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إن احلمد هلل حنمده ونستتينن ونستترهره ونتوا الن ونيوذ باهلل من شترو أنهستنا ومن ستنتا
اعمالنا ،من يهده اهلل فال مضتتل ل ومن يضتتلل فال ها ي ل  ،وأشتتهد ان إ إل إإ اهلل وحده
إ شريك ل  ،وأشهد أن حممد عبده و سول
أما بيد:
فمن فضتتل اهلل على عبا ه أن ينستتر ا التلمل والتدبر ك كتاب المير  ،وثنقة النبوة  ،ولستتان
الدين احلننف ،الصتا لميل ممان ومميان  ،وهو أشترا الميتا الستماوية  ،وأعوا وحي ن
من الس تتماء  ،واعوا س تتو ة فن هي الهاحتة أم الميتاا وأو س تتو القران المير  ،وهي س تتو ة
شت ت تتاملة تشت ت تتمل كل مقاصت ت تتد القران وميانن  ،فقد اء فنها حديث اليبا ة  ،واإلميان باهلل ،
ويوم القنامة  ،واليقندة ،ومن اها مباحث اليقندة توحند الربوبنة حنث ان متيلق بلصت ت ت ت ت ت تتل
األصت ت ت ت ت تتو  ،وأو ا الوا با  ،وهو اإلميان باهلل ع و ل  ،فمما يتضت ت ت ت ت تتمن اإلميان باهلل ع
و تتل اإلميتتان بربوبنت ت  ،وتهر ه بتتاقلق  ،وامللتتك  ،والتتتدب ،وألمهنتتة هتتذا التوحنتتد من حنتتث
تيلق بنقطة البدء ك حناة املس ت ت تتلا  ،واملددل الوحند لليقندة الص ت ت تتحنحة -عقندة التوحند-
اليت يتحتا علن اعتناقها وتنهنذ متضتتمنا ا واليت إ يقبل اهلل تياىل من أي عمل يؤستتع على
غ ها و ذا مت ادتنا موضوع البحث .
وإبد من موا هة الص ت ت ت ت ت تتيوبا ك أي عمل ،وقد وا هتين بي الص ت ت ت ت ت تتيوبا ك كتابة هذا
البحث ومن أمهها ،ض ت ت ت ت ت تتنق الوقو ،وص ت ت ت ت ت تتيوبة التوفنق بس إعدا ه ،وبس تميالنف الد اس ت ت ت ت ت تتة
األدرى.
وقد كانت خطة البحث كالتالي:
 املقدمة -التمهند
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المبحث األول{ :الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني} [الفاحتة]2:
وفن
-

ثالث مطالا:
املطلا األو  :ميىن هذه اآلية.
املطلا الثاين :أنواع بوبنة اهلل على دلقة.
املطلا الثالث :مثرا اإلميان بالربوبنة.

 المبحث الثاني{ :مَـالِكِ يَوْمِ الدِّين} [الفاحتة]4:-

وفنة ثالثة مطالا:
املطلا األو  :ميىن هذه اآلية.
املطلا الثاين :القراءا الوا ة فنها.
املطلا الثالث :ملا دص يوم الدين هبذه اآلية.

إ أنس ت ت ت ت ت ت تى أن أقدم ش ت ت ت ت ت تتميري هلل أوإ ،مث لميل من قدم يل املست ت ت ت ت ت تتاعدة ،واليون ،من أهل،
وأستاذا  ،وصديقا  ،أ اهلل لميا املثوبة ،وأعوا لميا األ ر.
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متهند
تيريف الربوبنة
"وهو :اإلقرا بلن اهلل تياىل ا كل ش ت ت ت ت ت تتيء ومالمي ودالق و امق  ،وأن افني املمنو النافع
الضتتا املتهر با ابة الدعاء عند اإضتتطرا  ،الذي ل األمر كل  ،وبنده اق كل  ،القا على
ما يشاء ،لنع ل ك ذلك شريك"1
سو ة الهاحتة
يقا

ا الهاحتة ،أي فاحتة الميتاا دطا ،وهبا تهتتح القراءة ك الص ت ت ت ت تتالة ويقا

ا أيض ت ت ت ت تتا ام

الميتاا عند اجلمهو .
ويقا

ا احلمد" ،ويقا

ا الصتتالة لقول علن الصتتالة والستتالم عن ب قستتمو الصتتالة بنين

وبس عبدي نصهس ،فاذا قا اليبد احلمد هلل ا الياملس قا اهلل :محدين عبدين ")...

2

 ،فسمنو الهاحتة صالة إلن شرط فنها.
ويقا

ا الشهاء ملا وي عن ايب سيند مرفوعا فاحتة الميتاا شهاء من كل سا.

 1تنس الي ي احلمند ك شرح كتاا التوحند الذي هو حق اهلل على اليبند املؤلف :سلنمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاا: ،
مه الشاويش ،املميتا اإسالمي ،ب و  ،ط :األوىل1423 ،هت2002/م)24/1( ،
 2صحنح مسلا ،باا و وا قراءة الهاحتة ك كل كية )269/1( ،قا احلديث 395
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ا الرقنة حلديث ايب ستيند ك الصتحنح حس قى هبا الر ل الستلنا فقا ل ستو اهلل

صلى اهلل علن وسلا (وما يد يك اهنا قنة)

1

و وي عن ابن عباس ان مساها أساس القران.
ومساها سهنان بن عننن الواقنة.
"ومساها حيىي بن ايب كث الميافنة ألهنا تميهي عما عداها وإ يميهي ما س ت ت تواها عنها كما اء
ك بي

األحا يث"

