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 الباب الرابع

 يات القرآنية في كتاب سنجات مؤمن ومصادرهااآلئل بعض آفض

آيات الثالثة  (ُ)  قدرم تتكوف منيف كتاب سنجات مؤمن للشيخ حسُت  يات القرآنيةاآل

آيات السبعة  (ّ) ،(آيات ليما بلس( آيات ا٠تامسة عشرة )ِ) ، (تيڬفولو  تيڬ آيات)كالثالثُت 
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   (تيڬفوله  تيڬ آيات)يات الثالثة والثالثين آ .أ 

كسورة البقرة اآليات  ٓ-ُكسورة البقرة اآليات  يات الثالثة كالثالثُت تتكوف من سورة الفاٖتةآ
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 .ْ-ّكسورة اٞتن اآليات  ِْ
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ًن الرًَّحيًم ( الرٍَّٛتى ِ(اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى )ًُبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم )سورة الفاٖتة:  .ُ

يًن )ّ) ( ًصرىاطى ٔ( اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى )ٓ( ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعُتي )ْ(مىاًلًك يػىٍوـً الدّْ

 (.ٕالًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍَتً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالُّْتى )

(الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ًِلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقُتى )(ذى ُ:امل ) ٓ-ُسورة البقرة اآليات . ِ

(كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ّبًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّالةى كى٦تَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى )

ٍم كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى )ْ) كىبًاآلًخرىًة ىيٍم ييوًقنيوفى   (.ٓ(أيكلىًئكى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىًّّْٔ

: اللَّوي ال إًلىوى ًإال ىيوى اٟتٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا ِٕٓ-ِٓٓسورة البقرة اآليات . ّ

ٍلفىهيٍم يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف األٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفى  هي ًإال بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى أىٍيًديًهٍم كىمىا خى عي ًعٍندى

يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإال ٔتىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى  كىال ٭تًي

ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن (ال ًإٍكرىاهى يف آِٓاٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي ) يًن قىٍد تػىبػىُتَّ لدّْ

يعه عىًليمه ) ـى ٢تىىا كىاللَّوي ٝتًى اللَّوي كىيلُّ الًَّذينى آمىنيوا  (ِٔٓبًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ال اٍنًفصىا
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ًإىلى النُّوًر كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍكلًيىاؤيىيمي الطَّاغيوتي ٮتيٍرًجيونػىهيٍم ًمنى النُّوًر ًإىلى الظُّليمىاًت  ٮتيٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىاتً 

 (.ِٕٓأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى )

ٍف تػيٍبديكا مىا يف : لًلًَّو مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف األٍرًض كىإً ِٖٔ – ِْٖسورة البقرة اآليات . ْ

ٍن يىشىاءي كىيػيعىذّْبي مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي عىلىى كيلّْ   شىٍيءو قىًديره أىنٍػفيًسكيٍم أىٍك ٗتيٍفيوهي ٭تيىاًسٍبكيٍم ًبًو اللَّوي فػىيػىٍغًفري ًلمى

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ال نػيفىرّْؽي (آمىنى الرَّسيوؿي ٔتىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى بًاللَّ ِْٖ) ًو كىمىالًئكى

ٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىإًلىٍيكى اٍلمىًصَتي ) ( ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ِٖٓبػىٍُتى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوا ٝتًى

هىا مىا اٍكتىسىبىٍت رى  بػَّنىا ال تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كىال ٖتىًٍمٍل ًإال كيٍسعىهىا ٢تىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍ

ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي  نىا ًإٍصرنا كىمىا ٛتىىٍلتىوي عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا كىال ٖتيىمّْ  عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا عىلىيػٍ

 (.ِٖٔا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى )كىاٍرٛتىٍنىا أىٍنتى مىٍوالنى 

: ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى يف ًستًَّة أىيَّاـو ٖٓ – ْٓسورة األعراؼ اآليات  .ٓ

ًثيثنا كىالشٍَّمسى  كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى ميسىخَّرىاتو بًأىٍمرًًه  مثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى يىٍطليبيوي حى

بُّ اٍلميٍعتىًدينى ْٓأىال لىوي ا٠تٍىٍلقي كىاألٍمري تػىبىارىؾى اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمُتى ) ( اٍدعيوا رىبَّكيٍم تىضىرُّعنا كىخيٍفيىةن ًإنَّوي ال ٭تًي
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ٍوفنا كىطىمىعنا ًإفَّ رىٍٛتىةى اللًَّو قىرًيبه ًمنى كىال تػيٍفًسديكا يف األٍرًض بػىٍعدى ًإٍصالًحهىا كىاٍدعيو  (ٓٓ) هي خى

ٍم رىٍٛتىًتًو حىىتَّ ًإذىا أىقػىلٍَّت سىحىابنا ثًقىاال سيٍقنىاهي  (ٔٓاٍلميٍحًسًنُتى ) كىىيوى الًَّذم يػيٍرًسلي الرّْيىاحى بيٍشرنا بػىٍُتى يىدى

اءى فىأىٍخرىٍجنىا بًوً  ٍوتىى لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى ) لًبػىلىدو مىيّْتو فىأىنٍػزىٍلنىا بًًو اٍلمى ًلكى ٩تيٍرًجي اٍلمى  (ًٕٓمٍن كيلّْ الثَّمىرىاًت كىذى

ا كىذىًلكى نيصىرّْؼي اآليى  اًت ًلقىٍوـو كىاٍلبػىلىدي الطَّيّْبي ٮتىٍريجي نػىبىاتيوي بًًإٍذًف رىبًّْو كىالًَّذم خىبيثى ال ٮتىٍريجي ًإال نىًكدن

 (.ٖٓيىٍشكيريكفى )

: قيًل اٍدعيوا اللَّوى أىًك اٍدعيوا الرٍَّٛتىنى أىيِّا مىا تىٍدعيوا فػىلىوي األٍٝتىاءي ُُُ-َُُيات سورة اإلسراء اآل .ٔ

ٍر ًبصىالًتكى كىال ٗتيىاًفٍت ًّٔىا كىابٍػتىًغ بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيال ) (كىقيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ملٍى َُُاٟتٍيٍسٌتى كىال ٕتىٍهى

ا كىملىٍ يى  بػٍّْرهي تىٍكًبَتنا )يػىتًَّخٍذ كىلىدن  (.ُُُكيٍن لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىملٍى يىكيٍن لىوي كىيلّّ ًمنى الذُّؿّْ كىكى

(ًإفَّ ًإ٢تىىكيٍم ّ(فىالتَّالًيىاًت ذًٍكرنا )ِ(فىالزَّاًجرىاًت زىٍجرنا )ُ: كىالصَّافَّاًت صىفِّا )ُُ-ُسورة الصفات . ٕ

نػىهيمىا كىرىبُّ اٍلمىشىارًًؽ )(رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاألرٍ ْلىوىاًحده ) نٍػيىا ًبزًينىةو ًٓض كىمىا بػىيػٍ اءى الدُّ (ًإنَّا زىيػَّنَّا السَّمى

فيوفى ًمٍن كيلّْ ٕ(كىًحٍفظنا ًمٍن كيلّْ شىٍيطىافو مىارًدو )ٔاٍلكىوىاًكًب ) (ال يىسَّمَّعيوفى ًإىلى اٍلمىإل األٍعلىى كىيػيٍقذى
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ابه كى  (ٖجىاًنبو )  (ًَُإال مىٍن خىًطفى ا٠تٍىٍطفىةى فىأىتٍػبػىعىوي ًشهىابه ثىاًقبه ) (ٗاًصبه )ديحيورنا كى٢تىيٍم عىذى

لىٍقنىاىيٍم ًمٍن ًطُتو الًزبو ) لىٍقنىا ًإنَّا خى ٍلقنا أىـٍ مىٍن خى  (.ُُفىاٍستػىٍفًتًهٍم أىىيٍم أىشىدُّ خى

فيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمىاكىاًت : يىا مىٍعشىرى اٞتًٍنّْ كىاإلٍنًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف تػىنػٍ ّٓ – ّّسورة الرٛتن  .ٖ

بىاًف )ّّكىاألٍرًض فىانٍػفيذيكا ال تػىنػٍفيذيكفى ًإال ًبسيٍلطىافو ) (يػيٍرسىلي عىلىٍيكيمىا ّْ(فىًبأىمّْ آالًء رىبّْكيمىا تيكىذّْ

 (.ّٓاسه فىال تػىٍنتىًصرىاًف )شيوىاظه ًمٍن نىارو كى٨تيى 

ا اٍلقيٍرآفى عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدّْعنا ًمٍن : لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ِْ-ُِسورة اٟتشر اآليات . ٗ ىىذى

(ىيوى اللَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيوى عىامًلي ُِخىٍشيىًة اللًَّو كىتًٍلكى األٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى )

(ىيوى اللَّوي الًَّذم ال إًلىوى ًإال ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَّالـي ًِِحيمي )اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة ىيوى الرٍَّٛتىني الرَّ 

بػّْري سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى ) ٍيًمني اٍلعىزًيزي اٞتٍىبَّاري اٍلميتىكى (ىيوى اللَّوي ا٠تٍىاًلقي اٍلبىارًئي ِّاٍلميٍؤًمني اٍلميهى

 (.ِْوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي )ٍسٌتى ييسىبّْحي لىوي مىا يف السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىىي اٍلميصىوّْري لىوي األٍٝتىاءي اٟتٍي 

ا )ْ-ّكسورة اٞتن اآليات . َُ افى يػىقيوؿي ّ: كىأىنَّوي تػىعىاىلى جىدُّ رىبػّْنىا مىا اٗتَّىذى صىاًحبىةن كىال كىلىدن (كىأىنَّوي كى

 (.ْسىًفيهينىا عىلىى اللًَّو شىطىطنا )
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 عنو قرأ منكىي  يات الثالثة كالثالثُت الذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمنآ ومن فضائل

السارؽ  من مالو ك٭تفظ دمار كل من نفسو ٭تمي الليل، أك النهار ذلك سالـ يف فهو ليالن  أك هناران 

 .ُ تعاىل اهلل شاء إف ك٨توىم، كاللصوص

 تحليل المصادر فضائل اآليات:

آف يات من القر آ كتاب سنجات مؤمن ىي الثالثة كالثالثُت يات الثالثة كالثالثُت يفآا١تراد ب

 الكرًن. 

