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المقدمة
إن احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو.
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ( ) ﱠ ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱑﱓﱔ
ﱒ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﭐ ( ) ﱠﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﱙ
ﱕﱖ ﱗ

ﲛ ﲜ ( ) ﱠ.
أما بعد:
فإن علم العقيدة ىو أشرف العلوم منزلة وأعالىا مكانة ,وأووبها مملباً ,وأرفعها دراً,
وذلك ألهنا تتعلق دبعرفة ادلعبود سبحانو وتعاىل ,ومعرفة ربوبيتو ,وألوىيتو ,وأمسائو وصفاتو ,فال
يوود علم أشرف من علم العقيدة وذلك ألنو يتعلق بأشرف مووود وىو اهلل عزوول.
وىي األصل الذي يقام عليو دين اإلسالم العظيم ,ومن ىنا فإن ترسيخ العقيدة يف القلوب ىي
وظيفة األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسال م -فقد أمضى النيب  العهد ادلكي من الدعوة
يف ترسيخ العقيدة وتصحيحها وتثبيتها.
ومن السور ادلكية سورة ادللك و د اعتنت كغَتىا من السور ادلكية يف ترسيخ مبادئ العقيدة
وبياهنا وإثبات ذلك باألدلة القاطعة احملسوسة ,ومن ىنا أحببت أن يكون مشروع زبروي
باختيار موضوع :مسائل اإلعتقاد في سورة الملك.

( ) سورة آل عمران.ٕٔٓ :
( ) سورة النساء.ٔ :
( ) سورة األحزاب.ٚٓ:
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أىمية الموضوع وسبب اختياره:
ٔ) سورة ادللك ربدثت عن أىم ضايا العقيدة من توحيد اهلل وأركان اإلؽلان وعال ة اإلنسان
بربو وبالكون من حولو.
ٕ) تضمنت السورة على أ وى الدالئل والرباىُت الدالة على ربوبية اهلل و درتو العظيمة .
ىدف البحث:

ٔ) مجع مسائل العقيدة يف سورة ادللك ودراستها  ,والتعرف على طريقة القرآن يف عرض
مسائل العقيدة .
خطة البحث:
ادلقدمة  ,و تتضمن  :أعلية ادلوضوع  ,و ىدف البحث  ,و خمتو  ,و منهجو .
التمهيد  :سورة ادللك و فضلها .
الفصل األول  :اإلؽلان باهلل تعاىل  ,و فيو مبحثان :
ادلبحث األول  :توحيد األمساء و الصفات  ,و فيو ممالب .
ادلملب األول  :أمساء اهلل احلسٌت  ,و فيو مسائل :
ادلسألة األوىل  :العزيز.
ادلسألة الثانية  :الغفور .
ادلسألة الثالثة  :اللميف .
ادلسألة الرابعة  :اخلبَت .
ادلسألة اخلامسة  :الرمحن .
ادلملب الثاين  :صفات اهلل تعاىل  ,و فيو مسائل :
ادلسألة األوىل  :السمع .
ادلسألة الثانية  :ادللك .
ادلسألة الثالثة  :البصر
ادلسألة الرابعة  :القدرة .
ادلسألة اخلامسة  :العلم
ادلسألة السادسة  :الرمحة
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ادلسألة السابعة  :اخللق .
ادلبحث الثاين  :توحيد األلوىية  ,و فيو ممالب :
ادلملب األوىل  :التوكل .
ادلملب الثانية  :اخلشية .
ادلملب الثالثة  :الشكر .
الفصل الثاين  :اإلؽلان بادلالئكة  ,و الكتب  ,و الرسل  ,و فيو ممالب :
ادلملب األول  :اإلؽلان بادلالئكة .
ادلملب الثاين  :اإلؽلان بالكتب .
ادلملب الثالث  :اإلؽلان بالرسل .
الفصل الثالث :اإلؽلان باليوم اآلخر  ,و القدر  ,و مسائل األمساء و األحكام  ,وفيو ممالب :
ادلملب األول :اإلؽلان اليوم اآلخر .
ادلملب الثاين  :اإلؽلان القدر .
ادلملب الثالث  :مسائل األمساء و األحكام .
اخلاسبة  ,و تتضمن أىم النتائج .
ادلصادر و ادلراوع .
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منهج البحث:
المريقة ادلتبعة يف ىذا البحث ىو ادلنهج اإلستقرائي التحليلي ,وىو ادلنهج الذي يعتمد
على مجع ادلعلومات مث ربليلها وتفسَتىا.
 مت جبمع ادلسائل العقدية يف سورة ادللك مث مت بتحليلها وفق منهج أىل السنةواجلماعة.
 أكتب اآليات بالرسم العثماين وأخروها بذكر السورة ور م اآلية. أخرج األحاديث من مصادرىا األصلية ,فما كان يف الصحيحُت أو أحدعلا اكتفيت بو ,ومامل يكن يف الصحيحُت أخروو من كتب السنة ,وأبُت دروتو بذكر أ وال احملققُت يف احلديث.
 الرووع للمراوع األصلية من كتب السلف عند تقرير ادلسائل العقدية. أحيل إىل ادلروع يف احلاشية ,فأذكر اسم الكتاب ,مث اجلزء والصفحة. عند النقل من ادلراوع إن كان النقل بالنص أضع عالمات تنصيص ىكذا " "  ,وإن كانفيو تصرف اكتب :انظر.
 أتروم لألعالم الغَت مشهورين ترمجة مووزة مع ذكر ادلروع. توضيح األلفاظ الغريبة مع ذكر ادلروع.ىذا و أسأل اهلل سبحانو و تعاىل اإلعانة و التوفيق و السداد ,و أن غلعل ىذا العمل مباركاً و
نافعاً.
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التمهيد
وفيو مبحثان:

المبحث األول  :التعريف بسورة ادللك.
المبحث الثاني  :فضل سورة ادللك .
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التمهيد

افتتحت سورة ادللك دبا يدل على منتهى كمال اهلل تعاىل وتنزيو اهلل عن النقص الذي
افًتاه ادلشركون دلا نسبوا إليو شركاء يف ربوبيتو ,فابتدأت السورة بتعريف ادلؤمنُت بعظمة اهلل
تعاىل وتفرده بادللك احلق  ,والتذكَت خبلق ادلوت واحلياة جملازاة العباد على أعماذلم  ,وانفراده
خبلق العوامل العليا خلقا بالغا يف غاية اإلتقان  ,و أمر اهلل عز وول بالنظر والتأمل يف خلقها
وكيف أتقنها شلا يدل على انفراده باإلذلية  ,والتذكَت خبلق األرض ,ود ة نظامو ا دبا يناسب
حياة الناس عليها ,وادلوعظة بأن اهلل ادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس يف كرب
ليتذكروا يمة النعم بتصور زواذلا .
وضرب اهلل ذلم مثال يف لمفو بالمَت يف طَتاهنا  ,وآيسهم من التوكل على نصرة األصنام أو
على أن ترز هم رز ا.
مث وبخ ادلشركُت على كفرىم نعم اهلل تعاىل وعلى االستخفاف بوعيده وأنو وشيك الو وع هبم ,
وأوعدىم بأهنم سيعلمون ضالذلم حُت ال ينفعهم العلم( ) .

( ) انظر :التحرير والتنوير .ٚ/ٕٜ
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المبحث األول :تعريف سورة الملك :

سورة ادللك مكية( ) ,وادلكي ما نزل بل ىجرتو  إىل ادلدينة وادلدين ما نزل بعد اذلجرة
( ) ,وعدد آياهتا ثالثون( ) .
األسماء التي ثبتت للسورة:

ٔ) ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄ( ) ﱠ :دل على ذلك ول النيب  ( : إن سورة يف القرآن ثالثون
آية شفعت لرول حىت غفر لو وىي تبارك الذي بيده ادللك )( ).
ٕ) سورة ادللك :وىذا االسم ىو الشائع يف كتب السنة ( ) ,وكتب التفسَت ( ) ,ويف أكثر
ادلصاحف( ).
المبحث الثاني :فضل سورة الملك:

ثبت يف فضل سورة ادللك أحاديث عن النيب  تبُت أعلية ىذه السورة يف حياة ادلؤمن
و منها:
 سبنع عذاب القرب :ال (: سورة تبارك ىي ادلانعة من عذاب القرب )( ) .) ) تفسَت المربي ٖٕ ,ٔٔٛ/تفسَت ابن كثَت.ٔٚٗ/ٛ
) ) انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ٔ ,ٖٚ/مناىل العرفان يف علوم القرآنٔ.ٜٔٗ/
( )تفسَت المربي ٖٕ.ٔٔٛ/
( ) سورة ادللك .ٔ:
) ) أخروو أبو دواود يف سننو يف أبواب راءة القرآن وربزيبو وترتيلو ,باب يف عدد اآلي ,٘ٚ/ٕ ,حديث ر م (ٓٓٗٔ),
أخروو الًتمذي يف سننو ,أبواب فضائل القرآن ,باب ما واء يف فضل سورة ادللك ,ٔٙٗ/٘ ,حديث ر م ( ٔ,)ٕٜٛ
,ٕٕٙ/ٜ
أخروو النسائي يف السنن الكربى ,كتاب عمل اليوم والليلة ,الفضل يف راءة تبارك الذي بيده ادللك,
( ,)ٔٓٗٚٛأخروو ابن ماوو يف سننو ,كتاب األدب ,باب ثواب القرآن ,ٕٔٗٗ /ٕ ,حديث ر م(  ,)ٖٚٛٙأخروو
اإلمام أمحد يف مسنده ٖٖ٘/ٖٔ ,حديث ر م ( ٘.)ٜٚٚحسنو الًتمذي يف سننو ٘ ٔٙٗ/ال عنو ابن تيمية يف رلموع
الفتاوى أنو ثابت ٕٕ ,ٕٚٚ/حسنو األلباين يف صحيح اجلامع ٔ. ٕٗٔ/
( ) مساىا بذلك البخاري يف صحيحو  ,ٔ٘ٛ/ٙوالًتمذي يف سننو٘.ٔٙٗ/
( )تفسَت المربي ٖٕ ,ٔٔٛ/تفسَت ابن كثَت ,ٔٚٗ /ٛالتحرير والتنوير.٘/ٕٜ
( )التحرير والتنوير. ٙ/ٕٜ
) ) أخروو النسائي يف السنن الكربى ,كتاب عمل اليوم والليلة ,الفضل يف راءة تبارك الذي بيده ادللك,ٕٕٙ/ٜ ,
حديث ر م (  ,)ٜٔٓٗٚأخروو البيهقي يف السنن الصغَت,كتاب فضائل القرآن ,باب زبصيص سورة ادللك
بالذكرٔ ,ٖٖٗ/حديث ر م( ,)ٜٜٙصححو األلباين يف صحيح اجلامع.ٙٛٓ/ٔ ,
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 تشفع لصاحبها :ال (: إن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لرول حىت غفر لو وىيتبارك الذي بيده ادللك)( ) .
 تتدخل صاحبها اجلنة :ال ( : سورة من القرآن ما ىي إال ثالثون آية خاصمت عنصاحبها حىت أدخلتو اجلنة و ىي تبارك ) ( ) .
وكان – عليو الصالة والسالم ( -ال ينام حىت يقرأ :ﱡﭐ ﱁ ﱠ السجدة و ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱠ ( ) .

) ) سبق زبرغلو ص.ٜ
) ) أخروو المرباين يف ادلعجم األوسطٗ ,ٚٙ/حديث ر م(ٗ٘ ,)ٖٙحسنو األلباين يف صحيح اجلامع.ٙٛٓ/ٔ,
) ) أخروو الًتمذي يف سننو ,أبواب فضائل القرآن ,باب ماواء يف فضل سورة ادللك ,ٔٙ٘/٘ ,حديث ر م(ٕ,)ٕٜٛ
صححو األلباين يف صحيح اجلامع.ٜٛٚ/ٕ ,
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الفصل األول /اإليمان باهلل تعالى
و فيو مبحثان :

المبحث األول :
توحيد األسماء و الصفات  ,و فيو مطالب:
المطلب األول  :أسماء اهلل الحسنى  ,و فيو مسائل :
المسألة األولى  :العزيز.
المسألة الثانية  :الغفور .
المسألة الثالثة  :اللطيف .
المسألة الرابعة  :الخبير .
المسألة الخامسة  :الرحمن .

المطلب الثاني  :صفات اهلل تعالى  ,و فيو مسائل :
المسألة األولى  :السمع .
المسألة الثانية  :الملك .
المسألة الثالثة  :البصر.
المسألة الرابعة  :القدرة .
المسألة الخامسة  :العلم.
المسألة السادسة  :الرحمة.

المسألة السابعة  :الخلق .

- 11 -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
اإليمان باهلل عز وجل
اإلؽلان باهلل ,من أىم أصول اإلعتقاد  ,وعليو مدار اإلسالم ,وىو لب القرآن  ,ألن
القرآن إما حديث مباشر عن اهلل تعاىل وعن ذاتو وأمسائو وصفاتو ,وأفعالو.
وإما دعوة إىل عبادتو وحده  ,وترك ما يعبد من دونو من آذلة باطلة  ,وهني عن صرف العبادة
لغَته  ,وإما أمر بماعتو  ,وهني عن معصيتو .
وإما إخبار عن أىل اإلؽلان  ,ووزاء أىل اإلؽلان يف الدنيا واآلخرة  ,و إخبار عن الكافرين وما
و ع عليهم من العذاب بسبب عدم إؽلاهنم باهلل تعاىل( ) .

( ) انظر :العقيدة يف اهلل .ٙٚ
- 12 -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
المبحث األول :توحيد األسماء والصفات:
اإلؽلان باهلل تعاىل يتضمن اإلؽلان بأمسائو و صفاتو ,واإلؽلان بالنيب  يتضمن اإلؽلان
يتضمن اإلؽلان
بكل ما أخرب بو عن اهلل تعاىل  ,واإلؽلان بالكتاب الذي نزل على رسولو 
َّ
عز وول  ,وا لعلم بأمساء اهلل وصفاتو من أىم العلوم
بكل ما واء فيو ِمن أمساء وصفات هلل َّ
ادلوصلة إىل معرفة اهلل عز وول ,واليت تدعو إىل زلبتو وخشيتو  ,أثبت اهلل لنفسو يف كتابو العظيم
أمساء وصفات ,وكذلك أثبت النيب  يف سنتو أمساء وصفات هلل عز وول.
الفرق بين االسم والصفة :

االسم :ما مسي اهلل بو ,والصفة :ما وصف اهلل بو  ,فاالسم يعترب علما على اهلل عز
وول متضمنا للصفة  ,ويلزم من إثبات االسم إثبات الصفة  ,وال يلزم من إثبات الصفة إثبات

االسم ( ) .

كل اسم من أمساء اهلل عز وول لو تعبد خاص بو علماً ومعرفة وحاالً:
علماً ومعرفة :من علم أن اهلل تمسى هبذا االسم وعرف ما يتضمنو من الصفة مث اعتقد ذلك
فهذه عبادة.
وحاالً :لكل اسم من أمساء اهلل مدلول خاص بو وتأثَت معُت يف القلب والسلوك  ,فإذا أدرك
القلب معٌت االسم و ما يتضمنو من صفة واستشعر ذلك  ,انعكس ذلك على تفكَته
وسلوكو( ) .
منهج أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات كما يلي ( ):

ٔ) يصفون اهلل دبا وصف بو نفسو ,وينفون عنو ما نفاه عن نفسو يف الكتاب والسنة.
ٕ) أمساء اهلل و صفاتو تو يفية ,ال رلال للعقل فيها.
ٖ) يثبتون الصفات دبا يليق باهلل عز وول بال سبثيل أو تشبيو ويفوضون كيفيتها إىل اهلل تعاىل.
ٗ) اإلمجال يف النفي والتفصيل يف اإلثبات.
٘) أن نصوص األمساء والصفات من احملكم الذي يفهم معناه ويفسر ,وليست من ادلتشابو( ).
(
(
(
(

) انظر :رلموع فتاوى ورسائل العثيمُت ٔ.ٕٕٔ/
) انظر  :مدارج السالكُت ٔ.ٕٗٓ /
) انظر :اإلرشاد إىل صحيح اإلعتقاد ٓ٘ٔ.
) انظر :رلموع الفتاوى ٖٔ.ٕٜ٘/
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 ) ٙيثبتون األمساء هلل عز وول ويثبتون ما تضمنتو ىذه األمساء من الصفات.