وهي سبع آيا كما

2

علن قول تياىل

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم} [احلجر]87:

وفسرها النيب صلى اهلل علن وسلا بالهاحتة ،ونقل غ واحد اإتهاق على اهنا سبع
لمين من عد البست ت ت ت تتملة اية منها يل اآلية الست ت ت ت تتابية (غ املرضت ت ت ت تتوا علنها) ومن مل جييل
البسملة اية منها يل اآلية السابية (غ املرضوا علنها وإ الضالس)
وأما كلما ا فهي مخع وعشرون اية.
وأما حروفها فمائة وثالثة عشر

حرفا3

 1صحنح البخا ي ،باا النهث ك الرقنة )133/7( ،قا احلديث 5749
 2انور تهس القرآن اليونا ،أبو الهداء إمساعنل بن عمر بن كث القرشي الدمشقي : ،سامي بن حممد سالمة ،ا طنبة للنشر والتوميع ،ط :الثاننة
1420هت  1999-م ()101/1
 3تهس ت ت الهاحتة إبن ا ،احلافظ أبو ا الهرج عبد الرمحن بن امحد بن ا الدمشت تتقي احلنبلي  :ست تتامي بن حممد بن ا اهلل ،ا افدث
للنشر والتوميع -الرياض 1427هت ()5/1
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املبحث األول:
{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني} [الفاحتة]2:
املطلا األو :
ميىن هذه اآلية
{احلَ حم ُد} هو الثناء باللسان على اجلمنل اإدتنا ي ،سواء كان ك مقابلة نيمة أم إ.
ح
وعرفا :فيل يد ّ على تيونا املنيا بست ت تتبا كون منيما ،س ت ت تواء كان قوإ باللست ت تتان بلن يثين
علن ب  ،أو اعتقا ا باجلنان ،بلن ييتقد اتصاف بصها الميما  ،أو عمال وددمة باألعضاء،
1
واألكان بلن جيهد نهس ك طاعت .
{احلمد هلل} الش تتمير هلل دالص تا ون س تتائر ما ييبد من ون  ،و ون كل ما برأ من دلق  ،ا
أنيا على عبا ه من النيا اليت إ حيصت ت ت تتنها اليد  ،وإ حينط بيد ها غ ه أحد ،ك تص ت ت ت تحنح
اآلإ لطاعت  ،ومتميس وا ح أ س ت تتام املميلهس أل اء فرائضت ت ت  ،مع ما بس ت تتط ا ك نناها
من الرمقَّ ،
وغذاها ب من نينا الينش ،من غ اس ت ت ت ت تتتحقاق منها ذلك علن  ،ومع ما نبهها
علن و عاها إلن  ،من األس ت ت ت ت ت تتباا املؤ ية إىل وام اقلو ك ا املقام ك النينا املقنا ،فلربنا
احلمد على ذلك كل أوإ وآدرا.
وقا ابن رير{ :احلمد هلل} ثناء أثىن ب على نهست ت ت ت ت ت ت وك ض ت ت ت ت ت تتمن أمر عبا ه أن يثنوا علن
2
فميلن قا  :قولوا{ :احلمد هلل}
وقد افتتحو س ت تتو ة الهاحتة هبذه اجلملة الميرمية ح ِ ِ
ِ
س ألن س ت تتبحان أو كل
احلَ حم ُد للَّ َا الحيالَم َ
شت تتيء وآدر كل شت تتيء ،ولميي ييلمنا -ست تتبحان -أن نبدأ كتبنا ودطبنا باحلمد والثناء علن ،
حىت نبدأ وحنن ك صلة باللّ تميشف عن النهوس أغشنتها ،وجتلو عن القلوا أصداءها.
 1تهس ت حدائق الروح والرحيان ك وايب علوم القرآن ،حممد األمس بن عبد اهلل األ مي اليلوي ا ر ي الشتتافيي ،ا طوق النجاة ،ب و – لبنان ،ط:
األوىل 1421 ،هت  2001-م ()51/1

2

تهس القرآن اليونا ،أبو الهداء إمساعنل بن عمر بن كث القرشي الدمشقي ()128/1
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فاآلية الميرمية قد قر بص ت ت تراحة ووض ت ت تتوح ثبو الثناء املطلق الذي إ حيد للّ -تياىل -وإن
لنع ألحد أن ينامع إياه -سبحان -هو ا الياملس
كما أن أ ك «احلمد» لالسترراق .أي :أن مجنع أ ناس احلمد ثابتة للّ ا الياملس.