 :كا١تساء الصباح يف كتذكره سبحانو اهلل يقوؿ كما كمساء صباحا اليـو يف مرتُت تقرأ

 (   ِْكىسىبّْحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيال )األحزاب:

 ( ِٓكىاذٍكيًر اٍسمى رىبّْكى بيٍكرىةن كىأىًصيال )اإلنساف:

                                                           
 .َُ ،ت.د ،(ار ايتو م وكو ب وكو ت :ُتسام رجنب) ،سنجات مؤمنحسُت قدرم، ُ
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، يف كاحدة مرة قراءهتا يف رغبت كنت إذا  بعد خاصة الليل، يف تقرأىا أف األفضل فمن اليـو

، مع كقبل ا١تغرب  ىناؾ ا١تثاؿ، سبيل على الشخص. كقت حسب الوقت نفس يف منتظمة تالكات النـو

عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم :"من حافظ على ىؤالء الصلوات ا١تكتوبات 

 ال ما قراءة على إصرارىم سبب. ِتب من الغافلُت ك من قرأ يف ليلة مائة آية كتب من القانتُت"مل يك

 زكريا كىو مألف موالنا منزؿ تسمى قراءات شخصيات عدة كتبت القرآف، من آية مائة عن يقل

  ا١تأثورات الذم مألفة حسن البنا. كقراءات الكندىلوم

 كال كالرس، كالكتب كا١تالئكة باهلل بإخالص يؤمنوف أناس يقرأىا الدعاء أعاله أف القرآف يذكر

عن أسيد بن حضَت قاؿ:  سورة البقرة من  مبٌينة. كدليل كثَتة فضائل كىناؾ. الرسل بُت إطالقان  ٯتيزكف

بينما ىو يقرأ من الليل سورة البقرة كفرسو مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت 

رس مث قرأ فجالت الفرس فانصرؼ ككاف ابنو ٭تِت قريبا منها فأشفق أف الفرس فسكت كسكتت الف

تصيبو فلما اجًته رفع رأسو إىل السماء حىت ما يراىا فلما أصبح حدث النيب صلى اهلل عليو ك سلم 

                                                           
)بَتكت: دار الكتب العلمية( الطبعة األكىل،  ، ا١تستدرؾ على الصحيحُتبورم٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسا ِ

  .ِْٓ، ُزء اٞت، َُٗٗ – ُُُْ
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فقاؿ  اقرأ يا ابن حضَت اقرأ يا ابن حضَت(. قاؿ فأشفقت يا رسوؿ اهلل أف تطأ ٭تِت ككاف منها قريبا 

سي فانصرفت إليو فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثاؿ ا١تصابيح فخرجت حىت فرفعت رأ

ال أراىا قاؿ )كتدرم ما ذاؾ(. قاؿ ال قاؿ )تلك ا١تالئكة دنت لصوتك كلو قرأت ألصبحت ينظر 

 ّ.الناس إليها ال تتوارل منهم(

سىًن أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم عىًن اٟتٍى ( آيىةي اٍلكيٍرًسيّْ  ِٕٓ-ِٓٓسورة البقرة اآليات )

: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل  : أىٍفضىلي اٍلقيٍرآًف سيورىةي اٍلبػىقىرىًة كىأىٍعظىمي آيىةو ًفيًو آيىةي اٍلكيٍرًسيّْ قىاؿى عليو كسلم: قىاؿى

لىةو ًمائىةى آيىةو ملٍى ٭تيىاجَّوي اٍلقيٍرآفي كىمىٍن قػىرى  لىةو كىمىٍن قػىرىأى ًمنى اٍلًمئىًة ًإىلى مىٍن قػىرىأى يف لىيػٍ أى ٔتًائػىتػىٍُتً كيًتبى لىوي قػينيوتي لىيػٍ

نى ا٠تٍىٍَتً اٍلبػىٍيتي األىٍلًف أىٍصبىحى كىلىوي ًقٍنطىاره كىاٍلًقٍنطىاري ًديىةي أىحىدًكيمي اثػىنىا عىشىرى أىٍلفنا قىاؿى كىًإفَّ أىٍصفىرى اٍلبػيييوًت مً 

اٍلقيٍرآفي كىًإفَّ الشٍَّيطىافى لًيىًفرُّ ًمنى اٍلبػىٍيًت الًَّذم يػيٍقرىأي ًفيًو سيورىةي اٍلبػىقىرىةً  الًَّذم الى يػيٍقرىأي ًفيوً 
ْ 

                                                           
 ،ُٕٖٗ – َُْٕابن كثَت( الطبعة الثالثة ،  -)بَتكت  صحيح البخارم٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي،  ّ

 .ُُٔٗ...،ْزء اٞت
دمة السنة كالسَتة النبوية( )ا١تدينة ا١تنورة: مركز خ بغية الباحث عن زكائد مسند اٟتارث بن أيب أسامةنور الدين ا٢تيثمي،  ْ

 .ّٖٕ، ِزء اٞت، ُِٗٗ – ُُّْالطبعة : األكىل ، 
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) عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ دعٍت أعلمك كلمات ينفعك اهلل ّٔا قلت ما  )آيىةي اٍلكيٍرًسيّْ

{. حىت ٗتتم اآلية ىو ؟ قاؿ إذا أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي }اهلل ال إلو إال ى و اٟتي القيـو

فإنك لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ كال يقربنك شيطاف حىت تصبح فخليت سبيلو فأصبحت فقاؿ يل 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم  ما فعل أسَتؾ البارحة(. قلت يا رسوؿ اهلل زعم أنو يعلمٍت كلمات 

يل إذا أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي من ينفعٍت اهلل ّٔا فخليت سبيلو قاؿ )ما ىي(. قلت قاؿ 

أك٢تا حىت ٗتتم }اهلل ال إلو إال ىو اٟتي القيـو {. كقاؿ يل لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ كال يقربك 

فقاؿ النيب صلى اهلل عليو ك سلم )أما إنو قد  -ككانوا أحرص شيء على ا٠تَت  -شيطاف حىت تصبح 

 ٓثالث لياؿ يا أبا ىريرة( . قاؿ ال قاؿ )ذاؾ شيطاف(صدقك كىو كذكب تعلم من ٗتاطب منذ 

 مىٍسعيودو اٍلبىٍدرًمّْ فضل خواتيم سورة البقرة كاٟتث على قراءة اآليتُت من آخر البقرة. حديث أىيب 

: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم: اآليػىتىاًف ًمٍن آًخًر سيورىًة اٍلبػىقىرىًة، مىٍن قػىرىأى٫تيىا يف  رضي اهلل عنو، قىاؿى

لىةو كىفىتىاهي. لىيػٍ
ٔ 

                                                           
 .ُُْٗ، ْزء ، اٞت صحيح البخارم٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي،  ٓ
 .       ُِْٕ،ْزء ،... اٞتصحيح البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي ٔ



54 
 
 

 

 (آيات ليما بلسآيات الخمسة عشرة ) .ب 

، ُٖك ِ-ُآؿ عمراف اية  سورة مؤمن تتكوف من سنجات كتاب من عشرة ا٠تمسة آيات

، ُٓ،  سورة ؽ اية ِٖ، سورة يس اية ِ، سورة الفاٖتة اية ُّ، سورة الرعد اية ِٔسورة غافر اية 

، سورة ِٖ، سورة اٞتن اية ّ، سورة الطالؽ اية ُّ، سورة التغابوف اية ِٓك  ْسورة اٟتديد اية 

، سورة الربكج اية َِورة التكوير اية ، سُٗ-ُٖ، سورة عبس اية  ِٖ، سورة النباء اية ٗا١تزمل اية 

َِ-ِِ. 

 (.ِ( اللَّوي ال إًلىوى ًإال ىيوى اٟتٍىيُّ اٍلقىيُّوـي )ُ: امل )ُٖك ِ-ُ. سورة آؿ عمراف اية ُ

عىزًيزي شىًهدى اللَّوي أىنَّوي ال ًإلىوى ًإال ىيوى كىاٍلمىالًئكىةي كىأيكليو اٍلًعٍلًم قىائًمنا بًاٍلًقٍسًط ال ًإلىوى ًإال ىيوى الٍ 

 (.ُٖاٟتٍىًكيمي)

اًلقي كيلّْ شىٍيءو ال إًلىوى ًإال ىيوى فىأىىنَّ تػيٍؤفىكيوفى )ِٔ. سورة غافر اية ِ  (.ِٔ: )ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم خى

ٍوتىى : )كىلىٍو أىفَّ قػيٍرآننا سييػّْرىٍت بًًو اٍٞتًبىاؿي أىٍك قيطّْعىٍت بًًو األٍرضي أىٍك كيلّْمى بً ُّ. سورة الرعد اية ّ ًو اٍلمى

يعنا كىال يػى  يعنا أىفػىلىٍم يػىٍيأىًس الًَّذينى آمىنيوا أىٍف لىٍو يىشىاءي اللَّوي ٢تىىدىل النَّاسى ٚتًى زىاؿي الًَّذينى كىفىريكا بىٍل لًلًَّو األٍمري ٚتًى
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ٍعدي اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ال ٮتيًٍلفي اٍلًميعىادى تيًصيبػيهيٍم ٔتىا صىنػىعيوا قىارًعىةه أىٍك ٖتىيلُّ قىرًيبنا ًمٍن دىارًًىٍم حىىتَّ يىٍأيتى كى 

(ُّ.) 

ٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي )ِٖ. سورة يس اية ْ  (.ِٖ: ًإ٪تَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى

لىًمٍُتى )ِ. سورة الفاٖتة اية ٓ ًو رىبّْ اٍلعّٰ  (.ِ: )اىٟتٍىٍمدي لًلٌّٰ

ًديدو ): بىٍل ىيٍم يف لى ُٓ. سورة ؽ اية ٔ  (.ٍُٓبسو ًمٍن خىٍلقو جى

 (.ْ: ...كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته )ِٓك  ْ. سورة اٟتديد اية ٕ

 (.ِٓ...ًإفَّ اللَّوى قىًومّّ عىزًيزه )

 (.ُّوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى ): اللَّوي ال إًلىوى ًإال ىيوى كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػى ُّ. سورة التغابوف اية  ٖ

:...كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو فػىهيوى حىٍسبيوي ًإفَّ اللَّوى بىاًلغي أىٍمرًًه قىٍد جىعىلى اللَّوي ًلكيلّْ ّ. سورة الطالؽ اية  ٗ

 (.ّشىٍيءو قىٍدرنا )

ٍيًهٍم كىأىٍحصىى كيلَّ شىٍيءو ِٖ. سورة اٞتن اية َُ دنا ):...كىأىحىاطى ٔتىا لىدى  (.ِٖعىدى

ٍذهي كىًكٍيالن )ٗ. سورة ا١تزمل اية ُُ  (.ٗ: رىبُّ اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب الى اًلّٰوى ًاالَّ ىيوى فىاٗتًَّ
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 (.ِٖ: الَّ يػىتىكىلَّميٍوفى ًاالَّ مىٍن اىًذفى لىوي الرٍَّٛتّٰني كىقىاؿى صىوىابنا )ِٖ. سورة النباء اية ُِ

لىقىوي ): ًمٍن أى ُٗ-ُٖ. سورة عبس اية  ُّ  (.ُٗ( ًمٍن نيٍطفىةو خىلىقىوي فػىقىدَّرىهي )ُٖمّْ شىٍيءو خى

 (.َِ: ًذٍم قػيوَّةو ًعٍندى ًذل اٍلعىٍرًش مىًكٍُتو )َِ. سورة التكوير اية ُْ

يطه )ِِ-َِ. سورة الربكج اية ُٓ يده )َِ: كىاللَّوي ًمٍن كىرىائًًهٍم ٤تًي ( يف لىٍوحو ُِ( بىٍل ىيوى قػيٍرآفه ٣تًى

 (.ِِظو )٤تىٍفيو 

 اهلل، بإذف حاجتو تسد بشيء، يطالب أك اهلل، ٭تفظو خائف كىو عنو قرأ من و من فضائلها

، كاف إذا أك األكىل  بلده. النتيجة إىل العودة ذلك قبل ٯتوت لن بالتأكيد كطنو إىل اهلل سيعيده مسافرن

 ٕ.يةالرب  كاٟتيوانات كالبشر اٞتن من كا١تمتلكات النفس ٟتماية اآلية ٢تذه تقرأ

آف الكرًن. يات ا٠تمسة عشر من القر آيات ا٠تمسة عشر يف كتاب سنجات مؤمن ىي آا١تراد ب

 فلم ٕتد الباحثة الركاية الصحيحة عن فضائل ىذه اآليات من كتب اٟتديث إال كىي الضعيفة.

 (آيات توجه)السبعة  آيات .ج 

                                                           
ٕ
 .ُٓ..،.سنجات مؤمنحسُت قدرم،  
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، سورة يونس ُٓمؤمن ىي تتكوف من سورة التوبة  االية  سنجات كتاب آيات السبعة يف

، سورة الزمر ِ، سورة فاطر االية َٔ، سورة العنكبوت االية ٔٓك  ٔ، سورة ىود االية َُٕاالية 

 .  ّٖاالية 

: قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإال مىا كىتىبى اللَّوي لىنىا ىيوى مىٍوالنىا كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل ُٓسورة التوبة االية  .ُ

 (.ُٓاٍلميٍؤًمنيوفى )

: كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّ فىال كىاًشفى لىوي ًإال ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو فىال رىادَّ َُٕورة يونس االية س  .ِ

 (.َُٕلًفىٍضًلًو ييًصيبي بًًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي )

ا : كىمىا ًمٍن دىابَّةو يف األٔٓك  ٔسورة ىود االية  .ّ ا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَّىى ٍرًض ًإال عىلىى اللًَّو رًٍزقػيهى

 (ٔكىميٍستػىٍودىعىهىا كيلّّ يف ًكتىابو ميًبُتو )

طو ميٍستىًقيمو ًإينّْ تػىوىكٍَّلتي عىلىى اللًَّو رىيبّْ كىرىبّْكيٍم مىا ًمٍن دىابَّةو ًإال ىيوى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا ًإفَّ رىيبّْ عىلىى ًصرىا

(ٓٔ.) 
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ا كىًإيَّاكيٍم كىىيوى السًَّميعي َٔورة العنكبوت االية س .ْ : كىكىأىيٍّْن ًمٍن دىابَّةو ال ٖتىًٍملي رًٍزقػىهىا اللَّوي يػىٍرزيقػيهى

 (. َٔاٍلعىًليمي )

بػىٍعًدًه  : مىا يػىٍفتىًح اللَّوي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍٛتىةو فىال ٦تيًٍسكى ٢تىىا كىمىا ٯتيًٍسٍك فىال ميٍرًسلى لىوي ًمنٍ ِفاطر االية  .ٓ

 (.ِكىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي )

: كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى لىيػىقيولينَّ اللَّوي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا ّٖسورة الزمر االية   .ٔ

ًه أىٍك أىرىادىين ًبرىٍٛتىةو ىىٍل ىينَّ ٦تيًٍسكىاتي تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف أىرىادىينى اللَّوي ًبضيرٍّ ىىٍل ىينَّ كىاًشفىاتي ضيرّْ 

 (.ّٖرىٍٛتىًتًو قيٍل حىٍسيبى اللَّوي عىلىٍيًو يػىتػىوىكَّلي اٍلميتػىوىكّْليوفى )

 رضي األخبار كعب قاؿ يات السبعة الذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىي:آ فضآئل

 كـر علي سيدنا فقاؿ اهلل، بإذف أخلع ألرضبا السماء غطت كإذا أحدان، يضر مل قرأىا من :عنو اهلل

 كا١تصائب األعداء بو ينخدع أف من كٛتايتو ىالؾ كل بسالـ من كمساءن  صباحان  .قرأىا من :كجو اهلل

 .ٖاهلل بإذف

                                                           
 .ُٕ...،سنجات مؤمنحسُت قدرم،  ٖ
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 المصادر فضائل آيات السبعة من التفسير: والتحليل

 .الكرًنآف يات من القر يات السبعة يف كتاب سنجات مؤمن ىي السبعة اآلآا١تراد ب

وي لىنىا )قيٍل لٍَّن يًُّصٍيبػىنىا ُٓسورة التوبة  االية  وً  كىعىلىى مىٍولّٰىنىا ىيوى  ًاالَّ مىا كىتىبى اللٌّٰ  فػىٍليىتػىوىكَّلً  اللٌّٰ

 (اٍلميٍؤًمنػيٍوفى 

فقد قيل يف تفسَت ىذه اآلية، أنو لن يصيبنا خَت كال شر كال خوؼ كال رجاء كال شدة كال 

ظنا. فيفوض ا١تؤمنوف أمورىم إىل اهلل مقدر علينا مكتوب عند اهلل كىو ناصر كحافرخاء إال كىو )اهلل( 

ظ ك النصر من اهلل على  كمن ىذا البياف، أف ىذا اآلية تتضمن عن اٟتف ٗدكا على أحد سواه.كال يعتم

 سنجات مؤمن.كل أمور ا١تؤمنُت. كما ذكرت فضائلها يف كتاب 

وي ًبضيرٍّ فىالى كىاًشفى ٢تى : )كىًاٍف ٯتٍَّسى َُٕسورة يونس االية   رىاۤدَّ  فىالى  ًٓتىٍَتو  يُّرًٍدؾى  كىًافٍ ىيوى  ًاالَّ ٍسكى اللٌّٰ

 (.الرًَّحٍيمي  اٍلغىفيٍوري  وىىيوى مىٍن يَّشىاۤءي ًمٍن ًعبىاًدى ييًصٍيبي بًو لًفىٍضًلو

                                                           
   .ُْٓ، ِ زءاٞت(، ُٗٗٗ، )جدة: دار الكتب اإلسالمية: صفوة التفاسَتعلي الصابوين،  ٗ
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 ىو كحده، كإف فقد قيل يف تفسَت ىذه اآلية،  أنو إف أراد اهلل إصابتك بضر فال دافع لو إال

فمن عمل ىذه اآلية فعليو أف يتيقن أنو لن يضره  َُأراد إصابتك بنعمة أك رخاء فال ٯتنعو عنك مانع.

 كال ينفعو شيئ إال بإذف اهلل تعاىل. 

ا كىمي  :ٔسورة ىود االية  ًو رًٍزقػيهىا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَّىى ا )كىمىا ًمٍن دىاۤبَّةو ًِف ااٍلىٍرًض ًاالَّ عىلىى اللٌّٰ  ٍستػىٍودىعىهى

ًو رىيبٍّْ كىرىبّْكيٍم  ٔٓ( ك االية ٍُٔتو )مُّبً  ًكتّٰبو  يفٍ  كيلّّ   بًنىاًصيىًتهىا اًّٰخذه  ىيوى  ًاالَّ  دىاۤبَّةو  ًمنٍ  مىا)ًاينٍّْ تػىوىكٍَّلتي عىلىى اللٌّٰ

 .(ٔٓ)مٍُّستىًقٍيمو  ًصرىاطو  عىلّٰى رىيبٍّْ  ًافَّ 

يدب على كجو األرض من إنساف أك حيواف إال  فكاف يف ىذه اآلية يشرح أنو ما من شيئ 

كما من نسمة تدب  ُُتكفل اهلل برزقو تفضال منو تعاىل ككراما، فكما كاف ىو ا٠تالق كاف ىو الرزاؽ.

