
 األول واآلخر والظاھر والباطن

 
لُ  ھُوَ : 3سورة الحدید   َعِلیمٌ  َشْيءٍ  ِبكُلِّ  َوھُوَ  َواْلبَاِطنُ  َوالظَّاِھرُ  َواْآلِخرُ  اْألَوَّ

 
إذا ظننا أن السعادة في األكل والشرب والزواج واألطفال فما عرفنا المعنى 

 . أیضاالحقیقي لحیاتنا. ھذه األمور تفعلھا األنعام 
 

كوني  یةالغالتي خالسعادة الحقیقیة ھي معرفة هللا تعالى فقط وقربھ وعبادتھ. یا أ
 ھواك وھوى الناس. أمة  وال تكوني هللا أمة

 
با بابھ طل ى هللا. معرفة هللا والوقوف أماملك كي تتقربي الكل الخلق سُخروا 

ي السعادة الحقیقیة، ھذه ھي فرحة الحیاة ألن ال شيء وال ھ ومرضاتھلمحبتھ 
 الدائم الذي ال ینقطع.من ھذا النعیم  أحد قادر على أن یمنعك

 
كل شيء في الدنیا یتأثر وینتھي من المطعم والمشرب والعالقات االجتماعیة. 

 عالقة العبد بربھ ال یمسھ أحد وال یغیره الزمن. ولكن 
 

 الذي یغذي قلوبنا ویجعلھا تحیا ھو معرفة هللا تعالى. 
 

خلق، واألفكار یأتي قبل األسباب والفھو  فھو األول: الذي لیس قبلھ شيء.
 سبق الجمیع بأولیتھ.والخبرات. 

((وما  قال تعالى: كمانتیجة العمل،  الذي لیس بعده شيء. یُریك: اآلخروھو 
 النصر اال من عند هللا)).

 األول واآلخر => إحاطة زمانیة
  

 الظاھر: عال على كل شيء بظھوره 
من نفسھ، وھو یدل على  الى المرءبكل شيء بحیث یكون أقرب  الباطن: احاط

 . األموردقائق ال اطالعھ على السرائر والخفایا وكم
 الظاھر الباطن => إحاطة مكانیة 

 



وهللا وحده الذي یجمع بین  األسماء تبین اإلحاطة، في الزمان والمكان. ھذه
 األضداد. 

 

  األول واآلخر والظاھر والباطن في القرآن 

 
لُ  : ھُوَ 3 سورة الحدید   َعِلیمٌ  َشْيءٍ  ِبكُلِّ  َوھُوَ  َواْلبَاِطنُ  َوالظَّاِھرُ  َواْآلِخرُ  اْألَوَّ

 
o  محور سورة الحدید التوازن بین المادیة والمعنویة وھذه األسماء في

ومن آثار ھذه األسماء أنھا القران فقط ذكرت في ھذه السورة، 
	تعطي المرء التوازن في نفسھ وحیاتھ. 

o  .ومن آثارھا أنھا تجعلك تعلم ما مقامك ومكانك	
o  :عن العرباض بن ساریة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللاحدیث 

كان ال ینام حتى یقرأ المسبحات ویقول فیھا آیة خیر " :	علیھ وسلم
	."	من ألف آیة

	رواه الترمذي وصححھ األلباني
	

	  السنةاألول واآلخر والظاھر والباطن في 

 
اللَُّھمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اْألَْرِض ، َوَربَّ اْلعَْرِش اْلعَِظیِم ، َربَّنَا َوَربَّ كُّلِ  

ْنِجیِل َواْلفُْرقَاِن ، أَعُوذُ ِبَك  َشْيٍء ، فَاِلَق اْلَحّبِ َوالنََّوى َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْإلِ
ُل فَلَْیَس قَْبلََك َشْيٌء ،  ِمْن َشّرِ كُّلِ َشْيٍء أَْنَت آِخذٌ ِبنَاِصیَِتِھ ، اللَُّھمَّ أَْنَت اْألَوَّ