وإمنا كان احلمد مقصو ا ك احلقنقة على اللّ  ،ألن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء فهو صا
عن ت ومر ي ت إلن ت  ،إذ هو اقتتالق لميتتل ش ت ت ت ت ت تتيء ،ومتتا يقتتدم إىل بي النتتاس من محتتد اء
إحساهنا ،فهو ك احلقنقة محد للّ  ،ألن -سبحان -هو الذي وفقها لذلك وأعاهنا علن .
احلَ حم ُد لِلَّ ِ،
ومل تهتتح الست تتو ة بصت تتنرة األمر بلن يقا  :امحدوا اللّ  ،وإمنا افتتحو بصت تتنرة اقرب ح
ألن األمر يقتضت ت ت تتي التميلنف :والتميلنف قد تنهر من النهوس أحنانا ،فل ا -س ت ت ت تبحان -وهو
يبا ئها بشتترعة ديدة وتميالنف مل ييهدوها ،أن يؤنع نهوستتها ،ويؤلف قلوهبا ،فستتاق ا
1
اقطاا بصنرة اقرب ،ترفقا هبا ،حىت يدميوا اإلصراء ملا سنلقن علنها من تميالنف.
وحايلّ ،أما القويل :فحمد اللست ت ت ت ت ت تتان ،وثنا ه علن ا أثىن ب احلق على
وفيليّ ،
واحلمد ّ
قويلّ ،
نهس  ،على لسان أنبنائ علنها السالم.
الهيلي :فهو اإلتنتان بتاألعمتا البتدننتة من اليبتا ا  ،واق ا ابترتاء لو ت اهلل تيتاىل،
وأ ّمتا
ّ
وتو ها إىل ناب المير أل ّن احلمد كما جيا على اإلنست ت ت ت تتان باللست ت ت ت تتان ،كذلك جيا علن
كل حا من األحوا  ،كما قا النيب
كل عضو ،كالشمير ،وعند ّ
كل عضو ،بل على ّ
حب سا ّ
كل عض تتو
كل حا » ،وذلك إ ميمينّ ،إإ باس تتتيما ّ
ص تلّى اهلل علن وس تلّا «احلمد هلل على ّ
فنما دلق أل ل  ،على الو املش ت ت ت ت ت تتروع عبا ة للحق تياىل وانقنا ا ألمره ،إ طلبا حلوو
النهع ،ومرضا ا.
احلايل :فهو الذي يميون حبست ت ت ت ت ت تتا الروح ،والقلا ،كاإتصت ت ت ت ت ت تتاا بالميماإ اليلمنة،
وأما ّ
واليملنة ،والتخلّق باألدالق اإل نة أل ّن الناس ملمو ون بالتخلّق بلدالق اهلل تياىل ،بلست ت تتان
2
األنبناء علنها السالم لتص الميماإ ملمية نهوسها وذوا ا.
 1انور تهس الوسنط ،حممد سند طنطاوي()18/1
 2تهس حدائق الروح والرحيان ك وايب علوم القرآن ،حممد األمس بن عبد اهلل األ مي اليلوي ا ر ي الشافيي ،ا طوق النجاة ،ب و  -لبنان
ط :األوىل 1421 ،هت  2001 -م ()53/1
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(الرا)
الرا ك اللرة:
ّ
ا كل شيء أَي مال ُمي وإ يقا الرا ك غ اهلل إإ باإلضافة
الرا هو اسا اهلل تياىل وهو َ ُّ

وقد خيهف واملالك والسند واملريب والقنا واملنيا واملدبر واملصلح
فالرا:
يقو ابن فا س" :الراء والباء يد على أصتتو  .فاألو إصتتالح الشتتيء والقنام علن ّ .
ض ت ت َنيت إذا قام على
الرا :املص تتلح للش تتيء .يقا َّ
ا فالن َ
املالك ،واقالق ،والص تتاحا .و ّ
إصالحها .واهلل  -ل ثنا ه -الرا ألن مصلح أحوا ِ دلق "
وَببو القوم سستها ،أي كنو فوقها.
1
ا فالن ولده يرب با ،و بب  ،وتربب  ،يىن أي باه.
ا الضنية أي أصلحها وأمتها .وَ َّ
وَ َّ
الرا شرعا:
"هو املريب مجنع اليتاملس -وها من س ت ت ت ت ت تتوى اهلل-خبلقت إيتاها ،وإعتدا ه ا اآلإ  ،وإنيتامت
2
علنها بالنيا اليونمة ،اليت لو فقدوها ،مل ميمين ا البقاء .فما هبا من نيمة ،فمن تياىل.
"وهو اإلميان بلن اهلل ع و ل واحد ك أفيال  ،ودلق وتدب ه ليبا ه ،وأن املتصتترا ك عبا ه
كما شاء سبحان وتياىل ،بيلم وقد ت ل وعال.
وهو " إفرا اهلل -سبحان وتياىل -باقلق ،وامللك ،والتدب " وتهصنل ذلك:
أوإ :بالنستبة إلفرا اهلل -تياىل -باقلق :فاهلل -تياىل -وحده هو اقالق إ دالق ستواه ،قا
اهلل -تيتاىل

ت ال َّل ِه َع َل ْي ُك ْم َه ْل ِم ْن خَا ِل ٍق َغ ْي ُر ال َّل ِه َي ْر ُز ُقكُم ِّم َن الســــ َّـ مَا وَاألَرْضِ}
س ا ْذ ُكرُوا ِن ْع َم َ
 { :-يأيها ال نَّا ُ

[فــا:ر .]3:وق تتا -تي تتاىل -مبنن تتا بطالن آ تتة الميه تتا :

{ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن الَّ يَخْلُقُ أَفَال ت ـَكَكَّرُون}

 1انور القاموس افنط :حممد بن ييقوا اله وم آبا ي ،امليجا الوست تتنط :إبراهنا مصت تتطهى وادرون ،ا النشت تتر :ا الدعوة : ،جممع اللرة اليربنة،
لست تتان اليرا ،حممد بن مميرم بن منوو األفريقي املصت تتري ،ا صت تتا – ب و  ،ط :األوىل ،الصت تتحاح تاج اللرة وصت تتحاح اليربنة ،إمساعنل بن محا
اجلوهري : ،حممد مكريا يوسف ،لدا اليلا للماليس-ب و  ،ط :الرابية-يناير .1990
 2انور تنست ت المير الرمحن ك تهست ت كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناص تتر بن الس تتيدي : ،عبد الرمحن بن ميال اللوحيق ،مؤست تست تة الرس تتالة ط :األوىل
1420هت ت ت ت ت ت  2000-م ،)39/1(.بنان التوحند الذي بيث اهلل ب الرسل مجنيا وبيث ب دامتها حممدا علن السالم املؤلف :عبد الي ي بن عبد اهلل بن
بام ،ئاسة إ ا ة البحوث اليلمنة واإلفتاء والدعوة واإل شا إ ا ة الطبع والرتمجة ط :األوىل1417 ،هت 1996-م
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ودحل ُق ُ يش ت ت تتمل ما
[النحل .]17:فاهلل -تياىل -وحده هو اقالق دلق كل ش ت ت تتيء فقد ه تقديراَ ،

