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 أثر اإلميان باهلل تعاىل يف حياة العبذ املسلم 
 

 (*)د. خميل إبراهيم أحمد
جامعة / كمية العموم اإلسالمية 

 الموصل
 

 ملخص البحث 
   .وعلى آلو وصحبو ومف وااله ()الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل 

وذلػػروا أصػػولو ، أمػ  بدػػد ق  كػػد لعػم الدلمػػ ك االاػػالك ليمػرا  ػػت الممػػ ف بػ هلل عدػػ لى
وأسػػيبوا  ػػت ذلػػر ذلػػؾ حعػػى عنوعػػث مصػػ درىـ وليػػرث مػػرااديـ و ػػدموا قضػػم  ، ونواقضػػو

 ُعنػػتيػػـ اػػ ك مػػف بدػػدىـ مػػف  .ماػػ زوف عنيػػ  اال بػػد وؿ الانػػ  الممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى  دمػػ  ال
والػػذي مظيػػر علػػى اػػوار  ، الػػذي ماػػم علػػى الدبػػد المػػؤمف، بػػذلر آيػػ ر ذلػػؾ الممػػ ف ويمػػ ره

بػػػؿ ،  ػػػال ملفػػػت  ػػػت الممػػػ ف اف نػػػعدلـ أصػػػولو ونواقضػػػو .ليـ الظػػػ ىرة والب طنػػػ الدبػػػ د وأعمػػػ 
 نسػػ رع الػػى ىػػذه ، مػػ  منػػع  عػػف ىػػذا الممػػ ف مػػف أيػػر ويمػػر علػػىالوااػػم اف نعدػػرؼ أمضػػ  

اآلي ر واليم ر  ندمؿ بي  حعى معحكؽ المم ف ب هلل عد لى للػو  ػت نفوسػن  وقلوبنػ   ل نػث ىػذه 
راامً  مف اهلل عدػ لى العسػدمد  ػت ، ر المم ف  ت حم ة الدبد المسلـ ت بم ف آي منت المس ىم  

   .الكوؿ والدمؿ وصلى اهلل على سمدن  محمد وعلى آلو وصحبو أامدمف
 

SUMMARY 

Praise be to Allah and pray and peace be upon the messenger 

of Allah and upon his relatives and companions and those who 

follow him.  

After that, the magnificent scientists have written too much 

about faith in God Be Glorified and have mentioned its origins and 

its annulments. And they have elaborated in mentioning this until 

                                           

 مدرس  ت قسـ الشرمد . (*)
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their source have varied and their references have increased. And thy 

have served the issue of faith in God Be Glorified a service which 

cannot be rewarded on it but only be entering heaven. Then came 

after them those who are concerned with the mentioning of the traces 

and the fruits of tat faith, which is obliged on the faithful slave and 

which appear on the senses of the slaves and their appeared and 

hidden doings. It is not enough in faith to leave its origins and its 

annulments, but it must get acquaintance with what is produced from 

that faith from trace and fruit, and harry to those traces and fruits and 

behave with it to achieve all the faith in God Be Glorified in 

ourselves and our hearts. Then, this paper comes as a contribution in 

clarifying the traces of faith in the life of the Muslim slave, and 

wishing from God Be glorified the straightforward in the saying and 

in the doing and peace be upon our head Mohammed and his 

relatives and companions. 
 

 املبحث األول : اإلميان باهلل تعاىل
 األصل في اإليمان باهلل تعالى  : أولا 

ـ عػدعو الدبػد المسػلـ الػى الممػ ف بربػو و  لكػو ومػف لكد وردث آم ث  ت الكراف اللرم
يَن َُم آااوا ُم  آااوا ب الِماال  َوَرسآااول ل  َوالذك تَاااب  اِلااَ   َ ااِ َل َ َمااى أعظميػػ  قولػػو عدػػ لى  َياَأيَُّهااا اِلااَ 

َ َكت ال  وَ  ُآارذ ب الِمال  َوَماَل لآ َوَمانذ َيكذ ار  َرسآول ل  َوالذك تَاب  اِلَ   َأ َ َل م نذ َقبذ خ  ِذ م  ا ام ل  َوالذَياوذ كآتآب ال  َورآسآ
يااداا ورد  ػػت السػػن  النبومػػ  مػػ  مػػدعو  وقػػد( 636)سػػورة النسػػ ك ق اآلمػػ   َفَقاادذ َلااِل َلاااَللا َبع 

 دػف  .لمػ  اػ ك ذلػؾ مفصػال  ػت حػدمل ابرمػؿ ، الدبد المسػلـ الػى الممػ ف بربػو و  لكػو
اذ طلػػع علمنػػ  ، ذاث مػػـو ()هلل بمنمػػ  نحػػف عنػػد رسػػوؿ ا))قػػ ؿ ق  ()بػػف ال طػػ م عمػػر 

، وال مدر ػو منػ  أحػد، ال مػر  علمػو أيػر السػفر، شػدمد سػواد الشػدر، راؿ شػدمد بمػ ض اليمػ م
وقػػ ؿ ق مػػ  ، ووضػػع لفمػػو علػػى   ذمػػو،  أسػػند رلبعػػو الػػى رلبعمػػو ()حعػػى الػػس الػػى النبػػت 

لػو اال اهلل واف ق االسػالـ اف عشػيد اف ال ا () كػ ؿ رسػوؿ اهلل  .محمد أ برنت عػف االسػالـ
وعحػػػ  البمػػػث اف ، وعصػػػـو رمضػػػ ف، وعػػػؤعت الزلػػػ ة، وعكػػػمـ الصػػػالة، ()محمػػػدا رسػػػوؿ اهلل 
قػ ؿ ق  ػأ برنت عػف  .قػ ؿ ق  دابنػ  لػو مسػألو ومصػدقو .قػ ؿ ق صػدقث .اسعطدث إلمػو سػبمال
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وعػػػؤمف ، والمػػػـو اآل ػػػر، ورسػػػلو، ولعبػػػو، ومالئلعػػػو، قػػػ ؿ ق الممػػػ ف اف عػػػؤمف بػػػ هلل .الممػػػ ف
قػػ ؿ ق اف عدبػػد اهلل لأنػػؾ  .قػػ ؿق  ػػأ برنت عػػف االحسػػ ف .قػػ ؿق صػػدقث .در  مػػره وشػػرهب لكػػ
قػ ؿ ق مػ  المسػؤوؿ عنيػ  بػأعلـ  .ق ؿق  ػأ برنت عػف السػ ع  .  ف لـ علف عراه   نو مراؾ، عراه

واف عػػر  الحفػػ ة الدػػراة ، قػػ ؿق اف علػػد ارمػػ  ربعيػػ  .قػػ ؿق  ػػأ برنت عػػف أم راعيػػ  .مػػف السػػ ئؿ
يػـ قػ ؿ لػت ق مػ  عمػر  .ق يػـ انطلػؽ  لبيػث ملمػ قػ ؿ .الش ه معطػ ولوف  ػت البنمػ فرع ك ، الد ل 

   .(6)((ق ؿق   نو ابرمؿ أع لـ مدلملـ دمنلـ .أعدري مف الس ئؿ ؟ قلث ق اهلل ورسولو أعلـ
 

 ما يتلم ل اإليمان باهلل تعالى : ثا ياا 
رج علمػػو ليمػػر مػػف عب منػػث أقػػواؿ الدلمػػ ك  ممػػ  معضػػمنو الممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى والػػذي د

 الدلم ك اف المم ف ب هلل عد لى معضمف ق 
   .أ. واود اهلل عد لى 

   .  اهلل عد لىم. المم ف بربوبم
   .  اهلل عد لىج. المم ف بألوىم
   .وصف عو ك اهلل عد لىد. المم ف بأسم 

 
 وجود اهلل تعالى  : أولا 

، وشػػػرع ، وعكػػػال،  طػػػرة، اف الممػػػ ف بواػػػود اهلل عدػػػ لى أمػػػر قػػػد اسػػػعكر عنػػػد البشػػػر
   .وىذه ارمور للي  منفردة او ماعمد  دلث على واود اهلل عد لى وواوم المم ف بو، وحس 

أمااا دللااة الُعاارة  مااى وجااود اهلل تعااالى فا هااا ماان أكباار الحقاااَ  وأجالهااا وأ هرهااا  .1
   .والعبد مُعور  مى َلك من غير شك وارتياب، هاوأول

"ومدلػػـو اف واػود اهلل عدػػ لى أظيػػر للدكػوؿ والفطػػر مػػف  مكػوؿ ابػػف الكػمـ رحمػػو اهلل ق
  .(2)ومف لـ مر ذلؾ  ت عكلو و طرعو  لمعيميم "، واود الني ر

، ص حم الفطػرة السػلمم  الػى إعمػ ؿ  لػره ونظػره اليبػ ث واػود اهلل عدػ لىال محع ج 
   .بربو و  لكو ًا وانم  محع ج المؤمف الى عألمد م  أدرلو بفطرعو السلمم   مزداد المؤمف إمم ن 
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لػػؿ مولػػود مولػػد علػػى الفطػػرة ))ق ()قػػ ؿ ق قػػ ؿ رسػػوؿ اهلل  ()وعػػف أبػػت ىرمػػرة 
   .(3)(( أبواه ميودانو او منصرانو او مماس نو

، ق ؿ ابف حار رحمو اهلل ق "وق ؿ ابػف الكػمـ ق لػمس المػراد بكولػو ق مولػد علػى الفطػرة
اانذ بآعآااون  أآِمَهااات كآمذ َل َوارف اهلل مكػػوؿ ، أنػػو  ػػرج مػػف بطػػف أمػػو مدلػػـ الػػدمف ااَرَجكآمذ م  لِماالآ َأخذ

َاا َممآوَن َشيذ ، ( وللف المراد اف  طرعو مكعضم  لمدر ػ  دمػف االسػالـ ومحبعػو78)النحؿ ق  َتعذ
رنػػو ال معرمػػر ، ولػػمس المػػراد ماػػرد قبػػوؿ الفطػػرة لػػذلؾ،  ػػنفس الفطػػرة عسػػعلـز االقػػرار والمحبػػ 

نمػ  المػراد اف لػؿ مولػود مولػد علػى ، ف الفطػرة عػف الكبػوؿبعيومد اربومف ميال بحمل م را  وا 
لمػػ  أنػػو مولػػد علػػى ، إقػػراره ب لربوبمػػ   لػػو  لػػت وعػػدـ المدػػ رض لػػـ مدػػدؿ عػػف ذلػػؾ الػػى  مػػره

ومػف يػـ شػبيث الفطػرة ، محبػ  مػ  مالئػـ بدنػو مػف ارعضػ ع اللػبف حعػى مصػر و عنػو الصػ رؼ
   .(4)ـ"بؿ ل نث ام ه  ت عأومؿ الرؤم  واهلل أعل، ب للبف

،  واػػود الػػرم سػػبح نو وعدػػ لى أوضػػي مػػف اف نكػػمـ علمػػو الػػدالئؿ الليمػػرة والبػػراىمف
قػ ؿ ، أمػر قػد  طػر اهلل عدػ لى النػ س علمػو، ذلؾ اف الشدور المم نت ب  لؽ لللوف ومدبر لػو

