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 الشكر 

 فله وإعداده، املوضوع اختيار يف وأعان يسر حيث فضله وأشكر ، وآخراا  أوالا  تعاىل هللا أمحد        
 .سلطانه وعظيم وجهه جلالل ينبغي كما  والشكر احلمد
 فاملشر  هللا حفظه العليم عبد شريف الدكتور األستان لفضيلة الوفري واالمتنان اجلزيل ابلشكر وأتقدم

 تقومي يف وجهده وقته من وبذل ، نفيسة ومالحظات سديدة، توجيهات من قدم ملا البحث على
 . واملثوبة األجر تعاىل هللا من فله وتصويبه، البحث

 الفروة هذه إاتحة على املوقر اجلامعة ولرئيس العاملية املدينة جلامعة والتقدير الشكر بوافر أتقدم كما
 على واحلصول العليا، الدراسات وإمتام الشرعية، العلوم من للتزود العلم طلبة من وإلخواين يل

 البعيد وقربوا العسري، ــ تعاىل هللا بفضل ــ نللوا فقد األشغال، وكثرة املسافة، بعد رغم العلمية الدرجات
 هدون وحالت الشرعي العلم راغيب من كثري  أماين حققت بعد عن التعليم يف عالية تقنية من أبدعوه مبا

 العلوم نشر أيديهم على ويسر ، واآلخرة الدنيا يف اجلزاء خري تعاىل هللا فجزاهم اخلاوة، ظروفهم
 .واملسلمني اإلسالم خلدمة النافعة
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 ملخص البحث 

 

البحث يعاجل مشكلة غياب الوعي لدى كثري من املسلمني عن أثر القرآن الكرمي يف تكوين هذا  
ويهدف  ،وقصور يف فهمه وتدبره والغاية من إنزاله ،الشخصية املتزنة نظرا لوجود خلل يف التعامل مع القرآن

انب إعجاز القرآن الكرمي، وهو اإلعجاز النفسي والرتبوي، من خالل إيضاح منهج بيان جانب من جو ل البحث
إلسالم ووورهتا اآلايت كما أرادها ا اإلسالمية الشخصية معامل إبرازو القرآن الكرمي يف تربية النفوس وهتذيبها، 

مراضها رات السلبية، وعالجها أبيان دور القرآن الكرمي يف حترير الشخصية اإلسالمية من العقبات واملؤثو  القرآنية،
، وسلك الباحث منهج التفسري املوضوعي من خالل تتبع اآلايت الكرمية اليت تناولت وآفاهتا الباطنة والظاهرة

الشخصية اإلسالمية ورتبها وبني ما فيها من معاين جليلة كما نكرها علماء التفسري السابقون واملعاورون.وقد 
ئد إميانية، ما شرعه هللا تعاىل لعباده املؤمنني من عقاهي اليت وبغت بكل المية الشخصية اإلسأظهر البحث أن 

متثل يف النصوص الشرعية،  كبرياا   بشخصية املسلم اهتماماا قد اهتم القرآن الكرمي ، وأظهر أن وخصال ظاهرة وابطنة
 ، وأوضح أنألخالقية للمسلمنيية والعملية واواملبادئ العامة، واألحكام التفصيلية اليت تناولت اجلوانب العقد

 اإلسالمية الشخصية معامل الكرمي القرآن بنيو ،عامة وتفصيلية لبناء الشخصية اإلسالمية أسساا وضع القرآن الكرمي 
 معامل بيان الكرمي القرآن توىلو  اإلسالمية، الشخصية معامل عن االحنراف أسباب الكرمي القرآن بيـ ن، السوية

 معامل عن االحنراف عالج يف تساهم كثرية  أموراا  الكرمي القرآن نكر، و السوية يةالشخص هذه عن االحنراف
 .اإلسالمية الشخصية
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ABSTRACT 

 

 

  

This research deals with an aspect from the educational miracle of the Qur'an regarding to 

purifying and chastening souls, the Qurancare about Muslim character in great interest 

represented in religious texts, and the general principles and detailed provisions dealing with 

contractual, practical and ethical aspects of Muslims, and the Quranput the general and 

detailed basis for building Islamic character, and between features of normal character thatare 

wantedto be followed by followers, Quran also mentioned the causes of deviation from 

features of Islamic character and its manifestations, to warn the Muslim and to avoid it, and to 

make Muslim discovers weaknesses in himself and work on to treat it , including what was 

mentioned byQuran as many reasons contributing the treatment of deviation from features of 

Islamic character to show clearly the impact of the Quran in the construction of Islamic 

character. 
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 املقدمة

 لعاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله ووحبه أمجعني، أما بعد...احلمد هلل رب ا
لصالح اإلنسانية يف أحواهلا  متكامالا  أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي هداية للعاملني، وأودع فيه منهجاا 

ن التكاليف الشرعية واآلداب الفردية واجلماعية، ويف أمورها العقدية والعملية واألخالقية، وضمنه سبحانه وتعاىل م
جلة، وأمرهم العاجلة واآل واآلفاتالسنية ما حيقق للمكلفني السعادة يف الدنيا واآلخرة، ويصرف عنهم الشرور 

 بعقابه. هموعدهم بثوابه، وهتددو بتدبره، وألزمهم أبحكامه، 
شرعه هللا تعاىل يف كتابه  ومن أهم مقاود القرآن الكرمي بناء الشخصية املسلمة وفق املنهج الرابين الذي

الكرمي وعلى لسان رسوله األمني ولى هللا عليه وعلى آله ووحبه أمجعني، وقد برزت هذه الشخصية على أرض 
الواقع متجسدة يف أوحاب رسول هللا ولى هللا عليه وعلى آله وسلم، حيث كانوا اجليل املثايل الذي انل شرف 

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت  ا جاء يف قوله تعاىل:رضا هللا تعاىل ورضا رسوله الكرمي كم لَقَْد َرِضَي َّللاه

لُونَ  :وقال سبحانه ،(1) الشهَجَرةِ  ِضَي  اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَنَصاِر َوالهِذيَن اتهبَعُوُهم بِإِْحَسان   ِمنَ  َوالسهابِقُوَن اْْلَوه ره

ُ َعْنُهْم َوَرضُ    .(2)  وا َعْنهُ َّللاه
مث ما زال التغيري يطرأ على مالمح هذه الشخصية املتميزة كلما بعد العهد عن الزمن املبارك ـ زمن النبوة ـ 
بسبب طروء املؤثرات املختلفة ؛ العقدية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وحنوها من أسباب مادية ومعنوية 

وجمتمعات ـ فنتج عن نلك نتائج عديدة منها تشوه معامل الشخصية اإلسالمية  ألقت بظالهلا على املسلمني ـ أفراداا 
عن املنهج الرابين الذي  اليت يريدها هللا تعاىل من عباده، وبروز مظاهر سلبية ـ عقدية وعملية وأخالقية ـ متثل احنرافاا 

عاة إلعادة الشخصية اإلسالمية اليت رمسه القرآن الكرمي والسنة املطهرة، مما أاثر مهم املصلحني من العلماء والد
ا واآلخرة، ومن أهم ــباب النجاة يف الدنيــــوضعها هللا تعاىل لعباده املؤمنني إىل واقع املسلمني، ألن نلك أول أس

َ ال يُغَيُِِّر َما بِقَْوم   :باب النصر والتمكني كما قال عز وجلـــأس ، وقال (3) ِهمْ ـيُغَيُِِّروا َما بِأَنفُسِ  َحتهى إِنه َّللاه
اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم  فِي إِنها لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالهِذيَن آَمنُوا :وقال تعاىل ،(4) َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِينَ  :بحانهـــس

فإنا أراد املسلمون النصر والتمكني  ،(1)َوَكاَن َحقًّا َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ  ، وقال تعاىل:(5) يَقُوُم اْْلَْشَهادُ 
 فعليهم أن يكونوا كما أراد رب العاملني.

                                                           

 18آية  سورة الفتح( 1)

 100آية سورة التوبة( 2)

 11آية سورة الرعد( 3)

 88آية  سورة اْلنبياء( 4)

 51آية  سورة غافر( 5)



 

2 
 

واستنبطه  القرآن الكرمي،  وهذا البحث املوجز لبنة متواضعة يف بناء معامل الشخصية اإلسالمية الذي أقامه
إلعادة تلك املالمح  السابقون واملعاورون من العلماء والدعاة واملفكرين، ممن أمههم شأن املسلمني، وسعوامنه 

واضحة نقية بعد أن طالتها يد التشويه والتحريف على أيدي أعداء هللا تعاىل واملفسدين من داخل اجملتمع املسلم 
أو خارجه، جيلي شخصية املسلم كما أرادها اإلسالم وأوضحتها النصوص الشرعية، ويقرب تلك املعامل إىل 

ده هللا تعاىل، فنحمل أمانة الدين، ونبلغ رسالة رب العاملني، ونقوم الراغبني، حىت نكون نلك املسلم الذي أرا
ة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف  بوظيفة األنبياء واملرسلني كما قال تعاىل: ُكنتُْم َخْيَر أُمه

ِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن َوْلتَكُ  وقال سبحانه:، (2)اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاللِّ نُكْم أُمه ن ِمِّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْونَ   .(3)َوأُولََٰ
 مشكلة البحث:

البحث يعاجل مشكلة فبيان أثر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية اإلسالمية،  تتمثل مشكلة البحث يف
لدى كثري من املسلمني عن أثر القرآن الكرمي يف تكوين الشخصية املتزنة نظرا لوجود خلل يف التعامل غياب الوعي 

 اإلجابة على األسئلة اآلتية: ونلك من خالل ، مع القرآن  وقصور يف فهمه وتدبره والغاية من إنزاله
 ؟ما معامل اإلعجاز النفسي والرتبوي للقرآن الكرمي -1
 ؟الكرميالقرآن  اإلسالمية كما وورها الشخصية معاملما  -2
 للشخصية اإلسالمية؟ يةالقرآناملعايري ما  -3
 القرآن الكرمي يف عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية؟ دورما  -4

 أهداف البحث:
 يسعى هذا البحث املوجز لتحقيق مجلة من األهداف والغاايت، منها:

قرآن الكرمي، وهو اإلعجاز النفسي والرتبوي، من خالل إيضاح منهج : بيان جانب من جوانب إعجاز الأوالا 
 القرآن الكرمي يف تربية النفوس وهتذيبها، وتكوين الشخصية اإلسالمية املتكاملة املتزنة.

نكون املسلم كما أرادها اإلسالم ووورهتا اآلايت القرآنية، ونلك لكي  اإلسالمية الشخصية معامل إبراز: اثنياا 
ده ربنا تعاىل، وهو املسلم املتميز يف عقيدته وعبادته وأخالقه الفردية واجلماعية، املتزن يف جوانب الذي يري

 حياته املختلفة.

                                                                                                                                                                                     

 47آية  سورة الروم( 1)

 110آية  سورة آل عمران( 2)

 104آية  رانسورة آل عم( 3)
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: بيان املعايري القرآنية للشخصية اإلسالمية بعد أن اختلطت األمور وكثرت املقاييس البشرية للشخصية اثلثاا 
 وجود القرون للتشويه والتغيري بفعل عوامل كثرية، و السوية، السيما إن الشخصية اإلسالمية تعرضت عرب

 .املسلمة للشخصية الشرعية املقومات إدراك يف خلل
: بيان دور القرآن الكرمي يف حترير الشخصية اإلسالمية من العقبات واملؤثرات السلبية، وعالجها أمراضها رابعاا 

 وآفاهتا الباطنة والظاهرة.
هلمم للعودة إىل معامل الشخصية اإلسالمية كما وورها القرآن الكرمي، ألن نلك ا استنهاض: املشاركة يف خامساا 

 سبب لنيل رضا هللا تعاىل واستمداد أتييده ومتكينه يف األرض.
 الدراسات السابقة:

تناول هذا املوضوع العلماء والدعاة السابقون واملعاورون، منهم من نكر ضمن مصنفاهتم الشاملة ككتب 
احلديث عند الكالم عن وفات املؤمنني، وما يضادها من وفات املنافقني وأعمال العصاة التفسري وشروح 

 وامللحدين، ومنهم من أفردها بدراسات مستقلة.
 :املذكور البحث وبني بينها الفرق أوجه وبيان السابقة الدراسات نكر أييت وفيما
 الرابعة الطبعة ـ بريوت للماليني العلم دار ـ نالرمح عبد عائشة. د ـ قرآنية دراسة ـ اإلسالمية الشخصية: أوالا 

 .م1987
، رمحها هللا تعاىل 1حممد علي عبد الرمحن املعروفة ببنت الشاطئهذه الدراسة قامت هبا الدكتورة عائشة 

 م.1972ونشرهتا يف كتاب مطبوع سنة 
ة، وتسخري وسائل اإلعالم مشكلة الدراسة: أزمة الغربة والتنافر بني املسلمني بسبب وراع املذاهب احملدث

 لليسطرة على عقول املسلمني.
مشوهة، وموقف املسلم من  وشوائب عوارض من اإلسالمية ابلشخصية حلق ما الدراسة هذه تناولتكما 

 متغريات العصر بني الرفض واإلنغماس.
من الدخيل يف هدف الدراسة: هتدف الدراسة إىل بيان حقيقة الشخصية اإلسالمية األويلة، ومتييز األويل 

 مسات الشخصية اإلسالمية.
  الرايدة، اىل االهنزامية من اإلسالمية ابلشخصية النهوض إىل هتدفكما 

 دراسة هيمنهج الدراسة: اتبعت الباحثة املنهج االستقرائي بتتبع نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ف
 االنسجام على القرآن يصورها كما  اإلسالمية صيةالشخ قدرة لبيان القرآنية النصوص يف التأمل خالل من فكرية

 .املشككني شبهات على رداا  واحلياة الكون مع

                                                           
 رحمها هللا تعالى 1998بدار الحديث وكلية الشريعة جامعة القرويين بالمغرب ـ توفيت سنة   أستاذ الدراسات القرآنية 1
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نتائج الدراسة: نكرت الباحثة يف اخلامتة جمموعة من التساؤالت التيب تبني الفرق بني الشخصية اإلسالمية  
 اليت توولت إليها:ومن أهم النتائج  كما ودت يف النصوص الشرعية والواقع الذي يعيشه املسلمون.

 الشخصية اإلسالمية: هي سجية يف املؤمن توجه سلوكه يف نفسه وحنو خالقه واجلماعة اإلنسانية.-1
 فيها قيم العقيدة اإلسالمية. الشخصية اإلسالمية تتجلى-2
 من أسباب اإلحنراف لدى املسلمني اجلهل مبادئ اإلسالم، والعزوف عن منابعه النقية.-3

قامت به الباحثة ـ رمحها هللا تعاىل ـ جهد مبارك وعمل متقن، جتلى فيه اإلحاطة بنصوص  نقد الدراسة: ما
القرآن الكرمي والسنة املطهرة، مع حسن الفهم لإلسالم الصحيح، والرد على شبهات املستشرقني حول القرآن 

 للطعن ابلدين.واإلسالم، مع دقة التوفيق بني األدلة اليت ظاهرها التعارض مما متسك به املغرضون 
ويالحظ على هذه الدراسة أن الباحثة اكتفت بسرد األدلة الكثرية من الكتاب العزيز والسنة املطهرة خالل 
مباحث الدراسة دون بيان وجه الداللة منها وال الرجوع إىل أقوال املفسرين وشراح احلديث غالبا لبيان ما اشتملت 

ملبحث.يف حني أهنا استشهدت أبقوال غري املسلمني ممن يؤيد عليه األدلة من معاين وأحكام تؤكد موضوع ا
 اإلسالم.

كما يالحظ االستطراد يف إيراد شبهات املستشرقني والرد عليها مبا خيرج الدراسة عن املوضوع الرئيس وهو 
 الشخصية اإلسالمية دراسة قرآنية.

 نكرها  كما  اإلسالمية الشخصية هاإلي تستند اليت األسس نكر البحث أن الدراسة وهذه البحث بني والفرق
 الكرمي، القرآن يف جاءت كما  املعاجلة وسبل االجنراف وأسباب اإلسالمية الشخصية معامل نكر مع الكرمي، القرآن
 .املذكورة الدراسة عنه خلت ما وهذا

الروحية، والعبادة وقد أفاد الباحث منها بعض احملاور العامة اليت تناولتها الدراسة مثل التكامل بني املادية و 
والعمل ، والفردية واجلماعية، ونكرت يف هذا البحث كمباحث مستقلة كمبحث العبادة والعمل الصاحل، ومبحث 

ف يف منهج العرض واالستدالل حيث ومبحث الفردية واجلماعية، مع اختالالعلم النافع، ومبحث الوسطية، 
ة واملعاورة يف بيان ما اشتملت عليه اآلايت الكرمية من عتمد الباحث يف هذا البحث على كتب التفسري القدميا

 معاين جليلة واستنباطات دقيقة حول الشخصية اإلسالمية.
 
 
 
 
 



 

5 
 

 جدة ـ للطباعة املدينة شركة مطابع ـ املقري حيىي حممد أمحد ـ الكرمي القرآن ظل يف البشرية النفس تربية: اثنياا 
 .م1989 ـ

ة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الكتاب والسنة، بكلية الشريعة هذه الدراسة رسالة ماجستري مقدم
 م.1978والدراسات اإلسالمية ، جبامعة امللك عبد العزيز سنة

وجهلهم هبداية القرآن الكرمي وتوجيهاته، وما عليه  مشكلة الدراسة: بعد كثري من الناس عن هنج هللا تعاىل، 
دفعهم يلهثون وراء النظرايت الفلسفية يف جمال الرتبية وغريها وما نتج عنها كثري من املسلمني من شعور ابلنقص 

 من إحنالل وفساد وبعد عن هدي خري العباد.
 اإلميان خالل منهدف الدراسة: بيان أن يف القرآن الكرمي منهجا كامال شامال لرتبية النفوس وهتذيبها 

 .الفاضل اجملتمع يقومو  النفوس لتزكو والعقاب، والثواب واألخالق والعبادة
 منهج الدراسة: مل يذكر الباحث منهجه، والذي يظهر من عمله أنه اتبع املنهج االستقرائي.

 نتائج الدراسة: نكر الباحث يف اخلامتة النتائج متداخلة، وميكن تلخيصها فيما أييت:
 الرتبية يف منهج اإلسالم تنطلق من النظرة الصحيحة لإلنسان.-1
 مع خلق آدم عليه السالم. الرتبية نشأت-2
 مهمة الرتبية معاجلة اإلنسان يف مجيع جوانبه.-3
 يشتمل على شيئني ومها: تصفية النفوس)التخلية(، وتعليمها ما ينفعها)التحلية(. منهج الرتبية-4
 وسيلة الرتبية القدوة احلسنة، والرتغيب والرتهيب، والقصص وغريها.-5
 ىل رهبا.غاية الرتبية هداية البشرية إ -6
 مثرة الرتبية حصول السكينة والطمأنينة للنفس، وقيام اجملتمع الفاضل. -7
 الرتبية القرآنية تركز على الثواب والعقاب مع فتح الباب للتوبة والرمحة. -8
 الرتبية القرآنية تدعو إىل العبادة وتريب اإلنسان عليها.-9

 زكية النفس وقيام اجملتمع الفاضل.القرآن الكرمي يف دعوته إىل األخالق يهدف إىل ت-10
( وفحة اشتملت على جهد قيم وحبث واسع حول مالمح منهج 355ة يف )جاءت الدراسنقد الدراسة: 

القرآن الكرمي يف تربية النفس اإلنسانية، وقد قسم الباحث دراسته إىل ثالثة أبواب؛ الباب األول مل يذكر له عنواان 
يف تعريف الرتبية ونشأهتا وأهدافها ووسائلها، والثاين يف معرفة النفس ونكر فيه مخسة فصول؛األول منها 

ومرادفاهتا، والثالث يف معرفة مكانة اإلنسان يف األرض ومقارنة بني اإلسالم واملاديني، والرابع يف نكر بعض الغرائز 
 اإلنسانبة وهتذيب اإلسالم هلا، واخلامس اإلسالم دين الفطرة.
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يذكر له عنواان وفيه ثالثة فصول؛األول يف بيان احلالة االجتماعية قبل اإلسالم، والثاين  والباب الثاين أيضا مل
نظرة يف التشريع السماوي عموما وأثره يف الرتبية،والثالث مقارنة بني التشريع السماوي والتشريع الوضعي يف جمال 

 تربية النفوس.
، وفيه ثالثة فصول؛األول يف بية النفوس وهتذيبهاوالباب الثالث وهو مقصود الدراسة يف دور القرآن يف تر 

 العقيدة وأثرها يف الرتبية، والثاين يف العبادة وأثرها يف الرتبية، والثالث يف اخللق وأثره يف الرتبية.
 ومما يالحظ على الدراسة:

 مل يذكر الباحث عنواان للبابني األول والثاين.-1
ة العقل،أقوال اابحثني يف النفس والروح، الغرائز اليت يف بعض املباحث مثل حقيقاستطرد الباحث يف -2

اإلنسان،نظرة املسيحية إىل الغريزة اجلنسية،احلياة االجتماعية قبل اإلسالم لدى العرب وأهل الكتاب والفرس 
 .والصني واهلند،أسس التشريع اإلسالمي ومصادره،والفرق بني التشريعني السماوي والوضعي، تعداد النعم الكونية

 يف الباب الثالث مل يذكر العلم وال الدعوة وأثرمها يف الرتبية.-3
 مل تتطرق الدراسة إىل معامل الشخصية اإلسالمية وال أسباب االحنراف عنها وال عالجه.-4

 االحنراف وأسباب ومعاملها اإلسالمية الشخصية أسس تناول البحث أن الدراسة وهذه البحث بني والفرق
 .فقط العالج سبل بعض على تر اقتص الدراسة أن حني يف، الكرمي القرآن يف جاء كما  تهمعاجل وسبل ومظاهره

وقد أفاد الباحث يف هذا البحث من حماور الدراسة املذكورة مثل تعريف النفس، ودور العقيدة، والعبادة 
ية اإلسالمية، واخللق يف هتذيب النفس، ونكرت يف هذا البحث كمباحث مستقلة كالتمهيد يف التعريف ابلشخص

ومبحث العقيدة والتوحيد، ومبحث العبادة والعمل الصاحل، ومبحث اخللق القومي، ومبحث الرتغيب والرتهيب، 
عتمد الباحث يف هذا البحث على  ف يف منهج العرض واالستدالل حيث امع اختال ومبحث التوبة واالستغفار،

ه اآلايت الكرمية من معاين جليلة واستنباطات دقيقة حول كتب التفسري القدمية واملعاورة يف بيان ما اشتملت علي
 الشخصية اإلسالمية.

 البشائر دار ـ اهلامشي علي حممد. د ـ والسنة الكتاب يف اإلسالم يصوغها كما  املسلم شخصية :اثلثاا 
 .م1993 اخلامسة الطبعة ـ بريوت ـ اإلسالمي

بعة ألمهيتها، وحسن عرضها للنصوص م، وطبعت أكثر من ط1981هذه الدراسة أعدها الباحث سنة
 بينات آايت من القاطعة نصووه ووورهتا اإلسالم، أرادها كما  املسلم اإلنسان شخصية جتليالشرعية اليت 

 وحيحة. وأحاديث
مشكلة الدراسة: اإلفراط والتفريط يف حياة كثري من املسلمني، واختالل األولوايت لديهم، فيحروون على 

 هملون جوانب أخرى.جانب من اإلسالم، وي
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هدف الدراسة: جتلية شخصية املسلم كما أرادها اإلسالم، وإبراز ما متيزت به من وفات وأخالق لتكون 
 نرباسا للمقصرين واملغالني.

 .وروحه وعقله جسمه بني نفسه يف احلكيم التوازن ربزوت بربه، املسلم اإلنسان عالقة وضحت كما
 واجلريان، األرحام، نوي من واألقرابء واألبناء، والزوجة، كالوالدين،  غريه،ب االجتماعية املسلم والت بنيِ  وت
 وطبقاهتم. وأمناطهم فئاهتم بكل كافة،  جمتمعه وأبناء واألودقاء، واإلخوان

منهج الدراسة:مجع النصوص من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله ولى هللا عليه وسلم، وتصنيفها حسب 
 املوضوعات إىل أقسام تسعة .

 نتائج الدراسة: أمجل الباحث نتائجه يف اخلامتة دون تفصيل، وميكن تلخيص أهم النتائج فيما يلي:
  آخر، على جانب فيها يطغى ال متكاملة، سوية متوازنةبصورة  املسلم شخصيةالنصوص الشرعية  جلت-1

 والبدع األهواء وضعها يف تتحكم ام كثرياا   اليت القاورة البشر مناهج فيها اإلنسان يريب اليت اجملتمعات يف يقع كما
 .والضالالت املنحرفة واملفاهيم
اإلسالم مل حيفل حبشو األنهان ابملعارف الفلسفية كاحلضارات األخرى، وإمنا اختط منهجا متوازان -2

 متكامال يف تربية اإلنسان جيمع بني عقله وجسمه وروحه.
عد املسلمني عن العروة الوثقى، وتنكرهم لألخوة ما نشهده اليوم من ختلف وفرقة بني املسلمني بسبب ب-3

 اإلميانية، واستجابتهم للمبادئ املستوردة.
 العودة الصادقة إىل منهج هللا تعاىل والفهم العميق لرسالة اإلسالم سبيل للنهوض ابملسلمني.-4

حسن نقد الدراسة:قام الباحث جبهد كبري، واستقراء واسع للنصوص الشرعية يف موضوع حبثه، مع 
 الرتتيب،وسهولة العرض مبا جيعل هذه الدراسة متميزة يف ابهبا ، ومفيدة ملن اطلع عليها.

ويالحظ على هذه الدراسة أهنا دراسة انبعة من الكتاب الكرمي والسنة املطهرة، فهي ليست دراسة قرآنية 
 ها.خالصة، فقد غلب عليها االستدالل ابلسنة النبوية الكرمية، وهذا ال ينقص من قدر 

 مظاهر وال، اإلسالمية الشخصية معامل وال اإلسالمية، الشخصية تكوين أسس إىل تتعرض مل أهنا كما
 .البحث هذا يتناوله ما وهو الكرمي، القرآن يف جاءت كما  معاجلتها سبل وال االحنراف

ونكرت يف  ،وفد أفاد الباحث يف هذا البحث من هذه الدراسة من بعض احملاور األخالقية اليت وردت فيها
هذا البحث كمباحث مستقلة كمبحث اخللق القومي، ومبحث اجملاهدة، ومبحث الوسطية،ومبحث الصحبة 

مع اختالف يف منهج العرض واالستدالل حيث اعتمد الباحث يف هذا البحث على كتب التفسري  الصاحلة،
لة واستنباطات دقيقة حول الشخصية القدمية واملعاورة يف بيان ما اشتملت عليه اآلايت الكرمية من معاين جلي

 اإلسالمية.
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 منهج البحث:
املنهج  يف هذا البحث الباحث تبعا ال خيفى أن موضوع البحث يندرج حتت منهج التفسري املوضوعي، وقد

معامل الشخصية اإلسالمية يف اآلايت القرآنية الكرمية اليت تناولت االستقرائي الووفي، الذي يعتمد على تتبع 
ن الكرمي من حيث أسس تكوينها، ومعاملها، وبيان أسباب االحنراف فيها، وسبل عالج نلك االحنراف، القرآ

ووياغة نلك يف دراسة موضوعية مرتابطة الفصول واملباحث، تربز مكانة الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، 
 .، وعالجاا ، وهتذيباا ومدى عنايته هبا تكويناا 

 يت:مبا أي قمتولتحقيق نلك 
، مع االستعانة ابلدراسات املعاورة واحلديثة نات الصلة ة غالباا لياملصادر واملراجع األو الرجوع إىل -1

 مبوضوع البحث.
 بيان موضع اآلايت القرآنية يف املصحف بذكر اسم السورة ورقم اآلية ابهلامش. -2
 كان  وإنا، احلديث علماء به محك مبا عليها واحلكم، األولية مراجعها من النبوية األحاديث ختريج -3

 .بذلك اكتفي أحدمها أو الصحيحني يف احلديث
 توثيق املعلومات الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها حتقيقا لألمانة العلمية. -3
 .إيضاح معاين املصطلحات واأللفاظ الغريـبة غالباا  -4
 ختصار.نكرهم يف البحث اب ذين وردالغري املشهورين ترمجة األعالم  -5

 خطة البحث:
 :وخامتة ينقسم البحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة فصول

 املقدمة وتتناول أمهية البحث، وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث.
 التمهيد ويشتمل على التعريف ابلشخصية اإلسالمية يف اللغة واالصطالح واأللفاظ ذات الصلة.

