بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رسالت ماجستري

القضايا العقديت يف سىرة إبراهيم
إردادىالطالبظ :ى
مسيت شعبان خليل الدهشان
إذرافىالدكتور :ى
نسيم شحدة إمساعيل ياسني
قدم ىذا البحث استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في العقيدة
والمذاىب المعاصرة من كمية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية  -بغزة.

ُّْٔق َُِٓ /ـ
غزة  -فمسطين


أ

اإله ـ ـداء
إنــــــــــى روح انرسىل انكرٌى حمًد ويٍ تبعه بئحساٌ إىل ٌىو اندٌٍ
إىل واندي وواندتً األحباء "رمحهًا اهلل"
إىل انههداء انيٌٍ رووا بدياههى انسيٍت ترا لهسين
إنـــى أســـراَا يف سجىٌ االحتالل إىل جرحاَا انصابرٌٍ
إىل زوجً املىقر د .عبد انكرٌى محدي اندههاٌ وانيي شجعين ووقف جباَيب
يف حتصٍم اندراساث انعهٍا.
إىل إخىتً املقدو رٌاض ،واألسري احملرر انعًٍد /ينير  ،وراهد ،واملقدو /ساهد
إىل أخىاتً احلبٍباث شفاء وروٌدة وأمسهاٌ.
وإىل يم هؤالء ومجٍع إخىاًَ يف اندعىة وأبناء وبناث عاههيت انكرميت
إنٍهى مجٍعاً أهدي هيا انبحث
انباحثت
سمية شعبان خميل الدىشان

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم أعانني عمى كتابة ىذا البحث كانجازه ,حمدان يميؽ بجبللو كعظيـ سمطانو
ً
كرسكلو كبعد :اعت ارفنان ألىؿ الفضؿ بفضميـ كانطبلقان مف ً
ّْ
قكؿ
كصؿ الميـ كسمـ كبارؾ عمى عبده
ش ُك ُر
ش َك َر فَِإنَّ َما َي ْ
اهلل تعالى َ و َم ْن َ
ً
يشكر الناس).

لِ َن ْف ِس ِو

النمؿ:آيوَْ,

ً
يشكر اهلل ال
كقكؿ النبي ( :مف ال

(ُ)

ً
العممي الكبير ,كأشكر
الشكر كالتقدير إلى الجامعة اإلسبلمية ىذا الصرًح
أتكجو بخالص
ٌ
ً
ً
ً
ً
المذاىب المعاصرة ,كأخص بالشكر كالتقدير كاالمتناف المشرؼ
العقيدة ك
كقسـ
الديف
أصكؿ
كمية
ى
عمى ىذه الرسالة ,فضيمة األستاذ المشارؾ الدكتكر/نسيـ شحدة ياسيف -حفظو اهلل  -لما قاـ بو
و
و
و
و
و
و
مف جيد كبير مف قر و
البحث
كنافعة منذ أف بدأ ىذا
دقيقة
كمبلحظات
سديدة
كتكجييات
كمتابعة
اءة
ي
ي

ضج كاكتمؿ ,فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.
فكرةن حتى ىن ي
ً
أعضاء لجنة المناقشة ,فضيمة األستاذ
كال أنسى أف أتكجو بالشكر الجزيؿ لؤلساتذ ًة الكراـ

الدكتكر /جابر زايد السميرم ,كفضيمة األستاذ الدكتكر /عبد السميع العرابيد حفظيما اهلل-
اء كقيمةن عممية.
لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة الرسالة مما سيزيدىا إثر ن

كما أشكر األستاذ الدكتكر /محمد مصطفى نجـ  ,لتفضمو بالمراجعة الميغكية لمرسالة

كابداء النصائح كاإلرشادات ,كاألخ األستاذ/حسف نصر بظاظك ,لما بذلو مف جيد في طباعة
الرسالة .كأخي األستاذ /سائد شعباف الدىشاف لما بذلو مف جيد في تنسيؽ الرسالة .
عمى بالنصح كاإلرشاد كالتشجيع كأخص بالذكر
كالشكر مكصكؿ لكؿ اإلخكة الذيف ما بخمكا ٌ
الدكتكر /عبد الكريـ حمدم الدىشاف كأكالده كأخص منيـ محمد الشافي كسمية كسارة ,كاخكتي
كأخكاتي األحباء ,ككالدة زكجي الحاجو إـ عمى كاخكة كأخكات زكجي األعزاء .كاألستاذة الفاضمة/

عبير راضي ,كاألستاذة المكقرة مديرة مدرسة عيف جالكت /كفاح اليكر كالنائب كالسكرتيرة كجميع
أخكاتي المدرسات في مدرسة عيف جالكت.

كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات,,
(ُ) أخرجه أبو داود في سننه ,كتاب األدب ,باب في شكر المعروف ,حديث رق م  ,524 ,4 /4144والترم ي ف ي س ننه
 333 /4ح ديث رق م  ,4354وق ا الترم ي حس ح
الم ابي .415/2

حي  ,وق ا األلب اني  -رحم ه

ت
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حي  ,ف ي مش كا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة :
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنستيديو ,كنعكد باهلل مف شركر أنفسنا ,كمف
سيئات أعمالنا ,مف ييديو اهلل فبل مضؿ لو ,كمف يضمؿ فبل ىادم لو ,ك أشيد أف ال إلو إال اهلل
كحده ال شريؾ لو ,ك أشيد أف محمدان عبده كرسكلو.
أما بعد :
فمما الشؾ فيو أف القرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة لمنبي  ,كمف أىـ المعاني التي نزؿ
القرآف الكريـ إلثباتيا العقيدة ,فالعقيدة أصؿ اإلسبلـ ك أساس الممة؛ كال تقبؿ األعماؿ كاألقكاؿ
في اإلسبلـ كال تصح إال إذا صدرت عف عقيدة صحيحة ,كما قاؿ تعالى:ﭽﯗ ﯘﯙ

ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﭼالزمر.
كحيف ابتعد المسممكف عف القرآف الكريـ ,كفيـ السنة النبكية ,ضعفت في نفكسيـ فضمكا
اما عمينا أف نرجع إلى ىذا النبع
كظيرت بينيـ البدع ,كانتشرت فييـ المعتقدات الباطمة ,فكاف لز ن

الصافي؛ لكي ننيؿ منو عقيدتنا كنكضح طريقة أىؿ السمؼ الصالح في تفسيرىـ لآليات
العقائدية ,مف خبلؿ الرجكع إلى كتبيـ كآثارىـ الكاردة عنيـ ,كمف ىنا انطمقت فكرة ىذا البحث
كىي بعنكاف:

" القضايا العقدية في سورة إبراىيم "
أوالً  -أىمية البحث و أسباب اختياره:
تنبع أىمية ىذا المكضكع مف خبلؿ النقاط اآلتية:
ُ -في ككنو يتعمؽ بسكرة إبراىيـ التي تتناكؿ قضايا عقائدية ميمة ,مثؿ :ذكر بعض األنبياء
كأقكاميـ ,كذكر الجنة كالنار.

ث

ِ -تذكرنا بالعبر كالدركس التي مرت بيا األمـ السابقة ,كما يستفاد مف ذلؾ كربطو مع الكاقع
اإلسبلمي ,كىذا أكثر ما نحتاج إليو اليكـ ,في ىذا الكقت العصيب ,كخصكصان عندما ازداد
تكالب األعداء عمى اإلسبلـ كأىمو ,كحشدت األقبلـ ,كرمي اإلسبلـ عف قكس كاحدة.
ّ -التأكيد عمى عقيدة السمؼ ,كبياف فضميا؛ ككنيا األكلى باالتباع كاالنقياد ,كاألقرب إلى
الفطرة السميمة.
ْ -المساىمة بشكؿ إيجابي في خدمة الدعكة اإلسبلمية ,كنشر المعاني الصحيحة في عقيدة
أىؿ السنة كالجماعة.
ٓ -الدراسة التأصيمية ألصكؿ العقيدة كقضاياىا مف خبلؿ آيات القرآف كتحديدان سكرة إبراىيـ

.

ٔ -المشكرة الطيبة مف أحد أساتذة العمـ الشرعي ,فأعرت مشكرتو القبكؿ كاالىتماـ.
جديدا في مجاؿ العقيدة.
مكضكعا
ٕ -إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية مح ٌكمة تتناكؿ
ن
ن

ثانياً  -أىداف البحث:

و
كغايات متعددة ,منيا:
إف ليذه الدراسة أىدافان كثيرة
ٌ

ُ -فتح آفاؽ جديدة أماـ الدارسيف كطمبة العمـ الشرعي ,كذلؾ مف خبلؿ النتائج كالتكصيات التي
ستخرج بيا الباحثة في الخاتمة إف شاء اهلل .

ِ -إبراز صفات المؤمنيف الكاردة في سكرة إبراىيـ.
ّ -بياف الكاجب عمينا اتجاه األنبياء جميعان.

ْ -إظيار آثار العقيدة عمى الفرد كالمجتمع.
ٓ -بياف أنكاع التكحيد الدالة عمييا السكرة كقضايا العقيدة الكاردة فييا.

ٔ -بياف الغيبيات كمفيكـ اإلسبلـ كاإليماف كاليداية كالضبلؿ في السكرة.
ٕ -إبراز عالمية اإلسبلـ مف خبلؿ السكرة.

ٖ -الكقكؼ عمى القضايا العقدية مف خبلؿ الكحي القرآني.
ثالثاً -الدراسات السابقة:

بعد البحث في الدراسات السابقة في ىذا المكضكع ,كمف خبلؿ االطبلع تبيف لمباحثة أف

مكضكع "القضايا العقدية في سكرة إبراىيـ" لـ يكتب كرسالة منبثقة عف قسـ العقيدة كالمذاىب

المعاصرة ,أما ما كتب حكؿ ىذا المكضكع فيك:

ج

ُ -سورة إبراىيم "دراسة تحميمية وموضوعية" ,كفاح عبد الرحمف الرممي -كمية أصكؿ

الديف -قسـ التفسير ,كغمب عمى رسالتيا الدراسة التحميمية المكضكعية آليات السكرة مع االلتزاـ
بالترتيب العثماني لمسكرة.

ٕ" -نظم الدرر في تناسب اآليات والسور" لمبقاعي ،تحقيق ودراسة عمى سورة إبراىيم

والحجر والنمل ,محمد مصطفى كمية أصكؿ الديف جامعة األزىر ,كما تميز بو ىذا البحث أنو
تناكؿ سكرة إبراىيـ مف ناحية عقدية كتكضيح األمكر العقدية كتفسيرىا فييا ,ككاف عرضو ليذا

الجانب مقتضبان؛ ألف الرسالة تدكر عمى ثبلث سكر كليست سكرة إبراىيـ كحدىا ,ثـ إنيا جمعت

التطبيؽ مع الدراسة.

ٖ .رسالة ماجستير أصول االيمان في قصة ابراىيم عميو السالم فكزية محمكد عبد

الرحمف الممفكح ,أشرؼ عمييا :أ.د .جابر زايد عيد السميرم .كىي تكممت عف قصة ابراىيـ
كحده.
كلذا رأيت إفراد مكضكع بحثي في الجكانب العقدية في سكرة إبراىيـ كحدىا بإسياب كتفصيؿ.
اربعاً  -منيج الدراسة:

اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي.

(ٔ)

خامساً :طريقة البحث
تمثمت طريقة البحث في النقاط التالية:
ُ -بياف مكقع اآليات القرآنية في المصحؼ ,كذلؾ بذكر اسـ السكرة ,كرقـ اآلية كتكثيقيا في
المتف.
ِ -كتابة اآلية القرآنية  -مدار البحث -يمشكمةن بركاية حفصو لقراءة عاصـ الككفي.
ّ -تخريج األحاديث النبكية الشريفة ,كذلؾ بعزكىا إلى مظانيا مف كتب السنة ,كذلؾ حسب
ضكابط التخريج كأصكلو ,كنقؿ حكـ العمماء عمى األحاديث التي في غير الصحيحيف أك أحدىما
إف كجد؛ ألف األمة أجمعت عمى قبكليما فأكتفي بتخريجو منيما.
(ُ) "أسمكب مف أساليب التحميؿ المركزم عمى معمكمات كافية دقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محدد ,أك فترة أك
فترات زمنية معمكمة؛ كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية ,ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية ,بما ينسجـ مع
المعطيات الفعمية لمظاىرة" .البحث العممى أساسياتو النظرية كممارستو العممية ,رجاء كحيد دكيدرم ,دار الفكر

المعاصر-بيركت-لبناف-دار الفكر-دمشؽ-سكرية ,ط (ُ) ُُِْقَََِ/ـ.

ح

ْ -أخذ النصكص مف مظانيا كتكثيقيا حسب أصكؿ المنيج العممي ,كذلؾ بذكر اسـ الكتاب
كاسـ المؤلؼ كالمحقؽ –إف كجد  -كباقي البيانات المطمكبة في أكؿ مره ,كأكتفي باسـ المؤلؼ
كالكتاب كالجزء كالصفحة مراعاة لؤلمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ كالتعميؽ.
ٓ -عندما أقتبس النص حر نفيا مف الكتاب أضعو بيف عبلمتي تنصيص ,كال أكتب في الحاشية
لفظ :انظر ,في حيف إذا اقتبستو بالمعنى فإنني أكتب لفظ( :انظر) ,كاذا اختصرت بعض
المعاني فإنني أشير في نياية التكثيؽ إلى النص بمفظ( :بتصرؼ) ,كحيف أثرم الحاشية بمراجع
إضافية أقكؿ يراجع.
كامبل ,كذلؾ بذكر كؿ ما يتعمؽ
ٔ -حيف االقتباس مف كتاب ما ,أكثقو في الحاشية تكثيقنا
ن
بالكتاب مف بيانات ,كاذا اقتبست منو الحقنا فإنني أختصر ىذا التكثيؽ ,كذلؾ بذكر اسـ الكتاب,
كرقـ الجزء كالصفحة.
ٕ -تكضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بياف في الحاشية.
ٖ -ترجمة األعبلـ المغمكريف مف المراجع المتخصصة.
ٗ -إعداد فيارس عممية ,كىي :فيرس اآليات القرآنية ,كفيرس األحاديث النبكية ,كفيرس
األعبلـ المترجـ ليـ ,كفيرس المصادر كالمراجع ,كفيرس المكضكعات.
َُ -أحاكؿ التعقيب أك التعميؽ بعد ما أجمعو مف المراجع كالمصادر؛ ألبرز شخصيتي العممية
ما أمكف.
دسا -خطة البحث:
سا ً
كضعت الباحثة خطة ليذا البحث فجعمتو في :المقدمة ,كتمييد ,كأربعة فصكؿ ,كخاتمة,
عمى النحك اآلتي:
المقدمة:

كقد اشتممت عمى :أىمية البحث ,كأسباب اختياره ,كأىداؼ الدراسة كالغاية منيا ,كالدراسات
السابقة ,كمنيج البحث كطبيعة العمؿ فيو ,كطريقة البحث ,كخطة البحث.
التمييد:
تعريؼ بسكرة إبراىيـ.

أكالن -اسـ السكرة كعدد آياتيا كفضميا.
ثانيان -زمف نزكليا كالمناسبة التي نزلت فييا.

خ

ثالثان -األىداؼ العامة لمسكرة.
ابعا -أساليب القرآف في ترسيخ العقيدة في ضكء السكرة.
رن

الفصل األول  -التوحيد في سورة إبراىيم ونواقضو.
وفيو أربعة مباحث -:
اصطبلحا.
المبحث األول  -تعريؼ التكحيد لغةن ك
ن
المبحث الثاني  -أنكاع التكحيد في ضكء السكرة.
المبحث الثالث  -نكاقض أنكاع التكحيد.
المبحث الرابع  -أثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمع في ضكء سكرة إبراىيـ.

الفصل الثاني  -النبوات في سورة إبراىيم.
وفيو ثالثة مباحث-:
المبحث األول -األنبياء المذككريف في السكرة.
المبحث الثاني -فضائؿ األنبياء كصفاتيـ في ضكء السكرة.
المبحث الثالث -قصص األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ في ضكء السكرة كالعبر المستفادة منيا.

الفصل الثالث  -الغيبيات في ضوء سورة إبراىيم.
وفيو أربعة مباحث-:
المبحث األول -حقيقة المكت في ضكء السكرة.

المبحث الثاني -أحداث اليكـ اآلخر في ضكء السكرة.
المبحث الثالث -عبلقة اإلنساف بالشيطاف في ضكء السكرة.
المبحث الرابع -القضاء كالقدر في ضكء السكرة.

د

الفصل الرابع  -قضايا عقدية أخرى في سورة إبراىيم.
وفيو أربعة مباحث -:
المبحث األول  -أصناؼ الناس في ضكء سكرة إبراىيـ.
المبحث الثاني -مفيكـ اإلسبلـ كاإليماف في سكرة إبراىيـ.
المبحث الثالث  -عالمية اإلسبلـ في سكرة إبراىيـ.
المبحث الرابع -تثبيت اهلل ألكليائو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ.

الخاتمة  -كتشتمؿ عمى :
 أىـ النتائج كالتكصيات
 الفيارس

خالصا لكجيو الكريـ.
نفعا ,كأف يجعمو
ن
أقدـ ن
كاهلل أسأؿ أف يكفقني في ىذا الجيد ,ك ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى

ي

ى
ى
ى
ى
التمؼود ى
تطروفىبدورةىإبراهوم ى

أولا -اسم السورة وعدد آياتها

وفضلها.

ثانياً -زمن نزوليا والمناسبة التي نزلت فييا.
ثالثاً -األىداف العامة لمسورة.
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التمؼود ى
تعريف بسورة إبراىيم
أوالً -اسم السورة وعدد آياتيا وفضميا:

ٔ-اسم السورة :

لكؿ سكرة مف سػكر القػرآف العظػيـ اسػـ يخػتص بيػا دكف غيرىػا مػف السػكر ,كمثػاؿ ذلػؾ سػكرة

الفاتحػػة ,حيػػث سػػميت بػػذلؾ الفتتاحيػػا لكتػػاب اهلل  ,فيػػي أكؿ سػػكر الق ػرآف فػػي الترتيػػب ال فػػي

النػػزكؿ(ٔ) ,ككػػذلؾ سػػكرة إب ػراىيـ سػػميت بػػذلؾ " الشػػتماليا عمػػى دع ػكات إلب ػراىيـ  ,تمػػت
بيػػذه الممػػة ,كػػالحج كجعػػؿ الكعبػػة قبمػػو الصػػبلة .مػػع الداللػػة عمػػى عظمتيػػا ,بحيػػث صػػارت مػػف

نبينػػا عميػػو
المطالػػب الميمػػة لممتفػػؽ عمػػى غايػػة كمػػاؿ إب ػراىيـ عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ ,كعمػػى نبػ ٌػكة ٌ
أكمؿ التحيات كأفضؿ التسميمات مع غاية كمالو ,كىذا مػف أعظػـ مقاصػد القػرآف" (ٕ)  ,كالشػتماليا
عم ػػى ج ػػزء م ػػف قص ػػة إبػ ػراىيـ أب ػػي األنبي ػػاء ,كم ػػا يتعم ػػؽ بحيات ػػو ف ػػي مك ػػة ,كص ػػمتو ب ػػالعرب

كاسػماعيؿ ,كقصػة بنائيمػػا المسػػجد الحػراـ ,كطمبيمػػا اليدايػػة مػػف اهلل تعػػالى ,كدعػػاء إبػراىيـأف
يجنب ػػو كبني ػػو عب ػػادة األص ػػناـ ,كأف ي ػػرزؽ زكجت ػػو كابن ػػو إس ػػماعيؿ الم ػػذيف أس ػػكنيما ف ػػي مك ػػة م ػػف

الثمرات ,كأف يجعمو ىك كذريتو مقيمي الصبلة(ٖ).
ٕ-عدد آياتيا :

كعدد آياتيػا اثنتػاف كخمسػكف آيػة كعػدد كمماتيػا ثمانمائػة كاحػدل كسػتكف كممػة ,كعػدد حركفيػا

ثبلث أالؼ كأربعمائة كأربعة كثبلثكف حرفان(ٗ).

( )4انظر :صفكة التفاسير :محمد عمي الصابكني ,ُٖ ,طُ ,دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع – القاىرة,
ُُْٕىػُٕٗٗ -ـ.
( )2تفسير القاسمي (ٔ)ِٗٔ /
( )3انظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة المنيج ,كىبة بف مصطفي الزحيمي ,ط ُُِْٖ ,ق ,دار الفكر
المعاصر – دمشؽ(ّ ,)ُٕٗ/كزىرة التفاسير ,محمد بف أحمد بف مصطفي بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ,بدكف
طبعة كتاريخ  ,دار الفكر العربي(ٖ.)ّٕٗٔ/

( )4انظر :لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ,لمخازف .)ّّٕ/ّ(,
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فسكرة إبراىيـ مف السكر المكية سكل آيتيفِٖ , ِٗ-كىما قكلػو تعػالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ إبػ ػ ػراىيـ(ٔ) ,كقيػ ػ ػػؿ :إف قكل ػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ إبراىيـ ,إضافة إلى ما سبؽ آية مدنية(ٕ).
ٖ-موضوع السورة بشكل عام
المتأمؿ في آيات السكرة يدرؾ بكضكح أف السػكرة عنيػت بػإبراز مكضػكع العقيػدة بأصػكليا

األساسية كنصػكص تكحيػد الربكبيػة كتكحيػد األلكىيػة كتكحيػد األسػماء كالصػفات ,كاإليمػاف بػاليكـ
اآلخػػر ,ثػػـ عػػرض سػػريع لقصػػص األنبيػػاء كعػػرض بعػػض مشػػاىد يػػكـ القيامػػة ,كالتػػذكير بػػنعـ اهلل
المحيطة باإلنساف ,كختمت السكرة بذكر مصير الظالميف كالتكعد ليـ بالعقاب الحازـ.

(ٖ)

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

اطمعت عميو الباحثة ,كلكف يظير فضؿ ىذه السػكرة بمػا تناكلتػو مػف مكاضػيع أساسػية فػي أصػكؿ
العقيدة كالتكحيد كما رسختو مف خبلؿ أساليبيا البيانية المتنكعة ,كلعػؿ الحكمػة مػف تسػمية السػكرة
بسكرة إبراىيـ؛ لما لو مف مكاقؼ عظيمة تجاه التكحيد ,فيػك مػف قػاؿ عنػو سػبحانو ﭽﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ األنعػػاـ ,كى ػػك م ػػف حك ػػى عن ػػو مػ ػكاله بدعائ ػػو
المشيكر ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

إبػراىيـ,

كىػك المػكقف الػذم حػاكر النمػركد الػذم ادعػى

الربكبيػػة فقػػاؿ:ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼ البق ػرة ,ِٖٓ :كىػػك الػػذم اشػػتير بتأممػػو كتبص ػره فػػي أدلػػة التكحيػػد
البقػرة,َِٔ :
وال:
فقػاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ
وول المَّو ِوو قَو َ
سو َ
كىػػك مػػف قػاؿ عنػػو َر ُ
" َن ْح ُن أَحق ِب َّ ِ ِ ِ
يم"(ٗ) ,ككناية عػف أنػو أبعػدنا الشػؾ ,فميػذا كلغيػره مػف األسػباب يمكػف أف
َ
الشك م ْن إ ْب َراى َ

( ) 4انظر :لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ,عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف,
المعركؼ بالخازف ,تحقيؽ :محمد عمي شاىيف ,طُُُْٓ ,ق ,الكتب العممية – بيركت(ّ,)ِٕ/كالكشاؼ عف
حقائؽ غكامض التنزيؿ ,أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ,الزمخشرم جار اهللَُْٕ ,ق ,دار الكتاب

العربي ,بيركت ,)ّٕٓ/ِ( ,كمفاتيح الغيب = التفسير الكبير ,أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم ,طّ ,َُِْ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي/ُٗ(.
ٔٓ).
( ) 2انظر :الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس

الديف القرطبي ,تحقيؽ :أحمد البردكني كآخريف ,طُِّْٖ,ىػُْٗٔ -ـ دار الكتب المصرية – القاىرة(ٗ)ّّٖ/

()3انظر التفسير المنيجي تأليؼ لجنة مف عمماء األردف ,بإشراؼ أ.د .أحمد شكرم ,الناشر دار المنيؿ
(ٓ.)ُّٔ/
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ؼ إً ٍبر ً
اب قىكليو [كىنّْب ٍئيـ ع ٍف ض ٍي ً
اى ًيـ] رقـ ِّّٕ (ٖ)ْْٓ/
( )أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب األنبياء ,ىب ه ٍ ي ى ي ٍ ى ى
ى
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تكػػكف ىػػذه الحكمػػة اإللييػػة مػػف تسػػمية السػػكرة باسػػـ سػػكرة إب ػراىيـ  ,فيػػي اسػػـ عمػػى مسػػمى كاهلل

أعمـ.

ثانياً -زمن النزول والمناسبة:
ٔ .زمن النزول:

نزلػػت سػػكرة إبػراىيـ فػػي العيػػد المكػػي عػػدا اآليتػػيف ِٖ ِٗ/فإنمػػا نزلتػػا فػػي المدينػػة ,كذلػػؾ

بعد نزكؿ سكرة نكح(ٔ) ,كقيؿ :سكرة األنبياء ,كترتبييا في المصحؼ بعد سكرة الرعد ,كقبػؿ :سػكرة

الحجر(ٕ).

ٕ -المناسبة التي نزلت فييا:
أ -مناسبة السورة لما قبميا:

تعػػد سػػكرة إب ػراىيـامتػػدادان لمػػا يذكػػر فػػي سػػكرة الرعػػد ,كتكضػػيحان لمػػا أجمػػؿ فييػػا ,فك ػبلن

منيما تتحدث عف القرآف ,ففي سكرة الرعد ذكر تعالي أنو أنزؿ القرآف حكمان عربيػان ,ككبلىمػا ذكػر
الغاية مف تنزيؿ القرآف ,كىي إخراج الناس مف الظممات إلى النكر بإذف اهلل ,ككؿ منيما ذكر فيػو

تفكيض إنزاؿ اآليات الككنية إلػى اهلل كبإذنػو ,فقػاؿ تعػالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼالرع د ,كذك ػػر ذل ػػؾ عم ػػي لس ػػاف الرس ػػؿ فق ػػاؿ :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭼإبراهيم ,كفػي كمييمػا ذكػرت اآليػات الككنيػة
مػػف رفػػع السػػماء بغيػػر عمػػد ,كمػػد األرض كتسػػخير الشػػمس كالقمػػر ,كجعػػؿ الركاسػػي فػػي األرض,

كخمػػؽ الثم ػرات المختمفػػة كالطعػػكـ كاألل ػكاف ,كتعرضػػت السػػكرتاف إلثبػػات البعػػث ,كضػػرب األمثػػاؿ

لمحؽ كالباطؿ ,كالكبلـ عمى مكر الكفار ككيدىـ كعاقبتو ,كاألمر بالتككؿ عمى اهلل تعالي(ٖ).
ب -مناسبة السورة لما بعدىا:

ىنػػاؾ تناسػػب بػػيف سػػكرة إبػراىيـ ,كسػػكرة الحجػر فػػي البػػدء كالمضػػمكف فكمتػػا السػػكرتيف
افتتحت ػػا ب ػػالحركؼ المقطع ػػة ,كفصػ ػؿ القػ ػرآف الكػ ػريـ حي ػػث ق ػػاؿ ف ػػي مطم ػػع س ػػكرة إبػ ػراىيـ :ﭽﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳ

ﭼإبراهيم ,كقاؿ في مطمع سكرة الحجر ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼالحجر ,ككمتاىما
( )4انظر :بياف المعاني [مرتب حسب ترتيب النزكؿ] ,عبد القادر بف مبلٌ حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني,

طُُِّٖ ,ىػ ُٗٔٓ -ـ ,مطبعة الترقي – دمشؽ.)ُِٕ(,
( )2انظر :التحرير كالتنكير (ُّ.)ُٕٕ /

()3انظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج (ُّ ,)ُٕٗ/التفسير الكاضح ,محمد محمكد الحجازم,
طَُُُّْ ,ىػ,دار الجيؿ الجديد – بيركت(ِ.)ِّْ/
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دادىػػـ لػػك كػػانكا مسػػمميف ,كذكػػر فػػي السػػكرتيف مػػا
مشػػتممة عمػػي شػػرح أحػكاؿ الكف ػرة يػػكـ القيامػػة ىكًك ي
(ٔ)
يتعمؽ بأمر السمكات كاألرض ,في كؿ منيما تسمية لنبينا محمد .. 
ثالثاً -األىداف العامة لمسورة:

تيػػدؼ سػػكرة إب ػراىيـإلػػى ترسػػيخ لمعقيػػدة كأصػػكؿ الػػديف ؛ألف مػػف أىػػداؼ السػػكر المكيػػة

إرساء قكاعد العقيدة كأصكؿ الديف ,كذلؾ مف خبلؿ بياف:

ُ-اليػػدؼ مػػف إن ػ ازؿ الكتػػاب ىػػك إرشػػاد الخمػػؽ كميػػـ إلػػى الػػديف كالتقػػكل ,كىػػدايتيـ بػػو مػػف

ظممات الضبللة كالكفػر ,إلػى نػكر اإليمػاف كضػيائو ,كتبصػر بػو أىػؿ الجيػؿ كالعمػى سػبؿ الرشػاد
كاليػدل ,كذلػػؾ ال يكػكف إال بتكفيػؽ مػػف ربيػـ ليػػـ بػػذلؾ كلطفػو بيػػـ إلػػى طريػؽ اهلل المسػػتقيـ ,كىػػك

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

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼإب راهيم(ٕ) ,كذلػػؾ المقصػػد الػػذم جػػاء مػػف أجمػػو
جميع الرسؿ -عمييـ السبلـ .-
ِ-الدعكة إلي تكحيد اهلل –سبحانو  ,-كذلؾ كفؽ ما جاء مف قكؿ مكسى :ﭽﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼإب راهيم ,كق ػػكؿ إبػ ػراىيـ : ﭽﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭼإب راهيم ,كقكلػػو  -سػػبحانو  -فػػي آخػػر السػػكرة :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﭼإب راهيم ,أم ليعممػكا ممػػا ذكػػر فيػػو مػػف األدلػػة مػػا اهلل إال إلػػو كاحػػد ,مقصػػكر عمػػى
اإلليية المكحدة ,ال يتجاكز تمؾ الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أك التثميث(ٖ).

ّ-تبػػيف ىػػذه السػػكرة فػػي مطمعيػػا كآخرىػػا أف العبػػد مخيػػر فػػي فعمػػو كمقيػػد بالمشػػيئة ,إف شػػاء
أطاع كاف شاء عصى؛ لقكلو تعػالى فػي أكؿ السػكرة:ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼإب راهيم,4 :
فقد بػيف أف اليػدؼ مػف إنػزاؿ الكتػاب إرشػاد الخمػؽ كميػـ إلػى الػديف كالتقػكل ,كتخػكيفيـ مػف عاقبػة
الكفػػر كالمعصػػية ,كقكلػػو فػػي آخػػر السػػكرة:ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼإب راهيم ,دؿ عمػػى أنػػو تعػػالى

( )4انظر :ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ العظيـ كالسبع المثاني ,أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد
األلكسي ,قرأه كراجعو ,محمد حسيف العرب ,كبدكف تاريخ ,دار الفكر ,بيركت – لبناف.)ّ/ُْ(,
( ) 2انظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك جعفر الطبرم,
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر,طَُُِْ ,ىػ  َََِ -ـ ,مؤسسة الرسالة.)َٓٗ/ُٔ( ,

( )3انظر :التحرير كالتنكير " تحرير المعني السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد" محمد الطاىر
ابف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسيُْٖٗ ,ىػ الدار التكنسية لمنشر – تكنس.)ِٓٓ/ُّ( ,
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عندما أنزؿ ىذه السكرة ,كذكر ىذه النصائح كالمكاعظ ألجؿ أف ينتفع الخمؽ بيا فيصيركا مؤمنيف

مطيعيف ,كيترككا الكفر كالمعصية(ٔ).

ْ-تضمنت السكرة جممة مف فنػكف الترغيػب كالترىيػب ,كالتػي تشػد المػؤمف إلػى إصػبلح نفسػو
كاإليمػاف بػاهلل ,كذلػػؾ يتمثػؿ فػي قكلػػو تعػالى:ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼإب راهيم ,أم
كي ػػؿ لم ػػف خ ػػالفكا كك ػػذبكا ي ػػكـ القيام ػػة ,ث ػػـ كص ػػفيـ ب ػػأنيـ يس ػػتحبكف الحي ػػاة ال ػػدنيا عم ػػي اآلخػ ػرة,
كيقدمكنيا كيؤثركف عمى اآلخرة ,كيعممكف لمدنيا كنسكا اآلخرة(ٕ).

ٓ-بياف نعػـ اهلل – تعػالى -عمػى البشػر ,بادئيػا عمػييـ بالشػكر مػنيـ ,كمػع ذلػؾ فػأكثر النػاس
يقابميا بالجحكد كالنكراف ,حيث يعكد اهلل تعالى في السكرة نعمو عمى البشر كافة لمؤمنيـ ككافرىـ

كصالحيـ ,بػرىـ كفػاجرىـ ,طػائعيـ كعاصػييـ ,كبيػاف رحمػة اهلل – تعػالى -كسػماحتو كفضػمو :أف
يتيح لمكافر كالفاجر كالعاصي نعمة في ىذه األرض كالمؤمف كالبار كالطػائع؛ لعميػـ يشػكركف ,ثػـ

عرضو ليذه النعـ مف خبلؿ الحديث عف:
أ -أضخم المشاىد الكونية البارزة:

قػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػالى :ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
        ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﭼإبراهيم.
ب -إرسال الرسل لمناس:
يق ػ ػ ػػكؿ تع ػ ػ ػػالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭼإبراهيم ,كارساؿ الرسؿ لمناس لذلؾ نعمة تفكؽ ما ذكر مف النعـ.
ت  -غفران اهلل لمذنوب بسبب إجابة دعوة الرسل:
يق ػػكؿ تع ػػالى:ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼإب راهيم ,4١ :كال ػػدعكة ألج ػػؿ الغفػ ػراف نعم ػػة

تعدؿ نعمة النكر ,كىي قريب منو(ٖ).

( )4انظر :مفاتيح الغيب ,لمرازم.)ُُٓ/ُٗ( ,
( )2انظر :تفسير القرآف العظيـ ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي سامي بف
محمد سبلمة ,طِ ,دار طيبة لمنشر كالتكزيع َُِْ ىػ ُٗٗٗ -ـ.)ْٕٕ/ْ( ,

()3انظر :مكقع ىدل اإلسبلـ منتدم القرآف الكريـ ,المفاتيح الدعكية لسكر القرآف الكريـ ,مكقع سابؽ.
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ٔ -كشػؼ الظمػـ كالظػالميف بالحػديث عػف عاقبػة الظمػـ ,كسػكء مػيؿ الظػالميف كمصػيرىـ ,فػػي

أكثر مف مكضع ,كبأكثر مف أسمكب ,كبذكر العديد مف أسماء الظممة.

كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ إبراهيم27 :كقكلو تعػالى :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ

إبراهيم

كقكلو تعالى:ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﭼ

إبراهيم)ٔ(42 :

كىذه المقاصد كاألىداؼ ىي غيض مف فيض مما تحتكيو السكرة مف األىداؼ كالمقاصد
القرآنية ,كما ذكرناه عمى سبيؿ الحصر؛ ألف السكرة جزء مف كتاب اهلل المعجز ,الػذم ال تنقضػي
عجائبو كال تحصر كجكه إعجازه كال تحصى مقاصده كغاياتو.

رابعاً -أساليب القرآن في ترسيخ العقيدة اإلسالمية في ضوء السورة:

تعددت أساليب الدعكة في عرض العقيػدة بيػدؼ م ارعػاة مقتضػى الحػاؿ ,كتحقيػؽ ذلػؾ فػي

قمػػكب النػػاس كافػػة عمػػى اخػػتبلؼ مشػػاربيـ كثقػػافتيـ ,فػػبل تكػػاد سػػكرة مػػف السػػكر المكيػػة تخمػػك مػػف

احتكائيا عمى أسمكب ترسيخ العقيدة كمف بيف تمؾ السكر سكرة إبراىيـ ,كتمثػؿ أسػمكب ترسػيخ

العقيدة مف خبلليا فيما يأتي:

ُ -الترغيب والترىيب:

فقػػد فطػػر اهلل الػػنفس اإلنسػػانية عمػػى الميػػؿ لمح ػكافز كالمرغبػػات ,كك ػره إليػػو األسػػباب التػػي

تجمب لو العذاب ,كتحرمو مف النعيـ ,كتسمبو االستقرار الذم يطمح إليو(.)2

كلقػػد أكفػػت سػػكرة إبػراىيـ ىػػذا األسػػمكب القرآنػػي حقػػو ,فقػػد تضػػمنت بدايػػة السػػكرة الترىيػػب فػػي قكلػػو
تع ػػالى :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ إب راهيم ,كى ػػك اس ػػتفتاح مناس ػػب ,حي ػػث ج ػػاءت

السػػكرة لتعػػالج كاقػػع الكفػػر كالشػػرؾ ,فكػػاف مناسػػبان أف يتجػػو الخطػػاب إلػػى التخميػػة كذلػػؾ بالترىيػػب
كالتنفير مف ميؿ ما ىـ عميو ,ثـ تكرر مثؿ ىذا الترىيػب كالتيديػد فػي قكلػو تعػالى :ﭽﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ إبراهيم ,كتمثؿ الترغيب في تمؾ
اآليػػات التػػي حشػػدت جممػػة مػػف الكعػػكد الجميمػػة التػػي يمكػػف تقسػػيميا إلػػى كعػػكد معجمػػة فػػي الػػدنيا
كأخرل مؤجمة في اآلخرة؛ أما األكلى فمنيػا الكعػد بالزيػادة لمػف شػكر نعمػو ,حيػث قػاؿ تعػالى :ﭽ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭼ إب راهيم,ٕ :كمػػف ىػػذه الػػنعـ العادلػػة مغف ػرة الػػذنكب كعػػدـ
إىبلكيـ بيا في الدنيا ,حيث قاؿ تعالى :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﭼ إب راهيم ,4١ :كأمػػا الكعػػكد الحسػػنة اآلجمػػة فمػػا ال عػػيف رأت كال أذف سػػمعت كال خطػػر عمػػى
قمػػب بشػػر ,كتأمػػؿ قكلػػو تع ػالى :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
()4انظر :المرجع السابؽ.
( )2انظر :مناىج الدعاة ,يحيى عمي الدجني_ محمد حسف بخيت ,طََِِٗ ,ـ ,بدكف دار( ,ص ٓٓ).
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼإبراهيم ,كقد جاء ىذا الكعد الحسف ترغيبان بعػد بيػاف مػيؿ
األشقياء كما صاركا إليو مف الخزم كالنكاؿ

(ٔ)١

ٕ .أسموب القصة:
شغمت القصة في القرآف العظيـ حي انز كبي انر ,فقد مثمػت نحػك ثمانيػة أجػزاء منػو(ٕ) ,كمػا دؿ

ذلؾ عمى أىمية القصة في ترسيخ العقيدة في أذىاف النػاس ,كقػد عرضػت سػكرة إبػراىيـبعػض
قصص األنبياء مثؿ قصػة مكسػى  ,فقػد أكردت السػكرة جػزءان مػف عبلقػة مكسػى مػع قكمػو فػي
سياؽ استعراض أسمكب الدعكة بالتذكير بالنعـ ,مف ذلؾ نجاتيـ مف فرعكف ,كمف العػذاب الميػيف

الذم كقع بيـ منو ,كفمقو البحػر ليػـ ,كتظميػو الغمػاـ إيػاىـ  ,كان ازلػو المػف كالسػمكل عمػييـ  ,كغيػر
ذلؾ مف النعـ ,فقد قاؿ تعػالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭼإبراهيم ,ففي ذلؾ التذكير دالئؿ عمى كحدانية اهلل كقدرتو.

(ٖ)

ث ػـ بين ػت اآليػػات مصػػير المكػػذبيف فػػي قكلػػو تع ػالى  :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼإبراهيم.
كقد تحدثت اآليات بأسمكب قصصي مقتضب ,بعيدان عػف االسػتطراد الػذم قػد يبعػد المخاطػب

عف التركيػز المطمػكب فػي ىػذا الخطػاب ,ثػـ جػاءت اإلشػارة القصصػية األخيػرة مػف صػفحة الكاقػع

حيف ذكرت ما أكرده مشركك قريش مػف ىمػؾ مػنيـ يػكـ بػدر)ٗ(,كمػا ذكػرت السػكرة فػي قصػة سػيدنا
إبراىيـ.

ٖ -أسموب ضرب المثل :
المثل األول -حال الكافرين وأعماليم:

حيث اشتممت السكرة عمى عدة أمثاؿ ترسخ العقيدة في أذىاف الناس منيا:

أ-بياف أعماؿ الكافريف كمصيرىـ.

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

( )2انظر :القصص القرآني إيجار كنفحاتو فضؿ عباس ,طُ ,ُٖٕٗ ,دارة الفرقاف -األردف( ,صَُ).
( )3انظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ,كىبة الزحيمي (َِٗ.)ُّ/
( )4انظر :أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو ,لكسيـ فتح اهلل( ,صٕ).
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ب .ضرب اهلل تعالى مثبلن لمف عبد مع اهلل غيره  ,ككيؼ يككف ميؿ أعماليـ يكـ القيامة,
حسرات عمييـ لعدـ إيمانيـ باهلل ,فيقكؿ تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ إبراهيم ,فيؤالء يأتكف
بأعماؿ ظاىرىا حسف في الدنيا كالصدقات كصمة الرحـ ,كيطمبكف ثكابيا يكـ القيامة ,فضرب اهلل
ليـ مشابو لما فعمكه ,فكصفيـ بمف طمب ذرات الرماد التي بعثراتيا ريح عاصفة شديدة(ٔ) ,فبل
يجد ىؤالء شيئان؛ ألنيـ بنكا أعماليـ عمى غير أساس صحيح.

المثل الثاني  -فضل كممة التوحيد:
" تنكعت أساليب القرآف الكريـ في تكصيؿ رسالة التكحيد لمناس؛ كما ذلؾ إال ألنيا أعظـ

حقيقية في الككف ,كحرم بيا أف تككف محط عناية القرآف الكريـ ,كالمتدبر في ىذه السكرة القرآنية
يدرؾ مدل ثقؿ ىذه الكممة كاىتماـ القرآف بيا ,حتى جاء ترسيخيا في عقكؿ الناس كقمكبيـ بيذه
الصكر الرائعة كالمثؿ البديع" (ٕ) ,فقد قاؿ تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ

ﭼإبراهيم ,فبعد أف بيف اهلل –تعالى  -أحكاؿ األشقياء كما آؿ إليو أمرىـ مف العذاب في نار جينـ,

بتشبيو المعنكيات بالحسيات؛ لترسيخ المعاني في األذىاف ,كما ىك الشأف في القرآف(ٖ).
"ككجو الشبو أف أصؿ كممة اإليماف ثابتة في قمب المؤمف كثبكت جذع النخمة في األرض
فإنما يتفرع منيا ,كيبنى عمييا األعماؿ الصالحة كاألفعاؿ الطيبة ترفع إلى السماء ,كانما يترتب

( )4انظر :التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ,)َِّ /ُّ (,كمختصر تفسير ابف كثير ,لمصابكني,
(ِ ,)ِْٗ /أيضان :أكضح التفاسير ,محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب  ,طُّّٖٔ ,ىػ ,ُْٗٔ -
المطبعة المصرية كمكتبتيا(,صَّٖ) ,أيضان :أضكاء البياف في إيضاح القرآف  ,محمد األميف بف محمد
المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطيُُْٓ ,ىػ _ ُٓٗٗمػ.دار الفكر ,بيركت – لبناف.)ِْٓ/ِ (,

( )2أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو ,كسيـ فتح اهلل( ,صٗ).

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

(ٔ)

ٗ -أسموب الحوار والمناقشة:
ييعد أسمكب الحكار كالمناقشة مف أبرز األساليب الحكيمة البميغة ,كالتي تستخدـ مف أجؿ تقرير
العقيدة لكجكد شريحة مف الناس المعتديف بأفكارىـ كآرائيـ الفاسدة ,كالتي بحاجة إلى تغيير

فمذلؾ كانت كسيمة القرآف الكريـ كرسكلنا محمد كاألنبياء جميعان مف أجؿ الكصكؿ إلى
الحقائؽ ,فتمثؿ ذلؾ األسمكب في سكرة إبراىيـ فيما يأتي:

أ-الحوار الذي دار بين السادة واألتباع.
كضح  مف خبلؿ سكرة إبراىيـ الحكار الذم دار بيف السادة كاألتباع في النار ,فقد
ذكر تعالى قكليـﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﭼإبراىيـ ,فقد أباف اهلل محاكر بيف السادة كاألتباع ,فذكر ما طمبو الضعفاء مف السادة كاألتباع
كالكبراء في العقؿ كالتفكير ,أكلئؾ القادة الذيف استكبركا عف عبادة اهلل كحده كعف اتباع الرسؿ:
كأنيـ كانكا تبع ليـ ,مقمدييـ في األعماؿ ,كمؤتمريف بأمرىـ فكفركا باهلل ككذبكا الرسؿ متابعة
لسادة فطمبكا منيـ أف يدفعكا عنيـ بعض عذاب اهلل ,كما كانكا يعدكنيـ ,فأجابيـ القادة المتبكعكف
متنصميف مف الدفاع عنيـ  :أنو لك ىداىـ اهلل لدينو الحؽ ,ككفقيـ التٌباعو ,كأرشدىـ إلى الخير,

ليديناكـ كأرشدناكـ إلى سمكؾ الطريؽ األقكـ ,كلكنو لـ ييدنا(ٕ).
كمف المعاني المستفادة مف اآلية أف اعتراؼ المستكبريف كالمذنبيف بضبلليـ يكـ الج ازء ال
ينجييـ مف العقاب كالحساب.

ب -الحوار الذي دار بين الشيطان وأتابعو.
بعد أف ذكر اهلل  --الحكار الذم دار بيف السادة كاألتباع ,ذكر ما بيف الشيطاف كمف
أغكاىـ ,ككيؼ تيرب منيـ الشيطاف ,فقد ذكر تعالى:ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
()4التفسير المنيجي ,لجنة مف عمماء األردف(ٓ.)ُٓٗ/
( )2انظر :التفسير المنير في العقيدة الشريعة كالمنيج ,)ِّٔ/ُّ(,كمختصر تفسير ابف كثير.)ُٗٓ /ِ( ,

4١

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼإبراهيم ,فالعبلقة بيف ما ذكره السادة كالشيطاف كاحدة ىي تبرؤ
المتبكع مف التابع ,كلكف الشيطاف كاف أصدؽ في ىذه المحاكرة مف اإلنساف؛ ألنو أعمف أف اهلل
كعد الناس كعد الحؽ كىك البعث كالجزاء عمى األعماؿ ,فكفى ليـ بما كعدىـ ,كأما ىك فكعد
الناس بخبلؼ ذلؾ ,كأنو ال بعث كال جزاء ,فأخمؼ الكعد(ٔ).
كمما يستفاد مف ىذا الحكار في اآلية بأف االستجابة لمكر الشيطاف كاالستمرار في ذلؾ يعد
عبادة لو مف دكف اهلل ,كلذا قاؿ :ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ﯗﯘﭼإبراهيم.22

( )4انظر  :التفسير المنير في العقيدة الشريعة كالمنيج  ,)َِْ/ُّ( ,أيضان :انظر :بياف المعاني ,لمعاني/ْ(,
ِٕٗ).
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الغصلىاألول ى
التوحودىونواقضهىفيىدورةىإبراهومى ى
وفيو ثالثة مباحث -:

اصطبلحا.
المبحث األول-تعريؼ التكحيد لغةن ك
ن
المبحث الثاني -أنكاع التكحيد في ضكء السكرة.
المبحث الثالث-نكاقض أنكاع التكحيد.
المبحث الرابع-أثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمع.
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المبحثىاألول ى
تطروفىالتوحودىلعظًىواصطالحًا ى
أوالً-التوحيد لغة:
قاؿ ابف فارس" :الكاك كالحاء كالداؿ :أصؿ كاحد يدؿ عمى االنفراد كمف ذلؾ الكحدة"(ُ),
"كاألح د ىك الفرد الذم لـ يزؿ كحده كلـ يكف معو آخر ,كىك اسـ بني لنفي ما يذكر معو مف
العدد ,كاليمزة بدؿ مف الكاك كأصمو كحد؛ -ألنو مف الكحدة .كاألحد :بمعنى الكاحد"(ِ).
ككانت العرب تطمؽ لفظ األحد عمى المعدكد الذم يسمى بعده ثاف ,كلذا قاؿ سبحانو:
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭼ اإلخبلص.

ثانياً -التوحيد اصطالحاً:
عرفو الشيخ أبك بكر أبك زيد بقكلو" :ىك نفي ال يكؼء كالمثؿ عف ذات اهلل تعالى كصفاتو
كأفعالو ,كنفى الشريؾ في ربكبيتو ,كعبادتو)ّ( ."
فقكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭼاإلخالص ,تنفي الكؼء عف غير اهلل  ,كقكلو:ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﭼالرعد ,46 :كقكلو:ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼيونس ,تنفي الشريؾ في الربكبية.

)ُ( معجـ مقاييس المغة ,أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ,تحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ,دار
الفكرُّٗٗ,ىػ ُٕٗٗ -ـ ,)ٔ/َٗ( ,مختار الصحاح ,زيف الديف بف عبد القادر الحنفي الرازم ,تحقؽ :يكسؼ
الشيخ محمد ,طٓ ,المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ,بيركت – صيداَُِْ,ىػ ُٗٗٗ /ـ(,صّّْ)
) )2لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر ,طّ ,دار صادر بيركت ُُْْ,ىػ,

الرزاؽ الحسيني َّ
الزبيدم ,تحقيؽ :مجمكعة
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
(َٕ )ّ/تاج العركس مف جكاىر القامكسٌ ,
مف المحققيف ,بدكف طبعة ,دار اليداية.)ٕ/ّٕٔ( ,
()3عقيدة المؤمف ,أبك بكر الجزائرل ,بدكف طبعة ,مكتبة العمكـ كالحكـ -السعكدية(,.ص ّٓ).
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كقكلو :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﭼ األنعام ,تنفي الشريؾ في العبادة(ُ).
كعرفو السفاريني بأنو" :إفراد المعبكد بالعبادة مع اعتقاد كحدتو ذاتان كصفات كأفعاالن ,فبل
تقبؿ ذاتو االنقساـ بكجو ,كال تشبو صفاتو الصفات كال تنفؾ عف الذات ,كال يدخؿ أفعالو
االشتراؾ ,فيك الخالؽ دكف مف سكاه"(ِ).
"التكحيد :ىك اإلقرار بأف اهلل ىك خالؽ الخمؽ ال خالؽ ليـ غيره كال رب ليـ سكاه")ّ( .
فالتكحيد :ىك إفراد اهلل  بالربكبية كاأللكىية كجميع صفات الكماؿ لو .
كقيؿ" :التكحيد ىك االعتقاد كالشيادة بأف اهلل سبحانو كتعالى منفرد بذاتو كصفاتو
كربكبيتو كالييتو ,كعبادتو ,ال شريؾ لو في ذلؾ كمو)ْ( ".
كترل الباحثة أف التكحيد :تنزيو اهلل  عف كؿ ما ال يميؽ بذاتو كصفاتو كأفعالو ,كاثبات
الربكبية كاأللكىية لو ال ألحد سكاه سبحانو ,كتفرده بصفات الكماؿ كاألسماء الحسنى.

))4انظر عقيدة المؤمف ,أبك بكر الجزائرل ,بدكف طبعة ,مكتبة العمكـ كالحكـ -السعكدية(,.ص ّٓ).
)ِ) لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ,شمس الديف ,سالـ
السفاريني الحنبمي ,طِ,مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا  -دمشؽ َُِْ -ىػ ُِٖٗ -ـ.)ٕٓ/ُ(,

(ّ)التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية (ِ.)ٕٗ /

(ْ)جيكد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية (ُ.)ّٗ /
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المبحثىالثاني ى
ىأنواعىالتوحودىفيىضوءىالدورة ى
كضَّح اإلماـ ابف تيمية التكحيد الذم جاءت بو الرسؿ بقكلو" :التكحيد الذم جػاءت بػو
الرسؿ إنما يتضمف إثبات اإلليية هلل كحده بأف يشيػد أف ال إلػو إال اهلل ,ال يعبد إال إياه ,كال
يتككػؿ إال عميػو ,كال يكالي إال لو ,كال يعادم إال فيو ,كال يعمؿ إال ألجمو ,كذلؾ يتضمف إثبات ما
أثبتو لنفسو مف األسماء كالصفات".

(ُ)

ى

كقد قسـ عمماء السمؼ التكحيد إلى ثبلثة أنكاع-:
ُ -تكحيد الربكبية.
ِ -كتكحيد األلكىية.
ّ -كتكحيد األسماء كالصفات(ِ).
كقد تناكلت سكرة إبراىيـ ىذه األنكاع الثبلثة مبينة حقيقتيا ككيؼ دعا الرسؿ  -عمييـ
السبلـ -إلييا.

المطمب األول-توحيد الربوبية
أوالً-الرب لغ ًة:
الرب في المغة :اسـ مركب مف الراء كالباء ,يطمؽ عمى المالؾ ,السيد ,كالمربي ,كالقيـ,
كالمنعـ ,كالمدبر ,كالمتمـ ,كالمصمح ,كال يطمؽ غير مضاؼ إال عمى اهلل تعالى ,كاذا أطمؽ
باإلضافة فيقاؿ :رب البيت أك رب الغبلـ(ّ).

ً ً
الن ٍق ًؿ أك مكافىقىةي ً
( )4ىد ٍريء تى ىع يار ً
الع ٍق ًؿ ىك َّ
الم ٍعقي ٍك ًؿ ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد
الم ٍنقي ٍكؿ ل ى
ى
ض ى
ص ًرٍي ًح ى
صح ٍي ًح ى
يى
الحميـ بف تيمية ,تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ,ط ُ ,ُُّٗ ,الناشر  :دار الكنكز األدبية  -الرياض (ُ.)ِِْ /

))2انظر :أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة ,سعكد الخمؼ ,طَُُِْ ,ىػُُِْ-ق)ْٕ/ُ( ,ػ.
))3انظر :المعجـ الكسيط ,لمجمع المغة ,القاىرة ,دار الدعكة.)ُِّ/ُ( ,
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فيؤخذ مف معنى الرب لغة السيادة كالتممؾ كالقياـ عمى الشيء كالتدبير كاإلنعاـ كالطكؿ
كاإلحياء كاإلماتة كالرعاية كاإلنشاء ك الخمؽ كاإليجاد  ,كما يناط بيذه المعاني ,ككميا تصب في
معنى الربكبية المأخكذ مف لفظ الرب مطمقان بدكف إضافة.
قاؿ ابف جرير الطبرم :في معنى اسـ الرب اهلل  ":فربنا جؿ ثناؤه السيد الذم ال شبو
لو كال مثؿ في سؤدده ,كالمصمح أمر خمقو مما أسبغ عمييـ مف نعمة ,كالمالؾ الذم لو الخمؽ
كاألمر"(ٔ) ,كال تستعمؿ كممة (الرب) في حؽ المخمكؽ إال مضافة فيقاؿ :رب الدار كرب الماؿ.
كقاؿ ابف قتيبة(رحمو اهلل)":كال يقاؿ لممخمكؽ ىذا الرب معرفان باأللؼ كالبلـ كما يقاؿ
ليذا ,إنما يقاؿ رب كذا فيعرؼ باإلضافة؛ ألف اهلل مالؾ كؿ شيء ,فإذا قيؿ الرب دلت األلؼ
كالبلـ عمى معنى العمكـ ,كاذا قيؿ لمخمكؽ رب كذا كرب كذا نسب إلى شيء خاص؛ ألنو ال
(ٕ)

يممؾ غيره".

ثانياً -توحيد الربوبية اصطالحاً:
تكحيد الربكبية :ىك "االعتقاد الجازـ بأف اهلل كحده رب كؿ شيء كمميكو ,ال شريؾ لو,
كىك الخالؽ كحده كىك مدبر العالـ كالمتصرؼ فيو ,كأنو خالؽ العباد ك ارزقيـ كمحيييـ كمميتيـ,
كاإليماف بقضاء اهلل كقدره كبكحدانيتو في ذاتو ,كخبلصتو ىك :تكحيد اهلل تعالى بأفعالو"(ّ).
كع ٌرؼ بعبارة أكسع بأنو ىك" :اإلقرار بأف اهلل ىك الفاعؿ المطمؽ في الككف بالخمؽ
ي
كالتدبير كالتغيير كالتيسير كالزيادة كالنقص كاإلحياء كاإلماتة كغير ذلؾ مف األفعاؿ ال يشاركو في

فعمو سبحانو أحد" (ٗ).

قاؿ ابف القيـ ( رحمو اهلل )" :فاسـ الرب لو الجمع الجامع لجميع المخمكقات ,فيك رب

كؿ شيء كخالقو ,كالقادر عميو ,ال يخرج شيء عف ربكبيتو ,ككؿ مف في السماكات كاألرض عبد
لو في قبضتو ,كتحت قيره ,فاجتمعكا بصفة الربكبية ,كافترقكا بصفة اإلليية ,فأليو كحده
( )4تفسير الطبرم (ُ )ُِْ/بتصرؼ يسير.
()2غريب القرآف أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,تحقيؽ :أحمد صقر,طُ  ُّٖٗ ,ىػ ُٕٖٗ -
ـ ,الناشر :دار الكتب العممية .)ُٓ-ُ( .
) )3الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح (أىؿ السنة كالجماعة) ,عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم,م ارجعة كتقديـ:
صالح آؿ الشيخ ,طُ ,دار النشر :ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد السعكديةُِِْ ,ق,

(صَٓػ).

( )4اإليماف أركانو كحقيقة نكاقضو ,د .محمد نعيـ ياسيف  ,دار التكزيع كالنشر(ص ٖ)
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السعداء ,كأقركا لو طكعا بأنو اهلل الذم ال إلو إال ىك ,الذم ال تنبغي العبادة كالتككؿ ,كالرجاء

كالخكؼ ,كالحب كاإلنابة كاإلخبات كالخشية ,كالتذلؿ كالخضكع إال لو ,كىنا افترؽ الناس,
كصاركا فريقيف :فريقان مشركيف في السعير ,كفريقان مكحديف في الجنة ,فاإلليية ىي التي فرقتيـ,
(ُ)

كما أف الربكبية ىي التي جمعتيـ".

ككما قاؿ ابف أبي العز رحمو اهلل ":كحديث رسكؿ اهلل ُ " :كل م ْولُ ٍ
ود ُيولَ ُد َعمَى ا ْل ِف ْط َرِة
َ
"(ٕ)
ِ
فَأَبواه ييوَد ِان ِو أَو ي َنصرِان ِو أَو يمجس ِان ِو َكمثَ ِل ا ْلب ِي ِ
اء ال
يم َة َى ْل تََرى ف َ
ََ ُ ُ َ
ييا َج ْد َع َ
ْ َُ َ
ْ ُ َ
يمة تُْنتَ ُج ا ْل َب ِي َ
َ َ
َ
(ٖ)
شر كما قاؿ بعضيـ" .
يقاؿ :معناه يكلد ساذجان ال يعرؼ تكحيدان كال ان
" كتكحيد الربكبية ىك اإلقرار أف اهلل خالؽ كؿ شيء كأنو ليس لمعالـ صانعاف متكافئاف

مف في الصفات كاألفعاؿ ,كىذا التكحيد حؽ ال ريب فيو ,كىك الغاية عند كثير مف أىؿ النظر

كالكبلـ كطائفة مف الصكفية ,كىذا التكحيد لـ يذىب إلى نقيضو طائفة معركفة مف بني آدـ ,بؿ
القمكب مفطكرة عمى اإلقرار بو أعظـ مف ككنيا مفطكرة عمى اإلقرار بغيره مف المكجكدات كما
قالت الرسؿ  -عمييـ السبلـ -فيما حكى اهلل عنيـ؛ فإف المشركيف مف العرب كانكا يقركف بتكحيد
الربكبية كأف خالؽ السمكات كاألرض كاحد ,كما أخبر تعالى عنيـ بقكلو:ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
لقماح.25 :

ﯙﯚ ﯛ ﯜﭼ

"

(ٗ)

لقد ذكر اهلل في سكرة " إبراىيـ" العديد مف دالئؿ التكحيد فقد بيف أنو تعالى الذم خمؽ

السمكات كاألرض كما بينيما ,كىك الذم سخر الشمس كالقمر لتييئة مصالح العباد كمنافعيـ,
كىك الذم ينزؿ المطر مف السماء كينبت النبات.
ُ -داللة توحيد الربوبية في خمق السماوات واألرض:
فقد ذكر اهلل تعالى ذكره معرفان خمقو حجتو عمييـ ,كأنو ال تصمح األلكىية إال لو :بأف لو خمؽ

السمكات كاألرض بالعدؿ كأنو مف فطر السمكات كاألرض ,كىك الحؽ منفردان بخمقيا لـ يشركو في
إحداثيا شريؾ كلـ يعنو عمييا معيف ,فاستحؽ بذلؾ األلكىية كالعبادة دكف جميع خمقو ,كدليمو

قكلو تعالى :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﭼإبراهيم.4١ :
) )4مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف
قيـ الجكزية ,تحقيؽ :محمد المعتصـ باهلل البغدادم ,طّ,دار النشر :الكتاب العربي  -بيركت ُُْٔ ,ىػ -
ُٔٗٗـ.)ٖٓ/ُ( ,
()2أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الجمعة باب الطيب لمجمعة حديث رقـ ُّٖٓ(ّ.)ّٕٗ /
( )3شرح العقيدة الطحاكية اإلماـ القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز الدمشقي – حققو كعمؽ عميو
كخرج أحاديثو كقدـ ليـ د .عبد اهلل بف عبد المحسف الترم – شعيب األرنؤط –مؤسسة الرسالة )ّّ/ُ( .
ٌ
( )4المرجع السابؽ (ُ)ِٗ-ِٓ/
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كىنا تتساءؿ الرسؿ في معرض الرد عمى كفر أقكاميـ كشكيـ كريبيـ ككأنيـ يقكلكف :أفي

كجكد اهلل كربكبيتو كألكىيتو ريب كارتياب كىذه آثار عظمتو تدؿ عمى حجة تكحيده في آيات
السماكات ك األرض؟

فاهلل ىك فاطر السماكات كاألرض كخالقيما فيك المستحؽ لمعبادة كاإلفراد باأللكىية دكف غيره,

كىك الذم يدعككـ ليغفر لكـ مف ذنكبكـ كيؤخركـ إلى أجؿ مسمى(ُ).

قاؿ القرطبي" :كفاطر السمكات كاألرض خالقيا كمخترعيا كمنشأىا كمكجدىا بعد العدـ؛ لينبو

عمى قدرتو فبل تجكز العبادة إال لو"(ٕ) " ,أفي اهلل شؾ كالسمكات كاألرض تنطقاف لمفطرة؛ ألف اهلل
إنشاء ,قاؿ رسميـ ىذا القكؿ ألف السمكات كاألرض آيتاف ىائمتاف
أبدعيما إبداعان كأنشأىما
ن
بارزتاف  ,فمجرد اإلشارة إلييما تكفي كيرد الشارد إلى الرشد سريعان)ٖ(".
قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼإبراىيـ.

" في قكؿ تعالى تأكيد استحقاقو العبكدية كاأللكىية مف غيره لنبيو محمد :ألـ تر يا محمد بعيف
(ْ)
قمبؾ ,فتعمـ أف المَّو أنشأ السمكات كاألرض بالحؽ منفرندا بإنشائيما بغير ظيير كال معيف".

) )4انظر تفسير ابف كثير(ْ.)ُْْ/
()2الجامع ألحكاـ القرآف ,القرطبي (ٗ)ّْٔ/
( )3في ظبلؿ القرآف ,سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي,طُٕ  ُُِْ -ىػ ,الناشر :دار الشركؽ  -بيركت-
القاىرة)ََِٗ/ْ( .

) )4الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي(ٗ.)ّْٔ/
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كاالسػػتفياـ فػػي قكلػػو تع ػالى(ألـ) لمتقريػػر أم فقػػد عممػػت أييػػا المخاطػػب أف مػػف كمػػاؿ ربكبيػػة اهلل
كقدرتػػو عمػػى الخمػػؽ بػػالحؽ لمسػػماكات كاألرض ,كمػػا دمػػت تقػػر بيػػذا المظيػػر الػػداؿ عمػػى ربكبيتػػو
المتفػػرد بيػػا عػػف سػػائر الكجػػكد فػػاعمـ عنػػدىا عمػػـ اليقػػيف بأنػو سػػبحانو قػػادر عمػػى بعػػث الخمػػؽ مػػف
جديد ,كلذا قاؿ في آخر اآلية:ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼإبراىيـ ,قاؿ ابف كثير " :يقكؿ
تعالى مخب انر عف قدرتو عمى معاد األبداف يكـ القيامة ,بأنو خمؽ السمكات كاألرض التي ىي أكبر
مف خمؽ الناس ,أليس الػذم قػدر عمػى خمػؽ ىػذه السػمكات فػي ارتفاعيػا كاتسػاعيا كعظمتيػا ,كمػا

فييا مػف الككاكػب الثكابػت كالسػيارات ,كالحركػات المختمفػات ,كاآليػات البػاىرات ,كىػذه األرض بمػا
فييػػا مػػف ميػػاد كأكتػػاد ,كبػرارم كصػػحارم ,كقفػػار كبحػػار ,كأشػػجار كنبػػات ,كحيػكاف عمػػى اخػػتبلؼ
أصػنافيا كمنافعيػػا كأشػػكاليا كألكانيػا ,قػػاؿ تعػػالى:ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼاألحقاف " (ُ).

قال تعالى:ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ(إبراىيم " .)ٖٕ :فالمَّو الذم أنشأ السمكات كاألرض مف غير

شيء أييا الناس" (ِ) ,ىك المستحؽ لئلفراد بالعبادة عف غيره مف المخمكقات ,كىك الذم خمؽ

السمكات كاألرض أبدعيما كاخترعيما عمى غير مثاؿ سبؽ ,أال يستحؽ أف يعبد كحده كال يشرؾ

معو شريؾ ! .
ً
اؿ تى ىعالىى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
َّم ىكات ىكقى ى
يقكؿ ابف القيـ" :فىىب ىدأى بذكر خمؽ الس ى
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼآ عمراح ,ىك ىى ىذا كثير ًفي اٍلقي ٍرآف فاألرض كالبحار
ً
ً
كرة ًفي
َّم ىكات كقطرة في ىبحر قؿ إف تىجيء يس ى
َّم ىكات باإلضافة إلى الس ى
كاليكاء ككؿ ىما تىحت الس ى
النظر ًفييىا
اٍلقي ٍرآف إال كفييىا ذكرىىا إً َّما إً ٍخ ىب نا
قساما بيىا ىكًا َّما يد ىعاء إلى ٌ
ار ىعف عظميا كسعتيا ىكًا َّما إ ن
استً ٍد ىالال ًم ٍنوي يس ٍب ىح ىانوي بخمقيا عمى
ىكًا َّما إرشادان لمعباد أف يستدلكا بيىا عمى عظـ بانييا كرافعيا ىكًا َّما ٍ
ً
استً ٍد ىالال ًم ٍنوي بربكبيتو لىيىا عمى كحدانيتو ىكأىنو اهلل الًَّذم ىال إًلىو
قيمة ىكًا َّما ٍ
ىما أخبر بًو مف اٍل ى
معاد ىكاٍل ى
استً ٍد ىالال ًم ٍنوي بحسنيا كاستكائيا كالتئاـ أجزائيا ىكعدـ الفطكر ًفييىا عمى تىماـ حكمتو
اال يى ىك ىكًا َّما ٍ
(ّ)
كقدرتو ك ىك ىذلً ىؾ ما ًفييا مف اٍل ىكك ً
اكب ك َّ
الش ٍمس ىكاٍلقى ىمر كالعجائب الَّتًي تتقاصر عقكؿ اٍلبشر".
ى ى
ى
ى
ى
ى

ِ -داللة خمق الشمس والقمر والنجوم عمي ربوبيتو.

قاؿ تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﭼإبراهيم ,فاهلل
سخر الشمس كالقمر يتعاقباف عميكـ أييا الناس بالميؿ كالنيار ,لصبلح أنفسكـ كمعاشكـ فقد
) )4تفسير ابف كثير(ْ.)ُْٖ/
) )2تفسير الطبرم(ُّ.)ُٖٔ/

) )3مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة:,محمد بف أبي بكر الديف ابف قيـ الجكزية  ,دار الكتب
العممية – بيركت)ُٕٗ/ُ(,.
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سخر الشمس مف أجؿ منافعكـ كاصبلح أسبابكـ بالنيار ,كجعؿ الميؿ لمسكف تسكنكف فيو,
كرحمة منو بكـ كقيؿ في معنى  ىدائًىب ٍي ًف :إنيما دائباف في طاعة اهلل(ُ) ,ال يفتراف كال ينياف
(ٕ)
يسعياف لمصالحكـ مف حساب أزمنتكـ كمصالح أبدانكـ كحيكاناتكـ كزركعكـ كثماركـ.
كسخر لكـ الشمس كالقمر دائبيف أم يسيراف ال يفتراف ليبلن كال نيا انر بدليؿ قكلو :ﭽﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﭼيس ,كقكلو :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼاألعراف ,فالشمس
كالقمر يتعاقباف ,كالميؿ كالنيار يتعارضاف ,فتارة يأخذ ىذا مف ىذا فيطكؿ ,ثـ يأخذ اآلخر مف
ىذا فيقصر ,ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭼفاطر.)ّ(ُّ :
"فالميؿ كالنيار كلكال طمكعيما لبطؿ أمر العالـ ,ككيؼ كاف الناس يسعكف في معايشيـ

كيتصرفكف في أمكرىـ كالدنيا مظممة عمييـ ,ككيؼ كانكا يتينكف بالعيش مع فقد النكر ,ثـ تأمؿ
الحكمة في غركبيما فإنو لكال غركبيما لـ يكف لمناس ىدكء كال قرار مع فرط الحاجة إلى السبات

كجمكـ الحكاس كانبعاث القكل الباطنة ,كظيكر سمطانيا في النكـ المعيف عمى ىضـ الطعاـ

كتنفيذ الغذاء إلى األعضاء ,ثـ لكال الغركب لكانت األرض تحمى بدكاـ شركؽ الشمس ,كاتصاؿ
طمكعيا حتى يحترؽ كؿ ما عمييا مف حيكاف كنبات ,فصارت تطمع كقتان بمنزلة السراج يرفع

ألىؿ البيت ليقضكا حكائجيـ ,ثـ تغيب عنيـ مثؿ ذلؾ ليقركا كييدؤا ,كصار ضياء النيار مع
ظبلـ الميؿ كحر ىذا مع برد ىذا مع تضادىما متعاكنيف متظاىريف بيما تماـ مصالح العالـ"

(ْ)

ّ -داللة نزول المطر وانبات النباتات واألشجار
أشار اهلل  إلي دليؿ حسي مممكس متكرر مشاىد عمى قدرتو كلطفو أنو الرب الذم

يشمؿ إحسانو كانعامو كرحمتو جميع مخمكقاتو ,فيك الذم ينزؿ ليـ المطر مف السماء لقكلو
تعالى:ﭽ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂      

       ﯓ ﯔ ﯕ ﭼإبراهيم ,فاهلل الذم أنشأ السماكات
كاألرض مف غير شيء أييا الناس ,كأنزؿ مف السماء غيثا أحيا بو الشجر كالزرع ,فأثمرت رزقا
) )4انظر :تفسير الطبرم( ُٔ.)ُّ/
( )2تيسير الكريـ الرحمف تفسير كبلـ المناف  ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم ,تحقيؽ عبد الرحمف
بف معبل المكيحؽ ,طَُُِْ ,ىػ  َََِ-ـ ,مؤسسة الرسالة.)ِْٔ/ُ( .

) )3انظر :تفسير ابف كثير (ْ.)ّْٗ/

) )4مفتاح دار السعادة ,البف القيـ( ُ.)َِٕ/

2١

لكـ تأكمكنو( ,   ) كىي السفف (    ) لكـ تركبكنيا كتحممكف
ماؤىا شراب لكـ(ُ) ,فمف ىذه صفتو ىك الذم
فييا أمتعتكـ مف بمد إلى بمد( , ﯓ ﯔ ) ي
ضر كال نفع لنفسو كال لغيره مف أكثانكـ
ٌ
يستحؽ العبادة كاخبلص الطاعة لو ,ال مف ال يقدر عمى ٌ
(ٕ)

أييا المشرككف كآليتكـ.

قاؿ ابف كثير " :كقد عدد تعالى نعمو عمى خمقو بأف خمؽ ليـ السمكات سقفان محفكظان,

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

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

قطر رزقان لمعباد مف شرب كسقي ,كغير ذلؾ مف أنكاع المنافع" (ٖ).

كالذم نخمص إليو مما تقدـ أف إنزاؿ اهلل  المطر مف السماء ليعـ كؿ أجزاء األرض,

ثـ ينبت األرض عمى أثره بالزركع المختمفة لكنان كطعمان كرائحة لدليؿ كاضح عمى أف كراء ىذا

اضح
الككف إليان قاد انر حكيمان يتصرؼ فيو كيؼ يشاء بيده الخمؽ كاألمر ,فكؿ ما تـ ذكره دلي هؿ ك ه
عمى تكحيد الربكبية.
كختامان نقكؿ :إف تكحيد الربكبية مستمزـ لتكحيد األلكىية ,فمف أقر بالربكبية يمزمو أف يقر

باأللكىية؛ ألف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية ,فمف عبد اهلل كحده فيك مقر بأف اهلل ىك

الخالؽ كحده المحيي المميت كحده.

المطمب الثاني-توحيد األلوىية:
أوالً-األلوىية لغة :
البلـ كاٍلياء أىص هؿ ك ً
َّ
ُّد .فى ًٍ
اإللىوي المَّوي تى ىعالىى ,ىك يس ّْم ىي
اح هد ,ىك يى ىك التَّ ىعب ي
قاؿ ابف فارس " :أىلىوى اٍليى ٍم ىزةي ىك ي ى ى ي ٍ ى
َّد)ْ( ".
كد .ىكييقىا يؿ :تىأىلَّوى َّ
بً ىذلً ىؾ ًألَّىنوي ىم ٍعيب ه
الريج يؿ :إً ىذا تى ىعب ى

) )4انظر :تفسير الطبرم(ُٔ)ُّ/
()2انظر المرجع السابؽ)ُّ/ُٔ(.
( )3تفسير ابف كثير ّْْٗ/
(ْ)مقاييس المغة (ُ)ُِٕ /
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فاهلل  ىك المألكه المعبكد ,ذك األلكىية كالعبكدية عمى خمقو أجمعيف ,لما اتصؼ بو مف

صفات األلكىية التي ىي صفات الكماؿ ,كقد تقدـ أف ىذا االسـ ترجع إليو جميع األسماء,
فيقاؿ :الرحمف مف أسماء اهلل ,كال يقاؿ :اهلل مف أسماء الرحمف ,كىكذا في جميع األسماء ,كاف

اسـ اهلل تعالى ىك الجامع لجميع معاني األسماء الحسنى كالصفات العبل(ُ).

كيمكف أف يككف مشتقان مف الفعؿ(اله)بمعنى تاه؛ ألف العقكؿ تحار في عظـ حقيقتو.
" كاإللىوي اهلل ك كؿ ما اتخذ مف دكنو معبكدان إلىوه عند متخذه كالجمع آلًيىةه كاآللًيىةي
األىصناـ؛ سمكا بذلؾ العتقادىـ أىف العبادة تى يح ُّ
ىسماؤه متىتٍىبعي اعتقاداتيـ ال ما عميو الشيء
ؽ ليا كأ ي
(ٕ)

في نفسو".

ً
و
ّْف اإللىييَّة
قاؿ ابف األىثير ":ىك مأٍخكذ مف إلىو كتقديرىا في ٍعبلنيَّة بالضـ تقكؿ :إلىوه ىبي ي
كاأليٍليانًيَّة كأىصمو مف أىلًوى ىي ٍألىوي إذا تى ىحيَّر يريد إذا كقع العبد في عظمة اهلل كجبللو ,كغير ذلؾ مف

ض الناس حتى ال يميؿ قمبو إلى أىحد".
كص ىرفى ىكٍه م ىنو إلييا أ ٍىب ىغ ى
صفات الربكبية ,ى

(ٖ)

قاؿ األىزىرم قاؿ الميث" :بمغنا أىف اسـ اهلل األىكبر ىك اهلل ال إلو إالَّ ىك كحده"(ٗ)( إلو
الناس) يقكؿ معبكد الناس الذم لو العبادة دكف كؿ شيء سكاء ( كمعنى اإللو ىك المألكؼ
المعبكد الذم يستحؽ العبادة ) ,كأف ىذا المعنى ىك أخص كصؼ اإللو ,كجعؿ إثبات ىذا ىك
الغاية في التكحيد(٘).

)ُ) انظر :تفسير ابف كثير ,)ِْٗ/ِ(,أيضان :الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء الكتاب
كالسَُّّنة ,سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني ,دار مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف ,الرياض ,مطبعة سفير,
الرياض( ,صٖٖ).
(ِ)لساف العرب ,البف منظكر (ُّ.)ْٕٔ /

(ّ)النياية في غريب الحديث كاألثر ,مجد الديف أبك السعادات المبارؾ الشيباني الجزرم ابف األثير ,تحقيؽ
طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي ,دار المكتبة العممية – بيركت.)ِٔ /ُ( ,
(ْ)تيذيب المغة ,محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر ,تحقيؽ محمد عكض مرعب ,/ ,ط ,دار
إحياء التراث العربي  -بيركت.)ِِِ /ٔ( ,
(ٓ) التكحيد كبياف العقيدة السمفية النقية– عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد الرحمف بف حسيف بف حميد
المتكفى سنة َُِْىػ  -المحقؽ أشرؼ بف عبد المقصكد – مكتبة طبريا – الطبعة االكلى ُُِْىػ -

ُِٗٗـ(ُ. )ِٓ/
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ثانياً :األلوىية اصطالحاً:
تكحيد األلكىية" :ىك إفراد اهلل تعالى بجميع أنكاع العبادة ,كنفي العبادة عف كؿ ما سكل

اهلل تبارؾ كتعالى)ُ(".كيسمى :تكحيد العبادة كالعمؿ؛ كتكحيد القصد كالطمب كذلؾ لتعمقو بالقصد
كاإلرادة(ِ).

كمعناه :االعتقاد الجازـ بأف اهلل  -سبحانو كتعالى  -ىك اإللو الحؽ كال إلو غيره ,ككؿ

معبكد سكاه باطؿ ,كافراده تعالى بالعبادة كالخضكع كالطاعة المطمقة ,كأف ال يشرؾ بو أحد كائنان
مف كاف ,كال يصرؼ شيء مف العبادة لغيره تعالى ,كالصبلة ,كالصياـ ,كالزكاة ,كالحج ,كالدعاء,
كاالستعانة ,كالنذر ,كالذبح ,كالتككؿ ,كالخكؼ ,كالرجاء كالحب ,كاإلنابة ,كالخشية ,كالتذلؿ,

كغيرىا مف أنكاع العبادة الظاىرة كالباطنة ,كأف يعبد اهلل بالحب كالخكؼ كالرجاء جميعان ,كعبادتو

ببعضيا دكف بعض ضبلؿ

)ّ(.

