین، ولدیه له سیرجع I اهللا أنب لثقتهو 
ْ ًرا [قال تعالى: ، ورجاءه وأمله ثقته اهللا وحقق الزمن

َ
ْ ُفُسُ ْم أ

َ
لَْت لَُ ْم أ قَاَل بَْل َسو 

يًعا إِن ُه ُهَو الَعِليُم ا َكِ  تِ َِ  بِِهْم َ ِ
ْ
ْن يَأ

َ
يٌل َعَ  اُهللا أ   .}83] {يوسف:يمُ فََصْ ٌ َ ِ

إنه ألمل عجیب في ذلك القلب الوجیع، هذا الشعاع من أین جاء إلى قلب هذا الرجل    
  ، والشعور بوجوده ورحمته.U ، واالتصال الوثیق بهI الشیخ؟ إنه الرجاء في اهللا

 وقدره، قدرته والشهود ومالبسة التجلي ومعرفته، معرفة Iباهللا  اإلیمان قیمة وهذه
   )4(.الصالحین العبید مع األلوهیة شأن وٕادراك ورعایته، تهرحم ومالمسة

                                                           
  ).10579/ 17) تفسیر الشعراوي، ((1
  ).2/466) زاد المسیر في علم التفسیر، ابن الجوزي، ((2
  ).5/251) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، الثعلبي، ((3
  ).2026-2025/ 4) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((4
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الواجب على كل مسلم إذا أصیب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله القرطبي: " یقول  و
أن یتلقى ذلك بالصبر الجمیل، والرضا والتسلیم لمجریه علیه وهو العلیم الحكیم، ویقتدي بنبي 

   )1(." علیهم أجمعینوسائر النبیین، صلوات اهللا uاهللا یعقوب 
  :u أیوب سیدنا ثقة: خامساً 

اِ ِ َ [ قال تعالى:   رَْحُم ا ر 
َ
نَْت أ

َ
ِ َ ا     َوأ    َ س 

َ
ُه   ي وَب إِْذ نَاَدى َر  

َ
فَاْستََجبْنَا * َو 

ْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم رَْ َةً 
َ
] ِمْن ِعنِْدنَا وَِذْكَرى  ِلَْعابِِدينَ  َ ُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُ   َوآَتَ ْنَاهُ أ

 .} 84- 83{األنبياء:

ي وَب  َ بَْدنَا َواْذُكرْ [وقال تعاىل: 
َ
هُ  نَاَدى إِذْ        َر  

َ
   َ ِ يَْطانُ  َ س   بِنُْصٍب  ا ش 

اٌب  بَارِدٌ  ُمْغ ََسٌل  َهَذا بِرِْجِلَك  وََعَذاٍب*اْرُكْض   }. 42- 41ص:] {َوَ َ
 والصبر، ولكنها لالبتالء مثال تضرب وهي مشهورة ذائعة وصبره بأیو  ابتالء إن قصة

والذي اتفق علیه  القصة هذه في المأمون علیها، واختلف فیها، والحد تطغى بإسرائیلیات مشوبة
 I اهللا ابتاله وقد أّوابًا، صالحاً  عبداً  القرآن في جاء كما كان uأیوب  أن هو المفسرون

 ظل ولكنه جمیعا، والصحة واألهل المال بذهاب كان بتالءها أن ویبدو جمیال، صبرا فصبر
   )2(.له قسم بما ورضاه به، وثقته بربه، صلته على

 اهللا بتفریج ما به من كرب، فدعابالثقة  اً بلغ منه المرض منتهاه كان القلب عامر ولما 
 غایة منه شكایةال أن كما الُقرب، في غایة إلیه والشكایة بالشكوى، تضرًرا ال بالنجوى، متلذًذا

 ربه، على شیئاً  یقترح ولم بالئه، على صبراً  حاله بتغییر یدع لم السالم علیه ألنه الُبعد، في
   )3(.معه تأدباً 

 اللَّهِ  َواْسِتَجاَبةِ  اللَّهِ  َعَلى َتَوكُِّلهِ  َمْظَهرُ  ِألَنَّهُ  َأْحَواِلهِ  َبْینِ  ِمنْ  ِبالذِّْكرِ  اْلَحالُ  َهَذا "وُخصَّ 
رِّ  ِبَكْشفِ  ُدَعاَءهُ     )4(.َعْنُه" الضُّ

                                                           
  ).247/ 9() الجامع ألحكام القرآن، (1
  ).3021/ 5) انظر: في ظالل القرآن، سید قطب، ((2
  )، وفي ظالل القرآن، سید قطب، 485/ 3) انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة، ((3

)4 /2392.(  
  ).268/ 23) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((4
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 تضرب الذي الضر من یتململ وال بالبالء، صدره یضیق ال الصابر للعبد نموذج فهو
 فیدع عنه، البالء رفع U ربهمن  یطلب أن لیتحرج إنه بل األعصار، جمیع في األمثال به

  .السؤال عن وغناه بالحال علمه إلى اطمئنانا إلیه، كله األمر

 االستجابة، كانت األدب وبذلك الثقة بهذه ربه إلى أیوب فیها توجه لتيا اللحظة وفي
 برجله، األرض یركض وأن مقامه من یقوم أن وأمره الراحمین أرحم له استجابفالرحمة  وكانت
 أمره ثم األذى، من بدنه في كان ما جمیع فأذهب منها یغتسل أن وأمره عینا اهللا فأنبع ففعل

 في كان ما فأذهبت منها، یشرب أن وأمره أخرى عینا له فأنبع آخر مكان في األرض فضرب
   )1(.وباطنا ظاهرا العافیة وتكاملت السوء من باطنه

 تعاَلى ألنَّه أما عن إسناد المس إلى الشیطان فیرجع إلى عدة أسباب محتملة، منها:
 أو یغثه، فلم مظلومٌ  ثهاستغا أو ماِله، بكثرةِ  ُأعجبه ٕانَّ كما قیل، و  بوسوسِته فعل لما بذلك مسَّه
 أو بالذَّنبِ  اعترافاً  فیكون صبره متحان، أو الیغُزه ولم فداهنه كافر ملك ناحیة في مواشیه كانت
 وردِّه لدفِعه بالتوفیقِ  أو البالءِ  بكشفِ  ذلك یكفیه أنْ  في تعاَلى اهللا إلى فالتجأَ ، لألدبِ  مراعاةً 

برِ     )2(الجمیِل". بالصَّ

 الشدائد على لیصبروا uبحاله  العقول ألصحاب تذكیر uوفي قصة سیدنا أیوب 
 وذكره له،وابتهل إلیه وتضرع  I حیث دعاه لجأ، كما تعالى اهللا إلى ویلجئوا ،صبر كما

، ففرج اهللا تعالى عنه، فعاقبة العسر الیسر، وٕان العلیا، لتفریج الكربات وصفاته الحسنى بأسمائه
  النصر مع الصبر.

 یترتبان ال العالم هذا في والشقاء السعادة والشقاء، فإن الهوان على یدل ال البالء وٕان 
 ،األجر توفیة هيالصبر  عاقبة جزاء، وٕان دار لیست الدنیا وسیئها، ألن األعمال صالح على

   )3(البر. ومضاعفة

  
                                                           

  ).2392/ 4وفي ظالل القرآن، سید قطب، ()، 74/ 7) انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ((1
  )، بتصرف یسیر.229-228/ 7السعود، (و ) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أب(2
)، ومحاسن التأویل، 319/ 2) انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، البنتني إقلیما، التناري بلدا، ((3

  ).213/ 7القاسمي، (
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   .تعالى باهللالواثقین  المؤمنین من نماذج: الثاني المطلب
، ومن األخیار األبرار - رضوان اهللا علیهم –كرام المؤمنین من الصحابة الأما عن ثقة 

 r، ومنهجه واتباع سنته والتأسي به في كل حاالته، فالنبي rمن المؤمنین الذین رباهم النبي 
فقد وثق الصحابة الكرام بربهم، واقتفى التابعون ، Iمن علم الصحابة معنى الثقة باهللا 

  :Iمؤمنین باهللا الصحابة في ذلك، وفیما یلى حوادث تظهر ثقة ال
  :األحزاب غزوة في rمحمد  أصحاب ثقة: أوالً 

نرى صورة المؤمنین الواثقین بربهم وتأییده، قال  -  غزوة الخندق - هذه الغزوة في    
ْحَزاَب قَا ُوا َهَذا َما وََعَدنَا اُهللا َورَُسوُ ُ وََصَدَق اُهللا [تعالى: 

َ
ى ا ُمْؤِمنُوَن األ

َ
ا َرأ َو َم 

 .}22] {األحزاب:َوَما َزاَدُهْم إِال  إِيَمانًا َو َْسِليًما َورَُسوُ ُ 
المشرقة الوضیئة، في نرى هنا صورة اإلیمان الواثق المطمئن، وصورة المؤمنین  

، وفي لقاء الخطر یزلزل قلوبهم، فتتخذ منه مادة للطمأنینة والثقة واالستبشار مواجهة الخطوب
  والیقین.

في  Iعلى الرغم من ثقتهم التامة بنصر اهللا شدید، و قد واجههم هول ضخم، وكرب ف
  النهایة إال أن الهول كان حاضرًا یزلزلهم، ویكرب أنفاسهم.

في الدعوات، وكانت هناك  I، وأدركوا سنن اهللا Uلكن مع ذلك كله لم تنقطع صلتهم باهللا 
 إال علیهم األحزاب عاجتما زادهم ، یقول الطبري: "وما)I)1ة التي ال تتزعزع بثبات سنن اهللا الثق

   )2(األعداء". على والظفر النصر به ورزقهم وأمره، لقضائه وتسلیما ، Iباهللا  إیمانا

 ِمنْ  الَِّذي اْلَخْوفِ  َعَلى َخْوًفا - النظر إلى تكالب الكفار – َیِزْدُهمْ  َلمْ  ویقول ابن عاشور: "
 َشاِغلُ  َواْلَهَلعِ  اْلَخْوفِ  َعنِ  َشَغَلُهمْ  َبلْ  الشَِّدیُد، اْلَعُدوُّ  ُیَناِزَلهُ  َأنْ  ُمَتَرقِّبٍ  ِلُكلِّ  َیْحُصلَ  َأنْ  َشْأِنهِ 

 َرُسوِلهِ  ِلَسانِ  َعَلى I اللَّهُ  َوَعَدُهمُ  َوِفیَما ِبهِ  َأْخَبَرُهمْ  ِفیَما r الرَُّسولِ  ِصْدقِ  َعَلى ِبَذِلكَ  اِالْسِتْدَاللِ 
r  َ3(."اْلُمَتَرقَّبِ  ِبالنَّْصرِ  اِالْسِتْبَشارِ  ِإَلى اْلَخْوفِ  اِطرِ َخوَ  َعنْ  ُنُفوُسُهمْ  َفَأْعَرَضتْ  النَّْصرِ  ِمن(   

                                                           
  ).2843/ 5ظالل القرآن، سید قطب، () انظر: في (1
  ).236/ 20) جامع البیان في تأویل آي القرآن، الطبري، ((2
    )، بتصرف یسیر.305/ 21) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((3
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 I اهللا جعلت ألنها فقط اهللا بإذن الكثیرة الفئة غلبت القلیلة الفئة تلكوالذي نراه أن 
  .حزاباأل المؤمنون وهزم، منه بروحالنصر  فتجلى ومؤیدها ،وناصرها ،حلیفها

 والشدة والخطر بالهول مرة ضقنا أو مرة، فزعنا أو مرة، زلزلنا أو مرة، ضعفنا نرانا فحین
 نصلح نعد لم أننا أو هلكنا، أننا ونحسب نهلع وأال أنفسنا، من نیأس أال فعلینا ..والضیق 

 والطمأنینة، الثقة ونسترد الكبوة، من الوثقى، لننهض بل علینا التمسك بالعروة! أبدا عظیم لشيء
   )1(.ونطمئن ونقوى ونستقر، ر، فنثبتبالنص بشیرا الزلزال من ونتخذ
  :- السالم علیهما –إسماعیل  أم ثقة: ثانیاً 

 وبروح السماء، برب واثق بقلب الصحراء سكنت -علیهما السالم – اسماعیل أم وهذه  
  سقاء. خیر زمزم لها فكان والعطاء، البقاء بیده من تعلم

لَ ( : -رضي اهللا عنهما –َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ   ُأمِّ  ِقَبلِ  ِمنْ  )2(الِمْنَطقَ  النَِّساءُ  اتََّخذَ  امَ  َأوَّ
 َوِهيَ  ِإْسَماِعیلَ  َوِباْبِنَها ِإْبرَاِهیمُ  ِبَها َجاءَ  ُثمَّ  َساَرَة، َعَلى َأَثَرَها ِلُتَعفِّيَ  ِمْنَطًقا اتََّخَذتْ  ِإْسَماِعیَل،

 ِبَمكَّةَ  َوَلْیَس  الَمْسِجِد، َأْعَلى ِفي َزْمَزمَ  ْوقَ فَ  َدْوَحٍة، ِعْندَ  الَبْیتِ  ِعْندَ  َوَضَعُهَما َحتَّى ُتْرِضُعُه،
 َماٌء، ِفیهِ  َوِسَقاءً  َتْمٌر، ِفیهِ  ِجرَاًبا ِعْنَدُهَما َوَوَضعَ  ُهَناِلَك، َفَوَضَعُهَما َماٌء، ِبَها َوَلْیَس  َأَحٌد، َیْوَمِئذٍ 

 الَواِدي، ِبَهَذا َوَتْتُرُكَنا َتْذَهبُ  َأْینَ  ِإْبرَاِهیُم، َیا: َفَقاَلتْ  یلَ ِإْسَماعِ  ُأمُّ  َفَتِبَعْتهُ  ُمْنَطِلًقا، ِإْبرَاِهیمُ  َقفَّى ُثمَّ 
 آللَّهُ : َلهُ  َفَقاَلتْ  ِإَلْیَها، َیْلَتِفتُ  الَ  َوَجَعلَ  ِمرَارًا، َذِلكَ  َلهُ  َفَقاَلتْ  َشْيٌء؟ َوالَ  ِإْنٌس  ِفیهِ  َلْیَس  الَِّذي
 ِعْندَ  َكانَ  ِإَذا َحتَّى ِإْبرَاِهیمُ  َفاْنَطَلقَ  َرَجَعْت، ُثمَّ  ُیَضیُِّعَنا، الَ  ِإَذنْ : اَلتْ قَ  َنَعْم، َقالَ  ِبَهَذا؟ َأَمَركَ  الَِّذي
رَب  [: َفَقالَ  َیَدْیهِ  َوَرَفعَ  الَكِلَماِت، ِبَهُؤَالءِ  َدَعا ُثمَّ  الَبْیَت، ِبَوْجِههِ  اْسَتْقَبلَ  َیَرْوَنُه، الَ  َحْیثُ  الثَِّنیَّةِ 

ْسَكنُْت  إِ   
َ
َك  ِعنْدَ  َزْرٍع  ِذي َ ْ ِ  بَِوادٍ  ُذر   ِ   ِمنْ  أ مِ  بَ ْتِ  َبَلغَ  َحتَّى - }37: إبراهيم] {ا ُمَحر 

 الَماِء، َذِلكَ  ِمنْ  َوَتْشَربُ  ِإْسَماِعیلَ  ُتْرِضعُ  ِإْسَماِعیلَ  ُأمُّ  َوَجَعَلتْ "  }37: إبراهيم] { َْشُكُرونَ [ - 
 َیَتَلبَُّط، َقالَ  َأوْ  َیَتَلوَّى، ِإَلْیهِ  َتْنُظرُ  َوَجَعَلتْ  اْبُنَها، َوَعِطَش  َعِطَشتْ  السَِّقاءِ  ِفي َما َنِفدَ  ِإَذا َحتَّى

َفا َفَوَجَدتِ  ِإَلْیِه، َتْنُظرَ  َأنْ  َكرَاِهَیةَ  َفاْنَطَلَقتْ   ثُمَّ  َعَلْیِه، َفَقاَمتْ  َیِلیَها، اَألْرضِ  ِفي َجَبلٍ  َأْقَربَ  الصَّ

                                                           
  .)2844/ 5في ظالل القرآن، سید قطب،(انظر: ) (1
َتْلَبَس المرأُة ثوَبها ثم َتُشّد َوَسطها بشيء ) الِمْنَطق: بكسر المیم وفتح الطاء بینهما نون،  الِنطاق: وهو أن (2

وَتْرَفع وَسط ثوبها وُتْرِسله على األسفل عند ُمعاناة األشغال لئال َتْعُثَر في َذْیلها، وجمُعه: َمناِطُق. انظر: 
)، وٕارشاد الساري لشرح صحیح 255/ 15عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین العیني، (

  ).352/ 5ني، (البخاري، القسطال
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َفا ِمنَ  َفَهَبَطتْ  َأَحًدا، َترَ  َفَلمْ  َأَحًدا َتَرى َهلْ  ْنُظرُ تَ  الَواِديَ  اْسَتْقَبَلتِ   الَواِديَ  َبَلَغتِ  ِإَذا َحتَّى الصَّ
 الَمْرَوةَ  َأَتتِ  ُثمَّ  الَواِدَي، َجاَوَزتِ  َحتَّى الَمْجُهودِ  اِإلْنَسانِ  َسْعيَ  َسَعتْ  ُثمَّ  ِدْرِعَها، َطَرفَ  َرَفَعتْ 
 َقالَ : َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ  َمرَّاٍت، َسْبعَ  َذِلكَ  َفَفَعَلتْ  َأَحًدا، َترَ  َفَلمْ  َأَحًدا َتَرى َهلْ  َوَنَظَرتْ  َعَلْیَها َفَقاَمتْ 
 -  َصهٍ  َفَقاَلتْ  َصْوتًا، َسِمَعتْ  الَمْرَوةِ  َعَلى َأْشَرَفتْ  َفَلمَّا »َبْیَنُهَما النَّاسِ  َسْعيُ  َفَذِلكَ : « rالنَِّبيُّ 