 المية يف القرآن الكرمي.الفصل األول: أسس تكوين الشخصية اإلس
 وفيه ستة مباحث:

 املبحث األول: العقيدة والتوحيد .
 املبحث الثاين: العبادة والعمل الصاحل.

 املبحث الثالث: العلم النافع.
 املبحث الرابع: اخللق القومي.

 املبحث اخلامس: األسوة احلسنة.
 املنكر.املبحث السادس: الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن 
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 الفصل الثاين: معامل الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي.
 حث:امب تسعةوفيه 

 املبحث األول: الصبغة الرابنية.
 . الفطرة موافقة املبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: البصرية.
 املبحث الرابع: اجملاهدة.

 .الوسطيةاملبحث اخلامس: 
 املبحث السادس: العزة واألنفة.

 : الرضا والطمأنينة.لسابعااملبحث 
 املبحث الثامن: الفردية واجلماعية.

 املبحث التاسع: التمسك ابحلق والثبات عليه.
 الفصل الثالث: أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية ومعامله يف القرآن الكرمي.

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية.

 طلب األول: اجلهل.امل
 املطلب الثاين: اتباع اهلوى.

 املطلب الثالث: الظلم.
 املطلب الرابع: الكرب.

 : شياطني اإلنس واجلن.اخلامساملطلب 
 املبحث الثاين: معامل االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية.

 املطلب األول: الشرك والكفر.
 املطلب الثاين: النفاق.

 .املطلب الثالث: املعاوي
 املطلب الرابع: األخالق السيئة.

 الفصل الرابع: عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي.
 املبحث األول: العلم النافع.

 املبحث الثاين: الرتغيب والرتهيب.
 .واالستغفاراملبحث الثالث: التوبة 
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 : العمل الصاحل.الرابعاملبحث 
 حلة.: الصحبة الصااخلامساملبحث 

 : وفيها أهم النتائج والتوويات.اخلامتة
وأسأل هللا تعاىل التوفيق والسداد لتحقيق أهداف هذا البحث، وتقدمي نتائج ينتفع هبا كل من يطلع على 

 هذا البحث، وأسأله تعاىل أن حيفظين من الزلل يف االعتقاد والقول والعمل.
 عنيوصلى هللا على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمج
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 اإلسالمية متهيد يف تعريف الشخصية
قبل الشروع يف بيان معامل الشخصية اإلسالمية كما وردت يف القرآن الكرمي، البد من بيان 
املراد ابلشخصية اإلسالمية املقصودة ابلبحث، ونلك بذكر التعريف اللغوي مث نكر التعريف 

فاظ نات الصلة وبيان وجه ارتباطها االوطالحي النفسي واالوطالح اإلسالمي، وكذلك نكر األل
ابلشخصية اإلسالمية، ونلك لتحديد مناط البحث وموضوعه بدقة، فيلتزم الباحث املوضوعية يف 
حبثه بدراسة املوضوع األساس وال يتعرض ألمور بعيدة الصلة عن موضوع البحث، وسيقوم هذا 

 التمهيد على أربعة مطالب كما أييت:
 املطلب األول 

 شخصية يف اللغةتعريف ال 
كلمة شخصية مشتقة من لفظ )شخص(، وهو لفظ يدل على ارتفاع وظهور، قال ابن 

و سواد " الشني واخلاء والصاد أول واحد يدل على ارتفاع يف شيء، من نلك الشخص وه:(1)فارس
 .(2)، مث حيمل على نلك فيقال: شخص من بلد إىل بلد"اإلنسان

نسان وغريه تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه ويف لسان العرب:" الشخص: سواد اإل
فقد رأيت شخصه، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، واملراد به إثبات الذات فاستعري هلا لفظ 

 .(3)الشخص، ومجعه أشخاص وُشُخوص وِشخاص"
فالشخصية يف األول كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب يف اإلنسان، والشخصية كلمة 

وفات متيز الشخص من غريه، فيقال: فالن نو شخصية قوية أي: نو وفات متميزة  حمدثة يراد هبا
 .(4)وإرادة وكيان مستقل

 
 

                                                           

هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي من أهل قزوين، وسكن الري، صاحب كتاب المجمل في اللغة،  ((1

مائة م مقاييس اللغة، توفي سنة خمس وتسعين وثالثجمن تصانيفه:مع وفقه اللغة، ومتخير اْللفاظ،

 (3/132 شذرات الذهبللهجرة)ابن العماد، 

 م.1972، 2، مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة، ط3/254مادة )شخص(  اللغة مقاييسابن فارس ـ  ((2

 .هـ1405،نشر أدب الحوزة قم إيران،7/45مادة )شخص(  لسان العربابن منظور ـ  ((3

 .3، ط1/494مادة )شخص(  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية ـ  ((4
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 املطلب الثاين 
 تعريف الشخصية يف اصطالح علم النفس

، مما يشري إىل تعقد دراستها، واالختالف (1)تعددت تعريفات )الشخصية( يف علم النفس
بيعتها وماهيتها، حبيث إن كل تعريف يسلط الضوء على الواسع يف وجهات نظر الباحثني يف ط

جانب معني من هذا املصطلح املركب، فالشخصية عند املتخصصني يف علم النفس مفهوم معقد 
يتكون من عوامل كثرية ومتداخلة حبيث ال ميكن فصلها أو حتليلها على إنفراد، فالشخصية يف نظرهم 

تة اليت تنظم اخلربات اإلنسانية وتشكل سلوك الفرد وكيفية ليات النفسية الثابممتثل الرتاكيب والع
 .(2)استجابته للمؤثرات البيئية احمليطة به

وميكن تعريف الشخصية أبهنا جمموع الصفات واخلصائص والسمات البدنية والعقلية 
السلوكية واالجتاهات  ،والقدرات واإلمكاانت واملواهب ،وامليول والرغبات والقيم األخالقية ،والعاطفية

اليت يتصف هبا الفرد، وحتدد تفاعله مع نفسه وغريه من الناس، وتكيفه يف البيئة االجتماعية ومتيزه عن 
 .اآلخرين

وتؤثر يف بعض، وهذه السمات  ،فالشخصية إنن نظام متكامل من مسات تتفاعل مع بعضها
ثرها يف معظم املواقف، ليست وفات طارئة عابرة، ترتبط مبوقف دون موقف، وإمنا هي اثبتة يبدو أ

 .وهلا أثر كبري يف سلوكه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 األبعاد األساسية للشخصيةذكر إلبورت قرابة خمسين تعريفا للشخصية ) انظر: د. عبد الخالق ـ ( (1

  (، دار المعرفة الجامعية االسكندرية9ص

 ، 2 ،منشورات الجامعة المفتوحة،ط10ص الشخصية نظرياتها واختباراتهاد. رمضان القذافي ـ  ((2

1996 
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 املطلب الثالث
 تعريف الشخصية يف االصطالح اإلسالمي

الناظر يف نظرايت الشخصية، ويف التصورات اليت بنيت عليها جيد فيها الكثري من احلق 
، أو الذي مال ، لكن كل واحب نظرية ينطلق من اجلانب الذي ثبت عندهوالواقع، بل والثابت حبثياا 

إليه، وجيعله هو احملور واألساس ويستهني مبا سواه، بل قد ينفي أو يلغي الرؤى األخرى، وهذه علة 
العلل يف نظرايت الشخصية، مما يؤكد احلاجة لنظرة مشولية للشخصية، وهذه النظرة ال ميكن أن توجد 

من الناس ابستقاللية ومشولية ؛ ألنه ال ميكن أن ينظر يف نفسه ويف أقرانه من اإلنسان مستقالا 
وموضوعية، وال ميلك الوسائل الذاتية اليت متكنه من نلك، ويلزم من هذا أن يؤول اإلنسان يف فهم 
نفسه وأقرانه إىل موجده وابرئه، العليم خبلقه وتكوينه، واملقرر لغايته ومقصد وجوده، وقد بني هللا 

 رئيساا  اور نلك اخللق، وهذا البيان ميثل أساساا سبحانه يف وحيه طبيعة اإلنسان، وأول خلقه، وعن
ملعرفة الشخصية وفهمها، وفتح مغلقاهتا، كما أنه يلقي الضوء على املشكالت العويصة واألخطاء 

 .(1)البالغة اليت وقع فها املنظرون للشخصية على تفاوهتم يف نلك
اجم الرتاثية، ومل والبد من التنبيه أن مصطلح )الشخصية( حمدث معاور، مل يرد يف املع

يستعمله العلماء املسلمون السابقون، وحىت لفظ )شخص( مل يذكره القرآن الكرمي وال يف السنة 
 .(2) املطهرة للداللة على اإلنسان ووفاته، وإمنا وردت ألفاظ أخرى مثل)إنسان( و)امرؤ(

يز هبا اإلنسان فقد جاء يف القرآن الكرمي ووف للشخصية اإلنسانية ومساهتا العامة اليت يتم
ووف للشخصية السوية وغري السوية، وووف للعوامل  عن غريه من املخلوقات، وجاء فيه أيضاا 

تناوله هذا البحث بشيء من التفصيل ـ إبنن هللا ـ خالله فصوله ي، مما س(3)املكونة لكل منهما 
 ومباحثه.

قفت عليه من وهذا املطلب حماولة لبيان تعريف الشخصية اإلسالمية  من خالل ما و 
 اجتهادات العلماء املسلمني املعاورين وكذلك من حماوالت الدعاة واملفكرين:

                                                           

 320ص علم النفس الدعويـ  د. عبد العزيز ،النغيمشي( (1

،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 36،صالشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالميد. نزار،  ،العاني( (2

    1998 ،1 اْلردن،ط

 ، مكتبة وهبة القاهرة19ص  الشخصية السويةد. سيد عبد الحميد،  ،مرسي( (3
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ابلنظر إىل أول فطرهتا الشخصية عمر األشقر ـ رمحه هللا ـ  الدكتورفضيلة األستان  عرف -1
 السوية وما هذهبا به الشرع املطهر فقال:"الشخصية اإلسالمية هي الشخصية اإلنسانية الوحيدة اليت

ُتوَسم أبهنا سوية، سوية يف وفاهتا وخصائصها، يف آماهلا وطبائعها، يف مقاييسها وموازينها، وهي 
وألهنا تسعى يف هذا الكون لتكون اإلنسان  ؛الشخصية السوية اليت مل مُتَْسخ فطرهتا، ومل ُتَشوَّه جبلتها

احلياة ُمَنكَّس القلب، ُمَشوَّش الذي شاءه خالق الكون وُمبدع احلياة وفاطر اإلنسان، وغريه جيري يف 
 .(1)يعرف طريقه وال سبيله"الِفكر، ال 
ويوضح الدكتور نوح علي سلمان ـ رمحه هللا ـ الشخصية اإلسالمية أبهنا:" تلك الصفات  -2

وهذه الصفات كثرية منها ما يتعلق ابلسلوك، ومنها ما  هبا الشخص املسلم، اليت جيب أن يتحل ى
اآلخرين، وخالوة القول فيها أن الشخصية اإلسالمية هي اليت حتمل اإلسالم يتعلق ابلتعامل مع 

 .(2)عقيدةا وفكراا وتطبقه يف سلوكها الشخصي واالجتماعي، وإمنا يكون هذا ابلعلم والرتبية"
ويذهب عبد هللا بن عبد احملسن احلضرمي إىل أن الشخصية املسلمة املنشودة هي:  -3

 .على اجلمع بني شىت العلوم والفنون والدربة واحلنكة فيها" "الشخصية املؤهلة والقادرة
ونعين هبا أيضاا: "اهلوية اإلسالمية ـ أي: اإلسالم كانتماء ـ هو القاسم املشرتك الوحيد ألمة 

 متكاملة كربى وال شيء غريه".
 ابلسنة عقيدة ودعوة وأخالقاا، نيخصية أهل السنة واجلماعة املتمسكونعين هبا أيضاا:"ش

التابعني ومن سار على  حملكمني للسنة يف القليل والكثري، واملراد هبم الصحابة والتابعون واتبعوا
 .(3)منهجهم وشخصيتهم إىل يوم الدين"

وينظر األستان أمحد الشرابوي إىل التكامل يف الشخصية اإلسالمية فيقول:" شخصية  -4
ناته، وتعطيه الطابع اخلاص به، وللمسلم اإلنسان جمموعة من الصفات متيزه عن غريه، وحتدد مالمح 

                                                           

، سلسلة محاضرات إسالمية، دار النفائس 278، صمعالم الشخصية اإلسالميةد. عمر،  ،اْلشقر( (1

 اْلردن

 2528رقم الفتوى:  ،د. نوح علي، موقع اإلفتاء ،سليمان ((2

http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2528 

، موقع مركز الدعوة العلمي للعلوم مات الشخصية المسلمةمقوعبدهللا بن عبد المحسن،  ،الحضرمي ((3

 .الشرعية بصنعاء

dawacenter.net 

http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2528
http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2528
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شخصية مثالية ميكن أن جنتلي مكوانهتا يف هدي القرآن الكرمي، وأدب السنة املطهرة، وعمل 
الصاحلني من سلف املؤمنني، ومن هذه املكوانت ما يتصل ابلبدن، ومنها ما يتصل ابلعقل، ومنها ما 

 .(1)يتصل ابلنفس والروح"
ي يكن يف تعريف الشخصية اإلسالمية من التعريف النفسي وينطلق األستان فتح -5

فيقول:"وإنا كانت الشخصية تتكون من عقلية ونفسية؛ فالشخصية اإلسالمية ابلتايل تتكون من 
 العقلية اإلسالمية والنفسية اإلسالمية ".

اإلسالم مث حيدد املراد ابلعقلية اإلسالمية أبهنا:" العقلية اليت تفكر وحتلل وحتكم على أساس 
وعلى أساس نظرته الكلية للكون واإلنسان واحلياة. العقلية اليت تصدر يف كل شأن من الشؤون عن 

ون العقيدة أم يف شئون التشريع أم يف شئون األخالق وسواء يف نطاق التصرفات ئاإلسالم سواء يف ش
ث وحتللها وحتكم اخلاوة أو يف نطاق التصرفات العامة؛ العقلية اليت تفسر األحداث كل األحدا

 عليها من وجهة نظر اإلسالم.
وأساس العقلية اإلسالمية ومنطلقها األول اإلميان بوجود هللا وسائر الغيبيات األخرى وابلتايل 

 رد القول مبادية احلياة ".
لنفسية اإلسالمية أبهنا:"اليت تقوم بتصريف الغرائز وامليول وفق أحكام الشرع ابمث حيدد املراد  

اليت تستفىت اإلسالم، وتلتزم مبا يفىت به وتتقيد، فال يتحكم هبا هوى، أو تقودها شهوة، أو  النفسية
 تستبد هبا مصلحة.

والرتمجة احلسية للعقلية  ،والتطبيق العملي ،والنفسية اإلسالمية هي ابلتايل التجسيد الفعلي
 اإلسالمية، إهنا األثر الفعلي لإلميان".

إلنسان املسلم، ويكو ن شخصيته اإلسالمية بتثبيت العقيدة مث يقرر أن اإلسالم يكو ن ا
اإلسالمية والشريعة اإلسالمية يف تفكريه؛ أي: جيعل تفكريه إسالمياا، حىت تتكون لديه العقلية 

وبدفعه إىل االلتزام هبا وبرتويضه على نلك؛ سواء  ،اإلسالمية، مث ببيان حدود اإلشباعات وامليول
ابلرتبية الروحية حىت تتكون لديه النفسية اإلسالمية، وحىت يصبح بعقليته ابلتكاليف العبادية أو 

                                                           

، الجزء العاشر، المجلد 1956، مجلة اْلزهر عام الشخصية المسلمة من مالمحأحمد،  ،الشرباصي ((1

 1072ص 27
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اإلسالمية ونفسيته اإلسالمية نا شخصية إسالمية أي يصبح إنساانا مسلماا يفقه معىن احلياة ورسالته 
 .(1)"يف احلياة؛ يفهم أن احلياة طريق اآلخرة

 من خالل ما تقدم ميكن القول أبن:
ما شرعه هللا تعاىل لعباده  اليت صبغت بكلذات املسلم هي الشخصية اإلسالمية  

املؤمنني من عقائد إميانية، وخصال ظاهرة وابطنة؛ وأخالق فردية ومجاعية وجمتمعية، كما دلت 
عليها النصوص الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وما قرره الصحابة الكرام والتابعون 

 هلم إبحسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-108م(ص1981،)بيروت، مؤسسة الرسالة2،ط مشكالت الدعوة والداعيةفتحي،يكن،  ((1

 باختصار116
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 املطلب الرابع 
 األلفاظ ذات الصلة  

 
هناك ألفاظ قريبة الصلة مبصطلح )الشخصية اإلسالمية(، سيتم نكرها يف هذا املطلب مع 

العالقة بينها وبني مصطلح )الشخصية اإلسالمية( إمتاما هلذا التمهيد يف تعريف  وإيضاحبيان معناها، 
 حمور البحث وموضوعه وهو)الشخصية اإلسالمية(.

 
 اإلنسان.لفظ األول:  رعالف

اإلنسان يف اللغة: اسم جنس يقع على الذكر واإلنثى، والواحد واجلمع، واختلف يف اشتقاقه 
، فذهب بعضهم إىل أن كلمة )إنسان( يف كالم العرب ترجع (1)مع اتفاقهم على زايدة النون األخرية

فارس: "اهلمزة والنون والسني  إىل معىن الظهور، عكس اجلن الذين هم مسترتون عن األعني، قال ابن
أول واحد، وهو ظهور الشيء، وكل شيء خالف طريقة التوحش، قالوا: اإلنس خالف اجلن، ومسوا 

 .(2)"(3)فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًالظهورهم، يقال: آنست الشيء إنا رأيته، قال هللا تعاىل:
 لسان العرب:" واإلنسان أوله ونهب بعضهم إىل أن اإلنسان مشتق من النسيان، قال يف

)إنسيان( فهو إفعالن من النسيان، ونقل عن ابن عباس قوله: "إمنا مسي اإلنسان إنساان؛ ألنه عهد 
 .(4()5)قَْبل فَنَسَي َولَْم نَجد لَهُ َعْزًما منْ  َولَقَْد َعهدْنَا إلَى آدَم إليه فنسي"، كما يف قوله تعاىل: 

، وقد استخدم يف القرآن الكرمي أكثر من غريه من (6)ملفكرواإلنسان هو الكائن احلي ا
 ومخسني مرة، وقد خوطب به البشر؛ فرداا  اا األلفاظ الدالة على املعىن ناته، فقد ورد نكر اإلنسان سبع

                                                           

 1987، مكتبة لبنان، بيروت 10مادة)أنس( ص المصباح المنيرالفيومي، ( (1

 6آية  سورة النساء ((2

 1/145اللغة، مادة)أنس( مقاييسابن فارس،  ((3

 115آية  سورة طه ((4

 6/10مادة)أنس(  لسان العربابن منظور،  ((5

، دار النفائس 92ص معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس، ،، قلعجي1/30المعجم الوسيط مادة)أنس(  ((6

 1985، 1بيروت،ط
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نَسانُ  يَا أَيَُّهاومجاعة، كما قال تعاىل: َك بَِربِِّكَ  اإْلِ َشَر اْلِجِنِّ يَا َمعْ  ، وقال تعاىل:(1)اْلَكِريمِ  َما َغره

نِس   .(3)لَِفي ُخْسر   اإِلنَسانَ  إِنه  * َواْلعَْصرِ ، وقال تعاىل:(2)َواإْلِ
ميكن استخالص اخلطوط العريضة لإلنسان؛ (4)ومن خالل قصة خلق اإلنسان يف سورة البقرة

لقه، ومن خطره أن هللا تعاىل بنفسه أعلن عن نبأ خ ،فهو خملوق متفرد، خطري الشأن يف دورة احلياة
وأسجد له مالئكته، وسخر له ما يف السماوات واألرض، واإلنسان خملوق مزود بطاقات عظيمة؛ من 
أبرزها طاقة املعرفة، وطاقة اإلرادة الضابطة، وطاقة القوة الفاعلة، وطاقة الصراع والقدرة إىل التوجه إىل 

وهي حب الشهوات،  هللا وتلقي كلماته وتتبع هداه، واإلنسان خملوق مشتمل على نقطة ضعف؛
واإلنسان خملوق نو طبيعة مزدوجة؛ فيه القدرة على  ونسيان العهد، ونسيان اهلدى والكفر آبايت هللا،

 .(5)االرتفاع إىل أقصى مدى، والقدرة على اهلبوط إىل احلضيض
وابلنظر إىل تعريف كل من اإلنسان والشخصية اإلسالمية ميكن حتديد نوع العالقة بينهما، 

؛ فكل شخص من الشخصية اإلسالمية، وهي أخص منه مطلقاا  ن مفهوم كلي أعم مطلقاا فاإلنسا
مسلم متحقق مبعامل الشخصية اإلسالمية هو إنسان وليس العكس، فهناك من أفراد اإلنسان من ليس 

 يف اجلملة. مبعامل الشخصية اإلسالمية السوية وإن كان مسلماا  أو من ليس متصفاا  مسلماا 
هو مورد خطاب الشرع املطهر، وهو املقصود ابلتكاليف الشرعية، وأما مث إن اإلنسان 

 الشخصية اإلسالمية فهي نتيجة امتثال تلك التكاليف، ومثرة اتباع اخلطاب الشرعي.
 
 
 
 
 

                                                           

 6سورة االنفطار آية ((1

 33سورة الرحمن آية  ((2

 2-1سورة العصر اآليات ((3

 35-30 اآليات سورة البقرة ((4

 4،1980،دار الشروق بيروت، ط34-28باختصار ص دراسات في النفس اإلنسانيةمحمد،  ،قطب ((5



 

19 
 

 النفس.لفظ الثاين:  فرعال
من األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة للتعبري عن الذات اإلنسانية لفظ 

، ويف احلديث:"ما من (1)َخْير  ُمْحَضًرا ِمنْ  نَْفس  َما َعِملَتْ  ُكلُّ  يَْوَم تَِجدُ نفس(، كما يف قوله تعاىل:)ال
ين رسول هللا، يرجع نلك إىل قلب موقن، إال غفر هللا أنفس متوت وهي تشهد أن ال إله إال هللا، و 

 الوة القول فيه كما أييت:، وقد كانت النفس حمل حبث طويل بني علماء العقيدة وخ(2)له"
 ـ  أصل كلمة النفس يف اللغة

 نكر يف لسان العرب أن النفس جتري يف كالم العرب على ضربني:
 أحدمها: الروح، ومنه قولك: خرجت نفس فالن،أي: روحه.

والضرب اآلخر: مجلة الشيء وحقيقته، كما تقول: قتل فالن نفسه، وأهلك نفسه، أي: أوقع 
 ا وحقيقته.اإلهالك بذاته كله

فس له سائلة" نكما تطلق النفس على الدم، ومنه قول الفقهاء:" ما له نفس سائلة، وما ال 
 .(3)ألن النفس قوامها ابلدم وخترج خبروجه واملراد ما له دم سائل، ومسي الدم نفساا 

وأما حقيقة النفس يف االوطالح فقد اختلف العلماء يف حقيقتها، فهل هي الروح؟ أم هي 
 ؟ غريها

واألظهر من تلك األقوال ما قرره شارح العقيدة الطحاوية فقال:" فالتحقيق أن النفس تطلق 
، فيتحد مدلوهلما اترة، وخيتلف اترة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن (4)على أمور، وكذلك الروح

                                                           

 30آية سورة آل عمران ((1

وهو حسن  ، (3796حديث ) 2/1247أخرجه ابن ماجه،كتاب اْلدب، باب فضل ال إله إال هللا  ((2

 (3063لأللباني حديث ) صحيح ابن ماجه :انظر ،صحيح

 236مادة)نفس( ص المصباح المنير، الفيومي، 6/234مادة )نفس( لسان العربابن منظور،  ((3

ُ  "تطلق النفس على الروح كما في قوله تعالى: (4( ، وتطلق (42)سورة الزمر:يَتََوفهى اْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َّللاه

، وتطلق على (111)سورة النحل:يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْفس  تَُجاِدُل َعْن نَْفِسَهاعلى الذات بجملتها كما قال تعالى:

 الدم كما تقدم.

ِلَك أَْوحَ والروح تطلق على القرآن كما قال تعالى: نْ  ْينَا إِلَْيَك ُروًحاَوَكذََٰ ، وتطلق (52)سورة الشورى:أَْمِرنَا ِمِّ

وحَ على الوحي الذي يوحيه هللا تعالى إلى أنبيائه ورسله كما قال تعالى: أَْمِرِه  ِمنْ  يُْلِقي الرُّ

روح وسمي روحا لما يحصل به من الحياة النافعة، وتطلق ال (15)سورة غافر:ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمنْ  َعلَى

وُح اْْلَِمينُ على جبرائيل عليه السالم كما قال تعالى: ، وتطلق الروح (193)سورة الشعراء:نََزَل بِِه الرُّ

على النفس التي في بدن اإلنسان وذلك لحصول الحياة بها، وسميت نفسا إما من الشيء النفيس 

 =في البدن،  لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج فلكثرة خروجها ودخولها
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إنا كانت متصلة ابلبدن، وأما إنا أخذت جمردة فتسمية الروح أغلب  غالب ما يسمى نفساا 
 .(1)يها"عل

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" والروح املدبرة للبدن هي الروح املنفوخة فيه، وهي النفس اليت 
ُ يَتََوفهى اْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها،كما قال تعاىل:(2)تفارقه ابملوت" م:"إن ى هللا عليه وسلَّ وقال ولَّ ،(3)َّللاه

فس هي الروح اليت تكون يف البدن وتقبض عند ، مما يؤكد أن الن(4)الروح إنا قبض تبعه البصر"
 املوت.