يقع من مهيوإت  ،وما يقع من مهيوإ دلق أيض ت ت ت ت ت تتا ،و ذا كان من متام اإلميان بالقد أن
تؤمن بلن اهلل -تياىل -دالق ألفيا اليبا كما قا اهلل -تياىل :-
[الصـــافا

{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون}

 .]96:وو ذلك أن فيل اليبد من ص ت تتهات  ،واليبد ،لوق هلل ،ودالق الش ت تتيء دالق

لصت ت تتهات  ،وو آدر أن فيل اليبد حاصت ت تتل با ا ة اممة وقد ة تامة ،واإل ا ة والقد ة كلتامها
،لوقتان هلل -ع و ل -ودالق السبا التام دالق للمسبا.
فتان قنتل :كنف عمع بس إفرا اهلل -ع و تل -بتاقلق مع أن اقلق قتد يثبتو لر اهلل كمتا
يد علن قو اهلل -تياىل { :-فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْســـَنُ الْخَالِقِني} [انومنون .]14:فاجلواا على ذلك:
أن غ اهلل  -تياىل  -إ خيلق كخلق اهلل فال ميمين إجيا ميدوم ،وإ إحناء منو ،وإمنا دلق
غ اهلل  -تياىل  -يميون بالترن وحتويل الشتتيء من صتتهة إىل صتتهة أدرى وهو ،لوق هلل -
ع و ل  ، -فاملصو مثال ،إذا صو صو ة فان مل حيدث شنتا غاية ما هنالك أن حو شنتا
إىل ش تتيء كما حيو الطس إىل ص تتو ة ط أو ص تتو ة مجل ،وكما حيو بالتلوين الرقية البنض تتاء
إىل صو ة ملونة فاملدا من دلق اهلل  -ع و ل  ،-والو قة البنضاء من دلق اهلل  -ع و ل
 ،هذا هو الهرق بس إثبا اقلق بالنست تتبة إىل اهلل  -ع و ل  -وإثبا اقلق بالنست تتبة إىلاملخلوق ،وعلى هذا يميون اهلل  -سبحان وتياىل  -منهر ا باقلق الذي خيتص ب .
ثتتاننتتا :إفرا اهلل -تيتتاىل -بتتامللتتك ،فتتاهلل -تيتاىل -وحتتده هو املتتالتتك كمتتا قتتا اهلل -تيتتاىل :-
{ َتبَا َر َك ا َّلكِي ِب َي ِد ِه ا ْل ُم ْل ُك َو ُه َو َعلَى ُك ِّل شــــ َـ ْي ي َقدِير}[انلك ]1:وقا -تياىل :-

{ قُلْ مَن بِ يَدِهِ مَلَكُو ُ كُلِّ

شـَيْ ي وَهُوَ يُجُُِ وَالَ يُجَارُ عَلَيْهِ ِِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}[انومنون ]88:فاملالك امللك املطلق اليام الشتتامل هو اهلل
 سبحان وتياىل  -وحده ،ونسبة امللك إىل غ ه نسبة إضافنة فقد أثبو اهلل  -ع و ل -لر ه امللك كما ك قول  -تياىل { :-أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ}[النور .]61:وقول :

{ِِالَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ

أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِني} [انومنون .]6:إلى غ ذلك من النص ت ت ت تتوع الدالة على أن لر
اهلل  -تياىل  -ملميا لمين هذا امللك لنع كملك اهلل  -ع و ل -فهو ملك قاصت ت تتر ،وملك
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مقند ،ملك قاصر إ يشمل ،فالبنو الذي ل يد إ ميلمي عمرو ،والبنو الذي ليمرو إ ميلمي
ميد ،مث هذا امللك مقند حبنث إ يتص ت تترا اإلنس ت تتان فنما ملك إإ على الو الذي أذن اهلل
صت ت تلَّى اللَّ ُ َعلَحن ِ َو َست ت تلَّ َا ،عن إض ت تتاعة املا  ،وقا اهلل  -تبا ك وتياىل :-
فن و ذا هنى النيبَ ،
{وَالَ تُوْتُواْ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً}[النسا  ]5:وهذا لنل على أن ملك اإلنسان ملك
قاصر وملك مقند ،خبالا ملك اهلل  -سبحان وتياىل  -فهو ملك عام شامل وملك مطلق
يهيل اهلل  -سبحان وتياىل  -ما يشاء وإ يسل عما يهيل وها يسللون.
ثالثا :التدب  ،فاهلل -ع و ل-منهر بالتدب فهو الذي يدبر اقلق ويدبر السماوا واأل ض
كما قا اهلل -س ت ت ت تتبحان وتياىل  { :-أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِني} [األعراف .]54:وهذا
التدب شتتامل إ حيو ون شتتيء وإ ييا ض ت شتتيء .والتدب الذي يميون لبي

املخلوقا

كتدب اإلنس ت ت تتان أموال وغلمان وددم وما أش ت ت تتب ذلك هو تدب ض ت ت تتنق حمدو  ،ومقند غ
مطلق ،فوهر بذلك ص ت ت ت ت تتدق ص ت ت ت ت تتحة قولنا :إن توحند الربوبنة هو " إفرا اهلل باقلق وامللك،
والتدب ".

