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 املقدمة
وال  ،نيملحلمد هلل رب العاا     سالم على املبعوث رمحة للعاملني.. سيدان حممد وعلى والصالة 

 آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

واستقامته      اإلنسان  دورًا كبريًا يف صالح  الصادق  لإلميان  أن  فيه  ال شك  على أمر فمما 
وهـول  هللا،   ال  يُعَم  مبثو  الد  الشجرة  اليت  ـابة  وتظهمباركة  القلب،  يف  جبذورها   اهر امثر  تضرب 

املتنو  اجلوار الطيبة  على  وأمانة، وتضحية، وورع،  عة  من صدق، ووفاء،  يؤكده ح  و...، وهذا 
إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت »..  :  قوله   مضغة،  اجلسد  وإن يف  أال 

 .(1)  فسد اجلسد كله، أال وهي القلب«
ذ     نعانيه من مشكاإلميان هو الدواء الشامل  أن  لك  معىن  فلكل ما  دث حي  ما  كلالت، 

هيم املادية، وحرص الناس على حتصيل الشهوات، وسعارهم على الدنيا، غلبة املفا  حولنا من
كل هذا ما هو إال وإيثارهم أنفسهم على اآلخرين وإن كانوا آابءهم أو إخواهنم أو عشريهتم..  

 عف اإلميان فيه.  وض  قلبر لفساد الومظاهآاثر 
وفالًحا،    صالًحا  أردان  فال  اذهل  غيريًاوت  وإن  القل  الواقع  إبصالح  نبدأ  أن  ومتكني بد  ب 

 اإلميان منه.
املســا،د، ويكثــرون مــن الــذكر وقــراءة  ميلــؤونولكننا نــرا الكثــريين مــن املســلمني :  فإن قلت   

لإلميــان يف ســلوكهم،  يبــةا طرً ومــع ذلــك ال نــرا آاثالقرآن، ويتسابقون على أداء العمــرة واحلــ ، 
ــل  ومعــــامالهتم، ــ  د نفــــرقنكــــاال بــ ــني عامــــة النــــام نهبيــ ــجرة اإلميــــانوبــ ــمثين مثــــار شــ ــيت  س.. فــ الــ

 تتحدثون عنها؟!
واقع مُ  نعم، هذا  بيننا، فمن السهل أن جتد أحدان حمافظًا على الصالة، مكثرًا من ..  شاهد 

والطاعات، ويف   بعيًدا  هنفس   الوقتالنوافل  يتوقع أن يكون عليه، ال  كل  جتد سلوكه  بعد عما 
تراه   اآلغليظًا  فقد  على  ادومً ؤثر  ي  ن،خريمع  غريه..    مصلحته  الدنيا، مصلحة  وراء  يلهث 

 ويسعى لتحصيل أكرب قدر منها.
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 لقيامل  ابلغرض األساس  .. هذا الواقع يؤكد أن تلك العبادات اليت نؤديها جبوارحنا مل تف      
ب ك م  را ا د و اْعب    اس  هاا الن  َيا أاي     ﴿  :والتقوا يف القلب  لزايدة اإلميانات  شرعت العباد  فلقد  هبا،

ت ات  ق ونا   ال ِذي خالاقاك مْ  لاعال ك ْم  ق اْبِلك ْم  ِمْن  يزداد اإلميان يف [21  :﴾ ]البقرةواال ِذينا  ، وعندما 
 ؛العبدال مأعصلح فإن ذلك من شمثنه أن يُ من خالل األداء الصحيح هلذه العبادات،  القلب  

على ص استقامته  يف  سببًا  ذلك  و ه  ولدخ  َثم   ومن  ؛راط هللافيكون  قوله اجلنة،  يؤكده  ما  هذا 
هاى عاِن اْلفاْحشااِء وااْلم ْنكارِ  ﴿تعاىل:  ةا ت ان ْ ةا ِإن  الص الا  [.45  :]العنكبوت ﴾   واأاِقِم الص الا
زاي     خالل  من  واملنكر  الفحشاء  ترك  يف  دور كبري  هلا  القلب،   اهتدفالصالة  يف  لإلميان 

 اء واملنكر.ش حفلا  اقرتافيف منع صاحبه من    -بدوره-والذي يقوم 
العبادا    تؤد   فإن كانت  مل  اإلميان  ت  زايدة  فالدورها يف  وراء   ،  السبب  عن  نبحث  أن  بد 

العبادات  من خالل  زايدته  وكيفية  وحقيقته،  اإلميان،  معىن  معرفة  منا  يستدعي  وهذا  ذلك، 
 .،لو   عزاليت شرعها هللا  

لزايدة اإلميان  -إبذن هللا -ة يلبلقاندها اات كلها أنوار، وعن الطاعومما جيدر اإلشارة إليه أ   
َم ال وهو النبع ـول  ومع ذلك يبقى أهم مصدر لزايدته هو القرآن، يف القلب وتنويره وإصالحه،  

واملنادي الذي ينادي على مجيع املسلمني راب  ناا ﴿  :اانً ميإ  أن أقبلوا علي  واغرتفوا مين  :املتجدد، 
ْعناا م ناادِ  ِإن  ناا  [.193  :]آل عمران ﴾فاآمان اميااِن أاْن آِمن وا ِبراب ِك ْم ِلْلِ اِدي َيا ي  نا َسِا

قال حممد بن كعب القرظي: املنادي هو القرآن، ليس كلهم رأا النيب  
 (1 ). 

بل     فقط،  لإلميان  حلظية  بزايدة  يقوم  ال  عظيميقوم  إنه  والقرآن  القاعدة ب  يف  بدور  ناء 
ييد صرح اإلميان كاماًل يف ك القواعد وتش لت  رفعاعات بلك الطالعريضة، لتقوم بعد ذ  اإلميانية
 ..القلب

من خالله اإلميان  بناء صرح  وكيفية  القرآن يف ذلك،  ودور  وزايدته،  اإلميان  حقيقة   ،وحول 
 يدور احلديث بعون هللا وفضله يف هذه الصفحات..

يلهمن    أن  هللا  والتوفلر ا  انسمثل  والسداد  ﴿شد  والقبول:  عِ يق  الا  لا س ْبحااناكا  ماا   انا ْلما  ِإال  
 [.32  :﴾ ]البقرةكا أاْنتا اْلعالِيم  احلْاِكيم  عال ْمت اناا ِإن  

 
 .(58ص  )عبيد   يبلقرآن ألفضائل ا  (1)



5 

 

 

 
 
 

 الفصل األول
 حقيقة اإلميان

 
 

 

 

  



6 

 

 

 قيقة اإلميانح
نعلم-إلميان  ا    القلب  -كما  ق لْ }  :حمله  آمان ا  اأْلاْعرااب   ق و ت  ْؤِمن وا    لاْ   قاالاِت   ل واوالاِكْن 

مياان  يِف ق  ل وبِك مْ لِ خ  دْ ا والام ا يا أاْسلاْمنا   [.14  :]احلجرات   { اإلِْ

معها،     وتفاعله  هلا  وتصديقه  العقل  ألفكار  القلب  إقرار  والتصديق..  اإلقرار  هو  واإلميان 
 تظل األفكار حبيسة العقل.وبدون هذا اإلقرار والتصديق  

و اله  عمفاعل  تيوكل ما      يطليصدق  قلب   نكاأ  سواء  ،اإلميانق عليه لفظ  عليه من أفكار 
ت ارا ِإىلا ال ِذينا أ وت وا ناِصيباا أا }أتمل معي قوله تعاىل:  صوااًب..    مأ  شرًّا.. خطمثً   مذلك خريًا أ لاْ 

لِل ِذينا كافا  واي اق ول ونا  واالط اغ وِت  ِِبجْلِْبِت  ي  ْؤِمن ونا  اْلِكتااِب  ها ر  ِمنا  ال ِذينا هْ أا ِء  الا ؤ  وا  ِمنا  داى 
 .[51  :]النساء  {ن وا سابِيالا آما 

 ابجلبت والطاغوت... ولكن مباذا؟!  عن طائفة من الناس مؤمنة  تفاآلية حتدث

العجيبة      التضحية  لنا  يفسر  أ،ل  وهذا  من  الباطل  هبا دعاة  يقوم  الرتوي  لباطلهم.. اليت 
 م جتاه هذا الباطل.لوهبيف ق رعميق وق  هذه التضحية ما هي إال نتاج إميان

 مشاعر:ن  اإلميا

ء، وما من فعل إرادي يقوم به العبد إال وينطلق على مجيع األعضا  ك لامل  اإلنسان هوب  قل   
نعم،   على ذلك لقيام ابلفعل، ولكن قد يوافق القلب  لالعقل يشري على القلب  من القلب.. 
ويلخص القرآن هذه فيذ،  لتنابعضاء  ألاألوامر ل  فإن متت املوافقة صدرت منهوقد ال يوافق..  

والِتاْصغاى ِإلاْيِه أافِْئداة  ال ِذينا الا ي  ْؤِمن ونا }لفعل يف قوله تعاىل:  اب  يامتؤدي إىل القطوات اليت  اخل
ِف ونا  ِف وا ماا ه ْم م ْقرتا  [.113 :]األنعام  {ِِبْْلِخراِة والَياْضاْوه  والِي اْقرتا

الفعل   يتم بعد ذلك رضاه مبا يشري عليه ل  عقل، ثال  لصوت   بقلإصغاء ال  نبد أواًل م  فال   
 ف.رتاواالق
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قال    .. أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا »..  :  إذن القلب هو أهم عضو عند اإلنسان.. 
 .(1)  صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب«

ب، والكراهية، ، واحلالرضا  رل اإلنسان، فمشاعخا.. هذا القلب ما هو إال جممع املشاعر د
واحلزنوال و...مثنينة،  طموالوالسكينة،  ،  فرح،  والر،اء،  األساسية   ،واخلوف،  البنية  تشكل 

لو،دانه به  نقوم  إرادي  أي سلوك  أتملنا  ولو  مشاعران،    للقلب،  من  تستثار ينطلق  فعندما 
بطلب ينعكس ذلك على السلوك  جتاه شيء ما  اخلوف   تثارس ت  اهلرب منه، وعندما  مشاعر 

 يف مساعدته.  بةلرغحمتاج تشتد ااه فقري أو عر الرأفة والعطف جتمشا

تعاىل:      قوله  يؤكد هذا املعىن  فاإلميان إذن مشاعر، ومما  القلب،  حمله  اإلميان  أن   ُهوَ }ومبا 
، ومعلوم أن [4:ح]الفت{ مْ  ماعا ِإمياانِِ نا ال ِذي أانْ زالا الس ِكيناةا يِف ق  ل وِب اْلم ْؤِمِننيا لِي اْزدااد وا ِإمياا

 وو،داانت.ر  شاعما هي إال م والطممثنينة  السكينة

يستلزم اجتاه املشاعر حنوها، وتفاعلها، وكلما اجتهت   (ما)معىن ذلك أن إميان الفرد بقضية     
وانفعلت وأتثرت هبذه القضية ازداد قدر اإلميان هبا يف القلب.  املشاعر 

اإلميا    :باهلل  نمفهوم 

واقتناًعا    -فقط-  ليس  هللن ابإلمياإذن ا    به  معرفة  يتبع ذلك ن  أ  بد  بل ال  سبحانه،عقليًّا 
والاِكن  اَّلل ا } :وهذا ما يؤكده قوله تعاىل  قليب وتفاعل، واجتاه ملشاعر احلب حنوه سبحانه،  ميل

مياانا وازاي  ناه  يِف ق  ل وبِك ْم واكار   اإلِْ ِإلاْيك م   الْ ها حاب با  ِإلاْيك م   أ ولا وااْلعِ   وقا س  ف  لْ اك ْفرا وا   ِئكا ه م  ْصياانا 
 [.7  :رات جحلا]{  الر اِشد ونا 

فإن هذا يعين زايدة اإلميان به.. أتمل معي قوله   -عز و،ل-كلما ازداد اجتاه املشاعر هلل  و     
﴿ َّللِ ِ وا تعاىل:  ح بًّا  أاشاد   آمان وا  ]البقرةال ِذينا  لديهم  نأأي  ،  [165  :﴾  احلب  قدشاعر   م 
و،ل  هللا  حب  هاليع  استحوذ الدععز  يف  حاللهم  »اء:  ، كما  أحب  اجعل   ءايشاألبك 

 
 (.1599برقم:    3/1219ومسلم )  ،(52برقم:    1/20)رواه البخاري  (  1)
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عندن..«  ،ينادل األشياء  أخوف  والر،اء  ،    ( 1) وخشيتك  ينبغي أن فمشاعر احلب واخلوف 
به سبحانه.. فيها أكرب نصيب، وعلى قدرها يكون مقدار اإلميان  هلل  من »:  قال    يكون 

 .(2)«استكمل اإلميانومنع هلل فقد   ،ى هللوأعط،  بغض هللأو  ،حب هللأ

 ان واهلوى: اإلميعر بنياملشا

يُ مك-  اهلو ا    على   -العلماء  هفعر   ا  والعلو  للشهوات  حب  من  النفس  إليه  متيل  ما  هو 
 اآلخرين، وكراهية املشقة والتكليف والنقد.

اإلميان:     مثل  يتقامسهار  عمشاعر حملها القلب، أي أن مشاواهلوا  ا هوا النفس، إلنسان 
ير استحواذ أقائق، وعلى قدمن ح  العقل  يف  ان مبااإلميو  ريه على إرادة ثأت  كونحدمها عليها 

املذاكرة،   يريد  فالطالب  أو اللعب.. هنا حيدث الصراع بني إميانه القلب،  النوم  تريد  ونفسه 
وضرورهتا لنجاحه وتفوقه املذاكرة  نفسه وح  ،أبمهية  قة، ها للمش للراحة وكراهيت  هابوبني هوا 

 عر.على املشا  اقوا استحواذً هو األهاية لنا والذي سينتصر يف

 أي قرار..  اذبصفة عامة عند اخت  ث دع حيهذا الصرا 

يريد اإلنسان القيام   فإن الصراع حيدث يف كصالة ا  (ام)بطاعة    وكذلك حني  لفجر مثاًل، 
أحدمها   قوة  قدر  وعلى  وهواه،  إميانه  بني  القرار يف صاحله، ويكون  ر له،  اصنتالان  كو يقلبه 

قوله   املعىن  هذا  يزين:  ويؤكد  العبد»ال  رق حني يسرق يس  الو ن،  يزين وهو مؤم  حني   
يشرب وال  مؤمن،  يشرب  وهو  يقتل  حني  مؤمن، وال  مؤمن«  وهو  فلحظات ،  (3)  وهو 

أو السرقة أو القتل عكست انتصار اهلوا على اإلميان، وقوة سيطر  عر يف شاملا  ىلع  تهالزىن 
 اللحظات.تلك 
للجوارح ِبفإذن    .. القلب  اليت تصدر من  تعكسالقرارات  اإلمي  لتنفيذ   ىلعان  انتصار 
 وى، أو انتصار اهلوى على اإلميان.اهل

 
 .(8/282حلية )بو نعيم في الأخرجه أ  (1)
 (.380برقم:  الصحيحة )  ةصححه األلباني في السلسلو  ،(4681برقم:    7/69)داود  بو  أ اهرو  )2)
       (.57برقم:  1/77ومسلم )  ،(6809برقم:    8/164رواه البخاري )(  3)
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أو هوىآخر    ومبعىن    إميان  من  القلب  ما يف  على  تدل  اجلوارح  أعمال  فحجم فإن   ،
تدل   العبد  يؤديها  اليت  الرب  وأعمال  يفاإل  ردق  لىعالطاعات  ازدادت قلبه  ميان  فكلما   ،

يد فإن هذا  قوله وفعله  العبد يف  قوة إاستقامة  حجم الغفالت   نفإ  لبقا، ويف املميانهل على 
 عاصي اليت يقع فيها العبد تدل على قوة اهلوا يف قلبه.وامل

 أهمية اإلميان باهلل:
مة ستقااال  نكو تب  قلال  يف  معىن ذلك أن اإلميان هو الدافع لفعل الصاحلات، وعلى قدره   

 على أمر هللا..

تعاىل:     قوله  معي  مِ }أتمل  ي ات ا ت اراى كاِثَياا  ه ْم  ال  ن ْ هلا    نا يذِ وال ْونا  قاد ماْت  ماا  لابِْئسا  ْم كافار وا 
( ه ْم خاالِد ونا  اِب  اْلعاذا وايِف  عالاْيِهْم  اَّلل    ساِخطا  أاْن  ي  ْؤِمن  80أانْ ف س ه ْم  والاْو كاان وا  َّللِ  ِبِ   نا و ( 

ه  والاِكن  كا وه ْم أاْولِيااءا ا أ ْنزِلا ِإلاْيِه ماا اَّت اذ  ن ِبِ  واما واال  { (81اِسق ونا )فا  مْ ِثَياا ِمن ْ

 .[81، 80]املائدة: 

قوله     ، من رأى منكم منكراا فليغَيه بيده، فإن ل يستطع فبلسانه: »ويؤكد هذا املعىن 
ف( 1)   «اناإلميف عأض كوذله  لبفإن ل يستطع فبق  قدر اإلميان يكون اإلنكار. على، 

قلبهفمثعمال العبد تكشف حجم اإلميان ا  إذن:   روا ن، وتظاهو عدامل، ومهما ادعى  لذي يف 
فإن أعماهلم تصد    هم أو تكذبه.. فإن كنت يف شك من هذا فاقرأ معي ءق ادعابقوة إمياهنم 

تعاىل:   ه ْم ِمْن ب اْعِد ذاِلكا واماا  ي ات اواىل  فارِيٌق ِمن ْ ْعناا ث   ِل واأاطا لر س و ِبِ واي اق ول ونا آمان ا ِِبَّللِ  وا }قوله 
ه ْم م ْعِرض ونا  ( واِإذاا د ع وا ِإىلا اَّلل ِ 47)  ْلم ْؤِمِننيا ولاِئكا ِبِ أ   ن اه ْم ِإذاا فارِيٌق ِمن ْ  واراس ولِِه لِياْحك ما ب اي ْ
ب وا أاْم َياااف ونا 49نيا )م ْذِعنِ   لاْيهِ إِ   ا( واِإْن ياك ْن هلا م  احلْاق  َياْت و 48) ( أايِف ق  ل وِِبِْم ماراٌض أاِم اْرَتا
يفا أا  َيِا أ ولاِئكا   مْ ْيهِ اَّلل   عالا   ْن  باْل  الظ اِلم ونا )واراس ول ه   ِإذاا 50 ه م   اْلم ْؤِمِننيا  ِإَّن اا كاانا ق اْولا   )

ب ا  لِياْحك ما  واراس ولِِه  اَّللِ   ِإىلا  ي اق  ن اه ْم  ي ْ د ع وا  َساِ أاْن  اْلم ْفِلح ونا ول وا  ه م   واأ ولاِئكا  واأاطاْعناا  ْعناا 
 .[51 - 47النور:  ]{ (51)

 
 (.49رقم   ،1/69)مسلم  رواه   (1)
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ذل    أمعىن  رأيت  ك  هنك  فلما  بذلك على ضعف اإلميان تقصريًا وغفالت ومعاصي  استدل 
 .وكلما رأيت طاعات وورًعا واستقامة فاستدل من خالهلا على قوة اإلميانيف القلب،  

ذي يدفع املرء إىل أن يغض بصره سريًعا عندما يشاهد امرأة ال حتل له ال  فإن  :خرآ  ىنمبعو    
 ل النظر ولو للحظة هو ضعف اإلميان.جيعله يطي يذلوا  ليقظ يف قلبه،ميان احلي اهو اإل

قوة اإلميان،  للالشخص  يدفع  الذي  و ..   تساهل فيها هو والذي جيعله يورع يف معامالته هو 
اإلمي ثالريرةه  وبأ  قال  ..ناضعف  اإلميان:  من  فيقوم   :ث  أن حيتلم الر،ل يف الليلة الباردة، 

 .( 1) لر،ل يف الفالة ال يراه إال هللار، وصالة ااحلم االصوم يف اليو إال هللا، و فيغتسل ال يراه 

 اإلميان وعورات النفس:

عز - هللا قلخ قد، فلفسنومما يزيد أمهية اإلميان معرفة دوره العظيم يف التعامل مع عيوب ال   
حتب    ،اإلنسان  -و،ل نفًسا  له  خري..   ادومً و،عل  بكل  واالستئثار  الشهوات،  حتصيل 

 .اها.سو   حدتتمىن اخلري ألشحيحة.. ال  

تكوين النفس، وال ميكن إزالتها والتخلص   اات وغريها تشكل ،زءً الصفهذه      أساسيًّا من 
أخ انحية  ومن  انحية،  من  هذا  ابلكلية..  و،و ا  ر منها  له دور كبري يف ياشألاه  هذد  فإن  ء 

أحد   سعى  ما  املال  حب  داخلنا  امنحى  فلو  اإلنسان،  حياة  الرزق،استمرارية   ويف  لطلب 
فيه..،    املذموم هو  نإف  نفسه  تالوق فإن عزة احلب الشديد للمال ومنع حقوق هللا  وكذلك 

هلا دور كبري يف ارتفاع العبد عن النقائص، لكنها ُتَذم ع رء ملا  ب اعجإ  إىلا تؤدي  دمنالنفس 
 بنفسه وغروره وتكربه على اآلخرين.

 لك العورات؟!لتعامل مع تفإن كان األمر كذلك، فما السبيل الصحيح ل..  

لذلك ا  لاحل    اال،تهاد يف    لعملي  االستفادة هو  مًعا:  األمران  ليتحقق  العورات  هذه  سرت 
 ب ضررها.انت،امنها، و 

 
 .(15رقم  1/152) يان للبيهقشعب اإليم  (1)
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املائية      اجملاري  من يكون  إن شكلها  ف  هاؤ ام  فجيعندما    -املصارفو   عكالرت -إن  مقززًا 
،ف  ظهرت عندما األشياء اليتخالل ظهور النتوءات والقاذورات يف قاعها و،وانبها.. هذه 

 ا أن ختتفي متاًما إذا ما عاد املاء إىل هذه اجملاري.اء من شمثهنملا

والتقوا يف القل اإلميان  يضعف  فعندما  النفس..  عورات  تلك ت  ب.. كذلك  ، العورات   ظهر 
من حرص  ا  شفكوين وتكالب    ملستور  الدنيا،  وعدم حب وأثرة    ومن حسد    عليها..  على   ،

 للنفس.  ر  اصانتابلرأي، و   اد  ومن اعتد  ..اخلري لآلخرين

تفي حني يزداد اإلميان يف القلب.. أتمل معي قوله حني أن هذه العورات سرعان ما خت  يف   
قا }تعاىل:   آداما  باِِن  عا أانْ زا   دْ َيا  الت  ْقواى ذاِلكا لاْيك  لْناا  ي  وااِري ساْوآتِك ْم وارِيشاا والِبااس   لِبااساا  ْم 
 .[26  ]األعراف:  {  خاَْيٌ 

أالتق  فلباس    هو  عور يسو ضل  فوا  لسرت  أردلة  وإن  النفس،  فانظر إىل ات  لذلك  مثااًل  ت 
والشرف، وما إن د والعلو  فرعون الذين ،اءوا من أ،ل املال  حىت قلوهبم    اإلميانل  خسحرة 

تلك الُسرت  وقالوا لفرعون:  ف  ،ات ور عت  فااْقِض }سمت اهتماماهتم، وتطلعوا إىل ما عند هللا، 
أانْ  إِ ماا  قااٍض  ت اْقضِ تا  ها َّن اا  )ذِ ي  نْ ياا  الد  احلْايااةا  ِإن  72ِه  لِي ا (  ِبراب ِناا  آمان ا  نا واماا   لاناا خاطااَيا ْغِفرا 

 .[73، 72{ ]طه:  (73 خاَْيٌ واأابْ قاى )وااَّلل   سِ ْحِر  ِمنا ال هِ أاْكراْهت اناا عالايْ 

 الثمار املباركة:
حياة   أثر ضخم يف  احلي  فلإلميان  فمن  إذن  إتتخالله    صاحبه،  من  ةرادحرر   أسر  القلب 

 .. يريد اخلري فيفعله.ااهلو 

ب  ،كلما ازداد اإلميان استيقظ القلب من غفلتهو     يا على ته الدنصري بوانتبه من رقدته، ورأا 
 الزهد فيها، والح له علم اآلخرة فشمر إليه.  قرية ينبغيح ا، وأهنحقيقتها

الو     عورات  ُسرتت  اإلميان  ازداد  اكلما  وزاد  وقلت  نفس،  علىةر ثاألإليثار،  احلرص  وزاد   ، 
 التضحية يف سبيل هللا.

ابألر ..       تربطه  اليت  القيود  من  العبد  حترر  اإلميان  ازداد  ومتضكلما  من  ،  ة احلرينعه 
 نطالق.واال
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أمور ونفسهري ثك ..  العبد  قلب  يف  اإلميان  يفعلها  على سلوكه   ؛ة  األثر  أعظم  له  يكون  مما 
 .يت يتحرك فيهاالدوائر ال وتعامالته يف كل

نفسه جتده ُمعظ   مف    تقيًّا.. مبكرًا إىل الصالة يف املسجد، حمافظًا ورًعا.لشعائر هللا،    امً ع   .
 فاق.اإلن .. كثريالليل  على قيام

 ، واألب ألبنائه، واالبن لوالديه، واألخ إلخوانه..وج لزو،تهلز ا  ومع أهله جتده ن عم   
اإلمي أن صاحب  جتد  جمتمعه  أكثومع  احلي  إنتا،ً ان  الناس  يعيش  يفا  ر  الدعوة،  م هَ   حقل 

 .ويسعى جبهده يف بناء املشروع اإلسالمي. ،أمته
تكل، ودو ةتلقائيب  ظهرتكل هذه الثمار املباركة       ي  ْؤِمن ونا ِِبَّللِ  }ف:  ن  ال ِذينا  ياْستاْأِذن كا  الا 

 .[44{ ]التوبة:  (44م ت ِقنيا )لْ  ِبِ َّلل   عالِيمٌ ِسِهْم وااواالْي اْوِم اْْلِخِر أاْن ُي ااِهد وا ِبِاْموااهِلِْم واأانْ ف  

 اإلميان وقيمة الفرد:

بقوة    ذهه    مرتبطة  العظيمة  الإلميااالثمار  يف  حجمها وعلى  قلب،  ن  يكون  زايدته  قدر 
قيمة الفرد عند هللا هلا عالقة وثيقة مبقدار ان  من  اهذ.  وتنوعها. فإن  حية، ومن انحية أخرا 
وتقو  يقإميانه  أمل  أاتْ قااك مْ   ن  إِ }  :ل سبحانهاه..  اَّللِ   ِعْندا  فمن ،  [13]احلجرات:    ؟{أاْكراماك ْم 

 كمثيب بكر الصديق  -عز و،ل-ان هللا   ميز أمة يفوكمثنه    يصبح  نخالل اإلميان ميكن للفرد أ
و ُوضع إميانه يف كفة وإميان األمة يف كفة لر،حت كفته.لذي ، ال 

عمرو لهم مدًدا لالذين أرس ةعبألر ن اخلطاب ار بعم  كما عدم وهناك ر،ل يُقدمر أبلف ر،ل     
 عوام..بن ال رأسهم الزبري  وكان على  ،بن العاص لفتح مصر أبربعة آالف

بعشرةد  وق    ِمائ اتانْيِ   }إ ن    :يصبح الواحد  ي اغْلِب وا  ِعْشر ونا صااِبر ونا  ِمْنك ْم  { ]األنفال: ياك ْن 
اَّلل   خاف فا   نا اْْل }وقد يصبح الواحد ابثنني فقط:  .  [65 ا فاِإْن فِيك ْم ضاْعفا   واعاِلما أان    مْ ك   عانْ  

 .[66{ ]األنفال:  تانْيِ وا ِمائ ا لِب  غْ ياك ْن ِمْنك ْم ِمائاةٌ صااِبراةٌ ي ا 

قيمة الفرد ليصبح   ،ناإلميف اية هو ضعآلا  يففالضعف املذكور      تقليل  والذي تسبب يف 
 نقص.عدد جلرب الومن ث احتاج األمر إىل زايدة ال ؛ابثنني
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املق    اإلميان يف    :ابلويف  يضعف  اهلواعندما  عليه  ويسيطر  تنقلب   القلب  الدنيا  وحب 
 دادويز .. قل.أو  ،لحىت يصبح وكمثنه يساوي معشار ر،ل، أو أقفرد  مة الحل قيضموتين  ز املوا

 ا.هبوطه حىت تتالشى قيمته ليصبح املليون من أمثاله ال يساوون يف ميزان هللا ر،اًل واحدً 

ويزدا بال  تصبح األمة كله  ىتحاد  ويزد  د اهلبوط..  تذكر.. غثاء كغثاء السيل كما هو ا  قيمة 
 .احلال اآلن

 ن:إلمياد ايزداكيف  

اخلطري يف صال    الدور  هذا  لإلميان  واألمةر فالح  إن كان  فد  املصلحون د  ب  ال،  يتو،ه  أن 
من خالل لتظهر  األفراد؛  قلوب  زايدته يف  على  العمل  إىل  اآلاثواملربون  تلك  اله  املباركة  يت ر 

 ت السابقة. إىل بعضها يف الصفحاريشأ
 فإن قلت: وكيف يزداد اإلميان؟

 جرد القيام ابلطاعات واإلكثار منها؟مب تتحققميان  إلدة اهل زاي  ..
احملا    بعض  و،دان  ملا  األمر كذلك  يطففون يف لو كان  املسا،د  يف  الصلوات  على  فظني 

عدمامليزان حنو  وجينحون  خصية، ويغضبون م الش هحلمصاتتعارض معه    الصدق حني  ولق  ، 
 .أو عتاب..س ذواهتم بنقد  ثورون حني متوي
عه تفال على انديل  ليا استقامته على أمر هللا هو خري دومدلعبد  لوك اسلك أن  ىن ذعم..  
من  مب يؤديه  أنه    أعمالا  النعكس ذلك صاحلة، مبعىن  إميانه  بزايدة  األعمال  هذه  قامت  لو 

هاى عاِن اْلفاْحشااِء وااْلم ْنكارِ }: ىلاعل تكما قالقائية  بصورة ت  وكهعلى سل ةا ت ان ْ  {ِإن  الص الا
 .[45:  نكبوت ]الع 

واملنكر    الفحشاء  عن  النهي  يف  الصالة  منمنإ  فدور  يكون  لإلميان  زاي  خالل  ا  يف دهتا 
 الصالة حتسنالقلب، ليكون هذا اإلميان هو الدافع لرتك الفحشاء واملنكر، فإن مل يصاحب  

وت  عدم زايدهتا لإلميان يف القلب.  نكرات فإن ذلك يدل علىملارك يف السلوك 

ملرء من ا  صدبد أن يتق  أعمال ،وارح فقط، بل الاعات و ثرة طيف ك  ية ليستضفالق  إذن.  .
 دة اإلميان.. فكيف يتم ذلك؟!زاي  الهلاخ



14 

 

 ة زايدته.هنا تربز قيمة معرفة حقيقة اإلميان ليتسىن لنا أن نعرف كيفي

 يقة اإلميان:قح
الصفحات السابقة    اكم     يف  والقإقيل  داخل ملشاعر  مع اجملب هو  ن اإلميان حمله القلب، 

واهلإو ان،  اإلنس  اإلميان  يتقامسها  املشاعر  هذه  الن  ،وان  اوصاحب  األكثر ألكربصيب  هو   
 سيطرة على القلب وقت اختاذ القرار.

 لكفة اإلميان.ا  ههااجتسيطرة اهلوا و املشاعر من  .. إذن فزايدة اإلميان تعين ختلص ،زء من  
ن    أنوكما  أمر    علم  مع  املشاعر  حلظات عاهلوانفأتثرها    ينيع  ام  جتاوب  أن  معىن ذلك  ا.. 

أمرالتمثثر   مع  ي-اهلوا    مدخي  واالنفعال  مثاًل ستمع  كمن  أغنية  ش  -إىل  يزيد مثمن  أن  نه 
القلب،   يف  حلظات التمثثر واالنمساحته  فإن  املقابل   ناإلميحقائق اقة من  مع حقيفعال  ويف 

 ايدة.ت الز ر القلب، وكلما استمر التمثثر استمساحته يف تعين زايدة م

 ،ر واالنفعاللتمثثعين االسلوك ت يفب  من شمثهنا أن حُتدث األثر الطيدة اإلميان اليت  فزاي  . إذن.
 من حقائق إميانية.وجتاوب القلب مع ما يفكر فيه اإلنسان  

 تزيد اعة اليتفإن الطينقص ابملعصية،  و   ةطاعكان يزيد ابل  اإلميان إذامن هنا يتضح لنا أن     
ِإَّن اا } تعاىل:القلب وينفعل هبا ويتجاوب معها، كما قال   يهاك فحر يتاليت  طاعة  لاإلميان هي ا

ت  اْلم ْؤِمن ونا ال ِذينا ِإذاا ذ ِكرا اَّلل   واِجلاْت ق  ل وِب  ْم واِإذاا ت لِياْت عالاْيِهمْ   { ْم ِإمياانا داْت  ه  زاا آَيا

  .[2]األنفال:  

املقاب   عدم  ويف  فإن  مل  القلب  زايدهتا لإلميان يعين عدم    -ت كثر مهما  -عة  الطا  عجتاوب 
السلوك  ،فيه حتسن  عدم  ث  لياف،  ومن  إذن  بكلعربة  است  حترك لطثرة  مبدا  ولكن  اعات 

معها قلوهب  القلب  خشوع  بضرورة  للمؤمنني  القرآين  احلث  الذكرم  لذلك كان  ال   مع  حىت 
شاعا وا أاْن َّتاْ آمان  ينا لِل ذِ  نِ َياْ أالاْ }لوب أهل الكتاب: وتصبح كقاإلميان وتقسو،    اهفي  يضمحل

فاطاالا  ق اْبل   ِمْن  اْلِكتاابا  أ وت وا  ياك ون وا كاال ِذينا  واالا  احلْاقِ   ِمنا  ن ازالا  واماا  اَّللِ   لِذِْكِر  ق  ل وِب  ْم 
ه ْم فااِسق ونا )كا وا   مْ ْت ق  ل وِب   ماد  ف اقاسا عالاْيِهم  اأْلا   .[16{ ]احلديد:  (16ِثَيٌ ِمن ْ
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 لطريق ممهًدا ملعرفة كيفية زايدة اإلميان..ة كان اقيقه احلذوضحت ه ما  ذاإف

 ل وعمل:وقن  اإلميا

بتو،ه ،زء من مشاعر العبد له سبحانه:  ابان  اإلمي    يبدأ  { ْلباه  واماْن ي  ْؤِمْن ِِبَّللِ  ي اْهِد ق ا }هلل 
وزايدة  اهذ،  [11بن:  لتغا]ا تنمية  إىل  حيتاج  تتخلص    اجلزء  أسرملشاعامستمرة حىت  من   ر 
والنور، ويف هذا الشمثن ي  وااهل وتنتقل إىل دائرة اإلميان  ن إلميا: »إن اعلي    لقو والظلمة، 

فإذا است البياض،  ذلك  ازداد  ع ظًما،  اإلميان  ازداد  فكلما  القلب،  يف  بيضاء  لُمظة  كمل يبدأ 
، ظًمالنفاق ع  داد از  القلب، فكلما ان النفاق يبدأ ملظة سوداء يفوإ  له،القلب ك  ابيضم   اإلميان

ااز  فإذا  السواد،  ذلك  اسو داد  النفاق  و لهك القلب  دم ستكمل  هللاا،  شققتمي  لو  ع!  قم   لبن 
 .( 1)   أسود«ؤمن لو،دمتوه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لو،دمتوه  م

  القلب واستكماله؟!يف  نمياإىل تنمية اإلفما السبيل  كان األمر كذلك    نفإ     

ال    في  مما  أشك  األساسبالس   نه  الصاحل زايل  ب  فالعمل  الصاحل،  العمل  هو  اإلميان  دة 
لإلميان  للزرعملكاابلنسبة  جند  ؛اء  اإلميان الب  طااخل  لذلك  بني  يقرن  للمؤمنني  املو،ه  قرآين 

من شمثنه   ،صاحلن يصاحبه عمل  القلب دون أوالعمل الصاحل، ابعتبار أن و،ود اإلميان يف  
 تمر سيطرة اهلوا والظلمة عليه.س ت ثومن    ؛لقلبيف ا ةدائرة ضيق  أن جيعل اإلميان يف

اإل    ليس  البصري:  احلسن  ابلت  ،ابلتحلي  انمييقول  و مينوال  القلب، ن  لك،  يف  وقر  ما 
و  قوله،  على  هللا  رده  صاحل،  غري  وعمل  حسنًا  قال  من  األعمال،  حسنً وصدقته  قال  ا من 

صاحلًا ق  هعرف  وعمل  تعاىل  هللا  أبن  ذلك  الط ي ِ كا الْ   ياْصعاد    هِ يْ لا إِ }ال:  عمله،  وااْلعامال  ِلم   ب  
 .( 2) [10]فاطر:   {الص اِلح  ي اْرف اع ه  

ال    الب  إذن  من  من ابألعقيام  د  وذلك  وينمو،  القلب  يف  اإلميان  يزداد  الصاحلة حىت  مال 
تلك األ من ،زء ت املشاعر  صلب ختحدث التجاو ما  وكلعمال..  خالل جتاوب املشاعر مع 

 اإلميان ابلعمل الصاحل.يزداد  وهبذا ن،  امياإلإىل كفة  ت  تقلنوامن اهلوا،  

 
 شيء اليسير.ال  ة:لمظوال  (37قم:بر  1/144) ن للبيهقيايمشعب اإل  (1)
 (.65برقم:  1/158)ن للبيهقي اعب اإليمش  (2)
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 قصانه؟!  ، ونايدتهيل: وما ز فق ،قصينو   اإلميان يزيدعن عمري بن حبيب قال:     

 .( 1) ك نقصانهقال: إذا ذكران ربنا وخشيناه فذلك زايدته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذل   

يتمثك    هنا  أمن  ال  هند  اب  ضروريمن  ح  عمالألالقيام  القلب   زدادي  ىتالصاحلة  يف  اإلميان 
 وينمو، وتتخلص املشاعر من أسر اهلوا.

ي    وال  احلقيقة،  هذه  عن  العبد  يغفل  اإل  هزنتوعندما  دخول  وذلك قلإىل    ميانفرصة  به، 
سيندم   شك  بال  فإنه  دائرته،  وتوسيع  زايدته  على  عابلعمل  الندم  لفر أشد  تضييعه  صة لى 

 مة كانت يف يده.يظع

تعاىل:    ن حالعن  قرآال  عرب  ولقد    بقوله  ئِكاة  أاْو }هؤالء  هاْل ي اْنظ ر ونا ِإال  أاْن َتاْتِي اه م  اْلماالا
ن ا  فاع   ي ان ْ ِت رابِ كا الا  آَيا ب اْعض   َياِْت  ي اْوما  رابِ كا  ِت  آَيا ب اْعض   َياِْتا  أاْو  راب كا  ِإميا َياِْتا  ان اا لاْ ْفساا 

 .[158{ ]األنعام: ميااِناا خاَْياايِف إِ  تْ أاْو كاسابا ْبل   آماناْت ِمْن ق ا  نْ ك  تا 

ن قلب موتنميتها يف ال  هايخمن استثمار احلالة اإلميانية اليت مير هبا العبد برتس  -إذن-  بد  ال 
 قيام أبعمال مصاحبة هلا.ل الخال

:  اإلميان أوًلا
ـــــان  .. ــم، اإلميــ ـــ ــىننعــ ـــ ـــــه الأواًل، مبعــ ــد أن  أنــ ـــ ــ  بــ ـــ ــ  نو يكــ ـــ ـــــان حــ ـــــاك إميــ ــ  ي  هنــ ـــ ــــــ ظ يفيقــ ب  القلــ
ـــه نت ـــز و،ـــــلطلـــــق منــ ـــة هلل عــ ـــاحلة اخلالصــ ـــال الصــ ـــب  ؛األعمــ ـــال علـــــى القلــ ـــود تلـــــك األعمــ لتعــ

ـــد ـــده ،نــ ـــا يؤكــ ـــذا مــ ـــه، وهــ ـــزايدة يف إميانــ ـــه:   لـــــيجبالب بــ ـــا   "بقولــ ـــاكنــ ـــع  انً فتيــ ـــزاورة مــ حــ
ــــا  ــل أنملفتع نبينــ ــ ـــــان قبــ ـــــا اإلميــ ـــــرآن، نــ ـــــتعلم القــ ــ ت ث نــ ــ ـــــا القــ ـــــازددان علمنــ ـــــه رآن، فــ ـــــ إبــ ااًن، ميــ
 .( 2) آن قبل اإلميانر قتعلمون ال اليوم وإنكم

قبل القرآن    اإلميان  تعلمنا   عز  ا على كيفية اجتاه املشاعر هلل، أي كان الرتكيز منصبًّ ومعىن 
اليت يدل عليها القرآن، ويستثري من   خالل املعاين اإلميانية  نمنور إىل القلب  لو،ل، ودخول ا

 
 (.55برقم:  1/154)  سابقلمصدر الا  (1)

 (.1678:  برقم  2/165) للطبراني  لمعجم الكبيروا،  (50رقم:ب  1/152ي )شعب اإليمان للبيهق  (2)
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املشاعر،  خالهل اا  بذلك  األوامتمثل  ؛يةناإلميا  ةدعلقافتتمثسس  ذلك  ا  ريت  بعد  منطلقة لقرآنية 
 ..منها فيزداد القلب إمياانً 

يس     يبدأ بشيء  القول أن دخول اإلميان إىل القلب  تعهو   ريوخالصة   ..وتنمية  دحيتاج إىل 
أيو  يتيتهذا  اليت  األعمال  من خالل  القلب،    جاوب   من   عظيمة  عبادة  مثاًل   فالتفكرمعها 
تستثريش أن  امثهنا  و تزيد  و اعر  ش مل  مل  تظل  نكلاإلميان،  دام  ما  حمدود  نطاق  الزايدة يف   هذه 

فإن صاحبها عمل كالذكر وجتاوب القلب ازداد اإلميان  .يصاحبها عمل.. 
احلس     يإبصري:  الن  يقول  يزالوا  مل  العقل  أهل  الفكر  ن  على  ابلذكر  على عودون  وابلفكر 

   .( 1) ابحلكمة  وهبم فنطقت حىت استيقظت قل  ،الذكر
إىلستما الوا    القرآع  ندي    ن  صوت  ويزيد شاخمن  املشاعر،  ويهز  القلب  يف  يؤثر  قد  ع 

قرا من  القارئ  أتثر  لو  أثرًا  وأعمق  أكرب  الزايدة ستكون  هذه  ولكن  هو، ال من ه  ءتاإلميان، 
 اءة غريه.ر ق

فإذا ص  فكروالت القلب ولكن بصورة حمدودة،  يف  يؤثر  اليتيم  أمر   شعره  احب ذلك مسحيف 
 .هللا  ن كما أخربان بذلك رسول  إلمياوازداد ا  رق القلب، ؛هه،و   ة يفوالبشاش

تليني إن أردت ه: "قسوة قلبه، فقال ل    أن ر،اًل شكا إىل رسول هللا    عن أيب هريرة   
 .(2)"، فأطعم املسكني وامسح على رأس اليتيمقلبك
لو    أبنك  االعتبار  يف  األخذ  ا  مع  رأس  على  أمسحت  دون  ذلليتيم  يسبق   ركتف  ك ن 
ااعمش للتثارة  ساو  يؤدي  فلن  و   رثألر  مش إاملطلوب،  استثريت  مسح   ركاعن  رؤيته دون  عند 

فالذكر دون  األعمال،  من  الكثري  ذلك  على  وقس  حمدودة،  اإلميانية  الزايدة  فستكون  رأسه 
والتفكر يف الذنوب املاضية له أثر حمدود عل قليل الفائدة،  مل ى القلب إن  حضور قلب أتثريه 

 .ا.للسان، وهكذاب بةتو دعاء و و  رافغاست يصاحبه

 

 .(19/  10ء )اء وطبقات األصفياحلية األولي  (1)

(2)  ( أحمد  و7566  برقم:2/263رواه  )لبيها(،  الجامفي  األلباني    وحسنه  (،7345رقم:ب4/60قي   عصحيح 

 (.1410)برقم:
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 ة:رأهمية التذك
ال   والعمل الصاحل..    -إذن-ضروري  من  أتثر املشاعر وجتاوب   أو مبعىن آخر:اقرتان اإلميان 

 ، وأن يصحب ذلك عمل يزيد اإلميان ويرسخه يف القلب..مبعىن إمياين  القلب

ذلك زايرة للمقابر  بَ حَ صا فإنة، دودحمصورة ميان ولكن بر املوت يهز املشاعر ويزيد اإلفتذك  
 وازداد.  انميد اإلازدا

قبل التهيئة كان ة واسلبية قمن هتيئ  بد  ال    فإذا مت العمل  تثارة لإلميان أواًل ث العمل اثنيًا، 
ضعيًفا.. التذكرة  األثر  أمهية  أتيت  هنا  اْلم ْؤمِ }  :من  فاع   ت ان ْ الذ ِْكراى  فاِإن   ْر  )نِ واذاكِ  { (55نيا 

تستثري اإلميان وتدفع للعمل  ذكلتاف  [55ايت:  ار لذا] ن من ميااإلبًا لزايدة  ب وجتعله ساحللصارة 
فتستثري  قلبه إميان؛  تنفع من يف  العلم أبن التذكرة  مع  معه،  املستثارة  املشاعر  جتاوب  خالل 

{ ىشا  َياْ نْ ما  ر  ساياذ ك  }: إميانه وتدفعه للعمل الصاحل فيزداد به إميااًن، وهذا ما يؤكده قوله تعاىل
ماْن كاانا حايًّا}وقوله:    [10]األعلى:   لاذِْكراى }  ه:قولو   [70{ ]يس:    لِي  ْنِذرا  ِإن  يِف ذاِلكا 

 .[37  :]ق  {ِلماْن كاانا لاه  ق اْلٌب أاْو أاْلقاى الس ْمعا واه وا شاِهيدٌ 
القلب  إميان  فاملطلوب     تستثريه  ..يدخل  ي  ..وتذكرة  مصاحب  ولقوعمل   أكد  دزيده، 
تعاىل:    هذى هقرآن علال بقوله  ا إِ   ينا ناا ال ذِ تِ ن  ِِبَيا مِ ؤْ ِإَّن اا ي   }الوسائل  ذاا ذ كِ ر وا ِِباا خار وا س ج دا

ِْم واه ْم الا ياْستاْكِِب ونا   [.15  :]السجدة  {واساب ح وا ِِباْمِد راِبِ 

  قبل التوجيه:ريالتذك

 يتالي  ار أن التذكرة املطلوبة هبتعاالاألخذ يف  ع  م  ن،اميدة اإليف زاية  التذكري له أمهية كبري    
فتاثري  ستت فتلهبهاتض، و ؤ،جهاملشاعر   .( 1) رب على أواتر القلوب 

نسيه من حقائق اإلميان، ومتز،ه مبخاطبة العاطفة   ُتذك  ر  التذكرة املطلوبة هي اليت    العقل مبا 
املناسب  من كان  لك ذ  ذا ما متفإ  مل..علل  د واالستعدادثريها، وجتعلها يف حالة من التوق   ستفت

 

استالوسائل    (1) يمكننا  لكيخدالتي  ال  امها  مؤثرة  تتكون  بأهمية العمل وفضله  نهام  ،ثيرةكذكرة  التذكير  وما : 

يبة ة عجرالصورة لها قد، فيةئك الصور المرمثال، وكذلدام القصة، وضرب األاستخ  :اومنه  ،من ورائه  يتحقق

إ النفاذ  المعلى  المشاهد    ..رشاعلى  كرؤيةرالمؤثوكذلك  ا  ة  كذلك  ومنها  البالء،  الصواولمواعظ  أهل  لمؤثر ت 

 .يالشج
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م بعمل  احلالة  هذه   رسول هللا  القلب، ولقد كانيف  سخ  وير اإلميان    يزداد  حىت  حبصاربط 
 .يفعل ذلك مع الصحابة، ُيذكرهم ويؤ،  مشاعرهم، ث يو،ههم للعمل املطلوب 

إليه      »  انظر  ألصحابه:  يقول  وهو  بدر  معركة  بدء  عرضهقبل  جنة  إىل   اقوموا 
فاست«ضواألر   ماواتالس ام: من احلب  ريوقال عمواتقت النفوس إىل اجلنة،    ،ملشاعرا  ت ثري ، 
« قال: إي، وهللا اي رسول هللا إال ر،اء ما َيملك على قولك: بخ بخ: »ل  بخ، فقا  بخ

قال: » أهلها،  من  أكون  أهلهاأن  فازدادت مشاعره استثارة  فإنك من  رات من وأخرج مت«، 
فرمى  رايت هذه إهنا حلياة طويلة،آكل مت  ىتت ح حييانأ  لئن:  لث قان،  هنقرنه فجعل أيكل م

 .( 1) ىت قُتلح  لهمقاتتمر، ث من ال هان معك  امب

يفعل اخلطاب املؤثر  أرأيت   ؟يف املشاعرماذا 

أال »وهو يقول:  وكمثنك مع الصحابة الكرام تستمع إليه   -أخي احلبيب-ختيل نفسك     
للجنة؟ اجلنة ال  مشمر  نو ب  ور ا، هي  هل  طرخ  فإن  يالكعبة  أل، ورَيانة تتز، وقصر ألتر 
نضجة، وزوجة حسناء مجيلة، وحمشيد، ون عطر، ومثرة  أبدي يف ر  مقام  لل كثَية، يف 

ِبية عالية،  ونعمة يف حملة  وفاكهة، وخضرة، وجرة،  نعم، اي رسول ق  «،دار سليمة،  الوا: 
قال: "   هلا،  إن شاء  هللا، حنن املشمرون  قال ال  هللاقولوا:  .. ث بعد .(2)  ء هللاإن شا  م:قو "، 

اجلهاد يف سب حالو سيك  يفك  يل هللا..ذلك ذكر  تن  وأنت  إىلك  الكلمات   ستمع   ؟!هذه 
 وكيف سيكون تشوقك للجهاد يف سبيل هللا؟!

يك    هذا  التو،يه..ن  و مبثل  قبل  يستثري   التذكري  حىت  املشاعر  التذكري  ذلك  خياطب  أن 
 لزايدته. ابً مسبذا اإلميان و هل لك مؤكًداذ  بعد  لاإلميان، ليمثيت العم

ي    قوله تعاىل .. أتمل  دةدعمواضع متريدة يف  ة الفقلطريا  ذهستخدم هواملتمثمل للقرآن جيده 
وهو يعلي من قدره ويذكره بفضله عليه، ث يو،هه بعد ذلك  يف سورة الضحى  خماطبًا نبيه  

 

 (.1901برقم:    1509  /3)  لمرواه مس  (1)

 :ب رقم 16/389)، واب ن حب ان ف ي ص حيحه (7/43)زار ، والب (4332ب رقم:  5/380) ة( رواه ابن ماج 2)

 .وقال: إسناده حسن(  1343  :رقمب  4/132مختارة )ال ياء في، والض(1/162)ير الكب والطبراني في  ،(7381
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خمتلفة ياتِيماا}  :بتو،يهات  ْدكا  ( واواجاداكا عااِئالا 7)  ىدا  ضااالًّ ف اها كا دا جا ( واوا 6ى )فاآوا   أالاْ ُيِا
( الْياتِ 8فاأاْغىنا  فاأام ا   )( ت اْقهاْر  فاالا  )9يما  هاْر  ت ان ْ فاالا  الس ائِلا  واأام ا  رابِ كا 10(  بِِنْعماِة  واأام ا   )
ْث )  ِإذْ وا }:  ، وكذلك قوله تعاىل على لسان املالئكة ملرمي[11  -  6ى:  { ]الضح(11فاحادِ 

ئِكاة   لْ ا  تِ قاالا  اَّلل ا اصْ ما   َيا ماالا ِإن   { (42طافااِك واطاه راِك وااْصطافااِك عالاى ِنسااِء اْلعاالاِمنيا )ْرَيا  
َيا }  :املشاعر.. ليمثيت التو،يه يف اآلية التالية، فهذا تذكري وتشجيع يستثري  [42]آل عمران:  

 [.43  :آل عمران]({43اِكِعنيا )ر  ال ي ماعا رْكاعِ واا  يماْرَيا  اقْ ن يِت ِلرابِ ِك وااْسج دِ 

علينا    موسى    ويقص  طريقة  التذ يف  القرآن  يف  التو،يه  قبل  موا،هاتكري  بين  مع   ه 
تعاىل:   ِإْذ جاعالا واإِ }إسرائيل، كقوله  اَّللِ  عالاْيك ْم  نِْعماةا  اذْك ر وا  ق اْوِم  َيا  لِقاْوِمِه  م وساى  قاالا  ْذ 

أانْ  واجاعا ياابِ فِيك ْم  م ل  مْ ك  لا ءا  ك    واآَتا اْلعاالاِمنيا )ما   مْ وكاا  ا ِمنا  أاحادا ي  ْؤِت  اْدخ ل وا 20ا لاْ  ( َيا ق اْوِم 
قالِب وا خااِسرِينا )اأْلاْرضا اْلم قاد ساةا ال يِت كاتابا اَّلل    رِك ْم ف ات ان ْ  { (21 لاك ْم واالا ت اْرتاد وا عالاى أاْدِبا

 .[21، 20]املائدة: 
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 ؟كيف نزداد ِبلطاعات إميانا 
و،-رع هللا  ش    الن اس    َيا }  :ام هبا إمياانً خالل القي  ند العبد مداالطاعات ليز   -لعز  أاي  هاا 

لا ق ا  ينا ِمنْ ذِ ل  واا  اْعب د وا راب ك م  ال ِذي خالاقاك مْ   .[21{ ]البقرة: (21ق ونا )عال ك ْم ت ات   ْبِلك ْم 

قربه من ربهعبد إميااًن از كلما ازداد الو      .[19]العلق:   {(19وااْسج ْد وااْقرتاِْب )}  :داد 

أبنمع      اإلالعباد  التذكري  تزيد  اليت  اميان  ة  ويتحرك، سواء ليت  هي  القلب  معها  يتجاوب 
 طممثنينة. مأ  ،و،ل مأ  ،إخبات  مأ ،تضرع مأ ،ورة خشوعص يفحرك تكان هذا الأ

بهمة، ولكن لكي  عبادة عظي  -على سبيل املثال-فالدعاء       ال  -إبذن هللا-  اإلميان  يزداد 
، [55{ ]األعراف: راب ك ْم تاضار عاا واخ ْفياةا   اْدع وا}ىل:  عاا قال تبد من حضور القلب معه كم

 ال ِذينا أ وت وا اْلِعْلما ِمْن ن  إِ }  :اد إمياانً ا ويزدع هبينتفجيعله    ذيالهو    ةك القلب مع الطاعفتحر  
ِإذا  ِلأْلاْذقااِن س ج دا   اق اْبِلِه  ر ونا  ( واي اق ول ونا س ْبحاانا راب ِناا ِإْن كاانا واْعد  107ا )ي  ت ْلاى عالاْيِهْم َيِا

ِلأْلاْذقا 108راب ِناا لاماْفع والا ) ر ونا   {(109ش وعاا )يد ه ْم خ  ك ونا وايازِ بْ ي ا اِن ( واَيِا

 .[109 - 107]اإلسراء:   

القرآ    مع  هؤالء  جتاوب  وسجدوا  نفعندما  معه،  قلوهبم  ازدادوا   وحتركت  وبكوا،  وسبحوا، 
 بذلك خشوًعا.

 اإلميان: مقياس زيادة

كما ف  ك،لسلو احتسن  القيام ابلطاعة هو    دته بعدعدم زاي  وحيح لزايدة اإلميان ألصا  شراملؤ    
 ،احلات عمال، وكلما ازداد اإلميان ازداد الدافع لفعل الصلألو الدافع  ًقا أن اإلميان هل سابقي

إميانه، فتحسن تبًعا لذلك   سلوكه.فإذا ما أدا العبد الطاعة، وحترك قلبه معها، ازداد 
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والصذكلاو   فالصالة    إذا   انميإلايد  ز ت  كل هذه العبادات .  والعمرة.  يام واحل ر وقراءة القرآن 
فاملشا ها وانفعلتالقلب مع حترك  سلوك.إذا ما مت ذلك ظهرت اآلاثر اليانعة يف العر، 

فإن حتسن بعد القيام ابلطاعة دل ذلك   -ابألساس-  ساملقيا  نأمعىن ذلك      هو السلوك، 
 ة اإلميان.دايز   قد قامت بدورها يف على أهنا

املقا    فكلماويف  أن  صال  أعماو طاعات كثرية  و،دان    بل،  دون  أتثري   يصحبحلة  ذلك 
دد يز   مل يتحرك معها القلب، ومل  دل ذلك على أن هذه الطاعات   ؛كلسلو يب يف اإجياوحتسن  

أُديت   وإمنا  اإلميان،  حتقق    قطففيه  فلم  والعضالت،  وهالعظ  مقصودهاابجلوارح  زايدة يم  و 
 . وهللا أعلم.يف القلب.  واقتالميان و اإل

 تمرة لإلميان:يادة املسأهمية الز

يف الدنيا، ونسي أهنا دار قيقة و،وده  ن حي اإلنساا نس النسيان، وكلمبيعة اإلنسان  ط  من   
ب للراحة  لتنفيذ طلباهتا من حل.. و،دت النفس جمااًل ،و وكلما غفل عن هللا عز    ؛امتحان

وو،دت  للتكليف،  فرصالدني  وكراهية  للتز ا  جمالعبا  ماأمن  ي  تها  الشيطان  وو،د   اًل خصبًاد، 
 ..اءغو واإل  للوسوسة

ملشاعر جتاه اهلوا، وكلما ضعف وجيذب ا  ،قلبيف ال  ميانيقلل اإلشمثنه أن  ك من  كل ذل    
 ك.و لعلى الس اإلميان انعكس ذلك  

 منه..متكنه  من هنا اشتدت احلا،ة إىل و،ود منابع ووسائل مستمرة تزيد اإلميان يف القلب و 

ــ     ــ أن ا فيـــهك وممـــا ال شـ ــدور األمسـ ــويى للطاعـــالـ ــو تعـ ــ  ضت هـ ــ اإلص نقـ ــداداميـ القلــــب  ن، وإمـ
 بــن مالــك . عــن أنــس والغفــالت.ر الــذنوب ، وإطفــاء انســتمراره ابيقظتــ حياتــه و  أبســباب 

ينادي عند كل صالة: َي بِن آدم، قوم  وا إىل ن  َيانكم ال  يت  كاا إن هلل ملا »:  قال: قال رسول هللا
 .(1)«ا على أنفسكم، فأطفئوها ِبلصالةقدمتوهأو 

 

ف(  1) الطبراني  وال(9452برقم:    9/173)  وسطاألي  رواه  ، وحسن إسناده (1135برقم:    2/262)صغير  ، 

 ترهيب.والي صحيح الترغيب ، وحسنه األلباني ف(2592برقم:    7/162المقدسي في المختارة )الضياء 
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واعاصامل  أثريل  وتز التقوا،  و   انإلمياتزيد    فالعبادات     أاي  ها }لغفالت:  ي  الن اس   َيا  اْعب د وا ا 
 .[21قرة:  { ]الب(21ق اْبِلك ْم لاعال ك ْم ت ات  ق ونا )  ِذي خالاقاك ْم واال ِذينا ِمنْ راب ك م  ال  

ن تياإلتبقى أمهية ا  كنللعباد، ول  -عز و،ل-شرعها هللا    ت اليتنعم، هذا هو دور العبادا  ..
كر وسيلة مهمة لزايدة اإلميان منها، فالذ   قصودا أدت املان، وإال ملميإلتزيد ا  اليتقة  طريا ابلهب

مبكان-ولكن   األمهية  وخشوع  يصحبه  نأ  -من  القلب  و،ل  اَّلل   }  :يف  ذ ِكرا  ِإذاا  ال ِذينا 
 .[2{ ]األنفال:  واِجلاْت ق  ل وِب  ْم  

وسيلوالصال    اإلمي  ةة  لزايدة  من حض  ال  نكلو ،  ناعظيمة  القلو بد  وخشو ر  مب   :عهاعه 
ِتِْم خااِشع ونا )( ال ذِ 1ِمن ونا )أافْ لاحا اْلم ؤْ   دْ قا }  .[2، 1ون:  نم{ ]املؤ (2ينا ه ْم يِف صاالا

 ِمْنك ْم{ي اناالا اَّلل ا حل  وم هاا واالا ِدمااؤ هاا والاِكْن ي اناال ه  الت  ْقواى  لانْ }  :وكذلك احل    

 .[37 :  ]احل 

ن از  اَّلل   }  :آنقر ءة الراوق    أاحْ   ِمْنه  ج ل ود  ال ِذينا شااِِباا ما م تا   احلْاِديِث كِتااِبا   سانا لا  ت اْقشاِعر   ثااينا 
ْشاوْ  اَّلل ِ   نا َيا ذِْكِر  ِإىلا  تاِلني  ج ل ود ه ْم واق  ل وِب  ْم  والاقاْد ضارابْ ناا لِلن اِس }،  [23{ ]الزمر:  راِب  ْم ث   
اها يِف   ما ِمْن ك    ق ْرآنِ لْ ا  ذا لا ثالٍ لِ   ي اتاذاك ر ونا عال ه مْ    ( ق   27  عارا (  لاعال ه ْم ْرآنا  ِعواٍج  ِذي  غاَْيا  بِيًّا 

 .[28،  27الزمر:  ]{ (28ي ات  ق ونا )
دقة ور، والصالصالة ن...  »:  رسول هللا  .. فالطاعات كلها أنوار، ومنابع لزايدة اإلميان...قال

 .(1)«..ء ايبرهان، والصرب ض

ان، مع و،ود مياإل لزايدةأداة  الطاعات و،علها  هل هذكيفية تفعي:  وى سؤال وهولكن يبق    
 ميان والتمكني للهوا.إلاعوامل مضادة تعمل ابستمرار على إضعاف 

 

 .(223برقم:    1/203)لم  ه مسا( رو1)
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 إيقاظ اإلميان هو البداية:
قيل سابًقا أبنه ال     ل اعمألاب  ليكون دافًعا للقيام  ؛القلببد من و،ود إميان حي يف    كما 

 الصاحلة.