، وأحسن ما قيل يف نلك ما كثرياا   وأما حقيقة الروح اليت يف البدن فقد اختلف فيها اختالفاا 
واختار آخرها ، يف كتابه الروح، حيث ساق ستة أقوال نقلها عن الرازي نكره ابن القيم

جلسم احملسوس، وهو جسم نوراين، علوي، خفيف، وقال:"السادس: إنه جسم خمالف ابملاهية هلذا ا
حي، متحرك ينفذ يف األعضاء، ويسري فيها سراين املاء يف الورد، وسراين الدهن يف الزيتون، والنار 

 يف الفحم.
فما دامت هذه األعضاء واحلة لقبول اآلاثر الفائضة عليها من هذا اجلسم اللطيف بقي 

 ضاء، وإفادهتا هذه اآلاثر من احلس واحلركة اإلرادية.هلذه األع نلك اجلسم اللطيف مشابكاا 
عن قبول تلك  وإنا فسدت هذه األعضاء بسبب استيالء األخالط الغليظة عليها، وخرجت

 اآلاثر فارق الروح البدن، وانفصل إىل عامل األرواح.
وهذا القول هو الصواب يف املسألة، وهو الذي ال يصح غريه، وكل األقوال سواه ابطلة، 
وعليه دل الكتاب السنة وإمجاع الصحابة وأدلة العقل والفطرة"مث أورد ـ رمحه هللا ـ مائة واثنني وعشرين 

 .(5)على وحة ما نكر وجهاا 
                                                                                                                                                                                     

ً  فإن العبد كل ما=  ً  نام خرجت منه، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجا ، فإذا دفن كليا

لوامع األنوار عادت إليه.)انظرالعالمة محمد السفاريني،  ت إليه، فإذا سئل خرجت، فإذا بعثعاد

عقيدة الشرح ابن أبي العز الحنفي، والمكتب اإلسالمي بيروت،  2/30 البهية

 .(326ابن القيم، الروح صو،445،صالطحاوية

 هـ1399  ،5، المكتب اإلسالمي بيروت،ط444، صشرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز،  ،الحنفي ((1

 2/36 رسالة العقل والروح مجموعة الرسائل المنيريةابن تيمية،  ((2

 42آيةسورة الزمر ((3

، مكتبة الرشد، الرياض  (920حديث)218صالميت،  ، كتاب الجنائز، باب إغماض أخرجه مسلم ((4

 م2001الطبعة اْلولى، 

 6،1994 ط  ،دار الكتاب العربي بيروت،304-270، صالروحابن القيم،  ((5
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، وقرر أن (1)وقال ـ رمحه هللا ـ:"فالفرق بني النفس والروح فرق ابلصفات ال فرق ابلذات"
 .(2) اا مع الذي عليه مجهور العقالء أن اإلنسان هو البدن والروح

وأما ولة لفظ )النفس( ابلشخصية اإلسالمية اليت هي حمل البحث فظاهرة حيث إن 
الشخصية اإلسالمية ـ كما تقدم ـ هي العقائد واألخالق الظاهرة والباطنة اليت شرعها هللا تعاىل لعباده 

ن حمل تلك وأمرهم ابتباعها والتحلي هبا، وهناهم عن ضدها وعما يناقضها أو ينقصها، ومعلوم أ
العقائد واألخالق هو النفس اإلنسانية اليت فطرها هللا تعاىل على قبول احلق واالنقياد له، كما أهنا 

اَهاتتأثر ابلباطل وتنساق له كما قال تعاىل: قَْد *فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها *َونَْفس  َوَما َسوه

، فرتتقي النفس اإلنسانية إنا اتبعت هدى هللا إىل أعلى (3)دَسهاَها َمنْ  َوقَْد َخابَ  *َزكهاَها َمنْ  أَْفلَحَ 
 الدرجات، وتنحط ـ إنا أعرضت عن دينه ـ إىل أسفل الدركات.

يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُواْ  هلم مبدأ نفوسهم فيقول: وهلذا جند القرآن الكرمي خياطب الناس مبيناا  

َوَما َكاَن ِلنَْفس  أَْن تَُموَت  ، ونكر هلم مصري أنفسهم فقال تعاىل:(4)ْفس  َواِحدَة  نه  ِمِّن َربهُكُم الهِذي َخلَقَُكم

ال ، وأكد سبحانه أن النفس اإلنسانية هي حمور التكاليف الشرعية كما قال تعاىل:(5)إِاله بِإِْذِن هللا

ً إاِله ُوْسعََها ُ نَْفسا يوم القيامة حبسب ما قدمت يف الدنيا فقال  ، وبني أن جزاء األنفس(6)يَُكِلُِّف َّللاه
ُ ُكله نَْفس  َما َكَسبَتْ تعاىل: َ َسِريُع اْلِحَسابِ   - أي بما كسبت - ِليَْجِزَي َّللاه وآايت كثرية تناولت ، (7)إِنه َّللاه

نكر النفس وأحواهلا املختلفة وأحكامها املتنوعة، هلذا كله فالنفس البشرية هي متعلق العقائد 
 األخالق اليت هي معامل الشخصية اإلسالمية اليت يتناوهلا هذا البحث ابلدراسة والتفصيل.و 

 
 
 

                                                           

 327المرجع السابق ص ((1

 276المرجع السابق ص ((2

 10-7اآليات سورة الشمس ((3

 1آية سورة النساء ((4

 145آية  سورة آل عمران ((5

 286آية رة البقرةسو ((6

 51آية  سورة إبراهيم ((7
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 امره.لفظ الثالث:  فرعال
يَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدهَمْت كما قال تعاىل:  ( اْمرِئ  (ولفظ  )اْلَمْرءُ (ورد يف القرآن الكرمي لفظ 

 .(2)بَِما َكَسَب َرِهينٌ اْمِرئ   ُكلُّ ، وقال تعاىل:(1)يَدَاهُ 
فإن مل أتت ابأللف والالم قلت: امرؤ وامرآن، واجلمع  ،واملرء: بفتح امليم وضمها، الرجل

 .(3)رجال من غري لفظه، واألنثى:امرأة، هبمزة وول، ومجعها نساء ونسوة
وظاهر أن لفظ امرئ مرادف للفظ إنسان، فالصلة بينه والشخصية اإلسالمية هي نات 

 ليت بني اإلنسان والشخصية اإلسالمية كما تقدم.الصلة ا

                                                           

 40آية  سورة النبأ ((1

 21آية  سورة الطور ((2

 1/156، مادة)مرأ(لسان العرب، ابن منظور، 217مادة)مرأ( ص المصباح المنيرانظر: الفيومي،  ((3
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 الفصل األول

 أسس تكوين الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي
أسس تستند إليها، ومنطلقات تعتمد عليها، والشخصية اإلسالمية شخصية  شخصيةلكل 

لكرمي والسنة فريدة، ألهنا ترتكز على أعظم املقومات، وترجع ألعلى املصادر وأشرفها، وهو القرآن ا
 املطهرة. 

أن القرآن الكرمي قد اشتمل على معامل الشخصية اإلسالمية بكل نواحيها، ومن أهم  والشك
اليت تنطلق منها الشخصية اإلسالمية، وهي أسس متينة، وأوول عميقة، ترسخ  (األسس)تلك املعامل 

إلخراج املسلم الرابين أعظم املفاهيم، وتدعو ألمسى الصفات، وحتث على أفضل األعمال، وهتدف 
يف األرض؛ يعمرها ابلطاعة واإلميان، والصالح الديين  الذي يريده هللا تعاىل ليكون خليفة واحلاا 

 واإلحنراف.والعمراين، ويدفع عنها أسباب الفساد، ويعاجل مظاهر اخللل والتقصري 
 ملباركة:وفيما أييت طائفة من تلك األسس كما وردت يف سور القرآن الكرمي وآايته ا

 املبحث األول
 العقيدة والتوحيد

قبل الشروع يف بيان منزلة العقيدة والتوحيد يف القرآن الكرمي، وأثر العقيدة يف ترسيخ معامل 
الشخصية اإلسالمية يف نفس املسلم، البد من توضيح معىن كل من العقيدة والتوحيد يف اللغة 

البحث يف مسائله تفاويله، ونلك على النحو قبل  دقيقاا  واالوطالح، لتحديد املطلوب حتديداا 
 اآليت:
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 املطلب األول
 تعريف العقيدة والتوحيد 

 كلمة العقيدة مل تذكر يف القرآن وال يف السنة، ونلك رغم تواتر وتتابع علماء املسلمني قدمياا 
 .(1)على العنونة ملباحث هذا العلم بـ )العقيدة( أو العقائد وحديثاا 

 : لغةيف الالعقيدة وىل: تعريف املسألة األ
قال ابن فارس:" العني والقاف والدال أول واحد يدل على شد  وشدة وثوق، وإليه ترجع 

 .(2)فروع الباب كلها"
العقيدة: احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى و اشتد وولب،  ؛ أي:اعتقد الشيءيقال:

واجلمع  ،قيدة وجود هللا وبعثه الرسلمعتقده، ويف الدين: ما يقصد به االعتقاد دون العمل، كع
 .(3)عقائد

 : صطالحيف االالعقيدة املسألة الثانية: تعريف 
هو حكم الذهن اجلازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالفه ففاسد، والواقع هو الكتاب 

 والسنة.
هنا هو العقيدة: هي اإلميان اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك لدى معتقده، واإلميان املقصود ف

اإلميان ابهلل تعاىل، وما جيب له من التوحيد والطاعة، ومبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، 
 .(4)ية كانت أو عمليةموسائر ما ثبت من أمور الغيب واألخبار والقطعيات عل

 هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلته اليقينية،فعلم العقيدة وأما 
 .(5)يعين األدلة النقلية الصحيحة املفيدة للعمل ومن الرباهني العقلية"

 

                                                           

 1997، 2مؤسسة الجريسي، الرياض ط20،ص العقيدة الصافيةعبد الغني، سيد سعيد، ((1

 4/86مادة)عقد(، مقاييس اللغةفارس، ابن  ((2

 2/637مادة)عقد( المعجم الوسيط ((3

 1997، 2مؤسسة الجريسي، الرياض ط20،ص العقيدة الصافيةعبد الغني، سيد سعيد، ( (4

 1/17 العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقليةآل بوطامي، أحمد،  ((5
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علم العقيدة هو العلم ابألحكام الشرعية العقدية املكتسب من األدلة اليقينية ورد الشبهات ف
 .(1)وقوادح األدلة اخلالفية"

 لغة:يف ال التوحيداملسألة الثالثة: تعريف 
ـد يوح ـد، مأخون من مادة )و ح د ( اليت تدل على مصدر الفعل وح   التوحيد يف اللغة

االنفراد، قال ابن فارس:"الواو واحلاء والدال: أول واحد يدل على االنفراد، من نلك الوحدة، وهو 
 .(2)واحد قبيلته إنا مل يكن فيهم مثله، والواحد: املنفرد"

 : صطالحيف االالتوحيد تعريف  املسألة الرابعة:      
 :"التوحيد ثالثة أشياء:(3)قال اجلرجاين

 .(4)معرفة هللا ابلربوبية، واإلقرار ابلوحدانية، ونفي األنداد عنه مجلة"
كما ميكن تعريف التوحيد أبنه: "إفراد هللا تعاىل ابلربوبية واأللوهية واألمساء والصفات 

 واألفعال".
 .(5)ألدلة اليقينة"وعلم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية اب

                                                           

، دار السنة، المملكة العربية 9، ص العقيدة اإلسالمية المدخل لدراسةالبريكان، د. إبراهيم بن محمد،( (1

 1993، 2السعودية ط

 6/90مادة )وحد(  مقاييس اللغةابن فارس،  ((2

هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو الحسن الجرجاني الحسيني الحنفي من ( (3

 (5/159 ماألعالتصانيفه التعريفات، شرح مواقف اإليجي)الزركلي، 

 1،1985، دار الكتاب العربي، بيروت ط96،صالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  ((4

، دار السنة، المملكة 10، ص المدخل لدراسة العقيدة اإلسالميةالبريكان، د. إبراهيم بن محمد، ((5

لتقاء ن أوجه اإل، وبيالتوحيد والعقيدة العالقة بينوقد ذكر حفظه هللا   1993، 2العربية السعودية ط

 وأوجه اإلفتراق ليتميز كل منهما عن اآلخر بكل دقة،وذلك على النحو اآلتي:

 يجتمع كل من العقيدة والتوحيد في أن كالً منهما يثبت الحق بدليله. -1

ويفترقان من حيث إن العقيدة أعم من جهة موضوعها من التوحيد، فإن كان التوحيد يقرر الحق بدليله  -2

قرره وترد الشبهات، وتبين ما يقدح في اْلدلة الخالفية، كما أنها تناقش الديانات فقط، فإن العقيدة ت

 والفرق.

أن اإليمان بالكتب والرسل والمالئكة واليوم اآلخر واإليمان بالقدر تدخل في إطار العقيدة  -3

 .لمطابقة،وفي التوحيد بااللتزامبا

، وهو أن التوحيد في الغالب يطلق على أنواع التوحيد كما أن هناك فرقاً آخر بين لفظ العقيدة ولفظ التوحيد

الثالثة؛ الربوبية واْلسماء والصفات، ومسائل اْللوهية والعبادة، وأما العقيدة فيتمثل في اإليمان باهلل 

 .واليوم اآلخر واإليمان بالقدر تعالى والكتب والرسل والمالئكة
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 املطلب الثاين
 منزلة العقيدة والتوحيد يف القرآن الكرمي 

يتناول هذا املبحث بيان مكانة العقيـدة وأمهيتهـا، من خالل التأمل يف اآلايت القرآنية اليت 
أولت العقيدة والتوحيد عناية كربى، وأضفت عليهما أمهية عظمى، جتلت تلك العناية يف كثرة اآلايت 

م عليهله  ورس تناولت قضااي االعتقاد املختلفة، وقررت احلقائق الكربى؛ كاإلميان ابهلل تعاىلاليت
والبعث والنشور وما يتبع نلك من أركان اإلميان ولوازمه، واشتملت أيضاا على الرد على  السالم،

 مبا ال يدع جماالا  الكافرين واملشركني واجلاحدين ابلردود املقنعة والرباهني الساطعة واحلجج الدامغة،
 للشك أو الرتدد.

وقد تنوعت األساليب القرآنية يف بيان أمهية العقيدة والتوحيد بني األمر والنهي، والرتغيب 
والرتهيب، واألدلة العقلية واحلسية والفطرية، كما عرض القرآن الكرمي حماور االعتقاد اترة أبسلوب 

العليا، واإلخبار عن اليوم اآلخر وبقية أركان اإلميان اخلرب عن هللا تعاىل وأمسائه احلسىن ووفاته 
 ابإلمجال والتفصيل، واترة إبيراد القصص عن األمم السابقة وما جرى بينها وبني رسلها من اإلميان أو

الكفر، واإلتباع أو اإلعراض، وما فعل هللا تعاىل أبوليائه من أتييده ونصره، وما عاقب به أعدائه من 
عقابه، ويقرر القرآن الكرمي العقيدة والتوحيد بضرب األمثال وتقريب املعاين إىل شدة أخذه وأليم 

العقول والنفوس بتصويرها بصورة حسية على سبيل التشبيه أو االستعارة، ويف مواضع حياور القرآن 
تباع الكرمي املخالفني ويناظرهم فيما ينكرونه من قضااي االعتقاد، أو يذكر ما جيري بني املتبوعني واأل

من املناظرة واملراجعة يوم القيامة، وغري نلك من أساليب القرآن الكرمي البديعة وطرائقه العجيبة يف 
 تقرير العقيدة وأتكيد التوحيد.

ويعود سبب اهتمام القرآن الكرمي ابلعقيدة والتوحيد؛ ألن العقيدة هي أساس اإلسالم، وركيزة 
نية وجدت كان البد هلا من عقيدة تتبناها، ودين تتعبد به، الشريعة، فالتاريخ يؤكد أن كل مجاعة إنسا

وال ميكن ألي نظام أن يقوم، وال ألي حضارة أن تزدهر ما مل تكن هناك عقيدة تقوم عليها، وقيم 
تستند إليها، سواء أكانت وحيحة أم فاسدة، ألن الناس ينطلقون من قناعاهتم وتصوراهتم، وهذا ما 

لمة الناس كما بني نلك ابن القيم أن اشتقاق لفظ )انس(:" من النوس، يدل عليه األول اللغوي لك
للحركة الظاهرة والباطنة، كما مسي الرجل حارث ومهام، ومها  وهو احلركة املتتابعة، فسمي الناس انساا 
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ألن   ؛(1)وسلم:"أودق األمساء حارث ومهام" أودق األمساء كما قال النيب ولى هللا عليه وعلى آله
ه هم وإرادة؛ وهي مبدأ، وحرث وعمل؛ هو منتهى، فكل أحد حارث ومهام، واحلرث واهلم كل أحد ل

 .(2)حركتا الظاهر والباطن وهو حقيقة النـ َوس"
وال خيفى أن بناء اإلسالم العظيم، وأحكامه الشرعية املتكاملة تقوم على أساس عقدي 

قُْل إِنه َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي  قال تعاىل: ال شريك له كما واحداا  وإهلاا  روني؛ وهو اإلميان ابهلل رابا 

ُل اْلُمْسِلِمينَ  ِ اْلعَالَِميَن. اَل َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوه ِ َربِّ ،" أيمر تعاىل نبيه ولى هللا (3)َوَمَماتِي لِله
ملستقيم: الدين املعتدل املتضمن م، أن يقول ويعلن مبا هو عليه من اهلداية إىل الصراط اعليه وسلَّ 

للعقائد النافعة، واألعمال الصاحلة، واألمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح، الذي عليه األنبياء 
إمام احلنفاء، ووالد من بعث من بعد موته من األنبياء، خليل الرمحن إبراهيم عليه  واملرسلون، خصوواا 

عن كل دين غري مستقيم، من أداين أهل االحنراف،  الصالة  والسالم، وهو الدين احلنيف املائل 
كاليهود والنصارى واملشركني، وهذا عموم.مث خصص من نلك أشرف العبادات فقال: قل إن 
واليت ونسكي أي: نحبي، ونلك لشرف هاتني العبادتني وفضلهما، وداللتهما على حمبة هللا تعاىل، 

واجلوارح، وابلذبح الذي هو بذل ما حتبه النفس وإخالص الدين له، والتقرب إليه ابلقلب واللسان 
 من املال، ملا هو أحب إليها وهو هللا تعاىل.

ومن أخلص يف والته ونسكه، استلزم نلك إخالوه هلل يف سائر أعماله. وقوله: وحمياي 
 ني .وممايت أي: ما آتيه يف حيايت، وما جيريه هللا علي، وما يقدر علي يف ممايت، اجلميع هلل رب العامل

ال شريك له يف العبادة، كما أنه ليس له شريك يف امللك والتدبري، وليس هذا اإلخالص هلل 
، ال أخرج من التبعة إال ابمتثاله حتماا  أتيته من تلقاء نفسي، بل وبذلك أمرت أمراا  مين، وبدعاا  ابتداعاا 

 (4) ."وأان أول املسلمني من هذه األمة

                                                           

وصححه اْللباني في صحيح  (4950سماء حديث)أخرجه أبو داود كتاب اْلدب، باب في تغيير اْل((1

 3/214سنن أبي داود 

 ، دار الكتاب العربي بيروت2/264 بدائع الفوائدابن القيم،  ((2

  .163ـ162اآليات سورة اْلنعام ((3

، جمعية إحياء 357ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانابن سعدي، عبد الرحمن،  ((4

 م2000ة الكويت، الطبعة الخامسة، التراث اإلسالمي، دول
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ال يكون هناك عمل واحل يتقبل، وال ثواب يرجى قال  وبغري اإلميان ابهلل تعاىل ودينه
يَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ تعاىل:  .(1)َوَمْن يَْكفُْر بِاإْلِ

يَمانِ :يعين بقوله جل ثناؤه قال اإلمام الطربي:" ومن جيحد ما أمر هللا  َوَمْن يَْكفُر بِاإْلِ
ه من توحيد هللا ونبوءة حممد ولَّى هللا عليه وسلَّم، وما جاء به من عند هللا، وهو اإلميان ابلتصديق ب

يَماِن فَقَْد َحبَِط َعَمله :الذي قال هللا جل ثناؤه يقول: فقد بطل ثواب عمله الذي كان  َوَمْن يَْكفُر بِاإْلِ
 .(2)"يعمله يف الدنيا، يرجو أن يدرك به منزلة عن هللا

ة هي حمور دعوة الرسل مجيعا، وهي موضوع مجيع الرساالت، ألهنا أساس العبودية، والعقيد
وركن الدين، قال ابن القيم:" التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه 

َ َما لَُكم مِ أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَوْ  لَقَدْ السالك إىل هللا تعاىل، قال تعاىل: ْن  اْعبُدُوا َّللاه ِمِّ

ه   َ َما لَُكملقومه: عليه السالم ، وقال هود(3)َغْيُرهُ  إِلََٰ ه   اْعبُدُوا َّللاه ْن إِلََٰ  ، وقال واحل لقومه:(4)َغْيُرهُ  ِمِّ
َما لَُكم َ ه   اْعبُدُوا َّللاه ْن إِلََٰ َ َما لَُكماْعبُدُو لقومه:  عليه السالم ، وقال شعيب(5)َغْيُرهُ  ِمِّ ْن  ا َّللاه ِمِّ

ه   َ َواْجتَنِبُوا الطهاُغوتَ  فِي َولَقَْد بَعَثْنَا، وقال تعاىل:(6)َغْيُرهُ  إِلََٰ ة  َرُسواًل أَِن اْعبُدُوا َّللاه  .(7)ُكِلِّ أُمه
 لرسوله معان بن جبل ولَّى هللا عليه وسلَّم  فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل، وهلذا قال النيب

أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة هللا  وقد بعثه إىل اليمن:" إنك أتيت قوماا  َعنهرضي هللا 
وحده، فإنا شهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس 

أن أقاتل الناس حىت : "أمرت ولَّى هللا عليه وسلَّم ، وقال (8)ولوات يف اليوم والليلة"، ونكر احلديث

                                                           

 5آبة  سورة المائدة ((1
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، وهلذا كان الصحيح أن أول واجب جيب على (1)يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا"
املكلف: شهادة أن ال إله إال هللا، ال النظر، وال القصد إىل النظر، وال الشك كما هي أقوال ألرابب 

 الكالم املذموم.
خر ما خيرج به من الدنيا، كما قال النيب ولى هللا فالتوحيد أول ما يدخل به يف اإلسالم، وآ

، فهو أول واجب، وآخر واجب، (2)م:"من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة"عليه وسلَّ 
 .(3)فالتوحيد: أول األمر وآخره "

دور حول توالقرآن الكرمي مل خيرج عن هذا األول، فاملتأمل فيه جيد أن غالب آايته وسوره 
وتقرير التوحيد وبيان حقوقه ولوازمه وجزائه والتحذير من ضده ونواقضه، قال ابن القيم  العقيدة
نلك:" فإن القرآن إما خرب عن هللا وأمسائه ووفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي  موضحاا 

ادي اخلربي، وإما دعوة إىل عبادته وحده ال شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد اإلر 
الطليب، وإما أمر وهني وإلزام بطاعته، وأمره وهنيه فهو حقوق التوحيد ومكمالته، وإما خرب عن إكرام 
أهل التوحيد، وما فعل هبم يف الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خرب عن أهل 

جزاء من خرج عن  ولعذاب، فهحيل هبم يف العقىب من االشرك وما فعل هبم يف الدنيا من النكال، وما 
 .(4)حكم التوحيد، فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه، ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم"

والقرآن الكرمي يعىن ابلعقيدة ألن اإلسالم دين الفطرة، واإلنسان مفطور على اإلميان ابهلل 
يِن َحنِيفً  تعاىل وتوحيده، قال تعاىل: ِ فأَقِْم َوْجَهَك ِللدِِّ ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاه ا فِْطَرَت َّللاه

يُن اْلقَيُِِّم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل يَْعلَُمونَ   .(5)ذَِلَك الدِِّ

                                                           

،  ومسلم  واللفظ له(25حديث)، 22ص اإليمان باب}إذا تابوا وأقاموا الصالة{أخرجه البخاري كتاب  ((1

 (.21حديث) 20ص كتاب اإليمان باب اْلمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا

وصححه الحاكم في (،3116حديث)، 3/190كتاب الجنائز، باب في التلقين  أخرجه أبو داود ((2

 (6479وصححه اْللباني)صحيح الجامع ،1/351المستدرك ووافقه الذهبي 

 ، دار الكتاب العربي بيروت3/443 مدارج السالكينابن القيم،  ((3

 ، دار الكتاب العربي بيروت3/450 مدارج السالكينابن القيم،  ((4

 30آية  سورة الروم ((5
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عليها؛ يقول: ونعة هللا اليت خلق الناس  فِْطَرة َّللاه الهتِي فََطَر النهاس َعلَْيَهاقال الطربي:"  
يِن َحنِيفًا :ونصبت فطرة على املصدر من معىن قوله ونلك أن معىن نلك: فطر هللا  فَأَقِْم َوْجهك ِللدِِّ

 . الناس على نلك فطرة
قال: اإلسالم مذ خلقهم هللا من  فِْطَرة َّللاه الهتِي فََطَر النهاس َعلَْيَها:ونقل عن ابن زيد يف قوله

يهتهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُسهْم وقرأ:آدم مجيعاا، يقرون بذلك،  َوإِْذ أََخذَ َربِّك ِمْن بَنِي آدَم ِمْن ُظُهورهْم ذُرِِّ

 ونقل عن جماهد بـَْعد". :"َكاَن النَّاس أُمَّة َواِحَدة فـَبَـَعَث اَّللَّ النَِّبيِ نيقالأَلَْست بَِربُِِّكْم ؟ قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا

 قال : " اإلسالم ". فِْطَرة َّللاه  أنه قال عن
ونكر بسنده عن يزيد بن أيب مرمي، قال: مر عمر مبعان بن جبل، فقال: ما قوام هذه األمة؟ 

 ،فْطَرة َّللاه الهتِي فََطَر النهاس َعلَْيَهاقال معان:"ثالث، وهن املنجيات؛ اإلخالص، وهو الفطرة 
 .(1): ودقتوالصالة؛ وهي امللة والطاعة؛ وهي العصمة، فقال عمر

أن رسول هللا ولَّى هللا عليه  فعن أيب هريرة رضي هللا َعنه هرة تؤكد هذا املعىن،طوالسنة امل
وسلَّم قال: " ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه، كما تنتج البهيمة 

 .(2)؟"هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء
"كل مولود يولد على الفطرة ":" وحنن :ابن تيمية يف تعليقه على حديث يقول شيخ اإلسالم

إنا قلنا أنه ولد على فطرة اإلسالم أو خلق حنيفاا، فليس املراد به أنه حني خرج من بطن أمه يعلم 
هذا الدين، فإن اللَّـه أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيئاا، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين 

وملعرفته وحمبته، ومن ظن أن )البشر( خلقوا خالني من املعرفة واإلنكار، من غري أن تكون اإلسالم، 
ا منهما، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة اإلميان وكتابة الكفر، فهذا  الفطرة تقتضي واحدا

لتنصري، فكان القول فاسد؛ ألنه حينئذ ال فرق ابلنسبة إىل الفطرة بني املعرفة واإلنكار، والتهويد وا
 . (3)ينبغي أن يقال: ُيسل مانه ويهودانه"

 
 

                                                           

 10/182جامع البيانالطبري، محمد بن جرير،  ((1

  (2658حديث) 675صنى كل مولود يولد على الفطرة،أخرجه مسلم  كتاب القدر، باب مع ((2

 .8/361 درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ((3



 

31 
 

 :أمثلة من طريقة القرآن يف تقرير العقيدة
متعددة يف تقرير العقيدة الصحيحة، ودعوة الناس  القرآن الكرمي أساليب متنوعة وطرقاا  سلك

ال يطول املقام، لإلميان ابهلل وحده، وترك الكفر ونبذ الشرك، مما يعسر معه اإلحاطة واالستقصاء لئ
لذا سيقتصر هذا املبحث على بعض األمثلة ـ دون استقصاء ـ لطريقة القرآن الكرمي يف الدعوة إىل 
اإلميان والتوحيد وتصحيح االعتقاد ابهلل تعاىل وما يتبع نلك من مسائل العقيدة، ونلك على النحو 

 اآليت:
 األمر ابإلميان ابهلل وحده: - 1

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُوا لَُهْم آِمنُوا بِ قال تعاىل:  ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممه الله

 .(1)أَْجٌر َكبِيرٌ 
ولَّى يقول تعاىل نكره: آمنوا ابهلل أيها الناس، فأقروا بوحدانيته وبرسوله حممد  قال الطربي:"