الفرق التي خالفت منهج أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات( ):
القسم األول /المعطلة:
ىم الذين أنكروا أمساء اهلل وصفاتو إنكاراً كلياً أو وزئياً ,وحرفوا من أول ذلك نصوص
الكتاب والسنة ,وىم:

أوالً :األشاعرة :

أثبتوا األمساء وسبعاً من الصفات ,وىي :احلياة ,والعلم ,والقدرة ,واإلرادة ,والسمع,
والبصر ,والكالم ,ونفوا ,ما عداىا  ,وشبهتهم فيما ذىبوا إليو أهنم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباتو
يستلزم التشبيو  ,و الوا فيما أثبتوه :إن العقل د دل عليو.
الرد عليهم:

,
ٔ) أن الرووع إىل العقل يف ىذا الباب سلالف دلا كان عليو سلف األمة من الصحابة
والتابعُت  ,فما منهم أحد روع إىل العقل يف ذلك وإظلا يروعون إىل الكتاب والسنة ,فيثبتون هلل
تعاىل ما أثبتو لنفسو ,أو أثبتو لو رسلو إثباتاً بال سبثيل.
ٕ) أن الرووع إىل العقل يف ىذا الباب سلالف للعقل  ,ألن ىذا الباب من األمور الغيبية اليت
ليس للعقل فيها رلال ,وإظلا تتلقى من السمع.
لكل واحد منهم عقالً  ,فيثبت
ٖ) الرووع يف ذلك إىل العقل يستلزم اإلختالف والتنا ض ,ف
أحدىم ما ينفيو اآلخر  ,و ردبا يتنا ض الواحد منهم نفسو فيثبت يف مكان  ,وينفي يف مكان
آخر.
ٗ) أن وذلم فيما نفوه  :إثباتو يستلزم التشبيو غَت صحيح  ,فاإلشًتاك يف األمساء والصفات ال
يستلزم سباثل ادلسميات و ادلوصوفات  ,وىو أيضا منقوض دبا أثبتوه من صفات اهلل  ,فإهنم
يثبتون هلل تعاىل احلياة ,والعلم ,والقدرة ,واإلرادة ,والكالم ,والسمع ,والبصر ,وادلخلوق أيضا
متصف هبذه الصفات اليت أثبتوىا.

( ) انظر :العقيدة يف اهلل ٖٕٕ  ,تقريب التتدمرية ٕٕ.
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ثانياً :المعتزلة:

أثبتوا ألفاظ أمسا ء اهلل ونفوا ما تضمنتو من صفات الكمال  ,وشبهتهم أن إثبات
الصفات يستلزم التشبيو.
الرد عليهم:

ٔ) أن اهلل تعاىل مسى نفسو بأمساء  ,ووصف نفسو بصفات ,فإن كان إثبات الصفات يستلزم
التشبيو فكذلك إثبات األمساء يستلزم التشبيو  ,وإن كان إثبات األمساء ال يستلزم التشبيو
فإثبات الصفات كذلك  ,والتفريق بينهما تنا ض.
ٕ) أن اهلل تعاىل وصف أمساءه باحلسٌت  ,وىذا يعٍت أهنا تتدل على معاين عظيمة  ,ولو كانت
أعالماً زلضة لكانت غَت دالة على معٌت سوى تعيُت ادلسمى.
ٖ) أن القول بأن اهلل تعاىل عليم بال علم ,و دير بال درة ومسيع بال مسع و بصَت بال بصر,
ول باطل سلالف دلقتضى اللسان العريب وغَت العريب ,فإن من ادلعلوم يف لغات مجيع العامل أن
ادلشتق دال على ادلعٌت ادلشتق منو ,وأنو ال ؽلكن أن يقال عليم دلن ال علم لو ,وال دير دلن ال
درة لو ,وال مسيع دلن ال مسع لو وال بصَت دلن البصر لو.
ثالثاً :الجهمية:

نفوا األمساء والصفات ,ووصفوا اهلل تعاىل بالعدم احملض  ,وشبهتهم أ ن إثبات ذلك
يستلزم التشبيو والتعدد .
الرد عليهم:

ٔ) أن ادلعاين اليت تلزم من إثبات األمساء ىي صفات الئقة باهلل تعاىل غَت مستحيلة عليو,
وادلشاركة يف االسم أو الصفة ال تستلزم التشبيو.
ٕ) وذلم :إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد  ,ول باطل سلالف
اإلنسان الواحد د
للمعقول واحملسوس  ,فإنو ال يلزم من تعدد الصفات تعدد ادلوصوف ,ف
يوصف بأنو حي ومسيع و بصَت وعامل إىل غَت ذلك من صفاتو وال يلزم من ذلك تعدد ذاتو.
ٗ) وذلم إن اإلثبات يستلزم تشبيهو بادلووودات  ,يرد عليهم بأن وذلم بالنفي أيضا يستلزم
تشبيهو بادلعدومات على ياس وذلم  ,وذلك أ بح من تشبيهو بادلووودات.
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القسم الثاني /الممثلة أو المشبهو:
أثبتوا هلل الصفات على ووو ؽلاثل صفات ادلخلو ُت  ,وشبهتهم يف ذلك أن اهلل تعاىل
خاطبنا يف القرآن دبا نفهم ونعقل  ,وضلن ال نفهم وال نعقل إال ما كان مشاىدا لنا  ,فإذا
خاطبنا عن الغائب ووب محلو على ادلعلوم يف الشاىد .

الرد عليهم:

ٔ) أن القول بادلماثلة بُت اخلالق وادلخلوق يستلزم نقص اخلالق سبحانو  ,ألن سبثيل الكامل
بالنا ص غلعلو نا صاً.

ٕ) القول دبماثلة اخلالق للمخلوق يقتضي بمالن العبودية هلل  ,ألنو ال ؼلضع عا ل ألحد على
ووو التعظيم ادلملق إال أن يكون أعلى منو.
 ,فلألسد
ٖ) نشاىد يف ادلخلو ات ما تشًتك أمساؤه وصفاتو يف اللفظ وتتباين يف احلقيقة
وسم و وة  ,وللذباب وسم و وة  ,والتباين بُت وسميهما و وتيهما معلوم لكل أحد  ,فإذا
واز ىذا التباين بُت ادلخلو ات  ,كان ووازه بُت اخلالق وادلخلوق من باب أوىل  ,بل التباين
بُت اخلالق وادلخلوق واوب ,والتماثل شلتنع.
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المطلب األول  :أسماء اهلل الحسنى
ال تعاىل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ( ) ﱠ " ,مسى اهلل سبحانو أمساءه
باحلسٌت ,ألهنا حسنة يف األمساع والقلوب ,وألهنا تدل على توحيده وكرمو وووده وإفضالو( ) ".
من حسن أمساء اهلل تعاىل أهنا دالة على ادلدح  ,فليس فيها اسم ال يدل على ادلدح واحلمد ,
ومن حسنها أهنا ليست أعالما زلضة  ,وإظلا ىي أمساء وأوصاف  ,ومن حسنها أهنا دالة على
الصفات الكاملة هلل تعاىل  ,ومن حسنها أنو أمر العباد أن يدعوه هبا ( ) .
وتضمنت سورة ادللك أمساء عظيمة هلل عز وول وىي :العزيز ,الغفور ,اللميف ,اخلبَت ,الرمحن,
وسأتناوذلا يف ادلسائل التالية:
المسألة األولى  :العزيز:

ﭐﭐ

ذكر اسم العزيز يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐ ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ( ) .
ﱓ
معنى العزيز في اللغة:

ت )"" ,العزيز يف صفة
ت على أىل شللك (ه
عز :شدة و وة وغلبة ( )" ,والعزيز :ادللك ,لغلبه
اهلل تعاىل :ادلمتنع ,فال يغلبو شيء .و ال غَته  :ىو القوي الغالب على كل شيء ,و يل :ىو
الذي ليس كمثلو شيء( )".
معنى العزيز في اإلصطالح:

"العزيز الذي لو العزة كلها عزة القوة ,وعزة الغلبة وعزة االمتناع"( ).

( ) سورة األعراف.ٔٛٓ :
( ) أضواء البيان . ٖٚ /ٛ
(
(
(
(
(
(

) انظر  :تفسَت السعدي ٔٓ٘.
) سورة ادللك.ٕ :
) انظر  :معجم مقاييس اللغة ٗ , ٖٛ /لسان العرب ٘. ٖٚٗ /
) القاموس احمليطٔ.٘ٔٚ/
) هتذيب اللغة ٔ.ٙٗ/
) تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٕٗٔ.
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اسم العزيز عند المفسرين:
العزيز :من األمساء اليت تسمى هبا اهلل عز وول  ,والعزة كلها هلل تعاىل ,يعز من يشاء
ويذل من يشاء  ,فمن كان يريد العزة فليملبها منو وليتسبب لنيلها بماعتو ول وعال ,فإن من
أطاعو أعماه العزة يف الدنيا واآلخرة  ,واهلل سبحانو غالب ال يغلب ,وي عزيز انقادت لعظمتو
وعزتو مجيع ادلخلو ات( ).
و يتضمن اسم اهلل العزيز :صفة العزة  ,وذلا ثالث معاين عظيمة:
ٔ) عزة القوة .
ىو الغٍت بذاتو ال ػلتاج إىل أحد من خلقو.
ٕ) عزة االمتناع ف
ٖ) عزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقهورة هلل خاضعة لعظمتو منقادة إلرادتو( ) .
اآلثار اإليمانية لإليمان بإسم اهلل العزيز:

 )1عندما يعلم العبد أن اهلل ىو العزيز,القوي الذي ال يغلب ,تممئن نفسو باهلل عز وول و
تسكن إليو.
ٕ) العزيز ىو القوي الشديد  ,فليحذر العبد من أن تنالو عقوبة اهلل بسبب سلالفتو ألمره.
ٖ) من أراد العزة يف الدنيا واآلخرة فليملبها من اهلل العزيز ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲﭐ( )ﱠ .
ٗ) التوسل والتضرع باسم اهلل العزيز ,عن عثمان بن أيب العاص( ) أنو ال :أتاين رسول اهلل 
 ويب ووع د كاد يهلكٍت فال ( :امسح بيمينك سبع مرات و ل :أعوذ بعزة اهلل و درتو
من شر ما أود ( ) ).

( ) انظر :تفسَت ابن كثَت  ,ٔٚٙ/ٛتفسَت المربي ٕ ,ٔٔٙ/تفسَت السعدي ٘ ,ٛٚأضواء البيان  ,ٕٛٓ/ٙرلموع
الفتاوى ٗٔ.ٔٛٓ /
( ) شرح أمساء اهلل احلسٌت يف ضوء الكتاب والسنة ٗ.ٜ
( ) سورة فاطر. ٔٓ :
( ) عثمان بن أيب العاص بن بشر الثقفي ,أبو عبد اللَّو ,أسلم يف وفد ثقيف ,استعملو النيب  على المائف,وىو
الذي منع ثقيفا عن الردة ,سكن البصرة ومات هبا يف خالفة معاوية سنة مخسُت و يل سنة إحدى ومخسُت ,انظر:
اإلصابة يف سبييز الصحابة ٗ ,ٖٚٗ /ر م ( . )٘ٗ٘ٚ
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المسألة الثانية  :الغفور:
ذكر اسم الغفور يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐ ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ( ) .
ﱓ
معنى الغفور في اللغة:

الغفر :السًت والتغمية  ,وكل شيء سًتتو فقد غفرتو( ) " ,غفره يغفره :سًته  ,و ادلتاع يف
الوعاء :أدخلو وسًته,كأغفره( )".
معنى الغفور في اإلصطالح:

الغفور الذي يغفر الذنوب ويتوب على من تاب( ).

اسم الغفور عند المفسرين:

الغفور اسم من أمساء اهلل تعاىل يتضمن صفة ادلغفرة  ,واهلل عز وول كثَت السًت على
ادلذنبُت ,يعفو ويصفح عنهم إذا تابوا وأنابوا إليو ولو بلغت ذنوهبم عنان السماء فإنو يغفرىا
سبحانو ويسًتىا عليهم ( ) ,عن النيب  ال ( :إن عبدا أصاب ذنبا  -وردبا ال أذنب
ذنبا  -فقال :رب أذنبت  -وردبا ال :أصبت  -فاغفر يل ,فقال ربو :أعلم عبدي أن لو ربا
يغفر الذنب ويأخذ بو؟ غفرت لعبدي ,مث مكث ما شاء اهلل مث أصاب ذنبا ,أو أذنب ذنبا,
فقال :رب أذنبت  -أو أصبت  -آخر ,فاغفره فقال :أعلم عبدي أن لو ربا يغفر الذنب
ويأخذ بو؟ غفرت لعبدي ,مث مكث ما شاء اهلل ,مث أذنب ذنبا ,وردبا ال :أصاب ذنبا ,ال:

( ) أخروو الًتمذي يف سننو ,أبواب المب ٗ,ٗٓٛ/حديث ر م (ٓ , )ٕٓٛأخروو أبو داوود يف سننو ,كتاب المب,
باب كيف الر ى ٗ ,ٔٔ/حديث ر م ( ٔ ,)ٖٜٛأخروو النسائي يف السنن الكربى ,كتاب المب ,مسح الرا ي الووع
بيده اليمٌت  , ٚٙ/ٚحديث ر م (ٗٓ٘ , )ٚصححو األلباين يف صحيح الًتغيبٖ ,ٖٗٚ /حديث ر م (ٖٖ٘ٗ) .
( ) سورة ادللك.ٕ :
( ) انظر :هتذيب اللغة .ٕٔٔ/ٛ
( ) القاموس احمليطٔ.ٗ٘ٔ/
( ) انظر :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي .ٕٜٔ
( ) انظر :تفسَت المربي  , ٜٗ/ٙتفسَت السعدي ٘. ٛٚ
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ال :رب أصبت  -أو ال أذنبت  -آخر ,فاغفره يل ,فقال :أعلم عبدي أن لو ربا يغفر
الذنب ويأخذ بو؟ غفرت لعبدي ثالثا ,فليعمل ما شاء( ) ).
اآلثار اإليمانية لإليمان بإسم اهلل الغفور:

ٔ) الدعاء وطلب اهلل ادلغفرة بامسو الغفور بأن يغفر ويسًت لو ذنوبو وخماياه ,عن أيب بكر
الصديق رضي اهلل عنو  ,أنو ال للنيب  علمٍت دعاء أدعو بو يف صاليت فقال النيب : 
" ل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثَتا ,وال يغفر الذنوب إال أنت ,فاغفر يل من عندك
مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم( ) ".
ٕ) وعد اهلل سبحانو بادلغفرة دلن تاب ﱡﭐﲅﲆﲇﲈ( )ﱠ .
ٖ) تسمية اهلل نفسو بأنو الغفور تتدل على سعة رمحة اهلل بعباده .
المسألة الثالثة  :اللطيف :

ذكر اسم اللميف يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﭐ( )ﱠ.
معنى اللطيف في اللغة:

لمف  :رفق ( )  " ,يلمف لمفا إذا رفق بو  ,واللمف :الرب والتكرمة والتحفي ( )"" ,

لمفا بالضم :رفق ودنا( )" .
معنى اللطيف في اإلصطالح:
اللميف :الذي لمف علمو حىت أدرك ما خفي من األمور  ,وما تردد الصدور( ).
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب التوحيد  ,باب ول اهلل تعاىل ﭐ :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ ,ٔٗ٘/ٜ
حديث ر م (.)ٚ٘ٓٚ
( ) أخروو البخاري يف صحيحو ,كتاب التوحيد ,باب ول اهلل تعاىل:ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ  ,ٔٔٛ/ٜحديث
ر م (  , )ٖٚٛٚأخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار ,باب استحباب خفض الصوت
بالذكر ٗ ,ٕٓٚٛ /حديث ر م (٘ٓ.)ٕٚ
( ) سورة طو ٕ. ٛ
( ) سورة ادللك ٗٔ.
( ) انظر  :مقاييس اللغة ٘.ٕ٘ٓ/
( ) لسان العرب . ٖٔٙ/ٜ
( ) القاموس احمليط ٔ. ٖٛ٘ /
( ) انظر  :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٕٕ٘.
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اسم اللطيف عند المفسرين:
اللميف متضمن لصفة اللمف  ,يلمف بعبده  ,ويسوق إليو الرب واإلحسان من حيث
ال يشعر ,يدبر لو األمور برفق وحكمة  ,ويقدر عليو ادلصائب اليت يكرىها وتشق عليو لَتفعو
إىل أعلى ادلقامات( ) .
واللميف الذي يلمف بعبده يف أموره ادلتعلقة بنفسو ,ويلمف ب ه يف األمور اخلاروة
عنو ,فيسو و ويسوق إليو ما بو صالحو من حيث ال يشعر  ,وىذا من آثار علم اهلل ورمحتو ,
ولوذا كان معٌت اللميف نوعُت:
النوع األول :أنو اخلبَت الذي أحاط علمو باألسرار ومكنونات الصدور ومغيبات األمور.
ويرفعو إىل
النوع الثاين :لمفو بعبده ووليو الذي يريد أن يتم عليو إحسانو ,ويشملو بكرمو
الدروات العالية فأورى عليو احملن اليت يكرىها وتشق عليو ,وىي عُت صالحو والمريق إىل
سعادتو( ) .
اآلثار اإليمانية لإليمان باسم اهلل اللطيف:
ٔ) لمف اهلل تعاىل بأوليائو ليوصلهم إىل ادلنازل العالية بمرق ال يشعرون هبا  ,فقدر عليهم
أمورا د تشق عليهم وخاروة عن إرادهتم ,فيها رفعتهم وعلو منزلتهم وىم ال يعلمون ,كما
حصل مع يوسف عليو السالم عندما رأى عا بة البالء فتذكر لمف اهلل بو فقال

ﱡﭐ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ( ).
ٕ) عدم اليأس والقنوط من رمحة اهلل تعاىل وإحسان الظن بو ,مهما تكالبت اخلموب,
واشتدت النوازل ,فلرب فرٍج عظيم يف باطن ضيق شديد ,ولرب سعادة دائمة ختمت بشقاء
عابر.
المسألة الرابعة  :الخبير :

ذكر اسم اخلبَت يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﭐ ﱠ
( )

( ) انظر :التحرير والتنوير  , ٖٔ/ ٕٜتفسَت السعدي  , ٛٚٙتفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٕٕ٘.
( ) انظر  :شرح أمساء اهلل احلسٌت يف الكتاب والسنة .ٔٔٚ
( ) سورة يوسف ٓٓٔ.
( ) سورة ادللك ٗٔ.
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معنى الخبير في اللغة:

"اخلرب :العلم بالشيء( ) " " ,وخربت باألمر أي علمتو  ,وخربت األمر أخربه إذا عرفتو
على حقيقتو ( ) " ",اخلرب :النبأ ( ) "" ,والفرق بُت اخلرب والعلم :أن اخلرب  :ىو العلم بكنو
ادلعلومات على حقائقها ففيو معٌت زائد على العلم( ) ".
معنى الخبير في اإلصطالح:

اخلبَت  :الذي أحاط علمو بالظواىر ,والبواطن ,وبالعامل العلوي والسفلي ,فال ؼلفى عليو

شيء من األشياء( ) .