عف ابف عمر قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل ( :أ ِ
َن أُقَ ِات َل
ت أْ
ُم ْر ُ
َّ ِ ِ
الص َالةَ َوُي ْؤتُوا َّ
إَِّال المَّ ُو َوأ َّ
يموا َّ
الزَكاةَ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُ
سو ُل المو َوُيق ُ
َّ ِ (ْ)
اإل ِ ِ
ِ
س ُاب ُي ْم َعمَى المو).
اء ُى ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم إَِّال ِب َحق ِْ ْ
س َالم َوح َ
د َم َ

َّ
َن َال إِلَ َو
اس َحتَّى َي ْ
ش َي ُدوا أ ْ
الن َ
ِ
ص ُموا ِمني
فَِإ َذا فَ َعمُوا َذل َك َع َ

كتكحيد األلكىية ممخصيا في قكؿ ال إلو إال اهلل ,فقد قاؿ ابف القيـ في حؽ ىذه الكممة:

"كممة قامت بيا األرض كالسماكات ,كخمقت ألجميا جميع المخمكقات ,كبيا أرسؿ اهلل تعالى
رسمو ,كأنزؿ كتبو ,كشرع شرائعو ,كألجميا نصبت المكازيف ,ككضعت الدكاكيف ,كقاـ سكؽ الجنة
كالنار ,كبيا انقسمت الخميقة إلى المؤمنيف كالكفار كاألبرار كالفجار ,فيي منشأ الخمؽ كاألمر

كالثكاب كالعقاب ,كىي الحؽ الذم خمقت لو الخميقة ,كعنيا كعف حقكقيا السؤاؿ كالحساب,
كعمييا يقع الثكاب كالعقاب ,كعمييا نصبت القبمة ,كعمييا أسست الممة ,كألجميا جردت سيكؼ
) )4معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي ,تحقيؽ  :عمر بف
محمكد أبك عمر ,طُ,دار :ابف القيـ  -الدماـ َُُْ ,ىػ  َُٗٗ -ـ.)ْٓٗ/ِ( ,

)(2عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ ,محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم ,طُ ,دار :مكتبة دار الزماف,
َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.)َُٖ/ُ( ,
) )3انظر :اإليماف حقيقتو ,خكارمو ,نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ,عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم ,تحقيؽ:
فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح , ,طُ,دار :مدار الكطف لمنشر ,الرياض ُِْْ,ىػ ََِّ -ـ,
(صُُٔ).

ً
الص ىبلةى كآتى ٍكا َّ
الزىكاةى فى ىخمُّكا ىسبًيمىيي ٍـ}
(ْ) أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب اإليماف ىباب{فىإ ٍف تى يابكا ىكأىقى ي
امكا َّ ى
(ُ.)ِٗ/
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الجياد ,كىي حؽ اهلل عمى جميع العباد ,فيي كممة اإلسبلـ ,كمفتاح دار السبلـ ,كعنيا يسأؿ

األكلكف كاآلخركف ,فبل تزكؿ قدما العبد بيف يدم اهلل حتى يسأؿ عف مسألتيف :ماذا كنتـ تعبدكف؟
كماذا أجبتـ المرسميف؟ .

فجكاب األكلى بتحقيؽ " ال إلو إال اهلل " معرفة كاق ار ارن كعمبلن.

كجكاب الثانية بتحقيؽ " أف محمدان رسكؿ اهلل " معرفة كاق ار انر كانقيادان كطاعة(ُ)".

التكحيد المطمكب ىك تكحيد األلكىية الذم يتضمف تكحيد الربكبية كتكحيد األسماء

كالصفاتﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪ

ﯫﯬﯭ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﭼالروم(ٕ).
فمف عبد اهلل كحده كلـ يشرؾ بو شيئان كآمف أف اهلل المستحؽ لمعبادة كالتفرد بيا ,كىذا

يدؿ عمى أنو مؤمف بربكبية اهلل كأسمائو كصفاتو ,كأف فعؿ العبد ذلؾ يدؿ ىذا عمى أنو يعتقد

اعتقادان ثابتان ال شؾ فيو أف اهلل ىك الذم يستحؽ أف يعبد ,كعمى الجميع مف الخمؽ عبادتو
العبل.
كاإليماف أنو ىك الخالؽ الرزاؽ ,كأنو تعالى لو األسماء الحسنى كالصفات ي

األدلة من خالل سورة إبراىيم عمى توحيد األلوىية:
قال تعالى :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ
إبراهيم
" فقػػد بػػيف اهلل



أف ىػػذا الق ػرآف بػػبلغ لمنػػاس ليقػػيـ الحجػػة عمػػييـ ,كأعػػذر إلػػييـ بمػػا أنػػزؿ فيػػو مػػف

مكاعظو كعبره ,ﭽﯫ ﯬﭼ يقكؿ :كلينذركا عقاب اهلل ,كيحذركا بػو نقماتػو ,أنزلػو إلػى نبيػو ,
ػتج بػػو عمػػييـ مػػف الحجػج فيػػو إنمػػا ىػػك إلػػو كاحػػد ,ال
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ أم ليعممػكا بمػػا احػ ٌ
آليػػة شػػتى ,كم ػػا يقػػكؿ المش ػػرككف بػػاهلل ,كأف ال إلػػو إال ى ػػك الػػذم ل ػػو مػػا فػػي الس ػػماكات كمػػا ف ػػي
األرض ,الػػذم سػػخر ليػػـ الشػػمس كالقمػػر كالميػػؿ كالنيػػار كأنػػزؿ مػػف السػػماء مػػاء فػػأخرج بػػو مػػف

الثمػرات رزقػان ليػـ ,كسػخر ليػـ الفمػؾ لتجػرم فػػي البحػر بػأمره كسػخر ليػـ األنيػار ,كليتػذكر فيػػتعظ
) )4زاد المعاد في ىدم خير العباد ,محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ,طِٕ ,دار :مؤسسة الرسالة ,بيركت -
مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيتُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ/ـ.)ّٔ/ُ( ,

( )2انظر شرح العقيدة الطحاكية (ُ)ِّ/بتصرؼ يسير.
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ػتج اهلل بػػو عميػػو مػػف حججػػو التػػي فػػي ىػػذا الق ػرآف ,فينزجػػر عػػف أف يجعػػؿ معػػو إلي ػان غي ػره,
بمػػا احػ ٌ
كي ٍشػ ًػرؾ فػػي عبادتػػو شػػيئان سػكاه أىػ يؿ الحجػػي كالعقػػكؿ ,فػػإنيـ أىػػؿ االعتبػػار كاإل ٌدكػػار دكف الػػذيف ال
ي
عقكؿ ليـ كال أفياـ ,فإنيـ كاألنعاـ بؿ ىـ أض ٌؿ سبيبلن " (ُ).

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

دالئؿ تكحيد األلكىية كمكاعظ القرآف كمقتضاياتو ىـ أصحاب العقكؿ الراشدة الراجحة كالذم

يتذكر في ىذا ىـ أكلكا األلباب.

"فالقرآف ببلغه لمناس كما قاؿ تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

األنعاـُٗ :

أم ىك ببلغ لجميع

الخمؽ مف إنس كجف ,كما قاؿ في أكؿ السكرة:ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

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

األلباب أم ذكم العقكؿ".

فيذه اآلية تكضح أف اهلل  أرسؿ رسمو لدعكة الناس إلى عبادتو كحده.
فتكحيد األلكىية أصؿ دعكة الرسؿ جميعان ,فيك الذم أرسؿ اهلل  بو رسمو جميعيـ مف

أكليـ إلى آخرىـ يدعكف إليو أكالن قبؿ كؿ أمر فمـ يدعي إلى شيء قبمو ,فيـ كاف اختمفت شرائعيـ
في تحديد بعض العبادات كالحبلؿ كالحراـ ,لـ يختمفكا في األصؿ الذم ىك إفراد اهلل  -سبحانو -
بتمؾ العبادات ,افترقت أك اتفقت ال يشرؾ معو فييا غيره ,فيك ما دعا إليو جميع الرسؿ ,كانكاره
ىك الذم أكرد األمـ السابقة مكارد اليبلؾ ,كفرؽ الناس إلى شقي كسعيد ,كال يقبؿ إيماف المرء إال

باإلقرار بو قكالن كعمبلن.
"كتحقيؽ ىذا النكع أف يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو بشرعو الذم جاءت بو رسمو ,كما قاؿ
اهلل تعالى :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼالكهف ,فمف لـ يعبد اهلل تعالى فيك مستكبر غير مكحد ,كمف عبده كعبد غيره
فيك مشرؾ غير مكحد ,كمف عبده بما لـ يشرعو فيك مبتدع ناقص التكحيد حيث جعؿ هلل تعالى

) )4تفسير الطبرم ُٕ.ٕٓ/
) )2تفسير ابف كثيرْ.ْْٗ/
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شريكا في التشريع"(ُ) ,كما ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺
﮻﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀﯁ ﯂    ﭼ

الشكرل

وخالصة القول:
إف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية؛ ألف المشركيف لـ يعبدكا إليان كاحدان ,كانما

عبدكا آلية متعددة ,كزعمكا أنيا تقربيـ إلى اهلل زلفى ,كىـ مع ذلكمعترفكف بأنيا ال تضر كال

تنفع ,لذلؾ لـ يجعميـ اهلل مؤمنيف رغـ اعترافيـ بتكحيد الربكبية ,بؿ جعميـ في عداد الكافريف
بإشراكيـ غيره في العبادة.

احد في ربكبيتو كجب عميو أف يكحده كيفرده بالعبادة.
كبعد أف يؤمف العبد أف اهلل ك ه
قاؿ ابف القيـ " :فإف تكحيد اإلثبات ىك أعظـ حجة عمى تكحيد الطمب كالقصد الذم ىك
تكحيد األلكىية ,كبو احتج اهلل تعالى في كتابو في غير مكضع عمى كجكب إفراده تعالى باأللكىية

لتبلزـ التكحيديف ,فإنو ال يككف إليان مستحقان لمعبادة إال مف كاف خالقان ارزقان مالكان متصرفان مدب انر
لجميع األمكر ,حيان ,قيكمان ,سميعان ,بصي انر ,عميمان ,حكيمان ,مكصكفان بكؿ كماؿ ,منزىان لجميع

األمكر ,غنيان عما سكاه ,مفتق انر إليو كؿ ما عداه ,فاعبلن مختا انر ال معقب لحكمو كال راد لقضائو,
كال يعجزه شيء في السماكات كال في األرض ,كال تخفى عميو خافية ,كىذه صفات اهلل  ,ال
تنبغي إال لو ,كال يشركو فييا غيره ,فكذلؾ ال يستحؽ العبادة إال ىك كال تجكز لغيره ,فحيث كاف

متفردان بالخمؽ كاإلنشاء كالبدء كاإلعادة ال يشركو في ذلؾ أحد كجب إفراده بالعبادة دكف سكاه ال
يشرؾ معو في عبادتو أحد" (ِ).

المطمب الثالث-توحيد األسماء والصفات
أوالً -تعريف األسماء والصفات:

قاؿ الشيخ ابف عثيميف" :ىك إفراد اهلل  -سبحانو كتعالى  -بما سمى بو نفسو ,ككصؼ

بو نفسو في كتابو ,أك عمى لساف رسكلو  ,نفيان كاثباتان؛ فيثبت لو ما أثبتو لنفسو ,كينفي عنو ما
نفاه عف نفسو ,كنفاه عنو رسكلو  مف األسماء كالصفات ,كاإلقرار هلل تعالى بمعانييا الصحيحة

) )4تقريب التدمرية ,محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,طُُُْٗ ,ىػ,دار ابف الجكزم ,المممكة العربية
السعكدية ,الدماـ(, ,ص ُُِ)

) )2مختصر معارج القبكؿ ,أبك عاصـ ىشاـ بف محمد آؿ عقدة ,,طٓ ُُْٖ ,ىػ ,مكتبة الككثر –الرياض(ص
ّٖ).بتصرؼ
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كدالالتيا ,كاستشعار آثارىا كمقتضياتيا في الخمؽ مف غير تحريؼ كال تعطيؿ ,كمف غير تكييؼ

كال تمثيؿ" (ُ).

يقكؿ شيخ اإلسبلـ (رحمو اهلل ) في تعريؼ تكحيد األسماء الصفات" :فأما األكؿ كىك

التكحيد في الصف ات فاألصؿ في ىذا الباب أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو ,كبما كصفتو بو
رسمو نفيان كاثباتان ,فيثبت هلل ما أثبتو لنفسو كينفى عنو ما نفاه عف نفسو ,كقد عمـ أف طريقة سمؼ
األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تكييؼ كال تمثيؿ ,كمف غير تحريؼ كال

تعطيؿ ,ككذلؾ ينفكف عنو ما نفاه عف نفسو  -مع ما أثبتو مف الصفات  -مف غير إلحاد ,ال
(ِ)

في أسمائو كال في آياتو".

ككذلؾ تكحيد األسماء كالصفات "ىك إفراد اهلل بأسمائو الحسنى كصفاتو العبل الكاردة في

القرآف كالسنة كاإليماف بمعانييا

كأحكاميا")ٖ(.

مذىب أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات:
الناظر في مذىب أىؿ السنة كالجماعة يجدىـ ال يحددكف كيفية صفات اهلل– تعالى-؛

ألنو  لـ يخبر عف الكيفية ,كألنو ال أحد أعمـ مف اهلل  -سبحانو – بنفسو ,كجكاب اإلماـ مالؾ

في ذلؾ في اإلثبات؛ فإف السائؿ قاؿ لو :يا أبا عبد اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼطه,

كيؼ استكل؟ فقاؿ مالؾ":االستكاء معمكـ ,كالكيؼ مجيكؿ" كفي لفظ " :استكاؤه معمكـ ,أك
معقكؿ ,كالكيؼ غير معقكؿ ,كاإليماف بو كاجب ,كالسؤاؿ عنو بدعة" .فقد أخبر  بأف االستكاء

معمكـ ,كأف كيفية االستكاء مجيكلة ,كىذا بعينو قكؿ أىؿ اإلثبات.

(ْ)

"كمعنى قكؿ مالؾ االستكاء معمكـ ,يعني غير مجيكؿ بؿ ىك معمكـ بالمغة كالشرع ,فإف

معناه المغكم العمك كاالستقرار ,كقد صرحت النصكص بفكقية اهلل –سبحانو ,-كاستكائو عمى
) )4فتاكل الشيخ العثيميف (ِ )ُُّ-ُُِ/كانظر :معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات,
لمحمد بف خميفة بف عمي التميمي ,طُُُْٗ ,ىػُٗٗٗ/ـ ,أضكاء السمؼ ,الرياض ,المممكة العربية
السعكدية(,صِٗ) .كأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة ,نخبة مف العمماء ,ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية

كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -المممكة العربية السعكدية ,طُُُِْ ,ىػ( ,صٕٕ) .كالمفيد في ميمات التكحيد,
لعبد القادر بف محمد عطا صكفيُِِْ ,ىػُِّْ -ىػ ,دار اإلعبلـ.)ٖٓ/ُ( ,

))2مجمكع الفتاكل،تقي الديف بف تيمية الحراني ,تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ,طُُُْٔ,ىػُٗٗٓ/ـ
دار :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية.)ّ /ّ( .
( )3معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء لمحمد بف خميفة التميمي (صِٗ) .
) )4انظر :اإليماف حقيقتو ,خكارمو ,نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ,لعبد اهلل األثرم ,)ُُِ( ,األثر المشيكر
عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في صفة االستكاء دراسة تحميمية ,لعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر ,الجامعة

اإلسبلمية بالمدينة المنكرةُُِْ ,ىػَََِ/ـ( ,ص ْٕ).
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عرشو كقكلو :الكيؼ مجيكؿ ,معناه إنا ال ندرؾ كيفية استكاء اهلل بعقكلنا ,كانما طريؽ ذلؾ

السمع ,كلـ يرد السمع بذكر الكيفية ,فكجب الكؼ عنيا ,كقكلو :اإليماف بو كاجب ,معناه أف
(ٔ)

اإليماف باستكاء اهلل عمى عرشو عمى الكجو البلئؽ بو؛

ألف اهلل أخبر بو عف نفسو في كتابو

كعمى لساف رسكلو ,فكجب تصديقو ,كقكلو :كالسؤاؿ عف الكيفية بدعة ,بيف المؤلؼ كجو ككنو

بدعة ,بأنو سؤاؿ عما ال يعممو البشر كال يمكنيـ اإلجابة عنو ,ىذا مف ناحية ,كمف ناحية أخرل,

فالسؤاؿ عف كيفية الصفات لـ يكف معيكدان عمى ألسنة الصحابة كأئمة السنة كسمؼ األمة ,بؿ
ىك مف ديدف أىؿ البدع ,كليذا قاؿ اإلماـ مالؾ لمسائؿ" كما أراؾ إال رجؿ سكء" ,ثـ أمر بو

فأخرج عف مجمسو ,كىكذا سائر األئمة قكليـ يكافؽ قكؿ مالؾ في أنا ال نعمـ كيفية استكائو كما
ال نعمـ كيفية ذاتو ,كلكف نعمـ المعنى الذم دؿ عميو الخطاب ,فنعمـ معنى االستكاء كال نعمـ

كيفيتو كىكذا سائر الصفات ,ففرؽ مالؾ (رحمو اهلل) بيف المعنى كالمعمكـ مف ىذه المفظة ,كبيف
و
الكيؼ الذم ال يعقمو البشر ,كجكاب مالؾ (رحمو اهلل تعالى) كغيره جكاب و
شاؼ في جميع
كاؼ
مسائؿ الصفات فإذا سئؿ إنساف عف :المجيء ,أك النزكؿ ,أك السمع ,أك البصر ,أك غير ذلؾ

أجاب بجكاب مالؾ (رحمو اهلل) ,فيقاؿ مثبل :المجيء معمكـ كالكيؼ مجيكؿ ,ككذلؾ مف سأؿ
عف كيفية الغضب ,أك الرضا ,أك الضحؾ ,كغير ذلؾ ,فمعانييا كميا مفيكمة".

(ِ)

القرف كالسنة الصحيحة ,فكؿ اسـ أك صفة هلل  كردت في
فأىؿ السنة سمككا منيج آ
الكتاب كالسنة الصحيحة فيي مف قبيؿ اإلثبات فيجب إثباتيا.

كأما النفي فيك أف ينفى عف اهلل كؿ ما يناقض كمالو مف أنكاع العيكب كالنقائص ,مع

يككف مدحان إال إذا تضمفى ثبكت كماؿ
كجكب اعتقاد ثبكت كماؿ ضد ذلؾ المنفي ,ألف
النفي ال ي
ى
الكيؼ
ضده ,كاذا أراد اهلل --مدح نفسو فيقكؿ مثبلنﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

قاؿ اإلماـ أحمد":ال يكصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو ال يتجاكز

القرآف كالسنة"(ّ).

كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية " :كطريقة سمؼ األمةكأئمتياأنيـ يصفكف اهلل بما كصؼ بو

نفسو ,كبما كصفو بو رسكلو  ,مف غير تحريؼ ,كال تعطيؿ ,كال تكييؼ ,كال تمثيؿ ,إثباتببل
()4كىناؾ سبع آيات في القرآف الكريـ كمو في استكائو عمى عرشو سبحانو.
) )2التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية ,لفالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم ,الدكسرم ,مطابع
الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ,طُُّّْ ,ىػ( ,صٖٗ.)َٗ-
) )3العرش ,لمذىبي  ,تحقيؽ محمد بف خميفة بف عمى التميمي ,طُِِْْ ,قََِّ /ـ الناشر عمادة البحث
العممي بالجامعة اإلسبلمية ,المدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية .)ُّ/ُ( ,.التحفة الميدية شرح العقيدة

التدمرية ,لفالح آؿ ميدم.)ِٓ/ُ( ,
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تمثيؿ ,كتنزيو ببل تعطيؿ ,إثبات الصفات كنفي مماثمة المخمكقات قاؿ تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣﭤﭼالشكرل ,ُُ:فيذا رد عمى الممثمة ﭥ ﭦﭧ ﭨ الشكرل ,رد عمى المعطمة"

(ُ)

قاؿ ً
اإلماـ أبك جعفر الطحاكم في بياف السنة كالجماعة" :كتقكؿ إف اهلل تعالى يغضب

كيرضى كليس كأحد مف صفات الكرل"(ٕ).

قاؿ شارح الطحاكية الشيخ عبد الغني الميداني" :ألنو تعالى منفرد بصفاتو كذاتو فكما
ذاتو ال تشبو الذكات فصفاتو ال تشبو الصفات ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ 

الشكرل

 ,كال يؤكالف بأف المراد ببغضو كرضاه إرادة االنتقاـ كمشيئة اإلنعاـ ,أك المراد غايتيما مف النقمة
أك النعمة"(ّ).

كقاؿ التابعي الجميؿ اإلماـ أبك حنيفة (رحمو اهلل تعالى)" :لو يد ككجو كنفس كما ذكره

اهلل تعالى في القرآف مف ذكر الكجو كاليد كالنفس فيك لو صفات ببل كيؼ ,كال يقاؿ إًف يده قدرتو
كنعمتو؛ ألف فيو إبطاؿ الصفة كىك قكؿ أىؿ القدر كاالعتزاؿ ,لكف يده صفتو ببل كيؼ كغضبو
كرضاه صفتاف مف صفاتو تعالى ببل كيؼ"

(ٗ).

"كأما النفاة فيثبتكف استكاء حتى تجيؿ كيفيتو ,بؿ عند ىذا القائؿ الشاؾ كأمثالو أف

االستكاء مجيكؿ غير معمكـ ,كاذا كاف االستكاء مجيكالن لـ يحتج أف يقاؿ :الكيؼ مجيكؿ,

السيما إذا كاف االستكاء منتفيان ,فالمنتفي معدكـ ال كيفية لو حتى يقاؿ :ىي مجيكلة أك معمكمة,
ككبلـ مالؾ صريح في إثبات االستكاء ,كأنو معمكـ  ,كأف لو كيفية ,لكف تمؾ الكيفية مجيكلة لنا

ال نعمميا نحف"(ٓ).

))4منياج السنة النبكية ,شيخ اإلسبلـ بف تيمية ,تحقيؽ  :د .محمد رشاد سالـ ,الطبعة ألكلى الناشر  :مؤسسة
قرطبة (ِ.)ِّٓ /
(ِ )تخريج العقيدة الطحاكية ,أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم
المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ)شرح كتعميؽ :محمد ناصر الديف األلباني ,الطبعة :الثانية,

ُُْْ ىػ,الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت( ,ص.)َٖ :
) )3شرح العقيدة الطحاكية المسماة ببياف السنة كالجماعة لمشيخ عبد الغني الميداني حققو كعمؽ عميو محمد
الحافظ كمحمد المالح ,طُ ُٕٗٗ,ـ  ,الناشر دار الفكر دمشؽ( صُّّ)
()4الفقو األكبر تأليؼ :ينسب ألبي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه ,الطبعة :األكلىُُْٗ ,ىػ -
ُٗٗٗـ ,الناشر :مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية (ص.)ِٕ :

) )5األثر المشيكر عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في صفة االستكاء ,لعبد الرزاؽ البدر( ,صْٕ).
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"إف نفاة الصفات أدخمكا نفي الصفات في مسمى التكحيد ,كالجيـ بف صفكاف كمف كافقو,

إثبات
فإنيـ قالكا :إثبات الصفات يستمزـ تعدد الكاجب! كىذا القكؿ معمكـ الفساد بالضركرة ,فإف ى

ذات مجردة عف جميع الصفات ال يتصكر ليا كجكد في الخارج ,كانما الذىف قد يفرض المحاؿ
كيتخيمو ,كىذا غاية التعطيؿ" (ُ).

"كىذا القكؿ قد أفضى بقكـ إلى القكؿ بالحمكؿ(ٕ)كاالتحاد(ٖ) ,كىك أقبح مف كفر النصارل,

فإف النصارل خصكه بالمسيح ,كىؤالء عمكا جميع المخمكقات ,كمف فركع ىذا التكحيد-األلكىية:-

أف فرعكف كقكمو كاممك ً
اإليماف ,عارفكف باهلل عمى الحقيقة ,كمف فركعو :أف عباد األصناـ عمى
الحؽ كالصكاب ,كأنيـ إنما عبدكا اهلل ال غيره ! كمف فركعو :أنو ال فرؽ في التحر ًيـ كالتحميؿ بيف
األـ كاألخت كاألجنبية ,كال فرؽ بيف الماء كالخمر كالزنا كالنكاح ,الكؿ مف عيف كاحدة ,ال بؿ ىك

ير(ْ)".
العيف الكاحدة ,كمف فركعو :أف األنبياء ضيقكا عمى الناس ,تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كب نا

كيبلحظ مف ىذا التصكر االعتقادم لتكحيد ىؤالء اإللحاد كاالنحراؼ في المعتقد كمقتضياتو

تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبي انر .

فاألصؿ في ىذا الباب أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو بو رسكلو :نفيان

كاثباتان ,فيثبت هلل ما أثبتو لنفسو ,كينفي عنو ما نفاه عف نفسو.

" كقد عمـ أف طريقة سمؼ األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تكييؼ كال
تمثيؿ كمف غير تحريؼ كال تعطيؿ ,ككذلؾ ينفكف عنو ما نفاه عف نفسو مع إثبات ما أثبتو مف
الصفات مف غير إلحاد :ال في أسمائو كال في آياتو فإف اهلل –تعالى -ذـ الذيف يمحدكف في

أسمائو كآياتو كما قاؿ تعالى:ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼاألعراؼ ,كقاؿ تعالى:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

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

المعجـ الفمسفي :ص ٕٔ .كيقصد أصحاب الحمكؿ بيذا القكؿ أف اهلل عز كجؿ قد حؿ في كؿ الككف في الشجر

كالحجر كاإلنساف كالحيكاف كالنير كالبحر كالجبؿ.
( )3كعرفو الجرجاني بقكلو :االتحاد ىك تصيير الذاتيف كاحدة ك ال يككف إال في العدد مف االثنيف فصاعدا ,في
الجنس يسمى مجانسة ك في النكع مماثمة ك في الخاصة مشاكمة ك في الكيؼ مشابية كفي الكـ مساكاة كفي
األطراؼ مطابقة كفي اإلضافة مناسبة كفي كضع األجزاء مكازنة .التعريفات (ُ )ِِ /

)ْ) التعريفات ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ,تحقيؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء
بإشراؼ ,الطبعة :األكلى َُّْىػ ُّٖٗ-ـ ,الناشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف.)ِٓ-ِْ/ِ( .
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼف لت ,فطريقتيـ تتضمف إثبات األسماء
كالصفات مع نفي مماثمة المخمكقات :إثباتان ببل تشبيو كتنزييان ببل تعطيؿ كما قاؿ تعالى:ﭽ ﭡ

ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼالشورى .ففي قكلو:ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤﭼ رد لمتشبيو
كالتمثيؿ كقكلو :ﭽﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭼالشورى .رد لئللحاد كالتعطيؿ(ُ)".
(ٕ)
ًً
ؼ المَّو بًأ ً ً ً ً ً
ىحبَّوي ىال ىم ىحالىةى".
ىس ىمائو ىكصفىاتو ىكأى ٍف ىعالو أ ى
قاؿ ابف القيـ ":فى ىم ٍف ىع ىر ى ى ٍ

ثانياً-أسماء اهلل  الواردة في سورة إبراىيم.

أسماء اهلل تكقيفية فبل يسمي اهلل إال بما سمى بو نفسو في القراف أك السنة كقد كردت أسماء

عديدة هلل في سكرة إبراىيـ كسأكرد أقكاؿ العمماء فيتفسيرىا كشرحيا ىي:

ٔ -اهلل:
المغ ًة :ىك اسـ اهلل األكبر ,كىك ليس مف األسماء التي يجكز منيا اشتقاؽ فعؿ ,كما في

الرحمف الرحيـ(ّ) " ,كأصميا إلو ,كأدخمت األلؼ كالبلـ تعريفان ,فقيؿ ألو ,ثـ حذفت العرب اليمزة

استثقاالن ليا ,فمما ترككا اليمزة حكلكا كسرتيا في البلـ التي ىي الـ التعريؼ ,كذىبت اليمزة

أصبلن فقالكا ألبله ,فحرككا الـ التعريؼ التي ال تككف إال ساكنة ,ثـ التقى الماف متحركتاف,
كأدغمكا األكلى في الثانية ,فقالكا اهلل(ْ)".

كقاؿ ابف فارس" :كأصؿ األلكىية مف الفعؿ (ألو) اليمزة كالبلـ كالياء أصؿ كاحد ,كىك

التعبد .فاإللو اهلل تعالى ,كسمي بذلؾ؛ ألنو معبكد .كيقاؿ :تألو الرجؿ ,إذا تعبد".

(٘)

اصطالحاً :كاسـ اهلل مف أكثر األسماء التي ذكرت في كتابو؛ لما لو مف قدر كأىمية ,كقد ذكر
اسـ اهلل ثماف كثبلثيف مرة صريحة في سكرة إبراىيـ ,كاحداىا بصيغة اسـ الضمير ,فقد قاؿ
تعالى :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﭼ

) )4مجمكع الفتاكل ,البف تيمية.)ّ/ُ (,

( )2مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف البف القيـ(ّ.)ُٖ /
) )3انظر :تيذيب المغة ,األزىرم .)ِِِ/ٔ( ,
) )4تاج العركس.)ِِّ/ّٔ( ,

()5معجـ مقاييس المغة (ُ)ُِٕ /
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إبراىيـ.

فاهلل ىك الذم يممؾ جميع ما في السماكات كما في األرض ,فاستحؽ العبكدية ,كتكعد
المكذبيف بالكيؿ كالعذاب األليـ(ُ) ,كقكلو تعالى:ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﭼ

إبراىيـَُ :

.

ٕ -العزيز:
لغ ًة :قاؿ أبك بكر األنبارم في الزاىر " :العزيز ,معناه في كبلـ العرب :القاىر الغالب ,مف
عز :إذا غمبو .قاؿ اهلل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼص,
ذلؾ قكؿ العرب :قد عز فبلف فبلنان يعزه ٌان

فمعناه :غمبني في الخطاب .كيق أر ( َّ
كعازني في الخطاب) عمى معنى :كغالبني".

(ِ)

يكنسٓٔ"

"العزيز أم الذم لو جميع معاني العزة .كما قاؿ ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ

(ٖ) "كالعزيز

الذم ال يمانع كال يغالب بؿ ىك القاىر لكؿ ما سكاه" (ٗ).
"كقد كرد اسـ العزيز في القرآف الكريـ خمسان كتسعيف مرة ,مرة معرؼ بأؿ ,كآخرل غير

معرؼ ,كجاء مرفكعان كمنصكبان كمجرك انر ,كجاء في سكرة إبراىيـ أربع مرات ,قاؿ تعالى ﭽ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭼإبراهيم ,يعني :إلى طريؽ اهلل المستقيـ ,كىك دينو الذم ارتضاه كشرعو لخمقو كالحميد :فعيؿ,
صرؼ مف مفعكؿ إًلى فعيؿ ,كمعناه :المحمكد بيالئو"(ٓ).

اصطالحاً :يقكؿ ابف القيـ" :اسمو العزيز الذم لو العزة التامة كمف تماـ عزتو براءتو مف كؿ

سكء كشر كعيب فإف ذلؾ ينافي العزة التامة"(.)ٙ

و
معاف عزة القكة كعزة االمتناع كعزة القير كالرب تبارؾ
كقاؿ أيضا" :العزة يراد بيا ثبلثة
()ٚ

كتعالى لو العزة التامة باالعتبارات الثبلثة".

كقكلو تعالى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﭼإبراهيم" ,كىك العزيز الذم ال يمتنًع مما أراده مف ضبلؿ أك ىداية

) )4انظر :تفسير الطبرم.)ُْٓ/ُٔ( ,
) (2الزاىر في معاني كممات الناس ,ألبي بكر األنبارم ,تحقيؽ د .حاتـ صالح الضامف ُُِْ ىػ -
ُِٗٗالناشر مؤسسة الرسالة ,مكاف النشر بيركت (.ص ٖٕ)..

( )3فقو األسماء الحسنى لعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدرطُُِّْ ,ىػ
( )4تفسير ابف كثير (ْ.)ْٕٔ/
) (5تفسير الطبرم(ُٔ.)ُِٓ /

( )6شفاء العميؿ البف القيـ ( ّ.)ِٖٓ/
( )7مدارج السالكيف البف القيـ (ّ.)ِٖٓ/
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(ََُِ/صِٖٓ).

مف أراد ذلؾ بو ,كالحكيـ في تكفيقو لئليماف مف كفقو لو كىدايتو لو مف ىداه إليو ,كفي إضبللو

مف أضؿ عنو ,كفي غير ذلؾ مف تدبيره .كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ" (ُ).

كقكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼإبراهيم ,يقكؿ" :كما إذىابكـ كافناؤكـ كانشاء خمؽ آخر سكاكـ مكانكـ
عمى اهلل بممتنًع كال متعذر؛ ألنو القادر عمى ما يشاء" (ِ).
كقكلو تعالى:ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼإبراهيم

"كجاء معنى العزيز عمى أربعة أكجو كىي-:

أ -العزيز :ىك المنيع الذم ال يراـ جنابو.

ب -العزيز :ىك القاىر الذم ال يغمب كال يقير.
ت -العزيز :ىك القكم الشديد.

ث -العزيز :بمعنى نفاسة القدر ,كأنو سبحانو ال يعادم شيئان ,كال مثؿ لو كال نظير(ّ)"

قاؿ ابف القيـ" :فإذا عرؼ العبد عزة سيده كالحظو بقمبو كتمكف مف شيكده منو كاف االشتغاؿ

بو عف ذؿ المعصية أكلى بو كأنفع لو؛ ألنو يصير مع اهلل ال مع نفسو"(ٗ).

ٖ -الحميد

لغةن  :قاؿ الرازم  ":اٍلحم يد ً
ض ُّد َّ
يد) " (ٓ)
الذ ّْـ ىكىب يابوي فى ًي ىـ ىك ىم ٍح ىم ىدةه بً ىكٍزًف ىمتٍ ىرىب وة فىيي ىك ( ىح ًم ه
ىٍ
ٔ
كد ,كرج هؿ حم ىدةه :ىكثير اٍلح ً
صفى ً
يد مف ً
ات اهلل بم ٍع ىنى المحم ً
اد ًم ٍثميو" ( ) .
مد .ىكىريج هؿ ىح َّم ه
الح ًم ي
ي ى
" ى
ىي يى
ي
ى
اح هد ي يد ُّؿ عمىى ًخ ىبل ً
اح ىدةه كأىص هؿ ك ً
الدا يؿ ىكمًمةه ك ً
ؼ َّ
اء كاٍل ًميـ ك َّ
الذ ّْـ" (ٕ)
ى
ى
ى ٍ ى
ى ى
قاؿ ابف فارس" :اٍل ىح ي ى ي ى
ً
ً
صفات اهلل تى ىعالىى بًم ٍعنى الم ٍحم ً
س ىنى")ٖ( .
يد ,مف
الح ًم ي
كد عمى ك ٌؿ ىحاؿ ,ىك يى ىك مف األىسماء ي
"ك ى
الح ٍ
ى ي
ى
"تكرر كركد ىذا االسـ في القرآف الكريـ سبع عشرة مرة قاؿ تعالىﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ فاطر.
) (4تفسير الطبرم(ُٔ.)ُٕٓ /
) )2المرجع السابؽ (ُٔ.)ٓٓٔ /
) (3النيج األسمي في شرح أسماء اهلل الحسنى ,محمد الحمكد النجدم , ,مكتبة اإلماـ الذىبي ,الككيت ,
(صُّٕ.)ُّٖ/

(ْ) مدارج السالكيف البف القيـ (ُ.)ِِِ /
(ٓ) مختار الصحاح (ص)َٖ :
(ٔ) تيذيب المغة (ْ:)ِِٓ /
(ٕ) مقاييس المغة (ِ)ََُ /
(ٖ) تاج العركس (ٖ:)ّٗ /
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اصطالحاً "أم الذم لو الحمد كمو المحمكد في ذاتو كأسمائو كصفاتو ,فمو مف األسماء أحسنيا

كلو مف الصفات أكمميا ,فالحمد أكسع الصفات كأعـ المدائح ,كأعظـ الثناء؛ ألف جميع أسماء اهلل -

حمد ,كصفاتو حمد ,كأفعالو حمد ,كأحكامو حمد ,كعدلو حمد كانتقامو مف أعدائو
تبارؾ كتعالى -ه
حمد ,كفضمو كاحسانو إلى أكليائو حمد ,كالخمؽ كاألمر إنما قاـ بحمده ككجد بحمده كظير بحمده,
ككاف الغاية منو ىي حمده ,فحمده -سبحانو  -سبب ذلؾ كغايتو كمظيره ,فحمده ركح كؿ شيء

كقياـ كؿ شيء بحمده كسرياف ,حمده في المكجكدات كظيكر آثاره أمر مشيكد بالبصائر
كاألبصار")ٔ(.

يد ىكأ َّ
ىخ ىب ىر أ َّ
ىف ىلوي اٍل ىح ٍم ىد ًفي
يد ىم ًج ه
ىف ىلوي اٍل ىح ٍم ىد ىكأَّىنوي ىح ًم ه
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية(رحمو اهلل)" :أ ٍ
اع اٍلم ً ً
ً ً
ً
حامد")ٕ(.
ٍاأليكلىى ىك ٍاآلخ ى ًرة ىكلىوي اٍل يح ٍك يـ ىكىن ٍح ىك ىذل ىؾ م ٍف أ ٍىن ىك ً ى ى
"فاهلل -تبارؾ كتعالى  -حمد نفسو في كتابو عمى ربكبيتو لمعالميف ,كحمد نفسو عمى تفرده

باإلليية ,كحمد نفسو عمى كماؿ أسمائو كصفاتو ,كحمد نفسو عمى امتناع اتصافو بما ال يميؽ بو
سبحانو العظيـ الكامؿ في كماؿ

صفاتو")ٖ(.

ٗ -الغفور:
لغ ًة "قاؿ أبك بكر :الغفكر ,معناه في كبلميـ :الساتر عمى عباده ,المغطي ذنكبيـ ,مف

قكليـ :غفرت المتاع في الكعاء أغفره غف انر :إذا سترتو فيو ,كانما قيؿ لمبيضة :غفارة كمغفر,
لتغطيتيا الرأس ,كسترىا إياه(ْ)"

اصطالحاً إف اسـ الغفكر بمعنى سعة مغفرة اهلل فيك الذم يغفر الذنكب كيرحـ العباد عمى ما

فييـ ,فممو  -ج ٌؿ جبللو -كثير الستر عمى المذنبيف مف عباده فيغفر ليـ إذا ما رجعكا منيبيف
(٘)
إليو.
الغفكر :العظيـ الغفر لعباده الذيف يرجعكف إليو كيتكبكف مف ذنكبيـ ,كنبلحظ أف اسـ
(الغفكر) سبحانو قد اقترف بأسماء أخرل لو .
(

) فقه األسماء الحسنى للبدر( ,ص )431

(

) فقه األسماء الحسنى للبدر( ,ص )433بت رف يسير

4

( )2مجمكع الفتاكل (ٔ)ْٖ /
3

) )4الزاىر في معاني كممات الناس ,أبك بكر األنبارم.ٗٔ ,
( )5انظر :األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  -محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم القرطبي -
ضبط نصو كشرح مادتو المغكية  :د .محمد حسف جبؿ  ,خرج أحاديثو كعمؽ عميو  :طارؽ أحمد محمد.طُ,
ُُْٔىػُٗٗٔ-ـ الناشر دار التراث طنطا. )ُٔٔ-ُْٔ/ُ( .
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" فقد اقترف باسـ (الرحيـ) أربعان كسبعيف مرة ,كاقترانو بو يفيد أنو –سبحانو  -يغفر

لممستغفريف كالتائبيف؛ ألنو كاسع الرحمة فيك يغفر لمف تاب إليو كأناب رحمة منو ليذا العبد؛ ألنو

لك لـ يرحمو كيتداركو بمغفرتو ليمؾ كخسر كدليمو قكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼاألعراؼ,كقكلو:ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼىكد.

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

مقتدر.

كاقترف اسـ (الغفكر) كذلؾ باسـ (الشككر) ثبلث مرات ,كاقترانو يفيد بأنو  -سبحانو  -يغفر

لعباده الكثير مف السيئات ,كيشكر ليـ اليسير مف الحسنات ,كىذا مف أعظـ الفضؿ كأكسع

الرحمة لعباده ,إنو  بيـ رؤكؼ رحيـ.

(العفك) أربع مرات ,كقد أفاد أنو –سبحانو  -يعفك كثي انر عما
كاقترف اسـ (الغفكر) باسـ
ٌ
قصر فيو عباده مف أكامره ,كما ارتكبكه مف المعاصي إذا رجعكا إليو كأنابكا ,كتابكا مما كقعكا فيو,
كيغفر ليـ ذنكبيـ حسبما قاؿ تعالى:ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼالزمر.
كاقترف اسـ (الغفكر) كذلؾ باسـ (العزيز) مرة كاحدة ,كذلؾ في قكلو تعالى:ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼالممؾ ,كأفاد بأنو يستطيع أف ينتقـ مف العاصي آف
عصيانو ,فيك العزيز المنيع الجناب  ,كمع ذلؾ ىك -سبحانو -غفكر لمف تاب إليو كأناب

بعد أف عصاه كخالؼ أمره.

كاقترف اسـ (الغفكر) باسـ (الكدكد) مرة كاحدة في قكلو تعالى:ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

البركج

.

كيفيد بأنو  -جؿ كعبل -عظيـ الغفر لمف تاب إليو كأناب ,فيستر ذنكبيـ كال يفضحيـ بيا ,كما

أنو –سبحانو -كدكد أم يحب عباده المؤمنيف أبمغ المحبة؛ إلنابتيـ إليو دائمان" (ُ).

كقاؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼإبراىيـ ,فقد دعا
إبراىيـ ربو بدعكات ,منيا أف يجعؿ البمد الحراـ بمدان آمنان ,كأف يجنبو كذريتو مف صمبو مف
عبادة األصناـ فقد ضمت أناس كثر ,فمف تبعو كصدقو فيما دعاه إليو مف اإليماف الكامؿ

) )4مفيكـ األسماء كالصفات سعد بف عبد الرحمف ندا ,ِٕ ,مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
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كالتكحيد الخالص فإنو منو ,كمستف بسنتو كسائر عمى طريقتو ,كمف عصاه فإنؾ غفكر رحيـ-

في غير الشرؾ األكبر باهلل -كقادر عمى أف تغفر لو كترحمو بالتكبة عميو كاليداية إلى الصراط

المستقيـ(ُ).

كالتعقيب بيذه الفاصمة القرآنية(ٕ)باسميف مف أسماء اهلل كىما" :الغفكر" ك"الرحيـ" ,كفي ذلؾ

إشارة كاضحة مف إبراىيـ بتفكيض أمر الحساب هلل الذم خمؽ الناس فيك أكلى بيـ يغفر لمف
شاء كيرحـ مف يشاء ,كىك أعمـ بمف يستحؽ الرحمة كمف يستحؽ العقاب.

٘ -الحكيم:

لغ ًة :قيؿ" :الحكيـ ذك الحكمة ,كالحكمة عبارة عف معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمكـ,

كيتقنيا :حكيـ ,كقاؿ الجكىرم :الحكـ :الحكمة مف العمـ,
كيقاؿ لمف ييحسف دقائؽ الصناعات ي
كالحكيـ العالًـ ,كصاحب الحكمة ,كقد حكـ ككرـ :صار حكيما ,قاؿ َّ
الن ًمر بف تىكلب ( :كأبغض
(ّ)"

بغيضؾ بغضان ركيدان ...إذا حاكلت أف تحكما)".

كقد كرد اسـ الحكيـ في القراف سبعا كتسعيف مرة كذكر في سكرة إبراىيـ مرة كاحدة ,قاؿ

تعالى:ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﭼ

إبراىيـ

اصطالحاً " :الحكيـ في تكفيقو لئليماف مف كفقو لو كىدايتو لو مف ىداه إليو ,كفي إضبللو

قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ".
مف أضؿ عنو ,كفي غير ذلؾ مف تدبيره .كبنحك الذم ى

(ْ)

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

إضبللو إال بالمحؿ البلئؽ بو(ٓ).

) )4انظر : :التفسير الكاضح ,الحجازم.)ِٔٓ/ِ(,

( )2كقاؿ الشيخ عبد الفتاح القاضي" :كسميت فاصمة ألنيا فصمت بيف اآليتيف ,كاآلية التي ىي رأسيا ,كاآلية

التي بعدىا ,كلعؿ ىذه التسمية أخذت مف قكلو تبارؾ كتعالىً :
ت ًم ٍف لى يد ٍف ىح ًك ويـ
ت ىآياتيوي ثيَّـ في ّْ
صمى ٍ
يح ًك ىم ٍ
اب أ ٍ
{كتى ه
ً
ير}ِ.كقكلو ج ٌؿ ذكره ً :
ىخبً و
كف} مقاؿ بعنكاف "فكاصؿ القرآف الكريـ" لمشيخ
اب في ّْ
صمى ٍ
{كتى ه
ت ىآياتيوي قي ٍرآنان ىع ىربًٌيان لقى ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
عبد الفتاح القاضي ,مجمة الجامعة اإلسبلمية .العدد ّٓ .ٔ-ّ -السنة :ذك الحجة ُّٔٗىػ.

)ّ( النيج االسمي لمنجدم(,ص ُّٕ.)ُّٖ-
) (4تفسير الطبرم (ُٔ)ُٕٓ /

) )5انظر :تفسير السعدم( ,صُِْ).
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تقديـ العزيز عمى الحكيـ قاؿ ابف القيـ مبينان كجو ذلؾ" :تقدـ العزيز عمى الحكيـ؛ ألنو عز

فمما عز حكـ ,كربما كاف ىذا مف تقديـ السبب عمى المسبب".

(ٔ)

"الحكيـ في أفعالو فيضؿ مف يستحؽ اإلضبلؿ كييدم مف ىك أىؿ لذلؾ".

(ٕ)

كقاؿ ابف القيـ في قكلو تعالى:ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼالمائدة " :,أم مصدر ذلؾ كسببو كغايتو
صادر عف كماؿ قدرتؾ ككماؿ عممؾ؛ فإف العزة تماـ القدرة كالحكمة كماؿ العمـ ,كبياتيف

الصفتيف يقضي  -سبحانو كتعالى -ما يشاء ,كيأمر كينيي كيثبت كيعاقب ,فياتاف الصفتاف
مصدر الخمؽ" (ٖ).

 -ٙالرب:
لغ ًة" :ىك اهلل  -تبارؾ كتعالى ,-ىك رب كؿ شيء ,أم مالكو ,كلو الربكبية عمى جميع

الخمؽ ال شريؾ لو ,كيقاؿ :فبلف رب ىذا الشيء ,أم ممكو لو ,كال يقاؿ الرب باأللؼ كالبلـ,

لغير اهلل ,كىك رب األرباب ,كمالؾ الممكؾ كاألمبلؾ ,ككؿ مف ممؾ شيئان فيك ربو.

ﭽﯙ ﯚﯛ ﭼيكسؼ,ِْ :أم عند ممكؾ ,كيقاؿ :ىك رب الدابة ,كرب الدار.
فبلف نً ٍحيو يربو ربان ,إًذا جعؿ ًف ً
كمتَّنو بً ًو.
يو ُّ
الر ٌ
ب ه ى ىي ٌ ى ٌ
كقاؿ األصمعي :يقاؿ :ىر ٌ
ى
ب ى
قاؿ ابف األنبارم :الرب :ينقسـ عمى ثبلثة أقساـ :يككف الرب :المالؾ؛ كيككف الرب :السيد
(ْ)

المطاع ,قاؿ اهلل –تعالى :-ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼيكسؼُْ:أم سيده ,كيككف الرب :المصمح".

اصطالحاً :كقد ذكر الطبرم معاني عديدة السـ الرب غير أنو أرجعيا إلى ثبلث ىي:
 -السيد الذم ال شبو لو ,كال مثؿ في سؤدده.

 المصمح أمر خمقو بما أسبغ عمييـ مف نعمو. -المالؾ الذم لو الخمؽ كاألمر(ٓ).

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

( )4بدائع الفكائد ,أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ,تحقيؽ :عمي بف محمد العمراف ,دار
النشر  :دار عالـ الفكائد(ُ.)ٓٗ/
( )2تفسير القرآف العظيـ لبف كثير(ْ.)ْٕٕ/
( )3الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
الديف ابف قيـ الجكزية ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ ,الناشر :دار المعرفة – المغرب( ,ص ُٖٔ)

)ْ) تيذيب المغة ,األزىرم (ص ُِٖ.
) )5انظر :تفسير الطبرم.)ُِْ/ُ(,
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كأخص مف ىذا تربيتو ألصفيائو ,كذلؾ بإصبلح قمكبيـ كأركاحيـ كأخبلقيـ ,كليذا كثر

دعاؤىـ لو بيذا االسـ الجميؿ؛ ألنيـ يطمبكف منو ىذه التربية الخاصة(ُ).

كذكر اسـ الرب في القرآف تقريبان مائة كسبعيف مرة ما بيف صيغة رب ,كربنا ,كربي ,كربكـ,

كربيـ ,كذكر في سكرة إبراىيـ ست عشرة مرة ,كذكر اسـ الرب في القرآف أكثر مف غيره مف
األسماء ,ككذلؾ كرد في سكرة إبراىيـ مف أكثر األسماء ,كما دؿ ذلؾ إال عمى أنو ىك المربي
كىك السيد كالمصمح لجميع أمكرنا ,كمف ىذه اآليات قكلو تعالى:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼإبراىيـ ,كقكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼإبراىيـ ,كقكلو تعالى :ﭽﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼإبراىيـ .كمما يبلحظ كثرة
تكرار األدلة النبكية إلبراىيـ أثناء المناجاة مع ربو كدعائو لو سبحانو ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﭼ

إبراىيـ,

كىذا التركيز مف إبراىيـعمى ىذا االسـ

دليؿ كاضح عمى فضمو كتميزه في الدعاء ,كالدعاء باألسماء الكثيرة لما فييا مف االعتراؼ
الراسخ بفضؿ اهلل عميو كمنو ككرمو كاحسانو ,كبيذه اإلشادة العظيمة بالرب-جؿ جبللو –

يضمف إبراىيـ  اإلجابة مف اهلل تعالى ألسئمتو ,كفي ذلؾ إرشاد حكيـ لممكحديف جميعان

أف يدعك اهلل مخمصيف كأف يكثركا مف ذكر اسـ الرب بصيغ عديدة.

 -ٚالشكور:

لغ ًة":ىك فعكؿ مف الشكر كأصؿ الشكر في الكبلـ الظيكر كمنو يقاؿ شكير النبت كشكر

الضرع إذا امتؤل كامتبلؤه ظيكره ,كيقاؿ :دابة شككر كىك السريع السمف فسرعة سمنو ظيكر أثر

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

(ٔ)

اصطالحاً الشككر :فيك اسـ مف أسماء اهلل الحسنى فالشككر كالشاكر مف أسماء اهلل

الحسنى  ,قاؿ ابف القيـ" :اهلل سبحانو شككر يحب الشاكريف"(ٕ).

كنص ابف القيـ عمى أف الشككر مف أسمائو في قكلو " :الرؤكؼ الغفكر الشككر الصبكر

الكدكد"(ٖ) ,كقاؿ أيضان" :فأما تسميتو سبحانو بالشككر فيك في حديث أبي ىريرة في القرآف

تسميتو شاك انر  ,كقاؿ تعالى :ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼالنساء ,كتسميتو أيضان شكك انر قاؿ اهلل
تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼالتغابف ,كقاؿ تعالى:ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﭼاإلنساف ,كاهلل يشكر عبده إذا أحسف طاعتو ,كيغفر لو إذا تاب عميو ,فيجمع لمعبد بيف شكره
(ٗ)

إلحسانو كمغفرتو إلساءتو إنو غفكر شككر".
 -ٛالعظيم:

لغ ًة"ىك اسـ مف أسماء اهلل تعالى عمى كزف (فعيؿ) بصيغة المبالغة بما يدؿ عمى منتيى

العظمة هلل تعالى بحيث ال تعمكىا عظمة مخمكؽ ,كبيذا االسـ الكريـ أثبت اهلل  -ج ٌؿ جبللو-
لنفسو العظمة المطمقة في ذاتو كأسمائو كصفاتو كأفعالو  ,كما أف اسـ العظيـ قد تردد في القرآف
الكريـ ست مرات" (٘).

اصطالحاً كقد ذكر ابف القيـ (رحمو اهلل) ":أف اسـ اهلل العظيـ ككذلؾ المجيد كالصمد تدؿ

عمى عدة صفات ,ككؿ كاحد مف ىذه األسماء يتناكؿ جميع تمؾ الصفات ,كفي ذلؾ يقكؿ في

أسمائو الحسنى ما يككف داالن عمى عدة صفات ,كيككف ذلؾ االسـ متناكالن لجميعيا تناكؿ االسـ
( )4تفسير أسماء اهلل الحسنى – إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك اسحاؽ الزجاج – المحقؽ احمد يكسؼ الدقاؽ –
دار الثقافة العربية(,ص. )ْٕ :

( )2عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل,تحقيؽ  :زكريا عمي يكسؼ,
الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت (صٔٓ) كشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ,محمد
بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ,طُُّٖٗ ,ىػُٕٖٗ/ـ الناشر :دار المعرفة,

بيركت ,لبناف )َِٕ/ِ ( .كطريؽ اليجرتيف طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي
أبك عبد اهلل,تحقيؽ  :عمر بف محمكد أبك عمر,الطبعة الثانية  ,ُْٗٗ - ُُْْ ,الناشر  :دار ابف القيـ –
الدماـ( .صِّٔ) .
(ّ) بدائع الفكائد البف القيـ ( ّ.)ُٖ/
(ْ) عدة الصابريف البف القيـ(صَُّ)نقبل عف شرح ابف القيـ ألسماء اهلل الحسنى أ.د .عمر سميماف األشقر
دار النفائس لمنشر كالتكزيع – األردف الطبعة األكلى ََُِِْٖٖ-ـ.

(ٓ) مفيكـ األسماء كالصفات ,سعد بف عبد الرحمف ندل.)ِٕ-ْٕ( ,
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الداؿ عمى الصفة الكاحدة ليا اسمو العظيـ كالمجيد كالصمد"(ٔ) ,كذكر ابف القيـ (رحمو اهلل) حاؿ
المصمي في رككعو كتسبيحو باسمو العظيـ فقاؿ":ثـ يركع حانيان ظيره خضكعان لعظمتو تذلبلن

لعزتو كاستكانةن لجبركتو مسبحان لو بذكر اسمو العظيـ"(ٕ).

كاسـ العظيـ المعظـ في صفة اهلل –تعالى-يفيد عظـ الشأف كالسمطاف ,كليس المراد بو

كصفو بعظـ اإلجزاء ألف ذلؾ مف صفات المخمكقيف ,تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبي انر(ٖ).

 -ٜالغني:

ؼ اٍلمعتى ُّؿ أىص ىبل ًف ً
يح ً
ىح يد يى ىما ىي يد ُّؿ ىعمىى
اف ,أ ى
صح ى
لغ ًة قاؿ ابف فارس" :اٍل ىغ ٍي يف ىكالنُّ ي
ٍ
كف ىكاٍل ىح ٍر ي ي ٍ
ى
ً ً
ت .فى ٍاأل َّىك يؿ اٍل ًغ ىنى ًفي اٍلم ً
اؿ .ييقىا يؿ :ىغنًي ىي ٍغ ىنى ًغننى كاٍل ىغ ىن ي ً
ص ٍك ه
اٍلكفى ىاية ,ىك ٍاآل ىخ ير ى
اء بفىتٍ ًح اٍل ىغ ٍي ًف ىمعى
ى
ى
ى
ً
ً
ىم ىال ىي ٍك ًفي ًكفى ىايتىوي .ىك ىغنًي ىع ٍف ىك ىذا فىيي ىك ىغ و
اف.
اء في ىبل وف ,أ ٍ
اٍل ىم ّْد :اٍلكفى ىايةي .ييقىا يؿ :ىال يي ٍغني في ىبل هف ىغ ىن ى
ى
ً
ً
ً
استى ٍغينكا بًيىا .ىك ىم ىغانًييي ٍـ :ىم ىن ًازلييي ٍـ)ْ( " ..
امكا ,ىكأَّىنيي يـ ٍ
ىك ىغن ىي اٍلقى ٍكيـ في ىد ًارى ٍـ :أىقى ي
اصطالحاً "الغني الذم لو الغنى التاـ المطمؽ مف كؿ الكجكه لكمالو ككماؿ صفاتو التي ال
يتطرؽ إلييا نقص بكجو مف الكجكه ,كال يمكف أف يككف إال غنيان ,فإف غناه مف لكازـ ذاتو ,كما ال

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

المحظات كاألكقات ,كأف يده سحاء الميؿ كالنيار ,كخيره عمى الخمؽ مدرار ,كمف كماؿ غناه

ككرمو أنو يأمر عباده بدعائو ,كيعدىـ بإجابة دعكاتيـ كاسعافيـ بجميع مراداتيـ ,كيؤتييـ مف
فضمو ما سألكه كما لـ يسألكه ,كمف كماؿ غناه أنو لك اجتمع أكؿ الخمؽ كآخرىـ في صعيد كاحد

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

المتكاصبلت ,مما ال عيف رأت ,كال أذف سمعت ,كال خطر عمى قمب بشر ,كمف كماؿ غناه أنو

لـ يتخذ صاحبة ,كال كلدان ,كال شريكان في الممؾ ,كال كليان مف الذؿ ,فيك الغني الذم كمؿ بنعكتو
كأكصافو ,المغني لجميع مخمكقاتو(ٓ)".

(ُ) بدائع الفكائد البف القيـ(ِ.)ُِٓ/
( )2شفاء العميؿ البف القيـ (ِ)َّٔ/
( )3انظر مفيكـ األسماء كالصفات لسعد بف عبد الرحمف ندا  )ِٕ/ْٕ( ,بترقيـ الشاممة
(ْ) مقاييس المغة (ْ)ّٕٗ /

) )5الثمر المجتنى لمقحطاني (,صِٕ) ,كانظر فقو األسماء كالصفات ,لعبد الرزاؽ لمبدر(صُِٕ).

4١

فاهلل الغني الذم لو الغنى التاـ المطمؽ مف كؿ الكجكه" ,كىك المغني لجميع خمقو ,غنى عامان

كالمغني لخكاص خمقو ,بما أفاض عمى قمكبيـ ,مف المعارؼ الربانية ,كالحقائؽ اإليمانية"(ُ).

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

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼإبراىيـ .فقد قاؿ مكسى  --لقكمو :إف تكفركا أييا القكـ
فتجحدكا نعمة اهلل التي أنعميا عميكـ ,أنتـ كمف يفعؿ مثؿ فعمكـ في األرض جميعان ,فاهلل غني
عنكـ كعنيـ كعف جميع خمقو ,فبل حاجة إليكـ فيك الغني عف جميع خمقو ,كىك الذم كمؿ في

غناه(ِ) ,فمف تضركا اهلل شيئان ,فالطاعات ال تزيد في ممكو كالمعاصي ال تنقصو ,كىك كامؿ
الغنى حميد في ذاتو كأسمائو كصفاتو كأفعالو ,ليس لو مف الصفات إال كؿ صفة حمد ككماؿ,

كال مف األسماء إال كؿ اسـ حسف ,كال مف األفعاؿ إال كؿ فعؿ جميؿ(ّ).

كالغني إشارة إلى أنو لـ يحتج إلى حمدىـ كلـ يستفد منو؛ ألنو كامؿ في غناه ,بؿ ىـ
المستفيدكف؛ ألنيـ بكثرة حمده كتمجيده يظيركف كماؿ العبكدية هلل ,فيك الغني الحميد سبحانو,
ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

فاطر

كمف معاني الصمد في

سكرة اإلخبلص الغني المطمؽ في غناه  ,الذم تتكجو إلييكؿ المخمكقات في حاجاتيا كمتطمباتيا.
كلمصمد ثبلثة معاف-:

ُ -الذم الجكؼ لو.

ِ -السيد الذم ىك يممىفي سؤدده ,كالغني الذم كمؿ في غناه  ,كالعظيـ...إلخ.
ّ-الذم تصمد إليو كؿ المخمكقات في حاجاتيا,...كىذا معنى قكلو تعالى ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

فاطر

ٓٔ -الغفور:

لغ ًة :قاؿ أبك بكر األنبارم في الزاىر" :الغفكر معناه في كبلميـ الساتر عمى عباده,

المغطي ذنكبيـ مف قكليـ ( :غفرت المتاع في الكعاء غف ار إذ سترتو فيو ),كانما قيؿ لمبيضة
(ٗ)

غفارة كمغفر لتغطيتيا الرأس كسترىا إياه".

اصطالحاً الغفكر" :ىك اسـ مف أسماء اهلل تعالى عمى كزف (فى يعكؿ) بصيغة المبالغة بما يدؿ
عمى كثرة الغفر لذنكب العباد التائبيف ,كقد كرد في القرآف إحدل كتسعيف مرة" ,)ٔ(.منيا ﭽ ﯕ ﯖ
) )4تفسير السعدم.)ِٔٗ /ٓ( ,
) )2انظر :تفسير الطبرم.)ِٖٓ/ُٔ(:
) )3انظر :تفسير السعدم .)ِِْ/ُ(,

( )4الزاىر في معاني كممات الناس – أبي بكر األنبارم ( ص ٔٗ)
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼآ عمراح ,كالغفار كردت
في القرآف الكريـ خمس مرات منياﭽﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

نوح (ٕ)
ﰁﰂ ﭼ .

ٔٔ -الرحيم:

لغ ًة" :ىك اسـ اهلل مشتؽ مف الرحمة ككذلؾ ىك عمى كزف فعيؿ كىك مف صيغ المبالغة,

كالرحمف يتضمف مف صفة الرحمة التي تعمـ كافة خمقو ,رحيـ لمف مات عمى التكبة"(ٖ).

اصطالحاً" :فالرحيـ خاص في رحمتو لعباده المؤمنيف بأف ىداىـ إلى اإليماف ,كىك يثيبيـ

في اآلخرة الثكاب الدائـ الذم ال ينقطع"(ٗ).

"كالرحمف أنو خمقيـ كأكسع عمييـ في أرزاقيـ فإنو أشد مبالغة مف اسـ الرحيـ الذم يتضمف

تعـ عباده المؤمنيف فحسبو أف ىداىـ لئليماف في الدنيا"(٘).
صفة الرحمة التي ٌ

ٕٔ -السميع:

لغة :اسـ مف أسماء اهلل كصفة مف صفاتو كىك الذم كسع سمعو كؿ شيء ,ذك سمع ببل

تكييؼ كال تشبيو بالسميع مف خمقو ,كال سمعو كسمع خمقو ,كنحف نصفو بما كصؼ بو نفسو ببل

تحديد كال تكييؼ(ٔ) ",كىك الذم ال يعزب عف إدراكو مسمكع كاف خفي فيك يسمع بغيرجارحة -أم
ال يحتاج سمعو إلى :أذنيف ,كطبمة ليما...إلخ كالمخمكؽ"(ٕ).

"فالسميع ىك الذم أحاط سمعو بجميع المسمكعات ,فكؿ ما في العالـ العمكم كالسفمي مف
األصكات يسمعيا سرىا كعمنيا ككأنيا لديو صكت كاحد ,ال تختمط عميو األصكات ,كال تخفى
عميو جميع المغات ,كالقريب منيا كالبعيد ,كالسر كالعبلنية عنده سكاء ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﭼالرعد(ٖ)".

( )4مفيكـ األسماء كالصفات – سعد بف عبد الرحمف ندل ( ْٔ)ِٕ /بترقيـ الشاممة.
( )2المنياج األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ,لزيف محمد شحاتو(ِ)َٕٔ/
( )3تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس الفيركز آبادم ,الناشر دار الكتب العممية لبناف)ُِْ/ُ( .
(ْ) تفسير أسماء اهلل الحسنى ,لمزجاج ( ُ. )ِٖ/

( )5مفيكـ األسماء كالصفات – سعد بف عبد الرحمف ندل( ْٓ)ْٗ/
) )6انظر :تيذيب المغة ,األزىرم ,)ْٕ/ِ(,أيضان :شمس العمكـ  ,نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني ,تحقيؽ:

حسيف بف عبد اهلل العمرم كآخريف ,طُ ,دار :الفكر المعاصر -بيركت  -لبناف َُِْ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ(
ٓ.)ََِّ/

) )7النياية في غريب الحديث كاألثر ,ابف األثير.)َِْ/ِ( ,
) )1الثمر المجتنى(,صُْ).
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فيك يسمع البشرية كميا لك تكممت مجتمعة ,كما يسمع أحدنا الكاحد لك تكمـ ,كىذا معنى

قكليـ :كسع سمعو األسماع كميا ,كىذا الكماؿ المطمؽ ال يككف إال هلل كحده.

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

﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼإبراىيـ.
فإبراىيـ حمد اهلل  الذم رزقو عمى كبر مف السف إسماعيؿ كاسحاؽ بأنو سميع

الدعاء؛ فقد سمع دعاءه بالكلد (ُ).

كمما يستفاد مف ىذه اآلية لكريمة استحباب اإلشادة باهلل كالتعظيـ مع التذلؿ كالمسكنة ,كذلؾ

و
بعض مف أسماء اهلل الحسنى مثؿ السميع ,كخصكصان عندما يدعكه بيقيف
مف خبلؿ ذكر
كبعظمة بقكلو :ﭽ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼإبراىيـ ,فمف عظيـ سمعؾ لدعائي استجب لي فأنت
أعمـ بحالي كتسمع ندائي ,إف ربي لسميع الدعاء .

ٖٔ -الواحد

الم ً
نفرد
لغ ًة :ىك اسـ مف أسماء اهلل الحسنى كىك الفرد الذم ال شبيو لو كال نظير ,فيك ي

بكحدانيَّتو في ذاتو كصفاتو "اهلل -الكاحد األحد-ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭼاإلخبلص(ِ).

كتفرد بكؿ كماؿ ,كمجد كجبلؿ,
اصطالحاً" الكاحد األحد ىك الذم ٌ
تكحد بجميع الكماالتٌ ,
كجماؿ ,كحمد ,كحكمة ,كرحمة ,كغيرىا مف صفات الكماؿ؛ فميس لو فييا مثيؿ كال نظير ,كال
مناسب بكجو مف الكجكه فيك األحد في حياتو ,كقيكميتو ,كعممو ,كقدرتو ,كعظمتو ,كجبللو,
كجمالو ,كحمده ,كحكمتو ,كرحمتو ,كغيرىا مف صفاتو ,مكصكؼ بغاية الكماؿ ,كنيايتو مف كؿ

صفة مف ىذه الصفات ,فيجب عمى العبيد تكحيده ,عقدان ,كقكالن ,كعمبلن ,بأف يعترفكا بكمالو

المطمؽ ,كتفرده بالكحدانية ,كيفردكه بأنكاع العبادة"

)ّ(.

كذكر اسـ الكاحد في القرآف ثبلثيف مرة ,ككرد في سكرة إبراىيـ مرة كاحدة في قكلو –تعالى:-

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼإبراىيـ ,يكـ تبدؿ السماكات غير
السمكات كاألرض غير األرض كظيركا هلل المنفرد بالربكبية ,الذم يقير كؿ شيء فيغمبو كيصرفو

لما يشاء كيؼ يشاء ,فيحيي خمقو إذا شاء ,كيميتيـ إذا شاء ,ال يغمبو شيء ,كال يقيره مف قبكرىـ
) )4انظر :تفسير الطبرم.)ِٕ/ُٕ( ,
) )2انظر :معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عمر ,,طُ ََِٖ, ,ـ دار عالـ الكتب(ُ.)ٕٔ/
) )3بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار ,أبك عبد اهلل ,عبد الرحمف بف ناصر بف

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

فقد أرسؿ اهلل الرسؿ مف أجؿ ذلؾ التكحيد ,كأنزؿ الكتب كانقسـ الناس إلى مؤمف ككافر,

كألجؿ ذلؾ خمقت السماكات كاألرض ,كألجميا فرض الجياد كأقيمت الجنة كالنار.

ٗٔ -القيار

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

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

اصطالحاً :ىك الذم قير جميع الكائنات ,كذلت لو جميع المخمكقات ,كدانت لقدرتو كمشيئتو

مكاد العالـ العمكم كالسفمي كعناصرىما ,فبل يحدث حادث كال يسكف ساكف إال بإذنو ,كما شاء

كاف كما لـ يشأ لـ يكف ,كجميع الخمؽ فقراء إلى اهلل عاجزكف ,ال يممككف ألنفسيـ نفعان ,كال ض انر,

كال خي انر كال ش انر ,كقيره مستمزـ :لحياتو ,كعزتو ,كقدرتو ,فبل يتـ قيره لمخميقة إال بتماـ حياتو كقكة
عزتو كاقتداره؛ إذ لكال ىذه األكصاؼ ال يتـ لو قير كال سمطاف(ْ).

كقد ذكر اسـ القيار في سكرة إبراىيـ مرة كاحدة ,قاؿ تعالى:ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

إبراىيـ

"كقد كرد اسـ اهلل القيار في ستة مكاضع مف القرآف مضمكمان في جميعيا إلى اسمي :اهلل,

الكاحد"

(٘)

قاؿ ابف القيـ (رحمو اهلل)" :فبل يككف القيار إال كاحدان؛ إذ لك كاف معو كفؤ لو فإف لـ يقيره

لـ يكف قيا ار عمى اإلطبلؽ ,كاف قيره لـ يكف كفؤان ككاف القيار كاحدان".

()ٙ

تبدؿ فيو األرض غير
قد أخبر اهلل تعالى عف كقت انتقامو مف أعدائو ,كىك اليكـ الذم ٌ

األرض ,فتصبح عمى غير الصفة المألكفة ,كتبدؿ السماكات غير السماكات ,أما األرض الحالية

فتتبدد كتزكؿ ككاكبيا كشمسيا كقمرىا ,كتسقط
فتصبح كالدخاف المنتشر ,كأما السماكات
ٌ
) )4انظر :تفسير الطبرم.)ِٓ/ُٕ (,
) )2انظر :تفسير السعدم.)ِْٖ/ُ( ,
) )3تاج العركس مف جكاىر القامكس ,لمزبيدم.)ْٔٗ/ُّ( ,
) )4انظر :الثمر المجتنى(,صٕٓ).

( )5فقو األسماء كالصفات ,لعبد الرازؽ البدر(,صِْٓ)
(ٔ ) الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة  ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ,تحقيؽ:
د .عمي بف محمد الدخيؿ اهلل الطبعة الثالثة  ,ُٖٗٗ - ُُْٖ ,الناشر  :دار العاصمة الرياض(ّ.)َُِّ /
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كتتبلشى .كفي ذلؾ اليكـ يبرز الناس في فضاء كاحد ,كتخرج الخبلئؽ جميعيا مف القبكر,
انتظا انر لحكـ اهلل الكاحد ,الذم قير كؿ شيء كغمبو ,كما في آية أخرل:ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﭼغافر ,كذلؾ تيكيؿ كتخكيؼ ,كلما كصؼ اهلل تعالى ذاتو بككنو قيارا ,كصؼ عجز
الناس أمامو(ُ).
كختـ ىذه اآلية بيذه الفاصمة "الكاحد القيار"؛ إشارة إلى أف اهلل في ذلؾ اليكـ العظيـ
كالخبلئؽ ماثمة بيف يديو قد قير كؿ شيء كغمبو فالكؿ عاجز كىك غالب ,كالكؿ مائؿ كىك

المتفرد بالعزة كالييمنة كالغمبة كالعظمة ,جؿ في كحدانيتو كقير كؿ شيء سبحانو الكاحد القيار .

)ُ) انظر :التفسير الكسيط  ,كىبة بف مصطفى الزحيمي ,طُ ,دار الفكر – دمشؽ ُِِْ ,ىػ.)َُِٖ /ِ (,.
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المبحثىالثالث ى
نواقضىأنواعىالتوحودى
كاف الناس في عيد آدـ  عمى التكحيد الخالص الذم ال يشكبو شائبة ,لكف إبميس لـ
يترؾ الناس حتى أدخؿ عمييـ ما يفسد دينيـ كدنياىـ ,فأدخؿ ليـ في عقائدىـ ما يفسد تكحيدىـ.
إف التكحيد أصؿ ثابت في ميزاف ىذا الديف ,كبناء عمى ذلؾ ال بد مف التعرؼ إلى
نكاقض التكحيد :كىي األمكر التي إذا كجدت عند العبد خرج مف ديف اهلل بالكمية ,كأصبح بسببيا
كافر أك مرتدان عف ديف اإلسبلـ ,كىي كثيرة ,تجمع في الشؾ األكبر ,كالكفر األكبر ,كالنفاؽ
ان
األكبر "االعتقادم".

(ٔ)

كمف خبلؿ ىذا المبحث سأبيف نكاقض أنكاع التكحيد مع األمثمة.

المطمب األول -نواقض توحيد األلوىية
فتكحيد األلكىية :ىك إفراد اهلل تعالى بأفعاؿ العباد ,أم :إفراده بالعبادة كالخضكع
كالطاعة المطمقة ,كأف ال يشرؾ بو أحد كائنان مف كاف ,كال يصرؼ شيء مف العبادة لغيره تعالى.
أم :أف اهلل تعالى كحده ىك المعبكد بحؽ ,كأف ما سكاه مف المعبكدات كميا باطؿ ال تستحؽ أم
شيء مف العبادة .
فمف اعتقد غير ىذا ,أك قاؿ قكالن ,أك فعؿ فعبلن ,ىذا المعنى ,أك أنكر حؽ اهلل تعالى في
ألكىيتو ,أك انتقص شيئان منو ,أك صرؼ شيئان منو لغيره؛ فقد كفر ,كارتد عف اإلسبلـ .
كأكثر األمـ السابقة ,كأكثر الناس في اإلسبلـ كقعكا في الشرؾ أك الكفر في تكحيد
األلكىية؛ ألنيـ لـ يككنكا ينكركف ربكبية اهلل تعالى ,بؿ أقركا بأف اهلل تعالى ىك الرب الخالؽ
الرازؽ المحيي المميت ,كلكنيـ صرفكا شيئان مف العبادة لغيره تعالى ,فجعميـ اهلل في عداد

( )4انظر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية ,عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ,الطبعة الثانية ,دار العصيمي
لمنشر كالتكزيع (ص ُْٗ).
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الكافريف بإشراكيـ غيره في العبادة .كعبادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو ,ىي غاية الخالؽ –جؿ
جبللو -مف خمؽ عباده ,كلذلؾ ىي مكضكع االمتحاف لمعبادة في الدنيا(ٔ).
قاؿ تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الياريات ,فكؿ اعتقاد ,أك قكؿ ,أك عمؿ؛
يتضمف مخالفة تكحيد األلكىية يخرج صاحبو مف اإلسبلـ .قاؿ تعالى :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البقر  ,465 :كقاؿ تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﭼ

البقر

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

يوسف4١ :

ومن األمثمة عمى نواقض توحيد األلوىية:
 عبادة أحد مع اهلل أك دكف اهلل ,أك يدعك مع اهلل تعالى ,كأف يستغاث بغيره سبحانو ,في جمبخير ,أك دفع ضر ,أك يتككؿ عميو ,أك يستعاذ بو ,أك يخاؼ منو ,أك يرجى  ,أك يخضع ,أك
يتقرب إليو بأم نكع مف أنكاع العبادات ,أك يطاع الطاعة المطمقة ,أك يحب كحب اهلل تبارؾ
كتعالى ,أك يعظـ كتعظيـ اهلل تعالى؛ سكاء كاف ىذا المعظـ أك المدعك ممكان ,أك نبيان ,أك كليان ,أك
قب انر ,أك حج انر ,أك شج انر.
 الرككع ,كالسجكد ,كالصكـ ,كالطكاؼ كالذبح كالنذر ,كالخشكع لغير اهلل تعالى. الطاعة كاالنقياد لغير اهلل تعالى ,كامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو. االعتقاد بأف لشخص حؽ تشريع ما لـ يأذف بو اهلل تعالى ,مف التحميؿ كالتحريـ كسف القكانيف. االعتقاد بأف شرع اهلل تعالى ال يصمح في ىذا الزماف. فيكفر مف أتى شيئان مف ىذه النكاقض ,أك رضي بيا ,أك عمؿ بعضيا ,كالى غير ذلؾ مفالنكاقض التي تخص تكحيد العبادة.

(ٕ)

()4انظر اإليماف حقيقيو ,خكارمو ,لؤلثرم( ,صِٖٖ.)ِٖٗ-
()2انظر اإليماف حقيقة ,خكارمو ,لؤلثرم( ,صَِٗ).
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" كاعمـ أف سر العبكدية ,كغايتيا كحكمتيا إنما يطمع عمييا مف عرؼ معنى اإلليية
كحقيقتيا ,كمعنى ككنو إليان بؿ ىك اإللو الحؽ كما سكاه باطؿ ,بؿ أبطؿ الباطؿ ,كأف حقيقة
اإلليية ال تنبغي إال لو كأف العبادة مكجب إلييتو كأثرىا كمقتضاىا ,كارتباطيا متعمؽ الصفات
بالصفات ,ككارتباط المعمكـ بالعمـ ,كالمقدكر بالقدرة ,كاألصكات بالسمع ,كاإلحساف بالرحمة,
كالعطاء بالجكد .فمف أنكر حقيقة اإلليية كلـ يعرفيا كيؼ يستقيـ لو معرفة حكمة العبادة كغاياتيا
كمقاصدىا كما شرعت ألجمو؟ كيؼ يستقيـ لو العمـ بأنيا ىي الغاية المقصكدة بالخمؽ ,كالتي ليا
خمقكا ,كليا أرسمت الرسؿ ,كأنزلت الكتب ,كألجمو خمقت الجنة كالنار؟"

(ٔ)

المطمب الثاني -نواقض توحيد الربوبية
فكؿ اعتقاد أك قكؿ أك فعؿ فيو إنكار لخصائص ربكبية اهلل تعالى ,أك بعضيا ,كفر
أكردة فمف ادعا شيء مف ىذه الخصائص ,كادعاء الربكبية ,كما قاؿ فرعكف :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭼالنازعات ,أك ادعاء الممؾ ,أك الرزؽ ,أك التصرؼ مف دكف اهلل تعالى  ,كغيرىا مف األمكر
التي ىي مف أفعاؿ اهلل تعالى كخصائصو ,ككذلؾ يكفر مف يصدؽ بيذه الدعكل ,كمف األمثمة
عمى ذلؾ:
االعتقاد بأف هلل تعالى شريكان في الخمؽ كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة كالتدبير.االعتقاد بأف األكلياء ليـ تصرؼ في الككف مع اهلل تعالى.اعتقاد تأثير غير اهلل –تعالى– كتصرفو مف األبراج كالككاكب كمساراتيا كمكاقعيا عمى حياةالناس.
االعتقاد بأف المخمكؽ يمكنو أف يرزؽ المخمكؽ أك يمنع عف الرزؽ ,أك يمكنو أف يضر ,أكينفع مف دكف اهلل تعالى.
االعتقاد بأف أحدان دكف اهلل تعالى يعمـ الغيب.اعتقاد حمكؿ اهلل تعالى في خمقو. االعتقاد بأف الشفاء مف الطبيب أك الدكاء ,أك اعتقاد التكفيؽ في حياة العبد مف ذكائو ,أكجيده كاجتياده.

( )4مدراج السالكيف البف القيـ(ُ.)ُُٖ /
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االعتقاد بأف لممخمكؽ حقان في سف القكانيف كتشريعيا ,كىي تمؾ النظـ التي تحكـ في أمكاؿالناس كأعراضيـ .كغيرىا مف االعتقادات التي تناقض اإليماف

(ٔ)

كتبطمو.