خالله تفعيل   من  يتمل  ؛واًل لب أقلان املو،ود يف اقاظ قدر اإلمييإن  بد م  ه الىن ذلك أنعم   
وف ان، وأهم وسيلة إليقاظ اإلميان يف القلب هو اخلميالطاعات واالستفادة منها يف زايدة اإل

توقظ القلب من غفلته، به ملرحلة االن  من هللا، فاخلوف كالسياط  من »:  ل  قاباه  توتصل 
 .(1)...« بلغ املنزل، ومن أدل خاف أدل 

فيقول: فكل من خاف الردا، وفوت ما يث  حلدا اهذ  على  قديرض الاوي يف فينامليعلق     
يرك ال  ا  نيتمىن  إىل  يبادر  بل  الصباح،  ينتظر  وال  الراحة  ولو كان ابلليل، إىل  والسفر  حلركة 

 .( 2) ابإلدالجيه واملشار إللعمل الصاحل ابه  ليري إس لل   هو املقتضىأن اخلوف من هللا فمثخرب  

 ،شمثهنا أن توقظ القلب من غفلته من  خراة ألك وسيلذكوف من هللا  خلة امع وسيل  يتوأي   
إىل هللا فإن هذا من شمثنه يه سبحانه، فعندما تستثار مشاعر الشوق  لإأال وهي شدة الشوق  

 هبا..م  ياالق واملبادرة إىل  ًها وسعادة ابلطاعةأن يثمر انتبا

 وق مقلق.شأو  وف مزع خ قلب إالوة من الرج الشه خيُ اء: البن عطقال ا   

   به:انت
قاظ القلب من غفلته، يإحنوه سبحانه، و   مشاعران  تو،يهية كبرية يف   له أمههللا  منف  و خلا   

 !لتشييد بناء اإلميان يف القلب... ملاذا؟وحده ال يكفي لكنه  

اخلو      منألن  ،زء  واملطلوب  سانناإل  اعرش م  ف  و،ذب تع،  املش  بيد  هللااعر  كل   ،إىل 
احل  :مثل ه املشاعر حتتاج إىل . هذينة.ممثنلطواوالفرح  ا واإلخبات،  ضالر والشوق و ب  مشاعر 

 

وقال: صحيح  (4/343)م كحديث حسن غريب، ورواه الحا :وقال (2450 م:قبر 4/633)رواه الترمذي    )1)

 (.954، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )برقم:  بيالذه ووافقهاإلسناد،  

 وت.  بير -ةالعلمي بدار الكت  (6/159)  قدير للمناوييض الف  (2)
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وتو،هها   تستثريها  احنصر اإلميان يف دائرة ضيحنوسائل  وإال  فإن قة...  وه سبحانه،  وكذلك 
 باب.ه األسس هذب لنفن يف القلاميء اإلاتشييد بنالشوق إىل هللا وحده ال يكفي ل

ًفا و،اًل خائ جندهن مم عضناك البأبن ه نائينب نناشاهد بياملؤكد هذا املعىن أن الواقع ا يومم    
العذاب،  سريع آايت  عند مساع  يف    البكاء  يتعامل  هنفس الوقت  ولكنه  مع األقدار املؤملة   ال 

وق هلعة ساخطة،  فزعة  بنفس  بل  راضية،  جتبنفس  حبًّ حيب  ك  ذلده كد  يا مجًّ املال  فرح ا، 
وقزايدته  ل لنقصانه،  شوحيزن  جتده  التعلقديد  التسباب...  ألاب  د  عليدض  ناقهذا   نأى  ل 

الدنيا، وعالقة األس وبقيمة  والقدر،  ابلقضاء  إىل مستوا إميانه   رقَ يب ابملسببات مل  ابإميانه 
 . وهللا أعلم.بضرورة اخلوف من هللا واحلذر من عذابه.

  ن:امياإلن كارأ
حمضافة  وابإل    والشوق  ة دوري  دوديإىل  ه، يع ،وانبمجإىل هللا يف زايدة اإلميان من  اخلوف 
 ان يف قلوبنا...مي، وهو أننا مطالبون بتحقيق أركان اإلقصواه اليتأمهه ر لآخا  ك أمرً هناإن ف

ابهلل وأبمسائه وصفاته كاماًل،      اإلميان  بنيان  نشيد  أن  واليومابهلل  نامياإل  وكذلك املطلوب    
 لرسل.والكتب وااملالئكة ر و خر والقدآلا

قي    سابقً وكما  األركافإا  ل  هلذه  العقلية  املعرفة  البتكفي،    الن  ن  متتزج    ل  أن  معها بد 
لطفعاال يف    اانً إمي  تصبحة  تعربلاراسًخا  ويُ   قلب،  املشاعر  العبد عنه  فريضى  السلوك،  ظهره 

حيب  ..عظمه.ويه، ويهابه ويفزع إلي ،فضله، وأينس بهبح  ويفر   بقضاء هللا، ويستسلم ملشيئته،
 ه.، ويبغض فيه، ويغضب من أ،لفيه

إميانية     مشاعر  هذه   ىعل  الرتكيزن  فيه أ  ك ال شالقلب، ومما  يف    احضورهمن  بد    ال  كل 
 هللا ال ميكنه أن يؤدي هذه الوظيفة مبفرده. إىلوق  الش  أوف  اخلو   ب الوسائل استج

 كاماًل يف القلب.  نيانهييد بتش   د يفاال،تهام اإلميان و ري تعلرو لضمن ا من هنا كان   
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اإلميانية    ال    القاعدة  تؤسس  وسائل  عن  البحث  من  األعمال   منها  لتنطلق  اعهاابتس بد 
وليعو  ذل  ودالطاعات،  أبعد  فثك  عليها  وتفترت رها  أييت ميااإلصرح    بينع  وهنا  القلب..  يف  ن 

 ما يكون. همة على خريهبذه املي يقوم الكرمي الذن رآالق يدور املعجزة الكربا: أال وه
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 الفصل الثالث
 القرآن ودوره يف تأسيس

 إلميانيةالقاعدة ا
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 القرآن ودوره يف َتسيس القاعدة اإلميانية
 . مدمة حمأا هب  -ل،عز و -  هللالدة اليت اختص اخلاة  جز لقرآن الكرمي هو املعا

نعظم  أهي  ملعجزة  ا  ذه.. ه ري من من سرها يف قدرهتا على تغيالسماء، ويكزلت من  معجزة 
فيُ حيُ  ياْكِفِهْم أان  }  :ًصا هلل عز و،لبًدا صاحلًا خملالهلا عمن خصبح  سن التعامل معها،  أاوالاْ 

 .[51:  { ]العنكبوت ى عالاْيِهمْ ت ْلا ي    أانْ زالْناا عالاْيكا اْلِكتاابا 

ية اعجز دثه املحتُ ي  والتغيري الذ    اإلنسانية ليضعها يف   الشخصيةشمل مجيع ،وانب  لقرآنية 
ئة، ويبين اليقني الصحيح سان ومعتقداته اخلاطإلنثوابت ا .. فيغريه هللا منهاالقالب الذي يريد

  .ه هللا منهيريدي  لذواهتماماته يف االجتاه ا يف عقله لتنطلق تصوراته

ب، انية يف القللقاعدة اإلميكذلك يؤسس ا  هوف  عقلال  لقرآن يفذي حيدثه الا  رييتغلومع ا   
إن مل يكن دة اإلميان  م أسباب زايهأأحد  مما جيعله    ؛املشاعر من اهلوا وحب الدنياص  ل   وخيُ 

ت ه  زااداْت مْ واِإذاا ت لِياْت عالاْيهِ } :أمهها على اإلطالق  [.2  :]األنفال {نا ِإمياا  ْم آَيا

املناديهن  آر لقاف    أقباللى  ع  ديينا  الذي  و  أن  علي  ناس  مين ابإلمي  لوا  ب  ناا را }  :انوتزودوا 
ْعناا م نااِدَيا ي  نااِدي ِلْلِ   [.193  :]آل عمران  {ْن آِمن وا ِبراب ِك ْم فاآمان اميااِن أا ِإن  ناا َسِا

ــذك   ــ فاملنــــادي املــ ــ ور يف اآليــــة كمــ ــند ا قــــال حممــ ــب  بــ ــو ا كعــ ــ لالقرظــــي: هــ ــ نرآقــ ــ   سي، لــ  مكلهــ
رأا النيب 

 (1 ). 

 ة اإلميان:ادزيآن يف  قرالة  قيرط

 ميكن للعقل الكثري من األساليب، وال  تشملريقة فريدة،  زايدة اإلميان ط  وطريقة القرآن يف   
ذي ميكن للقرآن لنا مثاًل لألثر ال  -عز و،ل-ب هللا  البشري القاصر أن حييط هبا، ولقد ضر 

 :ةمبعجز فاع  تناالآن و ر لقا  عيح مصحمل الللتعا  ًعاودافنا، ل  قًاو مش   ماد ليكوناجل يفه أن حيدث

 

 (.85) صن ألبي عبيد  قرآالفضائل   (1)
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اْلق رْ أانْ زالْناا    لاوْ }  ا  لاراأايْ تاه  خااِشعاا م تا هاذا عالاى جاباٍل  عاا مِ آنا  اأْلاْمثاال  صادِ  اَّللِ  واتِْلكا  ْن خاْشياِة 
 [.21  :ر]احلش   {ل ه ْم ي ات افاك ر ونا لِلن اِس لاعا ناْضرِب اا 

اإلزايلى  عذة  الف  قرآنال  ةقدر   إن   وتعبيانميدة  ا،  هلا،  املش د  نظري  ال  أخي-عر هلل   وإليك 
 مها القرآن لتحقيق ذلك:بعًضا من الوسائل اليت يستخد  -قارئال

:  و أ يعر القرآالا  زج، مي، وذلك أبسلوب فريدوما ينبغي اإلميان به  ض مجيع حقائق الوجود،ن 
ابالف فيطفةالعكر  وياملش   خياطب  هنفس الوقت    يفو   ،هعقنويل  قعال  طبخا،  فياعر  ها ؤثر 
 ان قليب.ة اليت يطرحها إىل إميحول القناعة ابلفكر لتت

، د العقاب، وسريع احلساب أن هللا شديالقرآن يبين عند املسلم عقيدة  فعلى سبيل املثال:     
مبا أحدثوه يف أي الناس  يعاقب  أن  يستطيع  تكر ملاهذا    قت...و   وأنه  ة ري كث  ت آاي  يفر  عىن 

ِئم ونا )س ناا ب ايااَتا وا ى أاْن َياْتِي اه ْم ِباْ را ْهل  اْلق  فاأاِمنا أا أا }وله تعاىل:  ها قنم ( أاواأاِمنا أاْهل  97ه ْم نا
 ال  إِ  اَّلل ِ ماْكرا  ن  ما الا َياْ فا ( أافاأاِمن وا ماْكرا اَّللِ   98ي اْلعاب ونا )س ناا ض حاى واه ْم  ِباْ تِي اه ْم  اْلق راى أاْن َياْ 

 .[99 - 97  :اف]األعر   {ونا م  اْْلااِسر  قاوْ لْ ا

الوقت       ويف  احلقيقة  هذه  تعرض  مشاعر   ذاتهفاآلايت  وتستثري  ابلعاطفة،  الفكر  متزج 
 نسان.اخلوف واحلذر داخل اإل

اإلميمثااًل   وإليك     يؤسس  آخر  است  خالل  من  اآلخر  ابليوم  يفان  اخلوف  مشاعر   ثارة 
الس  زا ِإن  زالْ   وا راب ك مْ ت  ق  ا  س  الن  ا  اي  ها أا َيا  }  :القلب ل  ( ي اْوما ت اراْونااا تاْذها 1 عاِظيٌم )اعاِة شاْيءٌ لاةا 

ذا  واتاضاع  ك ل   أاْرضاعاْت  عام ا  م ْرِضعاٍة  َحاٍْل  ك ل   وات اراىاِت  ْلاهاا  ه ْم الن    َحا واماا  س كااراى  اسا 
ابا عا ِبس كااراى والاِكن     .[2  ،1 : حلا]  {دٌ  شاِدي اَّلل ِ ذا

 :رار املعىناثنياا: تك
ي    واليت  كرر الكثالقرآن  ينبغي اإلميان هبا،  يقوم عليها التصور اإلسالمي ري من املعاين اليت 

آايت كثرية   وذلك يف  خمتلسوأبالصحيح،  وتُ لريسخ مدلوهلا يف    ؛فةاليب  يقينًا العقل،  صبح 
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فيه سهل مما ي  ؛اعرهمع مش شابك  ا يتبتً اث  اءً ،ز   وتشكل  ،القلبيف  ا  هب  ويتمثكد اإلميان  ،اثبتًا 
 ا يف أي وقت.تثارهتاس
وأبقى، خري  خرة  ها وأهنا متاع الغرور، وأن اآلفعلى سبيل املثال: احلديث عن الدنيا وقيمت   

القرآن،  تكرر كثريًا   متعديف  وأساليب  ليزداد وبطرق  املشاعر،  وتؤ،   الفكر،  ختاطب  دة 
اًل إىل مث  خرة، انظري حنو اآلسعالفيها، و   زهدوال  اهعن  جايفل التمن خاللب  الق  اإلميان يف
تعاىل ِإال  }  :قوله  نْ ياا  الد  احلْايااة   اْلغ ر ورِ واماا  فلقد تكررت هذه 185  :]آل عمران  { ماتااع    .]

 لك لريسخ مدلوهلا يف النفس.والب خمتلفة.. كل ذة، ووردت بقاآلي

مباشرة تنفذ اليت غة بليال عظاملو ا ثلم :رعاشملالى  ثَي عأالت يف  يب شىتالاثلثاا: استخدام أس
اإلنسان   قلب  كقوله   ،ابالثنني مًعا  مهيب أالرت   مكان ذلك ابلرتغيب أأسواء    ،وعواطفهإىل 

ٍ ِمْن  رٌ أاْنااٌر ِمْن مااٍء غاَْيِ آِسٍن واأاْناا  م ت  ق ونا فِيهاا و ِعدا الْ ماثال  اجلْان ِة ال يِت }تعاىل:    َي ْ غا ت ا ي ا  لاْ  لابا
واأاْنا ه  م  طاعْ  لا اٌر ِمنْ   لِلش ارِِبنيا وا ذ   َخاٍْر  ِمْن عاساٍل م صافًّى واهلا  ٍة  الث مارااِت أاْنااٌر  ِمْن ك لِ   ْم فِيهاا 

يماا ف اقاط عا  الٌِد يِف  ه وا خا ْم كامانْ واماْغِفراةٌ ِمْن راِب ِِ   [.15 :دمحم]  {ه مْ ْمعااءا أا الن اِر واس ق وا مااءا َحِا

ــ  • ــ و  نومــ ــ عتـــــمثثري الل ائســ ـــاعرلــ ــيت: القصــــة و ى املشــ ــ الــ ــمثهنا أن جتـــــذب عقــ ـــانل  مـــــن شــ  اإلنســ
ـــــ  ـــــاظرهوقلبــ ـــــرآن  . والنــ ـــــدهللقــ ـــــابقنيملي جيــ ـــــص الســ ا بقصــ ــً ـــ ْم فا } :ئــ ْا لاعال ه        ِْ اْلقاص     ا اْقص      
 {لْباابِ  اأْلا ويل لاقاْد كاانا يِف قاصاِصِهْم ِعِْباةٌ أِل  }، [176  :]األعراف  {فاك ر ونا ي ات ا 

 [.111  :فسيو ] 

ـــ  • ــ و ن ومــ ــ ـــمث ائلســ ــى املريثالتــ ــ ــــاعر: ب علــ ـــان شــ ــ يــ ــ ــــه ومــ ـــل وأمهيتــ ــل العمــ ــ ــى فضــ ــ ــــه علــ ـــود بــ ا يعــ
ـــان  ــن نفعاإلنســ ــ ــــا،مــ ـــه تعــ ناا ف اي  }ىل: كقولــ ا حاس     ا ِرض  اَّلل ا ق اْرض    ا ِذي ي  ق     ْ ْن ذاا ال      اِعفاه  م     ا ض     ا

 [.245 :]البقرة  {َياةا ه  أاْضعاافاا كاثِ لا 

مما  ؛لك ا لذتبعً اعره ار مش تثتس ف دعبال لىع  به  هللا  ومبا أنعمابملاضي    ريومنها كذلك: التذك •
تو،يهه ودفعه إىل العمل املطلوب جيعل   السهل  تعاىل:    ،من  أانْ ت ْم قالِيٌل }كقوله  ِإْذ  وااذْك ر وا 
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اأْلا  يِف  َّتاااف  م ْستاْضعاف ونا  ي اتاخاط  ْرِض  أاْن  واأاي داك  ونا  فاآوااك ْم  الن اس   وارازا بِناْصرِهِ   مْ فاك م    نا مِ   مْ ك  قا  
 [.26  :]األنفال  {ك ر ونا تاشْ   ك مْ عال   لا تِ ابا ي ِ ط  لا

ر النفوس كوسيلة يف التمثثري على املشاعر ومع هذه الوسائل أييت سلطان ألفاظه الذي أيس •
أدل  واس وليس  من  تثارهتا،  عاشها  احلالةعلى ذلك  إىل سورة   اليت  يستمعون  وهم  املشركون 

سلمون معه امل جد، وسلنجماب دجس    نيبلا  نأ  سابن عبا  البخاري عن  فيالنجم، ف
  .ركون واجلن واإلنس..واملش 

املشاعر:  رابعاا يستثَي  عندما  للقيام يولد  نه  فإ  والقرآن  تدفع صاحبها  النفس  طاقة يف 
 إند من القرآن، فمن اإلميان احلي املتول  مال عندما تنطلقاألعهذه  ...  لفةِبعمال الِب املخت
أن   ابمن شمثهنا  بلقال  لىع  طيبلار  ثألتعود  فيومنو اإل  ةدزايب  ب العمل لك حس ه، وذميان 

 كر كالتسبيح مثاًل، ويتحرك قلبه معه فإناإلنسان به... فعندما يشرع العبد يف الذ يقوم  الذي  
ار تقأما احلوقلة فتزيد شعوره وإميانه ابالفل ... ،عظيم هلل عز و بزايدة الت  أثره يعود على القلب

و  فعنكر، أما الذ ل  سبةلنابا  هذ،  ليهإة  ،ااحلعظيم  إىل هللا  تنطلق من القلب احلي   دمالصالة 
فإن من شمثهنا أن تزيد يف  ،حقلب واللسان واجلوار التجاوب فيها بني الواإلميان اليقظ وحيدث  

 عز و،ل... وهكذا.. لتواضع واالنكسار هللواإل،الل واالقلب اهليبة  
القاع   يبين  اب  دةفالقرآن  اليو   ،اهاعتس اإلميانية  للدفوي  ،قةطاولد  الصاحلةعمألابيام  قع   ال 

 لى القلب بزايدة اإلميان فيه.ليعود أثرها ع

 أهمية القرآن:
نبع  امل.. هذا شيء  ا األمهية العظمى للقرآن كمنبع عظيم لإلميان ال يعدلهيتضح لنمن هنا     

 بتكفل قابملا يفو  ها،ساعها وعمقتقلب ابإلميانية يف الا بتمثسيس القاعدة  -إبذن هللا-كفيل  
تطر   ةيدالعق بعض ما  اليت  ع فيه ال تنشئ إميااًن مبعناه احلقيقي الذي يرسخ القرآن وتتوسيف  ح 

القلب ويتناول مجيع مشاعره  يف  فيه،  ابتساعها  قاعدته  ر وقد  ! وقيمةكيف ال؟.. و ويؤسس 
احل  ومعجزة يدركها  اصرالقي  شر لبال ميكن للعقل ا  قيقيةالقرآن   تْ َيِ ا ْرآنا س  ق     ن  أا   والاوْ }  :أن 
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أا اجْلِبا ِه  بِ  ق  ال   اْلماْوتاى  طِ عاتْ ْو  بِِه  أاْو ك لِ ما  اأْلاْرض   هنا [31  :]الرعد  {بِِه  الشرط  و،واب   ،
 .هذا القرآن...  ذوف وتقديره: لكانحم

 فسنا:ظلمنا أن

 ئ:ار لقخي اأ
ظلمنا   عندما  أنفسنا  لقد  ظلم  خل إلميانية داادة  علقارآن حقه يف أتسيس االق  عط  نُ   مل  أميا 
 لتغيري اجلذري داخل ذواتنا.ث القيام بدورها يف إحداه ابح ملعجزتومل نسم ،ابنقلو 

أنفسن  .. اكتظلمنا  عندما  العظيم  ا  الكنز  هذا  من  والرب   بحثابلفينا  والثواب  األ،ر  كة عن 
و ا، و حفظهأو  تالوته    لىة عاملرتتب بلفظه   مامأن يصاحب ذلك اهت  دون  فقط،  لهشكهتممنا 
وتعلم  ابمل قاعدته يف قل  وتهوتذوق حالخالله،    نمن  ميااإلعىن،  نا كما كان يفعل وبوأتسيس 

ه ْم ماْن ي اق ول   زِلاْت س  ماا أ نْ   واِإذاا}  :أسالفنا وا ن  ينا آما م ا ال ذِ أا فا    ِإمياانا أاي ك ْم زااداْته  هاِذهِ وراةٌ فاِمن ْ
 [.124  :]التوبة {نا و ر  واه ْم ياْست اْبشِ  انا ميا إِ  مْ ف ازااداْت  

 !عطي القرآن االهتمام الالئق به؟أن نُ  -يبأخي احلب- نال  أين  ملأ...  
 حياتنا؟!  تعامل معه ونُعطيه األولوية القصوا يفال  سنلنا أن حنُ  ... أمل أين  
 ب اليت حتول بيننا وبني االنتفاع احلقيقي به؟!جُ احلُ    إزالةجنتهد يفأن  لنا ... أمل أين  

 ميد إكيف نزدا
ا
 ؟ آنا من خالل القران

 حالوة اإلميان اليت تتحدث  أوكثريًا ولكين ال أشعر ابلتغيري   رأ القرآنقأل قائل: إنين  يقو قد     
 .عنها..

نعم، أخي ... ف  ..  حمرومون معاقبون ألننا    -إال من رحم هللا-ُكل نا مثلك  شعورك حقيقي، 
، طئةخا عامالت ومماَرسات ت نمز يلعز تاب اهذا الكفعلناه مع   بسبب ما  -عز و،ل-  من هللا

يبدأ  او  مل  بل  ألمر  ،يلنا،  واقتصر من  القرآن،  غري  إىل  االهتمام  تـََو،مه  أن  منذ  قدمي،  من 
واإلكثا حروفه،  فظ  ح  على  معه  فهم  التعامل  وبدون  ب َفهم  تالوته،  من  الثو ر  اب لتحصيل 

 واأل،ر.
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القر     مع  التعامل  مت  محني  بغري  ينبغيآن  ا  ا  يتم  ومهابممل  التعأن  تقدير  من  ان ك  ة؛عه 
املتوايل  قاالع تل  واملتصاعد منُب  وإبعاُد رآنالق  ك العقوابت: ختفيفهللا عز و،ل، وأخطر   ،

فروحه   ألفاظه،  نقرأعن  ال  صران  ُروح،  بال  فينا، وال حُتد  كلمات   تـَُؤث  ر  املصاحب ث الزلزال   
وَ و   لروحه، هو  به  نتمثثر  ما  تغاية  وماالكلك  ق ُع  مهفي  لمات  َوعيد  نا  أو  يب سالأ  أو  َوع د  

 ، وتصوران أن هذا هو التمثثر املطلوب واحلال الصحيح.ملشاعرنوعة تُثري امت
،وهرنعم..      هو  القرآن..ش م  هذا  مع  قدره    كلتنا  قلوبناختفيف  من يف  مهابته  ونزع   ،
 .خر.آ مكالكمثي    أصبح يقرأومن ث  ؛ إىل قول خفيفالًما ثقياًل ونه كمن ك  تحولف  ،ورانصد

أقل..   إلخدن  انفتجدبل  وغري   نيهتمم  أو  نيعابئغري  حنن  و يه  ل  به،  احلقيقي  ابالنتفاع 
 ..إليه ناحا،ت ينمستشعر 

ــق    ــول هللا إىل حـــــ  إن حالنــــا ينطبــ ـــه رســ ــربان بــ ــري مـــــع مــــا أخــ س    يخرج " حـــــني قــــال: د كبــ
 .(1)"ن القرآن كشرِبم املاءأميت يشربو  قوم من

املعىن      هذا   ،ل منلر ن اوكا  ه األمة،" كنا صدر هذ  :عمر    بن  هللايقول عبد  ويف 
 اًل ما معه إال السورة من القرآن أو شبيه ذلك، وكان القرآن ثقي  أصحاب رسول هللا    خيار

حىت القرآن  عليهم  خيفف  األمة  هذه  آخر  وإن  به،  العمل  ورزقوا  الصعليهم  يقرأه  يب  
 .(2)واألعجمي فال يعملون به"

ب، فيدخل قلال  ه يفيمته وقيف مهابت: أي ختفنقدر القرآ  ففيخت  مند  ن املقصونكرر أب   
ن أ تكون العقوبة:به، وغري مستشعر حلا،ته إليه، ف ابالنتفاع احلقيقيئ غري عابإليه املرء وهو  

 ذا.سانه... وهكله القرآن أكثر، فتنساب ألفاظه سريًعا على ليُفتح  
،بل  ذلك  ويؤكد      بن  معاذ  يبلى  د صيفآن  سيبلى القر "  :  قول  لثوب، اور أقوام كما 
 .(3)"ال جيدون له شهوة وال لذة هونقرء، يتهافتفي

 

بلفظ: سيخرج   ،(  821قم:  بر  17/297والمعجم الكبير ) ،  (109برقم:   203  :ص)ضائل القرآن للفريابي ف  (1)

 ربون القرآن كشربهم اللبن.يشمن أمتي  أقوام

 .(32:برقم  98ص:  )أخالق حملة القرآن لآلجري    (2)

 .(3389  :برقم  4/2107الدارمي )  (3)
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نعم، أخي، هذه هي احلقيقة ي ن اإلسالم الذمثشمثنه ش  ،بيننا.. لقد أصبح القرآن غريبًا  .. 
زالة مسبباهتا يف أنفسنا أواًل، ودعوة إب  ،تلك الغربةأن نسعى إلزالة    وعلينا،  حممد  أرسل به  

 .(1)  هللا.. فضلبا  خر ع أيف مواضا األمر  تفصيل هذ.. ولقد مت ك لذل  منياملسل
ع نبدأ من ا..  أن  قلمآلن يف العمل على إعادة  لينا  حلجب اليت إزالة اوبنا، و هابة القرآن يف 

 حتول بيننا وبينه.
 أخي:
القرآتعاملنا    و،هةحتويل  إن  ..   اغوت،  نمع  ليلقصديري  مبعجزته،  االنتفاع  ة ياحلقيق  كون 
اهلدااملت  فتهيووظ يف  والالشفاو   يةفردة  إن أردان اأ  هلو  ،ريتغيء  وحتمي  الستمساك مر ضروري 

 احلقيقي به، وحتصيل اهلدف من نزوله.
ومما   إلاإل  درجت..  تعشارة  و،هة  حتويل  أن  الشاميه  اهلداية  حنو حتصيل  القرآن  مع  لة املنا 
والتغيري الكامل أمروالشفاء   ق حلي اب. ومن ابب التواص.برةامصو شاق حيتاج إىل صرب    التام 

ابلتواوا بعض الوسائل اليت  هنف  ،لصربصي  يف رحلة العودة إىل القرآن   -هللا  إبذن-هم  تس اك 
 من خالله..بنا، وزايدة اإلميان  وتنمية قدره يف قلو 

الوسائو ..   تلك  عن  احلديث  إع  الل  قبل  من  ابد  حترك امياإلزايدة  أبن    تذكريلادة  تعين  ن 
 .قراءةاعر مع الش امل عالالقلب، وانف

ذل    المعىن  أن  الك  نيتقراءة  أتث  هاقرؤ   وال  تدبر  وال  فهم  بدون  ولو اآلن  تزيد إمياننا  ر لن 
 آالف املرات.. القرآن ختمنا
فإن القراءةهنفس   الوقتويف      قليب حترك  و ر  أتثب ذلك  حون أن يصدفهم وتدبر عقلي  ب  ، 

يزيد اإلميان...    ضاً يأفهذا   بديل  ال  و ثلتمثامن  فال  ان  زايدة اإلميردانن أءة إالقراتفاعل مع  الر 
 القلب.دته يف قاعء نابو 
هو التمثثر، قرآن  معىن ذلك أن هدفنا الذي سنسعى إليه من خالل لقاءاتنا املتكررة مع ال   
 .فكروت  اك فهمإذا كان هن تمثثر لن يتم إالالهي أن وبد
 به.  رثلتمث اد يفقرأ وجنتههم ما نفن نأن: ع القرآند كل لقاء ميكون شعاران عينبغي أن ن  إذ

 

 )تحت الطبع(.  "صحيحلم الكامل العودة اإلسال  والطريق الوحيد"،  "رآنالق  غربة"كتاب   :مثل  ( 1)
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ا    نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه،   وا القرآن هذم ذ  هتَ   ال  ود:بن مسعيقول  تنثروه  الشعر، وال 
 .( 1)   السورةب، وال يكن هم أحدكم آخر  وحركوا به القلو 

احل    أتثران  أن  االعتبار  يف  األخذ  آايت    يلامع  ملقر امع  حمدو آن  أتثر  إال  هو  لا   ةغايلد 
لى هذا الكالم وتنفيه عن ضك ععرتاادي وقبل أن تُب ،التمثثر  ون عليهي أن يكابملقارنة مبا ينبغ

 هم ابلقرآن..ثر بعضخشوع وأتللصحابة حني نقص   -،لعز و -نفسك؛ تذكر عتاب هللا  
ْشاعا ق  ل وِب  ْم لِذِْكِر اَّللِ  واماا ن ازالا ِمنا احلْاقِ  واالا }قال تعاىل:   ياك ون وا  أالاْ َياِْن لِل ِذينا آمان وا أاْن َّتا

 .[16{ ]احلديد:  كاال ِذينا أ وت وا اْلِكتاابا ِمْن ق اْبل  فاطاالا عالاْيِهم  اأْلاماد  ف اقاساْت ق  ل وِب  مْ 
 ؟!فماذا نقول بعد ذلك 

تقر     تعاىل:قول  أأمل  ا}  ه  أاْحسانا  ن از لا  ماثا حلْاِديِث كِ اَّلل    م تاشااِِباا  ت اْقشا اينا تااِبا  ود  ج ل    ْنه  مِ   ِعر   
ْشاْونا راِب  مْ ا  .[23]الزمر:    ؟!{تاِلني  ج ل ود ه ْم واق  ل وِب  ْم ِإىلا ذِْكِر اَّلل ِ    ث   ل ِذينا َيا

 :ةينعملالوسائل ا
ـــ ل    ــ كــ ــ ــق مــ ــ ــالن ي تتحقــ ــ ــــر خــ ــــانل القــ ــــرب  ؛آن زايدة اإلميــ ــن ث القــ ــ ــن هللا، واومــ ــ ــتقامة مــ ــ الســ

ــن ال ى أمــــره، العلــــ  ــد مــ ــ بــ ــ  االنفعــــالبــــه، و ثر مثتــ ــ و  ،همعــ ــمثهنا  بعــــضاك هنــ ــن شــ ــيت مــ الوســــائل الــ
ــ  ــ ـــ ــذ أبيــ ــ ـــ ـــــيئ-ا دينأن أتخــ ـــ ــــة  -ة هللامبشــ ـــ ـــا إىل مرحلــ ــ ـــ ــل بنــ ــ ـــ ـــــداايت وتصــ ـــ ـــال بــ ــ ـــ ــمثثر واالنفعــ ــ ـــ التــ

 واستحواذ القرآن على مشاعران.

 حيح:: الدخول إىل القرآن من بابه الصهذه الوسائل  ىلوأ  
لنا االستفال   تتم  يه يقربنا إلا  بً و،ل، وسب  عز   هللايهدينا إىل  اًل دلي  ويكون  ندة من القرآكي 

ودوا  ويصلنا نستشفيبه،  من أمراض  ءً  قلوبنارًا  صدوم  نا،به  ، و،الءً متفرًدا لزايدة اإلميان يف 
لن يتم  لكي  واألحزان..  والغموم  الللهموم  وغريه..  هذا  من    ا كل  ليه من اببه الدخول إبد 

 الصحيح..

ــ لال إن البــــاب األوحــــد    ازم أنــــه جلــــ االعتقــــاد ا ســــتلزمولــــه ي بنز د هللاامــــر  قــــرآن وحتقيــــقلاب اعنتفــ
ــ  ، اهلدايــــة الشــــاملة، والشــــفاء التــــام، والعلــــم النــــافع يلتحصــــ ه لذي ال مثيــــل لــــ در املتفــــرد الــــ املصـ

 

. ابس من العذق إذا هز.ء اليالرطب الردي طيتساقا كم ل أي:وقوله نثر الدقالقراءة بغير تأمل،   الهذ: سرعة  (1)

 (.1/340)  زاد المعاد
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رة "اإلميــان قبــل معه بناء على هذا االعتقاد، مبا تعرب   عنه عبــاوالتغيري اجلذري، وأن يتم التعامل 
ــ . أي: االقــرآن". ــو ان أبن القـــرآنإلميـ ــدامل هـ ــد لر الو صـ ــ حيـ ــن تامـــة وأنـــه ال لاالشـــاملة ة لهدايـ ميكـ
 بدونه..حتصيلها  

 و الدواء النا،ع املتفرد لشفاء القلب وعودته إىل صحته وفطرته..أبن القرآن هان مياإل.. و 

نه ، وأشيتهقرب إىل هللا، واملورث خلرآن هو املصدر األمسى للعلم النافع املأبن الق  واإلميان..  
 .رتب منه.يه أو يقاهيضآخر  در ال يو،د مص

واإلمي ال..  أبن  ي إنسان، ومن أي وضع سليب أ  يريتغ  على  -إبذن هللا-هو القادر    آنقر ان 
 احلني املصلحني..د هللا الصبصفوف عبا هفيلحقال الذي يرضي هللا عز و،ل،  هو فيه إىل احل

علينا   ن..  املستحضأن  هذا  إىلر  ندخل  حني  من  اف.  رآن.الق  عىن   :هوآن  قر ال  لو نز لغاية 
اهليصحت أ  ..اجلذري  ريوالتغيمل  الكاوالشفاء    مةالتا  دايةل  يفينبغي  عم  كونن  القتنا نطلق 

 ه.ئايته وشفااألول من اللقاء معه حتصيل هدة.. ويكون اهلدف يهبذه الغا اابلقرآن مرتبطً 

ا:  
ا
 ني:زم ردبو    كانمم قدر اإلزالتًلمعه واآن وطول املكث ربالق شغالاًلنثاني

نُ لقال ابالنشغمن ا  ودقصملا    ذلك ا، مع املداومة على  لطويلة يف يومنعطيه األوقات ارآن أن 
 .سيعطينا كانت الظروف، ولنعلم مجيًعا أنه على قدر ما سنعطي للقرآن  مامه
نلز   .. بورد  علينا أن  ني، بل ون حمدًدا بكم معيك  أاليفضل  و وم..  يه كل  نقرؤ ومي  يم أنفسنا 
 .نيساعت أوة  ساعن كزمه بددحن
حد   ،زءين  جب  ردانو   دانفلو  أو  هذا  -مثاًل -زء   ةعامراون  يدفعنا لسرعة القراءة د  قد  فإن 

 مما يبعدان عن اهلدف املنشود. ؛لتحصيل ما ألزمنا به أنفسنا
 منفصاًل؟  أممتصاًل مين  لز ا  فإن قلت: وهل يكون الورد   
منا    يهف  ك ال شمما      الواحد  مكث  امأن  ولو ملآنلقر ع  متصلة   -قلعلى األ-  ةاعسدة  ، 

رتات متقطعة؛ على ف  يف  وردأما إذا قرأان الشيئة هللا األثر الطيب،  مبوبصورة يومية، سيكون له  
ثلث الس   ،ت يف اليومعدة مرا تتجاوز مدة املرة الواحدة ربع أو  ن ا مهذ  إنف  ،اعةحبيث ال 

طويل  وقتتاج إىل حتر اعش فامل -علمأوهللا - ةاءقر تفاعل مع الالو   خر عملية التمثثرن يؤ أنه  مثش



39 

 

ذا بدأان قراءتنا فإة، راءحىت تلني، وترق، وتتمث،  وتتفاعل مع الق  -بدايةوخباصة يف ال-ا  يًّ نسب
قصري وقت  بعد  أهنيناها  غري  ث  التحضريية  الفرتة  هذه  الغالب ستكون   كافية حلدوث ففي 

 مثثر.لتا
علي إذن  من..  جنلس  أن  القرآنا  مترت ف  ع  وأنة  دتنس   نأب  ت ايلآل  نسمح  صلة.   ؛ااخلناب 
بع  ؛اشيئً ف  اشيئً شاعر  على املأتثريها    ليتصاعد  ؛لقلبواآن  لقر د ذلك االتصال بني اليحدث 
 الوصال مع هللا عز و،ل. ومن ثم 

 ثا
ا
التهيئة الذهنية:لث  ا: 
وهذا به،  مثثر   يف التفهمه هلا دور كبريو   آنقر بال الئة الذهن الستقيفيه أن هت  ك ال ش  امم   
إتا حي لكي  نأىل  ج  معقاؤانون  م    بعيدالقرآن يف  هادئ  يكون يف  كان  وأن  الضوضاء،   عن 

 وأن يكون كذلك بعيًدا عن الناس.. س،نعاوالوقت ال نشعر فيه ابلتعب 

 قرآن؟!  لء ابختالواال اسوما السبب يف البعد عن النفإن قلت:    
ن ا ميعندم هفإنرا أخ  ةحير، ومن انثالتمثدوث  ا أدعى حلهذن  أب  -ون هللابع-  كان اجلواب     

ع لتضر او ء شمثنه أن يدفعنا للبكاء والدعافإن هذا من   ،اآلايت   اوب معوالتج  ينا ابلتمثثرهللا عل
يظهر أمام الناسإىل   قاومنا هذه األمو هللا، وهذا بال شك ال يصلح أن  فإن  ها نظهر ومل  ر  ، 
 تنةب فاب فتحك نبذلا ننفإ إن أظهرانهاو  ا،ينثري القرآن علأت عفض لنتيجةم الناس كانت ااأم

أنفسنا.. أمام  هفاحل  عظيمة  بعيدل  هادئ  مكان  اجللوس يف  املك  و  ومع  األعني...  ان عن 
والوضوء.  ئ ال تنسَ اداهل  كذلك السواك 

ا
ا
 : التهيئة القلبية:رابع
ــــــفحاك    ــــــل يف الصــ ـــا قيــ ـــ ـــات مــ ـــ ــــــ بقة الســ ــــــن دأبن هــ ــــــى مــ ـــافنا األمســ ـــ ـــر لاب لقائنــ ـــ ــــيل آن قــ ـــ حتصــ

ـــة اهلد ــفاء والتغايــ ــ ـــ والشــ ــ لا رييــ ــ ـــذا ي ،ملاشــ ــ وهــ ــ ــذ لزمتســ ــ ـــمثثر الــ ـــ التــ ــــه اإلميــ ـــزداد بــ ــــة   اني يــ كبدايــ
ــق هـــــذا اهلـــــدف ــمث ...لتحقيــ ـــاهـــــذا التــ مـــــن الصـــــعب بعـــــض  لقــــرآناو لـــــب القوب بـــــني ثر والتجــ

ـــة  ـــ ـــه يف بدايــ ـــ ــــــيء حدوثــ ـــة الشــ ـــ ـــان رحلــ ـــ ـــرآن، فاإلميــ ـــ ـــة إىل القــ ـــ ــــودة احلقيقيــ ـــ ــــــدم العــ ــــم، خمــ ـــ ر وانئــ
ـــــاظ أواًل  ـــــاج إىل إيقــ ـــــزداد  ؛وحيتــ ـــــاحلتــ ـــــك مســ ــد ذلــ ـــ ــنته بعــ ـــ ــ  مــ ـــ ـــــر ا لالخــ ــن ن...آلقــ ـــ ــــــ ه مــ ا نــ

ــــة ـــ ــــتدت احلا،ــ ـــ ــــتخ اشــ ـــ ــ م داالســ ــ ـــ ــــال ائوســ ـــ ــــاظ اإلميــ ـــ ــــةخبو - نإيقــ ـــ ــــة يف البدايــ ـــ ــد مت  ؛اصــ ــ ـــ ولقــ
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ـــ  ـــل هللا احلــ ـــلاجمل ديثبفضــ ـــان  مــ ـــاظ اإلميــ ـــن هللا إليقــ ـــوف مــ ـــياط اخلــ ـــتخدام ســ ـــة اســ ـــن أمهيــ عــ
ـــــدم  ـــــباملخــ ــ ( 1) ر يف القلــ ـــ ـــــذا أ، وال يعــ ـــــرآنين هــ ـــــراءة القــ ـــــن قــ ـــــف عــ ـــــتم إي ن نتوقــ ــىت يــ ـــ ــ حــ ـــ  ظاقــ

ـــبلا ــل ميقلــ ــ ــــاكن، بــ ــ ن أن نــ ــ ــ  ريســ ــ ا، و هنيايف االجتــ ــً ــ ــن معــ ــ ــك مــ ــ ــالل  ذلــ ــ ــــة خــ ــبهتيئــ ــ ــ  القلــ ــ ل قبــ
ــ القــــراءة ــع العلــ ــد، مــ ــرية،  م أبنــــه بعــ ــرتة ليســــت ابلقصــ ــ فــ ث حالــــة اليقظــــة واالنتبــــاه دو د حــــ وبعــ
 .أعلم وهللا  .لن نكون حبا،ة كبرية إىل استخدام تلك الوسيلة.  القليب

معىن   أبن  هت  نكرر  هي  القلبية  الستقبلقا  يئةالتهيئة  يئة هت  لخالمن    وذلك   آن،القر ال  لب 
به، و سهولة أتث  ومن ثم   ؛طاب القرآيناع اخليهها لسم،تو و   مشاعره ل قا  كماانفعاهلا معه  رها 
ْر ِِبْلق ْرآِن ماْن َياااف  واِعيِد )}تعاىل:   .[45ق: ]{  (45فاذاكِ 

امل طول  بعد  نعم،  القرآن  ...  مع  املكث  ستنتقل  القلب،  حا  شاعرويقظة  وة القس   لةمن 
نفعال ليحدث الوصال واال  قرآناللقاء ابل  او س  ئذ  ينواللني، ولن ينقصها ح  ةىل الرقإ  ودمواجل
يف   -إبذن هللا-  القلبية وسيلة حنتاج إليها  لقول أبن التهيئةا  من  قصدا هو املتمث، ، وهذوال

ل القرآن نز هذا  »إن  :  يؤكد هذا املعىن حديث رسول هللا    بداية عودتنا إىل القرآن، ومما
قرأمتو ذفإ  زن،ِب فتباكواافه  ا  تبكوا  ل  فإن  ببكوا،  وتغنوا  يتغن  ،  ل  فمن  فليس   ه،  به 
 .( 2) ا«من  

 ة؟بيلقلة اكيف تتم التهيئ

طريقتان  ه   اناك  اليت حتدث   ا:أوالمه  :يةلقلبللتهيئة  املشاعر  استثارة  أوقات  من  االستفادة 
قراءة عند  طبيعية  بصورة  اليوم  االستأو    خالل  أو  أخلرب  ماعرؤية  ح  تنو  ه عمفعل  ادث 

فإننا ذلك  عند  نقرأ القرآن وحنن هبذح  املشاعر،  له أثر طيب ن  كو احلالة من التمثثر سي  هني 
قالقراءة،  جتاوب املشاعر مع    ع يفسريو  بن اخلولنا يف  أبلغ املثال     طاب صة إسالم عمر 

ف الطريقة؛  الدمهلذه  رؤية  عند  مشاعره  رقت   وقتال  هذا  يف  ...  و،ه أخته  على  يسيل  لقد 
 .مسالن فانفتح قلبه وانشرح لإلآللقر   استمع

 

ه  (1) تعالى  هللا  كبفضل  فصل  كتاب  امل  ناك  أوًل "في  المهذناول  يت  "اإليمان  "ا  هللا  الخوفشدة  عنى   ،"من 

   www.alemanawalan.com  ونيةالشبكة اإللكترلى   عًل ن أواإليما موقعى  علتوفر  اب موالكت

 (.21058برقم:    10/391نن الكبرى )في الس بيهقيوال  (1337رقم  ب،  1/424)  ة( أخرجه ابن ماج2)

http://www.alemanawalan.com/
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ذكر وذلك من خالل ت ،ءةقراال  ضع دقائق قبللباستثارة املشاعر ولو    : أن نعمل علىوالثانية
ينبغي ألحد منا ماع إىل موعظة، أو القراءة يف كتاب من كتب الرقائق، وال  االستت أو  املو 

 ذاهف  -وخباصة يف البداية-ة  يلبئة قن هتية دو ءرالقا  إىلويتجه مباشرة  لة،  أن يهمل هذه الوسي
 .القلب وبني القرآن نيب  ب من شمثنه أن يؤخر التجاو 

يؤكد أمه   كي خنشع يف صالتنا   هللا  هبا رسول  يت نصحنا  الوسيلة، النصيحة الك  تل  يةومما 
سته ذكر املوت يف صال يك، فإن الرجل تاذكر املوت يف صال »بقوله:    صل ِ و  ،هالتن صحلري  أن َي 
 .(1) «غَيها  صالة  يصلي  ظن أنيرجل ال    ةال ص
ــودع للــــدنــــ نأر املــــوت، واستشــــعار تــــذك  ف   قلوبنــــا  ورحضــــ يف ري لــــه أثــــر كبــــ ا نيا نصــــلي صــــالة مــ

تــالوة ل .. أن نتــذكر املــوت قبــ مــع القــرآن . وهذا ما نريد فعلهالصالة.. اوهبا معوجت  وخشوعها
 .مع اآلايت   وب لتجاوا  لسرعة التمثثر دعاةالقرآن ليكون ذلك م

 مع اآلايت. كي: التبا لتمث، ستثارة واأكثر لال  املشاعر  يهيئومما    

 
ا
 :ةءراحتسني الصوت بالقل ويترتالا:  خامس

الم   التمثثر:  وسائلن  سرعة  على  النطقو   الصحيحةالقراءة    املعينة  يستلزم  ،سالمة   وهذا 
ابآل النطق  أحكاتصحيح  وتعلم  التايت،   القراءة  لينالك عوكذ  ،اطإفر أو    دون تكلف  الوةم 

والرت ت مسموعبصو   فهذه األمور هلا دور عظيم يف  مع حتسني الصوت قدر اإلمكان،  ،تيل، 
املشاع استثارة  يزيد»:  ال  قر،  سرعة  احلسن  الصوت  فإن  ِبصواتكم،  القرآن   زينوا 

 .(2)«االقرآن ح سنا 

داء األوت و،ودة الصسن ه حب أدائيفو   ،انً حس ة  راءد القيزي  حلسنا  ل الزبيدي: إن الصوت قا  
 .( 3) اإلصغاء إليهوتدبره، و استماعه    على  للقلوب  بعث

 املرتسلة.  دئةهلاا اءةبد كذلك من القر  ل وحتسني الصوت ابلقراءة، اللرتتيومع ا   
 

(، 226: ص) لسخاويل ةالحسن المقاصدكما في حجر  ، وحسنه ابن  (527برقم:  )د  الزه  البيهقي فيرواه    (1)

 (.1421  الصحيحة )برقم:لسلة  وصححه األلباني في الس

برقم:  2/594(، وأبو داود )1342برقم:  2/366) ة(، وابن ماج18494برقم:    30/451أحمد )ورواه    (2)

1468)  ،( و(1015  برقم:  2/179والنسائي  الالحاكم  ،  لهوا  ،(2125برقم:    1/768)مستدرك  في  ، للفظ 

 (.  771رقم:  ب)ة  حيحة الصواأللباني في السلسل(،  2650برقم:    4/368)  ص الحبيرفي التلخيجر  ابن ح  هوصحح

 (.497  /4) حاف السادة المتقينإت  (3)
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لقراءتــه صــفها يف و   ةكمــا تقــول أم املــؤمنني حفصــ   ،ولقــد كــان هــذا هــو هــدي النــيب   
" :...  ( 1) "أطول منها من  طولأتكون   ىتح  هاتلورة فري رأ ابلس قن يوكا. 

وأفهم بذلك ما أقر لى أن أقرأ بعيع  دت تعو   ولكين: فإن قلت     .ؤهين دون صوت، 

التمثثر ..   إىل  تؤدي  أن  الصعب  من  لكنها  الفهم،  إىل  تؤدي  قد  فقط  ابلعني  القراءة  نعم، 
يراعي أحكام الرتتيأل  ؛املطلوب  ه ار لظهإو اء  إخفة ومد و نم غُ   من  لن الصوت املسموع الذي 

املك  ورد خماطبة  ثم وم  ؛اهكوحتريشاعر  بري يف  املنشودرعس  ن  التمثثر  ملرحلة  الوصول  إبذن -  ة 
 .هللا

 ساد
ا
 أ:ا: فهم ما نقرس

 ،عمل عقولنا فيهنُ بد أن  ال رؤهمبعاين ما نقإىل مرحلة التمثثر   -بعون هللا وفضله-كي نصل  ل  
هي أننا لن نتمثثر بشيء ال بدفمن ال  ..ليةإمجارة  قرآين ولو بصو ب الوأن جنتهد يف فهم اخلطا

عالاى ب اْعِض لْنااه   ن از    وْ لا وا }  :نحني يسمعون القرآم  األعا،  مه، كما قال تعاىل واصًفا حالنفه
 .[199، 198{ ]الشعراء:  (199( ف اقاراأاه  عالاْيِهْم ماا كاان وا بِِه م ْؤِمِننيا )198اأْلاْعجاِمنيا )

 ه وإيقاعه...مته و،رستمثثر بنغته مبعانيه فإمنا يمعرفون  د آنقر لا اعسمم بيتمثثر منهي لذوا   
نتعامل مع القرآن على أنه كت   لكتب ا  ونقرأ هبااليت نفهمها    العربية  ةلغابلاب  إذن علينا أن 

 األخرا.
نقرأ من ا  فهم ميفها عملن، كما نُ يف فهم ما نقرأ من القرآ  النقو عمل عأن نُ   -إذن-  علينا  ...
 ر.خآب اكت  أي
ما  أنعلينا     ب  نفهم  ت  ُيسرنقرؤه  فمثغلب  ودون  تعسف،  وال  املعىن، كلف  واضحة  اآلايت 

 {ف اهاْل ِمْن م د ِكرٍ   والاقاْد ياس ْرنا اْلق ْرآنا لِلذ ِْكرِ }: تعاىل  لقا. ومن السهل فهمها.

 .[17]القمر:   

 

 .(733برقم:  1/507)رواه مسلم     (1)
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نع لفهم ا  ألن  ؛-ةدايالب  يف  ولو-  بهال أبس  ا، وهذا  حيًّ وسط  ،ًدا، قد يكون الفهم حمدو م.. 
هولده  وح باملق  يس  يفهم شخص  امل  لصود،  فقد  التمثثر،  هو  بفهم حمدود   (ما)قصود  آية 
يل عظيمً   هبار  تمثثكنه  اآلأتثرًا  نفس  آخر  يفهم  وقد  دو ا،  ولكن  عميق،  بفهم  أتثر... ية  ن 

 ةرفمع  -فقط-به  فسيزداد  أما الثاين  ،  د إمياانً فاألول بال شك هو الذي سينتفع ابلقرآن ويزدا
 سلوكه ألنه مل يتجاوب معها بقلبه. يف ا أثركون هلأن ي  ندو  لهسة عقبيل حتظ

القليب التمثثر  إن  متا ..  أ  اماح  يستلزم جلميعم  بل  فهًما عميًقا،  أو  معينة  ثقافة  يستلزم  وال   ،
 ًدا.ا هلا حمدو احبهفهم ص  حىت وإن كان مقدار  ،انفعال القلب مع ما تدل عليه اآلايت 

أت قوله ،    رسول هللاجملس  ن يف  اي كلذايب الألعر   دث ح  ما  معي  مل..  فاستمع منه إىل 
 {(8ْل ِمثْ قاالا ذار ٍة شارًّا ي اراه  )( واماْن ي اْعما 7خاَْياا ي اراه  )  ةٍ ر  ذا   فاماْن ي اْعماْل ِمثْ قاالا }تعاىل: 

 [.8  ،7  :]الزلزلة
أمثق رسول هللا،  اي  ذفقال:  األ  »نعم«.قال:  رة؟  ال  قام وهو ا  ارً مر   اته،وأاسو   يب:اعر فقال  ث 

 .  ( 1)  اإلميان«»لقد دخل قلب األعرايب :   رسول هللاوهلا، فقال يق

 اإلمجايل هلا.قلب األعرايب عندما أتثر هبذه اآلايت ابلرغم من فهمه ن  ميااإللقد دخل     

 
ا
 ا: أن نكتفي باملعىن اإلمجايل لآليات:سابع

حيدل   الكي  القليبتمثثث  والتجاوب  مر  الاياآل  ع  القراءالسا  مند  ب  ت  يف  وعدم ة  تمرار 
صل ملرحلة  نحىت  اشيئً ف  اشيئً تنساب داخلنا ويستمر أتثريها    نت أبايمح لآلأن نس و ا،  عهقط

 التمثثر.
 !فإن قلت: وماذا أفعل لو و،دت أمامي كلمة ال أعرف معناها؟   

وملا   ر،مثثبل التع حنقطا التفسري ملعرفة معناهلاتب  .. لو قطعنا القراءة من أ،ل النظر يف ك
 د.شو هدف املنصلنا للو 

 

 .(278ي عبيد )ص:فضائل القرآن ألب(  1)
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االم  -اإذً -بد    ال استمران  أو كلمتءةرالقر يف  فهم كلمة  علينا  أشكل  فإن  من   ةيآيف  ني  ، 
معناهااآلايت   فهم  نستطع  مل  فإن  هلا،  اإلمجايل  ابملعىن  نكتفي  أبن  أبس  اإلمجايل   فال 

 ري من بكثربكأ  ت من اآلاي  همهسنف  لذيفيه أن القدر ا  ك ش  الما  غريها، فم  فلنتجاوزها إىل
الذي   و   لنالقدر  بقوله:    قريب من  ىعل    انرسوللنا  دلقد  نفهمه،  إن "...  هذه الطريقة 

يكل  ن  قرآال بل يصدينزل  بعضاا  بعضه  فما عرفتم منه فاعملوا به،   ،ق بعضه بعضااذب 
 .( 1)  «عاملهفردوه إىل منه وما جهلتم  

اهعلى  ويؤكد   املعىن  الذا  ت  قولفي  يبصر حلسن  تعالق  هفسري يف  حا }ىل:  وله  ق  ي ات ْل وناه  
واتِهِ  كل عليهم ما أش  ونيكل، و نون مبتشاهبهكمه، ويؤمحمب  ل: يعملونقا،  [121  :ة]البقر {ِتالا

 .( 2) إىل عامله
علينا    اليت صعب  املعاين  من  معىن  أي  ملعرفة  ذلك  بعد  التفسري  لكتب  ابلعودة  أبس  وال 

 آلايت.ا اليهعلت  كام شرعية دأو أح ا،فهمه

 ثام
ا
التجاوان  :رآنب مع الق: 
ــ لقــرآا ــ شـــر مبا ب ان خطـ ــلعـــز و - هللا نمـ ــ مجل -،ـ ــذا الع يـ ــريان.. هـ بشـــر: يل، ولـــك، ولغـ

ــنمل يشــــ  اخلطــــاب  ــ ضــــ  مــ ــدً  اأســــئلة وأ،وبــــة، ووعــــدً ا يشــــمل: من مــ ــواهي. ،اووعيــ  وأوامــــر ونــ
يح تســبمــن  يــهلع ليــديــذ مــا نفتو ته، أســئللــرد علــى فعلينا أن نتجاوب مع اخلطاب القــرآين اب

ــ لــى عمني ك التــمثلجود، وعلينــا كــذســ  أو ارفغتســ او أأو محــد  لنــار، ا مــن ذةســتعاواال ،اءدعال
ــؤال اجلنـــة ــ   وسـ ــد  ول، اكلمـــا مـــر ذلـــك علينـ ــذاقـ ــدي ر  كـــان هـ ــن هـ ــول هللامـ ، وصــــحابته  سـ

 الكرام.