 ه فيما جاءكم به من عند هللا واتبعوه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه". فصدقو  اَّللَّ عليه وسلَّم
ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا الهِذي لَهُ ُمْلُك السهَماَواِت َواْْلَْرِض اَل  وقال سبحانه: قُْل يَا أَيَُّها النهاُس إِنِِّي َرُسوُل َّللاه

 ِ ِ َوَكِلَماتِِه َواتهبِعُوهُ لَعَلهُكْم إِلَهَ إِاله ُهَو يُْحيِي َويُِميُت فَآِمنُوا بِالله ِ الهِذي يُْؤِمُن بِالله يِّ ِ اْْلُمِِّ  َوَرُسوِلِه النهبِيِّ

 .(2)تَْهتَدُونَ 
يِّ  أخربهم أنه رسول هللا إليهم، مث أمرهم ابتباعه واإلميان به  " قال ابن كثري:   النهبِيِّ اْْلُمِِّ

تب املتقدمة فإنه مبعوث بذلك يف كتبهم، وهلذا أي الذي وعدمت به وبشرمت به يف الك
يِّ قال: ِ َوَكِلَماته :وقوله  النهبِيِّ اْْلُمِِّ أي يصدق قوله عمله وهو يؤمن مبا أنزل إليه  الهِذي يُْؤِمن بِالَله

 .(3)"أي الصراط املستقيملَعَلهُكْم تَْهتَدُونَ أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره َواتهبِعُوهُ من ربه
يقول جل ثناؤه: قل هلم: فصدقوا آبايت هللا الذي هذه وفته، وأقروا  قال الطربي:"

بوحدانيته، وأنه الذي له األلوهة والعبادة، وودقوا برسوله حممد ولَّى هللا عليه وسلَّم أنه مبعوث إىل 
 .(4)"خلقه، داع إىل توحيده وطاعته
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قًا ِلَما َمعَُكْم ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس يا أَيَُّها الهِذيَن أُوتُوا الْ وجل: وقال عز ْلنَا ُمَصدِِّ ِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزه

ِ َمْفعُواًل   .(1)ُوُجوًها فَنَُردهَها َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنها أَْصَحاَب السهْبِت َوَكاَن أَْمُر َّللاه
كتاب ابإلميان مبا نزل على رسوله حممد ولَّى هللا عليه يقول تعاىل آمراا أهل القال ابن كثري:"

وسلَّم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق األخبار اليت أبيديهم من البشارات ومتهدداا هلم إن مل 
قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس  ِمْن قَْبل أَْن نَْطِمس ُوُجوًها فَنَُردَِّها َعلَى أَْدبَارَها:يفعلوا بقوله

وهاا فطمسها هو ردها إىل األدابر وجعل أبصارهم من ورائهم، وحيتمل أن يكون املراد من قبل أن وج
.(2)"نطمس وجوهاا فال نبقي هلا مسعاا وال بصراا وال أنفاا، ومع نلك نردها إىل انحية األدابر

                                                           

 47 آية سورة النساء( (1
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 بيان أن اإلميان والتوحيد موافق للفطرة اليت فطر هللا تعاىل الناس عليها: -2
ِ ذَِلكَ   سبحانه:فقال  ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاه يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ َّللاه  فَأَقِْم َوْجَهَك ِللدِِّ

يُن اْلقَيُِِّم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل يَْعلَُمونَ   .(1)الدِِّ
يهتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِِّكْم  َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدَمَ  وقال تعاىل: ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُرِِّ

 .(2)قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنها ُكنها َعْن َهذَا َغافِِلينَ 
أو  أكانوا يهوداا  قال القامسي:" واملقصود من اآلية السابقة االحتجاج على املشركني ـ سواء

 .(3)نصارى أو غريهم ـ مبعرفتهم ربوبيته تعاىل معرفة فطرية الزمة هلم لزوم اإلقرار منهم والشهادة"
 مدح املؤمنني والثناء عليهم: -3

ة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنكَ كما قال تعاىل: ِر َوتُْؤِمنُوَن ُكْنتُْم َخْيَر أُمه

ِ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُونَ   .(4)بِالله
بن سعدي:"هذا تفضيل من هللا هلذه األمة هبذه األسباب اليت متيزوا الشيخ عبد الرمحن قال 

، ، وإرشاداا ، وحمبة للخري، ودعوة، وتعليماا اا حخري الناس للناس نص هبا وفاقوا هبا سائر األمم، وأهنم
بني تكميل اخللق والسعي يف منافعهم حبسب اإلمكان، وبني  عن املنكر، ومجعاا  ابملعروف، وهنياا  وأمراا 

 .(5)تكميل النفس ابإلميان ابهلل والقيام حبقوق اإلميان"
اِسُخوَن فِي وقال ربنا عز وجل: اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إَِلْيَك َوَما أُْنِزَل لَِكِن الره

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر أُولَئَِك  َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِالله اَلةَ َواْلُمْؤتُوَن الزه َسنُْؤتِيِهْم أَْجًرا ِمْن قَْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصه

 .(6)َعِظيًما
بن سعدي:"ملا نكر معايب أهل الكتاب، نكراملمدوحني منهم خ عبد الرمحن الشيقال 

اِسُخونَ فقال: أي: الذين ثبت العلم يف قلوهبم، ورسخ اإليقان يف أفئدهتم، فأمثر هلم  اْلِعْلمِ  فِي لِكِن الره
عمال الصاحلة من إقامة الصالة وإيتاء وأمثر هلم األ  قَْبِلكَ  ِمنْ  بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ اإلميان التام 
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ىل العبيد، وآمنوا إعلى اإلخالص للمعبود، واإلحسان  الزكاة اللذين مها أفضل األعمال، وقد اشتملت
 .(1)ابليوم اآلخر، فخافوا الوعيد ورجوا الوعد"

ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم الهِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِي  فقال تعاىل:نيوأثىن على املؤمن ِل َّللاه

ِ َوأُولَئَِك ُهُم اْلفَائُِزونَ   .(2)أَْعَظُم دََرَجةً ِعْندَ َّللاه
وهذا قضاء من هللا بني فرق املفتخرين الذين افتخر أحدهم ابلسقاية، واآلخر  قال الطربي:"

نكره: الذين آمنوا ابهلل: ودقوا بتوحيده ابلسدانة، واآلخر ابإلميان ابهلل واجلهاد يف سبيله. يقول تعاىل 
من املشركني، وهاجروا دور قومهم، وجاهدوا املشركني يف دين هللا أبمواهلم وأنفسهم، أعظم درجة عند 

 .(3)"هللا، وارفع منزلة عنده من سقاة احلاج وعمار املسجد احلرام وهم ابهلل مشركون
 الرتغيب يف اإلميان ووعده املؤمنني ابلفالح: -4

 .(4) قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ  فقال تعاىل:
قد أدرك الذين ودقوا هللا ورسوله  قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ يعين جل ثناؤه بقوله: قال الطربي:"

حممداا ولَّى هللا عليه وسلَّم، وأقروا مبا جاءهم به من عند هللا، وعملوا مبا دعاهم إليه مما مسى يف هذه 
 .(5)"لود يف جنات رهبم، وفازوا بطلبتهم لديهاآلايت، اخل
 الوعد ابهلداية: -5
اِلَحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهْم بِإِيَمانِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر فقال سبحانه:  إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

حال السعداء الذين آمنوا ابهلل وودقوا املرسلني، هذا إخبار عن .قال ابن كثري:" (6)فِي َجنهاِت النهِعيمِ 
حيتمل أن تكون "الباء" هاهنا سببية ، وامتثلوا ما أمروا، به فعملوا الصاحلات، أبنه سيهديهم إبمياهنم

بسبب إمياهنم يف الدنيا يهديهم هللا يوم القيامة على الصراط، حىت جيوزوه وخيلُصوا إىل أي فتقديره: 
قال: يكون هلم يَْهِديِهْم َربِّهْم بِإِيَمانِِهمْ كون لالستعانة، كما قال جماهد يف قوله: اجلنة. وحيتمل أن ت

: ميُثل له عمله يف وورة حسنة وريح طيبة إنا قام من قربه،  اآليةيف  وقال ابن ُجَرْيج.ميشون به نوراا 
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من بني  نوراا  فيجعل له ،يعارض واحبه ويبشره بكل خري، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أان عملك
والكافر مَيُْثُل له عمله يف وورة ،يَْهِديِهْم َربِّهْم بِإِيَمانِِهمْ يديه حىت يدخله اجلنة، فذلك قوله تعاىل: 

 .(1)"سيئة وريح منتنة فيالزم واحبه حىت يقذفه يف النار
 الوعد ابلوالية والنصرة: -6

ُ :فقال عز وجل ُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالهِذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُؤُهُم  َوِليُّ الهِذيَن آَمنُوا يُْخرِ َّللاه

 .(2)الطهاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ 
نصريهم وظهريهم، يتوالهم بعونه َمنُواَّللاه َوِليِّ الهِذيَن آقال الطربي:" يعين تعاىل نكره بقوله:

خيرجهم من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان. وإمنا عىن  يعين بذلكيُْخِرجُهْم ِمْن الظُّلَُماتوتوفيقه
ألن الظلمات حاجبة لألبصار  ؛للكفر مثالا  الظلمات يف هذا املوضع، الكفر. وإمنا جعل لظلماتاب

كفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق اإلميان والعلم عن إدراك األشياء وإثباهتا، وكذلك ال
فأخرب تعاىل نكره عباده أنه ويل املؤمنني، ومبصرهم حقيقة اإلميان وسبله  ،بصحته ووحة أسبابه

وحججه، وهاديهم، فموفقهم ألدلته املزيلة عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر،  وشرائعه
 .(3)أبصار القلوب" وظلم سواتر
 حفظ هللا ألوليائه ابلدفاع عنهم:  -7

ان  َكفُور  فقال تعاىل: َ اَل يُِحبُّ ُكله َخوه َ يُدَافُِع َعِن الهِذيَن آَمنُوا إِنه َّللاه  .(4)إِنه َّللاه
بن سعدي:"هذا إخبار، ووعد، وبشارة من هللا للذين آمنوا أن هللا الشيخ عبد الرمحن قال 

هم ـ بسبب إمياهنم ـ كل شر من شرور الكفار، وشرور وسوسة يدفع عنهم كل مكروه، ويدفع عن
الشيطان، وشرور أنفسهم، وسيئات أعماهلم وحيمل عنهم عند نزول املكاره ما ال يتحملون،فيخفف 

 .(5)عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه املدافعة والفضيلة حبسب إميانه، فمستقل ومستكثر"
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 حبته:إكرام هللا تعاىل هلم مب -8

ْحَمُن ُودًّاكما قال سبحانه: اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهُم الره  .(1)إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
يقول تعاىل نكره: إن الذين آمنوا ابهلل ورسله، وودقوا مبا جاءهم من عند  قال الطربي:"

ْحَمن ُودًّا َسيَْجعَُل لَُهمْ  رهبم، فعملوا به، فأحلوا حالله، وحرموا حرامه يف الدنيا، يف ودور عباده  الره
 املؤمنني.

قال: " الود من املسلمني يف الدنيا، والرزق احلسن، واللسان  ونكر بسنده عن ابن عباس
ْحَمن ُودًّاالصادق"، وعن جماهد، يف قوله:   .(2)"قال: حيبهم وحيببهم إىل خلقهَسيَْجعَُل لَُهْم الره

 تعاىل هلم:إخباره برفعة هللا  -9
ُ لَُكْم َوإِذَا قِ فقال تعاىل: ِذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاه

يَل يَا أَيَُّها اله

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجات   ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ َّللاه  .(3)َوَّللاه
يقول تعاىل نكره: يرفع هللا املؤمنني منكم أيها القوم بطاعتهم رهبم فيما أمرهم  قال الطربي:"

به من التفسح يف اجمللس إنا قيل هلم تفسحوا، أو بنشوزهم إىل اخلريات إنا قيل هلم انشزوا إليها، 
أهل اإلميان على املؤمنني الذين يؤتون العلم بفضل علمهم درجات، ويرفع هللا الذين أوتوا العلم من 

 ."(4)وإنا عملوا مبا أمروا به
 تبيني أوصاف أهل اإلميان: -10

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزادَتُْهمْ فقال سبحانه:  إِيَمانًا  إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن الهِذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاه

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن. أُولَئَِك ُهْم اْلُمْؤمِ  اَلة َوِممه نُوَن َحقًّا لَُهْم دََرَجاٌت ِعْند َوَعلَى َربِِِّهْم يَتََوكهلُوَن. الهِذيَن يُِقيُموَن الصه

 .(5) َربِِّهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ 

                                                           

 96آية  مريمسورة  ((1

 8/385جامع البيانالطبري،( (2

 11ة آية سورة المجادل ((3

 12/17 جامع البيانالطبري، ((4

 3-2اآليات سورة اْلنفال ((5



 

37 
 

، يرتتب عليه املدح كامالا   اإلميان قسمني: إمياانا بن سعدي:"ملا كان الشيخ عبد الرمحن قال 
اإللف الالم   إِنهَما اْلُمْؤِمنُونَ  دون نلك، نكر اإلميان الكامل فقال: والثناء، والفوز التام، وإمياانا 
 لالستغراق لشرائع اإلميان".

ألهنم مجعوا  ؛ قًّاُهْم اْلُمْؤِمنُوَن حَ  مث قال ـ رمحه هللا ـ:"أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات 
بني اإلسالم واإلميان، بني األعمال الباطنة، واألعمال الظاهرة، بني العلم والعمل، بني أداء حقوق هللا 

 وحقوق العباد. 
أي: عالية حبسب علو أعماهلم،   لَُهْم دََرَجاٌت ِعْند َربِِّهمْ  فقال: مث نكر ثواب املؤمنني حقاا 

وهو ما أعد هللا هلم يف دار كرامته، مما ال عني رأت، وال أنن   َوِرْزٌق َكِريمٌ لذنوهبم،  َوَمْغِفَرةٌ  و
 .(1)مسعت، وال خطر على قلب بشر"

 تبيني ما هلم من جزاء يف الدنيا واآلخرة: -11
َطيِِّبَةً َولَنَْجِزيَنهُهْم َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكر  أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاةً كما قال تعاىل:

 .(2)أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 
قال الطربي:"يقول تعاىل نكره: من عمل بطاعة هللا، وأوىف بعهود هللا إنا عاهد من نكر أو 

ة، يقول : وهو مصد ق بثواب هللا الذي وعد أهل طاعته على الطاع  َوُهَو ُمْؤِمن أنثى من بين آدم 
 .  فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة َطيِِّبَة وبوعيد أهل معصيته على املعصية؛ 

واختلف أهل التأويل يف الذي َعىن هللا ابحلياة الطيبة اليت وعد هؤالء القوم أن حُيِْيَيهموها، 
 نيا.قال: احلياة الطيبة: الرزق احلالل يف الد  فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة َطيِِّبَة : فعن ابن عباس

قال: فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة َطيِِّبَة أبن نرزقه القناعة، فعن علي:  فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة َطيِِّبَة وقال آخرون:
قال: احلياة الطيبة: القناعة. وقال آخرون: بل يعين ابحلياة الطيبة احلياة  ،القنوع، وعن احلسن البصري

يقول: من عمل عمالا  فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاة َطيِِّبَة ك يقول يف قوله:مؤمناا ابهلل عامالا بطاعته، فعن الضحا
واحلاا وهو مؤمن يف فاقة أو ميسرة، فحياته طيبة، ومن أعرض عن نكر هللا فلم يؤمن ومل يعمل 

 واحلاا، عيشته ضنكة ال خري فيها.
 : احلياة الطيبة السعادة.-منهم ابن عباس  –وقال آخرون 
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 .(1): بل معىن نلك: احلياة يف اجلنة"-نهم احلسن م –وقال آخرون 
وإمنا هي من ابب  ورجح ابن كثري أن احلياة الطيبة تشمل كل هذه املعاين فال تعارض بينها

والصحيح أن احلياة الطيبة تشمل هذا   كل عامل ضرب مثاالا للحياة الطيبة فقال:"اختالف التنوع، ف
 .(2)"الراحة من أي جهة كانتواحلياة الطيبة تشمل وجوه  "وقال:"كله

اِلَحاِت أَنه لَُهْم َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ُكلهَما وقال عز وجل: ِر الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه َوبَشِِّ

َرةٌ َوُهْم فِيَها  ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرة  ِرْزقًا قَالُوا َهذَا الهِذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِهِ  ُمتََشابًِها َولَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهه

 .(3)َخاِلدُونَ 
بن سعدي:"يف هذه اآلية نكر املبشر، واملبش ر به، والسبب املوول الشيخ عبد الرمحن قال 

ت، هلذه البشارة، فاملبشر هو الرسول ومن قام مقامه من أمته، واملبشر هم املؤمنون العاملون ابلصاحلا
واملبشر به هي اجلنات املوووفات بتلك الصفات، والسبب املوول لذلك وهو اإلميان والعمل 
الصاحل، فال سبيل إىل الووول إىل هذه البشارة إال هبما، وهذا أعظم بشارة حاولة على يد أفضل 

 .(4)اخللق، أبفضل األسباب"
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 النهي عن ضد اإلميان وهو الكفر والشرك: -11
َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى وَ فقال تعاىل:  اْعبُدُوا َّللاه

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السهبِيِل َوَما َملََكْت أَيْ  َ َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصه  اَل َمانُُكْم إِنه َّللاه

 .(1)يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا
يعين بذلك جل َواْعبُدُوا َّللاه َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا:القول يف أتويل قوله تعاىل قال الطربي:"

 ثناؤه: ونلوا هلل ابلطاعة، واخضعوا له هبا، وأفردوه ابلربوبية، وأخلصوا له اخلضوع والذلة، ابالنتهاء إىل
 2أمره، واالنزجار عن هنيه، وال حتملوا له يف الربوبية والعبادة شريكاا تعظمونه تعظيمكم إايه ".

أوغر، وال أكرب، ال  ، ال شركاا بن سعدي:"ينهى عن الشرك به شيئاا الشيخ عبد الرمحن قال 
 ، وال مواتا وال ضراا  ، وال غريهم من املخلوقني الذي ال ميلكون ألنفسهم نفعاا ، وال ولياا ، وال نبياا ملكاا 

، بل الواجب املتعني إخالص العبادة ملن له الكمال املطلق، من مجيع الوجوه، وله وال حياة وال نشوراا 
 3التدبري الكامل، الذي ال يشركه، وال يعينه عليه أحد".

ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب ا:سبحانه وقال َل َعلَى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِالله لهِذي نَزه

ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضله   .(4) َضاَلاًل بَِعيدًاالهِذي أَْنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن يَْكفُْر بِالله
: فقد نهب عن قصد السبيل، وجار فإنه يعينفَقَْد َضله َضاَلاًل بَِعيدًاوأما قول: قال الطربي:"

عن حمجة الطريق إىل املهالك نهاابا وجوراا بعيداا؛ ألن كفر من كفر بذلك خروج منه عن دين هللا 
الذي شرعه لعباده، واخلروج عن دين هللا: اهلالك الذي فيه البوار، والضالل عن اهلدى هو 

 5."الضالل
َ اَل يَْغِفُر أَنْ وقال تعاىل: ِ فَقَِد اْفتََرى  إِنه َّللاه يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِالله

 .(6)إِثًْما َعِظيًما
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قاا ِلمَ  ا قال الطربي:" يـَْعيِن ِبَذِلَك َجلَّ ثـََناُؤُه:اَي أَيـ َها الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاب آِمُنوا مبَا نـَزَّْلَنا ُمَصدِ 
َك الشِ ْرك ْم ، َوِإنَّ اَّللَّ اَل يـَْغِفر َأْن ُيْشَرك بِِه،فِإنَّ اَّللَّ اَل يـَْغِفر الشِ ْرك بِِه َواْلُكْفر ، َويـَْغِفر َما ُدون َنلِ َمَعكُ 

 .(1)"ِلَمْن َيَشاء ِمْن أَْهل الذُّنُوب َواآْلاَثم
يَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوَمن يَْكفُْر بِاإلِ وأكد تعاىل أن من مل يدن هبذا فعمله ابطل فقال:

بن سعدي:"أي: ومن كفر ابهلل تعاىل، وما الشيخ عبد الرمحن قال  (2)اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوُهوَ 
جيب اإلميان به، من كتبه ورسله، أو أي شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن ميوت على  

ئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ َوَمن يَْرتَِدْد مِ كفره، كما قال تعاىل: الدُّْنيَا  فِي نُكْم َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولََٰ

أي: الذين خسروا أنفسهم وأمواهلم وأهليهم يوم  اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوُهوَ ، قوله(3)َواآْلِخَرةِ 
 .(4)القيامة، وحصلوا على الشقاوة األبدية"

 الشرك وقبحه، واختالل عقول أصحابه وانتكاس فطرهم: يذكر مساوئ -12
ِ بَِزْعِمِهْم َوَهذَا ِلُشَركَ  قال تعاىل: ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواْْلَْنعَاِم نَِصيبًا فَقَالُوا َهذَا لِله ِ ِممه ائِنَا َوَجعَلُوا لِله

ِ َوَما كَ  ِ فَُهَو يَِصُل إِلَى ُشَرَكائِِهْم َساَء َما يَْحُكُمون. َوَكذَِلَك َزيهَن ِلَكثِير  فََما َكاَن ِلُشَرَكائِِهْم فاََل يَِصُل إِلَى َّللاه اَن لِله

 ُ َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قَتَْل أَْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم ِليُْردُوُهْم َوِليَْلبُِسوا َعلَْيِهْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء َّللاه

 .(5)ْفتَُرونَ يَ 
بن سعدي:"خيرب تعاىل عما عليه املشركون املكذبون للنيب ولى هللا الشيخ عبد الرمحن قال 

 م من سفاهة العقول، وخفة األحالم، واجلهل البليغ.عليه وسلَّ 
من خرافاهتم، لينبه بذلك على ضالهلم واحلذر منهم، وأن معارضة  وعد د تبارك وتعاىل شيئاا 

، فإهنم ال أهلية هلم يف مقابلة هاء للحق الذي جاء به الرسول، ال تقدح أوالا أمثال هؤالء السف
 .(6)احلق"
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ِ قُ وقال تعاىل: ُهْم َواَل يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهُؤاَلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْندَ َّللاه ِ َما اَل يَُضرُّ ْل َويَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َّللاه

َ بَِما اَل  ا يُْشِرُكونَ  أَتُنَبِِّئُوَن َّللاه  .(1)يَْعلَُم فِي السهَماَواِت َواَل فِي اْْلَْرِض ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه
قال ابن كثري:"ينكر تعاىل على املشركني الذين عبدوا مع هللا غريه ، ظانني أن تلك اآلهلة 

وال يقع شيء مما ،  فأخرب تعاىل أهنا ال تنفع وال تضر وال متلك شيئاا  تنفعهم شفاعتها عند هللا ،
قُْل أَتُنَبِِّئُوَن َّللاه بَِما اَل يَْعلَم فِي السهَمَوات َواَل فِي :؛ وهلذا قال تعاىل يزعمون فيها ، وال يكون هذا أبداا 

 . اْْلَْرض
معناه أختربون هللا مبا ال يكون يف السماوات وال يف األرض ؟ مث نزه نفسه  : ابن جرير وقال

ايُْشِرُكونَ  ، فقال: فرهمعن شركهم وكالكرمية   .(2)ُسْبَحانه َوتَعَالَى َعمه

ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اْْلَْرِض أَْم وقال سبحانه: قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الهِذيَن تَْدُعوَن ِمْن دُوِن َّللاه

ى بَيِِّنَة  ِمْنهُ بَْل إِْن يَِعدُ الظهاِلُموَن بَْعُضُهْم بَْعًضا إاِله لَُهْم ِشْرٌك فِي السهَماَواِت أَْم آتَْينَاُهْم ِكتَابًا فَُهْم َعلَ 

 .(3)ُغُروًرا
قال األلوسي:"واملعىن أن عبادة هؤالء إما ابلعقل، وال عقل حيكم بصحة عبادة من ال خيلق 

مر بعبادة جزءا ما من األرض، وال له شرك يف السماء، وإما ابلنقل ومل نؤت املشركني كتااب فيه األ
هؤالء.وملا نفى سبحانه ما نفى من احلجج يف نلك أضرب عز وجل عنه بذكر ما محلهم على 
الشرك، وهو تقرير األسالف لألخالف، وإضالل الرؤساء لألتباع ابهنم شفعاء عند هللا تعاىل يشفعون 

 .(4)هلم ابلتقرب هلم"
 رين للمشركني:يذكر اجلزاء السيئ والعقوابت العاجلة واآلجلة يف الدا -13
َب بِآيَاِت َربِِّنَا َونَُكوَن ِمَن سبحانه: قال َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النهاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُردُّ َواَل نَُكذِِّ

 .(5)اْلُمْؤِمنِينَ 
 يذكر تعاىل حال الكفار إنا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من قال ابن كثري:"

يَا لَْيتَنَا نَُردِّ َواَل  السالسل واألغالل ورأوا أبعينهم تلك األمور العظام واألهوال، فعند نلك قالوا:
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ب بِآيَاِت َربِّنَا َونَُكون ِمْن اْلُمْؤِمنِينَ  يتمنون أن يردوا إىل الدار ليعملوا عمالا واحلاا وال يكذبوا  نَُكذِِّ
 .(1)"آبايت رهبم ويكونوا من املؤمنني

قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعذَابًا ِمْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو يَْلبَِسُكْم ل تعاىل:قا

ُف اآْليَاِت لَعَلهُهْم يَْفقَُهونَ   .(2)ِشيَعًا َويُِذيَق بَْعَضُكْم بَأَْس بَْعض  اْنُظْر َكْيَف نَُصرِِّ
بن سعدي:"أي:هوتعاىل؛قادر على إرسال العذاب إليكم من كل لرمحن الشيخ عبد اقال 

ويذيق بعضكم أبس بعض أي: يف الفتنة، وقتل بعضكم بعضا،  أي: خيلطكم شيعاا   أَْو يَْلبَِسُكمْ  جهة
فهو قادر على نلك كله، فاحذروا من اإلقامة على معاويه، فيصيبكم من العذاب، ما يتلفكم 

أخرب أنه قادر على نلك، ولكن من رمحته أن رفع عن هذه األمة العذاب  وميحقكم، ومع هذا فقد
من فوقهم ابلرجم واحلصب وحنوه، ومن حتت أرجلهم ابخلسف، ولكن عاقب من عاقب منهم أبن 
أناق بعضهم أبس بعض، وسلط بعضهم على بعض، هذه العقوابت املذكورة عقوبة عاجلة يراها 

 .  (3)املعتربون، ويشعر هبا العاملون"
 بَأُْسنَا أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوُهْم نَائُِموَن.أََوأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَُهمْ  قال تعاىل: 

ِ إِاله اْلقَْوُم  ِ فاََل يَأَْمُن َمْكَر َّللاه  .(4)اْلَخاِسُرونَ ُضًحى َوُهْم يَْلعَبُوَن.أَفَأَِمنُوا َمْكَر َّللاه
قال الطربي:"يقول تعاىل نكره: أفأمن اي حممد هؤالء الذين يكذبون هللا ورسوله وجيحدون 
آايته استدراج هللا إايهم مبا أنعم به عليهم يف دنياهم من وحة األبدان ورخاء العيش كما استدرج 

ال أيمن نلك أن يكون يقول  ،الذين قص عليهم قصصهم من األمم قبلهم فإن مكر هللا ال أيمنه
 .(5)إال القوم اخلاسرون وهم اهلالكون" ،استدراجاا مع مقامهم على كفرهم وإورارهم على معصيتهم