فمن فائدة ىذه اآلية أنو من عمل ّٔا ك تيقنها فيعلم  ُِعلى كجو األرض إال ىي يف قبضة كٖتت قهره.

  تعاىل.ظ ىو اهللأف الرزاؽ ك الناصر كاٟتاف

                                                           
 .ٗٗٓ، ...، صفوة التفاسَتعلي الصابوين،  َُ
 .ٕ، ...، صفوة التفاسَتعلي الصابوين،  ُُ
 .ُِ، ...، صفوة التفاسَتعلي الصابوين،  ُِ
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ا اللٌّٰوي  )كىكىاىيٍّْن مٍّْن دىاۤبَّةو الَّ ٖتىًٍملي رًٍزقػىهىا َٔسورة العنكبوت االية   السًَّمٍيعي  كىىيوى  كىاًيَّاكيمٍ  يػىٍرزيقػيهى

 (اٍلعىًلٍيمي 

قاؿ العلماء كم من دابة ضعيفة ال تقدر على كسب رزقها كلكن اهلل يرزقو مع ضعفها فاهلل 

يف التسهيل: كالقصد باآلية التقوية لقلوب ا١تؤمنُت إذا خافوا الفقر كاٞتوع يف  يرزقها كما يرزقكم. فقاؿ

 ُّا٢تجرة من بالدىم، فكما يرزؽ اهلل اٟتيوانات الضعيفة كذالك يرزقكم إذا ىاجرمت من بلدكم.

فمن تفسَت ىذه اآلية يشرح أف الرزاؽ ىو اهلل، فمن آمن بو كعمل ىذه اآلية فرزقو اهلل من 

 سب. حيث ال ٭تت

وي لًلنَّاًس ًمٍن رٍَّٛتىةو فىالى ٦تيًٍسكى ٢تىىا  ِفاطر االية   هبػىٍعدً  ًمنٍ  لىو ميٍرًسلى  فىالى  ٯتيًٍسكٍ  كىمىا)مىا يػىٍفتىًح اللٌّٰ

 كىىيوى اٍلعىزًيٍػزي اٟتٍىًكٍيمي(

 قيل يف التفسَت عن ىذه اآلية، أم شيئ ٯتنح اهلل لعباده ك يتفضل بو عليهم من خزائن رٛتتو،

من نعمة كصحة كأمن كرزؽ كعلم كحكمة كإرساؿ رسل ٢تداية ا٠تلق كغَت ذلك من صنوؼ نعامو اليت 

                                                           
 .ُُٗ، )بَتكت: دار الفكر(، ّ زءاٞت كتاب التسهيل لعلـو التنزيلكليب، ٤تمد بن جزام ال ُّ



62 
 
 

 

ال ٭تصى ّٔا عد فال يقدر أحد على أمساكو كحرماف خلق اهلل منو، فهو ا١تلك الوىاب الذم ال مانع 

 ُْلو.

ًت كىااٍلى  ّٖسورة الزمر االية  وّٰ ٍن سىاىٍلتػىهيٍم مٍَّن خىلىقى السَّمّٰ وي )كىلىىِٕ اىفػىرىءىيٍػتيٍم مَّا  قيلٍ  ٍرضى لىيػىقيٍولينَّ اللٌّٰ

تي ضيرّْه ًشفّٰ ًو ًاٍف اىرىادىينى اللٌّٰوي ًبضيرٍّ ىىٍل ىينَّ كّٰ تي رىٍٛتىًتو تىٍدعيٍوفى ًمٍن ديٍكًف اللٌّٰ قيٍل  اىٍك اىرىادىينٍ ًبرىٍٛتىةو ىىٍل ىينَّ ٦تيًٍسكّٰ

وي  ليٍوفى(.يػىتػىوىكَّلي ا عىلىٍيوً حىٍسيبى اللٌّٰ  ٍلميتػىوىكّْ

ىذه اآلية إقامة برىاف على تزييف سلوؾ عبدة األكثاف لوضوح الدليل على تفرده تعاىل 

با٠تالقية. قاؿ الرازم: إف العلم بوجود اإللو القادر اٟتكيم، النزاع فيو بُت ٚتهور ا٠تالئق، فإف من تأمل 

واف، ك يف عجائب بدف اإلنساف يف عجائب أحواؿ السماكات كاألرض، يف عجئب أىل النبات كاٟتي

كما فيو من أنواع اٟتكم الغريبة كا١تصاحل العجيبة، علم انو ال بد من االعًتاؼ باإللو القادر اٟتكيم 

 ُٓالرحيم.

 

                                                           
 .ٓٔٓ، ...، صفوة التفاسَتعلي الصابوين،  ُْ
 . ِِٖ)بَتكت: دار الكتب اإلسالمية(، د.ت، الفسَت الكبَت، الرازم،  فخرالدين ُٓ
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 (آيات ليما)الخمسة  آيات .د 

، سورة آؿ عمراف ِْٔمؤمن ىي تتكوف من سورة البقرة آية  سنجات كتاب ا٠تمسة يف آيات

 .ُٔ، سورة الرعد آية ِٕ، سورة ا١تائدة آية ٕٕاء آية ، سورة النسُُٖاآلية 

: أىملٍى تػىرى ًإىلى اٍلمىإل ًمٍن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ ٢تىيمي ابٍػعىٍث ِْٔسورة البقرة آية  .ُ

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى  ًبيًل اللًَّو قىاؿى ىىٍل عىسى ا نػيقىاًتٍل يف سى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىال تػيقىاتًليوا قىاليوا كىمىا لىنىا أىال  لىنىا مىًلكن

ًبيًل اللًَّو كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلَّ  هيٍم نػيقىاًتلى يف سى ٍوا ًإال قىًليال ًمنػٍ

  (.ِْٔكىاللَّوي عىًليمه بًالظَّاًلًمُتى )

عى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اللَّوى فىًقَته كى٨تىٍني أىٍغًنيىاءي سىنىٍكتيبي ُُٖسورة آؿ عمراف اآلية  .ِ : لىقىٍد ٝتًى

لىهيمي األنًٍبيىاءى بًغىٍَتً حىقٍّ كىنػىقيوؿي ذيكقيوا عىذىابى اٟتٍىرًيًق )  (ُُٖمىا قىاليوا كىقػىتػٍ

اةى فػىلىمَّا  : أىملٍى تػىرى ٕٕسورة النساء آية  .ّ ًإىلى الًَّذينى ًقيلى ٢تىيٍم كيفُّوا أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميوا الصَّالةى كىآتيوا الزَّكى

تىٍبتى كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه ًمنػٍهيٍم ٮتىٍشىٍوفى النَّاسى كىخىٍشيىًة اللًَّو أىٍك أىشىدَّ خىٍشيىةن كىقىاليوا رى  بػَّنىا مًلى كى
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نىا  ًن اتػَّقىى كىال تي عىلىيػٍ يػٍره ًلمى نٍػيىا قىًليله كىاآلًخرىةي خى ٍرتػىنىا ًإىلى أىجىلو قىرًيبو قيٍل مىتىاعي الدُّ ٍظلىميوفى اٍلًقتىاؿى لىٍوال أىخَّ

 (.ٕٕفىًتيال )

ـى بًاٟتٍىقّْ ًاٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىاننا فػىتػيقيبّْ ِٕسورة ا١تائدة آية  .ْ ًد٫ًتىا كىملٍى يػيتػىقىبٍَّل : كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىاى ابٍػٍتىٍ اّٰدى لى ًمٍن اىحى

وي ًمنى اٍلميتًَّقٍُتى ) ىقٍػتػيلىنَّكى  قىاؿى ًا٪تَّىا يػىتػىقىبَّلي اللٌّٰ  (. ًٕٕمنى ااٍلّٰخىر قىاؿى الى

ًت كىااٍلىٍرًض قيًل اللٌّٰوي قيٍل اىفىاٗتَّىٍذمتيٍ مٍّْن ديٍكنًو اىٍكلًيىاۤ ُٔسورة الرعد آية  .ٓ وّٰ ءى الى : قيٍل مىٍن رَّبُّ السَّمّٰ

تي  ٍل تىٍستىًول الظُّليمّٰ ى كىاٍلبىًصيػٍري اىـٍ ىى ًٍلكيٍوفى اًلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كَّالى ضىرِّا قيٍل ىىٍل يىٍستىًول ااٍلىٍعمّٰ  كىالنػٍُّوري اىـٍ ٯتى

اًلقي كي  وي خى ٍلًقو فػىتىشىابىوى ا٠تٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم قيًل اللٌّٰ ۤاءى خىلىقيٍوا كىخى ًو شيرىكى لّْ شىٍيءو كَّىيوى اٍلوىاًحدي جىعىليٍوا لًلٌّٰ

 (.ُٔاٍلقىهَّاري)

 بعد إف قيل كقد يات ا٠تمسة الذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىيآ ومن فضائل

 كاٞتن اإلنساف شر من النفس على كاحملافظة األعداء لقاء ىو اآلية ىذه خصائص شرح يف ا٠تواص
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 عظمتو كتزداد رتبتو يف يزاؿ ال فهو عظيم، شخص مارسها إذا .ا١تفًتسة كاٟتيوانات كالشياطُت

 ُٔاٟترب. كيف الرحالة يف البلد يف اآلية ىذه قراءة ٬تب ، كبالنتيجة.