ــن الســ  عــن عبــد هللا ــن اخلطــاب ائبـ ــُ  العشـــاء اآلخــرة  ب قـــال: أخــر عمــر بـ  ،ليتفصـ
ــذا]ا {(1ا )ذاْروا  تِ ارَيا واال   ذ  } :رأت فقــــ  ،هــــريان يف ظل فكــــ خــــ دو  أتيــــت  حــــىت[ 1: ت رايلــ

 

 .ه األرنؤوط، وصحح  صلعابن عمرو بن ا بد هللاعن ع  (6702برقم:    11/305)مسند  في ال  ( رواه أحمد1)

 (.126  :ص)زي للرافضائل القرآن   (2)
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ــى قولــــه:  د ونا )}علـ ا ت وع   ا ْم وام  ا مااِء رِْزق ك     [، فرفــــع صــــوته 22ايت: ذار ]الــــ  {(22وايِف الس    
 .  ( 1) هدسجد: أش مأل املحىت

نا اس ا نْ هاْل أاتاى عال اى اإْلِ } قرأ: ،اًل د هللا بن مسعود ر ومسع عب نٌي م ِ نْ  لاْ ْهرِ ل د  اِن ح ِ   ياك  
 [.1:  ننسا]اإل  {( 1وراا )ماذْك    ائا شاي ْ 

 .( 2) اوميتً ا يًّ وحا،  بصريً  ازتك، فجعلته مسيعً وع إي:  لاق

ما راب  ِ كا }: الصــالةرأ يف ا قــ أنــه مســع عليــًّ  -عبــد خــري-لكــويف رة اامــ ع يبأ عــنو  بِ ِح اس ْ س ا
 .( 3) ان ريب األعلىسبح [، فقال:1]األعلى:    {(1اأْلاْعلاى )

 -هللا يئةمبشــ -ا مــً يظع اهلــا أثــرً  والــيت ســنجدلة يســ الو ذه هــ  امســتخدة علــى اداومــ ملا انــ ليعف
 قلب.وب الجتا  عةر وسل،  يف دوام يقظة العق

 
ا
 ة التي تؤثر يف القلب:د اآليتردي  :اتاسع

لقرآن، ومع ت اا اخلطى حنو التمثثر واالنفعال آباينب  سرعتُ   شمثهنا أن  نابقة مس لا  ل الوسائلك   
منحة من هللا عز شاؤه، فهو  وقت الذي ناله يف  يلصر على حتدقر أمر ال نمثثالت  فإن  كله  هذا

ونت قلوبنا له،  ا لتلك املنحة... هذا من هلنتؤ   يتال  ب بااألسخذ  و،ل، وما علينا إال أن هنيئ 
اق القلب  اخرت  .. هذا النور حياول دائًماا نور.لهك  ايت القرآنفإن آ  أخراة  يانحية، ومن انح

قرأ   أر املكلما  اليت حتيط ابلقلب، الت  الغفلمات و حب الظسُ   معولكن    ن،رآاستمع للق  وء 
هز مشاعره، ويف و   لبقال  ىلإل  الوصو   يف  فإن هذا النور قد جيد صعوبة  ،ومع قسوة املشاعر

ابملداومة  هنفس   الوقت العل  فإنه  و سائل  و ى  يف  لتهيئةا  معالسابقة،  ا،تهدان  اليت   القلبية 
قبل القراءة سحت أو أثر   يصبصخرتاق  فيها ا  تمي  ات سعيدةظحل  -  هللا  بفضل  -  تمثيتصيلها 

للس  من    يسري آايت  أو  آية  وحتُ نور  إليه،  فتنفذ  ابلقلب،  احمليطة  مشاحب  و عرهرك   زهاهت، 
ويزداد اإلميان.تفاعل، واالليحدث   لتجاوب والوصال، 

 
 (.149  :ص)يد  عب يبألرآن قئل الفضا  (1)
 .(150  :ص)  قسابلصدر االم  (2)
 .(153  :ص)  ابقالمصدر الس  (3)
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على ان، و نس لإل  ةيقياحلياة احلق  بداايت   ثابةعد مبتُ ب  فيها القل  يتحرك  اليتت  اهذه اللحظ  
 ي.حلقيقا رهحُيسب عمدرها ق

 فعل وقت حدوث ذلك التفاعل والتجاوب؟ن، فماذا  األمر كذلك كان ن  فإ   

ال   الفرصة  نغتنم  أن  فنسمح  انت،اءيت  علينا  ا،  للنور  أو  لبصيصهلذا  اليسري  بدخول   األثر 
 بنا،قلو يف    نامياإلة  وا، وزايدهلا  سرأ  من  انر مشاعيف ختليص    -إبذن هللا-لعله يسهم    القلب
 يت حدث معها التجاوب.ايت الآلية أو اآلا  خالل ترديد تلك  ك منوذل

 .هللل ابعلينا أال نبخل على أنفسنا بزايدة أمد حلظات السعادة واالتصا   

نرددها     د الوُ   ما دامعلينا أن  ا هدبع  تقل ملاث نن  ،خيفت  نأإال بعد  ، وال نتوقف  اوب تج، 
 ا.عهم  ،ديدة يتجاوب القلبة  آيمع    ة أخراعيدت ساحلظوننتظر   ،ت من آاي

 يب:احلبأخي  
ت ختيل لو أن املاء قد انقطع عن بيتك يوًما أو يومني، ث ،اء يف حلظة من اللحظات وأن  
يستش   هل،  آنمظ ما  ثكفرب  فقط  ومتأل كل    يك  الفرصة  أم ستستغل  الصنبور،  ا متغلق 

 ا؟أخر  مرةنقطاعه  بًا الس  حت  وعيةمن أ ملؤه  ك ميكن

عه مبراحل، فلنعمل جميء املاء بعد انقطا  ت ن حلظام  هم قلوبنا أدة اإلميان يفايإن حلظات ز   
مع يف القلب ر ليت تؤثآلية اا ديدتر  على االستفادة منها أبقصى ما نستطيع، وذلك من خالل

 ةاحدردد آية و م يدهأحان  .. كرامه الكتصحابو   الدعاء والبكاء كما كان يفعل رسول هللا  
 .بحىت يصالليل حلة طي

 
ا
 :ةطويل  فرتة  تتبعه اني يتمميإ  استصحاب معىن: اعاشر

السابقة من شمثهناا   تزيد اإلميان يف ال  -إبذن هللا-  لوسائل  ع ذلك وم،  ائً شيف  اشيئً قلب  أن 
بد تقوم  ا شيئً   انهبني  وتشييدان،  مياإليت أركان  يف تثب  ،ديد  ورتبقى وسيلة أخرا ميكنها أن 

 ا..فشيئً 
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ن لو أضفنا إىل ذلك األمر، ولكوم هبذا  قت  -ره بفضل هللامت ذكمبا  -رة  لقراءة املستما  م،عن..  
و خالل لو -قرآين  لا  دانور   الرتكيز بصفة خاصة على حقيقة من حقائق اإلميان، وتتبعناها يف

واحدة بناء اخلطى  اسرع  يُ   فإن ذلك من شمثنه أن  -ختمة  بتلقنيليحنو  قة يف عقل قياحل  ك  
 ا أكثر من غريها، فإنلتمثثر هبل  اكثر أتهاًل واستعدادً لب أالق  جيعل  هنفس الوقت  يف  و ن،  اإلنسا

تركيزه على هذا املع الواحد منا طيلة فرتة  به  يقوم  عمل  ت  ؛يناإلميىن اصاحب ذلك  سل فال 
وال قلبه،  رسوخه يف  ومدا  اإلميان  عمق  ن مب  اتهقوعاله  وكا على سلس سريعً كسينع  ذيعن 

 حوله.

هلذهتو يد  نر   :قلتفإن       الومنالوسيلة،    ضيًحا  للمعاين  ت والوا،باعنها،    حثنبيت ساذج 
 العملية اليت سنقوم هبا.. كانت اإل،ابة يف الصفحات القادمة مبشيئة هللا.
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 الفصل الرابع 
 ل القرآنخالكيفية بناء اإلميان من 
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 نآر الق  ان من خاللاء اإلمية بنكيفي
نقصانه ودور زايدته و ، ومعىن  نايقة اإلميل السابقة عن حق يف الفصو احلديث بفضل هللا  مت  

اإلميالصاحل  العمل   زايدة  العظيم يف  القرآن  دور  بيان  ومت  مع  يف ذلك،  بعض راض  استعان، 
املعينة   اع  -إبذن هللا-الوسائل  تذوق  منلى  ق  إلميان  هذا الفصل آن،  للقر راءتنا  خالل  ويف 

هللاحلا  نو يكس مبشيئة  بناءفيكين  ع  ديث  من خالااإلمي  ة  القرآنن  ابلبوذ،  ل  عن لك  حث 
اإلميانية" املعاين  من  معىن  تبدأ  "مدلول  واليت  املصحف  مع  املباركة  رحلتنا   من سورة  خالل 
 وتنتهي بسورة الناس.  احتةالف

تفادة االس  قمععة و وسر   ،تثارة اهلمماسو   ،ةاءمع القر   الرتكيز أكثر وأكثر  واهلدف من ذلك   
 لوسيلة.ت تلك اانك  سلوك..ك على النعكاس ذلوا ،وتذوق حالوته  ،نمن القرآ

 واآلخر ،ع معنيموضو  يبحث عنأحدمها  ؛ةمة للقراءختيل لو أن شخصني دخال مكتبة عا  
كتب فظل يبحث عن ال ت.. أما األولوقالبعض    ء حمدد، ومكث االثنانشيعن    ال يبحث

املختلفة... سام  األققل بني الكتب يف  ظل يتن  والثاين  فيها،  ًعاريس  أقر وي،  اليت ختدم موضوعه
ويناب  كت  فحات ص  لبيق امسه،  ويتمثس كتاب آخظر يف فهر أعجبه  ر يف كتاب مل الصو ر، 

بال ش االك  اثلث...  ترا يف املكتبة يف  ادمهو،و   نم  فاداستثنني اأن   هذه الفرتة، ولكن اي 
 ؟لاألو تفادة؟ أليس الشخص  ر اسأيهما أكث

خص يدخل أن أي شه  فينية، ومما ال شك  ميااإلكنوز والعلوم واملعاين  لاب  ءي.. إن القرآن مل
ويتعاإ كل كرم  ، يُ ب كرميتاه استفادة كبرية، فالقرآن كد منفسيستفيى حقيقته  مل معه علليه 
ابلبحث  ول  ه،معلس  جين  م منا  الواحد  قام  لو  موضوع  كن  و حمددعن  امل  معىن،  عاين من 

 ذاه ذا من شمثنه أن يرسخه  إنف  ،ملعىندث عن مدلول هذا اع اآلايت اليت تتحتبوت  ،نيةاإلميا
 معسرع من التجاوب  ة ألبه معه بصور سرعة جتاوب ق  مع  نًا عنده،ح يقييف عقله ليصب  املعىن
األخاآلاي تبًعا لتحيس   ثم ن  وم  ؛رات  مشاعره ليزداد  من  ،زء  على  املعىن  هذا  قدر ذلك  وذ 

 .هبلقيف    اإلميان الراسخ
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 بناء العقيدة:

و ل   السابق  يف  القرآن  كان  ا  عمقد  هو  األوىل  األسسيلو األ،يال  لبلة  العاسية   قيدةناء 
املس الصافحيحة  الص عند  مبية  ولكن  الوقتلم،  ارور  وابتعاد  اقة  الالح،يال  أل،  مة يلقعن 
و يققيحلا به، حتولت العقيدة إة للقرآن،  ا بني م  تبالكالم نظري متتلئ به  ىل كهجر االنتفاع 

و  وأصول  وحواش  قواعد  أ  ؛وخمتصرات   شروح  املدمما  اجلانب  تضخيم  إىل  أن  يفعر ا   دون 
ن ع  والعمل  ،الواقع عن الوا،ب  ابتعاد  النتيجةب، فكانت  ي يف القليصاحب ذلك إميان ح

 لم..الع

اتاش  هنامن     اة  ا،حلدت  لتعلم  القرآن  إىل  أخرا  مرة  العودة  العقيدة اإلميإىل  وبناء   ليتان 
ر على أم  مةقا السلوك العملي ابالستها يفيظهر أثر واإلميان القليب، و   ع بني اليقني العقليمجت

الوسائ ومن  املعينةهللا،  ذلك    ل  مععلى  اتتبع  من  رحىن  اإلميانية خالل  معلتملعاين  ة تالو   نا 
 بناء العقيدة الصحيحة..لة ومتدر،ة لسهة  وسيلكن  لقرآا

سفعل   املثبى  الو يل  صفة  و،ل-هلل  ة  نيحداال:  ا  -عز  يفأفاض  عنها لقرآن  احلديث   
خمتلفوأبسال العقل  يب  ختاطب  ومتنوعة  وتس قنفتة  فتزيدعه،  العاطفة  يف اإلميان    تثري  هبا 

يه ما تدل عل عم اشآن وعر قة الو مع تال  رحلته  يفلصفة لو تتبعها الواحد منا  ذه ا.. هقلبال
ل وعاطفته  بفكره  يقينه  تمكناآلايت  يؤ   ؛مانهـ إييف  خترسول  ،مدلوهلا يف  ظهور دي إىل  مما 

عليه يف   وبصآاثرها  يسلوكه  تلقائية.. كل ذلك  و ب  تمورة  قراءة   إىل  يسر دون احلا،ةسهولة 
 توحيد.لوادة يقلعئل امسا ناول تتليتهبا املكتبة اإلسالمية وا  متتلئولة اليتبحوث املطال

 املعجم املفهرس:

قلت:  ف   اآلايت كننا  مي  كنولإن  اإلمياتنت  يتال  إحصاء  املعىن  من خالل ين املراد معرفته  اول 
 تصر بذلك الوقت.رآن فنخلقا املعجم املفهرس أللفاظ بحث عنها يفال

نعم، هذ.. يا من املم.   ،ينقرآلا  تغيرية اليلعممن    بةنه لن أييت ابلثمار املطلو تم، ولككن أن 
اآلايت   يففتتبع  والعيش  املصحف،  وتكرار املعىنأ،و   يف  بائها،  ت خمتلفة، واالنفعاال  رةصو  
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شعور، يف الال  خ املعىنس   يعيد تشكيل العقل، وير   مثنه أنمن ش  ل هذا. كاليت قد تصاحبها..
ة ر و بصلوك الس  على أثرهس مما سينعك  ؛دة اإلميان يف القلبايح، مع ز قني الصحي فيه اليويبين

وضوع من كتاب آخر، ملا  ختصاملرء اآلايت اليت  قرأ  مثكيد لن حيدث إذا ما  بية، وهذا ابلتاجيإ
يعيش يف أ،و و  بعد ذلك لسابق عه  ث  ،هتاقراء  ا عندائهاليت قد  رسخ فيه ون أن يد  دهيعود 

 .هذا املعىن

 ياة:رآن باحلربط الق
حتَ لكو    هبذسُ ي  وأكثر  أكثر  استفادتنا  عليريقالطه  ن  أة  ننا  هبر ن  اإلمياين  ذاط   الذي املعىن 

معه   مع  حر يف  نعيش  املباركة  مصاحبة  ن  رآالقلتنا  قيل ر اذات  أبعمال  به، فكما  وثيق  تباط 
والز زر لللنسبة لإلميان كاملاء  إن العمل اب  :ًقاساب دما ملثال: عنفعلى سبيل ا  ...يت للسراجع، 

رتة وسائل فلاذه  ه  يفصحب  ستأن نكننا  مي  رف على هللا الوهاب املنعمآن ونتعيف القر نبحث  
 اء النعم.حصوإر،  احلمد، وسجود الشك كثرةعملية عديدة، ك

نعم،   األمو ...  يفعلها  هذه  أن  ينبغي  أو ر  يف كل  الرتكياملسلم  ولكن  حياته،  يها علز  قات 
 ن هبذا املعىن يف قلبه.اإلميا  يف رسوخوالفعال    ثره الطيبت له أة خاصة يف هذا الوقبصف

 :رتحةة املقدامل
ماإ   ربهالحر   انتك ذا  مع كتاب  املسلم  الفاحتة  تبد  ت  من سورة  الناس، ي  تهوتنأ  بسورة 

نية امي اليت تؤسس القاعدة اإليد من املعاينىن ،دعن معحث  من مسات كل رحلة البفلتكن  
ايف   يف  اليقني  وتبين  فإذالقلب،  انتهلعقل،  ما  اخلتما  وشعر  ت  إىل ة  حبا،ة  يزال  ال  أنه 
 .يستصحبه فيهايدة  رحلة ،د  عىن فال أبس مناملذا ه امل معتع المرار يفستاال

نريد معر   أبننا  كريتذ لا  مع   بل الفة عقلية فقطال  عرفة، قلب مع هذه املاوب البد من جت  ، 
 وة.املر،  مرةلثوإال ملا ظهرت ا

رحلتنا ه خالل معمعىن إمياين نعيش  وسيلة واستصحاب ن اختاذ هذه الأبل سابًقا  ونكرر ما قي
انية أخرا، ميإ ن  معا ايت اليت تتحدث عناآل  تفاعل مع بقيةس معناه ترك اليل  ،صحفملع ام

تدبل امل اليت   يةآل التمثثر هبا، وترديد اايت كلها مع اال،تهاد يفل عليه اآلطلوب هو فهم ما 
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 ىلالذي نستصحبه، وابإلضافة إخر غري  معىن آ  تتحدث عن  وإن كانت  تم التجاوب معهاي
عل أن  ذلك  املعىن  أو   كثرأ  ركزنينا  مع  اخرتانهكثر  اخلتلنع  الذي  معه خالل  ا هذ  ..مةيش 

م يكون  إمنا  والبحالرتكيز  تتبعه،  اآلن خالل  عن  والتث  تتناوله،  اليت  فيها، ومعرفة ايت  مثمل 
 زداد به إميااًن.حىت ن فكر فيهاع التاملشاعر ماستثارة  ه مع اال،تهاد يفذي حتملالد  اجلدي

يامه ق ه:صحب الذي يستاإلمياين عىنل املايت اليت تتناو آله ابر ثعة أتى سر املرء عل  نيوالذي يع  
 ما سيمثيت بيانه.هلا صلة هبذا املعىن كانية أبداء أعمال إمي

 ،قرآنالوتنا للهبا عند تميانية املقرتح استصحااين اإلمعللحديث عن مناذج  ننتقل للوقبل أن    
نفسي وإخواين أبن هذه الوسيذك   أُ  بل   حد،ليست إلزامية أل  ةبقلساا  لوسائن الوغريها م  لةر 

رآن، وحسن االنتفاع ملتدر،ة واهلادئة إىل القة اعودوالتعاون على ال  اسئنستهي على سبيل اال
ا اْلق ْرآنا ي اْهِدي لِل يِت ِهيا أاقْ وام  ن  إِ }  :لهأ،ن  لو،ه الذي أنزله هللا مبه على ا  {   هاذا

 .[9]اإلسراء:  

 ة:مناذج إمياني
نتية اليتانميإلج للمعاين اذ امن  -ئر القاأخي  -إليك  و    نريد أن  ها من خالل القرآن ثلم  علم 
لنا عوانً   ؛لكرميا ا، بنلو وتشييد صرح اإلميان يف قاليقني الصحيح يف عقولنا،  بناء  على    لتكون 

ترسين تضيف عليها كل ما  أولك   واملعاين اإلميانيةاب  يءمل  فالقرآنخه لديك،  تريد   حلقائق 
ب اْعدا ِحنٍي  ْعلام ن  ن اباأاه  ت ا لا وا } :ياتنا إلحصائهاي حتكف ت... بل لنو املحىت   بعهاا تتيكفين  يتالو 
 .[88  :]ص {(88)
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 األولوذج  النم

 اإلميان ِبلغيب
 ؤمن بو،ود هللان  أنو   نا،ينأعاه  ر ت  الييب  ن غكو   من بو،وداملقصد من اإلميان ابلغيب أن نؤ و   
اون،  نهابحس بو،ود  الؤمن كذلك  اليت  أعين  ملخلوقات  واجلن،  تراها  ويشمل نا كاملالئكة 

ابلغيب بو   اأيضً   اإلميان  ميرو سأحداث  د  ،و اإلميان  بع  ف  اإلنسان  مهبا  املوت  حياد  ة ن 
 النار. وأنشور وحساب ث اجلنة و  ثبعبرزخية، و 

 ب:يغلبا  نامياإلأهمية  
ابميإلا   البالغيان  هو  األعظم  ب  األرض  خ  منالذي  ب  تتصل  ويؤمالله  الناس ابلسماء  ن 

اليقنيابهلل،   قدر  فمن    وعلى  العباد،  أمر  يستقيم  مو،و به  أن هللا  وير ويد  يعلم  وأن راه  اقبه، 
 ت، وحساابً فته، وأن هناك بعثًا بعد املو يف صحي  وتسجلهاه أعماله  حتصي علي  هناك مالئكة

يف  ترك ما يضرهوفعل ما ينفعه و   مةقالالستأن يدفعه    من شمثنه  هذا  فإن  ؛العماأل  ك لت  على
 رة.الدنيا واآلخ

تعاىل:   قوله  لِْلم طا }... أتمل معي  ا1فِ ِفنيا )وايٌْل  إِ ذِ ل  (  اْكتاال وا عالاى الن  ينا  اِس ياْست اْوف ونا ذاا 
ْسِ ( واِإذاا كاال وه ْم أاْو وازان وه  2) عاِظيٍم  ( لِي اْومٍ 4ونا )ث  و ع  ماب ْ ولاِئكا أان  ْم   أ  ( أاالا ياظ ن  3)  ونا ر  ْم َي 
 .[6 - 1فني:  { ]املطف(6اْلعاالاِمنيا )ن اس  ِلرابِ  ال  وم  ما ي اق  ( ي اوْ 5)

هأيأر    أن  لو  املطففنيت  ابلبعث  ؤالء  هللاواحلساب    يوقنون  و،ل-  أمام  وا هل كان  -عز 
 ؟زانمليتطفيف ا ون ما فعلوه منسيفعل

َ ال وحنن منة اإلأن نبدأ هبا رحل غينبليت يغيب هو البداية الاب  انمياإل  ذنإ  .. خالهلا  ميان، ومل 
الباب   فهو اب،  واحلس   والبعث  هللاان حول و،ود  أمام وساوس الشيط  -مبشيئة هللا-سنغلق 
، اد،تهاالالعمل و   عزميته ويرتكحىت تفرت    ،الوساوس ويوسوس له هبذه  الإك أحًدا  ال يكاد يرت 

كنت يف شك من النار.. فإن  يلحق به يف    ثم ن  وم  ؛كتهاليت تتسبب يف هلي  اصعملا  برتكوي
ة ث ون اجلنخليدصني والذين سمعي هذه اآلايت اليت تصف حال عباد هللا املخل  تمثملا فهذ
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فيها   بينهم    ِإْن ِكْدتا َّلل ِ قاالا َتا   (55فااط لاعا ف اراآه  يِف ساوااِء اجلْاِحيِم )}    :احلديثهذا  يدور 
)لا  وا 56رت ِْديِن  لا ْعما نِ   ْوالا لا (  رايبِ   أافاماا َناْن  مِباي ِِتنيا )57)اْلم ْحضارِينا  ك ْنت  ِمنا  ة   إِ 58(  ال  ( 

ِبنيا )ن  مِب  واماا َناْ  ىلا ماْوت ات اناا اأْل و   .[59 - 55{ ]الصافات:  (59عاذ 

 ؟نؤمن بالغيبف  كي
و،ود هللا. أن   منر  وأكث  مو،ودة يف كل مكان،  به  خربأ  ما  لك  دقص  ثم   ومن  ؛.. دالئل 

  [53]فصلت:  {( 53ه  عالاى ك لِ  شاْيٍء شاِهيٌد )ياْكِف ِبرابِ كا أان    لاْ أاوا }  :حُتصى

أر ذلك  ومع     لعبهللا  سلفقد  فاده    يعرفهم  عنده  من  بنفسهرسالة  وابلغيبيها  ال ي  الذ  ، 
بعد امل ومبا سيحدث هلم  بن عبد  و سر   عم  اهلالة أرسلرسه اوت.. هذيرونه،  هللا ل هو حممد 

. 

لل   دور  فمثهم  األإذن  ربط  هو  ابلسماء،رسالة  الغيبيات   رض  بصحة  اليقني   ،واليقني  مثل 
فإن آبصحة ما يشاهدونه أبعين ست فيه، ولي  أهنا حق ال ريبذه الرسالة و لناس هبا  منهم.. 

أتل البشر،من  من  يف  هللا  وأهنا  ذلك   ،عند  سي  فمعىن  ما  ون  ؤمنأهنم  وما ،  هايف  ءا،بكل 
 ..أخربت عنه

لإلن  إذ   البداية  ابلغيب  فنقطة  الميان  أبن  عند هللاالتصديق  من  مت ذلك  قرآن  فإن   كان، 
تضمنه مبا  تلق  اإلميان  أن كفجنك  لذل  ؛اائيًّ أمرًا  حيد  مكة كانوا  التشكيك يف   ادومً اولون  ار 

ك كيش تلا: يبهمالأسم نت أهوكاب، غي يه منمبا فيؤمنوا  رية حىت ال  سائل كثالقرآن بو صدق  
أب  ،ل  و رسالشخص    يف أوواالدعاء  ساحر  جمنون نه  أو  من   ،كاهن  اقتبسه  قد  أنه  أو 

آن وما أخرب عنه من ر يق القصدت  ربرًا لعدمأساطري األولني.. كل ذلك لكي جيدوا ألنفسهم م
م ه ْم ْم أا ه  ر  م  َتاْ  أامْ  (31ق ْل ت اراب ص وا فاِإين ِ ماعاك ْم ِمنا اْلم رتاابِ ِصنيا )}  :بغي ْم ه ْم ق اْوٌم أا  اِِباذا ْحالا

ي اق ول و 32)طااغ ونا   أاْم  بالْ (  ت اقاو لاه   )  نا  ي  ْؤِمن ونا  ِمثِْلِه  33الا  ِِباِديٍث  ف اْلياْأت وا  ا كاان و  نْ إِ ( 
  .[34 - 31{ ]الطور:  (34صااِدِقنيا )



58 

 

 ؟قح  رآنقلا  كيف نؤمن بأن

القرآن حقو    أبن  اإلميان  ان ة يف مسمثلة اإلميويزاجر الند هللا، هو حمن ع  الةسر نه  وأ  ،ألن 
يُ   ،بابلغي نعيش معها يف رحلتنا املباركة مع    ،دلة كثريةلك أبثبت ذجند أن القرآن  علينا أن 
ن اميليصبح اإل ؛حقائق العقل منقرره يف  ب املشاعر مع ما تاو مل على جتعن  وأن  تاب هللا،ك
 يب ،زءًا أصياًل من إمياننا.غلاب

 هذه احملاور:  حول  تدورونتفكر فيها  ا دهقف عناليت ينبغي أن نتو  ت ايواآل   

: ال  تحدي:أوالا
هللا    قدفل   و،ل-دعا  املش   -عز  ايف كتابه كل  يف  أيتوالقرآن  ككني  ت وا أْ يا ف اْل}  :مبثله  أن 
ِمثِْلهِ ِِبا  ِإنْ ِديٍث  بعشر سور،  [34]الطور:    {ِقنيا دِ اا صا و ان   كا   فليمثتوا  يستطيعوا   مْ أا }  :فإن مل 

اْفرتاا  بِعا ق    اه  ي اق ول ونا  ِمثِْلِه م ْفرتاا شْ ْل فاْأت وا  ٍت واادْ ِر س واٍر  ِمْن د  َيا اْستاطاْعت ْم  اَّلل ِ ع وا ماِن  ِإْن وِن   
ت ْم   ت ْم يِف راْيٍب } :مثله نم ةر و بس ا تو ن مل يستطيعوا فليمثإف  ،[13  :ود]ه   {صااِدِقنيا ك ن ْ واِإْن ك ن ْ

عالا  ن از لْناا  عا ِِم ا  فاْأت وا  ى  وا   ةٍ را ِبس و ْبِدنا  ِمثِْلِه  ِمنْ ع وا  ادْ ِمْن  اءاك ْم  اَّلل ِ   ش هادا ت ْم د وِن  ِإْن ك ن ْ  
التحدي    [.23  :ةلبقر ]ا  {صااِدِقنيا  هذاويستمر  يومنا  اقيا  ىلوإ  حىت  عة كمثقوا دليل لسام 

هذ  على ثم و   ،قح  ب اتالكا  أن  النا  من  على  اإلميانينبغي  به  س  ما أخرب  لا ق لْ }  :بكل  ِئِن  
اإْلِ اْجتاماعا  عا نْ ِت  وااجلِْن   مِبِْثلِ س   َياْت وا  أاْن  اْلق    لاى  ا  ب اْعض  هاذا َياْت ونا مِبِثِْلِه والاْو كاانا  ه ْم ْرآِن الا 
 [.88  :ءاإلسر ا]  {ظاِهَيااْعٍض  لِب ا 

التح   به كذومن صور  حتديهم  لك دي  اْلق رْ }  :فيه  ءطاخأ  ظهارإل:  ب  ر ونا  ي اتادا والاْو   آنا أافاالا 
ِمنْ  اَّلل ِ غا   دِ ِعنْ   كاانا  لا َْيِ  فاا    واجاد وا  اْخِتالا وهذا أمر عظيم كفيل   [.82  :نساء]ال  {كاِثَياافِيِه 

 .نه بال أخطاءبه أصاح يدعي  بشرلا  ليفتاب من أتال يو،د كإبثبات صحة القرآن، ف

 ية وحدوثها بعد ذلك:بلتقسم أنباءن ره ع: إخبااثنياا
وأنه ال ريب  آالقر فمن دالئل أن     ستقبل كمثعظم يف امل  أشياء  وقوعره عن  باإخيه:  فن حق 

 البشر، فالبشر ال يعلمون الغيب.  قولأنه ليس من   دليل على
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ل، ذا ابلفع، وقد حدث هلروملى اا عصرو قد انتس  فر ن أبن الرب القرآخأفعلى سبيل املثال    
أبنذلوأخرب ك مم  رو لا  ك  الفرس خالل سنوات  على  هذا   ة..عدودسينتصرون  وقد حدث 

( يِف 3ب اْعِد غالاِبِهْم ساي اغْلِب ونا )  ْرِض واه ْم ِمنْ ْدَنا اأْلا ( يِف أا 2ر وم  )( غ لِباِت ال1 )لا}  :اضً أي
 .[4 -  1  :ومالر ]  {ِننيا ِبْضِع سِ 

ه قومه منها، ،خر أ  نأ  كة بعدم  ذن هللا إىليعود إبأنه س    حممًدا  ل هللارسو أخرب    نقرآوال  
 [.85 :]القصص  {ادٍ لارااد كا ِإىلا ماعا  ْرآنا اْلق   عالاْيكا  ضا را ِذي ف ا ِإن  ال  }  :لفعلاد ابولقد ع

.. واحد  ناكأخرا يف موالقرآن أخرب أبن اليهود بعد تشتتهم يف األرض سيجتمعون مرة  .  .
يلا راائِ ِإسْ  ِمْن ب اْعِدِه لِباِِن  نااْلق   وا } :عهم فيهامفلسطني وجتحتالهلم يف عصران ابهذا    دث قد حو 

ناا    واْعد   ا جااءا ضا فاِإذا رْ ا اأْلا اْسك ن و   [.104:  ]اإلسراء  {فاابِك ْم لاِفياْْلِخراِة ِجئ ْ

ا: إخب     اره ع      ن كن     ه أش     ياء ل يك      ن ألح       لو وق     ت ن      ز  اه     مر أن يعلد م     ن البش      اثلث     ا
ــديثالعلـــــ  اوأثبتهـــــ  ،الق   رآن ـــر، اليف هـــــذا  م احلــ ــ و قل اقً مصـــــداعصــ ـــاىل: لــ ن رِيِهْم آَيا }ه تعــ ا تِن    ا س    ا
اِق وا  يِف  ىت  ي ا س      ِ ف  ن ْ يِف أا اْْلف      ا ا هل      ا  ِهْم ح      ا ني  ه  ات اب      ا ق  ْم أان        ــ  {حل      ْا ـــ ـــــاهلل  [.53 :لت]فصــ ـــز -فــ ـــ عــ

ــل ــ ــرُيي اخل -و،ــ ــ ـــــبحانه ســ ــــه ســ ـــــة أنــ ــذه اآليــ ــ ـــــرب يف هــ ــياءأخــ ــ ـــــق أشــ ـــــرب عن لــ ــــاأخــ ـــــر  ايف هــ  نآلقــ
ــ  ـــا أن ادون مـــــن خـــــالل رؤيفيتمثكــ ـــرآن تهــ ـــه لـــــيس حـــــقلقــ ـــر الع صـــــن نمـــــ ، وأنــ ـــا بشــ فيؤمنـــــون مبــ
ــد أُ فيــــه، ول ـــل-نــــا حـــــت ليتقــ ــن مســ ــذحنــ ــذه اآل -رالعصـــــ ا مي هــ ــنرؤيــــة هــ ـــر مــ غـــــريان  ايت أكثــ

ـــــرو  ـــــن القــ ـــــابقة نمــ ـــــ  ؛الســ ـــــديث، بســ ـــــم احلــ ـــــدم العلــ ـــــن بب تقــ ـــــبوقة، ومــ ـــــري املســ ـــــافاته غــ واكتشــ
ــ نـــــني يف اار منـــــو اجلذلــــك: أطـــــو  ـــة، وكيمحر لــ ـــز  فيــ ـــر، واتســــاع الاول نــ ر صـــــدق الكـــــون، وضـــــيملطــ

ـــــد ـــــعود عنــ ـــــملل الصــ ـــــ وأ، اءســ ـــــان اإلحســ ـــــو مكــ ـــــد هــ ـــــعور اباس والن اجللــ ـــــذل ؛ألملشــ ـــــإلــ  نك فــ
ـــــار يف الا ـــــ لكفــ ـــــار يــ ـــــد كلا تمنــ ـــــد ،ديــ ـــــدهم جبلــ ـــــتبدال ،لــ ـــــعر ســ ـــــك ليشــ ـــــا هتتــ ــذاب مــ ـــ  :وا ابلعــ
ْوفا ن ص       ْ إِ } ا س      ا تِن       ا ر وا ِِبَيا ِذينا كاف      ا راا ك  لِيِهْم ن  ال        ود ه ْم ْت ج  جا ض       ِ ا نا م      ا ل  نا د  ل         ه مْ لْنااب       ا
ابا وق وا ذ  يا لِ   اوداا غاَْياها ل  ج    [.56  :ساء]الن  {اْلعاذا

 ني:وأنه مبعوث من رب العامل    درسول هللا حممصدق    لىكيد عا: التأبعا را



60 

 

يعأمي    فهو   يؤلف القرآن أو ينقله  ال  عن رف القراءة وال الكتابة، فكيف ميكنه إذن أن 
أنه  -هثتبع قبل-ني عمره سنطوال    ع  يدم ومل  هم،  واحًدا من  ،ل ذلك مه قبقو ع  كان مد  وقغريه،  
ت  فِيك ْم ع م راا ِمْن ِه ف اقاْد لابِثْ  أاْدرااك ْم بِ ْيك ْم واالا ْوت ه  عالا ا ت الا ما   شااءا اَّلل     لاوْ   لْ ق  }  :ول من هللارس

 [.16 :يونس]  {ت اْعِقل ونا ق اْبِلِه أافاالا 
لشديد له،  ا خطاب هللالقرآن  واضع ام  نا يف بعضملا أوصل ل  ه  من عند  نآقر ال  ولو كان  

أا }:  ىلاتع  هكقول ات  الن ِب  ا  ي  ها َيا  ا  ِْفي يِف ن افْ }وقوله:  ،  [1  :]األحزاب   {َّلل ا ِق   ِسكا ماا اَّلل   واَّت 
ْشااه  م ْبِديِه واَّتاْشاى الن اسا وااَّلل     .[37  :]األحزاب   { أاحاق  أاْن َّتا

فتية أهل االكافري  عن إ،ابة  ما أتخر  نده  ن عن مكا  ولو    الهف وال اخلضر و لكن عن 
افقني مت يف عرضها من قبل املناهتُ ئ زو،ته اليت  يرب   حىت  ماًل كا  هرًاتظر شما ان، و نيرنلقا  يذ

 يف حادث اإلفك.
رسول هللا   أنه  يثبت   وأن هللا أوحى له  ،عن أشياء ستحدث يف املستقبل  إخباره    ؛ومما 
عا ي ا ا  واما }  :ك ذلب اهْلاوا ْنِطق   )ِن  إِ 3ى  ه وا (  واْحيٌ   ْن  ده كوع  [.4  ،3  :]النجم  {ىحا ي و   ِإال  
 يًعا.... وحتققت مجقسطنطينية..بفتح الت، ووعده ابلفتوحا ووعده  ،راكس واري  سراقة بس ل

 ل القيام بها ومبثلها:ضيف  أعمال
 .قائق.حلا ذهيد هحتاج لتمثكد يقول قائل: إنين أعلم هذا كله، وال أق   

قنعم..   تكون كذلك  ،  الق-د  اإلميي  كنول  -ارئأخي  بناء  يفاظل  إىلتحي  بقلال  ن   اج 
الفجت بني  احل،  طفةالعوا  كراوب  تلك  اليلرتسخ  يف  ،زءً قائق  وتشكل  املشاعر   اقني،  من 

من هنا كان من املناسب أن هنتم هبذا   ..سلوكى األفكار واالهتمامات واللينعكس ذلك عل
و ا لخن  أنملوضوع،  معرحالتمن    -أكثرو  أ-لة  رحه  صص  مبال  نا  أنعىنقرآن،  ب    تبع تنقوم 
عن    اليت  ت ايآلا األتتحدث  اعبر احملاور  تث  بقةالس ة  أنواليت  ونا  بت  فيها، تلقرآن حق،  فكر 

 ها.ب املشاعر معتهد يف جتاو وجن
وامل   واليتومن األعمال املقرتحة: االنتفاع ابملواد املقروءة واملسموعة  تترئية   ن آايت عث  حد 
ه هذيف ترسيخ  ا دور كبريوهل ،رةفو ومت ةفضل هللا كثري ب ن، وهييف القرآإلعجاز العلمي  ، واهللا
 إبذن هللا.  ..قئاقاحل
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األعمال     احلقاستخدام  :  اأيضً ومن  املسلمنيهذه  دعوة  يف  غري   ائق  وكذلك  التائهني، 
 ه.ال لبس في، وذلك ابلدليل العقلي الذي  املسلمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 النموذج الثاين

 ميان ِبهلل الواحد األحدإلا
سيخه يف بد أن يهتم كل منا برت   ، والطالقعلى اإلنب  واجلا  أهم  واين هإلميا  بنااجلا  ذه  

وتعميق   ومل َ يقينه  به،  ال  إميانه  وهو  وفسطاطه،  اإلسالم  عمود  وهو  منهاال  تل   اليت   بوابة 
 من توحيد هللا م أواًل بد هل ال.. حملسنونسن اوأح  ملون،عاال  لمع  مامهأعمال العبد إىل هللا، ف

والعبو،لتابونه  فيفرد و ناعستاالو   ةاده   الا ي اْغِفر  اَّلل ا ِإن   }  :اع جمهودهمعيهم، وضال خاب سإة 
 {اا عاِظيما ى ِإمثْا رتاا فْ ياشااء  واماْن ي ْشِرْك ِِبَّللِ  ف اقاِد ا أاْن ي ْشراكا بِِه واي اْغِفر  ماا د ونا ذاِلكا ِلمانْ 

 [.48  :]النساء 

شىت، وبدأ أساليب  يف ذلك    دمخستاو   ،هللانية  ير وحداقر بت  غًاًما ابلقد اهتم القرآن اهتمالو   
أو  من  و فيها  هو؟..  من  إله؟..  للكون  هل  نقطة:  يُ ل  الذي  أنه اإلله احلق؟.. وهل ما  ثبت 

 هللا؟ معشركاء   ودو،.. هل له ولد؟.. وماذا عن ادعاءات البعض بيك؟معه شر 

وغري .. النقاط  هذه  ذك. كل  يف  القرآن  أفاض  وكرر هر ها  وخر كثريةسو يف  ها  ا   نم  طبا، 
و   اهلالخ ابلعاطفة  القلب،  العقل  الفكر  وتتشاومزج  العبد،  يقني  مدلوهلا يف  مع لريسخ  بك 

 كل  يف -عز و،ل-ا هلل ليكون النتاج: إخالًصا تلقائيًّ من مشاعره    مهمًّاإميانه، وتشكل ،زءًا  
به  ع دوام االاألحوال مو   األمور ِت ن  إِ }:  افريدد دائمً ستعانة   َّللِ ِ   اِت ِماا وا   ايا يا واحماْ   يكِ س  ن   وا  صاالا

 [.162 :]األنعام  {رابِ  اْلعاالاِمنيا 

 حماور اإلميان بالوحدانية:
اليت  -القارئأخي  -إليك  و    اآلايت  من  الوحدان  بعًضا  موضوع  عن   ،يةتتناول  وتتحدث 

 طفة:عقل والعاختاطب ال  لةبقة أبدساالاحملاور  
و و،ود    فمسمثلة   منعواضم  دةع  يفن  آر الق  يطرحها  للكونخالق  إله  تلقو ا  ه،  أاْم }اىل:  عه 

 {ْل الا ي وقِن ونا ( أاْم خالاق وا الس مااوااِت وااأْلاْرضا با 35ْم ه م  اْْلاالِق ونا ) غاَْيِ شاْيٍء أا خ ِلق وا ِمنْ 
 [.36  ،35  :]الطور 
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 ؟قإلله احلا  هومن  

ْرِش ي  ْغِشي  اْست اواى عالاى اْلعا ث    مٍ َي  أا ِة ت  سِ   يِف ضا  رْ وااأْلا اِت  الس مااوا   ل ِذي خالاقا ك م  اَّلل   اراب    ِإن  }
ا ياطْل ب ه  حاثِيثاا واالش ْمسا وااْلقامارا واالن  الل ْيلا  ْمر  أْلا ق  وااْلج وما م ساخ رااٍت ِبِاْمرِِه أاالا لاه  اْْلا لن  هاارا 
 [.54  :راف]األع  {نيا مِ  اْلعاالا اَّلل   راب  بااراكا  ت ا 

 [.102  :]األنعام  {د وه  ِلق  ك لِ  شاْيٍء فااْعب   ِإلاها ِإال  ه وا خااالا  مْ ك  ب   را اَّلل     م  ك  لِ ذا }

 ؟ما الذي يثبت أن هللا هو اإلله احلق 

ا خاْلق  اَّللِ  فاأار وين مااذاا خالا }  [.11 :]لقمان {ونِهِ نا ِمْن د  ال ِذي  قا هاذا

أاراأاي ْ } ماا  ق ْل  د  نْ مِ   ع ونا تادْ ت ْم  اأْلا ما   وين ر  أا   اَّلل ِ   ونِ   ِمنا  خالاق وا  يِف   ْرضِ اذاا  ِشْرٌك  هلا ْم  أاْم 
ا أاوْ  ت ْم صااِدقِ الس مااوااِت ائْ ت وين بِِكتااٍب ِمْن ق اْبِل هاذا راٍة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ك ن ْ   {نيا  أااثا

 [.4قاف:  ]األح

 ه احلق:ومما يثبت أنه اإلل
أ.  . فيه صأثب  تاابً رسل كأنه  بِعاْشِر س وا اْفرتاااه  ق ْل فاأْ ل ونا  و ي اق    مْ أا }  :( 1) يهإله  نسب  ةحت  ٍر ت وا 

ٍت وااْدع وا ماِن اْستاطاْعت ْم ِمْن د ونِ  ت ْم صااِدِقنيا )ِمثِْلِه م ْفرتااَيا ِجيب وا تا  ياسْ ل ْ  ن( فاإِ 13 اَّللِ  ِإْن ك ن ْ
   {ونهاْل أانْ ت ْم م ْسِلم   ف ا وا ه   ال  إِ ها  لا  إِ الا  نْ أا َّللِ  وا ِم اِعْللا بِ َّن اا أ ْنزِ ك ْم فااْعلام وا أا لا 

 [.14 ،13  :]هود

تلك الد  .. فند القرآن  فلقد  بو،ود آهلة أخرا،  عاوا يف مواضع كثرية، أما ادعاء الكافرين 
تعاىل:   قوله  إِ ا  يِهما فِ   نا الاْو كا }منها   :ىلتعا  نها قوله. وم[22:  نبياء]األ  {داَتا  لافاسا ال  اَّلل   آهِلاةٌ 

عالاى ِإذاا لاذاهابا ك ل  ِإلاٍه مِباا خالاقا والاعاالا ب اْعض ه ْم  ماعاه  ِمْن ِإلاٍه ْن والاٍد واماا كاانا  مِ َّلل   ا  ذا اَّت ا ا  ما }
اَّللِ  عام ا ياِصف و   [.91  ون:]املؤمن {نا ب اْعٍض س ْبحاانا 
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تفنيده  كذلو     بو،ك  املدعني  ب  ودالدعاء  هللاواسطة  أدهوعبا  ني  نفع لمي  من  ،ودو و  ،  ك 
 هاْل ْل أاف اراأايْ ت ْم ماا تاْدع ونا ِمْن د وِن اَّللِ  ِإْن أارااداينا اَّلل   ِبض ر ٍ ق  }  :سبحانه  هغري   همضر و   دابلعا

أارااداين  أاْو  ْن مِ   ذ  أاَّت ِ أا }  [.38  :ر]الزم  {ِتهِ ات  راَْحا هاْل ه ن  ِم ِْسكا   َْحاةٍ را بِ   ه ن  كااِشفاات  ض ر ِِه 
ئاا واالا ي  ْنِقذ ونِ  الا ت  غْ ن  ِبض ر ٍ َْحا الر    ْدنِ ي رِ   ةا ِإنْ آهِلا  هِ نِ و د    [.23 :]يس  {ِن عاِنِ  شافااعات  ه ْم شاي ْ

تقري  .. القرآن  ومع  زو بر  أو  هللا  مع  شريك  أو  آخر  إله  و،ود  ولد  ة،عدم  أفرد   ؛أو  فإنه 
ع  مساحة كبرية ابللحديث  عيسى  مهلل  عبدنه  وأ  ،مي  مر ن  ن  و شرالب  قياب  ثل  ط بس ، 

بيف  القول ِمْن ق اْبِلِه }  :ةالعقلي  لةدألك ابذل  يان  ِإال  راس وٌل قاْد خالاْت  اْبن  ماْرَياا  اْلماِسيح   ماا 
ِن الط عا  واأ م ه   الر س ل   يقاةٌ كاانا َياْك الا ِت ث   م  اْْل  كاْيفا ن  بانيِ   هلا  انْظ رْ   ما اِصدِ   ونا ك  فا ي  ؤْ   أاَن  انْظ ْر    َيا
ن اْفعاا وااَّلل   ه وا الس ِميع  اْلعالِيم  ا الا  ما َّلل ِ ا  د ونِ  نْ مِ  ونا د  ت اْعب  أا ق ْل   (75) ِْلك  لاك ْم ضارًّا واالا   {ميا

 [.76  ،75 :ئدةملا]ا 

ج وض، مع مز يه وال غمي الدامغ الذي ال لبس فل العقلليلدوغريه يثبته القرآن اب  هذاكل  ..  
أي صورة  ع يفلوقو ا  مند  اللعب  رهيبوتف  يو من خت  لهحيموما  اعر  ش امل  ىله إو،  ه املبذلك خبطا

تعاىل قوله  معي  أتمل  الشرك..  صور  من خطاب    من  حيمل  إىلوما  في  يتو،ه  قنعه، العقل 
فريهبها:  وامل صااحِلا }شاعر  مه اا  آَتا آَتا جاعاالا   اف الام ا  فِيماا  ش راكااءا  لاه   ف ا   عا اَّلل     اىلا ت اعا مه اا  ا م   
)نا و ك  ِر شْ ي   أا 190  َياْ ما ونا  ك  ِر ي شْ (  الا  )ئا ي ْ شا   ل ق  ا  ْلاق ونا  َي  واه ْم  هلا ْم 191ا  ياْستاِطيع ونا  واالا   )

أانْ ف ساه ْم   واالا  )ناْصراا  اهْل  192ي اْنص ر ونا  ِإىلا  تاْدع وه ْم  واِإْن  ي ات  ى  دا (  عالا الا  ك ْم يْ ِبع وك ْم ساوااءٌ 
أا و عاْومت   أادا  أا ه ْم  تاْدع  نا يذِ ل  ا  ِإن  (  193)  ونا ت  مِ اصا   ت مْ ن ْ ْم  مِ   أاْمثاال ك ْم و د    نْ ونا  ِعبااٌد  اَّللِ   ِن 

ت مْ  ِإْن ك ن ْ لاك ْم  ف اْلياْستاِجيب وا  )فااْدع وه ْم  ِِبا 194 صااِدِقنيا  مياْش ونا  أارْج ٌل  أاهلا ْم  هلا    ا(  أايٍْد أاْم  ْم 
أامْ ِِبا   ي اْبِطش ونا  أا هلا    ا  ٌ ْم  ي  بْ ْعني  هلا مْ أامْ   اِِبا   ر ونا صِ   آذا   ِِبا ما ياسْ   نٌ ا  ع وا ش راكااءاك ْم ث   ادْ   لِ ق  ا  ع ونا 

 [.195 - 190  :]األعراف  {(195)كِيد وِن فاالا ت  ْنِظر ونِ 

 أعمال  
 
 القيام بها ومبثلها: فضلي

لكي  إ  آنًفايل  ق -1 اتُ نه  هذه  ،ز شكل  وإميحلقيقة  العبد  يقني  من  الءًا  تكرار  بد  انه   من 
يف رحلة أو  قرآنال أر وحنن نقعي منا دستي ذاوه، ملشاعر معهاب ااو جتع  ل معقالعرضها على  
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نتتبع املواضع   ، وأن هذا اإلله هو اليت تثبت أن للكون إهلًاأكثر من رحالتنا املباركة معه أن 
وأنه  -عز و،ل-هللا   وال   ...بةوال صاحه غريه، وال شريك له، وال ولد،  يو،د إل  ال  الواحد، 

 .هللاته عند ه ومنزلحالص انك  مهمااد سواه للعب رضوال عفلنا  من ميلك يو،د  
الكونالتفك   -2 يف  هللا  وحدانية  مظاهر  يف  على  ،ر  تدل  آية...  له  شيء  أنه   ففي كل 

فنعيش كر فيها تفونواب،  ودر  من شجر وحجمع آايت هللا يف السماوات واألرض    الواحد، 
 ..داحهللا الو  وخالقها هأن ونثبت بعقولنا 

نل:  ثاملا  لسبي  فعلى   الرب مث  يف  كرتفعندما  نفسها الن  أ  دجنو   ،تقالار  هي  مصر  ثمرة يف 
هذا يدل ملاء... سقى به هنا وهناك هو االثمرة يف الشام أو يف اهلند أو يف املغرب.. وأن ما تُ 

 .لثمرةالداخلي لخلار،ي أو التقسيم الشكل اف تلعلى أن اخلالق واحد وإال الخ
إله مع   هناكن  كان  .. فإمهانظا  ةإىل دقو   يل والنهارالل  عاقبوتمر  لقواس  لشمإىل اانظر  ..  

هللا فهل ميكن للكون أن يسري بنظام واحد؟! أم سيحدث اضطراب وخلل، وإذا كان هلل ولد 
 لدقة؟!ا  ذههل سيستمر هذا النظام هب -حاشاه سبحانه-احبة أو ص

أمهية ندرك  هنا  من  ال  ..  يفتفكعبادة  مر  والسماو ا  وت لك  قرآن ابل  ابطهور   ألرضات 
يف القلب يصل  تكون الثمار: يقينًا يف العقل، وإمياانً واحد لال  ا على هللامن خالهل  داللتسالوا

اإلحسان   مرحلة  إىل  يراههللا كمثفيعبد  ابلعبد  وااأْلارْ }  :نه  الس مااوااِت  يِف   َياتٍ ْلا   ضِ ِإن  
 [.4  ،3 :يةثاجلا]  {ي وقِن ون مٍ وْ قا ٌت لِ آَيا   ةٍ اب  دا ْن ب ث  مِ ا ي ا ْم واما ك  خاْلقِ   ( وايِف 3)لِْلم ْؤِمِننيا 

ويرتفع سريًعا ببناء اإلميان واليقني: استصحاب بعض األذكار  -3 يؤكد هذه احلقائق،  ومما 
واملداومة عليها، ومن هذه األاليت تشري إىل كر: ال  إله إال هللا، وذ ذكر: ال  ارذك هذه املعاين 

 ر.يء قديش ى كلعلوهو  مد  ه احلولك  مللريك له اال ش وحده  هللاه إال إل
 اءة سورة اإلخالص مع استحضار معانيها...ن قر ار مثكإل ا أيضاً و 
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 النموذج الثالث

 اإلميان ِبليوم اْلخر
واا   ن هناك حسااًب على يعلم أ  ذيالر كبري يف استقامة العبد، فليوم اآلخر له دو إلميان ابهلل 

يفعله   أما  يُ سهناك  وأن    ،خطاءمن  فإرموناجمله  فيودع  جنًا  يشمث  نم  اهذن  ،  أن  دفعه نه 
يف    اب تن،ال والندالوقوع  ابالعتذار  سارع  يوًما  قدمه  زلت  فإن  العفو املعاصي،  وطلب  م 

 ..حفوالص

املشركون ومن   -ال زالو -  انلذلك ك  ؛كني من أركان اإلميانوم اآلخر ركن ر ن اإلميان ابلي.. إ
 :موظلمه  مغيه  يف  رواستماب ليحلس او   البعثقضية  يف  كيك  التش ون  اولحي  على هنجهمسار  
نا ي اْوم  اْلِقيااماةِ 5ْنساان  لِي اْفج را أامااماه  )اإْلِ  د  يرِ ْل ي  با }  [.6 ،5  :]القيامة {( ياْسأال  أاَي 

هذوألمه   به،  ية  املوضوع وضرورة اإلميان الراسخ  وتناولة كبري القرآن مساح  أفرد له  دقلفا   هة 
 :ات ،همن عدة 

 غة.الدام  قليةلعلة اته ابألدباإث ة،همن  ه اول.. تن

 كشف أسباب تكذيب الناس به.،هة   منه  لوتناو   ..

امل خماطبة  على  الرتكيز  مع  التفصيل  من  بشيء  أحداثه  وصف  ،هة  من  وتناوله  شاعر؛ .. 
ِإن  }  :اخلريات   سارعة إىلبد لالستقامة واملدفع العي  امم  ؛بذلك خشية هللا واخلوف منه  دلتزدا
ِْم ي  ْؤِمن ونا )ِذينا ه  ال  وا   (57 )ِفق ونا م شْ   مْ ِب ِِ  را ةِ خاْشيا   نْ مِ   مْ ه    ينا ذِ ال   ِت راِبِ  ( واال ِذينا 58ْم ِِبَيا

ي ْشرِك ونا ) ِْم الا  ِبراِبِ  ي  ْؤت ونا ماا آت اْوا واق  ل وِب   ( وا 59ه ْم  ِإىلا واِجلاةٌ   مْ ال ِذينا  أان  ْم  ِمْ      ونا رااِجع    راِبِ 
 [.61،  57: ]املؤمنون    {ونا ق  ابِ ا سا ه ْم هلاا ِت وا اَْيا اْْلا  يِف ونا ع  ارِ سا ي   ِئكا ولا ( أ  60)

فيه أن حجر الزاوية ونقطة البداية يف هذا املوضوع هو إثبات البعث     واملعاد، ومما ال شك 
 عون هللا وفضله.قادمة بالر  وهذا ما سيفرد له احلديث يف األسط
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 د:عات املباإث
يتنعم فيها  ةنو،،  ساابً ، وحاوحشرً   ،اعثً ناك به، وأن  ت عد املو ة باحياك  هنالقرآن أن  ت  ثبأ  

 الطائعون، وانرًا يُعاقب فيها العاصون.