كىك تكحيد الربكبية ,كاإلقرار بأف خالؽ كؿ شيء ,كأنو ليس لمعالـ صانعاف متكافئاف في
الصفات كاألفعاؿ ,كىذا التكحيد حؽ ال ريب فيو ,كىذا التكحيد لـ يذىب إلى نقيضو طائفة
معركفة مف بني آدـ ,بؿ القمكب مفطكرة عمى اإلقرار بغيره مف المكجكدات ,كما قالت الرسؿ فيما
حكى اهلل عنيـ:ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼإبراهيم ,4١ :كأشير مف عرؼ تجاىمو
كتظاىره بإنكار الصانع فرعكف ,كقد كاف مستيقنان بو في الباطف)ٕ(.كما قاؿ لو مكسى  :ﭽ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼاإلسراء ,4١2 :كقاؿ تعالى عنو كعف قكمو:ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭼالنم .

المطمب الثالث -نواقض توحيد األسماء والصفات.
لقد أثبت اهلل تعالى لنفسو في كتابو كعمى لساف نبيو صفات كأسماء ,كنفى–سبحانو-

كذلؾ عف نفسو صفات ,فمف انتقص شيئان مما أثبت هلل تعالى شيئان مما نفاه عف نفسو ,فقد نقض
تكحيد األسماء كالصفات.

ومن األمثمة عمى ذلك:
ُ -إنكار أسماء اهلل أك صفاتو أك جحدىا  ,أك بعض أسمائو ,أك صفاتو ,أك إثبات صفات هلل
–تعالى  -نفاىا اهلل عف نفسو.
ِ -اإللحاد في أسماء اهلل كصفاتو ,أك نفييا ,أك جحد معانييا ,أك تحريفيا عف الصكاب أك
إخراجيا عف الحؽ المراد بالتأكيبلت الباطمة ,أك تعطيؿ اهلل – سبحانو كتعالى -عف صفات
كمالو ,كنعكت جبللو الثابتة في الكتاب كالسنة.

()4انظر اإليماف حقيقة ,خكارمو ,لؤلثرم (ص ِٖٓ.)ِٖٔ -
()2انظر شرح العقيدة الطحاكية ,البف أبي العز الحنفي.)ِٕ -ِٔ/ُ( , ,
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ّ -تشبيو صفات اهلل بصفات خمقو ,أك كصفو تعالى بصفة يجب تنزييو عنيا ,مثؿ :أف
يزعـ أف اهلل –تعالى -شريكان ,أك كلدان ,أك يصفو –سبحانو -بالنكـ ,أك السنة ,أك الغفمة ...إلى
غير ذلؾ مف صفات النقص التي تعترم ابف آدـ.

(ٔ)

فتكحيد األسماء كالصفات لو ضداف ىما :التعطيؿ ,كالتمثيؿ ,كلذلؾ ذـ أئمة السمؼ المعطمة
النفاة لمصفات ,كذمكا المشبية

أيضان.

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

"(ٕ)

كتقكـ عقيدة أىؿ التمثيؿ عمى دعكاىـ أف اهلل  --ال يخاطبنا إال بما نعقؿ ,فإذا أخبرنا
عف اليد فنحف ال نعقؿ إال ىذه اليد الجارحة ,فشبيكا صفات الخالؽ بصفات المخمكقيف ,فقالكا:
لو يد كيدم ,تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيرا .لكف المشبية ال يمثمكف الخالؽ بالمخمكؽ مف ك ٌؿ
كجو كانما قالكا بإثبات التماثؿ مف كجو كاالختبلؼ مف

كجو)ٖ(.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" :مع أف مقالة المشبية الذيف يقكلكف :يد كيدم ,كقدـ
كقدمي ,كبصر كبصرم مقالة معركفة ,كقد ذكرىا األئمة كيزيد بف ىاركف ,كأحمد بف حنبؿ,
كاسحاؽ ابف راىكيو ,كغيرىـ ,كأنكركىا كذمكىا ,كنسبكىا إلى مثؿ داكد الجكاربي البصرم كأمثالو,
كلكف مع ىذا صاحب ىذه المقالة ال يمثؿ بكؿ شيء مف األجساـ ,بؿ ببعضيا ,كالبد مع ذلؾ
أف يثبتكا التماثؿ مف كجو كاالختبلؼ مف كجو ,لكف إذا أثبتكا مف التمثيؿ ما يختص بمخمكقيف
(ٗ)

كانكا مبطميف عؿ كؿ حاؿ"

.

()4انظر اإليماف حقيقتو ,خكارمو ,لؤلثرم( ,ص ِٕٖ).
()2درء تعارض العقؿ كالنقؿ (ُ.)ِْٗ /
()3انظر العرش ,الذىبي.)ُِٔ/ُ( ,

()4درء تعارض العقؿ كالنقؿ البف تيمية.)َِٓ /ِ(,

5١

المبحثىالرابع
أثرىالتوحودىرلىىالغردىوالمجتمعىفيىضوءىدورةىإبراهوم ى
لقد عاش الناس في عيد إبراىيـ في مجتمع انتشرت فيو الكثنية كعبادة األصناـ,
ككاف إبراىيـ  عمى الفطرة التي دعتو إلى أف يبحث عف الحقيقة التي غفؿ الناس عنيا كىي
عقيدة التكحيد التي ىي أساس اإلسبلـ كعنكانو ,كمكضكعو ,كقاعدتو العظيمة التي تقكـ عمييا
سائر التشريعات كاألحكاـ كالمناىج كاألفكار ,كىي تعني اإليماف الكامؿ بربكبية اهلل كألكىيتو
بجميع معانييا التي ىي حؽ اهلل– تعالى -كال يستحؽ غيره ذرة منيا.
فيذه العقيدة إذا ما رسخت معانييا في نفس الفرد كاف ليا تأثير بالغ عميو ,كعمى
المجتمع إذا قاـ عمييا كشاعت فيو كحكمت فيو بمختمؼ جكانبو كشؤكنو ,ككذلؾ لمعرفة أثر
التكحيد عمى الفرد في صبلحو في ضكء سكرة إبراىيـ حتى تحقؽ أنفع اآلثار في الحياة؛ كمف
خبلؿ ىذا المبحث سنبيف أثر التكحيد عمى الفرد كالمجتمع.

أوالً :أثر التوحيد عمى الفرد:
الناظر في سكرة إبراىيـ  يجد أثر التكحيد عمى الفرد مف خبلؿ آياتيا ككيؼ قامت
السكرة بتعديؿ سمكؾ مف ىع ىب ىد غير اهلل ,كأرشدتو إلى عقيدة التكحيد كما كضحت السكرة ىذه
األساليب.

الع ٍبد بتفرد الرب تى ىعالىى بالضر كالنفع ىكالعطىاء
يقكؿ ابف قيـ الجكزية (رحمو اهلل) " :فىعمـ ى
كاٍلم ٍنع كالخمؽ كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة يثمر لىو عبكدية التَّك ُّكؿ عمى ٍي ًو ب ً
اطنا كلكازـ التَّىك ُّكؿ كثمراتو
ى ى
ي
ي
ى ى
ى
ً
ً ً
َّم ىكات ىكىال ًفي
ى
ظاى ار ىكعممو بسمعو تى ىعالىى كبصره ىكعممو ىكأىنو ىال يخفى ىعمى ٍيو مثٍقىاؿ ذرة في الس ى

ُّدكر ييثمر لىوي حفظ لً ىسانو
ىعيف ىك ىما تخفى الص ي
ّْر كأخفى ىكيعمـ ىخائًىنة ٍاأل ٍ
األ ٍىرض ىكأىنو يعمـ الس ٌ
ضاء بً ىما يي ًحبوي اهلل
كجكارحو كخطرات قمبو ىعف كؿ ىماال يرضى اهلل ىكأىف ىي ٍج ىعؿ تعمؽ ىىًذه ٍاأل ٍ
ىع ى
اطنا كيثمر لىو اٍلحياء ٍ ً
كيرضاه فيثمر لىو ىذلًؾ اٍلحياء ب ً
حرمات كالقبائح كمعرفتو بغناه
ي ى
ى ى
ي
اجت ىناب اٍل يم ى
كجكده ىك ىكرمو كبره كاحسانو ىكىرحمتو تكجب لىوي ىس ىعة
الظَّ ً
اى ىرة كالباطنة بً ىحسب ىم ٍعرفىتو ىكعممو ىك ىك ىذًل ىؾ ىم ٍعرفىتو
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الر ىجاء كتثمر لىوي ىذلًؾ مف أ ٍىنكاع اٍل يعيب ً
كديَّة
َّ
ى
جبلؿ اهلل كعظمتو كعزه تثمر لىوي الخضكع
بً ى

كديَّة الظَّ ً
ىحكاؿ اٍلب ً
ً
اط ىنة أنكاعا مف اٍل يعيب ً
اى ىرة ًى ىي مكجباتيا
ى
كاالستكانة كالمحبة كتثمر لىوي تٍم ىؾ ٍاأل ٍ ى
ك ىك ىذلً ىؾ عممو بً ىكمالً ًو كجمالو ك ً
صفىاتو العمى ييكجب لىوي محبَّة ىخاصَّة بًم ٍن ًزلىة أ ٍىنكاع اٍل يعيب ً
كديَّة فى ىر ىجعت
ى
ى
ى
ى
ى
اٍل يعيب ً
ىس ىماء ىكالصّْفىات كارتبطت بيىا ارتباط اٍلخمؽ بيىا فخمقو يس ٍب ىح ىانوي ىكأمره
كديَّة كميىا ًإلىى يم ٍقتىضى ٍاأل ٍ
ىك مكجب أىسمائً ًو ك ً
صفىاتو ًفي اٍل ىعالـ كآثارىا كمقتضاىا ًألىنَّوي ىال يتزيف مف عباده بطاعتيـ ىكىال
يى ي
ٍى ى
(ٔ)

تشينو معصيتيـ".

"كمف المعمكـ أف سمكؾ اإلنساف كتصرفاتو في الحياة مظير مف مظاىر عقيدتو ,فإذا
صمحت صمح السمكؾ كاستقاـ ,كاذا فسد تفسد السمكؾ كاعكج ,كمف ىنا كاف لعقيدة التكحيد
ضركرة ال يستغني عنيا اإلنساف ليستكمؿ شخصيتو كيحقؽ إنسانيتو ,كاذا سيطرت ىذه العقيدة
أثمرت الفضائؿ اإلنسانية العميا مف الشجاعة كالكرـ كالسماحة كالطمأنينة كاإليثار كالتضحية.

(ٕ)

فالتكحيد الخالص مف شكائب الشرؾ إذا تحقؽ في حياة الفرد أك قامت عميو حياة األمة
أتى أينع الثمرات .كحقؽ أنفع اآلثار في الحياة".

(ٖ)

كمف خبلؿ ذلؾ يظير لنا آثار التكحيد عمى الفرد مف خبلؿ سكرة إبراىيـ فيما يمي:
ُ -إف التكحيد يدفع النفس إلى األعماؿ الصالحة كيفرضيا عميو -أم السبب الذم يدفع
المؤمف إلى األعماؿ الصالحة -كاإلكثار منيا حتى يتقرب إلى اهلل بيا ,كيؤكد ىذا قكلو تعالىﭽ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ إبراىيـِٕ - ِْ :

قاؿ ابف القيـ في الفكائد " :ك ًٍ
ىع ىماؿ ىكثى ىمرىىا
اإل ٍخ ىبلص كالتكحيد ىش ىج ىرة ًفي اٍلقمب فركعيا ٍاأل ٍ
ى
طيب اٍل ىح ىياة ًفي ُّ
الن ًعيـ اٍل يم ًقيـ ًفي ٍاآل ًخ ىرة ككما أىف ثمار اٍل َّ
الد ٍن ىيا ىك َّ
كعة فثمرة
كعة ىكىال ىم ٍمين ى
جنة ىال ىم ٍقطي ى
التَّك ًحيد ك ًٍ
اإل ٍخ ىبلص ًفي ُّ
الد ٍن ىيا ىك ىذًلؾ كالشرؾ ىكاٍلكذب كالرياء ىش ىج ىرة ًفي اٍلقمب ثى ىمرىىا ًفي يلد ٍن ىيا
ٍ
ى
( )4مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة البف القيـ)َٗ /ِ(,

( )2منيج القرآف في إصبلح المجتمع لمحمد السيد يكسؼ ,طّ ََِٕ ,ـ ,الناشر دار السبلـ ( ِّْ.)ّّْ -
( )3حقيقة التكحيد لمقرضاكم,طُ (,ََُِ,ػص ٖٕ).
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َّدر كظممة اٍلقمب ىكثى ىمرىىا ًفي ٍاآل ًخ ىرة الزقٌكـ ىكاٍل ىع ىذاب اٍل يم ًقيـ ىكقد
ىكاٍل ىخ ٍكؼ كاليـ ىكاٍل ىغـ كضيؽ الص ٍ
(ٔ)
ً
كرة إبراىيـ".
ذكر اهلل ىىاتيف الشجرتيف في يس ى
ِ -إخراج الناس مف الظممات إلى النكر كذلؾ بإذف اهلل لقكلو– تعالى:-ﭽ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ

إبراهيم.

كقد بيف الطبرم(رحمو اهلل)كيؼ يخرج الناس مف الظممات إلى النكر فقاؿ ":لتيدييـ بو مف
ظممات الضبللة ك ً
الرشاد
الكفر ,إلى نكر اإليماف كضيائو ,كتي ّْ
العمى يسيبؿ َّ
بصر بو أى ىؿ الجيؿ ك ى
(ٕ)
كاليي ىدل".
ّ -المؤمف يقدـ اآلخرة عمى الدنيا كيزىد فييا عمى عكس الكافر الذم يقدـ الدنيا عمى
اآلخرة ,فيصد الناس عف ذكر اهلل بتقديمو الحياة الدنيا عمى اآلخرة ,فيـ يؤثركف الدنيا عمى
اآلخرة كيعممكف أف الدنيا كمتاعيا زائؿ ,كنسكا اآلخرة كأنيـ سيحاسبكف عمى أعماليـ ,كىذا ما
أكده اهلل بقكلو :ﭽ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﭼ

إبراهيم.

ْ -الحصكؿ عمى الخير كالزيادة فيو ال تككف إال مف خبلؿ الراحة كالطمأنينة كالتي يككف
مف خبلليا امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب نكاىيو؛ ألح

احب العقيد ال حيحة على يقيح أنو إذا

شكر اهلل عمى نعمو ,فإنو سيزيدىا ,كاف جحدىا كأنكرىا فسيسمبيا اهلل عنو ,عقابان مف اهلل لو
بسبب جحكده لمنعمة ككفرانيا ,قاؿ تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼإبراهيم .أم "كاذكركا إذ تأذف ربكـ يا بنى إسرائيؿ كأذف لكـ إذنا ال شؾ
فيو كال غمكض لئف شكرتـ ألزيدنكـ مف النعـ إذ الشكر مف دكاعي الزيادة كاستمرار النعـ ,كلئف
كفرتـ كجحدتـ كلـ تقكمكا بالكاجب عميكـ إف عذابي بحرمانكـ منيا لشديد" (ّ)

()4الفكائد البف القيـ( ,ص)َُٖ :
( )2تفسير الطبرم (ُٔ)َٓٗ /
(ّ)التفسير الكاضح (ِ)ِْٖ /
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ٓ -التكحيد يجعؿ اإلنساف يصبر عمى المصائب كيتككؿ عمى اهلل؛ ألنو يعمـ أف اهلل-
-ىك الذم يييئ لئلنساف السبؿ فما عميو إال أف يككف صادقان في تككمو عمى اهلل,؛ لقكلو
تعالى:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﭼإبراهيم ,كقد فسر القرطبي ىذا فقاؿ " :أم شي لىىنا ًفي تىٍرًؾ التَّىك ُّك ًؿ ىعمىى المَّ ًو.
ص يؿ إًلىى رحمتو ,كينجي مف سخطو كنقمتو.
ﭽﭷ ﭸ ﭹﭼ أ ً
يؽ الًَّذم يي ىك ّْ
ىم الطَّ ًر ى
ﭽﭻﭼ ىالـ قىسوـ ,مج يازه :كالمَّ ًو لىىنصبًرَّف ﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ بً ًو ,أىم ًمف ًٍ ً
َّر ًب,
ٍ ى
اإل ىى ىانة ىكالض ٍ
ٍ ى
ي ى ىى ي ى
(ٔ)
كالتَّ ٍكًذ ً
يب ىكاٍلقى ٍت ًؿ ,ثًقىةن بًالمَّ ًو أىنَّوي ىي ٍك ًف ىينا ىكييثً ييب ىنا".
ى
ٔ -رجؿ العقيدة الصحيحة لديو سعة نظر ككضكح اليدؼ ,فبل يتبع إال ما أمره اهلل بو,
بخبلؼ الكافر الذم ال يعمـ مف األمر شيئان سكل مكاالتو لممة أىؿ الكفر؛ العتقاده بأنيـ مغنكه
مف العذاب؛ فيتبيف لو حينئذ الحؽ مف الباطؿ ,فالحؽ ما جاء بو الرسؿ مف اليداية؛ لقكلو –
تعالى -في كصفو ليـ:ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﭼإبراهيم ,كىـ عمى يقيف أنيـ عمى الحؽ ,كأف اهلل جامعيـ فمكاف ليس فيو شيء يستر
أحد ,كسيفكز مف آمف أف اهلل كحده ال شريؾ لو ككافؽ الرسؿ بما جاءكا بو تاب كاستغفر؛ كيؼ
ال كأف مف طبيعة البشر الخطأ كالنسياف .ليذا قاؿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

إبراهيم.

ٕ -التكحيد سبب الخمكد في الجنة كالحصكؿ عمى المبتغى المطمكب لكؿ مرء أال كىك
الفكز بالجنة كالنجاة مف النار ,فيطمئف كييدأ بالو كال تككف الطمأنينة إال في دخكؿ الجنة لقكلو:
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﭼ إبراهيم .كىذا لمف عمؿ الصالحات بينو كبيف ربو مف جنات بساتينيا كأنيارىا كأشجارىا
كمساكنيا ,أما مف عمؿ غير ذلؾ مف الكافريف فيـ يأخذكف ما كعدىـ اهلل مف الجحيـ قاؿ تعالى:
ﭽﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﭼإبراىيـ,

(ُ ) تفسير القرطبي (ٗ)ّْٖ /
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فالمؤمنكف مقيمكف في الجنة بأمر ربيـ ,كمف كرامات اهلل ليـ في الجنة أف جعؿ كبلن منيـ يسمـ
عمى بعضيـ بعضان إذا

تبلقكا)ٔ(.

ٖ -المداكمة عمى امتثاؿ جميع ما أمر اهلل بو كاالبتعاد عما نيى عنو لقكلو :ﭽ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼإبراهيم,
ً
كعيا ك يس يج ً
ً
ً
كد ىىا ,كاإلنفاؽ مف العبد
"فإقامة الصبلة تككف باٍل ىحفاى ى
ظ ىعمىى ىكٍقتيىا ,ىكيريككعيىا ىك يخ يش ى ى
ً
ً
المؤمف يككف ًم َّما ىرىزقىو اهلل ًفي السّْ
سطي)ٕ(.
ّْر ,ىكاٍل ىعمىف ٍليقينو أف يى ىنال ىؾ عند اهلل اٍل ىع ٍد يؿ ىكاٍلق ٍ
ٗ -استشعار مراقبة اهلل لو في كؿ كقت ,مما يؤدم إلي الطمأنينة كارحة الباؿ ,فيستريح
الفكر كالكجداف مف غير قمؽ؛ الستسبلمو ألمر اهلل لقكلو –تعالي:-ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﭼإبراهيم.

( )4انظر تنكير المقباس (ص )ُِّ :بتصرؼ
(ِ) تفسير ابف كثير (ْ)َُٓ /
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ثانياً -أثر التوحيد في صالح المجتمع في ضوء سورة إبراىيم.
أصمح التكحيد المجتمعات اإلنسانية ,فيك أخرجيـ مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛
فبالتكحيد يصؿ المرء إلى مبتغاه في الدنيا كأعمى الدرجات في اآلخرة ,كبتأثير التكحيد يظير
صبلح المجتمع مف كجكه منيا :
ُ -صبلح أفراده ,فإذا صمح أفراد المجتمع بعقيدة التكحيد صمح المجتمع بطبيعة الحاؿ.
ِ -تحقيؽ العدؿ كالمساكاة في المجتمع؛ ألف أمة اإلسبلـ أمة كاحدة يستكم جميع الناس في
ظبلليا حاكميـ كمحككميـ ,فالعقيدة الصحيحة تؤثر في الفرد الذم ىك أساس صبلح المجتمع,
كدليمو قكلو –تعالي:-ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼإبراهيم.

ّ -يقكـ المجتمع عمى عبادة اهلل كترؾ ما سكاه ,فإذا قاـ المجتمع عمى خمؽ التكحيد صمح أمره؛
لقكلو:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼإبراهيم" ,وأح هيا
األنعام,43 :
اؿ ًفي أ َّىك ًؿ الس ً
ُّكرة :ﭽﭢﭣ ﭤ
القرآح بالغ للناس كقوله :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭼ
ك ىما قى ى
ى

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼإبراهيم,
ﭽﯫ ﯬﭼ أىم :لًيتَّ ًعظيكا بً ًو ,ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼأىم :يستىًدلُّكا بًما ًف ً
يو ًم ىف اٍل يح ىج ًج
ٍ ى
ٍ ىٍ
ى
ك َّ ً
َّ
ىم :ىذ يكك
الد ىال ىالت ىعمىى أَّىنوي ىال إًلىوى إًال يى ىك ﭽﯲ ﯳﯴ ﭼ أ ٍ
ى

اٍلعقي ً
كؿ")ٔ(.
ي

ْ-التكحيد سبب األمف كاألماف في المجتمع؛ لقكلو -تبارؾ كتعالى:-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭼ

األنعام.

( )4تفسير ابف كثير (ْ)ِّٓ /
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الغصلىالثاني :ى
النبواتىفيىدورةىإبراهوم ى
كفيو ثبلثة مباحث-:
المبحث األكؿ -األنبياء المذككريف في السكرة.
المبحث الثاني -فضائؿ األنبياء كصفاتيـ في ضكء السكرة.
المبحث الثالث -قصص األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ في ضكء السكرة كالعبر
المستفادة منيا.

ى
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تمييد
النبي والرسول والفرق بينيما
جمع اهلل لنبيو محمد  ييف النبكة كالرسالة قاؿ تعالى : :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ األحزاب

أ -معنى النبي لغة كشرعا:
النبكة في المغة العربية مشتقة إما مف (النبأ) أك (النباكة) أك (النبكة) أك (النبي) ()4
ُ -فإذا كانت مأخكذة مف (النبأ) فتككف بمعنى اإلخبار ,ألف النبأ ىك الخبر.
ِ -كاذا كانت مأخكذة مف (النباكة أك النبكة) فتككف بمعنى الرفعة كالعمك ,ألف النباكة أك النبكة:
ىي الشيء المرتفع
ّ -أما إذا كانت مأخكذة مف (النبي) بدكف ىمز ,فيككف معناىا الطريؽ إلى اهلل عز كجؿ ألف
معنى " النبي " الطريؽ.
كلك نظرنا إلى النبكة الشرعية لكجدنا أنيا تشمؿ كؿ ىذه المعاني إذ النبكة إخبار عف اهلل عز
كجؿ ,كىي رفعة لصاحبيا لما فييا مف التشريؼ كالتكريـ ,كىى الطريؽ المكصمة إلى اهلل
سبحانو.
أما النبكة في اصطبلح الشرع " :فيي خبر خاص يكرـ اهلل عز كجؿ بو أحدا مف عباده
فيميزه عف غيره بإيحائو إليو كيكقفو بو عمى شريعتو بما فييا مف أمر كنيي ككعظ كارشاد ككعد
ككعيد)2(".
أما النبي فقد اختمؼ العمماء في تعريفو:
فمنيـ مف قاؿ :ىك الذم أكحى اهلل إليو بشرع )3( ,ليعمؿ بو كلـ يؤمر بتبميغو.( )4انظر :لساف العرب مادة "نبأ" (ُ ,)ُّٔ -ُِٔ/كمعجـ مقاييس المغة (ٓ.)ّٖٓ ,ّْٖ /
( )2شعب اإليماف لمبييقي ,الباب الثاني مف شعب اإليماف (ص ِٕٓ) رسالة ماجستير في الجامعة اإلسبلمية
بتحقيؽ فالح بف ثاني.

( )3المصدر السابؽ (ص ِٕٓ) ,كشرح العقيدة الطحاكية (ص ُٕٔ).

51

فمنيـ مف قاؿ :ىك الذم أكحى اهلل إليو أف يدعك الناس إلى شريعة رسكؿ قبمو (.)4كمنيـ مف قاؿ :ىك الذم أكحى اهلل إليو كأخبره بأمره كنييو كخبره ,كيعمؿ بشريعة رسكؿ قبموبيف قكـ مؤمنيف (.)2
كىذا ىك الذم اختاره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كلعمو ىك أرجح األقكاؿ كأسمميا مف
االعتراض فقد اعترض عمى القكؿ األكؿ بأنو غير صحيح ألف قكلو تعالى :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ الحج ِٓ :ككذلؾ مما يؤكد ككف األنبياء مأمكريف بتبميغ قكميـ ما أكحي إلييـ
كالحكـ بينيـ بذلؾ ما جاء في صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي 
قاؿ " :كانت بنكا إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء كمما ىمؾ نبي خمفو نبي كانو ال نبي بعدم ...
"الحديث (. )3
"أم تتكلى أمكرىـ كما تفعؿ األمراء كالكالة بالرعية .كالسياسة :القياـ عمى الشيء بما
يصمحو"(. )4
كقد اعترض عمى القكؿ الثاني بأف الضابط الذم ذكركه ال يستقيـ فيكسؼ عميو السبلـ
كاف رسكال ككاف عمى شريعة إبراىيـ قاؿ تعالى :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭼ غافر.ّْ :
ككذلؾ داكد كسميماف عمييما السبلـ كانا رسكليف ككانا عمى شريعة التكراة قاؿ تعالى:ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النساء.

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

()4النياية في غريب الحديث (ِ.)ُِْ /
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ْ -معنى الرسكؿ لغة كشرعا:
الرسؿ.
الرسكؿ لغة :إما مأخكذ مف ّْ
الرسؿ :ىك االنبعاث عمى تؤدة .يقاؿ :ناقة رسمو :أم سيمة السير ,كابؿ مراسيؿ :منبعثة انبعاثا
ك ّْ
سيبل .كلفظ الرسؿ متضمف لمعنى الرفؽ كمعنى االنبعاث .فإذا تصكر منو معنى الرفؽ يقاؿ
عمى رسمؾ إذا أمرتو بالرفؽ .كاذا تصكر منو معنى االنبعاث يقاؿ إبؿ مراسيؿ أم منبعثة.
كلفظ الرسكؿ اشتؽ مف المعنى الثاني أم االنبعاث.
فالرسكؿ عمى ىذا االشتقاؽ ىك المنبعث (.)4
الر ٍسؿ كىك التتابع فيقاؿ جاءت اإلبؿ ىر ٍسبل أم متتابعة ,كيقاؿ جاءكا ٍأر ىساأل :أم
كاما مأخكذ مف َّ

متتابعيف.

كمعنى الرسكؿ عمى ىذا االشتقاؽ :ىك الذم يتابع أخبار الذم بعثو (.)2
كلك نظرنا إلى كبل االشتقاقيف فإنا نجد أف لفظ الرسكؿ في اصطبلح الشرع يدؿ عمييما فالرسكؿ
مبعكث مف قبؿ اهلل ,كىك كذلؾ يتابع أخبار الكحي المنزؿ إليو مف اهلل تعالى.
المتى ىح َّمؿ كقكؿ الشاعر:
كلفظ الرسكؿ تارة يقاؿ لمقكؿ ي
أال بمّْغ أبا حفص رسكال.
لمتى ىح ّْمؿ القكؿ كالرسالة (. )3
كتارة ي

كالرسكؿ في الشرع :عرؼ بعدة تعريفات :
فمف العمماء مف عرفو بقكلو :ىك الذم أكحى اهلل إليو بخبر كأمره بتبميغو لمناس ,كىؤالء فرقكا بينو

كبيف النبي بأف النبي أكحي إليو بخبر كلـ يؤمر بتبميغو (.)4
كمنيـ مف عرفو بقكلو :ىك الذم أنزؿ إليو كتاب كشرع مستقؿ مع المعجزة التي تثبت بيا نبكتو.
كقالكا :إف النبي ىك الذم لـ ينزؿ إليو كتاب كانما أكحي إليو أف يدعك الناس إلى شريعة رسكؿ
قبمو (. )5
( )4المفردات في غريب القرآف تأليؼ أبي القاسـ حسيف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني (ص ُٓٗ) مادة
"رسؿ".
( )2المصدر السابؽ (ص ُٓٗ) كلساف العرب مادة "رسؿ" (ُُ.)ِْٖ /
( )3المصدر السابؽ (ص ُٓٗ) كلساف العرب مادة "رسؿ" (ُُ(.ِْٖ /

( )4شعب اإليماف لمبييقي (ص ِٕٓ )ِٕٔ -بتحقيؽ فبلح بف ثاني ,كشرح العقيدة الطحاكية (ص ُٕٔ).
( )5أضكاء البياف (ٓ.)ّٕٓ /

6١

كمنيـ مف قاؿ :إف الرسكؿ ىك الذم ينبئو اهلل ثـ يأمره أف يبمغ رسالتو إلى مف خالؼ أمره أم
إلى قكـ كافريف.
أما النبي فيك مف أكحى اهلل إليو كأخبره بأمره كنييو كخبره ,كيعمؿ بشريعة رسكؿ قبمو بيف قكـ
مؤمنيف بيما.
كىذا ما ذىب إليو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ,كاستشيد لذلؾ بأف نكحا عميو السبلـ كاف ىك
أكؿ رسكؿ بعث إلى أىؿ األرض ككاف أكؿ شرؾ باهلل قد كقع في قكمو.
كقد كاف قبؿ نكح أنبياء كشيث كادريس عمييما السبلـ كقبميما آدـ كاف نبيا مكمما ,كقد كاف بيف
آدـ كنكح عشرة قركف كميـ عمى اإلسبلـ ككاف المبعكثكف في ىذه القركف أنبياء فقط(. )4
كىذا القكؿ الثالث ىك أرجح األقكاؿ.
أما القكؿ األكؿ فيك غير مسمـ كما سبؽ كاف كضحت في الكبلـ عمى معنى النبي .ككذا
األمر بالنسبة لمقكؿ لمثاني فميس مف شرط الرسكؿ أف يأتي بشريعة جديدة كما تقدـ ذكر ذلؾ.

ى

()4النبكات (ص ِٓٓ)ِٓٔ -
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المبحثىاألول :ى

ىاألنبواءىالمذكورونىفيىالدورة.
أوالً -أسماء األنبياء المذكورين في السورة.

عدد األنبياء كالرسؿ الكاردة أسماؤىـ في سكرة إبراىيـ خمسة أنبياء كىـ مرتبكف حسب ذكرىـ

في السكرة:
ُ -مكسى.
ِ -نكح .
ّ -إبراىيـ .
ْ-إسماعيؿ .
ٓ-إسحاؽ .

ثانياً -تعريف مختصر باألنبياء المذكورين:
موسى -:-

اسمو ونسبو:

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

الكم ليعقكب كىك ابف تسع كثمانيف سنة ,ككلد قاىث لبلكم كىك ابف ست كأربعيف سنة ,ككلد
لقاىث يصير ,ككلد عمراف ليصير كلو ستكف سنة .كأـ مكسى يكخابد .كاسـ امرأتو صفك ار بنت
(ٔ)

شعيب النبي".
وفاتو:

ركم عف أبي ىريرة قاؿ" :أرسؿ ممؾ المكت إلى مكسى  -عمييما السبلـ , -فمما جاءه
صكو ,فرجع إلى ربو ,فقاؿ :أرسمتني إلى عبد ال يريد المكت ,قاؿ :ارجع إليو فقؿ لو يضع يده
( )4الكامؿ في التاريخ أبك الحسف عمى بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني

الحررم ,عز الديف ابف األثير (المتكفىَّٔ :ق) تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمير ,الطبعة األكلى  ,دار الكتاب

العربي ,بيركت -لبنافُُْٕ ,قُٕٗٗ /ـ.)ُّّ/ُ( ,
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عمى متف ثكر ,فمو بما غطت يده بكؿ شعرة سنة ,قاؿ أم رب ,ثـ ماذا؟ قاؿ :ثـ المكت ,قاؿ:
(ٔ)

فاآلف ,قاؿ فسأؿ اهلل أف يدنيو مف األرض المقدسة رمية بحجر".

ت ثَ َّم َأل ََرْيتُ ُك ْم قَ ْب َرهُ ،إِلَى َج ِان ِب الطَّ ِري ِ
ت
ق تَ ْح َ
قاؿ أبك ىريرة :فقاؿ رسكؿ اهلل  " :لَ ْو ُك ْن ُ
(ٕ)
ال َك ِث ِ
َح َمر".
يب األ ْ
قاؿ ابف حجر (رحمو اهلل)" :إف اهلل لـ يبعث ممؾ المكت لمكسى كىك يريد قبض ركحو

حينئذ ,كانما بعثو إليو اختيا ار ,كانما لطـ مكسى ممؾ المكت ألنو رأل آدميان دخؿ داره بغير إذنو

كلـ يعمـ أنو ممؾ المكت ... ,كقد جاءت المبلئكة إلى إبراىيـ كالى لكط في صكرة آدمييف فمـ

يعرفيـ ابتداء ,كلك عرفيـ إبراىيـ لما قدـ ليـ المأككؿ ,كلك عرفيـ لكط لما خاؼ عمييـ مف
(ٖ)

قكمو".

نوح :- -
اسمو ونسبو:

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

إدريس ككاف بيف آدـ كنكح ألؼ سنة ,ككلد نكح  بعد كفاة آدـ بثمانمائة كست كعشريف سنة,

فمما بمغ قاؿ لو أبكه :قد عممت أنو لـ يبؽ في ىذا المكضكع غيرنا فبل تستكحش كال تنبع األمة
الخاطئة ,فما زاؿ عمى حالو حتى بعثو اهلل –تعالى  -بعد أف تكامؿ لو خمسكف سنة ,كقيؿ :كاف

ابف أربعمائة كثمانيف سنة ,فبعث كليس في الزماف مف يأمر بالمعركؼ ,ككانكا يضربكنو حتى
(ٗ)

يغشى عميو".

قا ؿ سعيد بف المسيب" :كلد نكح ثبلثة ,ككلد كؿ كاحد ثبلثة :ساـ ,كحاـ ,كيافث  ,فكلد ساـ
العرب كفارس كالركـ ,كفي كؿ ىؤالء خير ,ككلد يافث الترؾ كالصقالبة كيأجكج كمأجكج ,كليس

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

( )4أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب األنبياء ,باب كفاة مكسى كذكره بعد حديث رقـ َّْٕ.)ُٕٓ /ْ (,
( )2أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب األنبياء ,باب كفاة مكسى كذكره بعد حديث رقـ َّْٕ.)ُٕٓ /ْ (,
( )3فتح البارم شرح صحيح البخارم ,أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي بدكف رقـ طبعة,
الناشر :دار المعرفة -بيركت.)ِْْ/ٔ( ,ُّٕٗ ,
( )4المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ ,جماؿ الديف أبك الفرح عبد الرحمف بف عمى بف محمد الجكزم محمد عبد
القادر عطا ,مصطفى عبد القادر عطا ,الطبعة األكلى ,دار الكتب العممية ,بيركتُُِْ ,ىػ (ُ.)ِّٗ /
( )5تاريخ الطبرم  ,الطبعة :الثانية دار التراث _ بيركت )َُِ /ُ (,ُّٖٕ ,كالبداية كالنياية المؤلؼ :أبك
الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ,المحقؽ :عمى شيرل ,الطبعة :األكلى  ,دار

إحياء التراث العربي ,َُْٖ ,ىػُٖٖٗ -ـ.)َُّ/ُ (,
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وفاتو:

ِ
ِ
ال ِال ْب ِن ِو :إِني قَاص
ض َرتْ ُو ا ْل َوفَاةُ قَ َ
سمَّ َم لَ َّما َح َ
قاؿ " :إِ َّن َن ِب َّي اهلل ُن ً
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
وحا َ
السمو ِ
ِ
الس ْب َع،
ات َّ
آم ُر َك ِباثْ َنتَ ْي ِنَ ،وأَ ْن َي َ
آم ُر َك ِب َال إِلَ َو إَِّال اهللُ ،فَِإ َّن َّ َ َ
اك َع ِن اثْ َنتَ ْي ِنُ ،
َعمَ ْي َك ا ْل َوص َّي َةُ :
ضع ْت ِفي ِكفَّ ٍة ،وو ِ
ِ
و ْاألَر ِ
ض َع ْت َال إِلَ َو إَِّال اهللُ ِفي ِكفَّ ٍةَ ،ر َج َح ْت ِب ِي َّن َال إِلَ َو إَِّال
ين َّ
ض َ
َُ
الس ْب َع ،لَ ْو ُو َ
َ ْ
(ٔ)
الس ْبع ،و ْاألَر ِ
َن َّ ِ
ص َمتْ ُي َّن َال إِلَ َو إَِّال اهللُ ".
اهللَُ ،ولَ ْو أ َّ
ين َّ
ض َ
الس ْب َعُ ،ك َّن َح ْمقَ ًة ُم ْب َي َم ًة ،قَ َ
الس َم َوات َّ َ َ ْ
"عاش بعد الطكفاف ثبلثمائة كخمسيف سنة ,فيككف قد عاش عمى ىذا ألؼ سنة كسبعمائة

كثمانيف سنة ,كأما قبره فركل ابف جرير كاألزرقي عف عبد الرحمف بف سابط أك غيره مف
التابعيف مرسبلن أف قبر نكح  بالمسجد الحراـ .كىذا أقكل كأثبت مف الذم يذكره كثير مف

المتأخريف مف أنو ببمدة بالبقاع تعرؼ اليكـ بكرؾ نكح ,كىناؾ جامع قد بني بسبب ذلؾ فيما ذكر,
(ٕ)

كاهلل أعمـ".

إبراىيم .--
اسمو ونسبو:
أما إبراىيـ فكلد لو سيدنا إسماعيؿ  ,كأمو [ىاجر] القبطية كاسحؽ كأمو سارة

بنت ىاركف ,كىك مف بني حراف .ككانت حياة إبراىيـ مائة كخمسان كسبعيف سنة ,ككاف ممؾ

بابؿ في كقتو النمركد مف كلد كرش بف حاـ ,فمما أف حاجو إبراىيـ  ككسر األصناـ أضرـ

الممؾ لو نا انر عظيمة كألقاه فييا فجعميا اهلل –تعالى  -عميو بردان كسبلمان ,كأتت ريح فنسفت النار
في كجكه الكاقفيف مع الممؾ كذلؾ.

(ٖ)

كىك مف ذرية ساـ بف نكح أرسمو اهلل إلى قكمو لدعكتيـ إلى عبادة اهلل فجادليـ كناقشيـ

ممكيـ (النمركد) الجبار المتغطرس الذم كاف يدعى األلكىية(ٗ).

قاؿ تعالى:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

( )4أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـّٖٓٔ ,قاؿ شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح(ُُ.)َُٓ /
( )2البداية كالنياية البف كثير(ُ .)ُّٕ/كأخبار الزماف كمف أباده الحدثاف ,كعجائب البمداف كالغامر بالماء
كالعمراف ,أبك الحسف عمى بف الحسيف بف عمى المسعكدم (المتكفىّْٔ :ىػ) ,دار األندلس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع -بيركتُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.)َُّ /ُ( ,
( )3انظر أخبار الزماف ,المسعكدم.)َُّ/ُ( ,

( )4انظر مكجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدـ (تاريخ ما قبؿ اإلسبلـ) إلى عصرنا الحاضر ُُْٕىػ,
أحمد معمكر العسيرم ,الطبعة األكلىُُْٕ ,ىػ  ُٗٗٔ -ـ (ص ُٕ).
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ﭼالبقر  ,حطـ إبراىيـ أصناـ قكمو في غيابيـ ,كجعؿ الفأس في رأس كبيرىـ؛ ليبيف ليـ

عجزىا كبطبلنيا ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭼاألنبياء.
إسماعيل :--

كاف لمخميؿ إبراىيـ بنكف ,كلكف أشيرىـ األخكاف النبياف العظيماف الرسكالف أسنيما

ً
كر إبراىيـ الخميؿ مف ىاجر القبطية المصرية
كأجميما الذم ىك الذبيح عمى الصحيح إسماعيؿ ب ي
 -عمييا السبلـ -مف العظيـ الجميؿ فقطف الحرـ كنبع لو زمزـ بأمر اهلل –تعالى ,-كنبأه اهلل

كأرسمو إلى قبائؿ اليمف ,فنياىـ عف عبادة األكثاف ,فيمنت بو طائفة منيـ ككفر أكثرىـ كغمب
(ٔ)

عمى الحرـ.

كتزكج مف جرىـ امرأة ثـ فارقيا كتزكج غيرىا ,كتزكج بالسيدة بنت مضاض بف عمرك

الجرىمي ,كجاءتو بالبنيف االثنا عشر كمات كىك ابف مائة سنة كسبع كستيف سنة ,كأكصى إلى

ابنو عدناف بأمر البيت ,فمف عدناف كلد محمد النبي الكريـ  ,كجميع العرب العاربة كالمستعربة

مف كلده.

(ٕ)

إسحاق:--

ىك إسحاؽ بف خميؿ النبي بف النبي بف النبييف –سبلـ اهلل عمييـ أجمعيف ,-كأمو سارة

حممت بو في الميمة التي خسؼ اهلل –تعالى -بقكـ لكط ,ككلدتو كليا مف العمر تسعكف سنة ,كمف
كلده الركـ كاليكناف كاألرمف كمف يجرم مجراىـ كبنك إسرائيؿ.

ككاف إبراىيـ يضيؼ مف نزؿ بو كقد أكسع اهلل –تعالى -عميو كبسط لو الرزؽ كالماؿ

كالخدـ ,كلما أراد اهلل  -تعالى -ىبلؾ قكـ لكط أمر رسمو مف المبلئكة أف ينزلكا بإبراىيـ
كيبشركه ىك كسارة بإسحاؽ كمف كراء إسحاؽ يعقكب ,فخرج إلى أىمو فجاء بعجؿ سميف حنيذ

كىك المشكم بالحجارة ,فمما رأل أيدييـ ال تصؿ إليو -أم العجؿ -نكرىـ كأكجس منيـ خفية,

كذلؾ أنيـ كانكا إذا نزؿ بيـ ضيؼ كلـ يأكؿ مف طعاميـ ظنكا أنو لـ يأتيـ بخير كانما جاءىـ
بشر قالكا :ال تخؼ يا إبراىيـ إنا مبلئكة اهلل –تعالى -أرسمنا إلى قكـ لكط ككانت امرأتو سارة

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

( )4انظر البداية كالنياية ,البف كثير (ُ.)ُُٗ/
( )2انظر المرجع السابؽ(ُ.)َُٖ/
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إلبراىيـ :ال تخؼ ,كقيؿ ضحكت بالبشارة(ٔ)قاؿ تعالى:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼهود.

ثالثاً -اآليات التي ذكرت فييا أسماء األنبياء:

ُ-اآليات التي ذكر فييا مكسى :--

قاؿ تعالى :ﭽﮬﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂ ﭼ

إبراهيم

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
كقاؿ تعالى :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

إبراهيم.

إبراهيم.

ِ-اآليات التي ذكر فييا نكح:--
قاؿ تعالى:ﭽﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼإبراهيم

ّ-اآليات التي ذكر فييا إبراىيـ :--
قاؿ تعالى :ﭽﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼإبراهيم.

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

إبراهيم.

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

66

المبحثىالثاني ى
فضائلىاألنبواءىوصغاتؼمىفيىضوءىالدورة ى
أوالً -فضائل موسى وصفاتو:
إف المتأمؿ في القرآف العظيـ يرصد فضائؿ مكسى  كصفاتو العالية ,كىذه أبرزىا:

إنو



مصطفى ومخمصاً من اهلل إلخالص:

حيث كصؼ اهلل  نبيو مكسى  بأنو مخمص لدعكتو ,كمف أجميا تحمؿ األذل
كصبر عمييا؛ مف أجؿ تحقيؽ مقاصد الدعكة العميا كنشر تعاليـ الديف ,قاؿ اهلل –تعالى -عنو:ﭽ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

مريـ ,إنو كاف مخمصان ,أم مختا انر مصطفى ,كمطي انر مف اآلثاـ كالذنكب.

()4

ى

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

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

ﭖ ككاف رسكالن نبيان ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ مريـ ,جمع لو بيف الكصفيف ,فإنو كاف مف
المرسميف الكبار أكلي العزـ الخمسة ,كىـ :نكح ,كابراىيـ ,كمكسى ,كعيسى ,كمحمد - ,صمكات
اهلل كسبلمو عمييـ كعمى سائر األنبياء أجمعيف."-

()2

لذا نجد أف مكسى كما أخبرتنا سكرة إبراىيـ  ينادم بمبدأ الشكر في قكمو
كيطالبيـ بتحصيمو كتحقيقو.
قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭼإبراىيـ.

(ُ) انظر التفسير الكسيط لمزحيمي.)ُْْٖ/ْ (, ,
(ِ) تفسير ابف كثير (ٓ.)ِّٕ/
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ثـ نجد أف اهلل –تعالى  -في ىذه السكرة يطالب مكسى بتذكير قكمو بأياـ اهلل ,قاؿ
تعالى:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂ ﭼإبراىيـ,
ثـ نجده يحذر قكمو مف الكفر كالجحكد الذم ىك ضد الشكر قاؿ تعالى:ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼإبراىيـ.
عسى أف يصبحكا مف الشاكريف ,كىذا يؤكد تغمغؿ صفة الشكر فينفسو كحرصو عمى
نشرىا كالدعكة إلييا لما لمشكر مف درجة رفيعة عند اهلل -سبحانو كتعالى.-

كان من أولي العزم من الرسل :
إف مكسى  كاف مف المرسميف الكبار أكلي العزـ الخمسة ,كىـ :نكح كابراىيـ ,كمكسى,
كعيسى ,كمحمد -,صمكات اهلل كسبلمو عمييـ كعمى سائر األنبياء أجمعيف.-
فمكسىكاف نبيان رسكالن ,اجتمع لو الكصفاف ثـ جعؿ مف الرسؿ أكلي العزـ ,فالرسكؿ :كؿ مف
أكحى اهلل إليو بشرع كأمر بتبميغو ,كالنبي :كؿ مف أكحي إليو بشرع يخبر بو عف اهلل قكمو ,كليس
معو كتاب كيكشع.

()4

عف أبي سعيد الخدرم  ,قاؿ :قاؿ ىر يسك يؿ المَّ ًوَ":ال تُ َخي ُروا َب ْي َن
ِ
وسى
ون أََّو َل َم ْن تَ ْن َ
شق َع ْن ُو ْاأل َْر ُ
ام ِة فَأَ ُك ُ
ض ،فَِإ َذا أََنا ِب ُم َ
َي ْوَم ا ْلق َي َ
(ِ)
ِ
فَ َال أ َْد ِري أَ َك َ ِ
ص ْعقَ ِة ْاألُولَى"
ص ِع َ
ق ،أ َْم ُحوس َ
ب ِب َ
ان في َم ْن َ

ْاألَ ْن ِبي ِ
اء؛ فَِإ َّن َّ
ون
ص َعقُ َ
َ
اس َي ْ
الن َ
ِ
آخ ٌذ ِبقَ ِائ َم ٍة ِم ْن قَ َو ِائِم ا ْل َع ْر ِ
ش،

تكميم اهلل:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

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

(ُ) انظر التفسير الكسيط لمزحيمي.)ُْٖٓ/ْ( ,

(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الخصكمات  ,باب ما يذكر في األشخاص كالخصكمة بيف المسمـ
كالييكدم حديث رقـ ُِِْ.)ُُِ/ّ( ,
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األصح أك عف يميف الجبؿ نفسو ,أثناء مجيئو مف مديف متجيان إلى مصر ,فيك كميـ اهلل بعدئذ,
كصار رسكالن نبيان ,كأنزلنا عميو كتاب التكراة.

()4

ثانياً -فضائل نوح  وصفاتو:

ُ -التجرد واإلخالص لدعوة اهلل والصبر في طريقو
قاؿ تعالى عمى لساف نكح لقكمو :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼيكنس ,أم ﭽ ﭴ ﭵﭼ ,أييا القكـ ,عف دعكة الحؽ بعد
الحؽ ,كاإلقرار
عما دعكتكـ إليو مف
ٌ
دعائي إياكـ ,كتبميغي رسالة ربي إليكـ ,مدبريف ,فأعرضتـ ٌ
بتكحيد اهلل ,كاخبلص العبادة لو ,كترؾ إشراؾ اآللية في عبادتو ,فتضيعه منكـ كتفريطه في حؽ

عكضا أعتاضو
أجرا ,كال
ن
اهلل عميكـ ,ال بسبب مف قبمي ,فإني لـ أسألكـ عمى ما دعكتكـ إليو ن
اء
منكـ بإجابتكـ إيام إلى ما دعكتكـ إليو مف الحؽ كاليدل ,كال طمبت منكـ عميو ثك نابا كال جز ن

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼأم :إف جزائي كأجر عممي كثكابو إال عمى ربي ,ال عميكـ ,أييا القكـ ,كال
عمى غيركـ ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ,كأمرني ربي أف أككف مف المذعنيف لو بالطاعة,
المنقاديف ألمره كنييو ,المتذلميف لو ,كمف أجؿ ذلؾ أدعككـ إليو ,كبأمره آمركـ بترؾ عبادة
األكثاف.

()2

كتكضح اآليات في السكرة ظمـ األقكاـ لؤلنبياء كصبرىـ عمييـ كبدعكتيـ إلى اهلل .قاؿ ابف

كثير في تفسير قكلو تعالى :ﭽﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ
إبراىيـ
ىم :ىك ىما ىي ٍم ىن يع ىنا ًم ىف التَّىك ُّك ًؿ ىعمى ٍي ًو,
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ى,ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼأ ٍ
ُّ
ً
ؽ كأىك ً
ىمً :م ىف اٍل ىك ىبلًـ السَّي ً
ّْئ,
ىكىق ٍد ىى ىد ىانا ًألى ٍق ىكًـ الط ير ً ى ٍ ى
ضحيىا ىكأ ٍىب ىينيىا ,ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ أ ٍ

اؿ الس ً
ك ٍاألى ٍفع ً
يف ًة.
َّخ ى
ى ى

(ٖ)

ٕ -إنو العبد الشكور
شككر في قكلو :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
عبد
كصؼ اهلل  نكحان بأنو
ه
ه

ﭾ ﭿ ﭼاإلسراء ,كقد كرد في األثر عف السمؼ :أف نكحان ,كاف يحمد اهلل –تعالى  -عمى
طعامو كشرابو كلباسو كشأنو كمو؛ فميذا سمي عبدان شكك انر.

(ُ) انظر التفسير الكسيط لمزحيمي.)ُْٖٓ/ْ( ,
(ِ) انظر تفسير الطبرم.)ُِٓ/ ُٓ(,
(ّ ) تفسير ابف كثير (ْ.)ّْٖ /

(ْ) انظر تفسير ابف كثير ( ٓ.)ْٔ/
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()4

ى

يقكؿ ابف عباس  :يعني نكحانﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼاإلسراء ,شاك ار كاف إذا أكؿ أك

شرب أك اكتسى قاؿ الحمد هلل.

()4

ٖ -اإلنابة إلى اهلل –تعالى:-
كاف نكح  منيبان إلى اهلل في أمكره ,فقاؿ اهلل  عنو:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼىكد.
محمدا  ,عف إنابة نكح  --بالتكبة إليو
مخبر نبيَّو
نا
قاؿ الطبرم" :يقكؿ تعالى ذكره
ن
مف زلَّتو ,في مسألتو التي سألىيا ربَّو في ابنو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼىكد ,أم :أستجير بؾ أف أتكمؼ
مسألتؾ ما ليس لي بو عمـ ,مما قد استأثرت بعممو ,كطكيت عممو عف خمقؾ ,فاغفر لي زلتي

في مسألتي إياؾ ما سألتؾ في ابني ,كاف أنت لـ تغفرىا لي كترحمني فتنقذني مف
ىكد (ٕ)

غضبؾﭽﭽ ﭾﭿ ﮀ ﭼ .

ى

ٗ -اإللحاح في دعوة قومو بدون كمل وال ممل.
كاف

ح
نكه

يدعك قكمو ليبلن كنيا انر س انر كجيا انر ,لكف قكمو لـ يستجيبكا لو ,فكرر ذلؾ

ار؛ فمـ يزيدىـ دعاؤه إال ف ار انر مف دعكتو؛ لكنو لـ يكؿ أك يمؿ مف ذلؾ ,كما قاؿ
ليـ م ار انر كتكر ان

تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼنكح.
كردكا عميو
كلما بمٌغ نكحقكمو رسالة ربو ,كأنذرىـ ما أمره بو أف ينذرىـ منو فعصكهٌ ,

ما أتاىـ بو مف عند اهلل فقاؿ مخاطبان اهللﭽ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘ

إلى تكحيدؾ

كعبادتؾ ,كحذرتيـ بأسؾ كسطكتؾ ,ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼنكح ,كلقد بيف نكح بأف
الحؽ الذم أرسمو بو ليـ ﭽ ﯝ
دعكتو لقكمو لـ تزدىـ مف دعائو إياىـ إلى ما دعاىـ إليو مف
ٌ

ﯞ ﭼ إال إدبا انر عنو كىربان منو كاعراضان ,كعف قتادة في قكلو :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ بيف
مدل العناد كاإلصرار عمى الكفر؛ حيث إنيـ كانكا يذىب الرجؿ بابنو إلى نكح ,فيقكؿ البنو:

احذر ىذا ال يغكينؾ ,فأراني قد ذىب بي أبي إليو كأنا مثمؾ ,فحذرني كما ح ٌذرتؾ .كقكلو:ﭽ
(ُ) تنكير المقباس لفيركز أبادم(, ,ص ِّّ).
( ) 2تفسير الطبرم.)ِّٓ /ُٓ( ,

7١

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼيقكؿ  :كاني كمما دعكتيـ إلى اإلقرار
بكحدانيتؾ ,كالعمؿ بطاعتؾ ,كالبراءة مف عبادة ك ٌؿ ما سكاؾ ,لتغفر ليـ إذا ىـ فعمكا ذلؾ جعمكا
أصابعيـ في آذانيـ لئبل يسمعكا دعائي إياىـ إلى ذلؾ ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ يقكؿ :كتغشكا في

ثيابيـ ,كتغطكا بيا لئبل يسمعكا دعائي.
كقاؿ ابف زيد ,في قكلو :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

نكح

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ لئبل يسمعكا كبلـ نكح.--
(ُ)

كقكلو:ﭽ ﯫ ﭼ يقكؿ :كثبتكا عمى ما ىـ عميو مف الكفر كأقامكا عميو.

ثالثاً -فضائل إبراىيم وصفاتو:
ٔ -النبي صاحب العمارة واإلصالح.
قاؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼإبراىيـ ,كاف إبراىيـصاحب الفضؿ األكؿ في عمارة مكة التي
كانتعامرة بسببو ,كأنو تب أر ممف عبد غير اهلل ,كأنو دعا لمكة باألمف ,فقاؿ تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭼإبراىيـّٓ ,كقد استجاب اهلل لو ,فقاؿ تعالىﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
العنكبكت.ٕٔ:

ﮄﮅﮆﭼ

ٕ -االصطفاء:
لقد اختار اهلل  إبراىيـ  كاصطفاه بالرسالة كالنبكة ,فقاؿ :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﭼ

البقرة,

يقكؿ ابف عباس ":ﭽ ﮐ ﮑ ﭼ اخترناه يعني إبراىيـ في الدنيا

بالخمة ,كيقاؿ :اخترناه في الدنيا بالنبكة كاإلسبلـ كالذرية الطيبة")2( .كقاؿ تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

(ُ) انظر تفسير الطبرم(ِّ .)ُّٔ/
(ِ) تنكير المقباس ,لفيركز أبادم( ,ص ُٗ).
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼآؿ عمراف ,اصطفى اهلل آؿ إبراىيـ ,كمف ذريتو سيد
البشر كخاتـ األنبياء عمى اإلطبلؽ محمد .

()4

كنكحا كاختارىما لدينيما كآؿ
آدـ ن
قاؿ الطبرم(رحمو اهلل) " :يعني بذلؾ  :إف اهلل اجتبى ى
فأخبر اهلل أنو اختار ديف
إبراىيـ كآؿ عمراف لدينيـ الذم كانكا عميو؛ ألنيـ كانكا أىؿ اإلسبلـ.
ى

ىم ٍف ذكرنا عمى سائر األدياف التي خالفتو ,كانما عنى بيؿ إبراىيـ كآؿ عمراف ,المؤمنيف".

(ِ)

ٖ -الصدق:
مريـ
ذكر لنبيو:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ  ,يقكؿ تعالى م ان

َ وا ْذ ُكر

يا محمد في كتاب اهلل ﭽ ﭪﭫﭼ خميؿ الرحمف ,فاقصص عمى ىؤالء المشركيف

قصصو كقصص أبيو ,ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ يقكؿ :كاف مف أىؿ الصدؽ في حديثو كأخباره

الصديؽ ىك الفعيؿ مف الصدؽ ( .ىنبًيِّا) يقكؿ :كاف اهلل قد نبأه كأكحى
كمكاعيده ال يكذب ,ك ٌ
(ّ)
إليو.
ٗ -الخميل:
لقد اختار اهلل  إبراىيـ  في الدنيا بالخمة في الدنيا ,قاؿ تعالى:ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﭼالنساء ,قاؿ

الطبرم(رحمو اهلل)" :يعني بذلؾ -جؿ ثناؤه:-ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼالنساء ,لطاعتو ربَّو,
و
كاخبلصو العبادة لو ,كالمسار ً
حاجة بو إليو كالى يخمَّتو .ككيؼ
عة إلى رضاه كمحبتو ,ال مف
يحتاج إليو كالى خمَّتو ,كلو ما في السمكات كما في األرض مف قميؿ ككثير ًمٍم نكا ,كالمالؾ الذم
إليو حاجة يمٍمكو ,دكف حاجتو إليو؟ يقكؿ :فكذلؾ حاجة إبراىيـ إليو ,ال حاجتو إليو فيتخذه مف
أجؿ حاجتو إليو خميبلن كلكنو اتخذه خميبلن لمسارعتو إلى رضاه كمحبتو .يقكؿ :فكذلؾ فسارعكا

محصيا لكؿ
طا" ,كلـ يزؿ اهلل
إلى
رضام كمحبتي ألتخذكـ لي أكلياء" ككاف اهلل بكؿ شيء محي ن
ن
ى
كشر ,عال نما بذلؾ ,ال يخفى عميو شيء منو,كال يعزب عنو منو
ما ىك فاعمو
ي
عباده مف خير ٌ

ذرة".
مثقاؿ َّ

(ْ)

(ُ) انظر تفسير الطبرم (ِ .)ِّ/
(ِ) المرجع السابؽ.)ِّٔ/ ٔ (,

(ّ) المرجع السابؽ .)َِِ/ ُٖ (,بتصرؼ
(ْ) تفسير الطبرم.)ِِٓ/ ٗ (,
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ً
ً ً
قاؿ ابف كثير (رحمو اهلل)":كًاَّنما سمي ىخمً ى َّ ً ً ً َّ ً
اـ لىوي ًم ىف
ى ى يٌ
يؿ المو لشدة ىم ىحبَّة ىربّْو--,لىوي؛ ل ىما قى ى
(ٔ)
الطَّ ً َّ ً ً
اىا".
ض ى
اعة التي ييحبُّيىا ىكىي ٍر ى
ى

٘ -األواه الحميم :
قاؿ تعالى عمى لساف إبراىيـ :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼإبراىيـ ,تبرز ىذه اآلية سمة إبراىيـ األكاه الحميـ؛ فيك ال يطمب
العذاب لمف يعصيو ,بؿ يكميـ إلى غفراف اهلل كرحمتو ,كيكثر في نفس الكقت مف الدعاء.
" لما كانت األصناـ سببا إلضبلؿ الناس أضاؼ الفعؿ إلييف مجا ناز؛ فإف األصناـ جمادات ال
تفعؿ قاؿ" :فمف تبعني في التكحيد ,ﭽﭺ ﭻﭼﭼ أم مف أىؿ ديني ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ أم أحد عمى
ً
َّ
َّ
كر
ىف يي ٍش ىر ىؾ بً ًو .ىكًق ى
الشرؾﭽﭿ ﮀ ﮁ ﭼ قى ى
ىف يي ىع ّْرفىوي الموي ًإ َّف الم ىو ىال ىي ٍغف ير أ ٍ
اؿ ىى ىذا قىٍب ىؿ أ ٍ
يؿ :ىغفي ه
رًحيـ لًمف تىاب ًمف مع ً
ص ىيتً ًو ىقٍب ىؿ اٍل ىم ٍك ًت .ىكىقا ىؿ يم ىقاتً يؿ ٍب يف حياف:ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ فيما دكف
ى ه ىٍ ى ٍ ىٍ
الشرؾ")ٕ(.
كاتصؼ إبراىيـ بالحمـ بقكلو تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
التكبة,

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

قاؿ تعالى :ﭽﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼىكد .ى
إنو سبحانو يختـ اآليتيف بما يثبت إلبراىيـ  صفة التأكه كصفة الحمـ كيزيد في آية ىكد

صفة األمانة ,ككميا صفات عالية تظير كماؿ نفسو كسمك أخبلقو كشمائمو بما يجعمو يحكز

عمى لقب الخمة  ,فيك خميؿ الرحمف  .ى

 -ٙإب ارىيم كان أُم ًة:

كصؼ اهللإبراىيـ  بأنو أمة فقاؿ تعالى:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭼالنحؿ.

( )4تفسير ابف كثير (ِ)ِّْ /

( )2تفسير القرطبي (ٗ)ّٖٔ /
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يقكؿ اإلماـ الشافعي (رحمو اهلل) :كاف "معممان"(.)4كيقكؿ الطبرم (رحمو اهلل)" :أمة",

كيتَّبع عميو".
إماما في الخير ييقتدل بو ,ي
" ن

()2

ّْ
مطيعا هلل حنيفان كمستقيمان
يأتـ بو أىؿ اليدل قانتان ,ك ن
إف إبراىيـ خميؿ اهلل كاف يم ىعمـ ىخ ٍيرٌ ,
()3
األمة الذم ييعمَّـ الناس الخير.
عمى ديف ,ك َّ

رابعاً :فضائل إسماعيل واسحاق -عمييما السالم -وصفاتيم:
قاؿ تعالى :ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼإبراىيـ.

صفات إسماعيل :
كصؼ اهلل



إسماعيؿ



بأنو صادؽ الكعد كأنو رسكؿ نبي كمحافظ عمى الصبلة

كالزكاة ,ككاف يحث أىمو عمى العبادة ,فقاؿ تعالى :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼمريـ.

ٔ-صادق الوعد:
قاؿ تعالى :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼمريـ.

ً ً
قاؿ ابف كثير (رحمو اهلل)" :ى ىذا ثىىناء ًمف المَّ ًو–تىعالىى –عمىى إًسم ً
اىيـ اٍل ىخمً ً
يؿ-,
اع ى
ى
ى
ه ى
ى
ٍى
يؿ ٍب ًف إ ٍب ىر ى
عد
ىعمى ٍي ًي ىما الس ى
,ك يى ىك ىكالً يد ىع ىر ًب اٍل ًح ىج ًاز يكمّْ ًي ٍـ بًأَّىنوي :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ,قى ى
اؿ ٍاب يف يج ىرٍي وج :لى ٍـ ىي ٍ
َّبل يـ -ى
ربَّو ًع ىدةن إً َّال أ ٍىنج ىزىىا ,يعنًي :ما اٍلتىىزـ قىطُّ ًعب ى ً ً َّ
اىا ىحقَّيىا ,كذكر ٍاب يف ىج ًر و
ير:
اـ بًيىا ,ىكىكفَّ ى
ى
ى
ى ي
ىٍ
ى
ادةن ب ىن ٍذ ور إال قى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
أ َّ
ات
اء ىكىنس ىي َّ
الريج يؿ ,فى ى
ىف إً ٍس ىماع ى
ظ َّؿ بًو إً ٍس ىماعي يؿ ىكىب ى
يؿ النَّبً َّي  ,ىك ىع ىد ىريج نبل ىم ىك نانا أ ٍ
ىف ىيأٍت ىيوي ,فى ىج ى
اؿ :لى ٍـ أى يك ٍف
اء َّ
يت .قى ى
اؿ :ىال .قى ى
ت ًم ٍف ىىا يى ىنا؟ قى ى
الريج يؿ ًم ىف اٍل ىغًد ,ىفقى ى
اؿً :إّْني ىن ًس ي
اؿ :ىما ىب ًر ٍح ى
ىحتَّى ىج ى
ًألىٍب ىرىح ىحتَّى تىأٍتًىينًي .فمذلؾ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ "

مريـ (ٗ)

(ُ ) تفسير اإلماـ الشافعي الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد
الفراف (رسالة
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي  ,جمع كتحقيؽ كدراسة :د .أحمد بف مصطفى َّ
دكتكراه) ,الطبعة األكلى ,دار التدمرية  -المممكة العربية السعكدية ََِٔ - ُِْٕ ,ـ.)َُِْ/ِ(,

(ِ) تفسير الطبرم.)ِٕٔ/ ْ( ,

(ّ) المرجع السابؽ( ُٕ .)ُّٔ-ُّٓ/

( )4تفسير ابف كثير (ٓ/

ِّٖ).
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أما

إسماعيؿ

فكاف صادؽ الكعد في أمر حياة أك مكت ,أمر يتعمؽ بنفسو ,حيف قاؿ

ألبيو :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﭼالصافات)ٔ(.كصفو اهلل بيذا الكصؼ كاف كاف غيره مف األنبياء كذلؾ تشريؼ
إلسماعيؿ

كتكريـ لشأنو؛ ألف ىذا الكصؼ مف األكصاؼ التي اكتممت شيرتيا منو.

ٕ -رسوالً نبياً:

كصؼ اهلل إسماعيؿ بالرسالة كالنبكة فقاؿ :ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭼمريـ.فالرسالة التي ىي أكبر منف اهلل عمى عبده ,كأىمو امف الطبقة العميا مف
الخمؽ.

(ٕ)

ٖ -مقيماً ألمر اهلل عمى أىمو:

قاؿ اهلل عف إسماعيؿ أنو متبعه ألمره سائ انر عمى ىديو فقاؿ:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼمريـ.أم :كاف مقيمان ألمر اهلل عمى أىمو ,فيأمرىـ بالصبلة
المتضمنة لئلخبلص لممعبكد ,كبالزكاة المتضمنة لئلحساف إلى العبيد ,فكـ لنفسو ,ككـ لغيره,
(ٖ)

كخصكصا أخص الناس عنده كىـ أىمو؛ ألنيـ أحؽ بدعكتو مف غيرىـ.

ٗ-عند اهلل مرضي:
مرضي مف ربو فقاؿ :ﭽ ﭳ
حيف كصؼ اهلل إسماعيؿ بيذه الصفات ختميا بأنو
ّّ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼمريـ .كجاء ىذا الرضا بسبب امتثالو لو لمراضي ربو كاجتياده فيما يرضيو,
فارتضاه اهلل كجعمو مف خكاص عباده كأكليائو المقربيف فرضي اهلل عنو .

٘ -من األخيار:

قاؿ تعالى:ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼص,كاف ىؤالء الذيف ذكرنا
عندنا لمف الذيف اصطفيناىـ لذكرل اآلخرة األخيار ,الذيف اخترناىـ لطاعتنا كرسالتنا إلى
(ٗ)

خمقنا.

(ُ ) تفسير الشعراكم  -الخكاطر ,محمد متكلي الشعراكم,طُُٕٗٗ ,ـ ,الناشر :مطابع أخبار اليكـ/ُٓ( .
ُِِٗ)
(ِ ) تفسير السعدم (ص.)ْٗٔ :
(ّ) المرجع السابؽ كالصفحة.

( )4تفسير الطبرم (ُِ)ُِٗ /
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 -ٙمن الصالحين:
كصؼ اهلل إسحاؽ  بأنو مف الصالحيف فقاؿ:ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﭼاألنبياء ,كقاؿ:ىﭽﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼالصافات .ى
صفات سيدنا إسحاق :

" ككلد إسحؽ لسيدنا إبراىيـ



(ٔ)

سنة".

كىك ابف و
كسبع عشرة
مائة كاثنتي عشرةى سنة أك مائة
ى

قاؿ تبارؾ كتعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﭼ

الصافات.

ٔ -نبي من الصالحين:
قاؿ تعالى :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭼاألنبياء ,قاؿ القرطبي:ﭽ
اؽ كيعقيكب جعٍم ىناه ص ًالحا ع ً
ِّ ً ً ً
اع ًة المَّ ًو.
ام نبل بً ى
ط ى
يـ ىكًا ٍس ىح ى ى ى ٍ ى ى ى ي ى ن ى
ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ "أ ٍ
ىم ىك يكبل م ٍف إ ٍب ىارى ى
َّ
َّ
كجعمييـ ً ً
اع ًة لىيي ٍـ ,كبً ىخٍم ً
ؽ بً ىخٍم ً
اع ًة" )ٕ(.ى
ؽ الص ى
يف ًإَّن ىما ىيتى ىحقَّ ي
ؽ اٍلقي ٍد ى ًرة ىعمىى الط ى
َّبل ًح ىكالط ى
صالح ى
ى ى ٍ يٍ ى
ى

ٕ -مبارك من عند اهلل:

قاؿ تعالى :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ الصافات,ُُّ :قاؿ السعدم " :أم :أنزلنا عمييما البركة ,التي
ىي النمك كالزيادة فيعمميما كعمميما كذريتيما ,فنشر اهلل مف ذريتيما ثبلث أمـ عظيمة :أمة العرب مف

ذرية إسماعيؿ ,كأمة بني إسرائيؿ ,كأمة الركـ مف ذرية إسحاؽ" (ٖ).

ٖ -المصطفون األخيار:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼص،ى
ً
كف")ٗ(.قاؿ تعالى:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ىخىي ًار فىيي ٍـ أ ٍ
يف ٍاأل ٍ
ىخىي هار يم ٍختى يار ى
يف اٍل يم ٍجتىبً ى
ىم :لىم ىف اٍل يم ٍختى ًار ى
"أ ٍ

ﮀﮁ ﮂ ﭼ ص" ،المختار كنفي الدنيا بالنبكة كاإلسبلـ ,األخيار عند اهلل يكـ القيامة".

(٘)

(ُ ) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ,المسمى تفسير أبي السعكد ,أبك السعكد العمادم محمد بف
محمد بف مصطفى ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت)ْٓ /ٓ( .
(ِ) تفسير القرطبي (ُُ)َّٓ /
( )3تفسير السعدم (ص)َٕٔ :
( )4تفسير ابف كثير (ٕ)ٕٕ /

( )5تنكير المقباس لفيركز أبادم (ص)ّّٖ :
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ٗ -لسان الصدق والثناء الحسن:
قاؿ تعالى:ىﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼمريـ ,ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼمريـ" ,أكرمناىـ
كثناء
حسنا,
بالثناء الحسف"(ٔ)" ,ككىبنا ليـ جميعان مف رحمتنا فضبلن اليحصى ,كجعمنا ليـ نا
ذكر ن
ن
(ٕ)
باقيا في الناس".
جميبلن ن

٘ -الكريم ابن الكريم

ِ
ِ
ِ
وب ْب ِن
وس ُ
ف ْب ُن َي ْعقُ َ
يم ْاب ُن ا ْل َك ِريم ْاب ِن ا ْل َك ِريم ْاب ِن ا ْل َك ِريم ُي ُ
فقد مدحو النبي  بقكلو " :ا ْل َك ِر ُ
ِ ِ
يمَ -ع َم ْي ِي ُم َّ
الس َال ُم)ٖ( ."-
س َح َ
إِ ْ
اق ْب ِن إ ْب َراى َ

()4تنكير المقباس لفيركز أبادم (ص)ِٕٓ :
( )2التفسير الميسر نخبة مف أساتذة التفسير الطبعة :الثانية ,مزيدة كمنقحةَُّْ ,ىػ  ََِٗ -ـ ,الناشر:
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ – السعكدية)َّٖ /ُ( .
( )3أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ باب قىكلً ًو ً ً
ؾ ك ىعمىى ً
ؾ
كب ىك ىما أىتى َّم ىيا ىعمىى أىىب ىكٍي ى
آؿ ىي ٍعقي ى
{كييت ُّـ ن ٍع ىمتىوي ىعمىٍي ى ى
ٍ ى
ً ً
ً
اؽ} حديث رقـ ْٖٖٔ(ْ)ُْٗ /
يـ ىكًا ٍس ىح ى
م ٍف قىٍب يؿ إ ٍب ىراى ى
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المبحثىالثالث
قصصىاألقوامىالدابػونىمعىأنبوائؼمىفيىضوءىالدورةىوالطبرىالمدتغادةىمنه
الناظر في آيات القرآف الكريـ التي تحدثت عف قصص األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ يجد
أف القرآف الكريـ بيف ككضح كيؼ كاف حاؿ ىذه األقكاـ مع أنبيائيـ ,كالمتأمؿ في قكلو تعالىﭽ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﭼإبراىيـ ,نجد أف اآلية أثبتت ﭽ ﮌﭼ في قكلو تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ ,ألف المراد
أقكاـ مخصكصكف لـ تستغرؽ أعمارىـ الزماف كمو ,بؿ جاء قكلو تعالىﭽ ﮎ ﮏ ﭼ بدالن مف
االسـ المكصكؿ ﭽ ﮋﭼ ,كقكلو قكـ نكح كعاد كثمكد ,تفصيؿ لئلجماؿ في قكلو تعالىﭽ

ﮋ ﮌ ﮍﭼ ,فنمحظ مراعاة الترتيب الزمني في ذكر ىؤالء األقكاـ ,كنص عمى ىؤالء
الثبلثة؛ ألف قكـ نكح كانكا أكثر عددان ,كقكـ عاد كانكا أشد الناس أبدانان كأثبتيـ جنانان –قمكبان,-
كاق أر خطاب ىكد ليـﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼاألعراؼ.
كفي قكلو ﭽ ﮐ ﮑ ﭼمجاز مرسؿ ,إذ أطمؽ عمى كؿ منيا كأريد ذريتيا كىما قبيمتا عاد
كثمكد ,قكما ىكد كصالح  ,كأثبتتﭽ ﮔ ﭼ في قكلو تعالى ﭽ ﮔ ﮕﮖﭼ؛ ألف المراد بعض
ىؤالء كفي قكلو تعالىﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﭼإبراىيـ ,ٗ :كناية عف كثرة عددىـ.
أما ثمكد فكانكا أمير الناس في نحت الصخكر كبناء القصكر ,كما يدؿ عميو قكلو تعالى
عمى لساف صالح  --فخاطب قكـ ثمكد:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼاألعراؼ.

(ٔ)

كمف خبلؿ ىذا المبحث سأذكر قصص األنبياء المذككريف في السكرة؛ كلنأخذ منيا
العظات كالعبر .

الرىكيني ,طُ-ُّْْ ,
( ) 4انظر تأمبلت في سكرة إبراىيـ ,تفسير ببلغي تطبيقي ,د .عادؿ أحمد صابر ُّ
َُِّ ,الناشر جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ( .صِٗ).
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قصة موسى:

آف .كىذ ىكر ًقصَّتىو ًفي مك ً
و ً
ً
ً
َّ
اضع
ي
" ىذ ىك ىرهي الموي تى ىعالىى مكسى في ىم ىكاضعى يمتىفىّْرقىة م ىف اٍلقي ٍر ً ى ى
ىى
(ٔ)
تع ّْد ىدة مبسكطة كمتكسطة كمختصرة في أكؿ القرآف كأكسطو كآخره".
يم ى
كما أريد أف أقكلو :إف قصة سيدنا مكسى  كردت في آيات كثيرة في القرآف الكريـ
كىي مف أكثر قصص األنبياء كركدان في القرآف الكريـ ,فقد كردت في سكرة :إبراىيـ ,

كاإلسراء ,كالدخاف ,كالنازعات ,كغيرىا مف السكر.