ُاا ف عذَرَة الِمل  اِلت ي َفَعَر الِ اَس َ َميذهَ عد لى  َهَك ل مدِّين  َح  ي  .(33)الرـو ق  اَفَأق مذ َوجذ
  

 لة العقل  مى وجود اهلل تعالى دل  .2
ولػػـ مطػػرأ علميػػ  مػػ  مصػػر ي  عػػف ، الفطػػرة السػػلمم  علػػى براكعيػػ  ارصػػلم  إذا عرلػػث

اىعػػدث بلػػؿ اطمئنػػ ف الػػى واػػود ربيػػ  و  لكيػػ  ، دوف أي عػػأيمر  ػػ رات علميػػ مػػف و ، حكمكعيػػ 
دوف شػؾ الػػى مػػف    إنيػػ  عصػؿ اذا مػػ  عاػردث عػػف اليػو ، سػبح نو  لػذلؾ الدكػػوؿ المسػعكمم 

 يػذه الم لوقػ ث واآل ػ ؽ وارلػواف سػ بكي  والحكيػ  لػـ علػف لع لػؽ  .واود ربي  و  لكيػ مدر   
 لػػؿ حػػ دل وم لػػوؽ البػػد لػػو مػػف ، بػػؿ البػػد ليػػ  مػػف  ػػ لؽ أواػػدى  وأحػػديي ، نفسػػي  بنفسػػي 
   .اذ مسعحمؿ اف م لؽ نفسو بنفسو، محدل و  لؽ

اآلم ث الكرآنم  الدال  على  لؽ االنسػ ف ق "  السػعدالؿ  مكوؿ ابف عممم  بدد اف ذلر
وىػت ، وىػت طرمكػ  عكلمػ  صػحمح ، على ال  لؽ ب لؽ االنس ف  ت   م  الحسػف واالسػعك م 

 ػ ف نفػس لػوف ، وىػت عكلمػ ، شرعم  دؿ علميػ  الكػراف وىػد  النػ س إلميػ  وبمنيػ  وأرشػد إلميػ 
ىػذا لػـ مدلػـ بماػرد ،   مػف نطفػ  يػـ مػف علكػ ومولودا وم لوق، االنس ف ح دي  بدد اف لـ ملف
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للػف ، سػواكا أ بػر بػو الرسػوؿ او لػـ م بػر، بؿ ىذا مدلمو الن س لليػـ بدكػوليـ،  بر الرسوؿ
دهؿ بػػو وبمنػو واحػػع  بػػو  يػو دلمػػؿ شػػرعت رف الشػ رع اسػػعدؿ بػػو  الرسػوؿ أمػػر اف مسػعدؿ بػػو وه

   .(5)وىو عكلت رنو ب لدكؿ عدلـ صحعو"، وأمر اف مسعدؿ بو
 واف لػػػ ف دلػػػمال عكلمػػػ  ، اف مسػػػلؾ االسػػػعدالؿ بحػػػدول الدػػػ لـ علػػػى واػػػود اهلل عدػػػ لى

سػ لل  ب لم ػ طبمف سػبمؿ الحػس والمشػ ىدة الدراؾ ، اال اف الكراف اللرمـ نبػو علمػو وأرشػد إلمػو
وحػػدول ، لحػػدول االنسػػ ف نفسػػو، حػػدول الدػػ لـ عػػف طرمػػؽ حػػدول أعمػػ ف ارشػػم ك وعرمرىػػ 

نػػػػزاؿ المطػػػػر، السػػػػح م حمػػػػ ك اررض ب لنبػػػػ ث و مرىػػػػ  ،وا  إ ِن ف ااااي َخمذاااا   قػػػػ ؿ عدػػػػ لى  .وا 
َُا آ الِ اااَس  ار  ب َماا َي  ار   ف ااي الذَبحذ ُآمذاك  اِلت اي َتجذ ال  َوالِ َهااار  َوالذ ات اَل   الِميذ ِ  َواخذ َرذ  الِساَماَوات  َواألذ

َرذ  َياا ب ال  األذ انذ َمااَم َفَأحذ انذ الِساَمام  م  انذ كآالِّ َداِباَة َوَما َأ َ َل الِمالآ م  ت َهاا َوَباِث ف يَهاا م  اَد َموذ َِ َبعذ
َم َيعذق مآااونَ  َياااَت ل َقااوذ َِ   ِ َرذ َياااح  َوالِسااَحاب  الذمآَسااِخر  َباايذَن الِسااَمام  َواألذ اار ي   الرِّ )البكػػرة ق  َوَتصذ

والعػػػت مػػػدرلي  ، (  ػػػ هلل عدػػػ لى مػػػذلر  ػػػت لع بػػػو اف  ػػػت  لػػػؽ ارعمػػػ ف الك ئمػػػ  بنفسػػػي 664
لمػ  ، آمػ ث ودالئػؿ مسػعدؿ بيػ  علػى واػود محػدل و ػ لؽ ومواػد ليػ ، نس ف إدرال  مب شرااال

َيااااح  مػػػذلر أمضػػػ   لػػػؽ االعػػػراض لكولػػػو عدػػػ لى  ااار ي   الرِّ   لرمػػػ   أعمػػػ ف وعصػػػرمفي   َوَتصذ
،   لػؽ االنسػ ف والسػم ك واررض والمػ ك واللمػؿ والنيػ ر .ولالىم  مدرؾ ب لحس، اعراض لي 

   .(6)وواودى  بدد عدمي  مدؿ على اف لي  موادا، بدد اف لـ علف للي  أعم ف حديث
َم َأمذ هآامذ ومف اآلم ث الدظمم   ت ىذا الشأف قولو عد لى ق  م قآوا م نذ َغيذر  َشيذ َأمذ خآ

َِ َبل َل يآوق  آونَ  َرذ (  ػ هلل عدػ لى مبػمف 36-35)الطػور ق  الذَخال قآوَن َأمذ َخَمقآوا الِسَماَوات  َواألذ
والىػـ الػذمف قػ موا ب لػؽ أنفسػيـ  عدػمف بددئػذ اف ملػوف ، لدب ده أنيـ لـ م لكوا مف  مر  ػ لؽ

   .  لكيـ ىو اهلل عب رؾ وعد لى
 

 لة الشر   مى وجود اهلل تعالىدل  .3
وعلك ىػػ  المؤمنػػوف مػػف اعبػػ ع ، اهلل سػػبح نو وعدػػ لى الرسػػؿ وأنػػزؿ علػػميـ اللعػػم أرسػػؿ

مدرؼ عػنيـ اف شػؾ او شػلؾ أحػد مػنيـ  ػت أنيػ  وحػت  ولـ، أولئؾ الرسؿ ب لكبوؿ والعصدمؽ
،  يػذه اللعػم لليػ  ن طكػ  بواػود اهلل عدػ لى .اهلل عزواؿ وأني  لعبو أنزلي  على رسلو وأنبم ئػو

ومػ  عضػمنعو مػف ارحلػ ـ الشػرعم  العػت نظمػث شػؤوف الػبالد ، وواوم المم ف بو ووحدانمعو
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ومػػ  ، حلػػمـ علػػمـ بمصػػ لي  لكػػو وعبػػ دهدلمػػؿ علػػى أنيػػ  نزلػػث علػػميـ مػػف ، ومصػػ لي الدبػػ د
، عضمنعو مف ار ب ر اللونم  العت شيد الواقػع والحػ ؿ بصػدقي  ومػ  أليرىػ   ػت الكػراف اللػرمـ

 .(7)دلمؿ على أني  مف رم حلمـ ق در على إما د م  أ بر بو
  

 للة الحس  مى وجود اهلل تعالى د .4
اف ىػذا اللػوف ، عظػمـ حولػو المعأمؿ  ت ح ؿ الد لـ واللوف وم   مو مف  لػؽ مدرؾ

   .المحسوس ال بد اف ملوف لو مواد أواده و  لؽ  لكو
، وعلمػػو، وقدرعػػو، وواػػود اهلل"… مكػػوؿ االمػػ ـ الرزالػػت رحمػػو اهلل  ػػت ىػػذا الشػػ ف ق 

مشػػيد لػػو ب لضػػرورة لػػؿ مػػ  نشػػ ىده وندرلػػو بػػ لحواس الظػػ ىرة والب طنػػ  مػػف ، وسػػ ئر صػػف عو
بػػؿ ، واػػوىر وعػػرض، ولولػػم وىػػواك، وسػػم ك وأرض ،وحمػػواف، ونبػػ ث وشػػار، حاػػر ومػػدر

واممػػع أطوارنػػ  ، وعرمػػر قلوبنػػ ، وعكلػػم أحوالنػػ ، واوصػػ  ن ، وأاسػػ من ، أوؿ شػػ ىد علمػػو أنفسػػن 
واػود   لكيػ  علػى وأدلػ  شػ ىدة ، واممع م   ت الد لـ شواىد ن طك …  ت حرل عن  وسلن عن  

والمواػوداث المدرلػ  ، لطفػو وحلمعػوودال  على علمو وقدرعػو و ، ومدبرى  ومصر ي  ومحرلي 
  .(8)ال حصر لي "

وىػػػػذا المسػػػػلؾ الػػػػذي سػػػػللو االمػػػػ ـ الرزالػػػػت  ػػػػت االسػػػػعدالؿ علػػػػى واػػػػود اهلل عدػػػػ لى 
اسعدؿ بو أمض  الح  ظ ابػف الكػمـ رحمػو اهلل  كػد قػ ؿ ق "عأمػؿ ، ب لمحسوس والمدرؾ لم  حولن 

، دا بإيبػػ ث صػػ ندو و ػػ طره وململػػوعاػػده شػػ ى، باممػػع أازائػػو ووسػػفلم   وحػػ ؿ الدػػ لـ للػػو علوم ػػ
بػػؿ ،  إنلػػ ر صػػ ندو واحػػده  ػػت الدكػػوؿ والفطػػر بمنزلػػ  إنلػػ ر الدػػ لـ واحػػده ال  ػػرؽ بمنيمػػ 

والص نع على أحواؿ المصنوع عنػد الدكػوؿ ، والفد ؿ على الفدؿ، دالل  ال  لؽ على الم لوؽ
   .(9)أظير  ت الدلس"، والفطر السلمم ، الزالم  المشرق  الدلوم 

، نػػ ؾ مسػػلؾ آ ػػر قػػرره أىػػؿ الدلػػـ  ػػت االسػػعدالؿ بػػ لحس علػػى واػػود اهلل عدػػ لىوى
 معل ص  ت وايمف أينمف ذلرىم  الشمخ ابف عيمممف رحمو اهلل  كد ق ؿ ق 

 "وأم  دالل  الحس على واود اهلل عد لى  مف وايمف ق 
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و ػػول الملػػروبمف مػػ  مػػدؿ ، الواػػو اروؿ ق أننػػ  نسػػمع ونشػػ ىد مػػف إا بػػ  الػػداعمف
اااَتَجبذَ ا َلااالآ قػػػ ؿ عدػػػ لى  .اللػػػ  ق طدػػػ  علػػػى واػػػوده عدػػػ لىد ااالآ َفاسذ ااانذ َقبذ َذ َ ااااَد  م  اااا إ   َو آوحا