 ومن هذه األدلة:
ت تثبومن ثم  -كما ذُكر سابًقا- عز وجل  إثبات صحة القرآن وصحة نسبه إىل هللا  -1

 .ةمستقبلي اث ات وأحدمن غيبيأخرب به  صحة كل ما
   :شهودملاى  لع  يبلغقياس ا  -2
 :ا يشاهدونه، ومن ذلك لى مب عيلغا ياسإىل قاس  نالن رآعا القد دفلق   

امل  - األرض  األرض  :يتةإحياء  نشاهد  فيها  فنحن  أثر للزرع  ال  واليت   ا وقدجنده  ..اجلرداء 
نزول املطر بعد  لْناا زا ن ْ أا   ِإذااةا فا خااِشعا اأْلاْرضا  ت اراى  أان كا    تِهِ ِمْن آَيا وا }  :أصبحت خمضرة ابلزرع 

ها عالا    { ِإن  ال ِذي أاْحيااهاا لام ْحِيي اْلماْوتاى ِإن ه  عالاى ك لِ  شاْيٍء قاِديرٌ تْ با را وا  تْ اءا اْهت از  ما لْ ا اي ْ

 [.39]فصلت: 
اال  - على  وكذلك  من  ستدالل  اإلنسان  خبلق  البعث  لاناابا را واضا }  :معدالإمكانية   الا ثا ما    
يِيهاا ال ِذي أاْنشاأاهاا أاو لا مار ٍة واه وا َي ْ  ق لْ  (78 راِميٌم )يا هِ  وا اما ي اْلِعظا يِ َي ْ   نْ لا ما ه  قااخاْلقا ِسيا  وانا 

 [.79، 78  :]يس  {بِك لِ  خاْلٍق عالِيمٌ 
 اَّلل   }  :عثعلى البظ  قااملوتة الكربا، وابالستي  على  -كموتة صغرا-  واالستدالل ابلنوم  -
اأْلا ّف  وا ي ات ا  ِحنيا نْ ف    ماناامتا    لاْ   ل يِت وااا  ِتا ماوْ   سا  يِف  اْلماْوتا سِ مْ ف اي  ا  ها مِ ْت  هاا  عالاي ْ قاضاى  ال يِت  ك  

َياتٍ   [.42  :]الزمر  { لِقاْوٍم ي ات افاك ر ونا واي  ْرِسل  اأْل ْخراى ِإىلا أاجاٍل م سامًّى ِإن  يِف ذاِلكا ْلا

 :لعز وج هلل  ة املطلقةت القدر باإث -3
لحياة لاخللق    ةح إعادصبت  ومن ث  ؛لو،  زع  قة هللدرة املطللقا  ات إثب  يف  ض القرآنفاولقد أ 

عليه  اشيئً   املوت   بعد أا }  :يسريًا  فاِإذاا  راا  نا اأْلاْخضاِر  الش جاِر  ِمنا  لاك ْم  ِمْنه  ال ِذي جاعالا  نْ ت ْم 
( ا80ت وِقد ونا  أاوالاْيسا  الي خالا ذِ ل  (  أا ٍر عا بِقاادِ ْرضا  اأْلا ِت وا س مااوااقا  ى لا ب ا   مْ ثْ لاه  قا مِ ل  َياْ   نْ لاى 
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ئاا أاْن ي اق ولا لاه  ك ْن ف اياك ون  )81ْلعالِيم  )ا  ق  ال  واه وا اْْلا  ( فاس ْبحاانا 82( ِإَّن اا أاْمر ه  ِإذاا أاراادا شاي ْ
 [.83  - 80 :]يس  {نا جاع و ِه ت  رْ يْ لا ل ِذي بِياِدِه مالاك وت  ك لِ  شاْيٍء واإِ ا
 تاريخ:ال ابتهوأثقرآن ها ال عنأخِب  ث،البع تشبه آَيت  وعوق  -4
وقد   -عز و،ل-  ث بعثهم هللا  ،أهل الكهف الذين ظلوا انئمني ثالمثائة عام  ةصك قلذ  ومن

ِلكا } :قدرة هللا سبحانه ا هي لتشهد علىا بقيت أ،سادهم كمتغري كل ما حوهلم، بينم  واكاذا
 [.21  :فهلك]ا  {يهاافِ  با ةا الا رايْ اعا الس    أان   وا حاقٌّ اَّلل ِ  واْعدا  ن  م وا أا ْعلا لِي ا    عالاْيِهمْ نا ْعث ارْ أا 

 الوعد احلق:  -5
بوعود وعدها هللا     يف املاضي وحدثت ابلفعل،   -عز و،ل-أخربان القرآن يف مواضع كثرية 

احمل وأخرب وجمازاة  احلساب  بيوم  سبحانه  بوعده  ابابجلنة  نيسنكذلك  واملسيئني  فل،    إننار.. 
بهما و   ان كلك وقتهقق  حت  دق  عد   وامانْ ﴿  :ققتحسي  زاءجلاب  دهعأن و   اأيضً   ؤكدن امل، فميف 

 [.111  :﴾ ]التوبةأاْوّفا بِعاْهِدِه ِمنا اَّلل ِ 

أوحى هللا     املثال:  و،ل-فعلى سبيل  موسى  -عز  أم  موسى    إىل  تلقي  يف اليم،   أن 
أبنه سريده   نااوْ واأا }  :ايهإلووعدها  أ م ِ إِ   حاي ْ  فاأاْلِقيِه يِف   هِ لايْ عا   تِ فْ فاِإذاا خِ   هِ ِعيضِ رْ أا ْن  أا   م وساى  ىلا 

 [.7 :]القصص {َتاْزاين ِإن  رااد وه  ِإلاْيِك واجااِعل وه  ِمنا اْلم ْرساِلنيا  َّتااايِف واالا  الا وا  م ِ الْيا 
بوعدهىف  وأو    ه  }  :هللا سبحانه وتعاىل  أ م ِ ىلا إِ   ف اراداْدنا عاي ْ ت اقا   ِه كايْ    أان  لاما  لِت اعْ نا وا زا  َتاْ هاا واالا ن   ر  
 [.13  :]القصص  {ونا ه ْم الا ي اْعلام  را ث ا كْ أا والاِكن   حاقٌّ  َّلل ِ ا واْعدا 

فانتصروا، ووعد رسوله     بنصر الروم على الفرس  وتعاىل  ىل مكة ودة إابلع  ووعد سبحانه 
يف حر لتن اقرآن مظ اله حبفند سبحاه، ووعىف بوعدفو ،  مرة أخرا بعد أن أخر،ه منها قومه

اْقرتاابا اْلواْعد  احلْاق  فاِإذاا وا }  :ثلبعالقرآن ابثرية من  ك  عضامو يف    حانهد سبوعده، ووع بفوىف
ال ِذينا كافار وا أاْبصاار   شااِخصاةٌ  وسيويف  97  :]األنبياء  {ِهيا  بوعده..[  املؤمنني   هللا  ووعد 

نا يِف ل و اتِ قا ةا ي   جلْان  م  اهلا    ن  ْم ِبِا وااهلا  ْم واأامْ ساه  أانْ ف    نيا نِ م ْؤمِ  الْ ى ِمنا رتاا اشْ   ِإن  اَّلل ا }  :ابلنعيم يف اجلنة
ا عالاْيِه حاقًّا يِف الت  ْورااِة وااإلِْنِْ   سابِيلِ   يِل وااْلق ْرآِن واماْن أاْوّفا بِعاْهِدهِ اَّللِ  ف اي اْقت  ل ونا واي  ْقت ال ونا واْعدا
 [.111وبة:  تال]  {ِظيم  اْلعا   فاْوز  لْ ا  وا ه    ِلكا واذا ِه ْعت ْم بِ ي ا ِذي ِبا ل  ا  م  ْيِعك  بِب ا   ر واشِ ْست ابْ  فاا اَّلل ِ نا مِ 
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ابلنا   الكافرين  اْلماِصَي  }  :رووعد  وابِْئسا  ال ِذينا كافار وا  اَّلل    واعاداهاا  [، 72  : ]احل  {الن ار  
 .سبحانه  وسيويف بوعده

 ادل:لعا  النظام احلق  -6
ق ام حظن   أنهض، وبنيم واألر اوات  السم  ذي حيكملا  مظالنا  عن  ديثاحلالقرآن يف    اضأف  
 [22  :اجلاثية] {ِِبحلْاق ِ واخالاقا اَّلل   الس مااوااِت وااأْلاْرضا }  :اننيو وقن ري وفق سنجي  دلعا

ا حركهذا  ينظم  الذي  احلق  واملو،ودات لنظام  احلياة  علة  يطبق  أن  الطبيعي  من  بشر  الى  .. 
بعض ظلم واليَ  البعضن هناك  ان أبخيرب   لواقع، ولكن اونالكا  هذمن  زء  م ،عتبار أهنابك  كذل
يرتكب أخطاء فاحشة وال تتم معاقبته، وهذا ابلطبع  النهاية ميوتون.. البعض  يف  هم، وكللميُظ

الذي العادل  احلق  النظام  ع  ينايف  الس قامت  واألرضامليه  ملحق   ،وات  هناك  إذا كان  إال 
 خطئني.اسبة املني، وحملوممظر للصانتالوا  ني،لظاملزاة ام فيه جماللحياة يتر  آخ
معأت   قمل  تعاىل:  ولي  مِباا اَّلل     قا واخالا }ه  ن اْفٍس  والِت ْجزاى ك ل   ِِبحلْاقِ   وااأْلاْرضا  الس مااوااِت   

ي ظْلام ونا  الا  واه ْم  قا  .[22  :جلاثية]ا  {كاساباْت  الذي  احلق  بني  تربط  ليه ع  متفاآلية 
واأللس ا و ماوات  نبطتبني  رض  ع  مظايق  ااجلزاء  ب  }  :لبشرلى  ي كاذِ  ب اعْ فاماا  )ِبِ   د  كا  يِن  ( 7لدِ 
 .[8، 7{ ]التني:  (8ْيسا اَّلل   ِبِاْحكاِم احلْااِكِمنيا )أالا 

 اما واماا خالاْقناا الس مااءا وااأْلاْرضا وا } :مراأل ذااآلايت اليت حتدثنا عن ه  من  دديوالقرآن به الع  
ن ا ب ا  ِطالا ي ْ لِل ذِ وا وا ف ا كافار    ال ِذينا   ن  ظا كا  ذالِ   ه ماا ِبا ِذينا ( أاْم ناْعال  ال  27ر وا ِمنا الن اِر )ينا كافا يٌْل 
 {ج ارِ  كااْلف  ِقنيا م ت  الْ   ل   اأْلاْرِض أاْم ناْعا يِف   نا يم ْفِسدِ حِلااِت كاالْ ِمل وا الص ان وا واعا آما 

 [.28، 27  :]ص 

   أعمال
 
 في

 
 :بقلل اة يفديعقال ذهه  بيتتثل  هاقيام بها ومبثلالل ض

د من ب ميانه الا أصياًل من إ،زءً   تشكلبد و راسخة يف يقني الع  ة اجلزاءتصبح عقيد  لكي  -1
 على رضهاك علكذسخ يف يقينه، وأن يتكرر  فرت   ،هافي  ادومً لعقل ليتفكر  ر عرضها على اتكرا

ل منها..املشاعر  معترب  ،زء  على  يف  اهذو   تستحوذ  سمثلة البعث مل  هعرض  كثرةعله القرآن لما 
 القيامة.ل عرضه ألهوال يوم خالا، وإهلابه للمشاعر من  هبقناعه اطبته للعقل، وإخمو ء،  زاواجل
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الضرو ..   من  هنا كان  من القمن  نستفيد  أن  ال ، و ءزالبناء الصحيح لعقيدة اجلا  يفن  رآري 
ولنا عق ة يفراسخذه العقيدة تصبح ه  أند  ب   من تصور عقلي حمدود، بل المبا عندان  كتفين

لتثوقلوبنا أم  رم،  على  واستقامة  هللاتقوا  الرتكي،  ر  منا  يستدعي  الستة وهذا  احملاور  على  ز 
 ،آنر لقل رحلتنا املباركة مع اخال نم اء، وذلك ن البعث واجلز أثبت به القرآريها مما  لسابقة وغا

لووحبذ خ  ا  املأفردان  املوضوع  هلذا  أكثر  أو  اال،  ،مهتمة  جتمع  در ق  عرشااملوب  اتهاد يف 
 ت.اآلاياليت تظهرها قائق مع احل  إلمكانا

رة خالهلا على قدتدالل من ون، واالسالك  هللا املبثوثة يف  قت للتفكر يف آايت صيص و خت  -2
طبق نه من الالزم أن يُ شياء، وأة األحرك  كمحيا  اك نظاًما عاداًل ودقيقً هن  نأ  وعلىقة،  هللا املطل
 يِف ِإن   }قوله تعاىل:  معي    . أتملبعد املوت.  ةياحق للملح  تدعي و،ودس وهذا ي  ،ربش على ال
الس مااوااْلخا  اْرِض وا ِت وااأْلا ِق  ِف  ٍت  واالن  ها لل ْيِل  اْخِتالا َيا اأْلا اِر ْلا ( ال ِذينا 190)  لْباابِ أِل ويل 

قِ اَّلل ا ياذْك ر ونا   واق  ع ودا يااما   راب  ناا ماا   ضِ رْ وااِت وااأْلا اما الس    ْلقِ نا يِف خا ك ر و فا ت ا ا واعالاى ج ن وِِبِْم واي ا ا 
ابا الن ارِ ِطالا س ْبحااناكا فاقِ ِبا ا هاذا خالاْقتا    .[191، 190  :ان]آل عمر  {ناا عاذا

الصاحلون     اهادقفهؤالء  السماو م  ملكوت  إىلواأل  ات لتفكري يف   :ىل حقيقةإ  الوصول  رض 
طِ ذا ها  راب  ناا ماا خالاْقتا } ابا الن ارِ   اناكا س ْبحا }  :اابً حس اك هنن وأ،  {الا ا ِبا  .{فاِقناا عاذا

ــــز اال -3 ـــــتفتاح لتــ ــدعاء االســ ــ ــلام بــ ــ ـــــام الليــ ــد قيــ ــ ــ  ،عنــ ــ ــ والــ ــ ـــــان رســ ـــــه إذا  ول هللا ذي كــ يقولــ
ـــام ا ـــ ــــــدقــ ــــــل يتهجــ د  » :لليــ كا احلْام      ْ م  ل      ا مااوااتِ الله         ور  الس        تا ن        كا ، أان       ْ  وااأْلاْرِض، وال       ا
د ، أان        ْ احلْا  ام  ق ا  تا م        ْ ما ي          كا اِض، وا رْ أْلا ا وا اتِ اوا الس          تا راب  الس          حلْا ل        ا د ، أان        ْ  مااوااتِ م        ْ

ْن ف      ِ  ق  وااأْلاْرِض وام      ا تا احل      ْا كا يِهن ، أان      ْ ق ، واق اْول        د كا احل      ْا قٌّ، ، واواع      ْ اؤ كا ح      ا ق ، والِق      ا  احل      ْا
ا قٌّ، واالن        ة  ح      ا م  وااجلْان        قٌّ، الله        اعاة  ح      ا قٌّ، واالس        لا كا ل      ا  ر  ح      ا ، أاس      ْ ، ت  ن      ْ ما كا آواب      ِ  ْمت 

كا ت ا واعالا  ، وا واك  ي    ْ ت  كا أان ا ل     ْ ، وا ِإلاي     ْ ت  ، واِإلا ب    ْ ْمت  كا خااص     ا اْغفِ ب     ِ ، ف     ا ت  كا حااكام     ْ ا ي    ْ ْر يل م     ا
،قاد   ، أاْنتا ِإهلاِي الا ِإلاها ِإال    ْمت  واأاخ ْرت   .( 1)  « أاْنتا واأاْسراْرت  واأاْعلاْنت 

 

 لمسلم.لفظ ، وال(1120  م:برق  2/48ي )(، والبخار769  م:برق  1/532سلم )رواه م  (1)
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 ج الرابعذ مو الن

 حاندار امتالدنيا  
يقيننا ويش   م:هاملاجلانب  هذا  مع  ل  املتعا  مندف  هلاو    يرسخ يف  من   أصياًل   ا،زءً   لكأن 

الدني  إمياننا وأنا  أن  امتحان،  دار  إال  هي  الق  ما  يوم  العبد  أعماله   ةميامصري  على  يتوقف 
 .فيها

منتناقد  لو    بشيء  املوضوع  هذا  القرآن  خل  ول  من  بداية  وسجود   ،م  آدق  التفصيل 
وااملالئ ئِ ْلما كا لِ الا راب  ِإْذ قا   }  :محة هللاطرده من ر   لك، ثذ  عنبليس  متناع إكة له،   ِإين ِ كاةِ الا
( 72سااِجِدينا )ف اقاع وا لاه    يوحِ  ر  ه  وان افاْخت  فِيِه ِمنْ ت  ( فاِإذاا ساو ي ْ 71)  شاراا ِمْن ِطنيٍ خااِلٌق با 

اْلماالا  أامْجاع ونا ك ل ه    ة  ئِكا فاساجادا  ِإال  إِ 73)  ْم  ( قاالا 74رِينا ) اْلكاافِ كاانا ِمنا ِباا وا كْ تا  اسْ بْلِيسا ( 
إِ  ماا  بْلِ َيا  تاسْ مان اعاكا  يس   ِلماا خالاْقت  أاْن  أاْستا ج دا  بِياداي   اِباْ كْ   أاْم ك ْنتا ِمنا  ( 75 )نيا الِ ْلعا تا 
أا  ِمنْ قاالا  مِ نا خاَْيٌ  واخالا رٍ نا ْن  ه  خالاْقتاِِن  ِمْن    )طِ ْقتاه   قاالا 76نٍي  ِجيٌم ن كا را هاا فاإِ ن ْ مِ ر ْج   فااخْ ( 
 [.78 - 71  :]ص  {  ينِ ْوِم الد ِ ِإىلا ي ا   نايِت لاعْ   عالاْيكا ( واِإن  77)

الوخيرب    طان  إبليس  أن  تقب  -عز و،ل-مهلة من هللا    بلقرآن  ف  ؛العقوبة  ذنفيل  يها ليعمل 
بين إضالل  معهعلى  وسوقهم  آدم  انتقلنا  إىل    لنفار  وإظهاًما  آلدسه  لأبن  م  ارًا   يسه 

عاث و ِم ي    ي اوْ ين ِإىلا نِْظرْ بِ  فاأا قاالا را }  :هل منفضأ ِإىلا  (80ظارِينا )ن كا ِمنا اْلم نْ الا فاإِ ( قا 79نا )ب ْ
اْلماْعل  وْ ي ا  اْلواْقِت  فاِبِعز  81)  ومِ ِم  قاالا  ألا ْغِوي ا (  أامْجاعِ ِتكا  ِمن ْ   ِإال    (82)نيا  ن  ه ْم   ه م  ِعبااداكا 
 [.83 - 79  :]ص  {ْلم ْخلاِصنيا ا

 ة:البداي
بدأت خبواليت  ،رضلى األع  دانقصة و،و   القرآن يف سردمر  يستو    إسكانه اجلنة   لق آدم ث 

و  ووسو هو  إبليس  زو،ه،  من دارمها، و   امهلسة  وتوبة آد  يفحه  جناليخر،هما  م وزو،ه ذلك، 
 لت  و اب  ه  ه وا اِإن    هِ يْ  عالا ف اتاابا   ِه كاِلمااتٍ ب ِ را آدام  ِمْن  لاق ى  ت ا ف ا }  :لتوبتهما  -عز و،ل-  وقبول هللا
 [.37 :ةر قب]ال  {م  الر ِحي
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بوط إىل األرض هلاة  بحانه أخربمها حبتميلتوبة آدم وزو،ه فإنه س  -،لو   عز-ل هللا  ومع قبو   
في اهْ }  :جلنةر العودة إىل ااباختها  ليتم  هاا مجاِ ِبط وا مِ ق  ْلناا   نْ فاما ى  ه دا   ِنِ  ن ك ْم مِ ا َياْتِي ا فاِإم    ايعا ن ْ
ايا فاالا ه    ِبعا تا  إال قاعة  -نإذ-.. فما األرض [38  :بقرة]ال  {ونا زان   َياْ ه مْ الا  ْم وا عالاْيهِ    خاْوفٌ دا
 [.7  :هفلك]ا {أاْحسان  عاماالا واه ْم أاي  ه ْم هلااا لِن اب ْل   ناةا زِيماا عالاى اأْلاْرِض   انا ْلِإن  جاعا } :ختبارا

 نفسال االختيار، مع و،ود ة حريةخباصي بشرال متتعل  ظ  ب يفيغ ابلادة هللاعببار يف  إنه اخت  
 ف.ة للتكاليت، الكارهنيل الشهواة يف لراغبا

يريدها منا من خالل  ليتا  يةبودوتعاىل شكل الع  وحدد لنا سبحانه   وات، و،عل دأ  و منه 
وسهاًل:امل ميسرًا  أوا  نه   قليلة،  ر كتابنها م  ض  نواه  و   مرتكاليف  وشرحها  أما   ،سوله  ه، 
 ،ل املالم أشياء مثبعضه فيعطي. .عنهم لعباده أو مينعها -سبحانه- ما يعطيه  ت فهيواداأل

 ن آخرين... ومينعها عوالصحة، واملنصب

فقد ليه   عهللاعطي مااًل ومل يشكر  أُ فمن    .رب.الصواهلدف من العطاء: الشكر، ومن املنع:    
 طلوب منه.وحقق امل حجنفقد  ورضي  األوالد فصرب حرمومن  ختبار، الا سب يف هذار 

الع   يستقبل  الصاحل  عطاطاءفالعبد  أي  مس ،  ِمْن فاْضِل }  :عز و،ل  ا قول هللاتشعرً ء،  ا  هاذا
 .[40]النمل:  { فاِإَّن اا ياْشك ر  لِن اْفِسهِ  را شاكا ْم أاْكف ر  واماْن  ي اب ْل واين أاأاْشك ر  أا رايبِ  لِ 

و تيس ر  واآلخ   يرددقبله  [، وهو ال يدري 78  :]القصص  {  ...ْلٍم  لاى عِ عا   ه  تِيت  ا أ و ِإَّن ا }  :هو 
ناةٌ والا ِهيا ْل  با } :تبارأنه اخ  [.49  :]الزمر  { ي اْعلام ونا  الا ْكث اراه مْ ِكن  أا  فِت ْ

هللا     و،ل-ويذكران  ألح  -عز  ليس  أأنه  ميد  مسرت   اشيئً ك  لن  عطاء  فكل  الدنيا،  د، من 
منها  ر وسنخ فنا فدخلا  كمج  ن عليها مرض ومن  سريث األ  ذيالهو    -و،لعز  -  اهلليها، 

 [.156  :]البقرة  {نا و ِه رااِجع   ِإلايْ َّللِِ  واِإن   ن  إِ }  :نردد نا إال أنعليما  و ...  ذهب وفضة و
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 !؟ملاذا اًلختالف بني الناس
تبني  ف   ما  اباإل،  تلسه  ذلك إذا  يشغل  الذي  السؤال  عن  و ابة  الكثري  ملهل  ا اذو: 
ن والد أم ممن عنده أأم الفقر؟    : الغىنما أفضلوأيه  نع،املو   اءلعط ايف  شرلبف بني االختالا
 !..رم منهم؟ح

يف   ينجح  من  امادته..    األفضل  الفقريفالغين  من  ال  لشاكر خري  وغري  الراضي  صابر، غري 
 عليهم.األوالد ومل يشكر هللا  ن رزق ممري خ  ربَ صَ رم األوالد فَ ومن حُ 

نتعاية اليتكيفلاب  ةفالعرب    فاأام ا }يف قوله تعاىل:    اهذا ،ليًّ ويتضح    والعطاء،  نعملمع ا  اهب  لم 
ْنسا  ِإذا اإلِْ ما ان   اا  راب ه  ا  ه   فاأاْكرا بْ تاالا وان ا   ف اي اق ول  ماه   أاْكرا   ع ماه   )رايبِ   اب ْ 15ماِن  ماا  ِإذاا  واأام ا   ه  الا تا ( 

 .[17 - 15  :رفج]ال  {ال  ( كا 16)هااناِن أا   يبِ  ف اي اق ول  را ف اقادارا عالاْيِه رِْزقاه  

من  ال  أما   علينا  يدخل  فهو  أبويشيطان  على  مداخله  امللنفس  و نا:  لنا اخللك،  فيزين  د.. 
على  ال حعطاء  ملك  الدنيأنه  ويبهرج  فنحقيقي،  أعيننا،  أمام  ونتصارع ا  هبا  ونتشبث  بها 

أننا مل جنن  فنث  ا،  عليه بعد ذلك   ِعد ه م   واماا يا مْ هِ ين ِ وامي ا ْم  ياِعد ه  }  :اب ر س لها إال ائرامن و   ا،مث 
 [.120  :]النساء {رااطاان  ِإال  غ ر و يْ الش  

 رة منذ القدم.ملكر صة اإهنا الق   

ومن الذي   ؟!ن االمتحانفما هو زم  ،ة املطلوبةنه ، وهذه هي اإل،ابا هو املكان هذ  ذافإ  
 !ة عليه؟بالرق ايتوىل

نزع  دعن يهالتكليف، وينتو  غو بلال تقمن و  دأيبحان  تاالم  زمنأن    -عز و،ل-أخربان هللا    
كل   ة، فلنا أن منحوالفرت هذه  وح طوال  توبة مفتأخربان كذلك أبن ابب الالروح من اجلسد، و 

   ما مل نغرغر..  مكاهنا  لصائبةاب وأنيتئة ابت اخلاطاإل،ا

 لكة تسجل كالئفامل  ؛،هةفتتوالها أكثر من    ضر األ  لىوالرقابة ع  اإل،اابت   أما تسجيل  
يِْه راقِيٌب عاتِيدٌ ْوٍل  ِمْن ق ا  ي اْلِفظ  ا  ما }  :ناالعمأ  [.18 :]ق  {ِإال  لادا
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شهيدة     تا ي اوْ }  :عليناوأ،سامنا  عالاْيِهمْ ما  وا أاْلِسن ا   ْشهاد   واأارْ أايِْديهِ ت  ه ْم  مِبا ْم  ا كاان وا ج ل ه ْم 
 [.24 :]النور  {ي اْعمال ونا 

   {وا م ْنظارِينا ا كاان   واما ض  اأْلارْ مااء  وا لس   ام  هِ ْت عالايْ ماا باكا فا }  :كله يراقبنا  كونلاو 

 [.29  :]الدخان

فاهلل     بك  قد  -عز و،ل-ومع هذا كله   -السميع  -الرقيب  -الشهيد  :هوك، فل ذلأحاط 
قال  -لقريبا-البصري ياك ون  تعاىل: ﴿  احمليط،  ِمْن ناْ ماا  ثا   ثاالا  ةٍ  واالا َخاْسا وا راابِع ه مْ ه    ال  إِ   ةٍ واى 
أاْينا ماا كاان و   َنا دْ أا   واالا   س ه مْ ادِ سا   وا ه  ِإال    ماعاه ْم  ه وا  ِإال   أاْكث ارا  واالا  ذاِلكا  ه ْم مِباا ب ِئ   ي  ن ا ا ث    ِمْن 
 [. 7  :]اجملادلة ﴾يملِ بِك لِ  شاْيٍء عا  ماِة ِإن  اَّلل ا اْلِقياا  وا ي اْوما عاِمل  

الدائمة املشددةقالر اف   وق،  بة  و اليق  شدة  منا  متلز س ي  بارتت هناية االخوعدم معرفة  م دواظة، 
 .ة واإلانبة إىل هللاب، واحلذر من الشيطان، وكثرة التو حماسبة النفس

 سؤال: مىت احلساب وإعالن النتيجة؟ى الويبق

عة من مو جم  آخرن  امتحا  رض بعد انتهاءلألدث  شرات اآلايت مبا سيحرآن يف عربان القخي  
اا  ذا إِ }  :رالبش  وا 1)ْنشاق ْت  الس مااء   لِ تْ نا ذِ أا (  وا راِبِ ا   )2)  ح ق تْ ا  م د ْت  اأْلاْرض   واِإذاا   )3 )

 [.5 - 1  :قاقالنش ]ا  {ناْت ِلراِبِ اا واح ق تْ أاذِ ( وا 4ل ْت )واأاْلقاْت ماا فِيهاا واَّتاا 

بعد انتهاء د   فيها مها ختُ ر و فاألرض  تتحطم ليبدأ  ،شرالبن  رج كل من  ساب يف حلم او ي  ث 
 ..شرأرض احمل

كا ( ِإىلا راب ِ 11( كاال  الا وازارا )10ماِئٍذ أاْينا اْلمافار  )وْ ساان  ي ا نْ إْلِ ا  ي اق ول  }  :بالكل سيحاس  
ْنسا ( ي  ن اب أ   12اْلم ْست اقار  )ٍذ  مائِ ي اوْ   [.13 - 10  :ة]القيام  { واأاخ را ما ِئٍذ مِباا قاد  ان  ي اْوما اإلِْ

سيمث   ايو   يتمجيعنا  ولكن كل  يامةقلم  مبواح،  دون  فردد  أقشحاه  أو  مية  أو   :عارفارب 
 [.95  :مرمي] {ف اْردااك ل ه ْم آتِيِه ي اْوما اْلِقيااماِة  وا }
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معنوستخر    عن كل شيءالنا  أعم  ةحيفا صج  ِإنْ ل  واك  }  :وإ،اابتنا  طا سااٍن    يِف اِئرا أاْلزاْمنااه   ه  
الْ ج  رِ ن ْ وا ع ن ِقِه   ي اْوما  لاه   ي اْلقا  ةِ اما ِقيا   ماْنش وراا  ه  اكِتااِبا  اقْ را 13)  الْي اْوما   ىكا كافا  كِتاابا أْ (  بِن اْفِسكا 

 [.14،  13  :]اإلسراء  {عالاْيكا حاِسيباا

ِشيبااُياْ }  :عصيبيوم  إنه     انا  اْلِوْلدا أاِخيِه }  :فيه  [..17  :مل]املز   {عال   ِمْن  اْلماْرء   ياِفر  
(34( واأابِيِه  واأ مِ ِه   )35( وابانِيِه  واصااِحباِتِه  ِمن ْ 36(  اْمِرٍئ  لِك لِ   ي  غْنِيِه (  شاْأٌن  ي اْوماِئٍذ  ه ْم 
]عبس:  37) مع كل[37  -  34{  احلساب  بنفسه  وتعاىل  سبحانه  فيه  يتوىل   :فرد  .. 
لِ   ع  ضا نا وا } اْلِقْسطا  الْ اْلماواازِينا  ت ظْلا ِقيااماةِ ي اْوِم  فاالا  واإِ ن ا م     ئاا   ِمنْ   ب ةٍ ِمثْ قاالا حا   انا كا   نْ ْفٌس شاي ْ
ناا ِِبا رْ خا   [.47 :]األنبياء  {حااِسِبنيا  ابِنا   ىا واكافا داٍل أات اي ْ

تُ    احلساب  أ وِتا }  :علن النتائ  وتوزع الشهادات وبعد  بِ ه  ابا  كِتا فاأام ا ماْن  ْوفا ( فاسا 7ياِميِنِه ) 
قا ( وا 8ِسَياا )سااِبا يا اساب  حِ َي ا   هِ رِ اءا ظاهْ وارا ِتا كِتااباه   و  أ  مانْ ا  ( واأام  9ر وراا )سْ ما ِه  لِ ِلب  ِإىلا أاهْ ي ان ْ
 [.12 - 7  :]االنشقاق {( واياْصلاى ساِعَياا11ياْدع و ث  ب وراا ) فاساْوفا  (10)

إ   النا،حون  اجلنةفينطلق  واخلنعمو تلي  ىل  ابمللك  فيها  راأا ذا واإِ }  :لدا  ثا  ا  راأاْيتا ْيتا  ا ناِعيما    
وي20  :]اإلنسان  {اَيا بِ وام ْلكاا كا  ال[،  الن  بونراسساق  حيث  إىل   :مةأللياوبة  والعق  احلبسار 

ي اعْ   ارا نا } الا  اٌد  ِشدا ٌظ  ِغالا ئِكاةٌ  ماالا هاا  عالاي ْ وااحلِْجااراة   الن اس   اواق ود هاا  ما َّلل ا ص ونا  أاماراه ْم   ا 
 [.6  :]التحرمي  {مار ونا  ماا ي  ؤْ واي اْفعال ونا 

 ال  أعم
 
 :بهام  فضل القياي

اخلطهذا    -1 بصور   رياجلانب  عنعلمه  منالكننا    ،امةة  مقال  الرس  هذا  واقعلعتضى   م يف 
نا، بسبب عدم رسوخه يف يقيننا، وعدم استحواذه على ،زء من إميان  ؛ا ابلصورة املطلوبةتنحيا
بوكذل وانشغالنا ابلدنيا.. من هنا  بب غس ك  تذكر حقيقة أن او ا،ة إىل داشتدت احلفلتنا  م 
التع  حان،تما  دارا  الدني أدواهتوكيفية  مع  من .  .رهاذك  سابقق القائاحل  ك منلذري  وغ  ا،امل 

واليت تبدأ من   ،رحلة أو أكثر من رحالتنا املباركة مع القرآن  ختصيصاسب  نمن املن  هنا كا
بتوتنالفاحتة  سورة   املهي  املوضوع  هلذا  الناس  فنعهمسورة  حقا؛  مع  وتفصيش  منذ يئقه  الته 

 ئق.قامع هذه احلوب القلب  ل على جتاوأن نعم ،يةنهاالىت  البداية ح
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وايقةحلقرحالت ا  -2 تذكران حبقيقة   أنقيقة  حالت احلر بد  ملقصو :  بزايرة األماكن اليت  نقوم 
وتذكران هلا،  قيمة  ال  وأهنا  قر نوأ  ابملوت،  الدنيا  هبذه  تذكران  اليت  األماكن  ومن  منا،  ه يب 

املقااحلقائق احملتبر:  رؤية  وكذلك  و ينضر ،  املرضىر زاي،  اخل  والنظر  ،ة  واملزابإىل  لرائب   ةرؤيل 
 حقيقتها.و  ياالدنمآل 

 كني والفقراء وإعزازهم وعدم االفتخار عليهم، فالكل يف امتحان.سا ع املس ماجللو  ةثر ك  -3

النفس -4 عدم  تعويد  ااإط  على  صورلة  يف  مركبات   لنظر  من  الدنيا  أهل  فارهة،   نعيم 
فامالبو  واسعةخس  ومساكن  ن ا   واالا }  :رة،  عاي ْ مات  عْ متا د ن   ماا  ِإىلا  بِ نا ْيكا  أاْزوا هِ ا  ه ْم  ا مِ جا ا  ةا را هْ زا ن ْ
نْ ياا لِن اْفتِن اه ْم فِيِه وارِْزق  رابِ كا خاَْيٌ واأابْ قاىا اةِ يا احلْا   [.131 :]طه  {لد 
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 النموذج اْلامس

 اإلميان ِبهلل الوهاب
ذا من هو م، نعااإل فةص  من خاللسبحانه،    هيلع  رفلتع: اان ابهلل الوهاب ميمن اإل  اهلدفو   

 ائم على شكره.لعمل الدالعبد ل  عفدوي  يف القلب،  هبكن حلميُ  شمثنه أن

وسع العبد لما تكة، و نعم كثري واإلميان ابهلل الوهاب يستدعي معرفة ما وهبه هللا لعباده من    
 بلت القلوب على،ُ   دوقال    ربه، وملازداد حبه ل  لبهبق  اوب معهابعقله، وجت  التعرف عليهايف  

املس زدب ااد احللما ز كو  ؟!اليهمن حيسن إحب   .لذة وشوقة و ائيلقبتة  اعرعة للطاادت 

نقطة البداية للوصول هلذه النتائ  ا أن  ذلك  معىن  وأُنس  من حب وطاعة  ملبهرة..   وشوق، 
م هللا، عن ذكرت يةأمه القرآن يف بيانض  فا.. ولقد أوام ذكرهاعرف على النعم ود هي التإىل هللا

ءا اَّلل ِ   اك ر و ْذ فاا} :نعمتلك ال  عا أنو عن  ايته آ  من  ريكثوحتدثت      { ت  ْفِلح ونا ك مْ لاعال   آالا

 [.69  :]األعراف

ليسهل     أقسام  عدة  إىل  النعم  تقسيم  مناستخراوميكن  القسم،  نلقرآا  ،ها  يف   وإدرا،ها 
 من ذلك:اسبها.. و الذي ين

 } :العدم من قناذي أوجدنا، وخلهو ال -لوجعز -فاهلل   :جيادلق واإلخلنعم ا -1
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 {ت

 . [23:  ]امللك

 ؟فيك  -،لعز و - هللاها ،داليت أو   ،سمك   خالايي عدد  در تأ   

 ..ددةهلا وظيفة أو وظائف حم  انهية م.. كل خلخلية  يليونمن ثالثني إىل أربعني تر   إهنا تبلغ   

ية يل مليون مصفاة لتصفحوانها م دةد ابلواحو،يني.. ل َيت،د لك كُ ه قد أو سبحان  هأن  معلتأ  
وذلك   والسموم،  السوائل  من  الواحد..  ومرات   مرات الدم  اليوم  الق  يف  فأما  أو،قلب  ده د 
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وتعاىل ،سدكسبحانه  يف  بد    خليقوم  الدمطري  ور  إىل سائر   نيجكس ابألاحململ    يف ضخ 
اجلس  لتستمأحناء  ام  فإذ.  اةيحلر  إ..  نظرت  وأرئتوال  الكبدىل  ا  اجلنظني  مثل   ختلفةملا  سممة 

و  اهلضم  واإلخراجنظام  و،د فما عليك إال أن تسبح هذا اإلله املقتدر الذي أ  ،االمتصاص 
العمكله  هذا  أا }  :دمن  ئاا ونا م  لا ت اعْ  الا  مْ أ م هااتِك   نِ ب ط و  مِ ن مْخراجاك  وااَّلل     لاك م  واجاعالا   شاي ْ
 .[78:  ]النحل  {ك ر ونا شْ تا  ك مْ لاعال   ةا دا ئِ وااألافْ  ارا ْبصا وااألا  عا مْ س  لْ ا

حلياة ميدنا وميد الكون كله بأسباب ومقومات ا  -عز وجل-فاهلل    :نعم اإلمداد -2
 حظة ولظة بحل

ا
م  } :بآن  اآن

 
 و

 
ات   ن

 
ن ه  آي   أ 

 
وم
 
ق
 
اء ت

 
م
 
  الس

 
 األ   و

 
ض
 
 أ  ب   ر

 
   {ه  ر  م

  [.25:  ]الروم

بو   لىرة عابلقد  ميد أ،هزة اجلسم  ..غذاءلوا  ءاابملدان  مي   د اللسان ابلقدرة ها.. ميئفظاالقيام 
الرؤية، واألنف ابلقدرة على الشم،على   على  ابلقدرة  والعني  درة ابلق  اميدهواألذن    الكالم، 

السمع،   ابلعلى  على  واليد  ابلقدبطالقدرة  والر،ل  علش  املرة  والقلب ومحل    شيى  اجلسم، 
لى مقاومة علقدرة  ابة  هاز املناع،  ميد  يقة..ق مرة يف الدسبعني  حوايل  دملا  ى ضخقدرة علابل

 ائفها.د كل خلية يف كل حلظة أبسباب حياهتا وابلقدرة على القيام بوظاألمراض.. مي

امي   اإلحنار  لد  على  واملابلقدرة  ابلقدر راق،  اإلاء  على  والة  ابدوارواء،  الشفاء قدلء  على  رة 
بلحظ فنحن  حلظة  إاوإجيادً   اقً خل  هللا  منة..  وابهلل  وإادادً م،  مر،عً   ىل،  ه وا }  :ومنتهى  اهللا 

اْلِباِ  واالْباْحرِ ال ذِ  ي ساَيِ  ك ْم يِف  ْزراع وناه  ( أاأانْ ت ْم ت ا 63ث ونا )أاف اراأايْ ت ْم ماا َتاْر  }،  [22{ ]يونس:  ي 
 .[64، 63]الواقعة:    {(64 )ع ونا  َناْن  الز ارِ أامْ 



79 

 

اهلللخ  :تسخريال  نعم -3    -لوج  عز-  ق 
 
عاإلنسان وكر د وأسج  ه،قخلع  ى مجيلمه 

وخلق  الئكة  امل آدم،   ألبيه 
ا
اجلسد خادم وجعل  بل  له،  وسخره     االكون 

ا
 امسخر

بأوامره.. كل هذاله يأمتر  ي الت  عظيمةللقيام باملهمة الرغ  يتف  يك  الفضل  ، 
 
 
 .عز وجلهلل  ا دةعباأًل وهي    ،أجلهالق من  خ

نظرانف   نعإذا  مها ظابنخري الشمس  س ا: تهمن  ..حُتصىتُعد وال    الها  انلو،د  ريخلتس م ا إىل 
معرفة قيدال على  ليساعده  القمر  وتسخري  والطاقة،  ابلضياء  لإلنسان متده  خادمة  لتصبح  ق 

 .يسعل والر للعمهنار مسخم بعد    احةوالر   لسكونا ىلع امبعثً يكون ليل لالتسخري  األايم، و 

ليمدان     اهلواء  ملب  اندادإلم  نبات الوسخر  ابألكسجني،  سخر  األطعمة..  أنواع  تنع مت  شىت 
 .حلومها.عن محلنا وإعطائنا  اارها للبشر، ومل متتنع الدواب يومً مث حطر   عن وماً ي  اراألشج

سان والل ية األشياء،ؤ ة لر مسخر : فالعني  ل شيء كهرة يفري ظاخس تعم السم فنأما داخل اجل  
نريد  عبريلتل والعما  لل،  و والبط  كتابةيد  نريدهذوال  حركةللل  الر،ش..   ..هاب للمكان الذي 

و   رسخ املاىلتعسبحانه  القر خ    واختاذ  يِف }  :ارللتفكري  واماا  الس مااوااِت  يِف  ماا  لاك ْم  واساخ را 
يعاا   ٍت اأْلاْرِض مجِا َيا  .[13{ ]اجلاثية:  (13نا )لِقاْوٍم ي ات افاك ر و ِمْنه  ِإن  يِف ذاِلكا ْلا

احل -4 نع  :فظنعم  اإلومع  وجيم  فهناك  تلوا  دمدااإلاد  احلفظ..سخري  ظ حف  نعم 
 .وما حيتويه وحفظ اجلسما فيه..  مب  الكون

و   يحفظف   األرض،  على  تقع  أن  السماء  وتعاىل  مداالسبحانه  من  خترج  أن   أو  رهاشمس 
األقرتب  ت أو  من  فتحرقها،  حيفظف  هاعن  عدبتترض  األرض..   إغراقمن    ارالبح  تتجمد.. 

اِت وااأْلاْرضا س مااوا ال  ِإن  اَّلل ا مي ِْسك  }  :وازن البيئيتلا  ظف. حي.واءاهل  ت يفنسب الغازا  وحيفظ
 {(41) ِإن ه  كاانا حالِيماا غاف وراا  لاِئْن زاالاتاا ِإْن أاْمساكاه ماا ِمْن أاحاٍد ِمْن ب اْعِدهِ أاْن ت از والا وا 

 .[41]فاطر:   

فة عني من أن طر   لكالاي  اخل  وانت ليتري  ظحيفمراض..  جلسم من األعاىل احانه وتسبحيفظ    
 سرطانية. خلية  حول إىلها فتتتيفوظمنها  تفقد خلية
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 { (10اِفِظنيا )واِإن  عالاْيك ْم حلاا } :حيفظحيفظنا عند النوم.. وحيفظ أوالدان، وحيفظ و 

 .[10]االنفطار:  

والظــواهر  ،ةويــ جلا تقلبــات . مــن الرق.الطــ رائــق وقُطــ اع دث واحلوااحلــ  نمــ  :والسممرتنعممم األمممن  -5
 ..فافاجلو  ضاانت يزل والرباكني والفلزال: كاةالكوني

 ِإل اْيك م  والاك ِن  اَّلل ا حاب  با } :اهلدايــة إىل اإلســالم وإىل اإلميــان.. وكفــى هبــا مــن نعــم :نعم اهلداية -6
مياانا وا    .[7ت:  ار ج]احل   ق  ل وبِك ْم{ناه  يِف زاي   اإلِْ

على حب اجلهاد.. على حب اإلنفاق.. على  ..  انميإلا  علىى اإلسالم..  لع:  اتلثبم اعن  -7
ت  ب اْعت م  الش ْيطاانا }  :ملسجدا يفالصالة     {(83 )ِإال  قالِيالا والاْوالا فاْضل  اَّللِ  عالاْيك ْم واراَْحات ه  الا

 .[83:  اء]النس                                                                                      

ِإلا حاي ْ وْ واأا }: ىلقال تعا :دق والسدانعم التيسري والتوفي -8 ِة اِت واِإقااما الص الا ِهْم ِفْعلا اْْلاَْيا يْ ناا 
 .[73{ ]األنبياء:  ينا ا عاابِدِ ان وا لانا كا واِإيتااءا الز كااِة وا 

ال -9 واللامن    عصمة:نعم  والذنوب و   رامحلا  وأكل  ظلمكفر  ال  ضْ فا   لاْوالا وا }  :..و  اجلور  عا َّلل ِ   لاْيك ْم  
ا والاكِ ْن أاحاٍد أا مِ ْم  ْنك  مِ   كاىه  ماا زا ت  واراَْحا   .[21]النور:    { ي  زاكِ ي ماْن ياشااء  ن  اَّلل ا بادا

ال  أخذناوعدم    :المهإلا  نعم -10 إعطائنا  بل  معاصينا  اوقت  تلو  للتوبة لفرصة  فرصة 
 .ليهإ

وبجتًلا  معن -11  }:  الفضلسبق  اء 
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 بوين.دنا فيه، وًل املكان، وًل األذي وج الزمان الفنحن مل خنرت ،[78  ج:]احل

بو   انً ابيل لو كنت  خت.  .  ا كنتاذم  ،ي أو هندوسي أو جموسي أو صلييب أو شيوعيذلر،ل 
 ؟فاعالً 

 ؟قرآنم الستفه  فكي،  العربية  اللغة  غري  تحدث يف بيئة تنت كو  ل ليوخت..  
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 أو يف زمن الفرتة.  وم لوط،أو مع ق عون،ل فر أو مع آالفنت،  م ولدت أايوختيل أنك ..  

 .وفجور.يئة فسق  بك  حولمن  يل أنك نشمثت يتيم األبوين، أو و،دت البيئة ختو ..  

 .لهضفيف نعم هللا و ر غرقك لتستشع ختيل ث ختيل..  

 :ليةعم لائوس

 قدر-علينا  هللا نعم ا إبحصاءقمن  م يف قلوبنا إال إذاملها  يناميجلانب اإليخ هذا ايتم ترس  نل  
 :وهذا يستدعي منا ،ا فيهقنغر مع استشعار فضله العظيم الذي أ -اعستطامل

ن  -1 ذا املوضوع أكثر هل  ختمة أو  ل القرآن.. فنخصصمن خالا  ينعلهللا    عمالتعرف على 
هد وجنت  -إليها  ت اإلشارةسبق  ليتاو -ملختلفة  ب النعم اعلى ،وان  خالهلا  نرف معنت  ،همملا

 .لقلبا  يفوترديد اآلية اليت تؤثر مكان،  ر اإلعم قدنلت امع آايعر  ملشارة اايف استث

اخل  -2 نعم هللا  إحصاء  على  ابلواحاصالعمل  و مند  ة  ال  ذلك ا،  اجلوانب   ،ةسابقمن خالل 
 .ك للذراسة  وحبذا لو مت ختصيص ك

يو ختصيص    -3  كثرونُ   هذا اليوم،لينا يف  نعم هللا ع  افيهكر  ذ تن  -لو ملدة دقائقو -مي  وقت 
ب  من هذا  فللحمد    عدها،محده  القلب  املوضيف  على  مفعول خاص  إميانهز   يفع  ألنه   ؛ايدة 

بويل ن  فرغيستها و يش يعورية اليت  شعيعرب عن احلالة ال  .عمتهامتنانه وشكره 

ب -4  .ق يصاحبناأو توفي ةجددمت مةعن عد كلسجود الشكر 

ـــــات ذ  -5 ــ ،لســ ـــ ــــــن ركــ ـــــك أب عم:الــ ـــا وأو وذلــ ـــ ــع أهلنــ ـــ ــــــس مــ ــدالدان و ن جنلــ ـــ ــــــذكرف ،ناقائأصــ  نتــ
ــَ ن   ــ ـــــ  هللام عــ ـــــا  ،اعلينــ ـــــق وجنــ ــل توفيــ ــ ـــــد كــ ــــة بعــ ــ ح خباصــ ــ ــب ا ،احبنايصــ ــ ـــــدد ،وانــ ـــــيت فنعــ ـــــنعم الــ لــ

 .حا نجال  ذاأظهرها لنا ه

ابملنعتع  ال  -6 النعمة  ربط  على  فالمود  فعل  :تقل  :  ولكذو   كذا  تأان  بفضل  كن قلا،  هللا : 
 .كذا  فعلت



82 

 

بصفثار  كاإل   -7 احلمد  األدعمن  وكذلك  عامة،  املمثثور ة  بعد    ةية  ب، ار ش وال  ماالطعللحمد 
 .الستيقاظ، واللباسوا

نعمه علينا، وتعدا   يفهللاة  منا،ا  -8 بذكر  والدعاء   دعائنا كما قاللنعم يف  اه  هذ  ادلصالة 
 رايبِ   ِإن  حااقا ِإسْ ِعيلا وا اَْسا إِ   اْلِكِباِ  عالاى  هابا يل ِذي وا ال    َّللِ ِ   احلْاْمد  }  :يف دعائه  إبراهيم  
عااءِ الاساِميع       ل.لي. ومن أعظم أوقات املنا،اة ،وف ال[39 هيم:إبرا]{ لد 
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 سادسالالنموذج  

 اإلميان ِبهلل الودود
 ب لعباده.أي احملد  دو لو معىن او    
 مداعلى  عرف  ما تلكوالعبد    ، ومل القى اإلطالوانب علأهم اجلين من  انب اإلميوهذا اجلا  

ه، حسن الظن ب  ادومً له  نه أن جيعن هذا من شمثفإ  ،اهب  ملهاة اليت يعاملعملا  وقدر  ،حب ربه له
إليه  حيبهذلك  ك  وجيعله راضيةويشتاق  بنفس  أقداره  ويستقبل  إىل  ،،   ،عتهطا  ويسارع 
عالقته  ينعوس على  ذلك  عحيفتجده    ؛ابلناسكس  عل  ،داهمه  لىرص   ويلني  ،يهموحيلم 

 .معهم
االرور الض  نم  ا كانهن  نم هبتماهي  اإلمياينااجل  ذام  ي  ،نب  نبنيه يفوأن   كون من أوائل ما 

يقيننا  انقلوب فمن خالل رسوخه يف  فإن ذلك من شمثنه على ،زء من مشاعرانواذه  واستح.   
ص يعيد  عزالعالق  غةياأن  هللا  وبني  بيننا  عصلت  ؛و،ل  ة  و   قةالبح  وشوق  حب  ورضا ود 

ومع امل مع أحداث احلياة علت ار يفألثاأكرب   اهل  -ك شبال  -ن  كو سية  العالق. هذه  .ادةوسع
أننالعبادة مبعىن  لن..  بحتن  ا  عباداتنا  ويف  حياتنا  يف  ولك  اخلوفدافع  رك  فقط،  هللا  ن من 

 ناأرح" :بيبنا حدين قول فنهرع إىل الصالة مرد  ،كذلك   نهحاحبادي احلب والشوق إليه سب
 نا.ياتر حو أم كل  وكذلك يف  ،( 1) "بالل ِبا َي

 ؟!وجلعز   هللبنا احي اذامل

عبهللا   حيب  و،ل  عز  حبًّ   البشر  خم  اخاصًّ   ااده  سائر  ومل َ لعن  و   وقاته،  م  همفيال  ن نفخة 
ِإين ِ خاا}  :هروح ئِكاِة  لِْلماالا يِه ْخت  فِ فا ن ا يْ ت ه  وا ساو  ا  ذا ( فاإِ 71ا ِمْن ِطنٍي )باشارا   قٌ لِ ِإْذ قاالا راب كا 
 .[72، 71]ص:    {نا اِجِديلاه  سا ا و ع  ر وِحي ف اقا  ِمنْ 
امل..   على  ،آدمألبيهم    ابلسجود  الئكةأمر  خلقه  وكرمهم  باِِن  قا والا }  :سائر   آداما ْد كار ْمناا 
 {  الا يضِ ا ت افْ ْقنا لا ْن خا ٍَي ِِم  ثِ عالاى كا ْم  نااه  ْلوافاض   نا الط ي ِبااتِ ه ْم مِ انا يِف اْلِباِ  واالْباْحِر وارازاق ْ   ْلنااه مْ واَحاا 

 .[70]اإلسراء:  
 

 (.6215برقم:    6/277ر للطبراني )المعجم الكبي  (1)
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 اءعسبحانه من خالل الداملالئكة إليه  من تقرب    اص لعبادهاخل  هللا  حب  ىوليس أدل عل  
 ،خرآ  ،لكالر،ل الذي يريد أن تكون له منزلة عند ر   ،بشرمن الألرض  واالستغفار ملن يف ا

حا،ة  يريدأو   فيُ   قضاء  علينثعنده  أو   ئِكاة  ما لْ واا}  :علىثل األوهلل امل  ،معو هلويد  ،دهالى  الا
شا ْلعارْ ونا اال ِذينا َياِْمل  }،  [5{ ]الشورا:  ْرضِ  يِف اأْلا ِلمانْ   ْغِفر ونا واياْست ا   مْ راِب ِِ ِد  ح ونا ِِبامْ ي ساب ِ 
را واما  ِِباْمِد  ي سابِ ح ونا  حاْولاه   واي   ِب ِِ ْن  بِهِ ْم  واياسْ ْؤِمن ونا  آمان  نا لِل ِذي  ونا ِفر  ت اغْ   راب     وا نا وا   ل  ك    تا ِسعْ ا 

 [.7]غافر:    {اجلْاِحيمِ   ابا لاكا واِقِهْم عاذا ب اع وا سابِيب وا واات   ِذينا َتا ل  لِ   رْ ْغفِ اواِعْلماا فا  شاْيٍء راَْحاةا 

يتودد هللا  . ملاذا  لنا  يتبني  هنا  من  و،ل-.  إلييتو   لعباده  -عز  بلطف   ويعاملهم  ،همحبب 
يريد بحانه سفهو  ،برهم وفا،رهم  ..همر افوك  ؤمنهمري.. مخلا  امجيعً هلم    ريدوي  ،نساإحة و محور 
أن يعودوا إليه  صوصواللرا وقطاع الطرق حىت اليهود والنصا ،رضألاقدماه    تطمثرد  ل فكمن  

 .[27ء:  لنسا{ ]الاْيك مْ وبا عا ت  ي ا  وااَّلل   ي رِيد  أانْ }هم اجلنة:  طيعوه ليدخلله وييبوا ويستج

 الود:هر  مظا

 ،يف تالوتنا لآلايت  ن نتتبعهاا أفعلين  ،ي لعبادهد اإلهللو ا  هران مظاآن يف بيقر فاض اللقد أو   
 .اعهشاعر موب املى جتاأن حنرص علو 

 :را من هذه املظاهبعضً   -رئلقااأخي -وإليك    

الد  عباده  اخلري جلميع سبحانه وتعاىل    ادتهرإ ود هالي  فيهممبن    للتوبة  مةائودعوتهم 
 .يهتز هلا الكون ،ابطلةوا  دعا مننه  سبحا عليه ونهابلرغم مما يدمع ،نصاراوال

}َيا  :ن صور التوددوما فيها مم  عن اآلايت اليت ختاطبه  ثفاحبك من هذا  كنت يف شن  فإ  
ات  ق وا ( وا 47الاِمنيا )ى اْلعا ْم عالا باِِن ِإْسراائِيلا اذْك ر وا نِْعمايِتا ال يِت أانْ عاْمت  عالاْيك ْم واأاين ِ فاض ْلت ك  

ئاا واالا ي  زِ ي اْوماا الا تاْ  ن اْفٍس شاي ْ ي   ن اْفٌس عاْن  هاا شافا   ِمن ْ ي  ْؤخاذ  مِ ْقبال   هاا عاْدٌل واالا ه ْم اعاةٌ واالا  ن ْ
 .[48،  47( { ]البقرة: 48ْنصار ونا )ي   

فلماذا خي  كانلو     فعلوه  يريد هلم النار ،زاء ما  ويناديهم ببين   ،طريقةلاهبذه  م  بهاطسبحانه 
 ؟!ب و قعييه  ويربطهم بنب  ،إسرائيل
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. أتمل ه.لو فعرغم ما  ة  للتوبة كثري   اليت تدعوهمت  اينصارا فاآلأما مع ال  ،مع اليهودا  هذ  ..
تعا ِلث   اَّلل ا  ِإن   قاال واْ  ِذينا ال   را كافا  ل قادْ }  :ىلقوله   ل ْ  نواإِ  دٌ وااحِ  هٌ  لا إِ  ِإال   ِمْن ِإلا هٍ  اواما  ثاالاثاةٍ  اثا
ة ياآلأتمل  ث[. 73 :ملائدة]ا {أالِيمٌ  ابٌ ذا عا  ه مْ ن ْ مِ  كافار واْ  ِذينا ل  ا  ن  س  ما يا لا  ي اق ول ونا  عام ا يانت اه واْ 

 .[ 74 :ملائدة]ا  {  ر ِحيمٌ  غاف ورٌ  وااَّلل    ر وناه  فِ ت اغْ واياسْ  اَّلل ِ   ِإىلا ي ات وب ونا  الا أافا  }آلية: اتالية هلذه ال

اع  ويتس    أالبشر  سائرليشمل    لودذلك  مفتوح  فالباب  مهما اجلمم  ما..  ،ُ يع   ،رمهمكان 
الطا فقطم  اع  اآليروع  لذينرق  قبل   لومننيون  يُ   اتبوا  توبتهم  لعليهم احلد فسيقب  ماقأن   :هللا 
ب واْ  ينا ذِ ال   ال  إِ }  [.34:]املائدة  {مٌ يحِ ر   رٌ غاف و  اَّلل ا  أان   اْ فااْعلام و  مْ عالاْيهِ  ت اْقِدر واْ  نأا  ق اْبلِ  ِمن َتا

يفتنو    إن الذين  فيعذبوهنمدينهم و   س عنالنان  بل   ِإن  }  :يهم علهللا  بوا لتاب إهنم لو ات.. 
 {رِيقِ احلْا  اب  ْم عاذا واهلا   جاهان ما  اب  عاذا  ف الاه مْ  ي ات وب وا لاْ  ث    اتِ ِمنا وااْلم ؤْ  نيا اْلم ْؤِمنِ  ن واف ات ا   ِذينا ال  

 [.10ج:  ]الربو 

 ر املعتذرين:اعتذا قبوله 

لعن دالئل حب هللام   ابيسم  نهأ  دهبا  هلم  يرت  رالعتذاح  كان   ن أخطاء مهماكبونه معما 
.. أتمل مل يكن اشيئً مثن عنهم وكفو فيع ،واالستغفار  رم واالعتذادنهم ابلني مكتفوي  ،حجمها

 (  م  ِحيلاه  ِإن ه  ه وا اْلغاف ور  الر   غافارا ف ا  ْر يل ت  ن اْفِسي فااْغفِ مْ ظالا    ِإين ِ قاالا راب ِ } :اىلمعي قوله تع

 .[16القصص:]

قال.يسركل هكذا ب..   فماذا  له. رب اغفر يل فغفر:  .   ذلك؟! دعبتقول . 

تقول     جم يل حبوال يبا  ،م على ما كان منهمر هلوه ليغفيستغفر   أن  ادهبعرب يريد من  لماذا 
دِ ساه  ث   ْم ن افْ ْو ياظْلِ واماْن ي اْعماْل س وءاا أا }  :لوهما فع ( 110 غاف وراا راِحيماا )َّلل ا ا  ياْست اْغِفِر اَّلل ا ُيِا
 {(111ى ن اْفِسِه واكاانا اَّلل   عالِيماا حاِكيماا )ِإَّن اا ياْكِسب ه  عالا ْكِسْب ِإمثْاا فا واماْن يا 

 [111، 110]النساء:   
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 حلمه علينا: 

يتجاوز عليهم و  بل حيلم ،همهم ليعاقبر أخطاءوال ينتظ  ،بص بعبادهيرت   ال  -ز و،لع-  هللاف  
ز  ت اوا ينا ال ذِ ِإن   }  :وهفواهتمم  هتالعن  ي اْوما  مِ  اوْ ل    اجلْا نك ْم  إِ ْمعااالْت اقاى  اْست ازاهل  م  َّن ا ِن   الش ْيطاان   ا 
ما ب اعْ بِ  ه مْ   اِض  عان ْ اَّلل    عافاا  والاقاْد  غا اَّلل ا   ِإن   كاساب واْ   .. أتمل[155ران:  ]آل عم  {وٌر حالِيمٌ ف   
تعاىلو ق ي  ؤااِخذ ك  }:  له   وب ك ْم وااَّلل   ل  ق    تْ با ا كاسا ك م مِبا اِخذ  ي  ؤا والاِكن    مْ انِك  أامْيا   ِو يِفا ِِبلل غْ  َّلل   ا  م  ال  

 .[225: ]البقرة  {مٌ يغاف وٌر حالِ 

 شريعته كلها رمحة: 

أعظم دالئل حبف   لعب  من  اليت شرعهادهللا  أن شريعته  حتهم يف مصلها تصب  ا هلم كله 
 .[107األنبياء: ]  {ِمنيا الا عا ل ِْل راَْحاةا  ِإال   اكا نا أاْرساْل واماا} :محة هبملر وا

ا ال ِذينا آمان وا ِإَّن اا َيا أاي  ها } :نارمحة بوأهنا التشريع  نمكمة لنا احل  ت تبنياين اآلوالكثري م  ...
وا  وااأْلاْنصااب   وااْلماْيِسر   رِ اأْلازْ اْْلاْمر   م   عاما الا ِمْن  الش ْيطااِن فااْجتانِ ْجٌس  ت  ْفِلح ونا لاعال ك    ه  و ب  ِل  ْم 

اواةا واالْب اْغضااءا يِف اْْلاْمِر وا طاان  أاْن ي وِقعا ب اي ْ ( ِإَّن اا ي رِيد  الش يْ 90) اْلماْيِسِر واياص د ك ْم ناك م  اْلعادا
ِة ف اها   [91، 90{ ]املائدة: (91ت اه ونا )ْم م ن ْ ْل أانْ ت  عاْن ذِْكِر اَّللِ  واعاِن الص الا

حيببنا يف   -ز و،لع-أن هللا  لك  جند كذ  ،كمة من التشريع وربطها مبصلحتناحلا  انبيومع    
ألن  ويبني  ،ةالعباد تستغرقا  وقتاً   هنا لن  تعاىل   ،ام هباعلينا القيحىت يسهل    الً يطو   منا  كقوله 

 .[184: بقرة]ال  {  ...دااتٍ و م ْعد   اما َي  أا } :عن الصيام

 .[203]البقرة:   {م ْعد ودااتٍ  مٍ أاَي   يِف  اَّلل ا  اْ وااذْك ر و }  :ويف احل    

الض عاةمرا  ا املسلم:هيقد يقع فاليت واحلرج    فعحاالت 

أن     وقتاً تستغر م ال  املسلمن  بة  و ملطللعبادة ااومع  وتع  طويالً   ق  يومه إال أنه سبحانه  اىل يف 
او   عنهخيففها   واملالضطقت  البشري  ،للحرج  اعً رف  ؛شقةرار  للضعف  س  ،ومراعاة   لبيفعلى 

 ل:ثاامل
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مِ }الصيام:   النك م  فامان شاِهدا  مٍ  نْ فاِعد ةٌ م ِ   ى سافارٍ ا أاْو عالا ضا مارِي  كاانا   ه  وامانمْ ف اْلياص   را هْ ش     أاَي 
 [.185البقرة:  ]  {ْسرا ع  الْ  يد  بِك م  ي رِيد  اَّلل   بِك م  الْي ْسرا واالا ي رِ أ خارا 

 .[239]البقرة:   { ر ْكباانا أاوْ   الا ارِجا فا   مْ فاِإْن ِخْفت  }:  لصالة يف احلرب او 

 :إلهلياود  ال  صورن وم

الوطاخ  لعبابه  و دهدود  عطفً الذ،  يقطر  و قوشف  وحناانً   اي  هبمرأة  هلم  فة  اخلري   وإرادته 
 ودخوهلم اجلنة

اَّلل ا  ِإن   اَّلل ِ ِة َْحا ت اْقناط وا ِمن ر  نف ِسِهْم ال عالاى أا راف وا  سْ أا  ينا ذِ ال    يا َيا ِعباادِ   لْ ق  }:  كقوله تعاىل  
ن  ي اْغِفر    [.53]الزمر:    {يم  ر حِ ف ور  ال اْلغا ه وا ه   ا ِإن  يعا مجاِ  وبا  الذ 

تعا    ِعبااِديساأالا   واِإذاا}  :ىلوقوله  أ ِجيب    كا  قارِيٌب  فاِإين ِ  الد  عاِنِ   إِ اعِ داْعواةا  داعا ذا    انِ ا 
 .[186]البقرة:    {ْرش د ونا ي ا  مْ ه  ل  عا  والْي  ْؤِمن واْ يب لا ِجيب واْ يل ْستا يا ف اْل

ي  ال ذِ   وا ه  }  وقوله:   وامااللاْيك  عا  يصال ِ ي  لِي خْ ْم  الك م  رِجا ئِكات ه   إِ ما ل  ظ  مِ نا  واكاانا  ىلا اِت  الن وِر 
 .[43زاب:  ألح]ا  {راِحيمااِِبْلم ْؤِمِننيا  

 :عبادهل  ىلتعاه وسبحان  نصائحه

 ،ن الشيطانوحيذرهم م  ،رهبم من اجلنةيقو   ،همفعينا  دائم النصيحة لعباده مب  -عز و،ل-اهلل  ف
 .نيالدل ابشغاومن االن

ْلجاٍأ م   ماا لاك م مِ نِتا ي اْوٌم ال  ماراد  لاه  ِمنا اَّللِ   أان َياْ ق اْبِل   مِ ن  ك مِلراب ِ   ااْستاِجيب و }  :تعاىل  كقوله
 .[47]الشورا:    {ن ِكَيٍ مِ ن   ا لاك مما وا ٍذ  مائِ ي اوْ 

ـــــه ا اأاي    َيا } :وقولــ ر  ه      ا الا ت اغ       قٌّ ف      ا دا اَّللِ  ح      ا اس  ِإن  واع     ْ اة  ال      لن        ر ن ك ْم ن ك م  احلْاي      ا نْ ياا واالا ي اغ        د 
ر ور  )ِِبَّلل ِ  ا5 اْلغ     ا د وًّا ِإَّن      ا ذ وه  ع     ا د وٌّ فااَّت     ِ  ْم ع     ا ْيطاانا لاك       ْدع و ( ِإن  الش       وا ِحْزب     ا  ي     ا ه  لِياك ون      

 [6،  5]فاطر:   {(6)  ِمْن أاْصحااِب الس ِعَيِ 
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 :لنا الكرمية  معاملته 

 هبذهلنا  يعام  ال  هولكنه سبحان  ،زا مبثلهاجيُ ه  إنف  ةحسن  أو  سيئة  يعملن  م  من العدل أنهف  
عجيب  ،الطريقة بكرم  ِِبحلْاسانا }  :بل  جااءا  ف الاه  مان  أاْمثااهِلاا   ِة  فاالا لس ي ِئاةِ ِبِ   اءا جا   وامانعاْشر     
 .[160األنعام: ]  {م ونا ي ظْلا   الا   ه مْ وا ا ها ِمثْ لا  ُي ْزاى ِإال  

ن ِزْد ساناةا رتاِْف حا قْ ي ا  نواما } :لنا اكي ينميها ويزيدهل نةأي حس  ا منايد أن ير إنه سبحانه ير   
 .[23]الشورا:    {ك ورٌ شا غاف وٌر  لاه  فِيهاا ح ْسناا ِإن  اَّلل ا 

واهلدااياأيضً   اإلهليم  كر الصور    ومن   واملنح  اهلبات  فبالعيرسلها    يتال  :  لتكو ده كل  ن رتة 
فاهتار افز لتداألمل واحلمبثابة   . ومن تها،ن  ين إليه وإىلر ؤمنني السائب املركب  لحاقالو   ،مك ما 

املنه مينح سبحانهالقدر.ليلة    :حذه  الليلة  هذه  ففي  حييي  .  ال  هامن  عطية  ميكن   ابلعبادة 
و   ،يقهادتص يكأال  ثواب  ثو هي  بافئ  شهر  ألف  عبادة  لاي ْلاة  }  :يديز ل  اب  ماا  أاْدرااكا  واماا 

لاي ْلاة  2اْلقاْدِر ) ِمنْ (  اْلقاْدِر خاَْيٌ  يكفر   رفةيوم ع  ، وصيام[3،  2در:  { ]الق(3أاْلِف شاْهٍر )   
 فر سيئات عام..يكفعاشوراء  م يوم سيئات عامني، أما صيا

 خطابه ا 
 
ط
 
ئ  مل

 
 :ان لنم

يم ب رحه ر نأب  يذكران  ادومً فهو    ،انهبحانحيته سطممثنتهم من    لعبادههللا    ر حبصو   نم  
 .هسبق غضبي  مهحلو  ،عذابهرمحته تسبق .  رءوف.ودود حليم غفور 

للق   أواملتمثمل  جيد  علنه  رآن  احلديغلب  وايه  الرمحة  عن  عل  ،يف هللالر،اء  يث  أدل   ىوليس 
بدء م بكر   نجميع أبرسالة تطمني للهنا  وكمث  ،لرحيممحن ار  البسم هللا  :ــــــبورة  كل س  ذلك من 
 رمحن رحيم.