ففي سكرة إبراىيـ قاؿ تعالى:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ إبراىيـ ,كفي سكرة اإلسراء :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ اإلسراء ,كقاؿ :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ اإلسراء ,كفي سكرة الدخاف قكلو تعالى :ﭽﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ الدخاف ,كقاؿ تعالى في سكرة النازعات :ﭽ
ﯺﯻﯼﯽﯾ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ النازعات ,فمكسى  لو خصائص عظيمة لـ يعطيا غيره مف
األنبياء حيث كممو اهلل ,كغير ذلؾ مف صفات األنبياء التي كردت في السكرة.
كقاؿ تعالىﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂          
  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ
القصص
ﭝﭼ
 ,فرعكف تجبر في األرض "إً َّف ًف ٍرىع ٍك ىف تى ىجب ىَّر في األرض ىك ىعتىا ىكىب ىغى ,ىكآثىىر اٍل ىح ىياةى
ُّ
اع ًة اهلل.
الد ٍن ىيا عمى اآلخرة ,ىكأ ٍ
ض ىع ٍف طى ى
ىع ىر ى

( )4قصص األنبياء أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ,تحقيؽ :مصطفى عبد
الكاحد ,الطبعة :األكلى ُّٖٖ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ الناشر :مطبعة دار التأليؼ – القاىرة.)ّ /ِ( .
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شيعا ,كمف طغيانو أف قىسَّـ ىرًعيَّتىوي إًلىى أى ٍق ىس واـ ,كًف ىر و
اع ,يستضعؼ
ؽ ىكأ ٍىن ىك و
ىك ىج ىع ىؿ أىىميىا ن
ى
ى
ً ً
ً
طائًفىة ًم ٍنيـ ,كىـ ىشعب بنًي إًسرائً ى ًَّ
ً
ً
يـ
ى
ي ى يٍ ٍ ي ى
يؿ الذ ى
ٍى
يف يى ٍـ م ٍف سبللة ىنبي اهلل ىي ٍعقيكب ٍبف إ ٍس ىحؽ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
يؿ المَّ ًو ,ك ىك يانكا في ىذل ىؾ الكقت ىـ ًخ ىيار ً
ىخمً ً
ً
األرض.
أىؿ
ى
ى
َّنائًع كاألعماؿ
متجبر
ان
ان
ىكقد سمط ىعمى ٍي ًي ٍـ طاغية ظَّالًمان
متكبر ىك ًاف انر ,استعبدىـ ًفي أخس الص ى

الكضيعة الصغيرة ىك ىم ىع ىى ىذا كمو ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ القصص ,يذبحكف مف كجد مف أبنائيـ

كيترككف إناثيـ ككاف السبب الذم حمؿ فرعكف عمى ىى ىذا الصَّنًي ًع اٍلقىبًي ًح أ َّ
يؿ ىك يانكا
ىف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ًً
ً
ً
يتى ىدارس ً
ؾ ىممً ًؾ
كف ىى ىبل ي
يما ىب ٍي ىنيي ٍـ ىما يأثركنو ىعف إً ٍب ىراىيـ ,أَّىنوي ىس ىي ٍخ يريج م ٍف يذّْريَّتو يغ ىبل هـ ىي يك ي
ى ىي ى
كف ف ى
ً
ص ىر ىعمىى ىي ىد ٍي ًو.
م ٍ
ًً
ً
كىذلً ىؾ  -كاهلل أعمـ – ًحينما جرل عمىى س َّارةى ام أرًىة اٍل ىخمً ً ً ً ً ً
َّاىا
ص ىر ,م ٍف إً ىر ىادتو إًي ى
يؿ م ٍف ىممؾ م ٍ
ىى ى ى ٍى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
يؿ ,فىتى ىح َّد ى ً
يما
ص ىمة المو لىيىا .ىك ىىذه اٍلبً ىش ىارةي اى ٍشتيي ىرت في ىبني ًإ ٍس ىرائ ى
ىعمىى السُّكًء ىك ًع ٍ
ث بيىا اٍلق ٍبطي ف ى
ً
ب ٍي ىنيـ ,ىنا كصمت ىًذ ًه اٍلبً ىشارةي إًلىى ًفرعكف في مجمس مسامرتو أيم ارء ًه كأ ً ً
ىم ىر
ى
ي ىى ى ى
ى
ى يٍ
ىس ًاكىرتو ىك يى ٍـ ع ٍن ىدهي ,فىأ ى
ٍ ىٍ
بًقى ٍت ًؿ أ ٍىب ىن ً
ً
يؿ ,ىح ىذ ار ًم ٍف ك يج ً
َّح ىاب ًة :أ َّ
ىف ًف ٍرىع ٍك ىف ىأرىل
اء ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
كد ىى ىذا اٍل يغ ىبلـ ,كركاية أخرلى ىع ٍف الص ى
ن
ي
ت ىدكر ًمصر كج ًم ً ً
ًفي م ىن ً
ت ًم ٍف ىن ٍح ًك ىب ٍي ًت اٍل ىم ٍقًد ً
ام ًو ,ىكأ َّ
ض َّر
ىف ىن نا
ار قى ٍد أى ٍقىبىم ٍ
س ,فىأ ٍ
يع اٍلق ٍبط ىكلى ٍـ تى ي
ىح ىرقى ٍ ٍ ى
ٍى ى ى ى
ى
ً
كف
يؿ ,ككاف مف أقكاؿ الكينة كالحذقة كالسحرة ىى ىذا يغ ىبلـ ييكلد مف بني إسر ى
ىبنًي إً ٍس ىرائ ى
ائيؿ ,ىي يك ي
ً ً
سبب ى ىبل ًؾ أ ٍ ً
اف ىكتىٍرًؾ الّْن ٍس ىك ً
ىم ىر بًقى ٍت ًؿ اٍل ًغٍم ىم ً
اف")ٔ(.
ىى ى ى
ىى ًؿ م ٍ
ص ىر ىعمىى ىي ىد ٍيو ,ىفميى ىذا أ ى

"أما سكرة إبراىيـ  -عميو كعمى نبينا صبلة اهلل كسبلمو  -فقد جاء فييا إشارة إلى

الحديث عف مكسى كبني إسرائيؿ ,كمف بديع يحسف المكضكع كجمالو كركعة البراعة :أف تككف
في سكرة إبراىيـ إشارة إلى بني إسرائيؿ الذيف ينتسبكف إليو.ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂ ﭼ إبراىيـ ,ٓ :يذكر مكسى قكمو امتثاالن ألمر ربو بقكلو:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ إبراىيـ ,ٔ :كىذه العبارة يبدأ مكسى بيا بني إسرائيؿ بأكثر مف مكضعكما
سنعرؼ ذلؾ إف شاء اهلل ,كما نظف ذلؾ إال ألنو رأل منيـ تفريطيـ في النعـ كمجانبتيـ لمحؽ

في شكرىا ,فيك دائمان يذكرىـ بيذه النعـ ,كمف أعظميا نعمة الحرية ,كرفع نير االستعباد كىذا
االستعمار ,كليذا كجدنا مكسى  يذكر أكؿ ما يذكر ىذه النعـ بقكلوﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ

ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼإبراىيـ ,لكف مكسى يحس جحكد
( )4انظر قصص األنبياء (صُِٓ )ُِٔ-بتصرؼ
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قكمو ككفرىـ بيالء اهلل كنعمو فيقكؿ  -كما حدثنا القرآف-ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼإبراىيـ ,كقد بيف عاقبة الشكر كالكفرافﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼإبراىيـ ,بيذه العبارات اليادفة اليادرة كبتحذير مكسى
(ٔ)

قكمو عاقبة ما حؿ باألقكاـ السابقة .

"تحدل اهلل فرعكف بمعجزات أجراىا عمى يدل مكسى ؛ حتى يؤمف ىك كمف معو,
كلكف زادىـ ذلؾ جحكدان ككبرياء كجبركتان ,قاؿ تعالى:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ,أم مكسى نبي
بني إسرائيؿﭽ ﮯ ﭼأم بحججنا كأدلتنا الدالة عمى رسالتو كاليادية إلى ما يدعك إليو كىي
تسع آيات منيا اليد كالعصىﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼأم أخرج قكمؾ مف
ظممات الشرؾ إلى نكر التكحيد,ﭽ ﮷ ﮸ ﮹﮺ﭼأم كقمنا لو :ذكرىـ بأياـ اهلل كىي ببلؤه
كنعمو إذ أنجاىـ مف عذاب آؿ فرعكف كأنعـ عمييـ بمثؿ المف كالسمكل؛ كذلؾ ليحمميـ عمى
الشكر هلل بطاعتو كطاعة رسكلو ,كقكلو تعالى:ﭽ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ

أم إف في ذلؾ التذكير بالببلء كالنعماء لدالالت يستدؿ بيا عمى إفضاؿ اهلل كانعامو المكجب
لمشكر ,كلكف الذيف يجدكف تمؾ الدالالت في التذكير ىـ أىؿ الصبر كالشكر بؿ ىـ الكثيركا

الصبر كالشكر ,كأما غيرىـ فبل يرل في ذلؾ داللة كال عبلمة".

(ٕ)

"ككذلؾ معاناة مكسى في الحقيقة لـ تتكقؼ عند فرعكف كجبركتو كظممو ,بؿ ىي

تضاعفت بسبب قكمو مف بني إسرائيؿ المطبكعيف عمى الذلة كالخسة كالجداؿ كالطباع الدنيئة,
كلـ يككنكا ليتخمكا عف ذلؾ كال حتى مع نبييـ الذم أرسؿ لتخميصيـ مف حياة الذؿ كالقير ,كفي

الحقيقة كاف مكسى كىاركف-عمييما السبلـ -يحارباف عمى الجبيتيف ,فمع فرعكف ككينتو
كالمصرييف حدثت كقائع عديدة مما أخبر اهلل مف دعكتو فرعكف لئليماف كمناظراتيـ كتيديد

فرعكف لو بالسجف فإظيار آيات اليد كالعصا ,فتحدل فرعكف بسحرتو في يكـ الزينة ,كتأييد اهلل

لمكسى بيية العصا ,ثـ بإيماف السحرة مع مكسى ,ثـ قتؿ فرعكف ليـ كصمبيـ لترىيب الناس ,ثـ
أمر فرعكف لياماف ببناء الصرح الشاىؽ ليرل إلو مكسى .كقيؿ :إف ىذا استيمؾ عددان مف

السنيف .كفى داخؿ ببلط فرعكف ككراء جدراف المعابد زاد قادة فرعكف ككينتو مف تأليبيـ لو عمى
مكسى كقكمو؛ خكفان عمى منافعيـ كمناصبيـ كاستغبلليـ لبنى إسرائيؿ في الخدمة كالصناعات

( )4القصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو ,د .فضؿ حسف عباس (,صِْٗ.)ِٗٓ-

( )2أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير ,جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم ,الطبعة :
الخامسةُِْْ ,ىػََِّ/ـ الناشر  :مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية(ّ)ُْ /
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كاألعماؿ الدنية ,فزاد فرعكف بدكره في إيذاء بني إسرائيؿ ,كاستمر في تعذيبيـ كعاد لتقتيميـ كيدؿ
عمى ذلؾ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼاألعراؼ ,كليقيـ اهلل الحجة عمى فرعكف
كممئ و أكثر كأكثر  ,تكالى تأييده سبحانو لمكسى كبني إسرائيؿ بعجائب اآليات العديدة مف القحط
كالجدب كنقص الثمار كالطكفاف كالجراد كالدـ كالقمؿ كالضفادع كالمسخ كغيرىا مف اآليات
البينات َّ
عؿ فرعكف يرعكم أك يتعظ ,كفى كؿ مرة يطمب المصريكف مف مكسى رفع الببلء عنيـ
كأنيـ سيترككف لو بني إسرائيؿ يخرجكف معو ,ثـ يعكدكف كما كانكا كأكثر ,كاستمر ذلؾ سنكات

عديدة أيضاى  ,كقاؿ بعضيـ :بمغ ذلؾ عشريف عامان مف الدعكة كاآليات كالنكث كال حياة لمف

تنادل".

(ٔ)

قاؿ الشعراكم " :كاف ىذا الكحي لمكسى بعد ً
أف انتيت المعركة ,كانتصر فييا

طكتو كجبركتو.
أىـ أسمحتو كجانبان كبي انر مف ىس ٍ
معسكر اإليماف ,أما فرعكف فقد خسر سبلحان مف ّْ
كىنا جمع مكسى بني إسرائيؿ ,كىـ بقايا ذرية آؿ يعقكب ليذىب بيـ إلى أرض الميعاد,
كسرعاف ما َّ
أعد فرعكف جيشو كجمع جمكعو ,كسار خمفيـ يتبعيـ إلى ساحؿ البحر ,فإذا بمكسى

كقكمو يم ىحاصريف :البحر مف أماميـ ,كفرعكف بجيشو مف خمفيـ ,كليس ليـ ىم ٍخرج مف ىذا
المأزؽ")ٕ(.
أطاؿ اهلل في قصة مكسى  مع فرعكف كقكمو بما لـ يكجد في قصة غيرىا مف
قصص األنبياء؛ لما فييا مف دركس كعبر عظيمة يستفاد منيا كسأذكر بعضان منيا:

ُ -الطاغية في النياية ييزمو اهلل كيجعمو عبرة لمف يعتبر  ,فيجعؿ نيايتو مؤلمة .

ِ -مف تمسؾ بديف اهلل كدافع عنو سيفكز فك انز عظيمان ,كنيايتو التمكيف في األرض.
ّ -كؿ ما جاء مكافؽ لمشرع اتخذناه منيجان لمحياة.

ْ -الدعكة إلى اهلل كاإلصرار عمى دخكؿ الناس في ىذا الديف لما يحقؽ لنا مف سعادة.
(ُ) بنك اسرائيؿ ككعد اآلخرة ,محمد فكزم محمد أبك زيد,طُ ُِّْ ,ىػَُُِ/ـ ,الناشر دار اإليماف كالحياة

مصر( ,صَِ)ُِ-

( )2تفسير الشعراكم (ص)َِْٖ :
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ٓ -تذكير الناس بنعـ اهلل كعطاياه حتى نقربيـ ليذا الديف.

ٔ -تأييد اهلل بالمعجزات لمنبي المرسؿ عمى عظمة ىذا الديف كعمى معيةاهلل مع العبد الصالح.
ٕ -الحاشية الصالحة سبب إلصبلح األمة كالحاشية الفاسدة سبب ىبلؾ األمة بأكمميا.
ٖ -االبتبلء أحيانان يككف نعمة مف اهلل كأحيانان نقمة.
ٗ -المنتصر دائمان معسكر اإليماف.

َُ -إف أراد اهلل أم انر ىيأ أسبابو كيسر كسائمو.

ُُ -اإليماف إف خالطت بشاشة القمكب ,ضحى اإلنساف بكؿ شيء:ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼطو.

ُِ -الحؽ دائمان لو أنصار.

ُّ -سنف اهلل اقتضت في ىذه الحياة أف يجعؿ نصره كثكابو في النياية لؤلخيار مف عباده,
كالخذالف كالعقاب لؤلشرار ,كىذا يحتاج دائمان إلى تأييد اهلل.

ُْ -الميف في الدعكة كالمبلحظة حتى مع أكثر الطغاة كالمتجبريف.
ُٓ -الطغاة كالمتجبركف يقاتمكف الحقب كؿ ما يممككف مف سبلح كيزعمكف أنيـ مغمكبكف كما
قاؿ اهللﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ الشعراء.
ُٔ-الطاغية يستعيف بأتباعوﭽﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﭼالزخرؼ.

ُٕ -الباطؿ ال يدكـ كىذا ما حصؿ مع السحرة فكانت النتيجة إيمانيـ.

ُٖ -كثير مف الناس تغفؿ عف آيات اهلل الدالة عمى كحدانيتو

ُٗ -إف الدعاة ال يخافكف مف آلة التيديد مف الظالميف قاؿ تعالى  :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ يكسؼ؛ ألف بني إسرائيؿ كانكا رجاالن صالحيف يقاتمكف في سبيؿ
اهلل لكف منيـ مف خاؼ مف البطش الذم سيقع عميو.

َِ -فتف الدنيا تدعك النفس إلى اليمع كمحبة البقاء ,كما حدث مع بني إسرائيؿ قاؿ تعالى:ﭽ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﭼ األعراؼ.

قصة إبراىيم 
إبراىيـ خميؿ الرحمف أبك األنبياء -عمييـ السبلـ -مف أكلي العزـ مف الرسؿ حطـ

األصناـ كدعا أباه كقكمو إلى تكحيد اهلل كجاىد في اهلل حؽ جياده كصبر عمى األذل في سبيؿ
اهلل , كأمره اهلل بذبح ابنو قرة عينو فامتثؿ ألمر اهلل طائعان مستسممان كبنى بيت اهلل العتيؽ الذم
ال تصح صبلتنا إال بالتكجو إليو.
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" فيك إماـ الحنيفية ففي سكرة إبراىيـ  جاء الحديث فييا عف إبراىيـ جاء في سمسمة

ىذه اإللزامات الكثيرة التي تنعي عمى أىؿ مكة كغيرىـ مف العرب مع استمرارىـ في عبادة
مف عمييـ بيذا األمف في بمدىـ ,كأف يتذكركا دعكة
األصناـ ,ككاف مف حقيـ أف يعبدكا اهلل الذم ٌ
إبراىيـ حينما سأؿ ربو أف يجعؿ ىذا بمدان ءامنان ,كأف يجنبو كبنيو عبادة األصناـ ,كيصرفيـ
عنيا؛ فإنيا أضمت كثي انر مف الناس كبيف إبراىيـ  بأف الرابطة الحقيقية التي تربط بنيو بو إنما
ىي رابطة العقيدةﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼإبراىيـ ,ّٔ :كما تبيف اآليات الكريمة حرص إبراىيـ عمى ىذا
البمد اآلمف كساكنيو كؿ ذلؾ مف أجؿ أف يشكركا نعـ اهلل عمييـ فبل يكفركىا كال يكفركا باهلل الذم
أنعـ بيا ,كيعطي القدكة في نفسو عمى ىذا الشكر ,فيك يحمد اهلل الذم كىب لو عمى الكبر كلديو

إسماعيؿ كاسحاؽ ,كيسأؿ ربو سميع الدعاء أف يجعمو مقيـ الصبلة كمف ذريتو كذلؾ ,كأف يغفر

لو كلكالديو كلممؤمنيف ,فنحف نرل أف ما جاء في سكرة إبراىيـ  كاف جانبان جديدا في خبر
(ٔ)

إبراىيـ ,فيك متناسؽ مع مكضكع السكرة مف جية كمع شخصيتيا كاسميا مف جية أخرل".

يقكؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﭼإبراىيـ" ,إبراىيـ كاف ليف القمب كما قاؿ فيو:ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ ,كىذا داللة
عمى لينو كحرصو الشديد عمى إيماف الناس بقكلو تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ قادر عمى

و َّ
ً
أف ً
ؾ ,خبل أف
تغف ىر لو كتر ىحمو
يغفره حتى الشر ي
ن
ابتداء أك بعد تكبتو ,كفيو أف كؿ ذنب فممو تعالى أف ى
(ٕ)
الكعيد قضى بالفرؽ بينو كبيف غيره"
ى
ىذا النبي العظيـ صاحب الخمؽ الحسف كالقمب الميف أعطاه اهلل -تبارؾ كتعالى -نعـ كثيرة

كخصائص كثيرة أعطاه اإلمامة في الديف بقكلوﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼالبقرة,ُِْ :كنسب سبحانو المنة
لو بقكلوﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼالحج ,ٕٖ :كأعطاه اهلل رشده كفطرتو ككماؿ عقمو مف صغره ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼاألنبياء ,جعؿ اهلل مف مقامو مصمىﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

(ُ ) القصص القرآني إيحائو كنفحاتو فضؿ حسف عباس(ص ُٔٓ.)ُٕٓ-
(ِ ) تفسير أبي السعكد (ٓ)ُٓ /
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ﯦ ﯧﯨﭼ

البقرة,ُِٓ :

كمف كرامات اهلل العظيمة ليذا النبي الذم سنتناكؿ قصتو في سكرة إبراىيـ

أكؿ مف يكسى مف الخبلئؽ يكـ القيامة ,كجاء أثر عف مجاىد عف ابف عباسأف إبراىيـ يؤتى لو
بكرسي عمى يميف العرش ,فيكسى حمة تشرئب إليو أعناؽ البشر ,كىنا في سكرة ابراىيـ في ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼإبراىيـ ,إبراىيـ يخشى عمى
نفسو كذريتو عبادة األصناـ فإبراىيـ  ىك صاحب القمب الميف كالعقيدة الثابتة ,كىك أبك األنبياء
كمف أكلي العزـ مف الرسؿ ,كىك إماـ لمناس أعطاه اهلل رشده كجعؿ مقامو مصمى ,كىك الذم بنى

البيت يخاؼ عمى نفسو كذرتيو مف الشرؾ ,بقكلو تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ إبراىيـ ,كالسمؼ مما قالكه مف يأمف الفتنة بعد قكؿ إبراىيـﭽ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ما أعظمؾ مف نبي إذ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼأم " أييا المحسف
(ٔ)

إلي بإجابة دعائي في جعؿ القفر الذم كضعت بو كلدم بمدان عظيمان ".
ٌ
"بدأ إبراىيـ دعاءه :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ فنعمة األمف نعمة ماسة باإلنساف,
عظيمة الكقع في حسو ,متعمقة بحرصو عمى نفسو .كالسياؽ يذكرىا ىنا ليذكر بيا سكاف ذلؾ البمد,

الذيف يستطيمكف بالنعمة كال يشكركنيا كقد استجاب اهلل دعاء أبييـ إبراىيـ فجعؿ البمد آمنان ,كلكنيـ
ىـ سمككا غير طريؽ إبراىيـ ,فكفركا النعمة ,كجعمكا هلل أندادنا ,كصدكا عف سبيؿ اهلل .كلقد كانت

دعكة أبييـ التالية لدعكة األمف :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ كيبدك في دعكة إبراىيـ الثانية
تسميـ إبراىيـ المطمؽ إلى ربو ,كالتجاؤه إليو في أخص مشاعر قمبو .فيك يدعكه أف يجنبو عبادة

األصناـ ىك كبنيو ,يستعينو بيذا الدعاء كيستيديو .ثـ ليبرز أف ىذه نعمة أخرل مف نعـ اهلل .كانيا
(ٕ)

لنعمة أف يخرج القمب مف ظممات الشرؾ كجياالتو إلى نكر اإليماف باهلل كتكحيده".

"كأجاب الحؽ سبحانو دعاء إبراىيـ فصار المكاف بمدان؛ كجعمو سبحانو آمنان أمانان عامان؛ ألف

أم بي ٍقعة مف بقاع األرض ال يتخذ مكانان يجمس فيو كيقيـ كيتكطٌف إال إذا ضمف لنفسو
اإلنساف في ٌ
أم
قكمات حياة كمف عدـ تفزيعو تفزيعان قكيان ,كىذا األمف ممطكب لكؿ إنساف في ٌ
أسباب األمف مف يم ٌ

أرض".

(ٖ)

الميـ ارزقنا األمف كاألماف في فمسطيف كفي كؿ ببلد المسمميف.

(ُ ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي,
الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,القاىرة )ِْْ /َُ( .

(ِ ) في ظبلؿ القرآف ,لسيد قطب)َُِٗ /ْ(,
(ّ ) تفسير الشعراكم (ُِ)ْٕٓٔ /
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كيقكؿ المفسر السعدم " :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ أم :الحرـ ﭽ ﭪ ﭼ
فاستجاب اهلل دعاءه شرعان كقد انر ,فحرمو اهلل في الشرع كيسر مف أسباب حرمتو قد انر ما ىك معمكـ,
(ٔ)

حتى إنو لـ يرده ظالـ بسكء إال قصمو اهلل كما فعؿ بأصحاب الفيؿ كغيرىـ.

طمب إبراىيـ  مف ربو األماف في ىذا البمد فاستجاب اهلل دعاءه فأمنو في ىذا البمد,
كطمب إبراىيـ مف ربو بقكلو :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ,كما قالو الجزائرم في تفسيره  ":أم
اجعؿ مكة بمدا آمنا يأمف كؿ مف دخمو ,أبعدني أف نعبد األصناـ :عف أف نعبد األصناـ.

أضممف كثي ار مف الناس :أم بعبادتيـ ليا ,مف تبعني فإنو مني :أم مف اتبعني عمى التكحيد

فيك مف أىؿ ممتي كديني".

(ٕ)

كىنا يقكؿ الجزائرم في تفسيره " :الذرية أم مف بعض ذريتي كىك إسماعيؿ مع أمو

(ٖ)

ىاجر".

يؿ :أىر ىاد بنً ً
ً
اع ٍد بنً َّي عف ًعب ى ً
اع ٍدنًي ,كب ً
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ",ب ً
يو ًم ٍف
ىص ىن ًاـ ق ى ى ى
ى ىٍ ى
ىى
ادة ٍاأل ٍ
ً
يو كبنًي بنً ً
ً ً ًً
يع
يو ,ىكًق ى
كدا ىح ى
صٍمبًوي ىك ىك يانكا ثى ىمانًىي نة ,ىكًق ى
اف ىم ٍك يج ن
اؿ ىد ٍع ىكتًو م ٍف ىبن ى ى ى
يؿ :أ ىىر ىاد ىم ٍف ىك ى
ي
يؿ :أ ىىر ىاد ىجم ى
ً ً ً
يؿ ًمف أَّىنو لىـ يعب ٍد أ ً
ً
يذ ّْريَّتً ًو ما تىىناسميكا ,كيؤي ي ً
ص ىن نما")ٗ( .
ّْد ىذل ىؾ ىما ق ى ٍ ي ٍ ى ٍ ي ى
يـ ى
ى ى يى
ى
ىح هد م ٍف أ ٍىكىالد إ ٍب ىراى ى
كالشجر.

كقد استجاب اهلل دعكة إبراىيـ فكانت مكة بمدان آمنان عمى الدكاـ لئلنساف كالطير ,كالنبات
كالطمب الثاني في ىذا الدعاء :جعؿ العبادة خالصة هلل تعالى عمى منيج التكحيد ,كاجتناب

عبادة األصناـ ,كاألصناـ ىي المنحكتة عمى خمقة البشر ,كما كاف منحكتا عمى غير خمقة ,فيي
أكثاف .ككانت ىذه األصناـ سببا لمضبلؿ ,كعرضة لئلضبلؿ كالغي ,كسكء األعماؿ كانحدار مستكل

السبلـ في دينو كاعتقاده كسار عمى منيجو في اإليماف
الكرامة اإلنسانية .فمف ٌ
صدؽ إبراىيـ عميو ٌ
سنة إبراىيـ كطريقتو .كمف خالفو كعصاه فيك ليس عمى ممٌة
باهلل كالتكحيد الخالص هلل ,فإنو عمى ٌ
(٘)

إبراىيـ ,كأمره إلى اهلل الغفكر الرحيـ ,كىذه شفاعة في العصاة غير الكفار." .

" كبأمر مف اهلل  -تبارؾ كتعالى -أسكف ذريتو إسماعيؿ كأمو ىاجر بكاد غير ذم زرع
مكة المكة ,كمف قكلو تعالى في قكؿ سيدنا إبراىيـ:ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ .في ىذه
القصة لسيدنا إبراىيـ كمرحمة إسكانو لذريتو في مكاف أمره اهلل باسكاف ذريتو فيو ,كنفيـ مف التعبير
ص ٍخرية ,كليست أرضنا يمكف استصبلحيا,
في ىذه اآلية أف
ى
المكاف ال يصمح لمزرع؛ ذلؾ أنو أرض ى
(ُ ) تفسير السعدم (ص)ِْٔ :
(ِ ) أيسر التفاسير لمجزائرم (ّ)ُٔ /
(ّ )المرجع السابؽ (ّ )ِٔ /بتصرؼ
(ْ ) فتح القدير لمشككاني (ّ)ُّْ /

(ٓ ) التفسير الكسيط لمزحيمي (ِ.)َُِّ /
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إبراىيـّٕ :
أمؿ في زراعتيا بمجيكد إنساني ,كليس أماـ
كىق ٍكؿ إبراىيـ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ
 ,أم :ال ى
كجكد الرزؽ في ىذا المكاف إال العطاء الرباني .كلـ ي يك ٍف اختيار المكاف نتيجة ىب ٍح وث مف إبراىيـ -
إليي ,فسبحانو ىك الذم أمر بإقامة القكاعد مف البيت المحرـ ,كىك مكاف مف
 -كلكف بتكميؼ ٌ

اختيار اهلل ,كليس مف اختيار إبراىيـ .--

أف يينفٌذ بعشؽ؛ فيك يأخذ
فيذا يعني حيثية ّْ
الرضا بالتكميؼ ,كما داـ ىذا أم انر تكميفينا يجب ٍ
(ٔ)
تؤدل
ب التكميؼ؛ كثكاب القياـ بالتكميؼ" " .ىنا ليقيمكا الصبلة ياربنا كي ٌ
ثكابيف اثنيف؛ ثكاب يح ٌ
(ٕ)

المحرـ".
فرائضؾ مف الصبلة التي أكجبتيا عمييـ في بيتؾ
ٌ

(ٖ)

قاؿ ابف عباس ":ﭽﮐ ﮑ ﭼ لكي يتمكا الصبلة نحك الكعبة".

بأسكنت كتخصيصيا ّْ
بالذ ً
كر مف بيف
متعمؽ
متبركيف بو كىك
"ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
ه
ي
ٌ
ي
متكجييف إليو ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
االىتماـ
الصبلة ك
العناية بإقامة
كماؿ
النداء كتكسيطيو إلظيار
ير
شعائر
سائر
الديف لفضميا كتكر ي
المقصد األقصى كالمطمب األسنى ُّ
ً
ككؿ ذلؾ
الغرض مف إسكانيـ بذلؾ الكادم البمق ًع ذلؾ
بعرض أف
ي
ى
(ٗ)

لتمييد مبادل إجابة دعائو كاعطاء مسئكلو الذم ال يتسنى ذلؾ المرياـ إال بو ".
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ "يقكؿ  -تبارؾ كتعالى -في ذكر دعاء سيدنا

الن ً
اج ىع ٍؿ أى ٍف ًئ ىدةن ًم ىف َّ
اس تى ٍي ًكم ًإىل ٍي ًي ٍـ لك قاؿ  فاجعؿ أفئدة الناس تيكم إلييـ مف بغير
إبراىيـ ىف ٍ
مف لما بقى عمى ظير األرض إنساف إال كذىب إلييـ بقمبو كلبو ,انظر آيةَٔ مف سكرة غافر ﭽ
ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ,كقد استجاب اهلل إلبراىيـ  دعاءه؛ فحممت الثمار مف سائر األقطار إلى
(٘)

الحرـ قبؿ أف يتذكقيا".

يقكؿ ابف كثير في

ص ىارل ىك َّ
ىك َّ
اس يكمُّيي ٍـ ,ىكلى ًك ٍف
الن ي
الن ى

الن ً
اؿ" :أى ٍفئً ىدةى َّ
اس"
تفسيره :لى ٍك قى ى
ص ًب ًو
اختى َّ
ىق ى
اؿ :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ ىف ٍ

كد
ىال ٍزىد ىح ىـ ىعمى ٍي ًو فى ًار يس ىك ُّ
كـ ىكاٍل ىييي ي
الر ي
()ٙ
ً
كف".
اٍل يم ٍسم يم ى

قاؿ الطبرم" :ال يجكز ألحد أف يتعمؽ بيذا في طرح كلده كعيالو في أرض مضيعة اتكاال

عمى العزير الرحيـ كاقتداء بفعؿ إبراىيـ الخميؿ كما تقكؿ غبلة الصكفية في حقيقة التككؿ فإف ابراىيـ

فعؿ ذلؾ بأمر اهلل لقكلو في الحديث آهلل أمرؾ بيذا؟ قاؿ :نعـ"(.)ٚ
(ُ ) تفسير الشعراكم (ُِ.)ْٕٕٓ -ٕٕٓٓ /
(ِ ) تفسير الطبرم.)ِٓ /ُٕ(,
(ّ ) تنكير المقباس ,لفيركز أبادم(,ص)ُِْ :
(ْ ) تفسير أبي السعكد (ٓ)ِٓ /
(ٓ ) أكضح التفاسير ,لمحمد الخطيب (ُ)ِّ /
(ٔ ) تفسير ابف كثير(ْ)ُْٓ /
(ٕ ) تفسير الطبرم (ُٕ)ُٗ /
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ﭽ ﮘ ﭼ " أل ذربتى الذيف أسكنيـ ىناؾ أك مع مف ينحاز إلييـ مف الناس كانمالـ

ىىمىوي ًم ىف الثمرات ىم ٍف آمف ًم ٍنييـ باهلل كاليكـ األخر
َّ
يخص الدعاء بالمؤمنيف منيـ كما في قكلو كارزؽ أ ٍ
و
يحصؿ فييا ذلؾ أك
ل
ي
قر ن
ن
اكتفاء بذكر إقامة الصبلة ﭽﮙﮚ ﭼ مف أنكاعيا بأف بجعؿ بقرب منو ي

ً
ً
األقطار
يجبى إليو مف
الشاسعة كقد حصؿ كبلىما حتى إنو يجتمعي فيو الفكاكوي الربيعيةي كالصيفيةي
و (ٔ)
كالخريفيةي في و
يكـ كاحد ".

دعاء إبراىيـ عميو السبلـ؛ ككجدنا
" فيـ في مكاف ال يمكف زراعتو .كقد تقبَّؿ الحؽ سبحانو
ى
التطبيؽ العممي في قكلو الحؽ :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
القصص (ٕ)

﮵﮶ ﮷﮸ ﭼ

".

" فإف قمكب بعض الناس عندما تيفكا إلى مكة كتميؿ إلى الحج كالعمرة تككف سببا في نقؿ
األرزاؽ كالخيرات إلى مكة ,كقكلو :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ دعاء آخر بأف يرزؽ اهلل
بنيو مف الثمرات ليشكركا اهلل تعالى عمى ذلؾ فكجكد األرزاؽ كالثمرات مكجبة لمشكر ,إذ النعـ
(ٖ)

تقتضي شك نار".

قاؿ ابف جرير" :يقكؿ تعالى مخب انر عف إبراىيـ خميمو أنو قاؿ:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﭼأم أنت تعمـ قصدم في دعائي كما أردت بدعائي ألىؿ ىذا البمد ,كانما ىك القصد إلى
رضاؾ كاإلخبلص لؾ ,فإنؾ تعمـ األشياء كميا ظاىرىا كباطنيا ال يخفى عميؾ منيا شيء في
عز َّ
األرض كالفي السماء ,ثـ حمد ربو َّ
كجؿ عمى ما رزقو مف الكلد بعد الكبر فقاؿ :ﭽ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼإبراىيـ)ٗ(".يقكؿ :الحمد هلل الذم
السف كلدم إسماعيؿ كاسحاؽﭽ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼيقكؿ :إف ربي لسميع
رزقني عمى كبر مف ٌ
دعائي الذم أدعكه بو)٘(.
ىم ىعمىى ًك ىب ًر ًسّْني ىك ًس ّْف
يقكؿ القرطبي في تفسيره :ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ" أ ٍ
ً
ً
ً
اؿ ٍاب يف ىعب و
اؽ ىك يى ىك ٍاب يف ًم ىائ وة ىكاثٍىنتى ٍي
ام ىأرىتًي ,قى ى
يف ىس ىنةن .ىكًا ٍس ىح ي
َّاس :يكًل ىد لىوي ًإ ٍس ىماعي يؿ ىك يى ىك ٍاب يف ت ٍس وع ىكتً ٍسع ى
ٍ
ّْ ً ً
اؽ ىب ٍع ىد ىع ٍش ور ىك ًم ىائ ًة ىس ىن وة ﭽ ﯁ ﯂ 
يـ بًًإ ٍس ىح ى
ىع ٍش ىرةى ىس ىنةن .ىكقىا ىؿ ىس ًع ي
يد ٍب يف يج ىب ٍي ور :يبش ىر إ ٍب ىراى ي

  ﯨﭼ")ٙ(.

(ُ ) تفسير أبي السعكد(ٓ)ِٓ /
(ِ ) تفسير الشعراكم (ُِ)ٕٕٕٓ /
(ّ ) أيسر التفاسير لمجزائرم (ّ)ِٔ /
(ْ ) مختصر تفسير ابف كثير (ِ)َْٕ /
(ٓ ) تفسير الطبرم(ُٕ)ِٕ /

(ٔ ) تفسير القرطبي (ٗ)ّٕٓ /
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" ىكأخرج ٍابف اٍل يم ٍنذر ىعف ٍابف جريج( ىرحمياهلل) ًفي ىق ٍكلو:ﭽ ﯁ ﯂   
اؿ :ىفمىف ىيزاؿ مف يذ ّْريَّة ًإ ٍبر ً
كف اهلل تى ىعالىى ىحتَّى تقكـ
َّبلـ ىناس عمى اٍلف ٍ
اىيـ ىعمى ٍي ًو الس ى
يع ي
ﯨﭼقى ى ٍ
بد ى
ط ىرة ٍ
ى
َّاعة)ٔ(".
الس ى
ظا ىعمى ٍييىا مًقيما لً يح يد ً
كد ىىا ﭽ  ﯨﭼ أم كاجعميـ كذلؾ
ىم يم ىح ًاف ن
ﭽ ﯁ ﯂   ﭼ" أ ٍ
ي ن
مقيميف ليا (يعني بذريتو :بني إسماعيؿ الذيف تناسمت فييـ عرب الحجاز .كقيؿ أيضان عرب اليمف,

كذريتو اثنا عشر رجبلن كامرأة) ,ﭽﯩ ﯪ ﯫﭼ أىم ًفيما سأىٍلتي ىؾ ًف ً
يو ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ٍ ى ى
ً
ًَّ ً
ً
ً
ىم
اف ىى ىذا ىقٍب ىؿ أ ٍ
ىف ىيتىىب َّأىر م ٍف أىبًيو لما تبيف ىع ىد ىاكتيوي لمو  ﭽ ﯱ ﭼ{ ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى
ﭼ  ,ىك ىك ى
يف} أ ٍ
(ٕ)
يكمّْ ًي ٍـ".
ص ٍحبة لو كقي ٍدكة,
ﭽﯱ ﭼ"يدعك اإلنساف لممؤمنيف بالمغفرة؛ كما دعا إبراىيـ ؛ألنيـ كانكا ي
كتكاصى معيـ كتكاصكا معو بالحؽ كالصبر ,ككأف إبراىيـ  -  -صاحب الدعاء يدعك لممؤمنيف

َّ
أف يتقبميا يكـ يقكـ الناس
لم ٍف آمف ,كيرجك
الحؽ–سبحانوٍ -
مف ذريتو؛ كتمؾ دعكة كشفاعة منو ى
(ٖ)
لمحساب يككف حساب الخبلئؽ",

"كؿ امرئ بما كسب رىيف ,ككؿ إنساف يحاسب عمى أفعالو ما كاف س انر أك جي انر.ﭽﯲ ﯳ
ﯴ ﭼ يكـ يككف الحساب كتقكـ الحسنة كالسيئة فمف زادت لو الحسنة كجبت لو الجنة كمف
زادت لو السيئة كجبت لو النار ,كمف استكت لو حسنة كسيئة فيك مف أصحاب األعراؼ".

(ٗ)

العبر المستفادة من قصة إبراىيم
ُ -الدعكة إلى اهلل  ,قاؿ تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ يكسؼ.

ِ -الصبر عمى المصائب كتحمؿ األذل ,حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ قاليا إبراىيـ 
حيف ألقي في النار.

(٘)

(ُ ) الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ,عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي ,الناشر :دار الفكر
بيركت)ْٗ /ٓ( .
(ِ ) مختصر تفسير ابف كثير (ِ)َْٕ /
(ّ ) تفسير الشعراكم (ُِ)ٕٖٓٔ /

(ْ ) تنكير المقباس لفيركز أبادم( ,ص)ُِٓ :

() 5

انظر موقع طريق اإلسالم http://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=278400&st=40بت رف
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ٖ -اليجرة في سبيؿ اهلل  ,ىاجر سيدنا مف ببلده بابؿ في العراؽ إلى األرض
المقدسة كمف ثـ إلى مصر ثـ عاد إلى فمسطيف قاؿ تعالى :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ مريـ.

ْ -صدؽ التككؿ عمى اهلل مع األخذ باألسباب كىذا ما فعمتو أمنا ىاجر أـ إسماعيؿ
عندما تركيا إبراىيـ  كحيدة.
٘ -الفزع لمصبلة حاؿ الخكؼ ,كىذا ما حدث مع سيدنا إبراىيـ حيف ذىبت زكجتو سارة
إلى جبار مصر قاـ يدعك إلى اهلل كيصمي لو حتى عادت زكجتو سالمة غانمة بفضؿ اهلل
تعالى.
ٔ -االستغفار بعد الفراغ مف العبادة ,كىذا شأف األتقياء الصالحيف  ,فبعد بناء البيت
قاؿ سيدنا إبراىيـ ككلده إسماعيؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ البقرة.
ٕ -مف ترؾ شيئان هلل عكضو اهلل خي انر منو ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ مريـ.
ٖ-جزاء اهلل العظيـ لمطائعيف المخمصيف.

(ٔ)

ٗ -دائمان أف ندعك اهلل كال نصرفو لغيره سبحانو.

(ٕ)

َُ -أف يطمب اإلنساف مف ربو الكلد الصالح كيمح عمى اهلل بالدعاء بأف يعطيو كلد
صالح ينتفع بو ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ الصافات.
ٔٔ -اختيار الزكجة الصالحة.

(

4

(

2

) انظر مقا بعض الدروس المستفاد مح حيا نبي

إبراهيم  كتبه سهام عبيد

) انظر التفسير الميسر ( )2١5 /4بت رف.

3١

/http://ar.islamway.net/collection/10817

ُِ -أف نتأدب بالدعاء مع اهلل ,مع عدـ العجمة.
ُّ -أف الحمـ سبب لتحبيب الناس في الدعاة إلى اهلل ؛ قاؿ تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﭼ التكبة.
ُْ-كثرة الدعاء إلى اهلل فيك مف أكرـ كأعظـ العبادات كال شيء أكرـ منو.

(ٔ)

ُٓ -المشاكرة منيج أىؿ التقكل قاؿ تعالى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آؿ عمراف,ُٓٗ :
كىذا مستنبط مف قكؿ سيدنا إبراىيـ لكلده ﭽ ﰆ ﰇ ﭼ الصافات ,َُِ :كىذا درس في منيج
الشكرل في األسرة كالمجتمع كالدكلة.
ُٔ -أعظـ الضبلؿ محاكلة االنحراؼ في سبيؿ اهلل كجعمو عكجا.
ُٕ -الصبر عمى األذل في سبيؿ اهلل تعالى كالثبات عمى الديف دليؿ اإليماف ,كحب اهلل
تعالى .
ُٖ -خطكرة تقميد اآلباء كاتباعيـ عمى ما ىـ فيو مف الباطؿ كأخطر ما يككف ىذا في
العقيدة.

(ٕ)

ُٗ -طمب المؤمف لمثناء الحسف مف بعده ال يتعارض مع إخبلصو هلل كال مانع فيو.
َِ -السخاء كالكرـ مف صفات األنبياء كالصالحيف.
قصة سيدنا إسماعيل :
قاؿ تعالى  :ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

ﭼإبراىيـ ,سنتكمـ بإذف اهلل -تبارؾ كتعالى -عف قصة سيدنا إسماعيؿ في سكرة إبراىيـ ىك ابف
إبراىيـ البكر ,ككلد أمنا ىاجر -عمييا السبلـ ,-حيث سار إبراىيـ ككضعيا كابنيا إسماعيؿ بكاد
غير ذم زرع في مكضع مف مكة.

(ُ )انظر تفسير الشعراكم (ٗ)ّٓٓٓ /بتصرؼ

(ِ ) مقاؿ بعنكاف لمدعاة  :اثنتا عشرة كسيمة لكتـ الغيظ ,د .قذلة بنت محمد القحطاني
/http://www.saaid.net
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ذكر اهلل تبارؾ كتعالى في كتابو العظيـ ثبلث مشاىد مر بيا سيدنا إسماعيؿ  ,كما مف
مشيد إال ككاف عبارة عف محنو كاختبار لكؿ مف إبراىيـ كاسماعيؿ -عمييما السبلـ.-

المحنو األولى :ىي أمر اهلل إبراىيـ كاسماعيؿ -عمييما السبلـ -كأمو في كاد مقفر غير

ذم زرع ال ماء كال طعاـ ,فما كاف مف سيدنا إبراىيـ إال االستجابة ليذا األمر الرباني.

سار سيدنا إبراىيـ كابتعد عف أمنا ىاجر كعف ابنو إسماعيؿ كأخفي الجبؿ رؤية إسماعيؿ

كأمو ,كىنا رفع إبراىيـ  يديو إلى السماء كقاؿﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ

ىاج ىر -فيما
ﮝ ﭼإبراىيـ" .كقاؿ إبراىيـ خميؿ الرحمف ىذا القكؿ حيف أسكف إسماعيؿ كأمو ى
()4
يذ ًكر -مكة".
رزؽ اهلل سيدنا إبراىيـ رغـ كبر سف زكجتو قاؿ ابف عباس " :كلد إسماعيؿ كىك ابف
()2

تسع كتسعيف سنة",

لـ يكف بيت اهلل قد أعيد بناؤه بعد ,كلـ تكف الكعبة قد بنيت ,ككانت ىناؾ

حكمة عميا مف عند اهلل عندما أمر اهلل إبراىيـ أف يضع ابنو إسماعيؿ في مكضع مف مكة .

فإسماعيؿ  تيرؾ مع أمو في ىذا المكاف القفر ال ماء كال زرع كال مقكمات حياة ,كال
ندرم أف ىناؾ حكمةن عظيمةن عند اهلل أف إسماعيؿ ككالدتو مف سيككناف المسئكليف عف بناء

الكعب ة فيما بعد ,ككانت حكمة اهلل أف يسكف أحد في ىذا الكادم ,ليمتد إليو العمراف ...باقي
القصة ذكرتيا في قصة إبراىيـ.

كعندما انفجرت تحت قدمي إسماعيؿ بئر زمزـ كفار الماء مف البئر أنقذت حياة الطفؿ
كاألـ ,األـ غرفت بيدىا كشكرت اهلل كشربت كسقت طفميا إسماعيؿ ,كمف ىذه المحظة بدأت

الحياة تدب في ىذه المنطقة القفر ,كيؼ ال كىي القائمة :إذف لف يضيعنا اهلل ,كعـ الخير كالبركة

في ىذا المكاف ,كجاءت قكافؿ إلى ىذا المكاف مع عديد مف الناس لكجكد الماء فيو ببئر زمزـ,

كبدأ بحمد اهلل العمراف يمؤل المكاف.

أما المحنة الثانية " :إلسماعيؿ  فيي الذبح عندما بشر إبراىيـ بالغبلـ قاؿ :ﭽ

أم ًحٍموـ ييعادؿ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼالصافات ,كحميـ صفة لمغبلـ كىك سيدنا إسماعيؿ أنو حميـ ك ُّ
ؤم ير ىستى ًج يدنًى إف شاء اهلل مف
حممو حيف عرض عميو أبكه الذبح فقاؿ :يأبت افعؿ ىما تي ى
ى
( ) 4تفسير الطبرم )ُٗ /ُٕ(,
(ِ ) تفسير الطبرم (ٗ)ّٕٓ/
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ً
مما نعتيـ ً
مانعت المَّوي األنبياء-عمييـ الصَّبلةي كالسَّبلـَّ -
بالحٍمًـ َّ
كجكده
لعزًة
الصابريف ,كقيؿ:
بأقؿ َّ
ى
ى
ي
اىيـ كابنو إسماعيؿ")4(.
ى
غير إبر ى
بدعاء سيدنا إبراىيـ أف ييبو اهلل كلدان مف الصالحيف ,فكانت اليبة ىي ميبلد سيدنا

إسماعيؿ ,بغبلـ حميـ ,ذم حمـ كصبر كثير يكلد لو ,كلما بمغ مف العمر ما أصبح يقدر منو
عمى العمؿ كابف سبع سنيف فأكثر بمعنى أصبح ذا رأم رشيد )2(.
كشب كبمغ ابف ثبلث عشرة سنة ,امتحف اهلل تعالى األب إبراىيـ كاالبف
" كبر إسماعيؿ
ٌ
إسماعيؿ بقصة الذبح ,كأعقب ذلؾ االمتحاف بشارة أخرل بإسحاؽ نبيا مف الصالحيف ,مباركا
عميو كعمى إبراىيـ".

()3

فمما كبر إسماعيؿ  قاؿ لو أبكه إبراىيـ :يابني ,إني رأيت في المناـ أني أذبحؾ,
ليستعد لتنفيذ أمر اهلل ,كيثاب عمى انقياده كطاعتو لربو ,كليعمـ صبره ألمر
فما رأيؾ؟ أخبره بذلؾ
ٌ
اهلل ,فأجابو إسماعيؿ قائبلن :امض لما أمرؾ اهلل مف ذبحي ,كافعؿ ما أكحي إليؾ ,سأصبر عمى

القضاء اإلليي ,كأحتسب ذلؾ عند اهلل  ,فمما استسمـ األب كابنو ألمر اهلل كطاعتو ,كأسمما
فكضا إلى اهلل في قضائو كقدره كألقى إبراىيـ عمى األرض ابنو عمى جنبو مستسممان
أنفسيما ,أم ٌ
لقضاء اهلل ىكتىمَّوي لًٍم ىجبً ً
يف كضعو بقكة ,كىنا نادل الممؾ إبراىيـ مف الخمؼ بعدئذ ,كقد حصؿ
مصدقان بمجرد العزـ ,كاف لـ تذبح)4(.
المقصكد مف رؤياؾ ,كتحقؽ المطمكب ,كصرت صادقان
ٌ
الصبر سمة عظيمة مف سمات سيدنا إسماعيؿ؛ فيك صابر عمى أم حاؿ ,كعمى كؿ

حاؿ كربما استعذب ىذا االبف أف يمكت ذبحان بأمر مف اهلل –تعالى ,-كىنا تمتقي محبة االبف

كأبيو هلل ,كابراىيـ  يكتشؼ أف ابنو ينافسو فيحب اهلل ىنا إسماعيؿ يرقد ككجيو لؤلرض رحمة
بو كيبل يرل نفسو كىك يذبح؛ كىنا إبراىيـ  يرفع السكيف طائعان ألمر ربو فمما أسمما كىذا ىك

إسبلمنا العظيـ أف نعطي هلل كؿ شيء كال يبقى شيء إال نعطيو هلل راضيف مستسمميف ,كمما
أشعرني بمعية اهلل مع كؿ مف يعطيو كيرضيو ,أف سيدنا إبراىيـ بعد أف قرر أف يذبح كلده طاعة

كتسميمان هلل بعد أف بمغ كلده إسماعيؿ ثبلث عشرة عامان ,كأكرمو اهلل بأف فدل إسماعيؿ بذبح

(ُ ) تفسير أبي السعكد)ُٗٗ /ٕ( ,
(ِ ) انظر أيسر التفاسير لمجزائرم (ْ)ُْٗ /
(ّ ) التفسير الكسيط لمزحيمي (ّ)َُِٖ /

(ْ ) انظر المرجع السابؽ (ّ )ُُِٖ /بتصرؼ يسير
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عظيـ في نفس الكقت بشره اهلل بشارة عظيمة بعد كشؼ ىذا الببلء بكالدة إسحاؽ ,كما أعظـ

عطايا اهلل ,كما أكثر رحماتو عمى عباده المتقيف.

المحنة الثالثة-اختبار كاف صعبان:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼالبقرة ,ىذا االختبار كىذه المحف ال تمس إبراىيـ كاسماعيؿ -عمييما
السبلـ ,-بؿ تمس مبلييف البشر مف المسمميف إلى يكـ القيامة ,فيي ميمة صعبة جبارة ىك ٌك ىؿ
اهلل– تعالى -بيا ىذيف النبييف الكريميف ,فيذه الميمة ميمة بناء بيت اهلل تعالى في األرض.
أمر قد أمره اهلل بو ,فما كاف رد
بمغ إسماعيؿ أشده ىنا جاءه أبكه كطمب منو أف يمبي ان

ابنو إسماعيؿ إال قكلو :فاصنع ما أمرؾ بو ربؾ ,كاستعد سيدنا إسماعيؿ لعكف كالده كمساعدتو
كالكقكؼ معو جنبان إلى جنب ,ككاف ما أمر اهلل إبراىيـ بو كىك بناء بيت في صحف منخفض في

ىذا المكاف؛ إذ إف إبراىيـ كاف يعرؼ بتكجيو مف اهلل ببقعة خاصة مف الكادم فييا بيت اهلل الحراـ

أكؿ بيت كضع لمناسفي األرض  ,-كىك كما دلت الركايات كالتفاسير أنو أكؿ بيت عبد فيو اهلل-تبارؾ كتعالى.-

كأكؿ مف ىبط عمى األرض آدـ  ,كاليو يرجع فضؿ البيت الحراـ أكؿ مرة ,لما
اب  ,قى ى ً
ً
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
ىخبً ٍرنًي ىع ًف
اف ٍب ًف ىس و
اج ,قى ى
ب أٍ
اؿ ل ىك ٍع وب :ىيا ىك ٍع ي
ذكره " يعثٍ ىم ى
اؿ :ىبمى ىغني أ َّ ى ى
ب " :أ ٍىن ىزلىو المَّو تىعالىى ًمف السَّم ً
اؿ
آد ىـ ىعمى ٍي ًو الس ى
َّبل يـ ,فىقى ى
اٍل ىب ٍي ًت اٍل ىح ىرًاـ ,قى ى
اء ىياقيكتىةن يم ىج َّكفىةن ىم ىع ى
اؿ ىك ٍع ه
ى
ي ي ى
ى
ً
صمَّى ىح ٍكلىوي ىك ىما
اؼ ىح ٍكلىوي ىك ىما ييطى ي
آد يـ إً َّف ىى ىذا ىب ٍيتًي أ ٍىن ىزٍلتيوي ىم ىع ىؾ ييطى ي
لىوي :ىيا ى
اؼ ىح ٍك ىؿ ىع ٍرشي ,ىكيي ى
اع ىده ًمف ًحجاروة ,ثيَّـ ك ً
ً
ً
ت ىعمى ٍي ًو ,فى ىكا ىف
صمَّى ىح ٍك ىؿ ىع ٍرًشي ,ىكىن ىزلى ٍ
ض ىع اٍل ىب ٍي ي
يي ى
ت ىم ىعوي اٍل ىم ىبلئ ىكةي فى ىرفى يعكا قى ىك ي ٍ ى ى
ي
ش ,كي ّْ ً
صمَّى ًع ٍن ىد اٍل ىع ٍر ً
ش,
كؼ ىح ٍكلىوي ,ىك ىما يي ى
آد يـ ىعمى ٍي ًو الس ى
ط ي
َّبل يـ ىيطي ي
ى
صمي ع ٍن ىدهي ىك ىما يي ى
اؼ ىح ٍك ىؿ اٍل ىع ٍر ً ى ي ى
ً
ؽ المَّو قىكـ ينك وح ,رفىعو المَّو ًإلىى السَّم ً
اع يده"(ٔ) ثـ بعد ذلؾ قاـ ّّ
كؿ مف األب
ىفمى َّما أ ٍ
اء ,ىكىب ًق ىي ٍ
ى ىي ي
ت قى ىك ي
ى
ىغ ىر ى ي ٍ ى
كابنو بالحفر عمى أساس الكعبة ,كتعاكنا مع بعضيما عمى رفع قكاعده ,حيث كاف إسماعيؿ يأتي
بالحجارة كابراىيـ يبني ,كىنا ال بد أف نعرؼ أف ىذه المرحمة مرحمة رفع القكاعد تحتاج إلى
معكنة ,ليذا ظير إسماعيؿ في ىذه المرحمة ,يقكؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼالبقرة ,فميمة إبراىيـ رفع القكاعد فقط مع سيدنا
(ُ ) أخبار مكة أخبار مكة كما جاء فييا مف األثار ,أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الكليد
بف عقبة بف األزرؽ الغساني المكي المعركؼ باألزرقي ,تحقيؽ :رشدم الصالح ممحس ,الناشر :دار األندلس

لمنشر  -بيركت (ُ)َْ /
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إسماعيؿ  ,أما القكاعد فكانت مكجكدة قبؿ إبراىيـﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﭼآؿ عمراف ,بعد رفع القكاعد كعناء البيت تكجيا  -عمييما السبلـ  -إلى ربيما
بالدعاء ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼالبقرة ,جعؿ إبراىيـ لمبيت ركنيف فقط :ركف
الحجر األسكد ,كالركف اليماني ,كبعد رفع القكاعد بكساطة إبراىيـ كاسماعيؿ  -عمييما السبلـ-
ترؾ إبراىيـ سيدنا إسماعيؿ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ -كعيد بكالية البيت إلى سيدنا إسماعيؿ

.

الدروس والعبر المستفادة من قصة إسماعيل 
ٔ -بر الكالديف كطاعتيما عبلمة مف عبلمات الصبلح كالتقكل لدل األبناء.

(ٔ)

ِ -كؿ شيء بمشيئة اهلل كال يقع إال ما أ ارد اهلل فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف.
ّ-الصبر مف عبلمات كصفات الصالحيف كسيدنا إسماعيؿ كاف نمكذجان في الصبر
كاالمتثاؿ مف التكاليؼ الشرعية.
ْ -مف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجا ,كالتزاـ كالطاعة هلل سبب النجاة كالتمكيف قاؿ تعالى:ﭽ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الطبلؽ.
ٓ -رسالة جميع الرسؿ ىي الدعكة إلى تكحيد اهلل كنبذ الشرؾ كالكفر.
ٔ -عمى المؤمف تنفيذ حكـ اهلل كقضائو كااللتزاـ بشرعو كأحكامو.
ٕ -أىمية الصدؽ في الكعد  ,كذلؾ مف خبلؿ الجمع بيف حقيقة الرسالة كالنبكة كىذا دليؿ
عمى عظمة مكانة سيدنا إسماعيؿ . 
ٖ -اشتغاؿ اإلنساف بتكميؿ غيره بعد تكميؿ نفسو.
ٗ -استقامة األقكاؿ كاألفعاؿ دليؿ التقكل.

(

4

) انظر مقا القرآح الكريم يؤكد بر الوالديح وطاعتهما في غير مع ية

http://www.alukah.net/sharia/0/72367/#ixzz3ZgCYpAr5
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د .محمد منير الجنباز:

َُ -في خيرية اإلنساف ال بد أف يككف ألىمو في البدء كما قاؿ خيركـ خيركـ ألىمو.

(ٔ)

ُُ -التضحية في سبيؿ اهلل ميما كاف الثمف باىضان.
ُِ -الترىيب مف ترؾ الصبلة أك التقصير بيا.
ُّ -بناء بيكت اهلل كرعايتيا كالقياـ عمى خدمتيا عبلمة مف عبلمات األتقياء.
ُْ -التسميـ المطمؽ ألمر اهلل تعالى.
ُٓ -االبتبلء اختبار لئليماف كالمحف تعقبيا المنح..

قصة إسحاق 

جاء ذكر إسحاؽ  في سبعة عشر مكضعان في القرآف ,ككاف الحديث عنو مرتبطان بالحديث
عف أبيو إبراىيـ.

قاؿ ابف كثير في تفسيره  " :ي ٍخبًر تىعالىى أَّىنو كى ًً ً
ط ىعف ًفي
ىف ى
يـ ًإ ٍس ىح ى
اؽ ,ىب ٍع ىد أ ٍ
ي ىى ى
ي ي ى
ب إل ٍب ىراى ى
و
ً
ً
ً
ً
الس ّْ
كى ىما
كف إًلىى قى ٍكًـ ليكط ,فىىب َّش ير ي
اءتٍوي اٍل ىم ىبلئ ىكةي ىك يى ٍـ ىذاىيب ى
ام ىأرىتيوي " ىس ىارةي" م ىف اٍل ىكلىد ,فى ىج ى
ّْف ,ىكأىيً ىس يى ىك ىك ٍ
ت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
َّب ًت اٍل ىم ٍأرىةي ًم ٍف ىذلً ىؾ ,ىكقىالى ٍ
بًًإ ٍس ىح ى
اؽ ,فىتى ىعج ى

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼىكد,

كىب َّشركهي مع ك يج ً
كد ًه بًينيب َّكتً ًو ,ىكبًأ َّ
كع ًقبا ,ىك ىما قىا ىؿ :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
ىف لىوي ىن ٍس نبل ى
ى ي ىىي
ىعظى يـ ًفي ّْ
الن ٍع ىم ًة ,ﭽﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
الصافات ,ىك ىى ىذا أى ٍك ىم يؿ ًفي اٍلبً ىش ىارًة ,ىكأ ٍ

ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ىكد ,ككاف عمر إبراىيـ  حيف إذ مائة كاثنتا عشرة سنة ,كمف عظـ ىذه
كب في حياتكما فتقر
الكلىد  -إسحاؽ  -سيكلد لو كلد اسمو ىي ٍعقي ى
البشرل لمسيدة سارة أف ىذا ى
أعينكما كما قرت بكالده ,كما يتعارؼ عميو أف الفرحة بكلد الكلد تزيد الجد فرحان؛ ألف ذلؾ يبقي
النسؿ كالعقب.

كلد إسحاؽ كألبيو مائة سنة بعد أخيو إسماعيؿ بأربع عشرة سنة ,ككاف عمر سارة حيف

بشرت بإسحاؽ تسعيف سنة ,ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

(

4

) أخرجه الترمي في سننه في كتاب المناقب باب فض أزواج النبي حديث رقم)7١3 /5( - 3135قا األلباني:
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حي .

الصافات ()4
ِ
يم ْاب ُن ا ْل َك ِر ِيم ْاب ِن
ر
ك
ل
ا
"

اهلل
رسكؿ
عف
".
ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﭼ
ْ
َ
ُ
()2
ِ ِ
ِ
ِ
الس َال ُم."-
يمَ -عمَ ْي ِي ُم َّ
وس ُ
س َح َ
ف ْب ُن َي ْعقُ َ
وب ْب ِن إِ ْ
ا ْل َك ِريم ْاب ِن ا ْل َك ِريمُ ،ي ُ
اق ْب ِن إ ْب َراى َ

كما ذكره أىؿ الكتاب أف إسحاؽ لما تزكج رفقا بنت بتكاييؿ في حياة أبيو كاف عمره

عاقر فدعا اهلل ليا فحممت فكلدت غبلميف تكأميف (عيصك
أربعيف سنة ,كأنيا كانت
ان
كيعقكب),كمف أبرز ما تعرض لو المؤرخكف في حياتو :

ميبلده كاف بشرل عظيمة بشرت بو المبلئكة سيدنا إبراىيـ كزكجو ىاجر بعد مضي مائة

عاـ مف عمر سيدنا إبراىيـ ,ككانت في التسعيف مف عمرىا ,فكانت لمبشارة بيجة كبيرة كأقر اهلل

عيف أمنا سارة.

 -تزكج إسحاؽ امرأة مف أىؿ أبيو في أرض بابؿ بالعراؽ.

أثبت القرآف إثبات نبكة إسحاؽ  كرسالتو ,كأف اهلل أكحى إليو ,كأنزؿ إليو طائفة مف الشرائع.-أثبتت اآليات أنو عميـ كنبي مف الصالحيف ,كأف اهلل بارؾ عميو كأثنى عميو.

 ىك أبك إسرائيؿ يرجع إليو نسؿ بني إسرائيؿ ,كعاش إسحاؽ مف العمر مائة كثمانيف سنة,كدفف بجكار أبيو في حبركف كىي قرية في فمسطيف -مدينة الخميؿ.-

 -ذكر النبي أف سمسمة ذرية إبراىيـ كاسحاؽ (سمسمة كراـ)؛ إذ حكت أنبياء اهلل –تعالى-

يكسؼ كيعقكب كاسحاؽ كابراىيـ -عمييـ السبلـ  ,-فقد جاء في حديث أبي ىريرة عف رسكؿ
ً ً
ً
ً
ً
يـ -ىعمى ٍي ًي يـ
كب ٍب ًف إً ٍس ىح ى
كس ي
ؼ ٍب يف ىي ٍعقي ى
يـ ٍاب يف اٍل ىك ًريـ ٍاب ًف اٍل ىك ًريـ ٍاب ًف اٍل ىك ًريـ ,يي ي
اؽ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
اهلل "اٍل ىك ًر ي
()3
َّبل يـ."-
الس ى
 كاسحاؽ ىك كلد سيدنا إبراىيـ مف زكجتو سارة ,كانت البشارة بكالدتو مف المبلئكة إلبراىيـكسارة ,بش ار بيذه البشارة كابراىيـ كسارة لما مركا كىـ مجتازيف ذاىبيف إلى مدائف قكـ لكط

ليدمركىا عمييـ بسبب كفرىـ كفجكرىـ ,قاؿ تعالى في كصؼ إسحاؽ  :ﭽﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﭼ الصافات ,أم أف اهلل جعمو نبيان ييدم الناس إلى فعؿ الخيرات ,كجاء مف نسمو يعقكب.
كما نعرفو أف القرآف لـ يذكر عف سيرة إسحاؽ إال كمضات سريعة ,كال نجد في القرآف

كال في السنة كيؼ كانت حياة إسحاؽ كال بما أجابو قكمو ,ككؿ ما نعرفو أف اهلل أثنى عميو بأنو

(ُ ) تفسير ابف كثير (ّ)ِٕٗ /

(ِ ) أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ باب قى ٍكلً ًو ﭽﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷﭼ ,حديث رقـ ْٖٖٔ(ْ)ُْٗ /

(ّ ) أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ باب قى ٍكًل ًو ﭽﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷﭼ ,حديث رقـ ْٖٖٔ(ْ. )ُْٗ /
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غبلـ حميـ كنبي مف الصالحيف ,ككذلؾ قاؿ تعالى في الثناء عميوﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

ص

 ,فدعا إسحاؽ إلى ديف اإلسبلـ كعبادة اهلل كحده

كأكحى إليو بشريعة مبينة ,كيترجح مف األثر أنو كاف رسكالن في أرض الكنعانييف (ببلد الشاـ في
فمسطيف)في البيئة التي عاش فييا سيدنا إبراىيـ.

كأكصى إبراىيـ ابنو إسحاؽ أف يتزكج مف أىؿ أبيو فتزكج إسحاؽ رفقة بنت ابف عمو,

كقد أنجبت :العيص ,كيعقكب كىك المسمى إسرائيؿ ,كاليو ينسب الييكد بنك إسرائيؿ فشب إسحاؽ

عمى أبكيف كريميف ,كنيؿ مف أبيو العمـ ,ككرث منو الحمـ ,كما كرثو مف إسماعيؿ ,إال أف

إسحاؽ برز في العمـ ,قاؿ تعالى:ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ الصافات ,كمف الركايات ما تقكؿ :إف إسحاؽ أرسؿ
إلى الكنعانيف في تمؾ األراضي التي يسكنكنيا (ببلد الشاـ فمسطيف) ,فمبث فييـ عم انر طكيبلن
يدعكىـ إلى اهلل كيعمميـ أحكاـ الشريعة التي جاء بيا إبراىيـ ,ككصفو اهلل بالقكة في الطاعة

كالبصائر في الديف كالعمـ فقاؿ :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭼص.

 -كاف كثي انر يذكر اليكـ اآلخر كالعمؿ لو كالدعكة إليو باإليماف كالتقكل ,كىـ أخيار

مطبكعكف عمى الخير.

 جعؿ اهلل النبكة في ذرية إبراىيـ مف كلديو :إسماعيؿ ,كاسحاؽ ,قاؿ تعالى :ﭽﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﭼالعنكبكت.ِٕ :

 -كمف كرامات سيدنا إسحاؽ أف حياتو منذ كالدتو حتى كفاتو فييا مف العبر كالعظات

ما فييا ,كىي سبللة نسؿ إسحاؽ ,فمف سبللتو يكسؼ الذم أكتي شطر الحسف ,كالناس
يدخمكف الجنة عمى صكرتو  ,كما أف اهلل يمف عمى العباد الصالحيف ,كما أعطى زكريا يحيى -

عمييما السبلـ -بعد أف بمغ مف الكبر عتيان.

َّ
كمف عمى إبراىيـ بإسحاؽ نبيان مف الصالحيف ,بؿ زاده بشرل بحفيد نبي لو اسمو يعقكب
ات
كأنو خير مف يخمؼ اإلنساف عمى نفسو كأىمو الذرية الصالحة؛ لقكؿ الرسكؿ  ":إِ َذا َم َ
ٍ
ِ
طع عممُ ُو إَِّال ِم ْن ثََال ثَ ٍة ِم ْن ص َدقَ ٍة ج ِ ٍ
ٍ
ِْ
صالِ ٍح َي ْد ُعو
س ُ
َ
ارَيةَ ،و ِع ْمم ُي ْنتَفَعُ ِبوَ ،و َولَد َ
َ
اإل ْن َ
ان ا ْنقَ َ َ َ َ
لَ ُو")4(.

(ُ) أخرجو النسائي في سننو في كتاب الكصايا باب فضؿ الصدقة عف الميتحديث ّّٓٔرقـ (ٔ)ُٓٔ /
صححو األلباني
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الدروس والعبر المستفادة من قصة إسحاق 
ٔ -عمى المؤمف أف يكثر مف األعماؿ الصالحة فيي أفضؿ عند اهلل كأكرـ.
ِ -بر الكالديف كطاعتيما كاإلحساف إلييما.
ّ -الصالح يستخرج اهلل لو ذرية صالحة تنفعو في الدنيا كبعد مكتو .

(ٔ)

ْ -الصدؽ مع اهلل في السر كالعمف صفة مف صفات األنبياء كالرسؿ كالصالحيف
ٓ -الذكر الحسف كالثناء باقيان بيف الناس إلى يكـ القيامة .

(ٕ)

ٔ –الذرية الصالحة عبلمة مف عبلمات رضى اهلل عمى العبد .
ٕ-مكانة فمسطيف العظيمة عند اهلل باستقرار كثير مف األنبياء فييا .
ٖ-جميع الشرائع جاءت بالتكحيد هلل تعالى.

قصة نوح  في سورة إبراىيم مع قومو
قاؿ تعالى:ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼإبراىيـ ,كقاؿ تعالى في حؽ نكح:ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

         ﭼ ىكد ,كمما جاء في األخبار الصحيحة التي
اد ًة المَّ ًو ىكعدـ اإل ىش ًار ىؾ بالمىوي ,كعمينا أف نعمـ
تي ٍخبًيريى ٍـ عف نكح أَّىنوي ىر يسك هؿ ًم ىف المَّ ًو ,ىي ٍد يعك إًلىى ًع ىب ى
أف جميع الرساالت السماكية تدعك إلى تكحيد اهلل كعدـ اإلشراؾ بو ,ىكىال ىي ٍسأىلييي ٍـ نكح  ىعمىى
يؼ كك ً
و
ً ً
اب لىوي فىقى ٍد ىن ىجا .ىكمما أي ٍخبًير قكمو
ضو
دعكتيـ أ ٍ
استى ىج ى
يع ,فى ىم ًف ٍ
ىج نرا ,ىب ٍؿ ىي ٍد يعك ىم ٍف لىق ىيوي م ٍف ىش ًر ى ى
بو أىنَّو ىال ي ًقدر عمىى التَّص ُّر ً
َّ
ؼ ًفي ىخ ىزائً ًف المَّ ًو ,ىكىال ىي ٍعمى يـ ًم ىف اٍل ىغ ٍي ًب إً َّال ىما أى ٍ
طمى ىعوي الموي
ى
ي ى
ى
ً ًَّ
ً
يف
ىب ىشهر يم ٍر ىسؿ كليس ىممؾ ًم ىف اٍل ىم ىبلئً ىك ًة ,يم ىؤي ه
َّد بًاٍل يم ٍع ًج ىزات .ىكىالأقك يؿ ىع ٍف ىى يؤىالء الذ ى

(

4

(

2

) انظرالتفسير المنير للزحيلي ()22١ /3

) انظر تفسير الطبر ( )364 /43بت رف
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ىعمى ٍي ًو ,ىك يىك
كنيي ٍـ
تى ٍحتىًق ير ى

اب ليـ عند اهلل  عمى إيمانيـ بؿ إف اهلل أعمـ بً ىما ًفي أ ٍىنفي ًس ًي ٍـ ,فىًإ ٍف ىك يانكا
كنيي ٍـ :إًَّنييـ ال ثىىك ه
ىكتىٍزىد ير ى
ً
َّ ً ً
ً
ً
ىح هد ىب ىشر ىب ٍع ىد ىما
اء اٍل يح ٍس ىنى ,ىكلى ٍك قى ى
طعى لىيي ٍـ أ ى
يم ٍؤ ًمن ى
يف ىباطننا ,ىك ىما يى ىك الظاى ير م ٍف ىحال ًي ٍـ ,ىفمىيي ٍـ ىج ىز ن
ً ()4
ظالً نما قىائً نبل ىما ىال ًعٍم ىـ لىوي بًو.
اف ى
آمينكا ,لى ىك ى
ى
قاؿ الطبرم " :يقكؿ تعالى ذكره :قاؿ قكـ نكح لنكح عميو السبلـ :قد خاصمتنا فأكثرت
كدعكاؾ أنؾ هلل
خصكمتنا ,فأتنا بما تعدنا مف العذاب ,إف كنت مف الصادقيف في ًعداتؾ ى

رسكؿ".

()2

قاؿ القرطبي " :ىكاٍل ىج ىد يؿ ًفي ىك ىبلًـ اٍل ىع ىر ًب المبالغة في الخصكمة"( ,)3كمما تجاكز بو الحد
قكـ نكح طمبيـ بتعجيؿ العذاب ,كطمب قكـ نكح  مف نكح أف يسرع ليـ بما يعدىـ بقكليـ

ىم ًم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب.ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ ًفي قى ٍكلً ىؾ ,فكاف مف قكلو ليـ إً ٍف أ ىىر ىاد
لوﭽﮞ ﮟ ﮠ ﭼأ ٍ
ً
ً
َّ
ض ىس ٍي نبل ىك ىج ىب نبل
يف بً ىكثٍىرتً يك ٍـ ,كىـ قكـ أ ٍ
يع ًجيبكا بً ىذل ىؾ ,ىك يانكا ىممىيئكا ٍاأل ٍىر ى
إً ٍى ىبل ىك يك ٍـ ىعذ ىب يك ٍـ .ىكما أنتـ بً ىغالبً ى
اجتًي ًادم ًفي إً ً
فأنتـ قكـ ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﭼ أ ً ً
ىم ًألَّىن يك ٍـ
يمان يك ٍـ ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼأ ٍ
ٍ
ىم إ ٍب ىبلغي ىك ٍ ى
ى
()4
ص نحا.
ىالتى ٍقىبمي ى
كف ين ٍ

"ككاف مف قكؿ نكح لقكمو:ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﭼىكد,يعني أف ذلؾ ليس
يدخؿ تحت قدرتي كانما يتكاله اهلل الذم كفرتـ بو كعصيتمكه يأتيكـ بً ًو
إلي كال ىك مما ي
مكككالن ٌ
ً
المكعكد فكأنو
إف تعمَّؽ بو مشيئتيو التابعةي لمحكمة كفيو ما ال ىيخ ٍفى مف تيكيؿ
عاجبلن أك آجبلن ٍ
أمر خارهج عف دائرة القيكل البشرية كانما يفعمو المَّ ًو ﭽ ﮭ ﮮﮯﭼ باليرب
قيؿ
ي
اإلتياف بو ه
()5
أك بالمدافعة كما تدافعكنني في الكبلـ".

قكـ نكح لـ ينفعيـ نصحو كدعاؤه كتحذيره ليـ مف عذاب اهلل كدعكتيـ إلى التكحيد إف
كاف اهلل يريد أف يغكيكـ أف يضمكـ عف اليدل فيك ربكـ أكلى بكـ مني ,كاهلل سترجعكف لو بعد

المكت فيجزيكـ بأعمالكـ.

()6

(ُ) انظر تفسير ابف كثير (ْ )ُّٖ /بتصرؼ
(ِ) تفسير الطبرم (ُٓ)َّّ /
(ّ) تفسير القرطبي (ٗ)ِٕ /
(ْ) انظر تفسير القرطبي (ٗ )ِٖ /بتصرؼ
(ٓ) تفسير أبي السعكد (ْ)َِْ /

(ٔ) انظر بتصرؼ تنكير المقباس ,لفيركز أبادم (ص)ُْٖ :

4١١

كمما قالو نكح لقكمو :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ,يقكؿ يأتيكـ اهلل بعذابكـ إف شاء فيعذبكـ كما
أنتـ بمعجزيف ,ﭽ   ﭼ قاؿ ابف عباس -رضي اهلل عنيما-يعني نكحان--
ى
قكـ نك وح إف نكحان افترل ماجاء بو مسنًدان إلى اهلل  ,يق ٍؿ يانكح إً ًف افتريتو فى ىعمى َّ
كمعناه بؿ أيقك يؿ ي
()4
ً
كف
إً ٍج ىرامى إثمي ككبا يؿ ما أجرمت ىكأ ىىن ٍا ىب ًرلء ٌم َّما تي ٍج ىريم ى
ىف الم ً
ً
صّْريف عمى الكفر ,كىك إقناط لو مف إيمانيـ
ىكأيكح ىى اهلل إلى ينبيو كنكح  أ َّ ي
ً َّ
ً
آم ىف سينجك مف عذاب اهلل ,يقكؿ اهلل
كا ه
كالمحاؿ الذم ال يص ٌح تكقٌ يعو إال ىم ٍف قى ٍد ى
عبلـ؛ لككنو ي
و
و
التغتـ بما كانكا يتعاطى ٍكنو مف التكذيب
بائس
حزىف
مستكيف ,ك َّ
تحزٍف ٍ
لسيدنا نكح :فىبلى ى
()2
ً
ً
الطكيمة فقد حاف كآف االنتق ًاـ منيـ.
اإليذاء في ىذه المدة
كاالستيزاء ك
" ىنا أمر اهلل سيدنا نكح بصناعة الفمؾ فقاؿ :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼىكد,ّٕ :
كالحؽ-سبحانو كتعالى-يقكؿ ىنا لنكح:ﭽ ﰆ ﰇ ﭼ ,أم :أكجد شيئان مف عدـ ,إال أف

ىذا الشيء سيصنع مف شيء آخر مكجكد ,ألف نكحان عميو السبلـ قد زرع مف قبؿ شجرة كعاشت
َّ
كتضخمت في الجذع كالفركع.
معو كؿ ىذه المدة الطكيمة,
كبدأ نكح عميو السبلـ في عممية ّْ
شؽ الشجرة ليصنع منيا السفينة التي بمغ طكليا كما

كمككنة مف ثبلثة
َّ
قيؿ ثبلثمائة ذراع كبمغ عرضيا خمسيف ذراعان ,كبمغ ارتفاعيا ثبلثيف ذراعان
أدكار لتسع المؤمنيف ,كزكجيف مف كؿ نكع مف حيكانات األرض كدكابّْيا كىكاميا كسباعيا

ككحكشيا.

تضخمت جدان لطكؿ َّ
َّ
المدة
كنحف قد عممنا أف الشجرة التي زرعيا نكح عميو السبلـ قد

التي قضاىا نكح في دعكتو لقكمو؛ كنعمـ أيضان أف جذع الشجرة ينمك دائريان بمقدار دائرة كؿ
مككف مف دكائر ,ككؿ دائرة تمثّْؿ عامان مف
عاـ .كحيف نقطع جذع الشجرة نجد أف قطر الجذع َّ

عمرىا.

كىكذا بمغ حجـ الشجرة ما يساعد نكحان عميو السبلـ عمى أف يصنع السفينة." .

()3

كأخذ سيدنا نكح ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼىكد ,لـ يترؾ قكمو غييـ كماىـ فيو مف ضبلؿ ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭼ طائفة مف أشرافيـ ككبرائيـ ﭽﭙ ﭚﭛﭼ كانكا يحسبكف ذلؾ عمبلن ىال ثمرة لو فيبني
(ُ)انظر تفسير أبي السعكد (ْ)َِٓ /بتصرؼ
(ِ)المرجع السابؽ (ْ )َِٓ /بتصرؼ

(ّ) تفسير الشعراكم (ُُ.)ُْٔٔ -َْٔٔ /

4١4

ليـ نكح  نتيجة ما يفعمكف كيقكؿ ليـ :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ,سبحاف اهلل أمر المَّو–تعالى-ىك األمر الككني كىك الغرؽ,
كالنجاة لمف نجا عمييا ,ﭽ ﭵ ﭶ ﭼىكد ,مكاف النار ,إف كؿ جزء مف األرض صار فيو تنكر
يفكر منو الماء ككانت معجزة اهلل أف يخرج الماء مف التنكر كيصير غرقان .كالتنكر في األرض
ليككف الغرؽ ,كليس في السفينة أم لما فار ككجدت أسباب الغرؽ أمر المَّو -سبحانو-نكحان أف
()4

يحمؿ في السفينة مف كؿ حي زكجيف اثنيف؛ ليككف التكالد في الحيكاف كالنبات بشكؿ عاـ.

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ىؤالء ركبكا السفينة ىنا قاؿ :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼىكد ,فباسـ اهلل تجرل عمى ىذا الماء ,كباسـ اهلل تستقر عمى
اليابسة ,بعد أف يأذف اهلل لمماء أف يغيض ,كلؤلرض أف تستقبؿ السفينة .فاهلل–سبحانو-ىك
المسير ليا ,كىك الممسؾ بيا .ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ يتجاكز عف سيئات مف يبسط لو يده
ٌ
بالتكبة ﭽﮙ ﭼ ال يؤاخذ الناس بظمـ الظالميف.

()2

يفرؽ الضبلؿ بيف االبف كأبيو ,حتى
كىنا سبحاف اهلل يحدث حدث عظيـ أال كىك كيؼ ٌ
إف االبف ميما اشتد عميو الببلء لف يستجيب ألبيو كيستمع لو ,ففي كقت تجرم فيو السفينة في
ككفر كجحكدان كيخرج
مكج كالجباؿ ينادم نكح ابنو أف يركب السفينة كلكننو أبى كيرفض كبرياء
ان

عف أمر أبيو  ,كىك يدعكه إلى ما فيو سبلمتو كنجاتو ,كىكذا يكفٌى ك ٌؿ مف األبك االبف جزاء ما
كسب فينجك األب بإيمانو ,كييمؾ االبف الكافر بكفره )3(,كحاؿ الماء الذم بدأ يرتفع بيف الكالد
كالكلد أثناء النقاش فكاف مف المغرقيف اليالكيف ,كتـ الحدث الرىيب كغمر الماء األرض كميا,

كلما تحقؽ المراد نجى اهلل أصحاب السفينة ,كأمر األرض أف تبتمع ماءىا الذم نبع منيا كاجتمع
عمييا  ,كأمر السماء أف تكؼ عف نزكؿ المطر كنادل الرب يا أرض ابمعي ماءؾ الذم تفجر

منؾ ,كياسماء كفي عف المطر فغاض الماء أينقص ,امتثاال لؤلمر اإلليي كقضي األمر أم
أنجز ما كعد اهلل بو نكحان مف ىبلؾ قكمو الظالميف كبعد رحمة اهلل .