 ِهيَ  َفِإَذا ِغَواٌث، ِعْنَدكَ  َكانَ  ِإنْ  َأْسَمْعتَ  َقدْ : َفَقاَلتْ  َأْیًضا، َفَسِمَعتْ  َتَسمََّعْت، ُثمَّ  ،- َنْفَسَها ُتِریدُ 
ُضهُ  َفَجَعَلتْ  الَماُء، َظَهرَ  َحتَّى ِبَجَناِحِه، َقالَ  َأوْ  ِبَعِقِبِه، َفَبَحثَ  َزْمَزَم، َمْوِضعِ  ِعْندَ  ِباْلَمَلكِ   ُتَحوِّ
 اْبنُ  َقالَ . َتْغِرفُ  َما َبْعدَ  َیُفورُ  َوُهوَ  ِسَقاِئَها ِفي الَماءِ  ِمنَ  َتْغِرفُ  َوَجَعَلتْ  َذا،َهكَ  ِبَیِدَها َوَتُقولُ 
 ،- الَماءِ  ِمنَ  َتْغِرفْ  َلمْ  َلوْ : َقالَ  َأوْ  -  َزْمَزمَ  َتَرَكتْ  َلوْ  ِإْسَماِعیَل، ُأمَّ  اللَّهُ  َیْرَحمُ : " rَقاَل : َعبَّاسٍ 
ْیَعَة، َتَخاُفوا الَ : الَمَلكُ  َلَها َفَقالَ  َوَلَدَها، َوَأْرَضَعتْ  َفَشِرَبتْ : َقالَ  ،" َمِعیًنا اَعْینً  َزْمَزمُ  َلَكاَنتْ   الضَّ

 ِمنَ  ُمْرَتِفًعا الَبْیتُ  َوَكانَ  َأْهَلُه، ُیِضیعُ  الَ  اللَّهَ  َوإِنَّ  َوَأُبوُه، الُغَالمُ  َهَذا َیْبِني اللَِّه، َبْیتَ  ُهَنا َها َفِإنَّ 
   )1(.)َوِشَماِلهِ  َیِمیِنهِ  َعنْ  َفتَْأُخذُ  السُُّیوُل، تَْأِتیهِ  َكالرَّاِبَیِة، اَألْرضِ 

 وولدها - السالم علیها-  هاجر حفظ U اهللا أن كیف العظیمة القصة هذه في فتأمل
  :منها عدة، بكرامات وأكرمها إسماعیل،

 السبب كانت فقد ،زمزم ماء بنبع وأكرمها وولدها، حفظها بل یضیعها، لم اهللا أن: أوالً 
: r النبي عنه قال زمزم، ماء فخرج األرض، في برجله لیضرب ملكا اهللا أرسل فقد خروجه، في

  ).معینا عینا زمزم لكانت الماء من تغرف لم لو(

 الحج أركان من ركنا عنه؛ وبحثها الماء، طلب في وسعیها تعبها جعل I اهللا أن: ثانیا
 یمانهاإ بسببوغیرها  الكرامات هذه كل ،)بینهما الناس سعي كفذل: (r قال بها، إال یتم ال التي

   )2(.علیه توكلها وصدق علیه، اعتمادها وقوة به، ووثوقها بربها،

  :-  السالم علیهما –موسى  أم ثقة: ثالثاً 

، وكیف خافت على - علیهما السالم  –عند أم سیدنا موسى جلیة  Iتظهر الثقة باهللا   
 Iا تجبر على بني إسرائیل بقتل أوالدهم، لكنها اطمأنت ألمر اهللا ابنها من بطش فرعون عندم

م  [بإلقاء ابنها في البحر رغم قساوة هذا الفعل على قلبها، حیث قال تعالى: 
ُ
وَْحيْنَا إَِ  أ

َ
َوأ

                                                           
  ).142/ 4)، (3364) صحیح البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب، (ح: (1

  . https://saaid.net/rasael/647.htm ) مقال عن الثقة باهللا، عبده قاید الذریبي، موقع صید الفوائد،2(

https://saaid.net/rasael/647.htm
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لِْقيِه ِ  ا َم  َوَال َ َاِ  َوَال َ ْزَ 
َ
رِْضِعيِه فَإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه فَأ

َ
ْن أ

َ
وهُ إَِ ِْك ُ وَ  أ ِ  إِن ا َراد 

 .}7] {القصص:وََجاِعلُوهُ ِمَن ا ُمرَْسِل َ 
 لما بربها ثقتها كمال لوال إذ تعالى، باهللا ثقتها عین هو هذا فعلها فإن قال ابن القیم: "  

 أو ینتهي حیث إلى وجریانه أمواجه، به تتالعب الماء، تیار في كبدها وفلذة بولدها ألقت
   )1(.یقف"

 وهذا، رسوال I اهللا ویجعله كیدهم، من لمسْ ویَ  سیكبر وأنه علیها، سیرده بأنه شرهافب"
 فإنها روعها، ویسكن قلبها، لیطمئن موسى، ألم البشارة هذه وتقدیم الجلیلة، البشائر أعظم من

   )2(."الیم في ألقته به، أمرت ما وفعلت علیه، خافت

أم موسى بولدها راضیة مرضیة قد أبدلها  ولم یكن بین الشدة والفرج إال القلیل، فرجعت
ِه َ ْ َ َقر  َ يْنَُها َوَال َ َْزَن َوِ َْعلََم [بعد خوفها أمنًا، ولهذا قال تعالى:  Iاهللا  م 

ُ
فَرََدْدنَاهُ إَِ  أ

ْ َ َُهْم َال َ ْعلَُمونَ 
َ
ن  وَْعَد اِهللا َحق  َولَِ ن  أ

َ
 .}13] {القصص:أ

یَماءِ  ِمنَ " َحقٌّ) اللَّهِ  َوْعدَ  َأنَّ  مَ وفي قوله: (َوِلَتْعلَ   َنْصَرُهمْ  ِبَأنَّ  اْلُمْؤِمِنینَ  َتْذِكیرِ  ِإَلى اْإلِ
   )3(."ِمْنهُ  َلُهمْ  َمَفرَّ  َال  َوِعیَدُهمْ  ِبَأنَّ  اْلُمْشِرِكینَ  َوَوِعیدِ  ِحیٍن، َبْعدَ  َحاِصلٌ 

 وكان قلبها ،I قت باهللاحین وث –السالم  علیهما - موسى ن أموأقول وباهللا التوفیق: إ
بأن قر  Iفي الیم، فجزاها اهللا  بولدها لقتألها ابنها  ادٌّ بأنه رَ به  وموقناً  I اهللا بروح اً مربوط
  برفع مكانته ومنزلته بأن جعله رسوًال كریمًا.و وعودته إلیها،  ،ببقائه عینها

ن اتقاه بعد فسبحان من بیده األمر، ما شاء كان، وما لم یشأ لم یكن، الذي یجعل لم
  كل هم فرجا وبعد كل ضیق مخرجا.

  : -رحمة اهللا علیها –فرعون  زوجة آسیا ثقة: رابعاً 

ةَ فِرَْعْوَن إِْذ قَالَْت رَب  ابِْن ِ  [قال تعالى:   
َ
ْ َرأ يَن آََمنُوا اِ ِ َب اُهللا َمثًَال  ِ   َوَ َ

ا ِِم َ ِعنَْدَك بَ ْتًا ِ  ا َن ِة َوَ  ِ  ِمْن فِرَْعْوَن   .}11] {التَّحريم:َوَ َمِلِه َوَ  ِ  ِمَن الَقْوِم الظ 

                                                           
  ).142/ 2إیاك نعبد وٕایاك نستعین، ( ) مدارج السالكین بین منازل(1
  ).612) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: (2
  ).86/ 20) التحریر والتنویر، ابن عاشور، ((3
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  یقول الطبري: " وضرب اهللا مثال للذین صدقوا اهللا ووحدوه، امرأة فرعون التي آمنت    
، وهي تحت عدّو من أعداء اهللا كافر، فلم یضّرها u ووحدته، وصّدقت رسوله موسى Iباهللا 

قة باهللا، وكان من قضاء اهللا في خلقه أن ال تزر وازرة وزر كفر زوجها، إذ كانت مؤمنة واث
أخرى، وأن لكّل نفس ما كسبت، إذ قالت: (َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْیتًا ِفي اْلَجنَِّة) ، فاستجاب اهللا 

وكانت واثقة مصدقة بالبعث  جهاده حق اهللا في جاهدتألنها  ،)1(لها فبنى لها بیًتا في الجنة"
اإلیمان  نور من قلبها في دخل بما العین، قریرة مطمئنة آمنة وهىاها اهللا آن القته والجزاء فجز 

  )2(جنة حتى كأنها رأتها رأي العین.ال ثقتها بنعیمبعطاء اهللا لها وب

 المطالب، أجل لربها وسؤالها لربها، والتضرع باإلیمان I اهللا وصفها یقول السعدي: "و 
 الخبیثة، وأعماله فرعون فتنة من اهللا ینجیها أن وسؤالها ریم،الك الرب ومجاورة الجنة، دخول وهو
   )3(".الفتن من ونجاة تام، وثبات كامل، إیمان في فعاشت لها، اهللا فاستجاب ظالم، كل فتنة ومن

 الصبر على همحثالدین، و  على والثبات بالطاعة، التمسكترغیب للمؤمنین في  هذا وفي
 أذى على صبرت حین فرعون امرأة من أضعف الشدة عند الصبر في تكونوا ال أي الشدة، في

 من والنوازل المحن عند الخالص ومسألة لیهإ وااللتجاء باهللا االستعاذة أن على ودلیل فرعون،
   )4(.الصالحین سیر

فرحًا  فیا الجنة في بیتك فرأیت ناصرك، اهللا بأن ثقتكول صبرك،ل آسیا یا درك للهف
  .كِ لهناءَ 

  :Iبربهم  طالوت جنود بعض ثقة: مساً اخ

ْت فِئًَة [ قال تعالى:   ُهْم ُ َالقُو اِهللا َ ْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَ   
َ
وَن   يَن َ ُظن  ِ

قَاَل ا  
ابِِر نَ  َ ةً بِإِْذِن اِهللا َواُهللا َمَع ا ص  ، أي: لما تملَّك طالوت ببني إسرائیل }249] {البقرة:َكثِ

 الثالثمائة نحو والقلة المؤمنة معه ل عدوهم، فلما فصل طالوتواستقر له الملك تجهزوا لقتا
فلما رأوا هذا العدو بكثرة َعددهم  بجنود بني إسرائیل وكانوا عددا كثیرا وجما غفیرا،فقط  رجل

                                                           
  )، بتصرف یسیر.499/ 23) جامع البیان في تأویل آي القرآن، ((1
  )168/ 28) انظر: تفسیر المراغي، ((2
  ).875حمن في تفسیر كالم المنان، (ص: ) تیسیر الكریم الر (3
  )، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل، النسفي، 203/ 18) انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ((4

  ).217/ 19)، واللباب في علوم الكتاب، النعماني، (508/ 3(
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 الذین فأجاب األشداء، وجنوده بجالوت الیوم لنا قدرة ال: القول إال حینها یملكوا لم وُعددهم،
 ومطمئنین لباقیهم مثبتین الراسخ، والیقین الثابت اإلیمان أهل وهم ،Iاهللا  بلقاء یوقنون

النصر ال عالقة له بالكثرة  ومشیئته بإرادته، و لخواطرهم، بثقتهم بنصر اهللا لعباده المؤمنین
 مع الكثرة تغني فال اهللا، أذله من والذلیل ،I اهللا أعزه من والعزیز تعالى، هللا فاألمروالقلة، 
 وأمره اهللا بإذن غلبت صابرة، مؤمنة قلیلة جماعة من وكم نصره، مع القلة رتض وال خذالنه،
 لمعونة جالب فأعظم والتوفیق، والمعونة بالنصرباغیة، واهللا مع الصابرین  كافرة كثیرة جماعة

   )I.)1 هللا العبد صبر اهللا
 وال I اهللا بنصر نثق أن علینا یجبف ،ومالزمة الصبر القتال على وفیه تحریض   

  .والعتاد العدد قلَّ  مهما نتخاذل

 الصغیر الواقع یرى ألنه وتصوراته موازینه تتغیر I باهللا یتصل الذي القلب أن والعبرة
 الواقع وراء كلها األمور أصل وٕالى الواصل، الممتد الكبیر الواقع إلى وراءه تمتد بعین المحدود
 للصادقین اهللا ووعد به، واعتصم باهللا ووثق الكامل اإلیمان حقق ألنه وذلك المحدود، الصغیر
   )2(.به المطلقة الثقةو  باإلیمان وٕانما بالعدد یتعلق ال بالنصر المؤمنین

  

  

  

  

  
  
  
  

  
                                                           

)، وتیسیر الكریم الرحمن في 243/ 1السعود، ( و) انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أب(1
  ).108تفسیر كالم المنان، السعدي، (ص: 

  ).263/ 1ظالل القرآن، سید قطب، (في ) انظر: (2
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  ـاتمــــةــالخ
الحمدهللا بعدد ما خط القلم وله الثناء كلما تمت الصالحات، والشكر لربي كلما بزغ في 

عیني ویا سندي، یا من الیك مددت سمائي نجم وأضاء في كوني أمنیات، الحمد لك ربي یا م
نًا وتعثرت احیأغامرت به، نجحت الذي طویل ال يطریقفي یدي، فكان التوفیق سبیلي وسؤددي، 

ما كان من صواب وخیر فهو به الرحمن فلغایتي ، وأتممُت كتابة رسالتي، أخرى، حتى وصلت 
 بذلت بهوقت كل بب ، فأعطني یا ر الشیطان منن خطأ أو سهو فبذنبي و هادیني، وما كان م

ني بخیر ، واجز رضاك واألجر العظیم وحسن الختام النوم والراحة بها كل لحظة حرمتبجهًدا و 
   لجودك و الوداد، أما بعد: ةالجزاء فإني فقیر 

ومع مسك الختام لنقف على خالصة الكالم في بحث بعنوان: ( الثقة باهللا تعالى في 
  وعیة).دراسة قرآنیة موض –ضوء القرآن الكریم 
  أوًال: أهم النتائج:

ظهر لنا المعنى اللغوي لوثق وذلك من خالل المعاجم اللغویة، وقد اجتهدت في وضع  -1
 .للثقة باهللا تعالى تعریف اصطالحي

اتضح لنا أهمیة الثقة باهللا تعالى في حیاة المسلمین، وكیف أنها تمثل أصل التوحید  -2
 واالعتقاد، وأنها من أصول العبادة واإلیمان.

تعلق القلب باهللا تعالى مع األخذ باألسباب تعالى تعني أن الثقة باهللا بینت الدراسة  -3
 الشرعیة، ونزع الثقة بالمخلوق مهما كان مركزه أو نفوذه.

دوافع الثقة باهللا تعالى المتمثلة بأركان اإلیمان التي هي األساس في تقویة أبرزت الدراسة  -4
 .Uثقة المسلم بربه 

، والرضا Iر الثقة باهللا تعالى التي تتمثل بحسن التوكل على اهللا مظاهبینت الدراسة  -5
كبیرة حارب جحافل الیأس بتوكله  U، ومتى كانت ثقة المرء باهللا Yبقضائه، والیقین به 

، ووثق أن اهللا لن یخلفه وعده من Iوبكل ما یقدره له، وأحسن الظن به  Iورضاه باهللا 
 والنعیم السرمدي في اآلخرة جزاء احتسابه ورضاه.المعیة والتوفیق والسداد في الدنیا، 

، وبرحمته، وبرزقه، Iمجاالت الثقة باهللا تعالى والتي تتمثل بالثقة بعلمه أبرزت الدراسة  -6
الدعاء وتفریج الكربات، فما أرضى من قلٍب َتَشبََّع ثقة ویقینًا باهللا  Iوبنصره، وباستجابته 

I  مصیره بید اهللا  حیاته، وعلم أنفي شتى أموره ومجاالتU  فاطمئن، وما أسعدها من
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طاء وعطاءه ذلك، وما أهنأ قلب یثق بأن منع اهللا ع Iروٍح اشتهت الجنة فسألت اهللا 
لكثرة وادلهام األحزان، بل توجه إلى اهللا بالدعاء بلسان واثق أن الفرج عطاء، فلم یحزن 

 بیده.

عظیمة، وأن  Iه عند اهللا أن العبد كلما زادت كروبه، كانت مكانتأظهرت الدراسة  -7
 .Iالكروب لیست للعقوبة بل جاءت لترده إلى توحید اهللا 

 بها تسكن مطلقة، ثقة به وثق المعرفة حق اهللا عرف كلما العبد أنوضحت الدراسة   -8
 .قلبه إلیها ویطمئن نفسه،

لدنیا ثمارًا كثیرة، وقد ذكرت أبرز هذه الثمار في ا Iأن للثقة بما عند اهللا بینت الدراسة  -9
وقدره، عدم الندم على ما فات،  Iواآلخرة، ومن الثمرات الدنیویة: الرضا بقضاء اهللا 

الیأس مما في أیدي الناس، من توكل على اهللا كفاه، من استجار من عذاب اهللا أجاره، 
 راحة النفس وسالمة القلب وسعادته وطمأنینته، أما الثمرات األخرویة تمثلت بدخول

الكریم وهما  I، ورؤیة وجه اهللا Iحالل رضوان اهللا لى الدرجات، وإ الجنة، والفوز بأع
 أعظم نعیم یتمتع به أهل الجنة.

یزید سواء كانوا أنبیاء أو مؤمنین،  Iأن التأمل في أحوال الواثقین باهللا أبرزت الدراسة  - 10
 ، ویدفعه إلى مزید من العمل.Iمن إیمان المسلم ومن ثقته باهللا 

من العصور  Iا الحالي أحوج ما یكون إلى التمسك بالثقة باهللا أن عصرنبینت الدراسة  - 11
ولحالة الضعف التي تعیشها األمة من القهر ، لما نجده من الفتن واالبتالءات، السابقة

والذل واالستبداد والطغیان، فحاجة األمة اإلسالمیة في كافة أنحاء البالد إلى التمسك 
على قلوبهم ألنهم بثقتهم ویقینهم  Iیربط اهللا هي الحبل الذي به التي  Iبالثقة باهللا 

غ رایات اإلسالم سینتصرون وستبز  ،بالنصر والغلبة لإلسالم وأنه ظاهر على كل األدیان
 خفاقة.

  التوصیات:ثانیًا: 

في  Iبضرورة حث األمة على غرس الثقة باهللا والخطباء أوصي العلماء والوعاظ   -1
 في العصر الحالي هو ثقتهم ویقینهم بأن اهللا ون، ألن أحوج ما یكون إلیه المسلمنفوسها
I  بعینه التي ال تنام.وحافظهم  مومعینه ،كافیهم وناصرهم 

 .Iباهللا تعزز ثقة المؤمنین أوصي وسائل اإلعالم بضرورة إعداد برامج خاصة   -2
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أوصي طلبة العلم بضرورة التركیز والبحث في الموضوعات القرآنیة الهامة التي تساهم  -3
لمشاكل التي تواجه األمة من منظور قرآني، وتتناسب مع أحداث الواقع في حل ا

 ومجریات العصر.