 آيات الخمسة من التفسير: المصادر فضائلوالتحليل 

 .آف الكرًنيات من القر يات ا٠تمسة يف كتاب سنجات مؤمن ىي ا٠تمسة اآلآا١تراد ب

ى ًاٍذ قىاليٍوا لًنىيبٍّ ٢تَّيمي ابٍػعىٍث )اىملٍى تػىرى ًاىلى  ِْٔسورة البقرة آية   اٍلمىالىً ًمٍن بىًٍتٍ ًاٍسرىاًۤءٍيلى ًمٍن بػىٍعًد ميٍوسّٰ

ًو  ًبٍيًل اللٌّٰ ا نػُّقىاًتٍل يفٍ سى ٍيتيمٍ  ىىلٍ  قىاؿى لىنىا مىًلكن  ًتلى نػيقىا اىالَّ  لىنىا كىمىا قىاليٍوا تػيقىاتًليٍوا اىالَّ  اٍلًقتىاؿي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  ًافٍ  عىسى

ًبٍيلً  يفٍ  نىا  ال سى ًو كىقىٍدايٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا كىاىبٍػنىاۤىِٕ هيمٍ  قىًلٍيالن  ًاالَّ  تػىوىلٍَّوا اٍلًقتىاؿي  عىلىٍيًهمي  كيًتبى  فػىلىمَّالٌّٰ وي  مّْنػٍ  عىًلٍيمه  كىاللٌّٰ

 .بًالظًٌّٰلًمٍُتى 

تتمٌت اٟترب أكقات األنفة  قاؿ القرطيب عن ىذه اآلية: ىذاشأف األمم ا١تنعمة ا١تائلة إىل الدعة،

 فإذا حضرت اٟترب جبنت كانقادت لطبعها. 

                                                           
 .َِ...، ،سنجات مؤمنحسُت قدرم،  ُٔ
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وي قػىٍوؿى الًَّذٍينى قىاليوٍ  ُُٖسورة آؿ عمراف اآلية  عى اللٌّٰ وى  ًافَّ  ا)لىقىٍد ٝتًى  سىنىٍكتيبي   اىٍغًنيىاۤءي  ك٨َّتىٍني  فىًقيػٍره  اللٌّٰ

لىهيمي  قىاليٍوا مىا  ٍوا عىذىابى اٟتٍىرًٍيًق(.ذيٍكقػي  نػىقيٍوؿي كَّ  حىقٍّ  بًغىٍَتً  ااٍلىنًٍبيىاۤءى  كىقػىتػٍ

قاؿ القرطيب: كا٪تا قالو ىذا ٘تويها على ضعفائهم ال اهنم يعتقدكف ىذا، كغرضهم تشكيك 

 الضعفاء من ا١تؤمنوف كتكذيب النىب صلى اهلل عليو كسلم أم إنو فقَت على قوؿ ٤تمد النو إقًتض منا.

وةى  كىاّٰتيوا الصَّلّٰوةى  كىاىًقٍيميوا اىٍيًديىكيمٍ  اًذٍينى ًقٍيلى ٢تىيٍم كيفُّوٍ )اىملٍى تػىرى ًاىلى الَّ  ٕٕسورة النساء آية   فػىلىمَّا الزَّكّٰ

وً  كىخىٍشيىةً  النَّاسى  ٮتىٍشىٍوفى  مّْنػٍهيمٍ  فىرًٍيقه  ًاذىا اٍلًقتىاؿي  عىلىٍيًهمي  كيًتبى  تىٍبتى  مًلى  رىبػَّنىا كىقىاليٍوا  خىٍشيىةن  اىشىدَّ  اىكٍ  اللٌّٰ نىا كى  عىلىيػٍ

ٍرتػىنىالىٍوالى  اٍلًقتىاؿى  نٍػيىا مىتىاعي  قيلٍ  قىرًٍيبو  اىجىلو  ًاىلّٰ  اىخَّ ره  كىااٍلًّٰخرىةي  قىًلٍيله  الدُّ يػٍ ى لّْمىنً  خى  (.فىًتٍيالن  تيٍظلىميٍوفى  كىالى  اتػَّقّٰ

 ُٕكٛتلوا اآلية على أهنا نزلت حُت ٘تنوا فىرًضيَّة اٞتهاد عليهم، فلما فرض نكل عنو بعضهم. 

ـى بًاٟتٍىقّْ  ِٕآية  سورة ا١تائدة ًد٫ًتىا ًمنٍ  فػىتػيقيبّْلى  قػيٍربىاننا قػىرَّبىا ًاذٍ )كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىاى ابٍػٍتىٍ اّٰدى  يػيتػىقىبَّلٍ  كىملىٍ  اىحى

ىقٍػتػيلىنَّكى  قىاؿى  ااٍلّٰخىر ًمنى  وي  يػىتػىقىبَّلي  ًا٪تَّىا قىاؿى  الى  (.اٍلميتًَّقٍُتى  ًمنى  اللٌّٰ

                                                           

 -ىػ َُِْ)دار طيبة للنشر كالتوزيع(، الثانية  تفسَت القرآف العظيمرشي الدمشقي، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القُٕ  
 .َُٔ، ٖـ،  ُٗٗٗ
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لتقول ال من قبلي فلم تقتلٍت كفيو إشارة إىل أف اٟتاسد ينبغي إ٪تا أتيت من قبل نفسك بًتؾ ا 

أف يرل حرمانو من تقصَته ك٬تتهد يف ٖتصيل ما بو صار احملسود ٤تظوظا ال يف إزالة حظو فإف يف ذلك 

 ٦ُٖتا يضره كال ينفعو كأف الطاعة ال تقبل إال من مؤمن متق

ًت كى  ُٔسورة الرعد آية  وّٰ اىٍكلًيىاۤءى الى  ديٍكنًو مّْنٍ  اىفىاٗتَّىٍذمتيٍ  قيلٍ  اللٌّٰوي  قيلً ااٍلىٍرًض )قيٍل مىٍن رَّبُّ السَّمّٰ

ًٍلكيٍوفى اًلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كَّالى ضىرِّا ى يىٍستىًول ىىلٍ  قيلٍ  ٯتى تي  تىٍستىًول ىىلٍ  اىـٍ  كىاٍلبىًصيػٍري  ااٍلىٍعمّٰ  اىـٍ  كىالنػٍُّوري  الظُّليمّٰ

وً  جىعىليٍوا اۤ  لًلٌّٰ ٍلًقو فػىتىشىابىوى ا٠تٍىٍلقي عىلىٍيًهٍم ءى خىلىقيوٍ شيرىكى وي  قيلً ا كىخى  (.اٍلقىهَّاري  اٍلوىاًحدي  كَّىيوى  شىٍيءو  كيلّْ  خىاًلقي  اللٌّٰ

ليس األمر كذلك، فإنو ال يشأّو شيء كال ٯتاثلو، كال نٌد لو كال عٍدؿ لو، كال كزير لو، كال كلد 

ىؤالء ا١تشركوف معو آ٢تة ىم يعًتفوف أهنا ٥تلوقة لو كال صاحبة، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبَتا. كإ٪تا عبد 

 ُٗعبيد لو، كما كانوا يقولوف يف تلبيتهم: لبيك ال شريك لك، إال شريكا ىو لك، ٘تلكو كما ملك.

 

 

                                                           

 .ُّْ، ُتفسَت البيضاكم، البيضاكم،  ُٖ

 .ْْٔ،ْ...تفسَت القرآف العظيمأبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، ُٗ
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 (ساتو آية الواحدة )آية .ه 

الينىا كى ُٓ آية الواحدة تتكوف من سورة الشورل اية اليكيٍم ال )...اللَّوي رىبػُّنىا كىرىبُّكيٍم لىنىا أىٍعمى لىكيٍم أىٍعمى

نػىنىا كىإًلىٍيًو اٍلمىًصَتي( نىكيمي اللَّوي ٬تىٍمىعي بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ  حيجَّةى بػىيػٍ

 مع التعامل عند اقرأالذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىي  الواحدة يةآ ومن فضائل

 بإذف الشر ذهى من سيخرج بالتأكيد الوحوش. أك األعداء من بدالن  شره على ٮتافهم الذين األشخاص

 َِاهلل.

ام اهلل خالقنا ٚتيعا ك متوىل امورنا فيجيب اف  آية الواحدةالمصادر فضائل  والتحليل على

نفرده بالعبادة. لنا جزاء اعمالنا كلكم جزاء اعمالكم،  من خَت اك شر، ال نستفيد من حسناتكم كال 

قد ظهلر باف، كالشمش يف رابعة  نتضرر من سيئاتكم. ال جداؿ كال مناظرة بيننا ك بينكم، فإف اٟتق
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النهار، كانتم تعاندكف كتكابركف.  اهلل ٬تمع بيننا يـو القيامة لفصل القضاء، اليو ا١ترجع كا١تاب فيجازم  

 ُِكل أحد بعملهمن خَت ك شر. 

تتحدث ىذه االية عن قدرة اهلل الذم ىو رب العا١تُت، الذم خلق البشرية كاٟتيوانات. كاهلل ٚتع 

 اليـو اٟتشر. يقرا  ىذه االية كانو يطلب العوف من اهلل كحده ليحفظ نفسهم من كل ا٠تلوقات يف

(ًمٍن شىرّْ اٍلوىٍسوىاًس ّ(ًإلىًو النَّاًس )ِ(مىًلًك النَّاًس )ُالشر.كدليل من سورة الناس: "قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ النَّاًس )

 ( من اٞتن ك النَّاًس ".ٓ(الًَّذم يػيوىٍسًوسي يف صيديكًر النَّاًس )ْا٠تٍىنَّاًس )

 (آية سريبوديناروآية ألف دينار ) .و 

 ()اآلية ألف دينار ّ-ِآلية سورة الطالؽ ا

وً  فػىهيوى حىٍسبيو ًافَّ اللٌّٰوى  ...كىمىٍن يػَّتًَّق اللٌّٰوى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجنا كَّيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٭تىٍتىًسبي كىمىٍن يػَّتػىوىكٍَّل عىلىى اللٌّٰ

وي ًلكيلّْ شىٍيءو قىٍدرنابىالً   غي اىٍمرًه قىٍد جىعىلى اللٌّٰ

                                                           
 .171، 7 زءاٞت...،صفوة التفاسَت علي الصابوين، ُِ
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 كل بعد قرأىا مناآلية ألف دينار الذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىي  ومن فضائل

ا، رزقو اهلل جعل فقد صلوات، ٜتس  ِِ.كاآلخرة الدنيا عظمة لو كسيحقق زىيدن

تفسَته: ابن مسعود كمسرؽ اإلماـ القرطويب يف  آية ألف دينار:المصادر فضائل  والتحليل

يذكر شرح كتفسَت اآليات قبلها كبعدىا أم شرح عنها يف  يفسر أف اآلية لألمور العامة ألنك إذا رأيت

الطالؽ كعٌدة ا١تطلقة. إذف ما ىو ا١تقصود با١تسائل العامة ىو أف معٌت ىذه اآلية ينطبق على عامة 

حة أك األكامر للمسلمُت بأف يكونوا دائمنا متدينُت ك الناس ، على ٚتيع ا١تسلمُت يف الداخل ١تعٌت النصي

 ِّاالعتماد على اهلل سبحانو كتعاىل يف عيش حياتو.