، َوأَْنَت الظَّاِھُر فَلَْیَس فَْوقََك َشْيٌء ، َوأَْنَت  َوأَْنَت اْآلِخُر فَلَْیَس بَْعدََك َشْيءٌ 
	 اْلبَاِطُن فَلَْیَس دُونََك َشْيٌء ، اْقِض َعنَّا الدَّْیَن َوأَْغِننَا ِمَن اْلفَْقرِ 

	
o یھ ھذه األسماء تُقرأ قبل النومالدعاء الذي جاء ف	

	



ٍد، َحدَّثَنَا ِعْكِرَمةُ،    -َحدَّثَنَا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلعَِظیِم، َحدَّثَنَا النَّْضُر ْبُن ُمَحمَّ
اٍر  قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو ُزَمْیٍل، قَاَل َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس فَقُْلُت َما َشْىٌء  -یَْعِني اْبَن َعمَّ

ِ َما أَتََكلَُّم ِبِھ  أَِجدُهُ ِفي َصْدِري قَاَل َما ھَُو قُْلتُ  َّvقَاَل فَقَاَل ِلي أََشْىٌء ِمْن  .َوا
ُ َعزَّ  -قَاَل  -قَاَل َما نََجا ِمْن ذَِلَك أََحدٌ  .َشّكٍ قَاَل َوَضِحَك  َّvَحتَّى أَْنَزَل ا

ا أَ  }َوَجلَّ  ْنَزْلنَا ِإلَْیَك فَاْسأَِل الَِّذیَن یَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن فَإِْن كُْنَت ِفي َشّكٍ ِممَّ
ُل َواآلِخُر  { اآلیَةَ قَاَل فَقَاَل ِلي ِإذَا َوَجْدَت ِفي نَْفِسَك َشْیئًا فَقُلْ  {قَْبِلَك  ھَُو األَوَّ

	}ِبكُّلِ َشْىٍء َعِلیٌم َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوھَُو 
	

o  .ھذه األسماء األربعة حفظ من الوسواس والشك	

 هللا األول

 هللا األول فلیس قبلھ شيء. 
 

	 هللا ھو األول في العلم: .1
	

لُ  ھُوَ : 3سورة الحدید  	َعِلیمٌ  َشْيءٍ  ِبكُلِّ  َوھُوَ  َواْلبَاِطنُ  َوالظَّاِھرُ  َواْآلِخرُ  اْألَوَّ
	

 العبد: ھو سلوكما 
i.  .التعلم عن هللا سبحانھ وتعالى	
 

	
	 ھو األول في الحیاة: هللا .2
	

 ِبھِ  َوَكفَى ِبَحْمِدهِ  َوَسبِّحْ  یَُموتُ  الَ  الَِّذي اْلَحّيِ  َعلَى َوتََوكَّلْ : 59-58سورة الفرقان 
ُ  أَیَّامٍ  ِستَّةِ  ِفي بَْینَُھَما َوَما َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي*  َخِبیًرا ِعبَاِدهِ  ِبذُنُوبِ   مَّ ث
ْحَمنُ  اْلعَْرِش  َعلَى اْستََوى  َخِبیًرا ِبھِ  فَاْسأَلْ  الرَّ

o لیس قبلھ ى الحي => ھو األول الذي ال یأتي قبلھ شيء، توكل عل
	حیاة فھو األول في الحیاة. 

o  ال تمسھ سنة وال نوم سبحانھ أزلیة، ھو الحي الذي حیاتھ كاملة
	وتعالى. 



o  .ال بدایة وال نھایة لحیاتھ الكاملة، فالحیاة صفة متصلة بھ دائما أبدا	
o الذي جمیع الكون حي بحیاتھ.  الجمیع یموتون وھو الحي	

 
 ما ھو سلوك العبد:

i.  الحيالتوكل على هللا األول .	
a. هللا ھو األول الحي الذي ال یتغیر. و الجمیع یتغیرون	
b.  حي ال یموت یجعل المرء متیقنا ھو التوكل على األول الذي

ثابت والموظفین مثال: صاحب ومؤسس الشركة ھو بأولویة هللا. 
	یتغیرون. 

c.  بل الجمیع،قعلى مبتغاه التوكل على األول یجعل المرء یحصل 
	فإذا سألت فسأل هللا. 