اسم الخبير عند المفسرين:
اهلل تعاىل خبَت بعباده ال ؼلفى عليو سبحانو
اسم اخلبَت متضمن لصفة اخلربة هلل تعاىل  ,ف
شيء يف األرض وال يف السماء ,يعلم ما يكون بل أن يكون  ,الذي انتهى علمو إىل اإلحاطة
ببواطن األشياء وخفاياىا كما أحاط بظواىرىا فال ؼلفى على اخلبَت سبحانو ما ربويو الضمائر
و زبفيو الصدور( ) .
اآلثار اإليمانية لإليمان بإسم اهلل الخبير:

ٔ) أن يعلم العبد أنو اهلل مملع عليو يف كل أو اتو وال ؼلفى عليو من أمره شيء فيجاىد
نفسو ليمابق باطنو ظاىره فتزكو نفسو  ,يف حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  سأذلا
عن سبب تتبعها لو عندما خرج لزيارة ادلقابر يف البقيع ؟ فقالت :ال شيء ال :
( لتخربيٍت أو ليخربين اللميف اخلبَت( ) ) ألن اهلل ىو العامل حبقيقة ما زبفيو الصدور.
ٕ) اإلؽلان بأن اهلل خبَت بأعمال العبد يورث اخلشية واخلوف واحلياء من اهلل تعاىل.
(
(
(
(
(

) مقاييس اللغة ٕ.ٕٖٜ /
) لسان العرب ٗ.ٕٕٙ /
) القاموس احمليطٔ.ٖٕٛ /
) الفروق اللغوية ٖ.ٜ
) انظر :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٗ.ٜٔ

(

)انظر :تفسَت المربي ٖٕ, ٘ٔٔ /التحرير والتنوير , ٖٔ/ٕٜ

أضواء البيان  ,ٕٖٚ /ٛالصواعق ادلرسلةٕ.ٜٕٗ /

( ) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اجلنائز ,باب ما يقال عند دخول ادلقابر والدعاء ألىلها ٕ ,ٜٙٙ /حديث ر م
( ٗ.) ٜٚ
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ٖ) يورث العبد رواء وأنسا باهلل ألنو يو ن أن اهلل خبَت حبالو يعلم سره ووهره يسمع
تضرعو خبَت حباوتو .
المسألة الخامسة  :الرحمن:

ﱜ ﱞﱟﱠ
ﱝ
ذكر اسم الرمحن يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﱡﭐﱘﱙﱚﱛ
ﱤ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ  ,و يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﱥ
ﱡﱢﱣ
ﲒﲔ ﲕﲖ ﲗﭐﱠ ,و يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﲙ
ﲓ
ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲢﲤﲥﲦﲧﲨ ﱠ ,و يف ولو تعاىل :ﭐ
ﲣ
ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟﲠﲡ

ﱥ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠﭐ ﭐ ( ) .
ﱦ
ﱡﭐﱟﱠ ﱡﱢ ﱣﱤ
معنى الرحمن في اللغة:
رحم  :رق وعمف ورأف( ) .
معنى الرحمن في اإلصطالح:

الرمحن :اسم دال على أنو تعاىل ذو رمحة واسعة وسعت كل شيء( ).

اسم الرحمن عند المفسرين:

يسم هبا غَته ,ال تعاىل:ﭐ
اسم الرمحن من األمساء الذاتية اخلاصة باهلل عز وول ,مل َّ

ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ( ) ﭐﱠ ,يتضمن اسم
ﲃ
ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
اسم الرمحن صفة الرمحة هلل عز وول  ,الرمحن الرفيق دبن أحب أن يرمحو ,والبعيد الشديد على
من أحب أن يعنف عليو  ,ادلتصف بالرمحة العظيمة ,اليت ال ؽلاثلها رمحة أحد من خلقو  ,فرمحتو
وسعت كل شيء  ,وبرمحتو وودت ادلخلو ات ,وبرمحتو اندفعت عنها كل نقمة ال تعاىل:

(
(
(
(

) سورة ادللك اآليات .ٕٓ,ٕٜ ,ٖ,ٜٔ:
) انظر :م اييس اللغة ٕ.ٜٗٛ /
) انظر :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٕٓٓ.
) سورة اإلسراء.ٔٔٓ :
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ﲒﲔ ﲕﲖﲗ
ﲓ
ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

( )

ﱠ

فمن آثار رمحتو  :لمفو بالمَت ,وإمساكو إياىا أن تقع ,صافات و ابضات يف وو السماء ,
وبرمحتو عرف عباده نفسو بصفاتو وآالئو ,وبُت ذلم كل ما ػلتاوون إليو من مصاحل دينهم
ودنياىم ,بإرسال الرسل ,وإنزال الكتب  ,وبوصفو بالرمحن تنبيها لنا على أن تلك النعم اجلليلة
وصلت إلينا بمريق الرفق ونفي احلرج ,حىت أحكام التكاليف وادلناىي والزواور فإهنا مرفو ة
باليسر بقدر ما ال يبمل ادلقصود منها ,فمعظم تدبَته تعاىل بنا ىو رمحات ظاىرة كالتمكُت
من األرض وتيسَت منافعها  ,ال تعاىل :ﱡﭐﱔﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝ
( )

ﱟﱡ ﱢ( ) ﱠ .
ﱠ
ﱞ
إسم اهلل الرحمن:
األثار اإليمانية لإليمان ب
ٔ) وبلت النفوس على حب من أحسن إليها  ,فكيف إذا كان صاحب اإلحسان ىو اهلل
الرمحن الذي وسعت رمحتو كل شيء ,وىو أرحم بعبده من األم بولدىا ,فمن تأمل اسم اهلل
الرمحن امتأل لبو حبا وتعظيما هلل عز وول.
ٕ) حث النيب  على الرمحة ووعل الرمحة بالناس سبب لنيل رمحة اهلل ,ال النيب ( : من ال
يرحم الناس ,ال يرمحو اهلل عز وول( ) ).
ٖ) من عرف سعة رمحة اهلل أحسن ظنو بربو ,ومل يدخل اليأس إىل لبو .

( ) سورة ادللك .ٜٔ :
( ) انظر :تفسَت ابن كثَت ٔ ,ٕٔٙ /تفسَت السعدي  ,ٚٚالتحرير والتنوير ٔ ,ٖٔٚ /أضواء البيان ٔ,ٙ/

معارج القبول ٔ.ٙٛ/
( ) سورة ادللك.ٔ٘ :
ﲂﲄﲅﲆ
ﲃ
( ) أخروو البخاري يف صحيحو ,كتاب التوحيد ,باب ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲇ ﲈ ﲉ ﭐﱠ  ,ٔٔ٘/ٜ ,حديث ر م ( , ) ٖٚٚٙوأخروو مسلم يف صحيحو ,كتاب الفضائل ,باب رمحتو
 الصبيان والعيال وتواضعو وفضل ذلك ٗ ٜٔٛٓ /حديث ر م ( . ) ٕٖٜٔ
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المطلب الثاني  :صفات اهلل تعالى :
المسألة األولى  :السمع:
تضمنت سورة ادللك صفة السمع هلل تعاىل  ,يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄ
ﱅﱇﱈﱉﱊ ﱠ.ﭐ
ﱆ
( )

معنى السمع في اللغة:
السمع  :إدراك املمسوع وإن خفي

().

معنى السميع في اإلصطالح:

السميع  :الذي يسمع مجيع األصوات باختالف لغاهتا و حاواهتا( ).

صفة السمع عند أىل التفسير:

اسم اهلل السميع من األمساء الثابتة يف الكتاب والسنة  ,ال

تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ

ﱖ( ) ﱠ  ,و اسم السميع متضمن لصفة السمع هلل عز وول  ,ووصف اهلل عباده مسيعا
بصَتا فقال :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ( ) ﱠ  ,ليس مسع
اهلل كسمع أحد من خلقو  ,فاهلل عز وول لو مسع يليق جباللو وعظيم سلمانو  ,و دلخلو اتو
مسع يليق هبم  ,فهو مسيع ذو مسع ,بال تكييف وال تشبيو  ,وال تأويل  ,و اهلل عز وول مسيع
ألصوات عباده ال يشغلو مسع عن مسع و ال زبتلف عليو اللغات و ادلمالب وال تشتبو عليو
األصوات  ,فالسر عنده عالنية ال تعاىل:ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ( ) ﱠ ﭐ واالختفاء والظهور عنده سواء  ,ألنو يسمع السر كما يسمع اجلهر

(
(
(
(
(
(
(

) سورة ادللك.ٖٔ :
) النهاية يف غريب احلديث واألثر ٕ ,ٖٗٓ/الفروق اللغوية ص.ٜٛ
) انظر :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي .ٕٜٓ
) سورة الشورى.ٔٔ :
) سورة اإلنسان.ٕ :
) سورة الرعد.ٔٓ :
) انظر :رلموع الفتاوى ٖ , ٔٔ/معارج القبول ٔ , ٘ٔ/أضواء البيان ٕ.ٕٖٙ /
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موسى األشعري( ) رضي اهلل عنو ,ال ( :كنا مع رسول اهلل  , فكنا إذا أشرفنا على واد,
أربعوا على
ىللنا وكربنا ارتفعت أصواتنا ,فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم :يا أيها الناس
أنفسكم ,فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً ,إنو معكم إنو مسيع ريب ,تبارك امسو وتعاىل
وده ( ) ) .
اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة السمع:
 )1اهلل ىو السميع الذي يسمع ادلناواة وغليب الدعاء عند االضمرار ويكشف السوء.
ٕ) أمر اهلل بااللتجاء إليو عند حصول وساوس شياطُت اإلنس واجلن

ال تعاىل :ﱡﭐ ﱭ

ﱳ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ.
ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱴ
( )

ٖ) ورد اسم السميع مقروناً بغَته من األمساء  :ﭐ ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱠ ﱡﭐ ﲖ ﲗ
( )

( )

( ) ﱠ ﱡﭐ ﱚ ﱛ( ) ﱠ لتدل على إحاطة اهلل الشاملة جلميع ادلخلو ات ,واجلميع ربت
بصره وعلمو ,ويف ذلك تنبيو للعا ل كي يرا ب نفسو ,وما يصدر عنها من أ وال وأفعال ,ألن
ربو ال ؼلفى عليو شيء منها ,وأنو سبحانو سيجازيو عليها.
المسألة الثانية :الملك:

وردت صفة ادللك يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ( ) ﱠ.
( ) ىو عبد اهلل بن يس أبو موسى األشعري ,استعملو النيب  على بعض اليمن ,كان أحد احلكمُت بصفُت ,وكان
حسن الصوت بالقرآن ,مات سنة اثنتُت .و يل أربع وأربعُت ,وىو ابن نيف وستُت  ,انظر :اإلصابة يف سبييز الصحابة ٗ/
ٔ.ٔٛ
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب اجلهاد والسَت  ,باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبَت ٗ ,٘ٚ/حديث ر م
ٕ , ٕٜٜوأخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار  ,باب استحباب خفض الصوت بالذكر
ٗ , ٕٓٚٙ /حديث ر م ٗٓ.ٕٚ
( ) سورة األعراف.ٕٓٓ :
( )سورة األعراف.ٕٓٓ :
( ) سورة احلج.ٙٔ :
( ) سبأ.٘ٓ :
( ) سورة ادللك.ٔ:
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معنى الملك في اللغة:

ادللك " :العظمة والسلمان ( ) " ",وملك اهلل تعاىل وملكوتو :سلمانو وعظمتو  ,وسبلكو:
أي ملكو هرا ,ادللك :احتواء الشيء والقدرة على االستبداد بو( ) ".
معنى الملك في اإلصطالح:

ادللك  :الذي ينفذ أمره يف ملكو ويتصرف فيو كيف يشاء ( ) .

صفة الملك عند المفسرين:

ادللك الذي يتصرف يف مجيع خلقو دبا شاء ال معقب حلكمو ,ال يسأل عما يفعل لقهره
وحكمتو وعدلو ,بيده ملك الدنيا واآلخرة  ,يعمي ادللك من يشاء  ,وؽلنعو عمن يشاء  ,وىو
مالك ادللوك وادلالك يصرفهم ربت أمره وهنيو  ,ال مانع دلا أعمى وال معمي دلا منع  ,واهلل
ملكهم
سبحانو لو الكمال ادلملق يف ادللك  ,و ملك اهلل سبلك وتصرف  ,أما ملوك الدنيا ف
ملك سياسة ورعاية ( ) ( ,واء حرب إىل النيب  , فقال :يا زلمد أو يا أبا القاسم إن اهلل
تعاىل ؽلسك السماوات يوم القيامة على إصبع ,واألرضُت على إصبع ,واجلبال والشجر على
إصبع ,وادلاء والثرى على إصبع ,وسائر اخللق على إصبع ,مث يهزىن ,فيقول :أنا ادللك ,أنا
ادللك ,فضحك رسول اهلل  تعجبا شلا ال احلرب ,تصديقا لو ,مث رأ :ﭐ ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳁﳃﳄ
ﳂ
ﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀ

ﳅ ﳆ( ) ﱠ( ) .

( )القاموس احمليط.ٜ٘ٗ /ٔ /
( ) لسان العرب ٓٔ.ٜٕٗ /
( ) انظر  :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للزواج ٖٓ.ٗ /
( ) انظر :تفسَت ابن كثَت  ,ٔٚٙ /ٛتفسَت المربي ٖٕ ,ٔٔٛ/أضواء البيان  ,ٔٚٙ /ٜتفسَت أمساء اهلل احلسٌت للزواج
ٕ.ٕٛ /ٙ
( ) سورة الزمر.ٚٙ:
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب التوحيد ,باب ولو

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ

 ,ٖٔٗ/ٜحديث ر م ( ٔ٘ٗ , ) ٚو أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ٗ ٕٔٗٚ/حديث
ر م ( . ) ٕٚٛٙ
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اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة الملك:
 )1اهلل عز وول لو ملك السموات واألرض وما بينهما ,يتصرف يف ملكو كيف يشاء ,فإن
كان ادللك ادلملق هلل عز وول وحده  ,فالماعة ادلملقة ال ذبوز إال لو وحده  ,ألن من سواه
من ملوك األرض إظلا ىم عبيد لو وربت إمرتو .
ٕ) اهلل ىو ادلالك احلقيقي للعامل العلوي والعامل السفلي ,فال تتعلق النفس إال بو ,وال يهفو
القلب إال إليو.
المسألة الثالثة  :البصر:

وردت صفة البصر يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲓ
ﲍﲏ ﲐﲑ
ﲎ
ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ( ) ﱠ.

معنى البصر في اللغة:
بصر  :العلم واخلربة بالشيء( ) .
معنى البصر اصطالحا:

البصَت" :البصَت الذي أحاط بصره جبميع ادلبصرات ( )" .

صفة البصر عند المفسرين:

ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

( )

ﱠ يثبت اهلل لنفسو يف ىذه اآلية صفة البصر ,وىذا دليل

واضح على أنو ال غلوز نفي صفة البصر عن اهلل عز وول بدعوى أن إثبات ىذه الصفة فيو
مشاهبة للمخلو ات  ,فاهلل تعاىل لو بصر يليق جباللو وكمالو  ,وللمخلو ات أبصار تناسب
حاذلم  ,واهلل تعاىل بكل شيء بصَت د أحاط بصره دبا يف السماوات واألرض وما بينهما  ,فال
ؼلفى عليو مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء  ,وال ؼلفى عليو شيء يف ليل أو هنار  ,وال
يُرى يف خلقو خلل ونقص( ) .
(
(
(
(
(

) سورة ادللكٜٔ :
) انظر :هتذيب اللغة ٕٔ ,ٕٖٔ/معجم مقاييس اللغة ٔ ,ٕٖ٘ /ادلصباح ادلنَت ٔ.٘ٓ/
) تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٘.ٔٚ
) سورة ادللكٜٔ :
) انظر :العقيدة يف اهلل ٕٕٓ  ,تفسَت المربي ٖٕ.ٖٔٔ/
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اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة البصر:
ٔ) على العبد أن يرا ب اهلل يف كل أحوالو  ,أل ن اهلل تبارك وتعاىل بصَت بأحوال عباده خبَت
هبا.
ٕ) من علم أن ربو مملع عليو بصَت بعملو ,استحى أن يراه على معصية أو فيما ال يرضاه اهلل.
المسألة الرابعة  :القدرة :

وردت صفة القدرة يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ( ) ﱠ .
معنى القدرة في اللغة:
" القدرة :مصدر در على الشيء درة ,أي :ملكو فهو ادر دير  ,و القدير والقادر
من صفات اهلل ول وعز ,يكونان يف القدرة ,ويكونان من التقدير( ) " .