 بعض عند دينار ألف إىل آية يشار . ّ-ِ  اآليات الطالؽ سورة أسباب النزكؿ عن أما

 العديد بُت من  آّتمع يف تتطور قصص شكل يف فقط .صحتها تاريخ مصدر على العثور يتم الناس مل

 التقى تاجر قصة بسبب دينار ألف ذكر أسباب أف الغالبية ذكرت ا١تؤلفوف، قرأىا اليت ا١تصادر من

 من ١تزيد .القصة مصدر أصالة من مكانة القصة ٕتد حوؿ مل .حلمو يف .السالـ عليو خضر بالنيب
                                                           

 .ِّ...، سنجات مؤمنحسُت قدرم، ِِ
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Dudi Rosyadi dkk, . (terj) Tafsir Al-Qurthubi, Juz ke-18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 
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 اٟتلم ذلك يف .تمرا ثالث اٟتلم تكرر .السالـ عليو خضر النيب بلقاء ٭تلم تاجر قصة ِْالتفاصيل.

 الف إىل يصل ٔتا بالتصدؽ التفويض التاجر أطاع أف بعد. .دينار بألف يتصدؽ أف  خضر النيب علم

-ِالطالؽ سورة القرآف آيات بتدريس كقاـ حلمو السالـ يف خضر عليو بالنيب أخرل مرة التقى دينار،

 ككذلك ٧تا التاجر لكن. .السفينة ركاب ٚتيع قتل ْترم إعصار حدث يـو كذات ذلك، فعل مث .ّ

 ملكنا. أصبح .دينار آية الف حياتو طيلة التاجر مارس مث .٦تتلكاتو

 بالفقرة ا١تقصود ىو ما يف الرئيسية النقطة أف الباحثة، بو قاـ الذم البيانات ٖتليل على مرتكز

 دينار( كلكن فٚتلة )أل يف الدنانَت ا١تذكورة ىذه مثل شكل على كافرا كنزا يف اٟتقيقة ليس دينار الف

 كلكن مرئية، ملكية شكل فقط يف الثركة ليس كبالطبع الثركة، لوفرة رمز ٣ترد ىو آية ألف الدينار معٌت

 .كتعاىل سبحانو اهلل من اٟتياة كالسهولة يف النعمة كانت مهما

بالقوت  ا١تتعلقة األمور يف القراءة معركفة كىي" دينار"ألف من آية" اآلية  ىذه البعض يسمي

 سبحانو اهلل من التساؤؿ لغرض اآلية يقارئوهنا. ىذه ٦تن كثَت ىناؾ ا١تسلمُت بُت بعض الذاتية. ٟتمايةكا
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Masrukhan, http://www.ayatseribudinar.net/index.htm, diakses pada tanggal 14 Juli 2022. 
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 بلغة  ِٓكلكن أف يعملها دكاما. ا١تشاكل ٥تتلف يف كاٟتل الرزؽ، السهولة فضل يعطيو أف كتعاىل

 الركاية .اآلية ىذه كؿنز  تفسراف ركايتاف "النزكؿ كتابو أسباب يف صاحل الدين قمر ْتسب النزكؿ أسباب

أيب اٞتعد عن جابر بن عبد اهلل رضي  بن سليم عن كىو جرير ركل ابن .جابر عن اٟتاكم ركاه  األكىل:

اهلل عنهما قاؿ: نزلت ىذه اآلية }ك من يتق اهلل ٬تعل لو ٥ترجا * ك يرزقو من حيث ال ٭تتسب{ يف 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم فسألو  رجل من أشجع كاف فقَتا خفيف ذات اليد كثَت العياؿ فأتى

فقاؿ لو: إتق اهلل ك اصرب فرجع إىل أصحابو فقالوا : ما أعطاؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ؟ 

فقاؿ: ما أعطاين شيئا ك قاؿ يل : إتق اهلل ك اصرب فلم يلبث إال يسَتا حىت جاء ابن لو بغنم لو كاف 

 عليو ك سلم فسألو عنها ك أخربه خربىا فقاؿ رسوؿ اهلل صلى العدك أصابوه فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل

 )ركاه ِٔاهلل عليو ك سلم : كلها فنزلت }كمن يتق اهلل ٬تعل لو ٥ترجا * كيرزقو من حيث ال ٭تتسب{.

 مالك بن عوؼ حادثة مع لتتزا من نزلت اآلية ىذه أف إىل ٚتهور ا١تفسرين كجابر(. ذىب حكيم

                                                           
25

Abdullah Zein, Mukjizat Surat-Surat di dalam Al-Quran Juz 28, 29 dan 30 (Yogyakarta: 

Penerbit Saufa, 2014 , 36.  
، الطبعة األكىل (،ةدار الكتب العلمي: بَتكت) ا١تستدرؾ على الصحيحُت، ٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابورمِٔ

 .ّْٓ، ِ اٞتزء، َُٗٗ – ُُُْ
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 كاحملرر كثَت كابن الطربم تفسَت أف القرطويب ذات اليد كثَت العياؿ. كذكركاف فقَتا خفيف   .األشجع

 متوقع غَت بشكل قومو يعُت اهلل أف اآلية ىذه كضح ِٕأيضا. ذكرىا القادر كفتح كا١تاكردم الوجيز

 ا١تتقُت. كٮترج

كقاؿ ٤تمد بن إسحاؽ: جاء مالك األشجعي إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: لو 

ابٍت عوؼ. فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "أرسل إليو أف رسوؿ اهلل يأمرؾ أف تكثر من  أسر

قوؿ: ال حوؿ كال قوة إال باهلل". ككانوا قد شدكه بالقد فسقط الًقد عنو، فخرج، فإذا ىو بناقة ٢تم 

آخرىا، فلم يفجأ أبويو إال  فركبها، كأقبل فإذا بسىرٍح القـو الذين كانوا قد شدكه فصاح ّٔم، فاتبع أك٢تا

كىو ينادم بالباب، فقاؿ أبوه: عوؼ كرب الكعبة. فقالت أمو: كاسوأتاه. كعوؼ كيف يقدـ ١تا ىو فيو 

فاستبقا الباب كا٠تادـ، فإذا عوؼ قد مأل الفناء إبال فقص على أبيو أمره كأمر اإلبل، فقاؿ -من القد 

سلم فأسألو عنها. فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبوه: قفا حىت أيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
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Dudi Rosyadi dkk. (terj) Tafsir Al-Qurthubi, Juz ke-18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 

654.   



74 
 
 

 

فأخربه ٓترب عوؼ كخرب اإلبل، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "اصنع ّٔا ما أحببت، كما  

 كنت صانعنا ٔتالك". كنزؿ: } كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجنا كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال ٭تىٍتىًسبي { 

 من العديد ىناؾ سورة الطالؽ ،يف أكال .أشياء عدة استنتاج ٯتكن أعاله، الوصف من

 الزكج بُت منهما كل التزامات ككذلك كالعدة بالطالؽ يتعلق فيما صلة أكثر تشرح اليت ا١تناقشات

 نصيحة تناقش ١تن تنتمي ّ-ِ اآليات الطالؽ أما سورة كا١تعدة. الطالؽ الوقت ذلك يف كالزكجة

 من انطالقا ثانينا، .ا١تعيشية اٟتياة يف كتعاىل سبحانو اهلل كموثوقُت خائفُت دائمنا يكونوا أف منُتللمؤ 

 ا١تتوقع غَت القوت كأعطيت با٠تركج كعدت اليت باألحداث يتعلق ما يف اآلية ىذه نزلت أسباب النزكؿ،

 ٢تذه أف آّتمع يف فهم اؽبالسي اآلية ىذه معٌت ارتباط ثالث، ثقتهم. كيضعوف يتقيوف الذين ألكلئك

ا معٌت اآلية  ِٖا١تعيشية. اٟتياة يف كأساس كأساس تستخدـ لذلك عظيمن
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Alis Muhlis, Zaim Kholilatul Ummi, Pemaknaan Ayat Seribu Dinar, Al-Tadabbur:Jurnal 

Kajian Sosial, Peradaban dan Agama, Vol.6 No.1, Juni 2020 hal.77. 
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 ءآفيات الشآ .ز 

، سورة ٕٓ، سورة يونس اية ُٓ، سورة التوبة اية ُْسورة التوبة اية  ء تتكوف منآيات الشفآ  

 .ْْية ، سورة فصلت اَٖ، سورة الشعراء اية ِٖ، سورة اإلسراء اية ٗٔالنحل اية 

 )...كىيىٍشًف صيديٍكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنٍُتى( ُْ. سورة التوبة اية ُ

 )كىييٍذًىٍب غىٍيظى قػيليؤًًٍّم...(. ُٓ. سورة التوبة اية ِ

اءىٍتكيٍم مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبّْكيٍم كىًشفىاءه ًلمىا يف الصُّديكًر  ٕٓ. سورة يونس اية ّ )يىا أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جى

 كىرىٍٛتىةه لًٍلميٍؤًمًنُتى(. كىىيدنل

)ٮتىٍريجي ًمٍن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنَّاًس ًإفَّ يف ذىًلكى آليىةن  ٗٔ. سورة النحل اية ْ

 لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى(.

ٍٛتىةه لًٍلميٍؤًمًنُتى كىال يىزًيدي الظَّاًلًمُتى ًإال )كىنػينػىزّْؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاءه كىرى  ِٖ.  سورة اإلسراء اية ٓ

 خىسىارنا(. 