 
ii.  االھتمام بحیاة القلب	

 
	
 

	هللا ھو األول في قیومیتھ:  .3
	

o  .ھو القیوم، قائم على نفسھ ُمقیم لغیره	
o ي القیوم، ال تأخذه سنة وال نوم.هللا تعالى ھو الح	
o  د قمثال: فلیس كل من ھو حي ولھ الصفات الممیزة یكون قائماً على أموره

غیر هللا ناقصة. فھو قائم  أو النوم أو التعب،... . فقیومیة الكسلیصیبھ 
	لغیره من أصغر الى أكبر حاجاتھ الظاھرة والباطنة. 

o  .اإلخالص یكون لمن ھو األول في رزقھ وحیاتھ وقیومیتھ	
o  العظیم یبین لنا أولویاتنا.  االسمھذا	

 
	ما ھو سلوك العبد: 

i. كل انسان لھ كثیر من المسئولیات من الزوج : القیام على النفس أوال
األطفال والبیت،... ولكن من ھو األول الذي یجب أن نركز والعمل و

	علیھ؟؟ ھو المرء نفسھ. 
	القیام بتعلیم النفس أوال  §
	التزكیة للنفس أوال  §



	العبادة للنفس أوال  §
	الطھارة للنفس والجسد أوال  §

	
o  .أول ما یفعلھ المرء من القیام على نفسھ ھو طھارة قلبھ	

	
	

	هللا ھو األول في رحمتھ: .4
o  .الرحمة تودع في قلوب العباد على أساس حاجتھم	
o األول في رحمتھ، فرحمة هللا صفھ ذاتیة. ھو ولكن هللا	
o  َّقُونَ  ِللَِّذینَ  فََسأَْكتُبَُھا َشْيءٍ  كُلَّ  َوِسعَتْ  َوَرْحَمتِي: 156األعراف  یَت

َكاةَ  َویُْؤتُونَ  	یُْؤِمنُونَ  ِبآیَاِتنَا ھُمْ  َوالَِّذینَ  الزَّ
o  سبقت رحمتھ غضبھ.هللا تعالى	
o  .طلب الرحمة من غیر هللا مذلة	
o  بالرحمن الغني الذي سبقت رحمتھ جمیع الرحمات مع كمال  ظنكفما

	غناه عنا سبحانھ وتعالى. 
o ملك قلبك " الذي یاألول"هللا الذي رحمتھ سبقت جمیع الرحمات  اجعل

	وتتحرك مشاعرك تجاھھ. 
o  .اإلخالص یكون لألول الذي جعل الرحمة في قلوب الجمیع	
o   معرفة هللا األول في الرحمة، یجعل المرء یطلبھا. وما أسباب نیل

. ٣. التزكیة ٢. التقوى ١: 156رحمة هللا؟؟ كما في سورة األعراف 
	الیقین

o  .طلب رحمة هللا: سبب نیلھ قبل الجمیع	
 

 ما ھو سلوك العبد: 
i. رحمة النفس أوال	

حمة النفس بتزكیتھ، بالقرب من هللا، بالتعلم، باتباع سنة النبي ر §
	صلى هللا علیھ وسلم. 

o بحفظ حقوقھم ونصیحتھم وتلبیة مة الغیر واألقربون أولى بالرحمة، رح
	حاجاتھم. 

o  هللا ھو األول واالیمان بھذا االسم یجعل المرء یعلم أولویاتھ، ومن جمیع
لصالة الوسطى)). ى الصلوات وااألولویات قال تعالى: ((حافظوا عل

	لتنظیم الحیاة. فھو تعالى ذكر لنا بأن صالة العصر أول خطوة 



o  اختبار اسم هللا األول، یأتي بشكل عدم فعالیة األسباب، فالذي یعلم هللا
ألنھ یعلم بأن هللا ھو األول لیس قبلھ  فعھنتاألسباب ال  إذا تعلق األول

 شيء. 
	