 كانت مهما األعداء، على لنا بنصره والثقة ،Iباهللا  بالثقة والمسلمین نفسي أوصي  -4
 وسیحل حلیفنا، فالنصر والعتاد، بالعدد األعداء تفوق من ظهر ومهما واألحزان، الهموم
 وستبكي خفاقة، النصر رایات وسنرى األقصى، المسجد اتباح في وسنصلي الفرج،

 سجدات Iهللا  وسنسجد الُحلل، أبهى الشام عروس وستلبس بالنصر، فرحاً  الشام یاسمین
، وبشر المبین والفتح والتمكین، بالنصر، لنا وعده بتحقیق ومنته؛ فضله على شكر

  .المؤمنین
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  والمراجع المصادر

 الدوسري اهللا عبد بن خلف بن محمد بن الرحمن عبد: المؤلف العقیدة، لمهمات دةالمفی األجوبة
 .م 1982 -  هـ 1402/ 1ط الكویت، األرقم، دار مكتبة: الناشر ،)هـ1399: المتوفى(

 ،)هـ505: المتوفى( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو: المؤلف الدین، علوم إحیاء
 .بیروت – المعرفة دار: الناشر

 عمر+ األرناؤوط شعیب:  المحقق المقدسي، مفلح بن محمد اهللا عبد: المؤلف الشرعیة، اآلداب
 .م1999- ه1419/ 3ط بیروت،- الرسالة مؤسسة: النشر دار القیام،

 البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: المؤلف والدین، الدنیا أدب
 تاریخ طبعة، بدون الحیاة، مكتبة دار: الناشر ،)ـه450: المتوفى( بالماوردي الشهیر
 .م1986: النشر

 أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد: المؤلف الصغرى، األربعون
 الكتاب دار: الناشر األثري، الحویني إسحاق أبو: المحقق ،)هـ458: المتوفى( البیهقي بكر

 .م1408/  1ط بیروت، – العربي

 الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد: المؤلف البخاري، صحیح لشرح الساري إرشاد
: الناشر ،)هـ923: المتوفى( الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي القسطالني

 .هـ 1323/ 7ط مصر، األمیریة، الكبرى المطبعة

 العمادي محمد بن محمد القاضي: المؤلف الكریم، الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد
: الناشر حالق، حسن صبحي محمد الشیخ: علیه وعلق أحادیثه خرج ،)هـ982: المتوفى(

 .م2001 -هـ1421/ 1ط الفكر، دار

 عبد بن فوزان بن صالح: المؤلف واإللحاد، الشرك أهل على والرد االعتقاد صحیح إلى اإلرشاد
 .م1999 -  هـ1420/ 4ط الجوزي، ابن دار: الناشر الفوزان، اهللا

 هذا م،2010 دیسمبر=  هـ 1432 المحرم: في تحمیله تم ،1 – الحدیث أهل ملتقى أرشیف
 اإلنترنت، على موقع العام، الشرعي المنتدى: یضم الجزء

http://www.ahlalhdeeth.com  . 

http://www.ahlalhdeeth.com
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 .م 2010 -  هـ 4/1431ط الشحود، نایف بن علي: وٕاعداد جمع اإلیماِن، َأركانُ 

: المتوفى( اهللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: المؤلف البالغة، أساس
لبنان،  - بیروت -العلمیة الكتب دار: الناشر السود، عیون باسل محمد: تحقیق ،)هـ538

 .م1998 - هـ1419 /1ط

 البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر أبو: المؤلف األصحاب، معرفة في االستیعاب
 دار: الناشر البجاوي، محمد علي: المحقق ،)هـ463: المتوفى( القرطبي النمري عاصم بن

 .م 1992 -  هـ 1412/ 1ط بیروت، الجیل،

 بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو: المؤلف الصحابة، معرفة في الغابة أسد
 ،)هـ630: المتوفى( األثیر ابن الدین عز الجزري، الشیباني الواحد عبد بن الكریم عبد

 .م1989 - هـ1409: النشر عام بیروت، – الفكر دار: الناشر

: الناشر الحمد، أحمد بن إبراهیم بن محمد: المؤلف ،)نظمه عقائده، شرائعه، حقیقته،( اإلسالم
 .م2014- ه1435/ 1ط خزیمة، بن دار

 الشؤون وزارة: الناشر السحیم، صالح بن اهللا عبد بن محمد: فالمؤل ومبادؤه، أصوله اإلسالم
 .هـ1421/ 1ط السعودیة، العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: المؤلف الصحابة، تمییز في اإلصابة
 معوض، محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق ،)هـ852: المتوفى( العسقالني

 .هـ 1415/ 1ط بیروت، – العلمیة الكتب دار: الناشر

 الشؤون وزارة: الناشر العلماء، من نخبة: المؤلف والسنة، الكتاب ضوء في اإلیمان أصول
   السعودیة، العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة

 .هـ1421/ 1ط

 .العالمیة المدینة جامعة العالمیة، المدینة جامعة مناهج ،2 وطرقها الدعوة أصول

 200: بعنوان - أیضا -  نشر الكتاب( المنصورة الناجیة الطائفة العتقاد المنشورة السنة أعالم
: المتوفى( الحكمي علي بن أحمد بن حافظ: المؤلف ،)االسالمیة العقیدة في وجواب سؤال



207  

 والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة: الناشر القاضي، حازم: تحقیق ،)هـ1377
 .هـ1422/ 2ط السعودیة، العربیة المملكة - واإلرشاد

 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیر: المؤلف األعالم،
 .م 2002/ 15ط للمالیین، العلم دار: الناشر ،)هـ1396: المتوفى(

 .ناشر بدون طبعة، بدون السبت، عثمان بن خالد: الشیخ: المؤلف القلوب، أعمال

 الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف الشیطان، مصاید من اللهفان إغاثة
 المعارف، مكتبة: الناشر الفقي، حامد محمد: المحقق ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن

 .السعودیة العربیة المملكة الریاض،

 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعید أبو الدین ناصر: المؤلف التأویل، سراروأ التنزیل أنوار
: الناشر المرعشلي، الرحمن عبد محمد: تحقیق ،)هـ685: المتوفى( البیضاوي الشیرازي

 .هـ1418/ 1ط بیروت، - العربي التراث إحیاء دار

: الناشر ،)ـه1402: المتوفى( الخطیب بن اللطیف عبد محمد محمد: المؤلف التفاسیر، أوضح
 .م1964 -  هـ1383/ 6ط المصریة، المطبعة

 بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر: المؤلف الكبیر، العلي لكالم التفاسیر أیسر
 .م2003 - هــ1424 /5المنورة، ط المدینة -والحكم العلوم مكتبة: الناشر الجزائري،

 .2ط الوطن، دار: الناشر الحمد، براهیمإ بن محمد: الشیخ تألیف والقدر، بالقضاء اإلیمان

 .م2002 – ه1423/ 1ط خزیمة، ابن دار: الناشر الحمد، محمد. د اآلخر، بالیوم اإلیمان

 الحمید عبد بن اهللا عبد: المؤلف والجماعة، السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقیقته، اإلیمان
 الوطن مدار: الناشر صالح، بن الرحمن عبد الدكتور الشیخ فضیلة: وتقدیم مراجعة األثري،
 .م 2003 -  هـ 1424/ 1ط الریاض، للنشر،

 علي: المحقق ،)هـ 395: المتوفى( َمْنَده ابن إسحاق بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف اإلیمان،
 -  هـ 1406/ 2ط بیروت، – الرسالة مؤسسة: الناشر الفقیهي، ناصر بن محمد بن

 .م 1986
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 السمرقندي إبراهیم بن محمد بن نصر اللیث أبو: المؤلف ،)ديالسمرقن تفسیر(  العلوم بحر
 .بیروت – الفكر دار: النشر دار مطرجي، محمود. د: تحقیق الحنفي، الفقیه

 بن المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو: المؤلف المجید، القرآن تفسیر في المدید البحر
 اهللا عبد أحمد: تحقیق ،)ـه1224: المتوفى( الصوفي الفاسي األنجري الحسني عجیبة
 .هـ1419 القاهرة، - زكي عباس حسن. د: الناشر رسالن، القرشي

 الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو: المؤلف والنهایة، البدایة
/ 1ط العربي، التراث إحیاء دار: الناشر شیري، علي: المحقق ،)هـ774: المتوفى(

 .م 1988 -  هـ ،1408

 اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد: المؤلف السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر
 .بیروت – المعرفة دار: الناشر ،)هـ1250: المتوفى( الیمني الشوكاني

 مرحول اهللا عبد: المؤلف والسنة، الكتاب ضوء في لها الجالبة واألسباب الرزق في البركة
 - 35 السنة -  199 العدد: الطبعة المنورة، بالمدینة إلسالمیةا الجامعة: الناشر السوالمة،
 .م2003/هـ1423

 یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد: المؤلف العزیز، الكتاب لطائف في التمییز ذوي بصائر
 األعلى المجلس: الناشر النجار، علي محمد: تحقیق ،)هـ817: المتوفى( آبادى الفیروز
 .م1996 -  هـ1416 القاهرة، -اإلسالمي التراث إحیاء لجنة - اإلسالمیة للشئون

 عبد اهللا، عبد أبو: المؤلف األخبار، جوامع شرح في األخیار عیون وقرة األبرار قلوب بهجة
: الناشر ،)هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن

/ 4ط السعودیة، العربیة المملكة -  دواإلرشا والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشئون وزارة
 .ه1423

 جمادى ناشر، بدون طبعة، بدون القصّیر، صالح بن عبداهللا: تألیف اإلیمان، أركـان بیان
 .- ه1423 األولى
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 أبو الحسیني، الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد: المؤلف القاموس، جواهر من العروس تاج
 المحققین، من مجموعة: تحقیق ،)هـ1205: فىالمتو ( الزَّبیدي بمرتضى، الملّقب الفیض،
 .الهدایة دار: الناشر

 بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس: المؤلف َواألعالم، المشاهیر َوَوفیات اإلسالم تاریخ
 معروف، عّواد بشار الدكتور: المحقق ،)هـ748: المتوفى( الذهبي َقاْیماز بن عثمان
 .م 2003/ 1ط اإلسالمي، الغرب دار: الناشر

: المتوفى( الكوفى العجلى صالح بن اهللا عبد بن أحمد الحسن أبو: المؤلف الثقات، تاریخ
 .م1984-هـ1405/ 1ط الباز، دار: الناشر ،)هـ261

 البغدادي الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو: المؤلف بغداد، تاریخ
 اإلسالمي الغرب دار: الناشر معروف، عواد ربشا الدكتور: المحقق ،)هـ463: المتوفى(
 .م 2002 -  هـ1/1422ط بیروت، –

/ 1ط مصر، المنصورة، -  الوفاء دار: الناشر سعید، رأفت محمد: المؤلف القرآن، نزول تاریخ
 .م 2002 - هـ 1422

 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعیل بن محمد: المؤلف التَّیسیر، َمَعاني إلیَضاح التَّحبیر
: المتوفى( باألمیر كأسالفه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني
 َحّالق َحَسن بن ُصْبحي مَحمَّد: نصه وضبط أحادیثه وخرج علیه وعلق حققه ،)هـ1182

شد، َمكَتَبةُ : الناشر مصعب، أبو  هـ 1433/ 1ط السعودیة، اْلَعَربیَّة المملكة - الریاض الرُّ
 .م 2012 - 

 ،)المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السدید المعنى تحریر( والتنویر التحریر
: المتوفى( التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد: المؤلف
 .م1984 تونس، - للنشر التونسیة الدار: الناشر ،)هـ1393

 الرحیم عبد بن الرحمن عبد حمدم العال أبو: المؤلف الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة
 .بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر ،)هـ1353: المتوفى( المباركفورى
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 بن علي بن محمد: المؤلف المرسلین، سید كالم من الحصین الحصن بعدة الذاكرین تحفة
 – بیروت -  القلم دار: الناشر ،)هـ1250: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد

 .م1984/ 1ط ن،لبنا

 القرآن في الباحث( الشحود نایف بن علي: وٕاعداد جمع النار، من والتحذیر بالجنة الترغیب
 .ناشر بدون طبعة، بدون ،)والسُّنَّة

 جزي بن أحمد بن محمد القاسم أبي المفسر العالمة اإلمام: المؤلف التنزیل، لعلوم التسهیل
 دار شركة: الناشر الخالدي، اهللا عبد. د: تحقیق ،)هـ741: المتوفى( الغرناطي الكلبي،
 .م1996 - هـ1416/ 1ط بیروت، –األرقم أبي بن األرقم

 بن محمد. د: المؤلف البغدادي، الخطیب بكر أبي للحافظ بغداد، لتاریخ الموضوعي التصنیف
/ 1ط اإلسالم، نور شبكة إصدارات من -  الجوزي ابن دار: الناشر الهبدان، عبداهللا

 .هـ 1430

 بن محمد: المؤلف القبور، رفع تحریم في الصدور شرح ویلیه اإللحاد أدران عن االعتقاد هیرتط
 حمد بن المحسن عبد: المحقق الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الصنعاني، إسماعیل

 .ه1424/  1ط السعودیة، العربیة المملكة الریاض، سفیر، مطبعة: الناشر البدر، العباد

 فهد بن ولید الملك عبد أبي: المؤلف ،)إیمانیة علمیة لمحات( لصفاتوا باألسماء التعبد
 .ناشر بدون طبعة، بدون الودعان،

 یعقوب بن إبراهیم بن إسحاق أبي بن محمد بكر أبو: المؤلف التصوف، أهل لمذهب التعرف
 .بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر ،)هـ380: المتوفى( الحنفي البخاري الكالباذي

 ،)هـ816: المتوفى( الجرجاني الشریف الزین علي بن محمد بن علي: المؤلف یفات،التعر 
 العلمیة الكتب دار: الناشر الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه: المحقق
 .م1983-  هـ1/1403ط لبنان،– بیروت

 محمد: المؤلف ،)الحسن بن محمد بروایة مالك لموطأ شرح( محمد موطأ على الممجد التعلیق
: المتوفى( الحسنات أبو الهندي، اللكنوي األنصاري الحلیم عبد محمد بن الحي عبد

 اإلمارات بجامعة الشریف الحدیث أستاذ الندوي الدین تقي: وتحقیق تعلیق ،)هـ1304
 .م 2005 -  هـ 1426/  4ط دمشق، القلم، دار: الناشر المتحدة، العربیة
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: المتوفى( الُتستري رفیع بن یونس بن اهللا عبد بن هلس محمد أبو: المؤلف التستري، تفسیر
: الناشر السود، عیون باسل محمد: المحقق البلدي، محمد بكر أبو: جمعها ،)هـ283

 .هـ 1423/ 1ط بیروت، – العلمیة دارالكتب/  بیضون علي محمد منشورات

 الدین وجالل) هـ864: المتوفى( المحلي أحمد بن محمد الدین جالل: المؤلف الجاللین، تفسیر
   – الحدیث دار: الناشر ،)هـ911: المتوفى( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

 .1ط القاهرة،

 القاهرة، –العربیة الكتب إحیاء دار: الناشر عزت، محمد دروزة: المؤلف الحدیث، التفسیر
 .هـ1383: الطبعة

 األصفهانى بالراغب لمعروفا محمد بن الحسین القاسم أبو: المؤلف األصفهاني، الراغب تفسیر
 عبد محمد. د: ودراسة تحقیق والبقرة، الفاتحة وتفسیر المقدمة: 1 جزء ،)هـ502: المتوفى(

 - هـ 1420: األولى الطبعة طنطا، جامعة -  اآلداب كلیة: الناشر بسیوني، العزیز
 النساء، سورة من 113 اآلیة وحتى -  عمران آل سورة أول من: 3 ،2 جزء م، 1999

 الطبعة الریاض، – الوطن دار: النشر دار الشِِّدي، علي بن عادل. د: ودراسة قیقتح
 وحتى -  النساء سورة من 114 اآلیة من: (5 ،4 جزء م، 2003 - هـ 1424: األولى

 كلیة: الناشر سردار، زاهد بن محمد بنت هند. د: ودراسة تحقیق ،)المائدة سورة آخر
 .م 2001 -  هـ 1422/ 1ط قرى،ال أم جامعة - الدین وأصول الدعوة

 موسى بن الحسین بن محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف التفسیر، حقائق وهو السلمي تفسیر
 سنة بیروت،/ لبنان العلمیة، الكتب دار: الناشر ،) هـ412: المتوفى(  السلمي األزدي
 .م2001 - هـ1421: النشر

: الناشر ،)هـ1418: المتوفى( راويالشع متولي محمد: المؤلف الخواطر، – الشعراوي تفسیر
 .م1997 الیوم، أخبار مطابع

 الدین شمس محمد بن رضا علي بن رشید محمد: المؤلف ،)المنار تفسیر( الحكیم القرآن تفسیر
: الناشر ،)هـ1354: المتوفى( الحسیني القلموني خلیفة علي منال بن الدین بهاء محمد بن

 .م1990للكتاب، العامة المصریة الهیئة
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 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو: المؤلف العظیم، القرآن تفسیر
 للنشر طیبة دار: الناشر سالمة، محمد بن سامي: تحقیق ،)هـ774: المتوفى( الدمشقي
 .م1999 -  هـ1420/ 2ط والتوزیع،

 عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو: المؤلف ،)السمعاني بتفسیر( المعروف القرآن تفسیر
 ،)هـ489: المتوفى( الشافعي ثم الحنفي التمیمي السمعاني المروزى أحمد ابن الجبار
 – الریاض الوطن، دار: الناشر غنیم، بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: المحقق

 .م1997 - هـ1418/ 1ط السعودیة،

 شركة: الناشر ،)هـ1371: المتوفى( المراغي مصطفى بن أحمد: المؤلف المراغي، تفسیر
 .م1946 - هـ1365/ 1ط بمصر، وأوالده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة مكتبة

: الناشر التونسي، نبي غالم: تحقیق المظهري، اهللا ثناء محمد: المؤلف المظهري، التفسیر
 .هـ1412: الطبعة الباكستان، –الرشدیة مكتبة

: الناشر الزحیلي، مصطفى بن وهبة. د :المؤلف والمنهج، والشریعة العقیدة في المنیر التفسیر
 .هـ1418/ 2ط دمشق، –المعاصر الفكر دار

: الطبعة بیروت، –الجدید الجیل دار: الناشر الحجازي، محمود محمد: المؤلف الواضح، التفسیر
 .هـ1413 العاشرة،

/ 1ط دمشق، –الفكر دار: الناشر الزحیلي، مصطفى بن وهبة. د: المؤلف الوسیط، التفسیر
 .هـ1422

 إبراهیم بن محمد بن العزیز عبد بن صالح ألقاها دروس: المؤلف التوحید، كتاب لشرح التمهید
  .م2003 -  هـ1424/ 1ط التوحید، دار: الناشر ُطبعت، ثم الشیخ، آل

ِغیِر، الَجاِمع َشْرحُ  التَّنویرُ   الحسني، محمد بن صالح بن إسماعیل بن محمد: المؤلف الصَّ
: المتوفى( باألمیر كأسالفه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو ني،الصنعا ثم الكحالني
 الریاض، السالم، دار مكتبة: الناشر إبراهیم، محمَّد إسحاق محمَّد. د: المحقق ،)هـ1182

 .م 2011 - هـ 1432/ 1ط
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: الناشر اللطیف، عبد آل علي بن محمد بن العزیز عبد: المؤلف والمبتدئین، للناشئة التوحید
/ 1ط السعودیة، العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشئون وزارة

 .هـ1422

 إبراهیم بن أحمد: المؤلف القیم، ابن اإلمام قصیدة شرح في القواعد وتصحیح المقاصد توضیح
 زهیر: المحقق ،)هـ1327: المتوفى( عیسى بن اهللا عبد بن حمد بن محمد بن حمد بن

 .ه1406/  3ط بیروت، – اإلسالمي المكتب: رالناش الشاویش،

 تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین: المؤلف التعاریف، مهمات على التوقیف
 ،)هـ1031: المتوفى( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین
 .م1990- هـ1410/  1ط القاهرة،-ثروت الخالق عبد 38 الكتب عالم: الناشر

 المجتمع دار: الناشر القرني، محمد بن سالم: المؤلف  وفضله، منزلته حقیقته اهللا على التوكل
 .هـ1417/ 1ط جدة، -  والتوزیع للنشر

 التفاسیر موقع: الكتاب مصدر ،)هـ1404: المتوفى( القطان إبراهیم: المؤلف التفسیر، تیسیر

 www.altafsir.comhttp://. 