كىكذا في سكرة إبراىيـ تذكير األمـ السابقة الذيف كذبكا بكؿ كقاحة كجرأة برساالت

الرسؿ ,جاءت رسميـ بمعجزات خارقة كدالالت كاضحة عمى تكحيد اهلل كصدؽ رسالتيـ فازدادكا
كف انر,فكانت نيايتيـ اليبلؾ ليككنكا عبرة لمف جاء بعدىـ.
(ُ ) انظر زىرة التفاسير ,ألبك زىرة (ٕ )َّٕٗ -َّٕٖ /بتصرؼ.
( ) 2انظر التفسير القرآني لمقرآف عبد الكريـ يكنس الخطيب ,الناشر :دار الفكر العربي القاىرة-َُُْ /ٔ(.
ُُُْ)بتصرؼ.

(ّ ) انظر المرجع السابؽ (ٔ )ُُُْ /بتصرؼ.
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الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح 
ُ -ال تدع مركب النجاة يفكتؾ كال تترؾ نفسؾ لمغرؽ في مفاسد الكفر كاالنحراؼ.

(ٔ)

ِ -أف ال نتأثر بالسخرية كاالنتقادات كأف نقكـ بأعمالنا عمى أكمؿ كجو ,كلك كقؼ سيدنا نكح
عف بناء السفينة  ,كلغرؽ المؤمف كالعاصي  ,قاؿ تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ىكد.

(ٕ)

ّ-أف نختار خير الرفقاء في صحبتنا في الحياة كالسفر كما اختار سيدنا نكح أصمح كأتقى الناس
لرككب السفينة.
ْ -كيؼ خطط سيدنا نكح أف بنى السفينة قبؿ الحدث استعداد لمنجاة بقكمو بأمر مف رب
العالميف.
ٓ -أف اهلل مع الجماعة كناصرىـ كمؤيدىـ كانفراد ابنو بعد المحاؽ بيـ كاف سبب ىبلكو.
ٔ -أف نعرض عف الجاىميف كنمضي في طريؽ الحؽ ميما كانت العقبات الصعبة التي
تكاجينا.
ٕ -دائما ال نتككؿ عمى األسباب بؿ نتككؿ عمى رب األسباب.

(ٖ)

ٖ -تشابو رد األقكاـ عمى رسميـ ككأنيـ متكاصكف بذلؾ.
ٗ -اهلل ثبت المؤمنيف في الدنيا كاآلخرة.
َُ -كجكب المسارعة في فعؿ الخير قبؿ فكات األكاف.
ُُ -كجكب االعتبار عند المركر بمساكف الذيف ظممكا أنفسيـ.

(

4

) انظرhttp://www.thqif.com/vb/showthread.php?t=11484

() 2
(

3

انظر التفسير الوسيط للزحيلي (,)4١44 /2بت رف.

) انظر محاضر التوك ال التواك للشيخ  ( :أحمد القطاح )

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=5877
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ُِ -اختيار اإلنساف لطريؽ الضبلؿ كالكفر يؤدم إلى أف يختـ اهلل عمى قمبو كيصرفو عف
معرفة الحؽ.
يمكموي عمى خطئو.
ُّ-عمى المؤمف أف ينصح أقرب الناس إليو كأف ى
ُْ -الداعية مأمكر بالدعكة كالببلغ كىك ييدم الناس ىداية البياف كاإلرشاد كبيا تنتيي ميمتو.
ُٓ -أصحاب الحؽ ىـ المنتصركف عمى أصحاب الباطؿ كالعاقبة ليـ في الدنيا كاآلخرة.
ُٔ -الدعكة إلى اهلل بالسر كالعمف ,ميما كانت الصعكبات .
ُٕ -أعمـ الناس باهلل  ىـ أنبياؤه كرسمو عمييـ الصبلة كالسبلـ.

(

4

) انظر تفسير الرّاز .242 /44 :
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(ٔ)

الغصلىالثالثى ى
ىالعوبواتىفيىضوءىدورةىإبراهوم ى
وفيو ثالثة مباحث-:
المبحث األول-حقيقة الموت في ضوء السورة.
المبحث الثاني-أحداث اليوم اآلخر في ضوء السورة.
المبحث الثالث-عالقة اإلنسان بالشيطان في ضوء السورة.
المبحث الرابع -القضاء والقدر في ضوء السورة.
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المبحثىاألول ى
حػوػظىالموتىفيىضوءىالدورة ى
المطمب األول -الموت لغ ًة واصطالحاً

الموت لغة:

اب اٍلقي َّكًة ًمف َّ ً
ً
يح ىي يد ُّؿ ىعمىى ىذ ىى ً
ص ًح ه
الش ٍيء ك ًم ٍنوي
ى
اء أ ٍ
ىص هؿ ى
يـ ىكاٍل ىك ياك ىكالتَّ ي
قاؿ ابف فارس" :اٍلم ي
ؼ اٍل ىح ىي ًاة")ٔ(.كقيؿ " :ىك السككف فكؿ ما سكف فقد مات ,كىك عمى المثؿ ,مثؿ قكؿ
تً :خ ىبل ي
اٍل ىم ٍك ي
باخ,
ماتت النار مكتان :أم برد رمادىا ,فمـ يبؽ مف الجمر شيء ,كقكؿ مات الحر كالبرد :أم ى
كماتت الريح :ركدت كسكنت ,كماتت الخمر :أم سكف غميانيا" (ِ).

فإذا كاف السككف أصؿ المكت في لغة ,فإف الحركة أصؿ الحياة ,فالحي مف كؿ شيء :نقيض

الميت ,كالجمع أحياء .كالحي :كؿ متكمـ ناطؽ ,كالحي مف النبات :ما كاف طريان ييتز(ّ).
ً
كيطمؽ المكت عمى ُّ
ؽ مف
مادىا فمـ ىي ٍب ى
النار ىمكتان إذا ىب ىرىد ىر ي
كؿ ما ىس ى
كف بعد حركة ,فيقاؿ :ماتىت ي
(ٗ)
يانيا.
ت ,يقاؿ :ماتىت ى
كس ىك ىن ٍ
يح أم ىرىك ىد ٍ
الخ ٍم ير أم سكف ىغمى ي
الجمر شيء ,كقاؿ :ماتىت الر ي
ت ى
كالممات مصدر بمعنى المكت :قا تعالى ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

األنعاـ.

الموت اصطالحاً:
المكت ىك زكاؿ الحياة ,كالمكت ضد الحياة كالضداف صفتاف كجكديتاف تتعاقباف عمى

مكضكع كاحد كيستحيؿ اجتماعيما ,كيجكز ارتفاعيما ,كزكاؿ الحياة ليس بضد الحياة ,كما أف

زكاؿ السككف ليس بضد السككف(ٓ),كىك مفارقة الركح لمبدف ,كانتقاؿ مف الحياة الدنيا إلى الحياة

اآلخرة(ٔ).

(ُ ) معجـ مقاييس المغة (ٓ)ِّٖ /
(ِ) لساف العرب.)ِٗ/ِ( ,

)ّ) انظر :المرجع السابؽ.)ُِِ/ُْ( ,
(ْ ) انظر المرجع السابؽ (ِ )َٗ /بتصرؼ
)ٓ) انظر :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ,زيف الديف بف إبراىيـ المعركؼ بابف نجيـ المصرم ,كفي آخره:
البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم ,كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ,طِ,

دار الكتاب اإلسبلمي(.صُُٓ)

)ٔ) انظر :بينات الرسكؿ  كمعجزاتو ,عبد المجيد الزنداني , ,دار اإليماف – القاىرة(.صُّٕ)
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"المكت صفة كجكدية خمقت ضد الحياة ,كباصطبلح أىؿ الحؽ قمع ىكل النفس فمف

مات عمى ىكاه فقد حيي بيداه".

(ٔ)

"كالمراد بالمكت انقطاع تعمؽ الركح بالبدف ك مفارقتو ك حيمكلة بينيما ك تبدؿ حاؿ ,ك

انتقاؿ مف دار إلى دار".

(ٕ)

المطب الثاني -أسماء الموت وأنواعو
أوالً-أسماء الموت

فمممكت أسماء عدة ,كلكف إف اختمؼ المسمى فالمضمكف متفؽ ,كمف أسمائو :المكت,

كالحتؼ ,كالمنكفَّ ,
كش يعكب ,كالساـ ,كالحماـ ,كالردل ,كالحيف ,كالثكؿ ,كالكفاة ,كاليبلؾ.

(ّ)

ثانياً-أنواع الموت بحسب أنواع الحياة:

األكؿ -ما ىك بإزاء القكة النامية المكجكدة في اإلنساف كالحيكاف كالنبات نحك قكلو تعالى:
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ

ؽ.ُُ :

الثاني -زكاؿ القكة الحساسة ,كمنو قكلو تعالى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

مريـ.ٔٔ :

الثالث -الحزف المكدر لمحياة ,كمنو قكلو تعالى :ﭽﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﭼ إبراىيـُٕ :يأتيو أم يأتيو أسباب المكت مف الشدائد كأنكاع العذاب كاآلالـ في كؿ مكضع
مف مكاضع جسده؛ حتى ال يخمك جزء مف أجزاء جسده إال أتاه المكت.
وقد س ِئ َل َن ِبي المَّ ِو  ،فَ ِقي َل :يا رس َ َّ ِ
سو ُل المَّ ِو َّ " :
الن ْوُم أَ ُخو
َى ُل ا ْل َج َّن ِة؟ فَقَ َ
ام أ ْ
ال َر ُ
َ َ ُ
ُ
ول المو ،أ ََي َن ُ
(ٗ)
َّ ِ
ون"
ا ْل َم ْو ِتَ ،وأ ْ
ام َ
َى ُل ا ْل َجنة َال َي َن ُ

(ُ ) التعريفات (ص )ِّٓ :كانظر لساف العرب البف منظكر (ِ)ْٗ-َٗ/كالقامكس المحيط مجد الديف أبك
طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادل  ,تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ
قسكسي ,الطبعة :الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت
العر ي
– لبناف( .ص )َُٔ :بتصرؼ يسير.
(ِ ) التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة لمقرطبي (ص)ْ :
(ّ ) انظر :األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة ,محمد بف عبد اهلل الطائي الجياني جماؿ الديف ,تحقيؽ :محمد
حسف عكاد ,,دار الجيؿ – بيركت(ُ ,)ِِّ/أيضان :مجمة البحكث اإلسبلمية ,الرئاسة العامة إلدارات البحكث
العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.)ٔٓ/ُّْ(,

(ْ ) أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط حديث رقـُٗٗ (ُ )ِِٖ /قاؿ الشيخ األلباني  ( :صحيح )انظر
الجامع الصغير كزيادتو (ص)ُُٕٔ :
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يت لو كع ىدد أ ً
ً
ىعكامو في الدنيا.
استًيفاء يم َّدتًو التي يكًف ٍ
ىيامو ك يشيكره كأ ٍ
ى
تى ىكفّْي الميت ٍ
الرابع -المناـ فقد قيؿ :النكـ مكت خفيؼ ,كالمكت نكـ ثقيؿ ,كعميو سماه اهلل تكفيان ,قاؿ
(ٔ)

تعالى:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭼالممؾ .فاهلل "خمؽ المكت كالحياة ليختبركـ أيكـ أحسف عمبلن كايمانان" (ِ) " ,يقكؿ تبارؾ
كتعالى:ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ آؿ عمراف ,أم كؿ نفس خمقيا اهلل –تعالى -البد
أف تذكؽ طعـ المكت كتيحس بو حيف تفارؽ الجسد كتصعد إلى بارئيا  كتكفى أجرىا كتعطى
(ٖ)
جزاء عمميا كافيان يكـ القيامة".

لقد كرد ذكر المكت في سكرة إبراىيـ  ضمنان كليس صراحة ,كذلؾ في آيتيف ىما:

قكلو تعالي :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ إبراىيـ ,فاهلل  لو ما في السمكات كما في األرض ,ممكان كعبيدان كاختراعان كخمقان ,كتدؿ
اآلية عمى الحصر ,أم كؿ ما في السمكات كاألرض لو ,ال لغيره ,ككؿ ذلؾ دؿ عمى أنو ال

مالؾ إال اهلل ,كال حاكـ إال اهلل .
كلذلؾ عطؼ اهلل  عميو كعيد الكفار بقكلو:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ؛

ألنيـ ترككا عبادة اهلل –تعالى  -الذم ىك مالؾ السمكات كاألرض كما فييما ,إلى عبادة ما ال
يممؾ ض انر كال نفعان ,كيخمؽ كال يخمؽ ,كال إدراؾ ليا كال فعؿ.

فاستحقاؽ الكافريف اليبلؾ كالعذاب في نار جينـ لصفات ثبلث :ىي تفضيميـ أك إيثارىـ

الدنيا عمى اآلخرة ,كمنعيـ الناس مف الكصكؿ إلى سبيؿ اهلل كدينو ,كىك المنيج القكيـ كالطريؽ
المستقيـ ,كطمبيـ لسبيؿ اهلل زيغان كميبلن كاعكجاجان؛ لمكافقة أىكائيـ ,كقضاء حاجاتيـ كأغراضيـ,
فيـ في ضبلؿ بعيد عف الحؽ ,فاستحقكا العذاب لذلؾ(ْ).

قكلو تعالى:ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

(ُ ) لساف العرب ,البف منظكر (ُٓ)ّٖٗ /
()2التفسير المنيجي بإشراؼ أ.د .أحمد شكرم (َُ)َُٗ/
(ّ ) التفسير المنيجي بإشراؼ أ.د .أحمد شكرم (ٓ)ُّٗ/

)ْ) انظر :التفسير المنير ,لمزحيمي(ُّ ,)َِٓ/أيضان :التفسير الكسيط ,ِ/َُُٖ ,مختصر تفسير ابف كثير:
(ِٖٗ.)ِ/
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ ,تأمؿ
اإلىانة عندما يسقي ىذا المتجبر مف صديد كقيح أىؿ النار ,كيجبر عمى تجرعو كاف لـ

يستسيغو ,ثـ يأتيو المكت مف كؿ مكاف حكلو ,كلك تخيمنا مشيده كىك يتجرع الصديد كال يكاد

يسيغو فتأتيو طعنة مف ىنا كحرؽ مف ىناؾ كمرض مف أمامو كسياط مف خمؼ ظيره كليب مف

فكقو ,ككؿ ىذا ال يقتمو كبذلؾ ,ككؿ ىذه األسباب يفاجئ ىذا الجبار المتكبر المخالؼ لشرع اهلل
أف األمر لـ ينتوﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ,ىؿ مف متدبر في ىذه اآليات ليذا الكـ مف
العذاب الشديد فيعكد إلى ربو تائبان عف ظممو كتجبره عمى الخمؽ كاىانتو لو كفيذا ىك البعد عف

الصراط المستقيـ.

(ٔ)

فقد ذكر رب العزة حاؿ الكفار حيف دعاىـ رسمو إلى تكحيد اهلل كاخبلص العبادة لو,

كفراؽ عبادة اآللية كاألكثاف ,فرفضكا عبادتو بؿ كطمبكا مف الرسؿ الرجكع عف دعكتيـ ,أك
إخراجيـ مف أرضيـ فظممكا أنفسيـ ,فأكجبكا ليا عقاب اهلل بكفرىـ لعبادتيـ مف ال تجكز عبادتو

مف األكثاف كاآللية ,,فكعد اهلل  أنبياءه بالنصر عمى الكفرة بو مف قكمو ,لتمادييـ في الكفر,

كعيد كتيدي هد لمشركي نبينا
كأكحى اهلل بإىبلؾ مف كفر بيـ مف أمميـ ككعدىـ النصر ,ككؿ ذلؾ ه
أمر لو بالصبر عمى ما لقي مف
محمد  لكفرىـ بو ,كجرأتيـ عمى نبيو ,كتثبيتان لمحمد ,ك ه
المكركه فيو مف مشركي قكمو ,كما صبر مف كاف قبمو مف أكلي العزـ مف الرسؿ كمعرفة أف
عاقبة أمر مف كفر بو اليبلؾ ,كعاقبتو النصر عمييـ ,كتمؾ سنة اهلل في الذيف خمكا مف قبؿ,

أخزه,
فمف خاؼ مقاـ اهلل بيف يديو ,كخاؼ كعيده كاتقاه بطاعتو ,كتجنب سخطو ,أىمؾ عدكه ك ا

كأكرثو أرضو كدياره ,كنصر اهلل  الرسؿ عمى أقكاميـ ,كخاب كىمؾ كؿ متكبر جائر حائد عف
اإلقرار بتكحيد اهلل كاخبلص العبادة لو ,كبعد ذلؾ كصؼ رب العزة مصير أكلئؾ كحاليمفي
اآلخرة بقكلو تعالى :ﭽﯟ ﯠ ﭼإبراىيـ ,أم مف أماـ كؿ جبار  ىجيىَّن يـ , أم يردكنيا.
كقكلو :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼإبراىيـ ,بمعنى يسقى مف ماء ,ثـ بيف ذلؾ الماء جؿ ثناؤه كما
ىك ,فقاؿ :ىك "صديد"

كالصديد قيؿ ىك :ىك القيح كالدـ.

كقيؿ :ما يسيؿ مف لحمو كجمده.

كقيؿ :ما يسيؿ مف بيف لحمو كجمده.

كقيؿ :ما يخرج مف جكؼ الكافر ,قد خالط القيح كالدـ.

(ُ) انظر التفسير المنيجي ,أ.د .أحمد شكرم (ٓ.)ُُٓ/

4١3

يغوي ,أم كال يكاد يزدرده مف شدة كراىتو ,كىك
كاد يي ًس ي
كقكلو  :ىيتى ىج َّريعوي ,أم يتحساه  ىكال ىي ي
مسيغو مف شدة العطش ,فإذا شربو قطع أمعاءه حتى يخرج مف دبره(ُ).
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼكمف بعد ىبلؾ ىذا الجبار العنيد في الدنيا فإف لو في
اآلخرة عذاب جينـ ينتظره ,كسيككف عذابو في النار بأف يسقى مف الصديد كىك ما يسيؿ مف
أجساد أىؿ النار مف قيح كدـ فيشرب كنفسو ترفضو كتأباه.

كما فسره العمماء في قكلو تعالى:ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ" ,قاؿ بكر بف مضر كاف محمد بف كعب القرظي
و
و
مكتات ,فإذا شرب منو
مكتات ,فإذا دنا منو مات
يقكؿ :إف الكافر إذا دعا بالشراب ,إذا رآه مات
و
مكتات ,قاؿ اهلل:ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ
مات

")ٕ(.

اف ٍب يف ىع ٍم ورك,
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو قى ى
ص ور قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
ص ٍف ىك ي
قاؿ الترمذم :ىح َّدثىىنا يس ىكٍي يد ٍب يف ىن ٍ
ىخ ىب ىرىنا ى
ً َّ ً
ً
ي ً في قى ٍكلً ًو :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
امةى ,ىع ًف النَّبً ّْ
يم ى
ىع ٍف يع ىب ٍيد المو ٍب ًف يب ٍس ور ,ىع ٍف أىبي أ ى
ت فىركةي أر ً
ً ً
اؿ« :يقىَّر ً ً ً
ً
ٍس ًو ,فىًإ ىذا
ﮱ ﭼقى ى ي ي
ب إىلى فيو فىىي ٍك ىريىوي ,فىإ ىذا أ ٍيدن ىي م ٍنوي ىش ىكل ىك ٍجيىوي ىكىكقى ىع ٍ ٍ ى ى
َّ
اءهي ىحتَّى تى ٍخ يرىج ًم ٍف يد يب ًرًه» ,ىيقيك يؿ المَّوي :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼمحمد,
ىش ًرىبوي قىط ىع أ ٍىم ىع ى

ىكىيقيك يؿ :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﭼ الكيؼ(ٖ):ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ

كف ٍب يف ًم ٍي ىرافً :م ٍف
ضائً ًو .قى ى
ىم :ىي ٍألى يـ لىوي ىج ًميعي ىب ىدنً ًو ىك ىج ىك ًارًح ًو ىكأ ٍ
ىع ى
اؿ ىم ٍي يم ي
ﯙ ﯚ ﭼ إبراىيـ " .أ ٍ
اؿ عكرمة :حتى مف أطراؼ شعره .كقى ى ً ً
ّْ
ظوـ ,ك ًع ٍر و
يـ التٍَّي ًم ُّيً :م ٍف
ص وب .ىكقى ى
ؽ ,ىك ىع ى
اؿ إ ٍب ىراى ي
ى
يكؿ ىع ٍ ى
طر ً
ً
ًً
ض ًع يك ّْؿ ىشعروة ,أ ً
مك ً
اؿ ٍاب يف ىج ًر و
ير:ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ
اؼ ىش ٍع ًرًه .ىكقى ى
ٍ
ىم :م ٍف ىج ىسده ,ىحتَّى م ٍف أى ٍ ى
ٍى
ىٍ

ﯙ ﯚ ﭼ .أىمً :مف أىم ً
ام ًو ىكىكىرائً ًو ,ىك ىع ٍف ىي ًمينً ًو ىك ًش ىمالً ًو ,ىك ًم ٍف فى ٍكًق ًو ىك ًم ٍف تى ٍح ًت أ ٍىريجمً ًو ىك ًم ٍف
ٍ ٍ ى
ً ً (ٗ)
ىعض ً
ً
اء ىج ىسده".
ىسائ ًر أ ٍ ى

)ُ) انظر :تفسير الطبرم )ّٓٔ/ُٔ( ,كمابعدىا  ,أيضان :الكشاؼ لمزمخشرم.)ِ/ْٓٓ(,

(ِ ) تفسير القرآف مف الجامع البف كىب ,أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم القرشي ,طََُِّ ,
تحقيؽ :ميكمكش مكراني ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي (ِ.)ُُِ /
(ّ ) أخرجو الترمذم في سننو في كتاب أبكاب صفة جينـ باب ًفي ً
صفى ًة ىشر ً
ىى ًؿ َّ
الن ًار حديث رقـِّٖٓ (ْ/
اب أ ٍ
ى
ى
َٕٓ).
(ْ ) تفسير ابف كثير (ْ.)ْٖٔ -ْٖٓ /
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قاؿ تعالى:ﭽﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ" .يتناكؿ الكافر ىذا الشراب جرعة بعد جرعة  ,كيحاكؿ كيتكمؼ بمعو
كىك ال يكاد يستطيع ابتبلعو لكراىتو لو ,كشدة ح اررتو كنتنو فيغص بو كيشربو بعناء كتعب.

كمف صكر عذاب الكافر في النار أف يأتيو أسباب المكت مف الشدائد كأنكاع العذاب كاآلالـ مف

كؿ مكاضع مف مكاضع جسده  ,كمف كؿ ناحية حكلو ,كمع ذلؾ ال يمكت فيستريح مف ىذا
العذاب عذاب غميظ شديد ال يقؿ عما ىك فييمف عذاب مؤلـ مستمر فأنكاع العذاب في جينـ
(ٔ)

متعددة متنكعة".

قاؿ تعالى:ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﭼإبراىيـ ".أم مف كؿ مكاف مف
قاؿ عمماء التفسير " :إف ما يسقاه مف الصً
يد يى ىك سائؿ يي ًسي يؿ ًم ٍف لى ٍح ًم ًو ىك ًجٍمًد ًه ,ىكمما
َّد ي
يزيد ىؤالء الكفرة ألمان كعذابان أف يسقاه بعنؼ ف ىيتى ىج َّريعوي غضبان ككرىان ,كال يكاد يسيغو لقذارتو
جسده"(ٕ)

كم اررتو كىذا التقزز نبلحظو مف سرد اآليات ,كبعد ذلؾ يأتيو المكت بأسبابو المحيطة مف كؿ

ىم ٍأ ىف جميع بدف ىذا
مكاف كلكنو ال يمكت ليستكمؿ عذابو: ,ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ أ ٍ
طر ً
اؼ ىش ٍع ًرًه ,مف مكضع كؿ شعر
الكافر الجاحد يألـ كيألـ بو كؿ عظـ كعصب كعرؽ ,ىحتَّى أى ٍ ى
مف جسده كالمكت كيأٍتً ً
يو ًمف يك ّْؿ ىم ىك و
اف أمامو كخمفو كعف يمينو كشمالو كمف فكقو كمف تحت
ىى

أرجمو.

كجممة القكؿ :إف المكت يأتي مف سائر جسده  .كما مف ىع ىذ ً
اب يأتي ليذا العاصي
كت كال يستريح ﭽ
الكافر باهلل يكـ القيامة كنار جينـ إال كيأتيو المكت ًم ٍنوي ,لى ىك َّف الحسرة أنو ىال ىي يم ي

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼفاطر,ّٔ :كمف كرائو عذاب غميظ قاؿ النحاس:
حبس األنفاس" .

(ٖ)

ىذا ما فيمناه مف كتب التفسير في تفسير حقيقة المكت مف خبلؿ سكرة إبراىيـ ,

كلذا ينبغي عيمنا أف نذكر المكت حتى نتكب إلى اهلل كنستعد لآلخرة ,كبذلؾ نكثر مف الطاعات,
فإف جعمنا المكت نصب أعيننا ننشط لطاعة اهلل كنتكب إليو كنبتعد عف المعاصي؛ حتى ال نبكء

(ُ )التفسير المنيجي ,أ.د .أحمد شكرم(ٓ)ُُٓ/
(ِ ) غريب القرآف ,البف قتيبة( ,صُِّ)

(ّ ) معاني القرآف ,النحاس ,تحقيؽ  :محمد عمي الصابكني,طَُُْٗ ,الناشر  :جامعة أـ القرل  -مكة
المكرمة.)ِّٓ /ّ( .
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بسكء الخاتمة كغضب اهلل عمينا .قاؿ رسكؿ اهلل":أَ ْكثروا ذكر َى ِادم المَّ َّذ ِ
ات ،فَ َما َذ َك َرهُ َع ْب ٌد قَط
ُ
ِ (ٔ)
ِ
ِ
و ُىو ِفي ِ
ضي ٍ
س َعة إَِّال ضيقو َعمَ ْيو".
س َع ُو َعمَ ْيوَ ،وال َذ َك ُرهُ َو ُى َو في َ
ق إِال َو َ
َ َ
كعف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -قاؿ" :أتيت النبي عاشر عشرة فجاء رجؿ مف

األنصار فقاؿ يا نبي اهلل مف أكيس الناس كأحزـ الناس؟ قاؿ :أكثرىـ ذك انر لممكت كأشدىـ
(ٕ)

استعدادان لممكت قبؿ نزكؿ المكت ,أكلئؾ ىـ األكياس ,ذىبكا بشرؼ الدنيا ,ككرامة اآلخرة"
كعف البراء بف عازب قاؿ يكَّنا مع رس ً
كؿ المَّ ًو ً في ًج ىن ىازوة ,فى ىجمى ىس ىعمىى ىش ًف ً
ير اٍلقى ٍب ًر,
ىى ىي
(ٖ)
اؿ" :يا إً ٍخكانًي لً ًم ٍث ًؿ ى ىذا فىأ ً
َّ َّ َّ
ىع ُّدكا".
ى
فىىب ىكى ,ىحتى ىبؿ الث ىرل ,ثيَّـ قى ى ى ى
كمف أكثر مف ذكر المكت كما بينت لنا األحاديث الشريفة أكرمو اهلل بتعجيؿ التكبة كقناعة القمب

كنشاط العبادة ,أما مف نسي المكت كغرره الغركر فسيعاقبو اهلل بتسكيؼ العبادة كترؾ الرضا
بالكفاؼ كتكاسؿ عف العبادة كأصبح ىمو الدنيا كغفؿ عف اآلخرة فعمر دار الدنيا كخرب دار

اآلخرة.

اء إِلَى َّ
ت،
س ْع ٍد " ،أ َّ
الن ِبي  فَقَ َ
َن ِج ْب ِر َ
الَ " :يا ُم َح َّم ُدِ ،ع ْ
ش َما ِش ْئ َ
يل َ ج َ
س ْي ِل ْب ِن َ
َع ْن َ
ت  ،فَِإ َّن َك ُمفَ ِ
ف
اعمَ ْم أَ َّن َ
ش َر َ
اع َم ْل َما ِش ْئ َ
َح ِب ْب َما ِش ْئ َ
فَِإ َّن َك َمي ٌ
ت  ،فَِإ َّن َك تُ ْج َزى ِب ِوَ ،و ْ
ارقُ ُوَ ،و ْ
تَ ،وأ ْ
ِ ِ
اؤهُ َع ِن َّ
الن ِ
اس" )ٗ(.فالمكت ال يعرؼ شابان كال يعرؼ عم انر كال
اس ِت ْغ َن ُ
ام ُو ِبالمَّْي ِلَ ،و ِعزهُ ْ
ا ْل ُم ْؤم ِن ق َي ُ

فقر كال قكةن كال ضعفان .
غنى كال ان
صحةن كال مرضان كال ن
(٘)
الحرص َعمَى ا ْلم ِ
معو اثْ َن ِ
ال ،و
تان؛
العمر".
آدم وتَ ِشب ُ
قاؿَ ":ي ْي َرم ُ
الحرص عمى ُ
ُ
ُ
َ
ابن َ
كركم عف عمر بف عبد العزيز أنو كاف يجمع كؿ ليمة الفقياء ,كيتذكركف المكت كالقيامة
كاآلخرة ,ثـ يبككف كأف بيف أيدييـ جنازة.

اب ًذ ٍك ًر ا ٍل ىم ٍك ًت ىك ًاال ٍستً ٍع ىد ًاد لىوي حديث رقـِْٖٓ (ٓ)ِّٔ /
(ُ) أخرجو ابف ماجو في سننو في كتاب الزىد ىب ي
قاؿ األلباني حسف صحيح

(ِ ) أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط حديث رقـ ْٖٖٔ(ٔ )َّٖ /قاؿ محقؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد:
كاسناده حسف.)ِِْ /ُُ( .
(ّ ) أخرجو ابف ماجو في سننو في كتاب الزىد باب الحزف كالبكاء حديث رقـ ُْٓٗ (ِ )َُّْ /كقاؿ
األلباني حسف.

يث الحاكـ في المستدرؾ عمى
)"كى ىذا ىح ًد ه
(ْ ) أخرجو البييقي في شعب اإليماف حديث رقـ ََُٕٓ(ُّ ُِٓ /ى
الصحيحيف ً
يح ًٍ
اإل ٍسىن ًاد ىكلى ٍـ يي ىخّْر ىجاهي (ْ)ِّٔ /
صح ي
ى
(ٓ ) أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب الزكاة باب كراىة الحرص عمى الدنيا حديث رقـ ِْٗٓ
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المبحثىالثاني ى
أحداثىالوومىاآلخرىفيىضوءىالدورة ى
المطمب األول -التعريف باليوم اآلخر

قاؿ شيخ اإلسبلـ " :كيدخؿ في اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر كؿ ما أخبر بو النبي  ,مما

يككف بعد المكت مثؿ فتنة القبر كعذابو كنعيمو؛ ألف حقيقة األمر أف اإلنساف إذا مات قامت

قيامتو كارتحؿ إلى دار الجزاء" (ُ).

كىناؾ مف أطمؽ عميو" :يكـ القيامة ,حيث يبعث اهلل العباد مف قبكرىـ لمحساب كالجزاء,

كيقضى بينيـ ,ففريؽ في الجنة ,كفريؽ في السعير(ِ)" ,كأكلو مف المكت(ّ) ,كدليمو حديث ىانئ
مكلى عثماف بف عفاف قاؿ :كاف عثماف إذا كقؼ عمى قبر بكى حتى يبؿ لحيتو فقيؿ لو:
أتذكر الجنة كالنار فبل تبكي ,كتذكر القبر كتبكي؟ قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ" :القبر أول

منزل من منازل اآلخرة فإن نجا منو فما بعده أيسر منو وان لم ينج منو فما بعده أشد

منو(ْ)" .كقيؿ" :أكؿ اليكـ اآلخر مف النشر (كىك الخركج مف القبكر) ,كآخره"(ٓ).

كعرؼ بأنو" :التصديؽ الجازـ بكؿ ما أخبر اهلل كرسكلو بو مما يككف في ذلؾ اليكـ
العظيـ مف البعث ,كالحشر ,كالحساب ,كالصراط ,كالميزاف ,كالجنة ,كالنار كغير ذلؾ مما يجرم

في عرصات القيامة ,كيمحؽ بذلؾ ما يككف قبؿ المكت مف عبلمات الساعة كأشراطيا ,كما يككف
بعد المكت مف فتنة القبر ,كعذاب القبر كنعيمو" (ٔ).

)ُ) القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ,محمد بف صالح العثيميف  ,طِ ,محرـ ُِْْىػ ,الناشر :دار ابف الجكزم,
المممكة العربية السعكدية.)ِ/ِٕ( ,
)ِ) رسالة في أسس العقيدة ,محمد بف عكدة السعكم ,طُُِْٓ ,ق ,ك ازرة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
 -المممكة العربية السعكديةُِْٓ ,ىػ(.صٖٓ) ,أيضا :تفسير الشعراكم.)ّٕٓٗ/ٔ(,

) )3تبسيط العقائد اإلسبلمية ,حسف محمد أيكب  ,طٓ ,دار الندكة الجديدة ,بيركت  -لبناف َُّْ ,ىػ -
ُّٖٗـ(.صُُِ).
) )4أخرجو الترمذم في سننو في كتاب الطيارة ,باب ـ اجاء في نضح بكؿ الغبلـ قبؿ أف يفطـ ,حديث
رقـَِّٖ(ْ)ُِْ/قاؿ األلباني :حديث حسف.
) )5تبسيط العقائد اإلسبلمية(,صُُِ).

) )6مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة ,محمد بف إبراىيـ التكيجرم,طُُ ,دار أصداء المجتمع ,المممكة العربية
السعكديةُُّْ ,ىػ ََُِ -ـ(,صٖٗ) ,كأيضا :مكسكعة الفقو اإلسبلمي ,محمد بف إبراىيـ التكيجرم,طُ ,بيت األفكار الدكلية,
َُّْىػ ََِٗ -ـ ,)ُُِ/ُ(,تأصيؿ عمـ العقيدة ,عبد الرحيـ العمياني السممي ,ُٔ,دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة
اإلسبلمية.http://www.islamweb.net,
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كىناؾ تعريؼ آخر " :بأنو اإليماف بالبعث ,كالجنة كالنار؛ فالبعث ىك الذم أنكره الكفار

مف عيد نكح إلى عيد محمد كال يؤمف بو إال المنتسبكف إلى ديف الرسؿ ,كالييكد كالنصارل؛
لكف اعتقادىـ لمبعث فيو خمؿ؛ لكف بعث الناس مف قبكرىـ ىذا قدر مشترؾ ,يؤمف بو جميع
المسمميف ,كال ينكره إال الخارجكف عف أدياف الرسؿ ,كليذا المكذبكف لمرسؿ مكذبكف باليكـ

اآلخر"(ُ).

كأطمؽ عميو آخركف " :ىك الغيب الكامؿ فيما يتعمؽ بالمخمكقات التي يتعمؽ بو مصائر

الخمؽ جميعان المصائر األبدية التي ال تنتيي" (ِ).

وقرن اهلل اإليمان بو باإليمان باليوم اآلخر كثي ار:
ألف اإليماف باليكـ اآلخر يحمؿ اإلنساف إلى االمتثاؿ ,فإنو إذا آمف أف ىناؾ بعثا كجزاء

حممو ذلؾ عمى العمؿ لذلؾ اليكـ ,كلكف مف ال يؤمف باليكـ اآلخر ال يعمؿ؛ إذ كيؼ يعمؿ لشيء
(ّ)

كىك ال يؤمف بو؟!

كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ الطبلؽ. ِ :

وأطمق عميو اليوم اآلخر" :لتأخره عف الدنيا ,كقد أخبرنا اهلل  عف ىذا اليكـ العظيـ,
كما يككف فيو ,كما يككف قبمو مف عبلماتو حتى ال تكاد سكرة مف سكر القرآف الكريـ تخمك عف

شيء مف ذلؾ(ْ)".

"كقيؿ ألنو آخر مراحؿ بني آدـ كغيرىـ ,فاإلنساف لو أربع دكر ,في بطف أمو ,كفي

الدنيا ,كفي البرزخ ,كيكـ القيامة كىك آخرىا"(ٓ).

(ُ) شرح العقيدة الطحاكية ,عبد الرحمف بف ناصر البراؾ,عبد الرحمف بف صالح السديس ,طُِِْٗ ,ىػ -
ََِٖـ ,دار التدمرية(,صُِْ).
)ِ) مجمؿ أصكؿ أىؿ السنة ,ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ ,َِ,دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة
اإلسبلمية.http://www.islamweb.net,

)ّ) انظر :القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ,البف العثيميف .)ِٕ/ِ(,
) )4تفسير الفاتحة كالبقرة ,محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,طُ ُِّْ ,ىػ,دار ابف الجكزم ,المممكة العربية
السعكدية )ِٓ/ِ( ,أيضان :دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف ,محمد عمي البكرم الصديقي الشافعي ,,طْ,
ُِْٓ ىػ ََِْ -ـ ,اعتنى بيا :خميؿ مأمكف شيحا ,دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت  -لبناف,
(ٓ)ُُٖ/
) )5شرح األربعيف النككية ,محمد بف صالح العثيميف  ,دار الثريا لمنشر(.صْٖ) أيضأ :صكر اإلعبلـ
اإلسبلمي في القرآف الكريـ  -دراسة في التفسير المكضكعي ,عاطؼ إبراىيـ رفاعي ,إشراؼ فضيمة الدكتكر:
حاتـ محمد منصكر مزركعةُِّْ,ىػ َُُِ -مػ(,الناشر :رسالة ماجستير ,قسـ التفسير كعمكـ القرآف,كمية
العمكـ اإلسبلمية ,جامعة المدينة العالمية (ماليزيا) ,صَُْ) أيضأ :الطريؽ إلى اإلسبلـ ,محمد بف أحمد

الحمد ,طِ ,دار بف خزيمة(.صٖٔ)
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كقيؿ سمي بذلؾ" :ألنو ال يكـ بعده ,حيث يستقر أىؿ الجنة في الجنة ,كأىؿ النار في

النار"(ُ).

يتضمن أربعة أمور:
اإليمان باليوم اآلخر
ّ
أكالن :اإلي ماف بكقكعو ,كأف اهلل يبعث مف في القبكر ,كىك إحياؤىـ حيف ينفخ في الصكر,

كيقكـ الناس لرب العالميف ,كدليمو قكلو تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼالمؤمنوح ,كىك

كاقع المحالة ,ألف إلخبار رب العزة بو في محكـ كتابو كسنة نبيو  ,ككثي انر ما يقرف اهلل 
بيف اإليماف بو كاإليماف باليكـ اآلخر ,ألف مف لـ يؤمف باليكـ اآلخر ال يعمؿ ,إذ إنو يرل أف ال

حساب.

ثانيان :اإليماف بكؿ ما ذكره اهلل  في كتابو كما صح عف النبي  مما يككف في ذلؾ

اليكـ اآلخر ,مف ككف الناس يحشركف يكـ القيامة حفاة عراة غرالن بيمان ,أم ليس معيـ ماؿ ,كىذا

كقكلو تعالى :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ

األنبياء.َُْ :

ثالثان :اإليماف بما ذكر في اليكـ اآلخر مف الحكض كالشفاعة كالصراط كالجنة كالنار

فالجنة دار النعيـ ,كالنار دار العذاب الشديد.

رابعان :اإليماف بنعيـ القبر كعذابو؛ ألف ذلؾ ثابت بالقرآف كالسنة كاجماع السمؼ(ِ).

 -أشير أسماء اليوم اآلخر:

يكـ القيامة ,يكـ البعث ,يكـ الفصؿ ,يكـ الخركج ,يكـ الديف ,يكـ الخمكد ,يكـ الحساب ,يكـ

الكعيد ,يكـ الجمع ,يكـ التغابف ,يكـ التبلؽ ,يكـ التناد ,يكـ الحسرة ,الصاخة ,الطامة الكبرل,

الغاشية ,الكاقعة ,الحاقة ,القارعة(ّ),ككثرة األسماء تدؿ عمى عظمة المسمى.

المطمب الثاني -أثر اإليمان باليوم اآلخر:

ُ -يحيي في النفكس معاني الصبر كالرضا كاالحتساب كيعمـ المؤمف أف ىذا الدنيا دار
ت ِأل َْم ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن  ،إِ َّن أ َْم َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن
ببلء كليست ان
دار لمجزاء أك النعيـ  ,قاؿ رسكؿ اهلل َ « :ع ِج ْب ُ

) )4جامع المسائؿ ,البف تيمية.)ٓ/ٓٓ( ,
) )2انظر :شرح األربعيف النككية  ,ْٖ,أيضأ :صكر اإلعبلـ اإلسبلمي ,َُْ,أيضأ :الطريؽ إلى اإلسبلـ.ٖٔ,
) )3انظر :مختصر الفقو اإلسبلمي لمتكيجرم(,صٖٗ) .,أيضا :مكسكعة الفقو اإلسبلمي ,محمد بف إبراىيـ
التكيجرم .,)ُُِ/ُ(,أيضا :جامع المسائؿ ,البف تيمية  ,)ٓٓ/ٓ( ,طُ,أيضأ :الكتاب :تأصيؿ عمـ العقيدة,
عبد الرحيـ العمياني السممي ,ُٔ,دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة
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ُكمَّ ُو لَ ُو َخ ْير ،لَ ْيس َذلِ َك ِأل ٍ ِ
اء
اء َ
ش َك َرَ ،و َك َ
َص َابتْ ُو َ
َ
ض َّر ُ
ان َخ ْي ًراَ ،وِا ْن أ َ
س َّر ُ
َص َابتْ ُو َ
َحد إَِّال ل ْم ُم ْؤ ِم ِن ،إِ ْن أ َ
َ
ٌ
ان َخ ْي ًا
ر»(ٔ)
ص َب َرَ ،و َك َ
َ
ِ -اإليماف باليكـ اآلخر يحيي في النفكس معاني العفك عف الظالـ ىذه صفات

المحسنيف المؤمنيف باليكـ اآلخر ,قاؿ تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀﯁ ﯂      ﭼالمائدةُّ :

ّ -اإليماف باليكـ اآلخر
قاؿ رسكؿ َ والمَّ ِو َما الد ْن َيا ِفي
الميم
تَْر ِجعُ(ٕ) كقكؿ رسكؿ اهلل َّ 

يجعؿ القمب ال يتعمؽ بالدنيا لعمـ صاحبو أف اآلخرة خير كأبقى
ُص ُب َع ُو ِفي ا ْل َيمَ ،ف ْم َي ْنظُ ْر ِب َما
ْاآل ِخ َرِة إَِّال ِم ْث ُل َما َي َ
ضعُ أ َ
َح ُد ُك ْم أ ْ
ِ
عيش إال
ال
عيش اآلخرةَ(ٖ)
ُ
َ

ْ -اإليماف باليكـ اآلخر يطير القمكب مف الحسد كالفرقة كاالختبلؼ؛ ألف المؤمف باليكـ
اآلخر ال تؤثر فيو المصائب ألنو مكقف أف المصائب إف لـ تزؿ عنو زاؿ عنيا بالمكت ال محالة,
فبل تذىب نفسو عمى الدنيا حسرات ,قاؿ تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﭼفاطر.
ٓ -يمسح عمى قمكب المستضعفيف كالمظمكميف مسحة يقيف تسكف معو القمكب؛ ألنيـ

يتطمعكف لما أعده اهلل لمصابريف.

ٔ -يجعؿ لممسمـ ىدفان يصبك إليو كىك دخكؿ الجنة.
اؿ َّ
النبً ُّي :
اؿ قى ى
ٕ -الدنيا جنة المؤمف كسجف الكافر ,كما ركل ذلؾ عف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
ِ
مؤمن ،وجنة ا ْل َكافر")ٗ(.
"الد ْن َيا سجن ا ْل ُ
ٖ -ذكر اليكـ اآلخر يجعؿ أىؿ الغفمة ينتيكف عف غفمتيـ كأىؿ المعصية يتكبكف
كيرجعكف إلى اهلل فأىؿ كؿ المصائب أساس الذنكب كالغفمة ,يقكؿ الحارث المحاسبي (رحمو
ً
اهلل)" :ما مف و
أحذركـ ك ّْ
كمقاساة األىكاؿ ,كاني ّْ
ً
أحد يعصي ربو إال كىك و
أحذ ير
لمحساب
ناس
(ُ ) أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـَِّّٗ (ُّ )ِٖٔ /كاسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
ً
(ِ ) أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب الجنة كصفة نعيـ أىميا باب فىىن ً
اء ُّ
الد ٍنىيا ىكىبىي ً
ام ًة.
اف ا ٍل ىح ٍش ًر ىي ٍكىـ الٍقىي ى
حديث رقـ ّٕٕٔ (ٖ.)ُٓٔ /
(ّ )أخرجو البخارم في صحيحو ففي كتاب ىباب ىغ ٍزكًة ا ٍل ىخ ٍن ىد ً
ؽ حديث رقـ ُِٔٗ )َٓ /ْ( -
ى
(ْ ) أخرجو مسمـ في صحيحو حديث رقـَٕٔٔ )َُِ /ٖ( -
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نفسي مف و
سره
عبدا حتى يسألو عف عممًو كمو ,دقيقو كجميموّْ ,
يكـ آلىى اهللي عمى نفسو أالَّ يترؾ ن
كعبلنيتو".
جمعت
إف
ى
ٗ -ذكر اليكـ اآلخر طمأنينة لمقمب كراحة الباؿ .يقكؿ د .عائض القرنيٍ ":
بخست حقان أك ذقت ظممان ّْ
في ىذه ً
فذكر نفسؾ بالنع ًيـ,
مرضت أك
نت أك
الدار أك
ى
ى
افتقرت أك حز ى
ى
ً
تحكلت
المصير,
كعممت ليذا
المقيـ في جنات رب العالميف إنؾ إف اعتقدت ىذه العقيدةى
ٍ
ى
ً
خير
أعقؿ
باح ,كببلياؾ إلى عطايا .إف
خسائرؾ إلى أر ً
ى
الناس ىـي الذيف يعممكف لآلخرًة ألنيا ه
ي

كأبقى ,كا َّف أحمؽ ىذه الخميقة ىـ الذيف يركف َّ
كدارىـ كمنتيى
أف ىذه الدنيا ىي قريارىـ ي
أمانييـ")ٔ(.

المطمب الثالث-سر اىتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر

ُ -إنكار المشركيف كاستبعادىـ لكقكعو ,فكفار مكة كغيرىـ مف كفار األمـ السابقة أنكركا

تكحيد األلكىية كأقركا بتكحيد الربكبية ,فإنيـ كانكا منكريف أشد إنكار اليكـ اآلخر كمنكريف لمبعث
مف قبكرىـ ,قائميف :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼاألنعاـ.

ِ -فساد تصكر الييكد كالنصارل لميكـ اآلخر ,فالتكراة المنزلة عمى مكسى كاإلنجيؿ

المنزؿ عمى عيسى ,قد احتكت جميعيا عمى عقيدة اليكـ اآلخر ,كما أخبرنا القرآف الكريـ لكنيـ
ضمكا كشددكا كأحدثكا تغيي انر كتعديبلن في عقائد أنبيائيـ ,كأنكركا اليكـ اآلخر ,كأفسدكا عقيدتيـ
ً
اؼ اٍل يكفَّ ًار َّ ً ً
اؼ ًمف أىص ىن ً
كما قاؿ شارح الطحاكيةً ٍ " :
يف ىجيىنَّ ىـ أ َّ
اء
ىف ُّ
الداخم ى
اعت ىر ه ٍ ٍ
الر يس ىؿ أ ٍىن ىذ ىرتٍيي ٍـ لقى ى
ً
الرس ًؿ أ ٍىن ىذركا بًما أ ٍىن ىذر بً ًو ىخاتىميـً ,مف عقي ً
ً
يف ًفي ُّ
الد ٍن ىيا ىك ٍاآل ًخ ىرًة".
ي يٍ ٍ ي ى
كبات اٍل يم ٍذنبً ى
ىي ٍك ًم ًي ٍـ ىى ىذا .فى ىجميعي ُّ ي
ى
ي ى

(ٕ)

ّ-أثر اإليماف باليكـ اآلخر :لئليماف باليكـ اآلخر تأثير عجيب في تكجيو سمكؾ اإلنساف

كضبطو عمى مستكل الفرد كالمجتمع كيؤدم إلى اإللتزاـ بمكارـ األخبلؽ كشيكع التعاكف عمى
البر كالتقكل كما قاؿ اهلل ﭽﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﭼاألنعاـ.
ْ -عمكـ رسالة محمد :فرسالة الرسكؿ محمد  لمناس كافة ,كىي باقية إلى يكـ
القيامة ,فالقرآف الكريـ آخر الكتب ,كالرسكؿ  أخر الرسؿ ,لذلؾ قاؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
آؿ عمرافُْْ :
اف
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭼ
 ,كقد بيف ىذا شارح الطحاكية فقاؿ " :ىك يم ىح َّم هد لى َّما ىك ى

(ُ ) ال تحزف (ص)َٕ :
(ِ ) شرح الطحاكية ت األرناؤكط (ِ)ُٓٗ /
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اشر اٍلمقىفّْي بيَّف تى ٍف ً
ً
ً
يؿ ٍاآل ًخ ىرة
ص ى
اف قى ٍد يب ًع ى
ث يى ىك ىكالس ى
ى ى
َّاعة ىكيىاتىٍي ًف  .ىك ىك ى
ىخاتى ىـ ٍاأل ٍىنبًىياء  ,ىك ىك ى
اف يى ىك اٍل ىح ي ي
بي نانا ىال يكج يد في ىشي وء ًمف يكتي ًب ٍاأل ٍىنبًي ً
اء"(ٔ).
ٍ ٍ
ى
ي ى
ىى
ً
ً ً
ً ً
َّ
ً
اب ىكالسَُّّنةي ,ىكاٍل ىع ٍق يؿ ىكاٍل ًف ٍ
يمةي .فىأ ٍ
ىخ ىب ىر الموي
اف بًاٍل ىم ىعاد م َّما ىد َّؿ ىعمى ٍيو اٍلكتى ي
يم ي
ط ىرةي السَّم ى
"فإف ٍاإل ى
يؿ عمى ٍي ًو ,كرَّد عمىى م ٍن ًك ًر ً
يز ,كأىقىاـ َّ ً
ً ً ًً
يو ًفي ىغالً ًب يس ىكًر اٍلقيٍر ً
آف")ٕ(.
الدل ى ى
ىى ى ي
يس ٍب ىح ىانوي ىع ٍنوي في كتىابو اٍل ىع ًز ً ى ى

المطمب الرابع-اليوم اآلخر من خالل سورة إبراىيم

إف المتأمؿ في آيات اليكـ اآلخر في ثنايا سكرة إبراىيـ يقؼ عمى مجمكعة أمكر متعمقة

في ىذا اليكـ العظيـ مف أبرزىا:

ُ -بياف حاؿ الظالميف يكـ القيامة كما ذكرتو السكرة حيف عرضت تسمية اهلل  لرسكلو
كمف سار معو عمى دربو.
قاؿ تعالى :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﭼ إبراىيـ ,فيذه اآلية تبيف حاؿ الظالميف يكـ القيامة كىي ترتفع أبصارىـ إلى األعمى
مفتكحة ال يستطيعكف حفظيا كال ردىا مف ىكؿ مشاىد ىذا اليكـ العظيـ ,ثـ نجده يكاصؿ كصؼ
حاليـ قائبلن سبحانو :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ إبراىيـ .إنيـ حيف
تتبعثر عنيـ قبكرىـ يخرجكف مسرعيف خائفيف ,كرؤكسيـ مرتفعة إلى أعمى ال تتحرؾ أجفانيـ
كعيكنيـ جاحظة  ,أما قمكبيـ فيي مف شدة الفزع كالرىبة خالية مف كؿ شيء كأفئدتيـ ىكاء لـ

تعد تفيـ أك تعي شيئان مف ىكؿ الصدمة حتى ال يمتفت أحد حكلو؛ ألنو شغمو الرىب كالذىكؿ مف

كؿ شيء ,كبيف ذلؾ السعدم

بقكلو" :

مسرعيف إلى إجابة الداعي حيف يدعكىـ إلى الحضكر بيف

ت
يدم اهلل لمحساب ال امتناع ليـ كال محيص كال ممجأ ,ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ أم :رافعييا قد يغمَّ ٍ

أيدييـ إلى األذقاف ,فارتفعت لذلؾ رءكسيـ ,ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭼأم :أفئدتيـ فارغة
(ٖ)

مف قمكبيـ قد صعدت إلى الحناجر لكنيا مممكءة مف كؿ ىـ كغـ كحزف كقمؽ".

ِ -طمب الظالميف تأخير ىذا اليكـ :لك نظرنا إلى ماذا سيطمب المشرككف مف اهلل يكـ
القيامة لكجدناىـ يطمبكف منو أف يؤخر ىذا اليكـ ,كما اهلل ذلؾ بقكلو  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼإبراىيـ ,إف يكـ القيامة الذم أمر اهلل رسكؿ اهلل 
بتخكيؼ الظالميف منو ,نظ انر لما فيو مف الرعب كصنكؼ العذاب يقكـ الظالمكف بطمب خطير
(ُ ) شرح الطحاكية في العقيدة السمفية (ِ)ِْٗ /
(ِ ) المرجع السابؽ (ِ)ُْٗ /

(ّ) تفسير السعدم (ص.)ِْٕ :
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مف ربيـ أال كىك تأخير العذاب قميبلن حتى يستجيبكا لنداء الرسؿ فيستدرككا عمى أنفسيـ
كيتخمصكا مف العذاب المييف ,فيقكلكفﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼإبراىيـ ,كسرعاف ما يأتييـ الجكاب عمى ىذا
الطمب مشحكف بتكبيخيـ أكلـ تككنكا في الدنيا تحمفكف كتغمظكف األيماف بأفكاىكـ كألسنتكـ أنكـ
ستعيشكف أبد الدىر كلف تبعثكا ﭽﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ,كفعمتـ
أفعالكـ الشنيعة كأنتـ تعتقدكف بدكاـ الحاؿ كخمكده ببل نياية كال جزاء كال حساب  .يقكؿ المراغي:

" كخ ٌكؼ أييا الرسكؿ القكـ الظالميف ,كازجرىـ عما ىـ عميو مف الظمـ شفقة بيـ -ىكؿ يكـ
العذاب كشدتو حيف يقكلكف مف اليمع كالجزع :فيـ حيف يركف العذاب كاقع يقمكف ربنا أرجعنا إلى

الدنيا ,كأميمنا أمدان قريبان ,نجب فيو دعكة الرسؿ إلى تكحيدؾ ,كاخبلص العبادة لؾ ,بعد أف
جحدنا ذلؾ ,ثـ رد عمييـ مقالتيـ بقكلو :ﭽﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼأم
كحينئذ يقاؿ ليـ عمى سبيؿ التكبيخ كالتقريع :ألـ تحمفكا فى الدنيا أنكـ إذا متٌـ ال تخرجكف لبعث
كال حساب كما حكى اهلل عنيـ «كأقسمكا باهلل جيد أيمانيـ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﭼ

النحؿ:

(ٔ)

ّٖفذكقكا كباؿ أمركـ".

ّ -ثـ بدأت السكرة تسترسؿ في تقريع الظالميف الكافريف المنكريف لمبعث كاليكـ اآلخر
كتكبيخيـ كتؤنبيـ أشد تأنيب ,فيقكؿ سبحانو:ﭽﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼإبراىيـ ,ككشفت اآلية حقيقة ىذا المصير في
اآلخرة كىي السير عمى نيج الظالميف كالمشركيف دكف غيرة أك تأثر مف مجريات القدر منيـ ,
مما أدل إلى ىبلكيـ كـ أىمؾ مف كاف قبميـ قد أجرـ كظمـ.
ْ -بعض مشاىد اليكـ اآلخر :يقكؿ تعالى:ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﭼإبراىيـ ,تصكر ىذه اآلية نياية العالـ المشيكد عمى مدار الزماف كاستبدالو
بعالـ جديد كؿ حسب مشيئة اهلل ,انظر كلؾ أف تتخيؿ كيؼ يينيى األرض كيستبدليا بأرض
كبيرة عظيمة أك ينيي السمكات كيستبدليا بسماكات أعظـ مف المعيكدة عمى طريقة يعمميا

سبحانو جؿ في عبله ,يقكؿ الصابكني" :يكـ تتبدؿ ىذه األرض أرضان أخرل ,كتتبدؿ السماكات
و
سماكات أخرل قاؿ ابف مسعكد :تي َّ
بأرض كالفضة نقية ,لـ يسفؾ فييا دـ ,كلـ يعمؿ
األرض
بدؿ
ي
(ُ) تفسير المراغي ,أحمد بف مصطفى المراغي طُ ُّٔٓ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ ,الناشر :شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر )ُٔٔ /ُّ( .
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عمييا خطيئةﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼإبراىيـ ,أم خرجت الخبلئؽ جميعيا مف قبكرىـ ,كانما
ىـ في أرض المحشر أماـ الكاحد القيار".

(ٔ)

ٓ -ثـ نجد السكرة تصؼ حاليـ كىـ أذلة مغمكبكف ميطعكف يساقكف كقد قيدت أيدييـ
كأرجميـ إلى األعناؽ ,كما قاؿ تعالىﭽﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﭼإبراىيـ.
أرجميـ إًلى رقابيـ باألصفاد كىي األغبلؿ كالسبلسؿ ﭽ
قاؿ الطبرم" :أم َّ
مقرنة أيدييـ ك ي

﮴ ﮵ ﮶ ﭼإبراىيـ ,أم ثيابيـ التي يمبسكنيا مف قطراف كىي مادة يسرع فييا اشتعاؿ
النار ,تيطمى بيا ً
منتف الريح".
اإلبؿ الجربى فيحرؽ
ى
بحره كحدتو ,كىك أسكد المكف ي
الجرب ٌ
ٔ -لباسيـ يكـ القيامة بعد أف تناكلت السكرة صكرتيـ كىـ مقرنكف كمصفدكف أذلة تكمؿ
(ٕ)

الحديث عف لباسيـ في قكلو تعالى :ﭽ﮴ ﮵ ﭼ إبراىيـ ,أم ثيابيـ مصنكعة مف كسائؿ
كريية الرائحة سريع االشتعاؿ؛ ليذكقكا كباؿ ظمميـ كشركيـ كتقشر كجكىيـ النار أم تعمكا فكؽ

رؤكسيـ كتحيط بأجساميـ حتى تزدادكا عذابان ضعفان مضاعفان مف نار جينـ.

ٕ -اليكـ اآلخر ال بيع فيو كال خبلؿ :مف مكاصفات اليكـ اآلخر أنو ال بيع فيو كال خبلؿ,

كما قاؿ تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶﮷ ﮸﮹ﭼ

إبراىيـ,

كالمتأمؿ في اآلية يدرؾ بأف اهلل تعالى يطمب مف المؤمنيف عبر

ىذه اآلية بأف يبادركا كينشطكا في األعماؿ الطيبة ,مف قبؿ أف يأتي يكـ الحساب كىك اليكـ الذم

البيع فيو كال تجارة كال عبلقات كال صداقة كال مكدة ,كعف حاؿ المقر كالمكاف الذم فيو مستقر

الظالميف فيو الظالميف ,قاؿ تعالى ﭽ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ إبراىيـ ,ثـ نجد السكرة
تعرضت لذكر اآلخرة في سياؽ بياف أف الحؽ -جؿ كعبل -يمف عؿ عباده بنعمة التثبيت ,بأف
يجعميـ يتمفظكف بكممة التكحيد تائبيف مرابطيف ال يتزحزحكف ,كذلؾ في الحياة الدنيا ,كيكاصمكف

الثبات عمى التكحيد في اآلخرة ال يخافكف إذا سئمكا.
قاؿ الشككاني" :اٍلمر ياد بًتىٍبًد ً
يؿ نً ٍع ىم ًة المَّ ًو يك ٍف نار
يى
متىب ّْدلًيف بًيا اٍل يك ٍفر كأ ُّ
ىم :أ ٍىن ىزليكا
ى ى ى
دار اٍل ىبك ًار أ ٍ
ىحمكا قى ٍك ىميي ٍـ ى
يى ى ى
(ٖ)
ؾ".
اٍل ىب ىك ًار ,ىكًى ىي ىجيىَّن يـ ,ىكاٍل ىب ىك يار :اٍليى ىبل ي

كىا
أَّىنيي ٍـ لى َّما ىكفىير ى
قى ٍك ىميي ٍـ بً ىس ىب ًب ىما

َّ ً
ص ياركا
ىسمىىبيي يـ الموي ىذل ىؾ فى ى
ىزييَّنكهي لىيي ٍـ ًم ىف اٍل يك ٍف ًر ىد ىار

(ُ) صفكة التفاسير ,لمصابكني (ِ)ْٗ /
(ِ) تفسير الطبرم .)ِٓ /ُٕ(,

(ّ) فتح القدير ,محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني,طُُُْْ ,ىػ ,الناشر :دار ابف كثير,
دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ,بيركت (ّ)َُّ /
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ٖ -مشاىد أخرل مف عذاب الكافريف يكـ القيامة:قاؿ تعالى:ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ ,تكضح اآليات أف شراب المشركيف يكـ القيامة يتناكلكنو جرعة بعد جرعة
كال يكاد ابتبلعو لريحتو الكريية كمذاقو المر ,كمف صكر عذاب الظالـ الكافر أف يأتيو أسباب
المكت كأنكاع العذاب ككؿ الشدائد ,يقكؿ تعالى :ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ ,كعندىا نجد الظالـ الكافر يطمب المكت
كال ينكلو ,كيأتيو المكت مف كؿ مكاف كما ىك بميت ,ثـ مف كراء ذلؾ سيقع في عذاب عظيـ ال
يقؿ بشاعة مف السابقة ,قاؿ تعالىﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼإبراىيـ ,كىك ما يسيؿ
مف أجساد أىؿ الكفار مف دـ كقيح.
ٗ -بياف بعض مف صفات الظالميف الكافريف الذميمة :قاؿ تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ إبراىيـ,

حيث بينت اآلية الكريمة كيؼ أف المشركيف أىؿ الشيكات الدنيكية الذيف يختاركف دار الشيكات
كالمتع الزائمة عمى الدار اآلخرة ,قد بينت اآلية الكريمة في فاصمتيا ,حيث قاؿ سبحانو :ﭽﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ بأنيـ مكصكفكف بيذه الصفات ىـ في ضبلؿ بعيد عف الحؽ ال يرتجي
ىداية أك إصبلح؛ فيـ في حاؿ ضبلؿ راسخ متمكف فييـ.
كىكذا نككف قد كقفنا عمى أبرز المكاقؼ كالمشاىد المتعمقة باليكـ اآلخر ,مف خبلؿ رصد

آيات سكرة إبراىيـ .
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المطمب الخامس
الجنة وأحوال أىميا من خالل قولو تعالى:
ﭽﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ إبراىيـِّ :

أوالً الجنة لغة واصطالحاً
الجَّنة بالضـ :ما استترت بو مف سبلح .كالجنة :السترة ,كالجمع
"الجَّنو ك ي
ٔ.الجنة لغ ًة :ى
و
تسمي
ات .كالعرب ّْ
الجٌن ي
الجَّنةي :البستاف ,كمنو ى
بسترة ...ك ى
ي
الج ىن يف .يقاؿٍ :
استى ىج َّف بً يجٌنة ,أم استتر ي
ُ
النخيؿ ىجٌنةن") ( .
ً
ات َّ
الش ىج ًر ىك َّ
يص ,ىكييقىا يؿ لً َّمن ٍخ ًؿ
الحديقةي ىذ ي
الجَّنةي :ى
ك ى
الن ٍخ ًؿ ,ىك ىج ٍم يعيىا ًجناف ,ىكًفييىا تى ٍخص ه
ً
ً ً
كعنب ,فىًإ ٍف لى ٍـ
الجَّنة ًفي ىك ىبلًـ اٍل ىع ىر ًب إً َّال ىكًفييىا نخ هؿ
ىك ىغ ٍي ًرىىا .ىكقى ى
ه
كف ى
اؿ أىبك ىعمي في التَّ ٍذك ىرًة :ىال تى يك ي
بجنَّ وة)ِ( ,
ات ىش ىج ور فى ًي ىي ىحًديقىةه ىكلى ٍي ىس ٍ
ىي يك ٍف ًفييىا ىذلً ىؾ ىك ىك ىان ٍ
ت ىذ ى
ت ى
أعد اهلل ألكليائو يكـ القيامة ,كفييا نير
ٕ.الجنة اصطالحاً " :ىي دار الكرامة التي ٌ
يطرد ,كغرفة عالية ,كشجرة مثمرة ,كزكجة حسناء )ّ( ".بؿ فييا ما تشتيي األنفس كتمذ األعيف,
َع َد ْد ُ ِ ِ ِ
َتَ ،وَال أُ ُذ ٌن
ي َّ
ينَ ،ما َال َع ْي ٌن َأر ْ
الصالِ ِح َ
كما أخبرنا بذلؾ الحبيب محمد فقاؿ " :أ ْ
ت لع َباد َ
ش ٍر" (ْ)
س ِم َع ْتَ ،وَال َخطَ َر َعمَى َق ْم ِب َب َ
َ
كقيؿ " :الجنة ىي دار الثكاب لمف أطاع اهلل كمكضعيا في السماء السابعة عند سدرة

المنتيى")ٓ( .

(ُ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفىّّٗ :ىػ),
تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار,طْ َُْٕ ,ىػ  ُٖٕٗ -ـ الناشر :دار العمـ لممبلييف  -بيركت(ٓ/
َِْٗ).

(ِ) لساف العرب (ُّ )ََُ /محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم
الركيفعى اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) طّ ُُْْ ,ىػ ,الناشر :دار صادر  -بيركت
(ّ) جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ عبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكياف طُ,
ُُْٗىػُٗٗٗ/ـ  ,الناشر مكتبة العبيكاف ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية (ِ.)ْٖٗ /
(ْ) أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب الجنة كصفة نعيميا حديث رقـ ِِْٖ (ْ.)ُِٕٓ /

(ٓ) أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة نخبة مف العمماء ,طُُُِْ ,ىػ ,الناشر :ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية
كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -المممكة العربية السعكدية(,ص.)ِّٖ :
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ثانياً :أقوال المفسرين في تفسير اآلية الوحيدة التي تناولت ذكر الجنة

وأحوال أىميا في سورة إبراىيم

ُ -معنى اآلية كأدخؿ الذيف آمنكا باهلل كرسمو ككتبو كعممكا األعماؿ الصالحات بساتيف
تجرم دكنيا األنيار ماكثيف فييا أبدان بأمر ربيـ تى ًحيَّتييي ٍـ ًفييىا ىسبلىهـ يعني :المبلئكة يسممكف
عمييـ فييا كيحيي بعضيـ بعضان بالسبلـ)ُ( .
َّبلًـ قيؿ :يى ىك اهلل تى ىعالىى ,ىكقيؿ :اٍل ىم ىبلئً ىكة ,تحييـ تكريمان كترحيبان ,كقيؿ
ِ .أىف المحيي بًالس ى
َّبلًـ ىبعضيـ عمى بعض)ِ( .
المحيي بًالس ى
ّ" .قيؿ المراد بالتحية الممؾ دائـ السبلمة ,كمنو التحيات هلل أم الممؾ ,أك التحية

المعركفة إذا تبلقكا سممكا بيا")ّ( .

اؿ ك ًاالستً ٍئ ىن ً
ً ً
اؼ .كقكلو :ﭽﯫ ﯬﯭ ﭼ
ىم ىعمىى اال ٍست ٍق ىب ً ى ٍ
ْ .قكلو :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﭼ أ ٍ
ً
ً
أىم بًأىم ًرًه .كًق ى ً ً ً ً ً
ً
يرًه .كقى ى ًً
يما)ْ( .
يما ىكتى ٍفخ ن
اؿ ":بإ ٍذ ًف ىرّْبي ٍـ" تى ٍعظ ن
يؿ :ب ىمش ىيئتو ىكتىٍيس ً ى
ٍ ٍ ى
ٓ .إف دخكؿ الجنةى كتنعـ أىميا فييا ىك عظيـ ثكاب مف اهلل لمذيف آمنكا ,فيك عيف

المنفعة الخالصة كخمكدىـ فييا اشارة إلى دكاـ ىذه النعمة كعدـ انقطاعيا ,ككف دخكؿ الجنة
بًًإ ٍذ ًف ىرّْب ًي ٍـ فيذه المنفعة الخالصة الدائمة مقركنة بالتعظيـ)ٓ( .

ً
آمينكا الجنة بإذف ربيـ أم بأ ً
التعرض
مره أك بتكفيقو كىدايتو كفي
ُّ
ٔ .كأدخؿ الذ ى
يف ى
ً
ً
ً
لكصؼ الر ً
ً
ً
ضميرىـ
اإلضافة إلى
بكبية مع
الم ٍد ًخمكف ىـ المبلئكةي
ي
إظيار مزيد مف المطؼ بيـ ك ي
عمييـ السبلـ (ٔ)
(ُ) اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ,كأحكامو ,كجمؿ مف فنكف عمكمو اليداية الى بمكغ
النياية أبك محمد مكي بف أبي طالب ىح ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي
(المتكفى ّْٕ :ىػ) المحقؽ  :مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي  -جامعة الشارقة ,

بإشراؼ أ.د.الشاىد البكشيخي الطبعة  :األكلى  ُِْٗ ,ىػ  ََِٖ -ـ الناشر  :مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة
 كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة.)َّّٖ /ٓ( .(ِ) انظر تفسير السمعاني (ّ:)ُُّ /
(ّ) تفسير العز بف عبد السبلـ (ِ)ُّٔ /
(ْ) انظر تفسير القرطبي (ٗ.)ّٖٓ /

(ٓ) انظر المباب في عمكـ الكتاب (ُُ:)ّٕٖ /
(ٔ) تفسير أبي السعكد = إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (ٓ)ّْ /بتصرؼ قميؿ.
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ٕ .كمعنى اآلية "كأدخؿ اهلل المؤمنيف الطائعيف الذيف عممكا األعماؿ الصالحة جنات

تجرم مف تحت ثمارىا كأشجارىا كقصكرىا األنيار ,كىـ خالدكف في ىذه الجنات ال يخرجكف
منيا كال يمكتكف  ,فنعيميـ فييا دائـ ال ينقطع ,ككؿ ذلؾ بإذف ربيـ كارادتو كتكفيقو كىدايتو ليـ ,

كيحييـ ربيـ سبحانو بالسبلـ كتحيييـ المبلئكة بالسبلـ كيحيي بعضيـ بعضان بالسبلـ  ,كىي
كممة دعاء بالسبلمة مف كؿ العاىات كالمنغصات كالتعبير عف دخكؿ الجنة بالفعؿ الماضي

لتحقؽ حصكلو  ,فاهلل تعالى ال يخمؼ كعده)ُ( ".

ثالثاً :العبر والمعاني المستفادة من آية الجنة الواردة في سورة إبراىيم
ُ .الجنة دار السبلمة كاألماف مف كؿ المنغصات كالنكبات كاألمراض كاألغيار
ِ .أىؿ الجنة يعيشكف في بساتيف خضراء كاسعة ساترة كافرة تدب فييا الحياة في نماء كأنيار

جارية كأكؿ كشرب كىناء كسعادة.

ّ.دكاـ كاستمرار الحياة في الجنة كال نياية كألجؿ انياء البقاء فييا بؿ خمكد سرمدم ال يؤؿ إلى
زكاؿ البتة كىذا كماؿ النعيـ االطمئناف ألصحاب الجنة.

ْ .ميما تحصمت السعادة لمناس في الحياة الدنيا فإنيا تزكؿ كتنتيي أما دار المقامة كالسعادة
لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات فييا تدكـ كال تنتيي.

ٓ" .دخكؿ الجنة إنما يككف برحمة اهلل كاذنو  ,كاألعماؿ الصالحة مف العباد سبب لذلؾ")ِ( .
ٔ .إفشاء السبلـ سنة قرآنية نبكية نتيجة أىؿ الجنة.
ٕ  .دخكؿ الجنة لممؤمنيف مسألة مؤكدة كثابتة كال يحكؿ بينيـ كبيف ذلؾ إال مجرد كقت كلذا
عبر بصيغة أدخؿ بالماضي المبني لممجيكؿ كىذا كعد مف اهلل تعالى الذم ال يخمؼ الميعاد.

(ُ)التفسير المنيجي لنخبة مف عمماء األردف بإشراؼ أ.د .أحمد شكرل (ٓ)ُٓٗ/
(ِ)التفسير المنيجي لنخبة مف عمماء األردف بإشراؼ أ.د .أحمد شكرل (ٓ)ُُٔ/
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المبحثىالثالث
رالقظىاإلندانىبالذوطانىفيىضوءىالدورة ى
تحدثت سكرة إبراىيـعف اإلنساف كعبلقتو بالشيطاف ,ككيؼ أف الشيطاف يطغى
اإلنساف كيتكب ثـ يتنصؿ مف أعمالو.
كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتناكؿ عبلقة الشيطاف باإلنساف.

المطمب األول -الشيطان لغة واصطالحاً:
أوالً -الشيطان لغة:

ذكر جماعة مف أىؿ المغة أف الشيطاف نكنو أصمية عمى كزف فيعاؿ مشتؽ مف شطف:

أم بعد ,فيك بعيد بطبعو عف طباع البشر ,كبعيد بفسقو عف كؿ خير ,كشيطف كتشيطف ,صار
كالشيطاف كفعؿ فعمو.

كذكر جماعة أف الشيطاف نكنو زائدة عمى كزف فعبلف فيك مف شاط يشيط :إذا احترؽ

غضبان ,ك عمى ىذا األساس يككف ممنكعان مف

الصرؼ)ٔ(.

يقاؿ :شطف إذا بعد عف الحؽ ,أك عف رحمة اهلل ,كالنكف ىنا أصمية.
كذكر ابف األثير" :أف نكف الشيطاف إذا جعمت أصمية كاف مف الشطف كىك :البعد عف

الخير ,أك الحبؿ الطكيؿ ,كأنو طاؿ في الشر ,كاف جعمت زائدة كاف مف شاط يشيط :إذا ىمؾ,

أك مف استشاط غضبان ,إذا احتد في غضبو كالتيب ,قاؿ :كاألكؿ أصح".

(ٕ)

كذكر ابف كثير" :أف مف العمماء مف صحح المعنييف مع قكليـ بأف األكؿ أصح"(ٖ).

"كالشطف :البعد ,كمنو شطنت داره ,أم بعدت ,كيقاؿ :نكل شطكف أم بعيدة ,كبئر شطكف :أم
بعيدة القعر ,كيقاؿ لمحبؿ شطف سمي بذلؾ لطكلو ,كجمعو أشطاف ,ك في الحديث" :كل ىوى
شاطن في النار"

(ٗ)

"

(ُ )انظر لساف العرب (ُّ ,)ِّٕ/كالقامكس المحيط (صٕٖ)  ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
لمرافعي ,أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ,الناشر  :المكتبة العممية – بيركت( .صُُٗ).
(ِ ) النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير.)َُُٔ/ِ(,
(ّ )تفسير ابف كثير (ُ.)ُٓ/

(ْ )أخرجو ابف عساكر تاريخ دمشؽ حديث رقـِّٕٔ (ّٖ ,)َِٔ /كالشاطف :ا ٍلبعيد مف ا ٍلحؽ .غريب الحديث

البف قتيبة (ّ)ٕٓٗ/

425

(ٔ)

قاؿ ابف قتيبة" :الشاطف البعيد عف الحؽ"

.

كيمكف أف نحاكؿ الجمع بيف ىذه الكجكه في المعنى بأف الشيطاف مأخكذ مف معنى البعد
عف اهلل كىدم الحؽ ,كمف معنى التجاكز ثـ نجده يتميز عظا كغيظان مف أكلياء اهلل الذيف ناصركه

كمصيره في الخاتمة أف يشطف نفسو في النار كيدسيا في قعر جينـ فيككف مف اليالكيف
كالمرجكميف البعداء

ثانيا -تعريف إبميس والشيطان في االصطالح:
"إبميس ىك ذلؾ المخمكؽ مف النار ,كالذم كاف يجالس المبلئكة كيتعبد معيـ ,كليس مف

جنسيـ  ,فمما أمر اهلل مبلئكتو بالسجكد آلدـ خالؼ أمر ربو بتكبره عمى آدـ؛ الدعائو أف النار
التي خمؽ منيا خير مف الطيف الذم خمؽ منو آدـ ,فكاف جزاء ىذه المخالفة أف طرده اهلل

مف رحمتو ,كمحؿ أنسو ,كسماه إبميس إعبلمان لو بأنو قد أبمس مف الرحمة ,كأنزلو مف السماء

مذمكمان مدحك انر ,فسأؿ اهلل النظرة إلى يكـ البعث ,فأنظره الحميـ الذم ال يعجؿ عمى مف عصاه,

فمما أمف اليبلؾ إلى يكـ القيامة تمرد كطغى".

(ٕ)

أ -الشيطان في االصطالح:
" كؿ مخمكؽ عات متمرد مف اإلنس ,كالجف ,كالدكاب ,فأما مف جانب الجف كاإلنس
فيك التمرد كالعصياف ألمر اهلل ,كمحاكلة بذر الفساد في األرض بشتى صكره كأشكالو قاؿ
تعالى:ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﭼ األنعاـ ,كأما مف جانب الدكاب فيك الخبث كاألذل الذم تميزت بو عف

جنسيا")ٖ(.

ب -إبميس اصطالحاً " :ىك اسـ عمـ عمى عدك اهلل الذم خمقو مف نار كأمره بالسجكد آلدـ
اكرمان لو كتشريفان فأبى إبميس أف يسجد آلدـ كاستكبر فمعنو اهلل كطرده كأنظر إلى يكـ الكقت
المعمكـ ,كيمكف أف أقكؿ ىك أبك الجف المنظر إلى يكـ

الديف")ٗ(.

(ُ ) غريب الحديث ( ّ)ٕٓٗ/
(ِ ) مختصر تفسير ابف كثير (ّ)َِٗ/
(ّ )عالـ الجف في ضكء الكتاب كالسنة ,د.عبدالكريـ نكفات عبيدات,طُُِْٗ ,ق,الناشر دار إشبيميا
الرياض(صْٓٔ)

( )4المسائؿ العقدية المتعمقة بيدـ , ألطاؼ الرحمف بف ثناء اهلل ,الناشر عمادة البحث العممي الجامعة
اإلسبلمية بالمدينة (صِِٔ)
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المطمب الثاني-عالقة الشيطان باإلنسان:
لك أردنا أف نمقي الضكء عمى عبلقة الشيطاف باإلنساف نجد أف العبلقة بينيما العداكة
بينيما منذ األزؿ .كما قاؿ تعالى:ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭼفاطر ,كقاؿ ﭽﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭼ

يكسؼ

أسباب العداء وتاريخو:
كشدة ىذا " العداء بيف اإلنساف كالشيطاف عداء بعيد الجذكر ,يعكد تاريخو إلى اليكـ

أف رسكؿ
الذم صكر اهلل فيو آدـ ,قبؿ أف ينفخ فيو الركح ,فأخذ الشيطاف يطيؼ بو ,فعف أنسٌ :
ِ
يف ِب ِو
آد َم ِفى ا ْل َج َّن ِة تََرَك ُو َما َ
يس ُي ِط ُ
اء المَّ ُو أ ْ
ص َّو َر المَّ ُو َ
َن َيتُْرَك ُو فَ َج َع َل إِ ْبم ُ
ش َ
اهلل قاؿ" :لَ َّما َ
(ٔ)
ق َخ ْمقًا الَ َيتَ َمالَ ُك".
ف َع َر َ
َج َو َ
ف أ ََّن ُو ُخمِ َ
َي ْنظُُر َما ُى َو َفمَ َّما َرآهُ أ ْ
فمما نفخ اهلل في آدـ الركح ,كأمر المبلئكة بالسجكد آلدـ ,ككاف إبميس يتعبد اهلل مع
مبلئكة السماء ,فشممو األمر ,كلكنو تعاظـ في نفسو كاستكبر ,كأبى السجكد آلدـ:ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼاألعراؼ.