معنى القدرة في اإلصطالح:

القدير  :الذي لو القدرة الكاملة ,فبقدرتو أوود ادلووودات  ,وبقدرتو سواىا وأحكمها ,
فال يعجزه شيئ يف األرض وال يف السماء( ) .

صفة القدرة عند المفسرين:

أثبت اهلل تعاىل لنفسو درة حقيقية الئقة جباللو وكمالو  ,فهو سبحانو ادر على فعل ما
يشاء ال ؽلنعو مانع ,وال ػلول بينو وبُت ما يريد عجز  ,إظلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن
فيكون  ,فمن كمال درتو خلقو السموات بغَت عمد  ,وخلقو األرض وما بث عليها من
ادلخلو ات  ,وبقدرتو خلق اخللق ومل يًتكهم سدى  ,بل توالىم برعايتو ومشلهم برمحتو( ) .

(
(
(
(

) سورة ادللك.ٔ:
) هتذيب اللغة .ٗٓ/ٜ
) تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٖٕٕ.
) انظر :أضواء البيان ٕ , ٕٓ/تفسَت المربي ٖٕ.ٔٔٛ/
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اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة القدرة:
ٔ) اهلل عز وول لو القدرة ادلملقة على كل شيء  ,فادلؤمن عندما يعلم أن من أوصاف اهلل
تعاىل :القدير  ,القادر  ,يدرك سباماً أنو ال يستميع ولب النفع لنفسو ولغَته  ,أودفع الضر عن
نفسو وعن غَته إال بعون من اهلل وحده.
ٕ) من وي إؽلانو باهلل تعاىل وي يقينو بقدرتو و وتو؛ فال يعظم وال ؼلاف إال اهلل تعاىل ,ألنو
يعلم أن اهلل تعاىل أ وى وأ در.
ٖ) من استشعر درة اهلل تعاىل فإنو ال يظلم أحدا من الناس وخاصة الضعفاء منهم ,ألنو يعلم
أن درة اهلل فوق درتو وأن اهلل على نصر ادلظلومُت لقادر  ,عن أيب مسعود األنصاري ( ) ,
ال :كنت أضرب غالما يل ,فسمعت من خلفي صوتا ( :اعلم ,أبا مسعود ,هلل أ در عليك
منك عليو ,فالتفت فإذا ىو رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل ,ىو حر لووو اهلل ,فقال :أما
لو مل تفعل للفحتك النار ,أو دلستك النار( ) ).
المسألة الخامسة  :العلم:
ﱅﱇﱈ
وردت صفة العلم يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱆ

ﱉﱊ( ) ﱠﭐ ﱡﭐﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬ( ) ﱠ .
معنى العلم في اللغة:

"العلم :إدراك الشيء حبقيقتو( ) " .

معنى العلم في اإلصطالح:

"العليم احمليط علمو بكل شيء( )".

( ) ىو :عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسَتة  ,ويقال :يسَته ,وىو ادلعروف بالبدري ألنو سكن أو نزل ماء بدر  ,شهد
العقبة  ,وكان أحدث من شهد العقبة سنا  ,اختلف يف و ت وفاتو  ,فقيل :تويف سنة إحدى أو اثنُت وأربعُت  ,ومنهم
من يقول :مات بعد سنة ستُت  ,انظر :أسد الغابة  ,ٕٛٓ/ٙر م ( . ) ٕٜٙٗ
( ) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اإلؽلان  ,باب صحبة ادلماليك وكفارة من لمم عبده ٖ ,ٕٔٛٔ /حديث ر م
( . )ٜٔٙ٘
( ) سورة ادللك.ٖٔ :
( ) سورة ادللك.ٕٙ :
( ) تاج العروس ٖٖ ,ٕٔٚ/الكليات ٔٔ.ٙ
( ) تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٗ.ٜٔ
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صفة العلم عند المفسرين:
وصف اهلل نفسو بالعليم وىو احمليط علمو بكل شيء  ,ادلملع سبحانو على الضمائر

والسرائر ,عليم دبا يف الصدور من النيات واإلرادات  ,أحاط علمو بالعامل العلوي والسفلي ,ال
اخلفي  ,و
اجللي و ّ
ؼللو عن علمو مكان وال زمان ,يعلم الغيب والشهادة ,والظواىر والبواطن ,و ّ
ذرة يف األرض وال يف السماء( ) .
ال يعزب عنو مثقال ّ
اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة العلم:
ٔ) اإلؽلان بأن اهلل متصف بالعلم ,وأن علمو د أحاط بكل شيء يورث يف القلب مرا بة هلل
تعاىل وحياء منو بأن يراه اهلل على معصية.
ٕ) إؽلان العبد بعلم اهلل تعاىل غلعل اإلنسان راضياً بأ دار اهلل ويستسلم دلشيئتو ألن اهلل ىو

ﱎﱐﱑﱒﱓ
ﱏ
العليم احلكيم ال تعاىل :ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱖ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ( ) ﱠ.
ﱗ
ﱔﱕ
المسألة السادسة  :الرحمة:
ذكرت صفة الرمحة يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ( ) ﱠ.
معنى الرحمة في اللغة:
الرمحة :الر ة  ,ر ة تقتضي اإلحسان إىل ادلرحوم ,تستعمل تارة يف الر ة اجملردة ,وتارة يف
اإلحسان اجملرد ,وتارة يف اإلحسان اجملرد عن الر ة ( )  ,و من أمساء اهلل تعاىل :الرمحن و الرحيم
 ,وعلا امسان مشتقان من الرمحة  ,الرمحن خاص هلل ال يسمى بو غَته وال يوصف ,والرحيم
يوصف بو غَت اهلل تعاىل( ) .

(
(
(
(
(

) انظر :تفسَت ابن كثَت ,ٜٔٚ/ٛتفسَت السعدي  , ٛٚٙالثمر اجملتٌت سلتصر شرح أمساء اهلل احلسٌت .ٔٚ
) سورة البقرة.ٕٔٙ :
) سورة ادللك.ٕٛ :
) انظر تاج العروس ٕٖ.ٕٕ٘/
) النهاية يف غريب احلديث واألثر ٕ.ٕٔٓ /
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معنى الرحمة في اإلصطالح:

اهلل عز وول ذو رمحة عظيمة وسعت كل شي  ,واختص عباده ادلتقُت بكمال رمحتو( ).

صفة الرحمة عند المفسرين:

ال النيب  ( : دلا ضى اهلل اخللق ,كتب كتابا عنده :غلبت ,أو ال سبقت رمحيت

غضيب ,فهو عنده فوق العرش ( ) ) ,فاهلل عز وول يرحم مجيع عباده عامة  ,مؤمنهم وكافرىم,
بإنزال الكتب عليهم  ,وأرسل الرسل إليهم  ,ال تعاىل:

ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﱠ ,وسخر ذلم مايف السموات ومايف األرض  ,فقال :ﱡﭐﳓﳔﳕﳖﳗ
( )

ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ ,وخص ادلؤمنُت منهم برمحتو ,ال سبحانو :ﱡﭐ ﳠ ﳡ ﳢ ﱠ
( )

( )

يهديهم سبلو ,يستجيب دعاءىم ,يوفقهم لماعتو  ,يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبُت ,غلزل
ذلم األور وادلثوبة ,يرمحهم يف الدنيا بقبول توبتهم  ,ويف اآلخرة يدخلهم برمحتو ونتو( ) .
اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة الرحمة:
ٔ) عدم اليأس والقنوط من رمحة اهلل وادلسارعة يف التوبة واإلنابة عند اخلمأ  ,ال تعاىل:
ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱬﱭ ﱠﭐ .
( )

ٕ) اإلوتهاد يف الدعاء وطلب الرمحة من اهلل  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱﲲﲳ ﱠ فمن رمحو اهلل سخر لو مايف ىذا الكون العظيم من النعم.ﭐ
( )

( ) انظر  :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للسعدي ٕٓٓ.
( ) أخروو البخاري يف صحيحو ,كتاب التوحيد  ,باب ولو تعاىل :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠﭐ ﭐ ٔٙٓ /ٜ
,حديث ر م ( ٖ٘٘ , ) ٚوأخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب التوبة  ,باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبو
ٗ ,ٕٔٓٚ /حديث ر م ( ٔ٘. )ٕٚ
( ) سورة األنبياء.ٔٓٚ :
( ) سورة اجلاثية.ٖٔ :
( ) سورة األحزاب.ٖٗ:
( ) انظر :تفسَت السعدي  ,ٖٜٗتفسَت المربي .ٔٚٔ /ٜ
( ) األنعام .٘ٗ :
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المسألة السابعة :الخلق:
وردت صفة اخللق يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱒﱔﱕﱖ
ﱓ
ﱑ

( )

ﱜﱞﱟﱠ
ﱝ
ﱠ و ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱤﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱥ
ﱡﱢﱣ

( )

ﱠ و ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱠﭐ.
( )

صفة الخلق في اللغة:ﭐ

"( اخللق ) ابتداع الشيء على مثال مل يسبق إليو  ,و اخللق يف كالم العرب على
ووهُت :أحدعلا اإلنشاء على مثال أبدعو ,واآلخر التقدير( ) " .
معنى الخلق في اإلصطالح:

اخللق  :ابتداء تقدير النشء  ,فاهلل تعاىل خالقها ومنشئها و متممها ومدبرىا( ).

صفة الخلق عند المفسرين:
اهلل عز ول وصف نفسو ب صفة اخللق وىي من الصفات الفعلية الثابتة من الكتاب
ىذا الكون اذلائل العظيم ادلتقن
والسنة  ,اهلل عز وول بقدرتو أوود ادلخلو ات من عدم  ,ف
يعرفنا بأنو مل يوود صدفة ,بل أن من خلقو وأووده وأبدعو ىو اخلالق العظيم القادر القوي,
خلقو وفق نظام د يق  ,لذلك فإن الناظر ادلتبصر يف خلق اهلل ال يرى إال الكمال واإلتقان ,ولو
ﱜﱞﱟ ﱠﱡ
ﱝ
حبث عن عيب يف اخللق ألعجزه  ,ال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱤﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴ
ﱥ
ﱢﱣ
ﱵﱶ( ) ﱠ
(
(
(
(
(
(
(

( )

.

) سورة فاطر. ٕ :
) سورة ادللك.ٕ :ﭐ
) سورة ادللك.ٖ :
) سورة ادللك.ٔٗ :
) هتذيب اللغة . ٔٙ/ٚ
) انظر :تفسَت أمساء اهلل احلسٌت للزواج .ٖٙ
) سورة ادللك ٖ.ٗ/
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اآلثار اإليمانية لإليمان بصفة الخلق:

ٔ) اإلؽلان باخلالق سبحانو يستلزم اإلؽلان بوحدانية اهلل وألوىيتو وإفراده بالعبادة  ,ال تعاىل:ﭐ

ﳀ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ( ) ﱠ.
ﳁ
ﭐﱡﭐﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ
ٕ) التفكر يف خلق اهلل تعاىل وملكوتو يقود إىل إؽلان راسخ باهلل اخلالق سبحانو  ,ال تعاىل:
ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ( ) ﱠ

ٖ) اإلؽلان بامسو اخلالق يقتضي اإل رار بعلم اخلالق سبحانو جبزئيات خلقو صغَتىا وكبَتىا ,
ﱅﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱆ

ﱑﱒ ( ) ﱠ .

(
(
(
(

) انظر :الثمر اجملتٌت سلتصر شرح أمساء اهلل احلسٌت٘ , ٜالعقيدة يف اهلل . ٔٓٛ
) سورة لقمان.ٔٔ :
) سورة آل عمران.ٜٔٓ :
) سورة ادللك.ٔٗ/ٖٔ :

- 34 -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

المبحث الثاني  :توحيد األلوىية
و فيو مطالب :
المطلب األولى  :التوكل .
المطلب الثانية  :الخشية .
المطلب الثالثة  :الشكر .
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توحيد األلوىية
توحيد األلوىية ويسمى :توحيد الملب والقصد  ,توحيد العبادة  ,وىو إفراد اهلل تعاىل
بالعبادة وترك عبادة ما سواه ,وىو متضمن لتوحيد الربوبية ,ألن من عبد اهلل ومل يشرك بو شيئًا
فهذا يدل على أنو د اعتقد بأن اهلل ىو ربو و ال رب غَته.
واإل رار بربوبية اهلل وحده ال يكفي للدخول يف دين اإلسالم  ,فادلشركُت كانوا مقرين بربوبية
ﲧ
اهلل ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲨ

ﲩﲪ( ) ﱠ  ,وإفراد اهلل ول وعال بالتعبد ىو ربقيق لكلمة ( ال إلو إال اهلل ) ,
فال يصح توحيد الربوبية بدون توحيد األلوىية ,وكذلك ال يصح توحيد األلوىية بدون توحيد
الربوبية  ,و د كانت دعوة الرسل مجيعهم ىي الدعوة إىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه
من األوثان واألصنام  ,ألن أكثر أىل األرض مقرين بأن اهلل رهبم وخالقهم وراز هم  ,ولكن
و ع الشرك يف صرف عبادهتم لغَت اهلل تعاىل( ) .
المطلب األول  :التوكل :
ورد ذكر التوكل يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ( ) ﱠ.
ﱦ
معنى التوكل في اللغة:
وكلت أمري إ ليو  :أي أجلأتو إليو واعتمدت عليو  ,وسلمتو أمري  ,و الوكل :ىو الذي
يكل أمره إىل غَته ( ) .

معنى التوكل في اإلصطالح:

ىو صدق اإلعتماد على اهلل  ,وتفويض األمر إليو.

(
(
(
(

) سورة العنكبوت .ٙٔ :
) انظر :القول ادلفيد يف كتاب التوحيد ٔ , ٔٗ/سلتصر معارج القبول ٖ. ٛ
) سورة ادللك.ٕٜ :
) انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ٘ ,ٕٕٔ/لسان العرب ٔٔ.ٖٚٗ /
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معنى التوكل عند المفسرين:
التوكل على اهلل ىو صدق اإلعتماد على اهلل عز وول  ,والثقة بو  ,واإلطمئنان لو,
وطلب الكفاية منو وحده  ,وعل اهلل التوكل عليو شرطا لصحة اإلؽلان  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﳌ

من توكل على اهلل كفاه ما أعلو من أمر دينو
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ( ) ﱠ ,ف
ودنياه  ,ومن توكل على غَته خذلو اهلل ووعل أمره إىل من توكل عليو فخاب وخسر .
ومن أسرار ا ًتان الفرج بالكرب واليسر بالعسر :أن الكرب إذا اشتد وعظم  ,وحصل للعبد
اإلياس من كشفو من وهة ادلخلو ُت ,تعلق لبو باهلل وحده ,وىذا ىو حقيقة التوكل على اهلل,
وىو من أعظم األسباب اليت ينفرج هبا الكرب  ,والتوكل على اهلل ال ينايف العمل باألسباب إذا
صدق اعتماد القلب على اهلل( ) .
اآلثار اإليمانية للتوكل على اهلل:

ٔ) حفظ اهلل دلن توكل عليو من الشيمان الرويم  ,ال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ( ) ﱠ.
ٕ) التوكل على اهلل من أسباب الرزق  ,ال  ( : لو أنكم كنتم توكلون على اهلل حق توكلو
لرز تم كما يرزق المَت تغدو مخاصا وتروح بمانا( ) ).
ٖ) من صدق توكلو على اهلل كفاه اهلل ومحاه  ,ال تعاىل :ﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜﭐ( ) ﱠ .

( ) سورة ادلائدة .ٕٖ :
( ) تفسَت ابن كثَت ٖ , ٙٗ/معارج القبول ٕ , ٗٗ٘ /وامع العلوم واحلكم ٔ. ٜٖٗ /
( ) سورة النحل.ٜٜ :
( ) أخروو الًتمذي يف سننو  ,أبواب الزىد  ,باب يف التوكل على اهلل ٗ ,ٖ٘ٚ /حديث ر م ( ٖٕٗٗ )  ,وأخروو ابن
ماوو يف سننو ,كتاب الزىد ,باب التوكل واليقُت ٕ , ٖٜٔٗ /حديث ر م ( ٗ , ) ٗٔٙصححو األلباين يف صحيح
اجلامع ٕ , ٜٖٕ /حديث ر م ( ٕٗ٘٘ ) .
( ) سورة المالق.ٖ :
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المطلب الثانية  :الخشية :
ورد ذكر اخلشية يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ( ) ﱠ.
معنى الخشية في اللغة:

" اخلشية :اخلوف( ) " .

معنى الخشية في اإلصطالح :

خشية وخوف تكون يف القلب ,تظهر آثارىا على اجلوارح باالطلفاض والسكون( ) .