	

 هللا ھو األول في قدرتھ  .5
 

o  :ن من فعل الشيء أو تركھ باإلرادة.تمكمعنى القدرة 	
o  َر قدرة هللا سبحانھ وتعالىدَ الق.	
o كتبھ وخلقھ وشاء أن یحصل. ھو األول في القدر، ألنھ علمھ و	
o   من القدرة أیضا أن المرء یضبط نفسھ فال یتكلم وال یعمل اال بالشيء

	في المكان المناسب. والمناسب  الزمانالمناسب في 
o  فَیَكُونُ  كُنْ  لَھُ  نَقُولَ  أَنْ  أََرْدنَاهُ  ِإذَا ِلَشْيءٍ  قَْولُنَا ِإنََّما: 40سورة النحل	
o  لم عفي القدرة أنھ قدر أن یفي االختراعات، یجب أن نعلم بأن هللا األول

	االنسان ما لم یعلم. 
 

	ما ھو سلوك المرء:
i. بین جمیع القدرات التحكم في النفس األولى األولیة .	

o  .عدم التحكم في النفس یؤدي الى الفساد في األرض	
o  ا41-40نازعات اْلَھَوى *  َعنِ  النَّْفسَ  َونََھى َربِّھِ  َمقَامَ  َخافَ  َمنْ  : َوأَمَّ

	اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  فَإِنَّ 
	
ii.  .األولیة الثانیة بین جمیع القدرات ھو تحصیل العلم	

o كم ((ویزكیقال تعالى: یل العلم یأتي بعد التحكم بالنفس، كماتحص
	ویعلمكم الكتاب والحكمة))

 
	
	هللا ھو األول في سمعھ وبصره:  .6

 
o  } َتفنن على اللغات، باختالف األصوات، لجمیع}  السَِّمیعُ  َوھُو 

 الظلماء، اللیلة في السوداء، النملة دبیب یرى}  اْلبَِصیرُ . { الحاجات



 الحیوانات أعضاء في القوت سریان ویرى الصماء، الصخرة على
	.الدقیقة األغصان في الماء وسریان جدا، الصغیرة

o  ِقْطِمیٍر)). ِمنْ  یَْمِلكُونَ  َما دُوِنھِ  ِمنْ  تَْدعُونَ  ((َوالَِّذینَ  :13سورة فاطر 	
 

	ما ھو سلوك المرء:
i.  .اللجوء واإلنابة الیھ بالسؤال والطلب والدعاء	

o ھاستخدام الحواس ومنa سبحانھ وتعالى.  ا السمع والبصر أوال 
	فیكونا السبب في القربة من هللا تعالى. 

 
	

	هللا ھو األول في اجابتھ:  .7
	

o  : ((62النمل	نْ   ُخلَفَاءَ  َویَْجعَلُكُمْ  السُّوءَ  َویَْكِشفُ  دََعاهُ  ِإذَا اْلُمْضَطرَّ  یُِجیبُ  أَمَّ
	هللا ھو األول في إجابتھ.  )).تَذَكَُّرونَ  َما قَِلیًال  اvَِّ  َمعَ  أَِإلَھٌ  اْألَْرِض 

o  االنسان بطبعھ یحب المجیب األول لھ خصوصا إذا كان في حاجة ماسھ
	للمساعدة. 

o  ھناك فرق بین إجابة هللا للمؤمن وإجابة الكافر. فالمؤمن المنیب الى هللا
	یجیبھ ربھ بالمحبة واللطف. 

 
	ما ھو سلوك المرء: 

i.  .فلیجعل العبد ربھ األول في السؤال	
ii.  .المسارعة في إجابة هللا	
o .فلیكون العبد األول في إجابة أوامر ربھ والتقرب منھ واالنقیاد لھ	

 
 
 
 
 
 
 



 آثار االیمان باسم هللا األول

 
 السََّماَواتُ  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربِّكُمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإلَى َوَساِرعُوا: 135-133آل عمران 

اءِ  ِفي یُْنِفقُونَ  الَِّذینَ *  ِلْلُمتَِّقینَ  أُِعدَّتْ  َواْألَْرضُ  اءِ  السَّرَّ  ْیظَ اْلغَ  َواْلَكاِظِمینَ  َوالضَّرَّ
ُ  النَّاِس  َعنِ  َواْلعَاِفینَ  َّvَظلَُموا أَوْ  فَاِحَشةً  فَعَلُوا ِإذَا َوالَِّذینَ *  اْلُمْحِسِنینَ  یُِحبُّ  َوا 
ُ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  یَْغِفرُ  َوَمنْ  ِلذُنُوِبِھمْ  فَاْستَْغفَُروا اvََّ  ذََكُروا أَْنفَُسُھمْ  َّvَعلَى وایُِصرُّ  َولَمْ  ا 