كلكنو
لقد فتح أبكنا آدـ عينيو ,فإذا بو يجد أعظـ تكريـ ,يجد المبلئكة ساجديف لوٌ ,
يجد عدكان رىيبان يتيدده كذريتو باليبلؾ كاإلضبلؿ.
حيان
كطرد اهلل الشيطاف مف جنة الخمد بسبب استكباره ,كحصؿ عمى كعد مف اهلل بإبقائو ٌ

إلى يكـ القيامة :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼاألعراؼ ,كقد قطع المعيف

عمى نفسو عيدان بإضبلؿ بني آدـ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼاألعراؼ .كقكلو ىذا يصكر مدل الجيد
الذم يبذلو إلضبلؿ بني آدـ ,فيك يأتيو مف كؿ طريؽ ,عف اليميف كعف الشماؿ ,كمف األماـ
كمف الخمؼ"

(ٕ)

ؽ ً
ؾ .حديث رقـُٖٓٔ
اف ىخ ٍمقنا الى ىيتى ىمالى ي
(ُ) أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب البر كالصمة باب يخمً ى
اإل ٍن ىس ي
ؾ .النياية في غريب الحديث كاألثر (ْ)َّٔ /
ىم ىال
يتماس ي
(ٖ .)ُّ/ىيتى ىمالى ي
ؾ :أ ٍ
ى

(ِ ) عالـ الجف كالشياطيف ,عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ,طْ َُْْ ,ىػُْٖٗ -ـ ,الناشر:
مكتبة الفبلح ,الككيت (ص)ّٓ :
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المطمب الثالث -الصراع بين الحق والباطل واإلنسان والشيطان

" َّ
إف الذم يرسمو القرآف الكريـ لممعركة بيف شياطيف اإلنس كالجف مف ناحية ,ككؿ نبي

كأتباعو مف ناحية أخرل ,كمشيئة اهلل المييمنة كقدره النافذ مف ناحية ثالثة ,ىذا المشيد بكؿ

جكانبو جدير بأف نقؼ أمامو كقفة قصيرة :إنيا معركة تتجمع فييا قكل الشر في ىذا الككف,

شياطيف اإلنس كالجف ,تتجمع في تعاكف كتناسؽ إلمضاء خطة مقررة ,ىي عداء الحؽ الممثؿ
في رساالت األنبياء كحربو ,خطة مقررة فييا كسائميا ,ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ

األنعاـ ,ُُِ :يمد بعضيـ بعضا بكسائؿ الخداع كالغكاية كفي الكقت ذاتو يغكم بعضيـ بعضا! كىي
ظاىرة ممحكظة في كؿ تجمع لمشر في حرب الحؽ كأىمو ,إف الشياطيف يتعاكنكف فيما بينيـ

كيعيف بعضيـ بعضان عمى الضبلؿ أيضا! إنيـ ال ييدكف بعضيـ بعضان إلى الحؽ أبدان ,كلكف
يزيف بعضيـ لبعض عداء الحؽ كحربو كالمضي في المعركة معو طكيبلن! كلكف ىذا الكيد كمو

ليس طميقان إنو محاط بو بمشيئة اهلل كقدره ,ال يقدر الشياطيف عمى شيء منو إال بالقدر الذم

يشاؤه اهلل كينفذه بقدره .كمف ىنا يبدك ىذا الكيد  -عمى ضخامتو كتجمع قكل الشر العالمية كميا

عميو  -مقيدا مغمكال! إنو ال ينطمؽ كما يشاء ببل قيد كال ضابط .كال يصيب مف يشاء ببل معقب
كال مراجع  -كما يحب الطغاة أف يمقكا في ركع مف يعبدكنيـ مف البشر ,ليعمقكا قمكبيـ بمشيئتيـ

كارادتيـ  ..كبل! إف إرادتيـ مقيدة بمشيئة اهلل .كقدرتيـ محدكدة بقدر اهلل .كما يضركف أكلياء اهلل
بشيء إال بما أراده اهلل  -في حدكد االبتبلء  -كمرد األمر كمو إلى اهلل ,كمشيد التجمع عمى
خطة مقررة مف الشياطيف جدير بأف يسترعي كعي أصحاب الحؽ ليعرفكا طبيعة الخطة

ككسائميا")ٔ(.

"إف كجكد أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف أمر قديـ نشأ منذ خمؽ آدـ عميو السبلـ كأمر

اهلل لممبلئكة بالسجكد لو فسجدت إال إبميس أبى كاستكبر ,كقد تحدث القرآف الكريـ عف قصة ىذه

العداكة بيف آدـ كابميس في سكر شتى".

(ٕ)

نتاج اإلعراض يمكن لمشيطان :الشيطاف ال يتمكف مف نفس اإلنساف إال إذا أعرض

عف ىداية اهلل ,كخرج عف المنيج المرسكـ ,فإذا أعرض اإلنساف عف الطريؽ المرسكـ لو ,عاقبو
اهلل بتمكيف الشيطاف منو ,فيكجيو كجية الشر كالفساد في كؿ قكؿ كفى كؿ فعؿ.

(ُ ) اإليماف بالجف بيف الحقيقة كالتيكيؿ جمع كاعداد :عمي بف نايؼ الشحكد ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ -
ََُِ ـ ,الناشر :دار المعمكر ,بيانج – ماليزيا( .ص.)ُِِ :

(ِ ) الكالء كالبراء في اإلسبلـ ,أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي المصرم ,الطبعة:
األكلى ُّّْ ,ىػ  َُِِ -ـ,الناشر :دار الدعكة اإلسبلمية( .ص.)ُُُ :
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قاؿ تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﭼ الزخرؼ.

"كمع التمادم في الغي كالضبلؿ ,يستحكذ الشيطاف عمى النفس اإلنسانية ,كيستكلى

عضكا في جماعة
جنديا إلبميس ,أك
عمييا استيبلء كامبلن ,حتى يبمغ اإلنساف أف يككف
ن
ن
(ٔ)
الشياطيف".

كقكلو :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ اإلسراء" ,يقكؿ :إف الشيطاف يسيء محاكرة بعضيـ
بعضان ينزغ بينيـ ,يقكؿ :يفسد بينيـ ,يييج بينيـ الشر ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

اإلسراء ,يقكؿ :إف الشيطاف كاف آلدـ كذريتو عدكان ,قد أباف ليـ عداكتو بما أظير آلدـ مف
(ٕ)

الحسد ,كغركره إياه حتى أخرجو مف الجنة".

" إف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ قديـ قدـ البشرية فأكؿ عدك لبني آدـ ىك إبميس الذم
تعيد بإغكاء البشرية قائبلن :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﭼ ص,

كقاؿ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ األعراؼَِ :كأقسـ ليما:
ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼاألعراؼ ,كىنا تظير غريزة اإلنساف كضعفو أماـ المغريات ,كىا
ىك ذا قد ضعؼ أماـ إغراء الشيطاف ,فأزليما كأكقعيما في المخالفة ,ككاف ظاىر األمر أف قد

عصى آدـ ربو كغكل ثـ اجتباه ربو فتاب عميو كىدل.

كىكذا كانت حكمة اهلل ككاف أمره ألسرار ال يعمميا إال ىك لتعمر الدنيا ,كلتتحقؽ الخبلفة

هلل في األرض حكـ بأف يخرجا مف الجنة ,كييبط الكؿ بعضيـ لبعض عدك ,كليـ جميعا في

األرض مستقر كمتاع إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا ".

(ٖ)

قكلو تعالى :ﭽﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ [الكيؼ. ]ّٔ :
قاؿ المفسركف" :شغؿ قمبي بكسكستو حتى نسيت الحكت".

(ٗ)

(ُ ) العقائد اإلسبلمية ,سيد سابؽ  ,الناشر :دار الكتاب العربي  -بيركت ( .ص)ُْْ :
(ِ ) تفسير الطبرم (ُْ)ِْٔ /
(ّ ) التفسير الكاضح ,لمحمد الحجازم)ّّ /ُ(,

(ْ ) النكت في القرآف الكريـ (في معاني القرآف الكريـ كاعرابو) ,عمي بف فىضَّاؿ بف عمي بف غالب المج ً
اش ًعي
يى
القيركاني ,أبك الحسف ,دراسة كتحقيؽ :د .عبد اهلل عبد القادر الطكيؿ,طُ ََِٕ-ُِْٖ,ـ دار النشر :دار

الكتب العممية – بيركت( .ص.)َّٕ :
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المطمب الرابع-موقف إبميس من أولياءه كما تعرضو السورة
قاؿ تعالى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼإبراىيـ,

" ىنا ينتيي الحكار بيف الفريقيف ,كترل زعيـ المستكبريف ,كمصدر الضبلؿ كالغكاية يأخذ

الكممة  ,كيمقي خطبتو بعد أف كاف يقؼ مكقؼ المتفرج كىك يسمع كيشاىد المتحاكريف مف أىؿ

النار حيث قاؿ الشيطاف مخاطبان أتباعو بما معناه بعد أف قضي األمر دخؿ أىؿ الجنة في الجنة
كأىؿ النار ,في النار :إف اهلل كعدكـ كعد الحؽ عمى ألسنة رسمو فمـ تطيعكه  ,كلك أطعتمكه
ألدركتـ الفكز العظيـ ,ككعدتكـ كذبان كزك انر بأنو ال بعث كال جزاء كال جنة كال نار فأخمفتكـ كعدم
 ,كما كاف لي عميكـ مف تسمط أك قير أك حجة عمى تأييد قكلي لتتبعكني ,كلكف دعكتكـ إلى

الضبلؿ ,ككسكست لكـ فأسرعتـ إلى إجابتي فبل تمكمكني أبدا ,كلكف لكمكا أنفسكـ  ,فأنتـ الذيف
كنتـ تممككف كامؿ اإلرادة في اختيار طريؽ الخير أك طريؽ الشر ,كلكنكـ اخترتـ الشر رغـ

تحذير اهلل لكـ مف سمكؾ سبؿ الشيطاف كما كاف مني إال الكسكسة كزخرؼ القكؿ كغركره ,يا

أتباعي كمنا في الغـ كاأللـ كالعذاب سكاء ,ما أنتـ بمغيثي مما أنا فيو مف العذاب كالنكاؿ ,إني
كفرت اليكـ بإشراككـ إيام في الدنيا ,كينيي الشيطاف خطبتو القاصمة يكجييا عمى أكليائو
(ٔ)

كأتباعو ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼتمؾ كانت خطبة الشيطاف في النار".

حرية االختيار قضية عقدية

"يستمر إبميس في خطبتو في أىؿ النار فيؤنبيـ كيدعكىـ إلى تأديب أنفسيـ كزجرىا؛

عمى سماعيـ لكسكستو كأطاعكه فيقكؿﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ " ,أم :فبل تممكني بما
كقعتـ فيو بسبب كعدم لكـ بالباطؿ كاخبلفي ليذا الكعد ,كلكمكا أنفسكـ الستجابتكـ لي بمجرد

الدعكة التي ال سمطاف عمييا كال حجة".

(ٕ)

كلً ىـ قاؿ الشيطاف ليـ كما حكى عنو سبحانو ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ كىك معمكـ أصبل"
بسبب كسكستو )ٖ(.الجكاب أنو أراد ال تمكمكني عمى فعمكـ كلكمكا أنفسكـ عميو؛ ألنكـ عدلتـ عما
تكجو مف ىداية اهلل تعالى لكـ.

(ٗ)

(ُ )تأمبلت في سكرة إبراىيـ ,عادؿ الركيني(صُْٕ)
(ِ ) المرجع السابؽ (صُُٓ)

(ّ ) انظر الكشاؼ ,لمزمخشرم (ِ)ََّ/
(ْ ) انظر مفاتيح الغيب ,لمرازم)ِّٕ/ٗ(,
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استقر
النار ,ك ٌ
كقكلو ,ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ ",يعني لما أدخؿ أى يؿ الجنة الجنةى كأىؿ النار ى
النار ,ككعدتكـ ُّ
صرة ,فأخمفتكـ كعدم,
الن ٍ
بكؿ فريؽ منيـ قرارىـ ,أف اهلل كعدكـ ,أييا األتباعي ى
ككفى اهلل لكـ بكعده ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ,يقكؿ :كما كاف لي عميكـ ,فيما كعدتكـ مف

النصرة ,مف حجة تثبت لي عميكـ بصدؽ قكليﭽ ﮠ ﮡ ﭼ.

(ٔ)

كىذا مف االستثناء المنقطع عف األكؿ ,كما تقكؿ" :ما ضرٍبتيو إال أنو أحمؽ".

كقكلو تعالىﭽﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ "ركل سفياف ,عف رجؿ ,عف الحسف أنو قاؿ :إذا كاف
يكـ القيامة ,كدخؿ أىؿ النار النار ,كأىؿ الجنة الجنة ,قاـ إبميس خطيبان عمى منبر مف نار,
فقاؿ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ .كيقاؿ :إنيـ لما دخمكا النار ,أقبمكا
عمى إبميس ,كجعمكا يتيمكنو كيمكمكنو كيقكلكف :أنت الذم أضممتنا ,فيرد عمييـ إبميس عميو
رده عمييـ لكيبل يغتركا بو في الدنيا ,فذلؾ قكلو:ﭽﮌﮍ ﮎ ﮏ
فبيف اهلل –تعالىٌ -
المعنةٌ ,

ﮐﭼ يعني :لما فرغ مف األمر حيف دخؿ أىؿ الجنة الجنة ,كأىؿ النار النار ,فقاؿ إبميس

ألىؿ النار :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يعني :البعث بعد المكت كالجنة كالنار ىكىك ىع ٍدتي يك ٍـ بأنو
كاف لًي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف يسٍم و
طاف
ال جنة ,كال نار ,كال بعث ,كال حساب فىأ ٍ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ فكذبتكـ الكعد ىكما ى

يعني :لـ يكف لي قدرة عمى اإلكراه كالقير .كيقاؿ :لـ أكف ممكان فقيرتكـ عمى عبادتي .كيقاؿ :لـ
استى ىج ٍبتي ٍـ لًي
يكف لي حجة عمى ما قمت لكـ إً َّال أ ٍ
ىف ىد ىع ٍكتي يك ٍـ يعني :سكل أف دعكتكـ إلى طاعتي فى ٍ
(ٕ)
يعني أستجبتـ لي طكعا كاختيا انر؛ فبل تممكني بدعكتي إياكـ كلكمكا أنفسكـ باإلجابة".
كىذا يدؿ عمى أف الشيطاف أغكاىـ لمباطؿ كاالنحراؼ فقبمكه كأطاعكه دكف دليؿ أك برىاف ,فكاف

ىذا بإرادتيـ كاختيارىـ ليذا تب أر منيـ ,كاهلل يحاسبيـ لما أشركك بو كانحرفكا عف منياجو.
كيجمع الكفار عميو باإلمامة (إً َّف المَّوى ىك ىع ىد يك ٍـ ىك ٍع ىد
قاؿ مقاتؿ " :يكضع لو منبر مف نار فيرقاه ي
كاف لًي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف يسٍم و
اٍل ىح ّْ
طاف) كالية كمممكة كحجة
ؽ) يكفى لكـ ( ىكىك ىع ٍدتي يك ٍـ فىأ ٍ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ) ( ,ىكما ى
استى ىج ٍبتي ٍـ لًي فىبل
كبصيرة( ,إً َّال أ ٍ
ىف ىد ىع ٍكتي يك ٍـ) ىذا مف االستثناء المنقطع مجازه لمف يدعكنكـ (فى ٍ
تىمي ً
ص ًرًخ يك ٍـ)
كمكا أ ٍىنفي ىس يك ٍـ) بإجابتي كمتابعتي مف غير سمطاف كغير برىاف( ,ما أ ىىنا بً يم ٍ
كمكني ىكلي ي
ي

(ُ ) تفسير الطبرم (ُٔ)َٓٔ /
(ِ ) بحر العمكـ(تفسير السمرقندم) ,أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي,تحقيؽ:
د.محمكد مطرجي ,دار النشر  :دار الفكر – بيركت)َِْ /ِ( .
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بمغني كبمغيثي"
ص ًرًخ َّي)
بمعينكـ ( ,ىكما أ ٍىنتي ٍـ بً يم ٍ
ٌ
كأطاعو في األرض يقؼ ىذا المكقؼ المذؿ كالميانة كالندـ يكـ القيامة.
(ٔ)

إنو مشيد الخيبة لكممف استسمـ لمشيطاف

كقكلو :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ"يجكز أف يككف مف كبلـ اهلل تعالى  ,ابتداء لبياف
استحقاؽ العصاة لمعذاب  ,كجكز أف يككف مف تتمة كبلـ إبميس ,كحكى القرآف قطعي ألطماع
أىؿ النار مف الكفار كغيرىـ مف إغاثتة كاعانتة ,كحكى اهلل –تعالى -عنو ما سيقكلو في ذلؾ
الكقت ليككف تنبييان لمسامعيف كحثان ليـ عمى النظر في عاقبتيـ ,كاالستعداد لما ال بد منو ,كأف
يتصكركا ذلؾ المقاـ الذم يقكؿ فيو الشيطاف ما يقكؿ فيخافكا كيعممكا ما ينفعيـ ىناؾ")ٕ( .فطاعة
الضعفاء كالمستكبريف لمشيطاف ىي طاعة ميمكة كانت سببان الستحقاىـ جميعان عذاب اهلل
كغضبو.
النفس فيما تتعاطاه مف اإلساءة
"فبل تمكمكني كلكمكا أنفسكـ ,كالتمكمكني حيف مبلـ! إنما ينفع لكـ ٌ

فإف أبكاب التكبة مفتكحة ,كلكف لمف لـ ينزع ركحو".
في زماف الميمة كأكقات التكميؼ ٌ

(ٖ)

قاؿ تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ ككعد اٍلحؽ يى ىك الًَّذم ىيقع اٍل ىكفىاء
[بً ًو]  .ىكقىكلو :ﭽﮖ ﮗﮘﭼ يى ىك ىما ىال ىيقع بً ًو اٍل ىكفىاء ,ىكقيؿ :إًَّنو ىيقيكؿ لىييـ :قمت لكـ ىال
بعث ىكىال َّ
جنة ىكىال ىنار ,ىكغير ىذًلؾ.
كما قالو السمعاني في تفسيره " :فيى قىكلو:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ىم ٍع ىناهي :أّْىني لـ آتكـ بًحجَّة

ً
ً
استثًىناء يم ٍنقىطع ,ىك ىم ٍع ىناهي :ىكلى ًكف دعكتكـ أىم :زينت
يما دعكتكـ إًلىٍيو .ىكقىكلو :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ىى ىذا ٍ
فى

لكـ)ٗ(".كىذا اعتراؼ مف الشيطاف بضعفو كضعؼ كيده في الدنيا كاآلخرة.

(ُ ) الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ,أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ,أبك إسحاؽ ,تحقيؽ :اإلماـ أبي

محمد بف عاشكر ,مراجعة كتدقيؽ :األستاذ نظير الساعدم,طُ ََِِ-ُِِْ ,ـ ,الناشر :دار إحياء التراث

العربي ,بيركت – لبناف.)ُّّ /ٓ( ,
(ِ ) تفسير األلكسي (ٕ)ََِ /
(ّ ) تفسير القشيرم لطائؼ اإلشارات ,عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ,تحقيؽ :إبراىيـ البسيكني,
الطبعة :الثالثة ,الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب – مصر)ِْٕ /ِ( .

(ْ ) تفسير السمعاني تفسير القرآف ,أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني ,تحقيؽ ياسر بف
إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ ,طُُُْٖ ,ىػُٕٗٗ -ـ الناشر دار الكطف – الرياض)ُُِ /ّ( .
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قاؿ المفسركف " :يعني بو إًبميس ,لى َّما قي ً
ض ىي ٍاأل ٍىم ير أم :فيرغ منو ,فدخؿ أىؿ الجنة
الجنة ,كأىؿ النار النار ,فحينئذ يجتمع أىؿ النار بالمَّكـ عمى ًإبميس ,فيقكـ فيما بينيـ خطيبان
كيقكؿ :إً َّف المَّوى ىك ىع ىد يك ٍـ

كاف
فىأ ٍ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ الكعد ىكما ى

ىك ٍع ىد اٍل ىح ّْ
ص ىدقكـ ىكىك ىع ٍدتي يك ٍـ أنو ال يككف
ؽ أم :كعدكـ ىك ٍكف ىذا اليكـ فى ى
لًي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف يسٍمطا وف أم :ما أظيرت لكـ يح َّجةن عمى ما َّادعيت")ُ( .

ىف ىد ىع ٍكتي يك ٍـ كىذا مف االستثناء المنقطع,
كقاؿ بعضيـ" :ما كنت أممككـ فأيكرىكـ إً َّال أ ٍ
استى ىج ٍبتيـ لًي فىبل تىمي ً
كمكا أ ٍىنفي ىس يك ٍـ حيث أجبتمكني مف غير برىاف,
كالمعنى :لكف دعكتكـ فى ٍ ٍ
كمكني ىكلي ي
ي
ما أ ىىنا بًم ً
بم ً
خي» فحرؾ
ص ًرًخ َّي أم:
َّ
صر ّْ
ص ًرخ يك ٍـ أم :بمغيثكـ ىكما أ ٍىنتي ٍـ بً يم ٍ
ي ٍ
بمغيثي .ق أر حمزة « ي
كحركيا الباقكف إًلى الفتح .قاؿ قيطرب :ىي لغة في بني يربكع يعني :قراءة
الياء إًلى الكسرَّ ,
حمزة".

(ٕ)

كمما قالو ابف عطية في تفسيره " :قكؿ الشيطاف :ﭽ ﮥ ﮦ ﭼيريد بزعمو إذ ال ذنب
كمكا أ ٍىنفي ىس يك ٍـ في سكء نظركـ كقمة تثبتكـ فإنكـ إنما أتيتـ اتباعي عف بصيرة منكـ كتكسب.
لي ىكلي ي
(ٖ)
ك «المصرخ» المغيث ,كالصارخ :المستغيث".
قاؿ تعالى " :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ الجنة كالنار كالبعث كالثكاب كالعقاب .ﭽ ﮖ ﭼ بأف ال
بعث كال ثكاب كال عقاب ﭽ ﮯﮰﭼ بمنجي أك بمغيثي ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ قبمكـ ﭽ ﮳

﮴ ﭼ مف بعدم ألف كفره قبؿ كفرىـ".

(ٗ)

ً
كمكنًي
يقول الشيطان بمسان الحال ،ولعمو بمسان المقال" :فى ٍ
استى ىج ٍبتي ٍـ لي أسرعتـ إجابتي ,فىبل تىمي ي
كمكا أ ٍىنفي ىس يك ٍـ حيث أطعتمكني إذ دعكتكـ
بكسكستي فإف مف صريح العداكة ال يبلـ بأمثاؿ ذلؾ ,ىكلي ي
4

( )زاد المسير في علم التفسير (.)54١ /2

(ِ ) زاد المسير في عمـ التفسير ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ,تحقيؽ :عبد
الرزاؽ الميدم ,الطبعة :األكلى  ُِِْ -ىػ ,الناشر :دار الكتاب العربي  -بيركت (ِ)َُٓ /

(ّ ) تفسير ابف عطية المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ,أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف
بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي ,المحقؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد,طُُِِْ,ىػ ,الناشر :دار
الكتب العممية – بيركت.)ّّْ /ّ( .
( ) 4تفسير العز بف عبد السبلـ تفسير القرآف  /اختصار النكت لمماكردم ,عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ
السممي الدمشقي الشافعي ,تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ,طُُُْٔ ,ىػُٗٗٔ /مالناشر دار ابف

حزـ بيركت)ُّٔ /ِ( .
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كلـ تطيعكا ربكـ لما دعاكـ"(ٔ),يمقي الشيطاف المكـ عمى اإلنساف الضاؿ إلسراعو في المعصية
كعدـ طاعة اهلل.
قاؿ تعالى  :ﭽﮢ ﮣﮤﭼ "فأسرعتـ إجابتي ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ ألف مف تجرد لمعداكة إليبلـ إذا
دعا إلى أمر قبيح ,مع أف الرحمف قد قاؿ لكـ ال يفتنكـ الشيطاف كما أخرج أبكيكـ مف الجنة ,ﭽ
ﮧﮨﮩﭼ حيث اتبعتمكني ببل حجة كال برىاف")ٕ(.ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ إبراىيـ ,ىذه أسمحة الشيطاف الضعيفة ليزيدكـ حرقة كألمان بعد
كقكعكـ بالذنكب كتكريطكـ بمعصية اهلل ,كقد ينجر رؽ البائس لمياكية إذا ما استعاذ باهلل مف
الشيطاف كلجأ إلى هلل كعاد لمباطؿ كاهلل عمى الحؽ ,كتكبيخ أتباعو أنيـ بمجرد دعكتيـ سمعكا
كأطاعكه كليس لو عمييـ أدنى سمطاف كلكنيـ كانكا في بعد عف اهلل ىؿ نستفيد نحف مف ىذه
الدركس مف كتاب اهلل لننتفع بيا في الدنيا كنفكز برضا اهلل باآلخرة.
ً
قاؿ ابف كثير" :فىقى ً
كغبنا
يد يى ٍـ يح ٍزننا إًلىى يح ٍزنً ًي ٍـ ى
يس -لى ىع ىنوي المَّوي ً -ح ىينئًوذ ىخ ًط نيبا لً ىي ًز ى
اـ في ًي ٍـ إًٍبم ي
ى
ىم :ىعمىى أىٍل ًس ىن ًة ير يسمً ًو,
غبنيـ ,ىك ىح ٍس ىرةن إًلىى ىح ٍس ىرتً ًي ٍـ ,فىقى ى
إًلىى ٍ
اؿ:ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ أ ٍ
َّبلمةى ,ك ىكاف ك ٍع ندا حقِّا ,ك ىخب ار ً
ككع ىد يكـ ًفي اتّْب ً
اع ًي يـ َّ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ,
ص ٍدقنا ,ىكأ َّ
ىما أ ىىنا فى ىك ىع ٍدتي يك ٍـ ىكأ ٍ
ى
ى ى ىن
ىى ى ٍ
الن ىجاةى ىكالس ى ى ى ى ى
النساء
اؿ:ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
اؿ المَّوي تى ىعالىى :ﭽﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ  ,ثيَّـ قى ى
ىك ىما قى ى

َّة عمىى ً
و
اف لًي ىعمىٍي يكـ ًفيما ىد ىعكتي يكـ إًلى ٍي ًو ًم ٍف ىدلً و
ص ٍد و
ؽ ىما
يؿ ىكىال يحج ى
ﮜﮝﮞﭼ أ ٍ
ٍ ٍ
ٍ ى
ىم :ىما ىك ى ى
ً (ٖ)
ىك ىع ٍدتي يك ٍـ بًو".
طاعة الشيطاف خسارة ينتقؿ بو مف مطمب إلى آخر يكصمؾ إلى الميمكات كيتب أر منؾ
كثير مف انحرافات البشر كراءىا إبميس ,زيف ليـ كثبت في
يكـ القيامة ,كيككف سببان ليبلكؾ؛ ألف ان
نفكسيـ األنفة كالكبرياء مف أف يتراجعكا ككقؼ سدان منيعان بينيـ كبيف الحؽ.

(ُ ) تفسير البيضاكم (ّ)ُٕٗ /
(ِ ) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ تفسير النسفي ,أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف
النسفي ,حققو كخرج أحاديثو :يكسؼ عمي بديكم راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب مستك,طُُُْٖٗٗٗ-ُ,ـ

الناشر :دار الكمـ الطيب ,بيركت)َُٕ /ِ( .
(ّ ) تفسير ابف كثير (ْ)ْٖٗ /
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"لما ذكر اهلل -سبحانو كتعالى -المناظرة التي كقعت بيف الرؤساء كاألتباع أردفيا
(ٔ)

بالمناظرة التي كقعت بيف الشيطاف كأتباعو فقاؿ:ﭽﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ"

كمما تبينو اآليات الكريمة  :أف الشيطاف كعدكـ كعكدان باطمة ميمكة في قكلو تعالىﭽ ﮖ

ﮗﮘﭼ إف كعكد الشيطاف ألتباعو كعكد باطمة ال صحة ليا كال دليؿ؛ ألف الشيطاف لـ
يكف معو دليؿ كال حجة عمى ما كاف يكسكس ليـ كيرييـ لمباطؿ مف أقكاؿ كادعاءات باطمة,
كرغـ ذلؾ إتبعكه دكف أف مطالبتو بدليؿ أك برىاف عمى صحة ما يدعي كما يأمرىـ بو ,ﭽ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ كىنا أكقع الشيطاف المبلمة عمى أتباعو حتى يزدادكا
حزنان عمى حزنيـ كندـ عمى ندميـ بقكلو ﭽﮥ ﮦﮧﮨ ﭼ.

قاؿ المفسركف :كما سبؽ ذكره في التفاسير السابقة "إذ استقر أىؿ الجنة في الجنة كأىؿ النار في

النار ,أخذ أىؿ النار في لكـ إبميس كتقريعو ,فيقكـ فيما بينيـ خطيبا  ,فيقكؿ :ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ كقيؿ :المراد مف قكلو تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ أم لما
انقضت المحاسبة كالمراد مف الشيطاف إبميس لعنو اهلل.
قكلو تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ
(ٕ)
كالمعاصي".

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ أم قدرة كتسمط كقير فأقيركـ عمى الكفر

الخالصة:

العبلقة بيف الشيطاف كاإلنساف تقكـ عمى العداكة الشاممة التي تستيدؼ كؿ شيء في

اإلنساف دينو كخمقو كصحتو كنسمو كمالو ككقتو كعقمو كشرفو كاستق ارره كحتى طعامو كشرابو إلى
غير ذلؾ في الكثير مف المياديف كالمجاالت ,كما يستخدـ الشيطاف كسائؿ كأساليب خطيرة ككثيرة

مف أبرزىا اإلغكاء كالكسكسة كالتزييف كالعمؿ عمى إنساء اإلنساف ذكر اهلل كالكعد بالفقر كاغراء

اإلنساف كالجدؿ في الحؽ.

كمف أىـ طرؽ الكقاية التي حث عمييا القرآف العظيـ:

االستعاذة مف الشيطاف كالعكدة إلى اهلل كاجتناب ما نيى اهلل عنو كعدـ مجالسة رفقاء السكء.
كمما يجدر اإلشارة إليو :أف كجكد الشيطاف مف لكازـ التكميؼ اإلنساني إذ ال يصح التكميؼ بدكنو
حيث يصبح ال فضؿ إلنساف عمى عمؿ تعطمت نحكه إرادتو كحريتو.

(ٖ)

( ) 4المباب في عمكـ الكتاب المباب في عمكـ الكتاب ,أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي
الدمشقي النعماني , ,طُ ُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ-ـ  ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف)ّٔٗ /ُُ(.

(ِ )التفسير المنيجي أ.د.أحمد شكرم (ٓ.)ُْٓ /

(

) انظر مقا بعنواح حقيقة العالقة بيح النفس اإلنسانية والشيطاح وانعكاساتها التربوية بقلم د .محمد عمر
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المبحثىالرابع ى
الػضاءىوالػدرىفيىضوءىالدورة ى
مف أسباب سعادة المؤمف كانشراح صدره في ىذه الحياة الدنيا إيمانو بالقضاء كالقدر؛
لعممو اليقيف أف جميع األمكر كبيرىا كصغيرىا حمكىا مرىا كميا بتقدير اهلل –تعالى ,-فيرضى
كيسمـ كىك عمى يقيف أف اإليماف بالقضاء القدر مف أىـ ركائز العقيدة اإلسبلمية ,كىك ركف مف
أركاف اإليماف كمف خبلؿ ىذا المبحث سنكضح المقصكد بالقضاء كالقدر ,كعبلقتو بسكرة
إبراىيـ

المطمب األول -القضاء والقدر لغ ًة واصطالحاً
أوالً -القضاء والقدر لغ ًة:

أ-القضاء لغة:

يح ىي يد ُّؿ ىعمىى إً ٍح ىك ًاـ أ ٍىم ور
َّاد ىكاٍل ىح ٍر ي
اؼ ىكالض ي
قاؿ ابف فارس ":اٍلقى ي
ص ًح ه
ؼ اٍل يم ٍعتى ُّؿ أ ٍ
ىص هؿ ى
اؿ المَّوي تى ىعالىى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼفصمت" ,)ٔ("ُِ :كجاء القضاء
ىكًاتٍقىانً ًو ىكًا ٍنفى ًاذ ًه لً ًجيىتً ًو ,قى ى
صؿ,
بمعنى الفصؿ كالحكـ كقد تكرر في أحاديث رسكؿ اهلل ذكر (القضاء)كأصميو :القى ٍ
طع كالفى ٍ
ً
ضاء َّ
و
إحكامو كا ٍمضاؤه كالفىراغ
ضاء فىيي ىك
الش ٍي ًءٍ :
ييقىا يؿ :قى ى
صؿ .كقى ي
قاض :إً ىذا ح ىكـ كفى ى
ضى ىي ٍقضي قى ن
ً
الخٍمؽ.
كف بً ىم ٍع ىنى ى
م ٍنوي ,فىىي يك ي
الشي ًء كتىماموُّ .
اع َّ
اؿ ُّ
ككؿ
ضاء ًفي الُّمغة ىعمىى يك يجكوه ,ىم ٍرجعيا ًإلىى ٍان ًقطى ً
ىكقى ى
الزىرم ":القى ي
ٍ
ينف ىذ ,أىك أيمضي .فىقى ٍد قي ً
يعمًـ ,أىك أ ً
ما أ ً
يحكـ ىعمميو ,أىك أيتً َّـ ,أىك يختًـ ,أىك أي ّْدم ,أىك أ ً
ض ىي.
ب ,أ ٍىك أ ٍ
يكج ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ٍ ٍ ى
(ٕ)
ت ىًذ ًه الكجكه كمُّيا ًفي اٍلحًد ً
يث" .
اء ٍ ى
ى
ي
ىكقى ٍد ىج ى
كخبلصة ما سبؽ أف القضاء :ىك الحكـ ,كالصنع ,كالحتـ ,كالبياف ,كأصمو القطع,
(ٖ)

كالفصؿ ,كقضاء الشيء ,كاحكامو ,كامضاؤه ,كالفراغ منو؛ فيككف بمعنى الخمؽ

.

أحطت بمقداره ,فيك اإلحاطة
رت الشيء أ ٍق يدره ىق ٍد نرا؛ أم:
ب-القدر لغة :مصدر ى
ي
قد ي
(ٗ)
الشيء بًتى ٍخ ًف ً
يؼ
ص ىدهر تىقيك يؿ قى ىد ٍر ي
بمقادير األمكر , .قاؿ ابف حجر (رحمو اهلل) " :ىكاٍلقى ىد ير ىم ٍ
ت َّ ٍ ى
ى
(٘)
ً
ً
الد ً
َّ
ت بً ًم ٍق ىد ًارًه".
ىح ٍ
طي
اؿ ىكفىتٍحيىا أى ٍقد يرهي بًاٍل ىك ٍس ًر ىكاٍلفىتٍ ًح قى ٍد نار ىكقى ىد نار إً ىذا أ ى
(ُ) معجـ مقاييس المغة البف فارس (ٓ)ٗٗ /
(ِ) النياية في غريب الحديث كاألثر ,البف األثير (ْ)ٕٖ /
(ّ ) انظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف ,أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,المحقؽ :إبراىيـ شمس الديف,
الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت  -لبناف (صُْْ.)ِْْ-
(ْ ) انظر المخصص أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف سيده ,تحقيؽ :

خميؿ إبراىـ جفاؿ ,الطبعة :األكلىُُْٕىػ ُٔٗٗـ ,دار النشر :دار إحياء التراث العربي –بيركت(ّ.)ُْْ /

(ٓ ) فتح البارم البف حجر (ُ.)ُُٖ /
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ثانياً  -القضاء والقدر اصطالحاً:

اء يى ىك اٍل يح ٍك يـ
أ-القضاء اصطبلحان :يقكؿ ابف حجر (رحمو اهلل) " :اٍلقى ى
ض ي
َّات ىذلً ىؾ اٍل يح ٍكًـ" )ٔ(.كقيؿ " :تقدير اهلل لمكائنات حسب ما
ًفي ٍاأل ىىزًؿ ىكاٍلقى ىد ير يج ٍزئًي ي
كاقتضتو حكمتو"

(ٕ)

اٍل يكمّْ ُّي ًٍ
اإل ٍج ىمالً ُّي
عممو,
سبؽ بو ي

.

ب .القدر اصطبلحان ":ىك عمـ اهلل-تعالى-باألشياء ً
ككتابتو ليا قبؿ ككنيا ,عمى ما ىي
ً
ممو ,ككتابتو بمشيئتو كخمقو .كقيؿ كالقدر :ما سبؽ بو العمـ,
عميو ,ككجكدىا عمى ما ى
سبؽ بو ع ي
كجرل بو القمـ مما ىك كائف إلى األبد ,كأنو  قدر مقادير الخبلئؽ ,كما يككف مف األشياء قبؿ
أنتككف في األزؿ ,كعمـ سبحانو أنيا ستقع في أكقات معمكمة عنده تعالى ,كعمى صفات
مخصكصة ,فيي تقع عمى حسبما قدر ليا".

(ٖ)

كقد عد الرسكؿ القدر مف أصكؿ اإليماف في إجابتو عف سؤاؿ جبريؿ  فقاؿ:
َن تُ ْؤ ِم َن ِبالمَّ ِو ومالَ ِئ َك ِت ِو و ُكتُِب ِو ورسمِ ِو وا ْليوِم ِ
"ِ
يم ِ
شرِه".
اآلخ ِر َوتُ ْؤ ِم َن ِبا ْلقَ َد ِر َخ ْي ِرِه َو َ
ان أ ْ
َ ُ ُ َ َْ
َ
ََ
اإل َ
كعميو ّّ
فكؿ ًمف القضاء كالقدر يأتي بمعنى اآلخر ,فمعاني القضاء تؤكؿ إلى إحكاـ
(ٗ)

الشيء ,كاتقانو ,كنحك ذلؾ مف معاني القضاء ,كمعاني القدر تدكر حكؿ ذلؾ ,كتعكد إلى
التقدير ,كالحكـ ,كالخمؽ ,كالحتـ ,كنحك ذلؾ.
المطمب الثاني-حكم اإليمان بالقضاء والقدر:
اإليماف بالقدر ركف مف أركاف اإليماف الستة التي كردت في حديث جبريؿ الطكيؿ حيف

سئؿ عف اإليماف ,فقاؿ" :كأف تي ٍؤ ًم ىف بالقى ىد ًر ىخ ً
يرًه ىك ىشّْرًه"(.)5
كقد َّ
دؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية كاجماع المسمميف كالفطرة كالعقؿ عمى كجكب اإليماف
بالقضاء كالقدر ,كمف ىنا كاف اإليماف بالقضاء كالقدر يعني اإليماف بأف اهلل -تبارؾ كتعالى-
قدر األشياء في القدـ  ,كعمـ أنيا ستقع في أكقات معمكمة عنده كعمى صفات مخصكصة

فيي تقع حسب ما قدرىا كالرضا كالتسميـ هلل –تعالى -في كؿ ما قدر كقضى سكاء كاف خي انر أك
غيره.

()ٙ

(ُ) المرجع السابؽ (ُُ.)ْٕٕ /
(ِ) رسائؿ في العقيدة ,لمشيخ محمد بف عثيميف (صّٕ).
(ّ) عقيدة السفاريني(ُ.)ّْٖ/
(ْ) أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب اإليماف باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر ,حديث رقـ َُِ(ُ.)ِٖ /
(ٓ) المرجع السابؽ .الجزء كالصفحة.

(ٔ) انظر شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية ,د .نسيـ شحدة ياسيف طٓ(صِّٖ).
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المطمب الثالث  -القضاء والقدر في سورة إبراىيم
إيحاء لمكضكع القضاء كالقدر في
القارئ لسكرة إبراىيـ يجد أف السكرة تناكلت
ن
مكضعيف ىما :
ُ-قكلو تعالى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﭼإبراىيـ.

فقكلو الحكيـ ىنا أم أنو ىك الذم يقدر كيقضى األمكر لعباده ,كيؤكد ذلؾ الشككاني
(رحمو اهلل) بقكلو" :اٍلح ًك ًَّ
ضى اٍل ًح ٍك ىم ًة"(ٔ) فمقتضى الحكمة ىك
يـ الذم يي ٍج ًرم أى ٍف ىعالىوي ىعمىى يم ٍقتى ى
ى ي
قضاء اهلل كقدره لعباده .يقكؿ ابف عباس":ﭽﮪ ﭼفي أمره كقضائو)ٕ(".ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭼ " ممف لـ ينقد لميدل ,كييدم مف يشاء ممف اختصو برحمتو.ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ"الذم
–مف عزتو -أنو انفرد باليداية كاإلضبلؿ ,كتقميب القمكب إلى ما شاء ,كمف حكمتو أنو ال يضع
(ٖ)

ىدايتو كال إضبللو إال بالمحؿ البلئؽ بو." .

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﭼإبراىيـْ.

كقاؿ تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼإبراهيم"4 :أم لمباشرتو أسبابو المؤدية إليو ,أك
يخذلو كال يمطؼ بو لعممو أنو ال ينجح فيو اإللطاؼ .كييدم مف يشاء لما فيو مف اإلنابة كاإلقباؿ
إلى الحؽ .ك (الفاء) فصيحة ,كأنو قيؿ فبينكه ,فأضؿ اهلل مف شاء إضبللو كىدل مف شاء.

الحذؼ لئليذاف بأف مسارعة ك ٌؿ رسكؿ إلى ما أمر بو ,كجرياف كؿ مف أىؿ الخذالف كاليداية
عمى سنتو ,أمر محقؽ غني عف الذكر كالبياف كىك العزيز الحكيـ أم  :فبل يغالب ,كال يقضي
(ٗ)

إال بما فيو الحكمة".

كىؤالء المستحقكف لعقاب اهلل ىـ الذيف يختاركف شيكات الدنيا كمتاعيا عمى اآلخرةكما

فييا مف نعيـ مقيـ ,كيصرفكف الناس عف اإليماف باهلل ك طريقو المستقيـ ,كيريدكف لسبيؿ اهلل أف
تككف معكجة مائمة؛ لتتفؽ مع أىكائيـ كشيكاتيـ ,فمنيـ مف ال يكتفكف بالضبلؿ ,بؿ يسعكف

إلضبلؿ غيرىـ ,كيحاكلكف االنحراؼ بسبيؿ اهلل عف سكاء الصراط ,كىـ يظنكف كيتكىمكف قدرتيـ
عمى ذلؾ.

(ُ) فتح القدير لمشككاني (ّ)ُُّ /
(ِ) تنكير المقباس ,لفيركز أبادم (ص)ُُِ :
(ّ ) تفسير السعدم (ص)ُِْ :

(ْ ) محاسف التأكيؿ" ,تفسير القاسمي" ,محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي,تحقيؽ:
محمد باسؿ عيكف السكد ,طُُُْٖ ,ىػ ,الناشر :دار الكتب العمميو – بيركت.تفسير القاسمي (ٔ)ِٗٗ/
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إف المكصكفيف بيذه الصفات في ضبلؿ بعيد عف الحؽ ال ييرجى ليـ صبلح كال ىداية,
(ٔ)
التعبير ب(في) لئلشارة إلى تمكف الضبلؿ منيـ كاحاطتو بيـ مف كؿ جانب.
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼإبراىيـكيصرفكف الناس عف
اإليماف باهلل كعف طريقو المستقيـ كيطمبكف لسبيؿ اهلل أف تككف معكجة مائمة لتتفؽ مع أىكائيـ
كشيكاتيـ فيـ ال يكتفكف بالضبلؿ بؿ يسعكف إلضبلؿ غيرىـ كيحاكلكف االنحراؼ بسبيؿ اهلل عف

سكاء الصراط كىـ يظنكف كيتكىمكف قدرتيـ عمى ذلؾ.

(ٕ)

مراتب الضالل:
النوع األول -الذين يستحسنون الدنيا عمى اآلخرة كىؤالء الذيف كصفيـ اهلل بأنيـ:ﭽ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼإبراىيـّ :أم :يقدمكنيا كيؤثركنيا عمييا كيعممكف لمدنيا كنسكا

اآلخرة كترككىا كراء ظيكرىـ.

(ٖ)

النوع الثاني-الذين يصدون عن دين اهلل,ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼإبراىيـّ:أم "يمنعكف

مف أراد اإليماف باهلل كاتباع رسكلو عمى ما جاء بو مف عند اهلل مف اإليماف كاتباعو"")ٗ(.أم أنيـ
لـ يكتفكا بحب الدنيا عمى اآلخرة ,كلـ يكتفكا بالسير في طريؽ الشيكات كالممذات كتخريب

ذكاتيـ ,بؿ تمادكا في الغي كصدكا غيرىـ عف سبيؿ اهلل".

(٘)

النوع الثالث-الذين يتبعون أىوائيم ويدعون الناس إلى إتباعيمﭽ ﮎ ﮏﮐﭼأم
"يطمبكف ليا زيغان كميبلن لمكافقة أىكائيـ كقضاء حاجاتيـ كأغراضيـ كالسبيؿ -تيذكر كتيؤنث-
كً
العكج-بكسر العيف -في الديف كاألمر كالرضا ,كفي كؿ ما لـ يكف قائمان ,كبفتح العيف في كؿ
ما كاف قائما ,كالحائط كالرمح كنحكه")ٙ(.ككذلؾ ﭽ ﮎ ﮏﮐﭼفسرىا الطبرم" يمتمسكف سبيؿ

اهلل كىك دينو الذم ابتعث بو رسكلو( ,عكجا) كتحريفيا كتبديبلن بالكذب كالزكر".

()ٚ

"أم يبغكف شريعة اهلل معكجة لتحقؽ ليـ نزكاتيـ ,كىكذا نجد ثبلث مراتب لمضبلؿ :استحباب

الحياة الدنيا عمى اآلخرة ,كالصد عف سبيؿ اهلل ,كتشكيو المنيج؛ كي يكرىكا الناس فيو".
(ُ ) انظر التفسير المنيجي ,أ.د .أحمد شكرم)ُّٖ/ٓ( ,
( ) 2انظر المرجع السابؽ)ُّٕ/ٓ( ,

( ) 3انظر تفسير ابف كثير (ْ)ْٕٕ/
( ) 4تفسير الطبرم)ُٓٓ/ُٔ( :
( ) 5تفسير الشعراكم (ُِ.)ِّْٕ/
( ) 6تفسير القرطبي (ٗ)َّْ /
( ) 7تفسير الطبرم( ُٔ)ُٓٓ/

( ) 1تفسير الشعراكم)ِّْٕ/ُِ( :
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()ٛ

كلما ذكر اهلل -تبارؾ كتعالى -ىذه المراتب الثبلث ألحكاؿ ىؤالء الكفار قاؿ في صفتيـ:ﭽ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼإبراىيـ ,أكلئؾ في ضبلؿ بعيد ككاف سبب كصؼ اهلل ىذا الضبلؿ بالبعد" ,أم فيـ
كبكا
باختيارىـ ألنفسيـ حب العاجمة ,كصدىـ عف الحؽ ال يرجى ليـ الفبلح ,كأنى ليـ ذلؾ كقد ٌ

عمى كجكىيـ كزيف ليـ الفساد كالغي ,فيركف حسنان ما ليس بالحسف كقبحان ما ليس بالقبح".

(ٔ)

َّة عمى ٍي ًيـ ي ً
ً
اف كًاقى ً
ض ُّؿ تى ىعالىى
امة اٍل يحج ى ٍ ى
يقكؿ ابف كثير (رحمو اهلل) " :ىب ٍع ىد اٍل ىب ىي ً ى ى
ًَّ
ً
اء إًلىى اٍل ىح ّْ
اف ,ىك ىما
اء ىك ى
ؽ,ﭽﮨ ﮩ ﭼ الذم ىما ىش ى
اٍليي ىدل ,ىكىي ٍيدم ىم ٍف ىي ىش ي

اء ىع ٍف ىك ٍج ًو
ىم ٍف ىي ىش ي
لى ٍـ ىي ىش ٍأ لى ٍـ ىي يك ٍف ,ﭽ

ﮪ ﭼ ًفي أى ٍفعالً ًو ,فىي ً
ؽ ًٍ
ض ُّؿ ىم ٍف ىي ٍستى ًح ُّ
ىى هؿ لً ىذلً ىؾ".
ض ىبل ىؿ ,ىكىي ٍيًدم ىم ٍف يى ىك أ ٍ
اإل ٍ
ي
ى
ِ-قكلو تعالى:ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
(ٕ)

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼإبراىيـ,يبيف اهلل
 أف ما قدره كقضاه سيككف ىذا كاضحان لمناس ,كخاصة لى َّما قي ً
ىى يؿ
ض ىي ٍاأل ٍىم ير" :أم لى َّما ىد ىخ ىؿ أ ٍ
الن ىار فيقكؿ إبميس :إً َّف المَّوى ىك ىع ىد يك ٍـ ىك ٍع ىد اٍل ىح ّْ
الن ًار َّ
ىى يؿ َّ
ؽ ىك يى ىك ىك ٍع يدهي يس ٍب ىح ىانوي بًاٍل ىب ٍع ًث
اٍل ىجَّن ًة اٍل ىجَّنةى ىكأ ٍ
ً ً
ًً
ً
ً
كاٍل ًح ىس ً
اءتً ًو كىذا ما قدره اهلل لعباده لكنى ىكىك ىع ٍدتي يك ٍـ
اب ,ىك يم ىج ىازاة اٍل يم ٍحس ًف بًًإ ٍح ىسانو ىكاٍل يمسيء بًًإ ىس ى
ى
طاف أىم :تىسمُّطو
ً
ً
ً
فىأ ٍ
ىم :ىك ىع ٍدتي يك ٍـ ىك ٍع ندا ىباط نبل كخالفت في أمر اهلل ,ىكما ى
ىخمى ٍفتي يك ٍـ أ ٍ
كاف لي ىعمىٍي يك ٍـ م ٍف يسٍم و ٍ ى
ً
ً
و
ىم :إً َّال يم ىج َّريد
ىعمى ٍي يك ٍـ بًًإ ٍ
ظيى ًار يحجَّة ىعمىى ىما ىك ىع ٍدتي يك ٍـ بًو ىكىزي ٍَّنتيوي لى يك ٍـ إً َّال أ ٍ
استى ىج ٍبتي ٍـ لي أ ٍ
ىف ىد ىع ٍكتي يك ٍـ فى ٍ
اف ... ,ما أ ىىنا بًم ًغيثً يكـ ًم َّما أ ٍىنتيـ ًف ً
َّبل ًؿ بً ىبل حج و
َّة ىكىال يب ٍرىى و
يو ًم ىف
يد ىعائًي لى يك ٍـ إًلىى اٍل ىغ ىك ىاي ًة ىكالض ى
ي
ٍ
ي ٍ
ى
اب ,كما أى ٍنتيـ بًم ًغيثً َّي ًم َّما أ ىىن ًاف ً
اٍل ىع ىذ ً
يو؛ ألف ىذا ما قدره اهلل لمف خالؼ أمره في الدنيا كقضاه لو
ىى ٍ ي
(ٖ)
في اآلخرة".
ً
ً
ً
ً ًً
َّ
يف
يقكؿ ابف كثير ":ىب ٍع ىد ىما قى ى
ىس ىك ىف اٍل ىكاف ًر ى
ضى الموي ىب ٍي ىف ع ىباده ,فىأ ٍىد ىخ ىؿ اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف اٍل ىجَّنات ,ىكأ ٍ
ً
ات ,فىقى ً
الدرىك ً
غبنيـ,
يد يى ٍـ يح ٍزننا إًلىى يح ٍزنً ًي ٍـ ى
يس -لى ىع ىنوي المَّوي ً -ح ىينئًوذ ىخ ًط نيبا لً ىي ًز ى
كغبنا إًلىى ٍ
اـ في ًي ٍـ إًٍبم ي
َّ ى
ى
ىم :ىعمىى أىٍل ًس ىن ًة ير يسمً ًو ,ىكىك ىع ىد يك ٍـ ًفي
ىك ىح ٍس ىرةن إًلىى ىح ٍس ىرتً ًي ٍـ ,فىقى ى
اؿ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼأ ٍ
(ٗ)
َّبلمةى ,ك ىكاف ك ٍع ندا حقِّا ,ك ىخب ار ً
اتّْب ً
اع ًي يـ َّ
ىخمى ٍفتي يك ٍـ" ".
ص ٍدقنا ,ىكأ َّ
ىما أ ىىنا فى ىك ىع ٍدتي يك ٍـ ىكأ ٍ
ى
ى ى ىن
الن ىجاةى ىكالس ى ى ى ى ى

( ) 4تفسير المراغي (ُّ)ُِٔ/
(ِ ) تفسير ابف كثير ت سبلمة (ْ.)ْٕٕ /
(ّ) فتح القدير لمشككاني (ّ)ُِْ /

(ْ) تفسير ابف كثير (ْ)َْٗ -ْٖٗ /
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يقكؿ السعدم:ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ الذم ىك سبب لكؿ شر يقع ككقع في العالـ ,مخاطبا
ألىؿ النار كمتبرئا منيـﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ كدخؿ أىؿ الجنة الجنة كأىؿ النار النار .ﭽ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ عمى ألسنة رسمو فمـ تطيعكه ,فمك أطعتمكه ألدركتـ الفكز العظيـ ,ﭽ

ﮖ ﭼالخير ﭽ ﮗﮘﭼ أم :لـ يحصؿ كلف يحصؿ لكـ ما منيتكـ بو مف األماني
الباطمة.
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ أم :مف حجة عمى تأييد قكلي ,ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﭼ أم :ىذا نياية ما عندم أني دعكتكـ إلى مرادم كزينتو لكـ ,فاستجبتـ لي اتباعا ألىكائكـ
كشيكاتكـ ,فإذا كانت الحاؿ بيذه الصكرة ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ فأنتـ السبب كعميكـ
المدار في مكجب العقاب ,ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ أم :بمغيثكـ مف الشدة التي أنتـ بيا ﭽ ﮭ

ﮮﮯﮰ ﯞ ﭼ كؿ لو قسط مف العذاب".

(ٔ)

أف كاف مف المتبكعيف كالتابعيف؛ نجد ىذا االرتقاء في
" كىنا نجد تصعيدان لمحكار؛ فبعد ٍ

الحكار ليككف بيف الشيطاف كبيف البشر .كنمحظ أف الحؽ سبحانو ىنا بالحاؿ الذم يدكر فيو
ضع النيائي لكؿ شيء".
الحكار كىك انقضاء األمر؛ حيث َّ
الك ٍ
يقرر ى

(ُ) تفسير السعدم (ص)ِْْ :
(ِ ) تفسير الشعراكم (ُِ.)ْْٕٖ /
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(ٕ)

الغصلىالرابع
قضاواىرػدوظىأخرىىفيىدورةىإبراهوم ى
كفيو ثبلثة مباحث -:

المبحث األول-أصناف الناس في ضوء سورة إبراىيم.
المبحث الثاني -مفيوم اإلسالم واإليمان في سورة إبراىيم.
المبحث الثالث -عالمية اإلسالم في سورة إبراىيم.
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المبحثىاألول ى
ىأصنافىالناسىفيىضوءىدورةىإبراهوم
المتأمؿ في ثنايا سكرة إبراىيـ يدرؾ مف خبلؿ آياتيا أف الناس في الدنيا أصناؼ

كثيرة متعددة ,كىناؾ مف ذكر باعتبار اإليماف ,أك باعتبار الطاعة أك المعصية.
كاليؾ ىذه األصناؼ المصرح بيا أك اقتبست اقتباس:

ٔ -الضالون الميتدون :قاؿ تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼإبراهيم" ,4 :ممف لـ ينقد لميدل,
(ٔ)

كييدم مف يشاء ممف أختصو برحمتو".

قاؿ الشككاني" :فيضؿ هلل مف يشاء كييدم مف يشاء يم ٍستىأ ىٍنفىةٌ ,أم :يضؿ مف يشاء.
قاؿ الفراء :إذا ذكر فعؿ كبعده فعؿ آخر فإف لـ يكف النسؽ مشاكبلن لؤلكؿ فالرفع عمى

االستئناؼ ىكف الكجو ,فيككف معنى ىذه اآلية :كما أرسمنا مف رسكؿ اهلل إال بمساف قكمو ليبيف
ليـ تمؾ الشرائع بالمغة التي ألفكىا كفيمكىا ,كمع ذلؾ فإف المضؿ كاليادم ىك اهلل عز كجؿ
كالبياف ال يكجب حصكؿ اليداية إلى إذا جعمو اهلل –سبحانو -كاسطة كسببان ,كتقديـ اإلضبلؿ

عمى اليداية؛ ألنو متقدـ عمييا ,إذ ىك إبقاء عمى األصؿ كاليداية إنشاء ما لـ يكف ,كىك العزيز
الذم ال يغالبو مغالب ,الحكـ الذم يجرم أفعالو عمى مقتضى الحكمة ,ثـ لما بيف أف المقصكد
مف بعثة نبينا  ىك إخراج الناس مف الظممات إلى النكر أراد أف يبيف أف الغرض مف إرساؿ

األنبياء لـ يكف إال ذلؾ ,كخص مكسى بالذكر؛ ألف أمتو المتقدمة عمى ىذه األمة المحمدية

يم ًة
ٍاأل ىيمًـ اٍل يمتىقى ّْد ىم ًة ىعمىى ىىًذ ًه ٍاأل َّ
كاٍلمر ياد بً ٍاآلي ً
ات الَّتًي
ات :اٍل يم ٍع ًج ىز ي
ى
ى يى

فقاؿ:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼإبراىيـٓ:؛ ًأل َّ
يمتىوي أى ٍكثىير
ىف أ َّ
اٍلمح َّمًدي ً
ّْسا بًيىا.
َّة فىقى ى
يى
اؿ:ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼأ ٍ
ىم :يمتىمىب ن
(ٕ)
ً
كسى" .
ل يم ى
كبعد أف يقكـ الرسكؿ بتبميغ رسالة ربو ,يضؿ أناس مف قكمو ممف استحبكا الضبللة عمى

الييدل كلـ يستجيبكا ألمره فيضميـ اهلل كييدم أناس مف قكمو ممف انفتحت قمكبيـ لميدل ,
كالتزمكا أمر نبييـ فييدييـ اهلل كىك العزيز الذم ال يغالب في مشيئتو ,الحكيـ فيما أكجب عمى
(ٖ)

الناس في شريعتو.

ٕ -الكافرون :قاؿ تعالى:ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼإبراىيـ,ثـ يكشؼ عف صفة
تحمؿ معنى العمة لكفر الكافريف بنعمة اهلل التي يحمميا رسكلو الكريـ ,قاؿ تعالىﭽ ﮄ
(ُ ) تفسير السعدم (ص)ُِْ :

(ِ ) فتح القدير لمشككاني (ّ)ُُّ /
(ّ )انظر التفسير المنيجي ,أ.د .أحمد شكرم. )ُّٖ/ٓ( ,
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﭼإبراىيـ" ,فاستحباب الحياة الدنيا عمى اآلخرة يصطدـ بتكاليؼ اإليماف كيتعارض مع االستقامة
عمى الصراط ,كليس األمر كذلؾ حيف تستحب اآلخرة؛ ألنو عندئذ تصمح الدينا ,كيصبح المتاع
(ٔ)

بيا معتدالن ,كيراعي فيو كجو اهلل ,فبل يقع التعارض بيف استحباب اآلخرة كمتاع ىذه الحياة".
ٖ -الشاكرون والجاحدون لمنعمة :قاؿ تعالى:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭼ

إبراىيـٕ :

مف نعمي ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼإبراىيـ" ,كمف ذلؾ أف يزيؿ عنيـ النعمة التي أنعـ
(ٕ)

بيا عمييـ".

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭼإبراىيـ ,ٕ :أم :لئف شكرتـ نعمتي عميكـ ألزيدنكـ منيا ,ﭽ ﭴ

ﭵ ﭼ ,أم :كفرتـ النعـ كسترتمكىا كجحدتمكىا ,ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼإبراىيـ ,كذلؾ

الر ُج َل ليحرم الرزق
بسمبيا عنيـ ,كعقابو إياىـ عمى كفرىـ .كقد جاء في الحديث" :إِن َّ

بالذنب يصيبو"(ٖ).

الن ِب َّي ِ 
اؿ :أَتَى َّ
ك ىع ٍف أ ىىن و
َم َر
س  قى ى
َ
سائ ٌل فَأ َ
ان المَّ ِو تَ ْم َرةٌ ِم ْن
َ
آخ ُر فَأَ َم َر لَ ُو ِبتَ ْم َرٍة قَ َ
س ْب َح َ
ال فَقَا َل ُ
َع ِط ِ
ين ِد ْرَى ًما الَّ ِتي ِع ْن َد َىا(ٗ))٘( ".كفي قكلو:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭼإبراىيـ:
يو ْاأل َْرَب ِع َ
سمَ َم َة فَأ ْ
َ
ٕ" ,ثبلثة أقكاؿ :أحدىا :لئف شكرتـ ألزيدنكـ مف طاعتي ,قالو الحسف .كالثاني :لئف شكرتـ

ْىا أ َْو َوح َ
لَ ُو ِبتَ ْم َرٍة َفمَ ْم َيأْ ُخذ َ
َّش ِب َيا قَالَ َو أَتَاهُ
س ِ
ال لِ ْم َج ِ
ْى ِبي إِلَى أُم
ال فَقَ َ
ول المَّ ِو قَ َ
ارَي ِة اذ َ
َر ُ

إنعامي ألزيدنكـ مف فضمي ,قالو الربيع .كالثالث :لئف كحدتمكني ألزيدنكـ خي انر في الدنيا ,قالو
مقاتؿ .كفي قكلو :كلئف كفرتـ قكالف :أحدىما :أنو كفر بالتكحيد .كالثاني :كفراف النعـ .قكلو

تعالى:ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼإبراىيـ ,أم :عني عف خمقو ,محمكد في أفعالو؛ ألنو إما مفضؿ
بفعمو ,أك عادؿ".

()ٙ

"لئف شكرتـ بنعمتي عميكـ ألزيدنكـ مف فضمي كنعمي ,فالشكر سبب لمزيد مف النعـ

كسعة الرزؽ ,كلئف كفرتـ نعمتي عميكـ بإنكارىا أك بالتقصير في شكرىا فإنكـ ستستحقكف بذلؾ

العذاب الشديد بسبب إنكار النعـ في الدنيا ,كالعقكبة في اآلخرة,كمف ىنا كجب عمى العامؿ

التكجو إلى اهلل –تعالى -بالشكر عمى نعمو الكثيرة؛ حتى يزيد اهلل فييا كيبارؾ لوي فييا ,كليحذر

(ُ ) في ظبلؿ القرآف ,لسيد قطب (ْ)َِٖٔ/
( ) 2تفسير السعدم (ص)ِِْ:
( ) 3أخرجو ابف ماجو سننو في باب في القدر (ُ )ٖٔ /حديث رقـ َٗ ,قاؿ :شعيب األرنؤكط :حسف لغيره.
( ) 4أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـ ُِْٕٓ (َِ)ّٔ /
( ) 5تفسير ابف كثير(ْ)ْٕٗ/

( ) 6زاد المسير في عمـ التفسير ألبك الفرج الجكزم(ِ.)َٓٓ/
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مف كفر النعمة بالتقصير في شكرىا أك بنسبة حصكليا إلى غير اهلل ,فتسمب منو النعمة كيجازم

عمى كفراف النعمة بالحرماف منيا كبالعذاب الشديد في اآلخرة".

(ٔ)

ٗ-المتوكمون
قاؿ تعالى:ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ إبراىيـ",أم عمى اهلل كحده فميعتمد المؤمنكف
في جميع أمكرىـﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ,أم قالت الرسؿ :أم شيء يمنعنا مف التككؿ
عمى اهلل؟ ﭽﭷ ﭸ ﭹﭺﭼأم كالحاؿ أنو قد بصرنا طريؽ النجاة مف عذابوﭽﭻ ﭼ
(ٕ)
نبينا
نص ىذا كأمثالو عمى ٌ
ﭽ ﭾﭿﭼ أم كلنصبرف عمى أذاكـ ".كقاؿ ابف الجكزم " :كًانما ٌ

ليقتدم بمف قبمو في الصبر كليعمـ ما جرل ليـ")ٖ(.ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ,ليس ىذا
ى
تك ار انر كانما معناه الثبات عمى التككؿ أم فميدكمكا كليثبتكا عميو كحده ,كىنا يسفر لطغياف عف

كجيو متبجحان بالقكة المادية التي يممكيا المتجبركف".

(ٗ)

كالتككؿ عمى اهلل معناه :االعتماد عميو ,كتفكيض األمر إليو ,مع مباشرة األسباب التي أمر

_سبحانو_ بمباشرتيا .أم" :كعمى اهلل كحده دكف أحد سكاه ,فميتككؿ المؤمنكف ,الصادقكف ,دكف
أف يعبث بعنادكـ كلجاجكـ ,كنحف الرسؿ عمى رأس ىؤالء المؤمنيف الصادقيف .فالجممة الكريمة

أمر مف الرسؿ لمف آمف مف قكميـ بالتككؿ عمى اهلل _عز كجؿ_ قد دفع بنا ما يكجب تككمنا

عميو فقد ىدانا ألقكـ الطرؽ كأكضحيا كأبينيا ,كىي طريؽ إخبلص العبادة لو كاالعتماد عميو
كحده في كؿ شئكننا")٘(.ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼفي دفع شركر أعدائيـ عنيـ ,كفي الصبر
عمى معاداتيـ .ثـ زادكا أمر التككؿ تكثيقان كتككيدان فقالكا :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭼ أم ككيؼ ال نتككؿ عمى اهلل كقد ىدانا إلى سبيؿ المعرفة ,كأكجب عمينا سمكؾ طريقيا,
كأرشدنا إلى طريؽ النجاة ,كمف أنعـ اهلل عميو بنعمة فميشكره عمييا بالعمؿ بيا .ﭽﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿﭼ أم كلنصبرف عمى إيذائكـ بالعناد كاقتراح اآليات كنحك ذلؾ مما ال خير فيو
كندعككـ إلى عبادة اهلل كحده؛ ليككف ذلؾ منا شك انر عمى نعمة اليداية.

( ) 4التفسير المنيجي أ .د .أحمد شكرم(ٓ)ُِْ/
( ) 2صفكة التفاسير (ِ.)ٖٓ /

( ) 3زاد المسير في عمـ التفسير (ِ)َٓٔ /
( ) 4صفكة التفاسير (ِ.)ٖٓ /
( )5التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،المؤلؼ :محمد سيد طنطاكم ,الطبعة :األكلى ُٖٗٗ ,الناشر :دار نيضة
مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الفجالة – القاىرة)ُّٓ/ٕ( .
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ثـ ختمكا كبلميـ بمدح التككؿ كبياف أف إيذاءىـ ال يثنييـ عف تبميغ رسالة ربيـ فقالكا:ﭽﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ,أم كعمى اهلل كحده فميثبت المتككمكف عمى تككميـ كليحتممكا كؿ آذل في
جيادىـ ,كال يبالكا بما يصيبيـ مف أذل كال بما يبلقكف مف صعاب كعقبات.

" كمف عنده ماؿ أك عمـ لينفع بو الناس كليكف كالنير يسقى الزرع كالشمس تضيء العباد,

كليصبر عمى أذل الناس كما صبر األنبياء كأكذكا ,فاليداة ما خمقكا إال ليعممكا فيو ىداة

بطباعيـ ,كلذاتيـ في قمكبيـ كمنيـ تنتقؿ إلى الناس".

(ٔ)

كىذا أمر منيـ لممؤمنيف بالتككؿ عمى اهلل دكف مف عداه ,ككأف الرسؿ قصدكا بيذا األمر

لممؤمنيف ليـ أنفسيـ قصدان أكليان ,كليذا قالكا:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ أم عذر لنا في أال
نتككؿ عميو سبحانو ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼأم :كالحاؿ أنو قد فعؿ بنا ما يكجب تككمنا عميو مف
ىدايتنا إلى الطريؽ المكصؿ إلى رحمتو ,كىك ما شرعو لعبادة كأكجب عمييـ سمككو ,كلنصبرف

عمى ما آذيتمكنا بما يقع منكـ مف التكذيب لنا كاالقتراحات الباطمة كعمى اهلل كحده دكف مف عداه
فميتككؿ المتككمكف .قيؿ :المراد بالتككؿ األكؿ استحداثو ,كبيذا يككف السعي لبقائو كثبكتو ,كقيؿ:

معنى األكؿ :إف الذيف يطمبكف المعجزات يجب عمييـ أف يتككمكا في حصكليا عمى اهلل-

سبحانو -ال عمينا ,فإف شاء سبحانو أظيرىا كاف شاء لـ يظيرىا .كمعنى الثاني :إبداء التككؿ
عمى اهلل كدفع شر الكفار كسفاىتيـ.
"كقد أخرج ابف أبى حاتـ عف الربيع في قكلو :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭼ قاؿ :أخبرىـ مكسى عف ربو أنيـ إف شكركا النعمة زادىـ مف فضمو ,كأكسع ليـ مف الرزؽ,
(ٕ)

كأظيرىـ عمى العالـ".

كأخرج ابف جرير "عف الحسف ألزيدنكـ قاؿ :مف طاعتي")ٖ(.كأخرج ابف

المبارؾ كابف جرير كابف أبى حاتـ كالبييقي في الشعب ,عف عمي بف صالح مثمو)ٗ(.كأخرج ابف
جرير كابف أبى حاتـ عف سفياف الثكرم في اآلية قاؿ  :ال تذىب أنفسكـ إلى الدنيا؛ فإنيا أىكف
(٘)

عند اهلل مف ذلؾ ,كلكف يقكؿ :لئف شكرتـ ألزيدنكـ مف طاعتي.

"كنمحظ أف الحؽ –سبحانو -قد كصؼ المتككميف في نياية اآلية السابقة بأنيـ المؤمنكف,

كىنا يصفيـ في نياية بأنيـ المتككمكف؛ ألف صفة اإليماف تدخؿ في صفة التككؿ ضمنان.

( ) 4تفسير المراغي (ُّ.)ُّٔ/
( ) 2أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره (ٗ)ُٕ /ركاية رقـ َُّٓٔ
( ) 3تفسير الطبرم (ُٔ)ِٕٓ /

( ) 4انظر شعب اإليماف  ,لمبييقي(ٔ)ِٗٓ /
( ) 5فتح القدير لمشككاني (ّ)ُُٖ -ُُٕ/

446

كنعمـ أف ىناؾ فارقا بيف التككؿ كالتكاكؿ ,فالتككؿ يعنى أف تستنفد أسباب اهلل الممدكدة؛ ألف

التككؿ عمؿ القمكب؛ بعد أف تؤدم الجكارح ما عمييا مف عمؿ كأخذ باألسباب؛ فالجكارح تعمؿ

كالقمكب ىي التي

تتككؿ")ٔ(.

"عمى كفؽ ما سألتـﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼأم :بعد سؤالنا إياه في ذلؾ,ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﭼأم :في جميع أمكرىـ .ثـ قالت الرسؿ :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼأم :كما يمنعنا
مف التككؿ عميو ,كقد ىدانا ألقكـ الطريؽ كأكضحيا كأبينيا ,ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼأم مف
الكبلـ السيئ كاألفعاؿ السخيفة,ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ")ٕ(,كعمى اهلل فميتككؿ المؤمنكف,
" كالظاىر أف األنبياء لما أجابكا عف شبياتيـ بذلؾ الجكاب فالقكـ أخذكا في السفاىة كالتخكيؼ
كالكعيد ,كعند ىذا قالت األنبياء -عمييـ السبلـ :-ال نخاؼ مف تخكيفكـ كال نمتفت إلى تيديدكـ
فإف تككمنا عمى اهلل كاعتمادنا عمى فضؿ اهلل ,كلعؿ اهلل –سبحانو -كاف قد أكحى إلييـ أف أكلئؾ

الكفرة ال يقدركف عمى إيصاؿ الشر كاآلفة إلييـ كاف لـ يكف حصؿ ىذا الكحي ,فبل يبعد منيـ أف
ال يمتفتكا إلى سفاىتيـ لما أف أركاحيـ كانت مشرقة بالمعارؼ اإلليية,كمشرقة بأضكاء عالـ

الغيب كالركح متى كانت مكصكفة بيذه الصفات ,فقمما يبالي باألحكاؿ الجسمانية ,كقمما يقيـ ليا

كزنان في حالتي السراء كالضراء كطكرم الشد كالرخاء ,فميذا السبب تككمكا عمى اهلل كعكلكا عمى
فضؿ اهلل كقطعكا أطماعيـ عما سكل اهلل,ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ يعنى
أنو –تعالى -لما خصنا بيذه الدرجات الركحانية ,كالمعارؼ اإلليية الربانية فكيؼ يميؽ بنا أف ال
نتككؿ عمى اهلل ,بؿ البلئؽ بنا أف ال نتككؿ إال عميو كال نعكؿ في تحصيؿ الميمات إال عميو,
فإف مف فاز بشرؼ العبكدية ككصؿ إلى مكاف اإلخبلص كالمكاشفة يقبح بو أف يرجع في أمر
مف األمكر إلى غير الحؽ ,سكاء كاف ممكان لو أك ممكان أك ركحان أك جسمان ,كىذه اآلية دالة عمىﭽ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼفإف الصبر مفتاح الفرج ,كمطمع الخيرات ,كالحؽ ال بد كأف يصير
قاىر ,كالباطؿ ال بد كأف يصير مغمكبان مقيك انر ,ثـ أعادكا قكليـ:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ان
غالبان

ﭼ ,كالفائدة فيو أنيـ أمركا أنفسيـ بالتككؿ عمى اهلل في قكلو:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ,ثـ
لما فرغكا مف أنفسيـ أمركا أتباعيـ بذلؾ كقالكا:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ,كذلؾ يدؿ عمى أف
أآلمر بالخير ال يؤثر قكلو إال إذا أتى بذلؾ الخير أكالن ,كنقؿ الفخر الرازم عف الشيخ أبى حامد
ً
كحاصموي :أف اإلنساف إما أف يككف ناقصان أك كامبلن أك
الغزالي (رحمو اهلل)قكلو" :فصبلن حسنان
خاليان عف الكصفيف ,أما الناقص فإما أف يككف ناقصان في ذاتو كلكنو ال يسعى في تنقيص حاؿ
( ) 4تفسير الشعراكم (ُِ)ْٕٖٓ/
( ) 2تفسير ابف كثير (ْ)ّْٖ/
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غيره ,كاما أف يككف ناقصان كيككف مع ذلؾ ساعيان في تنقيص حاؿ الغير ,فاألكؿ :ىك الضاؿ,

كالثاني :ىك الضاؿ المضؿ ,كأما الكامؿ فإما أف يككف كامبلن كال يقدر عمى تكميؿ الغير كىـ

األكلياء ,كاما أف يككف كامبلن كيقدر عمى تكميؿ الناقصيف كىـ األنبياء.

كلما كانت مرات النقصاف كالكماؿ كمراتب اإلكماؿ كاإلضبلؿ غير متناىية بحسب الكمية

كالكيفية ,ال جرـ كانت مراتب الكالية كالحياة غير متناىية بحسب الكماؿ كالنقصاف ,فالكلي ىك
المكمؿ ,ىمو قد تككف
اإلنساف الكامؿ الذم ال يقكل عمى التكميؿ ,كالنبي ىك اإلنساف الكامؿ ي
قكتو الركحانية النفسانية كافية بتكميؿ إنسانيف ناقصيف ,كقد تككف أقكل مف ذلؾ فيفي بتكميؿ
عشرة كمائة ,كقد تككف تمؾ القكة قاىرة قكية تؤثر بأثير الشمس في العاـ؛ فيقمب أركاح أكثر أىؿ
العالـ مف مقاـ الجيؿ إلى مقاـ المعرفة كمف طمب الدنيا إلى طمب اآلخرة ,كذلؾ مثؿ ركح محمد
 فإف كقت ظيكره كاف العاـ مممكءان مف الييكد كأكثرىـ كانكا مشبية ,كمف النصارل كىـ
حمكلية ,كمف المجكس كقبح مذاىبيـ ظاىرة ,كمف عبادة األكثاف كسخؼ دينيـ ,أظير مف أف
يحتاج إلى بياف ,فمما ظيرت دعكة محمد سرت قكة ركحو في األركاح فقمب أكثر أىؿ العالـ

مف الشرؾ إلى التكحيد".

(ٔ)

"قكلو تعالى :كقد ىدانا سبمنا فيو قكالف :أحدىما بيف لنا رشدنا .كالثاني :عرفنا طريؽ التككؿ.

كانما نص ىذا كأمثالو عمى نبينا ليقتدم بمف قبمو في الصبر كليعمـ ما جرل لو .قكلو تعالى:
ﭽ ﮔ ﮕ ﭼإبراىيـ يعني :الكافريف بالرسؿ .كقكلو :مف بعدىـ أم :بعد ىبلكيـ".

(ٕ)

ﭽ ﮂ ﮃ ﭼإبراىيـ,فإف يكفيؾ كؿ ما ييميـ ,ثـ قالت الرسؿ كىي تعظ أقكاميا بما
تقدـ:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ"أم طريقنا التي عرفناه بيا كعرفنا عظمتو
كعزة سمطانو فأم شيء يجعمنا ال نتككؿ عميو كىك القكم العزيز ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﭼبألسن تكـ كأيديكـ متككميف عمى اهلل حتى ينتقـ اهلل تعالى لنا منكـ,ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﭼإذ ىك الكافؿ لكؿ مف يثؽ فيو كيفكض أمره إليو متككبلن عميو كحده دكف سكاه ,كقكلو
تعالى:ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼىذا إخبار منو –
تعالى -عمى ما قالت األمـ الكافرة لرسميا :قالكا مكعديف ميدديف بالنفي كاإلبعاد مف الببلد لكؿ
(ٖ)

مف يرغب عف دينيـ كيعبد غير آليتكـ".

( ) 4تفسير الرازم (ُٗ)ٕٓ/

( ) 2زاد المسير في عمـ التفسير ,ألبك الفرج ابف الجكزم (ِ)َٓٔ/
( ) 3أيسر التفاسير لمجكزم (ِ)ِٓٗ /
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٘-الظالمون
قاؿ تعالى:ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼإبراىيـ,قكلو تعالى:ﭽ ﮔ ﮕ

ﭼيعنى :الكافريف بالرسؿ .كقكلو :ﭽ ﮙ ﮚﮛﭼ ,أم :بعد ىبلكيـ.
ذلؾ اإلسكاف لمف خاؼ مقامي قاؿ ابف عباس :خاؼ يمقامو بيف يدم .قاؿ الفراء :العرب قد
(ٔ)
ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ  " ,عمى إضمار القكؿ أك عمى إجراء اإليحاء مجراه لككنو ضربان
(ٕ)

منو".

قاؿ الطبرم" :يقكؿ عز ذكره :كقاؿ الذم كفركا باهلل لرسميـ الذيف أرسمكا إلييـ حيف دعكىـ
(ٖ)

إلى تكحيد اهلل كاخبلص العبادة لو كفراؽ عبادة اآللية كاألكثاف".