1

 1جمموع فتاوى و سائل فضنلة الشنخ حممد بن صا اليثنمس ،حممد بن صا بن حممد اليثنمس
مجع :فهد بن ناصر بن إبراهنا السلنمان ،ا الوطن  -ا الثريا .ط :األد ة  1413-هت (18/1ت 19ت)20
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المطلب الثاني
أنواع ربوبية اهلل على خلقة
"تربية اهلل تعالى لخلقه نوعان :عامة وخاصة.
-1العامة :هي دلق للمخلوقس ،و مقها ،وهدايتها ملا فن مصت ت تتاحلها ،اليت فنها بقا ها ك
الدننا.
-2الخاااصا ا ا ا ا ااة :تربنت ت ألولنتتائ ت  ،ف بنها بتتاإلميتتان ،ويوفقها ل ت  ،ويميمل ت ا ،ويتتدفع عنها
الصت توا ا ،واليوائق احلائلة بننها وبنن  ،وحقنقتها :تربنة التوفنق لميل د  ،واليص تتمة عن كل
شتتر .وليل هذا ملامليىنه هو الستتر ك كون أكثر أ عنة األنبناء بلهظ الرا .فان مطالبها كلها
ادلة حتو بوبنت اقاصة.
ِ
س} على انهرا ه بتتاقلق والتتتدب  ،والنيا ،وكمتتا غنتتاه ،ومت تام فقر
فتتد قول ت { َا الح َي تالَم َ
الياملس إلن  ،بميل و واعتبا 1".

 1تنس المير الرمحن ك تهس كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السيدي)39/1( ،
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المطلب الثالث :ثمرات االيمان بالربوبية
"لإلميان بالربوبنة آثا عونمة ،ومثرا كث ة ،فاذا أيقن املؤمن أن ل بّا دالقا هو اهلل ت تبا ك

وتياىل ت ت ت ت ت ت وأن هذا الرا هو ا كل شيء وملن ُمي وهو مصرا األمو  ،وأن هو القاهر فوق
ِ
وح باهلل ،واطملنو
عبا ه ،وأن إ يي ا عن مثقا ذ ة ك الس تتموا واأل ض ت ت ت ت ت ت ت ت ت أَن َس تو ُ ُ
نهس بذكره ،ومل ت ل ل األعاص والهنت ،وتو إىل ب بالدعاء ،واإلتجاء ،واإستيا ة ،وكان
ائما دائها من تقص ت ت ت ت ت ت ت ه ،وذنب ألن ييلا قد ة ب علن  ،ووقوع حتو قهره وس ت ت ت ت ت تتلطان ،
فتحصل ل بذلك التقوى ،والتقوى أس األمر ،بل هي غاية الو و اإلنساين.
و ذا قا ت ت ت ت ت ت ت صلى اهلل علن وسلا ت ت ت ت ت تت " :ذاق طيا اإلميان من ضي اهلل بَّا وباإلسالم ينا،
و حمد سوإ ".1
ومن مثرات أن اإلنست ت ت ت ت ت تتان إذا علا أن اهلل هو الرماق ،وآمن بذلك ،وأيقن أن اهلل بنده د ائن
الس ت ت ت تتماوا واأل ض ،إ مانع ملا أعطى ،وإ ميطي ملا منع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت قطع الطمع من املخلوقس،
واسترىن عما بليديها ،وانبيث إىل إفرا اهلل بالدعاء واإل ا ة والقصد.
مث إذا علا أن اهلل هو افني املمنو ،النافع الضا  ،وأن ما أصاب مل يمين لنخطت  ،وما أدطله
مل يمين لنصنب  ،وأن أمره كلَّ بند اهلل ت ت ت ت ت ت ت ت انبيث إىل اإلقدام والشجاعة غ هناا ،وحتر من
2

ق املخلوقس ،ومل ييد ك قلب دوا من سوى اهلل ع و ل".

 1صحنح مسلا ،باا ذاق طيا اإلميان من ضي باهلل با11)62/1( ،
 2سائل الشنخ حممد بن إبراهنا احلمد ك اليقندة ،املؤلف :حممد بن إبراهنا بن أمحد احلمد ،ط :األوىل ع125:
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المبحث الثاني :معنى قوله تعالى {مَـــــــ ـالِكِ يَوْمِ الدِّين} [الفاحتة ]4:والقراءات الواردة
فيها.
المطلب األول:
ميىن هذه اآلية
ململكه ملميو الشت تتيء أملمي ملميا .وملك الطريق أيضت تتا :وست تتط  ،وقا  :أقامو على ملك
الطريق فملمي ا وملنميوا املطايا وانب وملميو اليجس أملمي ملميا بالهتح ،إذا شت ت ت ت ت تتد
عجن  .وملميو املرأة :ت و تها .واململوك :اليبد .وملمية الش ت ت ت ت تتيء متلنميا ،أي يل ملميا ل .
يقتتا  :ملميت املتتا وامللتتك ،فهو لتتك(امللتتك) اهلل تيتتاىل وتقتتدس وهو املتتالتتك املطلق ومتتالتتك
َ
امللوك ومالك يوم الدين وذو امللك وملنك اقلق أي هبا ومالميها وصتتاحا األمر والس تلطة
على أمة أو قبنلة أو بال

1

"واملالك :هو من اتص ت ت ت ت ت تتف بص ت ت ت ت ت تتهة امللك اليت من آثا ها أن يلمر وينهى ،ويثنا ويياقا،
ويتص تترا مالنمي جبمنع أنواع التص تترفا  ،وأض تتاا امللك لنوم الدين ،وهو يوم القنامة ،يوم
يدان الناس فن بلعما ا ،د ها وشرها ،ألن ك ذلك النوم ،يوهر للخلق متام الوهو  ،كما
ملميت وعتدلت وحميمتت  ،وانقطتاع أمالك اقالئق .حىت ملإنت ه يس ت ت ت ت ت تتتوي ك ذلتك النوم ،امللوك
والرعايا واليبند واألحرا  ،كلها مذعنون ليومت  ،داض ت ت ت ت ت تتيون لي ت  ،منتورون جملامات  ،ا ون
ثوابت  ،دتتائهون من عقتتابت  ،فلتتذلتتك دصت ت ت ت ت ت ت ت بتتالتتذكر ،وإإ فهو املتتالتتك لنوم التتدين ولر ه من
األيام".