ي   املهذد  ؤكومما  لعبا  ختويفه  أن  يقرن    اغالبً اده  عىن  الر ما  واملغفرة  بذكر  ال والر محة  أفة حىت 
أحد   رمحته  يقنط  بعيدً يفمن  قو أتمل    ،عنه  اشرد  تعاىلمعي  اَّلل   ر  واَي اذ ِ }  :له  ن ا ك م    اَّلل   ه  وا ْفسا  

 .[30آل عمران:  ]  {دِ ِعبااِِبلْ  ؤ وف  را 
ب وكا ف اق ل ر  كا   ِإنفا }  :لهوقو  ي  را راَْحاٍة وااِسعاٍة وا  ْم ذ وك  ب  ذ     (اْلم ْجرِِمنيا  ِن اْلقاْومِ س ه  عا د  ِباْ الا 

 .[147ام: ]األنع
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اواملساكني و  ءالضعفاخلاصة بارمحته     :اصةاخل  حتياجاتًلأصحاب 

قص من نت  الت  ءااالبتال  هذه  ،أو...ض  و املر تم أالي  قر أولفعض ابى الببتلنه اهو سبحاف  
 ليامة وال يدخلقا  يوم  نفسهمن خيسر    اسرواخل  ،ر ،زاءليست دا  فالدنيا  ،دهعن  اشيئً قدرهم  
 ..اجلنة

ف   ذلك  سبحانومع  وتعاىلإنه  يستحثه  عل    معامعباده  بر ى  املبتلني  هؤالء  وعطف محلة  ة 
 :اءعفضالء  الصة هلؤ املعاملة اخلقرآن على الدائم يف الا  احلث  فتجد  ،مهفلظرو   اعاةة مر قوشف
 .[26:  اء]اإلسر  {الس بِيلِ ْبنا  وااْلِمْسِكنيا واا  حاق ه    با واآِت ذاا اْلق رْ }

هذ   التو ومع  مب  ،يها  التو،يه كذ  ،املبتلني  ساعدةاإلهلي  مبر أييت  وعدم لك  مشاعرهم  اعاة 
ب اع هاا أاذاى ي ا   ةٍ قا دا صا   مِ نَْيٌ  راةٌ خا  واماْغفِ م ْعر وفٌ   لٌ ق اوْ }  :ةداملساع  بتلك   يهمعل  واملنم   ،ئهماذإي ت ْ
 .[263 ]البقرة:  {حالِيمٌ  غاِِنٌّ  وااَّلل   

عقوب  ىل لعباده عنعاانه وتإخباره سبح  األمم  إهالك  وسبب -إن عاقبهم-  تهمسبب 
 احدً يعاقب أأنه ال سبحانه  فيخربهم ،يفعل عما سمثليُ يم الذي ال ظمع أنه اإلله الع  ،قةالساب

   {ف و عان كاِثَيٍ أايِْديك ْم واي اعْ   ساباتْ كا   ان م ِصيباٍة فاِبما باك م م ِ صااأا   اما وا } :اقرتفهب  بسبب ذن الإ

 [.30:  را]الشو 

 مةايىل يوم القإال وأت،يل عقوبتهم   مَ ـ  ول  ،نه هبمالدنيوية رمحة منه سبحابة  عقو هذه البل إن    
 .من الذنوب ص يلتطهري وختدنيا فهي  ليف ا  . أماياذ ابهللعار والاها النعنم

 ةانحيومن  ،هذا من انحية .ذنوبه.العبد من    تطهرييف  ريالعقوبة يف الدنيا هلا دور كب  نإذ  ..
فاأخ هلا  فإن  ب  يف تذكري  ئدة عظيمةرا  قبل فوات األودهتم  رة عضرو وب  ،رهبمالناس   :وانإليه 
 .[48ف:  ]الزخر   {ونا ِجع  ي ارْ  مْ عال ه  لا  ابِ عاذا لْ ِبِ   ه مواأاخاْذنا }
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 ،ابإلساءةن بدأوا هم الذيوأهنم  ،هابقد أفاض القرآن يف بيان أسبلقة فابلس ا  األمم  هالكا  أم  
وا استدعغيهم ف  لكنهم مل يكف وا عن  ،طوياًل عليهم    ربص  -و،ل  عز-  وأن هللا  ،اوأصروا عليه
 .طول حلمه غضبه بعد

 ؟هنع مثلس غي أن يُ نبوال ي  يريدما  الذي يفعل  العظيمله  اإل  وهو  ،هذا لنا كل  كر هللاذ ملاذا ي  ..
نعم ل  ،..  عقابه  أسباب  لنا  قلوبنمئتطيذكر  انحيته  ن  من  معه    ،سبحانها  نتعامل  لع هبفال 
قوله . أتمل .اأحدً يظلم ه ال بحانو سفه ،أو معاقبتنا بال سبب ،اتربصه بن  ، وال نستشعروفزع
ِِبلْب اي ِ   نا هاامااعاْونا وا واقاار ونا واِفرْ }  :تعاىل فااْستاْكِبا وا يِف اأْلاْرِض واماا   اتِ نا والاقاْد جااءاه ْم م وساى 
ْته  ( فاك الًّ أاخاْذنا بِ 39ساابِِقنيا )  كاان وا ه ْم ماْن أاخاذا ه ْم ماْن أاْرساْلناا عالاْيِه حااِصباا واِمن ْ نِْبِه فاِمن ْ ذا
خاسافْ الص يْ  ماْن  ه ْم  واِمن ْ بِهِ حاة   اأْلا ناا  ه    واِمن ْ واماا  ْرضا  أاْغراقْ ناا  ماْن  والاِكْن   انا كا ْم  لِياظِْلماه ْم  اَّلل   
 [40، 39:  ]العنكبوت  ({40ِلم ونا )ان وا أانْ ف ساه ْم ياظْ كا 

 ومن أج
ِّ
 و ،امنا ما نقول ليعفو عنانه يعلأنه سبح :الود ورص ل

 
 :ينا سؤلناطعي

   {الر ِحيم  و اب   لت   ا  وا ه    ه  ن  كاِلمااٍت ف اتاابا عالاْيِه إِ ِه  ب ِ ن ر  آدام  مِ ف ات الاق ى  }  :ىلقوله تعاي  عممل أت
 .[37]البقرة:  

ن   ول  ق  وا } :يلائومع بين إسر      .[58  قرة:]الب  {مْ ك  اَيا خاطا ْغِفْر لاك ْم  واْ ِحط ةٌ 
 ورية لكثين  عاا مطياهت  وحتمل يف  ،هبليت ضمنها كتااية  دعألك اتل  :اأيضً .. ومن صور ذلك  

نعرب  أردان   راب  ناا الا ت زِْغ ق  ل وب اناا }  :كقوله تعاىل  ،ت ابار علان   معنها الحتجنا الكثري والكثريأن 
يْ ت اناا واهاْب  ها ذْ إِ  دا عْ ب ا   .[8]آل عمران:    {اْلواه اب    تا كا أانن   إِ ةا راَْحا   لاناا ِمن ل د نكا دا

ناِسينا }  له:وقو  ِإْن  ت  ؤااِخْذنا  أا راب  ناا الا  أاْو  نااالا َتاْ نا راب  ناا وا ْخطاأْ ا  عالاى   تاه  ماا َحااْلكا   رااصْ إِ   ِمْل عالاي ْ
ْناا أاْنتا وااْغِفْر لانا اْعف  عان ا بِِه وا   الا طااقاةا لاناا   َت امِ ْلناا مااالا وا   انا ب   ال ِذينا ِمْن ق اْبلِناا را  نا ا وااْرَحا  ماْوالا

 .[286{ ]البقرة:  (286ينا )كااِفرِ لْ انا عالاى اْلقاْوِم فااْنص رْ 

 :رياخلعل  نا لفتاستثارة هم

يستثري مهتنا لفعل اأالعجيبة  صور الود    نم  ،ادتناوعن عب  انالتام عه  ناغع  م  ريخلنه سبحانه 
 .حلميدفهو الغين ا
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ـــلأت ـــاىل مــ ـــه تعــ ِرض  اَّلل ا م     } :قولــ ِذي ي  ق    ْ اِعفاه  ْن ذاا ال      ناا ف اي ض    ا ا حاس     ا ه   ق اْرض    ا ه  وال    ا رٌ  ل    ا   أاج     ْ
 .[11{ ]احلديد: (11 )َيٌ كارِ 

 ؟!هذاَم كل ـ  ل ؟!اأيضً ة أموالنا ان مبضاعفرضنا ويعدتقا يس ذمافل  ،ماله  لأليس املا   

احل   لعإلا  بإنه  وتطهريهم  وإرادتهده  باهلي  ت طاهِ ر ه ْم }  :تزكيتهم  صاداقاةا  أاْموااهِلِْم  ِمْن  خ ْذ 
 .[103ة:  لتوب{ ]ات  زاك ِيِهْم ِِباا واصالِ  عالاْيِهمْ وا 

مساعدغتر يف  لعباده  البع  ةيبه  مصاسبح  نهم  اصً ر ح  ضبعضهم  على  عبادهنه  ، احل 
ق اْوالا ِِم ْن داعاا ِإىلا اَّللِ  واعاِملا ْحسان   واماْن أا }  :هيلالدعوة إ  يف  ومن دالئل ذلك ترغيبه الشديد

 .[33{ ]فصلت:  (33ِمنا اْلم ْسِلِمنيا )  صااحِلاا واقاالا ِإن ِِن 

َياين ِمنا اَّللِ  أاحاٌد  لاْن ُي ِ ين ِ إِ   ق لْ }  :همن أشرف املقامات عندمها  كون مقاي  جب أنفال ع  
ا )د ونِِه م ْلوالاْن أاِجدا ِمْن   تِهِ ( ِإال  با 22تاحادا غاا ِمنا اَّللِ  وارِسااالا  [23،  22{ ]اجلن:  الا

إل   إال  الكافرين  قتال  الطواغيت  وما  حيو زالة  بالذين  الون  دوبني  لناسني  إىل   :هللا  عوهتم 
حاىت  وا } الد ِ ك  يا وا   ناةٌ فِت ْ   ونا ك  تا  الا   قااتِل وه ْم  انت اهاوْ ونا  فاِإِن  َّللِِ   فاالا ين   إِ وا دْ ع   ا  عالاى   ال  انا 

 .[193]البقرة:    {الظ اِلِمنيا 

يومم   هبا  اجلانب  لحق  ال  :اضً أيذا  يف  لعباده  الترغيبه  بعضهم  عن  ليدخلعفو  ابعض   جلنةوا 
ب و ي ا والْ }  :امعً   ({22لاك ْم وااَّلل   غاف وٌر راِحيٌم )  ي اْغِفرا اَّلل   نْ أا   نا ْعف وا والْياْصفاح وا أاالا َتِ 

 .[22]النور: 

سبقوناأبا  تذكرين فيها  خطاء من  نقع  ال  القرآن    ،كي  أفاض  منولقد  تلك يف عرض  اذج 
 .كانكل زمان وماء واليت تتكرر يف  طاألخ

فرعو لنموذ   ضهعر ذلك  ومن     وطغيا  نج  قارون وغروره    ،نهوتكربه   عاد  جوذ منو   ،هلامبومنوذج 
 .. ومنوذج سبمث وإعراضهم عن شكر هللام.هتو بقرورهم وغ
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 أهمها البعث ،ا سيحدث بعد املوت من أحداثا إخبارنا مبنحبه ل  ئلًلد  عظيمومن  
أفا  ..واحلساب ذلك  القر كل  فيه  بتفصيلض  فمثص  آن  وكمثنشديد  اها  نرا نابحنا   ؛لعنيرأي 

ليو است  سنيحل القيامةعدادان  الن  َيا }:  ىلعات  لهو ق  مثمللنت  ..م  أاي  هاا  ات  ق وا را   ِإن  زاْلزا اس   لاةا ب ك ْم 
 اِت َحاْلٍ تاضاع  ك ل  ذا ( ي اْوما ت اراْونااا تاْذهال  ك ل  م ْرِضعاٍة عام ا أاْرضاعاْت وا 1ِظيٌم )عا   ْيءٌ شا   ةِ الس اعا 
ْلاهاا وا   {(2 شاِديٌد )ابا اَّلل ِ ذا عا   اراى واماا ه ْم ِبس كااراى والاِكن  س كا سا  ن ات اراى الَحا

 .[2،  1]احل :   
إخباران مبا   يو   ومع  بنماذج خمتلفة  فإنه  ،حداث أ  نم  مةم القياسيحدث  سبحانه قد أخربان 

وأحواهلم   الناس   رتنغ  ال  مل حىتوالظا  ،واملغرور  ،ربتكوامل ،مر جملوا ،كالغافل ماليو   هذايف  من 
رتك يف ن أن يما ميك و وله تعاىلقأتمل  ..األوان ات فو ل بق إىل هللا رع ابلفرانسار   وحىت  ،لدنيااب

خو  من  اْلماْوِت لا وا }  :رعوو ة  استقام ث  وحذر فالنفس  غامارااِت  يِف  الظ اِلم ونا  ِإِذ  ت اراى  ْو 
أايِْديِهمْ  ِسط و  ِبا ئِكاة   أانْ ف ساك  وااْلماالا أاْخرِج وا  الْي ا   ت ْ م   ت  زاوْ ْوما  مِباا ك ن ْ اهْل وِن  ابا  عاذا ول ونا ق  ت ا   مْ نا 

ت ْم عا َْيا احلْاقِ   لاى اَّللِ  غا عا  ت م ونا ف  رااداى كاما   (93 )ونا ْستاْكِِب  تِِه تا ْن آَيا واك ن ْ ا خالاْقنااك ْم والاقاْد ِجئ ْ
ماا خاو لْ  وات اراْكت ْم  مار ٍة  ظ ه و أاو لا  وارااءا  وا نااك ْم  ن ا رِك ْم  ماعا ماا  ال ِذينا زا راى  أان  ْم ت  مْ عا ك ْم ش فاعااءاك م   ْم 

ناك مْ ط عا ب ا كااء  لاقاْد ت اقا فِيك ْم ش را  ت اْزع م ونا )ك ن ْ ا  ما  مْ  عاْنك   واضال  ي ْ  { (94ت ْم 
 .[94، 93]األنعام:   

 :الرتغيب والرتهيب

الو و    اإلهليمن صور  خت  د  و ويفلعباده  هله  ابترهيبه  بصرضهوع  ،لنارم  خميا  كي   مرعبةفة  ورة 
 كا لِ لاٌل ذا ِهْم ظ  تِ  واِمن َتاْ مِ نا الن ارِ  ظ لالٌ   ِقِهمْ ن ف اوْ م م ِ هلا  }  :امنهوب  ر هلسارعوا ابلعمل على اي
 .[16]الزمر:    {ِعبااداه  َيا ِعبااِد فاات  ق ونِ  ف  اَّلل   بِهِ َي او ِ 

م   التشو   ذلك قابل  ويف  نعيمها  صو عرض    لخالمن  نة  اجلرتغيب يف  واليق  جند  ل بتفصير 
ل  ات وفعإىل املسارعة يف اخلري ي  ؤدا يمم  ؛ك النعيمقلوب بذلالق  علتتو   ،ويق لتستثار اهلمموتش 

اء مِ ن م  و ِعدا اْلم ت  ق ونا فِيهاا أاْنااٌر  ماثال  اجلْان ِة ال يِت } :،نته وإىل -نهاحبس- ليهإيقرب    كل ما
ل  مِ   رٌ واأاْناا نٍ آسِ غاَْيِ   ل ْ باٍ ن  ي ات ا   طاْعم    وا غاَي ْ  م ِ أاْنا ه   ٍل اٌر مِ ْن عاسا ْنا واأا   رِِبنيا ل ِلش اذ ٍة  ل  ٍر  َخاْ  نْ اٌر 
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فِيها  صافًّىم   الث  ن ك ل ِ مِ   اواهلا ْم  ِمْ   مِ ن ر ِبِ  الن   مارااِت واماْغِفراةٌ   ق وا مااءاِر واس  كاماْن ه وا خاالٌِد يِف 
 .[15]حممد:   { ه مْ اءا عا أامْ  عا يماا ف اقاط  َحاِ 

 .ر هباخز القرآن ياجلنة ف  متصف نعي  يتالت  اآلايتتبع  ء فليومن شا   

ل القيامماأع
 
فض
 
 :بها  ل ي

ياإلهل  ودلل  هذه الصور العظيمة  -1 يقني العبدي لن  ولن تشكل   ،تمكن مدلوهلا ويرسخ يف 
إذا    ا،زءً  إال  إميانه  تكرارمن  على  مت  والقلبال  عرضها  يس   ،عقل  منتدوهذا  ختعي  صيص ا 

هلذ ختمة  من  املأكثر  عن  ،املهموضوع  ا  ل على مع العم  ،ت يف اآلاي  املظاهر  ك تل  والبحث 
 .إبذن هللا ةو ر،تتم الفائدة امل ىتها حر معاوب املشاعجت

 .منا،اة هللا وإظهار حبنا له -2

 .كثرة محد هللا  -3

تُ ية املمثث ابألدعدعاء هللا  -4 قو   ،حب العبد له عز و،ل  رظهورة اليت   :ول هللا  ل رسمثل 
َيحب  و   ،حبك  أسألكإين    للهم»ا إىل    ،بكمن  يقربِن  عمل  اللهك.بحوحب  ما .  م 
ِما  رزق فيما َتبفا  بأحتِن  يل  قوة  ف  ،جعله  أحب  ِما  عِن  زويت  يل   ااجعله فراغا وما 
أ.. ى الظمالبارد عل  املاءومن    ،يلمن أهلي وما  . اللهم اجعل حبك أحب إيل  َتب.فيما  

إليك وإِناللهم حبب ي قلب اللهم أح  ،نيصاحللك ورسلك وعبادك اك وأنبيائىل مالئكت 
اجع  ،كما َتبلك    علِنجوا  ،ِببك ألاللهم  بقلِن   ،جبسدي كله  كوأرضي  ،ب كلهحبك 

 .( 1) «وسعيي كله يف مرضاتك   ،حب كله لك لاللهم اجع
 

 

 

 

 
 .(3491رقم:  ب  5/523)  :الترمذي  (1)
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 عالنموذج الساب

 القيوم  الرب هللِب  اناإلمي
 تعاىل.نه و ابشئون خلقه.. سبح  مائالق، و ئم بذاتهأي القا  :ىن القيوممعو    

واملستهدف من هذا   بقلوبنا ا..  بعقولنا، ونؤمن  نوقن  جلانب العظيم من ،وانب اإلميان أن 
لدأنه   يو،د  أو لدا أي خملوقال  من   هة ميكنذاتي  ةر أو قد  من خملوقات هللا شيء ذايت  ينا 

 .ابهلل..  قوة إال ال حول والاء عن هللا.. فتغنالسخالهلا ا

-لــن نضــحك إال إذا أمــد طــق، و ذا أمــدان هللا ابلقــدرة علــى النإ لــن ننطــق إالك أننــا ذلىن  عم  
ــدرة علــى االنقبـــا -ســبحانه   والفـــرح، هابلتــو  ســاط، واملشـــاعرض واالنبعضـــالت الفكــني ابلقـ

 [.43  :]النجم {حاكا واأابْكاىضْ  أا واأان ه  ه وا }  :ناا ضحكواملخ ابلفاعلية، وإال مل

وإال لشربنا  ي   ابلشعور ابلر  ية اإلرواء، وأمدانهللا بفاعلده ماملاء إال إذا أ  انربا شإذ  لن نرتوي..  
 ا دون ،دوا.وشربن

ال هللا  بدون  فنحن  إائً شينساوي    ..  فانظر  وإال  مثالً   ىل،  اآليل  معقد كاحلاسب  ، ،هاز 
ابيلذي  وا والقإلمزخر  حالهت،  دراكاانت  يكون  انقط  ماذا  التيارا عند  قعنه.. م  ع   .يمته.ا 

فيه   قيمة ما  املدد   نا إذا انقطع عنالال قيمة    اأيضً نحن  هلل املثل األعلى فمكاانت؟ و ن إموما 
 اإلهلي.

نف  مل الطفل الرضيعأت   تقوم حياته  -ظاهرايًّ -  هسك: كم حيتاج إىل أموسل  وماذا   ؟!لكي 
 ..!.. كيف سريتدي مالبسه؟!؟سهكيف سينظف نف  رب؟..ش يكيف سيمثكل أو    !؟تركته  لو
 ء؟اكسوا الب  أن يفعل  ميلك ا  ذام

ف يكون حالنا مع أمور حمدودة، فكيىل  هذا هو حال الطفل الرضيع مع أمه وهو حيتاج إ  
 يني وماليني املرات من هذا الطفل إىل أمه؟!حنتاج إليه أكثر مبال وحنن  -عز و،ل-هللا  
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أن هللا      و،ل-أتعلم  أمي  يتوىل شئوننا كلها..  -عز  على  د  ابلقدرة  يف كل   راصاإلبعيننا 
و  األحلظة..  والقل  نذكذلك  والعقل على التفكري،  السمع،  على  لى ضخ الدم، ب عابلقدرة 

 لية على تنقيته و...والك

خت لو  طرفة  لى  ...  هللكنا، ولععنا سبحانه  والدم سيتوقف عن اجلراي  مَ ـ  ني  واملخ عن   ،نال 
 إخل.فري، و...والز ق إصدار األوامر، والرئتان عن الشهي

ـــا الـــــذين حن قـــــطن فســـــنا حنـــــ ول   ـــز - هللاج إىل تــ ـــتمرًّ  -لو،ـــــ عــ ا ومســ ا ومطلقـــــً ا ماســـــًّ  ،ااحتيا،ـــــً
ــــــ  ــــون كلــ ـــ ــــــل الكــ ــــــل امله  بــ ــــذلك، فكــ ـــ ــــدرهتا وفكــ ـــ ــــــتمد قــ ــــات تســ ـــ ـــا عخلوقــ ـــ ــــام اعليتهــ ـــ ــــى القيــ ـــ لــ

ـــة وآانً  -عــــز و،ـــــل-وظائفهــــا مـــــن هللا ب ــو ســـــبحانهآب حلظــــة بلحظــ ــذي يـــــو  الليـــــل  ن.. فهــ الــ
ــــا ـــــو  النهــ ــــار، ويــ ــ ر يف النهــ ــ ـــــل، وهــ ــذيف الليــ ــ ـــــبحانه الــ ـــــ ي يو ســ ــ  عرفــ ــ ـــــري عماواالســ ـــــد، ت بغــ مــ

ـــل ميســـــ و  ـــني أو أقــ ـــة عــ ـــا طرفــ ـــو تركهــ ـــع علـــــى األرض، ولــ نْ } :قطتلســـــ كها أن تقــ ِه  وام    ِ ت    ِ آَيا
 [.25  :]الروم {ْرض  ِبِاْمرِهِ  وااأْلا  الس مااء  أاْن ت اق وما 

 القيوم:الرب  باهلل   انأهمية اإلمي

تربيذا اجلانب اإلمياين له أمهية قصوا  ه   الله ل، فمن خ،و   عز  رد على العبودية هللة الفيف 
 س والفرح هبا.إلعجاب ابلنفا  قيمة له إال ابهلل، وهذا من شمثنه أن يبعد عنه داء  ك أنه الر يد

حتوله دور كبري     اإلخالص هلل  يف  و،ل-قيق  فعن  وعدم  -عز  به،  يدرك  دالشرك  العبد ما 
وقيامه على شئونه، وأن مفاتيحمدا رعاية ر  فإنه لن يستعكاخلري    به له  بيده،  ه، غري  بنيلها 

ي إالولن  الس مااِء وااأْلارْ }  :إليه  تو،ه  ِمنا  ي اْرز ق ك ْم  ماْن  الس  أام ْن مياْ   ضِ ق ْل   ارا ْمعا وااأْلاْبصا ِلك  
احلْاي  ِمنا اْلمايِ ِت وا  ْرِج   ْرِج  واماْن َي  بِ ر  اأْلاْمرا اْلمايِ تا ِمنا    َي   ق ول ونا اَّلل   ف اق لْ  فاساي ا احلْايِ  واماْن ي دا

 [.31 :سيون]  {ق ونا  ت ات   الا فا أا 

دور كبري   له كذلك  اجلانب  هبذا  الصادق  هللا  يف  واإلميان  قدر  اتعظيم  يف  فمن   لنفس، 
فإن هذا  ،هالذي ميدان هللا باملتوايل    دنا كلما اكتشفنا مدا الرعاية والتعهد واإلمدانالطبيعي أ
 شيتنا منخد كذلك ا، وتزدان،لن أله ميزيد حبنا له ملا يفعو   خلنا،عظم قدره دانه أن يُ مثمن ش
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وتزداد استعانهمن إمدادات  اشيئً أن حيرمنا   مع طريد حتقيقه، ويقل الفيما ن  وتوكلنا عليهبه    تنا، 
 وينقطع عما يف أيدي الناس..بل 

ا   هذا  اإلمياينجلإن  جيعلن  انب  واملطلق هللاخلطري  فقران الذايت  نعيش يف حقيقة  عز و،ل،   ا 
لتصبح ستارًا نرا من خالهلا عظيم   ،لدينا  وافرتاانت اليت تواإلمك  ب ابا األسويصغر يف أعينن

 ال أبنفسنا.  حانهينا، وأننا به سبلفضل هللا ع

 القيوم:  الرب ان باهللإلمياكيفية  

 الب،  يف العقل، وإميااًن عميًقا يف القليقينًا راسًخا  ظيم  انب اإلمياين العهذا اجلكي يصبح  ل  
عرض  بد   تكرار  املختمن  و   ىعل  لفةصوره  م  ةالعاطفالفكر  التغيري ليتمكن  إحداث  ن 

 اجلانب العظيم.  ن هبذااد بنيان اإلميتشي     لة و،ود أعمار املطلوب، مع األخذ يف االعتبار ضرو 

نع ال،  م..  البنيان  يُ   هذا  قبد أن  وهنا أييت دور القرآن، الذي اعدة راسخة اثبتة،  قام على 
 ان.وانب اإلمي،ه من  لعظيم وغري ب ااننية هلذا اجلقاعدة اإلمياتمثسيس الب يقوم

عن   التحدث  يف  القرآن  آايت  أفاضت  وصورها  هاولقد  وآاثرها  وإليك  امل،   يأخ-ختلفة، 
 ًضا من هذه الصور:بع  -القارئ

 اخللق:  قيوميةربوبية و
من طور وها يتوىل من ات من العدم، وهو سبحانه الذيلق مجيع املو،ودخي  -عز و،ل-اهلل  ف  
فعلى سبيل املإىل لا }اىل:  قول تعي  إلنسان..الق  ثال خ طور،  ْنساانا ِمْن س الا  ةٍ والاقاْد خالاْقناا اإلِْ
لاْقناا اْلعالاقاةا ةا عالاقاةا فاخا ث   خالاْقناا الن ْطفا  (13فاةا يِف ق ارااٍر ماِكنٍي )عاْلنااه  ن طْ جا ( ث    12)ِطنٍي    ِمنْ 
فاخالا م ْضغاةا  فاكاساوْ اْلم ْضغا   ْقناا  ِعظااماا  حلاْ عِ الْ نا  ةا  ث   ظااما  اَّلل   ماا  ف ات ابااراكا  آخارا  خاْلقاا  ه   أاْنشاْأنا   
اْْلا سا أاحْ  الصورة    .[14  -  12]املؤمنون:    {الِِقنيا ن   هذه  أخي  لاأرأيت  لربوبية لعظيمة 
 لقيومية؟وا

هذ اإلن  ا..  خللق  من  ابلنسبة  يبدأ  والذي  أسان  فتمثمالطني،  النبات  تعاىل:   لما  قوله  معي 
أان ْ ال    واه وا } الس ما زا ِذي  رِج  ْنه  خاِضراا ن ْ ْخراْجناا مِ فاأا   ءٍ اِء مااءا فاأاْخراْجناا بِِه ن ابااتا ك لِ  شايْ لا ِمنا 
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الن ْخِل ِمنْ كِ ِمْنه  حابًّا م رتااا  ت ونا واالر م انا نااٍب واالز ي ْ ْن أاعْ ياةٌ واجان اٍت مِ طاْلِعهاا قِن ْوااٌن داانِ   باا واِمنا 
ٍت لِقا  يِف ذالِك  ِإن   هِ نْظ ر وا ِإىلا مثاارِِه ِإذاا أامثْارا واي اْنعِ  م تاشاابٍِه اهاا واغاَْيا تابِ م شْ  َيا  {  ْوٍم ي  ْؤِمن ونا ْم ْلا

 [.99 :]األنعام

 اد:قيومية اإلمدربوبية و
تِِه اجلْاوا  واِمنْ } :إال لكان عدًماوحياته و باب قيامه   عز و،ل ميد الكون كله أبسهللا    يِف ارِ آَيا
)ْحِر كااالْبا  ِم  ف اياظْ   (32أْلاْعالا الر ِيحا  ي ْسِكِن  ياشاأْ  را لاْلِإْن  عا وااكِ نا  ِإن  دا  ظاْهرِِه  ذاِلكا لاى  يِف   

ٍت لِك   َيا  [.33، 32:  { ]الشورا صاب اٍر شاك ورٍ ل ِ ْلا

يك   مرض فهو يشفيه.. سقيه، وإذا  ه.. يطعمه ويتمرار حياتفل له اسوميد اإلنسان بكل ما 
حا لاوااِقحا فاأانْ زالْناا مِ واأاْرساْلناا ال}تعاىل:   أ معي قولهاقر  نااك م و  اءا ِء ما الس ماانا ر َيا ه  واماا أانْ ت ْم فاأاْسقاي ْ
 [.22{ ]احلجر:  ازِِننيا لاه  ِبا 

نااك م وه  لفظ }أتمل      علينا.وقيوميته  اهد هللا لنامدا تعلتعلم {  فاأاْسقاي ْ

نا تستمد قوهتا منه وأ،هزتنا وعضالت خالايان  لا فحسب، فكهذ  ألمر مقصورًا علىوليس ا  
 [.22{ ]يونس: باْحرِ يِف اْلِباِ  واالْ ك ْم ل ِذي ي ساَيِ   وا اه  }  :سبحانه

 يومية احلفظ:ق
و،ل-  هللا   على    -عز  مس فالش ه من أ،لها،  لقالكون كله حيفظه على احلالة اليت خقائم 
الناس  لخُ  إلمداد  و ابقت  والدفء،  األايمملعلضياء  ا  ،رفة  واوحركة  والنهار،  لفصول لليل 

 األربعة.
تتحرك   وي هلا أن تتوقف أال ينبغ.  مدارها.  ظام يفابنت  ج إىل أن تسريس حتتا .. هذه الشم

ح فلو  عليه،  هي  مما  أبعد  أو  والدواب وكل شيءأقرب  الناس  هللك  هذا  من الذي   ..دث 
ح يفيتوىل  مدارها  فظها  م  وتسيريها  عرب  يوم  السنني؟الييف كل  القيوم   الرب   إنه هللا..    ني 
ال}:  رالقدي هلا م   مِ ل ْيل  واآياةٌ  ناْسلاخ   الن   نْ   ه مْ هاارا ه   فاِإذاا     ( تاِْري   (37م ظِْلم ونا  واالش ْمس  

هلاا  اْلعا ِلم ْست اقارٍ   اْلعازِيِز  ت اْقِدير   ذاِلكا  ه  ماناازِ قامارا ( واالْ 38يِم )لِ ا  ج وِن  كااْلع رْ ادا لا حاىت  عا  قاد ْرنا
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باِغي هلاا ( الا الش  39َِي )اْلقادِ  لٌّ يِف ف الاٍك ك  ق  الن  هااِر وا لل ْيل  ساابِ  امارا واالا قا ت ْدِركا الْ   ا أانْ ْمس  ي ان ْ
 [.40 - 37]يس: {  ياْسباح ونا 

هللا     ،علها  اليت  السماء  و -أما  حيفظ    -،لعز  بال   ،رضاألسقًفا  سبحانه  خلقها  فقد 
ترفعها و أعمدة  بنفس ،  تر ن ماليني السنني،  ا منذ أن خلقها محفظها ورفعه  هيتوىل  كها ولو 
 { ت اقاعا عالاى اأْلاْرِض ِإال  ِبِِْذنِهِ  مااءا أانْ مي ِْسك  الس  وا }  :ضعلى األر سقطت  لطرفة عني  

 [.65احل :  ]
ه ن، فهو سبحانع املو،ودات مبا فيها اإلنسايتنطبق على مج  ر القيوميةهذه الصورة من صو   
ب اقصت حلدث اضطر ت أو نمعينة لو ازداد ضخ الدم بسرعة قلب ليستمر يفلتوىل حفظ اي

يف ويتو اجلسم.  شديد  خ.  مجيع  حفظ  اجلىل  حمددةس الاي  بنسب  وإفرازاهتا  ماْن }  :م  ق ْل 
 [.42بياء:  ن{ ]األَْحانِ ِمنا الر    ْم ِِبلل ْيِل واالن  هاارِ ياْكلاؤ ك  

 :ءحاطة بكل شيقيومية العلم واإل
 :قهلدائمة جبميع خاملة و يط إحاطة كعن كل شيء... حي  يعلم كل شيء  -لعز و،-  هللا  
تا } ت ات ْ  شاْأنٍ ك ون  يِف واماا   ش ه وداا ِإال  ك ن ا عالاْيك مْ ِمْنه  ِمْن ق  ْرآٍن واالا ت اْعمال ونا ِمْن عاماٍل    ل و واماا 
ت ِفيض  ِإذْ  ي اْعز ب  عاْن را ونا فِ   أاْصغارا واالا  لس مااِء  ْرِض واالا يِف اٍة يِف اأْلا قااِل ذار  ث ْ بِ كا ِمْن مِ يِه واماا 
 [.61{ ]يونس: نيٍ بِ  م  يِف كِتاابٍ   ِإال  أاْكِباا   ذاِلكا واالا  ِمنْ 

 قيومية القدرة:
ع خلقه، فقد كان يطة جبميواحمل -عز و،ل-طلقة هلل  أتيت قيومية القدرة املمع قيومية العلم  و   

م مع  السحرةوا،عندما    وسى  سبحانه  يفو   ،ه  خيفة  حبنفسه    أو،س  رأا  اهلم ملا 
له يف هذففماذا  تسعى..  عصيهم  و  اأْلاْعلاى ق  ْلناا الا َّتاا }  :ت ظاه اللحعل هللا  أاْنتا  ِإن كا  ْف 
 [.69،  68{ ]طه:  صان اع وا  يِنكا ت اْلقاْف ماا( واأاْلِق ماا يِف مياِ 68)
موسى  وعندما     من    قرر  الفرار  وبطشه  وقومه  إىل  وانفرعون  يعربونهاطلقوا  إذ   لبحر 

و،نود يقبفرعون  اجلْا ف الام  }  :منهمرتبون  ه  ت ارااءاى  أاْصحااب  م و عااِن قا مْ ا  لام ْدراك ونا سا الا  ِإن   ى 
را 61) ماِعيا  ِإن   قاالا كاال   ساي اْهِدينِ (  إِ أا فا فماذا حدث؟}    {(62)  يبِ   ناا  أاِن ْوحاي ْ م وساى  ىلا 
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بِ  الْبا اْضِرْب  فاانْ فا حْ عاصااكا  فاكاانا  لا را  الط  ك ل  ِفْرٍق كااقا  اْْلخا واأاْزلاْفناا ثا    (63ْلعاِظيِم )ْوِد  رِينا  
ناا م وساى واماْن ماعاه  أامْجاِعنيا )( واأاْنا 64)  .[66 - 61{ ]الشعراء:  نا راقْ ناا اْْلخارِي( ث   أاغْ 65ي ْ

تنفيذ ماعل  قدرة املطلقةوميلك ال  ،حييط جبميع خلقه  -،لعز و -فاهلل     ت يريد يف الوق  ى 
 الذي يريد.

 داية:مية اهلوقي
بنفسهط  ال   البشر  من  ألحد  حي  وماً دألمارة  ا  اقة  واخلفيةقق شهواهتمبا  الظاهرة  والاْوالا }  :ا 

 [.21{ ]النور:  ا أاحاٍد أابادا ِمنْ ه  ماا زاكاى ِمْنك ْم   واراَْحات  فاْضل  اَّللِ  عالاْيك مْ 

 نية وإعانة مداهب إالنفق أو حي  أو يصوم أو ي  أن يصليشر  البمكن ألحد من  ليس من امل  
ْيت  فاِبماا ي وِحي ِإيلا  أاِضل  عا   اِإَّن ا لاْلت  فا ق ْل ِإْن ضا }  :هللا عز و،ل  {  رايبِ  لاى ن اْفِسي واِإِن اْهتادا

 [.50سبمث: ]

 واارِيِ نيا  ِإىلا احلْا ْيت  ِإْذ أاْوحا وا }  : إبعانة من هللا عز و،لن يهتدي أحد إالحد ول.. لن يؤمن أ
 .[111ائدة: { ]املم ونا ا م ْسلِ ن  نا ِبِا قاال وا آمان ا وااْشهاْد  واِبراس ويل  وا يب أاْن آِمن  

بقيومية   فهي  نصليها  صالة  أن كل  ذلك  معىن  ختوااإلعانة  ..  ولو  اإلهلية،  ا عن  لىهلداية 
 ْن ساي ِئاةٍ مِ  اباكا واماا أاصا  ِمنا اَّلل ِ حاساناٍة فا ْن  أاصااباكا مِ ماا  }  : ملا صلينا وال صمناسبحانه وتعاىل
 [.79{ ]النساء:  فاِمْن ن اْفِسكا 

 ة:ممية العصقيو
انه يعصمهم من فإنه سبحده سبحانه لعباده املؤمنني إبمدادهم وحتبيبهم يف العبادة مع تعهو   

يف املعاالوقوع  في  والزالت،  أبصي  ويشغلهم  عنها،  رغبتهم  و.شياء  صرف  مل ..  أخرا  وإن 
 ها.ئر واعها املختلفة.. صغائرها وكباناملعاصي أب وقعنا يفهللكنا ولسبحانه ذلك   ليفع
مأت   إبراهيم  عمل  قول  ربه  ي  ينا،ي  أانْ }  :وهو  واباِِن   اأْلاصْ   وااْجن  ْبِِن  { نااما ن اْعب دا 

إبراه  ،[35]إبراهيم:   من  خيشىيم  فسيدان  وأبنائه  نفسه  األصن  على  ملاذا؟  امعبادة  نه أل.. 
أبن و،ل-هللا    يوقن  لنفلو    -عز  األتركه  لعبد  لصسه  القائل  هو  أليس  الا قا ه: }قومنام.. 
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ت ْشرِك  وين ِ أاَت ااج   أاخااف  ماا  اِن واالا  اَّللِ  واقاْد هادا بِِه ِإال   يِف  ئااأاْن ياشااءا رايبِ  شا   ونا  ام: ]األنع  ؟{ي ْ
قوله[...  80 ياشا }  :أتمل  أاْن  رض وال ث يف األة حتدن أي معصيألتدرك  {  ئااي ْ رايبِ  شا   اءا ِإال  
من هللاهتفعل فهي حمض عصمة  يقل يوسف ال..  لك   ا  تاْصِرْف عاِنِ  به: }ديق لر صأمل  واِإال  

 [.33]يوسف:    ؟{ِمنا اجلْااِهِلنيا  ِهن  واأاك نْ كاْيداه ن  أاْصب  ِإلايْ 

 ية التثبيت:قيوم
و -  هللا   قلوبنا  -،لعز  على  على ايث  قائم  ترك  ،ويربطها على ذلك ميان  إلبتها  ها طرفة ولو 

اهلوا..    عني إىل  يلزاغت  حممقل سبأمل  حلبيبه  لاقاْد ِكْدتا والاوْ : }  دحانه  نااكا  ث اب  ت ْ أاْن  الا 
ئاا   ت ارْكان  ِإلاْيِهمْ   [.74راء:  ]اإلس  ؟{قالِيالا شاي ْ

ف  ؤااد  واأاْصباحا } :لهشريك  ال لتثبيت، وأنه من عند هللا وحدهدرك معىن اهذه اآلية لتأتمل    
 { ق اْلِبهاا لِتاك ونا ِمنا اْلم ْؤِمِننيا  باطْناا عالاىرا ْوالا أاْن ي بِِه لا ْبدِ ا ِإْن كااداْت لات   وساى فااِرغا أ مِ  م  

 [.10]القصص:  

 ينا ي  ث ابِ ت  اَّلل   ال ذِ } :خريدان عن كل ولو تركنا لزاغت قلوبنا وحل  ؟هللافالثبات من عند    إذن  
نْ ياا وايِف اْْلخِ   احلْايااةِ اِبِت يِف الث  ْلقاْوِل ِبِ وا آمان    .[27اهيم: { ]إبر ةِ را الد 

 احلماية:قيومية الوًلية و
 .[36{ ]الزمر:  ْبداه  عا  سا اَّلل   بِكاافٍ يْ أالا }  :يتوىل حفظ أوليائه من كل سوء  -عز و،ل-  هللا

ِلكا } : الذي حفظ يوسف    انه وتعاىلفهو سبح   ْحشااءا وااْلفا  ه  الس وءا نْ  عا ْصِرفا لِنا كاذا
 [.24وسف:  { ]يِصنيا اْلم ْخلا ه  ِمْن ِعبااِدنا ِإن  
ح   الذي  سبحانه  حممًدا  وهو  عندما مهوا    فظ  املشركني  من  أا ِإذْ }  ه:بقتلومحاه  ْخراجاه   

ِإذْ   ال ِذينا  اثْ نانْيِ  ينا  نْ زالا اَّلل   أا ماعاناا فا   اَّلل ا   زاْن ِإن  َتاْ   ِه الا بِ اْلغااِر ِإْذ ي اق ول  ِلصااحِ   مه اا يِف   كافار وا اثا
ت ارا ي  ْيِه واأا تاه  عالا ساِكين ا  يا اْلع ْلياا هِ واكاِلماة  اَّللِ  ى ْوهاا واجاعالا كاِلماةا ال ِذينا كافار وا الس ْفلا داه  جِب ن وٍد لاْ 

 [.40]التوبة:    { حاِكيمٌ وااَّلل   عازِيزٌ 
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توىل     الذي  ألعندومحايته    يم  إبراه  حفظوهو  يفما  قومه  حار ِق وه  قاال وا  }:  النار  قاه 
ت ْم فااعِ ر وا آهِلا وااْنص   ر  ك وين ب اْرداا واساالا 68ِلنيا )تاك ْم ِإْن ك ن ْ ( 69)ما عالاى ِإبْ رااِهي ماا( ق  ْلناا َيا نا

ا فا  اأْلاْخسارِينا جاعاْلنااواأارااد وا بِِه كاْيدا  [.70  - 68ء:  { ]األنبياه م  

 جابة:واإل  قربيومية الق
و،ل-  هللا   عب  -عز  من  إذا س  ادهقريب  وإذا استنصروه نصرهم،  اهب،أمثلوه  مجيًعا،  ذا وإم، 

أنقذهم ِعبااِدي}  :استنقذوه  فا   واِإذاا ساأالاكا  قارِيعاِنِ   أ جِ ِإين ِ  ِإذاا داعا ٌب  اِع  الد  داْعواةا  اِن يب  
 [.186ة:  ر { ]البقونا د  ي اْرش   ه مْ عال  يب لا وا ْستاِجيب وا يل والْي  ْؤِمن  ف اْليا 
وسو    ما  الشيطان  فإذا  لنا  إوحاس  هنرع  انءواغول  أن  إال  علينا  فما  به  إىل  ونستعيذ   :هللا 
زاغان كا مِ }  [.36{ ]فصلت: عالِيم  ِميع  الْ ْذ ِِبَّللِ  ِإن ه  ه وا الس  فااْستاعِ  اِن ن ازْغٌ نا الش ْيطا واِإم ا ي ان ْ
وهو يف بطن  غيث ابهلل كما فعل يونس تأن نس  ا إالفما علين  (ما)  ا خطربن  وإذا حاق  

( 87نيا )لظ اِلمِ ك ْنت  ِمنا ا ِإلاها ِإال  أاْنتا س ْبحااناكا ِإين ِ  ى يِف الظ ل مااِت أاْن الا ف اناادا }  :احلوت 
نااه  فااسْ  لاه  وانا ي ْ ناا  ِلكا ن  ْنِجي اْلم   ِمنا اْلغا تاجاب ْ  [.88،  87  ألنبياء:ا] {ِمِننيا ؤْ مِ  واكاذا
تشمل مجي.. القيومية  ال ِذي}  :ع البشرهذه  اْلِباِ  واالْبا ي ساَيِ     ه وا  ت ْم يِف ك ْم يِف  ِإذاا ك ن ْ ْحِر حاىت  

ِبِِ اْلف ْلِك   ِبرِ واجاراْينا  طاي ِباةٍ ْم  جااءاْتاا    يٍح  ِِباا  عااِصفٌ وافارِح وا  ِمنْ رِيٌح  اْلماْوج   واجااءاه م   لِ   ك   
أا  واظان  نٍ اماكا  ِِبِْم داعاو  مْ ن   وا  أ ِحيطا  ِْلِصنيا   اَّلل ا ُم  ت انا لاه     ا  ينا لاِئْن أاْناي ْ ا ِمْن هاِذِه لاناك ونان  ِمنا الدِ 

غ ونا يِف اأْلاْرضِ اه ْم ِإذا م ا أاْنا ( ف الا 22ينا )الش اِكرِ   [.23،  22{ ]يونس: حلْاق ِ  بِغاَْيِ اا ه ْم ي اب ْ

 ملنع:او  ة العطاءوميقي
فما من مشيئة    -و،ل  عز-  هللا .. مصلحتهمتصب يف    ةمنه إال ووراءها حكمحيب عباده، 

ع قائم  سبحانه  يصلح كالًّ فهو  ما  يعلم  مجيًعا،  هذافي  ؛منهم  ليهم  ومينع  هذا  ه  لا }  :عطي 
 {يمٌ ْيٍء عالِ  شا ل ِ ك  ه  بِ ِإن  ِلماْن ياشااء  واي اْقِدر   ط  الر ِْزقا مااوااِت وااأْلاْرِض ي اْبس  ماقاالِيد  الس  

 [.12]الشورا:   
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 اء:قيومية اجلز
 نهم، يعلم سرائرهم وعالنيتهم وأفعاهلمى عباده أنه عليم هبم، قريب مة هللا علميو ن صور قيم  

ف والسيئة،  إحسانيجاز احلسنة  على  احملسن  فيعفو  ي  إساءته..  على  واملسيء  يشاء،ه،   عمن 
 عاقب من يشاء.يُ و 

 ا أبصاران فيما ال حيل لنا..نقبنا أو أطلغتاأو ا  ا كذبنا م...يراان إذ

أراد  فإ   ما  عاقبناقابع  ذا  ظالام  }  :نا  ال ِذينا  هلا  ف اباد لا  قِيلا  ال ِذي  غاَْيا  ق اْوالا  فاأانْ زالْناا  وا  لاى عا ْم 
 [.59{ ]البقرة:  ي اْفس ق ونا ا ا كاان و وا رِْجزاا ِمنا الس مااِء مِبا ال ِذينا ظالام  

)فا }  :احلساب   عيسر ه  بحانس  فهو   واات  قاى  أاْعطاى  ماْن  ِِبحلْ  قا واصاد  (  5أام ا  ( 6)ْسىنا   
لِْلي سْ  )فاسان  ياسِ ر ه   واا7راى  لا  بِا ماْن  واأام ا   )( واكاذ با 8ْست اْغىنا   )( ِِبحلْ ْسىنا  فاسا 9  ن  ياسِ ر ه  ( 

 [.10 - 5ليل:  ]ال{ لِْلع ْسراى

 ني:ؤمنللمقيومية التعاهد والرتبية  

ــل- هللا   ــ يتعاهــــ  -عـــز و،ـ ــن الرتبيـــة الــــيت مـ ــؤمنني أبلــــوان مـ ــنوا التإن أ-هنا مثن شــــ د املـ عامــــل حسـ
ــى-العبوديـــة لــه ســبحانه، انظــر ضــعهم يف قالــب أن ت -معهــا ــدث يف -ســبيل املثــال علـ  مــا حـ
وْ } :الصــحابة: لــن هنــزم اليــوم مــن قلــة زوة حنــني عنــدما قــال بعــضغــ  ْتك   ما واي   ا  مْ ح ن انْيٍ ِإْذ أاْعجاب   ا
ئاا واضااقاْت عا ت  غْ   ف الامْ   ك مْ ت  كاثْ را  ت ْم م  ض  مِباا   اأْلارْ م  لاْيك  ِن عاْنك ْم شاي ْ  {ْدِبرِينا راح باْت ث   وال ي ْ

 [.25]التوبة:   

ْعت م وه  ق  ْلوالا }  :الرابنية لعباده  لرتبيةتتجلى اويف حادث اإلفك     ك ون  لاناا أاْن يا ت ْم ماا  ْوالا ِإْذ َسِا
ِِبا ما ن اتاكال   اانا حا بْ س    اذا   ْتااٌن عاِظيٌم )  كا هاذا ياِعظ ك م  16ِب  ا ِإْن ك ن ْ   ت اع ود واَّلل   أاْن  ا  (  ت ْم ِلِمثِْلِه أابادا
 [.17، 16 { ]النور:م ْؤِمِننيا 
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   ألعمال  أمثلة
 
 القيام بها: فضلي

يشكل  ل -1 ،زءً كي  املهم  اإلمياين  اجلانب  عل  يف  أصياًل   اهذا  وينعكس  وإمياننا   ىيقيننا 
إىل  تالفاام  دو ب  وكناسل والتعلق ال  ،هللاقار  التو،ه إليه،  به،  اتوصدق  إال   ؤية النفسوعدم ر م 

واالنتقا االستصغار  نعيش مع هذا  بعني  أن  علينا  ناجلانب يف القرآص...  ور تتبع صن وأن 
 نا هلذا املوضوع املهم أكثرصصحبذا لو خاملشاعر معها، و  فاعلجنتهد يف تها و ونتمثملالقيومية  

 من مدلوله علينا.نه، ويهيمبع  ش نت ىتح  ختمةمن 

و  -2 الكون  يف  آاثر  امالتفكر  من  على    فيه  وغرو تدل  الشمس  احلقيقة كشروق  هبا، تلك 
والنهار. ي عنها. وعلى ء بعد توقف املدد اإلهلاألشيال رؤية  .. وكذلك من خالوتتابع الليل 

بقيومية التعاهد  ن السفن يف،رايسبيل املثال:   يتم  ،ل،  عز و هللامن    فظاحلو   عايةالر و   البحر 
 واِمنْ }  :، بال حول وال قوةراكبحر بال حفت يف عرض القو فإذا ما انقطع عنها هذا املدد ت

اجلْاوااِر يِف   تِِه  ي ْسِكنِ 32ِم )ْعالا الْباْحِر كااأْلا آَيا ياشاأْ  ِإْن  ْهرِِه ظا دا عالاى  الر ِيحا ف اياظْلاْلنا راوااكِ   ( 
 [.33، 32{ ]الشورا:  ورٍ اٍر شاك  ب  صا  ل ِ ك  ٍت لِ َيا ِإن  يِف ذاِلكا ْلا 

ال -3 يف  اإلنالتفكر  يف  وما  من  فس  وهو   الربوبية  دالئلنسان  تظهر القيومية،  الدالئل  ذه 
أو  ككثرة نبضات القلب،  ،حياة اإلنسان راب يفأو اضط  حدوث منع أو نقصبوضوح عند  

اللسان يف   رمشالكالم،  تلعثم  اختيف  أو دخول  أو  العني،  عال  العض  ضلةج   وأ  ،ت المن 
 إخل.  املزاج، أو ... الصداع، أو تغري

حكاإل  -4 ال  ذكر  من  وال  ثار  إالول  و قوة  ابهلل،  الخب  بعد  القيومية يف اصة  تفكر يف صور 
والنفس، فمما فيه أا ال شلكون   عن احلقيقة اليت  ن هذا الذكر يصفنا وصًفا دقيًقا، ويعربك 

القيومية الربوبية و  دلولم لرتسيخ نهملإلكثار ،ة حلاا  هنا اشتدت   منينبغي أن نعيش فيها...  
 ا.يعً قلب، وتشييد بنياهنا سر لالعقل وا يف
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رضوان الصحابة  كان    كما  ،يوميته عليناقو   ربوبيته  يه بذكر صور منوالثناء عل  منا،اة هللا -5
 .( 1) "..وال تصدقنا وال صلينا  ...ال أنت ما اهتدينااللهم لو »ن: هللا عليهم يرجتزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1802برقم:    3/1427مسلم )  (1)



105 

 

 ثامنلا  النموذج

 عدللكم احلا
اإلميانو     املراد  م  املعىن  أن هللا  ن  به  االمسني  و،ل-هذين  لعدل بني عباده، حيكم اب  -عز 
احملسننيفيج علىعلى    زي  واملسيئني  يفأء  م، سواإساءهت  إحساهنم،  يف   مالدنيا أ  كان ذلك 

ما }  :اآلخرة َّللِِ   الس مااوااتِ وا يِف  وامااا  ا    لِ أْلارْ يِف  أاسا ِذيال    ياْجِزيا ِض  واُياْزِ   ء واانا  عاِمل وا   يا مِباا 
 [.31 { ]النجم:نا أاْحسان وا ِِبحلْ ْسىنا يال ذِ 
ا من ا وتقوا وحذرً وورعً ا  يثمر خوفً النفس فإن من شمثنه أن    من  ذا املعىنوعندما يتمكن ه  

واملبادر ألفة  عدم خما  ومن ثم   ؛هللا عز و،ل واملاعتهة إىل طمره،  غفار  ستبة واالو إىل الت  سارعة، 
 ب.و العبد يف ذنب من الذن عا وقلمك

 !؟بهذا اجلانب منكيف نؤ
اجلانو    هذا  يتمكن  منالكي  اإلمياين  التعر   بد  ال  ،ب  ومظاهره  من  صوره  على  رار وتكف 

  من إميانه.وعلى القلب فتشكل ،زءًا أصياًل يقينًا،  فيزداد هبا    ى العقلعرضها عل
و  أييت..  ا  هنا  يف  لقرآندور  بتقرير  يالذي  هذاقواض  أش  بجلانا  عد  وعرض  ال كاإلمياين، 

ذلك الاجلزاءات   مزج  مع  عباده،  هبا  هللا  جيازي  واقعية  كله   يت  عليهاطُ بنماذج  هذه   بقت 
 ري.البش التاريخ  اجلزاءات على مدا 

 د:داية من العبالب
يؤكد  و    عز   فمن هللاو شر  خري أن  بد معما يصيب العلى أن    ادومً من املالحظ أن القرآن 
ومو  فإن  ع ذ،ل،  اخلريستدعاء  ايف    امًّ همورًا  دعبد  لللك  الصالح أ  هذا  أن  الشر، مبعىن  و 

وا والسعاوالفساد،  والهلدا والضالل،  ، انشراحهن، وضيق الصدر و ء، والتوفيق واخلذالشقادة 
األ ... وتيسري  وتعسريها  ال  مور  األحوال  هذه  إذاكل  إال  العبد  مبدر   تصيب  بت  داية نه 
 {ماْن ي اْعماْل س وءاا ُي ْزا بِهِ  أاْهِل اْلِكتاابِ  الا أامااين ِ ْم وا ك  انِي ِ ما لاْيسا ِبِا }  :تستدعيها

 [.123]النساء:   
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ما بذرته يف يس إال نتاج مورك، لصدرك، أو تعسري يف ألك، أو وحشة يف   يف حافمثي تغري    
ما أاصا }  :وقت  م ِصيبا أاوالام ا  قادْ اب اْتك ْم  مِ أاصا   ةٌ  ت ْم  ق  ْلت  ب ْ هاا  اها   أاَن    مْ ثْ لاي ْ ه وا    ذا ِعْنِد مِ ق ْل  ْن 
عمران:  مْ أانْ ف ِسك   ]آل  و،ل-فاهلل    [.165{  أحًدا  ال  -عز  قا مِبا   ذاِلكا }  :يظلم  د ماْت ا 
اَّلل ا أايْدِ  واأان   لاْيسا يك ْم  مٍ   بِظاال  عمران:  لِْلعابِيدِ     ]آل  حن  [.182{  نظلم أنبل  الذين   :نافس ن 
ئا اسا الا ياظِْلم  الن   اَّلل ا   ن  إِ }  [.44{ ]يونس:  م ونا لِ اسا أانْ ف ساه ْم ياظْ ن  ِكن  الوالا   ا شاي ْ

له هبم ا صربوا، وحتملوا ما فعيف األرض مب  كنهمني، وملهم هللا على العاملفبنو إسرائيل فض  
 .[137{ ]األعراف:  واا صاِبا  لا مِبا ئِيراالاى باِِن ِإسْ ْت كاِلمات  رابِ كا احلْ ْسىنا عا وامتا  } :فرعون

مل  و    الظ  على  اافظو حيملا  يف  ومتادوا  النعمة،  ِبظ ْلٍم فا }  :ةوالطغيان حصدوا الثمار املرم   لمهذه 
اَّللِ   ْت هلا ْم  أ ِحل  ناا عالاْيِهْم طاي ِبااتٍ وا حار مْ د  ِذينا هااال  ِمنا  ِهْم عاْن سابِيِل   {كاِثَيااواِبصادِ 

 .[160  :النساء] 

ي ا }  :حماابة ألحدفال     لِل  هْ أاوالاْ  ب اْعدِ رِ يا   ينا ذِ ِد  ِمْن  اأْلاْرضا  نا أا   ث ونا  اه ْم ْهِلهاا أاْن لاْو ناشااء  أاصاب ْ
 [.100  { ]األعراف:ماع ونا ق  ل وِِبِْم ف اه ْم الا ياسْ    عالاىْم واناطْباع  بِذ ن وِبِِ 

يطبق على اجلميع   قانون  ِمْن د وِن   ءا ياالِ ينا أاوْ رِ وا الا ت ات ِخذ وا اْلكاافِ ن  نا آما يذِ هاا ال  َيا أاي   }  :إنه 
 [.144اء:  النس ]{  طاانا م بِينااْيك ْم س ْليد ونا أاْن تاْعال وا َّللِِ  عالا رِ اْلم ْؤِمِننيا أات  

 {.يناانا م بِ عال وا َّللِِ  عالاْيك ْم س ْلطااونا أاْن تاْ ت رِيد  أا }أتمل قوله تعاىل: 

اإلفاأل   ذلهلمر  فعلتم  إن  بعقابكم  سيصدر  حماك،  ي  ألابفال  وال كرامة  حة  إال د،  ألحد 
 تقواه.و  ابستقامته

تت   أن  وبعد  األنعام،  سورة  اآلايويف  إبراهيمحدث  عن  األنبياء،  هوذريت    ت  أييت   من 
اس أبن  االتذكري  ابستمتمرار  االستقامةلكرامة  وا }  :رار  ِئِهْم  آِبا تِِ ذ ر ِ واِمْن  اِنِْم ِإْخوا وا   مْ َي 
نااه ْم وا  ْن شااء  مِ  ه داى اَّللِ  ي اْهِدي بِِه ماْن يا كا ( ذالِ 87 ِصرااٍط م ْستاِقيٍم )ىلا إِ   مْ يْ نااه  هادا وااْجت اب اي ْ