ْرنَا إِلَى أََجل  قَِريب  نُِجبْ قال تعاىل:   َوأَْنِذِر النهاَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلعَذَاُب فَيَقُوُل الهِذيَن َظلَُموا َربهنَا أَخِِّ

ُسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل َما لَُكْم ِمْن َزَوال  دَْعَوتَ  هبِعِ الرُّ  .(6)َك َونَت
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َوأَْنِذِر  :ولَّى هللا عليه وسلَّمبن سعدي:"يقول تعاىل لنبيه حممد الشيخ عبد الرمحن قال 

ن األعمال املوجبة للعذاب الذي حني أي: وف هلم تلك احلال، وحذرهم م النهاَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلعَذَابُ 
ابلكفر والتكذيب وأنواع املعاوي اندمني على ما   فَيَقُوُل الهِذيَن َظلَُموا أييت يف شدائده وقالقله 

ْرنَا إِلَى أََجل  قَِريب   فعلوا، سائلني للرجعة يف غري وقتها  أي: ردان إىل الدنيا فإان قد أبصران   َربهنَا أَخِِّ
ُ يَْدُعو إِلَى دَاِر السهالمِ  ، دَْعَوتَكَ  نُِجبْ  وهذا كله ألمل التخلص من العذاب األليم، وإال فهم   َوَّللاه

أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن ، وهلذا يوخبون ويقال هلم:َولَْو ُردُّوا لَعَادُوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ كذبة يف هذا الوعد 

فها قد تبني لكم حنثكم يف إقسامكم، وكذبتم  ،عن الدنيا وانتقال إىل اآلخرة َوال  قَْبُل َما لَُكْم ِمْن زَ 
 .(1)فيما تدعون"
 ـ يدعوهم مبا خيوفهم من أحداث األمم وعقوابت الدنيا واآلخرة:14

ْن لَُكْم َوأَْرَسْلنَا أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرن  َمكهنهاُهْم فِي اْْلَْرِض قال عز وجل: َما لَْم نَُمكِِّ

ا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرنًا السهَماَء َعلَْيِهْم ِمْدَراًرا َوَجعَْلنَا اْْلَْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْنَشأْنَ

 .(2)آَخِرينَ 
: أمل ير هؤالء املكذبون آباييت، عليه وسلَّمولَّى هللا  حممد قال الطربي:"يقول تعاىل نكره لنبيه

القرون وهم األمم الذين وطأت هلم البالد واألرض  اجلاحدون نبوتك، كثرة من أهلكت من قبلهم من
 .(3)"مكم، وأعطيتهم فيها ما مل أعطكمل أوطئها ل وطاءة

ا َظلَُموقال تعاىل: ا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِِّنَاِت َوَما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلُكْم لَمه

 .(4)َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ 
أخرب تعاىل عما حل ابلقرون املاضية يف تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من  قال ابن كثري:"

 .(5)"البينات واحلجج الواضحات
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 عمه وبيان أامائه وصفاته:يدعوهم بذكر آالئه ون -15
ا يُْشِرُكوَن.أَْم َمْن َخلََق  قال عز وجل: ُ َخْيٌر أَمه ِ َوَساَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الهِذيَن اْصَطفَى آلله قُِل اْلَحْمدُ لِله

بَْهَجة  َما َكاَن لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلَهٌ  السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السهَماِء َماًء فَأَْنبَتْنَا بِِه َحدَائَِق ذَاتَ 

ِ بَْل ُهْم قَْوٌم يَْعِدلُوَن.أَْم َمْن َجعََل اْْلَْرَض قََراًرا َوَجعََل ِخاَللََها أَْنَهاًرا َوَجعََل َلَها رَ  َواِسَي َوَجعََل بَْيَن َمَع َّللاه

 ِ بَْل أَْكثَُرُهْم اَل يَْعلَُموَن.أَْم َمْن يُِجيُب اْلُمْضَطره إِذَا دََعاهُ َويَْكِشُف السُّوَء َويَْجعَلُُكْم  اْلبَْحَرْيِن َحاِجًزا أَإِلَهٌ َمَع َّللاه

ِ قَِلياًل َما تَذَكهُروَن.أَْم َمْن يَْهِديُكْم فِي ُظلَُماِت اْلبَرِِّ َواْلبَْحِر  يَاَح بُْشًرا  َوَمْن يُْرِسلُ ُخلَفَاَء اْْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاه الرِِّ

ُ اْلَخْلَق ثُمه يُِعيدُ  ا يُْشِرُكون. أَْم َمْن يَْبدَأ ُ َعمه ِ تَعَالَى َّللاه هُ َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السهَماِء بَْيَن يَدَْي َرْحَمتِِه أَإِلَهٌ َمَع َّللاه

ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُ   . (1)ْم َصاِدقِينَ َواْْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاه
يقول تعاىل آمراا رسوله ولَّى هللا عليه وسلَّم أن يقول " احلمد هلل " أي على  قال ابن كثري:"

نعمه على عباده من النعم اليت ال تعد وال حتصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى واألمساء 
سله وأنبياؤه الكرام عليهم من هللا احلسىن، وأن يسلم على عباد هللا الذين اوطفاهم واختارهم وهم ر 

 .(2).مث شرع تعاىل يبني أنه املنفرد ابخللق والرزق والتدبري دون غريه"أفضل الصالة والسالم
بن سعدي:"نكر ـ تعاىل ـ تفاويل ما به يعرف، ويتبني أنه اإلله الشيخ عبد الرمحن وقال 

 .(3)ل"املعبود، أن عبادته هي احلق، وأن عبادة ما سواه هي الباط
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 الثالثاملطلب 

 أثر العقيدة يف بناء الشخصية اإلسالمية
تقدم بيان مكانة العقيدة والتوحيد يف اإلسالم والقرآن الكرمي، ونكر بعض طرق القرآن الكرمي 
لتقرير العقيدة وترسيخ التوحيد، ونلك ملا للعقيدة واإلميان والتوحيد من أثر كبري يف بناء الشخصية 

 يزة، وسيعرض هذا املبحث لبيان بعض تلك اآلاثر احلميدة:اإلسالمية املتم
 أوالا: اآلاثر اإلمجالية:

تثمر العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني مثرات طيبة، وقطاف اينعة، تعود على الفرد 
ة إىل آاثر كلية إمجالية، وأخرى جزئي واجملتمع ابخلري العميم يف الدنيا واآلخرة، وميكن تقسيم هذه اآلاثر

 تفصيلية، فمن اآلاثر اإلمجالية:
 العقيدة اإلسالمية تعرف اإلنسان خبالقه وربه وإهله: -1

معرفة هللا تعاىل أساس اإلميان، وسر السعادة يف الدنيا واآلخرة، والقلوب مفتقرة إىل معرفته 
ت، قال سبحانه والتعلق به وحمبته وخوفه ورجائه أكثر من حاجتها للطعام والشراب وسائر الضروراي

اإلمام ابن القيم رمحه هللا:"ومعلوم أن حاجتهم إىل معرفة رهبم وفاطرهم فوق مراتب هذه احلاجات  
كلها، فإنه ال سعادة هلم وال فالح وال والح وال نعيم إال أبن يعرفوه ويعبدوه، ويكون هو وحده 

هبم، فمىت فقدوا نلك كانوا غاية مطلوهبم، وهناية مرادهم،  ونكره والتقرب إليه قرة عيوهنم، وحياة قلو 
 منهم يف العاجل وأسلم عاقبة يف اآلجل. أسوأ حاال من األنعام، وكانت األنعام أطيب عيشاا 

وإنا علم أن ضرورة العبد إىل معرفة ربه وحمبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت 
داها وأقرهبا، وبيان الرب تعاىل هلا الطرق املعرفة هلم نلك أيسر طرق العلم على اإلطالق، وأسهلها وأه

 .(1)فوق كل بيان"
َ َعلَى ُكِلِّ َشْيء  وقد جاءت اآلايت القرآنية تقرر هذا األول منها قوله تعاىل: ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه

َ قَْد أََحاَط بُِكِلِّ َشْيء  ِعْلًما َ يَْعلَُم َما ِلتَْعلَُمواْ أَنه  ذَِلكَ ، وقال تعاىل:(2)قَِديٌر َوأَنه َّللاه فِي السهَماَواِت َوَما  َّللاه
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َ بُِكِلِّ َشْيء  َعِليمٌ  فِي ِحيمٌ . اْلَْرِض َوأَنه َّللاه َ َغفُوٌر ره َ َشِديدُ اْلِعقَاِب َوأَنه َّللاه . وغريها من (1)اْعلَُمواْ أَنه َّللاه
 ايت اليت أيمر هللا تعاىل عباده أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه.اآل

وضح اإلمام ابن القيم هذا املنهج القرآين يف تعريف العباد برهبم أبمسائه احلسىن ووفاته وي
العليا فيقول:" أتمل خطاب القرآن جتد ملكاا له امللك كله، وله احلمد كله، أزم ة األمور كلها بيده، 

مملكته، عاملاا مبا  ومصدرها منه، ومرد ها إليه، مستوايا على سرير ملكه، ال ختفى عليه خافية يف أمصار
نفوس عبيده، مطلعاا على أسرارهم وعالنيتهم، منفرداا بتدبري اململكة، يسمع، ويرى، ويعطي، يف 

ومينع، ويثيب، ويعاقب، ويكرم، ويهني، وخيلق، ويرزق، ومييت، وحييي، ويقدر، ويقضي، ويدبر 
إال إبننه، وال تسقط ورقة إال  األمور انزلة من عنده دقيقها وجليلها، وواعدة إليه ال تتحرك يف نرة

 بعلمه.
فتأمل كيف جتده يثين على نفسه، وميجد نفسه، وحيمد نفسه، وينصح عباده، ويدهلم على ما 
فيه سعادهتم وفالحهم، ويرغبهم فيه، وحيذرهم مما فيه هالكهم، ويتعرض إليهم أبمسائه ووفاته، 

 ويتحبب إليهم بنعمه وآالئه.
مرهم مبا يستوجبون هبا متامها، وحيذرهم من نقمه. ويذكرهم مبا أعد فيذكرهم بنعمه عليهم، وأي

هلم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد هلم من العقوبة إن عصوه، وخيربهم بصنعه يف أوليائه وأعدائه، 
 وكيف كانت عاقبة هؤالء وهؤالء.

م، وقبيح ويثين على أوليائه بصاحل أعماهلم، وأحسن أووافهم، ويذم أعداءه بسيء أعماهل 
ب عن شبه أعدائه أحسن األجوبة، ويصدق يوفاهتم.ويضرب األمثال، وينوع األدلة والرباهني، وجي

الصادق، ويكذب الكانب، ويقول احلق، ويهدي السبيل. ويدعو إىل دار السالم، ويذكر أووافها 
ده فقرهم إليه، وحسنها ونعيمها، وحيذر من دار البوار، ويذكر عذاهبا، وقبحها وآالمها، ويذكر عبا

وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأهنم ال غىن هلم عنه طرفة عني، ويذكر غناه عنهم وعن مجيع 
املوجودات، وأنه الغين بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقري إليه بنفسه، وأنه ال ينال أحد نرة 

 ال بعدله وحكمته.من اخلري فما فوقها إال بفضله ورمحته، وال نرة من الشر فما فوقها إ
فإنا شهدت القلوب من القرآن ملكاا عظيماا، رحيماا، جواداا، مجيالا، هذا شأنه؛ فكيف ال 
حتبه، وتنافس يف القرب منه، وتنفق أنفاسها يف التودد إليه، ويكون أحب إليه من كل سواه، ورضاه 
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ق إليه، واألنس به؛ هو آثر عندها من رضا كل ما سواه؟! وكيف ال تلهج بذكره، ويصري حبه، والشو 
 . (1)ها؛ حبيث إن فقدت نلك فسدت وهلكت ومل تنتفع حبياهتا"ؤ غذاؤها وقوهتا ودوا

 العقيدة اإلسالمية تبني لإلنسان غاية وجوده: -2
تعرف العقيدة اإلسالمية اإلنساَن بغاية وجوده، ومهمته يف هذه احلياة، فهو مل خُيلق عبثاا،  

عبادة هللا تعاىل هي الغاية العظمى واحلكمة العليا من خلق اإلنسان، قال ولن يرتك سدى، فالقيام ب
ما خلقت اجلن واإلنس إال  ، قال اإلمام الطربي:"إِاله ِليَْعبُدُونِ  اْلِجنه َواِْلْنسَ  َوَما َخلَْقتُ تعاىل:

 2".طوعاا وكرهاا إال ليقروا ابلعبودية  ونقل عن ابن َعبَّاس أنه قال:"لعبادتنا، والتذلل ألمران"، 
َوإِْذ قَاَل َربَُّك وعمارة الكون ابخلري والعدل والرمحة من مقاود اخللق واإلجياد، قال تعاىل:

، قال األلوسي:"ومعىن كونه خليفة؛ أنه خليفة هللا تعاىل يف اْْلَْرِض َخِليفَةً  فِي ِلْلَماَلئَِكِة إِنِِّي َجاِعلٌ 
األرض، وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره  استخلفهم يف عمارة ،أرضه، وكذا كل نيب

فيهم ال حلاجة به تعاىل، ولكن لقصور املستخلف عليه ملا أنه يف غاية الكدورة والظلمة اجلسمانية، 
 .(3)وناته تعاىل يف غاية التقديس"

أانس بضالهلم عن خالقهم وجهلهم بسر وجودهم، فساروا يف األرض بال غاية وال  يوكم شق
يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إاِله َكاْْلَْنعَاِم بَْل ُهْم  أَوْ  أَْم تَْحَسُب أَنه أَْكثََرُهْم يَْسَمعُونَ ، كما ووفهم هللا تعاىل بقوله:هدف

، قال األلوسي:" أي ما هم يف عدم االنتفاع مبا يقرع آناهنم من قوارع اآلايت، وانتفاء التدبر (4)أََضلُّ 
بَْل ُهْم  ل البينات إال كالبهائم اليت هي مثل يف الغفلة وعلم يف الضاللة مبا يشاهدونه من الدالئ

، ملا أهنا تنقاد لصاحبها الذي يتعهدها، وتعرف من حيسن إليها ومن يسىء  َسبِياًل منها  أََضلُّ 
ا، إليها، وتطلب ما ينفعها وجتتنب ما يضرها، وهتتدي ملراعيها ومشارهبا وأتوي إىل معاطنها ومرابضه

وهؤالء ال ينقادون لرهبم سبحانه وخالقهم ورازقهم، وال يعرفون إحسانه تعاىل إليهم من إساءة 
الشيطان املزين هلم اتباع الشهوات الذي هو عدو مبني، وال يطلبون الثواب الذي هو أعظم املنافع، 

ع اهلين واملورد وال يتقون العقاب الذي هو أشد املضار واملهالك، وال يهتدون للحق الذي هو املشر 
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القرتاف  مستوجباا  الكتساب اخلري مل تعتقد ابطالا  مستتبعاا  العذب الروي، وألهنا إن مل تعتقد حقاا 
الشر، خبالف هؤالء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور، وألن أحكام جهالتها 

دية إىل ثوران الفتنة والفساد وضاللتها مقصورة على أنفسها ال تتعدى إىل أحد، وجهالة هؤالء مؤ 
وألهنا غري معطلة لقوة من القوى  ؛وود الناس عن سنن السداد وهيجان اهلرج واملرج فيما بني العباد

املودعة فيها بل وارفة هلا إىل ما خلقت له، فال تقصري من قبلها يف طلب الكمال، وأما هؤالء فهم 
 . (1)اليت فطر الناس عليها" معطلون لقواهم العقلية، مضيعون للفطرة األولية

 اإلنسان مبصريه: ئالعقيدة اإلسالمية تنب -3
من احلقائق الكربى اليت يقررها القرآن الكرمي قضية املوت والبعث واحلساب واجلزاء، وهذا 

من أركان اإلميان وأوول الدين، "ألن اإلميان ابلرجعة إىل احلياة، مث اخللود بعد نلك  مهماا  ميثل جانباا 
ري لتقومي مسار اإلنسان، فاإلنسان مركوز يف أعماق نفسه حب اخللود والبقاء، والكفر ابلبعث ضرو 

 يف مسرية البشرية يف احلياة. والنشور حيدث شقوة للنفوس البشرية، كما حيدث احنرافاا 
إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إىل احلياة يبدؤون ابلنواح احلزين على حياهتم اليت 

تناقص يف كل حلظة متضي، وقد يسلمهم هذا إىل العزلة واألمل حىت يوافيهم املوت، وبعضهم تتالشى وت
يسارع إىل اقتناص امللذات والشهوات، كأمنا هم يف وراع مع الزمن خيشون أن متضي أايمهم وملا 

 يشبعوا من مباهج احلياة.
يما بعد حياتنا هذه، وإن وجودان القصرية يف هذه الدنيا نات قيمة كبرية يف مساران ف ةإن فرت 

طريق السعادة األبدي الذي يوول إىل اخللود يف دار اخللود مرهون بتحقيقنا الرقي احلقيق يف أنفسنا 
 ويف اآلخرين.

وملا كان االرتباط بني حياتنا هذه وحياتنا األخرى وثيقا، إن كانت هذه احلياة مبثابة احلرث 
ته األخرى ما اكان البد لإلنسان من أن يعلم عن حي  والزرع، وكانت تلك مبثابة اجلين واحلصاد،

 .(2)"وفضالا  يدعوه لالستعداد هلا، وإقامة حياته الدنيا على النمط الذي حيقق له يف اآلخرة خرياا 
وهلذا جاء يف آايت كثرية اقرتان اإلميان ابهلل ابإلميان ابليوم اآلخر، وكذلك ارتباط اإلميان 

واألخالق احلميدة، وبيان أن سبب بعض االحنرافات إمنا هو لضعف ابليوم اآلخر ابلعمل الصاحل 
                                                           

 19/34 وح المعانيراْللوسي،  ((1

 م1988، 2، مكتبة الفالح، الكويت، ط6ص  القيامة الصغرىاْلشقر، د. عمر سليمان، اليوم اآلخر ـ  ((2
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اإلميان ابليوم اآلخر أو لعدمه، مما يؤكد أمهية اإلميان ابليوم اآلخر يف ترسيخ معامل الشخصية 
 اإلسالمية ومحايتها من الزوال أو االحنراف.

  العقيدة اإلسالمية شرط قبول األعمال: -4
لصاحلة متوقف على ثبوت اإلميان ووحة العقيدة وسالمة التوحيد، قبول األعمال واألقوال ا

ً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهوَ قال تعاىل:  ، وقال تعاىل:(1)اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  فِي َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإلسالم ِدينا
ِ  تُْقبَلَ  َوَما َمنَعَُهْم أَنه:، وقال سبحان(2)َوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ  ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم إِاله أَنهُهْم َكفَُروا بِالله

اَلةَ إاِله َوُهْم ُكَسالَىَٰ َواَل يُنِفقُوَن إاِله َوُهْم َكاِرُهونَ   .(3)َوبَِرُسوِلِه َواَل يَأْتُوَن الصه
جدعان كان يف اجلاهلية يصل  قالت: قلت: اي رسول هللا، ابن رضي هللا َعنهاوعن عائشة

:" ال ينفعه، إنه مل يقل يوماا: رب ولَّى هللا عليه وسلَّم الرحم ويطعم املسكني، فهل نلك انفعه ؟ قال
 .(4)اغفر يل خطيئيت يوم الدين "

 فإنا عرف اإلنسان أن سعيه مرتبط بعقيدته، وأن جزاءه متوقف على إميانه، أورثه نلك إمياانا 
 لق وهو ما حيقق مقصود الشخصية اإلسالمية املتميزة. واستقامة وحسن خ

  العقيدة اإلسالمية ترسخ املراقبة وتوقظ الضمري: - 5
ُ  أَوْ  ُصدُوِرُكمْ  فِي تُْخفُوا َما إِنْ  قُلْ قال تعاىل: َ ، وقال سبحانه:(5)تُْبدُوهُ يَْعلَْمهُ َّللاه َواْعلَُموا أَنه َّللاه

ي يف نفسه الضمري الواعي ي، فالقرآن الكرمي يريب يف املسلم املراقبة، وحي(6)ُكْم فَاْحذَُروهُ يَْعلَُم َما فِي أَْنفُسِ 
 الذي حيمله على فعل اخلري واجتناب الشر والتحلي مبحاسن األخالق واآلداب.

 العقيدة اإلسالمية تورث العزة والكرامة: -6
من املخلوقني واآلهلة الباطلة، ويشعر فإن التوحيد الصايف حيرر اإلنسان من التعلق بغري هللا  

اإلنسان بعزته وكرامته، إن هو عابد هلل تعاىل وحده، فال سلطان ألحد عليه، وقد حترر عقله من 

                                                           

 85 آية سورة آل عمران ((1

 5آية  سورة المائدة ((2

 53آية  سورة التوبة ((3
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اخلرافات واخلزعبالت والرتهات، فهو الخياف إال من هللا، وال يرجو إال هللا، وال يتعلق بغري هللا، وهذه 
 .(1)وفضائله التوحيد اتر من أعظم مث

ة وقوله تعاىل: ويبني ابن كثري أن سبيل العزة هو طاعة هللا تعاىل فيقول:" َمْن َكاَن يُِريد اْلِعزه

ة َجِميعًا  أي من كان حيب أن يكون عزيزاا يف الدنيا واآلخرة فليلزم طاعة هللا تعاىل فإنه  (2)فَِللهِه اْلِعزه
َمْن أنه قال: ة وله العزة مجيعاا"، ونقل عن قتادةحيصل له مقصوده؛ ألن هللا تعاىل مالك الدنيا واآلخر 

ِ َجِميعًا  ة لِله ة فَإِنه اْلِعزه  .(3)"أي: فليتعزز بطاعة هللا عز وجل َكاَن يُِريد اْلِعزه
 اثنياا: اآلاثر التفصيلية:

على  للعقيدة والتوحيد آاثر تفصيلية على عبادة اإلنسان وسلوكه وأخالقه، مما ينعكس حتماا 
 ، وهذه اآلاثر مرتبطة أبركان اإلميان على النحو اآليت:صيته ويورثه استقامة ومتيزاا شخ

 من مثرات اإلميان ابهلل تعاىل: -1
 ، وال يعبد غريه.األوىل: حتقيق توحيد هللا تعاىل حبيث ال يتعلق بغريه رجاء، وال خوفاا 

 ووفاته العليا.الثانية: كمال حمبة هللا تعاىل، وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن 
 الثالثة: حتقيق عبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما هنى عنه.

 من مثرات اإلميان ابملالئكة: -2
 األوىل: العلم بعظمة هللا تعاىل، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق.

ئكة من يقوم الثانية: شكر هللا تعاىل على عنايته ببين آدم، حيث وكل هبم من هؤالء املال
 حبفظهم، وكتابة أعماهلم، وغري نلك من مصاحلهم.

 الثالثة: حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة هللا تعاىل.
 من مثرات اإلميان ابلكتب: -3

 األوىل: العلم بعناية هللا تعاىل بعباده حيث أنزل لكل قوم كتااب يهديهم به.

                                                           

،دار 46ص ريب شرح العقيدة الطحاويةقالآللئ البهية في تالخميس، د. محمد بن عبد الرحمن، ((1

 2010، 1الصديق، السعودية،ط

 10آية ة فاطرسور( (2

 548/ 3 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((3
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ه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم، كما قال الثانية: العلم حبكمة هللا تعاىل يف شرع
 .(1)ِلُكل ِّ َجعَْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجاتعاىل:

 من مثرات اإلميان ابلرسل: -4
هدوهم إىل وراط هللا ياألوىل: العلم برمحة هللا تعاىل وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ل

 ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة نلك. ؛تعاىل، ويبينوا هلم كيف يعبدون هللا
 الثانية: شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى.

ألهنم رسل  ؛بة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم، والثناء عليهم مبا يليق هبمالثالثة: حم
 وألهنم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده. ؛هللا تعاىل

 ليوم اآلخر:من مثرات اإلميان اب -5
 األوىل: الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء ثواب نلك اليوم.

 الثانية: الرهبة من فعل املعصية والرضى هبا خوفا من عقاب نلك اليوم.
 الثالثة: تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا.

 من مثرات اإلميان ابلقدر: -6
ألن   ؛عتماد على هللا تعاىل عند فعل األسباب حبيث ال يعتمد على السبب نفسهاألوىل: اال

 كل شيء بقدر هللا تعاىل.
ألن حصوله نعمة من هللا تعاىل مبا قدره  ؛الثانية: أن ال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده

 من أسباب اخلري والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.
نينة والراحة النفسية مبا جيري عليه من أقدار هللا تعاىل فال يقلق بفوات حمبوب، الثالثة: الطمأ

أو حصول مكروه، ألن نلك بقدر هللا الذي له ملك السموات واألرض، وهو كائن ال حمالة، ويف 
ِصيبَة  فِي اْْلَْرِض َواَل فِي أَنفُِسُكْم إِاله فِي نلك يقول هللا تعاىل: ن قَْبِل أَن نهْبَرأََها إِنه َما أََصاَب ِمن مُّ ِكتَاب  مِِّ

ُ اَل يُِحبُّ  ِ يَِسيٌر . ِلَكْياَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َوَّللاه  .(2)ُكله ُمْختَال  فَُخور  ذَِلَك َعلَى َّللاه

                                                           

 48سورة المائدة: ((1

  23 ،22اآليات سورة الحديد ((2
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 املبحث الثاين
 العبادة والعمل الصاحل

بال أسوار وال ملوك وال ثروة وال آداب وال  ملمكن أن جند مدانا من ا"قال بعض املؤرخني:
 .(1)مسارح، ولكن مل ير إنسان قط مدينة بال معبد، أو ال ميارس أهلها العبادة"

يف حياة الناس، وإمنا هي من ضرورايت احلياة اإلنسانية والوجود  هامشياا  فالعبادة ليست أمراا 
ة هبذا األمر، وجاءت نصوص كثرية لتضبط عالقة اإلنسان البشري، وهلذا أوىل الدين عناية كبري 

خبالقه، وتنظم أعماله اليت يتقرب هبا إىل ربه، لتحقق العبادة غايتها املشروعة، وينال املكلف الثمرات 
تباع، الطيبة املباركة من شجرة العبادة اليانعة اليت إنا قامت على ساق اإلخالص، وأحيطت بسور اإل

 التقوى واالستقامة وكل خلق كرمي. –إبنن هللا تعاىل  –نافع أمثرت وسقيت ابلعلم ال
 املطلب األول
 تعريف العبادة

 لغة:يف ال: تعريف العبادة املسألة األوىل
ـــــــادة  ـــــــودة والعب ـــــــة والعب ـــــــد، جـــــــاء يف القـــــــاموس احملـــــــيط: العبديـــــــة والعبودي العبـــــــادة مصـــــــدر عب

وع والــــــــذل ( والتعبيــــــــد ) التــــــــذليل (، ، ويف لســــــــان العــــــــرب: أوــــــــل العبوديــــــــة ) اخلضــــــــ(2) )الطاعــــــــة(
قـــــد وطئتـــــه األقـــــدام، والبعـــــري املعبـــــد املـــــذلل ابلقطـــــران، وعبـــــد ت  يقـــــال: طريـــــق معبـــــد إنا كـــــان مـــــذلالا 

 .(3) اإنا نللته واختذته عبدا  فالانا 
 :صطالحيف اال:تعريف العبادة ةثانياملسألة ال

 للعبادة يف االستعمال الشرعي معنيان:
  األعم: هي عمل العبد اإلرادي املوافق لطلب املعبود.أوال: العبادة ابملعىن

فالعبادة ابملعىن األعم تشمل مجيع أعمال العبد اإلرادية؛ قلبية كانت أم سلوكية، فإنا كان 
، وإنا كان عمله خمالفا لطلب املعبود  واحلاا  لطلب املعبود كان عمله طاعة وعمالا  عمل العبد موافقاا 

                                                           

العبادة في ، انظر: القرضاوي، د. يوسف، )قالها المؤرخ اإلغريقي )بلوتارك ((1

 م1993 ،24،مؤسسة الرسالة،بيروت، ط131،صاإلسالم

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 378،مادة)عبد( صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  ((2

 م2،1987ط

 هـ1405،نشر أدب الحوزة، إيران،3/270، مادة)عبد( ربلسان العابن منظور، محمد بن مكرم،  ((3
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بـ ) اإلرادية ( لتخرج األعمال العادية اجلبلية اليت ال يالحظ معها املرء  كان معصية وغري واحل.وقيد
 .(1)املوافقة ألمر املعبود وهنيه

ومن هذا القبيل تعريف شيخ اإلسالم للعبادة حيث قال:" العبادة اسم جامع لكل ما حيبه  
 .(2)هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة "

ظاهرة:الصالة والزكاة والصيام واحلج وودق احلديث وأداء األمانة وبر فمثال األعمال ال
 الوالدين وولة األرحام والوفاء ابلعهود واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد.