َتَجاَب َلكآمذ ( وق ؿ عد لى 76)ارنبم ك ق  يثآوَن َرِبكآمذ َفاسذ َتغ  َذ َتسذ    .(9)ارنف ؿ ق  إ 
م طػػم  ()و ػػت صػػحمي الب ػػ ري عػػف أنػػس اف أعرابمػػ  د ػػؿ مػػـو الامدػػ  والنبػػت 

 دع  اهلل  مطرن  مف الامدػ  ، وعكطدث السبؿ   دع اهلل،  ؿ ق م  رسوؿ اهلل ىللث المواشت ك
وىللػػث ، وعكطدػػث السػػبؿ،  كػػ ؿ ق عيػػدمث البمػػوث () اػػ ك راػػؿ الػػى النبػػت ، الػػى الامدػػ 

ق الليػـ علػى ظيػػور الابػ ؿ واآللػ ـ وبطػػوف ارودمػ  ومن بػػث  () كػ ؿ رسػػوؿ اهلل ، المواشػت
ومػػ  زالػػث إا بػػ  الػػداعمف أمػػرا مشػػيودا الػػى  (63)المدمنػػ  انامػػ م اليبػػ م الشػػار  أنا بػػث عػػف

   .مومن  ىذا لمف صدؽ اللاوك الى اهلل وأعى بشرائط االا ب 
الواػػػػػو اليػػػػػ نت ق اف آمػػػػػ ث ارنبمػػػػػ ك العػػػػػت عسػػػػػمى بػػػػػ لمدازاث مشػػػػػ ىدى  النػػػػػ س او 

  را  عػف نطػ ؽ رني  أمور ، وىو اهلل عد لى، مسمدوف بي  برى ف ق طع على واود مرسليـ
حػمف أمػره اهلل  ()مارمي  اهلل عد لى عأممدا لرسلو ونصرا ليـ مي ؿ ذلؾ ق آم  موسػى ، البشر

والمػػػ ك بمنيمػػػ  ،  ضػػػربو  ػػػ نفلؽ اينػػػى عشػػػر طرمكػػػ  م بسػػػ ، عدػػػ لى اف مضػػػرم بدصػػػ ه البحػػػر
اَر ق ؿ عد لى ، ل لاب ؿ ار بذ ب َعَصااَك الذَبحذ َحيذَ ا إ َلى مآوَسى َأنذ الذ َ  َفَأوذ ََُمَ  َفَكااَن كآالُّ ف ارذ َفاا 

يم   د  الذَع   ، حمػل لػ ف محمػت المػوعى ()وميػ ؿ يػ ف ق آمػ  عمسػى  .(63)الشػدراك ق  َكالِعوذ
َذن  الِمال  ق ؿ عدػ لى عنػو ق ، وم رايـ مف قبورىـ ب ذف اهلل َتى ب اْ  اي  الذَماوذ )آؿ عمػراف ق  َوأآحذ

 أشػ ر الػى الكمػر  ػ نفلؽ  ػرقعمف ، آمػ  حػمف طلبػث منػو قػرمش ()( ومي ؿ ي لػل لمحمػد 49
اوا و ػت ذلػؾ قولػو عدػ لى ق ،  رآه الن س ا َُياةا يآعذر لآ اقذَتَرَباتذ الِسااَ ةآ َوا ذَشاِ  الذَقَمارآ َوا  نذ َياَروذ

اااَتم ر   ْر مآسذ اااحذ (  يػػذه اآلمػػػ ث المحسوسػػػ  العػػت مارميػػػ  اهلل عدػػػ لى 2-6)الكمػػػر ق  َوَيقآولآااوا س 
  .(66)عدؿ دالل  قطدم  على واوده عد لى، ليـونصرا ، عأممدا لرسلو

 اإليمان بربوبية اهلل تعالى  : ثا ياا 
ليػػو ، قػػ ؿ المكرمػػزي رحمػػو اهلل ق "إعلػػـ اف اهلل سػػبح نو ىػػو رم لػػؿ شػػتك وم للػػو وا 

ُم مػػُرمه ربػػ   يػػو رام(  مدنػػى قولػػو عدػػ لى  ، رام الدػػ لممف َربِّ الذَعاااَلم ينَ  ػػ لرم مصػػدر )ره
صػػالحيـ والمعلفػػؿ ، و وعدػػ لى ىػػو ال ػػ لؽ المواػػد لدبػػ ده ػػ ف الػػرم سػػبح ن الكػػ ئـ بعػػربمعيـ وا 

صال  دمف ودنم "    .(62)بصالحيـ مف  لؽ ورزؽ وع  م  وا 
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 مع ى الربوبية

،   لربوبمػػ  مدن ىػػ  إذف ق االععكػػ د الاػػ ـز أف اهلل عدػػ لى ىػػو رم لػػؿ شػػتك وململػػو
ولػؿ أنػواع العصػرؼ  ػت ، والعػدبمر، رزؽوال، والملؾ، والمم ف ب لربوبم  معضمف إيب ث ال لؽ
   .اللوف للو هلل عد لى وحده رم لؿ شتك

 ػػػ لؽ ،   لوااػػػم علػػػى الدبػػػد اف مػػػؤمف بػػػ ف اهلل عدػػػ لى ىػػػو المعفػػػرد بػػػ ل لؽ والملػػػؾ
ماػري ، منػزؿ الكطػر، وارنيػ ر والبحػ ر، واللمؿ والني ر، والشمس والكمر، السم واث واررض

ولػػؿ ، ال مداػػزه شػػتك، وم لػػؾ لػػؿ شػػتك، النفػػع والضػػر وم لػػؾ، م لػػؾ مػػـو الػػدمف، السػػح م
إ ِن َرِبكآاامذ الِماالآ اِلااَ   َخَمااَ  الِسااَماَوات  شػػتك أمػػره وعػػدبمره بمػػده رم لػػؿ شػػتك قػػ ؿ عدػػ لى ق 

اَل الِ َهااَر َيعذمآبآالآ َحث يثااا اي الِميذ اَتَو  َ َماى الذَعارذغ  يآغذش  ِتة  َأِيااَم ثآاِم اسذ َِ ف ي س  َرذ َس  َواألذ َوالِشامذ
ارآ َتَبااَرَك الِمالآ َربُّ الذَعااَلم ينَ  َمذ ر ه  َأَل َلالآ الذَخمذا آ َواألذ وَم مآَسِخرَاَت ب َأمذ )ارعػراؼ ق  َوالذَقَمَر َوال ُّجآ

وىو على لػؿ شػتك قػدمر لػمس لػو  ػت ، ( ولذلؾ ىو المعفرد بعدبمر شؤوف ال لؽ ورزقيـ54
   .ذلؾ ند وال شرمؾ

اااَتَقِرَها َوَماااقػػػ ؿ عدػػػ لى ق  َمااامآ مآسذ قآَهاااا َوَيعذ ِ  إ ِل َ َماااى الِمااال  ر  ذ َرذ ااانذ َداِباااَة ف اااي األذ ا م 
َدَ َها ااَتوذ والعػػدبمر ، والملػػؾ،  ػػراد اهلل عدػػ لى بأ د لػػو مػػف ال لػػؽإ(   لربوبمػػ  ق 6)ىػػود ق  َومآسذ

  .و مرى 
َأَل َلالآ الذَخمذا آ ) قػ ؿ عدػ لى، " إ راده ب ل لؽ ق اف مدعكػد االنسػ ف أنػو ال  ػ لؽ اال اهلل

اارآ  َمذ اذ أف عكػػدمـ مػػ  حكػػو العػػأ مر مفمػػد الحصػػر ، (  يػػذه الاملػػ  عفمػػد الحصػػر لعكػػدمـ ال بػػرَواألذ
َول ِمال   راد اهلل ب لملؾ ق   ف ندعكد أنو ال مملؾ ال لػؽ اال  ػ لكيـ ك لمػ  قػ ؿ عدػ لى إوأم  … 

  ِ َرذ  لعػػدبمر ق  يػػو اف مدعكػػد النسػػ ف أنػػو ال مػػدبر اال  ػػراد اهلل بإوأمػػ   .مآمذااكآ الِسااَماَوات  َواألذ
َبذَصااَر اهلل وحده لم  ق ؿ عد لى  َ  َواألذ م اكآ الِسامذ ِ  َأِمانذ َيمذ َرذ قآلذ َمنذ َيرذ آقآكآمذ م نذ الِساَمام  َواألذ

ر جآ الذَميَِّت م نذ الذَحيِّ َوَمنذ يآاَدبِّ  ر جآ الذَحِي م نذ الذَميِّت  َويآخذ اَر َفَساَيقآولآوَن الِمالآ َفقآالذ َوَمنذ يآخذ َمذ رآ األذ
اَرفآونَ  اَد الذَحا ِّ إ ِل الِلااَللآ َفاَأِ ى تآصذ ََا َبعذ ََل كآمذ الِمالآ َربُّكآامذ الذَحا ُّ َفَماا )مػونس ق  َأَفاَل َتِتقآوَن َفا

اال ، (  لـ ماحد أحد عوحمد الربوبم  ال علػى سػبمؿ العدطمػؿ وال علػى سػبمؿ العشػرمؾ36-32
 نسػم الػى اهلل عدػ لى الدطػؿ ، حصؿ مف  رعوف ك  إنو أنلره علػى سػبمؿ العدطمػؿ ملػ برة م 
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َماىق ؿ عد لى حل م  عنو ، وأنلر واوده مف ربوبمعو َ ذ ( 24)الن زعػ ث ق  َفَقاَل َأَ ا َربُّكآامذ األذ
إذ قػػ لوا ق اف للدػػ لـ  ػػ لكمف ىمػػ  للظلمػػ  ، الماػػوس الربوبمػػ  علػػى سػػبمؿ العشػػرمؾوأنلػػر … 

   .(63)والنور
مػػف  ػػ لط  طرعػػو  اال  ، وقػػد  طػػر اهلل عدػػ لى ال لػػؽ أامدػػمف علػػى الممػػ ف ب لربوبمػػ 

بػػؿ اف اهلل عدػػ لى قػػد أ بػػر عػػف مشػػرلت الدػػرم ، لحػػ ؿ الشػػموعممف والمالحػػدة، أدراف االلحػػ د
قآاالذ َماانذ َربُّ  كػػ ؿ عدػػ لى ، أنيػػـ لػػ نوا علػػى الممػػ ف ب لربوبمػػ  مػػع إنلػػ ر الممػػ ف ب رلوىمػػ 

اايم  َسااَيقآولآوَن ل ِماال  قآاالذ َأَفاااَل َتِتقآااونَ  -86)الز ػػرؼ ق  الِسااَماَوات  الِساابذ   َوَربُّ الذَعاارذغ  الذَع  
87).   