 بن سلیمان: المؤلف العبید، على اهللا حق هو الذى التوحید كتاب شرح في الحمید العزیز تیسیر
: الناشر الشاویش، زهیر: المحقق ،)هـ1233: المتوفى( الوهاب عبد بن محمد بن اهللا عبد

 .م2002- هـ1423/ 1ط دمشق، بیروت، االسالمي، المكتب

 اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد: المؤلف المنان، كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر
 مؤسسة: الناشر اللویحق، معال بن الرحمن عبد: تحقیق ،)هـ1376: المتوفى( السعدي
 .م2000-  هـ1420 األولى: الطبعة الرسالة،

 ینالعارف تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین: المؤلف الصغیر، الجامع بشرح التیسیر
 مكتبة: الناشر ،)هـ1031: المتوفى( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن

 .م1988 - هـ1408/ 3ط الریاض، – الشافعي اإلمام

 حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: المؤلف الثقات،
/ 1ط الهند،-العثمانیة المعارف دائرة: الناشر ،)هـ354: المتوفى( الُبستي الدارمي،
 .م1973 -   ه1393

http://www.altafsir.com
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 الرومي، سلیمان بن إبراهیم بن محمد: المؤلف والسنة، الكتاب ضوء في تعالى باهللا المسلم ثقة
/ 1ط السعودیة، العربیة المملكة -  الریاض والتوزیع، للنشر إشبیلیا كنوز دار: الناشر

 .م 2013 - هـ 1434

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد: المؤلف الرسول، دیثأحا في األصول جامع
: تحقیق ،)هـ606:  المتوفى( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد بن محمد
 مطبعة -  الحلواني مكتبة: الناشر عیون، بشیر تحقیق التتمة - األرنؤوط القادر عبد

 .1ط البیان، دار مكتبة -  المالح

 أبو اآلملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف القرآن، تأویل في البیان جامع
 الرسالة، مؤسسة: الناشر شاكر، محمد أحمد: تحقیق ،)هـ310: المتوفى( الطبري جعفر

 .م2000 -  هـ1420 األولى،: الطبعة

 الرحمن عبد الدین زین: المؤلف الكلم، جوامع من حدیثاً  خمسین شرح في والحكم العلوم جامع
: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن

 والنشر للطباعة السالم دار: النور، الناشر أبو األحمدي محمد الدكتور: تحقیق ،)هـ795
 .م 2004 -  هـ 1424/ 2ط والتوزیع،

 ،)البخاري صحیح( وأیامه ننهوس rاهللا  رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع
 ناصر بن زهیر محمد: تحقیق الجعفي، البخاري اهللا عبد أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف

 .هـ1422 األولى،: الطبعة النجاة، طوق دار: الناشر الناصر،

 بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف ،)القرطبي تفسیر( القرآن ألحكام الجامع
 البردوني أحمد: تحقیق ،)هـ671: المتوفى( القرطبي الدین شمس الخزرجي ارياألنص فرح

 .م1964 - هـ1384/ 2ط القاهرة، –المصریة الكتب دار: الناشر أطفیش، وٕابراهیم

: المحقق ،)هـ321: المتوفى( األزدي درید بن الحسن بن محمد بكر أبو: المؤلف اللغة، جمهرة
 .م1987/ 1ط بیروت، – للمالیین لعلما دار: الناشر بعلبكي، منیر رمزي

 وهف بن علي بن سعید بن الرحمن عبد: المؤلف المطهرة، والسنة الكتاب من والنار الجنة
: الناشر القحطاني، وهف بن علي بن سعید. د: تحقیق ،)هـ1422: المتوفى( القحطاني

 .3ط الریاض، واإلعالن، للتوزیع الجریسي مؤسسة: توزیع الریاض، سفیر، مطبعة
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 للنشر النفائس دار: الناشر العتیبي، األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن عمر: المؤلف والنار، الجنة
 .م1998 -  هـ1418/ 7ط األردن، - والتوزیع

 بن صالح ین العزیز عبد: المؤلف السلف، عقیدة تقریر في الشنقیطي األمین محمد الشیخ جهود
/ 1ط السعودیة، العربیة المملكة الریاض، العبیكان، مكتبة: الناشر الطویان، إبراهیم

 .م1999/هـ1419

 بن بكر أبي بن محمد: المؤلف والدواء، الداء أو الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب
 – المعرفة دار: الناشر  ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب

 .م1997 -  هـ1418/ 1ط المغرب،

 الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبو: المؤلف القرآن، تفسیر في انالحس الجواهر
 الموجود، عبد أحمد عادل الشیخ معوض، علي محمد الشیخ: تحقیق ،)هـ875: المتوفى(

 .هـ1418/ 1بیروت،ط -العربي التراث إحیاء دار: الناشر

 القیم ابن اهللا عبد أبو الزرعي بأیو  بكر أبي بن محمد: لمؤلف األفراح، بالد إلى األرواح حادي
 .طبعة بدون بیروت، – العلمیة الكتب دار: الناشر الجوزیة،

 منصور بن معظم بن الدین وجیه الشهید بن الرحیم عبد بن أحمد: المؤلف البالغة، اهللا حجة
: الناشر سابق، السید: المحقق ،)هـ1176: المتوفى( »الدهلوي اهللا ولي الشاه« بـ المعروف

 .م2005 - هـ 1426/ 1ط لبنان، – بیروت الجیل، دار

 زین األنصاري، زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا: المؤلف الدقیقة، والتعریفات األنیقة الحدود
 دار: الناشر المبارك، مازن. د: المحقق ،)هـ926: المتوفى( السنیكي یحیى أبو الدین
 .م1411/   1ط بیروت، – المعاصر الفكر

 عبد: المؤلف الشافیة، الكافیة من والمرسلین األنبیاء توحید شرح في المبین حالواض الحق
 .م1987-ه1407/ 2ط القیم، ابن دار: الناشر السعدي، آل ناصر بن الرحمن

 بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو: المؤلف األصفیاء، وطبقات األولیاء ُحلیة
 محافظة بجوار -  السعادة: الناشر ،)هـ430: ىالمتوف( األصبهاني مهران بن موسى
 بیروت، – العربي الكتاب دار: منها دور عدة صورتها ثم م،1974 -  هـ1394 مصر،
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 هـ1409 طبعة( بیروت - العلمیة الكتب دار بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار
 ).تحقیق بدون

 محب بن اهللا فضل بن أمین مدمح: المؤلف عشر، الحادي القرن أعیان في األثر خالصة
 دار: الناشر ،)هـ1111: المتوفى( الدمشقي األصل، الحموي المحبي محمد بن الدین

 .بیروت – صادر

 .م1985 ،1/ط مصر، نهضة دار: الناشر الغزالي، محمد: المؤلف المسلم، خلق

 ، بیروت/  اإلسالمیة البشائر دار: الناشر الدحدوح، نصیف سلیمان: المؤلف ودواء،...  داء
 .م1998 - ه1419/ 1ط لبنان،

 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف بالماثور، التفسیر في المنثور الدر
 .بیروت –الفكر دار: الناشر ،)هـ911: المتوفى(

 اسماعیل بن الغني عبد بن اسماعیل ابن الغني عبد الشیخ: المؤلف النابلسي، الغني عبد دیوان
 ـ 1050(  النقشبندي الدمشقي الحنفي بالنابلسي كأسالفه المعروف إبراهیم بن دأحم بن

 ). هـ1143

 االلحاظ لحظ) ویلیه( الدمشقي، الحسیني تألیف للذهبي الحفاظ تذكرة ذیل الحفاظ، تذكرة ذیول 
 للسیوطي، للذهبي الحفاظ طبقات ذیل) ویتلوه( المكي، فهد البن الحفاظ طبقات بذیل

 .یعسوب موقع: بالكتا مصدر

 .هـ1424 المكرمة، مكة- فهد الملك مكتبة: الناشر الصادق، سلیمان: المؤلف القرآن، فى الرزق

 ،)هـ465: المتوفى( القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم عبد: المؤلف القشیریة، الرسالة
 دار: الناشر الشریف، بن محمود الدكتور محمود، الحلیم عبد الدكتور اإلمام: تحقیق

 .طبعة بدون القاهرة، المعارف،

 بن زكي المسلم، شخصیة تنمیة في التربویة وآثاره اهللا على التوكل: بعنوان ماجستیر رسالة
 .هـ 1427/  1426 الحازمي، اهللا عطا بن رزیق

 الحمد، إبراهیم بن محمد الشیخ:  المؤلف العقیدة، في الحمد إبراهیم بن محمد الشیخ رسائل
 ].الشاملة على موعةمج الرسائل[
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 الفالح مكتبة: الناشر العتیبي، األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن عمر: المؤلف والرساالت، الرسل
 .م 1989 -هـ1410/ 4ط الكویت، والتوزیع، للنشر النفائس دار الكویت، والتوزیع، للنشر

 اهللا عبد بن محمود الدین شهاب: المؤلف المثاني، والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح
 دار: الناشر عطیة، الباري عبد علي: تحقیق ،)هـ1270: المتوفى( األلوسي الحسیني

 .هـ1415 األولى،: الطبعة بیروت، –العلمیة الكتب

 بن محمد: المؤلف والسنة، الكتاب من بالدالئل واألحیاء األموات أرواح على الكالم في الروح
 دار: الناشر ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن ینالد شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي

 .بیروت – العلمیة الكتب

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: المؤلف التفسیر، علم في المسیر زاد
 –العربي الكتاب دار: الناشر المهدي، الرزاق عبد: تحقیق ،)هـ597: المتوفى( الجوزي
 .هـ1422/ 1ط بیروت،

 ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف العباد، خیر هدي في لمعادا زاد
 المنار مكتبة -  بیروت الرسالة، مؤسسة: الناشر ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم

 .م1994-ه1415/  27ط الكویت، اإلسالمیة،

: المتوفى( زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد: المؤلف التفاسیر، زهرة
 .طبعة بدون العربي، الفكر دار: النشر دار ،)هـ1394

 ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف وفوائدها، فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة
: الناشر ،)هـ1420: المتوفى( األلباني األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین،
 ،6 جـ م،1995 -  هـ1415 ،4 - 1 جـ/  1ط الریاض، والتوزیع، للنشر المعارف مكتبة

 .م1996 - هـ1416

 یزید بن محمد اهللا عبد أبو -  یزید أبیه اسم وماجة -  ماجة ابن: المؤلف ماجه، ابن سنن
 قره كامل محمَّد - مرشد عادل -  األرنؤوط شعیب: المحقق ،)هـ273: المتوفى( القزویني

 .م2009 -  هـ 1430/ 1ط العالمیة، الرسالة دار: رالناش اهللا، حرز الّلطیف َعبد - بللي
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 عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو: المؤلف داود، أبي سنن
 بللي، قره كاِمل مَحمَّد -  األرنؤوط شَعیب: المحقق ،)هـ275: المتوفى( السِِّجْستاني األزدي
 .م 2009 -  هـ 1430/ 1ط العالمیة، الرسالة دار: الناشر

 عیسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن محمد: المؤلف الترمذي، سنن
 الباقي عبد فؤاد ومحمد ،)2 ،1 جـ( شاكر محمد أحمد: وتعلیق تحقیق ،)هـ279: المتوفى(
 شركة: الناشر ،)5 ،4 جـ( الشریف األزهر في المدرس عوض عطوة وٕابراهیم ،)3 جـ(

 .م 1975 -  هـ 1395/ 2ط مصر، – الحلبي البابي مصطفى عةومطب مكتبة

 َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس: المؤلف النبالء، أعالم سیر
 شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: تحقیق ،)هـ748: المتوفى( الذهبي

 .م1985 -  هـ1405 الثالثة،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: الناشر األرناؤوط،

 بن محمد بن إسماعیل: المؤلف األصبهاني، محمد بن إلسماعیل الصالحین السلف سیر
 السنة بقوام الملقب القاسم، أبو األصبهاني، التیمي الطلیحي القرشي علي بن الفضل

 الرایة دار: الناشر أحمد، بن فرحات بن حلمي بن كرم. د: تحقیق ،)هـ535: المتوفى(
 .الریاض یع،والتوز  للنشر

 المعروف البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو: المؤلف الدعاء، شأن
 العربیة، الثقافة دار: الناشر الّدقاق، یوسف أحمد: المحقق ،)هـ388: المتوفى( بالخطابي

 .م 1992 -  هـ 1412 الثالثة، م،1984 - هـ 1404 األولى،: الطبعة

 الَعكري العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد: المؤلف ذهب، من أخبار في الذهب شذرات
 عبد: أحادیثه خرج األرناؤوط، محمود: حققه ،)هـ1089: المتوفى( الفالح أبو الحنبلي،

 .م1986 -  هـ1406/ 1ط بیروت، –دمشق كثیر، ابن دار: الناشر األرناؤوط، القادر

 شرف: المؤلف ،)السنن حقائق عن فالكاش( بـ المسمى المصابیح مشكاة على الطیبي شرح
: الناشر هنداوي، الحمید عبد. د: المحقق ،)هـ743( الطیبي اهللا عبد بن الحسین الدین
 .م 1997 - هـ 1417/ 1ط ،)الریاض -  المكرمة مكة( الباز مصطفى نزار مكتبة

 صالح بن محمد: المؤلف المرضیة، الفرقة أهل عقد في المضیة الدرة -  السفارینیة العقیدة شرح
/ 1ط الریاض، للنشر، الوطن دار: الناشر ،)هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن

 .هـ 1426



219  

 المكتب: الناشر  الدمشقي، العز أبي بن محمد بن علي بن علي الطحاویة، العقیدة شرح
 .1391/ 4ط بیروت، – اإلسالمي

 ،)هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد: المؤلف الواسطیة، العقیدة شرح
 السعودیة، العربیة المملكة الریاض، الجوزي، ابن دار: الناشر الصمیل، فواز سعد: المحقق

 .هـ1419/ 5ط

 ،)هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد: المؤلف الصالحین، ریاض شرح
 .هـ 1426: الطبعة الریاض، للنشر، الوطن دار: الناشر

 الهروي المال الدین نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن علي: المؤلف یفة،حن أبي مسند شرح
 الكتب دار: الناشر المیس، الدین محیي خلیل الشیخ: المحقق ،)هـ1014: المتوفى( القاري

 .م 1985 -  هـ 1405/ 1ط لبنان، – بیروت العلمیة،

 بكر أبو الخراساني، رديالُخْسَرْوجِ  موسى بن علي بن الحسین بن أحمد: المؤلف اإلیمان، شعب
 عبد العلي عبد الدكتور: أحادیثه وخرج نصوصه وراجع حققه ،)هـ458: المتوفى( البیهقي
 الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحادیثه وتخریج تحقیقه على أشرف حامد، الحمید
 الدار عم بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد مكتبة: الناشر الهند، – ببومباي السلفیة
 .م 2003 -  هـ 1423/ 1ط بالهند، ببومباي السلفیة

 .البدراني، بدون طبعة، بدون ناشر فیصل أبو: المؤلف والقدر، والقضاء التوكل بفهم الضرر شفاء

 أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف والتعلیل، والحكمة والقدر القضاء مسائل في العلیل شفاء
 بیروت، المعرفة، دار: الناشر ،)هـ751: المتوفى( زیةالجو  قیم ابن الدین شمس سعد بن

 .م1978/هـ1398: الطبعة لبنان،

: المتوفى( الیمني الحمیرى سعید بن نشوان: المؤلف الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس
 یوسف. د اإلریاني، علي بن مطهر. د العمري، اهللا عبد بن حسین. د: تحقیق ،)هـ573
 .م1999 - هـ1420/ 1ط لبنان، - بیروت - المعاصر الفكر دار: الناشر اهللا، عبد محمد

 الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل نصر أبو: المؤلف العربیة، وصحاح اللغة تاج الصحاح
 –للمالیین العلم دار: الناشر عطار، الغفور عبد أحمد: تحقیق ،)هـ393: المتوفى(

 .م1987 -  هـ1407/ 4ط بیروت،
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 بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: المؤلف بلبان، ابن بترتیب بانح ابن صحیح 
 األرنؤوط، شعیب: المحقق ،)هـ354: المتوفى( الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد،
 .م1993 - ه 1414/ 2ط بیروت، – الرسالة مؤسسة: الناشر