ه ْم ماا كا أا ِدِه والاْو  ِعباا  [.88،  87]األنعام:   {ي اْعمال ونا ان وا ْشراك وا حلااِبطا عان ْ
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داي  اْلم ْرسال ونا ف  لا االا َياا  َيا م وساى الا َّتااْف ِإين ِ }  :امةستقابال  فعليهلوالية  وافمن يرد املعية    
 [.11، 10{ ]النمل:  ماْن ظالاما  ( ِإال  10)

العبداية  فالبد   أان   والا }  :من  لا ْو  بِِه  ي وعاظ ونا  ماا  ف اعال وا  هلا مْ كاانا خا ْم  ت اثْبِيتاا )َْياا  ( 66 واأاشاد  
ت اي ْ   واِإذاا يْ نا هلاا ( وا 67ن  أاْجراا عاِظيماا )لاد   نْ ْم مِ نااه  ْلا  { رااطاا م ْستاِقيمااصِ ْم اه  دا

 [.68 - 66]النساء:  

القانون   هذا  القرآن  تعاىل  ولقد ذكر  قوله  اْلق راى آمان وا واا  والاوْ }  :بشقيه يف  أاْهلا  ا ت  قاوْ أان  
الس  لافاتاْحنا  ِمنا  ب اراكااٍت  عالاْيِهْم  وا وااأْلا اِء  ما ا  مِبا لاِكْن  ْرِض  ه ْم  فاأاخاْذنا ب وا  { ب ونا ْكسِ يا   وان  كااا  كاذ 

 [.46:  ]فصلت  {هاا أاسااءا ف اعالاي ْ نْ  عاِملا صااحِلاا فالِن اْفِسِه واما نْ ما }[، وقوله:  96]األعراف:  

طُ    بوضوحولقد  القانون  هذا  الصحاشديد يف  بق  حياة  حد أبة، ولعل ما حدث يف غزوة   
مثأب ففيعلى    اللغ  للمسلمبداية كال  ذلك،  حليًفا  املبني  النصر  ة دلقاعلبيًقا  طتني  ان 

منه طائفة  خالفت  وملا  الرسول    ماملذكورة،  ف،  أمر  من  أماكنهم  الرماة   وقوتركوا  ،بل 
 قوله تعاىل: يفا ألمر ،ليًّ هذا ان  ، ولقد أوضح القرآاأيضً قت القاعدة  بنتكاسة وطحدثت اال

ت ْم وات اناازاْعت ْم يِف اأْلاْمِر وا   ت مْ ْلذاا فاشِ إِ   س ونا ْم ِبِِْذنِِه حاىت  ْذ َتا  ه  إِ  واْعدا اَّلل   قاك م   والاقاْد صادا } عاصاي ْ
ب ونا مِ ك مْ ِمْن ب اْعِد ماا أاراا  نْ ياا واِمْنك ْم ما  ك ْم مانْ نْ  ماا َتِ   {  ةا يد  اْْلِخرا ْن ي رِ ي رِيد  الد 

  [.152]آل عمران:  

 احلقيقة. تؤكد هذهت اليت  ئات اآلايمبيء  قرآن ملوال   

 الذنوب: ةاقبع
  فإنه ،خرةس وجمازاهتم يف الدنيا واآلااعد اليت يتم من خالهلا حماسبة النو للق  ير القرآنتقر ع  مو   

صو  يعرض  اجل  وأشكال  ركذلك  أأسواء    ،ءات زاتلك  للمحسنني  ْم أا }  :للمسيئني  مكانت 
يااه ْم حماْ ءا ااِت ساوا حِلا لص اانا آمان وا واعاِمل وا ال ِذيعالاه ْم كا ْن ناْ  أا ئااتِ الس ي ِ ِذينا اْجرتااح وا  حاِسبا ال  

 [.21  { ]اجلاثية:َياْك م ونا   اواِمااات  ْم سااءا ما 
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ال خفاحمل   يتمتعون ابلسعادةونوف عليهم وال هم حيزنسنون  ات   }  :...  ايا فاالا باعا  فاماِن   ه دا
 [.123]طه:  { ْشقاىياِضل  واالا يا 

الطيبةواب عا }  :حلياة  ذا ماْن  ِمْن  صااحِلاا  أا ِملا  وا ْو  كاٍر  حاياا  ه وا أ نْ ثاى  ف الان ْحيِي ان ه   طاي ِباةا ةا م ْؤِمٌن   
 [.97{ ]النحل:  ي اْعمال ونا  واِبِاْحساِن ماا كاان  ْجراه ْم ي ان  ه ْم أا والاناْجزِ 

 [.36{ ]الزمر:  ه  عاْبدا اٍف  بِكا أالاْيسا اَّلل   }  :حلماية من هللااية واوابلكف

املس    القأما  أفاض  فلقد  على  ،ز   آن يف ذكرر يئون  لريتدعوا   وأاألفراد    استو مائهم  األمم، 
 { اِبَيا يازِيد ه ْم ِإال  ط غْياانا كا ا ما وان اوِ ف  ه ْم فا }  :هالف أمر  وترك كل ما خيعوا ابلفرار إىل هللار وليسا

 [.60:  ]اإلسراء

العقوابت   مع عرضه لصور  ،صييف املعاالقرآن من الوقوع  ر  جند حتذيفراد  توا األفعلى مس   
 ، وإليك أمثلة على ذلك:اهتكبر ظرة ملن ينتامل

لا وااْست اغْ واأام ا مانْ }  :ورمتعسري األ   {فاسان  ياسِ ر ه  لِْلع ْسراى( 9) ( واكاذ با ِِبحلْ ْسىنا 8)ىنا  بِا
 [.10 - 8يل:  ]الل

 .[124{ ]طه: اماِعيشاةا ضاْنكا  لاه  ْن ذِْكِري فاِإن  عا  أاْعراضا ماْن وا }  :نك واملعيشة الض 
ْذ والا  ف ات اْقع دا ماذْ را تاْعاْل ماعا اَّللِ  ِإهلااا آخا   الا } :اخلذالنو   [.22سراء:  { ]اإلم وماا ُما

للفنت ال ِذينا َي االِف  ف اْلياحْ }  :والتعرض  ِر  أاْمرِهِ ونا عا ذا ت ِصيب اه    ْن  ي    ناةٌ ْم فِت ْ أاْن  اٌب صِ أاْو  يب اه ْم عاذا
 [.63]النور:  { لِيمٌ أا 
 [.46التوبة:  ]{   انِْبعااث اه ْم ف اث اب طاه مْ َّلل   ا كارِها  ِكنْ والا }  :ثبيطتوال
ال  ِإن  }  :ذاب األليموالع تا   أاْن  ب ونا   اٌب أالِيٌم يِف هلا ْم عاذا   مان واِحشاة  يِف ال ِذينا آيعا اْلفااشِ ِذينا َيِ 
 [.19{ ]النور: ةِ را وااْْلخِ  نْ يااالد  

ــ  ــ ـــــىت.. وتتصــ ـــــوابت حــ ــل إىل مرح اعد العقــ ــ ـــــة تصــ ـــــتدراجلــ ــالءواإل االســ ــ ب وا } :مــ ذ  ِذينا ك     ا واال      
تِناا سا  ِمْن حايْ ناْستادْ ِِبَيا   {ِدي ماِتنيٌ ْم ِإن  كايْ ْمِلي هلا  ( واأ  182 ي اْعلام ونا )ث  الا رِج ه ْم 

 [.183،  182اف:  عر ]األ
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 ألمم:عقوبات ا
مستو ذا  ه   أمعلى  األفراد،  مس ا  على  فلقد ذكا  األمم  لنتوا  القرآن    ارت  ال أشكآايت 

 نها:. م.هللاكن أن تصيب األمة إذا ما حادت عن أمر  يت ميلالعقوابت ا

اَّلل ا لاْ ياك  ِلكا ذا }  :سلب النعم ِسِهْم نْ ف  ماا ِبِا   ي  غاَيِ  وا  ٍم حاىت  وْ نْ عاماهاا عالاى ق ا ا نِْعماةا أا  م غاَيِ ا  ِبِان  
يواأان  اَّلل ا   [.53فال: { ]األنٌع عالِيمٌ  َسِا

واو  ق اْرياةا كااناْت آِمنا اواضارابا  }  :فخلو اجلوع  ماثاالا  ِمْن ك لِ  ق   ةا َياْتِيهاا رِزْ  م ْطمائِن  ةا َّلل    ا  هاا راغادا
 {  ونان وا ياْصن اع  مِباا كا ْوِف  وااْْلا  جلْ وعِ  لِبااسا ااق اهاا اَّلل   ذا نْ ع ِم اَّللِ  فاأا كافاراْت ِبِا اٍن فا ماكا 

 [.112:  ]النحل

أاصا م  أاوالا }  :زميةاهلها: اخلذالن و نوم قاْد  أاصااب اْتك ْم م ِصيباةٌ  ِمثْ لا ب ْ ا  هاا ق  ْلت ْم أاَن  ت ْم  ا ق ْل ه وا   ي ْ هاذا
 [.165ان:  { ]آل عمر يرٌ شاْيٍء قادِ  اَّلل ا عالاى ك ل ِ ف ِسك ْم ِإن  ِد أان ْ ِمْن ِعنْ 

باْت أايِْدي الن اِس سا ا كا ْحِر مِبا با اْلِباِ  واالْ   اْلفاسااد  يِف   ظاهارا }  :وشيوعه بني الناساد  هور الفس ظو 
 .[41{ ]الروم:   ي اْرِجع ونا ه مْ ي عاِمل وا لاعال  ْم ب اْعضا ال ذِ ه  لِي ِذيقا 

لِ } :رني مقاليد األمو الظامل يلو تو   {ا كاان وا ياْكِسب ونا ضاا مِبا  ب اعْ اِلِمنيا ب اْعضا الظ  ن  وايلِ    كا واكاذا

 [.129]األنعام:   

ـــا ختلـــــي هللا نوم ـــ عـــــن هــ ونا اْلك    ا الا ي ا }: ةاألمــ ِذ اْلم ْؤِمن      اءا ات خ    ِ ْؤمِ ِفرِينا أاْولِي    ا ْن د وِن اْلم      نيا نِ م    ِ
ْل ذال     ِ  ْن ي اْفع     ا نا  كا وام     ا ْيسا م      ِ يْ ف ال     ا ه ْم أاْن ت ات  ق       ٍء ِإال  اَّللِ  يِف ش     ا ن ْ اةا وا م     ِ ر  واَي       ا  ت  ق     ا م  اَّلل   ك  ذِ 

 [.28عمران:   ]آل{ن اْفساه  
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 رآنية:قمناذج 

امع ذكو    وأ  نلقرآر  واملسيللصور  واألفراد،   ني على مستوا األممئوان اجلزاءات للمحسنني 
 يف ذوا حذو احملسننيتحيترب منها الناس فليع ؛ءات هلذه اجلزاتطبيقية   عرض مناذجيفإنه كذلك  
 ئون.سيله املا ما فع، وجيتنبو إحساهنم

قار    النماذج:  هذه  اومن  وقون  مباله  اغرت  ِعْليت  أ وتِ   }ِإَّن اال:  الذي  عالاى  ِعْنِديمٍ ه     }
فانتقم هللا منه شر ا[78]القصص:   بِ }  :نتقام،  اأْلا   هِ فاخاساْفناا  ارِِه  لا ْرضا فاماا  وابِدا ِمْن كاانا  ه  

 [.81{ ]القصص:  تاِصرِينا ن ْ اْلم   ِمنا   ا كاانا  واما د وِن اَّلل ِ  ي اْنص ر وناه  ِمنْ فِئاٍة  
لِ تا داخالا جان   وا }  :الذي اغرت مبا لديه  ذلك صاحب اجلنتنيوك   ظ ن  ن اْفِسِه قاالا ماا أا ه  واه وا ظااِلٌ 

تابِيدا هاذِ  ا )ِه  أاْن  ا ِئْن ر ِدْدت  ِإىلا قااِئماةا والا   س اعاةا أاظ ن  ال  ( واماا35أابادا هااا  ن  خاَْيا ِجدا  رايبِ  ألا  ِمن ْ
قالاباا بِثامارِ }  فماذا حدث له؟  [36،  35{ ]الكهف:  م ن ْ ي  قا فا   هِ واأ ِحيطا   ىب  كاف ْيِه عالا ل ِ أاْصباحا 

تاِِن وِشهاا واي اق ول  ع ر  ِهيا خااِوياةٌ عالاى  ماا أانْ فاقا فِيهاا وا  اْشِرْك ِبرايبِ   لاْ أ  َيا لاي ْ  {  أاحادا
 .[42:  ]الكهف

اجلأص  وكذلك    أاقْ }  :نةحاب  لاياْصرِم ن  هااِإْذ  )م ْصبِ   سام وا  وا 17ِحنيا   )( ياْست اثْ ن ونا   (18الا 
ها فا  ِئم ونا ا طااِئٌف ِمْن راب ِ طاافا عالاي ْ  {َيِ لص رِ ( فاأاْصباحاْت كاا19) كا واه ْم نا

 [.20 - 17]القلم:   
 هملذين فضلئيل اين إسرابا ما حدث مع ة كثرية، ولعل أبرزهألمم فاألمثلمستوا الى  أما ع  

بصربه العاملني  على  ث  هللا  عليهم  م،  ملا  إنزال  و غضبه  هبم  ن  إِ }  :وطغوالعجل  ا اعبدو عقابه 
اَّت اذ و  سا   اال ِذينا  ِمنْ اْلِعْجلا  غاضاٌب  راِب ِِ ي انااهل  ْم  احلْا   يِف  واِذل ةٌ  واكاذا يااِة  ْم  نْ ياا  ناْزِ الد  ي ِلكا 

 [.152:  ف]األعرا{  ينا اْلم ْفرتاِ 
حوك   ما  لسبمث  ذلك  الشكردث  عن  أعرضوا  ماْسكاِنِهمْ   قاْد كاانا لا }  :عندما  يِف  ةٌ يا آ  ِلساباٍإ 

واِِشاالٍ   جان  تاانِ  نٍي  ميِا ِمْن   عاْن  وااشْ ك ل وا  راب ِك ْم  لاه  رِْزِق  طاي ِباةٌ  ك ر وا  ب اْلداةٌ  )وارابٌّ    ( 15غاف وٌر 
عا ْعراض وا  فاأا  سا فاأاْرساْلناا  الاْيِهْم  وابا ْلعارِ ْيلا  لْنااِم  جان   د  جِبان  ت اْيِهْم  ذا ه ْم  واأاثْ وا تانْيِ  َخاٍْط  أ ك ٍل   ْ  لٍ اِتا

 { اِزي ِإال  اْلكاف ورا هاْل ن ا اه ْم مِباا كافار وا وا كا جازايْ نا لِ ( ذا 16ِسْدٍر قالِيٍل ) واشاْيٍء ِمنْ 
 [.17 - 15 ]سبمث:
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   ألعمالأمثلة  
 
 فضل القيام بها:ي

اجلانه -1 ان، ميمن اإل  س،زء أسا  يف اليقني واستحواذه على  وخهج إىل رسحيتا   املهمب  ذا 
لبناء   ىالعظمالقرآن هو الوسيلة    وألنأمر هللا ...    االستقامة علىفع  دوا  ومل ال وهو من أهم

وألو اإلميان   أفااليقني،  قد  تقرير حقانه كذلك  يف  فإن الوا،ب ين،  نب اإلميائق هذا اجلاض 
ع نعيحيتم  أن  مع  طوياًل   شلينا  املع  وال    اليومي،الل وردانبعه من ختونت  ،يف القرآن  ىنهذا 

يكون ميانية، ويفضل أن  إلقاعدة اليقينية واللتمثسيس هذه ا  كثرو أأأبس من ختصيص ختمة  
تقر احملاور التتبع  ذلك من خالل   واليت  ية من ة »البداوقاعد  ،العدل«ر معىن »احلكم  سابقة 

 ا.ليهبقت عطُ   اليت  نماذجالاجلزاءات و ، وأنواع  العبد«

قاليومي يف النقر  التفك   -2 الصدر   حشةو و أكتعسري األمور    ،للواحد منا  د حيدث ص الذي 
تغي ث عن مبعىن أن نبح،  نوب لك ابلذذق.... وربط  أو حرمان الرز   ه أخالق الناس عليريأو 

 سبب.اس بال  أحًدا، وال يعاقب الن ل ال يظلم عز و،ل عداألشياء، فاهلل  مسببات تلك 

 .بعد ،لسة التفكر السابقة  وخباصةستغفار رة االكث -3

آاي -4 الربط  هقت  أسباب  عن  تتحدث  واليت  أمتاأل  ائمز رآن  بواقع  عن نمم  والبحث  ا، 
 ام الكفار.يف ذيل األمم وحتت أقد  اب اليت ،علتناباألس

. لصفح.لعفو وا، والتضرع إليه وطلب امن الذنوب فنا ذنبًا  إذا ما اقرت ة اإلانبة إىل هللاسرع -5
ِبا ْم واأاْنتا فِيهِ  لِي    اَّلل   واماا كاانا }  :فيذ العقوبةوقف تنسبحانه يلعله   ِبا ْم ا كاانا اَّلل   ما  وا مْ عاذِ   م عاذِ 
 [.33{ ]األنفال:  ر ونا ه ْم ياْست اْغفِ وا 

رسول   .. قالغضبهب  هللا  رضا  الستبدال  همةملصدقة كوسيلة  الستغفار أتيت اومع التضرع وا  
 .( 1) "ب الرب..تطفئ غض  السر  وصدقة" :  هللا

 

 

ا  (1) المعجم  الطبراني في  )رواه  والبيهقي ف8014  برقم:  8/261لكبير  ش(  اإلي  )عب   برقم:  10/405يمان 

 ع.الجام  في صحيحاني وحسنه األلب  ،(0477
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 نموذج التاسعال

 القهار هللاإلميان ِب
القهار أي أن هللاو    الكون   يف... فكل ما  ة على مجيع خلقهبرادته غالإ  -ز و،لع-  معىن 

 ه سبحانه.اد إلرادته ومشيئتخاضع له، ومنق

بنواصي املخلوقمجيع  ..   يتحرك منها متحر ات  ته.. ئومشي  ذنهإب  يتصرف إال  ك، واليده، ال 
وما  فما هللا كان  يشمث  شاء  ال  مل  فإرادته  يكن،  راد ة  ونيكمل  وال  حلكمه،  معقب  ال  غالبة.. 
   غالب على أمره.. يد.ر يعال ملا فائه..  قضل

 ب:إلميان بهذا اجلانامية  أه

اإلمياه   اجلانب  شمثنهذا  من  العظيم  حنيين  ا  يرسخ  ،  والقلبيف  يثمر    ،ليقني  ا انكسارً أن 
هللوتواضعً  و،  ا  واستس لعز  أل  ااتمًّ الًما  ،  وإذعااًن  العله،  فريدد  أاْمِلك    لْ ق  }  :دبقداره  الا 

ن اْفعاا   ِإال  رًّ  ضا واالا لِن اْفِسي  وا   ا  اَّلل    أاْعلام   لاْو ك  ماا شااءا  ْستاْكث ارْ ْنت   اْْلاَْيِ واماا اْلغاْيبا الا ت  ِمنا 
 [.188{ ]األعراف:   الس وء  ِِنا ماس  

 :اهلل القهاريقني بالان ومياء اإليفية بنك

ال   بناء  يتم  واليقنيكي  اجل  إلميان  من التعرف عل  ال  ،املهمب  انهبذا  أواًل  يف   ظاهرهى مبد 
ابستفاضة   .. وهذا ما يفعله القرآنقلبى العقل واللمدلوهلا ع  النفس، وتكرار عرضو الكون  
ايف   مظاهر صفة  عرضه كذلك لنماذج  لقهرعرض  مع   عصورال  رمثت على  ، حدطبيقيةت، 
 ابقة.الس 

القارئ-وإليك     هذ  بعًضا  -أخي  آاثر  ا  همن  يف  أن لكالصفة  وستالحظ  والنفس،  ون 
يريد شيئً   ناآلاثر أ  هك هلذشرت اجلامع امل يريالعبد  ر، فال حيدث إال ما شاء شيئًا آخ  دا وهللا 

 ومن ذلك:  هللا،
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ال حيدث  ن، ولكواجلز د ابعيًعا ر د احلمل ساملرأة تري دد األجنة:وع  احلمل ونوع املولود  -1
هللا، يشاء  الذي  الوقت  يف  امل  دوتري  إال  يكون  ت  -مثاًل -رًا  ولود ذكأن  أنثى...   ريدفيكون 

و  توأم  احدً امولوًدا  ال}  :انفيمثتيها  م ْلك   ْل ق   س  َّللِِ   َيا وااأْلاْرِض  ِلماْن مااوااِت  ي اهاب   ياشااء   ماا 
ِلما   ء  ياشاا واي اهاب   اثا  يا ِإنا )الذ    شااء  ْن  واِإنا   (49ك ورا  ذ ْكراانا  ي  زاو ِج ه ْم  ما   اثا أاْو  ياشااواُياْعال   ء  ْن 

 [.50،  49  :وراش { ]الِديرٌ قا   عاِقيماا ِإن ه  عالِيمٌ 

الرح  مدة -2 اجلنني يف  الوالدة.  .موجود  أمو   .وموعد  يستطيع أحد أن هذه كلها  ال  ر 
يغ تعاىل:  ري يعرفها أو  يقول  اأْلا ر  يِف وان قِ }ها،   [.5{ ]احل :  شااء  ِإىلا أاجاٍل م سامًّىِم ماا نا ارْحا  

فاأل  اأم له  يتمىن  -مثاًل -ب  اجلنني  مشاهبًا  يكون  و أن  أن  ،  تتمىن  وال هشبهياألم  هي..  ا 
 {فا ياشااء  و ِر ك ْم يِف اأْلارْحااِم كايْ ه وا ال ِذي ي صا }  :هللا قدر حيدث يف النهاية إال ما

 [.6]آل عمران:   

سمناست  مىت  :ومالن -3 وهل  مريًضا؟  ؟  أم  معاىف  وهل ستستيقظ  ال؟  أم  ح نشر متستيقظ 
 أم ضائقه؟الصدر 

 خرا يغلبك النوم يف وقتأوقات أ ويف. .لنوم فال أيتيك د افراش وأنت متعب تريتذهب لل  
تري ي ات اواّف   }  :هدال  واااَّلل    ماْوِتاا  ِحنيا  لاْ اأْلانْ ف سا  ماناامِ   ل يِت  يِف  ف ا متا ْت  قاضاى يِت ال    ك  ي ْمسِ هاا   

هاا اْلماْوتا واي  ْرِسل  اأْل    [.42]الزمر:   {أاجاٍل م سامًّى  ى ِإىلا ْخرا عالاي ْ

تريد املرض  ض:  املر  -4 وقت الذي شاءه لال يف االشفاء ولكنه ال أييت إتريد  ..  ك يمثتيفال 
 [.80ء:  { ]الشعراواِإذاا ماِرْضت  ف اه وا ياْشِفنيِ }  :املوىل

يد ألمر باف ،ما نشاهده من تباين الناس يف أرزاقهمهو  ع  الواق، و الغىنل يريد  الك  الرزق: -5
ماقاا}  :وحدههللا   الس مااوااتِ لاه   وا لِيد   ي ابْ   ياشااء  واي ا الر ِزْ   س ط  اأْلاْرِض  ِلماْن  إِ قا  ن ه  ْقِدر  

 [.12{ ]الشورا:  لِيمٌ بِك لِ  شاْيٍء عا 
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 يدة هللا... نر إبراد ك ذل  . كلف؟ .. سيتوقومىت  ؟وأبي كمية  ؟وأين  ؟سينزل  مىت  املطر: -6
االس صالة  ونصلي  فال  تاملطر،  شيءسقاء  بلداحيدث  تغرق  بينما  األمطار،،  من كثرة   ن 

 ائه. قضيفزيز  عبحان القهار الفس 

السحاب    شوكذلك  مكانه..كله.:  أم.مساحته.  ...  سيمطر  هل  اَّلل ا }  ال؟  .  أان   ت ارا   أالاْ 
سا  ث   ي  ْزِجي  ب ا ي  ؤال ِ   حااِبا  ناه  ف   ُياْ   ي ْ اْلواْدقا ث    فارتااى  ر كااماا  مِ   عال ه   ْر ج   ِخالا َيا واي  ن از ِل  ْن  ِمنا   لِِه 
مِ  فِيهااْن  الس مااِء  بِِه ما ب ا   ِمنْ   ِجبااٍل  ياشااء  وا راٍد ف اي ِصيب   ياشا ْن  ياكااد  ساناا ياْصرِف ه  عاْن ماْن  اء  
 [.43النور:  { ]ْبصاارِ هاب  ِِبأْلا ب اْرِقِه ياذْ 

البذي  لفالحا -7 األرضبذر  يف  البذر سينبتر  فمثي  اإل  ومىت  ؟...   لوه  ؟نبات سيكون 
ها ستكون بنفس اجلودة؟ وهل كل؟  تهيوما هي كم  ؟ارلثمومىت ستخرج ا    ؟م السينض  مثارًا أ

الفالح    هذه ميلك  ال  فاألإال  منها  األمور كلها  هللا...  فضل  ُتسقانتظار  قد  مباء رض  ى 
ذلك    .ة.دواح  جرةوالش   واحد.. خمتلفة  جنومع  الثمار  الطعمد  ا}  واحلجم:  يف   ْرضِ أْلا وايِف 
وا ِقطاعٌ  م تاجااِورااٌت  أا   ِمْن  يلٌ وا اٍب وازارْعٌ  ْعنا جان اٌت  ي ْسقاىوااٌن واغاَْي  ِصن ْواان ْ  صِ نِا اٍء وااِحٍد مِبا   ٍن 
 [.4رعد:  { ]اليِف اأْل ك لِ فاضِ ل  ب اْعضاهاا عالاى ب اْعٍض  وان   

ــوال: اةلكوني   ا ظ   واهرال -8 ــيعقصــ ــربد، احلــــر، الســ ــربق، الرعـــــد، الــــرايح، الــ ـــزال ل،و ، الــ زل، الــ
ل  واي  ْرس ِ } : الغالبــةهللا رادةورون إبهــ كلــه؛ ألننــا مق  هــذامنــع ن ال نستطيع حن ؛لرباكني، اجلفافا

 [.13{ ]الرعد: ماْن ياشااء    ف اي ِصيب  ِِباااِعقا الص وا 

احلياةأنظ -9 نستط  :مة  تغيريها  ال  مقيع  الشمسوم  ..ا.هب  هورونفنحن  نظام  ذلك  ، ن 
األر  والفصول  العبوالقمر...  تعاقب  والنهاة...  االحتكاك... ة،  قوانني اجلاذبية األرضير،  ليل 

 اق...حرت الا

يع وقف أي ،هاز عن ماذا حيدث داخلنا، وال نستطدري   نذلك أنظمة اجلسم: حنن الوك  
نفس، الدورة الدموية، الت : نظاملك ذ ثاليها، ومليس لنا اختيار ف،  هورون هباالعمل فنحن مق
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ا االمتصاص،  اإلخراج،ملاهلضم،  ال  ناعة،  اهلرموانت.  اجلهاز  نظعصيب،  احلياة ام  وكذلك 
 وت.  ث شيًخا ث يهرم ث مي ح شاابًّ صبي  فالطفل

ْم لاقاك   ال ِذي خا اَّلل   } :عليهبشر أن يغريه أو يوقفه أو يتمرد النظام مل يستطع أحد من ال  هذا  
باةا َياْ ْعِد ق  و  جاعالا ِمْن ب ا   جاعالا ِمْن ب اْعِد ضاْعٍف ق  و ةا ث      ث   ْعفٍ ضا   نْ مِ   ق  ماا ياشااء  ل  ٍة ضاْعفاا واشاي ْ
 [.54:  ]الروم{  ْلعالِيم  اْلقاِدير  ه وا اوا 

 ف؟: مىت... أين... كياملوت -10

البشر     يكن كلهم-فمثغلب  مل  يريدو   -إن  ولكنال  املوت،  ناك م  د ْرنا  ن  قا َناْ }  :مه أيتيهن  ب اي ْ
ت ْم  }،  [60قعة:  { ]الواب وِقنيا سْ مِبا اْلماْوتا واماا َناْن    ْرِجع ونااا ( ت ا 86)   ماِديِننيا غاَْيا ف الاْوالا ِإْن ك ن ْ

 [.87، 86{ ]الواقعة:  نيا اِدقِ ت ْم صا ِإْن ك ن ْ 

 [.7، 6  ]األعلى: {اَّلل   اءا   ماا شا ( ِإال  6ساى )الا ت انْ سان  ْقرِئ كا فا : }لنسيان والتذكرا -11

 مناذج تطبيقية من القرآن:

 َيا قاالاْت  }  :اجوزً إلسحاق وقد كانت عقيًما وع  إبراهيم  يدة سارة، زو،ة  ل الس مح -1
ا ب اْعِلي شاْيخاا ِإن  واها   عاج وزٌ   لاىتا أاأالِد  واأانا واي ْ  ا لاشاْيءٌ عاِجيٌب ) ذا ْن ْعجاِبنيا مِ ال وا أات ا ( قا 72هاذا
 [.73، 72{ ]هود:  ب اْيتِ لا الْ  واب اراكاات ه  عالاْيك ْم أاهْ َْحات  اَّلل ِ  را ِر اَّلل ِ أامْ 

علية  زو،جناب  إ -2 ليحىي  يل غ    ب ِ را   قاالا }  :السالم  همازكراي  ياك ون   ٌم واقاْد  أاَن   غاِِنا ب الا الا
ِلكا اْلِكِبا  واامْ   [.40  عمران:  { ]آلياشااء  ل  ماا  اَّلل   ي اْفعا  راأاِت عااِقٌر قاالا كاذا

لعيسىإجنا -3 مرمي  أن      ب  بشردون  راب ِ قا }  :ميسها  أاَن   الاْت  والا   يل  والاْ ياك ون   ٌد 
لِ باشاٌر قاالا كا   مياْساْسِِن  ْل ق  ماا    كِ ذا  {  ي اق ول  لاه  ك ْن ف اياك ون   ى أاْمراا فاِإَّن ااقاضا   ياشااء  ِإذاااَّلل   َيا

 .[47]آل عمران:  
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 ِإْن آهِلاتاك مْ اْنص ر وا قاال وا حار ِق وه  وا } :إلقائه فيهالنار رغم احلرق ابمن  يم  براهجناة إ -4
ت مْ  )  ك ن ْ ق  ْل68فااِعِلنيا  ر  ك  نا (  َيا نا ماا عالاىرْ ب ا   ين و ا  بِِه كا 69)  ِإبْ رااِهيما   داا واساالا ا ( واأارااد وا  ْيدا

اأْلاْخسا   [.70  - 68  اء:{ ]األنبيرِينا فاجاعاْلنااه م  

ْنص ر وه  ِإال  ت ا }  :ه اهلجرةل، وأراد هللا  املشركون منع الرسول  رة: أراد  جيف اهل  ا حدث م -5
ينا اثْ نا   ينا ذِ أاْخراجاه  ال   ذْ  ناصاراه  اَّلل   إِ ف اقادْ  ول  ِلصااِحِبِه الا َتاْزاْن  يِف اْلغااِر ِإْذ ي اق  ا نْيِ ِإْذ مه ا كافار وا اثا
ما إِ  اَّلل ا  فا عانا ن   اَّلل   أانْ زا ا  سا لا  لاْ   ِكين اتاه    جِب ن وٍد  واأاي داه   ت اراْوها عالاْيِه  واجاعالا   ال ذِ  ا  ينا كافار وا كاِلماةا 

 [.40{ ]التوبة:  مٌ ِكي عازِيٌز حا يا اْلع ْلياا وااَّلل   هِ  َّلل ِ ى واكاِلماة  الا الس فْ 

يريدما   -6 بدر: املسلمون كانوا  يون العري، وهللاحدث يف  النصر   لينزل  لالقتاو   لنفريريد ا 
 َْيا ن  غا أا وات اواد ونا  مْ أان اا لاك  ْحداى الط ائِفاتانْيِ  إِ ِعد ك م  اَّلل    يا واِإْذ  }  :املؤمنني وميحق الكافرين  ىعل
ق  احلْاق  بِكاِلمااتِهِ  اَّلل   أانْ رِيد   تاك ون  لاك ْم واي  ِت الش وْكاةِ ذاا  { رِينا افِ ْلكا  واي اْقطاعا دااِبرا ا َيِ 

 [.7فال:  ن]األ

فمثراد التخلص   ،بطشهن   إسرائيل خيلصهم مينيُبعث رسول إىل ب  سوف  علم فرعون أنه -7
يذبح منمنه،       غالبة جنا موسىن إرادة هللاوأل.  خدمه.. لياًل ويرتك ،ي،ياًل  هم  فكان 
ْم ك ونا هلا   لِيا عاْونا رْ فِ   فاالْت اقاطاه  آل  }  :بيت فرعون وعلى نفقته اخلاصة  بل وترىب يف  ،حالذبمن  
 [.8{ ]القصص:  ا واحازانا وًّ عاد  

و،ل-  هللام  حر   -8 فمثمره ا،  ما وعدها رهبليعود إىل أمه ك    موسى  لىاملراضع ع  -عز 
ان عالايْ ْمنا واحار  }  :فذسبحانه  ق ابْ ا  ِمْن  اْلمارااِضعا  ف ا ِه  هالْ ل   ب اْيتٍ   قاالاْت  أاْهِل  عالاى   أاد ل ك ْم 

لا يا  أ مِ ِه كا   (12ونا )ِصح  لاه  نا ه ْم  وا   ك مْ ْكف ل وناه   ِإىلا  ه   ن  هاا وا يْ ف اراداْدنا ت اقار  عاي ْ   َتاْزانا والِت اْعلاما الا  
 .[13  ،12{ ]القصص:  ي اْعلام ونا   ه ْم الا ث ارا ِكن  أاكْ لا َّللِ  حاقٌّ وا  اأان  واْعدا 

 نه:بد م ضابط ًل
ا ليس مفيلكونية رادة احول اإل  تدور  دللعبا  لقهر اإلهلية وان الواضح أن آاثر صفات العز م  

أم اختيار..  فيه  فاهلل    اللعبد  الشرعية  مع  -،لو   عز-اإلرادة  على  أحًدا  جيرب  وإال ال  صيته 
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االختنتفال حرية  ب  اليت خص هللا  ريات  عبهبا  يعاقب هللا  قد  نعم  آدم...  من   ًداين  حبرمان 
ذلك ن بياما مت  رادته، كحض إعبد مبالعال ارتكبها  أف  ولكن هذا العقاب يكون نتيجة  ،ةطاع
فاهلل  من  يف العدل،  احلكم  و،ل-وذج  الناس    -عز  يظلم  الذين   ولكن  ايئًّ شال  هم  الناس 

 يظلمون أنفسهم.

املعيؤكد    ما  ولعل   هوىنهذا  عال    عبادهتعرف  الذي حيب  الودود   ،ريد هلم اخلريوي  لى هللا 
ع هداهم  وحيرص  املعرفةلى  هذه  تس عن  مجيًعا،  اذتقر يف  دما  فهن  من شمثهنإلنسان   أن  اإن 

 .باده و،ربهم على فعل املعاصيعطرة حول قهر هللا لرد أي خاتط

ي   بيانهما  ك-  رف على هللا احلكيمكذلك هو التع  هؤكدوالذي  مثنه أن ش  من  فهذا  -سيمثيت 
والط السكينة  النفس  يف  هللا  ممثنيسكب  أبن  و،ل-ينة  مشيئة   -عز  وراء كل  حكمة  له 

 اهر.ظيف ال   تـَب دُ ر وإن مللبش هتا الرمحة واخلري ليف طيا  لة حتمه احلكمهذ..  يشاؤها

   أمثلة ألعمال نستصحبها:

نتع -1 أن  الينا  اآلايت  تتحدث عن هذا اجلانبتبع  تقرر   كانتأاء  و مياين املهم ساإل  ليت 
تطبيقية له،    م، أتُعر  ف آباثره  مقاعدته، أ  ب ورة جتاو مع األخذ يف االعتبار ضر تعرض مناذج 
تلعاواالفكر   تُ طفة مع  من   اوحىت تشكل ،زءً   ًخا يف العقل،يقينًا راسح  صبلك اآلايت حىت 
 لعقلى التكرار آايته ع  ثرةو أكثر هلذا املوضوع، فكخصصنا ختمة ألب، وحبذا لو  إميان الق

 عظيمة.ظهور مثاره ال وم ن ثم   ؛ين اإلمياينبنيانه اليقي  ييدمن شمثهنا أن ُتسرع بتش والو،دان 

يفا -2 التفكر  والنفلك  هذ  ،سون  آاثر  عن  اورباجلانب  ا  والبحث  آبايت  ما لطها  قرآن 
 أمكن.

أحداث   -3 يف  حتالتفكر  وما  لاحلياة  آاثر  من  والنس مل  القهر، كالنوم  واألرق   انيصفة 
  املزاج.ري  وتغ واملرض
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بدعاء النوم:   -4 جهي إليك، وأجلأت ظهري ي إليك، ووجهت و اللهم أسلمت نفس"االلتزام 
رغأمري  ضت  وفو   إليك، آمنت كإال إلي   منجا منكبة ورهبة إليك، ال ملجأ والإليك،   ،

 .(1)"...يك الذي أرسلتوبنببكتابك الذي أنزلت،  

 عمله يف املستقبل.  يدر ن  تحدث عن أي شيءال بلد يف تقدمي املشيئة قاال،تها -5

 طاع.ستر امل. قدل كل ما نريد القيام به.هللا وتوسيع دائرهتا لتشمرة اإلكثار من استخا -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واللفظ له  ،(2710برقم:    4/2082ومسلم )  (،6311برقم:    8/68لبخاري )رواه ا(  1)
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 نموذج العاشرال

 قريبلان ِبهلل الرقيب امياإل
ال يف عليه شيء يف األرض و ا.. ال خيفى  قريب من عباده، حييط هبم مجيعً   -عز و،ل-  هللا  

 سر عنده عالنية، والغيب عنده شهادة.ال  سفح اجلبال.. حتتع البحر، وال ا قيف  اء، ال السم

 :ريبقرقيب الباهلل الن  ية اإلمياأهم

يقني  ندماع   قرب هللا  يستقر يف  به،  ،  العبد  فإن   ؛ورقابته الدائمة عليهله،  رؤيته  و وإحاطته 
ري الصدق يف أموره  حت، و مة على أمرهاالستقا  ومن ثم   ؛احلياء منه  دفعه إىلأن ي  هذا من شمثنه

ن  ْن إِ زا الا َتاْ }  :القرب هذا  و يستشعر  وه  ي كذلك إىل شعوره ابألمان والطممثنينةيؤدكلها، و 
 [.40ة:  { ]التوبعانااَّلل ا ما ا

يراه ويسمعه عن ظلم الظاملني،    يسر   يُ أن    اأيضً من ذلك  و    املتجربين، وبطش  عن العبد ما 
بغ ليس  عنهفربه  َتاْ }  :مافل  عا با  سا واالا  غااِفالا  اَّلل ا  ي   م    ِإَّن اا  الظ اِلم ونا  ي اْعمال   لِي اوْ ؤا ا  ٍم خِ ر ه ْم 

ْ  فِ تاشْ   [.42هيم: { ]إبراار  ْبصا اأْلا يِه  خا

اإلميمث  أ،ل     ومن   ارات  هبذا  مبفردهجلانبان  ما كان  إذا  ابلوحشة  العبد  عدم شعور  بل :   ،
ينتظر  عل فهو  العكس  اللحظات ى  بربه  تلك  ويس   سنوأي  ليخلو  أشواقه  إليه  ويبث   مثلهبه 

 حوائجه.

مثراته كذلك:     العومن  وبالقتوطيد  العبد  بني  وا  نية  مرحلة ه حىتمنقرتابه  ربه  إىل  يصل   
 يراه. همثنكبه  ه وخياطإلحسان، فيعبدا

 ميان بهذا اجلانب:ية اإلكيف
مفهومل   عن  منا  أي   سئل  هلذاو  اإلمياين  ه  شاجلانب  يف  فسينربي  معناه   در يس   وقد،  رح 

اليت   واألحاديث  واقعنا  ره،  تقر اآلايت  إىل  نظرت  ما  إذا  سفإنولكن  رؤية ه  عليك  يصعب 
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 ذا يدللوة ابهلل، وهاخل مان وحبصدق وشعور ابألمن استقامة و   ،جلانبا  هبذاإلميان  مثرات ا
 إمياننا.ى ،زء كبري من اذه علعلى عدم رسوخ مدلوله يف يقيننا، وعدم استحو 

ا اجلانب يف عقولنا وقلوبنا.. وهنا هذة  عمق هبا حقيقىل طريقة نُ إ  ا،ةدت احلهنا اشت.. من  
 س.اة الناض آاثره يف حيته يف احلديث عنه وعر ضت آايلذي أفاعظيم الدور القرآن ا أييت

 ا من صور تناول القرآن له:بعضً  -رئأخي القا-إليك و 

عبا • من  و،ل-  : هللادهقرب هللا  ْنساانا قْ خالا والاقاْد  }  :اقريب من عباده مجيعً   -عز  اإلِْ ناا 
واَناْ لام  وان اعْ  ن اْفس ه   بِِه  ت  واْسِوس   ماا  أاقْ راب  ن    ِإلا   ِمنْ يْ   ]ق:  اْلوارِيدِ ِل   حابْ ِه  أ،ل  و   [.16{   من 
هذا  مظاه يسمع دعاار  أنه  ونلقرب  يف السرءهم  أو  مهًسا  ولو كان   أالاكا واِإذاا سا }  :داءهم 
اِع ِإذاا داعا عْ دا   ٌب أ ِجيب  رِيعاِنِ  فاِإين ِ قا  ِعبااِدي  [.186{ ]البقرة:  انِ واةا الد 

 م:ومعيته هللقه  اإلحاطة التامة ب •
ثاٍة ِإال    ىوا ناْ ون  ِمْن  ماا ياك  }  :خلقه وحميط هبمب من  قري  -لعز و،-  هللا راابِع ه ْم واالا ه وا    ثاالا

ِإال  ه وا ساا ا كاان وا ث   ي  ن اب ِئ  ه ْم  ما  ه وا ماعاه ْم أاْينا ال   إِ الا أاْكث ارا وا أاْدَنا ِمْن ذاِلكا    ْم واالا ِدس ه  َخاْساٍة 
 [.7ة:  دلااجمل{ ]عالِيمٌ اَّلل ا بِك لِ  شاْيٍء   ِإن  اماِة اْلِقيا ي اْوما  ِمل وا  ا عا مِبا 

 :ْللقه  رقابة هللا •
 ىعل [. شهيد1ساء:  ن{ ]اللاْيك ْم راقِيبااانا عا  كا ِإن  اَّلل ا }  :رقيب على عباده  -عز و،ل-فاهلل  

  ِإال  ك ن ا عالاْيك مْ  عامالٍ نا ِمنْ مال و عْ الا ت ا آٍن وا ق  رْ شاْأٍن واماا ت ات ْل و ِمْنه  ِمْن    يِف   واماا تاك ون  }  :أعماهلم
فِيهِ ْذ  إِ ا  ش ه ودا  فال ميكن ملخلوق أن خيتبئ يف مكان ال  61:  ]يونس  {ت ِفيض ونا   يراه هللا[ 

 أاْو يِف   وااتِ مااتاك ْن يِف صاْخراٍة أاْو يِف الس  ٍل ف ا الا حاب ٍة ِمْن خاْردا قا ث ْ ا ِإْن تاك  مِ َيا ب ِنا  ِإن ا }  :هفي
 [.16{ ]لقمان:  ِبَيٌ خا   لاِطيفٌ ِِباا اَّلل   ِإن  اَّلل ا َياِْت ْرِض اأْلا 

نصلييراان     وحنن  أنكل،  وحنن  نضحك،  عا وات اواك  }  :وحنن  الر ِحيِم  لاى  ْل  ( 217)اْلعازِيِز 
 [.219 - 217ء:  { ]الشعرال باكا يِف الس اِجِدينا ت اقا ( وا 218ِحنيا ت اق وم  ) كا رااال ِذي ي ا 
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 الشهادة:لغيب و ال اع •
ي اْعلام هاا ِإال  ه وا واي اْعلام  ماا يِف  الا  فااِتح  اْلغاْيبِ ه  ما ْندا عِ وا }  :يعلم كل شيء  -عز و،ل-فاهلل    
تا اْلِبا ِ  واماا  واالْباْحِر  واراقا ْسق ط    ِمْن  ي اْعلام هاا واالا  ال  إِ ٍة    اأْلاْرِض واالا  حاب ةٍ    واالا   راْطبٍ  يِف ظ ل مااِت 
بِ   [.59{ ]األنعام: ٍب م ِبنيٍ  يِف كِتاا ِإال  سٍ َيا
ْفِ } :رانسنا وما ختفي صدو يف أنفما  لميع ِ واماا َّت   {د ور  ي الص  ي اْعلام  خاائِناةا اأْلاْعني 

 [.19]غافر:   
يو،در وس،  انكظاهر   هأمام  نافباطن   فال  مي  ان كعالنيتنا،  سبحانه شيء  عنه  خنفيه  أن  كن 

اتِ أاِو اْجهار و   ك مْ لا وا ق اوْ ر  أاسِ وا }  :وتعاىل  [.13{ ]امللك:  د ورِ الص   ا بِِه ِإن ه  عالِيٌم بِذا
 لسميع:ا •
ليه، وال احلا،ات، ال ختتلف ع  ننتف  فقد وسع مسعه األصوات، ابختالف اللغات، على"  

 مسع عن مسع، وال تغلطه كثرة  يشغله.. ال  ضجيجها ابختالف لغاهتا  عسمل يتشتبه عليه، ب
 .( 1) "وي احلا،ات حلاح امللحني وذم إبترب ، وال يئلاملسا
ْيِهمْ   ه مْ الا ناْسماع  ِسر  ن   أا ب ونا  أاْم َياْسا } لادا  [.80{ ]الزخرف:  ب ونا ْكت   يا   واناْوااه ْم ب الاى وار س ل ناا 
 ألعمال عباده:إحصاؤه   •
بعباده  عوم   وإحاطته  هللا  حُيصورقاب  علم  وتعاىل  سبحانه  فإنه  هلم   :أعماهلم  عليهمي  ته 
اَّلل   وا أا } وااَّلل   }  :حاسبهم عليها[، في6{ ]اجملادلة:  يدٌ شاهِ   لِ  شاْيءٍ ناس وه  وااَّلل   عالاى ك  ْحصااه  

م عاق ِ  الا  حِل  با َياْك م   سا   واه وا  احلِْ ْكِمِه  ]الرعساابِ رِيع   على 41د:  {  احملسنني  فيجزي  [؛ 
 يا واآلخرة.نالد  ذلك يفو   ،عنهمفو  أو يع  ،، واملسيئني على إساءهتمحساهنمإ

 عملية:  تطبيقات
استفاضة او    فقد استفاض كذلك يف  املذا اجلانب اإلمياينعن ه  قرآن يف احلديثلمع  هم، 

 .هقخل وإحاطته جبميععلى علم هللا   ريخ البشرية تدلمدا ات  عرض مناذج عملية على
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تعاىل:    أتمل عا اَّلل   ق اْولا ال يِت  قاْد  }قوله  ْسماع   اَّللِ  وااَّلل   يا ا واتاْشتاِكي ِإىلا ِجها زاوْ كا يِف  ل  ادِ ت ا َسِا
يا ِإن  اَّلل ا او راك ما َتاا   :يدة عائشة  لس اوأتمل ما قالته  [.1{ ]اجملادلة:  ٌع باِصَيٌ  َسِا
تكلمه وأان     رسول هللالة إىل  جاد  مُ ـل،اءت ا  دق، لوسع مسعه األصوات   د هلل الذياحلم" 

عا اَّلل    }:  فمثنزل هللا عز و،له،  تقولع ما  أمس  مالبيت  يف انحية ا ِدل كا يِف ت اا  لا ال يِت وْ ق ا قاْد َسِا
 .  ( 1) "{.هاا..زاْوجِ 
ــ  أما قربــه مــن عبــاده ومساعــه نــداءهم • مــا حــدث مــع  يــه كثــرية منهــامــاذج الــيت تــدل علفالن هل
داى راب ه  }  :اي  زكر  ا ِإْذ نا ت اعالا ظْ م  ْلعا نا اواه ا  ِإين ِ  ( ق االا راب ِ 3ءا خاِفي ًّا )نِدا ِنِ  وااش ْ  ال ر ْأس   م ِ
باا ِقيًّ د عاالاْ أاك ْن بِ وا   شاي ْ ْن واراائ ِ 4ا )ِئكا رابِ  ش ا واايلا م ِ ت  اْلم ا راأاِت ي واكا ( واِإين ِ ِخف ْ  ع ااِقراا ان اِت ام ْ
ْن ف ا  ْب يل م ِ ْن آِل ي اْعق  وبا ِِن وا ( ي ارِث  5كا والِي ًّا )نْ ل اد  ه ا ه  عا وااجْ  ي اِرث  م ِ يًّ  را راب ِ  ل ْ  3{ ]مــرمي: اض ِ
 {  يًّا َساِ ل  ه  َياَْيا لاْ ناْعاْل لاه  ِمْن ق ابْ ٍم اَْس  باشِ ر كا بِغ الا  ن   كارَي  ِإن  زا َيا }  :فكانت اإل،ابة  .[6 -

 .[7]مرمي:
لعدة مناذج عملية؛  عرضه     جبميع خلقه من خاللهللا  اطةك حيدثنا عن إحوالقرآن كذل •

ب اع ونا م ت    الا ِإن ك مْ ِدي لايْ أاْسِر بِِعباافا }  :ه فرعون و،نودهط لخيط  مبا    وسىملعاىل  كإخباره ت
 [.24،  23]الدخان:   {ونا ق  الْباْحرا راْهواا ِإن  ْم ج ْنٌد م ْغرا   تْ ر كِ ( واا23)
املعية • أثناء    أما  موسىق  سردفتتجلى  السحرة    صة  أاْن قاال و }  :مع  ِإم ا  م وساى  َيا  ا 
أاو لا ماْن  نا   أانْ م ا  واإِ   ْلِقيا ت    با 65ى )أاْلقا ك ونا  أاْلق وا فا لْ ( قاالا  ْم َي اي ل  ِإلاْيِه ِصي  ه  ِحبااهل  ْم واعِ ِإذاا   

أان ا  ِسْحرِِهْم  ن ا ( فاأا 66تاْسعاى )ا  ِمْن  ِإن كا ْف  ( ق  ْلناا الا َّتاا 67ساى )و  م  ْفِسِه ِخيفاةا ْوجاسا يِف 
اأْلاْعلاى ) ت اْلقاْف ما مياِ   يِف    مااْلقِ أا ( وا 68أاْنتا   ٍر واالا ي  ْفِلح  سااحِ   ن اع وا كاْيد  ع وا ِإَّن اا صا ا صان ا يِنكا 

 [.69 - 65{ ]طه:  اِحر  حاْيث  أاتاىالس  
تدل على علمماذج  نومن ال • أبحوال   نه لرسوله  احسب  والعلن إخباره  ه التام ابلسراليت 
ابإلس  نافقنيامل يتظاهرون  ي   أان ْ يِف  ونا  ف  َي ْ }  :المالذين كانوا  الا  ماا  لاكا ْبد و ف ِسِهْم  ]آل نا   }
الن ِب  ِإىلا ب ا }  :زوا،هبعض أ  مبا كان من  اره  لك إخب. وكذ[154ان:  ر عم أاسار   ِض عْ واِإْذ 
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أاهاا ن اب  ا ف الام  ٍض عْ ْن ب ا ر فا ب اْعضاه  واأاْعراضا عا ِه عا ْظهاراه  اَّلل   عالايْ أا وا   ن اب أاْت بِهِ ثاا ف الام ا  ْزوااِجِه حاِديأا 
 [.3{ ]التحرمي:  ِبَي  اْلعالِيم  اْْلا  أاينا ا قاالا ن اب  أانْ باأاكا هاذا  ماْن بِِه قاالاتْ 

فتتمثل يف   • احلساب  ن  ؤْ ْلت ْم َيا م  واِإْذ ق   }  :نموذجذا الهأما سرعة  لاْن  لاكا حاىت    نا مِ وساى 
الص   جا ن اراى اَّلل ا  ْتك م    [.55{ ]البقرة:  ظ ر ونا ت انْ ْم أانْ ت   وا ة  اِعقا ْهراةا فاأاخاذا

 أعم
 
 ا:م بها وبأمثاهلافضل القيال ي

نقومم  -1 أن  األفضل  اإلمياين    بتتبع  ن  اجلانب  هذا  عن  تتحدث  اليت  ه مناذ،و اآلايت 
ار أمهية جتاوب االعتبومشاعران، مع األخذ يف  ايننخ مدلوله يف يقا أردان أن يرسإذا م  ،العملية

مع   اإلليزدا  اآلايت املشاعر  وتمياد  هللان  مع  العالقة  و،لتحسن  عز  مثار؛    املراقبة   فتظهر 
 أكثر لذلك.مة أو  حبذا لو خصصنا ختعات، و اليان
هللا،  التعو   -2 منا،اة  على  أمو معه يفث  واحلديد  ما خيص  م كل  ولنا يف  زكرايران،   نا،اة 
  هللا ث معن نتحدأريده.. ... وهذا ما نوكمثنه يراه حيدثه أبلغ مثال على ذلك، فهو  هلرب 
موا هللا كثريًا وكل  كلموا»حلواريني بقوله:  ا  كما نصح املسيح    يثستفيض معه يف احلدون
كثريًا؟  ال هللا  نكلم  كيف  قالوا:  قلياًل.  اخلو   لوااخل:  قاناس  اخلو ا  بذكره،  ا بدعائه، 

 .( 1) مبنا،اته«
ال ق    موسى  أن    ثر األ.. ،اء يفكل شيء  هسؤالنتعود  علينا أن    منا،اة هللا  عمو  -3
قال:ي أن أسيتحفمثس  ايل احلا،ة من الدنيلتعرض  رب إنه    : ايهلرب ح سلين حىت مل»  مثلك. 

 .( 2) وعلف محارك«طعامك،  
بن الزبري ر،   يورأا عروة   إىلله: أما كانت لك    اليعة فدعاه وقي صالة خفيفة سر صلاًل 
 .( 3) امللح هىت أسمثلبارك وتعاىل يف صاليت.. حهللا تبك حا،ة؟ إين ألسمثل  ر 
علىلتعو  ا -4 نس   د  ما و   موالاألو العافية    وكذلك   ،دينال  ةصخبانريد حفظه  تودع هللا ما  أن 
 ألهلنا..ك.. لنا و منل
 .هللا ينظر إيلم   .. يراين.. هللاليكن شعاران: هللا معي -5

 

 (.1/62يل )لالقيام ، مختصر  (6/94)  ةحليلا أخرجه أبو نعيم في  (1)

 (.2/39)كم  وم والحجامع العل  (2)

 .(3/350ة )ة الصفوصف  (3)
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 ادي عشرالنموذج احل

 القدير ِبهللاإلميان  
و،ل-  هللا قدذ  -عز  شو  يعجزه  ال  مطلقة..  يف  رة  يف  األرضيء  اوال  قدرةلسماء  ال   .. 