ال ملفػػػميـ  ػػػت حصػػػوؿ ، وأ مػػػرا نكػػػوؿ ق اف المشػػػرلمف الػػػذمف أمنػػػوا وأقػػػروا ب لربوبمػػػ 
   .  هلل رم الد لممفبؿ مام علميـ بدد إقرارىـ ب لربوبم  المم ف ب رلوىم، االسالـ ليـ

 
 هلل تعالى ااإليمان بالوهية  : ثالثاا 

  ػػراده سػػبح نو ب لدبػػ دة مشػػمؿ ارمػػور ا  الممػػ ف ب رلوىمػػ  هلل عدػػ لى و  عػػفاف اللػػالـ 
 اآلعم  ق 

 . مع ى األلوهية هلل تعالى1
  للػػو ىػػو المػػألوه ، ارلوىمػػ  لرػػ  ق مشػػعك  مػػف للمػػ  )إلػػو( بمدنػػى المدبػػود والمطػػ ع

الِماالآ َل إ َلااَل إ ِل هآااَو الذَحاايُّ لكولػػو عدػػ لى ، واللػػو مطلػػؽ ومػػراد بػػو المدبػػود بحػػؽ .بػػودأي المد
َأَفرََأيذااَت وقػػد مطلػػؽ ومػػراد بػػو اللػػو والمدبػػود ب لب طػػؿ لكولػػو عدػػ لى  (255)البكػػرة ق  ،الذَقيُّااومآ 

ََ إ َلَهالآ َهاَواهآ  لو علػى اللػو الحػؽ وصػ ر يػـ  لػم بدػد ذلػؾ اسػعدم ( 23)الا يمػ  ق  َمنذ اِتَخ
اػالال عؤليومدن ه ق ىو مف  وأمػ  مدنػ ه  ػت الشػرع  كػد بمنػو ابػف  .(64)الكلػوم حبػ  وعدظممػ  وا 

لرام  ،  مدبد محب  وان ب ، عممم  بكولو ق "اللو ىو الذي مؤلو لو  .(65)…"وااالال وا 
بػ  مألوىػػ  أمػ  المكرمػزي  كػد بمنػو بكولػو ق والليمػػ  لػوف الدبػ د مع ذونػو سػبح نو محبو 

ونحػو ، ومفردونو ب لحػم وال ػوؼ والراػ ك وال بػ ث والعوبػ  والنػذر والط عػ  والطلػم والعولػؿ
   .(66)ىذه ارشم ك"
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  رلوىمػػ  مبن ىػػ  ومدن ىػػ  قػػ ئـ علػػى إ ػػالص الدبودمػػ  هلل عدػػ لى وحػػده  ػػت ب طنيػػ  
وال ،  وحػػده ػػ لمؤمف ب رلوىمػػ  مدبػػد اهلل .بحمػػل ال ملػػوف شػػتك منيػػ  لرمػػره سػػبح نو، وظ ىرىػػ 

والط عػػػػػ  ، والعولػػػػػؿ والعػػػػػذلؿ، والراػػػػػ ك والػػػػػدع ك، مدبػػػػػد  مػػػػػره  ػػػػػم لص هلل المحبػػػػػ  وال ػػػػػوؼ
   .واممع أنواع الدب دة وأشل لي ، وال ضوع

 
 . تحقي  األلوهية 2

يػـ ، بنفت اسعحك ؽ الدب دة عف  مػره عدػ لى"وال معحكؽ إ الص الدب دة هلل عد لى اال 
يػـ ،  مبدأ االنس ف بعصفم  قلبػو مػف العدلػؽ برمػر اهلل عدػ لى، لىإيب ث اسعحك ؽ الدب دة هلل عد 

ُآاااارذ لمػػػػ  قػػػػ ؿ عػػػػز واػػػؿ ، بدػػػد ذلػػػػؾ مصػػػػرؼ لػػػؿ أنػػػػوع العدلػػػػؽ والعألػػػػو هلل عدػػػ لى َفَماااانذ َيكذ
ُ َصاَم َلَهاا ثذَقى َل ا  َوة  الذوآ َسَك ب الذعآرذ َتمذ بػدأ  ، (256)البكػرة ق  ب الِعاغآوت  َويآؤذم نذ ب الِمل  َفَقدذ اسذ

ب للفر ب لط  وث وىو لؿ م  عبد مف دوف اهلل راضم  ب لدب دة يـ أيبػث الممػ ف والدبودمػ  هلل 
ََ ذب كَ وقػػ ؿ عػػز واػػؿ  .عدػػ لى ُ رذ ل اا ااَتغذ َممذ َأِ االآ َل إ َلااَل إ ِل الِماالآ َواسذ (  نفػػى 69)محمػػد ق  َفااا ذ

ىػػذاف ارمػػراف ىمػػ  امػػ ع  ،يػػـ أيبعيػػ  هلل عزواػػؿ وحػػده، ارلوىمػػ  واسػػعحك قي  عػػف  مػػر اهلل
َت  بآااوا لمػػ  قػػ ؿ عدػػ لى ، دعػػوة المرسػػلمف بآاادآوا الِمااَل َواجذ َوَلَقاادذ َبَعثذَ ااا ف ااي كآاالِّ أآِمااَة َرسآااولا َأنذ اآ ذ

وىػػت ، وىػػذا ىػػو حكمكػػ  مدنػػى شػػي دة العوحمػػد وللمػػ  اال ػػالص .(36)النحػػؿ ق  الِعاااغآوتَ 
 َل إ َلَل إ ِل الِملآ سػعحؽ للدبػ دة اال اهلل عدػ لى وحػده  ػػ  مدن ى  ال م ََل إ َلال  نفػث اسػعحك ؽ

   .(67)أيبث الدب دة هلل وحده دوف سواه" إ ِل الِملآ و، الدبودم  عف  مره عد لى
 يمان بأسمام اهلل تعالى وصُاتل اإل : رابعاا 

لكػػد عضػػ  رث اآلمػػ ث الكرآنمػػ   ػػت اللعػػ م علػػى إيبػػ ث ارسػػم ك الحسػػنى والصػػف ث 
، سػػمى نفسػػو بأسػػم ك ووصػػؼ نفسػػو بأوصػػ ؼسػػبح نو وعدػػ لى  ػػ هلل ، لػى هلل عبػػ رؾ وعدػػ لىالد

  لوااػػػم علػػػى الدبػػػد المسػػػلـ اف مػػػؤمف بيػػػذه ارسػػػم ك  .وأمػػػر عبػػػ ده اف مػػػدعوه ومصػػػفوه بيػػػ 
 . ػت سػنعو ()والعت أيبعي  اهلل عد لى لنفسو وأيبعي  لو نبمو ، والصف ث الدال  على لؿ لم ؿ

بػػ د اف معوايػػوا الػػى ربيػػـ ب لػػدع ك بيػػذه ارسػػم ك الحسػػنى العػػت سػػمى اهلل وأنػػو ماػػم علػػى الد
واف معدر ػوا الػى ربيػـ بمػ  وصػؼ بػو ، بيػ  المػوواف مػدعوه ومعكربػوا ، عد لى بي  نفسو المكدسػ 



 م   4002 -هـ  8241جملة كلية العلوم اإلسالمية                      اجمللد األول العدد األول 

 634 

  هلل عد لى أعػرؼ وأعلػـ بمػ  مسػمت بػو نفسػو أو مصػفي  بيػ   مػ   ()نبمو  نفسو ووصفو بي 
   .إيب عو على الواو الالئؽ ب هلل عد لى يبث  ت اللع م والسن  وام

 مكوؿ ابف عممم   ت عكرمر المم ف بأسم ك اهلل عد لى وصف عو ق 
 وبمػػ  وصػػفو بػػو رسػػولو ، "ومػػف الممػػ ف بػػ هلل الممػػ ف بمػػ  وصػػؼ بػػو نفسػػو  ػػت لع بػػو

وال عميمػؿ بػؿ مؤمنػوف بػ ف اهلل ، ومػف  مػر علممػؼ، وال عدطمػؿ، مف  مر عحرمؼ ()محمد 
اايرآ  سػػبح نو ْم َوهآااَو الِساامي آ الَبص  ثذم اال  َشاايذ (  ػػال منفػػوف عنػػو مػػ  66)الشػػور  ق  َلاايذَس َكم 

وال ، وال محر ػػػوف الللػػػـ عػػػف مواضػػػدو وال ملحػػػدوف  ػػػت أسػػػم ك اهلل وآم عػػػو، وصػػػؼ بػػػو نفسػػػو
 .وال مميلػػوف صػػف عو بصػػف ث  لكػػو ك رنػػو سػبح نو ال سػػمت لػػو وال لفػػو لػػو وال نػػد لػػو، ملمفػوف

يػـ ، وأحسػف حػدمي  مػف  لكػو، وأصػدؽ قػمال،   نو سبح نو أعلـ بنفسو وبرمره، لكووال مك س ب 
   .(68)رسلو ص دقوف مصدقوف ب الؼ الذمف مكولوف علمو م ال مدلموف"
دوف عا وزىػػ  بػػ لنكص او ،   لممػػ ف ب رسػػم ك والصػػف ث الي بعػػ   ػػت اللعػػ م والسػػن 

الواام على لؿ عبػد مللػؼ مػؤمف بػ هلل  ىو، الزم دة او العحرمؼ او العدطمؿ او االلح د  مي 
   .عد لى

 
 وصُاتل تعالى األدلة  مى وجوب اإليمان بأسمام اهلل 

وواػػػوم ، لكػػػد درج علمػػػ ك االسػػػالـ علػػػى ذلػػػر أسػػػم ك اهلل الحسػػػنى وصػػػف عو الدلػػػى
   .واالسعدالؿ علمي  مف اللع م والسن ، المم ف بي 

، االمػػ ـ البميكػػت رحمػػو اهلل ومػػف الدلمػػ ك الػػذمف ليػػـ حضػػور مشػػيود  ػػت ىػػذا البػػ م
ومف أنفس لعبو  ت ىذا البػ م )لعػ م ارسػم ك والصػف ث(  كػد قػ ؿ  مػو ابعػداك "ايبػ ث أسػم ك 

  .(69)اهلل عد لى ذلره بدالل  اللع م والسن  واام ع ارم "
العػت اسػعدؿ بيػ  علػى مػ  الشػرمف  وارح دمل اللرمم  يـ شرع بدد ذلؾ بذلر اآلم ث 

   . عي  يبوع  حكمكم  هلل عد لىقرره مف واوم ايب
يَن  مػػف أدلػػ  اللعػػ م قولػػو عدػػ لى  وا اِلااَ  ااَ ى َفااادذ آوهآ ب َهااا َوََرآ سذ ااَمامآ الذحآ َسذ َول ِماال  األذ

َن َما َكا آوا َيعذَممآونَ  َ وذ َماَ ل  َسيآجذ دآوَن ف ي َأسذ    .(683)ارعراؼ ق  يآمذح 
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إ ِل هآااَو َ ااال مآ الذَغيذااب  َوالِشااَهاَدة  هآااَو الاارحمن هآااَو الِماالآ اِلااَ   َل إ َلااَل وقػػ ؿ عدػػ لى 
يا آ  يمآ هآَو الِملآ اِلَ   َل إ َلَل إ ِل هآَو الذَمم كآ الذقآادُّوسآ الِسااَلمآ الذمآاؤذم نآ الذمآَهايذم نآ الذَع   الذَجِباارآ الِرح 