الفرق بين الخوف والخشية:
اخلوف :ىرب القلب من حلول ادلكروه عند الشعور بو.
اخلشية :اصلماع وانقباض وسكون  ,واخلوف حركة  ,واخلشية أخص من اخلوف وتكون للعلماء
العارفُت باهلل ( ) .
معنى الخشية عند المفسرين:ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ

خشية اهلل تعاىل من أول أعمال القلوب اليت تقوم عليها العبادة  ,فهي من العبادات
القلبية اليت تعُت ادلؤمن على مرا بة اهلل يف اخللوة  ,واخلشية يف حال الغيبة عن الناس ,أعلى
مراتب ادلرا بة هلل  ,وكلما كان العبد أكثر علما ومعرفة باهلل عز وول اشتدت خشيتو من اهلل
تعاىل  ,ال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ( ) ﱠ  ,فمن آمن بقدرة اهلل و وتو
وأنو شديد ذو انتقام  ,وأنو خلق اجلنة والنار  ,أورثو ذلك خوفا وخشية منو  ,واالستعداد للقاء
من ؼلافو وؼلشاه  ,وغلازي اهلل أىل خشيتو يوم القيامة برضاه عنهم ودخول ونتو  ,ال تعاىل:

( ) سورة ادللك.ٕٔ :
( ) هتذيب اللغة  ,ٜٔٗ /ٚمعجم مقاييس اللغة ٕ.ٔٛٗ/
( ) انظر :أضواء البيان .٘ٗٚ/ٚ
( ) انظر :مدارج السالكُت ٔ.٘ٓٛ/
( ) فاطر .ٕٛ:
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ﱡﭐﱝ ﱞﱟ ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ( ) ﱠ( ) .
اآلثار اإليمانية المترتبة عند الخشية من اهلل:
ٔ) اخلشية من اهلل خلق ال يتصف بو إال عباد اهلل ادلتقُت وأوليائو احملسنُت العارفُت بو.
ٕ) اخلشية من اهلل تبعد اإلنسان عن الو وع يف ادلعاصي والسيئات .
ٖ) اخلشية من اهلل سبب إلخالص العمل هلل تعاىل  ,ال النيب  ( : أن زبشى اهلل كأنك
تراه ,فإنك إن ال تكن تراه فإنو يراك ( ) ) .
المطلب الثالث  :الشكر:

ورد ذكر الشكر يف سورة ادللك يف ولو تعاىل:ﱡﭐﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ

ﳍﳏﳐﳑ( ) ﱠ.
ﳎ
ﳌ
معنى الشكر في اللغة:
الشكر ,بالضم :عرفان اإلحسان ونشره  ,والشكر على ثالثة أضرب :شكر بالقلب,
وىو تصور النعمة ,وشكر باللسان ,وىو الثناء على ادلنعم ,وشكر باجلوارح ,وىو مكافأة

النعمة بقدر استحقا و ( ) .

معنى الشكر في اإلصطالح:

اعًتاف القلب بنسبة النعمة إىل منعمها عز وول مع احملبة و اخلضوع لو واستعماذلا يف
طاعتو.
والشكر مبني على خمس قواعد:

"خضوع الشاكر للمشكور  ,وحبو لو  ,واعًتافو بنعمتو  ,وثناؤه عليو هبا  ,وأن ال
يستعملها فيما يكره( ) " .
(
(
(
(
(

) سورة البينة.ٛ :
) انظر  :أضواء البيان  , ٘٘/ٜتفسَت السعدي  , ٙٛٛالتحرير والتنوير ٖٓ , ٚٚ/مدارج السالكُت ٔ. ٔ٘ٙ/
) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اإلؽلان  ,باب اإلسالم ماىو وبيان خصالو ٔ , ٗٓ/حديث ر م (ٓٔ).
) سورة ادللك.ٕٖ :
) انظر :تاج العروس ٕٔ , ٕٕٗ /القاموس احمليط ٔ.ٜٗٔ/
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معنى الشكر عند المفسرين:
نعم اهلل علينا كثَتة ال تعد وال ربصى ,اهلل عز وول ىو ادلتفضل علينا بكل أنواع النعم ,
فهو اخلالق والرازق  ,سخر لنا مايف السموات ومايف األرض  ,فهو وحده سبحانو ادلستحق
للحمد والشكر  ,وشكر اهلل مقًتن بإؽلان العبد ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﳁﳂ ﳃﳄ ﳅ

ﳇ ( ) ﱠ  ,الشكر فوق الرضا وىو من أعلى ادلقامات ألنو يتضمن الصرب ,
ﳈ
ﳆ
ويتضمن التوكل واإلنابة واحلب واإلخبات واخلشوع والرواء

 ,والشكر سبب لزيادة النعم

وبقاءىا ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ( ) ﱠ  ,وأعظم الشكر ىو طاعة
ادلنعم سبحانو وتعاىل وإفراده بالعبادة  ,وأعظم ما يعُت على عبادة الشكر ىو استحضار كمال
اهلل وغناه ادلملق  ,وكمال درتو وسعة رمحتو ولمفو  ,والتأمل يف ىذا الكون العظيم وكيف
سخره اهلل لعباده  ,وضد الشكر الكفر ووحود نعم اهلل ( )  ,والشكر سبيل رسل اهلل وأنبيائو
فهذا نبينا  عرف نعم اهلل عليو فقام حبق العبودية هلل عز وول شكرا واعًتافا بفضل اهلل عليو
 ,عن عائشة رضي اهلل عنها :أن نيب اهلل  كان يقوم من الليل حىت تتفمر دماه ,فقالت
عائشة :مل تصنع ىذا يا رسول اهلل ,و د غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ال( :
أفال أحب أن أكون عبدا شكورا ( ) ) .

( ) مدارج السالكُت ٕ.ٕٖٗ/
( ) سورة النساء.ٔٗٚ :
( ) سورة إبراىيم.ٚ :
( ) انظر :مدارج السالكُت ٔ ,ٔ٘ٚ/تفسَت السعدي ٗ. ٚ
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب تفسَت القرآن ,

باب ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ  , ٖٔ٘/ٙحديث ر م ( . ) ٖٗٛٚ
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اآلثار اإليمانية المترتبة على شكر اهلل:
ٔ) شكر العبد إحسان منو إىل نفسو دنيا وأخرى

 ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ( ) ﱠ .
ٕ) شكر اهلل على نعمو سبب زيادة النعم وبقاءىا.
ٖ) الشكر سبب لنيل رضى اهلل ,ال تعاىل :ﱡﭐﱶﱷﱸﱹ( ) ﱠ.

( ) سورة النمل.ٗٓ:
( ) سورة الزمر.ٚ :
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الفصل الثاني /اإليمان بالمالئكة
و الكتب و الرسل
و فيو مطالب :
المطلب األول  :اإليمان بالمالئكة .
المطلب الثاني  :اإليمان بالكتب .
المطلب الثالث  :اإليمان بالرسل .
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المطلب األول  :اإليمان بالمالئكة:
ﲛﲝﲞﲟ
ﲜ
تضمنت سورة ادللك ذكر ادلالئكة يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ( ) ﭐﱠ

واإلؽلان بادلالئكة ىو الركن الثاين من أركان اإلؽلان ,ال النيب  ( : اإلؽلان أن تؤمن باهلل

ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,ولقائو ,وتؤمن بالبعث اآلخر( ) ).

معنى المالئكة لغة:

مالئكة :مفرده ملك  ,وأصلو مألك و مألك :الرسالة  ,وتصرفوا يف لفظو فقالوا ملك ,

ومسيت ادلالئكة مالئكة بالرسالة ,ألهنا رسل اهلل بينو وبُت أنبيائو( ) .

معنى المالئكة اصطالحاً:
خلق من خلق اهلل تعاىل ,خلقهم اهلل عز وول من نور ,عباد مكرمون ,ال يعصون اهلل
ما أمرىم ويفعلون ما يؤمرون ,ال يوصوفون بالذكورة وال باألنوثة ,ال يأكلون وال يشربون ,وال
ؽللون وال يتعبون وال يتناكحون وال يعلم عددىم إال اهلل( ) .
معنى المالئكة عند المفسرين:

"ادلالئكة سللو ات نورانية مساوية رلبولة على اخلَت ادرة على التشكل يف خرق العادة
ألن النور ابل للتشكل يف كيفيات وألن أوزاءه ال تتزاحم ونورىا ال شعاع لو فلذلك ال تضيء
إذا اتصلت بالعامل األرضي وإظلا تتشكل إذا أراد اهلل أن يظهر بعضهم لبعض رسلو وأنبيائو على
ووو خرق العادة .و د وعل اهلل تعاىل ذلا وة التووو إىل األشياء اليت يريد اهلل تكوينها فتتوىل
التدبَت ذلا( )".

( ) سورة ادللك.ٛ :
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب تفسَت القرآن  ,باب ولو  :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ ﭐ , ٔٔ٘/ٙ
حديث ر م (  ,) ٗٚٚٚوأخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اإلؽلان  ,باب اإلسالم ماىو وبيان خصالو ٔ, ٗٓ/
حديث ر م (ٓٔ) .
( ) العُت ٘ , ٖٛٓ/ادلصباح ادلنَت ٔ ,ٔٛ/تفسَت المربي ٔ.ٗٚٗ/
( ) انظر :لوامع األنوار البهية ٔ , ٗٗٚ/عامل ادلالئكة األبرار ٔ.ٖٔ/
( ) التحرير والتنوير ٔ.ٖٜٛ/
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و غلب اإلؽلان اجلازم هبم مجيعا إمجاال وتفصيال ,وأما تفصيال فيجب اإلؽلان مبن مساه اهلل
ورسولو  منهم  ,كجربيل ادلوكل بالوحي ,وميكائيل ادلوكل بادلمر ,وإسرافيل ادلوكل بالنفخ يف
الصور ,وملَك ادلوت ادلوكل بقبض األرواح ,ومالك خازن النار ,ورضوان خازن اجلنة ,ومل َكي
القرب منكر ونكَت.
ال ػلصي عددىم إال اهلل عز وول  ,ال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ( ) ﱠ  ,وادلالئكة
عباد اهلل اختارىم واصمفاىم ,ذلم مكانة عند رهبم  ,ال يعصون اهلل ويفعلون ما يأمرون  ,فمن
عادى واحدا من ادلالئكة فقد عادى اهلل ومجيع ادلالئكة ,ال تعاىل  :ﱡﭐ ﱺ ﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ

ﲘ( ) ﱠ: ) (.
أقسام المالئكة ( ):
ٔ) ادلوكل بالوحي  :وىو الروح األمُت وربيل عليو السالم.
ٕ) ادلوكل بالقمر وتصاريفه :وىو ميكائيل عليو السالم.
ٖ) ادلوكل بالصور  :وىو إسرافيل عليو السالم.
ٗ) ادلوكل بقبض األرواح  :وىو ملك ادلوت وأعوانو.
٘) ادلوكل حبفظ العبد يف كل حاالتو  :وىم ادلعقبات.
 )ٙادلوكل حبفظ عمل العبد من خَت وشر :وىم الكرام الكاتبون.
 )ٚادلوكلون بفتنة القرب :وىم منكر ونكَت.
 )ٛادلوكلون بالنمفة يف الرحم.
 )ٜمحلة العرش.
( ) سورة ادلدثر .ٖٔ :
( ) سورة البقرة.ٜٛ/ٜٚ :
( ) انظر :القول ادلفيد يف كتاب التوحيد ٕ , ٗٔٓ/معارج القبول بشرح سلم الوصول ٕ , ٙ٘ٛ/عامل ادلالئكة األبرار
ٔ.ٙٛ/
( ) انظر  :معارج القبول ٕ.ٙ٘ٛ/
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ٓٔ) مالئكة سياحون يتبعون رلالس الذكر.
ٔٔ) ادلوكل باجلبال .
ٕٔ) زوار البيت ادلعمور.
ٖٔ) مالئكة صفوف ال يفًتون ,و يام ال يركعون ,وركع وسجد ال يرفعون ,ومنهم غَت ذلك.
ٗٔ) خزنة اجلنة  :ومقدمهم رضوان عليو السالم.
٘ٔ) خزنة وهنم  :وىم الزبانية ,ورؤساؤىم تسعة عشر ,ومقدمهم مالك عليو السالم ,
"وخزنة وهنم ,سود وووىهم ,كاحلة أنياهبم ,د نزع اهلل من لوهبم الرمحة ,ليس يف لب واحد
منهم مثقال ذرة من الرمحة ,لو طَت المَت من منكب أحدىم لمار شهرين بل أن يبلغ منكبو
اآلخر( )" .
ثمرات اإليمان بالمالئكة:
ٔ) اإلؽلان بأن كل شخص معو ملكان يكتبان عمله  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱡ ( ) ﱠ فليحذر العبد أن يكتب ادللكان عنو ما يسوءه يوم القيامة.
ٕ) ادلالئكة سللو ات عظيمة  ,تدل على عظمة خالقها و درتو سبحانو ,ال تعاىل :ﭐ
ﲡﲣﲤﲥﲦ
ﲢ
ﲛﲝﲞﲟﲠ
ﲜ
ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲧ ﲨ ( )ﱠ .

ٖ)ﭐ ﭐ رمحة اهلل تعاىل بعباده  ,حيث وكل من ىؤالء ادلالئكة من يقوم حبفظو ورعايتو ,ال تعاىل:
ﲚ ﭐ( ) ﱠ
ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲛ

ٗ) خزنة وهنم غالظ شداد ,د نزع اهلل من لوهبم الرمحة  ,فليحذر العبد من سلالفة أوامر اهلل
اليت تكون سببا يف دخولو النار عياذا باهلل.

(
(
(
(

) تفسَت ابن كثَت .ٔٙٛ/ٛ
) سورة ق . ٔٛ :
) سورة فاطر.ٔ :
) سورة الرعد .ٔٔ :
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المطلب الثاني  :اإليمان بالكتب :
تضمنت سورة ادللك ذكر الكتب يف ولو تعاىل  :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﭐ( )ﱠﭐ .
و اإلؽلان بالكتب ىو الركن الثالث من أركان اإلؽلان ,ال النيب  ( : اإلؽلان أن تؤمن باهلل
ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,ولقائو ,وتؤمن بالبعث اآلخر( ) ).ﭐ

معنى الكتب لغة:

الكتب :وىو مجعك بُت الشيئُت ,والكتاب :اسم دلا كتب رلموعا( ) .

معنى الكتب اصطالحا:

ىي الكتب اليت حوت كالم اهلل تعاىل.

معنى الكتب عند المفسرين :

منزل من عند اهلل عز وول على رسلو إىل عباده
التصديق اجلازم بأن مجيع ىذه الكتب ة
 ,وأهنا كالم اهلل عز وول تكلم هبا حقيقة  ,وال يصح إؽلان عبد إال باإلؽلان جبميع كتب اهلل
تعاىل  ,واإلؽلان دبا يف ىذه الكتب من األوامر والنواىي  ,فنؤمن دبا مسى اهلل تعاىل منها يف
كتابو من التوراة ادلنزلة على موسى عليو السالم  ,واإلصليل ادلنزل على عيسى عليو السالم ,
والزبور ادلنزل على داود عليو السالم  ,و صحف إبراىيم عليو السالم  ,و القرآن الذي أنزل
على نبينا  , و مجيع ما يف ىذه الكتب يصدق بعضها بعضا  ,و حوت ىذه الكتب الدعوة
إىل عبادة اهلل وحده وإىل حقوق اهلل وحقوق عباده ,وإىل األخالق الفاضلة  ,و اإلؽلان بالكتب
إظلا ىو لصالح الناس واخلروج هبم من الظلمات إىل النور ( ).

(
(
(
(

) سورة ادللك.ٜ :
) سبق زبرغلو  :صٖٗ.
) انظر  :هتذيب اللغة ٓٔ , ٛٚ/تاج العروس ٗ.ٔٓٔ/
) انظر :التحرير و التنوير ٔ , ٕٙٔ/معارج القبول ٕ ,ٙٚٔ/شرح العقيدة المحاوية .ٕٜٚ
- 46 -



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أفضل ىذه الكتب وأشرفها ىو القرآن العظيم  ,ادلنزل على أفضل الرسل زلمد عليو

الصالة والسالم  ,امتاز عن بقية الكتب بالبالغة والفصاحة إىل حد اإلعجاز ,و د تكفل اهلل حبفظو
من التحريف والتبديل  ,ال تعاىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ

( )

ﱠ.

اآلثار اإليمانية لإليمان بالكتب:
ٔ) إثبات صفة الكالم هلل تعاىل  ,وأن مايف ىذه الكتب ىو كالم اهلل حقيقة .
ٕ) مجيع ىذه الكتب اشتملت على الدعوة إىل توحيد اهلل وإفراده بالعبادة.
ٖ) فضل القرآن الكرمي على سائر الكتب ادلنزلة  ,ال عليو الصالة والسالم( :خَتكم من تعلم
القرآن وعلمو ( )) .
المطلب الثالث :اإليمان بالرسل :
تضمنت سورة ادللك ذكر الرسل يف ولو تعاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﭐ( )ﱠﭐ .
اإلؽلان بالرسل ىو الركن الرابع من أركان اإلؽلان ,ال النيب
ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,ولقائو ,وتؤمن بالبعث اآلخر( ) ).