2

 1انور الصت تتحاح تاج اللرة وصت تتحاح اليربنة ،إمساعنل بن محا اجلوهري ،)295/5( ،امليجا الوست تتنط ،إبراهنا مصت تتطهى وآدرون ،ا الدعوة ،جممع
اللرة اليربنة( ،)289/2لسان اليرا ،حممد بن مميرم بن منوو األفريقي املصري)491/10( ،
 2تنس المير الرمحن ك تهس كالم املنان املؤلف :عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السيدي ()39/1
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ا:

القو ك تلويل قول { :مالِ ِ
ك يَت حوِم الدي ِن}.
َ

القراء ،تلهون ك تالوة (ملك يتوِم الدي ِن) .فبيض ت ت تتها يتلوه " ملِ ِ
ك يَت حوِم الدي ِن
قا أبو يهرَّ :
َ
َح
ِ
ك يَت حوِم الدي ِن) بنصت ت تتا المياا وإ دالا بس مجنع أهل امليرفة بلرا
"وبيضت ت تتها يتلوه (مال َ
اليرا ،أن امللِك من "املحلك" وكالمها صحنح متواتر ك السبع.
ُ
َ
ويقا  :ملنك أيضا ،وأشبع نافع كسرة المياا فقرأ" :ملميي يوم الدين"
فتتلويتل قراءةِ من قرأ ذلتك( :ملِت ِ
ك يَت حوِم التدي ِن) ،أن هلل املحلتك يوم التدين دتالص ت ت ت ت ت ت تا ون مجنع
َ
ُ
دلق ت  ،التتذين كتتانوا قبتتل ذلتتك ك التتدننتتا ملوك تا بتتابرة ينتتامعون ت امللتتك ،ويتتدافيون ت اإنهرا َ
بالميربياء واليومة والسلطان واجلربية.
ص ت ت ت ت ت ت تررة ِ
األذلّتة ،وأ ّن لت -من ُوهنا ،و ون غ ها -امللتك
فتليقنوا بلقتاء اهلل يوم التدين أهنا ال َّ َ
ُ
ل ذكره وتقدستتو أمسا ه ك تن يل { :يَوْمَ هُم بَارِزُونَ الَ يَخْفَى
والميربياء ،والي ة والبهاء ،كما قا ّ
عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ ٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار} [غافر]16:

من
فتلدرب تيتاىل ذكره أنت املنهر يومتتذ بتاملُلتك ون ملوك التدننتا ،التذين ص ت ت ت ت ت ت تتا ُوا يوم الت ّدين ح
ِ
وصرا  ،ومن ُنناها ك امليا إىل دسا .
ُملميها إىل ذلّة َ
تلويل قراءة من قرأ (:مالك يوم الدين) ،فما :حدثنا ب أبو ُكريا ،قا  :حدثنا
وأما ُ
عثمان بن ستتيند ،عن بشتتر بن ُعما ة ،قا  :حدثنا أبو َ حوق ،عن الضتتحاك ،عن عبد اهلل بن
ك يتوِم الدي ِن) ،يقو  :إ ميلك أحد ك ذلك النوم مي حميما ِ
ِِ
كمحل ِميها ك الدننا.
ُ
عباسَ (:مال َ ح

مث قا :

{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَالَئِكَةُ صَفًّا الَّ يَتَكَلَّمُونَ ِِالَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا} [النبأ]38:
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ُ لِلرَّحْمَنِ فَالَ تَسْمَعُ ِِالَّ هَمْسًا} [:ه.]108:

وقا { :وَالَ يَشْفَعُونَ ِِالَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون} [األنبيا .]28:

1

ظ يت حهها ِمحن ميىن ال ُّس تحلطَ ِ
ض ت ُه حا :إِ َّن قَِراءَ َة َملِك أَبحتلَ ُغ ِأل َّ
ان َوالح ُق َّوةِ َوالتَّ حدبِ ِ.
وقَا َ بَت حي ُ
َن َه َذا اللَّ حه َ ُ َ ُ ُ َ ح َ
قَتا َ آدرو َن :إِ َّن الح ِقراء َة حاألُدرى أَبتلَغ ِأل َّ ِ
ك ُه َو الَّت ِذي يُت َدبت ُر أَ حع َمتا َ َ ِعنَّتِت ِ الح َيتا َّمتةََ ،وَإ
َ َ حَ ح ُ
َن الح َملت َ
َُ
ِ
ا أ َّ
َن َمالِ َمي ُ ُه َو الَّ ِذي
ا لَ ُ بِ َشت ت حيء ِم حن ُشت تتُوهنِِ ُا ح
اقَا َّ
صت تُّر َ
صت ت ِةَ ،والح َمال ُ
ك ُست تحلطَتُ ُ أ َ
تَ َ
َع ُّا ،فَ َال َيح َ
ِِ 2
ِ
نع ُشتُونِِ ُو َن ُسحلطَان .
يَتتَت َوَّىل َمج َ