ار كآوَن هآاَو الِما اَ ى الذمآَتَكبِّرآ سآبذَحاَن الِمل  َ ِماا يآشذ سذ اَمامآ الذحآ َسذ رآ َلالآ األذ لآ الذَخاال  آ الذَباار ئآ الذمآَصاوِّ
ِ  َوهآَو الذَع  ي آ الذَحك يمآ  َرذ    .(24-22)الحشر ق  يآَسبِّحآ َللآ َما ف ي الِسَماَوات  َواألذ

قػػػ ؿ ق "اف هلل عسػػػد   ()عػػػف النبػػػت  ()ومػػػف أدلػػػ  السػػػن  مػػػ  رواه ابػػػو ىرمػػػرة 
   .(23)مف أحص ى  د ؿ الان "، وعسدمف اسم  م ئ  اال واحدا

 
 املبحث الثاني : آثار اإلميان باهلل تعاىل ومثاره

لػػ ف لػػو آيػػ ر طمبػػ  عظممػػ   ػػت ، اف الممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى اذا مػػ  وقػػر  ػػت قلػػم الدبػػد
رور والمل ره لليػ  مػف آيػ ر ىػذا ود ع الش،   ف الر ؿ  ت  مراث الدنم  واآل رة، الدنم  واآل رة

   .المم ف الذي   لطث بش شعو الكلوم وظير وب ف أيره  ت عمؿ الدبد المسلـ
وآي ر الممػ ف بػ هلل عدػ لى ويمػ ره ىػت العرامػ  الفدلمػ  والبرىػ ف الدملػت علػى صػدقو 

ال  مػ ً   ف شارة االمم ف اذا نمث  ػت الكلػم أيمػرث يػـ امندػث ند، و يمو  يمً  ص دقً  لحكمكعو
أمػ  اذا  كػد الممػ ف مػف قلػم الدبػد  إنػو وال شػؾ مظيػر الفسػ د واال سػ د  ػت  .ُعدد وال عحصى

وب لرادػػ  الصػػ دق  مػػف ادمػػد الػػى ، البػػر والبحػػر وال قبػػؿ رحػػد حمنئػػذ  ػػت رده اال اذا شػػ ك اهلل
   .المم ف ب هلل عد لى

والعػت معفمػأ ، الدبػدواللالـ  ت ىذا المبحل عف ىذه اليم ر واآلي ر العت عظير علػى 
حعى نػعدلـ لمػؼ نػربط ، ظاللي  ومعندـ بآي رى  ك وسأذلر بدوف اهلل أظير ىذه اآلي ر وأشملي 

والر بػػ  ، أي االطمئنػػ ف إلمػػو، واقػػع الػػنفس والحػػس والشػػدور بػػو، ىػػذا الممػػ ف بػػ لواقع الدملػػت
ىػذه الصػورة واقػع الحمػ ة  ػت مح ولػ  إظيػ ره للنػ س علػى ،  مو على ألمؿ واو وأبيػى صػورة

حعى مدلـ حكمك  ىذا المم ف الػذي امعػدث صػورعو ، بال عدكمد وال عنفمر المر وم  مي السيل  
ولػمس لمػ  مظػف الػبدض اف الممػ ف بػ هلل للمػ ث ، المشرق  لعشمؿ لؿ م   مو سػد دة البشػرم 
   .(26)او  ك ال أير لي  وال يمر  ت دنم  الن س

وأليػػر مػػف أشػػ ر الػػى ذلػػؾ ، هلل عدػػ لى ويمػػ رهوقػػد عللػػـ الدلمػػ ك  ػػت آيػػ ر الممػػ ف بػػ 
 رعبػػوا ، وأ ػػ د منيػػ  أىػػؿ الدلػػـ مػػف بدػػده، االمػػ ـ أبػػف الكػػمـ رحمػػو اهلل  ػػت ماموعػػ  مػػف لعبػػو
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ومػنيـ مػف قػ ـ ، (22)وار رومػ ، والدنمومػ ، والكلبمػ ، اآلي ر عرعمب  معنوع  م  بمف اآلي ر البدنمػ 
 ـ اآلي ر واليم ر الى م  مأعت ق والذي أ ع ره عكسم (23)بعرعمبي  عرعمب  ع م 

 
ثارها  ثمرات اإليمان : أولا   باهلل تعالى الد يوية ُو
 . افراد اهلل تعالى بالع مة 1

وعندم  مػر  ، مؤمف بربوبم  اهلل عد لى ليذا اللوف للو"وذلؾ رف المؤمف ب هلل عد لى 
بػػدو  ميػػ  مػػف عظمػػ  مظػػ ىر الدظمػػ  الرب نمػػ   ممػػ  حولػػو مػػف الم لوقػػ ث والل ئنػػ ث ك ومػػ  م

ومعػػى مػػ  آمػػف بػػأف اهلل عدػػ لى معصػػؼ بلػػؿ ، وقدرعػػو العػػت لػػمس ليػػ  حػػدود، ال ػػ لؽ عزواػػؿ
او مػػدرلوا لػػو لنيػػ  ، وأنػػو قػػد أعاػػز  لكػػو أف محمطػػوا بػػو علمػػ ، لمػػ ؿ معنػػزه عػػف لػػؿ نكػػص

 عدظممػ  ال، وحكمك  حمنم  مر  لؿ ذلؾ ومؤمف بو  ػال بػد اف ممعلػل قلبػو بعدظػمـ اهلل عزواػؿ
وال مػػػر  أم مػػػو ، بحمػػػل ععصػػػ  ر  ػػػت قلبػػػو مكػػػ دمر ال الئػػػؽ لليػػػ ، نمػػػو وال مك ربػػػو عدظػػػمـمدا

   .(24)المال حؽ الاالؿ سو  اهلل عد لى"، عظمم  حؽ الدظم 
 
 . التوبة 2

ِّاَر ق ؿ عد لى  ا َ َساى َربُّكآامذ َأنذ يآَك اوحا َباةا َ صآ يَن َُم آاوا تآوبآاوا إ َلاى الِمال  َتوذ َياَأيَُّها اِلَ 
َ ذَهاارآ  َ  ت َهاا األذ انذ َتحذ ر   م  َمكآمذ َجِ اَت َتجذ ََات كآمذ َويآدذخ  (   لعوبػ  مػف اآليػ ر 8)العحػرمـ ق   ذكآمذ َسيِّ

 أنػ مو  إنػو اذا مػ   دػؿ مػ  مفسػد علمػو إمم نػو عػ د وراػع وعػ م ، العت ال عفػ رؽ الدبػد المػؤمف
نمػ  مػراه لابػؿ ، لػذا  طػ ربمػده ى  فدػؿ إنػو ال مػر  ذنبػو لػذب م وقػؼ علػى أنفػو ، الى ربػو وا 

 م     ورىب  وط ع  هلل عد لى مكوؿ ابف الكمـ  ت ىذا المدنى ق ، مرمد اف منكض علمو
وال مػزاؿ ،  ػال مف رقػو الدبػد السػ لؾ، وآ رىػ ، وأوسػطي ، أوؿ المن زؿ [ومنزل  العوب "]

ذلػػؾ أنػػس ابػػف لمػػ  رو  ، وليػػذا لػػ ف  ػػر  اهلل عدػػ لى شػػدمدا بعوبػػ  عبػػده (25) مػػو الػػى الممػػ ث"
هلل أشػػد  رحػػ  بعوبػػ  عبػػده حػػمف معػػوم إلمػػو مػػف أحػػدلـ ))ق  ()م لػػؾ قػػ ؿ ق قػػ ؿ رسػػوؿ اهلل 
،  ػأعى شػارة،  أمس مني ، وعلمي  طد مو وشرابو،   نفلعث منو، ل ف على راحلعو بأرض  الة

 أ ػػذ ، وقػػد أمػػس مػػف راحلعػػو  بمنػػ  ىػػو لػػذلؾ اذا ىػػو بيػػ  ق ئمػػ  عنػػده،   ضػػطاع  ػػت ظليػػ 
   .(26)((أ طأ مف شدة الفر ، يـ ق ؿ مف شدة الفر  ق الليـ أنث عبدي وأن  ربؾ،  ب ط مي
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 محبة اهلل تعالى . 3

وأ ػػرغ قلبػػو مػػف ، سػػبح نو وعدػػ لى ب لممػػ ف وع لػػى عػػف سػػو  اهللإذا مػػ  عحلػػى الدبػػد 
  ػػ ف الكلػػم ال ملػػوف ممعلئػػً  اال بمحبػػ  اهلل عدػػ لى العػػت ال عضػػ ىمي  محبػػ  الحػػد.، لػػؿ شػػتك

 ػال مدمػؿ ، عحككث ىذه المحب    لدبػد ال ملعفػث مممنػ  او شػم ال اال واػد اهلل عدػ لى بكربػو   ذا
بلاا ل ِمال  قػ ؿ عدػ لى ق  .الدبد بددئذ عمال اال لػ ف  ػت ط ععػو وعب دعػو يَن َُم آاوا َأَشادُّ حآ  َواِلاَ 

 (.  665)البكرة ق 
اهلل ورسػػػولو  )يػػالل مػػػف لػػف  مػػو واػػػد بيػػف حػػالوة الممػػػ ف ق مػػف لػػ ف ()وقػػ ؿ 

   .(27)الحدمل(… واف مام المرك ال محبو اال هلل ، أحم إلمو مم  سواىم 
 
 . الرهبة والخو  من اهلل تعالى 4

، وأنػو سػ ئر الػى ربػو، معى م  عرؼ الدبد المؤمف أنو ممػعحف  ػت ىػذه الحمػ ة الػدنم 
وسػػؤاؿ أممػػ  سػػؤاؿ  مػػف ادمػػد لحشػػر ونشػػر مػػف ورائػػو موعػػً  وقبػػرًا وسػػؤااًل وعػػذابً  يػػـ قم مػػ ً واف 

معػػى مػػ  أمكػػف ، ولػػؿ صػػنوؼ الدػػذام بػػدكا مػػف الكبػػر وانعيػػ ك الػػى الاحػػمـ، وصػػحؼ وصػػراط
، علمػػو دنمػػ ه مػػأد ػػؿ ال ػػوؼ والرىبػػ   ػػت قلبػػو ، المػػؤمف اف اهلل عدػػ لى قػػد أعػػد لػػو ذلػػؾ للػػو

 ود دػو ذلػػؾ لالقبػ ؿ علػػى اهلل عدػ لى بللمعػػو ط مدػ  بفدػػؿ ال مػراث وعػػرؾ المنلػراث العػػت عكربػػو
   .مف اهلل عد لى وعبدده عف لؿ عذام واحمـ

ونَ ق ؿ عدػ لى  َمرآ ُذَعمآاوَن َماا يآاؤذ مذ َوَي ق ه  ( وقػ ؿ 53)النحػؿ ق  َيَخافآوَن َرِبهآمذ م نذ َفوذ
م   ينَ  َفاَل َتَخافآوهآمذ َوَخافآون  عد لى     .(675)آؿ عمراف ق  إ نذ كآ ذتآمذ مآؤذ

 ل وؼ مف اهلل عد لى ق مكوؿ الح  ظ ابف حار  ت بم ف مراعم ا
إ نذ كآ اتآمذ  َوَخاافآون  ق ؿ اهلل عد لى ، وىو مف لواـز المم ف، "ىو مف المك م ث الدلم 