 ( : اإلؽلان أن تؤمن باهلل

معنى الرسل في اللغة:

اإلرسال :التوويو  ,رسال  :متتابعة  ,رسل  :يدل على االنبعاث واالمتداد  ,الرسول:

الذي يتابع أخبار الذي بعثو  ,ومسي الرسول رسوال  :ألنو ذو رسالة ( ) .
معنى الرسل اصطالحا:
الرسول  :من أوحي إليو بشرع وأمر بتبليغو .

( ) سورة احلجر.ٜ :
( ) أخروو البخاري يف صحيحو  ,كتاب فضائل القرآن  ,باب " خَتكم من تعلم القرآن وعلمو " ,ٜٕٔ/ٙحديث ر م
( . ) ٕ٘ٓٚ
( ) سورة ادللك.ٜ :
( ) سبق زبرغلو  :صٖٗ.
( ) انظر :ادلصباح ادلنَت ٔ , ٕٕٙ/معجم مقاييس اللغة ٕ , ٖٜٖ/لسان العرب ٔٔ.ٕٖٛ/
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الفرق بين النبي والرسول:
الرسول :من أوحي إليو وأمر بالتبليغ  ,و النيب :من أوحي إليو ومل يؤمر بالتبليغ  ,فكل
رسول نيب  ,وليس كل نيب رسول( ).

معنى الرسل عند المفسرين( ):

إرسال الرسل من أعظم نعم اهلل على خلقو  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼﭐ ( )ﱠ  ,من عدل اهلل ورمحتو أنو ال يعذب عبده حىت تقام عليو احلجة  ,أرسل
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين و ليهدوىم إىل صراط اهلل تعاىل ادلستقيم  ,ويبينوا ذلم كيف
يعبدون اهلل وحده  ,والرسل دعوهتم واحدة وىي الدعوة إىل التوحيد وإىل دين اإلسالم وىو
دين مجيع الرسل .
ال يصح إؽلان العبد إال بإؽلانو جبميع رسل اهلل عليهم السالم  ,فمن كفر بواحد منهم
فقد كفر باهلل تعاىل وجبميع الرسل  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱻﱽ
ﱼ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺ

ﱾ ﱿ ﲀ( )ﱠ  " ,ومعٌت التفريق بُت اهلل ورسلو أهنم ينكرون صدق بعض
الرسل الذين أرسلهم اهلل ,ويعًتفون بصدق بعض الرسل دون بعض

باهلل( ) " .

 ,ويزعمون أهنم يؤمنون

وأفضل الرسل وخاسبهم ىو زلمد  , ال تعاىل :ﱡﭐ ﲽ ﲾﲿﳀ

ﳁﭐ ﭐ ( ) ﭐﱠ  ,أرسلو اهلل تعاىل إىل مجيع الناس اجلن واإلنس  ,العرب والعجم  ,ومجيع الرسل
الرسل السابقُت نسخت شرائعهم بشريعة النيب  , ال  ( : والذي نفس زلمد بيده ,ال
(
(
(
(
(
(

) لوامع األنوار البهية.ٜٗ/ٔ :
) انظر  :معارج القبول ٕ , ٙٚٙ/العقيدة يف اهلل ٗ. ٕٚ
) اإلسراء .ٔ٘ :
) سورة النساء .ٔ٘ٓ :
) التحرير والتنوير .ٜ/ٙ
) سورة األحزاب.ٗٓ :
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يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودي ,وال نصراين ,مث ؽلوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بو ,إال

كان من أصحاب النار( ) ) .
"حىت استتم بناءىم دبحمد
فهو الرسول إىل اخلالئق كلهم
ما المرئ أبدا خروج عن شريـ
مل يقبض ادلوىل تعاىل روحو
وأمت نعمتو وأكمل دينو
ومضى وأمتو بأ وم منهج

اآلثار اإليمانية لإليمان بالرسل:

أكرم بو للرسل ختم بناء
شلن تقل بسيمة الغرباء
ـعتو وهنج طريقو البيضاء
حىت أشاد الدين باإلعالء
وخللقو أداه أي أداء
وعلى زلجة ىديو البيضاء( )"
مبشرين ومنذرين و ليهدوىم إىل

ٔ) رمحة اهلل تعاىل وعنايتو بعباده حيث أرسل إليهم الرسل
صراط اهلل ادلستقيم.
ٕ) النيب  أفضل الرسل وخاسبهم  ,وشريعتو ناسخة جلميع الرساالت السابقة.
ٖ) من أطاع رسل اهلل عليهم السالم سعد يف الدنيا  ,وفاز بالنجاة من عذاب اهلل يف اآلخرة.

( ) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اإلؽلان  ,باب وووب اإلؽلان برسالة نبينا زلمد  , ٖٔٗ/ٔ حديث ر م
(ٖ٘ٔ) .
( ) معارج القبول ٔ.ٔٚ/
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الفصل الثالث /اإليمان باليوم اآلخر,
والقدر
وفيو مطالب :
المطلب األول  :اإليمان باليوم اآلخر .
المطلب الثاني  :اإليمان بالقدر .
المطلب الثالث  :مسائل األسماء و األحكام .
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المطلب األول  :اإليمان باليوم اآلخر:
تضمنت سورة ادللك ذكر اليوم اآلخر ,يف ولو تعاىل :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱒﱔﱕﱖ
ﱓ
ﱐﱑ

( )

ﱠﭐ  ,ﭐ ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥﳦ ﳧﳨﳩ ﳪﳫ

ﳬﳭﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ( )ﱠ.
ال  ( : أن تؤمن باهلل,
اإلؽلان باليوم اآلخر ىو الركن اخلامس من أركان اإلؽلان ,
ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,واليوم اآلخر ,وتؤمن بالقدر خَته وشره( ) ) .
معنى اليوم اآلخر في اللغة:

اليوم " :الو ت واحلُت( )" " ,آخر :األخَت  ,واآلخر بالفتح  :الواحد( )"" ,وما مل يكن

لو ثالث فما فوق ذلك يل  :األول واآلخر( )".

معنى اليوم اآلخر اصطالحا:
اليوم اآلخر :ىو يوم القيامة  ,وىو اليوم الذي يقوم فيو الناس لرب العادلُت للجزاء

واحلساب( ).

اليوم اآلخر عند المفسرين:
اإلؽلان باليوم اآلخر ,أحد أركان اإلؽلان الستة ,اليت ال يصح إؽلان العبد بدونو  ,وىو ما
يكون بعد ادلوت شلا أخرب بو اهلل تعاىل يف كتابو ,أو أخرب بو رسولو  من أىوال ادلوت ,والقرب
( ) سورة ادللك.ٕ:
( ) سورة ادللك.ٕٗ :
( ) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب اإلؽلان  ,باب معرفة اإلؽلان واإلسالم والقدر وعالمة الساعةٔ ٖٙ/حديث ر م
(.)ٛ
( ) ادلصباح ادلنَت.ٕٙٛ/ٕ :
( ) ادلصباح ادلنَت.ٚ/ٔ :
( ) الفروق اللغوية ٗ.ٕٜ
( ) انظر :القول ادلفيد على كتاب التوحيد ٕ.ٕٚ/
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وادلو ف ,واجلنة والنار ,وكثَتا ما يقرن اهلل تعاىل اإلؽلان بو باإلؽلان باليوم اآلخر ؛ ألن اإلؽلان
باليوم اآلخر ػلمل اإلنسان إىل االمتثال ألوامر اهلل  ,ودبعرفة ما يكون يف اليوم اآلخر من اجلنة
والنار واحلساب واجلزاء  ,غلعل العبد دائما مستعدا ذلذا اليوم ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﭐ ﭐ ( )ﱠ باألعمال
الصاحلة  ,طمعا يف اجلنة وخوفا من النار ,فمن مل يؤمن باليوم اآلخر عاش يف غفلة  ,ومل يبايل
بأي عمل يعملو ألنو ال يروو ثوابا وال ؼلاف عقابا  ,ويأخذه ادلوت على حُت غفلة  ,فيتحسر
ويندم ولكن بعد فوات األوان  ,ال تعاىل :ﭐ
ﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ

ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﭐ ( )ﱠ  ,فالدار اآلخرة ىي
الدار احلقيقية  ,وىي احلياة الدائمة  ,فهذه الدنيا ستنقضي ال زلالة( ) .
اآلثار اإليمانية باإليمان باليوم اآلخر:
ٔ) اإلؽلان باليوم اآلخر لو األثر البالغ يف حياة اإلنسان ,يرا ب اهلل يف أفعالو  ,ويسعى واىدا
يف كل عمل يقربو من اهلل تعاىل طمعا يف ثوابو ودخول ونتو.
ٕ) اإلؽلان باليوم اآلخر غلعل العبد راضيا مممئنا  ,ال ؼلاف إال اهلل  ,ألنو يعلم أن ىذه الدنيا
زائلة  ,وأن اجلزاء واحلياة األبدية ليست ىنا.
ٖ) تسلية للمؤمن عما يفوتو يف الدنيا دلا يرووه من اخللف وحسن العا بة يف اآلخرة.

( ) سورة البقرة.ٕٙ :
( ) سورة ادلؤمنون.ٜٜ :
( ) انظر  :القول ادلفيد على كتاب التوحيد ٕ , ٕٚ/تفسَت السعدي .ٖٚ
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المطلب الثاني  :اإليمان بالقدر:
بينت سورة ادللك أن العبد ال ؼلرج عن در اهلل يف ولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱏﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ( ) ﱠ.
اإلؽلان بالقدر ىو الركن السادس من أركان اإلؽلان  ,ال  ( : أن تؤمن باهلل ,ومالئكتو,
وكتبو ,ورسلو ,واليوم اآلخر ,وتؤمن بالقدر خَته وشره( ) ) .
"والسادس اإلؽلان باأل دار فأيقنن هبا وال سبار
والكل يف أم الكتاب مستمر( ) "
فكل شيء بقضاء و در
معنى القدر في اللغة:
القدر :القضاء واحلكم  ,وتدبَت األمر ,و مقدار الشيء ( ).
معنى القدر في اإلصطالح:
ما سبق بو العلم ,وورى بو القلم شلا ىو كائن إىل األبد ,وأن اهلل تعاىل در مقادير
اخلالئق ,وما يكون من األشياء بل أن تكون يف األزل  ,وعلم سبحانو أهنا ستقع يف أو ات
معلومة عنده تعاىل  ,وعلى الصفة اليت يريدىا سبحانو( ) .
معنى القدر عند المفسرين:

ال يصح إؽلان العبد إال بإؽلانو بالقدر خَته وشره  ,واإلؽلان بالقدر ىو :أن يؤمن العبد
أن اهلل عز وول خلق األشياء كلها ,و درىا وكتبها بل أن ؼللق السماوات واألرض خبمسُت
ألف سنة  ,عن النيب  ال  ( :كتب اهلل مقادير اخلالئق بل أن ؼللق السماوات واألرض
خبمسُت ألف سنة ,ال :وعرشو على ادلاء( ) ).

( ) سورة ادللك.ٕٛ :
( ) سبق زبرغلو  :صٔ٘.
( ) معارج القبول ٖ.ٜٔٚ/
( ) انظر :القاموس احمليط ٓ , ٗٙتاج العروس ٖٔ. ٖٚٓ /
( ) انظر  :القضاء والقدر ٕٔ.
( ) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب القدر  ,باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم ٗ , ٕٓٗٗ /حديث ر م
(ٖ٘.) ٕٙ
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ال بعض العلماء  :القدر سر من أسرار اهلل ,مل يملع اهلل عليو أحدا  ,ال ملكا مقربا  ,وال نبيا
مرسال  ,إال ما أوحاه اهلل عز وول إىل رسلو  ,أو و ع فعلم بو الناس  ,ال تعاىل:
ﱡﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ( ) ﱠ ﭐ.
واهلل تعاىل أعلم دبا الناس عاملون ,فهو خالقهم وخالق أعماذلم  ,وأنعم عليهم بالعقل  ,و
آتاىم من اإلرادات والقدرة اليت تقع هبا أعماذلم  ,وبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ,
أمرىم وهناىم  ,ورىبهم ورغبهم  ,ووعل عليهم حفظة كاتبُت يكتبون أعماذلم  ,فيًتتب
وزاؤىم على عملهم الوا ع بإرادهتم و درهتم ,فمن أحسن فلو الثواب ,ومن أساء استحق
أحدا ( ) .
العقاب ,وال يظلم ربك ً
"واألسباب تنفع ,إذا مل يعارضها القضاء والقدر ,فإذا واء القضاء والقدر ,تالشى كل سبب,
وبملت كل وسيلة ,ظنها اإلنسان تنجيو( ) ".
واإليمان بالقدر لو أربعة أركان ,يجب اإليمان بها جميعا وىي:

األول :اإلؽلان بعلم اهلل تعاىل .
الثاين :اإلؽلان بكتابة اهلل يف اللوح احملفوظ لكل ما ىو كائن إىل يوم القيامة.
الثالث :اإلؽلان دبشيئة اهلل النافذة و درتو التامة .
الرابع :خلقو تبارك وتعاىل لكل مووود  ,و ال شريك لو يف خلقو ( ).
اآلثار اإليمانية لإليمان بالقدر:

ٔ) اإلؽلان بالقدر غلعل اإلنسان راضيا مممئنا ,فلن يصيبو إال ماكتب اهلل لو  ,ال تعاىل:
ﱿﲁﲂﲃ
ﲀ
ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﲄ( ) ﱠ .
(
(
(
(
(

) سورة لقمان.ٖٗ:
) انظر  :القول ادلفيد على كتاب التوحيد ٕ.ٖٗٔ/
) تفسَت السعدي ٓ.ٙٙ
) انظر  :القضاء والقدر.ٕٙ
) سورة التوبة.٘ٔ:
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ٕ) ال يندم وال يتحسر على ما فاتو من رزق يف الدنيا  ,وال يفرح وال يتفاخر دبا أعماه اهلل عز
وول  ,ألن اهلل تعاىل ىو الذي ضى و در.
ٖ) تعلق القلب باهلل عز وول وحده  ,ألن اهلل تعاىل بيده الضر والنفع .
المطلب الثالث  :مسائل األسماء و األحكام :

مسائل اإلؽلان والكفر :ىي من مسائل األمساء واألحكام  ,اليت يتعلق هبا الوعد والوعيد
اهلل
يف الدار اآلخرة ,وتتعلق هبا ادلواالة وادلعاداة  ,والقتل والعصمة وغَتىا من األحكام  ,ف
سبحانو أووب اجلنة للمؤمنُت ,وحرم اجلنة على الكافرين( ) .
وادلراد باألمساء واألحكام  :أمساء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق  ,ويف أحكام
ىؤالء يف الدنيا واآلخرة( ) .
مسألة اإليمان:

ورد ذكر اإلؽلان يف سورة ادللك يف ولو تعاىل :ﭐ ﭐ ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱧﱨﱩﱪﱫﱬ( ) ﱠ.
ﱦ
واإلؽلان باهلل ىو الركن األول من أركان اإلؽلان :ال  ( : أن تؤمن باهلل ,ومالئكتو ,وكتبو,
ورسلو ,واليوم اآلخر ,وتؤمن بالقدر خَته وشره( ) ) .
معنى اإليمان في اللغة:

" اإلؽلان :التصديق ,وىو الذي وزم بو ( ) "  " ,آمنت باهلل إؽلانا  :أسلمت لو( ) ".

معنى اإليمان في اإلصطالح:

ىو التصديق اجلازم ,واإل رار الكامل ,واالعًتاف التام؛ بووود الو تعاىل وربوبيتو وألوىيتو
وأمسائو وصفاتو ,واستحقا و وحده العبادة.
(
(
(
(
(
(

) رلموع الفتاوى ٕٔ.ٗٙٛ /

) انظر :رلموع الفتاوى ٖٔ.ٖٛ/
) سورة ادللك.ٕٜ :
) سبق زبرغلو :صٔ٘.
) تاج العروس.ٔٛٙ /ٖٗ :
) ادلصباح ادلنَت ٔ.ٕٗ/
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معنى اإليمان عند المفسرين:
من أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة  :اإلؽلان باهلل تعاىل وحده  ,وتصديق رسولو 
واإلؽلان دبا واء بو  ,ال تعال :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲂﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ( ) ﱠ  ,وحقيقة
ﲃ
ﲀﲁ
اإلؽلان ,أن يعرف ربو  ,ويبذل وهده يف معرفة أمسائو وصفاتو ,وحبسب معرفتو بربو يكون
إؽلانو ,فكلما ازداد معرفة بربو ازداد إؽلانو وكلما نقص ,نقص  ,وأ رب طريق يوصلو إىل ذلك,
تدبر صفاتو وأمسائو من القرآن.
و د بشر اهلل تعاىل أىل اإلؽلان به بأن ذلم من ثواب اهلل على طاعتهم إياه تضعيفا كثَتا,
وذلك ىو الفضل الكبَت من اهلل لو م  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ( ) ﱠ .
و اإلؽلان باهلل سبحانو وتعاىل :ىو التصديق اجلازم بووود اهلل وربوبيتو ول وعال  ,واتصافو
بكل صفات الكمال ,ونعوت اجلالل ,واستحقا و وحده العبادة ,واطمئنان القلب بذلك ,
والتزامو بأوامر اهلل تعاىل ,واوتناب نواىيو.
ومن اإلؽلان باهلل اإلؽلان بوحدانيتو وألوىيتو وأمسائو وصفاتو ,وذلك باإل رار بأنواع التوحيد
الثالثة ,واعتقادىا ,والعمل هبا ,وىذه األنواع ىي :توحيد الربوبية ,توحيد األلوىية  ,توحيد
األمساء والصفات ( ).
واإلؽلان يزيد وينقص  ,يزيد بالماعة وينقص بادلعصية  ,و الناس متفاوتون يف الدين بتفاوت
اإلؽلان يف لوهبم ,متفاضلون فيو  ,وكما يتفاوتون يف مبلغ اإلؽلان يف لوهبم فإهنم يتفاوتون
أيضا يف أعمال اإلؽلان الظاىرة( ) .