 نوح الحاج بن الدین ناصر محمد نالرحم عبد أبو: المؤلف وزیاداته، الصغیر الجامع صحیح
 اإلسالمي، المكتب: الناشر ،)هـ1420: المتوفى( األلباني األشقودري آدم، بن نجاتي بن

 .م1969 -  هـ1389 األولى،: الطبعة

: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: المؤلف الصفوة، صفة
: الطبعة مصر، القاهرة، الحدیث، دار: الناشر علي، بن أحمد: المحقق ،)هـ597

 .م2000/هـ1421

 األلباني الدین ناصر محمد: المؤلف تراها، كأنك التسلیم إلى التكبیر من r النبي صالة صفة
 .الریاض – والتوزیع للنشر المعارف مكتبة: الناشر ،)هـ1420: المتوفى(

 والنشر للطباعة الصابوني دار :الناشر الصابوني، علي محمد: المؤلف التفاسیر، صفوة
 .م1997 -  هـ1417/ 1ط القاهرة، –والتوزیع

: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: المؤلف الخاطر، صید
 .م2004 -  هـ1425/ 1ط دمشق، –القلم دار: الناشر ،)هـ597

 الشافعي أحمد بن علي بن عمر فصح أبو الدین سراج الملقن ابن: المؤلف األولیاء، طبقات
 مكتبة: الناشر األزهر، علماء من شریبه الدین نور: بتحقیق ،)هـ804: المتوفى( المصري
 .م 1994 -  هـ 1415/ 2ط بالقاهرة، الخانجي،

 ،)هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف الحفاظ، طبقات
 .ه1403/ 1ط بیروت، – یةالعلم الكتب دار: الناشر

 النیسابوري، سالم بن خالد بن موسى بن محمد بن الحسین بن محمد: المؤلف الصوفیة، طبقات
: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى: المحقق ،)هـ412: المتوفى( السلمي الرحمن عبد أبو
 .م1998 هـ1419/ 1ط بیروت، – العلمیة الكتب دار
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 علي بن أحمد بن الوهاب عبد: المؤلف األخیار، طبقات في اراألنو  لوافح=  الكبرى الطبقات
: الناشر ،)هـ973: المتوفى( محمد أبو الشَّْعراني، الحنفیة، ابن محمد إلى نسبه الَحَنفي،

 .هـ 1315 مصر، وأخیه، الكتبي الملیجي محمد مكتبة

 البصري، الء،بالو  الهاشمي منیع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف الكبرى، الطبقات
: الناشر عطا، القادر عبد محمد: تحقیق ،)هـ230: المتوفى( سعد بابن المعروف البغدادي

 .م 1990 -  هـ 1410/ 1ط بیروت، – العلمیة الكتب دار

 الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف السعادتین، وباب الهجرتین طریق
 .ه1394/ 2ط مصر، القاهرة، السلفیة، دار: لناشرا ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن

 .2ط خزیمة، بن دار: الناشر الحمد، أحمد بن إبراهیم بن محمد: المؤلف اإلسالم، إلى الطریق

 َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس: المؤلف غبر، من خبر في العبر
: الناشر زغلول، بسیوني بن السعید محمد رهاج أبو: المحقق ،)هـ748: المتوفى( الذهبي

 .بیروت – العلمیة الكتب دار

 ،)هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد: المؤلف والجماعة، السنة أهل عقیدة
 .هـ 1422/ 4ط المنورة، المدینة األسالمیة الجامعة: الناشر

 بن أحمد بن موسى بن أحمد بن دمحمو  محمد أبو: المؤلف البخاري، صحیح شرح القاري عمدة
 التراث إحیاء دار: الناشر ،)هـ855: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین
 .طبعة بدون بیروت، – العربي

 القمي حسین بن محمد بن الحسن الدین نظام: المؤلف الفرقان، ورغائب القرآن غرائب
 العلمیه الكتب دار: الناشر عمیرات، كریاز  الشیخ: تحقیق ،)هـ850: المتوفى( النیسابوري

 .م1996 - هـ1416 األولى: الطبعة بیروت، –

: الناشر اهللا، رحمه العثیمین صالح بن محمد الشیخ فضیلة: المؤلف الدرب، على نور فتاوى
- ه1427[األول اإلصدار: الطبعة الخیریة، عثیمین بن صالح بن محمد الشیخ مؤسسة
 ].م2006
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 الدین شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدین زین: المؤلف البخاري، صحیح بشرح الباري فتح
  محمد، بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو: تحقیق رجب، بابن الشهیر الدمشقي ثم البغدادي

 .هـ2/1422ط ، الدمام/  السعودیة - الجوزي ابن دار: الناشر

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف البخاري، صحیح شرح الباري فتح
 بیروت، - المعرفة دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقم الشافعي،
 .هـ1379

 ابن علي بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب أبو: المؤلف القرآن، مقاصد في البیان فتحُ 
: وراجعه له وقّدم بطبعهِ  عني ،)هـ1307: المتوفى( الِقنَّوجي البخاري الحسیني اهللا لطف
 - والّنْشر للطَباعة العصریَّة الَمكتبة: الناشر األنَصاري، إبراهیم بن اهللا َعبد العلم خادم
 .م1992 -  هـ1412 َبیروت، – َصیَدا

 القرآن، من المستنبطة واألحكام واألخالق والتوحید العقائد علم في العالم الملك الرحیم فتح
 َفضْیَلة: َتْقِریظ ،)هـ1276 ـ هـ1307( السعدي ناصر بن نالرحم عبد الشیخ: تألیف
 الَبْدر، المْحسن عْبد بنْ  الرزَّاق َعْبد: به اْعتَنى َعِقْیل، بن الَعِزْیز َعْبد بن اهللا َعْبد الشَّیخ
 .الجوزي ابن دار: الناشر

: فىالمتو ( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد: المؤلف القدیر، فتح
 األولى،: الطبعة بیروت،- دمشق - الطیب الكلم دار كثیر، ابن دار: الناشر ،)هـ1250
 .هـ1414

: المؤلف ،)وأهدافه مراحله -  وأسبابه شروطه -  أنواعه( الكریم القرآن في والتمكین النصر فقه
 .م2006 -  هـ1427/ 1ط ناشر، بدون الصَّالَّبي، محمد محمد َعلي

 دار: الناشر السدحان، اهللا عبد بن محمد بن العزیز عبد: المؤلف حید،التو  كتاب شرح من فوائد
 .والتوزیع للنشر المسلم

 دار: الناشر الجوزیة، القیم ابن اهللا عبد أبو الزرعي أیوب بكر أبي بن محمد: المؤلف الفوائد،
 .م1973 -ه 1393/ 2ط بیروت، – العلمیة الكتب

 دار: الناشر ،)هـ1385: المتوفى( الشاربي حسین یمإبراه قطب سید: المؤلف القرآن، ظالل في
 .هـ1412عشر، السابعة: الطبعة القاهرة، -بیروت -الشروق
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 تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین: المؤلف الصغیر، الجامع شرح القدیر فیض
 ،)هـ1031: المتوفى( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین
 .م1356/  1ط مصر، – الكبرى التجاریة المكتبة: الناشر

: المتوفى( آبادي الفیروز یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد: المؤلف المحیط، القاموس
- الرسالة مؤسسة: الناشر الرسالة، مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق ،)هـ817

 .م2005 -هـ1426/ 8ط بیروت،

 النفائس دار: الناشر العتیبي، األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن رعم: المؤلف والقدر، القضاء
 .م 2005 -  هـ 1425/ 13ط األردن، والتوزیع، للنشر

 بن اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد اهللا، عبد أبو: المؤلف القرآن، لتفسیر الحسان القواعد
/ 1ط یاض،الر  الرشد، مكتبة: الناشر ،)هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر

 .م 1999 - هـ 1420

 بن اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد اهللا، عبد أبو: المؤلف التوحید، كتاب شرح السدید القول
: الناشر أحمد، الزین المرتضى: المحقق ،)هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر

 .1367/ 3ط الدولیة، النفائس التحف مجموعة

 أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد: المؤلف الكبیر، الزهد كتاب
 الكتب مؤسسة: الناشر حیدر، أحمد عامر: المحقق ،)هـ458: المتوفى( البیهقي بكر

 .م3/1996ط بیروت، – الثقافیة

 من بعده ومن أونهیاً  أمراً  وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن روى صحابي كل اسم ذكر كتاب
: المؤلف األمصار، جمیع من الحدیث نقلة من اسمه یوافق له أخ ال ممن وغیرهم التابعین

: المتوفى( األزدي الموصلي بریدة بن اهللا عبد بن أحمد بن الحسین بن محمد الفتح أبو
: الناشر یعقوبي، نظام: مراجعة السلفي، محمد الحسن ضیاء شاهد أبو: المحقق ،)هـ374

 .1ط حزم، ابن دار

 علي -  العجم رفیق: المحقق التهانوي، علي محمد: المؤلف والعلوم، الفنون اتاصطالح كشاف
 .م1996 لبنان، مكتبة: الناشر دحروج،
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 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: المؤلف التنزیل، غوامض حقائق عن الكشاف
/ 3ط بیروت، –العربي الكتاب دار: الناشر ،)هـ538: المتوفى( اهللا جار الزمخشري

 .هـ1407

 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: المؤلف الصحیحین، حدیث من المشكل كشف
 – الوطن دار: الناشر البواب، حسین علي: المحقق ،)هـ597: المتوفى( الجوزي محمد

 .الریاض

 إسحاق أبو الثعلبي، إبراهیم بن محمد بن أحمد: المؤلف القرآن، تفسیر عن والبیان الكشف
 نظیر األستاذ: وتدقیق مراجعة عاشور، بن محمد أبي اإلمام: تحقیق ،)هـ427: ىالمتوف(

 .م 2002 - هـ1422/ 1ط لبنان، – بیروت العربي، التراث إحیاء دار: الناشر الساعدي،

 القریمي الحسیني موسى بن أیوب: المؤلف اللغویة، والفروق المصطلحات في معجم الكلیات
 محمد -  درویش عدنان: المحقق ،)هـ1094: المتوفى( الحنفي البقاء أبو الكفوي،

 .بیروت – الرسالة مؤسسة: الناشر المصري،

: المتوفى( الغزي محمد بن محمد الدین نجم: المؤلف العاشرة، المئة بأعیان السائرة الكواكب
/ 1ط لبنان، – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر المنصور، خلیل: المحقق ،)هـ1061
 .م 1997 - هـ 1418

 بن محمد بن علي الدین عالء: المؤلف ،)الخازن تفسیر(  التنزیل معاني في التأویل لباب
: تصحیح ،)هـ741: المتوفى( بالخازن المعروف الحسن، أبو الشیحي عمر بن إبراهیم
 .هـ 1415/ 1ط بیروت، – العلمیة الكتب دار: الناشر شاهین، علي محمد

 الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج حفص أبو: المؤلف الكتاب، علوم في اللباب
 والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: المحقق ،)هـ775: المتوفى( النعماني الدمشقي

-  هـ 1419/ 1ط لبنان،/  بیروت -  العلمیة الكتب دار: الناشر معوض، محمد علي
 .م1998

 األنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: المؤلف العرب، لسان
 .هـ1414/ 3ط بیروت، –صادر دار: الناشر ،)هـ711: المتوفى( اإلفریقى الرویفعى
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 الدكتور: أحادیثه وخرج له قدم و حققه الطوسي، السراج نصر أبي: المؤلف التصوف، في اللمع
 المثنى كتبةم بمصر، الحدیثة الكتب دار: الناشر ُسرور، الباقي عبد محمود، الحلیم عبد

 .م1960-ه1380 ببغداد،

 قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف النونیة، القصیدة متن
 .ه1417/ 2ط القاهرة، تیمیة، ابن مكتبة: الناشر ،)هـ751:  المتوفى( الجوزیة

 سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین نور الحسن أبو: المؤلف الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع
 القاهرة، القدسي، مكتبة: الناشر القدسي، الدین حسام: المحقق ،)هـ807: المتوفى( الهیثمي

 .م 1994 هـ، 1414: النشر عام

: المتوفى( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد: المؤلف اللغة، مجمل
 بیروت، – الرسالة سسةمؤ : الناشر سلطان، المحسن عبد زهیر: وتحقیق دراسة ،)هـ395

 .م1986 - هـ 1406/ 2ط

 الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي: المؤلف الفتاوى، مجموع
 فهد الملك مجمع: الناشر قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیق ،)هـ728: المتوفى(

 .م1995 - هـ1416 النبویة، المدینة -الشریف المصحف لطباعة

 رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین: المؤلف الحنبلي، رجب ابن الحافظ رسائل عمجمو 
 أبو: المحقق ،)هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن

 ،1 جـ: الطبعة والنشر، للطباعة الحدیثة الفاروق: الناشر الحلواني، فؤاد بن طلعت مصعب
/ 4 جـ م، 2003 -  هـ 1424 األولى،/ 3 جـ م، 2003 - ـه 1424 الثانیة،/ 2

 .م2004 - هـ 1425 األولى،

 باز بن اهللا عبد بن العزیز عبد: المؤلف اهللا، رحمه باز بن العزیز عبد العالمة فتاوى مجموع
 .الشویعر سعد بن محمد: وطبعه جمعه على أشرف ،)هـ1420: المتوفى(

 القاسمي الحالق قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد: المؤلف التأویل، محاسن
 – العلمیه الكتب دار: الناشر السود، عیون باسل محمد: المحقق ،)هـ1332: المتوفى(

 .هـ 1418/ 1ط بیروت،
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: المتوفى( المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو: المؤلف األعظم، والمحیط المحكم
 بیروت، – العلمیة الكتب دار: لناشرا هنداوي، الحمید عبد: المحقق ،)هـ458

 .م 2000 - هـ1/1421ط

 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدین زین: المؤلف الصحاح، مختار
 - العصریة المكتبة: الناشر محمد، الشیخ یوسف: تحقیق ،)هـ666: المتوفى( الرازي
 .م1999 -  هـ5/1420ط  صیدا، –بیروت

 أبي العلماء سلطان: المؤلف ،"الصغرى بالقواعد" المعروف المقاصد أحكام في الفوائد مختصر
 سنة المتوفى(  الشافعي القاسم أبي السالم عبد بن العزیز عبد بن الدین عز محمد
 الفرقان، دار: الناشر منصور، آل إبراهیم بن العزیز عبد بن صالح: تحقیق ،)ه606

 .م1997-ه1417/ 1ط

: الناشر الجبرین، حمادة بن العزیز عبد بن اهللا عبد: المؤلف اإلسالمیة، ةالعقید تسهیل مختصر
 .هـ1424/ 2ط الرشد، مكتبة

 بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف نستعین، وٕایاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج
 باهللا المعتصم محمد: تحقیق ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد
 .م1996-  هـ1416/ 3ط بیروت، –العربي الكتاب دار: الناشر غدادي،الب

 الدین حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو: المؤلف التأویل، وحقائق التنزیل مدارك
 الكلم دار: الناشر بدیوي، علي یوسف: أحادیثه وخرج حققه ،)هـ710: المتوفى( النسفي
 .م 1998 -  هـ1419/ 1ط بیروت، الطیب،

 موقع: الكتاب مصدر الیافعي،:  المؤلف الزمان، حوادث معرفة في الیقظان وعبرة الجنان مرآة
 ].للمطبوع موافق غیر آلیا مرقم الكتاب[  ، http://www.alwarraq.com الوراق

 إقلیما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد: المؤلف المجید، القرآن معنى لكشف لبید مراح
 الكتب دار: الناشر الصناوي، أمین محمد: المحقق ،)هـ1316: المتوفى( بلدا التناري
 .ه1417/ 1ط بیروت، – العلمیة

http://www.alwarraq.com
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 بن السالم عبد محمد بن اهللا عبید الحسن أبو: المؤلف المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرعاة
 ،)هـ1414: المتوفى( المباركفوري رحمانيال الدین حسام بن اهللا أمان بن محمد خان

/ 3ط الهند، بنارس -  السلفیة الجامعة -  واإلفتاء والدعوة العلمیة البحوث إدارة: الناشر
 .م 1984 -هـ 1404

 الدین نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن علي: المؤلف المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة
/ 1ط لبنان، – بیروت الفكر، دار: الناشر ،)هـ1014: المتوفى( القاري الهروي المال

 .م2002 - هـ1422

 بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو: المؤلف الصحیحین، على المستدرك
: المتوفى( البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعیم بن حمدویه

/ 1ط بیروت، – العلمیة الكتب دار: لناشرا عطا، القادر عبد مصطفى: تحقیق ،)هـ405
 .م1990 – 1411

 البصرى الطیالسي الجارود بن داود بن سلیمان داود أبو: المؤلف الطیالسي، داود أبي مسند
 – هجر دار: الناشر التركي، المحسن عبد بن محمد الدكتور: المحقق ،)هـ204: المتوفى(

 .م 1999 - هـ 1419/ 1ط مصر،

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: المؤلف حنبل، بن دأحم اإلمام مسند
 الرسالة، مؤسسة: الناشر وآخرون، األرنؤوط شعیب: تحقیق ،)هـ241: المتوفى( الشیباني

 .م2001 - هـ1421/ 1ط

 الحجاج بن مسلم: المؤلف ،rاهللا  رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند
 الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقیق ،)هـ261: المتوفى( النیسابوري القشیري سنالح أبو

 .بیروت –العربي التراث إحیاء دار: الناشر

 الحموي، ثم الفیومي علي بن محمد بن أحمد: المؤلف الكبیر، الشرح غریب في المنیر المصباح
 .بیروت –العلمیة المكتبة: الناشر ،)هـ770 نحو: المتوفى( العباس أبو

 الحكمي علي بن أحمد بن حافظ: المؤلف األصول، علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج
 الدمام، – القیم ابن دار: الناشر عمر، أبو محمود بن عمر: المحقق ،)هـ1377: المتوفى(
 .م 1990 - هـ 1410/  1ط
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 بن الحسین محمد أبو السنة، محیي: المؤلف ،)البغوي تفسیر( القرآن تفسیر في التنزیل معالم
 الرزاق عبد: تحقیق ،)هـ510:  المتوفى( الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود

 .هـ1420/ 1ط بیروت، –العربي التراث إحیاء دار: الناشر المهدي،

 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان: المؤلف األوسط، المعجم
 بن المحسن عبد،  محمد بن اهللا عوض بن طارق: المحقق ،)هـ360: المتوفى( الطبراني
 .القاهرة – الحرمین دار: الناشر الحسیني، إبراهیم

: المحقق ،)هـ 360: المتوفى( الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو: المؤلف الكبیر، المعجم
 .م 1983/ 2ط العربي، التراث إحیاء دار: الناشر السلفي، المجید عبد بن حمدي

) هـ1424: المتوفى( عمر الحمید عبد مختار أحمد. د: المؤلف المعاصرة، العربیة اللغة معجم
 .م2008 -هـ1429 األولى،: الطبعة الكتب، عالم: الناشر عمل، فریق بمساعدة

 الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر: المؤلف المؤلفین، معجم
 بیروت، العربي التراث إحیاء دار بیروت، -المثنى بةمكت: الناشر ،)هـ1408: المتوفى(

 .م1959

 النجار، محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد ـ مصطفى إبراهیم: المؤلف الوسیط، المعجم
 .العربیة اللغة مجمع: تحقیق  الدعوة، دار: الناشر

 الحسین بوأ الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد: المؤلف اللغة، مقاییس معجم
/ 1ط الفكر، دار: الناشر هارون، محمد السالم عبد: تحقیق ،)هـ395: المتوفى(

 .م1979 -هـ1399

 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو: المؤلف الصحابة، معرفة
 الوطن دار: الناشر العزازي، یوسف بن عادل: تحقیق ،)هـ430: المتوفى( األصبهاني

 .م 1998 -  هـ 1419/ ط الریاض، نشر،لل

 الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو: المؤلف الكبیر، التفسیر أو الغیب مفاتیح
 دار: الناشر ،)هـ606: المتوفى( الري خطیب الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي
 .هـ1420 الثالثة،: الطبعة بیروت، –العربي التراث إحیاء
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 سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف واإلرادة، العلم والیة ومنشور السعادة دار مفتاح
 .بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر ،)هـ751: المتوفى( الجوزیة قیم ابن الدین شمس

 بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم أبو: المؤلف القرآن، غریب في المفردات
 الدار القلم، دار: الناشر الداودي، عدنان صفوان: تحقیق ،)هـ502: المتوفى( األصفهانى

 .هـ1412 األولى،: الطبعة بیروت، - دمشق -الشامیة

، 7/11/1429 المسلم، موقع البدر، إسالم أساسیة، معان الرزق مقال
http://www.almoslim.net/node/101714 . 