 1انور امع البنان ك تلويل القرآن ،حممد بن رير بن ي يد بن كث بن غالا اآلملي ،أبو يهر الطربي ،مؤسسة الرسالة
ط :األوىل 1420 ،هت  2000-م ( ،) 148/1تهس القرآن اليونا ،أبو الهداء إمساعنل بن عمر بن كث القرشي الدمشقي مل 774- 700هته
 :سامي بن حممد سالمة ،ا طنبة للنشر والتوميع ،ط :الثاننة 1420هت  1999-م
 2تهس القرآن احلمينا (تهس املنا ) ،حممد شند بن علي ضا ،ا نتة املصرية اليامة للميتاا)45/1( ،
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المطلب الثالث :لما خص يوم الدين في هذه اآلية؟
ختصنص يوم الدين هبذه اآلية
"واملرا بالنوم الذي أض ت تتنف إلن مالك أو ملك ممان تد إىل أن ينقض ت تتي احلس ت تتاا ويس ت تتتقر
أهل اجلنة فنها وأهل النا فنها ومتيلق املضت ت ت ت تتاا إلن ك احلقنقة هو األمر كلن قا مالك أو
ملك األمر ك يوم الدين.
لمين ملا كان النوم ظرفا لألمر ام أن يتسع فنتسلط علن امللك أو املالك ألن اإستنالء على
الورا استنالء على املوروا.
وفائدة ختص ت ت تتنص هذه اإلض ت ت تتافة وإن كان اهلل تياىل مالك األممنة كلها واألممينة ومن
حلها وامللك فنها التنبن على عوا هذا النوم ا يقع فن من األمو اليوام واألهوا اجلس ت ت ت تتام
من قنامها فن هلل تياىل واإست ت ت تتتشت ت ت تتهاع لتيجنل احلست ت ت تتاا والهصت ت ت تتل بس افست ت ت تتن واملس ت ت ت تيء
واست ت ت ت ت تتتقرا مها فنما وعدمها اهلل تياىل ب أو على أن يوم ير ع فن إىل اهلل مجنع ما ملمي ليبا ه
ودو ا فن وي و فن ملك كل مالك قا تياىل:

{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم]95:

{وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةي} ملاألنيام94:ه

قا ابن الس تراج :إن ميىن {مَــــــ ـالِكِ يَوْمِ الدِّين} [الفاحتة ]4:إن ميلك جمنت ووقوع فاإلضتتافة إىل
النوم على قول إضافة إىل املهيو ب على احلقنقة ولنع ظرفا اتسع فن وما فسر ب الدين من
املياين يصت تتح إضت تتافة النوم إلن إىل ميىن كل منها إإ امللة قا ابن مست تتيو وابن عباس وقتا ة
وابن ريج وغ ها :يوم الدين يوم اجل اء على األعما واحلس تتاا .قا أبو علي :ويد على
ذلك) {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسـ ـَبَتْ }[غافر ]17:وقا جماهد :يوم الدين يوم احلست ت تتاا مدينس
حماسبس وك قول :

{مَـــــ ـالِكِ يَوْمِ الدِّين} [الفاحتة]4:

اتصف تياىل بالرمحة انبسط اليبد وغلا علن

إلة على إثبا امليا واحلشر واحلساا وملا
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الر اء فنب بص ت ت ت ت ت تتهة امللك أو املالك لنميون من عمل على و ل وأن ليمل يوما توهر ل فن
مثرت من د وشر"1

 1تهس ت البحر افنط ،حممد بن يوستتف الشتته بليب حنان األندلستتي : ،عا
ب و  1422-هت  2001-م ،ط :األوىل ()133/1

أمحد عبد املو و -علي حممد ميوض ،ا الميتا اليلمنة -لبنان/
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الخلتاة
وبيد البحث عن آيا الربوبنة الوا ة ك سو ة الهاحتة توصلو إىل ما يلي:
 أمهنة سو ة الهاحتة ،وعونا شلهنا إشتما ا على مجنع أصو الدين. أمهنة توحند الربوبنة ،وان الذا اإل نة هي الذا اليت تس تتتحق احلمد وامللك والتص ترامالنمي كما شت تتاء ست تتبحان جبمنع أنواع التصت تترفا  ،واإلميان بلن اهلل ع و ل واحد ك
افيال ودلقة وتدب ه.
 بوبنة اهلل على دلقة نوعان :عامة ،وداصة. ان اهلل دص يوم الدين ك آية (ملك يوم الدين) ليوا ذلك النوم ،وعلى أن يوم ير عفن إىل اهلل مجنع ما ملّمي ليبا ه ودو ا فن وي و فن ملك كل مالك.
اس ت ت تتل اهلل س ت ت تتبحان أن أكون قد وفقو ،وان ينا هذا البحث املو واملختص ت ت تتر على
ضاء واستحسان قا ئ  ،واحلمد هلل ا الياملس.
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فهرس اآليات
اآليـــــة

رقمها

رقم الصفحة

{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني}

2

7،3

{مَـالِكِ يَوْمِ الدِّين}

4

18،16،15،4

{وَالَ تُوْتُواْ السُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً}

4

11

{وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةي}

94

17

{أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِني}

54

11

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم}

87

6

{أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن الَّ يَخْلُقُ أَفَال تَكَكَّرُون}

17

10

{وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}

59

17

{وَالَ يَشْفَعُونَ ِِالَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُون}