(
(
(
(

) سورة النحل.ٜٚ :
) سورة األحزاب.ٗٚ :
) انظر  :تفسَت السعدي ٖ٘  ,تفسَت المربي  ,ٕٔٙ /ٜٔاإلؽلان حقيقتو ٔ. ٔٔٗ /
) انظر  :معارج القبول ٖ.ٔٓٔ٘ /
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اآلثار اإليمانية لإليمان باهلل تعالى:
وينجيهم من الشدائد  ,ال تعاىل :ﱡﭐﳍﳎ ﳏ
ٔ) أن اهلل يدفع عن ادلؤمنُت مجيع ادلكارهّ ,

ﳒﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ( ) ﱠ.
ﳓ
ﳐﳑ
ٕ) اإلؽلان باهلل سبب لرفعة العبد يف الدنيا واآلخرة  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ﳠﳢﳣﳤﳥ( ) ﱠ .
ﳡ
ﳝﳞ ﳟ
ٖ) البشارة بدخول اجلنة للذين آمنوا باهلل  ,ال تعاىل:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ( ) ﱠ.
ٗ) اإلؽلان باهلل سبب لإلنتفاع بادلواعظ والتذكَت واآليات  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱡ ( ) ﱠ .
٘) اإلؽلان باهلل سبب للحياة الميبة يف الدنيا واآلخرة  ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﱷ ﱸﱹ ﱺ
ﲂﲄ ﲅﲆﲇ
ﲃ
ﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲈﲉ ( ) ﱠ .
 )ٙاإلؽلان باهلل خَت معُت على الصرب على أ دار اهلل  ,ال رسول اهلل  ( : عجبا ألمر
ادلؤمن ,إن أمره كلو خَت ,وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ,إن أصابتو سراء شكر ,فكان خَتا لو,
وإن أصابتو ضراء ,صرب فكان خَتا لو ( ) ) .

(
(
(
(
(
(

) سورة احلج.ٖٛ :
) سورة اجملادلة.ٔٔ :
) سورة البقرة.ٕ٘ :
) سورة الذاريات .٘٘ :
) سورة النحل.ٜٚ :
) أخروو مسلم يف صحيحو  ,كتاب الزىد والر ائق  ,باب ادلؤمن أمره كلو خَت ٗ ,ٕٕٜ٘ /حديث ر م ( . )ٕٜٜٜ
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مسألة  :الكفر
ورد ذكر الكفر يف سورة ادللك  ,يف ولو تعاىل:

ﲊ
ﲋ
ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲢﲤ ﲥﲦ ﲧ
ﲣ
ﲌﲍ ( ) ﱠ  ,ﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲨ ( ) ﱠ  ,ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ( ) ﱠ

 ,ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ( ) ﱠ.
معنى الكفر في اللغة:

الكفر :التغمية  ,و السًت( ) .

معنى الكفر في اإلصطالح:

الكفر :عدم اإلؽلان باهلل ورسلو سواء كان معو تكذيب أو شك أو إعراض ( ) .

أنواع الكفر:

أوال  /الكفر األكرب  :وىو نا ض لإلؽلان ,وؼلرج صاحبو من اإلسالم ,ويووب اخللود يف النار ,
وىو مخسة أنواع :
ٔ)كفر وهل وتكذيب.
ٕ)كفر وحود.
ٖ)كفر عناد واستكبار.
ٗ)كفر نفاق.
ثانيا  /الكفر األصغر  :ال ينقض اإلؽلان  ,بل ينقصو ويضعفو  ,وال يسلب صاحبو صفة
اإلسالم  ,وال يووب اخللود يف النار  ,ولو صور كثَتة( ) .
(
(
(
(
(
(

) سورة ادللك .ٙ :
) سورة ادللك .ٕٓ :
) سورة ادللك .ٕٚ :
) سورة ادللك .ٜ :
) انظر :هتذيب اللغة ٓٔ ,ٕٔٔ /تاج العروس ٗٔ. ٘ٓ /
) انظر :رلموع الفتاوى ٕٔ.ٖٖ٘ /
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كفر التكذيب:
ورد كفر التكذيب يف سورة ادللك  ,يف ولو تعاىل :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ( ) ﱠ ﭐ و ولو تعاىل :ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ( ) ﱠ.
معنى الكذب في اللغة:

الكذب  :خالف الصدق و نقيضو( ).

معنى الكذب في اإلصطالح:

"الكذب ىو اخلرب ادلخالف للوا ع( ) ".

معنى كفر التكذيب في اإلصطالح:

ىو اعتقاد كذب الرسل  ,فمن كذهبم فيما واؤوا بو ظاىرا أو باطنا فقد كفر ( ).

كفر التكذيب عند المفسرين:

بُت اهلل عز وول سبب ىالك األمم السابقة وذلك ألهنم كذبوا برسل اهلل تعاىل أو
ﲢ
ﲣ
ببعض رسلو أو أنكروا شيئا شلا واءت بو الرسل ,ال تعاىل :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ( ) ﱠ ﭐ ﭐ  ,و ال أيضا :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ( ) ﱠﭐ  ,و الكفر تارة يكون تكذيباً بالقلب  ,وتارة يكون
تكذيبا باللسان أو اجلوارح وذلك بكتمان احلق وعدم االنقياد لو ظاىرا مع العلم بو ومعرفتو
(
(
(
(
(
(
(
(

) انظر :معارج القبول ٔ.ٜٖ٘ /
) سورة ادللك .ٜ :
) سورة ادللك.ٔٛ:
) معجم مقاييس اللغة ٘ ,ٔٙٚ/لسان العرب ٔ.ٚٓٗ/
) التحرير والتنوير ٗ.ٚٗ/
) انظر :مدارج السالكُت ٔ.ٖٗٙ /
) سورة األعراف .ٙٗ:
) سورة النحل.ٖٔٔ:
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ﱖﱘ
باطنا  ,ككفر اليهود دبحمد  , ال تعاىل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱗ

ﱙ ﱚﱛ ( ) ﱠ .
وذكر اهلل حال الكافرين ادلكذبُت برسلو يوم القيامة إذا و فوا على النار ,وشاىدوا ما فيها من
ال تعاىل :ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ

السالسل واألغالل ,ورأوا بأعينهم تلك األمور العظام واألىوال,

ﳦﳧﳨ ﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱﳲ( ) ﱠ  ,ويتمنون
ويتمنون أن يردوا إىل الدار الدنيا ,ليعملوا عمال صاحلا ,وال يكذبوا بآيات رهبم ورسلو  ,فيجب

احلذر من الكفر والبعد عنو فهو عالمة شقاوة العبد يف الدنيا واآلخرة ( ) .
اآلثار اإليمانية المترتبة على معرفة الكفر:

ٔ) احلذر والبعد عن الكفر  ,ألنو زلبط للعمل  ,ال تعاىل :

ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ( ) ﱠ.
ٕ) اخلوف من عا بة الكفر باهلل ورسلو  ,ألن الكفر سبب يف اخللود الدائم يف النار ,ال
ﱝﱟﱠﱡﱢ
تعاىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱞ

ﱣ( )ﱠ.
ٖ) الكفر يقابلو اإلؽلان يف مسألة األمساء واألحكام  ,ىل ىذا العبد مؤمن أو كافر  ,واهلل عز
وول علق هبذه األمساء السعادة والشقاوة واستحقاق اجلنة والنار.
ﭐ

(
(
(
(
(

) سورة البقرة.ٜٛ :
) سورة األنعام .ٕٚ:
) انظر  :التحرير والتنوير  ,ٕٗ/ٕٜتفسَت ابن كثَت ٖ.ٕٗٛ /
) سورة ادلائدة.٘:
) سورة األحزاب .ٙ٘/ٙٗ:
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الخاتمة وأىم نتائج البحث:
احلمدهلل الذي أعان ويسر يل إعداد ىذا البحث الذي يتناول سورة عظيمة من سور
القرآن الكرمي وىي :سورة ادللك  ,وما حوتو من مسائل عظيمة يف العقيدة.
ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها يف إعداد ىذا البحث والذي كان موضوعو :

( مسائل اإلعتقاد في سورة الملك ) ما يلي:

ٔ) فضل سورة ادللك وأعليتها يف حياة ادلؤمن .
ٕ) اشتملت السورة على أنواع التوحيد الثالثة  :توحيد الربوبية  ,توحيد األلوىية  ,توحيد
األمساء والصفات.
ٖ) اإلؽلان باهلل ىو من أىم األصول االعتقادية والعملية ,وعليو مدار اإلسالم ,وىو لب
القرآن.
ٗ) تضمنت سورة ادللك أمساء اهلل احلسٌت ,ومن حسنها أهنا دالة على صفات الكمال هلل.
٘) منهج أىل السنة واجلماعة منهج وسمي يعتمد على الكتاب والسنة.
 )ٙاألصل يف األمساء والصفات ىو أن نثبت ما أثبتو اهلل لنفسو وننفي ما نفى اهلل عن نفسو
يف كتابو الكرمي  ,وسنة نبيو  من غَت ربريف وال تعميل ,ومن غَت تكييف وال سبثيل.
 )ٚمسائل األمساء واألحكام ومنها اسم ادلؤمن واسم الكافر ىي اليت يتعلق هبا الوعد والوعيد
اهلل
يف الدار اآلخرة ,وتتعلق هبا ادلواالة وادلعاداة  ,والقتل والعصمة وغَتىا من األحكام  ,ف
سبحانو أووب اجلنة للمؤمنُت ,وحرم اجلنة على الكافرين.
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي
والشيطان
ﭐ
ﭐ
ﭐ
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فهرس اآليات
السورة

اآلية
ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱠ

ر مها

آل عمران ٕٓٔ

..

الصفحة
ٖ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱠ

النساء

ٔ

ٖ

ﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ

األحزاب

ٓٚ

ٖ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ

ادللك

ٔ

ٕٜ,ٕٙ,ٔٓ,ٜ

ﱡ ﱁﱠ

السجدة

ٔ

ٓٔ

ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱠ

األعراف

ٓٔٛ

ٔٚ

ﱒﱠ
ﱓ
ﱡﭐﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑ

ادللك

ٕ

,ٔٚ
ٜٔ٘ٔ,ٖٖ,

ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠ

فاطر

ٓٔ

ٔٛ

ﱡﭐﲅﲆﲇﲈﱠ ﭐ

طو

ٕٛ

ٕٓ

ﱡﭐ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﭐﱠﭐ

ادللك

ٗٔ

ﱡﭐ ﲢ ﲣﲤﲥﲦﱠﭐ

يوسف

ٓٓٔ

...........

ﱜ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱝ
ﱡﭐﱘﱙﱚﱛ

ٕٕٓٔ ,
ٕٔ

ادللك

ٖ

ٖٕٖٖ ,

ادللك

ٜٔ

ٖٕٕٛ ,ٕٗ,

ﲢ ﱠﭐ
ﲣ
ﱡﭐﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ

ادللك

ٕٓ

ٖٕ٘ٚ ,

ﱥ ﱠﭐ ﭐ
ﱦ
ﱡﭐﱟﱠ ﱡﱢ ﱣﱤ

ادللك

ٕٜ

ٖٕ٘٘ ,ٖٙ ,

ﲂ ﭐﱠﭐ
ﲃ
ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

اإلسراء

ٓٔٔ

ٖٕ

ﱤﱠﭐ
ﲍﲏ ﲐ ﲑ
ﲎ
ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲒﭐﱠﭐ
ﲓ
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ﱡﭐﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜ..ﱠﭐ

ادللك

٘ٔ

ٕٗ

ﱅﱇﱈﱉ...ﱠﭐ
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ ﱆ

ادللك

ٖٔ

ٕٖ٘ٗ ,ٖٓ ,

ﱡﭐ ﱔ ﱕﱖ ﱠﭐ

الشورى

ٔٔ

ٕ٘

ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳀﱠﭐ
ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠﭐ
ﱳﱵ
ﱡﭐﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲ ﱴ

اإلنسان

ٕ

ٕ٘

الرعد

ٓٔ

ٕ٘

األعراف

ٕٓٓ

ٕٙ

ﱡﭐﲖﲗ ﱠ ﭐ

احلج

ٔٙ

ٕٙ

ﱡﭐﱚﱛ ﱠﭐ

سبأ

ٓ٘

ٕٙ

ﱡﭐﲵﲶﲷﲸ ﲹ ﲺﲻﲼﱠﭐ

الزمر

ٚٙ

ٕٚ

ﱡﭐﳤﳥﳦﳧﳨ ﳩﳪﳫﳬﱠﭐ

ادللك

ٕٙ

ٖٓ٘ٔ,

ﱎ.....ﱠﭐ
ﱏ
ﱡﭐﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ

البقرة

ٕٔٙ

ٖٔ

ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ..ﱠﭐ

ادللك

ٕٛ

ٖٖٔ٘,

ﱡﭐﲀﲁﲂ ﲃﲄﱠﭐ ﭐ

األنبياء

ٔٓٚ

ٕٖ

ﱡﭐﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚ ﱠ

اجلاثية

ٖٔ

ٕٖ

ﱡﭐﳠﳡﳢﱠﭐ

األحزاب

ٖٗ

ٕٖ

ﱡﭐ ﱛ ﱜﱝﱞﱟ....ﱠﭐ

األنعام

ٗ٘

ٕٖ

ﲲ ...ﭐﱠﭐ
ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲳ

فاطر

ٕ

ٕٖ

لقمان

ٔٔ

ٖٗ

ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ...ﱠ ﭐ آل عمران ٜٓٔ

ٖٗ

ﱶﱷﱠﭐ

ﳀﱠ
ﳁ
ﭐﱡﭐﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ
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ﱡﭐ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ..ﱠﭐ

العنكبوت

ٔٙ

ٖٙ

ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐﳑ ﱠﭐ

ادلائدة

ٖٕ

ٖٚ

ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ....ﱠﭐ

النحل

ٜٜ

ٖٚ

ﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠﭐ

المالق

ٖ

ٖٚ

ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﱠﭐ

ادللك

ٕٔ

ٖٛ

ﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱠﭐ

فاطر

ٕٛ

ٖٛ

ﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡ ...ﱠﭐ

البينة

ٛ

ٖٜ

ﱡﭐﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ..ﱠﭐ

ادللك

ٖٕ

ٖٜ

ﳇﱠﭐ
ﳈ
ﱡﭐﳁﳂﳃﳄﳅﳆ

النساء

ٔٗٚ

ٓٗ

ﱡﭐﱠﱡﱢﱠﭐ

إبراىيم

ٚ

ٓٗ

ﱡﭐﲛﲜﲝﲞﲟﱠ

النمل

ٓٗ

ٔٗ

ﱡﭐﱶﱷﱸ ﱹﱠﭐ

الزمر

ٚ

ٔٗ

ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱠﭐ

ادلدثر

ٖٔ

ٗٗ

ﱡﭐ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ..ﭐﱠ

البقرة

ٜٚ

ٗٗ

ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱠﭐ

ق

ٔٛ

٘ٗ

ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ..ﱠ

فاطر

ٔ

٘ٗ

ﱡﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ..ﱠﭐ

الرعد

ٔٔ

٘ٗ

ادللك

ٜ

,ٗٚ ,ٗٙ
٘ٛ,ٜ٘

احلجر

ٜ

ٗٚ

.

ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ..ﭐﱠﭐ
ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﱠ ﭐ
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ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﭐﱠﭐ

اإلسراء

٘ٔ

ٗٛ

ﱡﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ..ﭐﱠﭐ

النساء

ٓ٘ٔ

ٗٛ

األحزاب

ٓٗ

ٗٛ

ﱡﭐﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﭐﱠﭐ

ادللك

ٕٗ

ٔ٘

ﱡﭐﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﭐ ﭐﱠﭐ

البقرة

ٕٙ

ٕ٘

ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﱠﭐ

ادلؤمنون

ٜٜ

ٕ٘

ﱡﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﱠﭐ ﭐ

لقمان

ٖٗ

ٗ٘

ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﭐﱠﭐ

التوبة

ٔ٘

ٗ٘

ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽ..ﭐﱠﭐ

النحل

ٜٚ

٘٘٘ٚ,

األحزاب

ٗٚ

٘ٙ

ﳒ ﱠﭐ
ﳓ
ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑ

احلج

ٖٛ

٘ٙ

ﳠﱠﭐ
ﳡ
ﱡﭐﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ

اجملادلة

ٔٔ

٘ٚ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅ..ﱠﭐ

البقرة

ٕ٘

٘ٚ

الذاريات

٘٘

٘ٚ

ﲊﲌﲍ ﱠﭐ
ﲋ
ﱡﭐﲆﲇﲈﲉ

ادللك

ٙ

٘ٚ

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ..ﱠﭐ

ادللك

ٕٚ

٘ٛ

ﱡﭐﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﭐﱠﭐ

ادللك

ٔٛ

ٜ٘

األعراف

ٗٙ

ٜ٘

ﱡﭐ ﱫﱬﱭﱮﱯﱠ ﭐ

النحل

ٖٔٔ

ٜ٘

ﱡﭐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱠ ﭐ

البقرة

ٜٛ

ٓٙ

ﱡﭐ ﲽﲾﲿﳀﳁ ﭐ ﭐ ﭐﱠﭐ

ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱠ ﭐ

ﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱠ ﭐ

ﲢﱠﭐ
ﲣ
ﱡﭐﲟﲠﲡ
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ﱡﭐﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﱠﭐ

األنعام

ٕٚ

ٓٙ

ﱡﭐﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠﭐ

ادلائدة

٘

ٓٙ

ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱠ

األحزاب

ٗٙ

ٓٙ
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فهرس األحاديث
احلديث

الصفحة

اعلم ,أبا مسعود ,هلل أ در عليك منك عليو ,فالتفت..