ومثال األعمال الباطنة: حب هللا ورسوله وخشية هللا واإلانبة إليه وإخالص الدين له والصرب 
 .(3)بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واخلوف من عذابه حلكمه والشكر لنعمه والرضى

اثنيا: العبادة ابملعىن األخص: وهي األعمال اخلاصة احملددة اليت كلف العبد ابلقيام هبا 
 وهي ) الشعائر التعبدية (.

ونلك مثل الصالة والصيام والزكاة واحلج وما يلحق هبا كاألنان وحنو نلك، وإمنا خصت 
مهيتها من جهة، وإلشعارها اآلخرين بعبودية املرء القائم هبا من جهة أخرى، ومن هنا  مبعىن خاص أل

 كانت العبادة ابملعىن األخص حتمل معىن الغاية والوسيلة يف آن واحد:
فهي )غاية( يف حد ناهتا ألهنا قربة وطاعة هلل وخضوع عملي له، وهي)وسيلة( ملا حتتوي عليه 

 .(4)به من مترين على اخلضوع وإشعار
وحبث الفقهاء العبادات يف كتبهم إمنا كان من هذه اجلهة ـ أي املعىن األخص ـ من حيث 

 .(5)مقوماهتا ومبطالهتا
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 املطلب الثاين

 منزلة العبادة يف القرآن الكرمي
العبادة هي الغاية احملبوبة هلل تعاىل املرضية عنده، اليت خلق اخللق ألجلها كما قال تعاىل: 

 َْنَس إِاله ِليَْعبُدُونِ َوَما َخل ، وهبذه الغاية الكرمية أرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال (1)ْقُت اْلِجنه َواإْلِ
َ َواْجتَنِبُوا الطهاُغوتَ  فِي َولَقَْد بَعَثْنَاتعاىل: ة  َرُسواًل أَِن اْعبُدُوا َّللاه ، وهبا ووف مالئكته وأنبياءه (2)ُكِلِّ أُمه

، (3)السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ِعندَهُ اَل يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِِه َواَل يَْستَْحِسُرونَ  َمن فِي َولَهُ فقال تعاىل:
ْحَمِن الهِذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم تعاىل: ونعت هبا وفوة خلقه فقال َوِعبَادُ الره

 . (4)ًمااْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَل 
يف أكمل أحواله، فقال عنه ولَّى هللا عليه وسلَّم  وقد ووف هللا سبحانه ابلعبادة نبيه الكرمي

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الهِذي بَاَرْكنَا  ِمنَ  ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْياًل اإلسراء: ميف مقا

ا قَاَم وقال يف مقام الدعوة:(6)فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحىعنه يف مقام اإلحياء: ، وقال(5)َحْولَهُ  َوأَنههُ لَمه

ِ يَدُْعوهُ َكادُوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَدًا  .(7)َعْبدُ َّللاه
إِنه  تَِجْب لَُكمْ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَسْ وقد نم  هللا تعاىل املستكربين عن عبادته فقال سبحانه:

 .(8)الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنهَم دَاِخِرينَ 
والدين كله داخل يف العبادة كما دل على نلك حديث جربيل الطويل وفيه سأل جربيل النيب 

حلديث:"فإنه جربيل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان فأجابه وقال يف آخر اولَّى هللا عليه وسلَّم 
 .(9)أاتكم يعلمكم دينكم "
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ومن هنا فإن دين  ،فالدين يف حقيقته متضمن معىن اخلضوع والذل الذي هو حقيقة العبادة
 .(1)هللا تعاىل هو عبادته وطاعته واخلضوع له 

وللعبادة ركنان تقوم عليهما ومها )كمال اخلضوع مع كمال احلب(، قال شيخ اإلسالم ابن 
عبادة املأمور هبا تتضمن معىن الذل ومعىن احلب، فهي تتضمن غاية الذل هلل تعاىل بغاية تيمية:"ال
 .(2)احملبة له"

 ويقول الشيخ مبينا ترابط هذين العنصرين: "ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابداا 
هلذا ال يكفي له، كما قد حيب الرجل ولده ووديقه، و  له، ولو أحب شيئا ومل خيضع له مل يكن عابداا 

وأن يكون هللا  أحدمها يف عبادة هللا تعاىل، بل جيب أن يكون هللا تعاىل أحب إىل العبد من كل شئ،
أعظم عنده من كل شئ، بل ال يستحق احملبة واخلضوع التام إال هللا، وكل ما أحب لغري هللا فمحبته 

 .(3)فاسدة، وما عظم بغري أمر هللا فتعظيمه ابطل "
ال تصح إال هبا كما قال شيخ اإلسالم:" مجاع الدين أوالن؛ أن  للعبادة شروطاا وال خيفى أن 

ال نعبد إال هللا، وال نعبده إال مبا شرع ال نعبده ابلبدع، ونلك حتقيق الشهادتني؛ ففي األوىل: أن ال 
مره، وقد بني هو رسوله املبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خربه وأن نطيع أ نعبد إال إايه، والثانية: أن حممداا 

لنا ما نعبد هللا به، وهناان عن حمداثت األمور وأخرب أهنا ضاللة، وكما أننا مأمورون أن ال خناف إال 
هللا، وال نتوكل إال على هللا، وال نرغب إال إىل هللا، وال نستعني إال ابهلل، وأن ال تكون عبادتنا إال هلل، 

أسى به، فاحلالل ما أحله، واحلرام ما حرمه والدين فكذلك حنن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونت
 .(4)ما شرعه"

ابلعبودية إال أبولني عظيمني؛  ويقول ابن القيم:"إنا عرف هذا فال يكون العبد متحققاا 
 .(5)، والثاين: اإلخالص للمعبود"ولَّى هللا عليه وسلَّمأحدمها: متابعة الرسول 
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َ ُمْخِلِصيَن وَ وله تعاىل:فاألول األول: وهو )اإلخالص( دل عليه ق َما أُِمُروا إِاله ِليَْعبُدُوا َّللاه

 .(1)ُحنَفَاءَ  الِدِّينَ  لَهُ 
ُ واألول الثاين: وهو )االتباع( دل عليه قوله تعاىل: َ فَاتهبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاه قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاه

 .(2)َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ 
 ب الثالثاملطل

 ة يف بناء الشخصية اإلسالميةادأثر العب
لنعمائه اليت ال  ألمر هللا، وأداء حلقه على عباده، وشكراا  األول يف العبادة أهنا تؤدى امتثاالا 

تنكر، وليس من الالزم أن يكون هلذه العبادة مثرات ومنافع يف حياة اإلنسان املادية، وليس من 
ها عقل اإلنسان احملدود حبيث يتوقف امتثاله على إدراكه لتلك الضروري أن يكون هلا حكمة يدرك

 الثمرات وتلك احلكمة.
َوُهَو الهِذي فاألول يف العبادة أهنا ابتالء لعبودية اإلنسان لربه كما قال تعاىل:

، فال معىن ألن (3)ُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ِستهِة أَيهام  َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء ِليَْبلُوَ  فِي َواْْلَْرضَ  السهَماَواتِ  َخلَقَ 
يدرك اإلنسان السر يف كل تفصيالهتا، فالرب رب أيمر وينهى، والعبد عبد ميتثل وينتهي، وما أسعد 

 اإلنسان حني يدرك هذه احلقيقة ويقف عندها.
راك احلكمة ولو كان اإلنسان ال يعبد هللا إال مبا يوافق عليه عقله احملدود فإنا عجز عن إد

والسر يف جزئية أو أكثر من جزئيات التكاليف أعرض وأنى جبانبه لكان يف هذه احلال )عبد عقله 
 .(4)وهواه ( ال )عبد ربه ومواله ( 

إن العبادات لصحة قلب اإلنسان كاألدوية  "يف كتابه ) املنقذ من الضالل (: يقول الغزايل
وسر تركيبه إال الطبيب أو العامل الذي اختص  لصحة بدنه، وليس كل إنسان يعرف خواص الدواء

مبعرفته،وكل مريض يقلد الطبيب فيما يصف له من الدواء و ال يناقشه فيه، قال: فكذلك ابن يل 
على الضرورة أن أدوية العبادات حبدودها ومقاديرها احملدودة املقدرة من جهة األنبياء ال يدرك وجه 
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فيها تقليد األنبياء الذين أدركوا تلك اخلواص بنور النبوة ال  أتثريها ببضاعة عقل العقالء، بل جيب
 ببضاعة العقل.

وكما أن اختالف األدوية يف املقدار والوزن والنوع ال خيلو من سر هو من قبيل اخلواص، 
فكذلك العبادات اليت هي أدوية داء القلوب مركبة من أفعال خمتلفة النوع واملقدار حىت إن السجود 

، ووالة الصبح نصف والة العصر يف املقدار، فال خيلو عن سر من األسرار، وهو من ضعف الركوع
 .(1)"قبيل اخلواص اليت ال يطلع عليها إال بنور النبوة

ومع نلك فقد اجتهد العلماء يف الووول إىل بعض وظائف العبادة والثمرات اليت حتققها يف 
 الفرد واجملتمع، ومن تلك الوظائف:

 عبودية هلل تعاىل والتقرب منه:أوال: حتقيق ال
العبادة تقوي ولة العبد خبالقه وتنمي احلب بينه وبني هللا تعاىل، وتؤهله حلب هللا له، وتشعر 

تعرض وتزول، وإمنا هي اتباع  تؤدى وال أحواالا  اا املرء برضا هللا عنه، فهي ليست كلمة تقال وال طقوس
وال  ، وهذا معىن قول احلسن:" ليس اإلميان ابلتمينانبع عن حب وشعور ابحلاجة إىل رضا هللا تعاىل
 .(2)ابلتحلي، ولكن ما وقر يف القلب وودقه العمل"

 اثنيا: تزكية النفس وتطهريها:
العبادة سبب عظيم لتهذيب النفوس البشرية من الذنوب واملعاوي واألمراض اليت تطرأ عليها 

من خالل نصوص كثرية تربط بني العبادة  ضحاا واألخالق الرديئة اليت تنطبع هبا، وهذا ما يظهر وا
أَْمَواِلِهْم  ِمنْ  ُخذْ ، وقوله:(3)َوأَقِِم الصهالةَ إِنه الصهالةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ والتزكية مثل قوله تعاىل:

ُرُهْم َوتَُزِكِّيِهم بَِها ، ونصوص كثرية (5)كهى َوذََكَر اِْسم َربِّه فََصلهىتَزَ  َمنْ  قَْد أَْفلَحَ  ، وقوله:(4)َصدَقَةً تَُطِهِّ
 تشري إىل أثر العبادة يف اإلنسان حيث جتعله شخصا مهذاب متوازان بني متطلبات الروح واجلسد قوايا 

                                                           

 208المرجع السابق،ص( (1

 75ص العبادةالبيانوني، ( (2

 45آية  سورة العنكبوت ((3

 103آية  سورة التوبة ((4

 15-14آية  سورة اْلعلى ((5



 

58 
 

يف تزكية  كبرياا   ال خيون، وهكذا فإن للعبادة دوراا  أميناا  ،ال يكذب ودوقاا  ،ال جيزع وبوراا  ،ال يهاب
 .(1)النفوس

 ا: إعداد الفرد الصاحل يف اجملتمع:اثلث
للعبادة وظيفة اجتماعية مهمة تتمثل يف ختريج أفراد واحلني بكل معاين الصالح، فتزكية 
النفوس وهتذيبها أبنواع العبادات املختلفة يعود أثره على واقع اجملتمع، فالصالة تنهى عن الفحشاء 

، الزكاة طهر للفرد من البخل والشح وال شك أن واملنكر وفائدة هذا عائدة على اجملتمع كما ال خيفى
سائر كثريين سيستفيدون من ورف الزكاة على مستحقيها يف اجملتمع، وقس على نلك   أفراداا 

 .(2)، فالعبادة الصحيحة توجد الفرد الصاحل القائم حبقوق هللا وحقوق العباد العبادات 
 رابعاا: العبادة غذاء الروح:

ب فقري ابلذات إىل هللا من جهتني، جهة العبادة وجهة التوكل، فالقلب يقول ابن تيمية:" القل
ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال يسر وال يلتذ وال يطيب وال يسكن وال يطمئن إال بعبادة ربه وحده 
وحبه واإلانبة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات مل يطمئن ومل يسكن إن به فقر نايت 

ن حيث هو معبوده وحمبوبه ومطلوبه وبذلك حيصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة إىل ربه م
 والسكون والطمأنينة.

وهذا ال حيصل له إال إبعانة هللا له فإنه ال يقدر على حتصيل نلك له إال هللا، فهو دائما 
لى حصول كل ما حيبه ويطلبه ويشتهيه ، فإنه لو أعني ع(3)إِيهاَك نَْعبُدُ وإِيهاَك نَْستَِعينُ مفتقر إىل حقيقة 

ويريده ومل حيصل له عبادة هللا فلن حيصل إال على األمل واحلسرة والعذاب، ولن خيلص من آالم الدنيا 
ونكد عيشها إال إبخالص احلب هلل حبيث يكون هللا هو غاية مراده وهناية مقصوده وهو احملبوب له 

له ال حيب شيئا لذاته إال هللا، ومىت مل حيصل له هذا مل يكن ابلقصد األول، وكل ما سواه إمنا حيبه ألج
قد حقق حقيقة )ال إله إال هللا(، وال حقق التوحيد والعبودية واحملبة هلل، وكان فيه من نقص التوحيد 

 .(4)وإالميان، بل من األمل واحلسرة والعذاب حبسب نلك "
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 خامسا: العبادة مظهر من مظاهر الشكر:
عملي عن شكر النعم الكثرية اليت امنت هللا تعاىل هبا على عباده، وهللا تعاىل العبادة تعبري 

حيب أن يشكر وال يكفر، ومن وور الشكر القيام بعبادته على الوجه املشروع كما أشار إىل نلك 
نْ  اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكًرا َوقَِليلٌ تعاىل يف قوله: ولَّى هللا عليه وسلَّم يب ، وحقق الن(1)ِعبَاِدَي الشهُكورُ  ِمِّ

مل تفعل هذا وقد غفر هللا لك ما تقدم من  :هذا املعىن حني كان يقوم حىت تتفطر قدماه فلما قيل له
 : "أفال أحب أن أكون عبداا ــمبينا أن نلك من موجبات الشكر و الزايدة ـ ــننبك وما أتخر؟ قال ـ

 .(2)"شكوراا 
 سادساا: العبادة حترير لإلنسان:

 ق العبادة هلل تعاىل وحده حترير لإلنسان من كل عبودية أخرى ـ شعر هبا أم مل يشعرـ حتقي
وألن  ؛ونلك أن اإلنسان ال ينفك عن ووف العبودية، ألنه كائن حي نو حاجات ومطامع

هلل  هلل، وإال فهو عبد لغريه، وبتعبري آخر: إن مل يرض أن يكون عبداا  إما أن يكون عبداا  له قلباا 
، (3)ه حاجاته ومطامعه وأهواؤه، وطواغيت اجلن واإلنس وما يزينون لبين آدم من معبوداتاستعبدت

ويؤكد شيخ اإلسالم هذا املعىن فيقول:"فالعبد البد له من رزق، وهو حمتاج إىل نلك، فإنا طلب رزقه 
 .(4)إليه" لذلك املخلوق فقرياا  إليه، وإنا طلبه من خملوق وار عبداا  هلل، فقرياا  من هللا وار عبداا 

ويقرر رمحه هللا أعماق احلقيقة النفسية حني يقول:"فاحلرية حرية القلب، والعبودية عبودية 
،ويقول:"الرق والعبودية يف احلقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما (5)القلب، كما أن الغىن غىن النفس"

 .(6)اسرتق القلب واستعبده، فالقلب عبده"
تب على حرية القلب ورقه فيقول:"فإن أسر القلب أعظم من أسر ويبني رمحه هللا األثر املرت 

البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسرتق وأسر ال يبايل إنا كان 
 ، بل ميكنه االحتيال يف اخلالص.من نلك مطمئناا  قلبه مسرتحياا 
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 7ص مقدمة تحقيق رسالة العبودية البن تيميةالباني، عبد الرحمن،  ((3

 90،صالعبوديةابن تيمية،  ((4

 96المرجع السابق ص  ((5

 88المرجع السابق ص  ((6
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لغري هللا، فهذا هو الذل  متيماا  ستعبداا م أما إنا كان القلب ـ الذي هو ملك اجلسم ـ رقيقاا 
 واألسر احملض، والعبودية الذليلة ملا استعبد القلب.

وعبودية القلب وأسره هي اليت يرتتب عليها الثواب والعقاب، فإن املسلم لو أسره كافر أو 
ستعبد قلبه مبا يقدر عليه من الواجبات، وأما من ا اسرتقه فاجر بغري حق مل يضره نلك، إنا كان قائماا 

 .(1)لغري هللا، فهذا يضره نلك ولو كان يف الظاهر ملك الناس" عبداا  فصار
 

                                                           

 96ص العبوديةابن تيمية،  ((1
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 املبحث الثالث
 العلم النافع 

ألن طلب ونلك  ؛من األسس املهمة يف ترسيخ معامل الشخصية اإلسالمية العلم الشرعي
ر، كما قال الثوري:"ليس العلم من أهم الواجبات وأفضل املطلوابت بعد أداء الفرائض والقيام ابلشعائ

، وقد أمر هللا تعاىل بتحصيل العلم الشرعي، ومدح (1)عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم"
العلماء وطلبة العلم، ونم اجلهل وأهله، ونلك يف مواضع كثرية من الكتاب الكرمي والسنة املطهرة، مما 

مع، وهذا املبحث سيوضح أثر العلم الشرعي يدل على مكانة العلم وأمهيته وعظيم أثره يف الفرد واجملت
 يف بناء الشخصية اإلسالمية الفريدة من خالل املطالب اآلتية:

 املطلب األول
 تعريف العلم

 :العلم يف اللغةاملسألة األوىل: تعريف 
عرفه، قال ابن فارس:" العني والالم وامليم أول وحيح  :أي مصدر الفعل علم يعلم علماا 

 .(2)ابلشي يتميز به عن غريه، من نلك العالمة، والعلم نقيض اجلهل" واحد يدل على أثر
 يف االصطالح: املسألة الثانية: تعريف العلم 

كمصدر ويراد به اإلدراك واملعرفة؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، فهو العلم  يطلق 
 االعتقاد اجلازم املطابق للواقع.

َوفَْوَق ،كما قال تعاىل:أم معىن أم حكماا  أكان نااتا  ويطلق مبعىن املفعول؛ أي املعلوم، سواء

 . (4)َربِِّكَ  ِمنْ  َوِليَْعلََم الهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنههُ اْلَحقُّ ،وقال تعاىل:(3)ُكِلِّ ِذي ِعْلم  َعِليمٌ 
 
 

                                                           

 9229رقم:  حلية األولياءأبو نعيم،  ((1

 مادة)علم( 4/110 مقاييس اللغةابن فارس،  ((2

 76آية  رة يوسفسو ((3

 54آية  سورة الحج( (4
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ويطلق كفن معني؛ ويراد به جمموع املسائل واألوول الكلية اليت جيمعها جهة واحدة، كعلم 
 .(1) لنحو وعلم الفقه مثالا ا

والذي يعنينا هنا هو العلم الشرعي، واملراد به علم ما أنزل هللا تعاىل على رسوله من البينات 
:" من ولَّى هللا عليه وسلَّم، كما قال النيب (2)واهلدى، فالعلم الذي فيه الثناء واملدح هو علم الوحي

، وال درمهاا  :"إن األنبياء مل يورثوا ديناراا ولَّى هللا عليه وسلَّم، وقال (3)يفقهه يف الدين" يرد هللا به خرياا 
 .(4)وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر"

 املطلب الثاين
 منزلة العلم يف القرآن الكرمي

 جاءت آايت كثرية تبني فضل العلم والعلماء، وحتذر من اجلهل وآاثره اخلطرية، منها: 
ُ قوله تعاىل: هَ   أَنههُ َشِهدَ َّللاه هَ  اَل إِلََٰ ، قال (5)إِاله ُهوَ  إِاله ُهَو َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط اَل إِلََٰ
ألن هللا خصهم ابلذكر من دون  ؛بن سعدي:"يف هذه اآلية فضيلة العلم والعلماءالشيخ عبد الرمحن 

كته، وجعل شهادهتم من أكرب األدلة والرباهني على وقرن شهادهتم بشهادته، وشهادة مالئ ،البشر
توحيده ودينه وجزائه، وأنه جيب على املكلفني قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، ويف ضمن هذا 
تعديلهم، وأن اخللق تبع هلم، وأهنم األئمة املتبوعون، ويف هذا من الفضل والشرف وعلو املكانة ما ال 

 .(6)يقادر قدره"

                                                           

، دار 199)علم( ص 0مادة  عريفاتتال، الجرجاني علم بن محمد، 2/646مادة )علم( المعجم الوسيط ((1

، 610مادة)علم( ص الكلياتم، الكفوي، أيوب بن موسى، 1985، 1الكتاب العربي بيروت، ط

 م1993، 2مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

 م1997، 2، دار الثريا، الرياض، ط11ص كتاب العلمصالح،  العثيمين، محمد بن( (2

، ومسلم  (71حديث) 32ص باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين أخرجه البخاري كتاب العلم ((3

 .(1037حديث)، 245صباب النهي عن المسألة كتاب الزكاة 

باب ما جاء  العلم كتابترمذي (، وال3641حديث) باب في فضل العلم أخرجه أبو داود كتاب العلم  ((4

وصححه (، 88وصححه ابن حبان في صحيحه حديث)،(2682حديث )  في فضل الفقه على العبادة

 2/407اْللباني في صحيح سنن أبي داود

 18آية  سورة آل عمران ((5

 145ص  تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((6
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ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجات   عز وجل:قال هللا  فالعلم يرفع قدر ، (1)يَْرفَعِ َّللاه
  .أوحابه يف الدنيا واآلخرة

، قال الشيخ حممد الطاهر ابن (2)يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُموَن َوالهِذيَن اَل يَْعلَُمونَ  َهلْ  قُلْ وقال تعاىل:
شور:" واالستفهام هنا مستعمل يف اإلنكار،واملقصود: إثبات عدم املساواة بني الفريقني، وعدم عا

املساواة يكىن به عن التفضيل، واملراد: تفضيل الذين يعلمون على الذين ال يعلمون، لظهور أن العلم  
نفي االستواء يف هذه اآلية أبلغ من نفي  ، وهلذا كاناْلَْلبَابِ  أُْولُواْ  إِنهَما يَتَذَكهرُ كمال، ولتعقيبه بقوله:

 املماثلة.
وفعل " يعلمون " يف املوضعني منزل منزلة الالزم فلم يذكر له مفعول، واملعىن: الذين اتصفوا 

إن ليس  حىت يكون من حذف املفعولني اختصاراا  معيناا  بصفة العلم، وليس املقصود الذين علموا شيئاا 
إمنا يتذكر أولو األلباب أي:  :ملراد الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبهاملعىن عليه، وقد دل على أن ا

أهل العقول، والعقل والعلم مرتادفان، أي: ال يستوي الذين هلم علم فهم يدركون حقائق األشياء على 
ما هي عليه وجتري أعماهلم على حسب علمهم، مع الذين ال يعلمون فال يدركون األشياء على ما 

 .(3)ختتلط عليهم احلقائق وجتري أعماهلم على غري انتظام" هي عليه بل
َ وقال سبحانه: ، قال ابن كثري:" أي: إمنا خيشاه حق (4)ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ  ِمنْ  إِنهَما يَْخَشى َّللاه

خشيته العلماء العارفون به؛ ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوووف بصفات الكمال، 
كلما كانت املعرفة به أمت والعلم به أكمل، كانت اخلشية له أعظم   -عوت ابألمساء احلسىن املن

 .(5)وأكثر"
 

                                                           

 11آية  سورة المجادلة ((1

 9آية  سورةالزمر ((2

 باختصار24/349 التحرير والتنويرابن عاشور،  ((3

 28آية  سورة فاطر ((4

 3/553 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((5
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ِ إايه بسؤال املزيد من العلم:  آمراا ولَّى هللا عليه وسلَّم وقال هللا تعاىل لنبيه حممد  َوقُْل َربِّ

إىل ما علمتين، أمره  رب زدين علماا ، قال الطربي:"يقول تعاىل نكره: وقل اي حممد: (1)ِزْدنِي ِعْلًما
 .(2)مبسألته من فوائد العلم ما ال يعلم"

                                                           

 114آية  طه سورة ((1

 383/ 8 جامع البيانالطبري،  ((2
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 املطلب الثالث

 أثر العلم يف بناء الشخصية اإلسالمية
مما تقدم من النصوص القرآنية منزلة العلم الشرعي وفضله، ومن املؤكد أن املنزلة السامية،  ظهر

عمل بعلمه، ومن هنا جيب اتباع العلم ابلعمل، وظهور والثواب العظيم لطالب العلم ال يكون إال ملن 
آاثر العلم على مقتنيه، فالعلم إمنا يطلب ليعمل به، كاملال يطلب إلنفاقه يف طرق اخلري، وإنا مل 

 .(1)يتحول العلم إىل واقع ملموس يراه الناس فهو وابل على واحبه
لعلماء إمنا هو يف حق العلماء يقول ابن مجاعة:"واعلم أن مجيع ما نكر من فضيلة العلم وا

العاملني األبرار املتقني الذين قصدوا به وجه هللا الكرمي والزلفى لديه يف جنات النعيم، ال من طلبه 
 .(2)لسوء نية أو خبث طوية أو ألغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة يف األتباع والطالب"

من خالل ترسيخ املفاهيم األويلة واحلث  فالعلم الشرعي يبين الشخصية اإلسالمية املتميزة
انفعة يف اجملتمع، وهذا ما  وأخالقاا  مفيداا  األكيد على تطبيق تلك املفاهيم يف الواقع لتصبح سلوكاا 

 دلت عليه النصوص الكثرية ومنها:
قال ابن  ،  (3)ِكتَاَب أَفاَلَ تَْعِقلُونَ أَتَأُْمُروَن النهاَس بِاْلبِِرِّ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم َوأَنتُْم تَتْلُوَن الْ قوله تعاىل:

والغرض أن هللا تعاىل نمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم يف حق أنفسهم حيث   كثري:"
كانوا أيمرون ابخلري وال يفعلونه، وليس املراد نمهم على أمرهم ابلرب مع تركهم له، بل على تركهم له، 