 )كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًُت(. َٖ. سورة الشعراء اية ٔ
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)...قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه كىالًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى يف آذىاهًنًٍم كىقٍػره  ْْ. سورة فصلت اية ٕ

 ٍيًهٍم عىمنى أيكلىًئكى يػينىادىٍكفى ًمٍن مىكىافو بىًعيدو(.كىىيوى عىلى 

 اٞتسم لصحة اقرأالذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىي  يات الشفاءاآل ومن فضائل  

 ِٗ.ا١ترض من كالشفاء

 مشركعية العالج بالقرآف الكرًن يات الشفاء:آ المصادر فضائل والتحليل على

اء بو من األمراض اٞتسمية كاآلفات كالعلل العضوية عن إف التداكم بالقرآف الكرًن كاالستشف

طريق تالكتو أك قراءة بعض سوره كآياتو ىو ا١تقصود يف ىذا ا١تقاـ، سواء كاف سبب ا١ترض سوء يف 

التصرفات، أك التعرض لبعض اإليذاء من الدكاب كا٢تواـ، أك مس كإيذاء كاعتداء من اٞتن أك غَتىم من 

كخلال يف بعض األجهزة العضوية كغَتىا، كىذا موضوع قد كثر حولو الكالـ ا١تخلوقات، أك كاف تلفا 

كطاؿ فيو اٞتدؿ كا٠تالؼ، بُت مانع من ذلك ٚتلة كتفصيالن بأدلة عقلية كأقيسة منطقية، كبُت مغاؿو يف 

                                                           
  .ِْ...، سنجات مؤمنحسُت قدرم،  ِٗ
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و إجازتو معتمدان عليو معرضان عن بذؿ األسباب ا١تادية اٟتسية كعن التداكم بغَتىا كاالستشفاء ٔتا نفع

 من خالؿ التجربة، كالدراسة العلمية.

كاٟتق إ٪تا يتوسط بُت اٞتايف كالغايل، كيعتدؿ بُت اإلفراط كالتفريط، كالتداكم كاالستشفاء 

بالقرآف الكرًن جاء يف النصوص الشرعية الثابتة، كيقرره العقل كالقياس الصحيح، لذلك كجب التصديق 

 ل، كالنصوص الشرعية كثَتة جدا.بو، كاإلٯتاف ٔتا جاء بو النص، كأجازه العق

إف العالج بالقرآف كاألدعية ا١تشركعة طب نفسى كاليصل الشك إىل الًتدد ِف قبولو كاعتباره 

السيما من ا١تسلمُت الذين يشهدكف بربوبية اهلل كألوىيتو كأنو الشاِف ا١تعاِف ال حوؿ كالقوة إال بو تعاىل 

 َّماشاء كاف كما مل يشأ مل يكن.

 عاىل: كىنػينػىزّْؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاء كىرىٍٛتىةه لٍّْلميٍؤًمًنُتى كىالى يىزًيدي الظَّاًلًمُتى إىالَّ خىسىارنا    قوؿ اهلل ت

يعه عىًليمه ] األعراؼ ِٖ] اإلسراء:  [، كقاؿ تعاىل كىًإمَّا يىنزىغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف نػىزٍغه فىاٍستىًعٍذ بًالٌلًو ًإنَّوي ٝتًى

[ ، كقولو تعاىل: قيٍل ىيوى لًلًَّذينى َٖ( ] الشعراء:َٖ[ ، كقاؿ تعاىل كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًُت )ََِ:
                                                           

 ()٣تلة الشرعية كالدراسات اإليسالمية، حكمو، كضوابطو حقيقتو ، أ٫تيتو :العالج بالقرآفعبد اٟتق ٛتيش،  َّ
ُِْٖ/ََِٕ، ٖ. 
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[ كلفظ "شفاء" عاـ يتناكؿ شفاء األمراض القلبية كالعقلية، كما يتناكؿ ْْآمىنيوا ىيدنل كىًشفىاء ] فصلت:

اء العاـ على عمومو كعدـ ٗتصيصو إال األمراض اٞتسدية كالعوارض ا١تادية اٟتسية، كاألصل بق

ٔتخصص، كال ٥تصص ىنا على ما قرره العلماء، قاؿ األلوسي: استدؿ العلماء باآلية على أف القرآف 

 ُّيشفي من األمراض البدنية كما يشفي من األمراض القلبية.

ما جاء يف سنة رسوؿ اهلل صلى عليو كسلم: فقد ثبت أنو استشفى كاسًتقى ببعض آيات 

قرآف، كأمر بذلك كأكصى بو، كفعلو عليو الصالة كالسالـ لنفسو كلغَته، كأقره كذلك من فعل بعض ال

 أصحابو رضي اهلل تعاىل عنهم:

فقد ثبت ِف الصحيح عن عىاًئشىةى زىٍكًج النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنا قالت كاف إذا اٍشتىكىى 

قاؿ بًاٍسًم اللًَّو يػيرٍبًيكى كىًمٍن كل دىاءو يىٍشًفيكى كىًمٍن شىرّْ حىاًسدو رسوؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم رىقىاهي ًجرٍبًيلي 

 أخرجو مسلم يف كتاب السالـ باب الطب كا١ترض كالرقى. إذا حىسىدى كىشىرّْ كل ًذم عىٍُتو.

                                                           
 .ُُِٗ،ُٕٗٗ)بَتكت: دار الفكر للطبعة(  ركح ا١تعاين، األلوسيشهاب الدين ُّ
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كما ثبت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يرقي نفسو: عن عىاًئشىةى أىفَّ النيب صلى اهلل 

ا فػىقىرىأى ًفيًهمىا قيٍل ىو اهلل أىحىده كى عليو ك  لىةو ٚتىىعى كىفٍَّيًو مثيَّ نػىفىثى ًفيًهمى  قيٍل سلم كاف إذا أىكىل إىل ًفرىاًشًو كيلَّ لىيػٍ

ا عل أي ًًّٔمى ا ما اٍستىطىاعى من جىسىًدًه يػىٍبدى ى رىٍأًسًو أىعيوذي ًبرىبّْ اٍلفىلىًق كى قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ الناس مثيَّ ٯتىٍسىحي ًًّٔمى

( " ثى مىرَّاتو ( أخرجو البخارم يف كتاب فضائل القرآف ِكىكىٍجًهًو كما أىقٍػبىلى من جىسىًدًه يػىٍفعىلي ذلك ثىالى

باب فضل ا١تعوذات، كعن أيب سىًعيدو ا٠تدرم رضي اهلل عنو قاؿ كاف رسوؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم 

ٍنسىافً  ا كىتػىرىؾى ما ًسوىا٫تيىا) يػىتػىعىوَّذي من اٞتٍىافّْ كىعىٍُتً اإٍلً ( أخرجو ّحىت نػىزىلىٍت اٍلميعىوّْذىتىاًف فلما نػىزىلىتىا أىخىذى ًًّٔمى

 الًتمذم يف كتاب الطب باب ما جاء يف الرقية با١تعوذتُت كقاؿ : ىذا حديث حسن غريب.

 آيات الحفظ  .ح 

رة ىود آية ، سو ُٔ، سورة األنعاـ آية ِٓٓسورة سورة البقرة آية  آيات اٟتفظي تتكوف من

، سورة ُٕ، سورة اٟتجر آية ٗ، سورة اٟتجر آية ُُ، سورة الرعد آية ْٔ، سورة يوسف آية ٕٓ

، سورة الشورل آية ُِ، سورة سباء آية ُِ، سورة فصلت آية ٕ، سورة الصفات آية ِّاألنبياء آية 

 . ِِ-ُِ، سورة الربكج آية ْ، سورة الطارؽ آية ُِ-َُ، سورة اإلنفطار آية ٔ
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ًت  ِٓٓة البقرة آية سور  .ُ وّٰ )اىللٌّٰوي الى اًلّٰوى ًاالَّ ىيوى اىٟتٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي الى تىٍأخيذي ًسنىةه كَّالى نػىٍوـه لىو مىا ًِف السَّمّٰ

ٍلفىهيٍم كىالى  ه ًاالَّ بًًاٍذنًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى اىٍيًدٍيًهٍم كىمىا خى ٍيطيٍوفى كىمىا ًِف ااٍلىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذٍم يىٍشفىعي ًعٍندى  ٭تًي

ًت كىااٍلىٍرضى كىالى يىػ يٍوديه ًحٍفظيهيمىا كىىيوى الٍ  وّٰ  عىًليُّ اٍلعىًظٍيمي(.ًبشىٍيءو مٍّْن ًعٍلًمو ًاالَّ ٔتىا شىۤاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمّٰ

 )...كىيػيٍرًسلي عىلىٍيكيٍم حىفىظىةن...(. ُٔسورة األنعاـ آية  .ِ

 عىلّٰى كيلّْ شىٍيءو حىًفٍيظه(. )...ًافَّ رىيبٍّْ  ٕٓسورة ىود آية  .ّ

ًفظنا كَّىيوى اىٍرحىمي الرًٌّٰٛتًٍُتى(. ْٔسورة يوسف آية  .ْ يػٍره حّٰ وي خى  )...فىاللٌّٰ

ًو...(.  ُُسورة الرعد آية  .ٓ ٍلًفو ٭تىٍفىظيٍونىو ًمٍن اىٍمًر اللٌّٰ ٍيًو كىًمٍن خى  )لىو ميعىقّْبّٰته مٍّْن بػىٍُتً يىدى

 زٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاًنَّا لىو ٟتىًّٰفظيٍوفى(.)اًنَّا ٨تىٍني نػى  ٗسورة اٟتجر آية  .ٔ

(. ُٕسورة اٟتجر آية  .ٕ ا ًمٍن كيلّْ شىٍيطّٰنو رًَّجٍيمو هى ًفٍظنػّٰ  )كىحى

 )كىجىعىٍلنىا السَّمىاۤءى سىٍقفنا ٤تٍَّفيٍوظنا...(. ِّسورة األنبياء آية  .ٖ

 )بىٍل عىًجٍبتى كىيىٍسخىريٍكفى(. ٕسورة الصفات آية  .ٗ
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ا كىزىيػَّنَّا )فػىقى  ُِسورة فصلت آية   .َُ ى يفٍ كيلّْ ٝتىىاۤءو اىٍمرىىى ىهينَّ سىٍبعى ٝتىّٰوىاتو يفٍ يػىٍومىٍُتً كىاىٍكحّٰ ضّٰ

ًلكى تػىٍقًديٍػري اٍلعىزًٍيًز اٍلعىًلٍيًم(. نٍػيىا ٔتىصىابًٍيحى كىًحٍفظنا ذّٰ  السَّمىاۤءى الدُّ

افى لىو عىلىٍيًهٍم مٍّْن سيٍلطىافو ًاالَّ لًنػى  ُِسورة سباء آية   .ُُ ٍعلىمى مىٍن يػٍُّؤًمني بًااٍلًّٰخرىًة ٦تٍَّن ىيوى )كىمىا كى

 ًمنػٍهىا يفٍ شىكٍّ كىرىبُّكى عىلّٰى كيلّْ شىٍيءو حىًفٍيظه(. 

)كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىكلًيىاءى اللَّوي حىًفيظه عىلىٍيًهٍم كىمىا أىٍنتى عىلىٍيًهٍم  ٔسورة الشورل آية  .ُِ

 .)ًبوىًكيلو 

نػىيػىٍعلىميٍوفى مىا تػىٍفعىليٍوفى(. ُِ-َُ سورة اإلنفطار آية .ُّ ًتًبيػٍ  )كىًافَّ عىلىٍيكيٍم ٟتىًّٰفًظٍُتى ًكرىامنا كّٰ

 )ًاٍف كيلُّ نػىٍفسو لَّمَّا عىلىيػٍهىا حىاًفظه(. ْسورة الطارؽ آية  .ُْ

ٍوري اٍلوىديٍكدي ذيك )ًافَّ بىٍطشى رىبّْكى لىشىًدٍيده اًنَّو ىيوى يػيٍبًدئي كىييًعٍيدي كىىيوى اٍلغىفي  ِِ-ُِسورة الربكج آية  .ُٓ

ا ييرًٍيدي ىىٍل اىتّٰىكى حىًدٍيثي اٞتٍينػيٍوًد ًفٍرعىٍوفى كىٙتىيٍودى بىًل الًَّذٍينى كىفىري  ًجٍيدي فػىعَّاؿه لّْمى ٍكا يفٍ تىٍكًذٍيبو اٍلعىٍرًش اٍلمى

ٍيده يفٍ لىٍوحو ٤تٍَّفي  ٍيطه بىٍل ىيوى قػيٍراّٰفه ٣تًَّ ًهٍم ٤تًُّ (. كَّاللٌّٰوي ًمٍن كَّرىاۤىِٕ  ٍوظو
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 اهلل بإذف يقرأىا كمن يات اٟتفظي الذم يكتب يف كتاب سنجات مؤمن كىيآ ومن فضائل

 ِّ.الدكاب مكاف يف ناـ لو كحىت مكركه كل من ٤تمى

تستخدـ آيات اٟتفظ بلفظ الظاىر "اٟتفظ". ذلك أنو  والتحليل على المصادر فضآئل:

 ْتفظو، ك سلمو من ا١تخاطر، ككفاه أذل أطاع ربو كآمن بو كاستقاـ على ما اراد منو، فحفظو اهلل

ا١تؤذين، كرٌد عنو كيد الكائدين، كجعل لذلك اسبابا. منها احملافظة على أذكار الصباح كا١تساء، ك 

احملافظة على األدعية كاألذكار عموما. ففي ذلك اٟتصن اٟتصُت، كالوقاية كالسالمة من أذل الشيطاف 

فإف اهلل ٭تفظو. كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم إلبن عباس  -يا عباد اهلل-كالسحرة. فمن حفظو اهلل

 رضي اهلل عنهما: "احفظ اهلل ٭تفظك". 

فظ الرجل  قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو اهلل: "بلغنا عن إبن عباس رضي اهلل عنهما، انو قاؿ: إ٪تا ٭تي

 ّّعلى قدر نيتو".

                                                           
 .ِٓ...، سنجات مؤمنحسُت قدرم،  ِّ

 .ٗ، ُ)إندكنسيا: اٟترمُت جايا( الطبعة  األذكار: من كالـ سيد األبرار ،٤تي الدين أيب زكريا ٭تي بن شرؼ الدين النوكم  ّّ
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 ّٔا قلت ما ىو؟ قاؿ إذا عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ دعٍت أعلمك كلمات ينفعك اهلل

أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي } اهلل ال إلو إال ىو اٟتي القيـو { . حىت ٗتتم اآلية فإنك لن يزاؿ 

عليك من اهلل حافظ كال يقربنك شيطاف حىت تصبح فخليت سبيلو فأصبحت فقاؿ يل رسوؿ اهلل صلى 

ا رسوؿ اهلل زعم أنو يعلمٍت كلمات ينفعٍت اهلل ّٔا اهلل عليو ك سلم ) ما فعل أسَتؾ البارحة ( . قلت ي

فخليت سبيلو قاؿ ) ما ىي ( . قلت قاؿ يل إذا أكيت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي من أك٢تا حىت ٗتتم 

} اهلل ال إلو إال ىو اٟتي القيـو { . كقاؿ يل لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ كال يقربك شيطاف حىت 

فقاؿ النيب صلى اهلل عليو ك سلم ) أما إنو قد صدقك كىو   -على ا٠تَت ككانوا أحرص شيء  -تصبح 

 ّْكذكب تعلم من ٗتاطب منذ ثالث لياؿ يا أبا ىريرة ( . قاؿ ال قاؿ ) ذاؾ شيطاف (

ككذالك من حافظ علىاألكراد ك األذكار يف الصباح كا١تساء كبعد الصلوات ا١تكتوبة كغَت ذلك، 

ن القيم رٛتو اهلل: "كبالذكر: يصرع العبد الشيطاف كما يصرع الشيطاف اىل فأف اهلل ٭تفظو، قاؿ اإلماـ اب

                                                           
ّْ

 .ُُْٗ، ْزء ، اٞت...صحيح البخارم٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي،  
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الغفلة كالنسياف. قاؿ بعض السلف: إذا ٘تكن الذكر من القلب فإف دنا منو الشيطاف صرعو كما يصرع 

 ّٓاإلنساف دنا منو الشيطاف.

 الخمس ياتآ  .ط 

، ٗ، سورة يس اية ُُٓة ، سورة ا١تؤمنوف ايُٖ-ُٕسورة البقرة اية ا٠تمس تتكوف من  ياتآ

 .ّّسورة الرٛتن اية 

(صيمّّ ُٕ: ...ذىىىبى اللَّوي بًنيورًًىٍم كىتػىرىكىهيٍم يف ظيليمىاتو ال يػيٍبًصريكفى )ُٖ-ُٕ. سورة البقرة اية ُ

 (.ُٖبيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم ال يػىٍرًجعيوفى )

لىٍقنىاكيٍم عى ُُٓ. سورة ا١تؤمنوف اية ِ ًسٍبتيٍم أى٪تَّىا خى نىا ال تػيٍرجىعيوفى ):أىفىحى  (.ُُٓبىثنا كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ

نىاىيٍم فػىهيٍم ال يػيٍبًصريكفى ٗ. سورة يس اية ّ يػٍ ا فىأىٍغشى ٍلًفًهٍم سىدِّ ا كىًمٍن خى : كىجىعىٍلنىا ًمٍن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم سىدِّ

(ٗ.) 

                                                           
 .31 ،ُٔٗٗ)مكة: دار عامل كفوائد(، ، رج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد إياؾ ستعُتمدامشس الدين إبن القيم اٞتوزية، ّٓ
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أىٍف تػىنػٍفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمىاكىاًت : يىا مىٍعشىرى اٞتًٍنّْ كىاإلٍنًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم ّّ. سورة الرٛتن اية ْ

 (.ّّكىاألٍرًض فىانٍػفيذيكا ال تػىنػٍفيذيكفى ًإال ًبسيٍلطىافو )

 فيصوف اهلل شاء إف بالليل اقرأ الذم يكتب يف كتاب سنجات ىي ا٠تمس ياتآ ومن فضائل

 ّٔ.كالشر األذل من كالنهار الليل ذلك

ا١تذكورة كلها ٖتتوم على قدرة اهلل فوؽ ٚتيع.  ياتكمن اآل والتحليل على المصادر فضآئل:

ك يف صحيح إبن حباف كاٟتاكم كغَت٫تا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ: إف لكل شئ سناما 

 آف سورة البقرة، من قرأىا يف بيتو ليال مل يدخل الشيطاف بيتو ثالث لياؿ.كأف سناـ القر 

اكىاًت )يىا مىٍعشىرى اٞتًٍ  ّّكيف سورة الرٛتن اية  نّْ كىاإلٍنًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف تػىنػٍفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمى

ية أنكم ال يستطيعوف ىربا من أمر اهلل كقدره، ( معٌت اآلّّكىاألٍرًض فىانٍػفيذيكا ال تػىنػٍفيذيكفى ًإال ًبسيٍلطىافو )

بكم، ك ىذا يف مقاـ بل ىو ٤تيطة بكم ال يقدركف على التخليص من حكمو، أينما ذىبتم أحيط 

اٟتشر حيث ا١تالئكة ٤تدقة با٠تالئق سبع صفوؼ من كل جانب، فال يقدر أحد على الذىاب إال 

                                                           
 .ِْ...، سنجات مؤمنحسُت قدرم،  ّٔ
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ىو  تعاىلفمن فائدة ىذه اآلية أنو من قرأّٔا ك تيقنها فيعلم أف اهلل بسلطاف أم إالبأمر اهلل كأإرادتو. 

 ظ.الناصر كاٟتاف

 

 

 

 

 

 

 

 