م   ينَ  ن  وقػػ ؿ عدػػ لى  مآااؤذ َشااوذ ا الِ اااَس َواخذ َشااوذ اانذ وقػػ ؿ عدػػ لى  َفاااَل َتخذ َشااى الِمااَل م  إ ِ َمااا َيخذ
ه  الذعآَمَمااامآ  َباااد      …وقػػد ، قػػرم الػػى ربػػو لػػ ف أشػػد لػػو  شػػم  ممػػف دونػػووللمػػ  لػػ ف الدبػػد أ

ونَ وصؼ اهلل عد لى المالئل  بكولو  َمرآ ُذَعمآوَن َماا يآاؤذ مذ َوَي ق ه  وارنبمػ ك  َيَخافآوَن َرِبهآمذ م نذ َفوذ
َن َأَحداا إ ِل الِمَل وَ بكولو  َشوذ َ لآ َوَل َيخذ َشوذ يَن يآَبمِّغآوَن ر َساَلت  الِمل  َوَيخذ ايباااِلَ  َُاى ب الِمال  َحس   َك
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نم  ل ف  وؼ المكربمف أشد رنيـ مط لبوف بم  ال مط لػم بػو  مػرىـ  مراعػوف علػؾ المنزلػ  ، وا 
  لدبػػد اف ، الشػػلر علػػى المنزلػػ   مضػػ عؼ ب لنسػػب  لدلػػو علػػؾ المنزلػػ  ـورف الوااػػم هلل مػػني

ااولآ َباايذَن الذ لػػ ف مسػػعكمم    و ػػو مػػف سػػوك الد قبػػ  لكولػػو عدػػ لى  او نكصػػ ف  َماارذم  َوَقمذب اال  َيحآ
 ػػ ف ، ومنفدػو ذلػػؾ مػع النػػدـ واالقػالع .واف لػ ف مػػ ئال   و ػو مػػف سػوك  دلػػو .الدراػ  ب لنسػػب 

او ال ملػوف ، ال وؼ منشأ مػف مدر ػ  قػبي الان مػ  والعصػدمؽ ب لوعمػد علميػ  واف محػـر العوبػ 
  .(28)مف مرفر لو" يو مشفؽ مف ذنبو ط لم مف ربو اف مد لو  م، ـممف ش ك اف مرفر لي

 
 الرجام وحسن ال ن باهلل تعالى  .5

َبااَدة  َربِّال  ق ؿ عد لى ق  ا َوَل يآشذر كذ ب ع  وا ل َقاَم َربِّل  َفمذَيعذَملذ َ َمالا َصال حا َفَمنذ َكاَن َيرذجآ
   .(663)الليؼ ق  َأَحداا

 قبػػػػؿ و  عػػػػو بػػػػيالل مكػػػػوؿ ق ال ()قػػػػ ؿ ق سػػػػمدث رسػػػػوؿ اهلل  ())وعػػػػف اػػػػ بر 
   .(29)مموعف أحدلـ اال وىو محسف ب هلل الظف(

ح ا  الدبد المؤمف الػى حسػف الظػف  على ت اآلم  اللرمم  والحدمل الشرمؼ دالل  
 ػ ف المػأس والكنػوط مػف رحمػ  اهلل مػع لونػو مػف اللبػ ئر اال ، بربو ورا ك م  عنػده مػف ال مػر

 لكمـ رحمو اهلل ق مكوؿ ابف ا ي وأعظمأنو أمض  مفكد المم ف أىـ يم ره وآي ره 
وال ػوؼ والراػ ك ،   لمحبػ  رأسػو، بمنزل  الطػ ئر، "الكلم  ت سمره الى اهلل عز واؿ

، ومعػى قطػع الػرأس مػ ث الطػ ئر،  معى سلـ الرأس والان ح ف   لط ئر امػد الطمػراف، ان ح ه
وللػػف السػػلؼ اسػػعحبوا اف مكػػو   ػػت ، ومعػػى  كػػد الان حػػ ف  يػػو عرضػػ  للػػؿ صػػ ئد ول سػػر

وعنػد ال ػروج مػف الػدنم  مكػو  انػ   الراػ ك علػى ،    ال ػوؼ علػى انػ   الراػ كالصح  ان
   .(33)ىذه طرمك  أبت سلمم ف و مره"، ان   ال وؼ

 
 في التوكل  مى اهلل تعالى وحده . ثبات القمب 6

، اف مػػػف آيػػػ ر الممػػػ ف بػػػ هلل عدػػػ لى يبػػػ ث الكلػػػم  ػػػت العولػػػؿ علػػػى اهلل عدػػػ لى وحػػػده
رف الكلػم المػؤمف ، وعػدـ االلعفػ ث الػى سػواه، وصػرؼ ارنظػ ر إلمػو ،واالععم د علمو ب لللم 

ومصػػػرؼ أمػػػره ، الكػػػ ئـ علػػػى اف اهلل عدػػػ لى ىػػػو  ػػػ لؽ ال لػػػؽ ومػػػدبر أمػػػرهك ورازقػػػو وم للػػػو
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، واف أمػػره بػػمف اللػػ ؼ والنػػوف، وأنػػو عدػػ لى ال مداػػزه شػػتك ولػػمس بح اػػ  الػػى شػػتك، واحوالػػو
االععمػػ د ب لللمػػ  علػػى  الػػىىػػو الػػذي مػػد ع صػػ حبو  ،واذا أراد شػمئ   إنمػػ  مكػػوؿ لػػو لػػف  ملػػوف

   .اهلل عد لى والعولؿ علمو دوف صرؼ النظر الى  مره   للؿ ع از ومفعكر إلمو
َوَ َمى الِمل  َفَتَوِكمآاوا إ نذ كآ اتآمذ عب ده ب لعولؿ علمػو  آمراً مكوؿ عد لى  ت لع بو الدزمز 

م   ينَ  َمااتذ   ( ومكػػوؿ عدػػ لى أمضػػ23)الم ئػػدة ق  مآااؤذ َآك ااَر الِماالآ َوج  ََا  يَن إ  م  آااوَن اِلااَ  إ ِ َمااا الذمآؤذ
امذ َيَتَوِكمآاونَ  ا َوَ َماى َربِّه  ًا مذ ُياتآلآ  َاَدتذهآمذ إ يَمااَن ََا تآم َيتذ َ َميذه  مكػوؿ  .(2)ارنفػ ؿ ق  قآمآوبآهآمذ َوا  

ااامذ َيَتَوِكمآاااونَ َوَ َماااى َربِّ الحػػػ  ظ ابػػػف ليمػػػر  ػػػت عفسػػػمره عنػػػد بمػػػ ف مدنػػػى العولػػػؿ ق " أي ال  ه 
وال ، وال مطلبػػوف الحػػوائ  اال منػػو، وال ملػػوذوف اال بان بػػو، وال مكصػػدوف اال إمػػ ه، مراػػوف سػػواه

وأنػػو المعصػػرؼ  ػػت الملػػؾ ، مر بػػوف اال إلمػػو ومدلمػػوف أنػػو مػػ  شػػ ك لػػ ف ومػػ  لػػـ مشػػأ لػػـ ملػػف
دمد بػػف ابمػػر ق وليػػذا قػػ ؿ سػػ، وىػػو سػػرمع الحسػػ م، وال مدكػػم لحلمػػو، وحػػده ال شػػرمؾ لػػو

واالععمػػ د ،   لعولػػؿ علػى اهلل عدػػ لى وصػدؽ اللاػػوك إلمػو (36)العولػؿ علػى اهلل امػػ ع الممػ ف"
لػؿ مكػ ـ شػرمؼ  مػو وميمػر ، ىػو ارصػؿ الاػ مع الػذي ععفػرع عنػو لػؿ ار دػ ؿ، ب لكلم علمو

لي  و     . لك عظمـ مف المحب  وال وؼ والرا ك والرضى بكدره  مره وشره واالسعسالـ لو رب  وا 
 
 العمل هلل تعالى والثبات  ميل  . إخالص7

وحػػييـ علػػى ذلػػؾ  ػت ليمػػر مػػف آم عػػو وادػػؿ ، اهلل عدػػ لى عبػػ ده ب لدمػػؿ والط عػ  لػػو أمػر
  مػػػػف أ لػػػػػص قُبمػػػػػؿ عملػػػػػو ومػػػػػف ال  لػػػػػف مكبػػػػػؿ ، مػػػػدار قبػػػػػوؿ الدمػػػػػؿ للػػػػػو علػػػػػى اال ػػػػػالص لػػػػػو

 ػت قلبػو وصػدؽ  ػت عملػو وللػف مػف وقػر الممػ ف ، والن س  ػت قبػوؿ ىػذا ارمػر م علفػوف .عملو
  ػت شػػيرةولـػ مصػػرؼ منػو شػمئ  لرمػػره عدػ لى  ػال ملػػونف ط مدػ  ، أ لػص هلل عدػ لى  ػت لػػؿ شػتك

 او عسممع او رم ك. 
َُااَم َويآق يمآاوا الِصااَلَة ق ؿ عد لى   َ ايَن َلالآ الادِّيَن حآ م ص  وا إ ِل ل َيعذبآدآوا الِماَل مآخذ َوَما أآم رآ

تآوا الِ َكاَة وَ  يانآ الذَقيَِّماة  َويآؤذ اِلاَ   عػال الفضػمؿ بػف عمػ ض قولػو عدػ لى  .(5)البمنػ  ق  ََل اَك د 
ُآاورآ  يا آ الذَغ َسنآ َ َمالا َوهآاَو الذَع   مآَوكآمذ َأيُّكآمذ َأحذ َت َوالذَحَياَة ل َيبذ ( يػـ قػ ؿ ق 2)الزمػر ق  َخَمَ  الذَموذ

؟  كػػ ؿ ق اف الدمػػؿ إذا لػػ ف "ىػػو أ لصػػو وأصػػوبو قػػ لوا ق مػػ  أبػػ  علػػت مػػ  أ صػػلو وأصػػوبو 
حعػػى ملػػوف ، واف لػػ ف صػػواب  ولػػـ ملػػف   لصػػ  لػػـ مكبػػؿ،   لصػػ  ولػػـ ملػػف صػػواب  لػػـ مكبػػؿ
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يػـ قػرأ قولػو عدػ لى ، وال ػ لص ق اف ملػوف هلل والصػوام اف ملػوف علػى السػن  .  لص  صواب 
 ا َوَل َماالذ َ َمااالا َصااال حا ااوا ل َقاااَم َربِّاال  َفمذَيعذ جآ َباااَدة  َربِّاال  َأَحاادااَفَماانذ َكاااَن َيرذ اار كذ ب ع  )الليػػؼ ق يآشذ

663)(32)  . 
 