28

16

{ِِالَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِني}

6

10

{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِني}

14

10

{قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُو ُ كُلِّ شَيْ ي وَهُوَ يُجُُِ وَالَ يُجَارُ عَلَيْهِ ِِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}

88

10

{أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ}

61

10

ت ال َّل ِه َع َل ْي ُك ْم َه ْل ِم ْن خَا ِل ٍق َغ ْي ُر ال َّل ِه َي ْر ُز ُقكُم ِّم َن
س ا ْذ ُكرُوا ِن ْع َم َ
{ يأيها ال نَّا ُ

3

10

السَّمَا وَاألَرْضِ}
{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون}

96

10
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{يَوْمَ هُم بَارِزُونَ الَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شــــ ـَيْ ٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ

21

16

15

الْقَهَّار}
{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}

17

17

{تَبَارَكَ الَّكِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ي قَدِير}

1

10

ال ِئ َك ُة صــــ َـ فًّا َّال َي َت َك َّلمُو َن ِِ َّال َم ْن َأ ِذ َن َل ُه الر ْح َم ُن َو قَا َل
{ َي ْو َم َيقُو ُم الرُّو ُح َوا ْل َم َ

38

15

صَوَابًا}
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فهرس األحاديث
طرف الحديث
(قسات الصالة بيني وبين عادي نصفين)...
(ومل يدريك انهل رقية)
(ذاق طع اإليالن من رضي هللا ربَّل)

رقممممممممممممممممممم
الراوي
الصفحة
5
ابوهريرة
5
ابي تسعيد
الممعمماممممل بممن 13
عاد الالبب
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الاصلدر والاراجع
 -1القرآن المير
 -2صحنح البخا ي
 -3صحنح مسلا
 -4بنان التوحند الذي بيث اهلل ب الرس ت ت تتل مجنيا وبيث ب دامتها حممدا علن الس ت ت تتالم،
عبد الي ي بن عبد اهلل بن بام ،ئاسة إ ا ة البحوث اليلمنة واإلفتاء والدعوة واإل شا
إ ا ة الطبع والرتمجة ط :األوىل1417 ،هت 1996-م
 -5تهس البحر افنط ،حممد بن يوسف الشه بليب حنان األندلسي : ،عا أمحد
عبد املو و -علي حممد ميوض ،ا الميتا اليلمنة -لبنان /ب و  1422-هت -
 2001م ،ط :األوىل ()133/1
 -6تهس ت ت ت ت ت ت ت الهاحتة إبن ا ،احلافظ أبو ا الهرج عبد الرمحن بن امحد بن ا
الدمش ت تتقي احلنبلي  :س ت تتامي بن حممد بن ا اهلل ،ا افدث للنش ت تتر والتوميع -
الرياض 1427هت
 -7تهست ت ت ت ت ت القران اليونا (ابن كث ) ألبو الهداء إمساعنل بن كث القرش ت ت ت ت تتي : ،حممد
حسس مشع الدين ،ا الميتا اليلمنة ،ب و  ،ط :األوىل
 -8تنس ت ت الي ي احلمند ك ش تترح كتاا التوحند الذي هو حق اهلل على اليبند ،س تتلنمان
بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاا : ،مه الش ت ت ت ت ت تتاويش ،املميتا اإس ت ت ت ت ت تتالمي،
ب و  ،ط :األوىل1423 ،هت2002/م
 -9تهس ت القرآن احلمينا (تهس ت املنا ) ،حممد شتتند بن علي ضتتا ،ا نتة املص ترية اليامة
للميتاا،
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تهست ت ت حدائق الروح والرحيان ك وايب علوم القرآن ،حممد األمس بن عبد اهلل
-10
األ مي اليلوي ا ر ي الشت ت ت ت ت ت ت تتافيي ،ا طوق النجتتاة ،ب و – لبنتتان ،ط :األوىل،
 1421هت  2001-م
تهس الوسنط ،حممد سند طنطاوي
-11
تنس المير الرمحن ك تهس كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر بن السيدي،
-12
 :عبد الرمحن بن ميال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ط :األوىل 1420هت  2000-م.
ست تتائل الشت تتنخ حممد بن إبراهنا احلمد ك اليقندة  ،املؤلف :حممد بن إبراهنا
-13
بن أمحد احلمد ،ط:األوىل
جمموع فتاوى و سائل فضنلة الشنخ حممد بن صا اليثنمس ،حممد بن صا
-14
بن حممد اليثنمس
مجع :فهد بن ناصر بن إبراهنا السلنمان ،ا الوطن  -ا الثريا،
ط :األد ة  1413-هت
الصت تتحاح تاج اللرة وصت تتحاح اليربنة ،إمساعنل بن محا اجلوهري : ،حممد
-15
مكريا يوسف ،لدا اليلا للماليس-ب و  ،ط :الرابية-يناير1990
القاموس افنط :حممد بن ييقوا اله وم آبا ي
-16
امليجا الوست ت ت تتنط :إبراهنا مصت ت ت تتطهى وادرون ،ا النشت ت ت تتر :ا الدعوة: ،
-17
جممع اللرة اليربنة
لست ت ت تتان اليرا ،حممد بن مميرم بن منوو األفريقي املصت ت ت تتري ،ا صت ت ت تتا –
-18
ب و  ،ط :األوىل
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فهرس احملتويات
الـموضـوع
اإلهداء
الاقدمة
الكاهيد
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الااحث الثلنيم معن مللك يوم الدين والقراءا الواردة
فيهل
الالبب الو م معن هذه اآلية
الالبب الثلنيم القراءا الواردة فيهل وتأويالتهل
الالبب الثللثم لال خص يوم الدين بهذه اآلية
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