 یَْعلَُمونَ  َوھُمْ  فَعَلُوا َما
 

 جنةربكم والى مغفرة من  سارعوا
	

	مغفرة: .1
	

	المسارعة في الرجوع الى هللا تعالى بالتوبة وطلب المغفرة.  •
	أو المسارعة في طلب العفو ممن ظلمنا من الناس. •
� یحتاج الي االعانة منھ، كما في الدعاء بعد الرجوع  تذكر •

	الصلوات: ((اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)). 
	الذنوب ھالك المرء، لذلك المؤمن یكون األول في التوبة.  •
	ب. والمؤمنین األولین في الرجوع ال یصرون على الذن •

	
	ما الذي یوصل الى جنة؟؟ العمل الصالح.  جنة: .2

	
a( الخیر.  فعل األول في یكون المرء	

اءِ  ِفي یُْنِفقُونَ  الَِّذینَ ) 134(آل عمران  اءِ  السَّرَّ  ینَ َواْلعَافِ  اْلغَْیظَ  َواْلَكاِظِمینَ  َوالضَّرَّ
ُ  النَّاِس  َعنِ  َّvاْلُمْحِسِنینَ  یُِحبُّ  َوا	

	الذي یجعل المرء ال یسارع الى الخیرات ھو اتباع الھوى.  •
	االیمان.الصدقة برھان  •
	سبق أبوبكر الصدیق األمة بقلبھ.   •

b(  والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس	
	یكظمون غیظھم عند مقابلة من لیس على ھواھم. •



	
 

 ھُمْ  ُمْشِفقُوَن * َوالَِّذینَ  َربِِّھمْ  َخْشیَةِ  ِمنْ  ھُمْ  الَِّذینَ  : ِإنَّ 61-57سورة المؤمنون 
 آتَْوا َما یُْؤتُونَ  یُْشِركُوَن * َوالَِّذینَ  الَ  ِبَربِِّھمْ  ھُمْ  َوالَِّذینَ یُْؤِمنُوَن *  َربِِّھمْ  ِبآیَاتِ 

 لََھا َوھُمْ  اْلَخْیَراتِ  ِفي یَُساِرعُونَ  َراِجعُوَن * أُولَِئكَ  َربِِّھمْ  ِإلَى أَنَُّھمْ  َوِجلَةٌ  َوقُلُوبُُھمْ 
 َساِبقُونَ 

 
حة وھو ذكر تعالى أساس ما ھو یدور حولھ جمیع األعمال الصال §

	. صالح القلب
	. صالح القلب ھو السبب في المسارعة في الخیرات §

 
 َسابِقُونَ  لََھا َوھُمْ  اْلَخْیَراتِ  فِي یَُساِرعُونَ  أُولَئِكَ 

	
 صفات الذین یسارعون في الخیرات: 

	ُمْشِفقُونَ  َربِِّھمْ  َخْشیَةِ  ِمنْ  .1
i.  یسارعون في الذین هللا كلما زاد خشیة المرء، فكلما زاد العلم عن

	الخیرات عندھم علم عن هللا.
ii.   .من آثار معرفة اسم هللا األول ھو عدم االستكبار	
iii. ولكن لماذا ھم مشفقون؟؟الشفقة بسبب خشیة ربھم،  ،حال ھؤالء	

	أن یعاملھم ربھم بالعدل. یخشون •
یسیئون الظن بأنفسھم  لكونھمأن تتحول أحوالھم  یخشون •

	الخاتمة. سوء الضعیفة ویخشون نقص ایمانھم و
	

	یُْؤِمنُونَ  َربِِّھمْ  بِآیَاتِ  ھُمْ  َوالَِّذینَ  .2
	آیات هللا:  •
i.  :أكثر من ال یوجد علم یزیدك مسارعة في الخیرات القرآن

	كتاب هللا. 
ii.  :التفكر في خلق السماوات واألرض من اآلیات الكونیة

 أسباب زیادة االیمان. 
	