الفوائد،  صید موقع الذریبي، قاید عبده باهللا، الثقة عن مقال
https://saaid.net/rasael/647.htm . 

 علي محمد: حققه المنصوري، الخیري مصطفى: المؤلف التفاسیر، عیون من المقتطف
 .م ١٩٩٦ -  ه ١٤١٧/ 1ط القاهرة، – السالم دار: الناشر الصابوني،

 سعید. د: المؤلف وتطبیق، ونظر، مفهوم، -  والسنة الكتاب ضوء في الناجح الداعیة مقومات
 الجریسي مؤسسة: توزیع الریاض، سفیر، مطبعة: الناشر القحطاني، وهف بن علي بن

 .الریاض واإلعالن، للتوزیع

 عبد الشیخ: راجعه سم،قا محمد حمزة: المؤلف البخاري، صحیح مختصر شرح القاري منار
 البیان، دار مكتبة: الناشر عیون، محمد بشیر: ونشره بتصحیحه عني األرناؤوط، القادر
 السعودیة، العربیة المملكة -  الطائف المؤید، مكتبة السوریة، العربیة الجمهوریة -  دمشق

  .م1990 -  هـ 1410: النشر عام

 مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد كرب أبو: المؤلف والرقائق، الزهد كتاب من المنتخب
 دار: الناشر صبري، حسن عامر. د: المحقق ،)هـ463:  المتوفى( البغدادي الخطیب
 .م2000 - هـ1420/ 1ط لبنان،/  بیروت -  اإلسالمیة البشائر

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: المؤلف والملوك، األمم تاریخ في المنتظم
 عطا، القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: المحقق ،)هـ597: المتوفى( جوزيال

 م. 1992 - هـ 1412/ 1ط بیروت، العلمیة، الكتب دار: الناشر

http://www.almoslim.net/node/101714
https://saaid.net/rasael/647.htm
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 النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو: المؤلف الحجاج، بن مسلم صحیح شرح المنهاج
 . 1392/ 2ط بیروت، – عربيال التراث إحیاء دار: الناشر ،)هـ676: المتوفى(

 السقاف، القادر عبد بن َعلوي الشیخ بإشراف الباحثین من مجموعة: المؤلف العقدیة، الموسوعة
 .http://www.dorar.net هـ،1433 اإلنترنت، على السنیة الدرر موقع: الناشر

 الكتیبات" موقع محتویات على تحتوي كتیب،705:تالكتیبا عدد اإلسالمیة، الكتیبات موسوعة
 .فرعي عنوان له كتیب كل هـ،1431-2-30تاریخ حتى وزیادة، بالكامل" اإلسالمیة

 األفكار بیت: الناشر التویجري، اهللا عبد بن إبراهیم بن محمد: المؤلف القلوب، فقه موسوعة
 .الدولیة

حمزة  اهللا عبد أبو العالمین، رب على توكلال بأهمیة المسلمین تذكیر مقال الحدیث، أهل موقع
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthreadالنایلي، 

php?t=340113 . 

 ،)ه748سنة المتوفى(  الذهبي أحمد بن محمد الدین شمس الرجال، نقد في االعتدال میزان
 الكتب دار: الناشر الموجود، عبد أحمد عادل والشیخ معوض محمد علي الشیخ تحقیق
 .بیروت - العلمیة

 من ُجمع الحویني، إسحاق أبو المحدث الشیخ فضیلة لهم ترجم الذین الرجال بمعجم النبال نثل
 الوكیل، عطیة بن أحمد عمرو أبو: ورتبه جمعه الحویني، إسحاق أبي الشیخ: كتب

 .م 2012 - هـ 1433/ 1ط مصر، عباس، ابن دار: الناشر

 من عدد:  المؤلف وسلم، علیه اهللا صلى - الكریم الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة
 الناشر المكي، الحرم وخطیب إمام حمید بن اهللا عبد بن صالح/ الشیخ بإشراف المختصین

 .4ط جدة، والتوزیع، للنشر الوسیلة دار: 

 بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهیم: المؤلف والسور، اآلیات سبتنا في الدرر نظم
 .القاهرة - اإلسالمي الكتاب دار: الناشر ،)هـ885: المتوفى( البقاعي بكر أبي

http://www.dorar.net
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread
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 البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو: المؤلف والعیون، النكت
 الرحیم، عبد بن المقصود عبد ابن السید :تحقیق ،)هـ450: المتوفى( بالماوردي الشهیر
 .لبنان -  بیروت - العلمیة الكتب دار: الناشر

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد: المؤلف واألثر، الحدیث غریب في النهایة
: تحقیق ،)هـ606: المتوفى( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن محمد بن محمد
 -  هـ1399 بیروت، -العلمیة المكتبة: الناشر الطناحي، محمد محمود ى،الزاو  أحمد طاهر

 .م1979

: الناشر اللطیف، العبد علي بن محمد بن العزیز عبد: المؤلف والعملیة، القولیة اإلیمان نواقض
 .هـ1427/ 3ط للنشر، الوطن مدار

 علومه، فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة
 ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد بن َحّموش طالب أبي بن مكي محمد أبو: المؤلف

 بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: المحقق ،)هـ437: المتوفى( المالكي القرطبي األندلسي
 البوشیخي، الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة -  العلمي والبحث العلیا الدراسات

 جامعة - اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة - والسنة الكتاب بحوث جموعةم: الناشر
 .م 2008 -  هـ 1429/ 1ط الشارقة،

 ،)هـ764: المتوفى( الصفدي اهللا عبد بن أیبك بن خلیل الدین صالح: المؤلف بالوفیات، الوافي
 امع بیروت، – التراث إحیاء دار: الناشر مصطفى، وتركي األرناؤوط أحمد: المحقق
 .م2000 -هـ1420:النشر

 الحمید عبد بن اهللا عبد: المؤلف ،)والجماعة السنة أهل( الصالح السلف عقیدة في الوجیز
 اإلسالمیة الشؤون وزارة: الناشر الشیخ، آل العزیز عبد بن صالح: وتقدیم مراجعة األثري،

 .هـ1422/ 1ط السعودیة، العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف

 ،" الحسنى اهللا ألسماء والسلوكیة اإلیمانیة لآلثار تربویة دراسة"  بها فادعوه الحسنى األسماء هللاو 
 ه 0392/ 1ط، الریاض-طیبة دار:  النشر دار، الجلیل ناصر بن العزیز عبد:  تألیف

 .م 9111- 
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  اآلیات القرآنیةأطراف فهرس  -أوالً 
  الصفحة  ارقمه  طرف اآلیة  م

  البقرة
  95، 59 4 [َوالَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بَِام ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقبْلَِك َوبِاآلَِخَرِة ُهْم ُيوقِنُوَن]    .1

اِت أَ    .2 اِحلَ ِ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ تَِها[َوَبرشِّ ْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتْ   152 25 ] ...نَّ َهلُ

َامءِ    .3   37 29 ] ...[ُهَو الَِّذي َخَلَق لَُكْم َما ِيف األَْرِض َمجِيًعا ُثمَّ اْسَتَوى إَِىل السَّ

  24  30 ينِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفًة] [َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِ    .4

ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت الَعلِيُم اَحلكِيُم]    .5   106  32 [َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلنَا إِالَّ َما َعلَّ

َا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكُلوا مِ    .6   167 172 ] ...ْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا هللاِ إِْن ُكنُْتْم [َيا َأهيُّ

ِق َواملَْغِرِب َوَلكِنَّ الِربَّ َمْن    .7   35 177 ] ...[َلْيَس الِربَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبَل اَملْرشِ

  51 185 ] ...نَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن ْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه الُقْرَآُن ُهًدى لِل[َش    .8

اِع إَِذا َدَعاِن    .9   165 186 ] ...[َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل    .10 ِ َني ُمَبرشِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللاُ النَّبِيِّ   50  213 ] ...[َكاَن النَّاُس ُأمَّ

  167، 84 216 [َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْريٌ َلُكْم]    .11

ُْم ُمَالُقو اهللاِ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثَِريةً    .12   200، 42 249 ] ...[َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأهنَّ

ٍء ِمْن    .13   106 255 ِعْلِمِه إِالَّ بَِام َشاَء] [َوَال ُحيِيُطوَن بَِيشْ

ُف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها]    .14   161 286 [َال ُيَكلِّ

  آل عمران
ًقا ملَِا َبْنيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّ    .15 َل َعَليَْك الكَِتاَب بِاَحلقِّ ُمَصدِّ   50  3 ْوَراَة َواِإلْنِجيَل] [َنزَّ

16.    [ ُرُكُم اهللاُ َنْفَسُه َواهللاُ َرُءوٌف بِالِعَبادِ   112 30 [َوُحيَذِّ
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  الصفحة  ارقمه  طرف اآلیة  م

َلَها َزكَ    .17 ا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ َ َام َدَخَل [َفَتَقبََّلَها َرهبُّ ا ُكلَّ   133 37 ] ...ِريَّ

ْم    .18 وَن بَِعْهِد اهللاِ َوَأْيَامِهنِْم َثَمنًا َقلِيًال ُأوَلئَِك َال َخَالَق َهلُ   158 77 ] ...[إِنَّ الَِّذيَن َيْشَرتُ

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاسِ  [َما َكاَن لِبََرشٍ َأْن ُيْؤتَِيهُ    .19   50 79 ] ...اهللاُ الكَِتاَب َواُحلْكَم َوالنُُّبوَّ

بّيني]   .20   11  81 [ وإْذ أخَذ اهللاُ ميثاَق النّ

يَن] [َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل ِمنُْه َوهُ    .21   55 85 َو ِيف اآلَِخَرِة ِمَن اَخلاِرسِ

اٍط ُمْسَتِقيٍم]    .22   178 101 [َوَمْن َيْعتَِصْم بِاهللاِ َفَقْد ُهِدَي إَِىل ِرصَ

ُقوا    .23 ُكُم اهللاُ بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَّ ُكْم َتْشُكُروَن] [َوَلَقْد َنَرصَ   150 123 اهللاَ لََعلَّ

َمَواُت َواألَْرُض    .24   153 133 ] ...[َوَساِرُعوا إَِىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

َزُنوا َوَأْنُتُم ا   .25   140 139 ألَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني] [َوَال َهتِنُوا َوَال َحتْ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآلَِخَرةِ َواهللاُ ُحيِبُّ املُْحِسنَِني]    .26   180 148 [َفَآَتاُهُم اهللاُ َثَواَب الدُّ

َز الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم الَقْتُل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]  [ُقْل َلْو ُكنْتُْم ِيف ُبُيوتُِكمْ    .27   82 154 َلَربَ

ُكْم    .28 ُذلُْكْم َفَمْن َذا الَِّذي َينُْرصُ ُكُم اهللاَُّ َفَال َغالَِب َلُكْم َوإِْن َخيْ   148 160 ]  ...[إِْن َينُْرصْ

ِْم    .29 َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ   181 169 ] ...[َوَال َحتْ

  191 173 ]...[إِنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَامًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللاَُّ    .30

  148 179 ] ...[َما َكاَن اهللاُ لَِيَذَر املُْؤِمنَِني َعَىل َما َأْنتُْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اَخلبِيَث ِمنَ    .31

ْم َأينِّ َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنْ    .32 ُ ْم َرهبُّ   134 195 ] ...ُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى [َفاْسَتَجاَب َهلُ

  النساء
ا َكثًِريا]    .33   85 19 [َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اهللاُ فِيِه َخْريً

ا َوَكَفى بِاهللاِ َنِصًريا]    .34   27  45 [َوَكَفى بِاهللاِ َولِي 
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  55 64 [َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ لِيَُطاَع بِإِْذِن اهللاِ]    .35

  109  110 [َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيظْلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْستَْغِفِر اهللاَ َجيِِد اهللاَ َغُفوًرا َرِحيًام]    .36

تَِها    .37 اِت َسنُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتْ اِحلَ   154 122 ] ...[َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

َل َعَىل َرُسولِِه َوالكَِتاِب    .38   48 136 ] ...الَِّذي [َآِمنُوا بِاهللاِ َوَرُسولِِه َوالكَِتاِب الَِّذي َنزَّ

ْم َنِصًريا]    .39 ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َجتَِد َهلُ   109 145 [إِنَّ اُملنَافِِقَني ِيف الدَّ

  13  146 [ َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللاَِِّ]   .40

ُقوا َبْنيَ اهللاِ َوُرُسلِِه    .41   54  150 ] ...[إِنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاهللاِ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ

ُقوا َبْنيَ َأَحٍد ِمنُْهْم ُأوَلئَِك َسْوَف    .42   53  152 ] ...[َوالَِّذيَن َآَمنُوا بِاهللاِ َوُرُسلِِه َوَملْ ُيَفرِّ

  55 164 ] ...[َوُرُسًال َقْد َقَصْصنَاُهْم َعَليَْك ِمْن َقبُْل َوُرُسًال َملْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك    .43

  المائدة
  11  7 [ وِميثاَقُه الذي واَثَقُكْم به]   .44

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني]    .45   69 23 [َوَعَىل اهللاِ َفَتَوكَّ

ًقا ملَِا َبْنيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ    .46   50  46 ] ...[َوَآَتْينَاُه اِإلْنِجيَل فِيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ

ْم َجنَّاٌت َجتِْري ِمْن [َقاَل اهللاُ هَ    .47 اِدقَِني ِصْدُقُهْم َهلُ َفُع الصَّ   180 119 ] ...َذا َيْوُم َينْ

  األنعام
  121 14 [َوُهَو ُيطِْعُم َوَال ُيْطَعُم]    .48

  105 53 ] ...ا َأَهُؤَالِء َمنَّ اهللاُ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَا [َوَكَذلَِك َفَتنَّا َبْعَضُهْم بِبَْعٍض لَِيُقوُلو   .49

  102 59 ] ...[َوِعنَْدُه َمَفاتُِح الَغْيِب َال َيْعَلُمَها إِالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِيف الَربِّ َوالَبْحِر َوَما    .50

ٍء] [َوَما قَ    .51   54  91 َدُروا اهللاَ َحقَّ َقْدِرِه إِْذ َقاُلوا َما َأْنَزَل اهللاُ َعَىل َبَرشٍ ِمْن َيشْ



236  

  الصفحة  ارقمه  طرف اآلیة  م

  133 142 ] ...[َوِمَن األَْنَعاِم َمحُوَلًة َوَفْرًشا ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللاُ َوَال َتتَّبُِعوا ُخطَُواِت    .52

  األعراف
يَن]    .53 نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اَخلاِرسِ نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن َملْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ   25  23 [َقاَال َربَّ

  37  54 [َأَال َلُه اَخلْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك اهللاُ َربُّ الَعاَملَِني]    .54

َة اهللاِ َقِريٌب ِمَن اُملْحِسنَِني]    .55   120 56 [إِنَّ َرْمحَ

َكاَة َوالَِّذيَن ُهْم بَِآَياتِنَا ُيْؤِمنُوَن]    .56 ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ   108 156 [َفَسَأْكُتُبَها لِلَّ

  األنفال
ْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم    .57 َام املُْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاُ َوِجَلْت ُقُلوُهبُ   182، 70  2 ] ...[إِنَّ

  41  12 ] ...ْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن َآَمنُوا َسأُلِْقي ِيف [إِْذ ُيوِحي َربَُّك إَِىل اَملَالئَِكِة َأينِّ َمَعكُ    .58

  150 19 [َوَأنَّ اهللاَ َمَع اُملْؤِمنَِني]    .59

ا ِممَّا ُأِخَذ ِمنُْكمْ    .60 ا ُيْؤتُِكْم َخْريً   89 70 َوَيْغِفْر َلُكْم]  [إِْن َيْعَلِم اهللاُ ِيف ُقُلوبُِكْم َخْريً

  التوبة
ْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم    .61   183 20 ] ...[الَِّذيَن َآَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسبِيِل اهللاِ بَِأْمَواِهلِ