 . محبة اهلل تعالى والتعر   ميل 8

والحػػػرص علػػػى ، محبعػػػو وط ععػػػو، اف مػػػف اعظػػػـ يمػػػ ر الممػػػ ف بػػػ هلل عدػػػ لى وآيػػػ ره
واعسػػدث علػػؾ ، قلبػػو بمحبػػ  اهلل عدػػ لى   لدبػػد المػػؤمف إذا مػػ  امػػعأ .عب دعػػو والشػػوؽ إلػػى لك ئػػو

مضػػ ىت حمػػز محبعػػو لػػو مبكػػى  ػػت الكلػػم حمػػز لمحبػػ  أحػػدت مػػف  لػػؽ اهلل عدػػ لى المحبػػ   ػػال 
وسػر ذلػؾ اف الدبػد  . حمنئذ مصبي الكلم   ر ً  مػف ذلػر لػؿ شػتك سػو  اهلل عدػ لى،  عد لى

ػرهؼ مػ  معصػؼ ، إذا عدر ؼ إلى اهلل عد لى ب لكو وارضو وسم ئو وناومو وسػ ئر م لوق عػو وعه
الكػػ در ، وأنػػو ىػو الػرزاؽ المدػػز المػذؿ،  ؿ وندػوث الاػالؿبػو ال ػ لؽ عدػػ لى مػف صػف ث اللمػػ

امػػعأ قلبػو بمدر ػ  اهلل عدػػ لى العػت ال عك ربيػػ  وال ، كلػى لػؿ شػػتكت ال مداػزه عػف شػػتكت شػتع
وأدرؾ أنو عد لى ىو المحبوم علػى الحكمكػ  الػذي ماػم لػو االنكمػ د  ػت السػر ، عدانمي  مدر  

   .والدلف
 
 الم كرات بال  مى العا ات وهجر . الق9

، الػذي رأ  لػؿ مظػ ىر قػدرة اهلل عدػ لى علػى  لكػوىػو اف الدبد المؤمف بػ هلل عدػ لى 
وانيػـ صػ ئروف إلػى انػ  ، واح طعػو بم لوق عػو وقدرعػو علػميـ، ومللو وابروعػو، ورأ  عظمعو

،   نػػػو ميمػػػر  ػػت قلػػػم الدبػػػد المػػػؤمف واػػوم الكمػػػ ـ بلػػػؿ مػػأمور وعػػػرؾ لػػػؿ محظػػػور، أو نػػ ر
  ػال مزمػده ذلػؾد ػع صػ حبو إلػى  دػؿ مػ  مرضػت اهلل عدػ لى شر ؼ الكلػوم    لمم ف إذا د ؿ

   .قربً  منو اال  
اانذ الِسااَمام  قػػ ؿ عدػػ لى  مذ َبَرَكاااَت م  َ ااا َ َماايذه  ََُتحذ ا َل ااَل الذقآااَر  َُم آااوا َواِتَقااوذ َوَلااوذ َأِن َأهذ

َ اهآمذ ب َما َكا آوا َيكذس   َذ َِبآوا َفَأَخ ِ  َوَلك نذ َك َرذ  (96)االعراؼ ق  بآونَ َواألذ
 

 بال  مى اهلل تعالى وكثرة َكره . الق11
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الػذي عصػػرؼ ، ومػدبر أمػػره واحوالػو، الػذي آمػف ب  لكػػو ورازقػو ىػػو اف الدبػد المػؤمف
ىػػو الػػذي مكبػػؿ علمػػو الدبػػد ب لػػذلر ،  و ػػ  ورىبػ  منػػو، وعكػػدـ بػػمف مدمػػو الكربػػ ث، لػو الط عػػ ث

عحممػػدًا وعسػػبمحً  ، محبوبػػو الػػذي اسػعك ـ الكلػػم لػػو  ػػ ف الدبػػد مليػر مػػف ذلػػر، والػدع ك والطلػػم
ولػػؿ مػػ  مػػف شػػأنو  مػػو ذلػػر هلل عدػػ لى  ػػ ف مػػف أحػػم شػػمئً  ، وعلبمػػرًا وعيلػػماًل ودعػػ ًك واسػػعرف راً 

   .ألير مف ذلره
 

ثارها األخروية تعالى ثمرات اإليمان باهلل  : ثا ياا   ُو
 . حسن الخاتمة 1

ولػ ف مػف قبػؿ ، ورازقو وق بضػو عنػد اراػؿاف الدبد المؤمف الذي آمف بربو و  لكو 
وأقبؿ على آ رعو ع رل  دنمػ ه طمدػ  لمػ  عنػد اهلل ، قد اسعسلـ هلل عد لى  ت لؿ أمره الو ودقو

 دػػف  .()علػػوف   عمعػػو حسػػنى ال مح لػػ  لمػػ  أ بػػر بػػو النبػػت ، عدػػ لى مػػف اراػػر واليػػوام
المػػؤمف اذا لػػ ف  ػػت انكطػػ ع ق "اف الدبػػد  ()قػػ ؿ ق قػػ ؿ رسػػوؿ اهلل  ()البػػراك بػػف عػػ زم 
قبػػػ ؿ  لػػػأف واػػػوىيـ ، اآل ػػػرة نػػػزؿ إلمػػػو مػػػف السػػػم ك مالئلػػػ  بػػػمض الواػػػوه علػػػىعػػػف الػػػدنم  وا 

، حعى مالسػوا منػو مػد البصػر، مديـ لفف مف ألف ف الان  وحنوط مف حنوط الان ، الشمس
رة أ راػت الػى مرفػ، يـ ماتك ملؾ الموث حعى مالس عند رأسو  مكوؿ ق أمعي  النفس الطمبػ 

   .(33) ع رج  عسمؿ لم  عسمؿ الكطرة مف  ت السك ك  مأ ذى "، مف اهلل ورضواف
مػف لػ ف أ ػر لالمػو ال الػو اال ))ق  ()وعف مد ذ بف ابؿ قػ ؿ ق قػ ؿ رسػوؿ اهلل 

   .(34)((اهلل د ؿ الان 
  سعسػلـ ،   لدبد الذي امعأ قلبو امم ن  ب هلل عد لى ق "واقبؿ بكلبو وروحػو وىمػو علمػو

وقػد ع لػص ،  كػ ؿ ق ال الػو م لصػ  مػف قلبػو، واسػعو  سػره وعالنمعػو، ه ظ ىرا وب طن لو وحد
وشػ رؼ الكػدـو ، قد  راث الػدنم  لليػ  مػف قلبػو، قلبو مف العدلؽ برمره وااللعف ث الى م  سواه

وصػػ رث ،  صػػ رث نصػػم عمنمػػو، وامػػعأ قلبػػو مػػف اآل ػػرة، و مػػدث نمػػراف شػػيوعو، علػػى ربػػو
واد لعػػو ،  طيرعػػو مػػف ذنوبػػو، نػػث علػػؾ الشػػي دة ال  لصػػ    عمػػ  عملػػو ل ، الػػدنم  وراك ظيػػره

   .(35)وا ؽ ظ ىرى  ب طني  وسرى  عالنمعي "، رنو لكت ربو بشي دة ص دق    لص ، على ربو
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 . مغُرة الَ وب وتكُيرها 2
، اف مف اعظـ آي ر المم ف ب هلل عد لى الا مد  ىت مرفػرة الػذنوم وعلفمػر السػمئ ث

وانو رم لؿ شتك وانو عد لى مػف مدبػد وحػده وعصػرؼ ، مف الذي آمف ب هلل عد لى  لدبد المؤ 
، ىو مطمػع دائمػ  بمرفػرة ذنبػو، وانو عد لى مف عكدـ بمف مدمو الكرب ث، لو الط ع ث والدب داث

وىػػذا مػػ  وعػػد اهلل عدػػ لى بػػو ، والدػػودة الػػى اهلل عدػػ لى بػػال ذنػػم وبػػال  طمئػػ ، وعلفمػػر سػػمئ عو
ا ثآاِم اهذتَاَد ك ؿ عد لى ق عب ده المؤمنمف   اَل َصاال حا ُِاْر ل َمنذ تَااَب َوَُماَن َوَ م  )طػو  َوا   ِّي َلَغ

 (  82ق 
اػػالال ومي بػػ بػػ،  مػػف عحكػػؽ ب لممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى قلبػػو ،  هلل عدػػ لى محبػػ  وعدظممػػ  وا 

 وحمنئػػذ محػػرؽ إمم نػػو بربػػو ذنوبػػو و ط مػػ ه لليػػ  ولػػو ل نػػث ميػػؿ زبػػد، وراػػ ك وعػػولال، و شػػم 
 ػػ ف ىػػذا الممػػ ف ىػػو االلسػػمر ، وربمػػ  قلبيػػ  عظػػمـ الممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى الػػى حسػػن ث، البحػػر

علػػػػػى ابػػػػػ ؿ الػػػػػذنوم وال ط مػػػػػ  لرفرعيػػػػػ  او قلبعيػػػػػ  الػػػػػى  ذرة منػػػػػو ث لػػػػػو وضػػػػػد، ارعظػػػػػـ
   .(36)حسن ث

 
 . المؤمن ي جو من  َاب القبر 3

وللنو أليػر راػ ك الػى  ،والدبد مراوى ، الدبد المؤمف بندـ ليمرة على مندـ اهلل عد لى
 ممػ   مػف عػذام قبػره ناػ  رنػو مػدرؾ أنػو مػف ناػ، م  ميبعو عند السؤاؿ  ػت قبػره بدػد الممػ ث

وىػو مػ  بشػر بػو رم الدػ لممف عبػ ده المػؤمنمف ، ىو آث بدده  يو مراػو اليبػ ث عنػد الممػ ث
ل  الثِاب اات  ف ااي الذ بكولػػو  يَن َُم آااوا ب ااالذَقوذ ااَرة  يآثَبِّااتآ الِماالآ اِلااَ  خ  ِذ )ابػػراىمـ ق  َحَياااة  الاادُّ ذَيا َوف ااي ا
27).   

 ق ؿ السددي رحمو اهلل  ت بم ف المد نت العت دلث علمي  ىذه اآلم  ق 
"م بػػر اهلل عدػػ لى أنػػو ميبػػث عبػػ ده المػػؤمنمف أي الػػذمف عػػ بوا بمػػ  علػػميـ مػػف الممػػ ف 

و ػػػت …   ػػػت الحمػػػ ة الػػػدنم   ميبػػػعيـ اهلل، الػػػذي مسػػػعلـز أعمػػػ ؿ الاػػػوار  وميمرىػػػ ، الكلبػػػت العػػػ ـ
و ػػت الكبػػر عنػػد سػػؤاؿ ، وال  عمػػ  الحسػػن ، اآل ػػرة عنػػد المػػوث ب ليبػػ ث علػػى الػػدمف االسػػالمت

اذا قمػػؿ للممػػث ق مػػف ربػػؾ ؟ ومػػ  دمنػػؾ ؟ ومػػف نبمػػؾ ؟ ىػػداىـ ، للاػػوام الصػػحمي، المللػػمف
   .(37)ومحمد نبمت"، واالسالـ دمنت، للاوام الصحمي بأف مكوؿ المؤمف ق اهلل ربت
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 . ال جاة من ال ار 4

ط مدػ  بمػ  ، مبعرت الدبد المؤمف  ػت الحمػ ة الػدنم  عمػؿ الط عػ ث وعانػم المنلػراث
والمػػؤمف مػػف أشػػد  .عنػػد اهلل عدػػ لى ومػػ  أعػػده للمػػؤمنمف مػػف د ػػوؿ الانػػ  والناػػ ة مػػف النػػ ر