أكحى اهلل إلى رسمو بأنو سييمؾ الظالميف قاؿ الطبرم" :الظالميف الذيف ظممكا أنفسيـ حيف
اختاركا الكفر كمكاجية الحؽ ,كظممكا الرسؿ كأتباعيـ حيف آذكىـ ككذبكىـ ,الذيف ظممكا

أنفسيـ فأكجبكا ليا عقاب اهلل بكفرىـ ,كقد يجكز أف يككف قيؿ ليـ "الظالمكف" لعبادتيـ مف ال
تجكز عبادتو مف األكثاف كاآللية ,فيككف بكصفيـ العبادة في غير مكضعيا ,إذ كاف ظممان

يس يمكا بذلؾ" " )ٗ(.أكحى اهلل إلى رسمو بأنو سييمؾ الظالميف الذم ظممكا أنفسيـ حيف اختاركا
الرسؿ كأتباعيـ حيف آذكىـ ككذبكىـ")٘(.
الكفر كمكاجية الحؽ ,كظممكا ي
" كىكذا يأتي القانكف السماكم بالعدؿ كىك إىبلؾ الظالميف ,كتمؾ قضية إيمانية باقية

كدائمة أبدان .كيكمؿ الحؽ –سبحانو -كعده لرسمو مف المؤمنيف:ﭽﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

إبراىيـ (.)ٙ

"

 -ٙالخائفون:
قاؿ تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ إبراىيـ,قاؿ الشككاني في تفسير قكلو:
المقاـ بفتح
"ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﭼأم :مكقفي ,كذلؾ يكـ الحساب ,فإنو مكقؼ اهلل –سبحانو ,-ك ى
الميـ مكاف اإلقامة ,كبالضـ فعؿ اإلقامة ,كقيؿ :إف المقاـ ىنا مصدر بمعنى القياـ ,أم لمف
خاؼ قيامي عميو كمراقبتي لو كقكلو تعالى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼالرعد,ّّ :
( ) 4زاد الميسر في عمـ التفسير ,ألبك الفرج ابف الجكزم(ِ)َٓٔ/
( ) 2تفسير أبى السعكد (ٓ)ّٖ/
( )3تفسير الطبرم (ُٔ)ّٓٗ /
()4المرجع السابؽ)ُْٓ/ُٔ( :

( )5التفسير المنيجي أ.د .أحمد الشكرم (ٓ.)ُْٖ /
( )6تفسير الشعراكم (ص)َُٕٓ :
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كقاؿ األخفش :ذلؾ لمف خاؼ مقامي ,أم :عذابي كعيد أم :خاؼ كعيدم بالعذاب ,كقيؿ:

بالقرآف كزكاجره ,كقيؿ :ىك نفس العذاب ,كالكعيد االسـ مف الكعد كاستفتحكا معطكؼ عمى

أكحى ,كالمعنى األكؿ قكلو:ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ األنفاؿ ,ُٗ :أم :أف
تستنصركا فقد جاءكـ النصر ,كمف المعنى الثاني قكلو:ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ األعراؼ ,أم :الحكـ كالضمير في استفتحكا لمرسؿ كقيؿ :لمكفار ,كقيؿ :لمفريقيفﭽ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ إبراىيـ,كالجبار المتكبر الذم ال يرل ألحد عميو حقان ,كىكذا حكاه
النحاس عف أىؿ المغة ,كالعنيد :المعاند لمحؽ كالمجانب لو كىك مأخكذ مف العند ,كىك الناحية,

أم :أخذ في ناحية معرضان قاؿ الشاعر :إذا نزلت فاجعمكني كسطا

إني كبير ال أطيؽ

العندا.

قاؿ الزجاج :العنيد :الذم يعدؿ عف القصد كبمثمو ,كقاؿ اليركم .قاؿ أبك و
عبيد :ىك
الذم عند كيبغى ,كقاؿ ابف كيساف :ىك الشامخ بأنفو كقيؿ :المراد بو العاصي ,كقيؿ الذم أبى

أف يقكؿ ال إلو إال اهلل ,كمعنى اآلية :أنو خسر كىمؾ مف كاف متصفان بيذه الصفة مف كرائو
جينـ أم  :مف بعده جينـ كالمراد بعد جينـ ,كالمراد بعد ىبلكو عمى أف كراءىا ىنا بمعنى بعد:
كليس كراء اهلل لممرء مذىب.

كمنو قكؿ النابغة :حمفت فـ أترؾ لنفسؾ ريبة

أم :ليس بعد اهلل ,كمثمو قكلو:ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼإبراىيـ ,أم :مف بعده .كذا
قاؿ الفراء ,كقيؿ :مف كرائو أم :مف أمامو ,قاؿ أبك عبيد :ىك مف أسماه األضداد؛ ألف أحدىما

ينقمب إلى اآلخر ,كمنوي قكؿ الشاعر:

أترجك بنك مركاف سمعي كطاعتي...كقكمي تميـ كالفبلة كرائيا
أم :أمامي .كمنو قكلو تعالى:ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼالكيؼ ,أم :أماميـ,
كيقكؿ أبك عبيدة ىذا قاؿ قطرب .كقاؿ األخفش :ىك كما يقاؿ :ىذا األمر مف كرائؾ أم :شكؼ
يأتيؾ ,كأنا مف كراء فبلف ,أم في طمبو .كقاؿ النحاس :مف كرائو أم :مف أمامو كليس مف

األضداد ,لكنو مف تكارل أم :استتر فصارت جينـ مف كرائو؛ ألنيا ال ترل ,كحكي مثمو ابف

األنبارم كيسقى مف ماء صديد معطكؼ عمى مقدر جكابان عف سؤاؿ سائؿ .كأنو قيؿ :فماذا يككف
إذف؟ قيؿ :كيمقى فييا كيسقى ,كالصديد ما يسيؿ مف جمكد أىؿ النار كاشتقاقو مف الصد ,ألنو
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يصد الناظريف عف رؤيتو ,كىك دـ مختمط بقيح ,كالصديد صفة لماء ,كقيؿ :عطؼ بياف عنو

كيتجرعو في محؿ جر عمى أنو صفة

لماء")ٔ(.

ٕ -الجبابرة:
قاؿ تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼإبراىيـ",كالجبار ىك مف يقير الناس عمى ما
(ٕ)

يريد؛ كالمقصكد ىنا ىـ المتكبركف عف عبادة الحؽ ,كيعاندكف في اإليماف بو سبحانو".

ﭽ ﮧ ﭼ" :معاند لمحؽ كلمف جاء بو .كىذا ىك الفتح الذم فتح ليـ ,كىك :خيبة المتكبريف
(ٖ)

كفبلح المؤمنيف".

"كقيؿ :العنكد كالعنيد الذم يتكبر عمى الرسؿ كيذىب عف طريؽ الحؽ فبل

يخرج عف الطريؽ ,كقيؿ :العنيد العاصي ,كقاؿ
يسمكيا ,تقكؿ العرب :شر اإلبؿ العنكد الذم ي
قتاده :العنيد الذم أبى أف يقكؿ ال إلو إال اهلل ,قمت :كالجبار كالعنيد في اآلية بمعنى كاحد ,كاف
(ٗ)

كاف المفظ مختمفان عف الحؽ جبار كعنيد أم متكبر".

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ"تنبيو عمى أف ىؤالء الكافريف كانكا متجبريف معانديف لمحؽ,

كمف كاف كذلؾ معاتبتو الخسراف".

(٘)

 -ٛالضعفاء والمتكبرون:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﭼإبراىيـ,ﭽﭫ ﭼ",أم :التابعيف كالمقمدكفﭽ ﭬ ﭭﭼكىـ :المتبكعكف الذيف ىـ قادة

في الضبلؿ"(" ,)ٙكقيؿ :الضعفاء يعني األتباع كالذيف استكبركا كىـ القادة ككانكا ىـ سبب

ضبلليـ كغييـ".

()ٚ

"كىكذا نرل أف ىناؾ حكا انر بيف اثنيف مف البشر نكع متكبر كىـ القادة كالسادة الذيف يمقكف

أكامرىـ ,لينفذىا الضعاؼ ثـ ييفاجأ الضعفاء التابعكف أف رؤكسيمتساكت في اليكـ اآلخر مع
( )4فتح القدير لمشككاني (ّ)َُِ -ُُٗ/
( )2تفسير الشعركام( ص)ُِٕٓ :

()3البحر المديد ,أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك العباس ,الطبعة
الثانية  ََِِ /ـ ػ ُِّْ ق,ػدار النشر  /دار الكتب العممية ػ بيركت (ّ.),ُِٗ/
( )4تفسير القرطبي.)َّٓ/ٗ( ,
( )5التفسير المنيجي تأليؼ أ .د .أحمد شكرم (ٓ)ُُٓ/
( )6تفسير السعدم (ص)ِْْ :

()7تفسير القرطبي_ بتصريؼ(ٗ.)ّٓٓ /
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ىؤالء األقكياء الجبابرة ,كيركف ما ينتظرىـ مف عذاب يناؿ الضعفاء أىؿ الجبركت .ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼإبراىيـ ,ُِ :كىؤالء المستكبركف سبؽ ليـ أف استكبركا عمى
ىؤالء الضعفاء بقكتيـ كسيادتيـ كجبركتيـ كاستكبارىـ عمى رسؿ اهلل كباستكبارىـ عمى اإليماف
(ٔ)

كمعاداتيـ هلل كلرسمو ,اليكـ يكـ خزييـ كعقاب اهلل ليـ كلكؿ مف اتبعيـ الخزم يكـ القيامة".

ٗ-المكذبون:
قاؿ تعالى:ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ إبراىيـ ,ِٖ :ىذا حاؿ سادة المشركيف مف
أىؿ مكة الذيف أنعـ اهلل عمييـ بنعمو ,كأرسؿ ليـ رسكؿ اهلل ,كأسكنيـ اهلل مكة الحرـ اآلمف الذم
يجبي إليو ثمرات كؿ شيء ,فمـ يعرفكا قدر ىذه النعـ العظيمة ,كبدلكا الشكر هلل عمى نعمو

بالكفر بيا ,كبدالن مف أف يتبعكا رسكؿ اهلل كفركا بو كآذكه ,فاستحقكا الخسراف كاليبلؾ كسمب

النعمة ,كىـ كمف اتبعيـ كمف كاف عمى منيجيـ مف المشركيف الجاحديف لنعمة اهلل.

(ٕ)

ٓٔ -أتباع الرسل ومخالفوىم:
قاؿ تعالى:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ إبراىيـ",عمى ما جئت بو
مف التكحيد كاإلخبلص هلل رب العالميف ﭽ ﭺ ﭻﭼﭼ إبراىيـ ,لتماـ المكافقة ,كمف أحب قكمان
كتبعيـ التحؽ بيـ .ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ إبراىيـ ,كىذا مف شفقة الخميؿ حيث
دعا لمعاصيف بالمغفرة كالرحمة مف اهلل ,كاهلل -تبارؾ كتعالى -أرحـ منو بعباده ال يعذب إال مف
(ٖ)

تمرد عميو".

ُٔ-المجرمون:
قاؿ تعالى:ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼإبراىيـ ,أم :الذيف كصفيـ باإلجراـ
ككثرة الذنكب ,قاؿ الطبرم " :كتعايف الذيف كفركا باهلل ,فاجترمكا في الدنيا الشرؾ يكمئذ"(ٗ),قاؿ
ابف عباس" :كترل المجرميف يقصد ىنا أىؿ الشرؾ أجرمكا بإشراكيـ باهلل فانتقـ اهلل منيـ يكـ
القيامة بأف قيدىـ في القيكد مع الشياطيف ,كتعايف الذيف كفركا باهلل فأجرمكا في

( )4تفسير الشعراكم (ُِ( )َْٕٖ/الخكاطر) بتصرؼ يسير
( )2انظر التفسير المنيجي تأليؼ أ .د .أحمد شكرم (ٓ )ُْٔ/بتصرؼ.
( )3تفسير السعدم (صِْٔ)
( )4تفسير الطبرم (ُٕ)ِٓ/

()5تنكير المقباس ,لفيركز أبادم.)ُِٓ/ُ( ,
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الدنيا)٘(".

ُٕ -أولو األلباب:
قاؿ تعالى:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼإبراىيـ",أم
العقكؿ الكاممة كما يفعمكنو ,كما يضرىـ فيترككنو ,كبذلؾ صاركا أكلى األلباب كالبصائر".

(ٔ)

"كتخصيص أىؿ العقكؿ بالتذكير كاعبلء شأنيـ كحض الناس عمى أف يككنكا منيـ

لينتفعكا مف مكاعظيـ" (ٕ)" ,كليذكر أكلك األلباب يقكؿ :كليتذكر فيتعظ بما أصبح اهلل بو عميو مف
حججو التي في ىذا القرآف ,فينزجر عف أف يجعؿ معو إليان غيره ,كيشرؾ في عبادتو شيئان سكاه

مف أىؿ الحجى كالعقكؿ؛ فإنيـ أىؿ االعتبار كاالدكار ,دكف الذيف ال عقكؿ ليـ كال أفياـ؛ فإنيـ
(ٖ)

كاألنعاـ بميـ أضؿ سبيبلن".

ٖٔ -المستحبون الحياة الدنيا عمى اآلخرة:

(ٗ)

كمف أصناؼ الناس الذيف ذكرتيـ "سكرة إبراىيـ" صنؼ يستحبكف الدنيا كنعيميا عمى

أجر اآلخرة .قاؿ تعالى:ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼإبراىيـ ,ّ :فيـ يؤثركف
البقاء أبد الدىر في ىذه الحياة الدنيا عمى البقاء في اآلخرة ,كما يكثركف نعيـ الدنيا كزينتيا
(٘)

كزخرفيا عمى نعيـ اآلخرة كجنانيا.

كمعنى االيثار" :ىك طمب الدنيا مف غير نظر لآلخرة ,كذلؾ بأف يأخذ مف حيث يجد,

كال يبالي أنو حراـ أك حبلؿ".

()ٙ

كىكذا ندرؾ أف السكرة قد تعرضت لصنؼ الذيف يعظمكف الدنيا كيعمكف شأنيا ,كبالمقابؿ
يزدركف اآلخرة كينكركنيا ,كىذا ما كقع بو المشرككف باهلل  ,بؿ كمف يفعؿ ذلؾ مف أىؿ الممة فقد

فعؿ مثؿ فعؿ الكفار ,كمع أنو مف أىؿ الممة فالحذر الحذر.

ٗٔ.المنكرون لوجود اهلل ووحدانيتو المقرون بوجود اهلل ووحدانيتو.

()ٚ

( )4تفسير السعدم (ص)ِْٖ :
( )2التفسير المنيجي ,أ.د.أحمد شكرم (ٓ.)ُٕٖ /
( )3تفسير الطبرم.)ٕٓ/ُٕ( :

( )4المنتخب في تفسير القرآف الكريـ لجنة مف عمماء األزىر ,الطبعة :الثامنة عشر ُُْٔ ,ىػ  ُٗٗٓ -ـ
الناشر :المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -مصر ,طبع مؤسسة األىراـ (ص)ّٔٓ :
()5انظر (تفسير الماكردم) ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ,الشيير

بالماكردم ,تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف
(ّ)ُُِ/

( )6تفسير القرآف لمسمعاني أبك المظفر منصكر بف محمد التميمي(ّ)َُّ/
( )7المنتخب في تفسير القرآف الكريـ ,لجنة عمماء األزىر (ص.)ّٔٓ :
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المبحثىالثاني ى
اإلدالمىواإلومانىفيىضوءىدورةىإبراهوم ى
اإليماف كاإلسبلـ مف األلفاظ التي إذا اجتمعت ألفاظيا افترقت معانييا ,كاذا افترقت يككف
احد .فاإليماف ىك اإلسبلـ كاإلسبلـ ىك اإليماف .قاؿ اهلل تعالى:ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ليا معنى ك ه

الذاريات,
جمعتييما في لفظ كاحد كأف أقكؿ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭼ
كأما إذا ى
عمر بف الخطابىك مؤمف مسمـ ,فيككف معنى اإليماف العبادات القمبية كاإليماف باهلل كاليكـ

اآلخر ,قاؿ بعض أىؿ العمـ :إف اإليماف قكؿ كعمؿ ,كاإلسبلـ فعؿ ما فرض عمى اإلنساف فعمو,

كاذا ذكر كؿ اسـ مضمكمان إلى اآلخر فقيؿ :المؤمنكف كالمسممكف مفرديف أريد بأحدىما معنى لو

لـ يرد في اآلخر ,كاف ذكر أحد االسميف شمؿ الكؿ .كمف خبلؿ ىذا المبحث سأكضح المقصكد
باإليماف لغة كاصطبلحان ,كذلؾ في ضكء سكرة إبراىيـ كمف خبلليا.
المطمب األول -اإلسالم واإليمان لغ ًة واصطالحا:
أوالً  -اإلسالم لغة واصطالحاً

أ -اإلسالم لغة:

الصح ً
ً
َّ
ىف
يـ يم ٍعظى يـ ىبابً ًو ًم ىف ّْ
َّة ىكاٍل ىع ًاف ىي ًة ...فىالس ى
َّبل ىمةي :أ ٍ
قاؿ ابف فارس" :الس ي
ّْيف ىكالبل يـ ىكاٍلم ي
(ٔ)
اإلب ً
ً
اإل ٍنساف ًمف اٍلع ً
اإلس ىبلـ ك يىك ًاال ٍن ًقي ي ً
ً
اع".
اء ىك ًاال ٍمتًىن ً
ىي ٍسمى ىـ ًٍ ى ي ى ى ى
اد ؛ ألَّىنوي ىي ٍسمى يـ م ىف ًٍ ى
ى
اىة ىك ٍاألى ىذل ٍ ٍ ...ي ى ى
كيقكؿ الراغب األصفياني" :اإلسبلـ ىك الدخكؿ في السمـ ,كىك أف يسمـ كؿ كاحد منيما مف أف
ينالو مف ألـ صاحبو".

(ٕ)

ب -اإلسالم اصطالحاً:

"ىك النطؽ بالشيادتيف كالعمؿ بالفرائض ,فاإليماف أخص مف اإلسبلـ ,إذ يؤخذ في

معنى اإليماف مع النطؽ كالعمؿ التصديؽ ,كاإلحساف أخص مف اإليماف ,فكؿ محسف مؤمف,

ككؿ مؤمف مسمـ ,كال عكس".

(ٖ)

(ُ) معجـ مقاييس المغة البف فارس (ّ)َٗ /
(ِ) مفردات القرآف (ص)ُُٕ :

( )3المكسكعة الككيتية الفقيية ,صادر عف ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيت ,الطبعة الثانية دار
السبلسؿ الككيت.)ُّٓ /ٕ( .
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قاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب" :اإلسبلـ ىك االستسبلـ هلل بالتكحيد كاالنقياد لو

بالطاعة كالبراءة مف الشرؾ كأىمو")ٔ(,كقاؿ ابف عثيميف مفس انر ذلؾ" :أم بأف يستسمـ العبد لربو

استسبلمان شرعيان كذلؾ بتكحيد اهللكافراده بالعبادة ,كىذا اإلسبلـ ىك الذم يحمد عميو العبد
(ٕ)

كيثاب".

كجاء في حديث جبريؿ " :قاؿ أخبرني عف اإلسبلـ ,فقاؿ رسكؿ اهلل " :أن تشيد

أن ال إلو إال اهلل  ،وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليو

سبيال"(ٖ).

كىذا التعريؼ إنما ىك بتعبير بالجزء عف الكؿ لبياف أىمية ىذا الجزاء ,كيدؿ عمى ذلؾ

ما ركاه ابف عمر -رضي اهلل عنيما  -عف النبي قاؿ":بني اإلسالم عمى خمس :شيادة أن ال

إلو إال اهلل وأن محمد رسول اهلل ،واقام الصالة ،وايتاء الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان".

(ٗ)(٘)

ثانياً :اإليمان لغة واصطالحاً:

أ-اإليمان لغة :ىك مصدر أمف يؤمف إيمانان فيك مؤمف ,كاتفؽ أىؿ العمـ مف المغكييف كغيرىـ,
عمى أف اإليماف معناه التصديؽ" ( )ٙكنقؿ اإلماـ محمد بف نصر المركزم عف طائفة مف أىؿ

السنة "كاإليماف في المغة :ىك التصديؽ ,كمعنى التصديؽ ىك المعرفة باهلل كاالعتراؼ لو بالربكبية
()ٚ

كبكعده ككعيده ككاجب حقو كتحقيؽ ما صدؽ بو مف القكؿ كالعمؿ".

ب -اإليمان اصطالحاً:

"ىك التصديؽ الجازـ كاإلقرار الكامؿ ,كاالعتراؼ التاـ بكجكد اهلل -تعالى -كربكبيتو

كألكىيتو كأسمائو كصفاتو كاستحقاقو كحده العبادة ,كاطمئناف القمب بذلؾ اطمئنانان تيرل آثاره في
()4األصكؿ الثبلثة كأدلتيا ,محمد بف عبد الكىاب الناشر الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة طُُِّْ ,ىػ
(صُُ).

(ِ ) شرح ثبلثة أصكؿ ,المؤلؼ محمد بف صالح بف العثيميف طُالناشر مكتبة العمـ القاىرة(صْٔ)
( )3أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب اإليماف باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر ,حديث رقـ َُِ(ُ.)ِٖ/
(ْ)أخرجو البخارم في صحيحو كتاب اإليماف باب قكؿ النبي بني اإلسبلـ عمى خمس,حديث رقـٖ (ُ)ُُ/
( )5انظر منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ د .حمكد بف أحمد خرج الرحيمي ,طُ ,الناشر
عماد البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة المممكة العربية السعكدية)ُْ/ُ(.

( )6لساف العرب البف منظكر مادة (ِّ)ُّ/

الم ٍرىكًزم ,تحقيؽ :د .عبد الرحمف عبد الجبار
(ٕ ) تعظيـ قدر الصبلة أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ى
الفريكائي ,الطبعة :األكلى ,َُْٔ ,الناشر :مكتبة الدار  -المدينة المنكرة .)ٔٗٓ /ِ(.كاإليماف أبك عبد اهلل
محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىده العبدم ,تحقيؽ :د .عمي بف محمد بف ناصر الفقييي ,الطبعة:
الثانية ,َُْٔ ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.)ّْٕ /ُ( .
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سمكؾ اإلنساف كالتزامو بأكامر اهلل –تعالى -كاجتناب نكاىيو كأف محمد بف عبد اهلل رسكؿ اهلل
كخاتـ النبييف ,كقبكؿ جميع ما أخبر بو عف ربو جؿ كعبل كعف ديف اإلسبلـ ,مف األمكر

الغيبية كاألحكاـ الشرعية كبجميع مفردات الديف كاالنقياد لو بالطاعة المطمقة فيما أمر بو,

كالكؼ عما نيى عنو كزجره ,ظاى انر أك باطنان ,كاظيار الخضكع الطمأنينة لكؿ ذلؾ كممخصو

ىك جميع الطاعات الباطنو كالظاىرة؛ فالباطنو :كأعماؿ القمب كىي تصديؽ القمب كاق ارره,

كالظاىرة :أفعاؿ البدف مف الكاجبات كالمندكبات كيجب أف يتبع ذلؾ كمو قكؿ المساف ,كعمؿ
الجكارح كاألركاف ,كال يجزئ كاحد مف الثبلث إال باآلخر؛ ألف أعماؿ الجكارح داخمة في مسمى
اإليماف كجزء منو ,فمسمى اإليماف عند أىؿ السنة كالجماعة كما أجمع عميو أئمتيـ كعمماؤىـ

ىك":تصديؽ بالجناف ,كقكؿ بالمساف كعمؿ بالجكارح كاألركاف يزيد بالطاعة كينقص
(ٔ)

بالمعصية".

.

الخبلصة" :اإلسبلـ ىك التسميـ كاالنقياد ألمر اهلل تعالى ,فمف طريؽ المغة فرؽ بيف

اإلسبلـ كاإليماف ,كلكف ال يككف إيماف ببل إسبلـ ,كال يكجد إسبلـ ببل إيماف ,كىما كالظير مع

البطف ,كالديف اسـ كاقع عمى اإليماف كاإلسبلـ كالشرائع كميا"(ٕ).
ثالثاً-أقوال العمماء في الفرق بين اإلسالم واإليمان:

اإلسبلـ كاإليماف كما ىك معركؼ عند أىؿ السنة كالجماعة إذا اجتمعا افترقا كاذا افترقا

اجتمعا(ٖ) ,أم إذا اجتمعا بالمفظ افترقا في المعنى ,فيشمؿ اإلسبلـ األعماؿ الظاىرة ,كاإليماف
األعماؿ الباطنة ,كاذا افترقا في المفظ اجتمعا في المعنى ,فيشمؿ كؿ كاحد منيما األعماؿ

الظاىرة كالباطنة .كقد صرح بيذا المعنى الشيخ األميف (رحمو اهلل) ,كذكر أمثمو لكركد اإليماف

متضمنان لئلسبلـ شامبلن لؤلعماؿ الظاىرة كالباطنة .كبيف (رحمو اهلل) أف اإليماف يطمؽ أحيانان
عمى األعماؿ القمبية فقط فيككف مغاي انر لمعنى اإلسبلـ .يقكؿ (رحمو اهلل) في بياف ذلؾ كمو عند
تفسير قكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ الزخرؼ ,ظاىرة المغايرة بيف

اإليماف كاإلسبلـ ,كقد د ٌؿ بعض اآليات عمى اتحادىما ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

( )4اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السنة ,عبد هلل بف الحميد األثرم (ص ُّ).
(ِ ) كتاب الفقو األكبر (مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة  ,محمد
بف عبد الرحمف الخميس,الطبعة :األكلىُُْٗ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ الناشر :مكتبة الفرقاف اإلمارات العربية (ُ.)ٕٓ/

( )3انظر شرح النككم عمى صحيح مسمـ ُْٖ .ُ /كجامع العمكـ كالحكـ ,أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف
رجب الحنبمي,طَُُْٖ ,ىػ ,الناشر  :دار المعرفة  -بيركت(ص ِٔ).
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼالذاريات ,كال منافاة في ذلؾ؛ فإف اإليماف يطمؽ تارة عمى جميع ما
يطمؽ عميو اإلسبلـ مف االعتقاد كالعمؿ ,كما ثبت في الصحيح في حديث كفد عبد قيس".

(ٔ)

ككذلؾ قاؿ اإلماـ أبك حذيفة" :إف الفرؽ بيف اإلسبلـ كاإليماف ليس لمتضاد ك التبايف ,بؿ ألجؿ
أف لكؿ منيما حقيقة لغكية كشرعية يجب اعتبارىا مع التبلزـ بينيما بحيث ال ينفؾ أحداىما عف
(ٕ)

اآلخر كالشيادتيف ,ألنو لكؿ مف الشيادتيف؛ حقيقة غير حقيقة األخرل".

لمسمى كاحد ,كمنيـ مف يقكؿ :بؿ
قاؿ الشيخ البراؾ" :فمف أىؿ العمـ مف يقكؿ :إنيما اسماف
ن
ىما متغايراف كمختمفاف ,كالقكؿ الكسط ىك :أف اإلسبلـ كاإليماف إذا أفردا اتحد معناىما ,كاذا
جميعا اختمؼ معناىما ,كقكلو تعالى:ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
اقترنا كذك ار
ن

ﮦﭼ

األحزاب,ّٓ :

فإذا ذكر اإليماف كاإلسبلـ كاف المراد باإلسبلـ األعماؿ الظاىرة ,كباإليماف

اعتقاد القمب ,كليذا فرؽ  - -بيف اإلسبلـ كاإليماف في حديث جبريؿ ,فمما قاؿ" :أخبرني عف
اإلسبلـ" أخبره بأصكؿ األعماؿ الظاىرة ,كىي أركاف اإلسبلـ ,كعندما قاؿ" :أخبرني عف
اإليماف" ,فسره لو بأصكؿ االعتقاد كىي األصكؿ الستة ,التي ذكرىا الرسكؿ في جكابو لجبريؿ
حيث قاؿ" :اإليماف أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره كشره".

(ٖ)

كما تـ اإلجماع عميو :أف اإليماف أخص مف اإلسبلـ ,فكؿ مؤمف مسمـ ,كليس كؿ مسمـ

مؤمنان فاإليماف كاإلسبلـ إذا اجتمعا افترقا ,كاذا افترقا اجتمعا ,كليذا يمكف أف نطمؽ كممة المسمـ
(ٗ)

كيراد بيا المؤمف ,كما في األدلة السابقة عند أىؿ السنة كالجماعة.

المطمب الثاني-اآليات التي ورد ذكر اإليمان فييا:
ُ-قاؿ تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭼإبراىيـ.

قاؿ الطبرم" :قالت األمـ التي أتتيـ الرسؿ :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼصدقتـ في قكلكـ ,إف
أنتـ إال بشر مثمنا ,فما نحف إال مف بني آدـ ,إنس مثمكـﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
( ) 4كتاب جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقدية السمؼ المؤلؼ عبد العزيز بف صالح بف
إبراىيـ الطكياف مكتبة العبيكاف ,الرياض المممكة العربية السعكدية الطبعة األكلى
( )2أصكؿ الديف عف األماـ أبى حذيفة ,محمد الخميس .)ّْْ/ُ( ,
(ّ ) شرح العقيدة الطحاكية لمبراؾ (ص.)َِٕ :

( )4انظر شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية د .نسيـ شحده ياسيف (ص ِٕ) الطبعة الخامسة .بتصرؼ يسير
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ﭼ,يقكؿ :كلكف اهلل يتفضؿ عمى مف يشاء مف خمقو ,فييديو كيكفقو لمحؽ ,كيفضمو عمى كثير
مف خمقوﭽﭨ ﭩ ﭪﭫﭼ ,يقكؿ :إال بأمر اهلل لنا بذلؾﭽﭬ ﭭﭮﭯﭼ ,يقكؿ :باهلل
فميثؽ بو مف آمف بو كأطاعو ,فإنا بو نثؽ ,كعميو نتككؿ.)ٔ(".
كالتككؿ االعتماد كتفكيض األمر كالتدبير إلى اآلخر لثقتو أنو أعمـ بما يصمح حالو كمف

غيره سبحانو يتككؿ عميو كيعتمد عميو في تدبير الشؤكف؛ فيك سبحانو فكؽ كؿ عزيز كفكؽ كؿ

األقكياء ,لذا أمر األنبياء الكراـ المؤمنيف الذيف يؤذييـ الكفار كيسخركا منيـ بأف يتككمكا عمى اهلل
كيصبركا؛ ألنو سبحانو ال محالة سيظيرىـ عمى عدكىـ لذا قالكا ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ كبما أف الرسؿ الكراـ ىـ رأس المؤمنيف فإنيـ داخمكف تحت ىذا األمر دخكالن أكليان,
كما قيؿ الفاء في ﭽﭮ ﭼ لترتيب ما بعدىا عمى ما قبميا ,كالمعنى" :إذا كنا معشر الرسؿ
قد تككمنا عمى اهلل كحده فميتككؿ المؤمنكف عمى اهلل كحده ,كيتضمف ذلؾ طمبيف :أحدىما الصبر

عمى أذل المشركيف ,كالثاني :االعتماد عمى اهلل كحده كأنو سبحانو ناصر الرسؿ كمف اتبعكىـ,
كال يمكف لمشرؾ منيـ")ٕ(.فحاصؿ ما قالكه :إف أنتـ إال بشر مثمنا أم كيؼ نتبعكـ بمجرد قكلكـ

,كلما نر منكـ المعجزة فأتكنا بسمطاف مبيف أم خارؽ نقترحو عميكـ ,قالت ليـ رسميـ :ﭽ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭼأم :صحيح أنا بشر مثمكـ في البشريةﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭼ"أم :بالرسالة كالنبكةﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼعمى كفؽ ما سألتـﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼأم
(ٖ)

بعد سؤالنا إياه ,كاذنو لنا في ذلؾ,ﭽﭬ ﭭﭮﭯ ﭼأم :في جميع أمكرىـ".

ما أنتـ إال بشر مثمنا في الييئة كالصكرة ,تأكمكف كتشربكف كما نأكؿ كنشرب كلستـ
مبلئكة تريدكف أف تصدكنا كصفكىـ بالبشر أكالن ,ثـ بإرادة الصد ليـ عما كاف يعبد آباؤىـ ثانيان,
أم تريدكف أف تصرفكنا عف معبدكدات آبائنا مف األصناـ كنحكىا ,فأتكنا إف كنتـ صادقيف بأنكـ
مرسمكف مف عند اهلل بسمطاف مبيف أم بحجة ظاىرة تدؿ عمى صحة ما تدعكنو ,كقد جاءىـ

بالسمطاف المبيف كالحجة الظاىرة ,كلكف ىذا النكع مف تعنتيـ ,كلكف مف تمكناتيـ ,قاؿ كلكف اهلل

يمف عمى مف يشاء مف عباده "أم :يتفضؿ عمى مف يشاء منيـ بالنبكة ,كقيؿ :بالتكفيؽ كاليداية
كما كاف لنا أف نأتيكـ بسمطاف أم :ما صح كال استقاـ لنا أنا نأتيكـ بحجة مف الحجج إال بإذف
اهلل أم :إال بمشيئتو كليس ذلؾ في قدرتنا .قيؿ المراد بالسمطاف ىنا ىك ما يطمبو الكفار مف

( )4تفسير الطبرم (ُٔ.)ّٖٓ/

(ِ ) تأمبلت في سكرة إبراىيـ (ُُِ)ُُّ-
(ّ ) تفسير ابف كثير (ْ)ِْٖ-ّْٖ /
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اآليات عمى سبيؿ التعنت كقيؿ أعـ مف ذلؾ ,فإف ما شاءه اهلل كاف كما لـ يشأه لـ يكف كعمى
اهلل فميتككؿ المؤمنكف أم :عميو كحده ,كىذا أمر منيـ لممؤمنكف بالتككؿ عمى اهلل دكف مف عداه,

ككأف الرسؿ قصدكا بيذا األمر لممؤمنيف األمر ليـ أنفسيـ قصدا أكليا ,كليذا قالكا ما لنا أال
نتككؿ عمى اهلل أم عذر لنا في أال نتككؿ عميو سبحانو كقد ىدانا سبمنا أم :كالحاؿ أنو قد فعؿ

بنا ما يكجب تككمنا عميو مف ىدايتنا إلى الطريؽ المكصؿ إلى رحمتو ,كىك ما شرع لعباده

كأكجب عمييـ سمككو كلتنصبرف عمى ما آذيتمكنا بما يقع منكـ مف التكذيب لنا كاالقتراحات
الباطف كعمى اهلل كحده دكف مف عداه فميتككؿ المتككمكف قيؿ :المراد بالتككؿ األكؿ استحداثو,

كبيذا السعي في بقائو كثبكتو ,كقيؿ :معنى :األكؿ :إف الذيف يطمبكف المعجزات يجب عمييـ أف

يتككمكا في حصكليا عم َّي".

(ٔ)

ككذلؾ قاؿ البغكم (رحمو اهلل)":تأكيدان عمى ما سبؽ مف أقكاؿ المفسريف :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ,بًالنُّ يب َّكًة ىكاٍل ًح ٍك ىم ًةﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ىكقى ٍد
عرٍف ىنا أىف ال ينالنا شيء إً َّال بًقى ً ً
يؽ َّ
الن ىج ًاة.
َّف لىىنا ُّ
َّرىنا ى
ط ًر ى
ٍ
ى
ضائو ىكقى ىد ًرًه ,ىكقى ٍد ىىدانا يسيبمىنا ,ىبي ى
الر ٍش ىد ىكىبص ى
ىى
َّ
سًـ ىم ىج يازهي :ىكالمَّ ًو ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ىكلىىن ٍ
صبً ىرَّف ,البل يـ ىال يـ اٍلقى ى

ﭼإبراىيـ)ٕ(".قاؿ الطبرم :كما كاف لنا أف نأتيكـ بحجة كبرىاف عمى ما ندعككـ إليو ﭽ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭼ ,يقكؿ :إال بأمر اهلل لنا بذلؾ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ,يقكؿ :كباهلل فميثؽ بو مف
آمف بو كأطاعو ,فإنا بو نثؽ ,كعميو نتككؿ.

(ٖ)

ِ-قاؿ تعالىﭽﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

إبراىيـ

(ُ ) فتح القدير لمشككاني (ّ)ُُٕ/
( ) 2معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم محيي السنة  ,أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف
الفراء البغكم الشافعي ,تحقيؽ  :عبد الرزاؽ الميدم,طُ  َُِْ ,ىػ الناشر  :دار إحياء التراث العربي –
بيركت)ِّ /ّ( .
(ّ ) انظر تفسير الطبرم (ُٔ)ّٖٓ /
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"كأدخؿ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات تجرم مف تحتيا األنيار خالديف فييا بإذف ربيـ
بإذف اهلل تعالى كأمره كالمدخمكف ىـ المبلئكة .كقرئ «كأدخؿ» عمى التكمـ فيككف قكلو :بإذف ربيـ

متعمقان بقكلو :تحيتيـ فييا سبلـ ,أم تحيييـ المبلئكة فييا بالسبلـ بإذف ربيـ"(ُ).

" ﭽ ﯟ ﭼ كاإلدخاؿ :النقؿ إلى محيط  -ىذا أصمو ﭽ ﯠ ﯡ ﭼأم أكجدكا اإليمافﭽ

ﯢ ﯣ ﭼأم تصديقان لدعكاىـ اإليمافﭽ ﯤ ﯥ ﭼكبيف أف الماء غير عاـ لجميع
أرضيا بإدخاؿ الجار فقاؿ:ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼفيي ال تزاؿ رٌيان ,ال يسقط كرقيا كال ثمرىا فداخميا
ال يبغي بيا بدالن ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ ,كلما كانت اإلقامة ال تطيب إال بإذف المالؾ قاؿ :ﭽ ﯫ

ﯬﯭﭼالذم أذف ليـ  -بتربيتو كأحسانو  -في الخركج مف الظممات إلى النكر ,كقرلء «كأدخؿ»
عمى التكمـ فيككف عدؿ عف أف يقكؿ «بإذني» إلىﭽ ﯫ ﯬﯭﭼ لئلعبلـ بالصفة المقتضية
لمرحمة كما قاؿ تعالى:ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼالككثر,كلـ يقؿ :لنا  -سكاء ,كمف شكموﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼالفتح ,فبل تنبغي المسارعة إلى إنكار شي يمكف تكجييو ,بؿ
يتعيف إمعاف النظر ,فإف األمر كما قاؿ اإلماـ أبك الفتح ابف جني في كتابو المحتسب في
(ِ)

تكجيوﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﭼالبقرة"ْٕ :

" كأدخؿ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات تجرم مف تحتيا األنيار لما أخبر سبحانو

بحاؿ أىؿ النار أخبر بحاؿ أىؿ الجنة .كق أر الجميكر «أدخؿ» عمى البناء لممفعكؿ ,كق أر الحسف

«كأدخؿ» عمى االستقباؿ كالبناء لمفاعؿ ,أم :كأنا أدخؿ الذيف آمنكا ,ثـ ذكر سبحانو خمكدىـ في
الجنات كعدـ انقطاع نعيميـ ,ثـ ذكر أف ذلؾ بإذف ربيـ ,أم :بتكفيقو كلطفو كىدايتو ,ىذا عمى

قراءة الجميكر ,كأما عمى قراءة الحسف فيككف بإذف ربيـ متعمقان بقكلو :تحيتيـ فييا سبلـ ,أم:
(ّ)

تحية المبلئكة في الجنة سبلـ بإذف ربيـ".

يقول تعالى:ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

إبراىيـِّ :
ً
لكصؼ الر ً
ً
أم ً
اإلضافة
بكبية مع
التعرض
ﯫ ﯬﯭﭼ
بأمره أك بتكفيقو كىدايتو كفي ُّ
ٍ ",
ً
ً
ً
الم ٍد ًخمكف ىـ المبلئكةي-عمييـ السبلـ -كقرلء عمى
ضميرىـ
إلى
ي
إظيار مزيد مف المطؼ بيـ ك ي

)ُ(تفسير البيضاكم (ّ)ُٖٗ /

)ِ(نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ,لمبقاعي)َْٗ-َْٖ /َُ(,
)ّ(فتح القدير لمشككاني (ّ)ُِٔ-ُِٓ /
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صيغة التكمـ في ككف قكلو تعالى :بًًإ ٍذ ًف ىرٌب ًي ٍـ متعمقان بقكلو تعالىﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ إبراىيـ,
(ٔ)
أم يحييـ المبلئكةي بالسبلـ بإذف ربيـ".
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼإبراىيـ ,قاؿ الطبرم" :يعني تعالى ذكره بقكلو :ﭽﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭼإبراىيـ ,يحقؽ اهلل أعماليـ كايمانيـﭽﭱ ﭲ ﭼ ,يقكؿ :بالقكؿ الحؽ ,كىك فيما قيؿ:
(ِ)

شيادة أف ال إلو إال اهلل ,كأف محمدا رسكؿ اهلل".

"يخبر تعالى أنو يثبت عباده المؤمنيف ,أم:

الذيف قامكا بما عمييـ مف إيماف القمب التاـ ,الذم يستمزـ أعماؿ الجكارح كيثمرىا ,فيثبتيـ اهلل في

الحياة الدنيا عند كركد الشبيات باليداية إلى اليقيف ,كعند عركض الشيكات باإلرادة الجازمة عمى
تقديـ ما يحبو اهلل عمى ىكل النفس كمراداتيا"(ّ)في ظؿ الشجرة الثابتة مثبلن لمكممة الطيبة :ﭽ
ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭼإبراىيـ.
" كفي ظؿ الشجرة الخبيثة المجتثة مف فكؽ األرض ما ليا مف قرار كال ثبات :ﭽ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭼ فتتناسؽ ظبلؿ التعبير كظبلؿ المعاني كميا في السياؽ! يثبت اهلل الذيف آمنكا في
الحياة الدنيا كفي اآلخرة بكممة اإليماف المستقرة في الضمائر ,الثابتة في الفطر ,المثمرة بالعمؿ

الصالح المتجدد الباقي في الحياة .كيثبتيـ بكممات القرآف ككممات الرسكؿ كبكعده لمحؽ بالنصر

في الدنيا ,كالفكز في اآلخرة ,ككميا كممات ثابتة صادقة حقة ,ال تتخمؼ كال تتفرؽ بيا السبؿ ,كال
يمس أصحابيا قمؽ كال حيرة كال اضطراب.

كيضؿ اهلل الظالميف بظمميـ كشركيـ (كالظمـ يكثر استعمالو في السياؽ القرآني بمعنى

الشرؾ كيغمب) كبعدىـ عف النكر اليادم ,كاضطرابيـ في تيو الظممات كاألكىاـ كالخرافات

كاتباعيـ مناىج كشرائع مف اليكل ال مف اختيار اهلل ,يضميـ كفؽ سنتو التي تنتيي بمف يظمـ
كيعمى عف النكر كيخضع لميكل إلى الضبلؿ كالتيو كالشركد.ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼبإرادتو
المطمقة ,التي تختار النامكس ,فبل تتقيد بو كلكنيا ترضاه .حتى تقتضي الحكمة تبديمو فيتبدؿ في

نطاؽ المشيئة التي ال تقؼ ليا قكة ,كال يقكـ في طريقيا عائؽ كالتي يتـ كؿ أمر في الكجكد كفؽ
ما تشاء,كبيذه الخاتمة يتـ التعقيب عمى القصة الكبرل لمرساالت كالدعكات.

(ُ ) تفسير أبي السعكد (ٓ)ّْ /
)ِ(تفسير الطبرم (ُٔ)ٖٓٗ /

)ّ(تفسير السعدم (ص)ِْٓ :
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كقد استغرقت الشطر األكؿ كاألكبر مف السكرة المسماة باسـ إبراىيـ أبي األنبياء,

كالشجرة الظميمة الكارفة المثمرة خير الثمرات ,كالكممة الطيبة المتجددة في األجياؿ المتعاقبة,
تحتكم دائمان عمى الحقيقة الكبرل ,حقيقة الرسالة الكاحدة التي ال تتبدؿ ,كحقيقة الدعكة الكاحدة
التي ال تتغير ,كحقيقة التكحيد هلل الكاحد القيار"(ُ).

يقكؿ تعالى:ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ "بمحمد كالقرآف كيقاؿ آمنكا يكـ الميثاؽ بطيبة
األنفس كىـ أىؿ السعادة :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ شيادة أف ال إلو إال اهلل :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ,لكيبل
يرجعكا عنيا :ﭽﭶ ﭷﭸﭼ يعني في القبر إذا سئؿ عنياﭽﭹ ﭺ ﭻﭼﭼيصرؼ
اهللﭽﭻﭼﭼ المشركيف عف قكؿ ال إلو إال اهلل في الدنيا؛ لكيبل يقكلكا بطيبة النفس كال في
القبر كال إذا أخرجكا مف القبكر كىـ أىؿ الشقاكة

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ".

(ٕ)

المطمب الثالث-اآليات التي أشارت إلى مفيوم اإلسالم:

كمف اآليات التي كردت في سكرة إبراىيـ تشير إلى اإليماف نصان ,كالى مفيكـ اإلسبلـ

معنى ال نصان:

ُ-قكلو تعالى :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ إبراىيـ ,حيث ذكرت اآلية لفظة اإليماف نصان كأشارت إلى مفيكـ اإلسبلـ

الذم يشمؿ اإليماف كالعمؿ بمقتضى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ,كلعؿ في ىذه اآليةإشارة إلى تداخؿ
مفيكـ اإليماف كاإلسبلـ؛ فاإليماف يككف جزءنا مف حقيقة اإلسبلـ ,كالعمؿ بالجكارح كاالنقياد إلى

أحكاـ الشريعة ىك الجزء المكمؿ لمفيكـ اإلسبلـ.

ِ -قكلو تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ إبراىيـ .قكلو تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ " أم إف أىؿ مكة بدلكا
نعمة اهلل بالكفر ,فقؿ لمف آمف كحقؽ عبكديتو أف ﭽﮨ ﮩ ﭼ يعني الصمكات الخمس ,أم
قؿ ليـ أقيمكا ,كاألمر معو شرط مقدر ,تقكؿ :أطع اهلل يدخمؾ الجنة ,أم إف أطعتو يدخمؾ

الجنة ,ىذا قكؿ الفراء.

كقاؿ الزجاج ":يقيمكا" مجزكـ بمعنى البلـ ,أم ليقيمكا فأسقطت البلـ؛ ألف األمر دؿ

عمى الغائب ب" قؿ" .قاؿ :كيحتمؿ أف يقاؿ ":يقيمكا" جكاب أمر محذكؼ ,أم قؿ ليـ أقيمكا
الصبلة يقيمكا الصبلة .ﭽﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭼ يعني الزكاة ,عف ابف عباس كغيره.
)ُ( في ظبلؿ القرآف ,لسيد قطب (ْ)َِٗٗ /
( )2تنكير المقباس ,لفيركز أبادم (ص)ُِّ :
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كقاؿ الجميكر :السر ما خفي كالعبلنية ما ظير .كقاؿ القاسـ بف يحيى :إف السر التطكع
كالعبلنية الفرض ,كقد مضى ىذا المعنى في" البقرة" مجكدان عند قكلو :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧﭼ البقرةُِٕ :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ البقرةِْٓ :تقدـ في" البقرة" أيضا.
ك" خبلؿ" جمع خمة كقمة كقبلؿ .قاؿ :فمست بمقمي الخبلؿ كال قالي" (ُ).

" «قؿ» يا محمد ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﭼ بكحدانيتي كرسالتؾ ﭽﮨ ﮩ ﭼ يؤدكىا في أكقاتيا
ﭽ ﮪﭼ عمى الفقراء ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ بفضمنا؛ ال بكدىـ كجيدىـ؛ فكـ مف ساع  -يتصبب
عرقو ,كينياؿ دمعو كدمو  -في سبيؿ العيش ,فبل يحصؿ عمى قكت يكمو ,ككـ مف قاعد أثقمتو
النعمة ,كاألرزاؽ عميو تترل مف حيث ال يحتسب ,ككـ مف مناد عمى سمعتو ,حتى جؼ لسانو,

كنضب ريقو ,فما تزداد سمعتو بندائو إال بكا انر ,كال يزداد بتعبو إال خسا انر ,ككـ مف جالس عمى
أريكتو ,ال يعمف عف بضاعتو ,كال يدعك إلييا ,كال يطنب في مدحيا كالمشتركف مف حكلو كالذباب
يحكمكف حكؿ بضاعتو المزجاة ,كيتسابقكف في شرائيا ,كيتزاحمكف عمى اقتنائيا .كمف ىنا يصدؽ

قكؿ الحكيـ العميـ :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الذاريات ,فكيؼ ال تنفؽ مما رزقؾ
كطرد لشيطاف ريائؾ ,كستر
كبح لجماح غركرؾ,
ه
مكالؾ أييا المسكيف ﭽﮭ ﭼ إذا كاف في ذلؾ ه

تعميـ لممنفقيف ,كحث لمممسكيف كحذار -
لمفقير ,كحفظ لماء كجيو؟ ﭽﮮﭼ إذا كاف في ذلؾ ه
رحمؾ اهلل  -مف الرياء كاإليذاء؛ فػ «قكؿ معركؼ كمغفرة خير مف صدقة يتبعيا أذل»ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ىك يكـ القيامة ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ البقرة.

كحاؿ الدنيا :بيع كشراء ,كأخذ كعطاء .فميراع اهلل –تعالى -في بيعو كشرائو؛ لينفعو ذلؾ في يكـ
جزائو ﭽ ﮚ ﮛ ﭼكال صداقة .فميراع في الدنيا مف يصادؽ ,فبل يخالؿ فييا إال في اهلل كهلل ,أك
المراد ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼالبقرةِْٓ :ال عدؿ كال فدية ,فبل يستطيع المذنب أف يستبدؿ ذنبو ,أك يفتدم
نفسو بمؿء األرض ذىبان ﭽ ﮚ ﮛ ﭼأم كال صديؽ ينفع في ذلؾ اليكـ ,أك يدفع عذاب اهلل

تعالى"(ِ).

" أمر تعالى في ىذه اآلية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات ,كالصمكات كالصدقات مف قبؿ

إتياف يكـ القيامة الذم ىك اليكـ الذم ال بيع فيو كال مخالة بيف خميميف ,فينتفع أحدىما بخمة

اآلخر ,فبل يمكف ألحدا أف تباع لو نفسو فيفدييا ,كال خميؿ ينفع خميمو يكمئذ".

)ُ(تفسير القرطبي (ٗ)ّٔٔ /

)ِ(أكضح التفاسير (ُ)َّٗ /
)ّ(أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ,لمشنقيطي (ِ)ِْٕ /
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(ّ)

" ككذلؾ يقكؿ ابف عباس في تفسيره تأكيدان عمى أف ىذه اآلية الكريمة أشارت إلى مفيكـ اإلسبلـ
ﭽ ﮤ ﭼ يا محمد ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ بي كبالكتب كالرسؿ ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ الصمكات الخمس
بكضكئيا كرككعيا كسجكدىا كما يجب فييا في مكاقيتيا ﭽﮪ ﭼ يتصدقكا ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ ما
أعطيناىـ مف األمكاؿ ﭽﮭ ﭼ خفيان ﭽﮮ ﭼ جي انر كىـ أصحاب محمد  ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

كىك يكـ القيامة ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ ال فداء فيو ﭽ ﮷ ﮸ ﭼ ال مخالة لمكافر كالصالح تنفعو
خمتو(ٔ) ,كيقكؿ السعدم" :كال سبيؿ إلى استدراؾ ما فات ال بمعاكضة بيع كشراء كال بيبة خميؿ
كصديؽ ,فكؿ امرئ لو شأف يغنيو ,فميقدـ العبد لنفسو ,كلينظر ما قدمو لغد ,كليتفقد أعمالو,
(ٕ)

كيحاسب نفسو ,قبؿ الحساب األكبر.".

(ُ) تنكير المقباس ,لفيركز أبادم (ص)ُِْ :
(ِ) تفسير السعدم (ص)ِْٔ :
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المبحثىالثالث ى
رالموظىاإلدالمىفيىضوءىدورةىإبراهوم ى
لقد أرسؿ اهلل الرسؿ ألقكاـ خاصة ,كأرسؿ محمدانإلى الناس كافة فجعؿ دعكة
اإلسبلـ لمعالميف ,فمـ يفرؽ اهلل في ىذه الدعكة بيف عربي أك أعجمي ,كلـ يجعميا لمكف أك
عرؽ ,بؿ جعميا لمعالميف ,كما قاؿ –سبحانو:-ﭽ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﭼ األنبياء ,كىذا
يعني أف دعكة اإلسبلـ عالمية ,فيي شاممة لجميع البشر بغض النظر عف ألكانيـ أك أجناسيـ,
فمف اتبع دينان غير اإلسبلـ فبل فائدة مف دينو ,كما قاؿ اهلل:ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آؿ عمراف ,كليذا أصبح اإلسبلـ يتميز بالعالمية كالشمكلية
التي لـ يتميز بيا غيره مف األدياف؛ فاألدياف السابقة حرفت كبدلت ,لكف الديف اإلسبلمي حفظو
اهلل فمـ يتغير أك يتبدؿ ,فيك قائـ إلى قياـ الساعة.
كمف خبلؿ ىذا المبحث سنبيف المقصكد بعالمية اإلسبلـ مف خبلؿ سكرة إبراىيـ.

المطمب األول  -عالمية اإلسالم:

أوالً -تعريف العالمية[:العالىـ] :كاحد العالميف ,كىـ أصناؼ الخمؽ ,قاؿ اهلل تعالى :ﭽ
الفاتحة
العالىـ :ما يعقؿ مف المبلئكة كالجف كاإلنس,
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ
" .قاؿ ابف عباس :ى

كمف ذلؾ قكؿ اهلل -تعالى :-ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﭼ الركـ ,كق أر حفص عف عاصـ بكسر

البلـ .كقيؿ :العالىـ :كؿ ذم ركح مف عاقؿ كبييمة؛ كقيؿ :العالىـ :الدنيا كما فييا ,كاشتقاقو مف
العمـ عند مف جعؿ العالىـ لما يع ًقؿ ,كاشتقاقو مف العبلمة عند مف جعمو لما يع ًقؿ كلما ال ً
ً
يعقؿ؛
ىٍ
ىٍ
(ٔ)
ألف فيو عبلمة الحدث".
" ك ًم ىف اٍل ىب ً
س ًم ىف اٍل ىخٍم ً
ىف يك َّؿ ًج ٍن و
كف ,ىكىذلً ىؾ أ َّ
اؿ قى ٍكهـ :اٍل ىعالى يـ
ؽ فىيي ىك ًفي ىن ٍف ًس ًو ىم ٍعمىهـ ىك ىعمى هـ .ىكقى ى
اب اٍل ىعالى يم ى
ى
األنعاـ
س ّْمي ًال ٍجتًم ً
كف.
اع ًو .قى ى
اؿ المَّوي تى ىعالىى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ  ,قىاليكا :اٍل ىخ ىبلئً ي
ؽ أٍ
ىج ىم يع ى
ى
ي ى
(ٕ)
ت بً ىمثىمً ًي ٍـ ًفي اٍل ىعالى ًم ىينا".
ت ىكىال ىس ًم ٍع  ...ي
ىكأ ٍىن ىش يدكا :ىما إً ٍف ىأرٍىي ي
اح ىد لمعالىـ ًمف لى ٍف ًظ ًو؛ ألىف عالىمان جمع أىشياء م ٍختىمًفىةن ,فىًإف جعؿ عالىـ اسما لًك ً
"كىال ك ً
احود
ٍ
ٍ ي
ي
ىى ى
ه ٍن ى
ى ى
ًو
ً
فاع وؿ بًاٍل ىك ًاك ىكالنُّ ً
كف إً َّال
ص ىار ىج ٍم نعا ألىشياء يمتَّفقىة ,ىكاٍل ىج ٍمعي عالى يمكف ,ىكىال يي ٍج ىمعي ىش ٍي هء ىعمىى ى
م ٍنيىا ى
(ُ) شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ,نشكاف الحميرم (ٕ)ِِْٕ /
(ِ)معجـ مقاييس المغة (ْ)َُُ /
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الفاتحة
ؽ العكالًـ .كًفي التٍَّن ًز ً
اؿ
يؿ :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ .؛ قى ى
ىى ىذا ,ىكًق ى
يؿ :ىج ٍمعي العالىـ ى
الخم ً ى
ى
(ٔ)
ب اٍل ًج ّْف ك ً
اؿ األىزىرمَّ :
ب اٍل ىخٍم ً
ٍاب يف ىعب و
اؿ قىتىا ىدةي :ىر ُّ
َّاس :ىر ّْ
الدلًي يؿ ىعمىى
ؽ يكمّْ ًي ٍـ ,كقى ى
اإلنس " ,ىكقى ى

صح ً
ً
َّة قى ٍك ًؿ ٍاب ًف ىعب و
َّاس قى ٍكليوي :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼالفرقاف؛
ير ًلٍم ًج ّْف
ير لًٍم ىبيىائًًـ ىكىال ًلٍم ىم ىبلئً ىك ًة ىك يى ٍـ يكمُّيي ٍـ ىخمؽ المَّ ًو ,ىكًاَّن ىما يبعث يم ىح َّمود , ,ىنًذ نا
ىكلى ٍي ىس النَّبً ُّي , ,ىنًذ نا
اإلنس .كرًكم عف ك ٍى ًب ٍب ًف م ىنب و
كً
ألؼ عالىـُّ ,
الد ٍن ىيا ًم ٍنيىا عالى هـ
ّْو أَّىنوي قى ى
اؿ :لًمَّ ًو تى ىعالىى ثى ىمانًىيةى ىع ىش ىر ى
ي
ىي ى ى ٍ ى
و ً
كً
اح هد ,كما العمراف ًفي اٍل ىخر ً َّ
اؿ َّ
َّاج :العالميف معناه كمي ىما خمؽ
اء؛ ىكقى ى
الزج ي
ص ٍح ىر ى
اب إًال كفي ٍسطاط في ى
ىى ي
ى
ى

األنعاـُْٔ :
ً
أيت
المَّو ,ىك ىما قىاؿ؛ ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﭼ
مكف ,كر ي
ىك يى ىك ىج ٍمع ىعالىـ ,تىقكؿ :يىؤالء ىعالى ى
أف يجعؿ" ىعالىـ " لكاحد منيا
عالى ًميف ,كال ك ى
مف لى ٍفظو ألف عالىمان جمع ألشياء مختمفة ,ك ٍ
لعالىوـ ٍ
احد ى
(ٕ)
يؿ ًفي تى ٍف ًس ً
ير العالىـ"(ٖ).
اؿ األىزىرم" :فىيىًذ ًه يج ٍممىةي ىما ًق ى
صار جمعان أل ٍشياء يمتىًفقىة .قى ى
"كقد كاف الرسؿ قبؿ يرسمكف إلى أقكاميـ كالى عشائرىـ فقط ,كما أرسؿ لمناس كافة

بشي انر كنذي انر حاؿ حياتو كبعد حياتو إلى يكـ القيامة إال نبينا محمد -صمكات اهلل كسبلمو عميو,-

فميست ىناؾ ديانة عالمية إال ديف اإلسبلـ ,كليس ىناؾ رسكؿ عالمي إال محمد خاتـ األنبياء -

عميو الصبلة كالسبلـ.)ٗ("-

فقد جاء اإلسبلـ لينشئ أمة مثالية ,كقيمان ربانية ,كمكازيف ثابتة لئلنسانية كميا بعيدان عف

التعصب لقبيمة أك أمة أك جنس أك لكفٌ ,إنما ىي آصرة كاحدة ,كرابطة فريدة ,يجتمع عمييا
األسكد كاألبيض كاألحمر كاألصفر مف أجؿ تحقيؽ العبكدية هلل رب العالميف كاثبات عالمية
(٘)

اإلسبلـ العظيـ .

" عد معي سريعان إلى اآلية الكريمة حيث تجد تشابو في نسؽ التعبير بيف صيغة األمر

اإلليي الصادر لرسكلنا محمد كبيف صيغة األمر اإلليي الصادر لمكسى  ,ففي اآلية
األكلى خكطب النبي بقكؿ ربو :ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
إبراىيـُ :

كفي اآلية الخامسة خكطب مكسى ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ

إبراىيـٓ :فاألمر اإلليي الكاقع إلخراج الناس كميـ مف الظممات إلى النكر دليمكما قمنا عمى عالمية
الرسالة المحمدية كاألمر في المكضع الثاني إلخراج قكـ مكسى مف الظممات إلى النكر ,كىذا

(ُ ) تنكير المقباس ,لفيركز أبادم(ص)ِ :
(ِ ) معاني القرآف كاعرابو لمزجاج (ُ)ْٔ /
(ّ) تيذيب المغة (ِ)ِّٓ /
(ْ) تفسير القرآف الكريـ ,المؤلؼ :محمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني اإلدريسي الحسني ,مصدر

الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية ,كرقـ الجزء=رقـ الدرسِ /ٖٔ(.بترقيـ الشاممة آليا)

(ٓ) انظر منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ (ِ)ّْٕ /
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دليؿ عؿ خصكصية الدعكة كلكف تبقى غايات الرساالت كميا كاحدة ,كىي إخراج الناس مف
براثف الشرؾ كالكفر كالجيؿ كالضبلؿ إلى نكر التكحيد كاإليماف كاليدل ,لذا تكرر قكلو تعالى :ﭽ
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﭼ

إبراىيـٓ :

تأكيدان عمى ىذا المعنى".

(ٔ)

يقكؿ تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ إبراىيـ" ,لما ىم َّف اهلل -تعالى -عمى الناس بإنزاؿ
القرآف كىدايتو كأثره بيف ليـ أف مف كماؿ النعمة أف يرسؿ كؿ رسكؿ إلى قكمو بمغتيـ ليبيف ليـ
شرعو كليكضحو بمسانيـ فتكمؿ الغاية مف الرسالة ,كىذا معنى قكلو ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ إبراىيـ :كىنا يتبادر إلى الذىف اعتراض ميـ جدان مفاده أف مفيكـ اآلية
الكريمة أك مدلكليا ينطبؽ عمى الرسؿ السابقيف كعمى النبي؛ألف غيره أرسؿ إلى قكمو خاصة
بمسانيـ ليفقيكا عنو رسالتو كال تبقى ليـ حجة عمى اهلل بأنيـ لـ يفيمكا رسالة مف أرسؿ إلييـ ,أما

الرسكؿ فكما ىك معمكـ فإنو بعث إلى الناس كافة ,كما يفيـ مف قكلو تعالى فيأك السكرة ﭽ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼإبراىيـ .فمفظ الناس يدؿ عمى
العمكـ"

(ٕ)

"فإرساؿ الرسؿ -عمييـ السبلـ -إلى أقكاميـ بمغاتيـ تخفيؼ كتيسير عمى أقكاـ الرسؿ,

حتى ال يجدكا مشقة كعنتان في فيـ الرساالت التي بمغت إلييـ ,كىذا المعنى يتكافؽ مع مدلكؿ مادة

اإلرساؿ بما فيو تخفيؼ كسيكلة ,كاهلل أعمـ")ٖ(.كارساؿ سيدنا محمد بمغة قكمو المغة العربية

الفصحى إال دليبلن كاضحان عمى عالمية ىذا الديف العظيـ كىك لمناس كافة.
" كبيذا نستعيف عمى فيـ السر كالحكمة في اختيار اهلل لمعرب لمنيكض بيذه الرسالة

اإلسبلمية العالمية ,كاصطفائو إياىـ إلنقاذ العالـ مما كاف فيو مف شر كباطؿ .كىذا السر ىك أف
ما كانكا عميو مف شرؼ النفس كعزتيا كاالعتداد بيا ىك الذم ىيأىـ لذلؾ ,كلك كانكا أذالء لما

تييأكا لذلؾ العمؿ العظيـ"" )ْ( .كأما العرب فإنيـ اختيركا لكظيفة عالمية عامة لما فييـ شرؼ
متأصؿ ,كاستعداد كامؿ ,كصفات مييأة ,كليذا كاف منبع الرسالة بمكة ,كشأنيا عند العرب ىك
شأنيا!! فيـ مجمعكف عمى تقديسيا .كألنيا في كسط الجزيرة كصميميا ,ككسط الجزيرة بعيد كؿ

البعد عف المؤثرات الخارجية في الطباع كاأللسنة ,تمؾ المؤثرات التي يجمبيا االحتكاؾ باألجانب

الرىكيني(صِٔ)
( )4تأمبلت في سكرة إبراىيـ تفسير ببلغي تطبيقي ,د .عادؿ أحمد صابر ُّ
( )2المرجع السابؽ (صِْ)

( )3المرجع السابؽ نفسو (صْٗ)

( )4في مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير ,تفسير ابف باديس  ,عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي,

تحقيؽ :عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف,

467

(ص)334 :

كاالختبلط بيـ .ككؿ أطراؼ الجزيرة لـ تخؿ مف لكثة في الطباع ,كعجمة في األلسنة جاءت مف
االختبلط باألجنبي ,كال أضر عمى مقكمات األمـ مف العركؽ الدساسة .فاليمف دخمتيا الدخائؿ
األجنبية مف الحبشة كالفرس عمى طباع أىميا كألسنتيـ ,كالشاـ كمشارفو كانت مشرفة عمى

االستعجاـ ,كالعراؽ كالجزيرة لـ يسمما مف التأثر بالطباع الفارسية .فكانت ىذه األطراؼ تنطكم
عمى عركبة مزعزعة لممقكمات ,كلـ يحافظ عمى الطبع العربي الصميـ إالٌ صميـ الجزيرة كمنو

مكة التي ظير فييا اإلسبلـ .كىذا الكسط كاف كاف عريقان في الصفات التي تسمى العصر ألجميا

جاىميان ,كلكنو كاف بعيدان عف الذؿ الذم يقتؿ العزة كالشرؼ مف النفكس ,كالجاىؿ يمكف أف
تعممو ,كالجافي يمكف أف تيذبو ,كلكف الذليؿ الذم نشأ عمى الذؿ يعسر أك يتعذر أف تغرس في

نفسو الذليمة الميينة عزة كاباء كشيامة تمحقو بالرجاؿ ,ىذا تكجيو مكجز مقرب الختيار اهلل –

تعالى-العرب لمنيكض بالرسالة العامة ,كشيء آخر يرتبط بيذا :كىك أف اهلل كما اختار العرب

لمنيكض بالعالـ ,كذلؾ اختار لسانيـ ليككف لساف ىذه الرسالة ,كترجماف ىذه النيضة ,كال عجب

في ىذا؛ فالمساف الذم اتسع لمكحي اإلليي ال يضيؽ أبدان بيذه النيضة العالمية ميما اتسعت
(ٔ)
اب أ ٍىن ىزٍل ىناهي إًلى ٍي ىؾ ىيا
ىم :ىى ىذا ًكتى ه
آفاقيا كزخرت عمكميا" .قاؿ تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ "أ ٍ
ً
اب أ ٍىن ىزلىو المَّو ًمف الس ً
ً
ؼ رس و
ؼ ًكتى و
يـ ,الًَّذم يى ىك أى ٍش ىر ي
كؿ ىب ىعثىوي
ي ي ى
يم ىح َّم يد ,ىك يى ىك اٍلقي ٍر ي
َّماء ,ىعمىى أى ٍش ىر ى ي
ى
آف اٍل ىعظ ي

(ُ)
ً
يع أ ٍ ً
المَّوي ًفي ٍاأل ٍىر ً
ىم:
ض ,إًلىى ىج ًم ً
ىىميىا ىع ًربً ًي ٍـ ىك ىع ىجم ًي ٍـ" .ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼأ ٍ
الناس ًم َّما ىـ ًف ً
اؾ يامح َّم يد بًي ىذا اٍل ًكتى ً ً
الر ٍشًد,
َّبل ًؿ ىكاٍل ىغ ّْي إًلىى اٍليي ىدل ىك ُّ
يو ًم ىف الض ى
إًَّن ىما ىب ىعثٍىن ى ى ي ى
اب؛ لتي ٍخ ًرىج َّ ى
يٍ
ى
اؿ:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ىك ىما قى ى

البقرةِٕٓ :
اؿ تى ىعالىى:ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭼ
,كقى ى
ى
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼالحديد .

كقىكليو:ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ "أىم :ىك اٍلي ًادم لًمف قىدر لىو اٍل ًي ىدايةى عمىى ي ىدم رسكلً ًو اٍلم ٍبع ً
كث
ىٍ
ي
ى ٍ ي
ى ي
ى ى ى ٍ ىي
ٍ يى ى
يز الًَّذم ىال يم ىانع كىال ي ىغالىب ,ب ٍؿ ىك اٍلقى ً
ىم :اٍل ىع ًز ً
اى ير لً يك ّْؿ ىما
ىع ٍف أ ٍىم ًرًه يي ٍيًدي ًي ٍـﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼأ ً
ي ى ي ى ي ي ى يى
(ٕ)
يع أى ٍفعالً ًو كأى ٍقكالً ًو ,ك ىشرًع ًو كأىم ًرًه كىنييً ًو ,الص ً
ً
ىم :اٍلم ٍحم ي ً
ؽ ًفي ىخ ىب ًرًه".
َّاد ي
ًس ىكاهي" ,اٍل ىح ًم ي
ى ٍ ىٍ ى ٍ
يد" أ ً ى ي
كد في ىجم ً ى ى ى
ُّ
لمرسؿ السابقيف
كنمحظ ىنا أف القرآف نزؿ لمناس كافَّة ,كلـ ىي يق ًؿ
الحؽ–سبحانو –ما قالو ي

عمى رسكؿ اهلل؛ حيث كانت رسالة أم منيـ يم َّ
حددة بقكـ يمعيَّنيف ,مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ األعراؼٔٓ :كقكلو الحؽ:ﭽﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
(ُ)تفسير ابف باديس (ص.)ِّٗ :
( )2تفسير ابف كثير (ْ)ْٕٔ /
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ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﭼاألعراؼ.ٖٓ :
ككذلؾ قكلو سبحانو لمكسى:ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

آؿ عمراف

"كىكذا كاف يك ُّؿ رسكؿ إنما يبعثو اهلل إلى يب ٍقعة خاصة ,كالى أ ىين و
اس بعينيـ ,كفي زمف خاص ,إال
محمدان ؛ فقد بعثو اهلل إلى الناس ىكافَّة")ٔ(.ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ " الصحيحة كالعقكؿ
السميمة في ىذا؟؟ اإلليي الذم ىك عبر كعظات كذكرل ما كراءىا كراء ليعظكا بيا كيتعظكا,
يرشدكا كيرشدكا ,كاعمـ أف ىذه الجممة لـ تختـ بيا غير ىذه السكرة ,بما يدؿ أنيا أكبر عظة لمف
يتذكر")ٕ(.قاؿ تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
إبراىيـ

 " .كاآلية الدالة عمى عالمية ىذا الديف في سكرة إبراىيـ قولو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ إبراىيـ,كتدؿ عمى أيضان عالمية

اإلسبلـ كأنو جاء لبني البشر جميعان في كؿ زماف كمكاف حتى قياـ الساعة ,ىيقيك يؿ تى ىعالىى :ىى ىذا
األنعاـُٗ :
ؽ ًم ٍف إً ٍن و
يع اٍل ىخٍم ً
آف ىب ىبلغه لً َّمنا ً
س
س ,ىكقى ٍكلً ًو :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
ىم :يى ىك ىب ىبلغه لً ىج ًم ً
اٍلقي ٍر ي
,أ ٍ

اؿ ًفي أ َّىك ًؿ الس ً
ُّكرة :ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ىك ىجاف ,ىك ىما قى ى
ى
ً
ً ً
ىم:
ىم :ل ىيتَّعظيكا بًو,ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼأ ٍ
ﭮ ﭼ إبراىيـ,ﭽ ﯫ ﯬ ﭼأ ٍ
يستىًدلُّكابًم ًافي ًي ًم ىناٍلحج ًجك َّ ً
َّ
ىم :ىذكك اٍلعقي ً
كؿ".
ىٍ
الد ىال ىالت ىعمىىأَّىنيي ىبلإًلىيىًإال يى ىكﭽﯲ ﯳﯴ ﭼأ ٍ ي ي
ى
يى ى

(ٖ)

كذلؾ يقكؿ ابف عباس في بياف عالمية اإلسبلـ :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ " أبمغيـ عف اهلل,
كيقاؿ :بياف ليـ باألمر كالنيي كالكعد كالكعيد كالحبلؿ كالحراـﭽ ﯫ ﯬ ﭼ لكي يخكفكا
بالقرآفﭽﯭ ﭼلكي يعممكا كيقركاﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼببل كلد كال شريؾ ﭽﯲ ﭼكلكي يتعظ
(ٗ)

بالقرآفﭽﯳﯴﭼ ذكك العقكؿ مف الناس".

(ُ ) تفسير الشعراكم (ُِ)ِّْٕ /
( )2بياف المعاني لمعانى )ِّٗ /ْ( ,
( )3تفسير ابف كثير (ْ)ِّٓ /

( )4تنكير المقباس ,لفيركز أبادم (ص)ُِٔ :
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ككذلؾ في تفسير العز بف عبد السبلـ أف قكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ " ىذا اإلنذار

كاؼ لمناس ,أك ىذا القرآف و
و
كاؼ لمناس.ﭽ ﯫ ﭼ بالقرآف ﭽ ﯭ ﭼ بما فيو مف الدالئؿ
(ٔ)

عمى التكحيد ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ بمكاعظو ذكك العقكؿ".

"قى ٍكلو تى ىعالىى :ﭽﯨ ﯩ ﭼ " ىي ٍعنًي :ىى ىذا اٍلقي ٍرآف ,ىك ىى ىذا الًَّذم أنزلتو ىعمىٍيؾ ىب ىبلغ لمنَّاس ,أىم:
ًف ً
يو تىٍبمًيغ َّ
لمناس .قى ٍكلو :ﭽﯫ ﯬ ﭼ أىم :كليخكفكا بً ًو ,ىكقىكلو :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ أىم:

ليستدلكا بًيىًذ ًه ٍاآل ىيات عمى كحدانية اهلل تى ىعالىى ,ىكقىكلو :ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ إبراىيـ :ىم ٍع ىناهي :كليتعظ
(ٕ)
أكلك ٍاألىٍل ىباب  -أىم أكلك اٍل يعقيكؿ –"
(ببلىغه)
"(ىذا) أم ما ذكر مف قكلو -سبحانو  -ىكالى تى ٍح ىس ىب َّف اهلل غافبلن  ...ىس ًريعي الحساب ى
ً
و
حاجة إلى ما انطكت عميو السكرةي الكريمة أك ُّ
مف ً
كفايةه في العظة كالتذ ً
المجيد
كؿ القرآف
غير
كير ٍ
ً
مف فنكف العظات كالقكارًع (لً َّمن ً
اختصاص اإلنذار بيـ في قكلو
اس) لمكفار خاصةن عمى تقدير
تعالى كأ ً
ىنذ ًر الناس أك ليـ كلممؤمنيف كافةن عمى تقدير شمكلًو ليـ أيضان ,كاف كاف ما شرح
ى
البلـ متعمقةه بالببلغ أم كفاية ليـ في أف
مختصان بالظالميف ﭽﯫ ﯬ ﭼ
ه
عطؼ عمى مقدر ك ي
غ بمعنى اإلببلغ ,كما في
ينصحكا كينذركا بو ,أك ىذا ببلغه ليـ ليفيمكه كلين ىذركا بو عمى أف الببل ى

قكلو تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ العنكبكت ,أك متعمقة بمحذكؼ أم كلين ىذركا بو
(كلًىي ٍعمى يمكٍا) بالتأمؿ فيما
مي كقرلء لينذركا بو مف نذر الشيء إذا عممو كحذركه ك ٌ
استعد لو ى
أينزؿ أك تي ى
ؾ األمـ كاسكاف آخريف مساكنيـ كغيرىما مما سبؽ ً
كلحؽ
فيو مف الدالئؿ الكاضحة التي ىي إىبل ي
ي
ي

ّْ
كتقديـ اإلنذار ألنو الداعي إلى التأمؿ
يؾ لو,
المؤدم إلى ما ىك غايةه
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ال شر ى
ي
لو مف العمـ المذككر كالتذكير في قكلو تعالى :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﭼ أم ليتذكركا ما كانكا يعممكا
بو مف قب يؿ مف التكحيد كغيره مف شئكف اهلل كمعاممتًو مع عباده فيرتدعكا عما ييردييـ مف
ً
ً
الصالحة,
األعماؿ
الحقَّة ك
الصفات التي ينصؼ بيا
الكفار ,كيتدرعكا بما ييحظييـ مف العقائد ى
ي
تمكيح باختصاص ً
ً
المشار إليو
كداللةه عمى أف
التذكر بأكلي األلباب
كفي تخصيص
العمـ بالكفار ,ى
ه
ى
ً
بيذا ما ذكرنا مف القكارع الم ً
سكقة لشأنيـ ال ُّ
المشتممة عمييا كعمى ما سبؽ لممؤمنيف
كؿ السك ًرة
ى
أيضان؛ فإف فيو ما يفيدىـ فائدةن جديدةن ,كحيث كاف ما يفيده الببلغي مف التكحيد كما يترتب ً
عميو
ي
الثبات عمى ذلؾ حسبما
مف األحكاـ بالنسبة إلى الكفرة أم انر حادثان ,كبالنسبة إلى أكلي األلباب
ى

( )4تفسير العز بف عبد السبلـ (ِ)ُٔٗ /
(ِ) تفسير السمعاني (ّ)ُِٕ /
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ً
الكجكد مع ما فيو مف
تيب
كعي تر ي
أشير إليو عبر عف األكؿ بالعمـ ,كعف الثاني بالتذكير ,ي
كر ى
(ٔ)
الختـ".
المطمب الثاني-ربط أول السورة بآخرىا وعالقتيا بعالمية رسالة اإلسالم.
كما ألحظو في ىذه السكرة العظيمة عف عالمية ىذا الديف أف دعكة رسكؿ اهلل ال تختص
بإقميـ خاص أك أمة معينة بؿ إنيا اختتمت سكرة إبراىيـ ختامان يتسؽ مع مطمعياﭽ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼإبراىيـ ,كما بدأت السكرة ببياف
كظيفة الرسكؿ كما أكتيو مف كتاب في إخراج الناس مف الظممات إلى النكر بإذف اهلل ,كتختـ
السكرة بيذا المعنى كبالحقيقة الكبرل التي تضمنتيا الرسالة أال كىي حقيقة التكحيدﭽ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﭼإبراىيـ.

ككؿ ىذا يبيف عالمية ىذا الديف ,كأف اليدؼ كاحد لجميع الرسؿ ,أال كىك إخراج الناس
مف الظممات إلى النكر ,أم إلى نكر التكحيد ,ككما بينا سابقان أف الصراع مف أكؿ الخميقة بيف

األمـ كرسميـ كاف مف أجؿ تكحيد األلكىية.

(ُ)تفسير أبي السعكد (ٓ.)ِٔ /
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المبحث اللابع
تثب
المط ا األ
ال :التثب

هللا أل ل ائه م خ

:معنى التثب

لغ

لت إبلاع ا

ا ط حا

ت َّ
ت" ()4
استىقىَّر فىيي ىك ثىابً ه
الش ٍي يء ىيثٍيب ي
لغ  :مف "ثىىب ى
ت ثييبكتنا أم ىد ىاـ ىك ٍ

ُّت ىكقى ٍكلً ًو :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ت يى ىك التَّثىب ي
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية :التَّثٍبًي ي

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ النساء ,كالتىثىبَّت ىك اٍلقي َّكةي كاٍلم ٍك ىنةي ك ً
ض َّدهي َّ
الر ٍجفىةي)2( .
الزٍل ىزلىةي ىك َّ
ى ي ى
يى
ى

قاؿ أبك جعفر الطبرم" :في قكؿ القائؿ :ثىب ُّ
عزمو,
َّت ن
فبلنا في ىذا األمر إذ صححت ى
كحققتو ,كقكيت فيو رأيو أثبتو تثبيتنا" (ّ)
ؽ بًالتَّثٍبً ً
ؽ يكمُّيي ٍـ ًق ٍس ىم ً
يت ,ىك ىم ٍخ يذك هؿ بًتىٍرًؾ
اف :يم ىكفَّ ه
قاؿ ابف القيـ " :فىاٍل ىخٍم ي
ً
ً
ً
يمر بً ًو اٍلع ٍب يد ,فىبً ًيما يثىب ي َّ
ً َّ ً ً ً ً
ّْت الموي
ى ي
التَّثٍبًيت أ ٍ
ى
ىصميوي ىك ىم ٍن ىش يؤهي م ٍف اٍلقى ٍكؿ الثابت ىكف ٍعؿ ىما أ ى
ً
ىعظى ىـ تىثٍبًيتنا")ْ( .
اف أ ٍ
ت قى ٍكنال ىكأ ٍ
اف أىثٍىب ى
ىح ىس ىف ف ٍع نبل ىك ى
ىك ى
ثان ا – التثب

التَّثٍبً ً
يت ,ك ىم َّ
ادةي
ى
ىع ٍب ىدهي ,فى يك ُّؿ ىم ٍف

ا ط حا:

قاؿ ابف الجكزم " :كمعنى تثبيت الفؤاد :تسكيف القمب ىا ىنا ,ليس لمشؾ ,كلكف كمما

كاف البرىاف كالداللة أكثر ,كاف القمب أثبت")ٓ( .