هلا، مي  حدود  ختي  وال  حكن  شمها  جل  أبعادها.. كل  هأو  عليه  واالا م}  :نييء  خاْلق ك ْم   ا 
يٌع باِصَيٌ ) اَّلل ا اِحداٍة ِإن  ب اْعث ك ْم ِإال  كان اْفٍس وا     .[28{ ]لقمان:  (28َسِا

ويتشابك ملعىن العظيم عا  هذا   يقيننا،  يستقر يف  يعظم ش  منفإن  شاعران  مع م  ندما  مثنه أن 
س النا ر يف أعيننا ما عندصغ   وعوده، ويُ فيه سبحانه، ويف  قتناثثقة مع  زيدانهللا عندان، وي  قدر

عندهم من  يظنون أهنم قد ملكوا األرض مبا  ان الذينوخباصة أعداؤ   ،ئفةمن مظاهر للقدرة الزا
 ة.ته ،ناح بعوضقدرة هللا وقوم   ت ال تساوي يفاناإمك

فوا  .. ، ن ألحد أن يفر من هللاميك  أبنه ال  ليقني: ااأيضً اجلانب  ان العميق هبذا  مياإلئد  ومن 
ليه، فريدد: ستكانة إواخلضوع واالم اللفرار إىل هللا واالستس إال اشيئته، وأنه ليس أمامه  ومن م

 ك.نك إال إليال ملجمث وال منجى م

القدرة   نم  اإلهلية:مظاهر 

يتم  و    دااملعغرس  لكي  الخلىن  تبد    نا  خمتلكر من  بصور  عرضه  و ار  عقولنا  على  ، ناقلوبفة 
يفعله القرآن ابستفاضةذا مهو  ظاهرها، وكثرة عرضه ية وماإلهليث عن صفة القدرة  يف احلد  ا 
 القرون املاضية. عرب اذج تطبيقية حدثتملن

 :القدرة اإلهلية  رظاهبعًضا من م -أخي القارئ-وإليك 

 قدرة اخللق واإلبداع:

ـــــمفلن   ـــ ـــر إىل الســ ــ ـــ ـــ  اءنظــ ــ ـــ ـــاوحجمهــ ــ ـــ ـــال وعظمهــ ــ ـــ ـــاا، واجلبــ ــ ـــ ـــار واتســ ــ ـــ ـــااو  عها،، والبحــ ــ ـــ ت لنبــ
ـــرية، ـــه الكثــ ـــه وألوانــ ـــا أبنواعــ ـــور، والـــــدواب،واألمســ ـــل .  . ك، والطيــ ـــاكــ ـــات خلقهــ ـــذه املخلوقــ  هــ
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ــل- هللا ــ ـــز و،ــ ــ  -عــ ــ ـــن العــ ــ  } :مدمــ ــ ة  مــ ـــم لم َدابــ ــُ ــ َق كــ ـــَ ُ َخلــ اء  َواَّللم ـــَ ــ  ن  مــ ــ ن  ميَ  نـ  فَمــ ـــَ ى ُهم  مــ ــَ ــ ي َعلــ ــ  ــ شــ
ه   نـ  بَط نــــ  ــ  ن  ميَ  َومــ ــَ ــ  ُهم  مــ ــَ شــ ــ  ي َعلــ ني   َومــ ــَ لــ ن  ميَ  ى ر ،  ــ  نـ ُهم  مــــَ ــَ  يشــ ــَ َعلــ ُ مــ ُق اَّللم ــُ ع  خَي لــ ــَ ــَ ى أَر بــ اءُ إ نم ا َيشــ
َ َعلَ  ء  َقد ير  ى كُ اَّللم  [.45لنور: ا]{ل   َشي 

و   قدرة   املخلوقات،  هذه  عليها  تشهد  أن  مطلقة  اإلنسان،   اليهعتشهد  ينبغي  أيها  أنت 
ا  خلقك هللاالذي   وصورك  من  تصويركفمثحس ملاء،  اْلما   ال ِذي  واه وا }  :ن  ِمنا  با اخالاقا  شاراا ِء 

تِِه أا وا }[،  54{ ]الفرقان:  انا راب كا قاِديرا واكاافاجاعالاه  ناساباا واِصْهراا   لاقاك ْم ِمْن ت  رااٍب ْن خا ِمْن آَيا
 [.20{ ]الروم:  تاِشر ونن ْ ت ا   ث   ِإذاا أانْ ت ْم باشارٌ 

 مداد:واإل  قدرة احلفظ
ـــق املطلقـــــدر  مـــــعف   ـــة أتيتة اخللــ ـــدرة اقــ ـــظ هـــــذا ا قــ ـــق،خلحلفـــــظ.. حفــ ـــا هللا لســـــماء فا لــ خلقهــ
ــل- ــ ــــز و،ــ ــو  -عــ ــ ــد وتــ ــ ــال عمــ ــ ــببــ ــ ــــاىل ســ ِذي راف     ا اَّلل   } :حانه حفظهــ مااوااِت بِغ     ا عا  ال        َْيِ  الس      
 [.2{ ]الرعد:  ماٍد ت اراْوناااعا 

هاارا  الن   ن  هااِر وات وِلج   الالل ْيلا يِف ج   ت ولِ }  :ة وتقلب الليل والنهارمنتظحفظ حركة الشمس امل  
ْرِج  احلْاي  رِج  واَّت ْ    الل ْيلِ يِف   {ِحساابٍ ماْن تاشااء  بِغاَْيِ  وات اْرز ق   تا ِمنا احلْاي ِ اْلماي ِ   ِمنا اْلمايِ ِت واَّت 

 [.27]آل عمران:   

إمد   اإلمداد..  أييت  احلفظ  خلقه ابلرزق ود مجاومع  ِمنْ }  :ياةحلسباب اأبيع  ب ٍة يِف داا  واماا 
[. 6  { ]هود:ِبنيٍ  كِتااٍب م  ا ك لٌّ يِف ْست اقار هاا وام ْست اْوداعاها لام  م  واي اعْ ا  ق  ها زْ اَّللِ  رِ  عالاى  ِإال    اأْلاْرضِ 

بىلفانظر إ  ،على القدرة املطلقة للخلق واحلفظ واإلمداد  احيًّ   وإذا ما أردت مثااًل  تان من س  
 مباء سقى، وتُ رض واحدةقطعة أنبااتت، كلها خترج من  وال  الزهورألوان  من    وما فيه  ،البساتني
حتمل  ةصغري تلك شجرية ، و ،ذع ضخمج خمتلف، فهذه شجرة كبرية ذات النتا   ، ولكنواحد

والطع  ارًامث اللون  و مجيلة  مم،  هلاأخرا  ساق  ال  األرض  على  ِقطا }  :نبطحة  اأْلاْرِض  ٌع وايِف 
واجان اتٌ م   أاْعنااٍب  ِمنْ   تاجااِورااٌت  ِصن ْوا وازا   يٌل  وانِا وا رْعٌ  صِ اٌن  مِبا ي سْ   ن ْواانٍ غاَْي   ٍد وااحِ   اءٍ قاى 

ٍت لِقاوْ ذالِ ِإن  يِف  اأْل ك ِل  ى ب اْعٍض يِف وان  فاضِ ل  ب اْعضاهاا عالا  َيا  [.4{ ]الرعد:  ونا ْعِقل  ٍم ي ا كا ْلا
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 قدرة إنفاذ املشيئة:
لاه  ولا   ي اق  ئاا أانْ دا شاي ْ ا أاْمر ه  ِإذاا أارااِإَّن ا }  :فعله  ائً يشد  قدير املقتدر إذا أرالا  -،لو عز  -اهلل  ف  
 [.82]يس: {  ك ون  ف ايا  ك نْ 

ي   وال  املقادير  إنفاذهايقدر  فكل شيء  عجزه  الس  َّللِ ِ }  :عليه هني،  اأْلاْرِض اِت وا مااوا  م ْلك  
ِلماْن يا  ي اهاب   ياشااء   ْل ق  ماا  اثا واي اهاب  لِ   اء  شا َيا  راانا ْم ذ كْ ( أاْو ي  زاو ِج ه  49ورا )ك   ياشااء  الذ  مانْ ِإنا

اثا واإِ   [.50 ،49شورا:  { ]القاِديرٌ   اء  عاِقيماا ِإن ه  عالِيمٌ ْن ياشا ل  ما  واُياْعا نا

مطلق   اَّلل   واماا كاا}  :ةقدرة  لِي   نا  يِف   واالا  الس مااوااِت  يِف  شاْيٍء  ِمْن  ِإن ه  كاااأْلا   ْعِجزاه   نا ْرِض 
 [.44{ ]فاطر: ايماا قاِديرا لِ عا 

 :ة للسننالقدرة اخلارق
و -  هللا   وضع    -،لعز  الذي  تبديلها   ة للحياة، وهو وحده القادر علىاحلاكم  السننهو 

، فال ميكنه العودة إليها مرة دنيان يف الياة اإلنساعل هناية حلهو سبحانه ،فة،  ه املطلقبقدرت
سبح لكنه  يق  وهنه  اأخرا،  الذي  عوحده  ذلك در  يشاء  لى  ن اْفسااوا }  :حني  ق ات اْلت ْم   ِإْذ 

ُم ْ يها فِ   اراْأت ْ فااد  وااَّلل    ما ا  )رٌِج  تاْكت م ونا  ت ْم  ف اق ْل72ا ك ن ْ اْضرِب وه  (  بِب اعْ ناا  لِ ِضها   اَّلل   ا كاذا  كا َي ِْي 
تِِه لاعال ك ْم ت اْعِقل ونا ماْوتاى وا الْ   [.73، 72  :قرة]الب  {ي رِيك ْم آَيا

 ء:زااجل قدرة
اف   صور  يقدرمن  سبحانه  أنه  اإلهلية  جم  لقدرة  احملعلى  واملنيسنازاة  إحساهنم  على  يئني س  
إساءهتمعل اَّلل   }  :ى  أاراادا  بِقاْوٍم س و واِإذاا  فاالا   ]الرعد:لاه  ماراد     ءاا  الْ ق  }،  [11  {  قااِدر  ْل ه وا 

ي اب ْعاثا عالاْيك ْم عاذا  أاْن  أا  مِ أاوْ   ف اْوِقك مْ   نْ مِ   اِبا عالاى  ي اْلِبساك ْم  ْن َتاِْت  أاْو  قا يواي ذِ   ِشي اعاارْج ِلك ْم 
 [.65األنعام: { ]ْعضٍ ْعضاك ْم ِباْسا ب ا ب ا 

ْونا  آلا ِفْرعا قاْد جااءا والا }  :عدائهلى معاقبة أبحانه عاجلزاء: قدرته سومن صور القدرة على    
تِناا  41الن ذ ر  ) ب وا ِِبَيا  [.42،  41{ ]القمر:  م ْقتاِدرٍ   ذا عازِيزٍ  أاخْ ه مْ أاخاْذنا فا   هااك ل ِ ( كاذ 
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نصو    ناْذهابا  }  :ئهولياأرة  كذلك  ِبكا فاِإم ا  تاِقم ونا      م ن ْ ه ْم  ِمن ْ ن رِي ا 41)فاِإن   أاْو  ال ِذي   ن كا ( 
ه مْ واعا   [.42،  41{ ]الزخرف:  ْقتاِدر ونا لاْيِهْم م   فاِإن  عا ْدنا

نا ي اَّلل   ال ذِ واراد }  :املؤمنني دون أسباب  لعباده  صرة هللاب ونألحزاا  زوةحدث يف غ  ماأتمل    
 { َيًّ عازِيزااوِ كاانا اَّلل   قا لا وا ِمِننيا اْلِقتااؤْ  ي اناال وا خاَْياا واكافاى اَّلل   اْلم  ْم لاْ غاْيِظهِ وا بِ فار  كا 

 [.25:  ]األحزاب 

 :القدرة احمليطة بكل شيء
تاك  }  :اخللق  كذلك حميطة جبميعا  هنفإ  ةقطلمع هذه القدرة املو     اَّلل     َياِْت بِك م  ون وا  أاْينا ماا 
ايعاا  مجاِ  ر من هللا أبي يف  أن  فال ميكن ألحد[،  148{ ]البقرة:  عالاى ك لِ  شاْيٍء قاِديرٌ   َّلل ا ِإن  
 من األحوال.ل  حا

ي   يفر من قضافمن ذا الذي  ال  }  وقدره؟!  ئهستطيع أن  ذاا   م ك ْم ِمنا اَّلل ِ ْعصِ ي ا   يذِ ق ْل ماْن 
 {ِصَياانا   هلا ْم ِمْن د وِن اَّللِ  والِيًّا واالا   د ونا الا ُياِ ةا وا ْم راَْحا بِك    أاْو أاراادا س وءاا ِإْن أاراادا بِك ْم 

 [.17ب:  ألحزا]ا 

يست   أنومن  املوت   طيع  من  اْلما   أايْ ناماا}  ؟يفر  ي ْدرِْكك م   ت مْ تاك ون وا  والاْو ك ن ْ يِف ْوت   وٍج ر  ب      
 [.78{ ]النساء:  م شاي داةٍ 

نْ ي اق ول  } ؟اب احلس   يفر من  أحد أن  وهل يستطيع   ( كاال  الا 10ِئٍذ أاْينا اْلمافار  )ي اْوما ساان  اإلِْ
 [.12 - 10{ ]القيامة:  ْست اقار  ٍذ اْلم   ي اْومائِ كا ِإىلا راب ِ ( 11)زارا وا 

 مناذج تطبيقية:
ك قد اض القرآن يف ذكرها، جند أنه كذلاليت استف  هليةإلارة  الصور املختلفة للقدمع هذه  و   
 ثت على مر األزمان، ومن ذلك:ليت حدالصور اهلذه    ج تطبيقية كثريةمناذ  ض لناعر 



128 

 

 : ك رب سنه  ومعا عاقرًا، وهنك  مع  يحىياب زو،ته لمن إجن    ما حدث لزكراي -
أاَن     قاالا } ٌم واكااناتِ رابِ   غ الا يل  ب الاْغت  ِمنا  عااِقراا واقا ِت أا اْمرا   ياك ون   ِعتِيًّا )اْلِكِباِ   ْد   لا ( قاا8 
ِلكا كا  ٌ  ب كا ه وا عالاي  را قاالا   ذا  [.9، 8{ ]مرمي:  هانيِ 

ٌم والاْ مياْسا أاَن    تْ قاالا }  :،ود أب دون و قط  من أم ف    عيسى  خلق - ْسِِن  ياك ون  يل غ الا
ٌ ه وا عالاي  ها الا راب ِك  قا  ِلكِ لا كاذا ( قاا20والاْ أاك  باِغيًّا )باشاٌر    [.21،  20]مرمي: {  نيِ 

ثالمثائة    يف  تيةنوم الف:  اضً أيك  لومن ذ - عام وقدرته سبحانه على حفظهم أحياء الكهف 
الو يفم  وإيقاظه شاءه  الذي  وا َتاْسا وا }  :قت  ر ق وٌد  واه ْم  أايْ قااظاا  الْياِمنِي ن  قال ِب  ه مْ ب  ه ْم  ذااتا   
ال وا شِ مااواذااتا  سِ كاْلِل  ِبا ِذرااعاْيهِ ب  ه ْم  اط لاْعتا ِِبْلوا   ٌط  لاِو  لاوا ْيهِ عالا   ِصيِد  ِفراا  ْيتا ل  ْم  ه ْم  راا ِمن ْ

( ر ْعباا  ه ْم  ِمن ْ وا 18والام لِْئتا  مِ ي اتاسا لِ   ب اعاثْ نااه مْ   ِلكا كاذا (  قاائٌِل  قاالا  ن اه ْم  ب اي ْ ه ْم كاْم  اءال وا  لابِثْ ت ْم ن ْ
 [.19،  18  لكهف:{ ]الام  مِباا لابِثْ ت مْ ْم أاعْ قاال وا راب ك   ْعضا ي اْومٍ  ب ا وْ ا أا ي اْوما قاال وا لابِثْ ناا  

يعومن   - حد أن يفر كن ألمي  وأنه ال  ،رضها القرآن لقدرة اإلحاطة بكل شيءالنماذج اليت 
قولمن هللا تعاىل  يِف تاْكِبا وا  اسْ فا اِت  ي ِنا قاْد جااءاه ْم م وساى ِِبلْب ا هااماانا والا واقاار ونا واِفْرعاْونا وا }  :ه 
نْ  بِ خاْذنا الًّ أا فاك   (39ن وا ساابِِقنيا )ماا كاااأْلاْرِض وا   [.40،  39ت:  { ]العنكبو ِبهِ ذا

 م وقتلهم الناقة، فهلكذيبهت  ثالثة أايم ،زاءومه  د قوع  أن صاحلًا    :اأيضً ومن ذلك   -
يفر  أن  العذاب  استطاعوا  من  ينجوا منهوا  ا ف اعاقار وها }  :ك ذلية لكاف  مع أن املدة كانت  ؟أو 

متاات    يِف ف اقاالا  ثا ع وا  ثاالا داارِك ْم  أا   مٍ ةا  ماْكذ و وا   كا ذالِ   َي  غاَْي   )ْعٌد  نا 65ٍب  نا ي ْ أاْمر نا  ف الام ا جااءا  ا ( 
واال ِذينا صاا واِمْن خِ آمان    حِلاا  ِمن ا  ِبراَْحاٍة  ماعاه   ي اْوِمئِ وا  اْلقاوِ ْزِي  ِإن  راب كا ه وا   (66 )يز  زِ عا الْ   ي  ٍذ 
رِ ا يِف دِ ح و با الص ْيحاة  فاأاصْ   لام واخاذا ال ِذينا ظا واأا  ي اغْن اْوا فِيهاا( كا 67جاامثِنيا ) مْ هِ َيا  {أاْن لاْ 

 [.68 - 65]هود:   
 :  نيب عزيرقدرة اإلهلية اخلارقة للعادة ما حدث للللة ومن النماذج العجيب -

ق ارْ أا } عالاى  مار   قا عا   اِوياةٌ  خا يا هِ وا   ياةٍ ْو كاال ِذي  ع ر وِشهاا  أا لاى  هاِذهِ الا  َي ِْيي  ب ا اَّلل     َن   ا ِتا دا ماوْ عْ  
ا قاالا فاأامااتاه   ب اعاثاه   ث    عااٍم  ِمائاةا  لابِ   كامْ   َّلل    با ت  ثْ لابِْثتا قاالا  ي اْوٍم قاالا  ب اْعضا  أاْو  ي اْوماا  لابِْثتا   ْل 
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طا ِما ِإىلا  فاانْظ ْر  عااٍم  لاْ را شا وا   كا عاامِ ئاةا  واانْ   اِبكا  إِ ي اتاسان ْه  والِ ظ ْر  َِحااِركا  لِ آ  لاكا ْجعا نا ىلا  اِس لن  ياةا 
ا لاه  قاالا أاْعلام  أان  اَّلل ا ت ا   اهاا حلْاماا ف الام  و ْكس  ىلا اْلِعظااِم كاْيفا ن  ْنِشز هاا ث   نا واانْظ ْر إِ    عالاى ك ل ِ باني 

 [.259{ ]البقرة:  شاْيٍء قاِديرٌ 

يل والتبد  يفن التحر آن مر اىل تعهد حبفظ القانه وتعدرة اإلهلية أنه سبحلقهذه ا  ثبتي  اومم  
 [.9  ر:{ ]احلجحلاااِفظ ونا   لاه   َناْن  ن از لْناا الذ ِْكرا واِإن  ِإن  }  :بقوله تعاىل

ف القرآن، وإضافة أو حذف ولو رق الضالة لتحريورغم حماوالت الكثريين من أصحاب الف  
ن أوعد هللا حق و  د أنكلتؤ  -ضل هللابف-فشل  قد ابءت ابلأن حماوالهتم    إال  نهم  اواحدً   ارفً ح

 حدود هلا. ه القدرت

 أعمال  
 
   فضل القيام بها:ي

احي -1 اجلانب يف  هذا  تقرير حقيقة   كانأء  سوا  ،مساحة كبريةرآن  لقتل  ذلك من خالل 
ا، فعلينا وحنن هل ةقييمناذج تطبرض ع مرها يف الكون والنفس، أالتعريف آباث  مأ  ،القدرة اإلهلية
نعنقرأ القرآ ران معها، د يف استثارة مشاعجنتهوأن    ،ةمبحاوره الثالثب  جلانايش مع هذا  ن أن 

فينا،   تؤثر  آية  نكرر كل  سخ يف عقولنا، ويشكل ،زءًا ايقني ر ل مدلوهلا إىل  يتحو حىت  وأن 
 ، وزهًدا يف الناس.به اقً زيدان تعلوي ه،ثقة يف هللا ويقينًا بوعدمما يثمر   ،نناأصياًل من إميا

ء من يء.. يف حفظ السماكل شية يف  دلقدرة اإلهلية ابهر االتفكر: فمظعبادة اممارسة   -2
 ..ق ،ديدر.. يف كل خملو لنهال وايف تعاقب الليعلى األرض..    سقوطال

نتفكر يف آايت هللا املبثوثة     ر قتدملا  تدل من خالهلا على قدرةيف كل مكان ونس فعلينا أن 
ِف الل ْيِل وا ْختِ اْرِض وا وااأْلا   يِف خاْلِق الس مااوااتِ ن  إِ }  :سبحانه  تاِْري يِف وااْلف ْلِك ال يِت اِر ن  ها الالا

ث  با ضا ب اْعدا ماْوِتاا وا ا بِِه اأْلارْ  ِمنا الس مااِء ِمْن مااٍء فاأاْحيا َّلل   نْ زالا ااسا واماا أا لن  فاع  االْباْحِر مِباا ي ان ْ 
حِ  دااب ٍة واتاْصرِيِف الل ِ ك    نْ فِيهاا مِ  ٍت لِقاْوٍم اِء وااأْلاْرِض ْلا ما  الس   اْلم ساخ ِر بانْيا حاابِ  واالس  ر َيا َيا
 [.164رة:  { ]البقي اْعِقل ونا 
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أح -3 يف  احليالتفكر  دالاداث  طياهتا  يف  حتمل  واليت  املتغرية  الة  اإلهلية: ئل  كتغري قدرة 
 لربقاكالرعد و و  ،دمرةامل والفيضاانت وكاألعاصري   ا،هنو كرايح ث سوب الهبالطقس املفا،ئ، و 
وكالربا  والكنيوالصواعق،  ال،  زالز   الزلزال  وراح ضحيته ولعل  آسيا  ،نوب شرق  لذي ضرب 

اآلعش  ا  على  دليل  (1)آلفرات  وارها كل وتالشت جباملتناهية اليت تضاءلت  غري  ة  لقدر هذه 
 الومهية الزائفة.قدرات البشر  

ا  من -4 سيكون  ال  مةهملاألعمال  هللا-يت  دور كبري  -مبشيئة  هذا اإلمي  ءبنايف    هلا  ان يف 
استصحاب  هللا»ال  كرذ   اجلانب  إال  إله  احل  وله  امللك  له  له،  ال شريك  وحده  حي،  يي مد، 

 قدير«.كل شيء    و علىومييت وه

ن نسبقه ابلتفكر أ  علىن ترديده،  ية.. علينا أن نكثر مهذا الذكر مبثابة شعار للقدرة اإلهلف  
ليكون  مظا  يف القدرة  مهر  احلالة  الذكر  عن  فينطلقلقلباعربًا  بعدنها،  م  ية؛  ذلك   ويعود أثره 

 من اإلميان...إليها مبزيد  

ا   األوقات  أهم  فيهاينبغي  ليت  ومن  نردد  قبل شروق الشمس وقبل غروهبا، ا الذكر:  هذ  أن 
الوق هذين  فعلينا أن نهاالو ل  تعاقب الليية يف  هلتتجلى بوضوح مظاهر القدرة اإلتني  ففي  ر، 

 لك ما استطعنا.ص على ذحنر 

 

 ه .  1425ذي القعدة   14 –م    (2004)ديسمبر    26 كان ذلك في  ( 1)
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 رعشموذج الثاين  الن

 كيمميان ِبهلل احلاإل
يشاؤها   من مشيئة  ، فماهو احلكيم  وتعاىلبحانه   ينبغي اإلميان هبا أن هللا سن األمور اليتم  

خم من  وما  حكمة،  ووراءها  إال  حكمة    لوقسبحانه  وله  إال  خملوقاته  فهو   يفمن  خلقه، 
ملاىلعوته  سبحان خيلق    ت مْ أا }  :اعبثً   اشيئً   ناا الا ب اثاا واأان ك   عا ك مْ ا خالاْقناا أاَّن ا   فاحاِسب ْ ِإلاي ْ ت  ْرجاع ونا   ْم 
 [.116،  115ن: ]املؤمنو  {ق  ماِلك  احلْا  الْ اَّلل    ( ف ات اعااىلا 115)

 أهمية اإلميان باهلل احلكيم:
فإن  ،لب والعقا اجلانب يف القلهبذ نياليقو  قواعد اإلميانرس غ  ال شك فيه أنه إذا ما مت  امم  

و من ش  ذلك  رضا  يثمر  أن  جي  نينةطممثمثنه  وأن  يتوسكينة،  منا  الواحد  مع  عل  األقدار عامل 
أن لربه حكمة وراء كل مشيئة يشاؤها له،  وقد أيقن  ال  ومل َ تسليم،  دوء و وتنوعها هبابختالفها  

تلك احلكمة فهو يع  ن ملوإ َكم احلاستن  عتعجز  ة  قدرته البشريأن    لمتظهر  كيم شعار كل ح 
 تصب يف مصلحته.، وأن هذه احلكم  مكَ وما ختبئه يف طياهتا من ح  املؤملة  ار ألقداا يف ذلك  مب

ث اليت متر به ولكن ثقته بربه، وسابق ألحدامة من وراء ابد احلكلع تبدو أمام ا، قد النعم  ..
 هللا لتسليم بقضاءه لهذا سيدفع  له... كلقلبه وعقاين من  إلمين هذا اجلانب اك  ه به، ومتمعرفت
 .امً ـمؤلقدر ال رضا به مهما كان هذاوالبل  ،قدرهو 

الضرو   من   من  احلكهنا كان  هللا  على  التعرف  القرآري  خالل  من  ومظاهر وصو   ،نيم  ر 
والنفس الحكمته يف  .ا من اإلميانوتشكل ،زءً لتستقر هذه العقيدة يف اليقني،    ؛كون 

 عىن احلكمة:م
القرآن كثريً دحت   هذا  ث  عن  اإلمياين  اجلا   قريره ووصفه ملعىن احلكمة، ومنت  لالمن خانب 

 لعصور واألزمان.تطبيقية هلا على مر اا وسرد النماذج الرضه لصورهل عخال
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تقرير معىن احلكمة  لويتج   ئا }وله تعاىل:  يف قى  فِيِه خاَْياا   عالا اَّلل   ا واُياْ ف اعاساى أاْن تاْكراه وا شاي ْ
 [.19:  ء{ ]النساِثَيااكا 

لِغاةٌ ( ِحكْ 4 )جارٌ ْزدا ِمنا اأْلانْ بااِء ماا فِيِه م    ه مْ اءا والاقاْد جا }  له:وقو   [.5،  4]القمر:  { ماةٌ ِبا

احلكمة:من    مظاهر 
ه اليت هللا عز و،ل، وابدية كذلك يف آايته ومشيئت  خلقهكمة ابدية يف كل شيء  احلظاهر  م  
 ر:هه، ومن تلك املظاباداؤها لعيش 

 لوقات:خاحلكمة يف امل
الك  ما  كلف   هذا  ابحلقخ  قد  نو يف  تعاىل  هللا  اوَ }  :لقه  الس مااوا َّلل   خالاقا  وااأْلاْرضا   اِت 

 ي ات افاك ر وا يِف أانْ ف ِسِهْم والاْ أا }  :دف وغاية من خلقهه هل  وكل خملوق[،  22جلاثية:  { ]اِِبحلْاق ِ 
ن اه   ْرضا مااوااِت وااأْلا لس   الاقا اَّلل   ماا خا   [.8{ ]الروم:  م سامًّى جالٍ أا حلْاقِ  وا ِبِ  ماا ِإال  واماا ب اي ْ

 كان الذي ميارس فيه هذهرض هي املابلغيب، واأل  -ز و،لع-بادة هللا  لق لعفاإلنسان خُ   
قاعةدة.العبا إال  األرض  فما  العبوديةامت  .  اختبار  البشر  فيها  يؤدي  وكل  حان  على ،  شيء 
اذه لإلنس ه  خملوق  وظيفاألرض   ه علىتساعدمأ،لها و من  اليت ُخلق    ته تسهيل مهمتهن.. 

 [.29البقرة:  { ]يعااا يِف اأْلاْرِض مجاِ لاك ْم ما   خالاقا ه وا ال ِذي } :النجاح يف أدائها

امل   مفمن  خخلوقات  هللا  ا  و،ل-لقه  حيليحف  -عز  والشراب، ظ  الطعام  مثل  اإلنسان  اة 
يُ  ينيعل  له   س ومنها ما  من مله  حت  ليتكالدواب ا  ةا ويرتك العبادغل أبمور أخر ش ه احلياة، فال 

آلخمكا ختُ ر..  ن  مل  لو  الدواب  لصارت  هذه  ال    ةاحليالق  أتمل  تمل.حتُ شاقة  تعاىل.   ؛قوله 
خل من  احلكم  بعض  لا اأْلانْ عااما خالاقاها وا }قها:  لندرك  هااا  ِدْفءٌ وامانااِفع  واِمن ْ  ونا َتاْك ل    ك ْم فِيهاا 

ا  تاك ون و ٍد لاْ َتاِْمل  أاثْ قاالاك ْم ِإىلا ب الا ( وا 6)  ونا ح  تاْسرا   ونا واِحنيا ٌل ِحنيا ت رَي  ا مجاااها ( والاك ْم فِي5)
لِِغيِه ِإال    .[7 -5  نحل:{ ]الراء وٌف راِحيمٌ لا   ك مْ اأْلانْ ف ِس ِإن  راب   ِبِشقِ   ِبا
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أ،ل      املخلوقات    ومن  خلق  نر احلكم يف  هبا على   االستدالل  :حولنا يف كل مكان  ااهاليت 
و،هللا    معرفة بعبادته ابلغيب، وهذه العبادة لطالب  ه قدبحانسفهو  ل،  عز  تتمنا  ابلصورة   ن 
 به. س عبودية هلل: أعلمهملنافمثكثر ابه سبحانه حق املعرفة،  معرفتنا    ر،وة إال من خاللامل

  الدنيا ليتعرفيفلبشر أن يراه  من احد  كن ألال تدركه األبصار، وال مي  -عز و،ل-وهللا  ..  
 ه؟!فعر لنا إذن أن ن فإليه.. فكي

ــب   ــ ـــ ــــربان ســ ـــ ــــد أود حانه أخــ ـــ ــفات، وقــ ــ ـــ ــــاء وصــ ـــ ــــه أمســ ـــ ــــاىل أن لــ ـــ ــ وتعــ ــ ـــ ــــا يف ارها ومظر ع أســ ـــ اهرهــ
ــ  ، فكـــــلخملوقاتــــه ـــز و،ـــــل-ف ابهلل خملـــــوق حيمـــــل شـــــهادة تعريــ ـــرف  -عــ ـــا لنعــ ـــا أن نقرأهــ علينــ

ـــار  ـــن خالهلــ ـــا مــ ـــه ،بنــ ـا لــ ــ ـــك علـــــى عبادتنــ ـــنعكس ذلــ ِق الن  يِف خا إِ } :فيــ ما ل    ْ ِض اوااِت وااأْلارْ س     
ِتالا  اِر ْلا وا  لِ ِف الل ي      ْ وااخ      ْ تٍ الن  ه      ا اِب )َيا ذْك  ِذينا ( ال        190 أِل ويل اأْلالْب      ا ار ونا اَّلل ا قِيا  ي      ا  ام      ا

ى ج   وداا واعال      ا وِِبِْم واي ا واق  ع        قِ ن        ر ونا يِف خال      ْ ا خا  ت افاك        ا م      ا مااوااِت وااأْلاْرِض راب  ن      ا تا لاق      ْ الس       
ا ِطالا  هاذا ابا ال  ْبحااناكا فاِقناا س  ِبا  [.191، 190ن:  مراع ]آل  {ارِ ن  عاذا

خملوقات هللا  فالت   الصفكر يف  هؤالء  إدر   احلنيقاد  احلكمة من خلقهإىل  خالاْقتا ا  ما }  :ااك 
ا ِبا  ابا س  }  :س على عبوديتهم لرهبممما انعك  ؛{ِطالا هاذا  .{ْبحااناكا فاِقناا عاذا

وااأْلاْرضا ءا  اس ما لناا اقْ واماا خالا }  :حاشاه-من ابب العبث    كونا اليف هذ  اشيئً   هللافما خلق    
ِطالا ماا  وا  ن اه ماا ِبا  يمة.عظحلكم بل  [27{ ]ص:  ب اي ْ

 حلكمة من التشريع:ا
ــن مظـــاهر احلكمــــة العظو    ْلنااكا ِإال  وام  ا } :يمـــة.. الشــــريعةمـ الاِمنيا  ا أاْرس  ا ةا لِْلع  ا  { ]األنبيــــاء:راَح   ْا

 تهم.حتصب يف مصل  هللا لعباده إال حلكمة يشرعهع فما من تشري [،107

ن هذاقد  عم،  ..  ظاهر  البعضالتش   يكون  على  شدة  فيه  رمح  ،ريع  فيه  لللكنه    ،وعمجمة 
اْلِقصا }  :لقصاص يف القتلىكا { ]البقرة: ْم ت ات  ق ونا ك   اأْلالْبااِب لاعال  اِص حايااةٌ َيا أ ويل والاك ْم يِف 

 حييي الكثري والكثري.  لقليلالقصاص على احكم    بيق[ فتط179
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ا  با ك تِ }  :يل هللابالقتال يف سوك..   لاك ْم واعاساىْلِقتا عالاْيك م   ئاا راه  تاكْ   أانْ   ال  واه وا ك ْرهٌ  وا شاي ْ
ب وا شا  خاَْيٌ لاك ْم وا واه وا  ئاا واه وا شارٌّ لاك  عاساى أاْن َتِ   {  م ونا  ت اْعلا  الا  وااَّلل   ي اْعلام  واأانْ ت مْ مْ ي ْ

 [.216رة:  بق]ال

 {  مْ ى هلا  زْكا واَياْفاظ وا ف  ر وجاه ْم ذاِلكا أا ِهْم ْن أاْبصاارِ ا مِ نيا ي اغ ض و نِ مِ لِْلم ؤْ   ق لْ }وكغض البصر:    ..

 .[30: ]النور

 ت الكونية:حلكمة من اآلياا
و،ل-  هللا   اآل  يرسل  -عز  من خالل  رسائله  العايلنا  واحلكمة  الكونية،  ة من هذه ظيمت 

الل  الرسائ حلقيقة    تعريفهي  واالنتباه  وأننا سلا   يفانو،ودبه سبحانه،  ت يف أي نمو دنيا، 
ِت  } :قاهث نلحلظة   ْوِ ِإال  واماا ن  ْرِسل  ِِبْْلَيا  [.59]اإلسراء:    {يفاا َّتا

يؤدي إليه يف الغالبفهو آية طمع يف رمحته مل  ق آية ختويف ابهلل و،ربوته، وكذلك فالرب     ا 
تِهِ ْن آوامِ }  :نزول املطر  من اْلِباْقا خاْوفاا    َيا ي ْحِيي بِِه ءا ف ا لس مااِء ماا اي  ن از ِل  ِمنا ا وا ماعا طا وا ي رِيك م  

َيا  يِف ا ِإن  ِتا اأْلاْرضا ب اْعدا ماوْ   [.24{ ]الروم:  ٍم ي اْعِقل ونا ٍت لِقاوْ ذاِلكا ْلا

 كمة من اًلبتالء:احل
عباده    -و،ل  زع-  هللا   أابليبتلي  أمواهلم،  يف  صحنقص  يف  تو  أو  أعدائهم تهم،  سلط 

 تالء.بصور اال  من  ك لعليهم، أو غري ذ
اال   يفبتالهذا  حيمل  قد  مظاهر   ء  يف  تصب  عظيمة  حكم  له  لكنه  الشر   هؤالءصلحة  ه 
بعال فاالبتالء  له حكمةضيباد،  الرزق  اَّلل   }  :ق  باساطا  لِِعبااِدِه    والاْو  اأْلا لا الر ِْزقا  يِف  ْرِض ب اغاْوا 

ٍر ما   ز ِل  والاِكْن ي  ن ا   [.27:  { ]الشوراَيٌ صِ خاِبَيٌ با  هِ دِ ا ياشااء  ِإن ه  بِِعباابِقادا
 ه.بعباد  -عز و،ل-ات اليد رمحة من هللا  ضيق ذأرأيت أن    
الع  .. الذيذاأما  والنقص  ففيه حكم عظيمة،  ي  ب  به األفراد أو األمم  وذلك يف كونه بتلي 

ه ْم  واأا } :إليه  للجميع على العودة اابهلل، وحثً   رسالة تذكري اِب لاعال  خاْذنا  {ِجع ونا ي ارْ  ه مْ ِِبْلعاذا

 [.48لزخرف:  ا] 
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اظهو ف   يف  الفساد  ولكنألرض  ر  العاصني،  لعباده  هللا  من  حيمل يفعقاه  عقاب  طيب  اته  
هبمرمح واالْباحْ }  :ة  اْلِباِ   يِف  اْلفاسااد   أايْ ظاهارا  مِباا كاساباْت  الن  دِ ِر  ب ا اسِ ي  لِي ِذيقاه ْم  ال ِذي   ْعضا  

 [.41  ]الروم:{  نا و ل ه ْم ي اْرِجع  عاِمل وا لاعا 

 :ياةمن أحداث احل ةاحلكم
و،ل-  هلل   ي  مكَ ح    -عز  وراء كل حدث حيدث للعبد يف   إال  احلياةأحداث    ، فماومهمن 

ابهلل  ت  آايت  و،ل-عريف  و   -عز  وابلنفس  العظيم،  و الصغري،  قدرها  وقدره  ا درهقوابلدنيا 
ِت اَّللِ   آي  تِِه فاأا ي رِيك ْم آَيا وا }  :املهولرها ة وقداحلقري، وابآلخر   [.81{ ]غافر:  ت  ْنِكر ونا َيا

هللا يعظم قدر  أن  ه  هذا من شمثنئل فإن  اءة تلك اآلايت والرسااحد منا قر سن الو ندما حيُ وع  
ينيب إىل دار و   رعن دار الغرو اىف  جعله يتعنده، ويصغر قدر نفسه، ومن شمثنه كذلك أن جي

مناذج هذه الر ود..  اخلل ير سائل حدوث أشيومن  ن ايعلم إبمك  اإلنسان، ولو كاندها  ياء ال 
ْستا ْنت  أاعْ والاْو ك  }  :طتهحي  حدوثها ألخذ { ِِنا الس وء  س   واماا ما َْيِ ت  ِمنا اْْلا ْكث ارْ لام  اْلغاْيبا الا
عل  [188]األعراف:   حمدفاإلنسان  ابلغيب،مه  ،اهل  من شمثنه  وه  ود..  أحسن إذا    -ذا 

أحداث   مع  تالتعامل  اليت  تلك  احلياة  به    -قة  حلقياؤكد  يؤدي  نفسه   قدر  رصغاإىل استأن 
 ق الدائم بربه.تعلوال

ا..   هذه  األشيا  لرسائلومن  ورؤ ا  كاحليواانت املخيفة   ءرؤية  الملفرتسة،  واحلشرات ية  فئران 
  لنا.اية هللادا احتيا،نا حلمم ومن ثم  ؛ة ضعفناحبقيق تذكران  لةرسافهذه  املقززة، 

وميثلزان  جعالتذكري مبدا  رسائل  ومنها  ..   إرادتنا،  إنفاذ  تععن  قوله  ْمِلك  أا   ق ْل الا }ىل:  اها 
ن اْفعاالِن اْفسِ  اَّلل   ِإال  ماا شااواالا ضارًّا    ي  تر   ،ر ذلك كثريةو [ وص188]األعراف:  {  ءا   يدفمثنت 

ن تلد زو،تك ذكرًا تريد أ  ..يقظما فال تست  يف وقتاظ  د االستيق، وتريالنوم فيصيبك األرق
 .فتلد أنثى و..

فق..   التذكري مبدا  رسائل  إىل هللاومنها  إِ ْل  ق  }  : عز و،لران  أاْصبا أاراأايْ ت ْم  ْم غاْوراا حا مااؤ ك  ْن 
ماِعنيٍ   تِيك مْ َياْ فاماْن   ومي  [.30مللك:  ]ا{  مِبااٍء  الرسائل كثرية  هذه  اوأشكال  ع ميملرض جبثلها 

 ة، و...وتعطيل الداب  ،كانقطاع املاء  دادات نقص اإلمصوره، و 
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ري أحوال ا،ئ للبعض، وتغملفراق: كاملوت افوأهنا دار  رسائل التذكري حبقارة الدنيا    اومنه  ..
 الغىن للفقر.ن  للذل، وم  زالصحة للمرض، ومن الع لناس منا

 قرآنية:ج مناذ
احلو    صور  بيان  يف  القرآن  إفاضة  بقد  فكمة،  مع  تطبيقمناذ   يانأفاض كذلك يف  هلا   يةج 

 ور.صوالع  حدثت على مر األزمان

الكهفمن     ألهل  حدث  ما  ظلو   ،ذلك  ثفقد  انئمني  عام..الا  الوقت ملا  مثائة  هذا  ذا 
وملحتديًدا قليل..  فرتة  استيقظوا  ث  اذا  بعدهة  عظاماتوا  حلكم  ذلك  ِلكا }  :يمة.. كل  واكاذا

 [.21لكهف:  { ]اهاافِي با  حاقٌّ واأان  الس اعاةا الا رايْ اَّلل ِ   م وا أان  واْعدا لا ي اعْ أاْعث اْرنا عالاْيِهْم لِ 

م هللا ث أماهتم هقضية أحياوإلثبات تلك ال عث،الناس فيه الب ينكر بعض  عثوا يف زمانلقد بُ   
 .م أعينهمأب  تهم متكني الدينيمهمتهم ورؤ انتهاء بعد  

لفرعو ومن  ..   ما حدث  ابتالءات و   نالنماذج كذلك  من  القرآن    بنيم   قومه  من لنا  احلكمة 
 {  ر ونا ذ ك  عال ه ْم يا رااِت لا ٍْ ِمنا الث ما قْ ِفْرعاْونا ِِبلسِ ِننيا وان ا والاقاْد أاخاْذنا آلا } :ىلورائها بقوله تعا

 [.130:  األعراف]

موسى  ..   قصة  م  اخلضرمع    ويف  ملأبلغ  ت،  املشيئةظاهر احلكمة يف  ثال  من   بدوواليت 
الظاه الس ِفينا }  :قيةة أو غري منطؤملة مريالناحية  ي اْعما كا  فا ة  أام ا  ِلماسااِكنيا  الْباْحِر اناْت  ل ونا يِف 

أاِعيب ا دْ فاأارا  أاْن  واكا ت   وارااءا هاا  ما انا  َياْخ  ه ْم  غاْصباا  ذ   ِلٌك  واأام  79)ك ل  ساِفيناٍة  الْ (  م  ا  فاكاانا   غ الا
ي    فا أاب اوااه  م ْؤِمنانْيِ  أاْن  ماا خاَْياا ِمْنه  أاْن ي  ْبِدهلا ماا راِب     ْدنا ( فاأارا 80 واك ْفراا )ماا ط غْياانا ه  ِهقا رْ خاِشيناا 

 [.81  - 79كهف:  { ]الاواأاقْ رابا ر َْحا   زاكااةا 

ري، وهللا يريد أن دون الع،وا يريالصحابة خر كمة العظيمة يف غزوة بدر، فحللت مظاهر اوجت  
و ينتصر احلق يرييزه،  هنم ن ألائفو خوا الكفار، واملسلمون  يقاتلمني أن  املسل  د منق الباطل.. 

يستعدوا له،  مل خير،وا من أ،ل ذلك  قاا يِإن  فارِ حلْاقِ  وا ِتكا ِبِ ِمْن ب ايْ راجاكا راب كا  خْ كاماا أا }  :ومل 
لا  اْلم ْؤِمِننيا  ماااِدل و ( ُي ا 5)  كاارِه ونا ِمنا  ا ت ا   ناكا يِف احلْاقِ  ب اْعدا ماْوِت واه ْم نا ِإىلا الْ اق و سا ا ي   كاأاَّن ا باني 
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اَّلل     (6)ونا  ي اْنظ ر   ياِعد ك م   الط ائِفاتانْيِ  واِإْذ  ِإْحداى  وا أا   لاك ْم  أان  ت اواد ن اا  ذا ونا  غاَْيا  الش    كاِة ْو اِت 
ق    أاْن يد  اَّلل   تاك ون  لاك ْم واي رِ   [.7 - 5]األنفال:  { ينا اِفرِ دااِبرا اْلكا  عا ْقطا احلْاق  بِكاِلمااتِِه واي ا َيِ 

 بأمثاهلا:  ا وم بهاأعمال يفضل القي

احلتب  ت -1 مظاهر  هلا  ع  التطبيقية  والنماذج  الق  نمكمة  وردان  وحخالل  لورآين،  مت   بذا 
خت أكثرختصيص  أو  املهم  مة  املوضوع  العمل  ،هلذا  عل  مع  م  جتاوب ى  الدائم  ع الفكر 

 وك.السل  ىعل ينعكسل والقلب و يف العقله  حىت يرسخ مدلو   ،املشاعر

ي اْنظ ر وا يِف }  :لبحث عن احلكمة من خلقهاتهاد يف ااال،و  خملوقات هللا  ر يفالتفك   -2 أاوالاْ 
الس مااوا لا ما  وااك وِت  خالا أْلا اِت  واماا  اَّلل   ْرِض  أا قا  عاساى  واأاْن  شاْيٍء  ِمْن  ياك ونا   قاِد  ْن   اْقرتاابا  

 [.185ف:  { ]األعراأاجال ه مْ 

السحاب وإىل ، وننظر إىل تساعذا االهبلقها  ا ويف حكمة خفيه  كرماء ونتف الس ظر إىلفنن..  
تعاىلل شيء.. أتمل  اجلبال وإىل ك لاك ْم ِمنا   زالا واأان ْ اِت وااأْلاْرضا  وا ماام ْن خالاقا الس  أا }  :قوله 
ناا بِهِ أانْ ب ا  فا الس مااِء مااءا   [.60لنمل:  ]ا  {اِئقا ذااتا ِباْجاةٍ حادا  ت ْ

احلرأأ..   من  يت  الورو كمة  واألزهاخلق  من  د  وغريها  شمثلنباار  من  واليت  أن  اتت  تثري هنا 
يف   رؤيت  ،النفسالبهجة  بعد  اإلنسان  ف  اهلينطلق  سعيًدا؛  بروح ي  يؤدفرًحا  العبادة 

 ... وهكذا.؟!،ديدة

ينني وملاذا العر يف  ك التفك  ن ذلعظيمة.. وممن حكم  يه  ر يف خلق اإلنسان وما فالتفك   -3
تك ذلك.. أعلى من ذلك أو أسفل من    كان  وا ليف مكاهن  ر. والتفك  ؤية بعني واحدة.ن الر مل 
مكان  والتفك   يف  والفم،  ر  وتركيبيهما...  هملو األذنني  هو يف  املك  و ذا  وملان،  ال الشفتني  اذا 

 كذا.يهما... وهفاصل فاملو األصابع واليدين ووضع عظام..  يو،د هبما  

،تهاد ، واالبادهعا هللا لليت يرسلهرسائل اإلهلية ااءة السن قر  أحداث احلياة وحر يفالتفك   -4
معرفة احلكمة   ئل ناك رساهف..  ل ما مير ابإلنسان من أحداث من ورائها، وهذا يشمل كيف 

 أو رزق.مال  صحة أو  قص يفمنع ون
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 وهناك رسائل عطاء وتوفيق...  

 نسيان.والرق ة وقهر كاملرض واألعز ناك رسائل  وه..  

 هللا يف كل طرفة عني..  إىل جا فقري وحمتنه ضعيف و وأ  ،سانيف حبجم اإلنل تعر وهناك رسائ

 م.تعرف من ورائها على هللا احلكيحسن قراءهتا و والسعيد من أ
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 عشر  الثالثوذج  النم

 يزميان ِبهلل العز اإل
ـــة،لعــــزة هـــــ ا   ـــر  ي الرفعــ ــدرة والقهــ ـــاة، والعزيــــز هـــــو اواملنعـــــ والقــ  ع الـــــذي الاملنيـــــ  ،القــــاهردر، لقــ
ــب،يُغ ــ ـــــ - وهللا الــ ـــــز و،ــ ـــــز  -لعــ ـــــزة عزيــ ـــــة طمعــ ــــةلقــ انا ي رِ } :ودائمــ ْن ك     ا ز ةا فالِ م     ا ِه ي     د  اْلع     ِ ل      

يع    ا  ز ة  مجِا ـــاطر: {ااْلع   ِ ـــزة، فالمـــــن ا اشـــــيئً مـــــن البشــــر  حـــــد[، وال ميلـــــك أ10 ]فــ  :كـــــل ســـــواءلعــ
 [.65{ ]يونس: يمع  اْلعالِ ه وا الس ِميا  يعا ةا َّللِِ  مجاِ ْلِعز  اواالا َياْز ْنكا ق اْوهل  ْم ِإن  }

قوة إال     علم إال علمه، وال مشيئة لك إال ملكه، وال  وال قدرة إال قدرته، وال م،  هللا  قوةفال 
إال  مشيئته،  الإ رفعة  فاسبه    وال  يستوون  لبشر مجيبحانه،  يف ذهلم   -عز و،ل-أمام هللا  ًعا 

و،ود ذايت    وعدم  ويف  رتفعون  يشيء  قيمتهم  هس نف  لوقتابه،  إميحيد  عنده  فإن  اهنم دها 
ا}  :وتقواهم م ْؤِمِننيا لاوْ عْ أْلا واأانْ ت م   ت ْم  ِإْن ك ن ْ عمران:  نا  ]آل  فالعلو عند هللا مرتب139{  ط [، 
ق  فإذا نقص  ابإلميان، يهوي  عند ر مة العبد  ينقصت  ِلْل عالاْيِه ماْن َياْ وا }  :اشيئً ف  اشيئً به وظل 
 [.81]طه:  {  ىف اقاْد هاوا   غاضاِب 

 يز:العز ان باهللأهمية اإلمي

 ن كل صورم بدذا اجلانب املهم له دور كبري يف ختليص العخ هبسالرا  ميق واليقنيان العاإلمي   
الع مثل  يدعيها،  اليت  الزائفة  ابملالالعزة  و ابملنصب أو ابلثياب أو ابلسبق أ  أو  أو ابجلاه  زة 

 ... أو لابجلما أوأو ابلقوة   أو ابلنسب أو األصدقاء ابللغة

منه العزة، فهو بدونه لتمس ه يموال ابب  ىكسرًا علاًل منتطرحه ذلي كذلك أهنا  من فوائدهو ..  
 ء.وة.. ال قدرة.. ال علم.. ال أي شيل.. ال قما قيمة له.. ال ال

مثاره..   واملباهع  ب  تُـ ا  أهن  اأيضً   ومن  العبد التفاخر  عن  والتكد  ومل َ اة  ال ومن   رب على اآلخرين، 
يقة ما نفسه حقوقت  ليف ا  ، ويرامه احلقيقييرا العبد حج  العزيز  ابهللان  ق اإلميعم  خالل

 ا شاء.عها عنه لرفعها وقتملو شاء أن يرف  عاىلوتأسباب، وأنه سبحانه و  مواهب  حباه هللا من
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نفس   ،وةملر ر ااومن الثم..   يذل   ..ليل مثلهه لعبد ذكذلك: عدم التذلل للمخلوقني، وكيف 
اإنه   املعرفة  عز  واألمر كل  ميلك   الذيلعزيز  ابهلل  شيء،  و وحده كل  بيده،  يد مقال  هله 

 ت واألرض.السماوا

الومنه  .. هذه  ومبعث  الكافرين،  على  العزة  إىله  عزةا  االنتساب  و،لو  عز  هللا  وليس    ،
يرا الكافر على حقيقته عبًدا ذلياًل مهاملف  ،اتيًّ اذ  اشيئً مبعثها   بكفره..    عندااًن  ؤمن  راه يهللا 

 «.اشيئً وي يف الكون  اال يس   ن ديمن غري»واملرء   :ددفري 

 اإلهلية:   ةزالع صور  من

 ومن ذلك:  ة،لرفعة تشمل كل اجلوانب اليت هبا تكون اور اإلهلية للعز الصو 

لك: عزة
 
 امل
و،ل-اهلل  ف ال  -عز  شا س بْ فا }  :لهككون ميلك  مالاك وت  ك لِ   بِياِدِه  ال ِذي  وا حاانا  ِإلاْيِه ْيٍء 
 .[83]يس: {  ونا ع  ْرجا ت   

ْمت ْم وا ال ِذينا زاعا ق ِل اْدع  } :ذرةل ثقالو مو ه ميلك أي شيء مهما كان حجمه د غري حال أو   
اَّللِ  الا   ِمثْ قاالا لِ مياْ ِمْن د وِن  ْرِض واماا هلا ْم فِيِهماا ِمْن ِشْرٍك يِف اأْلا    واالا ر ٍة يِف الس مااوااتِ ذا   ك ونا 

ه مْ   ماا لاه  وا   .[22: { ]سبمثظاِهَيٍ   ِمنْ ِمن ْ

والرسل  املال  حىت   الواألنبياء.ئكة  الكون  ائً شيون  لكمي  .  هذا  ِمنا }  :يف  لاكا  اأْلاْمِر لاْيسا   
 [.128{ ]آل عمران:  شاْيءٌ 

ك مْ  مِ آت وه مْ وا }  :عز و،للك هلل ا وما حولنا م  نفكل ما يف أيدي     {  ْن مااِل اَّللِ  ال ِذي آَتا

 [.33ور: ]الن

سبيل لى  ع  -ل،عز و -بات ومنح من هللا  إال ها هي  فممنتلكها    من أشياءندان  ما ما عأ  
على سبعااإل وليست  مبرة  احلقيقي،  امللك  وتعاىل  يل  أنه سبحانه  مالعىن   ،قيقياحل  كهاهو 
هاارْ ث  اأْلا ن  َناْن  نارِ إِ }  :ال حمالة ؤول إليهوست  [.40{ ]مرمي:  ضا واماْن عالاي ْ
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ِك  اْلم ْلاِلكا  الل ه م  ما ق لِ } :اءعطاملنع وال ه احلق يفوحدملطلق، له  اامللك  ا  صاحب هذهو  و   
 كا اْْلاَْي  ْن تاشااء  بِيادِ ِذل  ما ْن تاشااء  وات   ما ز  وات عِ  ْلم ْلكا ِِم ْن تاشااء  ْن تاشااء  وات اْنزِع  ااْلم ْلكا ما   ْؤِت ت   

 .[26ان:  مر { ]آل عِإن كا عالاى ك لِ  شاْيٍء قاِديرٌ 

س ول ه  أاْمراا أاْن اَّلل   وارا   قاضاىذاا  م ْؤِمناٍة إِ الا  م ْؤِمٍن وا كاانا لِ   اواما }  :التشريعاحلق يف    وله وحده..  
 [.36{ ]األحزاب:  رِِهمْ أامْ ِمْن  ونا هلا م  اْْلَيااة  ياك  

ي  وله وحده احلق يف أن..   ت اْعلاْم أان  اَّلل ا لاه  }  :غفريعاقب أو  ْرِض اأْلا  وا مااوااتِ الس    ك  م ْل  أالاْ 
 .[40{ ]املائدة: شاْيٍء قاِديرٌ عالاى ك لِ    وااَّلل   ِلماْن ياشااء   ر   فِ  واي اغْ  ياشااء  نْ ي  عاذِ ب  ما 

 عزة القوة:
ابا أان  اْلق و ةا   م وا ِإذْ لا ْو ي اراى ال ِذينا ظا والا }  :لك القوة مجيًعامي  -،لعز و -اهلل  ف    ي اراْونا اْلعاذا
يعا َّللِ ِ   [.165: ]البقرة{  ا مجِا

تو،د     الكو   يفقوة  وال  قغن  هذا  يفوتهري  نراها  قوة  وكل  شك صافق  خملو   ،  ال  حبها 
فال  ي و،ل،  عز  هللا  من  ابهللستمدها  إال  قوة  وال  أتم.حول  تعاىل  ل.  ال ِذي اَّلل   }  :قوله   

باةا و ٍة ضاْعفاا واشا ب اْعِد ق     ِمنْ  جاعالا ةا ث    جاعالا ِمْن ب اْعِد ضاْعٍف ق  و  ث    ضاْعفٍ  خالاقاك ْم ِمنْ   {ي ْ

 .[54  :الروم] 

ت   نراها  قيقة القحلنا    ؤكدفاآلية   هو  لشباب، وأن الذي يعريان إايهاأبداننا حال ايف  وة اليت 
 منا عند التقدم يف السن. خذها، وأنه سبحانه أيهللا

منو غر فامل   بقوته  قو   ر  لديه  أن  يظن  الذي  هو  فيماو   ذاتية،ة  البشر  من   حباه هللا  ينخدع 
 .ك له.ا ملوة ويظن أهنأسباب الق

   العلم: عزة
أاَّن اا يِف والاوْ }  :لم مجيًعاعنده الع  -عز و،ل-  اهللف   أا     ِمْن شاجاراٍة  ه  د  واالْباْحر  ميا    مٌ ْقالا اأْلاْرِض 

عاة  أاِْب    [.27لقمان:  { ]حاِكيمٌ زِيٌز   عا ن  اَّلل ا داْت كاِلماات  اَّللِ  إِ  ماا نافِ رٍ ِمْن ب اْعِدِه ساب ْ
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م   يتعلفما  علم  ان  مصدرهنساإلمه  هللا  من  إال  لا س ْبحاا  قاال وا}  :ن  ِعْلما  الا  مااناكا  ِإال    ناا 
يوال  ،  [32{ ]البقرة:  عال ْمت اناا يط ونا   واالا }  :من علم هللا إال ابهلل  ايئً شعرف  يقدر أحد أن   َيِ 

 [.255ة:  { ]البقر ِبشاْيٍء ِمْن ِعْلِمهِ 

 القدرة: عزة

ومالقدرة كلهف   هلل،  قدرة  ا  من  إالمل  هاانر ا  املخلوقات  من  ويستمدهاخلوق  عز   من هللا   
والنار على اإلحراقلبذرة على اإلنبو،ل.. فقدرة ا لى والشمس عى اإلرواء،  ء علملا، واات، 
والدفء  ى البطش،عل  ة، واليدم، والعني على الرؤين على الكالالس وكذلك قدرة ال  ،اإلضاءة 

على و... ك  واألذن  مستالسمع  ذلك  هللال  من  و -  مد  آبن  -،لعز  وآاًن  بلحظة   :حلظة 
ه وا  واأان  } واأابْكا ه   )أاْضحاكا  واأان ه  43ى  واأا   (  أامااتا  قدرة   [44،  43  نجم:]ال{  ْحيااه وا  فال 
 خلوق إال ابهلل.مل

 عزة القضاء:
ماا وا }  :مشيئة إال به.. فال  يئهاذ مش واه إنفلك أحد سه ال ميئز يف قضاعزي  -عز و،ل-  هللا
إِ تاشاا ياشااءا اَّلل   أا   ال  ء ونا   فبعلم هللا وإذنهيء حيدث يف الكون  [.. فكل ش30نسان:  { ]اإلْن 

 .[112ام: { ]األنععال وه  ماا ف ا كا راب     شااءا والاوْ } :ومشيئته

 عزة الرمحة:
يرحمخزائن الر   -لو،عز  -  هلل ضعها يف قلب من ه، ويعباد  من  ا من يشاءهللا هب  محة كلها، 

ها لعبد فال ، وإذا منح[159ن:  { ]آل عمرا هلا مْ ٍة ِمنا اَّللِ  لِْنتا راَْحا   اما بِ فا }  :من عباده  يشاء
يسلبهألميكن   أن  منه،  حد  منعوإا  عن  عبها  أن  ن  ألحد  فال ميكن  لهد  ماا }  :يستجلبها 
لِلن  اَّلل   ي اْفتاِح   ِمْن راَْحا   لا ا مي ِْسْك فاالا م  واما   هلاااكا   ِم ْسِ ٍة فاالا اِس   واه وا اْلعازِيز  ْعِدهِ ب ا   نْ ه  مِ ْرِسلا 
 [.2]فاطر:    {ِكيم  احلْا 

 عزة النصر:
منالف   ال  هللا  عند  من  الب  نصر  إِ ْصر  الن    واماا}  :شرعند  اَّلل ِ   ِعْنِد  ِمْن  عازِيزٌ ال   اَّلل ا  ِإن     
]األِكيمٌ حا  يتفالت األسباب  مهما كان[، و 10نفال:  {   فهي يف  ،ا طرف على آخروق هبيت 
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آياةٌ ْد كاانا لاك ْم  قا }  :ه وحدهر من عندالنصر، فلقد ،عل سبحانه  لب النصتستج  ال  النهاية
ي اراْونا   سابِيِل اَّللِ  واأ خْ يِف   تِل  ت  قااتاا فِئاةٌ  ت اقا يِف فِئ اتانْيِ الْ   ؤاي ِد  ي   وااَّلل    ْلعانْيِ ْم راْأيا اِمثْ لاْيهِ   مْ راى كااِفراةٌ 

 [.13ل عمران:  { ]آارِ ةا أِل ويل اأْلاْبصا  لاِعِْبا ِلكا ذا    ِإن  يِف ناْصرِِه ماْن ياشااء  بِ 

با لاك ْم ص رْك م  اَّلل   فاالا غاالِ ي انْ  ِإنْ } :من عند هللادأ  يؤدي إىل النصر إال ويب  فال يو،د طريق  
 [.160{ ]آل عمران:  هِ  ب اْعدِ نْ ص ر ك ْم مِ ِذي ي انْ ْن ذاا ال  ك ْم فاما لْ ذ  واِإْن َياْ 

 :دايةهلالنور وا عزة
و،لع-اهلل  ف   الوحيد    -ز  املصدر  الس هو  واأللنور  فيهنرض  ماوات  ن ور  اَّلل   }  :وما   

 ،رهبحانه، فال نور إال نو [ والكون كله ظلمة بدون نوره س35:  النور{ ]وااأْلاْرضِ ِت  الس مااواا
 { اء   ياشا نْ ما  ن ورِهِ ي اْهِدي اَّلل   لِ }  :انهسبحنوره  د من  ستمإال ويُ ض  و،ه األر ر على  وما من نو 

 [.35النور: ]

ـــة إىل احلـــــ نـــــور البصـــــري النـــــور:  ومـــــن أهـــــم صـــــور   ـــاهلل ة واهلدايــ ـــز و،ـــــل-ق، فــ و الـــــذي هـــــ  -عــ
راحا اَّلل   } :لإلســـــالمر لصـــــدو رح اشـــــ ري القلـــــوب ويينـــــ  ْن ش    ا ْدراه  ِلْلِ أافام    ا ِم ف اه      س    ْ  ص    ا ى  وا الا عال    ا
 [.22زمر:  ل]ا {ب ِهِ وٍر ِمْن را ن  

ِْدي ماْن أا ِإن  }  :همة سواهامل  هبذه  وال ميكن ألحد أن يقوم   اَّلل ا ي اْهِدي  والاِكن   ْحب اْبتا كا الا تا
 .[56لقصص:  { ]اماْن ياشااء  

ا،تمعول   فإنه  لهم  بشر كال  و  هدايته  وأرادوا  واحد  ر،ل  يهتدي إال  على   :هللا  ءشاإذا  لن 
أا وا } ن از  لاْو  ِإلا ن  ناا  الْ يْ لْناا  ئِكاةا واكال ماه  ِهم   ام  ماالا وا  ماا كاان   ق  ب الا عالاْيِهْم ك ل  شاْيءٍ   شاْرنا تاى واحا ْلماوْ  

 [.111{ ]األنعام:  ْم ُياْهال ونا راه  ْكث ا  أا لاِكن  شااءا اَّلل   وا ِإال  أاْن يا لِي  ْؤِمن وا 

 ة احلكمة:عز
 عز-  ه الصور مجيًعا، فاهلللتتوج هذكمة  ورة عزة احلللعزة أتيت صلفة  ملختلصور ااه  مع هذو   

العزةو   ،شيء  ميلك كل  الذي  -و،ل وخزائن  مفاتح  ف عنده  سبحانهكلها،  يف   إنه  حكيم 
ف لعبادعزته..  الرزق  قهره  وبسط  حبكمة،  و حلك  بضهوقه  حبكمة، هدايمة،  إضالله  أو  ته 
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ز  اْلعازِي ه وا   الا ِإلاها ِإال   ياشااء   كاْيفا أْلارْحاامِ ر ك ْم يِف اي صاو ِ   ِذيال  ه وا  }  :به حبكمةومغفرته أو عقا
 [.6]آل عمران:  {  ِكيم  احلْا 

   رآنية:مناذج ق

القرآأ   تطن  فاض  مناذج  ذكر  لصو يف  وأفابيقية  املختلفة،  العزة  بياكذلك يف  ضر  من  اذج ن 
 يتهم.هنا نتذاتية وكيف كا للمغرتين الذين تومهوا أن هلم عزة

قوة  نه الأبني هلم مجيًعا لي لناسبه ا هللاالذي حتدا املثال   :لعزة القوةالتطبيقية  من النماذج  ف  
قوته أاي   }  :إال  الن  َيا  ض رِ هاا  فااْستا اس   ماثاٌل  ال ِذينا    ِمع وابا  ِإن   مِ تاْدع  لاه   د  ونا  لاْن ونِ ْن  اَّللِ    

ِبا والا  ْل ق وا ذ ِبا ئا ه م  الذ  ْن ياْسل ب ْ لاه  واإِ   او ِو اْجتاماع  َيا اِلب  ع فا الط  ه  ضا ِمنْ   ْست اْنِقذ وه  ا الا يا ِباب  شاي ْ
 [.74  ،73: { ]احل قاِويٌّ عازِيزٌ  لا ْدرِِه ِإن  اَّلل ا  حاق  قا ا اَّلل ا ( ماا قادار و 73طْل وب  )اْلما وا 