ٖٓ

أفال أحب أن أكون عبدا شكورا

ٓٗ

امسح بيمينك سبع مرات و ل :أعوذ بعزة اهلل و درتو من شر ما أود..

ٔٛ

أن النيب  سأذلا عن سبب تتبعها لو عندما خرج لزيارة ادلقابر يف البقيع..

ٕٕ

أن زبشى اهلل كأنك تراه ,فإنك إن ال تكن تراه فإنو يراك

ٖٜ

أن تؤمن باهلل ,ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,واليوم اآلخر ,وتؤمن ..

ٖ٘٘ٔ,

إن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لرول حىت غفر لو وىي تبارك ...

ٜ

إن عبدا أصاب ذنبا  -وردبا ال أذنب ذنبا  -فقال :رب أذنبت .. -

ٜٔ

اإلؽلان أن تؤمن باهلل ومالئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,ولقائو

ٖٗ,ٗٙ,
ٗٚ

واء حرب إىل النيب  , فقال :يا زلمد أو يا أبا القاسم إن اهلل تعاىل ؽلسك..

ٕٚ

خَتكم من تعلم القرآن وعلمو

ٗٚ

سورة تبارك ىي ادلانعة من عذاب القرب

ٜ

سورة من القرآن ما ىي إال ثالثون آية خاصمت عن صاحبها حىت أدخلتو..

ٓٔ

عجبا ألمر ادلؤمن ,إن أمره كلو خَت

٘ٚ

ل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثَتا ,وال يغفر الذنوب

ٕٓ

كان – عليو الصالة والسالم ال ينام حىت يقرأ :ﱡﭐﱁﱠ السجدة..

ٓٔ

كتب اهلل مقادير اخلالئق بل أن ؼللق السماوات..

ٖ٘

دلا ضى اهلل اخللق ,كتب كتابا عنده..

ٕٖ

لو أنكم كنتم توكلون على اهلل حق توكلو لرز تم كما يرزق المَت ..

ٖٚ

والذي نفس زلمد بيده ,ال يسمع..

ٗٛ
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فهرس األعالم
أبو مسعود األنصاري ..........................................صٖٓ
أبو موسى األشعري............................................ص ٕٙ
عثمان بن أيب العاص...........................................ص ٔٛ
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فهرس المصادر والمراجع
 اإلتقان في علوم القرآن  :عبد الرمحن بن أيب بكر ,والل الدين السيوطي ,ت :زلمد
أبو الفضل إبراىيم ,اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ,مصرٖٜٔٗ,ىـ ,بدون طبعة.

 اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أىل الشرك واإللحاد:صاحل بن فوزان بن
عبد اهلل الفوزان ,دار ابن اجلوزي ,ادلملكة العربية السعوديةٕٔٗٓ ,ىـ ,المبعة الرابعة .

 أسد الغابة في معرفة الصحابة :أبو احلسن علي بن أيب الكرم زلمد بن زلمد اجلزري,
عز الدين ابن األثَت ,ت  :علي زلمد معوض و عادل أمحد عبد ادلووود ,دار الكتب
العلمية  ,بَتوتٔٗٔ٘,ه ,المبعة األوىل.
 اإلصابة في تمييز الصحابة :أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر
العسقالين ,ت  :عادل أمحد عبد ادلووود وعلى زلمد معوض  ,دار الكتب العلمية ,
بَتوت ٔٗٔ٘,ىـ ,المبعةاألوىل .

 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :زلمد األمُت بن زلمد ادلختار بن عبد
القادر اجلكٍت الشنقيمي ,دار الفكر للمباعة والنشر والتوزيع بَتوت  ٔٗٔ٘ ,ىـ ,
بدون ر م طبعة.

 اإليمان حقيقتو ,خوارمو ,نواقضو عند أىل السنة والجماعة:عبد اهلل بن عبد احلميد
األثري ,مدار الوطن للنشر ,الرياض ٕٔٗٗ ,ه ,المبعة األوىل.

الرزاق احلسيٍت أبو الفيض
زلمد بن عبد ّ
زلمد بن ّ
 تاج العروس من جواىر القاموسّ :
الزبيدي ,الناشر :دار اذلداية ,بدون سنة نشر ,وال ر م طبعة.
ادلل ّقب دبرتضىَّ ,

 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ,زلمد
الماىر بن زلمد بن زلمد الماىر بن عاشور التونسي  ,الدار التونسية للنشر ,تونس,
ٜٗٔٛم ,بدون ر م طبعة.
 تفسير أسماء اهلل الحسنى :أبو عبد اهلل ,عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل
سعدي ,ت  :عبيد بن علي العبيد ,اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورةٕٔٗٔ,ه ,العدد
ٕٔٔ  -السنة ٖٖ .
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 تفسير أسماء اهلل الحسنى :إبراىيم بن السري بن سهل ,أبو إسحاق الزواج ,ت :
أمحد يوسف الد اق ,دار الثقافة العربية ,دمشق ٜٔٚٗ ,م ,بدون ر م طبعة.

 تفسير القرآن العظيم  :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي ,ت :سامي بن
زلمد سالمة ,دار طيبة للنشر والتوزيع ,الرياضٕٕٔٗ ,ىـ ,المبعة الثانية.

 تقريب التدمرية  :زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت  ,دار ابن اجلوزي  ,الدمام,
ٜٔٗٔىـ  ,المبعة األوىل.

 تهذيب اللغة :زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي ,ت :زلمد عوض مرعب ,دار
إحياء الًتاث العريب ,بَتوتٕٓٓٔ,م ,المبعة األوىل.

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل
السعدي ,ت  :عبد الرمحن بن معال اللوػلق ,مؤسسة الرسالةٕٔٗٓ,ه ,المبعة
األوىل .
والسنَّة:سعيد
 الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء اهلل الحسنى في ضوء الكتاب ُّ
بن علي بن وىف القحماين ,ممبعة سفَت ,الرياض ,توزيع :مؤسسة اجلريسي للتوزيع
واإلعالن ,الرياض ,بدون سنة نشر ور م طبعة.
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ,زلمد بن ورير بن يزيد بن كثَت بن غالب

اآلملي ,أبو وعفر المربي  ,ت :عبداهلل الًتكي ,دار ىجر ,القاىرةٕٕٔٗ ,ىـ ,المبعة
األوىل.

 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم :زين الدين عبد
الرمحن بن أمحد بن روب  ,ت :شعيب األرناؤوط  ,إبراىيم باوس ,مؤسسة الرسالة
,بَتوت ٕٕٔٗ ,ىـ ,المبعة السابعة.

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
وسننو وأيامو :زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ,ت :زلمد زىَت بن
ناصر الناصر ,دار طوق النجاة ,بَتوتٕٕٔٗ ,ه ,المبعة األوىل.

 سنن ابن ماجو :ابن ماوة  -وماوة اسم أبيو يزيد  -أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد
القزويٍت ,ت :شعيب األرنؤوط ,دار الرسالة العادلية ,بَتوت ,ٖٔٗٓ,المبعة األوىل.
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 سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت األزدي
الس ِج ْستاين ,ت :زلمد زليي الدين عبد احلميد ,ادلكتبة العصرية ,صيدا ,بدون ر م
ِّ
طبعة و ال سنة نشر.
 سنن الترمذي :زلمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك الًتمذي,ت :أمحد
شاكر وزلمد فؤاد عبدالبا ي و إبراىيم عموة ,شركة مكتبة وممبعة مصمفى البايب
احلليب ,مصر ,ٖٜٔ٘ ,المبعة الثانية.
 السنن الصغير للبيهقي :أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِوردي اخلراساين,
أبو بكر البيهقي ,ت :عبد ادلعمي أمُت لعجي ,وامعة الدراسات اإلسالمية,
باكستانٔٗٔٓ,ه ,المبعة األوىل.

 السنن الكبرى  :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ,النسائي ,ت:
حسن عبد ادلنعم شليب ,مؤسسة الرسالة  ,بَتوتٕٔٗٔ ,ىـ ,المبعة األوىل.

والسنَّة:سعيد بن علي بن وىف
 شرح أسماء اهلل الحسنى في ضوء الكتاب ُّ

القحماين ,ممبعة سفَت ,الرياض ,توزيع  :مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن ,الرياض
بدون سنة نشر و ال ر م المبعة.

 شرح العقيدة الطحاوية :ابن أيب العز احلنفي ,ادلكتب اإلسالمي  ,بَتوت ٖٜٔٔ ,
ه ,المبعة الرابعة .
 صحيح الترغيب والترىيب  :زلمد ناصر الدين األلباين ,مكتبة ادلعارف للنشر
والتوزيع ,الرياض ٕٔٗٔ,ه ,المبعة :األوىل.
 صحيح الجامع الصغير وزياداتو :أبو عبد الرمحن زلمد ناصر الدين األلباين ,ادلكتب
اإلسالمي ,بَتوت  ,ٔٗٓٛ ,المبعة الثالثة.
 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة:زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن
سعد مشس الدين ابن يم اجلوزية ,ت  :علي بن زلمد الدخيل اهلل ,دار العاصمة,
الرياضٔٗٓٛ ,ىـ ,المبعة األوىل.

 عالم المالئكة األبرار :عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتييب ,مكتبة الفالح,
الكويت ٖٔٗٓ ,ه  ,المبعة الثالثة.
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 العقيدة في اهلل  :عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتييب ,دار النفائس للنشر
والتوزيع ,األردن ٜٔٗٔ ,ىـ ,المبعة الثانية عشر.

 الفروق اللغوية :أبو ىالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد العسكري  ,ت :
زلمد إبراىيم سليم ,دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ,القاىرة  ,بدون تاريخ و ر م
طبعة.

 القاموس المحيط :رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتوزآبادى ,ت  :مكتب
ربقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة ,بإشراف  :زلمد نعيم العر ُسوسي ,مؤسسة الرسالة
للمباعة والنشر والتوزيع ,بَتوت  ٕٔٗٙ,ىـ ,المبعة الثامنة.
 القرآن الكريم.

 القضاء والقدر :عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتييب ,دار النفائس للنشر
والتوزيع ,األردن ٕٔٗ٘,ه ,المبعة الثالثة عشر.
 القول المفيد على كتاب التوحيد :زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت,دار ابن
اجلوزي ,ادلملكة العربية السعوديةٕٔٗٗ ,ىـ ,المبعة الثانية.
 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:أيوب بن موسى احلسيٍت القرؽلي
الكفوي ,أبو البقاء احلنفي ,ت  :عدنان درويش و زلمد ادلصري ,مؤسسة الرسالة ,
بَتوتٜٔٗٔ ,ه ,المبعة الثانية.

 لسان العرب :زلمد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري,
دار صادر  ,بَتوت ٔٗٔٗ ,ىـ ,المبعة الثالثة.

 لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
المرضية:مشس الدين ,أبو العون زلمد بن أمحد بن سامل السفاريٍت احلنبلي ,مؤسسة
اخلافقُت ومكتبتها  ,دمشق ٕٔٗٓ ,ىـ ,المبعة الثانية .

 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية :مجع عبد الرمحن بن زلمد بن اسم,
رلمع ادللك فهد لمباعة ادلصحف الشريف ,ادلملكة العربية السعودية ٔٗٔٙ ,ه ,
بدون طبعة.
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 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :زلمد بن صاحل
بن زلمد العثيمُت ,مجع و ترتيب :فهد بن ناصر بن إبراىيم السليمان ,دار الثريا ,
ٗٔٗٔه ,المبعة الثانية.

 مختصر معارج القبول :أبو عاصم ىشام بن عبد القادر بن زلمد آل عقدة ,مكتبة
الكوثر  ,الرياض  ٔٗٔٛ,ىـ ,المبعة اخلامسة.

 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :زلمد بن أيب بكر بن أيوب
بن سعد مشس الدين ابن يم اجلوزية ,ت  :زلمد ادلعتصم باهلل البغدادي ,دار الكتاب
العريب  ,بَتوت ٔٗٔٙ,ىـ ,المبعة الثالثة.
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد
الشيباين ,ت:شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ,وآخرون ,مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ ,ىـ,
المبعة األوىل.

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري,ت :زلمد فؤاد عبد البا ي,
دار إحياء الًتاث العريب  ,بَتوت.

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أمحد بن زلمد بن علي الفيومي مث
احلموي ,أبو العباس  ,ادلكتبة العلمية  ,بَتوت ,بدون سنة نشر و ال ر م طبعة.

 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول:حافظ بن أمحد بن علي
احلكمي,ت  :عمر بن زلمود أبو عمر ,دار ابن القيم  ,الدمام ٔٗٔٓ ,ىـ ,المبعة
األوىل.

 المعجم األوسط :سليمان بن أمحد بن أيوب بن ممَت اللخمي الشامي ,أبو القاسم
المرباين ,ت :طارق بن عوض اهلل بن زلمد  ,عبد احملسن بن إبراىيم احلسيٍت,دار
احلرمُت القاىرةٔٗٔ٘ ,ه ,بدون ر م طبعة.
 معجم مقاييس اللغة :أبو احلسُت أمحد بن فارس بن زكريا ,ت  :عبد السالم زلمد
ىارون ,دار الفكر ,بَتوتٖٜٜٔ ,ىـ ,بدون ر م طبعة.
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الزْر اين ,ممبعة عيسى البايب
 مناىل العرفان في علوم القرآن :زلمد عبد العظيم ُّ
احلليب وشركاءه ,المبعة الثالثة,بال سنة نشر.

 النهاية في غريب الحديث واألثر:رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن زلمد بن زلمد
اجلزري ابن األثَت ,ت  :طاىر أمحد الزاوى و زلمود زلمد المناحي ,ادلكتبة العلمية ,
بَتوتٖٜٜٔ ,ىـ بدون ر م طبعة.
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فهرس الموضوعات
ادلوضوع

الصفحة

ادلقدمة

ٖ

أعلية ادلوضوع وسبب اختياره

٘

ىدف البحث

٘

خمة البحث

٘

منهج البحث

ٙ

التمهيد

ٛ

ادلبحث األول :تعريف سورة ادللك

ٜ

ادلبحث الثاين :فضل سورة ادللك

ٜ

الفصل األول  /اإلؽلان باهلل عز وول

ٕٔ

ادلبحث األول :توحيد األمساء والصفات

ٖٔ

ادلملب األول  :أمساء اهلل احلسٌت

ٔٚ

ادلسألة األوىل  :العزيز

ٔٚ

ادلسألة الثانية  :الغفور

ٜٔ

ادلسألة الثالثة  :اللميف

ٕٓ

ادلسألة الرابعة  :اخلبَت

ٕٔ

ادلسألة اخلامسة  :الرمحن

ٖٕ

ادلملب الثاين  :صفات اهلل تعاىل

ٕ٘

ادلسألة األوىل  :السمع

ٕ٘

ادلسألة الثانية :ادللك

ٕٙ

ادلسألة الثالثة  :البصر

ٕٛ

ادلسألة الرابعة  :القدرة

ٕٜ

ادلسألة اخلامسة  :العلم

ٖٓ

ادلسألة السادسة  :الرمحة

ٖٔ
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ادلسألة السابعة :اخللق

ٖٖ

ادلبحث الثاين :توحيد األلوىية

ٖٙ

ادلملب األول  :التوكل

ٖٙ

ادلملب الثانية  :اخلشية

ٖٛ

ادلملب الثالث  :الشكر

ٖٜ

الفصل الثاين /اإلؽلان بادلالئكة و الكتب و الرسل

ٕٗ

ادلملب األول  :اإلؽلان بادلالئكة

ٖٗ

ادلملب الثاين  :اإلؽلان بالكتب

ٗٙ

ادلملب الثالث  :اإلؽلان بالرسل

ٗٚ

الفصل الثالث /اإلؽلان باليوم اآلخر ,والقدر

ٓ٘

ادلملب األول  :اإلؽلان باليوم اآلخر

ٔ٘

ادلملب الثاين  :اإلؽلان بالقدر

ٖ٘

ادلملب الثالث  :مسائل األمساء و األحكام

٘٘

مسألة اإلؽلان

٘٘

مسألة الكفر

٘ٚ

اخلاسبة وأىم نتائج البحث

ٔٙ

فهرس اآليات

ٕٙ

فهرس األحاديث

ٙٚ

فهرس األعالم

ٙٛ

فهرس ادلصادر وادلراوع

ٜٙ
مت حبمد اهلل وتوفيقو

- 76 -