	یُْشِركُونَ  الَ  بَِربِِّھمْ  ھُمْ  َوالَِّذینَ  .3
	ال شرك أصغر وال أكبر.  •



	شرك األصغر: القسم بغیر هللا، الریاء، التعلق باألسباب، ...  •
	فھؤالء زكوا أنفسھم من ھذا الظلم العظیم.  •
 حتى مشاعرھم فقط � سبحانھ وتعالى فھم مخلصین لربھم.  •

	
	َراِجعُونَ  َربِِّھمْ  إِلَى أَنَُّھمْ  َوِجلَةٌ  َوقُلُوبُُھمْ  آتَْوا َما یُْؤتُونَ  َوالَِّذینَ  .4

الصالحة، وھم خائفون من أسباب یؤتون ما آتوا من األعمال  •
والشرك والسمعة والعجب فھم یظنون  العمل من الریاء نقض

	شر بأنفسھم الضعیفة. 
	بعلمھم بأنفسھم الضعیفة وعظمة هللا.  •

	

 اآلخرهللا 

ي ال یأتي بعده شيء الباقي الذ. أي الباقي ال نھایة لھهللا اآلخر فلیس بعده شيء. 
 ال یزول سبحانھ وتعالى. 

 
 أَْیِدیِھمْ  بَْینَ  نُوُرھُمْ  یَْسعَى َواْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْؤِمِنینَ  تََرى یَْومَ : 14-12سورة الحدید 

 فَْوزُ الْ  ھُوَ  ذَِلكَ  ِفیَھا َخاِلِدینَ  اْألَْنَھارُ  تَْحِتَھا ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٌ  اْلیَْومَ  بُْشَراكُمُ  َوِبأَْیَماِنِھمْ 
 وِركُمْ نُ  ِمنْ  نَْقتَِبسْ  اْنظُُرونَا آَمنُوا ِللَِّذینَ  َواْلُمنَاِفقَاتُ  اْلُمنَاِفقُونَ  یَقُولُ  یَْومَ *  اْلعَِظیمُ 

ْحَمةُ ا ِفیھِ  بَاِطنُھُ  بَابٌ  لَھُ  ِبسُورٍ  بَْینَُھمْ  فَُضِربَ  نُوًرا فَاْلتَِمسُوا َوَراَءكُمْ  اْرِجعُوا ِقیلَ   لرَّ
 ْنفَُسكُمْ أَ  فَتَْنتُمْ  َولَِكنَّكُمْ  بَلَى قَالُوا َمعَكُمْ  نَكُنْ  أَلَمْ  یُنَادُونَُھمْ *  اْلعَذَابُ  ِقبَِلھِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ 

تْكُمُ  َواْرتَْبتُمْ  َوتََربَّْصتُمْ  كُمْ  اvَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َحتَّى اْألََماِنيُّ  َوَغرَّ  ورُ اْلغَرُ  ِباvَِّ  َوَغرَّ
 

االیمان باسم هللا األول یوصل المرء الى اآلخر، وھو الیوم القیامة ونتیجة  •
 . عملھ

بین أیدیھم یوم القیامة، لكونھم السابقون المسرعون الساعون  میسعى نورھ •
لإلیمان والعمل الصالح.، األولون في التقرب الى ربھم، فالجزاء من جنس 

	العمل.  
یصلون الى اآلخر أي ال نھایة لھا من النعیم والسعادة وقرة عین، فھم  •

	باقین في الجنة التي وصلھم الیھا هللا اآلخر. 
	حیاة الدنیا ونعیمھا وأحزانھ وأنفاسھا كلھا لھا نھایة.  •



هللا اآلخر جعل أھل اآلخرة باقین فیھا ال تنتھي حیاتھم من النعیم أو العذاب  •
	ن. نعوذ با� من الخذال

	آخر أي لیس بعده شيء، باقي ال نھایة لھا.  •
أھل القبور من الصالحین یرون أماكنھم في الجنة الى ما تصل أبصارھم  •

	من المناظر، ((وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا عظیما)). 
 المنافقین في سورة الحدید: 

اخلي لدذُكر المنافقون في سورة الحدید لكونھم المثال األمثل لعدم التوازن ا •
	والخارجي. فبواطنھم لیست كظواھرھم. 