أم ع..  اا  خاصية  سلب  يف  ،لية  ظهرت  فقد  القدرة  الن  إلحراقزة  إم  ،رامن  دها داوعدم 
ر  ك و   ا َيا ْلنا ق   }:  إبراهيم  فار حرق  حني حاول الكعلى ذلك  ة  ابلقدر  ماا داا وا ين ب ارْ نا ساالا

 [.69نبياء: { ]األيما عالاى ِإبْ رااهِ 
ذبح ابنه إمساعيل   م  براهيع عندما أراد إطلسكني ابلقدرة على القاد اكذلك عدم إمدو   
 نفيًذا ألمر هللا..ت

ت  ج.. ومن النماذ  فعند ا  حملمد    اء، ما حدث عزة القضبني  اليت   ركونش قد أراد املهلجرة، 
و ولكن هللا  قتله،   وهجرتهتعاىل  سبحانه  جناته  أرادفكان  ،  أراد  ال  واِإْذ  }  :ما  ِبكا  ْك ر   نا ِذيميا
ْرِج وكا وامياْ  أا ل وكا وكا أاْو ي اْقت   لِي  ثْبِت  كافار وا  ْك ر  اَّلل   وا ْو َي   {اِكرِينا  اْلما خاَْي   َّلل   اك ر ونا واميا

 .[30]األنفال:   

من..   عزة  ومن  الر لرمحااذج  جناة  وهودوص  سل كنوحة  ابلرمحة،  السالم  عليهم  احل   وإصابتهم 
ناا ه وداا واال ذِ نا نا  م ا جااءا أاْمر  والا }  :هم العذاب املبنيم من الذين حق عليدون غريه  اإلهلية ينا ي ْ

مِ ي ْ ا وانا  ن  مِ  ةٍ آمان وا ماعاه  ِبراَْحا  اٍب غالِيظٍ نااه ْم   [.58  { ]هود:ْن عاذا
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احلكمةوتتج   عزة  ب  لى  غزوة  ي  واإِ }  :دريف  الْت اقا ْذ  ِإِذ  ت ْم  رِيك م وه ْم  أاْعي  ي ْ قالِيالا يِف   ِنك ْم 
 [.44  ]األنفال:  {اأْل م ور   ع  ت  ْرجا والا واِإىلا اَّللِ   أاْمراا كاانا ماْفع  َّلل   يا اأاْعي ِنِهْم لِي اْقضِ   واي  قال ِل ك ْم يِف 

اهلداي   عزة  فتتمثلأما  آمامرأ  يف  ة  اليت  فرعون  و،و ة  رغم  أنت  مدها يف  ابلكفر ،واء  فعمة 
 يهما السالم.وط علح ولميان زو،يت نو يف عدم إ مثل كذلك والضالل، وتت

ول ، ومن نز تاهلم مع املؤمننيبدر من نزول املالئكة وقيف  حدث    من مناذج عزة النصر ماو ..  
وغملا من  ري  طر،  الذلك  ذلالتمثييدات  ومع  تكنغيبية،  مل  النهذه    ك  هي سبب  صر األشياء 

فالنصراحلقيقي ِغيث ونا  تاْستا ِإذْ }  :حانهأخربان سبله، كما  ن عند هللا وحده ال شريك  كان م  ، 
ئِكاِة    د ك ْم ِبِاْلٍف ِمنا  ِم ِ أاين ِ فااْستاجاابا لاك ْم  ك ْم  راب   اَّلل   ِإال  ب ْشراى  عالاه  ا جا ( واما 9)  نيا م ْرِدفِ اْلماالا
 [.10، 9ل:  ]األنفا{  حاِكيمٌ    عازِيزٌ  اَّلل ا ِمْن ِعْنِد اَّللِ  ِإن  ال  ْصر  إِ واماا الن     بِِه ق  ل وب ك مْ ِئن  لِتاْطما وا 

منو ..   عزة  من  األاذج  غزوة  يف  حدث  ما  عندمالقوة  هللاحزاب  ألقى  قلوب ا  يف  الرعب   
هلعخائ  بحوافمثص  ،ملشركنيا أماكنهم    ؛نيفني  من  يفرون  ،علهم  حيو ويعودمما  أتوان   :ث 
اَّلل   } ي اناال وا خاَْيا بِغا   ال ِذينا كافار وا  واراد   لاْ  واكافاى  ْيِظِهْم  اْلم ْؤمِ اَّلل   ا  اْلقِ   اَّلل   قاِوَيًّ واكاانا  تاالا  ِننيا 
 .[25زاب:  ]األح{ اعازِيزا 

 ئفة:مناذج للعزة الزا
عر و    القمع  يعرض كذلو لنماذج    نآر ض  فإنه  اإلهلية  العزة  الذين   اذجمنك  صور  للمغرتين 
أسباب دعوا  اخن من  لديهم  هبا    نواوظ  ،مبا  يرتفعون  أو  ميلكوهنا  غريهم،  أهنم  هذه   ومنعلى 

االالنماذج:   و منوذج  الغرتار  ابملال  العزة  قزائفة  يف  ِإَّن ا قا }  :ارونويتمثل  أ وتِيت ه   الا  عِ ا  ْلٍم عالاى 
 [.78  ]القصص:{  يْندِ عِ 

ابألوالد  ..   االغرتار  اجلنتنيضيالو ومنوذج  وميثله صاحب  ف اقاالا وا }  :اع  مثااٌر  لاه   ِلصااِحِبِه كاانا   
َي ااِور   أاكْ واه وا  أانا  مااه   ِمْنكا  وا ث ار   ن ا الا  لِن ا وا ظااواداخالا جان  تاه  واه  (  34فاراا )أاعاز   ا ْفِسِه قاالا ما ِلٌ 
أانْ أاظ ن   ا )أا   هاِذهِ   يدا تابِ     أاظ ن  الس  35بادا اِجدا ت  ِددْ قااِئماةا والاِئْن ر    ةا عا ا( واماا   خاَْياا ن   ِإىلا رايبِ  ألا

قالابا  هاا م ن ْ  [.36-34{ ]الكهف:  اِمن ْ
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ل وا اقِ  واقا َْيِ احلْا أْلاْرِض بِغا وا يِف اْكِبا  فاأام ا عااٌد فااْستا }  :اد.. قوم عغرتار ابلقوةاالومن مناذج  ..  
 .[15{ ]فصلت:   ِمن ا ق  و ةا أاشاد  ْن ما 

 الرؤية:  وحوض
مفو    يستقر  الكي  فلهوم  األذهان  يف  اإلهلية  ععزة  لإلنسان  يكشف كذلك  القرآن  ن إن 

وأنحقيقته ميتلك عزة ذ،  ال  فمثصله هو ااه  والتية  وحىت ال من ذهب وال فضة،  رتاب..  لطني 
والفال فلن  أصل  امه  ضة إن كاانذهب  أا خا }  :ن دون موالهن العزة مم  اشيئً   له  يضيفاه   ْلقا وابادا
نْ   .[8،  7:  السجدة{ ]لاٍة ِمْن مااٍء ماِهنيٍ الا جاعالا ناْسلاه  ِمْن س    ث    (7سااِن ِمْن ِطنٍي )اإلِْ

 أنه ضعيفذرة، و  ة عني، وفقري ال ميلك مثقالفبعد طر   علم ما سيحدث له يوأنه ،اهل ال  
 دته.يع إنفاذ إراال يستط  وعا،ز

حأذا    نكا  فمن   فقريًااقبلعو ابومن كان ،اهاًل    ؛قريصل  فليس  ،   الله إ  ضعيًفا، عا،زًا، 
 زة.لعوعنده مفاتح الغيب، وخزائن ا  ،التذلل ملن ميلك كل شيء

 
 
 وبأمثاهلا:بها    فضل القيامأعمال ي

ا  عتب  ت -1 اإلهلية  مظاهر  مع    يفلعزة  جتااال،تهاالقرآن  يف  م  وب د  العاطفة حىتالفكر   ع 
ويتشابك هذا املديف اليقني  لوهلامديستقر   لب، كل ،زءًا من إميان القويش ع املشاعر  ول مل، 

 كثر لذلك.أبذا لو مت ختصيص ختمة أو حو 

ذاتية؟« -2 عزة  لك  اإل،ا  »هل  هذاميكننا  عن  القرآن  السؤال  بة  واكتشامن خالل  ف ، 
 ابة.حقيقتنا من خالل تلك اإل،

أبعال -3 عماقيام  تعرب  حقيقتنا،  ل  الو ن  الد  واحأن  بلباسه أويفضل غري   منا   و،اهه أ  ه 
فالكل سواءمال للعزيز  ه،  أذالء  والكل  والكل سواء يف ع  هسبحان،  م امتالك شيء دوتعاىل، 

 لغري.به على ا عتزاز والرفعةذايت ميكنهم اال
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احلو    هذه  ترسخ  أكلكي  القيقة  املناسب  من  فإن  وأكثر  أبثر  املقيام  من   ،تواضعنيعمال 
م املساكنياجللوس  لك ، وكذميز على أحدالت  بوائجهم، وعدم طليف قضاء ح  والسعي  ،ع 

 ذلك من صور التواضع.  وغري  ...هاة أو التفاخر بشيءااملب خدمة اآلخرين، وعدم

والاقاْد } :سن التذلل لهز أييت حبب ما عند العزيفاستجالز و،ل:   عيف التذلل هلل  بالغةامل -4
اصاراك  نا  بِ َّلل   م   واأا   أاذِ باْدٍر  ]آلةٌ ل  نْ ت ْم  أ،ل     [.123عمران:    {  السجود  صور  ومن   ؛التذلل: 

 [.19  { ]العلق:وااْقرتاِبْ ْد  وااْسج  } :ن ربه وهو سا،دملعبد ك فإن أقرب ما يكون الذل

 قيمة لنا إال به.  وأنه ال  ذلل هلل عز و،ل،لغ يف إظهار التاواملقصد أن نب   

زة  ع، فالاشيئً من األمر    ميلكون  لنا الألهنم مث  ؛ن الناس بعزةم  نريدها  ياء اليتطلب األش -5
 خناف وحنذر.. نعز مملقه مجيًعا، وهللا ألها هلل، وهللا أعز من خك

بدون هللا   اشيئً ال نساوي    كوننا  تعبريًا عن  "إال ِبهللال حول وال قوة  "ر  ذك  اإلكثار من -6
 و،ل.  عز
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 لنموذج الرابع عشرا

 ميدلغِن احلِبهلل ا  اإلميان
و،ل-  هللا   أبنه  -عز  نفسه  احل  وصف  بذاتهسبحانه  فهو    ميد،الغين  يُطع مقائم  وال   .. 
يعا  ْم واماْن يِف وا أانْ ت  ِإْن تاْكف ر  }  :رينلكافعليه.. ال يضره كفر اار  ال جيُ طَعم، جيري و يُ  ا اأْلاْرِض مجِا

يدٌ  لا فاِإن  اَّلل ا   [.8{ ]إبراهيم: غاِِنٌّ َحِا

ت  ِإْن أا }  :ائعنيطاعة الطه   تنفعوال    ت ْم أِلا ْم أاْحسا ْحسان ْ ْ ف الاها ف سِ ن ْ ن ْ  {اك ْم واِإْن أاساْأت 

 .[7]اإلسراء:   

 عاِن اَّلل ا لاغاِِنٌّ ن اْفِسِه ِإن    لِ ا ُي ااِهد  دا فاِإَّن ا واماْن جااها }  :ينتفع بشيء من ،هاد اجملاهدينال    ..
 [.6{ ]العنكبوت:  اْلعاالاِمنيا 

أان ْ }  :فقنياملن  إنفاقوال  ..   هاؤ الا هاا  ت  ت ْم  فاِمْنك  ْنفِ ت   لِ   عاْونا دْ ِء  اَّللِ   يِف سابِيِل  ي اْبخال  ق وا  ماْن  ْم 
 [.38{ ]حممد:  قارااء  واأانْ ت م  اْلف    اْلغاِِن   ِه وااَّلل    عاْن ن اْفسِ ْبخال   ي اْبخاْل فاِإَّن اا ي ا مانْ وا 

 َّن ااإِ فا ك ْر  واماْن ياشْ }  :صية هو مرتكبهاعرر من املضا، واملتهستفيد من الطاعة هو صاحبفامل  
 [.12{ ]لقمان:  دٌ ي اَّلل ا غاِِنٌّ َحاِ ك ر  لِن اْفِسِه واماْن كافارا فاِإن  ياشْ 

 صلحتك.الحك مل.. صفسك.. إحسانك لنفسك سعيك لنلك أن معىن ذ   

عل العبد أن جيشمثنه ن من فإ ،بالقل  عميًقا راسًخا يفبح إمياانً  العظيم عندما يصهذا املعىن  
به عل  ؛و املستفيد األول منهنه هأبا  رً ، شاعمستصغرًا عمله  دوماً  ى أحد، وال ومن ث ال مين 

 ربه.منزلة عند  هه بيظن أن ل

 :لعابدالكون ا
هذا املدلول او    يؤكد  فاهلللتعرف على هللامما  يف مده من  يسبحه وحي  -عز و،ل-   احلميد، 

واأل مِ }  :وهنارًالياًل    رضالسماوات  شا واِإْن  ِِبا ْن  ي سابِ ح   ِإال   ت اْفقاه ونا لاكِ وا   هِ دِ مْ ْيٍء  الا  ْن 
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شمثنه ن هذا من  إف  ،هللالعبد على عبودية الكون    فر  ، فإذا ما تع[44اء:  { ]اإلسر تاْسبِيحاه مْ 
جيعل بلمستصغرً   امً دو ه  أن  مهما  أعماله  مهما ا  وتسبيحه  ومل َ غت،  يقر   كثر،  وهو  قوله ال  أ 

لاه  ت ساب ِ : }ىلتعا الس ْبع  وااأْلا الس    ح   ح  ِِباْمِدِه فِيِهن  واِإْن ِمْن شاْيٍء ِإال  ي ساب ِ ماْن   وا ض  رْ مااواات  
 .[44اإلسراء:  { ]غاف ورااماا   ِإن ه  كاانا حالِيمْ يحاه  الا ت اْفقاه ونا تاْسبِ  ِكنْ والا 

عر مرتفع ت ست علبة ذايا، واشرت لو ىل ابئع احلفذهبت إرضى أحد امل يل أنك تريد زايرةخت  
ا هذه نه عندما ير أبريض، ويف الطريق حدثتك نفسك يقك املدص  ىلإا  وأخذهتا وانطلقت هب

فمالعلبة القي   زهو ميتلكك يه والوعندما وصلت إل  ..و.ه،  عنديسر بك، وسرتتفع منزلتك  س ة 
تُ  بك  قيمثكشرات العلب األبعفا،مث  إذا  ل ه  ؟!هاوقتك  عور ذا سيكون شة من علبتك.. مار 
 ؟!اشرتيتهوك وإعجابك مبا  سيستمر ز 

نتعرف على هللاينبغ  اتهذ  مراأل   قد ن  ي أن حيدث لنا عندما  فنحن   ت عايصلي ركاحلميد.. 
ر ابلزهو هللا.. هذا الشعو ه املنزلة عند  علي  عظيًما نستحق  اشيئً نا  لفع  أننا  حينهاابلليل ونظن  

دا قرآن، وتعرفنا على م احلميد يف الالغين  معىن  ما عشنا معسيذهب ويتالشى إذا    جبوالعُ 
له  من  صورى  وعل  ،عنا  هللا  تغناءاس الكون  يِف ي ساب ِ }  :عبودية  ماا  َّللِِ   وااِت واماا يِف االس ما   ح  

 .[1{ ]اجلمعة:  يمِ زِيِز احلْاكِ ْلعا ْلماِلِك اْلق د وِس ا ااأْلاْرضِ 

عل   إذن  متكني  فلنعمل  املعىن  ى  مهذا  عقو اإلمياين  و ن  ألنفسنا لنزداد  وبنا  قللنا  استصغارًا 
 قوم هبا.ن  يتلا اوألعمالن

هو     املعىن  هذا  على  للتعرف  مصدر  أفاض يفوأهم  الذي  معىن )هللا   نعاحلديث    القرآن 
وصو الغين وكذلك   ر(  عباده،  عن  احل  غناه  عميد  معىن  سومظاهر  له  الكون  بحانه، بودية 
لووحبذ ل  ا  ختمة  خصصنا  ختماتناذلك  وا،تهمن  مع القل  تفاعليف    دان،  الفكر  مع  ب 
 آايهتا.
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 امس عشرْلج اذ النمو 

 و هللا أو النارعف
اإلميانو    من  بنا  املستهدف  لوبنا أبنه لن  قيفيف عقولنا، واإلميان    نيء اليقهبذا اجلانب هو 

 أو النار. جمها، فإما عفو هللامهما كان حنا أعمالنا تنجي

وثيقانب له اهذا اجل  .. ا نعلي  هاب، ابعتبار أن معرفة حق هللا الو ابهلل  ميانإلجبانب ا  رتباط 
النعم() الوفاء  و  ،حق  على  قدرتنا  عدم  من  أبنه    سيؤدي  بهأتكدان  استشعاران  أمإىل  ل ال 

 تنا.سببًا يف جنالنا مهما بلغت فلن تكون وأن أعما   عز و،ل،هللا أمامنا إال عفو

 تنجينا أعمالنا:لن 
العحقان    -و،لعز  -  هلل   أوامر   حق  عبد:لى  نعمهطاعة  شكر  وحق  نعمة   فكل  ...ه، 
هلا  ع للبها هللاهو  م ونا تِك ْم الا ت اْعلا اْم ِمْن ب ط وِن أ م ها ْخراجاك  وااَّلل   أا }  :الشكر  أال وهو  لمقاببد 
ئا  لاك م  الس ْمعا وااأْلابْ ا واجاعالا شاي ْ  [.78:  حلالن{ ]ونا ِئداةا لاعال ك ْم تاْشك ر  اأْلافْ صاارا وا  

 ى ِنسااءِ  وااْصطافااِك عالا واطاه راكِ   اْصطافااكِ   اَّلل ا ن   إِ  ماْرَيا   َيا }  :دةلشكر: العباصور ا  أ،ل   من  و 
عماْلعاالاِمنيا  ]آل  ش[،  42ن:  را{  هو  العظيمةهذه  كر  ما  ِلرا }  ؟النعمة  اقْ ن يِت  ماْرَيا   بِ ِك َيا 
 [.43عمران:   ]آل {ِعنيا ي واارْكاِعي ماعا الر اكِ وااْسج دِ 

ا   قام  يأنه    دتمثكنعم ربه لحصاء  لواحد منا إبولو   اً سا،دها ولو ظل  الوفاء حبق  عستطيلن 
حياته،   وتعاىل لو طالبه حبقهوأنه سبحطيلة  هل  انه  لات  ث   }  :لك يوم القيامة  ي اْوماِئٍذ عاِن ْسأال ن     

حقها لب أبداء  طايُ و نعم،   من  ا وهبه هللاعيم، وعمفمن ُيسمثل عن الن  [.8ثر:  { ]التكاالن ِعيمِ 
 عم هللا عليه، يستويق نعمة من نولن تويف ح  تويف  ه كلها الأعمال  ألن  ؛حمالةار ال  لدخل الن
 والشهداء. نوالصديقو اء  واألنبي  سلمبن فيهم الر   مجيع اخللق  يف ذلك 

ـــة..  ـــول هللا عـــــن عائشــ ـــال رســ ـــت: قــ « القيام    ة، ع    ذب م    ن حوس    ب ي    وم: » ، قالــ
ــــ  ـــ ــدفقلــ ــ ـــ ــيس قــ ــ ـــ ــــال هللا  ت: ألــ ـــ ــل: قــ ــ ـــ ــــز و،ــ ـــ وْ }عــ َيا فاس       ا اِبا ياس       ِ ب  ِحس       ا { (8ا )فا َي ااس       ا
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ـــــقاق:  ـــ ـــال: [8]االنشــ ــ ـــ  ذاك الع        رض، م        ن ن        وق  حلس        اب، إَّن        اال        يس ذاك "؟ فقــ
 .( 1) "احلساب يوم القيامة عذب

يس لفالسعي واال،تهاد يف الطاعة    ،بحانه وتعاىل يف عفوه سإالال أمل لنا  ىن هذا أنه  مع  
بل هوجليضته ابقام  هاهلدف من فلن بلغ    ال الصاحل مهمفالعم  ،ه ورمحتللتعرض لعفو هللا  نة، 

يس  ،زءًا  ولو  هللايويف  حق  من  عليريًا  وع  وتعنا،  سبحانه  جيعل  اجلندما  لعباده اىل  ،زاء  نة 
يم  يس حقًّا هلولنه سبحانه،  فهذا فضل م  الطائعني به.. أتمل  لكي  تعاطالبوا   ِإن  }ىل:  قوله 

الْ ي ا  ِميقاالِ فاصْ ْوما  أامْجا   )ِعنيا ت  ْم  ي  ْغِِن (  40  الا  عا ي اْوما  ماْوىلا  ماوْ نْ   ئاا  ي  ْنصار    ىلا شاي ْ ه ْم   ونا واالا 
ِإال  41) اَّلل    ماْن راحِ (  الر  ما  اْلعازِيز   ِإن ه  ه وا  لنار ن افالنجاة م[  42  -  40:  دخان{ ]الِحيم   

و، عز  من هللا  عظيمة  اجلرمحة  أما  منح  نةل،  منفهي  خيه  ة  منسبحانه  هبا  من يشاء    تص 
 .عباده

 !؟بعد الطاعة اًلستغفار ملاذا
فيهممو    يتعرض هلذا  ا ال شك  قبل على الذي يُ   ذلك الشخصاإلهلي هو    لالفض  أن الذي 

حقه سبهللا   انظر يف  مس عليه  حانهوهو  عمتص،  بنيغرًا  منكسرًا  من عدم   له،  خائًفا  يديه، 
ق ما  من  قبول  إليه  عمهأعمال  دمه  با من االستمكثرً   ظمت،ما  فهو   ،للطاعة  عد أدائهغفار 
 :عرفات  إلفاضة منى ذلك بعد ال عقه عليه، كما دلنا هللاة هللا وال حببعظم  قا ال تلييوقن أهن

 [.199{ ]البقرة: ْغِفر وا اَّلل ا وااْست ا   س  فااضا الن ا أافِيض وا ِمْن حاْيث  أا ث   }

العرب فل   العميست  أبداء  فة  الصاحل  ولل  بكقط،  عن  هللا  ق  نه كذلك،رضا  العبد كما  ال 
 .[19{ ]النمل:  ا ت اْرضااه  احِلا لا صا ما ْن أاعْ أا وا }الصاحل:  

ا}  :يت تذكران حبق هللا عليناملواضع الرآن عشرات اقلويف ا   را لِتاْأك ل وا حْ با ل ِذي ساخ را الْ واه وا 
وا ِمنْ  طارَيًّ  حلْاماا  ِمنْ تاْستاخْ ه   ِحْليا رِج وا  ت اْله   وا با ةا  الْ س ونااا  والِ ف ْلت اراى  فِيِه  ماوااِخرا  ت ا كا  مِ غ  ت اب ْ ْن وا 
تاْشك ر ونا فاضْ  ينبغي أن يكون لنيل وتذكران    ،[14النحل:  ]{  ِلِه والاعال ك ْم  كذلك أبن سعينا 

 

 (.2876  برقم:  2204  /4ومسلم )  ،(103  رقم:ب  1/32ي )ربخاال  (1)
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أواًل ا ا  ،ملغفرة  تكرًما وتفض  نةجلث  لنا  ال اس  -سبحانه- من املوىل  اًل بعد ذلك  ما  مهتحقاقًا 
 ا.أعمالن كانت

 {  ماع ونا ِِم ا ُياْ  خاَْيٌ  ةٌ لاماْغِفراةٌ ِمنا اَّللِ  واراَْحا   ت مْ ْو م  أا  َّلل ِ تِْلت ْم يِف سابِيِل اْن ق  والائِ }:  يقول تعاىل

 [.157]آل عمران:  

ْشا    ال ِذينا ِإن  }:  ويقول  [.12ك:  املل]{  واأاْجٌر كاِبَيٌ ماْغِفراةٌ  هلا مْ   غاْيبِ راِب  ْم ِِبلْ   ْونا َيا

ا  فإن متت  ،أواًل رة  فاملغف  .. األ،ر  فضاًل كان  عزمن هللا  لكبري،  ال ِذينا آمان وا}  :و،ل     ِإن  
اَّللِ  أ ولاِئكا ي ا ر وا وا هااجا   واال ِذينا   {   راِحيمٌ َّلل   غاف ورٌ  واا اَّلل ِ نا راَْحاتا ْرج و جااهاد وا يِف سابِيِل 

 [.218قرة:  ]الب

 وصيات عملية:ت

 من الشكر.واستشعار حقها عم هللا علينا ن نتتحدث عيت ايت التتبع اآل  -1

ته أواًل، ث اجلنة بعد  ورمحفرة هللاغكون لنيل مينبغي أن يت اليت تقرر أن سعينا اياآل  تتبع  -2
 .حقاقًا هلاال استذلك فضاًل من هللا  

 {ونا ْغِفر  ت ا ْم ياسْ أْلاْسحااِر ه  واِبِ }  :اعات الط  اصة بعد أداءاالستغفار وخبار من  ثاإلك -3

 [.18ايت:  ذار ]ال 

 انك إين كنت من الظاملني.ت سبحنإال أال إله    ثار من ذكر هللا:اإلك -4
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 شرعج السادس  النموذ 

 ن ِبلرسلميااإل
 ميان:أركان اإل يشمل هذا اجلانب والركن املهم منو    

الر أ - قدن  و،ل-هم هللا  أرسل  سل  النا  -عز  أاْرساْلنا والا }  :رسائلهس  ليبلغوا  ِمنْ قاْد  ق ا ا  ِلكا بْ  
 [.47وم:  { ]الر نااتِ لْب اي ِ ِمِهْم فاجااء وه ْم ِبِ  ِإىلا ق اوْ الا ر س  

ا هلم ن هللا لعباده، وتبشريً نصائح مو  عهد األولكريًا ابلذ ت  طياهتاوأن هذه الرسائل حتمل يف   -
 ياك ونا ال  ئا نا لِ يِذرِ وام نْ ر س الا م باشِ رِينا } :هم عصوه إن-ابلنار   اارً وإنذ  -طاعوهم أإن ه-ابجلنة  
 [.165ساء:  ]الن {س لِ ح ج ةٌ ب اْعدا الر  ى اَّللِ  ِس عالا لِلن ا

ال - منم هؤالء  مثلنا  بشر  بتب  هللا  رسل  الرسالةعليهم  ر س ل ه مْ قاالا }  :ليغ  هلا ْم  ِإال    ْت  َناْن    ِإْن 
 [.11براهيم: { ]إاِدهِ با ْن عِ  مِ ميا ن  عالاى ماْن ياشااء  اَّلل ا ك ْم والاِكن  ثْ ل  شاٌر مِ با 

الموهم   - مثلنا  ميلكون  األمر    فهذااشيئً ن  لا }  :يقول ألبيه  يم  إبراه  ،  اْست اْغِفران   كا ألا
 [.4:  { ]املمتحنةاَّللِ  ِمْن شاْيءٍ  ْمِلك  لاكا ِمنا أا واماا  

  ماا شااءا اَّلل   ِإال   االا ضارًّ ا وا عا الا أاْمِلك  لِن اْفِسي ن افْ   ق لْ }  :انفًعا وال ضرًّ م  هنفس ميلكون أل  وال -
سْ ْنت  أاْعلام  اْلغايْ والاْو ك   ِذيٌر واباِشَيٌ لِقاْوٍم أانا ِإال  نا ْن س وء  إِ ل واماا ماس ِِنا اْرت  ِمنا اْْلاَْيِ ث ا تاكْ با الا
 .[188ألعراف:  { ]ان ونا ي  ْؤمِ 

العبودية:  مثال 
يشمو    اإلمياين كذلك مما  اجلانب  هذا  مد  لتعرفا  له  لرهبم  ودعب  اعلى  الرسل  اذج كنمية 

حيُ  العبوديتوُمثل  هذه  هبا..  اليتذا  ام  ة  وظهر تقد  قلوهبم  هبا  أفعاهلمألت  على  آاثرها   ت 
 :، ومن ذلك ثري من آايتهآن يف كقلها إلينا القر ون  وأقواهلم،

 .[75{ ]هود:   أاو اهٌ م نِيبٌ حلاالِيمٌ  ِإبْ رااِهيما ِإن  }  :عز و،ل تقواهم هلل -
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ا ْرضا حانِيفاا واما أْلا  وااتِ مااواال ِذي فاطارا الس   لِ ت  واْجِهيا هْ ِإين ِ واج  }نه:  حاسب  هالصهم لوإخ -
 [.79نعام: ]األ  {رِِكنيا شْ أانا ِمنا اْلم  

انوي - مدا  تبني  مناذج  القرآن  لعرض  الرسل  ق اوْ ْختا واا}  :رهبمكسار  م وساى  سابْ ارا  ِعنيا ماه  
ْت  ا أاخا ف الام  راج الا ِلِميقااتِناا   يا أات ْلِ ل  ق ابْ  ْم ِمنْ ِشْئتا أاْهلاْكت اه    وْ  رابِ  لا قاالا   م  الر ْجفاة  ذا ك ناا مِباا واِإَي 

مِ الس فاها   ف اعالا  هِ اء   ِإْن  ت ِضل  ن ا  ن ات كا  فِت ْ ِإال   ماْن    يا  وا ِِباا  تاشااء  تاْ تاشااء   ماْن  أاْنتا ِدي  والِي  ناا    
 [.155ف:  عرا{ ]األينا اِفرِ تا خاَْي  اْلغا نْ أا وا ناا  اْرَحاْ فااْغِفْر لاناا وا 

وي  يتعاملون مع أحداث   ه سبحانه، فقد كانوار لكل أم  يردون  وأهنم كانوا - ن رون ماحلياة 
ه وهو ألبوي  يوسف    قاله  مل معي ماسع الفضل.. أتغفورًا، وا  ،حكيًما، رءوفًا  ورائها رابًّ 

حدث   مبا  ومداخيربمها  عليفضل    له  إخر ذ و ه  ربه  لكر  السجن  ها،ه  ومعمن  ظاه  ،  ر أن 
ما فعله  عتربي املنصب لكنه ،لسه يف هذا ،ه وأر خمللك هو الذي أيشري إىل أن ا  القصة
 واجااءا بِك ْم سِ ْجنِ  الجاِِن ِمنا ْذ أاْخرا  إِ أاْحسانا يب واقاْد  }هللا:    ةك كله ما هو إال ستار لقدر املل
 {  ء  اياشا  لاِطيٌف ِلماا   ِإن  رايبِ  بانْيا ِإْخواِت ِِن وا ان  ب ايْ ْيطا  أاْن ن ازاغا الش  ْعدِ  ب ا لْباْدِو ِمنْ ِمنا ا

 [.100]يوسف:                              

مظاهر   - الرسل سرعة  يعبودومن  لرهبمة  أاَّن ا واظان  }  :إانبتهم  دااو ود   ف ا   فا ا  راب ه  اْست اْغفا ت ان اه   را 
 [.24  { ]ص:رااِكعاا واأانابا خار   وا 

ِمنا   مٌ داه  ِعْلِعنْ   يقاالا ال ذِ }  :لنعمض عليهم ابفابحانه كلما أرهم له سشك  سرعةكذلك  و  -
أا  أانْ اْلِكتااِب  ق اْبلا  بِِه  آتِيكا  ي ا نا  ِإلايْ تا رْ   را د   ف الام ا  طاْرف كا  م ْستاِقرًّا  كا  قاالا ِعنْ آه   ِمنْ   داه   ا   هاذا
لِي ا فاْضِل رايبِ   أاأاْشك ر  أا   غاِِنٌّ   ن  رايبِ  فاإِ   ْفِسِه واماْن كافارا ك ر  لِن ا شْ فاِإَّن اا يا شاكارا    نْ واما   ف ر   أاكْ مْ ب ْل واين 
 [.40لنمل:  { ]اكارَيٌ 

عبودي - مظاهر  الومن  الشد  سلر ة  قومهم:  حرصهم  هداية  على  أا وا }يد  ماْديانا  ْم خااه  ِإىلا 
قاالا  ش عاي ْ  اعْ باا  ق اْوِم  مِ ب د و َيا  لاك ْم  ماا  اَّلل ا  غا ِإلا   نْ ا  ت ا ه   َْي  ٍه  اْلمِ واالا  ق ص وا  وا ن ْ ِإين ِ ْكياالا  اْلِميزاانا 
ابا ي اْوٍم   واِإين ِ أاخااف  َْيٍ ْم ِبا رااك  أا   .[84{ ]هود:  طٍ يحم ِ عالاْيك ْم عاذا
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الر  - عبودية  مظاهر  التومن  حتملهم  يف  كذيبسل كذلك  هللا  واألذا   واياْصناع  }  :سبيل 
 [.38:  { ]هوده   ساِخر وا ِمنْ ق اْوِمهِ  نْ  مِ ماألاٌ   ْيهِ لا ْلكا واك ل ماا مار  عا اْلف  

استصغار  - ألنهومنها  واسم  عتشعافسهم  هللا  فضل  عظيم  ال ليهم،  رهم  به سبحانه  وأهنم 
 لاى اَّلل ِ اْفرتاايْ ناا عا قاِد  }  مه:ما قاله شعيب لقو مل  نهم هللكوا وضلوا.. أتولو ختلى ع  ،همس أبنف
ِإْن ع ْدنا يِف  كاِذِبا  إِ ب اعْ   ِتك مْ ِمل    اَّلل   نا ا  ذْ دا  هاا  مِ   نا  ءا ا ِإال  أاْن ياشااودا فِيها ن اع    واماا ياك ون  لاناا أانْ ن ْ

 [.89{ ]األعراف:  ْيٍء ِعْلمااا ك ل  شا ب  نا اَّلل   راب  ناا واِسعا را 

 {  نااما أْلاصْ دا اب  واباِِن  أاْن ن اعْ   اْجن  ْبِِن وا }ربه:   سالم وهو ينا،ييم عليه الوما قاله إبراه..  

 [.35يم: براه]إ

له، منها ا القرآن عدة مناذج نهم والذي عرض لدعائ فيظهر يف  -عز و،ل-هلل  تذللهم    ا.. أم
نيب تاِِن }  :يوسف    هللا  ما ،اء على لسان   ْمتاِِن ِمْن َتاِْويلِ ل  ِك واعا  ِمنا اْلم ْلرابِ  قاْد آت اي ْ

 ْقِِن ا واأاحلِْ ِلما سْ ا وااْْلِخراِة ت اواف ِِن م  نْ يا ي يِف الد  أاْنتا والِي ِ   :ْرضِ ِت وااأْلا اواارا الس ما فااطِ   اأْلاحااِديثِ 
 [.101{ ]يوسف:  نيا ِِبلص احلِِ 

فاى َياْ ي واماا ن  ْعِلن  واماا  فِ ماا ن ْ ن كا ت اْعلام   راب  ناا إِ }  :  هللا إبراهيم  به خليلما دعا  كذلك  و   
 عالاى اْلِكِباِ يل   ْمد  َّللِِ  ال ِذي واهابا ( احلْا 38مااِء )س  الا يِف الوا   ْرضِ ْيٍء يِف اأْلا ِمْن شا   عالاى اَّلل ِ 

را  ِإن   واِإْسحااقا  الد  يبِ   ِإَْسااِعيلا  )لاساِميع   اْجعاْلِِن 39عااِء  رابِ   الص الا   (  ذ ر ِي يِت   ِمنْ ِة وا م ِقيما 
 { ْوما ي اق وم  احلِْسااب   ي ا لِْلم ْؤِمِننيا وا واالِداي  لِ  وا يل ناا اْغِفْر  ( راب   40ت اقاب ْل د عااِء )راب  ناا وا 

 [.41 - 38هيم: برا]إ

  :حنوهإلميان بالرسول وواجبنا  ا
 :طاعتهو  ول لرس: و،وب اإلميان اباأيضً وأفاض القرآن يف ذكره    ،بط هبذا اجلانبا يرتممو   
ك م   }  [.7ر:  ش { ]احلت اه واان ْ ه  فا اك ْم عانْ ا ناا واما   لر س ول  فاخ ذ وه  اواماا آَتا
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بل  طاعته    وأن   ب ونا }  :حب العبد له سبحانهل  دالئ  نهنا مإمن طاعة هللا  ت ْم َتِ  ِإْن ك ن ْ ق ْل 
 [.31{ ]آل عمران:  وباك مْ ن  واي اْغِفْر لاك ْم ذ    َي ْبِْبك م  اَّلل   ين  فاات ِبع و اَّلل ا 

 كيف ر
 
 عبودية؟ ل الى كماعل  ى اهلل رسوله ب

العظياملوضوعان  م   اليتت  ع  مة  القرآحتدث  تربية هللا  نها  على    يب  احلب  رسولهلن كثريًا 
ئِكاتا   ِإن  }ه إليه:  خلقال وهو خري رسله، وأحب    دية، ومل َ بو كمال الع ه  ي صال ونا عالاى اَّلل ا واماالا

 .[56:  األحزاب { ]يمااتاْسلِ م وا سال ِ ِه وا ن وا صال وا عالايْ ما  أاي  هاا ال ِذينا آن ِبِ  َيا ال

يعبد هللا عبادة ن  أ  حيتذي به من أراد  نبغي أنلذي ياة والنموذج الكامل  ألسوة احلسنوهو ا  
يِف  كاالاقاْد  }صحيحة:   لاك ْم  أ سْ را نا  اَّللِ   ِلماْن كا س وِل  حاساناةٌ  ي اْرج واواةٌ  اْْل   نا  ِخرا اَّلل ا واالْي اْوما 
 [.21ب:  زا]األح{ اِثَيا  كا واذاكارا اَّلل ا 

 ا:للعبودية نذكر منهنب عديدة  ل ،واو ضوع كثرية، وتتناث عن هذا املو تحدتايت اليت  واآل   

ِإن  }  :،لز و على اإلخالص التام هلل ع  تربيته   - اين رايبِ  ق ْل  ٍم ِقي ِإىلا ِصرااٍط م ْستا ِِن هادا
ِإبْ رااِديناا   ِمل ةا  وامااهِ قِياماا  حانِيفاا  )ْشِر اْلم  نا  مِ   كاانا  يما  ِإن    (161ِكنيا  وان س  صا   ق ْل  ِت  ِكي الا
ْياايا    {  ْسِلِمنيا نا أاو ل  اْلم  أا كا أ ِمْرت  وا لِ ( الا شارِيكا لاه  وابِذا 162نيا )مِ  رابِ  اْلعاالا اِت َّللِ ِ ِماا وا واحما

 [.163 - 161 ]األنعام:

الشركو  - من  الشديد  إِ }  :حتذيره  أ وِحيا  اإِ وا لاْيكا  والاقاْد  ِمنْ ل ذِ ىلا  ق ا ينا  لا   أاْشراْكتا   ِئنْ ْبِلكا 
 اِكرِينا{ ]الزمر:ك ْن ِمنا الش  ( باِل اَّلل ا فااْعب ْد وا 65نا )ِسرِي ِمنا اْْلااوالاتاك ونان  ل كا  ياْحباطان  عاما لا 

ْذ  دا ِإهلااا آخارا ف ات اْقع   عا اَّلل ِ  ما }الا تاْعالْ ،  [66، 65  [.22اء:  سر إل{ ]اوالا  ماْذم وماا ُما

بشر - النمث  وأنه  بقية  لل  إليهاس  يوحى  ِإَّن اا}  :كنه  ِمثْ ل    أانا   ق ْل  ي وحاى  باشاٌر  أاَّن اا ِإيلا  ك ْم   
 [.110{ ]الكهف:  دٌ حِ ِإهلا ك ْم ِإلاهٌ واا

نفًعاوأنه مثل الب -  عاا ِإال  ي ضارًّا واالا ن افْ ْل الا أاْمِلك  لِن اْفسِ ق  }:  اضرًّ   وال  شر ال ميلك لنفسه 
 [.49يونس: ] {اَّلل   اءا  ماا شا 
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األمر  ميال   - من  يعلماشيئً لك  وال  ي اعْ }  :الغيب  ،  يِف ق ْل الا  ماْن  الس  لام   مااوااِت وااأْلاْرِض  
 [.65{ ]النمل:  ال  اَّلل   إِ   اْلغاْيبا 

بنفسهو  - ناالائِ وا }  :أنه ابهلل ال  ِِبل ذِ   ْن ِشئ ْ ِإلايْ   يلاناْذهابا   ناا  لا  تاِ الا كا ث    أاْوحاي ْ بِهِ د   ناا عا   كا  لاي ْ
 [.87  -86{ ]اإلسراء:ِبَيااْيكا كا  كاانا عالا كا ِإن  فاْضلاه  راب ِ   راَْحاةا ِمنْ ِإال  ( 86)الا  كِيوا 

ن اْيكا ِإىلا مااواالا متا د ن  }  :من الدنيا  يرهوحتذ - ه ْم زا ْعناا بِهِ مات      عاي ْ نْ يااْهراةا احلْايااِة ا أاْزوااجاا ِمن ْ  لد 
 .[131{ ]طه: بْ قاىَْيٌ واأا كا خا ب ِ وارِْزق  را   ْم فِيهِ تِن اه  ن افْ لِ 

 قف تربوية:موا
عليناو    ى كمال لع  وله الكرمي  رس  -عز و،ل-فيها هللا    تربوية رىب  مواقف  نالقرآ  يقص 

 دية.العبو 

عندما س   فتيمثله املشركو ومن ذلك  فمثخربهم   ،الروح  وعنة الكهف وعن ذي القرنني  ن عن 
فتمثخيئةاملش   يقدم   الغد ومليف  همبسيجيأنه   نزلثيوًما،    شره الوحي مخسة عير عل،  آبايت    

ا سورة  الدرس  من  وفيها  املهماللكهف  ِلشا }  :رتبوي  ت اق ولان   فا يْ واالا  ِإين ِ  ذاِلكا عِ اٍء  ا   ٌل  غادا
ا ذا با ِمْن ها قْ را  أِلا ياِن رايبِ  دِ هْ ْن ي ا يتا واق ْل عاساى أا ناسِ اذْك ْر راب كا ِإذاا  َّلل   وا  ياشااءا ا( ِإال  أانْ 23)

ا  .[24،  23هف:  { ]الكراشادا

قتل املشركون يفوعند - ة ومصعب وعبد هللا بن محز   :مثل  حابة  الص أحد العديد من  ما 
نا اأْلاْمِر شاْيءٌ  لاكا مِ لاْيسا }  :قرآنشركني أبمسائهم فنزل العلى امل    ول،حش دعا الرس

ِبا ْم عا ي    أاوْ عالاْيِهْم   ي ات وبا ْو أا   .[128]آل عمران:    {ونا  ظااِلم  مْ فاِإن   ذِ 

أشد - حكتهاملوا  ومن  ما  الرتبوية  اأْلاعْ (  1سا وات اواىل  )عابا }  :سورة عبس  قف  ماى أاْن جااءاه  
واما 2) )  ي ْدرِيكا   ا(  ي از ك ى  ياذ  3لاعال ه   أاْو  الذ ِْكراى  ك ر  ف ا (  فاعاه   اْست اغْ أام ا    (4)ت ان ْ ( 5)  ىنا ماِن 

ه وا َياْشاى ( وا 8ياْسعاى ) أام ا ماْن جااءاكا ( وا 7)  ي از ك ى  عالاْيكا أاال  ماا  ( وا 6ى )د  صا ه  تا فاأاْنتا لا 
 [.11 -  1{ ]عبس: ا تاذِْكراةٌ  ِإن ا ال  ( كا 10ه ى )أاْنتا عاْنه  ت الا ( فا 9)
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 قوله تعاىل:مه كذا قو من أقيه  يالكان  ما  ـ  ل  نه  لرتبوية كذلك: التسرية عملواقف اومن ا -
لِ ِإال  ماا قاْد قِيلا   لاكا ال   ي  قا   ماا} واالا َياْز ْنكا }ه:  [، وقول43{ ]فصلت:  ق اْبِلكا   ِل ِمنْ ر س  ل 
ي  اْلِعز ةا َّللِ ِ هل  ْم ِإن  ق اوْ   [.65ونس: { ]يعالِيم  عاا ه وا الس ِميع  الْ مجِا

تعومن     يف ،اء  ما    ذلك يمة، ومن  ه العظى نعمعلربه    صور شكر  ه  ليماملواقف الرتبوية: 
ا فسورة  بعد  نزلت  واليت  وا ِإذاا جاا}  :مكة  تحلنصر  اَّللِ   ناْصر   )اْلفاتْ ءا  الن اسا 1ح   واراأاْيتا   ) 
 {  اِبا ت او  ْره  ِإن ه  كاانا  كا وااْست اْغفِ ِِباْمِد راب ِ  ( فاسابِ حْ 2فْ وااجاا ) أا  يِف ِديِن اَّلل ِ ياْدخ ل ونا 

 .[3 - 1  صر:الن]

 أعما
 
 ثاهلا:مها وبأام بلقيفضل ال ي

تتحت -1 اليت  اآلايت  ال  دث تبع  اعلي-رسل  عن  تعاملوا    -لسالمهم  قوموكيف  هم، مع 
فيهم، وكيومدا متثل مظاهر العبودي هد يف عليها، وعلينا أن جنت  -لو،  زع-ف رابهم هللا  ة 

اب الفكر  قرامزج  لتتلعاطفة عند   ،زءًاننا وتشكل  يقين  مهذه املعاين    مكنءتنا لتلك اآلايت 
 .اننامن إمي

اليت خياط  اآلايت   تبعت -2 عل التفا  ، واال،تهاد يفوله  عز و،ل رسهللا    فيها  بالقرآنية 
 .حنوه   ب ومكانته عنده ووا،بنابيحلز و،ل لرسوله اربية هللا عمعها والتعرف على كيفية ت

 .  سولالر  نمه أكثر وأكثر اللة النبوية نقرتب من خب من كتب السري دراسة كتا -3

 .ول هللا الم على رسالس ة و من الصالكثار اإل  -4
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 لسابع عشراوذج  مالن

 كةاإلميان ِبملالئ
ابملا   االئكإلميان  هذا  ويشمل  اإلميان..  أركان  أحد  حقيقتهم.جلاة  هم.. وظائف  .نب: 

 .عز و،ل.. وا،بنا حنوهم  عبوديتهم هلل

 ة:حقيقة املالئك
ورًا وال ذك ، فهم ليسوابشرهم قوانني الليتنطبق عور، ال  نا من  .. خلقو ن هللاملالئكة خلق ما  
ال  واجا }  :اثً إان ئِكاةا  اْلماالا ِعبا عال وا  أاشاِهد وا خا اد   ِذينا ه ْم  اثا  ِإنا شاهاادات  ْم تاب   كْ قاه ْم سات  ْلالر َْحاِن 
 [.19{ ]الزخرف:  ي ْسأال ونا وا 

ا   عزوهم كسائر  عبيد هلل  الْ ت انْ ياسْ   لانْ }  :و،ل  خللق:  ياك    يح  ماسِ ِكفا  ا َّللِ ِ  عا ونا أاْن  الا  وا ْبدا
ئِ ما الْ   [.172{ ]النساء:  اْلم قار ب ونا   كاة  الا

ئِكاة  مِ اْلما وا ِه  ِِباْمدِ   واي سابِ ح  الر ْعد  } :هللا شديد فهم منبل إن خو      {ْن ِخيفاِتهِ الا

 [.13]الرعد:   

دا   عبادة  يف  و،لوهم  عز  هلل  ال  مانْ   والاه  }  :ئمة  وامانْ ْرضِ وااأْلا اِت  س مااوا يِف  عِ   الا    ْنداه  
 {  نا و رت   الل ْيلا واالن  هاارا الا ي افْ   بِ ح ونا ( ي سا 19 )بااداتِِه واالا ياْستاْحِسر ونا نا عاْن عِ ِِب و كْ ياْستا 

 [.20، 19: ألنبياءا]

 ت  ْغِِن   ِت الا س مااوااال  ٍك يِف واكاْم ِمْن مالا }  :من األمر شيء  مثلهم مثل سائر اخللق ليس هلم  
 [.26نجم:  { ]الضاىنا اَّلل   ِلماْن ياشااء  واي ارْ أاْن َياْذا  دِ عْ ب ا  ِمْن ئاا ِإال  شاي ْ عات  ه ْم  فااشا 

 القتهم بالبشر:ع
القرآن أأ   وأنه سبحان  ةمنزلد علمت  قملالئكة  ا  نخربان  م ه قد كر  البشر عند هللا عز و،ل، 

هبا إىل   م اليت يتقربونءًا من عبادهتز وا ،لذلك ،عل  ،او فسجدله  وأمرهم ابلسجود    آدم  
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عهللا األرض  الدعاء  و،ل:  ز  يف  ملن  ئِكاة  }  :واالستغفار  ي سا وااْلماالا ِِبا   ِْم بِ ح ونا  راِبِ  ْمِد 
 [.5{ ]الشورا:  ور  الر ِحيم  اَّلل ا ه وا اْلغاف   ِض أاالا ِإن  يِف اأْلارْ   ِلمانْ ونا  ر  واياْست اْغفِ 

خللق اأحب    ر أنه  عتبااب  -عز و،ل-هللا    إىلة  كقرب  سول  لر نا نصلي على اأن  ماكف  
تتقرب إليهإ  ممنهم لعلمه  ونمنملؤ ا  خباصة  ،بشرار للسبحانه ابالستغف  ليه.. فكذلك املالئكة 

عمبنزل اْلعارْ ِذيل  ا}  :رهبم  ندتهم  َياِْمل ونا  واماْن حاْولاه   نا  راِب ِِ شا  ِِباْمِد  بِهِ ي   وا   مْ ي سابِ ح ونا   ْؤِمن ونا 
آما ر ونا  ْغفِ واياْست ا  وا راب     ن والِل ِذينا  واِعْلمااِسْعتا ك  ناا  راَْحاةا  لِل ذِ   ل  شاْيٍء  ب وا واات   ينا فااْغِفْر  ب اع وا  َتا

ابا   ِهمْ سابِيلاكا واقِ  لاحا ِمْن صا  نْ ما ْدٍن ال يِت واعاْدتا ْم وا ِخْله ْم جان اِت عا راب  ناا واأادْ (  7ِم )ِحياجلْا   عاذا
وا آِبا  واذ ر َي  وااِجهِ أازْ ِئِهْم  إِ تِِ ْم  ا  ن كا ْم  )أاْنتا  احلْاِكيم   واِقهِ 8ْلعازِيز   الس ي ِئااتِ (  تاِق وا   م   ماْن 
 .[9 -7{ ]غافر:  عاِظيم  كا ه وا اْلفاْوز  الْ واذالِ   ه  راَِحْتا   قادْ ئااِت ي اْوماِئٍذ ف ا الس ي ِ 

املالئكة:  وظائف 
عاملالئو    هلل  باد  كة  و -مقربون  أو يقومو   -،لعز  بتنفيذ  تدبرين  يف   :نهحاسب  هتمملك  امره 
ئِكاةا ِِبلر وِح مِ   ي  ن از ِل  }  .[2ل:  { ]النحبااِدهِ ْن ياشااء  ِمْن عِ ما ْن أاْمرِِه عالاى  اْلماالا
يقوم إببالغ الوح    يلئيسهم ،رب ور     يلا كاانا عاد وًّا جِلِبِْ   ق ْل مانْ }  :ي للرسلوهو الذي 
يِْه واه داى واب ْشراى لِْلم  ا با ما قاا لِ صاد ِ ِبكا ِبِِْذِن اَّللِ  م  ْللاى ق ا لاه  عا ه  ن از  ن  فاإِ   { نيا ْؤِمنِ نْيا يادا

 [.97  ]البقرة:
املوت  ..   ملك  أوامر  الذي  وهناك  ا  هللاينفذ  قدم   حلرو بنزع  املوت   سبحانه  رملن  ق ْل }  :له 
 [.11ة:  دج{ ]الس ْم ت  ْرجاع ونا ك   راب ِ ىلا ْم ث   إِ ك  لا بِ ِذي و ك ِ ال  ْم مالاك  اْلماْوِت  ي ات اواف اك  
 افيل املوكل ابلنفخ يف الصور..سر وهناك إ..  
 {ق اه ْم ي اْوماِئٍذ مثااانِياةٌ وْ بِ كا ف ا را  ا واَياِْمل  عاْرشا ى أارْجااِئها لاك  عالا وااْلما }  :شلة العر وهناك مح..  

 [.17]احلاقة:  
يق..   من  بوهناك  العبوم  أفعال  وأقتسجيل  ي ا }  :واهلماد  مِ ماا  ِإال  ْن  ْلِفظ   لادا ق اْوٍل  راقِ يْ    يبٌ ِه 
 [.18]ق: {  عاتِيدٌ 

يقومون  ..   الذين  احلفظة  ِمْن  لا }  :لهللا عز و،  أبمر من  حبفظ البشروهناك   بانْيِ ه  م عاقِ بااٌت 
يْهِ   [.11  رعد:{ ]ال ِمْن أاْمِر اَّلل ِ واِمْن خاْلِفِه َياْفاظ وناه   يادا



161 

 

ــــاك ا..  ـــ ــــ ملالئوهنــ ـــ ــــة الســ ـــ ــــونياكــ ـــ ــذين يرة يف الكــ ــ ـــ ــاقب، والــ ــ ـــ ــــل ون ابتعــ ـــ ــارلليــ ــ ـــ ــهدون والنهــ ــ ـــ  يشــ
ــالة وحلـــــقال ـــة الـــــذين حيملـــــون الا صــ ـــاك املالئكــ ـــرا مـــــن هللالـــــذكر، وهنــ ـــز و،ـــــ بشــ ـــاده  عــ ل لعبــ

ـــــ  ـــ ـــــوت االصــ ـــ ـــــد املــ ـــ ذِ  ِإن  } :حلني عنــ ال و ينا ال          ت ا  اق        ا ا اَّلل   ث   اس        ْ ز  راب  ن        ا م  ْيهِ ل  عال        ا قاام وا ت ات ان         ا
ئِك      ا  ِة ِِبجلْا  ر واش       ِ بْ وا واأا  َتاْزان         اف وا واالا ال  َّت       اا ة  أا اْلماالا د ونا )ت مْ يِت ك ن        ْ ال         ن        ن  30 ت وع       ا ( َن       اْ
اؤ   اك ْم يِف احلْا أاْولِي    ا نْ يااي    ا راِة والا  ِة ال     د  ْم فِ وايِف اْْلخ    ِ اك      ا تا  يه     ا مْ م    ا ك ْم والاك      تاِهي أانْ ف س       ا  ش    ْ فِيه     ا
 [.32 - 30{ ]فصلت: مٍ راِحي ف ورٍ ن  ز الا ِمْن غا  (31)ع ونا  ماا تاد  

ـــ وا..  ــنهم ةملالئكــ ــ ــــا مــ ــــراس للنــ ا ال      أا  َيا } :رحــ ك ْم واأا ذِ ي  ه     ا وا أانْ ف س     ا وا ق       يك ْم نا ينا آمان       راا ْهل     ِ
ا وا  اراة  الن        ق ود ه     ا ه      ا اس  وااحلِْج     ا اٌد الا ي اْعص       ئِك      ا ا ماالا  عالاي ْ دا ٌظ ش      ِ الا ا أا ةٌ غ     ِ ْم راه  م      ا ونا اَّلل ا م      ا

 [.6  { ]التحرمي:نا و مار  ماا ي  ؤْ   واي اْفعال ونا 

 راا حاىت  ز ما  اجلْان ِة ال ِذينا ات  قاْوا راِب  ْم ِإىلا يقا واسِ } :نةاجل منني يفعلى نعيم املؤ م يقو   من  ومنهم..  
هلا ْم خازان ات  هاا ساالا ا وا وااِب ا ف ِتحاْت أاب ْ ا جااء وهاا وا ِإذا  ت  ٌم عالاْيك ْم طِ قاالا   { خاالِِدينا   ْم فااْدخ ل وهااب ْ

 [.73زمر:  ]ال

 ذج قرآنية:منا
 م هبا املالئكة..يت تقو ألدوار الض اقية لبعآن مناذج تطبيقر رض الع   
إل   ذهب  من  يبشروهنبراهيم  فمنهم  إسح  ماوزو،ه  وراء  ومن  يعإبسحاق  قوب. اق 
قوم ل  إبراهيم    نربو وخي إِ س  ْت ر  جااءا لاقاْد  وا }  :وط من العذاب مبا سيحل على  اِهيما بْ را ل ناا 
ماا قا   لْب ْشراىِبِ  ٌم  لا سا اقاال وا ساالا لابِ الا ( ف الام ا راأاى أايِْدي اه ْم 69نِيٍذ )ثا أاْن جااءا بِِعْجٍل حا فاماا 
ِإلا الا  تاِصل   واأا   ناِكراه ْم  ه ْم خِ سا  جا وْ ْيِه  قاال وا  يِمن ْ َّتاا فاةا  إِ الا  ِإىلا ْف  أ ْرِسْلناا  ل   ق اوْ ن   ( 70وٍط )ِم 
قااأات  وااْمرا  فاضاحِ ئِ ه   ها ماةٌ  ف اباش ْرنا واِمْن وا ْسحااقا ِبِِ   اكاْت  ي اْعق وبا   ِإْسحااقا  قاالاْت َيا   (71 )رااِء 

ا ب اْعِلي شايْ أانا عاج وٌز  وايْ لاىتا أاأالِد  وا  ا لا ِإن    اخا واهاذا ا أات اْعجاِبنيا ِمْن قاال و  (72) ْيءٌ عاِجيبٌ شا  هاذا
يٌد جماِ ن ه   ِت إِ ْيك ْم أاْهلا الْب ايْ ات ه  عالا كا واب ارا  ت  اَّلل ِ َْحا  را اَّلل ِ أاْمِر    [.73 -69{ ]هود:  يدٌ َحِا
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امل  ومن   أدوار  بعض  تعرض  اليت  القرآنية  حدالنماذج  ما  ونزول ث  الئكة  بدر  غزوة  يف 
ِذينا ل  ت وا اف اث اب ِ ك ْم  عا أاين ِ ما ِة  ئِكا راب كا ِإىلا اْلماالا   ي وِحيِإْذ  }  :وف املؤمننيفللقتال يف صئكة  الملا
يِف آما  ال ذِ و ق  ل    ن وا ساأ ْلِقي  فااْضرِب واينا كافار  ِب  الر ْعبا  ه مْ   وا  ِمن ْ وااْضرِب وا  اأْلاْعنااِق   ك ل  ف اْوقا 
 [.12]األنفال:  {  انٍ ب انا 

 ا:هضل القيام بل يفماأع
اليت  وظائفهمو م لرهبعبوديتهم هم و كنه  عن املالئكة من انحية  تتحدث ت اليت  ع اآلايتب  ت -1
ببين آدم،مون هبا، و يقو  يف   ل يف هذه اآلايت واال،تهاد من التمثملو أكثران  وحبذا  عالقتهم 

والعاطفة معها.  تفاعل الفكر 

ق -2 املالئكةاستشعار  وتسجيلهاوو   رب  معنا  وحضورها  مالنعأل  ،ودها  الذكر، جملا،  الس 
ينالقرآوقراءة   ابلتقوا   الشعوري   وأت،،  هممع  حسن األدب إىل  ؤدي  .. وهذا من شمثنه أن 
 عز و،ل..هلل 
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 ةاْلامت
 قارئ:لخي اأ
أحسنا  أننا لو قين علىان العميق من خالل القرآن، ولعلك توافاذج لكيفية بناء اإلميهذه من  

تلك   و التعامل مع  ممالنماذج  سيكون له   -شيئة هللامب-هذا    فه أنت إليها، فإنيا ستضغريها 
سلع  رثأ على  و وكنظيم  خالا،  من  بلستضيق  القائمة  الفجوة  واله  العلم  و عني  الوا،ب مل، 

وسنتذوق  قوالوا اإلميانع،  طعم  خالله  و،ل،  من  عز  معرفة هللا  م  ،وحالوة  العلم ونتعلم  نه 
 املقرب إليه سبحانه. النافع

  {ِهمْ ى عالايْ ت ْلا اْلِكتاابا ي    كا عالايْ   زالْنااياْكِفِهْم أان  أان ْ   والاْ أا }  ؟كثر من ذلك فماذا نريد أ   

 [.51]العنكبوت:  

لنا إماًما يف الدنياالقر علنا من أهل  جي  أن  -عز و،ل-  هللاسمثل  نأخريًا،  و    يكون  ، آن، وأن 
 يامة.قيوم ال، وشفيًعا يف القربوأنيًسا 

 وسلم  على آله وصحبهسيدن حممد و  هم علىالل  وصل ِ 

 .حلمد هلل رب العاملنيوا
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