يػ  الن س اشف ق  على نفسو مف الن ر ود ولي  لم   مي  مف عذام واحمـ وأىػواؿ ال مكػو  علم
وليػػذا لػػ ف سػػدت ، أحػػد مػػف  لػػؽ اهلل عنػػدم  مكػػرأ عنيػػ   لمػػؼ اذا مػػ  لػػ ف مػػف الػػدا لمف  ميػػ 

عػػف النػػ ر وعػػف لػػؿ مػػ  مكػػرم  ومبدػػدهالمػػؤمف لػػد وؿ الانػػ  ب لدمػػؿ الػػذي مرضػػى اهلل عدػػ لى 
الػػػذمف أمنػػػوا وعملػػػوا الصػػػ لح ث وقػػػ لوا ال الػػػو اال اهلل حكػػػ   ()ومػػػف ىنػػػ  بشػػػر النبػػػت  .منيػػ 

قػػ ؿ ق  ()وعملػػوا بيػػ  وبمػػ  دلػػث علمػػو  دػػف ععبػػ ف بػػف م لػػؾ اف رسػػوؿ اهلل ، وصػػدق  ومكمنػػ 
  .(38)  ف اهلل حـر على الن ر مف ق ؿ ق ال الو اال اهلل مبعرت بذلؾ واو اهلل""… 

وأ مػػػرا ق ىػػػذا مػػػ  مسػػػر اهلل عدػػػ لى ذلػػػره مػػػف اآليػػػ ر واليمػػػ ر المعدلكػػػ  ب لممػػػ ف بػػػ هلل 
م  ذلره الدلم ك  ػت لعػبيـ عػف ىػذه اآليػ ر أضػد ؼ ف إواال  ، وىذا  مض مف  مض، عد لى

والمكػػ ـ ال معسػػع للبسػػط وعلػػى اهلل عدػػ لى عوللنػػ   ػػت ، أضػػد ؼ مػػ  ذلرعػػو  ػػت ىػػذه الورمكػػ ث
   .اممع احوالن 

 
 اخلامتت

الليػـ علمنػ  مػػ  منفدنػ  وأنفدنػ  بمػػ  علمعنػ  وارزقنػػ  اال ػالص  ػت الكػػوؿ والدمػؿ وبدػػد 
وآيػػ ر ذلػػؾ الممػػ ف ، ف مسػػ ئؿ ععدلػػؽ ب لممػػ ف بػػ هلل عدػػ لى يػػذا مػػ  مسػػر اهلل عدػػ لى ذلػػره مػػ

 معبمف ق البحل ومف  الؿ  .بو الى لؿ  مرر ويم ره الذي منات ص حبو مف لؿ ملروه ومك
واف ، ورازقػػػ  ومػػػدبرا ىػػػو إممػػػ ف بربوبمػػػ  اهلل عدػػػ لى، اف الممػػػ ف بػػػ هلل عدػػػ لى ربػػػ  و  لكػػػ  .6

  لدبػػ داث والط عػػ ث ، علػػوف اال هلل عدػػ لى الممػػ ف ب رلوىمػػ  ىػػو إممػػ ف بػػ ف الدبودمػػ  ال
   .والكرب ث للي  عصرؼ الى اهلل عد لى  إنو ىو وحده المسعحؽ ليذه الدب دة

مني  م  ىػو  ػت الػدنم  ومنيػ  ، اف اآلي ر واليم ر العت عظير على أ د ؿ الدب د ليمرة ادا .2
ولػػؿ شػػر ،  فواف لػػؿ  مػػر مكػػـو بػػو الدبػػد  يػػو أيػػر مػػف أيػػ ر الممػػ، مػػ  ىػػو  ػػت اآل ػػرة

   .معرلو الدبد  يو أمض  أير مف آي ر المم ف
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واف مف أعظـ يم ر المم ف وآي ره م  مسدى إلمو لؿ عبػد مػؤمف مػف الػد وؿ الػى الانػ   .3
   .وىذا أير ا مع للؿ أي ر المم ف ب هلل عد لى، والنا ة مف الن ر

 
 
 
 

 هوامش البحث ومصادره ومراجعه
                                           

( أ راو مسلـ  ػت صػحمحو ق لعػ م االممػ ف، بػ م بمػ ف االممػ ف واالسػالـ واالحسػ ف رقػـ 6)
 .  6998رم ض، ق بمث اال ل ر الدولم  للنشر والعوزمع، ال 6(، ط8)

 عحكمػػػؽ محمػػػد ح مػػػد الفكػػػت، دار الفلػػػر، بمػػػروث، )د.ث( ،( مػػػدارج السػػػ للمف ربػػػف الكػػػمـ 2)
6/63. 

( أ راػػو الب ػػ ري  ػػت صػػحمحو ق لعػػ م الانػػ ئز، بػػ م مػػ  قمػػؿ  ػػت أوالد المشػػرلمف رقػػـ 3)
 ـ. 6998، بمث اال ل ر الدولم  للنشر والعوزمع، الرم ض، 6( ط6385)

دار المدر ػػػػ  للطب عػػػػ   ،صػػػػحمي الب ػػػػ ري ربػػػػف حاػػػػر الدسػػػػكالنت  (  ػػػػعي البػػػػ ري بشػػػػر 4)
 .249/ 3 قوالنشر، بمروث، )د.ث(

 .48ص قىػ6346( لع م النبواث رف عممم  ، المطبد  المنمرم ، الك ىرة، 5)
( أنظػر لعػػ م ق مػػني  الكػػراف  ػت الػػدعوة إلػػى الممػػ ف للػدلعور علػػى بػػف ن صػػر الفكميػػت ، 6)

 632-636ص قـ6984، بمروث، 6ط
، نشػػػػر دار الك سػػػػـ الرمػػػػ ض، 6( أنظػػػػر شػػػػر  أصػػػػوؿ االممػػػػ ف للشػػػػمخ ابػػػػف عيممػػػػمف ، ط7)

 .67-63ص قىػ6469
 .323/ 4 قدار الندوة، بمروث، )د.ث( ،( إحم ك علـو الدمف 8)
 .  59/ 6 ق( مدارج الس للمف9)
( أ راػػو الب ػػ ري  ػػت قصصػػو ق لعػػ م االسعسػػك ك، بػػ م اذا اسعشػػفدوا الػػى االمػػ ـ رقػػـ 63)

6369  . 



 م   4002 -هـ  8241جملة كلية العلوم اإلسالمية                      اجمللد األول العدد األول 

 665 

                                                                                                          

 .  67-66ص ق( شر  أصوؿ االمم ف66)
، دار عمػ ر، عحكمػؽ 6ىػػ ، ط845( عارمد العوحمد المفمد للمكرمزي ق أحمد بػف علػت ث 62)

 .67صق ـ6987علت بف حسف الحلبت، ارردف، 
، نشر ملعبػ  الممػ ف، 6( لع م الكوؿ المفمد على لع م العوحمد للشمخ ابف عيمممف ، ط63)

 635ص ق.ث(المنصورة )الك ىرة(، )د
)مػػ دة ألػػو(  قـ2333، دار الحػػدمل، الكػ ىرة، 2ط ،( منظػر ق لسػػ ف الدػػرم ربػف منظػػور64)

6 /688. 
، مؤسسػػ  علػػـو 3عحكمػػؽ الػػدلعور محمػػد السػمد الالمنػػد، ط، ( لعػ م العوحمػػد ربػػف عمممػ  65)

 .649ص قـ6987الكراف، بمروث، 
 .  65ص ق( عارمد العوحمد المفمد66)
، الػػػػدار 6الممسػػػػرة للشػػػػمخ أبػػػػت عمػػػػر عبػػػػد الدزمػػػػز بػػػػف  عحػػػػت ، ط( الدكمػػػػدة االسػػػػالمم  67)

 .65صق ـ2332المعحدة، دمشؽ، 
، دار ابػػف الاػػػوزي، 6امػػع   لػػػد بػػف عبػػػد اهلل، ط ،( شػػر  الدكمػػػدة الواسػػطم  رف عمممػػػ 68)

 25ص قىػ6426الرم ض 
ىػػ ، مطبدػ  السػد دة، مصػر، 458( ارسم ك والصف ث للبميكت ق أحمػد بػف الحسػمف ث 69)

 .3ص قىػ6358
( أ راػػو مسػػػلـ  ػػت صػػػحمحو ق لعػػ م الػػػذلر والػػدع ك، بػػػ م  ػػت أسػػػم ك اهلل عدػػ لى رقػػػـ 23)

(2677  .) 
، دار 6( منظر ق رس ئؿ  ت الدكمدة للشمخ محمد بف ابػراىمـ الحمػد )بعصػرؼ مسػمر(، ط26)

 .648ص قـ6997أبف  زمم ، الرم ض، 
، بمػػػث 6لسػػػدمد محمػػد، طللشػػمخ  مػػمس ا، ( منظػػر ق لعػػ م العوحمػػػد وأيػػره علػػى الدبمػػػد 22)

 .632ص قـ2335ار ل ر الدولم  للنشر والعوزمع، الرم ض، 
 .  53،  33صق ( منظر ق الدكمدة االسالمم  الممسرة 23)
 . 33ص ق( المصدر نفسو24)
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 .  678/ 6 ق( مدارج الس للمف25)
 .  2744( أ راو مسلـ  ت صحمحو ق لع م العوب ، ب م الحض على العوب  رقـ 26)
 .  66لب  ري  ت صحمحو ق لع م االمم ف، ب م حالوة االمم ف رقـ ( أ راو ا27)
 .  263/ 66ق(  عي الب ري 28)
( أ راو مسلـ  ت صحمحو ق لعػ م الانػ  وندمميػ ، بػ م ارمػر بحسػف الظػف بػ هلل عنػد 29)

 .  2877الموث رقـ 
 . 567/ 6( مدارج الس للمف 33)
 .6236/ 2 قـ2336 ، نشر ملعب  السالـ، الرم ض،5( عفسمر أبف ليمر ، ط36)
 .  83/ 6ق( أنظر مدارج الس للمف 32)
، بمػػث ار لػػ ر الدولػػ  للنشػػر والعوزمػػع، الرمػػ ض 6( أ راػػو االمػػ ـ أحمػػد  ػػت مسػػنده ، ط33)

 .(68733رقـ ) قـ2332
، بمػػػث اال لػػػ ر 6( أ راػػػو ابػػػو داؤد  ػػػت سػػػننو، لعػػػ م الانػػػ ئز، بػػػ م  ػػػت العلكػػػمف ، ط34)

 .3666رقـ  قـ6999الدولم  للنشر والعوزمع، الرم ض، 
 .646ص قـ6998، دار ابف  زمم  الرم ض 6ط، ( لع م الفوائد 35)
الطبدػػ  ارولػػى، دار الرػػد الادمػػد، الكػػ ىرة،  ،( منظػػر ق اػػ مع الدلػػـو والحلػػـ البػػف راػػم36)

 536ص  قـ2334
، مؤسسػ  الرسػ ل  6( عمسمر اللػرمـ الػرحمف للشػمخ عبػد الػرحمف بػف ن صػر السػددي ، ط37)

 .425صق ـ2333وث، )ن شروف( بمر 
 .425رقـ  ق( أ راو الب  ري  ت صحمحو ق لع م الصالة، ب م المس اد  ت البموث38)