 فََال ((: 55كل أعمالھ وتقواه یكون بالظاھر، كما في سورة التوبة  منافق •
ُ  یُِریدُ  ِإنََّما أَْوَالدُھُمْ  َوالَ  أَْمَوالُُھمْ  تُْعِجْبكَ  َّvبَُھمْ  ا ِّ  الدُّْنیَا اْلَحیَاةِ  ِفي ِبَھا ِلیُعَذ
	))َكاِفُرونَ  َوھُمْ  أَْنفُسُُھمْ  َوتَْزَھقَ 

	 صفات المنافقین:  •
o  فتنتم أنفسكم	
o ینتظرون ھالك وأخطاء اآلخرین.  م:تربصت	
o شكا.  یقبل ال الذي هللا خبر في شككتمارتبتم: و	
o  :المؤمنین، منال تنالوا أن تمنیتم حیث الباطلة،وغرتكم األماني 

	موقنین. غیر وأنتم
o  :والریب الكفر لكم زین الذي الشیطان، وھووغرتكم با� الغرور، 

	.خبره وصدقتم بوعده، ووثقتم بھ، فاطمأننتم
	الخروج من النفاق:  •

o  ِْلِذْكرِ  قُلُوبُُھمْ  تَْخَشعَ  أَنْ  آَمنُوا ِللَِّذینَ  یَأْنِ  أَلَم  َِّvالَ وَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  نََزلَ  َوَما ا 
 لُوبُُھمْ قُ  فَقََستْ  اْألََمدُ  َعلَْیِھمُ  فََطالَ  قَْبلُ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا َكالَِّذینَ  یَكُونُوا
	فَاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكِثیرٌ 
 االھتمام بالباطن ھو السبب في الخروج من النفاق. §

	
 ما ھو سلوك العبد:

من آثار اسم هللا اآلخر ھو جعل هللا ورضاه ھدفك وُمناك وغایتك، فالمنافق  •
	یجعل رضا الناس غایتھ، فیھتم بظاھره.

 
 
 
 



 : أي الباقي اآلخرهللا ھو 
 

	: الزمانفي  اآلخرهللا ھو  .1
	

 آَمنُوا الَِّذینَ  َعلَى أُْنِزلَ  ِبالَِّذي آِمنُوا اْلِكتَابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َطاِئفَةٌ  َوقَالَتْ  :72آل عمران 
 یَْرِجعُونَ  لَعَلَُّھمْ  آِخَرهُ  َواْكفُُروا النََّھارِ  َوْجھَ 

 
 نَالَ  تَكُونُ  السََّماءِ  ِمنَ  َماِئدَةً  َعلَْینَا أَْنِزلْ  َربَّنَا اللَُّھمَّ  َمْریَمَ  اْبنُ  ِعیَسى قَالَ : 114المائدة 

ِلنَا ِعیدًا اِزِقینَ  َخْیرُ  َوأَْنتَ  َواْرُزْقنَا ِمْنكَ  َوآیَةً  َوآِخِرنَا ِألَوَّ  الرَّ
 

	: النوعیةفي  اآلخرهللا ھو  .2
 

 اْآلَخِرینَ  أَْغَرْقنَا ثُمَّ *  أَْجَمِعینَ  َمعَھُ  َوَمنْ  ُموَسى َوأَْنَجْینَا: 66-65الشعراء 
 

	:المكان في اآلخرهللا ھو  .3
 	

	الكالم:  في  ھو اآلخرهللا .4
 اْلَحْمدُ  أَنِ  دَْعَواھُمْ  َوآِخرُ  َسَالمٌ  ِفیَھا َوتَِحیَّتُُھمْ  اللَُّھمَّ  سُْبَحانَكَ  ِفیَھا دَْعَواھُمْ : 10یونس 

 َِّvِ  ِّاْلعَالَِمینَ  َرب 
 

	