(ُ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ُ )َٖ /كانظر المغرب في ترتيب المعرب (ص )ٔٓ :لساف
العرب (ِ.)ُٗ /مادة ثبت
(ِ) انظر مجمكع الفتاكل (ُْ.)ْٗ /
(ّ) تفسير الطبرم (ٓ:)ُّٓ /

(ْ) إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف (ُ)ُّٔ /
(ٓ)زاد المسير في عمـ التفسير (ِ:)َْٗ /
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المطمب الثاني  :أقوال المفسرين الواردة في آية التثبيت في سورة إبراىيم
قاؿ تعالى :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ إبراىيـ
القكؿ في تأكيؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ إبراىيـ

قاؿ أبك جعفر :يعني تعالى ذكره بقكلو :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ  ,يحقؽ اهلل أعمالىيـ
أف
كايمانيـ ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ ,يقكؿ :بالقكؿ الحؽ ,كىك فيما قيؿ :شيادة أف ال إلو إال اهلل ,ك ٌ
محمدا رسكؿ اهلل.
ن
كأما قكلو :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ  ,فإف أىؿ التأكيؿ اختمفيكا فيو ,فقاؿ بعضيـ :عنى بذلؾ
قبؿ قياـ الساعة.
أف اهللى يثىبتيـ في قبكرىـ ى
البراء بف عازب ,في قكلو :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
كفي حديث ى

الممكاف في القبر فقاال لو :ىمف ربؾ؟ فقاؿ :رٌبي
ﭵ ﭼ  ,قاؿ :التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه ى
محمد  .فذلؾ
ديني اإلسبلـ .فقاال لو :ىمف نبيؾ؟ قاؿ :نبيّْي
اهلل .فقاال لو :ما دينؾ؟ قاؿ:
ه
ى
التثبيت في الحياة الدنيا.

الكافر ,فقاؿ :إف المؤمف إذا سئؿ في قبره قاؿ:
النبي 
عف البراء قاؿ ,ذكر
ى
المؤمف ك ى
ٌ
ىرٌبي اهلل ,فذلؾ قكلو :ﭽﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ ﭼ)ُ( .
ككذلؾ قاؿ العز بف عبد السبلـ في تفسيره :أف التثبيت ىك أف يديـ اهلل المؤمنيف عمى
القكؿ الثابت الشيادتاف ,أك العمؿ الصالح ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ إبراىيـ زمف الحياة ,كأما ﭽﭶ

ﭷﭸ ﭼ إبراىيـ عند المساءلة في القبر)ِ( .

(ُ) تفسير الطبرم = جامع البياف ت شاكر (ُٔ )َٓٗ-ٖٓٗ /بتصرؼ يسير.
(ِ)تفسير العز بف عبد السبلـ (ِ:)ُٔٓ /
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كما ذكره ابف كثير في تفسيره :أف التثبت ىك شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمد رسكؿ

اهلل كىذا ما ذكرتو كثير مف التفاسير أف التثبت ىك تكحيد اهلل كعدـ اإلشراؾ بو بالتثبت عمى

القكؿ الثابت أال كىك الشيادتيف عند سؤاؿ القبر )ُ( .

الد ٍن ىيا ف ىبل ً
كالتثبيت يككف ألىؿ اإليماف ًفي ُّ
يرجعكا ىع ٍنيىا ًفي ٍاآل ًخ ىرة ىي ٍعنًي ًفي اٍلقى ٍبكرىـ إًذا
يسئًمىكا ىع ٍنيىا كاهلل يصرؼ أىؿ الظَّمًـ كالظالميفٍ ىعف قىكؿ ىال إًلىو إً َّال اهلل ًفي ُّ
الد ٍن ىيا ل ىكي ىال ىيقيكليكىا ًفي
ى
ِ
اٍلقى ٍبر ىكىال بعد خرك يجيـ منو أىؿ الشقاكة كالضبلؿ) (.

المطمب الثالث  :العبر المستفادة من تثبيت اهلل ألوليائو
ُ -تبشير اهلل لممؤمنيف بالتثبيت كالثبات عمى التكحيد الخالص هلل سبحانو كتعالى في
الحياة الدنيكية كالبرزخية كاألخركية .
ِ -زرع بذكر الطمأنينة كاليقيف في قمكب المؤمنيف كعدـ االضطراب عند الفتف في
الدنيا كالسؤاؿ في القبر مف الممكيف كعند الحساب كالجزاء في اآلخرة
ّ -أف التثبيت تدعيـ ألصكؿ اإليماف كتحقيؽ كترسيخ  ,كذلؾ بفضؿ اهلل تعالى فيك
ىبة كمنحة تضاؼ إلى إيماف العبد باهلل كنظيره في قكلو تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ آؿ عمراف ,فيك ييب القمكب الميدية عامؿ التثبيت مف لدنو فيك
منحة لدنية مف رب البرية لعباده كأكليائو.
ْ -إف الظالميف محركمكف مف ىذه المنحة ألنيـ لـ يستعدكا ليا كلـ يميدكا ليا باختيار
التكحيد عمى الجاىمية بؿ آثركا الحياة الدنيا عمى اآلخرة كآثركا الشرؾ عمى اإليماف باهلل كعميو

فإنو سبحانو لـ يثبتيـ عمى الخير كالتكحيد بؿ أضميـ كزادىـ ضبلال جزاءان كفاقا ألنيـ اشتركا
الكفر باإليماف بداية فظممكا أنفسيـ بيذه الجريمة العقدية العظيمة فمـ يستمعكا مف اهلل إال مف

يثبتيـ عمى الضبلؿ كما قاؿ سبحانو ﭽﭹ ﭺﭻﭼ ﭼ .

ٓ -ما كرد في فاصمة اآلية مف قكلو ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ إبراىيـ فيو اثبات لعظمة
اهلل كميابتو كجبلؿ قدره ككجكب تقديره كالميابة منو فيك المتصرؼ المطمؽ في ىذا الكجكد ىي ٍف ىع يؿ
اء كال يسأؿ عما يفعؿ ألنو فعمو يككف بمكجبة مطمؽ العدؿ كاإلحساف.
ىما ىي ىش ي

(ُ) انظر تفسير ابف كثير ت سبلمة (ْ )ْْٗ /كما بعدىا بتصرؼ.
(ِ) انظر تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس (ص)ُِّ :بتصرؼ
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فالثبات عمى الحؽ كعدـ التبديؿ ,ىى هـ يشغؿ الصادقيف مف أكلياء اهلل في كؿ زماف  ,فكـ
مف شخص عرؼ الييدل كسمكو ثـ طاؿ عميو الطريؽ فاستبدؿ غيره بشيكة عاجمة  ,أك دنيا
يصيبيا أك جاه أك سمطاف يحصؿ عميو  ,فاستبدؿ الذم ىك أدنى بالذم ىك خير  ,فيجب عمينا

دم الحبيب محمد في سيره إلى ربو ,في دعكتو في تعامبلتو مع
أف نعرؼ اليدل  ,كنعرؼ ىى ى
محبيو كخصكمو في المنشط كالمكره.
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الخاتمة
ىذه ىي أبرز النتائج كالتكصيات التي خمصت إلييا الباحثة:
أىـ النتائج كالتكصيات:

أوالً -النتائج :
ُ .إف المتأمؿ في ثنايا سكرة إبراىيـ يدرؾ أف معظـ أصكؿ العقيدة كقضاياىا قد تناكلتيا
السكرة بشكؿ عميؽ ككاضح
ِ .إف حكمة اهلل تعالي تتجمى في تسمية ىذه السكرة بإبراىيـ الذم أشتير بالحكار كجداؿ
المشركيف ألجؿ التكحيد ككذلمؾ بكثرة تأممو كتبصره بأدلة التكحيد.
ّ .اشتممت سكرة إبراىيـ عمى طائفة مف اآليات الككنية كسنف اهلل االجتماعية الدالة عمى
كحدانيتو كتيسير لشؤف ىذا الككف الرحب.
ْ .اشتممت السكرة عمى اثبات حجة العقيدة أسمكب القصة كضرب األمثاؿ كالترغيب
كالترىيب كأسمكب الحكار كالمناقشة .
ٓ .أكردت السكرة مجمكعة مف اسماء اهلل تعالى في ثنايا السكرة كىي العزيز كالغفكر كالحكيـ
كالرب كالشككر كالعظيـ كلفظ الجبللة اهلل كالرحيـ كالسميع كالبصير.
ٔ .إف التكامؿ في آيات السكرة يقؼ عمى طائفة مف ثمار التكحيد كأثاره الطيبة منيا :
إخراج الناس مف الظممات إلى النكر كايثار األخرة عمى الدنيا .كالحصكؿ عمى الطمأنينة
كراحة الباؿ كالصبر عمى المصائب كسعة النظر ككضكح اليدؼ
ٕ .تحدثت السكرة عف كثير مف األنبياء عمييـ السبلـ كمن ويـ مكسى كنكح كابراىيـ
كاسماعيؿ كاسحاؽ.
ٖ .تحدثت السكرة عف بعض األقكاـ السابقيف مع أنبيائيـ كأظيرت مدم صبر األنبياء عمى
أقكاميـ.
ٗ .تناكلت سكرة إبراىيـ بعض الغيبيات العقائدية مثؿ حقيقة المكت كعبلقة اإلنساف
بالشيطاف.
َُ .تناكلت السكرة أصناؼ الناس كعالمية اإلسبلـ كعالمية الدعكة إلى اهلل.
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ثانياً -التوصيات:
ُ .تكصي الباحثة استكماؿ سمسمة الرسائؿ الجامعية المحكمة لقسـ العقيدة بكمية أصكؿ
الديف في الجامعة بعنكاف أصكؿ العقيدة في جميع سكر القرآف الكريـ
ِ .تكصي الباحثة بإجراء مزيد مف الدراسات العممية التي تبيف أصكؿ العقيدة الصحية
المستمدة مف الكتاب كالسنة
ّ .تكصي الباحثة بتعزيز كتفصيؿ البحث العممي في التفسير المكضكعي كالحديث
المكضكعي لدراسة العقيدة

كاصمي كأسمـ عمى نبينا محمد كعمى كآلو كصحبو كسمـ أجمعيف...
كأخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
الباحثة:
سمية شعبان خميل الدىشان
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الفهارس العامت

أولا :فهرس اآليات القرآنية.
ثانيا :فهرس األحاديث النبوية.
ثالثا :فهرس المصادر والمراجع.
رابعا :فهرس الموضوعات.
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أوالً -فيرس القرآن الكريم
الفاتحة
ُُٓٔٔٔ,

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

ُ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ِْٓ

ُّٔ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

ِٕٓ

ُٖٔ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ

ُِ

ْٕ

ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﭼ

ْٕ

َُٔ

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ

ُِْ

ْٖ

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ

ُِٓ

ْٖ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

ُِٕ

َْٗٗ,ٗٓ,

ﭽﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

َُّ

ٕ

البقرة

ﮍ ﮎﭼ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

ُّٕ

ُٔٓ

ْٕ

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ُٓٔ
ﭼ

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

ِٖٓ

ّْٔ,

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

َِٔ

ّ

ﭘﭙﭼ
ﭽﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭼ

ُّٔ

ُِٕ
آل عمران

ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ُٗٓ

ُٗ

ﭼ
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

ٖ

ُْٕ

ﭽ ﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﭼ

ّّ

ْٕ
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ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

ْٗ

ُٗٔ

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

ٖٓ

ُٓٔ

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

ٔٗ

ٓٗ

ﭽﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

ُِٗ

ُْ

ﯞ ﯟﭼ
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ُُٕ

ُْْ

ﭻﭼﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ُٔٔ

ُّٕ

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ

ُٖٓ

َُٖ

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

َُٗ

ُٗ

النساء
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

ُّٕ

ْٕ

ٗٓ

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ ٓٔ
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ

ٔٔ

ُِٕ

ﭽﯨﯩﯪ ﯫ ﯬﯭ

َُِ

ُّْ

ﯮ ﯯﭼ
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

ُِٓ

ِٕ

ﭽﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

ُْٕ

ّٗ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

ُْٔ

ٖٔٓٗ ,

المائدة
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

ُّ

ُُٔ

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

ُُٖ

ّٕ

األنعاـ
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭼ

ُٗ

ُٗٔٓٔ,ِٓ,

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

ِٗ

ُُٕ

ﭽﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ

ْٓ

ُٓٔ

41١

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ُّٔ,

ٕٓ

ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ِٖ

ُُٖٔٓ,

ﭽﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﭼ

ِٗ

ُُٕ

ُُِ

ُُُِِٔ,ُِٖ,

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

ُِٔ

َُُْٔ,

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﭼ

ُْٔ

ُٔٔ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

األنعاـ

األعراؼ
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

ُِ

ُِٕ

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

ُْ

ُِٕ

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

ُٔ

ُِٕ

ﭽﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ

َِ

ُِٗ

ﭽ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ

ُِ

ُِّْٗ,

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

ِّ

ّٓ

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ

ُّ

َٔ

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ْٓ

َِ

ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﭼ

ٓٔ

ُٖٔ

ﭽﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭼ

ٗٔ

ٖٕ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

ْٕ

ٖٕ

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ

ٖٓ

ُٖٔ

 :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ٖٗ

َُٓ

ﮕﮖ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

ٔٗ

ٗٓ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

َُٔ

ٖٔ

ﭭ ﭮﭯ ﭼ

ّٖ

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ُِٗ
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ﯤﭼ
ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ٕٖ

َُّ

ﯺﯻ ﭼ

ﭽﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭼ ى

ُْْ

ٕٔ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ُٕٗ

ُّٖ

ﭗﭘﭼ
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ

َّ

َُٖ
األنفاؿ

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

ِْ

ُّٕ

ﭽ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

ُٗ

َُٓ

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ُُْ

التكبة
ُّٕٗ,

ﭽ ﭾ ﭿﭼ

يكنس
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

ُّ

ُّ

ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ

ٓٔ

ِّ

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ

ِٕ

ٗٔ

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ٖٖ

ٕٖ

ﭼ

ىكد
ٗٗ

ﭽﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ِّ
ﭼ
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ

ّّ

ََُ

ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

ّٕ

َُُ

ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ّٖ

ََُُُّ,

ﭘﭼ
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ﭽﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ّٗ

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

ُْ

َُِ

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

ْٕ

َّٕٓ,

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

َٕ

ٔٔ

ﭽﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ

ُٕ

ٔٗ

َُِ

ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ِٕ

ٔٗ

ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ى

ٕٓ

ّٕ

ﭽﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭼ

ٓ

ُِٕ

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ

ُِ

ّٖ

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

َْ

ّْٕٕ,

يكسؼ

ﭾﭼ
ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ

ُْ

ّٕ

ﭽﯙ ﯚﯛ ﭼ

ِْ

ّٕ

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

َُٖ

ٖٗ

الرعد
َُ

ِْ

ُٔ

ُُُّٓ,

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﭼ

ّّ

ُْٗ

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ّٖ

ْ

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
ﭽﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﭼ

ﮮﮯﭼ

إبراىيم:
ُُِّٔ,ْ,ٓ,ٔ,ِٓ,ّٓ,ٓٔ,

ﭽﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ُ
ﭼ
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ُّْٕ,ُّ,َُٖ,ٔ,

ِ
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ﭼﭽﭼ
ﭽﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ

ُُّّْٓ,ُّٗ,ُُِ,ّٓ,

ّ

ﮉﭼ
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ُّّٖٔ,ُّْ,ُٔٔ,ِّ,,

ْ

ﮜﭼ
ﭽﮬﮭﮮﮯ ﭼ

ٓ

ُٖٔٔٔ,ُٕ,ٔٔ,ٕٗ,ُّْ,

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭼ

ٔ

ّٖٖ,َٖ,ٕٔ,ٔٔ,

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ

ٕ

ُّْْٓ,ٕ,ّٖ,ُٖ,

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ٖ

ُْْٖٔ,ُٕ,ٓ,ُْ,ُٖ,

ﮂﭼ
ﭽﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ

ٖٕٗٗ,ٔ,ٖ,ٔٔ,

ٗ

ﮎﮏ ﭼ
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ِّٓ,ْٕ,ْٗ,ٔ,ٕ,ُٕ,

َُ

ﯙﯚﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ُُْٕٓٓ,ْ,

ُُ

ﭘﭼ

ُِٕٗٓ,ْٓ,ٔٗ,

ﭽﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ُِ
ﭺﭼ
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ُْٕٗ,َُٖ,

ُّ

ﮉﭼ

ُْٗ

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ُْ
ﭼ
ﭽ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ

َُُُٓٓ,

ُٓ

ﭼإبراىيـ
ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ُُِ

ُٔ

ﮰ ﭼإبراىيـ,
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َُُُِٕ,َُُ,ُُِ,َُٓ,

ﭽﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ُٕ
ﭼ
ﭽﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ٖ

ُٖ

ﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ

ّّْٓ,ُٗ,

ُٗ

ﭼ

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭼ ُِ
ﭽﮌﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

َُُٓٗ,ُُٓ,ُِٓ,ْٓ,
ََُُّْ,َُ,ُّْ,

ِِ

ُُٔٓٗ,َُٔ,ْٓ,ُِِ,ُِٔ,ٕ,

ﭽﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ِّ
ﭼ
ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ِٗٓ,

ِْ

ﯹﭼ
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ُُُْٕٔ,ٕ,ُّٕ,

ِٕ

ﭳﭴ ﭵ ﭼ
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﭼ

ِٖ

ُِّٓ,

ﭽﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

ِٗ

َُِ

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ َّ

ّ

ﭽﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ُّ

ُِٔٓٔ,َُِ,

ﭽ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ

ِّ

َِٔ,ُٗ,

ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛﭼ

ّّ

ُٗ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ّٓ

ّ,َّ,ٓ,ّٓ,ّٖ,ٖٓ,ْٖ,ٔٔ,ُٗ,ُٕ,

ﭪﭼ
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ

ّٔ

ُِّٕٓ,ْٖ,

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ّٕ

ِٗ

ﮋﭼ
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

ّٖٓٓ,

ّٖ
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ﭽ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ُٖٖٗ,ْ,ِّ,ٔٔ,ْٕ,ّْ,

ّٗ

﮹ﭼ
ﭽ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ُُٖٕ,

ِْ

ﯼﯽﭼ
ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ُُٖ

ّْ

إبراىيـ

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ

ْْ

ٔٓ,ُُٖ,ُُٗ,ُٔ,

ﭽﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ

ْٓ

ُُٗ

ﭽﭼ
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﭼ

ّّ

ْٕ

ﭽﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﭼ ْٖ
ﭽﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ

ُُّْٗ,ْْ,َُِ,
ُِْٓٓ,َُِ,

ْٗ

﮲ﭼ

ُُٕٓ,ِْ,ُٔ,ُّٓ,ِْ,ٓٔ,ُٔٗ,

ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

ِٓ

ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭼ

ُ

ﭽﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﭼ

ّٖ

ُِٗ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

َُِ

ّٕ

الحجر
ْ
النحؿ

ﭭ ﭮﭯ ﭼ

اإلسراء
ﭽﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ٕٗ

ِ

ﭮﭼ

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ ى

ّ

ّٕٗٔ,

ﭽﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ

ّٓ

ُِٗ

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

َُُ

ٕٗ
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ﭽ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

ْٗ

َُِ

ﯦﯧ ﯨ ﭼ

الكيؼ
ﭽﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ُُُ

ِٗ

ﮌﮍﭼ
ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

ْٗ

ِٖ

ﭽﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ

ّٔ

ُِٗ

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ ٕٗ

َُٓ
ِٓ

ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

َُُ

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

ُْ

ِٕ

ﭽﯣ ﯤﯥ ﯦ ﭼ

ْٖ

َٗ

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ

ْٗ

َٕٕٗ,

ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ

ُٓ

ٕٔ

مريـ

ْٕٕٓ,

ﭽﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ْٓ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

ٓٓ

ْٕ

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

ٔٔ

َُٕ

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

ٓ

ِٕ

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

ُٕ

ٖٓ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

ِٕ

ّٖ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ٕٕ

ٖٖ

طو

ﭘﭼ
ﭽ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﭼ

َٔ

ُِّ
الشكرل
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ﭽﭡﭢﭣﭥ ﭦ ﭤﭼ

ُُ

َِّٗ,

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ

ُِ

ِٖٔٓ,

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ

ِّ

األنبياء
ُّٖ

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ ُٓ

ْٖ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ٖٓ

ٓٔ

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ

ِٕ

ٕٔ

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭼ

َُْ

ُُٓ

ﭽ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

َُٕ

ُٓٔ

ﭽﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ

ٖٕ

ْٖ

ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ

ِٓ

ٗٓ

الحج

المؤمنكف
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ

ُٔ

ُُٓ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

ْٖ

ْٕ

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

ٓٓ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ُ

النكر
ٖٓ
الفرقاف
ُٔٔ

ﯛﯜ ﭼ

الشعراء
ﭽﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﭼ

َّ

ٖٓ

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ْٕ

ٖٓ

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

ْٓ

ّٖ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ُٔ

ٖٔ

ﭘﭼ

النمؿ
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ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭼ

ُْ

ْٗ,ُٓ,

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ

َْ

ت

القصص
ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ

َٖٕٗ,

ْ

ٖٖ

ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ٕٓ
العنكبكت
ﭽﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

ُٖ

َُٕ

ﭽﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﭼ

ِٕ

ٖٗ

ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﭼ

ٕٔ

ُٕ

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ

ِِ

الركـ
ُٓٔ
ِْ

ﭽﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﭼ َّ
لقماف

ُْٕٕ,

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

ِٓ

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

ُّ

ﭽﮢﮣﮤ ﭼ

ّٓ

ُٕٓ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

ّٖ

ُّٕ

ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﭼ

َْ

51

ﭽﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ

ٔ

ُِٓ

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ

ٖ

ُُٔ

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

ُّ

َِ

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

ُٓ

ُّّْ,َْ,

ﭽﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ

ّٔ

ُُُ

السجدة
ُّٖ
األحزاب

فاطر
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يس
ﭽﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ

َِ

َْ
الصافات

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ

ََُ

َٗ

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

َُُ

ٕٔٗٔ,ِٗ,

ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

َُِ

ٕٓ

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

ُُِ

ٕٔٗٔ,,ٖٗ,

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ

ُُّ

ٕٗ

ط ً
اب}
{ ىك ىع َّزنًي ًفي اٍل ًخ ى

ِّ

ِّ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

ْٓ

َُٕٔ,ٖٗ,

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

ْٕ

ٕٔ

ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ

ِٖ

ُِٗ

{كا ٍذ يكر ًإسم ً
يؿ ىكاٍل ىي ىس ىع }
اع ى
ى ٍ ٍى

ْٖ

ٕٓ

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ٖ٘

ص

الزمر
ّٓ

ﭼ
ﭽﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ

ج

ٓٔ

ﯝﭼ

غافر
ْٓ

ﭽﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

ُٔ

ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ُِ

ُّٔ

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

َْ

َّ

فصمت

ﭱﭲﭼ

ف لت

الشكرل
43١

ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

ُُ

ُِّٖ,

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮹ﭼ

ُِ

ِٖٓٓ,

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

ّٔ

ُِٗ

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

ٗٔ

ُٔٓ

ﭽﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ

ْٓ

ّٖ

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ٕ

ْٔ

 :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ

ُٕ

ٕٗ

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ّّ

الزخرؼ

الدخاف

األحقاؼ
ُٗ

ﮣﭼ

محمد
ُُُ

ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﭼ

ُٓ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

ُ

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ

ُُ

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

ّٓ

ُُْٔٓٓ,

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

ٔٓ

ْٕ

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﭼ

ٖٓ

ُّٔ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

ُِ

ُّٕ

ﭽﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﭼ

ْٗ

ُّٖ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

ٗ

الفتح
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المنافقكف
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ﭽﮆ ﮇﮈ ﮉ ﭼ

ُ

ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ

ُ

َُٔ
اإلخبلص
ُّّْ,
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طرف الحديث
ً
أىتىى َّ
ىم ىر لىوي..
النبً َّ
ي  ىسائ هؿ فىأ ى
ات ًٍ
ط ىع...
اف ٍانقى ى
إً ىذا ىم ى
اإل ٍن ىس ي

ثانياً :فيرس األحاديث النبوية

الحكم

الصفحة

مسند أحمد

-

ُْْ

سنف النسائي

صحيح

ٖٗ

صحيح مسمـ

صحيح

ُِِ

المعجـ األكسط لمطبراني

حسف

ُُّ

سنف ابف ماجة

حسف صحيح

ُُِ

البخارم

صحيح

ِّ

سنف ابف ماجة

حسف لغيرة

ُْْ

أ َّ
اء...
ىف ًج ٍب ًر ى
يؿ  ىج ى
َّ ً
كحا...
إً َّف ىنبً َّي المو ين ن
ً
يم ً
ىف تي ٍؤ ًم ىف بًالمَّ ًو...
اف أ ٍ
اإل ى
بني اإلسبلـ عمى خمس ...

صحيح مسمـ

صحيح

ُٓٓ

شعب اإليماف لمبييقي

صحيح االسناد

ُُِ

مسند أحمد

اسناده صحيح

ْٔ

صحيح مسمـ

صحيح

ُّٕ

صحيح البخارم

صحيح

ُٓٓ

ترل المؤمنيف في تكادىـ

صحيح البخارم

صحيح

ِٔ

صحيح مسمـ

صحيح

ُُٔ

المعجـ األكسط لمطبراني

صحيح

َُٕ

مسند أحمد

صحيح

ُُٓ

سنف الترمذم

حسف

ُُّ

صحيح البخارم

صحيح

ٗٓ

البخارم

صحيح

ََُٕٕ,ٕٗ,

مسمـ

صحيح

ُّٖ

صحيح البخارم

صحيح

ُٕ

تاريخ دمشؽ

-

ُِٓ

الترمذم

حسف صحيح

ُّٖ

البخارم

صحيح

ٖٔ

أبكداكد

صحيح

ت

السنة

حسف صحيح

َٔ

صحيح مسمـ

صحيح

ُِٕ

أعددت لعبادم الصالحيف

أكثرىـ ذك انر لممكت...
أى ٍكثركا ذكر ى ًادـ المَّ َّذ ً
ات...
ى
ي
أً
ىف أيقىاتً ىؿ َّ
اس
يم ٍر ي
ت أٍ
الن ى

ؽ...
إًف َّ
الريج ىؿ لىيي ٍح ىريـ ّْ
الرٍز ى
أف تشيد أف ال إلو إال اهلل,

ُّ
الد ٍن ىيا سجف اٍل يمؤمف...
يسئً ىؿ ىنبً ُّي المَّ ًو ...
ت ًأل ٍىم ًر اٍل يم ٍؤ ًم ًف...
ىع ًج ٍب ي
القبر أكؿ منزؿ مف...

كانت بنكا اسرائيؿ
يـ ٍاب يف اٍل ىك ًر ًيـ....
اٍل ىك ًر ي
يك ُّؿ ىش ٍي وء بًقى ىد ور ىحتَّى...
كؿ مكلكد يكلد

كؿ ىكل شاطف في النار...
ؼ رس ً
كؿ المَّ ًو...
يك ٍن ي
ت ىخٍم ى ى ي
ال تي ىخيّْركا ب ٍيف ٍاأل ٍىنبًي ً
اء...
ى
ي ى ى
ىال ىي ٍش يك ير المَّوى ىم ٍف ...
ال يؤمف أحدكـ حتى...
آد ىـ...
ص َّكىر المَّوي ى
لى َّما ى

الكتاب
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عيش...
َّ
عيش إال ي
الميـ ال ى
لك كنت ال أريتكـ قبره...,

صحيح البخارم

صحيح

ُُٔ

البخارم

صحيح

ّٔ

نحف أحؽ بالشؾ

صحيح البخارم

صحيح

ّ

أبكداكد

حسف صحيح

ُّٕ

صحيح مسمـ

صحيح

ُُٔ

صحيح مسمـ

صحيح

ُُٕ

صحيح مسمـ

صحيح

ُّٕ

صحيح مسمـ

صحيح

ُّٕ

سنف ابف ماجة

حسف

ُُِ

سنف النسائي

صحيح

ُُُ

صحيح مسمـ

صحيح

ُُّ

ىص ىاب ىؾ...
ىك ٍ
اعمى ٍـ أَّىن ىما أ ى
كاهلل ما الدنيا في اآلخرة
كالمَّ ًيـ ُّ
االد ٍن ىيا ًفي ٍاآل ًخ ى ًرة...
ى ى
ىص ىاب ىؾ ىش ٍي هء فى ىبل تىيق ٍؿ...
ىكًا ٍف أ ى
كأف تي ٍؤ ًم ىف بالقى ىد ًر ىخ ً
يرًه...
ىيا إً ٍخ ىكانًي لً ًم ٍث ًؿ ىى ىذا...
يقىَّرب إًلىى ًف ً
يو فى ىي ٍك ىريىوي...
ي ي
آدـ كتى ًش ُّ
ب...
ىي ٍي ىرـ ي
ابف ى
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ثالثاً :فيرس المصادر والمراجع
ُ .األثر المشيور عن اإلمام مالك رحمو اهلل في صفة االستواء دراسة تحميمية ,عبد
الرزاؽ بف عبد المحسف البدر ,الطبعة :السنة الثالثة كالثبلثكف ,العدد الحادم عشر بعد
المائةُُِْ ,ىػَََِ/ـ,الناشر :الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
ِ .أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ،وعجائب البمدان والغامر بالماء والعمران ،أبك الحسف
عمى بف الحسيف بف عمى المسعكدم (المتكفىّْٔ :ىػ) ,دار األندلس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع -بيركتُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
ّ .أخبار مكة أخبار مكة وما جاء فييا من األثار ,أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد
بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ الغساني المكي المعركؼ باألزرقي ,تحقيؽ:

رشدم الصالح ممحس ,الناشر :دار األندلس لمنشر – بيركت.
ْ .إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،المسمى تفسير أبي السعود ,أبك السعكد
العمادم محمد بف محمد بف مصطفى ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ٓ .أساليب التربية والدعوة والتوجيو من خالل سورة إبراىيم ،د .كسيـ فتح اهلل ,بدكف
طبعة ,بدكف دار ,بدكف تاريخ.
ٔ .األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  -محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم
القرطبي  -ضبط نصو كشرح مادتو المغكية  :د .محمد حسف جبؿ  ,خرج أحاديثو كعمؽ
عميو  :طارؽ أحمد محمد.طُُُْٔ ,ىػُٗٗٔ-ـ الناشر دار التراث طنطا.
ٕ .أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ،نخبة مف العمماء ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ,
ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -المممكة العربية السعكدية.
ٖ .األصول الثالثة وأدلتيا ,محمد بف عبد الكىاب ,طُ,

ُِّْىػ ,الناشر الجامعة

اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
ٗ .أصول الدين عن األمام أبى حذيفة المؤلؼ محمد بف عبد الرحمف الخميس الناشر دار
الصميعي المممكة العربية السعكدية.
َُ .أصول مسائل العقيدة عند السمف وعند المبتدعة ,سعكد الخمؼ ,طَُُِْ :ىػ-
ُُِْىػ.
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ُُ .أضواء البيان في إيضاح القرآن  ,محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر
الجكني الشنقيطيُُْٓ ,ىػ _ ُٓٗٗمػ.دار الفكر ,بيركت – لبناف.
ُِ .إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ,الشيخ ,صالح بف فكزاف الفكزاف ,الطبعة الثالثة,
ُِّْىػ ََِِـ,الناشر:مؤسسة الرسالة.
ُّ .األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة ,محمد بف عبد اهلل الطائي الجياني جماؿ
الديف ,تحقيؽ محمد حسف عكاد ,/ ,دار الجيؿ – بيركت.
ُْ .األلفاظ والمصطمحات المتعمقة بتوحيد الربوبية ،آماؿ بنت عبد العزيز العمرك.
ُٓ .األنس الجميل بتاريخ القدس والخميل ،مجير الديف الحنبمي العميمي ,تحقيؽ  :عدناف
يكنس عبد المجيد نباتةَُِْ -ىػ ُٗٗٗ -ـ,دار النشر  :مكتبة دنديس – عماف.
ُٔ .أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد
الشيرازم البيضاكم(,تفسير البيضاكم) تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,الطبعة:
األكلى  ُُْٖ -ىػ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ُٕ.

أوضح التفاسير ,محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب ,الطبعة :السادسة ُّّٖ,ىػ

 ُْٔٗ ـ الناشر :المطبعة المصرية كمكتبتيا.ُٖ .أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير ،جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر
الجزائرم,الطبعة  :الخامسةُِْْ ,ىػََِّ/ـ الناشر  :مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة
المنكرة ,المممكة العربية السعكدية.
ُٗ .إيضاح الدليل في قطع حجج أىل التعطيل ,ألبي عبد اهلل ,محمد بف إبراىيـ بف سعد
اهلل بف جماعة الكناني الحمكم الشافعي ,بدر الديف  ,تحقيؽ :كىبي سميماف غاكجي
األلباني ,طَُُُْ ,ىػ َُٗٗ -ـ .دار السبلـ لمطباعة كالنشر – مصر.
َِ .اإليمان  ,أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف ىم ٍن ىده العبدم ,تحقيؽ:
د .عمي بف محمد بف ناصر الفقييي ,الطبعة :الثانية ,َُْٔ ,الناشر :مؤسسة الرسالة

– بيركت.
ُِ .اإليمان أركانو حقيقة نواقضو  -د محمد نعيـ ياسيف  ,دار التكزيع كالنشر.
ِِ .اإليمان بالجن بين الحقيقة والتيويل ,جمع كاعداد :عمي بف نايؼ الشحكد ,الطبعة:
األكلى ُِّْ ,ىػ  ََُِ -ـ ,الناشر :دار المعمكر ,بيانج – ماليزيا.
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ِّ .اإليمان حقيقتو ،خوارمو ،نواقضو عند أىل السنة والجماعة ،عبد اهلل بف عبد الحميد
األثرم ,تحقيؽ :د .عبد الرحمف بف صالح ,طُ,دار :مدار الكطف لمنشر,
الرياض ُِْْ,ىػ ً ََِّ -ـ.
ِْ .اإليمان والحياة ,يكسؼ القرضاكم ,مؤسسة الرسالة.
ِٓ .البحث العممى أساسياتو النظرية وممارستو العممية ،رجاء كحيد دكيدرم ,دار الفكر
المعاصر-بيركت-لبناف-دار الفكر-دمشؽ-سكرية ,ط (ُ) ُُِْق – َََِـ.
ِٔ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,زيف الديف بف إبراىيـ المعركؼ بابف نجيـ المصرم,
كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم,
كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ,ُُٓ ,طِ ,دار الكتاب اإلسبلمي.
ِٕ .بحر العموم(تفسير السمرقندي) ،أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم
الفقيو الحنفي ,تحقيؽ :د .محمكد مطرجي ,دار النشر  :دار الفكر – بيركت.
ِٖ .البحر المديد  ,أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي
الفاسي أبك العباس ,الطبعة الثانية  ََِِ /ـ ػ ُِّْ ق,ػدار النشر  /دار الكتب
العممية ػ بيركت
ِٗ .البداية والنياية ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي,
المحقؽ :عمى

شيرل ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػُٖٖٗ -ـ  ,دار إحياء التراث

العربي.
َّ .بدائع الفوائد ,أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ,تحقيؽ :عمي
بف محمد العمراف ,دار النشر  :دار عالـ الفكائد
ُّ .بنو اسرائيل ووعد اآلخرة ,محمد فكزم محمد أبك زيد ,طُ َُُِ/ُِّْ ,ـ الناشر
دار اإليماف كالحياة مصر.
ِّ .بيجة قموب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار ,أبك عبد اهلل ,عبد
الرحمف بف ناصر بف حمد آؿ سعدم ,تحقيؽ :عبد الكريـ بف رسمي الدريني ,طُ,
ُِِْىػ ََِِ -ـ ,دار النشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.,
ّّ .بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول] ,عبد القادر بف مبلٌ حكيش السيد محمكد
آؿ غازم العاني, ,طُُِّٖ ,ىػ ُٗٔٓ -ـ ,مطبعة الترقي – دمشؽ.,
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ّْ .بينات الرسول ومعجزاتو ,عبد المجيد الزنداني , ,دار اإليماف – القاىرة.
الرزاؽ الحسيني َّ
الزبيدم,
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ّٓ .تاج العروس من جواىر القاموسٌ ,
تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف,/ ,بدكف طبعة ,دار اليداية.

ّٔ .تاريخ الطبري  ,الطبعة الثانيةُّٖٕ,ق دار التراث _ بيركت.
ّٕ .تاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من األماثل ،أبك القاسـ عمي بف
الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر ,تحقيؽ :محب الديف أبي سعيد عمر بف
غرامة العمرم ,طُ ,ُٗٗٓ ,الناشر :دار الفكر بيركت.
ّٖ .تأصيل عمم العقيدة ،عبدالرحيـ العمياني السممي ,دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع
الشبكة اإلسبلمية
الرىكيني
ّٗ .تأمالت في سورة إبراىيم تفسير بالغي تطبيقي ,د .عادؿ أحمد صابر ُّ
,طُ ,َُِّ-ُّْْ ,الناشر جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ.

َْ .تأويل مشكل القرآن ,أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,المحقؽ :إبراىيـ
شمس الديف ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت  -لبناف .
ُْ .تبسيط العقائد اإلسالمية ،حسف محمد أيكب  ,ُُِ,طٓ ,دار الندكة الجديدة ,بيركت  -لبناف,
َُّْ ىػ ُّٖٗ -ـ.

ِْ .تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" التحرير
والتنوير " محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي,طُُْٖٗ ,ـ
الدار التكنسية لمنشر – تكنس.
ّْ .التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية ,لفالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم,
الدكسرم طُُّّْ ,ىػ ,مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
ْْ .تخريج العقيدة الطحاوية ,أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف
سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم ,شرح كتعميؽ :محمد ناصر الديف
األلباني ,الطبعة :الثانية ُُْْ ,ىػ ,الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت.
ْٓ .تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ,عبد الرزاؽ بف عبد
المحسف البدر ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػََِّ/ـ ,الناشر :غراس لمنشر كالتكزيع.
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ْٔ .التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة ،أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف
فرج االنصارم الخزرجي األندلسي ثـ القرطبي ,تحقيؽ د .صادؽ بف محمد بف
ابراىيـ,طُ ُِْٓ,ىػ الناشر دار المنياج.
ْٕ .تسييل العقيدة اإلسالمية ،عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف ,الطبعة الثانية,
دار العصيمي لمنشر كالتكزيع .
ْٖ .التعريفات ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ,تحقيؽ :ضبطو
كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ ,الطبعة :األكلى َُّْىػ ُّٖٗ-ـ ,الناشر :دار
الكتب العممية بيركت –لبناف.
الم ٍرىكًزم ,تحقيؽ :د .عبد
ْٗ .تعظيم قدر الصالة ،أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ى
الرحمف عبد الجبار الفريكائي ,الطبعة :األكلى ,َُْٔ ,الناشر :مكتبة الدار  -المدينة
المنكرة .
َٓ .تفسير أسماء اهلل الحسنى – إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك اسحاؽ الزجاج –
المحقؽ احمد يكسؼ الدقاؽ – دار الثقافة العربية.
ُٓ .تفسير اإلمام الشافعي الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف
بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي  ,جمع كتحقيؽ كدراسة:
الفراف (رسالة دكتك اره) ,الطبعة األكلىُِْٕ ََِٔ -ـ ,دار
د .أحمد بف مصطفى َّ
التدمرية  -المممكة العربية السعكدية.
ِٓ .تفسير الشعراوي  -الخواطر ,محمد متكلي الشعراكم,طُُٕٗٗ ,ـ ,الناشر :مطابع
أخبار اليكـ.
ّٓ .تفسير الفاتحة والبقرة ،محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,طُ ُِّْ ,ىػ ,دار ابف
الجكزم ,المممكة العربية السعكدية.
ْٓ .تفسير القرآن  /اختصار النكت لمماوردي ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ
السممي الدمشقي الشافعي ,تحقيؽ الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ,طُُُْٔ ,ىػ/
ُٔٗٗـ الناشر دار ابف حزـ بيركت.
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ٓٓ .تفسير القرآن العظيم البف أبي حاتـ ,أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف
المنذر التميمي ,الحنظمي ,الرازم ابف أبي حاتـ ,تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ,الطبعة:
الثالثة  ُُْٗ -ىػ ,الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -المممكة العربية السعكدية.
ٔٓ .تفسير القرآن العظيم ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ
الدمشقي سامي بف محمد سبلمة,

طِ َُِْ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ ,دار طيبة لمنشر

كالتكزيع.
ٕٓ .تفسير القرآن الكريم ،المؤلؼ :محمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني
اإلدريسي الحسني ,مصدر الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية,
كرقـ الجزء ىك رقـ الدرس.
ٖٓ .تفسير القرآن من الجامع البن وىب ,أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم
القرشي ,طُ ََِّ ,تحقيؽ :ميكمكش مكراني ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي
ٗٓ .تفسير القرآن ،أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني ,تحقيؽ ياسر
بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ ,طُُُْٖ ,ىػُٕٗٗ -ـ الناشر دار الكطف -
الرياض -السعكدية
َٔ .تفسير القرآني لمقرآن ,عبد الكريـ يكنس الخطيب  ,الناشر :دار الفكر العربي –
القاىرة.
ُٔ .تفسير المراغي ,أحمد بف مصطفى المراغي طُ ُّٔٓ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ ,الناشر:
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر .
ِٔ .التفسير المنيجي ,أ.د .أحمد شكرم ,طُ ,ََِٓ,بإشراؼ أ .عمر خميؿ يكسؼ,
المراجعة العممية أ.د .عمر سميماف األشقر ,الناشر دار المنيؿ.
ّٔ .التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،كىبة بف مصطفى الزحيمي,
طُُْٖ ِ,ىػ ,دار الفكر المعاصر – دمشؽ.
ْٔ .التفسير الميسر ,نخبة مف أساتذة التفسير الطبعة :الثانية ,مزيدة كمنقحةَُّْ ,ىػ -
ََِٗ ـ ,الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ – السعكدية.
ٓٔ .التفسير الواضح ،محمد محمكد الحجازم ,طَُُُّْ ,ىػ,دار الجيؿ الجديد –
بيركت.
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ٔٔ .التفسير الوسيط ,د كىبة بف مصطفى الزحيمي ,طُِِْ ُ,ىػ  ,دار الفكر –
دمشؽ.
ٕٔ .التفسير الوسيط لمقرآن الكريم ،المؤلؼ :محمد سيد طنطاكم ,الطبعة :األكلى ُٖٗٗ,
الناشر :دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الفجالة – القاىرة.
ٖٔ .تقريب التدمرية ,محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,طُُُْٗ ,ىػ ,دار ابف
الجكزم ,المممكة العربية السعكدية ,الدماـ.
ٗٔ .تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ،الفيركز آبادم ,الناشر دار الكتب العممية
لبناف.
َٕ .تيذيب المغة ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر ,تحقيؽ محمد عكض
مرعب ,دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ُٕ .التوحيد وبيان العقيدة السمفية النقية ،عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد
الرحمف بف حسيف بف حميد ,تحقيؽ أشرؼ بف عبد المقصكد طُُُِْ ,ىػ  ُِٗٗ -ـ
مكتبة طبريا.
ِٕ .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل
السعدم ,تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ,طَُُِْ ,ىػ  َََِ-ـ ,مؤسسة
الرسالة.
ّٕ .الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء اهلل الحسنى في ضوء الكتاب والس َّنة ,سعيد بف
عمي بف كىؼ القحطاني ,دار مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف ,الرياض ,مطبعة
سفير ,الرياض.
ْٕ .جامع األصول في أحاديث الرسول  -ومعو :تتمة جامع األصول ،المؤلؼ :ابف
األثير الجزرم ,تحقيؽ :عبد القادر األرناؤكط ,ط ُّٖٗىػ ,الناشر :مكتبة الحمكاني -
مطبعة المبلح  -مكتبة دار البياف.
ٕٓ .جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,
أبك جعفر الطبرم ,تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,الطبعة :األكلى َُِْ ,ىػ  َََِ -ـ,
الناشر :مؤسسة الرسالة.
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ٕٔ .جامع العموم والحكم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي,طُ,
َُْٖىػ ,الناشر  :دار المعرفة  -بيركت
ٕٕ .جامع المسائل ،تقي الديف أبك محمد ابف تيمية ,تحقيؽ  :محمدعزيرشمس,طُ,
ُِِْىػ,إشراؼ  :بكر بف عبد اهلل أبك زيد ,دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع,
ٖٕ .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول وسننو وأيامو ،محمد بف
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل ,تحقيؽ  :محمد زىير بف ناصر
الناصر ,طُِِْ,ُ,الناشر  :دار طكؽ النجاة.
ٕٗ .الجامع ألحكام القرآن المؤلؼ أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف ابي بكر فرح األنصارم
الخزرجي شمس الديف القرطبي ,تحقيؽ أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ,الطبعة :الثانية,
ُّْٖىػ  ُْٗٔ -ـ ,الناشر :دار الكتب المصرية – القاىرة.
َٖ .جيود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقدية السمف ،عبد العزيز بف
صالح بف إبراىيـ الطكياف ,طُُُْٗ ,ىػُٗٗٗ/ـ مكتبة العبيكاف ,الرياض المممكة
العربية السعكدية .
ُٖ .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء ،محمد بف أبي بكر بف
أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ,
الناشر :دار المعرفة – المغرب.
ِٖ .حقيقة التوحيد ،يكسؼ القرضاكم ,طُ  ََُِ,الناشر مؤسسة الرسالة.
ّٖ .الدر المنثور في التفسير بالمأثور ,عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي,
الناشر :دار الفكر بيركت.
ِ
الن ْق ِل أو موافَقَ ُة ِ
الع ْق ِل َو َّ
َْٖ .د ْرُء تَ َع ُار ِ
الم ْعقُ ْو ِل ،تقي الديف أبك
الم ْنقُ ْو ِل ل َ
َ
َُ
ض َ
ص ِرْي ِح َ
صح ْي ِح َ
العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ,تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ,ط ُ ,ُُّٗ ,الناشر

 :دار الكنكز األدبية  -الرياض.
ٖٓ.

الدرة المضية في عقد أىل الفرقة المرضية ،شمس الديف ,أبك العكف محمد بف

أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي ,تحقيؽ :أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد ,طُ,
ُٖٗٗ ,الناشر :مكتبة أضكاء السمؼ – الرياض.
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ٖٔ .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ،محمد عمي البكرم الصديقي الشافعي ,طْ,
ُِْٓ ىػ ََِْ -ـ,اعتنى بيا :خميؿ مأمكف شيحا ,دار المعرفة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,بيركت – لبناف.
ٕٖ .رسالة في أسس العقيدة ،محمد بف عكدة السعكم ,طُُِْٓ ,ق ,ك ازرة الشئكف
اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -المممكة العربية السعكديةُِْٓ ,ىػ.
ٖٖ .رسائل في العقيدة ,لمشيخ محمد بف عثيميف.
ٖٗ .روح المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثاني ,أبي الفضؿ شياب
الديف السيد محمكد األلكسي ,قرأه كراجعو ,محمد حسيف العرب ,دار الفكر ,بيركت –
لبناف ,كبدكف تاريخ.
َٗ .زاد المسير في عمم التفسير ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد
الجكزم ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ,الطبعة :األكلى  ُِِْ -ىػ ,الناشر :دار الكتاب
العربي – بيركت.
ُٗ .زاد المعاد في ىدي خير العباد ,محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ,طُُِْٕٓ ,ىػ
ُْٗٗ/ـ  ,دار :مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيت.
ِٗ .الزاىر في معاني كممات الناس ،أبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم ,تحقيؽ د .حاتـ
صالح الضامف ُُِْ ىػ ُِٗٗ-الناشر مؤسسة الرسالة ,مكاف النشر بيركت .
ّٗ .زىرة التفاسير ,محمد بف أحمد بف مصطفي بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ,بدكف
طبعة كتاريخ  ,دار الفكر العربي.
ْٗ .السنة ,عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ الشيباني ,المحقؽ  :محمد ناصر الديف
األلباني ,الطبعة  :األكلى ََُْ ,الناشر  :المكتب اإلسبلمي – بيركت.
ٓٗ .سنن ابن ماجو ،أبكعبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ,كماجة اسـ أبيو يزيد تحقيؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار إحياء الكتب العربية .
ٔٗ .سنن أبي داود ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
األزدم الس ً
ّْج ٍستاني ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,الناشر :المكتبة العصرية,
صيدا  -بيركت .
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ٕٗ .سنن الترمذي ،محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,الترمذم ,أبك

عيسى ,تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ُٖٗٗ ,ـ ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي –

بيركت.
ٖٗ .سنن النسائي ,أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي ,طٓ,
َُِْىػ ,دار النشر :دار المعرفة ,بيركت.
ٗٗ.

شرح ابن القيم ألسماء اهلل الحسنى أ.د .عمر سميماف األشقر ,طُ-ُِْٖ ,

ََِٖـ دار النفائس لمنشر كالتكزيع – األردف.
ََُ .شرح أصول العقيدة اإلسالمية د نسيـ شحده ياسيف الطبعة الخامسة .
َُُ .شرح األربعين النووية ,محمد بف صالح العثيميف ,دار الثريا لمنشر.
َُِ .شرح العقيدة الطحاوية ,اإلماـ القاضي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز الدمشقي
كخرج أحاديثو كقدـ ليـ د عبد اهلل بف عبد المحسف الترم – شعيب
– حققو كعمؽ عميو ٌ

األرنؤط – الجزء األكؿ مؤسسة الرسالة

َُّ .شرح العقيدة الطحاوية ،صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمى بف محمد ابف أبى
العز الحفني  ,األذرعي الصالحي الدمشقي المتكفى ق تحقيؽ شعيب األرنؤكط – عبد
اهلل بف المحسف التركي ,الناشر مؤسسة الرسالة , ,بيركت.
َُْ .شرح العقيدة الطحاوية ،عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ ,إعداد:
عبد الرحمف بف صالح السديس ,طُِِْٗ ,ىػ ََِٖ-ـ الناشر :دار التدمرية.
َُٓ .شرح ثالث أصول ,المؤلؼ محمد بف صالح بف العثيميف ط ُ ,الناشر مكتبة العمـ
القاىرة.
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك
َُٔ .شعب اإليمان ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
بكر البييقي ,حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو :الدكتكر عبد العمي عبد الحميد

حامد ,أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو :مختار أحمد الندكم ,صاحب الدار السمفية
ببكمبام – اليند ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ  ََِّ -ـ الناشر :مكتبة الرشد لمنشر
كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند.
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َُٕ .شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل ،محمد بف أبي بكر بف
أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ,طُُّٖٗ ,ىػُٕٖٗ/ـ الناشر :دار
المعرفة ,بيركت ,لبناف.
َُٖ .شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم ،نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني ,تحقيؽ
حسيف بف عبد اهلل العمرم كآخريف ,طُ َُِْ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ

دار :الفكر

المعاصر -بيركت – لبناف.
َُٗ .صفوة التفاسير محمد عمي الصابكني ,طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ -ـ ,دار الصابكني
لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرة.
َُُ .الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد
اهلل ,تحقيؽ  :د .عمي بف محمد الدخيؿ اهلل الطبعة الثالثة  ,ُٖٗٗ - ُُْٖ ,الناشر :
دار العاصمة  -الرياض.
ُُُ .صور اإلعالم اإلسالمي في القرآن الكريم – دراسة في التفسير الموضوعي ،عاطؼ
إبراىيـ رفاعي ,إشراؼ فضيمة الدكتكر :حاتممحمدمنصكرمزركعةُِّْ,ىػ -
َُُِمػ(,الناشر :رسالة ماجستير ,قسـ التفسير كعمكـ القرآف ,كمية العمكـ اإلسبلمية,
جامعة المدينة العالمية (ماليزيا).
ُُِ .الطريق إلى اإلسالم ,محمد بف أحمد الحمد ,طِ ,دار بف خزيمة.
ُُّ .طريق اليجرتين وباب السعادتين ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل,
تحقيؽ  :عمر بف محمكد أبك عمر ,الطبعة الثانية  ,ُْٗٗ - ُُْْ ,الناشر  :دار
ابف القيـ – الدماـ.
ُُْ .عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ,د.عبد الكريـ نكفات عبيدات ,طُُِْٗ ,ق,
الناشر دار إشبيميا الرياض.
ُُٓ .عالم الجن والشياطين ،عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ,الطبعة :الرابعة,
َُْْ ىػ  ُْٖٗ -ـ ,الناشر :مكتبة الفبلح ,الككيت
ُُٔ .عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل,
تحقيؽ  :زكريا عمي يكسؼ ,الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت.
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ُُٕ .العرش ،الذىبي ,المحقؽ محمد بف خميفة بف عمى التميمي ,طُِِْْ ,قََِّ /ـ
الناشر عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ,المدينة المنكرة ,المممكة العربية
السعكدية.
ُُٖ .العقائد اإلسالمية ،سيد سابؽ  ,الناشر :دار الكتاب العربي  -بيركت .
ُُٗ .عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ،محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم ,طُ,
َُْٓىػ ُٖٗٓ-ـ ,الناشر مكتبة دار الزماف.
َُِ .عقيدة المؤمن ,أبك بكر الجزائرل , ,بدكف طبعة ,مكتبة العمكـ كالحكـ -السعكدية.
ُُِ .غريب الحديث ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,تحقيؽ :د .عبد اهلل
الجبكرم ,الطبعة :األكلى ,ُّٕٗ ,الناشر :مطبعة العاني – بغداد.
ُِِ .غريب القرآن  ,أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ,تحقيؽ :أحمد صقر,
طُ  ُّٖٗ ,ىػ  ُٕٖٗ -ـ ,الناشر :دار الكتب العممية .
ُِّ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني
الشافعي بدكف رقـ طبعة ,الناشر دار المعرفة -بيركت.
ُِْ .فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني,طُُُْْ ,ىػ,
الناشر :دار ابف كثير ,دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ,بيركت
ُِٓ .فقو األسماء الحسنى لعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر  ,طُُِّْ ,ىػ ََُِ/
ُِٔ .الفقو األكبر (مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي
حنيفة  ,محمد بف عبد الرحمف الخميس ,الطبعة :األكلىُُْٗ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ الناشر:
مكتبة الفرقاف  -اإلمارات العربية
ُِٕ .الفوائد ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ,الطبعة الثانية - ُّّٗ ,
ُّٕٗ الناشر  :دار الكتب العممية  -بيركت.
ُِٖ .في ظالل القرآن ،سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ,الطبعة :السابعة عشر ُُِْ -
ىػ ,الناشر :دار الشركؽ  -بيركت -القاىرة.
ُِٗ .في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،تفسير ابن باديس  ,عبد الحميد محمد
بف باديس الصنياجي ,تحقيؽ :عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف,
الطبعة :األكلىُُْٔ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ .الناشر :دار الكتب العممية بيركت -لبناف.
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َُّ .القاموس المحيط ،مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادل  ,تحقيؽ:
قسكسي ,الطبعة:
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي

الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
بيركت – لبناف.
ُُّ .قصص األنبياء ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي,
تحقيؽ :مصطفى عبد الكاحد ,الطبعة :األكلى ُّٖٖ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ الناشر :مطبعة
دار التأليؼ – القاىرة.
ُِّ .القصص القرآني إيجار ونفحاتو فضؿ عباس ,طِ ,دارة الفرقاف -األردف..
ُّّ .القضاء والقدر ,عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر ,الطبعة :الثالثة عشرُِْٓ ,
ىػ  ََِٓ -ـ ,الناشر :دار النفائس لمنشر كالتكزيع ,األردف.
ُّْ .القول المفيد عمى كتاب التوحيد ,محمد بف صالح العثيميف  ,طِ ,محرـ ُِْْىػ,
الناشر :دار ابف الجكزم ,المممكة العربية السعكدية.

ُّٓ .الكامل في التاريخ أبك الحسف عمى بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف
عبد الكاحد الشيباني الحررم ,عز الديف ابف األثير المتكفى ق تحقيؽ عمر عبد السبلـ
تدمير ,الطبعة األكلى ُُْٕقُٕٗٗ /ـ  ,دار الكتاب العربي ,بيركت -لبناف.
ُّٔ .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد,
الزمخشرم جار اهلل ,طَُّْٕ ,ىػ دار الكتاب العربي ,بيركت.
ُّٕ .الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ,أبك إسحاؽ
,تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ,مراجعة كتدقيؽ :األستاذ نظير الساعدم,طُ ,
ََُِِِِْ-ـ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي ,بيركت  -لبناف .
ُّٖ .ال تحزن ,عائض بف عبد اهلل القرني ,الناشر :مكتبة العبيكاف.
ُّٗ .لباب التأويل في معاني التنزيل ،عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر
الشيحي أبك الحسف ,المعركؼ بالخازف ,تحقيؽ محمد عمي شاىيف ,طُُُْٓ ,ق,
الكتب العممية – بيركت.
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َُْ .المباب في عموم الكتاب ،أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي
الدمشقي النعماني ,تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض,
طُ ُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ-ـ  ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.
ُُْ .لسان العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر ,طّ ,دار صادر-
بيركت ُُْْ,ىػ.
ُِْ .لطائف اإلشارات = تفسير القشيري ,عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم,
تحقيؽ :إبراىيـ البسيكني ,الطبعة :الثالثة ,الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب –
مصر.
ُّْ .لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
المرضية ،شمس الديف ,سالـ السفاريني الحنبمي ,طَُِْ ِ,ىػ ُِٖٗ -ـ  ,مؤسسة
الخافقيف كمكتبتيا  -دمشؽ.
ُْْ .مجمة البحوث اإلسالمية ،الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة
كاإلرشاد.
ُْٓ .مجمل أصول أىل السنة ,ناصر بف عبد الكريـ العمي العقؿ ,دركس صكتية قاـ
بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلميةhttp://www.islamweb.net ,
ُْٔ .مجموع الفتاوى ،تقي الديف بف تيمية الحراني ,تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ,
طُُُْٔ,ىػُٗٗٓ/ـ دار :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,المدينة
النبكية ,المممكة العربية السعكدية.
ُْٕ .محاسن التأويل" ،تفسير القاسمي" ,محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ
الحبلؽ القاسمي ,تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ,طُُُْٖ ,ىػ ,الناشر :دار الكتب
العمميو – بيركت.
ُْٖ .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي ,المحقؽ :عبد السبلـ عبد الشافي
محمد,طُُِِْ,ىػ ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.
ُْٗ .مختار الصحاح ،زيف الديف بف عبد القادر الحنفي الرازم ,تحقؽ يكسؼ الشيخ محمد,
َُِْىػ ُٗٗٗ /ـ .المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ,بيركت – صيدا.
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َُٓ .مختصر الفقو اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة ،محمد بف إبراىيـ التكيجرم ,طُُ
ُُّْ ,ىػ ََُِ -ـ,دار أصداء المجتمع ,المممكة العربية السعكدية,
ُُٓ .مختصر الفقو اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة ،محمد بف إبراىيـ التكيجرم,طُُ,
دار أصداء المجتمع ,المممكة العربية السعكديةُُّْ ,ىػ ََُِ -ـ.
ُِٓ .مختصر تفسير ابن كثير اختصار كتحقيؽ محمد عمي الصابكني ,طٕ َُِْ ,ىػ -
ُُٖٗـ .دار القرآف الكريـ ,بيركت – لبناف.
ُّٓ .مختصر معارج القبكؿ ,أبك عاصـ ىشاـ بف محمد آؿ عقدة ,طٓ ُُْٖ ,ىػ  ,مكتبة
الككثر –الرياض.
ُْٓ .المخصص ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف
سيده ,تحقيؽ  :خميؿ إبراىـ جفاؿ ,الطبعة  :األكلىُُْٕىػ ُٔٗٗـ ,دار النشر  :دار
إحياء التراث العربي – بيركت.
ُٓٓ .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف
سعد ابف قيـ الجكزية ,تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم ,طّ ُُْٔ ,ىػ -
ُٔٗٗـ .دار النشر الكتاب العربي بيركت.
ُٔٓ .مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي ,أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف
محمكد حافظ الديف النسفي ,حققو كخرج أحاديثو :يكسؼ عمي بديكم راجعو كقدـ لو:
محيي الديف ديب مستك,طُُُْٖٗٗٗ-ُ,ـ الناشر :دار الكمـ الطيب ,بيركت.
ُٕٓ .المسائل العقدية المتعمقة بآدم ,ألطاؼ الرحمف بف ثناء اهلل ,الناشر عمادة البحث
العممي الجامعة اإلسبلمية بالمدينة.
ُٖٓ .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني ,تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد
المحسف التركي ,طُُُِْ ,قََُِ-ـ الناشر :مؤسسة الرسالة.
ُٗٓ .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  " ،صحيح مسمـ
"مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي,
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
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َُٔ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ,أحمد بف محمد بف عمي المقرم
الفيكمي ,الناشر  :المكتبة العممية – بيركت.
ُُٔ .معارج القبول بشرح سمم الوصول إلى عمم األصول ,حافظ بف أحمد بف عمي
الحكمي ,تحقيؽ عمر بف محمكد أبك عمر ,طَُُْ ُ,ىػ  َُٗٗ -ـ ,دار ابف القيـ
– الدماـ.
ُِٔ .معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي محيي السنة  ,أبك محمد الحسيف
بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي ,تحقيؽ  :عبد الرزاؽ الميدم,طُ ,
َُِْ ىػ الناشر  :دار إحياء التراث العربي –بيركت.
ُّٔ .معاني القرآن الكريم ,النحاس تحقيؽ  :محمد عمي الصابكني,طَُُْٗ ,الناشر :
جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة.
ُْٔ .معاني القرآن واعرابو ،إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ,أبك إسحاؽ الزجاج تحقيؽ :عبد
الجميؿ عبده شمبي ,طُُٖٖٗ-َُْٖ ,ـ ,الناشر :عالـ الكتب  -بيركت.
ُٓٔ .معتقد أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات ،لمحمد بف خميفة بف عمي
التميمي ,طُُُْٗ ,ىػُٗٗٗ/ـ أضكاء السمؼ ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية.
ُٔٔ .المعجم األوسط ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ,أبك القاسـ
الطبراني ,تحقيؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني,
الناشر :دار الحرميف  -القاىرة
ُٕٔ .معجم المغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر ,طُ ََِٖ ,ـ دار عالـ الكتب.
ُٖٔ .المعجم الوسيط ,لمجمع المغة ,/ ,القاىرة ,دار الدعكة.
ُٗٔ .معجم مقاييس المغة ,أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ,تحقؽ عبد السبلـ
محمد ىاركفُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ  ,دار الفكر.
َُٕ .مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم ,طّ ,َُِْ ,الناشر :دار إحياء
التراث العربي . -
ُُٕ .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة ،محمد بف أبي بكر الديف ابف قيـ
الجكزية  ,دار الكتب العممية – بيركت.
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ُِٕ .مفيوم األسماء والصفات

لسعد بف عبد الرحمف ندا الناشر الجامعة اإلسبلمية

بالمدينة المنكرة  /بترقيـ الشاممة.
ُّٕ .المفيد في ميمات التوحيد ،لعبد القادر بف محمد عطا صكفيُِِْ ,ىػُِّْ -ىػ,
دار االعبلـ.
ُْٕ .مناىج الدعاة ،يحيى عمى الدجني_ محمد حسف بخيت ,ص ,طََِِٗ ,ـ بدكف
دار.
ُٕٓ .المنتخب في تفسير القرآن الكريم ,لجنة مف عمماء األزىر ,الطبعة :الثامنة عشر,
ُُْٔ ىػ  ُٗٗٓ -ـ الناشر :المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -مصر ,طبع
مؤسسة األىراـ.
ُٕٔ .المنتظم في تاريخ األمم والمموك ،جماؿ الديف أبك الفرح عبد الرحمف بف عمى بف
محمد الجكزم محمد عبد القادر عطا ,مصطفى عبد القادر عطا ,الطبعة
األكلىُُِْىػ  ,دار الكتب العممية ,بيركت.
ُٕٕ .المنياج األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  ,لزيف محمد شحاتو
ُٖٕ .منياج السنة النبوية ,شيخ اإلسبلـ بف تيمية ,تحقيؽ  :د .محمد رشاد سالـ ,الطبعة
ألكلى ,الناشر :مؤسسة قرطبة.
ُٕٗ .المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم ,الطبعة :الثانيةُِّٗ ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
َُٖ .منيج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسالم ,د حمكد بف أحمد خرج الرحيمي
طُ ,الناشر عماد البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة المممكة العربية
السعكدية.
ُُٖ .منيج القرآن في إصالح المجتمع ,لمحمد السيد يكسؼ  ,طّ ََِٕ ,ـ ,الناشر دار
السبلـ.
ُِٖ .موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم  تاريخ ما قبل اإلسالم إلى عصرنا
الحاضر ,أحمد معمكر العسيرم ,الطبعة األكلىُُْٕ ,ىػ  ُٗٗٔ -ـ
ُّٖ .موسوعة الفقو اإلسالمي ،محمد بف إبراىيـ التكيجرم ,طَُُّْ ,ىػ ََِٗ -ـ,
بيت األفكار الدكلية.
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ُْٖ .الموسوعة الكويتية الفقيية ،صادر عف ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيت,
الطبعة الثانية دار السبلسؿ الككيت.
ُٖٓ .موقف ابن تيمية من األشاعرة ،عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد ,الطبعة
األكلىُُْٓقُٗٗٓ /ـ  ,مكتب الرشد-الرياض.
ُٖٔ .موقف الطوائف من توحيد األسماء والصفات ،محمد بف خميفة بف عمى التميمي,
الطبعة األكلىُِِْقََِِ /ـ  ,الناشر أضكاء السمؼ ,الرياض المممكة العربية
السعكدية. ,
ُٕٖ .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف
أبي بكر البقاعي ,الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,القاىرة .
ُٖٖ .النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم واعرابو) ،عمي بف فىضَّاؿ بف عمي
بف غالب المج ً
اش ًعي القيركاني ,أبك الحسف ,دراسة كتحقيؽ :د .عبد اهلل عبد القادر
يى

الطكيؿ,طُ ََِٕ-ُِْٖ,ـ دار النشر :دار الكتب العممية – بيركت.

ُٖٗ .النكت والعيون(تفسير الماوردي) ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب
البصرم البغدادم ,الشيير بالماكردم ,تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ,
الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.
َُٗ .النياية في غريب الحديث واألثر ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ الشيباني الجزرم
ابف األثير ,تحقيؽ طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي ,دار المكتبة العممية –
بيركت
ُُٗ .النيج االسمي في شرح أسماء اهلل الحسنى ,محمد الحمكد النجدم ,/ ,مكتبة اإلماـ
الذىبي ,الككيت.
ُِٗ .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي
الكاحدم ,النيسابكرم ,الشافعي ,تحقيؽ :صفكاف عدناف داككدم ,طُُُْٓ ,ىػ ,دار
النشر :دار القمـ ,الدار الشامية  -دمشؽ ,بيركت.
ُّٗ .الوجيز في عقيدة السمف الصالح أىل السنة والجماعة ,عبد اهلل بف عبد الحميد
األثرم ,مراجعة كتقديـ صالح آؿ الشيخ , ,طُُِِْ,ىػ دار النشر ك ازرة الشؤكف
اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد السعكدية.
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ُْٗ .الوسيط في تفسير القرآن المجيد ,أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي
الكاحدم ,النيسابكرم ,الشافعي ,تحقيؽ كتعميؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ,الشيخ
عمي محمد معكض ,الدكتكر أحمد محمد صيرة ,الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ,
الدكتكر عبد الرحمف عكيس ,قدمو كقرظو :األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم ,الطبعة:
األكلى ُُْٓ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.
ُٓٗ .الوالء والبراء في اإلسالم ,أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي
المصرم ,الطبعة :األكلى ُّّْ ,ىػ  َُِِ -ـ ,الناشر :دار الدعكة اإلسبلمية.
مواقع االنترنت
ُ .موسوعة توحيد رب العبيد ،عقيدة التوحيد في القران,
/http//madrasato-mohammedcom
 .2موقع اسالم ويب ،أثر التوحيد ،صالح الفوزان/http//audioislamwebnet ،

ّ .موقع ىدي اإلسالم ،منتدى القرآن الكريم ،المفاتيح الدعوية لسور القرآن الكريم،
عبد الحي الفرماويwwwstartimescom ,
ْ .موقع يقظة فكر ،أثر العقيدة في بناء الفرد/http//fekernet،
ٓ.مقاؿ بعنكاف حقيقة العبلقة بيف النفس اإلنسانية كالشيطاف كانعكاساتيا التربكية بقمـ د.
محمد عمر الفقيو.
.http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/187557.htm
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رابعاً :فيرس الموضوعات
المكضكع

الصفحة

مقدمة

ث

التمييد

ُ

تعريؼ بسكرة إبراىيـ

ِ

اسـ السكرة

ِ

عدد آياتيا

ِ

فضميا.

ّ

زمف نزكليا

ْ

المناسبة التي نزلت فييا.

ْ

األىداؼ العامة لمسكرة.

ٓ

الفصؿ األكؿ :التكحيد كنكاقضو في سكرة إبراىيـ

ُِ

اصطبلحا.
المبحث األكؿ-تعريؼ التكحيد لغةن ك
ن

ُّ

المبحث الثاني -أنكاع التكحيد في ضكء السكرة.

ُٓ

المطمب األكؿ -تكحيد الربكبية

ُٓ

المطمب الثاني -تكحيد األلكىية:

ُِ

المطمب الثالث -تكحيد األسماء كالصفات

ِٔ

مذىب أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات:

ِٕ

أسماء اهلل  الكاردة في سكرة إبراىيـ.

ُّ

ُ -اهلل:

ُّ

ِ-العزيز:

ِّ

ّ -الحميد

ّّ

ْ -الغفكر:

ّْ

ٓ -الحكيـ:

ّٔ

ٔ -الرب:

ّٕ

ٕ -الشككر:

ّٖ

ٖ -العظيـ:

ّٗ

ٗ -الغني:

َْ

245

َُ -الغفكر:

ُْ

ُُ -الرحيـ:

ِْ

ُِ -السميع:

ِْ

ُّ -الكاحد

ّْ

ُْ -القيار

ْْ

المبحث الثالث -نكاقض أنكاع التكحيد.

ْٔ

المطمب األكؿ  -نكاقض تكحيد األلكىية

ْٔ

المطمب الثاني  -نكاقض تكحيد الربكبية

ْٖ

المطمب الثالث – نكاقض تكحيد األسماء كالصفات

ْٗ

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

ُٓ

الفصؿ الثاني :النبكات في سكرة إبراىيـ

ٕٓ

تمييد :النبي كالرسكؿ كالفرؽ بينيما

ٖٓ

المبحث األكؿ -األنبياء المذككريف في السكرة.

ِٔ

أكالن -أسماء األنبياء المذككركف في السكرة.

ِٔ
ِٔ

ثانيان -تعريؼ مختصر باألنبياء المذككريف:

ِٔ

مكسى -:-
نكح :- -

ّٔ

إبراىيـ .--

ْٔ

إسماعيؿ :--

ٓٔ

إسحاؽ:- -

ٓٔ

ثالثان -اآليات التي ذكرت فييا أسماء األنبياء:

ٔٔ

المبحث الثاني -فضائؿ األنبياء كصفاتيـ في ضكء السكرة.

ٕٔ

أكالن -فضائؿ مكسى  كصفاتو:

ٕٔ
ٗٔ

ثانيان -فضائؿ نكح  كصفاتو:

ُٕ

ثالثان -فضائؿ إبراىيـ كصفاتو:

رابعان :فضائؿ إسماعيؿ كاسحاؽ -عمييما السبلـ -كصفاتيـ:

ْٕ

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

ٕٗ

قصة مكسى :
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ق ة إبراهيم 
قصة سيدنا إسماعيؿ :

13
ُٗ

قصة إسحاؽ 

ٔٗ

قصة نكح  في سكرة إبراىيـ مع قكمو

ٗٗ

الفصؿ الثالث -الغيبيات في ضكء سكرة إبراىيـ

َُٓ

المبحث األكؿ-حقيقة المكت في ضكء السكرة.

َُٔ
َُٔ

المطمب األكؿ -المكت لغةن كاصطبلحان

َُٕ

المطب الثاني -أسماء المكت كأنكاعو

المبحث الثاني-أحداث اليكـ اآلخر في ضكء السكرة.

ُُّ

المطمب األكؿ -التعريؼ باليكـ اآلخر

ُُّ

المطمب الثاني -أثر اإليماف باليكـ اآلخر:

ُُٓ

المطمب الثالث -سر اىتماـ القرف الكريـ باليكـ اآلخر

ُُٕ

المطمب الرابع -اليكـ اآلخر مف خبلؿ سكرة إبراىيـ

ُُٖ

المطمب الخامس-الجنة كأحكاؿ أىميا مف خبلؿ قكلو ﭽﯟﯠ ﯡﯢ ﭼ

ُِِ

المبحث الثالث-عبلقة اإلنساف بالشيطاف في ضكء السكرة.

ُِٓ

المطمب األكؿ -الشيطاف لغة كاصطبلحان:

ُِٔ

المطمب الثاني -عبلقة الشيطاف باإلنساف:

ُِٕ

المطمب الثالث -الصراع بيف الحؽ كالباطؿ كاإلنساف كالشيطاف

ُِٖ

المطمب الرابع -مكقؼ إبميس مف أكليائو كما تعرضو السكرة

َُّ

المبحث الرابع -القضاء كالقدر في ضكء السكرة.

ُّٔ

المطمب األكؿ -القضاء كالقدر لغةن كاصطبلحان

ُّٔ

المطمب الثاني -حكـ اإليماف بالقضاء كالقدر:

ُّٔ

المطمب الثالث – القضاء كالقدر في سكرة إبراىيـ

ُّٖ

الفصؿ الرابع :قضايا عقدية أخرل في سكرة إبراىيـ

ُِْ

المبحث األكؿ -أصناؼ الناس في ضكء سكرة إبراىيـ

ُّْ

ُ -الضالكف الميتدكف:

ُّْ

ِ -الكافركف:

ُّْ

ّ -الشاكركف كالجاحدكف لمنعمة

ُْْ

ْ -المتككمكف

ُْٓ
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ٓ -الظالمكف

ُْٗ

ٔ -الخائفكف:

ُْٗ

ٕ -الجبابرة:

ُُٓ

ٖ -الضعفاء كالمتكبركف:

ُُٓ

ٗ -المكذبكف

ُِٓ

َُ -أتباع الرسؿ كمخالفكىـ:

ُِٓ

ُُ -المجرمكف:

ُِٓ

ُِ -أكلك األلباب:

ُّٓ

ُّ -المستحبكف الحياة الدنيا عمى اآلخرة:

ُّٓ

ُْ.المنكركف لكجكد اهلل ككحدانيتو المقركف بكجكد اهلل ككحدانيتو.

ُّٓ

المبحث الثاني -اإلسبلـ كاإليماف في ضكء سكرة إبراىيـ

ُْٓ

المطمب األكؿ -اإلسبلـ كاإليماف لغةن كاصطبلحا:

ُْٓ

المطمب الثاني -اآليات التي كرد ذكر اإليماف فييا:

ُٕٓ

المطمب الثالث -اآليات التي أشارت إلى مفيكـ اإلسبلـ

ُِٔ

المبحث الثالث -عالمية اإلسبلـ في سكرة إبراىيـ

ُٓٔ

المطمب األكؿ  -عالمية اإلسبلـ:

ُٓٔ

المطمب الثاني -ربط أكؿ السكرة بيخرىا كعبلقتيا بعالمية رسالة اإلسبلـ.

ُُٕ

المبحث الرابع – تثبيت اهلل ألكليائو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ

ُِٕ

المطمب األكؿ – التثبيت لغة كاصطبلحان

ُِٕ

المطمب الثاني -أقكاؿ المفسريف الكاردة في آية التثبيت في سكرة إبراىيـ

ُّٕ

المطمب الثالث -العبر المستفادة مف تثبيت اهلل ألكليائو

ُْٕ

الفيارس العامة

ُٖٕ

فيرس اآليات القرآنية

ُٕٗ

فيرس األحاديث النبكية

ُْٗ

فيرس المصادر كالمراجع

ُٔٗ

فيرس المكضكعات

ُِٓ

الممخص بالغة العربية كالمغة االنجميزية

ُِٗ
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ملخص البحث
تهدف هيه الدراسة إلى بياح القضايا العقائدية التي تناولتها سور إبراهيم مح خال
, فتناولت السور موضوعات التوحيد مح حيث الربوبية وااللوهية واألسماء وال فات,آياتها
وبينت مح خال يلك األسماء التي تناولتها السور ويكرت األنبياء الوارد أسمائهم في السور
 ثم تكلمت عح,هم والعظات والعبر المستفاد مح هيه الق ص
و فاتهم وفضائلهم وق
 وبينت سر اهتمام القرآح باليوم,الغيبيات في سور مث حقيقة الموت واليوم اآلخر وأثره
اآلخر ثم بينت عالقة االنساح بالشيطاح وبينت مح خال يلك طبيعة ال راع بيح الشيطاح
واالنساح وأنه دائم إلى يوم الديح ثم تكلمت عح القضاء والقدر كما بينته السور وأثبت هيه
 ثم يكرت أ ناف الناس كما يكرتهم السور,العقيد مح خال االدلة القرآنية والسنة النبوية
وبينت الفرق بيح اإليماح واإلسالم كما وضحته السور وبينت أح االسالم عالمي ال لك
.زماح ومكاح وختمت بخاتمة يكرت فيها أهم النتائج والتو يات

Research Summary
This study aims to statement faith issues Addressed by surah Ibrahim
Through Ayat, sura contains a Tawhid issues in terms of the Godhead and
divinity and nouns and adjectives. It showed through it names addressed
by the Surah said the prophets named in Surah and their attributes and
their virtues and their stories and sermons and lessons learned from these
stories, then talked about the Occult in the Surah such as the fact of death
and the Last Day and its impact and showed interest in the mystery of the
Qur'an in the Last Day, and the relationship of man and the devil showed
through it the nature of the conflict between the devil and man and it
permanently to the Day of Judgment, then I spoke about fate and destiny
as shown by Surah and proved this doctrine through the evidence of
Quranic and Sunnah then reported types of people, as surah mentioned
and showed the difference between faith and Islam as shown by Surah
and showed that Islam is global and benefit to anytime, anywhere and
sealed a conclusion stating the most important findings and
recommendations and finished conclusion it stated that the most
important findings and recommendations.
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