نْهُ    .62 ٍة مِّ ُم بَِرْمحَ ُهْم َرهبُّ ُ   18  21 َوِرْضَواٍن﴾  ﴿ُيَبرشِّ

ا ِيف    .63 ُه اهللاُ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمهَ وُه َفَقْد َنَرصَ ، 64، 27 40 ] ...[إِالَّ َتنُْرصُ
190  

ِل اُملْؤِمنُوَن]    .64   179، 174 51 [ُقْل َلْن ُيِصيَبنَا إِالَّ َما َكَتَب اهللاُ َلنَا ُهَو َمْوَالَنا َوَعَىل اهللاِ َفْلَيَتَوكَّ

  27  67 [َنُسوا اهللاَ َفنَِسَيُهْم]    .65

تَِها األَْهنَاُر َخالِِدينَ    .66 ، 185، 154 72 ] ...[َوَعَد اهللاُ اُملْؤِمنَِني َواُملْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتْ
185  

  109  104 ا َأنَّ اهللاَ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه] [َأَملْ َيْعَلُمو   .67
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ُْم َال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوَال َنَصٌب َوَال َخمَْمَصٌة ِيف َسبِيِل اهللاِ َوَال    .68   135 120 ] ...[َذلَِك بَِأهنَّ

  118 128 َرُءوٌف َرِحيٌم]  [بِاُملْؤِمنِنيَ    .69

  یونس
  92 71 ] ...[َواْتُل َعَليِْهْم َنَبَأ ُنوٍح إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِْن َكاَن َكُربَ َعَلْيُكْم    .70

  163، 92 107 ] ...إِالَّ ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْريٍ [َوإِْن َيْمَسْسَك اهللاُ بُِرضٍّ َفَال َكاِشَف َلُه    .71

  هود
َها    .72 ٍة ِيف األَْرِض إِالَّ َعَىل اهللاِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ   123 6 ] ...[َوَما ِمْن َدابَّ

ا َنْسَخُر ِمنُْكْم َكَام َتْسَخُروَن] [إِْن    .73   25 38 َتْسَخُروا ِمنَّا َفإِنَّ

ُكوَن]    .74 ، 93 54 [إِينِّ ُأْشِهُد اهللاََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء ِممَّا ُتْرشِ
143،143  

  148 102 [َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ الُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد]    .75

ُم َنْفٌس إِالَّ بِإِْذنِِه َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد]    .76   88 105 [َيْوَم َيْأِت َال َتَكلَّ

ْل    .77 ُه َفاْعبُْدُه َوَتَوكَّ َمَواِت َواألَْرِض َوإَِلْيِه ُيْرَجُع األَْمُر ُكلُّ   92، 31  123 ] ...[َوهللاِ َغْيُب السَّ

  یوسف
نَّا لِيُوُسَف ِيف األَْرِض]    .78   149 56 [َوَكَذلَِك َمكَّ

َلْت لَُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْربٌ َمجِيٌل َعَسى اهللاُ َأْن َيأْتَِينِي    .79   193 83 ] ...[َقاَل َبْل َسوَّ

ُه َال َيْيَئُس ِمْن َرْوِح اهللاِ إِالَّ الَقْوُم الَكافُِروَن]    .80   193، 114 87 [إِنَّ

  الرعد
81.    ُ َفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللاِ إِنَّ اهللاَ َال ُيَغريِّ َباٌت ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيْ   44 11 ] ...[َلُه ُمَعقِّ

ْم بِِذْكِر اهللاِ َأَال بِِذْكِر اهللاِ َتْطَمئِنُّ الُقُلوُب] [الَِّذيَن َآَمنُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقلُ    .82   179، 39 28 وُهبُ
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  27  43 [َكَفى بِاهللاِ َشِهيًدا َبْينِي َوَبْينَُكْم]    .83

  إبراهیم
  49 1 ] ...اُه إَِلْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر بِإِْذِن [الر كَِتاٌب َأْنَزْلنَ    .84

ِم]    .85 َحرَّ تِي بَِواٍد َغْريِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك املُ يَّ   197 37 [َربِّ إِينِّ َأْسَكنُْت ِمْن ُذرِّ

  لحجرا
ِحيُم* َو َأنَّ َعَذاِيب ُهَو الَْعَذاُب األَلِيَم]    .86   120 49 [ َنبِّىْء ِعَبادِي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

  النحل
َالئَِكُة َطيِّبَِني َيُقوُلوَن َسَالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اَجلنََّة    .87 اُهُم املَ   159 32 ] ...[الَِّذيَن َتَتَوفَّ

  اإلسراء
  182 21 [َوَلْآلَِخَرُة َأْكَربُ َدَرَجاٍت َوَأْكَربُ َتْفِضيًال]    .88

  79  79 [َعَسى َأْن َيبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا]   .89

  101 85 ْم ِمَن الِعْلِم إِالَّ َقلِيًال] [َوَما ُأوتِيتُ    .90

  الكهف
ُْم َأْحَسُن َعَمًال]   .91 ا لِنَبُْلَوُهْم َأهيُّ ا َجَعْلنَا َما َعَىل األَْرِض ِزينًَة َهلَ   96 7 [إِنَّ

تِِه] [َفْأُووا إَِىل الَكْهِف َينُْرشْ لَُكْم َربُّ    .92   114 16 ُكْم ِمْن َرْمحَ

ْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها    .93 ِفينَُة َفَكاَنْت ملََِساكَِني َيْعَمُلوَن ِيف البَ ا السَّ   86  79 ] ...[َأمَّ

  مریم
طْ    .94 ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساقِ ا]  [َوُهزِّ   72 25 َعَليِْك ُرَطًبا َجنِي 

  طه
َّ َوَأْخَفى]    .95 ُه َيْعَلُم الرسِّ َهْر بِالَقْوِل َفإِنَّ   102 7 [َوإِْن َجتْ
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َرَجاُت    .96 ُم الدَّ اِت َفُأوَلئَِك َهلُ اِحلَ   183 75 الُعَال] [َوَمْن َيْأتِِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّ

ْمِس َوَقْبَل    .97   78 130 ] ...[َفاْصِربْ َعَىل َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقبَْل ُطُلوِع الشَّ

نَّ َعْينَيَْك إَِىل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم زَ    .98 ْنَيا [َوَال َمتُدَّ   95 131 ] ...ْهَرَة اَحلَياِة الدُّ

  األنبیاء
وَن]    .99 يَْل َوالنََّهاَر َال َيْفُرتُ ُحوَن اللَّ   44 20 [ُيَسبِّ

َمَواِت َواألَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأَنا عَ  .100 ُكْم َربُّ السَّ   191 56 ] ...َىل [َقاَل َبل َربُّ

تَُكْم إِْن ُكنْتُْم َفاِعلَِني]  .101 وا َآِهلَ ُقوُه َواْنُرصُ   190 68 [َقاُلوا َحرِّ

  191 69 [ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِين َبْرًدا َوَسَالًما َعَىل إِْبَراِهيَم]  .102

اِمحَِني]  .103 ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ   194 83 [َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

ًة  .104   149 84 ] ...ِمْن [َفاْسَتَجبْنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُرضٍّ َوَآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمثَْلُهْم َمَعُهْم َرْمحَ

  168  87 ] ...[َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى ِيف الظُُّلَامِت  .105

ْكرِ  .106 ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ وَن]  [َوَلَقْد َكَتْبنَا ِيف الزَّ اِحلُ   144 105 َأنَّ األَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

  الحج
  147 38 [إِنَّ اهللاَ ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن َآَمنُوا]  .107

ُه]  .108 نَّ اهللاُ َمْن َينُْرصُ ُرصَ   150، 145 40 [َوَلَينْ

  المؤمنون
ا إِينِّ بَِام َتْعَمُلوَن َعلِيٌم]  .109 ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَمُلوا َصاِحلً َا الرُّ   167، 132 51 [َيا َأهيُّ

  النور
اِت َلَيْستَْخلَِفنَُّهْم [َوَعَد اهللاُ .110 اِحلَ   141 55 ] ... الَِّذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ
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  الفرقان
  27  31 [َوَكَفى بَِربَِّك َهاِدًيا َوَنِصًريا]  .111

  الشعراء
ْحرَ [َقاَل َآَمنْتُْم َلُه َقبَْل َأْن آَ  .112 ُه لََكبُِريُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ   61  49 ] ...َذَن لَُكْم إِنَّ

، 31، 25،  ج 61 [َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا َملُْدَرُكوَن]  .113
192  

، 31، 27  62 [َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَْهِديِن]  .114
192  

ْب بِعَ  .115 ْحَر َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق [َفَأْوَحْينَا إَِىل ُموَسى َأِن اْرضِ   192 63 ] ...َصاَك البَ

  25  114 [َوَما َأَنا بَِطاِرِد املُْؤِمنَِني]  .116

  النمل
وَء َوَجيَْعُلكُ  .117 ْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ ْن ُجيِيُب املُ   164 62 ] ...ْم ُخَلَفاَء [َأمَّ

  القصص
  199 7 ] ...[َوَأْوَحْينَا إَِىل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِيف الَيمِّ َوَال  .118

ِه َكْي َتَقرَّ عَ  .119 َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ [َفَرَدْدَناُه إَِىل ُأمِّ   199  13 ] ...ْينَُها َوَال َحتْ

ْنيَا َوَأْحِسْن  .120 اَر اآلَِخَرَة َوَال َتنَْس َنِصيبََك ِمَن الدُّ   96  77 ] ...[َواْبَتِغ فِيَام َآَتاَك اهللاُ الدَّ

َام ُأوتِيُتُه َعَىل ِعْلٍم ِعنِْدي َأَوَملْ َيْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِِه ِمَن  [َقاَل  .121   128 78 ] ...إِنَّ

  العنكبوت
ا َأْنَزْلنَا َعَليَْك الكَِتاَب ُيتَْىل َعَليِْهْم إِنَّ ِيف َذلَِك  .122   27  51 ] ...َلَرْمحَةً [َأَوَملْ َيْكِفِهْم َأنَّ

َي اَحلَيَواُن َلْو  .123 اَر اآلَِخَرَة َهلِ ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ ْنَيا إِالَّ َهلْ   151 64 ] ...[َوَما َهِذِه اَحلَياُة الدُّ

اُهْم إَِىل الَربِّ  [َفإَِذا َركُِبوا ِيف الُفْلِك َدَعُوا اهللاَ  .124 يَن َفَلامَّ َنجَّ   163 65 ] ...ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ
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وم   الرُّ
  149 4 [َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اُملْؤِمنُوَن]  .125

ا َعَلْينَا َنْرصُ املُْؤِمنَِني]  .126 ، 141، 28 47 [َوَكاَن َحق 
150  

  لقمان
َا إِْن َتُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفتَُكْن ِيف َصْخَرةٍ َأْو ِيف  .127   107 16 ] ...[َيا ُبنَيَّ إِهنَّ

ُل الَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِيف األَْرَحاِم َوَما [إِنَّ اهللاَ ِعنْ  .128 اَعِة َوُينَزِّ   102 34 ] ...َدُه ِعْلُم السَّ

  السجدة
ُكْم ُتْرَجُعوَن]  .129 َل بُِكْم ُثمَّ إَِىل َربِّ اُكْم َمَلُك املَْوِت الَِّذي ُوكِّ   45  11 [ُقْل َيَتَوفَّ

ِة َأْعُنيٍ ] .130 ْم ِمْن ُقرَّ   151 17 [َفَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُ

وا َوَكاُنوا بَِآَياتِنَا ُيوقِنُوَن]  .131 ًة َهيُْدوَن بِأَْمِرَنا َملَّا َصَربُ   94 24 [َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

  األحزاب
  27  3 [َوَكَفى بِاهللاِ َوكِيًال]  .132

  91 21 ] ...[َلَقْد َكاَن لَُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللاَ َوالَيْوَم  .133

  196، 28  22 ] ...َزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللاُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق [َوَملَّا َرَأى اُملْؤِمنُوَن األَْح  .134

  27  39 [َوَكَفى بِاهللاِ َحِسيًبا]  .135

  سبأ
  134 15 ] ...َيٌة َجنََّتاِن َعْن َيِمٍني َوِشَامٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق [َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ ِيف َمْسَكنِِهْم آَ  .136

ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَبادِِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم  .137  ] ...[ُقْل إِنَّ َريبِّ َيبُْسُط الرِّ
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  فاطر
ا َوَما ُيْمِسْك َفَال ُمْرِسَل َلُه [مَ  .138   113،  92 2 ] ...ا َيْفتَِح اهللاُ لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة َفَال ُممِْسَك َهلَ

َام َخيَْشى اهللاَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَامُء]  .139   100 28 [إِنَّ

  یس
وَن َوَما ُيْعلِنُوَن]  .140 ا َنْعَلُم َما ُيِرسُّ ْم إِنَّ   106 76 [َفَال َحيُْزْنَك َقْوُهلُ

  الصافات
ُه بَِقْلٍب َسلِيٍم]  .141   178 84 [إِْذ َجاَء َربَّ

  168 139 َأَبَق إَِىل اْلُفْلِك املَْْشُحوِن]  [َوإِنَّ ُيوُنَس ملََِن اْملُْرَسلَِني * إِذْ  .142

  ص
ْيَطاُن بِنُْصٍب  .143 نَِي الشَّ ُه َأينِّ َمسَّ   194 41 ] ...[َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

  الزُّمر
ابُِروَن  .144 َام ُيَوىفَّ الصَّ   30  10 َأْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَساٍب] [إِنَّ

تَِها  .145 ْم ُغَرٌف ِمْن َفْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيٌَّة َجتِْري ِمْن َحتْ ْم َهلُ ُ َقْوا َرهبَّ   154 20 ] ...[َلكِِن الَِّذيَن اتَّ

ُفوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضلِِل اهللاُ َفَام [َأَلْيَس اهللاُ بَِكاٍف َعْبَدُه َوُخيَ  .146   27  36 ] ...وِّ

  92، 78 38 ] ...[ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ إِْن َأَراَدِينَ اهللاُ بُِرضٍّ َهْل ُهنَّ  .147

ِة اهللاِ إِنَّ اهللاَ  .148 ُفوا َعَىل َأْنُفِسِهْم َال َتْقنَُطوا ِمْن َرْمحَ   109 53 ] ...[ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْرسَ

ٍء]  .149   63 62 [اهللاُ َخالُِق ُكلِّ َيشْ

  غافر
  73 44 ُض َأْمِري إَِىل اهللاِ] [َوُأَفوِّ  .150

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم األَْشَهاُد]  .151 ا َلنَنُْرصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن َآَمنُوا ِيف اَحلَياِة الدُّ   ، 189، 147 51 [إِنَّ
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وَن َعْن ِعَباَدِيت [َوَقاَل َربُّ  .152   162 60 ] ...ُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُ

لت   فصِّ
وَن َأْن َيْشَهَد َعَليُْكْم َسْمُعُكْم َوَال َأْبَصاُرُكْم َوَال  .153   104 22 ] ...[َوَما ُكنُْتْم َتْسَتِرتُ

ٍء َشِهيٌد]  .154 ُه َعَىل ُكلِّ َيشْ   27  53 [َأَوَملْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

  الشُّورى
  29  30 [َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثٍِري]  .155

ُلوَن] [ َوَما عِ  .156 ِْم َيَتَوكَّ ِذيَن َآَمنُوا َوَعَىل َرهبِّ   140 36 نَْد اهللاِ َخْريٌ َوَأْبَقى لِلَّ

  الزُّخرف
ُه َسيَْهِديِن]  .157   27  27 [إِالَّ الَِّذي َفطََرِين َفإِنَّ

َة َربَِّك  .158 ْنَيا  [َأُهْم َيْقِسُموَن َرْمحَ   125 32 ] ...َنْحُن َقَسْمنَا َبيْنَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِيف اَحلَياِة الدُّ

  159 72 [َوتِْلَك اَجلنَُّة الَّتِي ُأوِرْثُتُموَها بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن]  .159

  الُدخان
ُكْم ُمتَّبَُعوَن] [َفَأْرسِ بِِعَباِدي  .160   192 23 َلْيًال إِنَّ

  األحقاف
ٍء إِْذ  .161 ْم ِمْن َيشْ   119 26 ] ...[َفَام َأْغنَى َعنُْهْم َسْمُعُهْم َوَال َأْبَصاُرُهْم َوَال َأْفئَِدُهتُ

  محمد
وا اهللاَ َينُْرصْ  .162   145 7 ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم] [إِْن َتنُْرصُ

ابِِريَن]  .163 ُكْم َحتَّى َنْعَلَم اُملَجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ   148 31 [َوَلنَْبُلَونَّ

  الفتح
كِينََة ِيف ُقُلوِب اُملْؤِمنَِني لِ  .164   28  4 يَْزَداُدوا إِيَامًنا َمَع إِيَامِهنِْم] [ُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَّ
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  18  18 ﴿ َلَقْد َرِيضَ اهللاَُّ َعِن اْملُْؤِمنَِني﴾ .165

َن اهللاَِّ َوِرْضَوانًا﴾  .166   18  29 ﴿ َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّ

  ق
  111، 102 16 ُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحبِْل الَوِريِد] [َوَنْح  .167

  43  18 [َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِالَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد]  .168

ْم َما َيَشاُءوَن فِيَها َوَلَدْينَا َمِزيٌد]  .169   186 35 [َهلُ

  الذاریات
َامِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن]  .170   123 22 [َوِيف السَّ

، 121، 24  56 [َوَما َخَلْقُت اِجلنَّ َواِإلْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدوِن]  .171
131  

  القمر
ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر]  .172 ا ُكلَّ َيشْ   63 49 [إِنَّ

  الحدید
  63 22 ] ...[َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف األَْرِض َوَال ِيف َأْنُفِسُكْم إِالَّ ِيف كِتَاٍب ِمْن َقْبلِ  .173

  68 23 ] ...[لَِكْي َال َتأَْسْوا َعَىل َما َفاَتُكْم َوَال َتْفَرُحوا بَِام َآَتاُكْم َواهللاُ َال ُحيِبُّ ُكلَّ  .174

  المجادلة
َمَواِت َوَما ِيف األَرْ  .175   103 7 ] ...ِض َما َيُكوُن ِمْن [َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاَ َيْعَلُم َما ِيف السَّ

  189 21 [َكَتَب اهللاُ َألَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسِيل إِنَّ اهللاَ َقِويٌّ َعِزيٌز]  .176