على العامل، ولكن الواجب واألوىل ابلعامل أن يفعله مع من فإن األمر ابملعروف معروف، وهو واجب 
 .(4)"أمرهم به وال يتخلف عنهم

َوَما أُِريد أَْن أَُخاِلفُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريد إاِله  وقال تعاىل عن شعيب عليه السالم:

 ِ ْصاَلح َما اِْستََطْعت َوَما تَْوفِيِقي إِاله بِالَله  .(5) َعلَْيِه تََوكهْلت َوإِلَْيِه أُنِيباإْلِ
 

                                                           

 هـ1413، 1، دار المسلم، الرياض، ط15، صالعمل بالعلم بين الواقع والواجبالفوزان، عبد هللا،  ((1

 ،دار الكتب العلمية، بيروت13، صتذكرة السامع والمتكلمابن جماعة،بدر الدين بن إبراهيم،   ((2

 44آية  سورة البقرة ((3

 1/87 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((4

 88آية  سورة هود ((5
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وما أريد أن أهناكم عن أمر مث افعل خالفه، بل ال أفعل إال مبا آمركم به  قال الطربي:"يقول:
 .(1)"وال أنتهي إال عما أهناكم عنه
ِ أَْن تَقُولُوا  ِعْندَ  َكبَُر َمْقتًا * يَا أَيَُّها الهِذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما اَل تَْفعَلُونَ وقال هللا عز وجل: َّللاه

أبن اإلميان من شأنه أن يزع املؤمن  .قال ابن عاشور:" انداهم بووف اإلميان تعريضاا (2)تَْفعَلُونَ  اَل  َما
عن أن خيالف فعله قوله يف الوعد ابخلري، واالستفهام عن العلة مستعمل هنا يف إنكار أن يكون 

ىل، أي أن ما يدعوهم إىل نلك هو أمر منكر، ونلك كناية عن اللوم هلل تعا سبب نلك مرضياا 
 .(3)والتحذير من نلك"

يقول:"يؤتى  ولَّى هللا عليه وسلَّم رضي هللا عنهما قال مسعت رسول هللا وعن أسامة بن زيد
جتمع ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا كما يدور احلمار يف الرحا في

إليه أهل النار فيقولون: اي فالن ما لك أمل تكن أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول: بلى، كنت 
 . (4)آمر ابملعروف وال آتيه وأهنى عن املنكر وآتيه"

فهذا احلديث فيه الوعيد الشديد ملن خالف قوله عمله، ومل يعمل بعلمه، مما يدل على لزوم 
 الواجبات وترك احملرمات.العمل ابلعلم ال سيما فعل 

أنه قاَل: "ال ولَّى هللا عليه وسلَّم عن رسول هللا  ؤكد هذا املعىن ما رواه أبو برزة األسلمييومما 
تزوُل َقَدَما عبد  يوَم القيامِة حىتَّ ُيسأَل عن أربع  َعن ُعُمرِه فيما أفناُه وعن جسِدِه فيما أبالُه وعن 

 . (5)الِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه وفيما أنفَقُه "ِعلِمِه مانا َعِمَل فيِه وعن م
 

                                                           

 7/102 جامع البيانالطبري،  ((1

 3 -2اآليات  سورة الصف ((2

 29/174 يرالتحرير والتنوابن عاشور،  ((3

باب ، ومسلم كتاب الزهد  (3267حديث) 574صباب صفة النارأخرجه البخاري كتاب بدء الخلق  ((4

 واللفظ له .(2989حديث) ،754، صعقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله

وقال: حديث حسن صحيح، (2417حديث)باب في القيامة أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة  ((5

وصححه اْللباني في صحيح سنن  (،5513حديث)4/222لترغيب وصححه المنذري في ا

 2/290الترمذي
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فقال: أنبئيين عن خلق رسول هللا  رضي هللا َعنها وسأل سعد بن هشام عائشة أم املؤمنني
ولَّى هللا ، فقالت:"ألست تقرأ القرآن؟" قلت: بلى، قالت:"فإن خلق نيب هللا ولَّى هللا عليه وسلَّم

 .(1)كان  القرآن"  عليه وسلَّم
:" معناه: العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب آبدابه، واالعتبار أبمثاله النوويقال 

 .(2)وقصصه، وتدبره وحسن تالوته"
 فمن آاثر العلم على الفرد:

 العلم ابهلل تعاىل: -1
من أفضل مثرات العلم الشرعي أنه يعرف املسلم بربه تعاىل، فاهلل تعاىل خلق اخللق ليعرفوه،  

ُ الهِذي َخلََق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اْْلَْرِض  خلقهم ليعبدوه، وقد دل على األول قوله تعاىل:كما أنه  َّللاه

َ قَْد أَحَ  َ َعلَى ُكلِِّ َشْيء  قَِديٌر َوأَنه َّللاه ُل اْْلَْمُر بَْينَُهنه ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه ، ودل (3)اَط بُِكلِِّ َشْيء  ِعْلًماِمثْلَُهنه يَتَنَزه
، ومعرفة هللا تعاىل تورث العبد حمبة هللا (4)إِاله ِليَْعبُدُونِ  اْلِجنه َواِْلْنسَ  َوَما َخلَْقتُ على الثاين قوله تعاىل:

تعاىل واخلوف منه ورجاءه والتوكل عليه وسائر العقائد واألخالق الباطنة والظاهرة اليت حتمله على 
 .(5)التوحيد واالستقامة

 من اجلهل:التخلص  -2
اجلهل ووف مذموم شرعا كما دلت على نلك النصوص الشرعية الكثرية، منها قوله تعاىل عن 

فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَُسْحقًا ْلَْصَحاِب * َوقَالُوا لَْو ُكنها نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنها فِي أَْصَحاِب السهِعيرِ أوحاب النار:

القيم:"إن هللا تعاىل ووف أهل النار ابجلهل، وأخرب أنه سد عليهم طرق  ، قال ابن(6)السهِعيرِ 
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، وقال:" وليس على دين الرسل أضر ممن اجلهال، بل هم أعداؤهم على احلقيقة، وقال تعاىل (1)العلم"
 .(2)"(3)اْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  فاََل تَُكونَنه لنبيه وقد أعانه:

َو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌم َعلَْيُكْم ال َوإِذَا َسِمعُوا اللهغْ وقال عز وجل:

.قال ابن كثري:"أي: إنا سفه عليهم سفيه، وكلمهم مبا ال يليق هبم اجلواب عنه، (4)نَْبتَِغي اْلَجاِهِلينَ 
إال كالم طيب، وهلذا قال عنهم: إهنم  أعرضوا عنه ومل يقابلوه مبثله من الكالم القبيح، وال يصدر عنهم

أي: ال نريد طريق اجلاهلني وال حنبها  لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَْيُكْم اَل نَْبتَِغي اْلَجاِهِلينَ قالوا:
"(5). 

 واجلهل مذموم على لسان األنبياء واملرسلني، قال تعاىل على لسان نبيه نوح عليه السالم
َوإِْذ قَاَل  ، وحكى هللا تعاىل عن موسى عليه السالم فقال:(6)نِِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُونَ ولكِ  لقومه:

 ِ هِخذُنَا ُهُزواً قَاَل أَُعوذُ بِالله َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَت  .(7)اِهِلين َ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلجَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنه َّللاه
ا يَْدُعونَنِي  وقال هللا تعاىل على لسان نبيه يوسف عليه السالم: قَاَل َرِبِّ الِسِّْجُن أََحبُّ إِلَيه ِممه

، وكذلك قال لوط عليه السالم (8) إِلَْيِه َوإاِله تَْصِرْف َعنِِّي َكْيدَُهنه أَْصُب إِلَْيِهنه َوأَُكْن ِمَن الَجاِهِلين
،وغريها من النصوص الشرعية اليت تدل على نم اجلهل والتحذير منه، (9)أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ  بَلْ لقومه:

 وطريق النجاة من هذا الووف الذميم إمنا يكون ابلعلم والعمل به.
 تزكية النفس و هتذيب السلوك: -3

وختليصها من  من مثرات العلم الشرعي والعمل به تزكية النفس وهتذيبها ابألخالق الفاضلة،
الصفات الرنيلة واألفعال القبيحة، فالعلم الشرعي نور يبصر به العبد حقائق األمور، وليس البصر 
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أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو بصر العني، ولكن بصر القلوب، قال تعاىل:

دُورِ آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَإِنههَ   .(1)ا اَل تَْعَمى اْْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصُّ
َ َعِزيٌز يورثه واحبه اخلشية، قال هللا تعاىل:والعلم  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنه َّللاه إِنهَما يَْخَشى َّللاه

م فال يلبث أن يرى نلك يف ختشعه ، وعن احلسن البصري قال:" كان الرجل يطلب العل(2)َغفُورٌ 
 .(3)وهديه ولسانه ويده"

فكل من كان ابهلل أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية هللا االنكفاف عن 
 .(4)املعاوي، وهذا دليل على فضيلة العلم،فإنه داع إىل خشية هللا، وأهل خشيته هم أهل كرامته

رج من منزلة وعليه من الذنوب مثل جبال قال:" أن الرجل ليخ رضي هللا َعنهوقال عمر 
هتامة، فإنا مسع العلم خاف ورجع واتب فانصرف إىل منزله وليس عليه ننب، فال تفارقوا جمالس 

 5العلماء".
والعلم حياة ونور، واجلهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم احلياة والنور، واخلري كله سببه 

ئق األشياء ويبني مراتبها، واحلياة هي املصححة لصفات النور واحلياة، فإن النور يكشف عن حقا
الكمال، املوجبة لتسديد األقوال واألعمال، فكلما تصرف من احلياة فهو خري كله كاحلياء الذي سببه  
كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب، 

النهاِس َكَمْن  فِي َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِهِ  َمنْ  أَوَ اىل:قال تع(6)وعدم نفرته من القبح،

لَُماِت لَْيَس بَِخاِرج  ِمْنَها َمثَلُهُ 
 .(7)فِيالظُّ

قال ابن القيم:"إن كل وفة مدح هللا هبا العبد يف القرآن فهي مثرة العلم ونتيجته، وكل نم نمه 
 .(8)جلهل ونتيجته"فهو مثرة ا
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 العلم طريق السعادة: -4
 عادة اليت تؤثرها النفوس ثالثة:قال ابن القيم:" إن أنواع الس

سعادة خارجية عن نات االنسان، بل هي مستعارة له من غريه، تزول ابسرتداد العارية، وهي 
 . سعادة املال واجلاه، وتوابعهما

عمه، واجلمال هبا كجمال املرء بثيابه وبزينته فانا فالسعادة والفرح هبذه كفرح األقرع جبمة ابن 
 .جاوز بصرك كسوته 

السعادة الثانية سعادة يف جسمه وبدنه؛ كصحته، واعتدال مزاجه، وتناسب أعضائه، وحسن 
تركيبه، ووفاء لونه، وقوة أعضائه، فهذه ألصق به من األوىل، ولكن هي يف احلقيقة خارجة عن ناته 

إنسان بروحه وقلبه ال جبسمه وبدنه، فنسبة هذه اىل روحه وقلبه كنسبة ثيابه  وحقيقته، فإن اإلنسان
ولباسه إىل بدنه، فإن البدن أيضاا عارية للروح، وآلة هلا، ومرِكٌب من مراِكبها، فسعادهتا بصحته، 

 ومجاله وحسنة سعادة خارجة عن ناهتا وحقيقتها.
نفسانية روحية قلبية وهي سعادة العلم السعادة الثالثة: هي السعادة احلقيقية وهي سعادة 

النافع مثرته؛ فإهنا هي الباقية على تقلب األحوال، واملصاحبة للعبد يف مجيع أسفاره، ويف دوره الثالثة؛ 
 أعين: دار الدنيا، ودار الربزخ، ودار القرار، وهبا يرتقى يف معارج الفضل ودرجات الكمال.

يت فيها ماله وجاهه،والثانية: تعرضه للزوال والتبدل بنكس هنا تصحبه يف البقعة الإأما األوىل: ف
ال يف هذه الثالثة: اليت كلما طال األمد ازدادات قوة إىل الضعـف،فال سعادة يف احلقيقة إاخللق والرد 

نا إوعلوا، وإنا عـُِدم املال واجلاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوهتا وأثرها بعد مفارقة الروح البدن 
 السعاداتن األولتان. انقطعت

ىل إال العلم هبا، فعادت السعادة كلها إوهذه السعادة ال يعرف قدرها، ويبعث على طلبها 
 .(1)ملا منع" يالعلم وما يقضيه، وهللا يوفق من يشاء، ال مانع ملا أعطى وال معط
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 املبحث الرابع

 اخللق القومي
 من أكرب األسس واملنطلقات اليت إن األخالق احلميدة، والصفات احلسنة، والسلوك القومي

ترتكز عليها الشخصية اإلسالمية، فتزكية النفوس وهتذيبها من مقاود البعثة الشريفة كما قال 
ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ  فِي ُهَو الهِذي بَعَثَ تعاىل: يِِّيَن َرُسواًل ِمِّ ْلِحْكَمةَ َوإِن َويَُزِكِّيِهْم َويُعَِلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َوا آيَاتِهِ  اْْلُِمِّ

بِين   َكانُواِمن قَْبلُ  :"ويزكيهم أبن يفصل هلم بن سعديالشيخ عبد الرمحن ، قال (1)لَِفي َضاَلل  مُّ
األخالق الفاضلة، وحيثهم عليها، ويزجرهم عن األخالق الرنيلة، ويعلمهم علم الكتاب والسنة 

والتزكية من أعلم اخللق، بل كانوا أئمة  املشتمل على علوم الوليني واآلخرين، فكانوا بعد هذا التعليم
 .(2)"ومستاا  ، وأحسنهم هدايا أهل العلم والدين، وأكمل اخللق أخالقاا 

وهذا املبحث سيتناول بيان أتثري األخالق احلسنة يف بناء الشخصية اإلسالمية من خالل 
 املطالب اآلتية:

 املطلب األول 
 تعريف اخللق 

 :  اللغةاخللق يفاملسألة األوىل: تعريف 
 ــق ـلُ ويف لسان العرب:" اخلُ  بضم الالم وسكوهنا، هو الدين والطبع والسجية واملروءة،اخللق:

نسان الباطنة، وهي نفسه ين والطبع والسجية، وحقيقته أنه وورة اإلـ الدــبضم الالم وسكوهنا 
 .(3)نيها"ة وأووافها ومعار وأووافها ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخللق لصورته الظاه

 يف االصطالح: املسألة الثانية: تعريف اخللق
 .(4)قال الراغب:"اخللق: اهليئة املوجودة يف النفس اليت يصدر عنها الفعل بال فكر"
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ويعرف اجلرجاين اخللق أبنه:" عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة 
 ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية.

 بسهولة، مسي ت اهليئة خلقاا  وشرعاا  حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة عقالا  فإن كانت اهليئة
 .(1)"سيئاا  ، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة، مسي ت اهليئة خلقاا حسناا 

ـ فطرية أو ــومن خالل التعريفات املتقدمة ميكن القول أبن اخللق وفة مستقرة يف النفس 
 ك حممودة أو مذمومة.نات آاثر يف السلو  ــمكتسبة ـ

واملراد يف هذا املبحث هو اخللق القومي الذي أمر به الشرع املطهر الذي جيمع بني النية 
اخلالصة، والعمل املوافق للدين، وليس جمرد السلوك السوي الذي يرتضيه العقالء وأوحاب الفطر 

: " اخللق هيئة مركبة من السليمة، وهلذا فإن تعريف اإلمام ابن القيم تعريف جامع مانع، حيث قال
علوم وادقة، وإرادات زاكية، وأعمال ظاهرة وابطنة موافقة للعدل واحلكمة واملصلحة، وأقوال مطابقة 
للحق، تصدر تلك األقوال واألعمال عن تلك العلوم واإلرادات، تكتسب النفس هبا أخالقا هي 

 .(2)أزكي األخالق وأشرفها وأفضلها "
 

 املطلب الثاين
 ألخالق يف القرآن الكرميمنزلة ا

عند التأمل يف القرآن الكرمي جند أن لألخالق احلسنة منزلة رفيعة، ومكانة عالية كما يدل 
للمتصفني  ابجليد منها، ومدحاا  على نلك اآلايت القرآنية الكثرية اليت تناولت موضوع األخالق، أمراا 

صفني هبا، ومع الذم العقاب، مما يدل على أن عن الرديئ منها، ونم املت هبا، ومع املدح الثواب، وهنياا 
ال يستغين عنه املسلم، وأن مراعاة األخالق تلزم املسلم يف مجيع األحوال،  األخالق أمر مهم جداا 

 .(3)فهي تشبه أمور العقيدة من جهة عناية القرآن هبا يف سوره املكية واملدنية على حد سواء
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 احلسنة من جهات عديدة منها: الكرمي ابألخالق وتتمثل عناية القرآن
 اجلهة األوىل: الدعوة العامة إىل األخالق احلسنة:

َوقُْل ِلِعبَاِدي  ورد يف القرآن الكرمي دعوة عامة إىل التحلي ابألخالق احلسنة كقوله تعاىل:

ً يَقُولُوا الهتِي ِهَي أَْحَسُن إِنه الشهْيَطاَن يَْنَزُغ بَْينَُهْم إِنه الشهْيَطاَن  اً ُمبِينا ْنَساِن َعدُوِّ ، قال ابن  (1)َكاَن ِلْْلِ
أيمر تبارك وتعاىل عبده ورسوله ولَّى هللا عليه وسلَّم أن أيمر عباد هللا املؤمنني أن يقولوا يف كثري:"

خماطباهتم وحماوراهتم الكالم األحسن والكلمة الطيبة، فإهنم إن مل يفعلوا نلك نزغ الشيطان بينهم، 
 .(2)"إىل الفعال، ووقع الشر واملخاومة واملقاتلة، فإنه عدو آلدم ونريتهوأخرج الكالم 

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وكقوله عز وجل: َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ إِنه َّللاه

بن عاشور:" فهذه اآلية مجعت أوول الشريعة يف األمر اال الطاهر ، ق(3)لَعَلهُكْم تَذَكهُرونَ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَْغيِ 
بثالثة، والنهي عن ثالثة، بل يف األمر بشيئني وتكملة، والنهي عن شيئني وتكملة.وعن ابن مسعود:" 

 .(4)أن هذه اآلية أمجع آية يف القرآن "
 أمر هللا به وعن قتادة:" ليس من خلق حسن كان أهل اجلاهلية يعملون به ويستحسنونه إال

يف هذه اآلية، وليس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إال هنى هللا عنه، وقدح فيه، وإمنا هنى عن 
 .(5)سفاسف األخالق ومذامها "

وحنو نلك من اآلايت اليت تدعو إىل مكارم األخالق عموما وهتذيب األنفس وتزكية األعمال 
 .نائل والبعد عن السفاسفمبحاسن الصفات ومعايل األمور، والتنزه عن الر 

 اجلهة الثانية: اآلايت اجلامعة ملكارم األخالق:
جاء يف القرآن الكرمي آايت كثرية جتمع العديد من الصفات احلميدة واألخالق القومية يف 
موضع واحد مبا ميثل منظومة أخالقية متكاملة، وجمموعة أدبية رائعة تؤكد مقصود الشارع هبذه 

حثه عباده على التحلي هبا وحتنب أضدادها ليحصل هلم اخلري والفالح يف الدنيا األخالق الكرمية، و 
 واآلخرة، فمن نلك:

                                                           

 53 آية سورة اإلسراء ((1

 3/45تفسير القرآن العظيم ابن كثير،  ((2

 90آية  سورة النحل ((3

 17/280 بيانجامع الالطبري،  ((4

 باختصار15/255 التحرير والتنويرابن عاشور، ،و17/280 جامع البيانالطبري،  ((5
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ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدًى ِلْلُمتهِقيَن الهِذيَن ما جاء يف أول سورة البقرة يف قوله تعاىل: -1

ا رَ  َوالهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك  َزْقناُهْم يُْنِفقُونَ يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصهالةَ َوِممه

 .(1) َربِِِّهْم َوأُولئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ِمنْ  أُولئَِك َعلى ُهدىً . َوبِاآْلِخَرةِ ُهْم يُوقِنُونَ 
الهِذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم  *ْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن َقْد أَ وما جاء يف أول سورة املؤمنون يف قوله تعاىل: -2

َكاةِ فَاِعلُوَن  *َوالهِذيَن ُهْم َعِن اللهْغِو ُمْعِرُضوَن  *َخاِشعُوَن   *َوالهِذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن  *َوالهِذيَن ُهْم ِللزه

 *فََمِن اْبتَغَى َوَراء ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلعَادُوَن  *فَإِنهُهْم َغْيُر َملُوِميَن  إِاله َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهمْ 

الهِذيَن  *أُْولَئَِك ُهُم اْلَواِرثُوَن  *َوالهِذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافُِظوَن  *َوالهِذيَن ُهْم ِْلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 

 . (2)اْلِفْردَْوَس ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ  يَِرثُونَ 
، وغريها من آايت جامعة تنتظم العديد (4)، ووفات عباد الرمحن(3)ومن نلك ووااي لقمان

من حماسن األخالق يف سياق واحد يدل على ارتباطها ابلعقيدة والعبادة والسلوك، وتعلقها ابلفرد 
 واألسرة واجملتمع على حد سواء.

                                                           

 5-2اآليات سوة البقرة( (1

 11-1اآليات  سورة المؤمنون ((2

 19-13اآليات  سورة لقمان ((3

 77-63اآليات  سورة الفرقان ((4
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 ثة: الدعوة التفصيلية إىل األخالق احلسنة:اجلهة الثال
مل يكتف القرآن الكرمي ابلدعوة العامة إىل التحلي ابألخالق اجليدة والتخلي عن األخالق 
الردئية، وإمنا فصل القول يف الصنفني فبني  أنواع كل ونف، واحلكمة يف هذا البيان املفصل توضيح 

يها، وتتدخل األهواء يف حتديد املراد منها، ومن مظاهر معاين األخالق وحتديدها لئال خيتلف الناس ف
 ، ومن نلك:(1)رمحة هللا بعباده أن بني  هلم ما يتقون، وما أيخذون وما يرتكون

 .(2)َوأَْوفُواْ بِاْلعَْهِد إِنه اْلعَْهدَ َكاَن َمْسُؤوالً األمر ابلوفاء ابلعهد، قال تعاىل: -1
 .(3)ذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَىَٰ َوإِ األمر ابلعدل، قال تعاىل: -2
 .(4)يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروااألمر ابلصرب، قال تعاىل: -3
 .(5)َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِنههُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ النهي عن اإلسراف، قال تعاىل: -4
 .(6)إِنههُ الَ يُْفِلُح الظهاِلُمونَ لنهي عن الظلم، قال تعاىل:ا -5

وحنو نلك من الدعوة إىل أخالق معينة، والنهي عن وفات حمددة، فالقرآن الكرمي كتاب 
، على نطاق هداية، وهذا يتجلى يف دعوته املستمرة إىل تزكية النفوس وهتذيب األخالق مجلة وتفصيالا 

 لعالقات الفردية واألسرية والدولية.الفرد واجملتمع، يف ا

                                                           

 83ص  أصول الدعوةزيدان،  ((1

 34آية  سورة اإلسراء ((2

 152آية  ورة اْلنعامس ((3

 200آية سورة آل عمران ((4

 31آية  افرسورة اْلع ((5

 21آية  سورة اْلنعام ((6
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 املطلب الثالث

 أثر األخالق القومية يف بناء الشخصية اإلسالمية
يف بناء  كبرياا   األخالقي مبجموعة من السمات واخلصائص اليت أتثر أتثرياا املنهج  يتميز

 فمن هذه السمات: الشخصية اإلسالمية املتميزة،
 أوالا: رابنية املصدر:

سالمية تؤخذ من مصادر الشريعة الغراء وهي القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وال فاألخالق اإل
 مدخل فيها لآلراء البشرية، أو النظم الوضعية، أو األفكار الفلسفية.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:" فإن السلوك هو ابلطريق اليت أمر هللا هبا ورسوله من 
ه مبني يف الكتاب والسنة، فإن هذا مبنزلة الغذاء الذي االعتقادات والعبادات واألخالق، وهذا كل

 .(1)البد للمؤمن منه"
ومما ينبين على رابنية هذه األخالق كوهنا احلق الذي ال خيالطه ابطل كما قال تعاىل عن 

ْن َحِكيم  القرآن الكرمي: ، وووف رسوله (2) َحِميد   اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يَدَْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل مِِّ
على غريها  وتقدماا  أبنه ال ينطق عن اهلوى، مما يعطي هذه األخالق ثقة وقبوالا  ولَّى هللا عليه وسلَّم

من األخالق البشرية الوضعية اليت ال ختلو من اجلهل والتناقض والتغري تبعا لتغري الزمان واملكان 
 واألحوال.