  الحشر
177.  ُ هنَّ   92 13 ْم َقْوٌم َال َيْفَقُهوَن][َألَْنُتْم َأَشدُّ َرْهبًَة ِيف ُصُدوِرِهْم ِمَن اهللاِ َذلَِك بِأَ
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178.  [ َهاَدةِ   98 22 [َعاِملُ الَغْيِب َوالشَّ

  الصَّف
اِهُدوَن ِيف َسبِيِل اهللاِ بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكمْ  .179   40  11 ] ...[ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوَرُسولِِه َوُجتَ

  الجمعة
وا ِيف األَْرِض]  .180 َالُة َفاْنَتِرشُ   72 10 [َفإَِذا ُقِضيَِت الصَّ

  التغابن
َئاتِِه َوُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتِْري  .181 ْر َعنُْه َسيِّ ا ُيَكفِّ   40  9 ] ...[َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللاِ َوَيْعَمْل َصاِحلً

ٍء َعلِيٌم]  .182   78 11 [َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللاِ َهيِْد َقْلَبُه َواهللاُ بُِكلِّ َيشْ

  الطَّالق
ْل َعَىل اهللاِ َفُهَو َحْسُبُه]  .183 ، 177، 73 3 [َوَمْن َيَتَوكَّ

177  
ٍء ِعْلًام]  .184   98، 63 12 [َوَأنَّ اهللاَ َقْد َأَحاَط بُِكلِّ َيشْ

  التَّحریم
  44 6 وَن] [َال َيْعُصوَن اهللاَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمرُ  .185

ِذيَن َآَمنُوا اِْمَرَأَة فِْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َربِّ اْبِن ِيل ِعنَْدَك  .186 ًال لِلَّ َب اهللاُ َمثَ   199 11 ] ...[َوَرضَ

  الملك
  103 14 ] [َأَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اَخلبِريُ  .187

  القیامة
َا َناظَِرٌة]  .188 ٌة*إَِىل َرهبِّ   186، 155 23 - 22 [ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِرضَ

  النَّازعات
ْنَيا* َفإِ  .189 ا َمْن َطَغى* َوَآَثَر اَحلَياَة الدُّ   60  41- 37 ] ...نَّ اَجلِحيَم ِهَي [َفَأمَّ
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  التَّكویر
  63 29 [َوَما َتَشاُءوَن إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللاُ َربُّ الَعاَملَِني]  .190

  االنفطار
افِظَِني* كَِراًما َكاتِبَِني* َيْعَلمُ  .191   43 10 وَن َما َتْفَعُلوَن] [َوإِنَّ َعَلْيُكْم َحلَ

  المطَّففین
ِْم َيْوَمئٍِذ ملََْحُجوُبوَن]  .192 ُْم َعْن َرهبِّ   186 15 [َكالَّ إِهنَّ

  األعلى
ْنيَا]  .193   96 16 [َبْل ُتْؤثُِروَن اَحلَياَة الدُّ

  الغاشیة
  88  10-8 [ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِعَمٌة* لَِسْعيَِها َراِضَيٌة* ِيف َجنٍَّة َعالَِيٍة]  .194

  الفجر
ْفُس املُْْطَمئِنَُّة * اْرِجِعي إَِىل َربِِّك َراِضيًَة َمْرِضيًَّة* َفاْدُخِيل ِيف  .195 ُتَها النَّ [َياَأيَّ

 َواْدُخِيل َجنَّتِي]  ِعَباِدي*
27 -30 174  

  البلد
  160 4 [َلَقْد َخَلْقنَا اِإلْنَساَن ِيف َكَبٍد]  .196

  اللیل
ى]  .197 ُه لِْليُْرسَ ُ َق بِاُحلْسنَى* َفَسنَُيرسِّ ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى* َوَصدَّ   64 7-5 [َفَأمَّ

حى   الضُّ
  111 3 [َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَىل]  .198

َىض]  .199   79 5 [َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفَرتْ
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  الشرح
ا]  .200 ا* إِنَّ َمَع الُعْرسِ ُيْرسً  86 6-5 [َفإِنَّ َمَع الُعْرسِ ُيْرسً

  العلق
  104 14 [َأَملْ َيْعَلْم بَِأنَّ اهللاَ َيَرى]  .201

  الزَّلزلة
ا َيَرُه]  .202 ٍة َخْريً   175 7 [َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
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  111  صحیح  صحیح البخاري  ...َأُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها ِفي النَّاِر، ُقْلَنا: َال، َوِهَي َتْقِدُر    .1

  165  حسن  سنن الترمذي  ...َال  Uَواْعَلُموا َأنَّ اللََّه  َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن ِباِإلَجاَبِة، Uاْدُعوا اللََّه    .2

  45  صحیح  صحیح البخاري  ...إذا أحب اهللا عبدًا نادى جبریل: إن اهللا یحب فالنًا فأحببه،    .3

  155،187  صحیح  صحیح مسلم    ...، َقاَل: َیُقوُل اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى: ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ    .4

، َفِإنَّهُ    .5   184  صحیح  مسلم صحیح  ...ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَؤذَِّن، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َیُقوُل ثُمَّ َصلُّوا َعَليَّ

  137  صحیح  صحیح البخاري  ...ِإَذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َساَفَر، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن َیْعَمُل    .6

إسناده على شرط   سنن أبي داوود  ...ِمْن َحَمَلِة  َمَالِئَكِة اللَّهِ  ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَِّث َعْن َمَلٍك ِمْن    .7
الصحیح 

  صحیح والحدیث

44  

  116  صحیح  صحیح مسلم  ...َأْذَنَب َعْبٌد َذْنًبا،    .8

  110  صحیح  المعجم الكبیر   ...ِمْنَها َشْیًئا،  َأَرَأْیَت َرُجًال َعِمَل الذُُّنوَب ُكلََّها، َفَلْم َیْتُركْ    .9

  64  صحیح  صحیح البخاري  ...اعملوا فكل میسر لما خلق له، أما من كان من أهل    .10

  137  صحیح  صحیح البخاري    ...ْم َوَلْم ُیْدِرْكُكْم َأَحٌد َأَال ُأَحدُِّثُكْم ِإْن َأَخْذُتْم َأْدَرْكُتْم َمْن َسَبَقكُ    .11

  137  صحیح  صحیح البخاري  ...ِإنَّ َأْقَواًما ِباْلَمِدیَنِة َخْلَفَنا، َما َسَلْكَنا ِشْعًبا َوَال َواِدًیا ِإالَّ َوُهْم    .12

  66  صحیح  صحیح البخاري  ...إن العبد لیعمل عمل أهل النار وٕانه من أهل الجنة،    .13

  87  صحیح  صحیح البخاري  ...ِإنَّ الَعْیَن َتْدَمُع، َوالَقْلَب َیْحَزُن، َوَال َنُقوُل ِإالَّ َما َیْرَضى َربَُّنا،    .14
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  156،185  صحیح  صحیح البخاري    ...ِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َیُقوُل ِألَْهِل الَجنَِّة: َیا َأْهَل الَجنَِّة؟    .15

  46  حسن  المعجم األوسط مالئكته یصلون على المتسحرینإن اهللا تعالى و    .16

  148  صحیح  صحیح البخاري  ِإنَّ اللََّه َلُیْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُیْفِلْتهُ    .17

حسن صحیح   سنن الترمذي  ...السموات واألرض حتى النملة  إن اهللا ومالئكته وأهل   .18
  غریب

45  

سنن ابن ماجة    ...إن اهللا ومالئكته یصلون على الذین یصلون الصفوف،    .19
والمستدرك على 

  الصحیحین

  46  حسن

  46  صحیح  سنن أبي داوود  إن اهللا ومالئكته یصلون على الصفوف األول   .20

  45  صحیح  صحیح مسلم  ...إن المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول:    .21

  183  صحیح  صحیح البخاري  ...َأْهَل الَجنَِّة َیَتَراَءْوَن َأْهَل الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهْم، َكَما َیَتَراَءْونَ  ِإنَّ    .22

  167  صحیح  بن ماجةسنن ا  ...ِإنَّ َربَُّكْم َحِیيٌّ َكِریٌم، َیْسَتْحِیي ِمْن َعْبِدِه َأْن َیْرَفَع ِإَلْیِه َیَدْیِه،   .23

 مرفوعاً  وروي   سنن البیهقي  ...ِإنَّ ِمْن َضْعِف اْلَیِقیِن َأْن ُتْرِضَي النَّاَس ِبَسَخِط اِهللا، َوَأْن    .24
  مسعود ابن عن

91  

ٍت، أُ    .25   57  صحیح  صحیح البخاري  مََّهاُتُهْم َشتَّى َوِدیُنُهْم َواِحدٌ اْألَْنِبَیاُء ِإْخَوٌة ِلَعالَّ

  162  صحیح  سنن الترمذي  ...اْألَْنِبَیاُء، ثُمَّ اْألَْمَثُل َفاْألَْمَثُل، ُیْبَتَلى اْلَعْبُد َعَلى َحَسِب ِدیِنِه،    .26

  136  صحیح  صحیح البخاري  ...ِإنََّك َلْن تُْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َوْجَه اللَِّه ِإالَّ ُأِجْرَت َعَلْیَها،    .27

  118  صحیح  صحیح البخاري  ... Uَعَلى َمْن َیَشاُء، َفَجَعَلُه اللَُّه  Uَأنَُّه َكاَن َعَذاًبا َیْبَعثُُه اللَُّه    .28
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  119  صحیح  صحیح مسلم  إنه من ال یرحم ال یرحم   .29

  100  صحیح  صحیح مسلم  ، َوَأْعَلَمُكْم ِبَما َأتَِّقيUِإنِّي َألَْرُجو َأْن َأُكوَن َأْخَشاُكْم ِللَِّه    .30

َل َما اتََّخَذ النَِّساُء الِمْنَطَق ِمْن ِقَبِل ُأمِّ ِإْسَماِعیَل، اتََّخَذتْ    .31   198  صحیح  صحیح البخاري  ...َأوَّ

نَّ اهللاَ    .32   167  صحیح  صحیح مسلم  ... َأَمرَ َأیَُّها النَّاُس، ِإنَّ اَهللا َطیٌِّب َال َیْقَبُل ِإالَّ َطیًِّبا، َوإِ

مسند اإلمام أحمد   ...َبشِّْر َهِذِه اْألُمََّة ِبالسََّناِء، َوالتَّْمِكیِن ِفي اْلِبَالِد، َوالنَّْصِر،    .33
  وصحیح ابن حبان

  146  صحیح

  157  صحیح  صحیح مسلم  ِت اْلَجنَُّة ِباْلَمَكاِرِه، َوُحفَِّت النَّاُر ِبالشََّهَواتِ ُحفَّ    .34

  139  صحیح  صحیح البخاري  ...َخَرَج َثَالَثُة َنَفٍر َیْمُشوَن َفَأَصاَبُهُم الَمَطُر، َفَدَخُلوا ِفي َغاٍر    .35

  79، 37  صحیح  صحیح مسلم   ...ذاق طعم اإلیمان من رضي باهللا ربًَّا، وباإلسالم دینًا،   .36

  44  صحیح  مسند اإلمام أحمد  ...جبریل في صورته، وله ستمائة جناح،  rرأى رسول اهللا    .37

  147  صحیح  صحیح مسلم  ...َرَأْیُت َذاَت َلْیَلٍة، ِفیَما َیَرى النَّاِئُم، َكَأنَّا ِفي َداِر ُعْقَبَة ْبِن    .38

َضا   .39   32  مرفوع  قيالبیه  ...َأَحًدا َتْحَمدَ  َوَال  ،Iاِهللا  ِبَسَخطِ  النَّاَس  ُتْرِضيَ  َال  َأنْ  الرِّ

  88، 62  صحیح  صحیح مسلم  ...عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خیر، ولیس ذاك ألحد إال    .40

  45  صحیح  صحیح مسلم  ...اللهمّ دعا له، فقال:  rعن حسان بن ثابت: أن رسول اهللا    .41

صحیح البخاري   ...عن اإلیمان: أن تؤمن باهللا  uعندما سأله جبریل    .42
  وصحیح مسلم

  35  صحیح

  101  صحیح  صحیح البخاري  ...فلما ركبا في السفینة جاء عصفور فوقع على حرف    .43

  158  صحیح  صحیح مسلم  ...َقاِرُبوا َوَسدُِّدوا، َواْعَلُموا َأنَُّه َلْن َیْنُجَو َأَحٌد ِمْنُكْم ِبَعَمِلِه،    .44
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  45  صحیح  ح البخاريصحی  ...: ألطوفّن اللیلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة uقال سلیمان    .45

  99،153  صحیح  صحیح البخاري   ...َقاَل َما اِإلْحَساُن؟ َقاَل: َأْن َتْعُبَد اللََّه َكَأنََّك َتَراُه، َفِإْن َلْم    .46

  156  صحیح  صحیح مسلم  ...َجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواْألَْرُض، َقاَل: َیُقوُل ُعَمْیُر ُقوُموا ِإَلى    .47

  188  صحیح  صحیح البخاري  ...َكاَن الرَُّجُل ِفیَمْن َقْبَلُكْم ُیْحَفُر َلُه ِفي اَألْرِض، َفُیْجَعُل ِفیِه،   .48

  63  صحیح  صحیح مسلم  ...كتب اهللا مقادیر الخالئق قبل أن یخلق السماوات واألرض    .49

  119  حسن  سنن الترمذي  ال تنزع الرحمة إال من شقي   .50

  112  صحیح  صحیح مسلم  ُیْحِسُن ِباِهللا الظَّنَّ  ُهوَ َال َیُموَتنَّ َأَحُدُكْم ِإالَّ وَ    .51

  77  صحیح  سنن الترمذي  ...َال ُیْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُیْؤِمَن ِبالَقَدِر َخْیِرِه َوَشرِِّه، َحتَّى َیْعَلَم    .52

  189  صحیح  صحیح البخاري  ...ْوِمِك َما َلِقیُت، َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقیُت ِمْنُهْم َیْوَم ، َلَقْد َلِقیُت ِمْن قَ    .53

  108  صحیح  صحیح البخاري  ...َلمَّا َقَضى اللَُّه الَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتاِبِه َفُهَو ِعْنَدُه َفْوَق الَعْرِش    .54

  97  حسن غریب  سنن الترمذي  ...اللَُّهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَیِتَك َما َیُحوُل َبْیَنَنا َوَبْیَن َمَعاِصیَك،    .55

  88  صحیح  صحیح ابن حبان  ...ْمَت اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْیَب، َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق، َأْحِیِني َما َعلِ    .56

َلْو َأنَّ اْبَن آَدَم َهَرَب ِمْن ِرْزِقِه َكَما َیْهُرُب ِمَن اْلَمْوِت َألَْدَرَكُه    .57
  ِرْزُقُه َكَما ُیْدِرُكُه اْلَمْوتُ 

ُحلیة األولیاء 
وطبقات األصفیاء 

  والتاریخ الكبیر

  125  حسن

  132، 73  صحیح  مسند اإلمام أحمد  ... َلْو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتَوكَُّلوَن َعَلى اهللا َحقَّ َتَوكُِّلِه َلُرِزْقُتْم َكَما    .58

  120  صحیح  صحیح مسلم  ...ند اهللا من العقوبة ما طمع بجنته لو یعلم المؤمن ما ع   .59

  146  صحیح  مسند اإلمام أحمد  ... Uَلَیْبُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما َبَلَغ اللَّْیُل َوالنََّهاُر، َوَال َیْتُرُك اللَُّه    .60
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  الصفحة  درجة الحدیث  اسم الكتاب  الحدیث طرف  م

  46  صحیح سنن أبي داوود  ...ما من رجل یعود مریضًا ممسیًا، إال خرج معه سبعون    .61

مسند أبي داود   ...ما من عبد یصلي علّي إال صلْت علیه المالئكة، ما دام    .62
 الطیالسي

  46  حسن

  166  صحیح  مسند اإلمام أحمد  ...ُمْسِلٍم َیْدُعو ِبَدْعَوٍة َلْیَس ِفیَها ِإْثٌم، َوَال َقِطیَعُة َرِحٍم،  َما ِمنْ    .63

  130  صحیح  صحیح البخاري  ...َما ِمْن َیْوٍم ُیْصِبُح اْلِعَباُد ِفیِه ِإالَّ َمَلَكاِن َیْنِزَالِن، َفَیُقوُل    .64

َالَة، َوَصاَم َرَمَضاَن َكانَ    .65   183  صحیح  صحیح البخاري  ...َمْن آَمَن ِباللَِّه َوِبَرُسوِلِه، َوَأَقاَم الصَّ

  157  صحیح  صحیح البخاري  ...َأْبَواِب الَجنَِّة: َیا  َمْن َأْنَفَق َزْوَجْیِن ِفي َسِبیِل اللَِّه، ُنوِدَي ِمنْ    .66

  88  إسناده صحیح  سنن أبي داود  ...َمن قال حیَن یسمُع المؤذن: وأنا أشهُد أن ال إله إال اُهللا    .67

، َخْیٌر    .68   82  صحیح  صحیح مسلم  ...َوَأَحبُّ ِإَلى اِهللا ِمَن اْلُمْؤِمِن اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ

  132  صحیح  المعجم الكبیر  ...َنَفَث ُروُح اْلُقُدِس ِفي َرْوِعي َأنَّ نْفًسا َلْن َتْخُرَج ِمَن الدُّْنَیا    .69

  132  صحیح  صحیح البخاري  ...ِسي ِبَیِدِه َألَْن َیْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه، َفَیْحَتِطَب َعَلى َوالَِّذي َنفْ    .70

  190  صحیح  صحیح مسلم  َیا َأَبا َبْكٍر َما َظنَُّك ِباْثَنْیِن اُهللا ثَاِلُثُهَما   .71

؟ "   .72   77  صحیح  سنن البیهقي  ...َیا ُغَالُم، َأَال ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َلَعلَّ اَهللا َأْن َیْنَفَعَك ِبِهنَّ

  43  صحیح  صحیح البخاري  ...یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنهار، ویجتمعون    .73

  166  صحیح  صحیح البخاري  ُیْسَتَجاُب ِألََحِدُكْم َما َلْم َیْعَجْل، َیُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُیْسَتَجْب ِلي   .74

 107  صحیح  سنن أبي داوود  ...َیْعَجُب َربُُّكْم ِمْن َراِعي َغَنٍم ِفي َرْأِس َشِظیٍَّة ِبَجَبٍل، ُیَؤذُِّن    .75
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