ألنه يعتقد أهنا دين يثاب  ؛لى التخلق أبخالق اإلسالموأثر هذا يتجلى يف حرص املسلم ع
 ، ونفساا حياا  عليه إن التزمه، وقد يعاقب عليه إن أمهله وأعرض عنه، مما يورثه مراقبة ناتية، وضمرياا 

 .لوامة تبقيه على اجلادة وحتمله على االستقامة
 اثنياا: الشمول والعموم:

مية، حيث إن دائرة األخالق تشمل مجيع خاوية الشمول من أبرز مسات األخالق اإلسال
أو مجاعة أو دولة بل حىت  أفعال اإلنسان اخلاوة بنفسه أو املتعلقة بغريه سواء كان هذا الغري فرداا 

احليوان أرشدان اإلسالم إىل حسن التعامل معه ابلفرق والرمحة، فال خيرج شيء عن دائرة األخالق، 

                                                           

 19/273 مجموع الفتاوىابن تيمية،  ((1

 42آية  سورة فصلت ((2
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يف أية شريعة مساوية سابقة، وال يف أية شريعة  د له نظرياا ولزوم مراعاة معاين األخالق، مما ال جن
 .(1)وضعية"

وأثر هذا يتجلى يف حتلي املسلم ابألخالق احلميدة يف مجيع اجملاالت دون تفريق بني جمال 
وآخر، فمع هللا تعاىل يتحلى ابلتوحيد واإلميان والعبادة، ويتجنب الشرك والنفاق واملعاوي، ومع 

خالص والصرب والعفة، ومع اآلخرين يتصف ابلتواضع والرفق والرمحة، وحنو نلك النفس يتجمل ابإل
 .من وفات مجيلة تعود على الفرد واجملتمع ابخلري والصالح

 اثلثاا: املسؤولية اجلزائية:
من خصائص األخالق يف اإلسالم )املسؤولية اجلزائية(؛ ومعىن نلك أن األخالق اإلسالمية 

عما يصدر منه يف كلِ  جوانب احلياة، سواء كانت هذه املسؤولية مسؤولية جتعل اإلنسان مسؤوالا 
شخصية، أم مسؤولية مجاعية، ألن األخالق يف اإلسالم مطلوابت شرعية، وتكاليف دينية، وترك 
 األوامر النواهي الرابنية بغري عذر موجب للمساءلة والعقاب، والنصوص يف هذا الشأن كثرية جداا 

 منها:
ا َكانُوا يَْعَملُونَ :قوله تعاىل   .(2) فََوَربَِِّك لَنَْسأَلَنهُهْم أَْجَمِعْيَن.َعمه

 .(3) إِنه السهْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً ويقول تعاىل: 
َوإِن َكاَن ِمثْقَاَل  ْظلَُم نَْفٌس َشْيئًاَونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُ وقال عز وجل:

نْ  َحبهة    .(4)َحاِسبِينَ  َخْردَل  أَتَْينَا بَِها َوَكفَىَٰ بِنَا ِمِّ
دُوِن  ِمن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه َوالَ يَِجْد لَهُ  َمن لهْيَس بِأََمانِيُِِّكْم َوال أََمانِيِِّ أَْهِل اْلِكتَابِ وقال سبحانه:

ِ وَ  اِلَحاتَِمن ِمنَ  َوَمن يَْعَملْ  .ِليًّا َوالَ نَِصيًراَّللاه يُْظلَُموَن  َوالَ  اْلَجنهةَ  أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك يَْدُخلُونَ  أَوْ  ذََكر   الصه

 .(5) نَِقيًرا
وغريها من اآلايت الكرمية اليت تقرر أول احلساب واملساءلة واجلزاء، ونلك يشمل أخالق 

 يصدره عنها من سلوك وآاثر.اإلنسان وما 
                                                           

 90ص أصول الدعوةزيدان،  ((1

 93، 92اآليات سورة الحجر( (2

 36 ء آيةسورة اإلسرا ((3

 47آية  نبياءسورة اْل ((4

 123،124اآليات سورة النساء ((5
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من املسؤولية اجلزائية يف خلق الصدق، وما يرتتب عليه من  وقد ضرب لنا القرآن الكرمي مثالا 
ُ آاثر محيدة، وما ينجم عن إمهاله من نتائج خطرية، فقال تعاىل: اِدقِيَن ِصْدقُُهْم  َهـذَا قَاَل َّللاه يَْوُم يَنفَُع الصه

ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ  ِمن لَُهْم َجنهاٌت تَْجِري ِضَي َّللاه ، (1) ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ  ذ تَْحتَِها اْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَهآ أَبَداً ره
 .(2)قال ابن عباس:"يوم ينفع املوحدين توحيدهم"

اِدقِيَن َعن ِصْدقِِهمْ وقال تعاىل: قال القرطيب:"يسأل ، (3)بًا أَِليًماَوأََعده ِلْلَكافِِريَن َعذَا ِلِّيَْسأََل الصه
 .(4)األفواه الصادقة عن القلوب املخلصة"

َويَقُولُوَن يَا  واملسؤولية اجلزائية األخالقية تشمل كل األعمال واألقوال مهما قلت، قال تعاىل:

ذَا َوْيلَتَنَا َمالِ  َواَل يَْظِلُم َربَُّك  َوَوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َصاَهااْلِكتَاِب اَل يُغَاِدُر َصِغيَرةً َواَل َكبِيَرةً إِاله أَحْ  َهَٰ

 . (5)أََحدًا
ِ أَْبِغي َربًّا وهي مسؤولية فردية حبيث يسأل كل إنسان عن عمله، قال عز وجل: قُْل أََغْيَر َّللاه

ْرِجعُُكْم فَيُنَبِِّئُكُم  َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىَٰ َواَل تَِزُر  َواَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفس  إِاله َعلَْيَها َوُهَو َربُّ ُكِلِّ َشْيء   ثُمه إِلَىَٰ َربُِِّكم مه

 .(6) بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُونَ 
كما أهنا مسؤولية مجاعية تتوجه إىل اجملتمع املسلم ليقوم أبحكام الشرع، وتتناول املصاحل 

ة َواْعلَُموا أَنه َّللاه َشِديد  َواتهقُوا فِتْنَة اَل  العامة للمسلمني كما قال تعاىل: تُِصيبَن الهِذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصه

َوقِفُوُهْم إِنهُهْم َمْسئُولُونَ ، وقال تعاىل:(7)اْلِعقَاب
(8)(9). 

 رابعا: الواقعية:
األخالق اإلسالمية تكاليف شرعية، والشريعة اإلسالمية راعت الطبيعة البشرية، فلم تعامل 

ـ وهم عباد هللا تعاىل الذين خلقهم لعبادته وطاعته، ال أيكلون وال يشربون وليس ــكاملالئكة ـاإلنسان  
                                                           

 119آية  سورة المائدة ((1

 2/122 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((2

 8آية  اْلحزاب سورة ((3

 14/128 الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ((4

 49آية  سورة الكهف ((5

 164آية  سورة اْلنعام ((6

 25آية  سورة اْلنفال ((7

 24آية  سورة الصافات ((8

،مكتبة 111، صالمسؤولية الخلقية والجزاء عليهاالحليبي، د. أحمد بن عبد العزيز،  ((9

 92ص أصول الدعوة، زيدان، د. عبدالكريم، 1الرشد،الرياض، ط
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ومل جتعل اإلنسان كالبهائم خلقت مسخرة خلدمة غريها، فليس هلا عقل يناط به  ــ،هلم غرائز كالبشر ــ
ابلعقل واستواء التكليف، وليس هلا لسان يعرب عن ما يف ضمائرها، بل أكرم هللا تعاىل اإلنسان 

ْمنَا بَنِي آدَمَ اخللقة والكثري من النعم اليت ارتقت به عن احليوانية، قال تعاىل:  .(1)َولَقَْد َكره
فاملقصود بواقعية األخالق اإلسالمية أهنا مناسبة للطبيعة البشرية، ومالئمة للفطرة اإلنسانية، 

إلنسان املختلفة، وهي يف نلك كله واقعة فهي تراعي اختالف الزمان واملكان، وتتناسب مع أحوال ا
ُ نَْفساً إِاله ُوْسعََهاحتت قدرته وإمكانياته قال تعاىل:  . (2)ال يَُكِلُِّف َّللاه

َوالهِذيَن ومن أوجه واقعية األخالق اإلسالمية ) التوازن ( قال هللا تعاىل يف وفة عباد الرمحن:

َواَل تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَىَٰ ُعنُِقَك َواَل وقال:، (3)ْقتُُروا َوَكاَن بَْين ذَِلَك قََواًماإِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَ 

ْحُسوًرا .وكان احلسن إنا تال هذه اآلية يقول:"ال تطفف برزقي عن (4)تَْبُسْطَها ُكله اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوًما مه
ليس يف يديك منه  ما يف يديك، فتكون حسرياا  غري رضاي، وال تضعه يف سخطي فأسلبك

 .(5)شيء"
وقــــــــال ســــــــبحانه مبينــــــــا املـــــــــنهج املعتــــــــدل يف التــــــــوازن بـــــــــني التكــــــــاليف الشــــــــرعية والرغبـــــــــات 

ُ الغغغدهاَر اآْلِخغغغَرةَ الدنيويـــة: ُ  الغغغدُّْنيَا ِمغغغنَ  َواَل تَغغغْنَس نَِصغغغيبَكَ  َواْبتَغغغغِ فِيَمغغغا آتَغغغاَك َّللاه  َوأَْحِسغغغْن َكَمغغغا أَْحَسغغغَن َّللاه

.نقـــــــل الطـــــــربي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس أنـــــــه قـــــــال يف تفســـــــري اآليـــــــة:"ال تـــــــرتك أن تعمـــــــل هلل يف (6)إِلَْيغغغغغغغكَ 
 .(7)قال:أن تعمل فيها آلخرتك" الدُّْنيَا ِمنَ  َواَل تَْنَس نَِصيبَكَ  الدنيا. ويف قوله تعاىل:

ن فهذه بعض خصائص األخالق اإلسالمية ومساهتا الرفيعة، وال خيفى أن هناك العديد م
املميزات مل تذكر خشية اإلطالة، واملقصود هو التنبيه على أن نظام األخالق يف اإلسالم فريد يف ناته، 

 متميز يف مساته، وهذا يظهر يف آاثر األخالق اإلسالمية على املسلمني.

                                                           

 70آية  سورة اإلسراء ((1

 286آية  سورة البقرة ((2

 67أية  سورة الفرقان ((3

 29آية  سورة اإلسراء ((4

 8/71 جامع البيانالطبري،  ((5

 77آية  سورة القصص ((6

 10/105 جامع البيانالطبري،  ((7
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فلألخالق القومية آاثر واضحة يف بناء الشخصية اإلسالمية، إن إن األخالق اإلسالمية ترقى 
إىل معايل األمور، ومكارم الصفات، فيتميز ابلتزامه اخللقي وانضابطه السلوكي، فهو شخص ابملسلم 

 نو مبادئ وقيم تنعكس يف حياته وسلوكه حبيث تصبح األخالق احلسنة طبيعة له وسجية.
كما أن املسلم يرتفع عن مساوئ األخالق وخوارم املروءة، فال يصدر منه ما يؤني اآلخرين 

و إشارة، وينأى بنفسه عن اخلداع واالحتيال والغش، فيتسم ابلوفاء والبذل والعدل من قول أو فعل أ
 والشهامة والشجاعة.

أخالقه شاملة لكل اجلوانب؛ فاملسلم حسن اخللق مع ربه تعاىل، قائم حبق نفسه، وأسرته، 
 واآلخرين من أقرابء وجريان وزمالء وعموم الناس، املسلمني منهم وغري املسلمني.

الق اإلسالمية جتعل من املسلم شخصية فريدة يف سلوكه احلضاري، وأدبه ونوقه العايل، فاألخ
 .(1)وأتسيه ابلقرآن الكرمي، واقتدائه ابهلدي النبوي القومي، وحتليه بسمات األنبياء واملؤمنني

                                                           

، الرحيلي،د. عبد هللا بن ضيف 100ص األخالق في الشريعة اإلسالميةانظر: العليان،د. أحمد،  ((1

 167، صاألخالق الفاضلةهللا،
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 املبحث اخلامس

 األسوة احلسنة 
والتأسي، ويتأثر الناس ابملواقف من املعلوم أن النفس البشرية جمبولة على التقليد واحملاكاة 

العملية أكثر من املواعظ القولية واخلطب الكالمية، وإن كان للبيان ابلقول أثر ال ينكر يف نشر العلم 
 واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

وهذا املبحث يعرض أثر األسوة احلسنة يف بناء الشخصية اإلسالمية كما قرر نلك القرآن 
بيان أمهية األسوة احلسنة، ونكر من جعلهم هللا تعاىل أسوة للمؤمنني، وإيضاح  الكرمي، من خالل

 عظيم ضرر األسوة السيئة، ونلك يف املطالب اآلتية:
 املطلب األول

 تعريف األسوة احلسنة 
 ف األسوة يف اللغة:األوىل: تعرياملسألة 

دل على املداواة األسوة اسم مصدر من اإلئتساء، وهي مأخونة من مادة)أ س و( اليت ت
واإلوالح، يقال:أسوت اجلرح إنا داويته، واألسوة واإلسوة: القدوة، يقال:إئتس به أي:اقتد به وكن 

 .(1)مثله
 املسألة الثانية: تعريف األسوة يف االصطالح:

وإن  ، وإن ساراا وإن قبيحاا  األسوة هي احلالة اليت يكون اإلنسان عليها يف اتباع غريه إن حسناا 
 .(2)ضاراا 

 
 
 
 
 

                                                           

 14/35مادة)اسا( لسان العرب، ابن منظور، 1/105مادة )أسو(  مقاييس اللغةابن فارس، ( (1

مفردات ألفاظ ، واْلصفهاني، الراغب، 65، صالتوقيف على مهمات التعاريفلمناوي، ا( (2

 76،مادة)أسا(صالقرآن
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 املطلب الثاين
 منزلة األسوة يف القرآن الكرمي

ورد يف الكتاب العزيز آايت كرمية تناولت مفهوم األسوة احلسنة ببيان أمهيتها، ومن يستحق 
 التأسي به، وخطورة القدوة السيئة وعظيم ضررها.

 كل حيتذى يف فقد نصب سبحانه وتعاىل سيد املرسلني وإمام املتقني قدوة واحلة ومثاالا 
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  لهقَْد َكاَن لَُكْم فِيفقال تعاىل: شؤون الدين وأعمال اإلسالم ، قال ابن  (1)َرُسوِل َّللاه

يف أقواله وأفعاله  ولَّى هللا عليه وسلَّمكثري:"هذه اآلية الكرمية أول كبري يف التأسي برسول هللا 
 .(2)وأحواله"

أسوة للناس، فقص أخبارهم  ــهم األنبياء واملرسلون ـو  ــأفضل البشر ـ عز وجلوجعل هللا 
 . (3)أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتدهوحكى أحواهلم مث أمر ابالقتداء هبم فقال عز وجل:

هؤالء القوم الذين وكلنا آبايتنا وليسوا هبا بكافرين، هم الذين  :قال الطربي:"يقول تعاىل نكره
ما وكلوا حبفظه من آايت كتابه، والقيام حبدوده، واتباع حالله وحرامه، هداهم هللا لدينه احلق، وحفظ 

 يقولفَبُِهدَاُهْم اِْقتَِدهِ والعمل مبا فيه من أمر هللا، واالنتهاء عما فيه من هنيه، فوفقهم جل ثناؤه لذلك. 
فيق الذي تعاىل نكره : فبالعمل الذي عملوا، واملنهاج الذي سلكوا، وابهلدى الذي هديناهم، والتو 

أي : فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل هلل فيه رضا، ومنهاج من سلكه  حممد، اقتده اي  ،وفقناهم
 .(4)اهتدى"

 .(5)إِْبَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَهُ  فِي قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ وقال تعاىل:
 ولَّى هللا عليه وسلَّم: قد  يقول تعاىل نكره للمؤمنني به من أوحاب رسول هللا قال الطربي:"

كان لكم أيها املؤمنون أسوة حسنة، يقول: قدوة حسنة يف إبراهيم خليل الرمحن، تقتدون به، والذين 
 .(6)"معه من أنبياء هللا

                                                           

 21آية  سورة اْلحزاب( (1

 3/474 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((2

 90آية سورة اْلنعام ((3

 5/261 جامع البيانالطبري، محمد بن جرير،  ((4

 4آية  سورة الممتحنة ((5

 12/58 جامع البيانبري، محمد بن جرير، الط ((6
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الشيخ ، قال (1)ونهب األلوسي إىل أن من مع إبراهيم عليه السالم هم أتباعه املؤمنون
ة:"قد كانت لكم اي معشر املؤمنني أسوة حسنة،أي: قدوة واحلة بن سعدي يف تفسري اآليعبدالرمحن 

 .(2)وائتمام ينفعكم يف إبراهم والذين معه من املؤمنني، ألنكم أمرمت أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا"
ُهنه قَاَل إِنِِّي َجاِعلَُك ِللنه  قال تعاىل: يهتِي َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَمات  فَأَتَمه اِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ذُرِِّ

 .(3)قَاَل اَل يَنَاُل َعْهِدي الظهاِلِمينَ 
" فقام جبميع األوامر وتَرك مجيع النواهي، وبلَّغ الرسالة على التمام والكمال، ما :قال ابن كثري

 .(4)يستحق هبذا أن يكون للناس إماماا يُقتدى به يف مجيع أحواله وأفعاله وأقواله"
ةَ أَْعيُن  َواْجعَْلنَا ِلْلُمتهِقيَن  : ل تعاىليقو  يهاتِنَا قُره َوالهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُرِِّ

أي: فاجعلنا أئمَّة ملن يقتدي بنا وأيمت، وال جتعلنا فتنة ملن يضل بنا " :،يقول شيخ اإلسالم(5)إَِماًما
 .(6)ويشقى"

أوولنا اي ربنا إىل هذه  :أي" :بن سعدي يف تفسري هذه اآليةعبد الرمحن  الشيخويقول 
الدرجة العالية، درجة الصديقني والكمل من عباد هللا الصاحلني، وهي درجة اإلمامة يف الدين، وأن 
يكونوا قدوة للمتقني يف أقواهلم وأفعاهلم، يقتدى أبفعاهلم، ويطمأن ألقواهلم، ويسري أهل اخلري خلفهم، 

 .(7)فيهدون ويهتدون"
يَا أَيَُّها الهِذيَن  وقد جاءت النصوص الشرعية حتذر من خمالفة األقوال لألفعال، فقال تعاىل:

ِ أَْن تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُونَ  ِعْندَ  َكبَُر َمْقتًا * آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما اَل تَْفعَلُونَ   .(8)َّللاه

                                                           

 28/354 روح المعانياْللوسي، محمود،  ((1

 1191ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((2

 124 آية سورة البقرة ((3

 1/164 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((4

 74 آية سورة الفرقان ((5

 3/91مجموع الفتاوىابن تيمية،  ((6

 588ص تيسير الكريم الرحمنسعدي،عبد الرحمن، ابن  ((7

 3-2اآليات سورة الصف ((8
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ه: اَي أيها الذين آمنوا ودقوا اَّللَّ ورسوله، مل تقولون القول الذي قال الطربي:" يقول تعاىل نكر 
يـَُقول: عظم   َكبَُر َمْقتًا ِعْند َّللاه أَْن تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُونَ  ال تصدقونه ابلعمل، فأعمالكم خمالفة أقوالكم

 .(1)مقتا عند ربكم قولكم ما ال تفعلون "
فهل تليق ابملؤمنني هذه احلالة الذميمة؟أم من أكرب املقت بن سعدي:"الشيخ عبد الرمحن قال 

عند هللا أن يقول العبد ما ال يفعل؟ وهلذا ينبغي لآلمر ابخلري أن يكون أول الناس مبادرة إليه، والناهي 
 .(2)عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه"

بِِّي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ  ِمِّن ُكنُت َعلَىَٰ بَيِِّنَة  إِن  أََرأَْيتُمْ  قَاَل يَا قَْومِ وقال تعاىل عن شعيب عليه السالم: ره

ْصاَلَح َما اْستََطْعتُ  َوَما أُِريدُ أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَىَٰ َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ  ِرْزقًا َحَسنًا  .(3)إِْن أُِريدُ إِاله اإْلِ
عل إال مبا آمركم به قال الطربي:" يقول: وما أريد أن أهناكم عن أمر مث أفعل خالفه، بل ال أف

وال أنتهي إال عما أهناكم عنه.مث نقل عن قتادة أنه قال يف تفسري اآلية:"يقول: مل أكن ألهناكم عن 
 .(4)أمر أركبه أو آتيه"

ويف احلديث:" جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه، فيدور هبا كما يدور 
ه فيقولون: اي فالن ما شأنك؟ ألست كنت أتمر ابملعروف احلمار برحاه، فتجتمع أهل النار علي

 .(5)وتنهى عن املنكر ؟ فيقول:" كنت آمرك ابملعروف وال آتيه، وأهناكم عن الشر وآتيه "
ويبني ابن القيم األثر اخلطري للقدوة السيئة فيقول:" علماء السوء جلسوا على ابب اجلنة، 

أبفعاهلم، كلما قالت ألسنتهم:هلموا إليها، قالت أعماهلم:  يدعون الناس إليها أبقواهلم، ويصدون عنها
 .(6)ال تصدقوهم، فلو كان خريا لكانوا أول عامل به"

 
 
 

                                                           

 12/80 جامع البيانالطبري،  ((1

 1196ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((2

 88آية  هود سورة ((3

 7/102 جامع البيانالطبري،  ((4

 (3267حديث) ،573، صةباب صفة النار وأنها مخلوق، أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق( (5

 94ص الفوائدابن القيم،محمد بن أبي بكر،  ((6
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 املطلب الثالث
 أثر األسوة احلسنة يف بناء الشخصية اإلسالمية

القدوة احلسنة من أعظم األسس يف بناء الشخصية اإلسالمية، ومن أنفع أساليب الدعوة إىل 
ملا رأوا من حسن أخالق املسلمني،  عز وجل ، وإمنا دخل كثري من الناس يف دين هللاثرها أتثرياا هللا وأك

وطيب معاملتهم، وودق أحواهلم، وتطابق ظاهرهم مع ابطنهم، وتوافق أفعاهلم مع أقواهلم، ومن آاثر 
 األسوة احلسنة يف بناء الشخصية اإلسالمية ما أييت:

ألن قدوة املسلم هم األنبياء  ؛نفس املسلم تقوى هللا تعاىلإن األسوة احلسنة تريب يف  -1
واملرسلون، وأولئك كانوا سادة املتقني وأئمة املؤمنني، فمنهم يتعلم املسلم التقوى واالجتهاد يف الطاعة، 

 والتفاين يف العبادة، ونلك له أعظم األثر يف بناء الشخصية اإلسالمية.
ألنه القدوة املثالية الذي  ولَّى هللا عليه وسلَّم؛ول هللا إن األسوة احلسنة دليل احلب لرس -2

واتباع ولَّى هللا عليه وسلَّم أمران هللا تعاىل ابالقتداء به يف كل أحواله، والشك أن حب رسول هللا 
ولَّى هللا عليه هديه أول من أوول الدين وركائزه الرئيسة، وكلما كان املسلم أكثر حمبة لرسول هللا 

مما يعود على شخصيته ابلتهذيب والتزكية لتكون  وابطناا  هبديه وسنته، ظاهراا  ان أكثر متسكاا كوسلَّم  
 شخصية إسالمية فريدة.

األسوة احلسنة تربية عملية على امتثال أحكام الشرع املطهر، والتخلق أبخالقه وآدابه، إن  -3
، تبقى يف فضاء اخليال واألوهام، فوجود وأخالقاا  إن املعاين والقيم إنا مل ترتجم على أرض الواقع سلوكاا 

القدوة الصاحلة الذي حيقق يف نفسه أحكام الدين وأخالقه يقدم للناس الربهان على أن هذه املفاهيم 
حقيقة ميكن تطبيقها وليست فرضيات خيالية، أو أوهام مثالية، ومن معامل الشخصية اإلسالمية كوهنا 

 واقعية وليست خيالية .
سنة سبيل للدعوة إىل هللا تعاىل، إن إن من معامل الشخصية اإلسالمية الثبات األسوة احل -4

على احلق والدعوة إليه، وسبل الدعوة إىل هللا تعاىل كثرية ومتنوعة، ومن أمهها الدعوة ابلقدوة احلسنة،  
يتحلى أبن يكون املسلم أسوة واحلة، ميتثل بنفسه قبل أن يدعو غريه، ويدعو أبفعاله قبل أقواله، و 

ابألخالق الفاضلة، ويتخلى عن الصفات السيئة، كما قال احلسن البصري:" عظ الناس بفعلك، وال 
م بقولك "، وقال: "الواعظ من وعظ الناس بعمله ال بقوله". وكان إنا أراد أن أيمر بشيء بدأ هتعظ
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ابلنفع العميم  بنفسه ففعله وإنا أراد أن ينهى عن شيء انتهى عنه.والشك أن مثل هذا األمر يعود
 1.واألثر الكبري على شخصية املسلم 

                                                           
م، 1999، 9، بيروت، ط، مؤسسة الرسالة485ص الدعوة أصولانظر، زيدان، د. عبد الكريم،  1

، 1،دار الحضارة، الرياض، ط2/792األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالميةالمغذوي،أ.د.عبد الرحيم، 

 م2008
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 املبحث السادس

 الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
بزمان معني،  مرتبط مبكان معني، وال مومسياا  اا ميتاز اإلسالم أبنه دين عاملي؛ فهو ليس حمدد

َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِله  مجعاء كما قال تعاىل:بل إنه يتجاوز حدود املكان والزمان ليحمل اهلداية للبشرية 

أن النيب  عن أيب أمامةف، (2)َوَما أَْرَسْلنَاَك إِال َكافهةً ِللنهاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا،وقال تعاىل:(1)َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ 
: اي حممد إين جعلت قال:" إن هللا استقبل يب الشام ووىل ظهري اليمن، وقال  ولَّى هللا عليه وسلَّم

لك ما جتاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، وال يزال اإلسالم يزيد وينقص الشرك وأهله حىت 
تسري املرأاتن ال ختشيان إال جورا، والذي نفسي بيده ال تذهب األايم والليايل حىت يبلغ هذا الدين 

قال: " إن هللا زوى يل   هللا عليه وسلَّمولَّى أن النيب  ، وأخرج مسلم عن ثوابن(3)مبلغ هذا النجم "
ولَّى هللا عليه ، وقال (4)األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا وإن ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها "

:" ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هللا هذا وسلَّم
 .(5)عزا يعز هللا به اإلسالم ونال يذل به الكفر "الدين، بعز عزيز أو بذل نليل، 

ابلقيام ابلدعوة إىل دينه  ولَّى هللا عليه وسلَّميف كتابه العزيز وسنة نبيه  عز وجل وقد أمر هللا
ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعرُ القومي ووراطه املستقيم فقال سبحانه: وِف َويَْنَهْوَن َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمه

، وقال إِلَى َسبِيِل َربَِِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ  ، وقال تعاىل:َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
 .(6):" بلغوا عين ولو آية "ولَّى هللا عليه وسلَّم

شرعية، ومن أهم أسس بناء الشخصية فالدعوة إىل هللا تعاىل من الفرائض الدينية والواجبات ال
اإلسالمية اليت متيزها عن بقية الناس وعموم البشر، إن إهنا شخصية نات رسالة، حتمل النور الرابين 

                                                           

 107آية  اءسورة اْلنبي ((1

 28آية  ة سبأرسو( (2

( عن أبي أمامة.وهو 6/107) الحلية(، وأبو نعيم في 8/145) المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  ((3

 لأللباني صحيح الجامع الصغير  1716حديث )صحيح( انظر حديث رقم: 

 (2889حديث رقم )  730،صأخرجه مسلم كتاب الفتن باب هالك هذه اْلمة بعضهم ببعض( (4

 (1631وصححه ابن حبان في صحيحه حديث)،( 16998رقم )  4/103في المسند أخرجه أحمد( (5

 1/32( 3رقم ) السلسلة الصحيحةوصححه اْللباني في 

 .(3461حديث) ،612،صأخرجه البخاري كتاب اْلنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ((6
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الظُّلَُماِت  ِمنَ  ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النهاسَ  لتزيل ظلمات الكفر واجلهل والضالل كما قال تعاىل:

 .(1)بِإِْذِن َربِِِّهْم إِلَى ِصَراِط اْلعَِزيِز اْلَحِميدِ  إِلَى النُّورِ 
وهذا املبحث يتناول تعريف الدعوة وبيان منزلتها يف القرآن الكرمي، ونكر بعض آاثر الدعوة 

 إىل هللا يف بناء الشخصية اإلسالمية، ونلك يف املطالب اآلتية:
 املطلب األول
 تعريف الدعوة

 :دعوة يف اللغةالتعريف : املسألة األوىل
قال يف لسان العرب:" الدعوة املرة الواحدة من الدعاء، ودعا  النداء والطلب، الدعوة هي 

 .2الرجل دعوا ودعاء: انداه، واالسم: الدعوة، دعوت فالان: وحت به واستدعيته "
 الدعوة يف االصطالح:تعريف : ةاثنياملسألة 

يف االوطالح منها تعريف شيخ اإلسالم ابن  وردت تعاريف كثرية للعلماء لبيان معىن الدعوة
تيمية حيث قال:"الدعوة إىل هللا هي الدعوة إىل اإلميان به ومبا جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخربوا 

 .(3)به، وطاعتهم فيما أمروا " 
وقال أيضا:" كل ما أحبه هللا ورسوله من واجب ومستحب من ابطن وظاهر فمن الدعوة إىل 

به(، وكل ما أبغضه هللا ورسوله من ابطن وظاهر فمن الدعوة إىل هللا )النهي عنه(، وال تتم هللا )األمر 
الدعوة إىل هللا إال ابلدعوة إىل أن يفعل ما أحبه هللا ويرتك ما أبغضه هللا سواء كان من األقوال أو 

 .(4)األفعال الباطنة والظاهرة"
للدعوة يف كتابه  اوطالحياا  تعريفاا  وقد مجع أ.د. عبد الرحيم بن حممد املغذوي عشرين

النفيس )األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية (، وانتهى إىل أن تلك التعريفات املتعددة ال تنايف 
بينها، فهي ليست من ابب اختالف التضاد لكنها من ابب اختالف التنوع، فكل تعريف للدعوة 

للدعوة يتضمن  خمتاراا  ز عليه، مث نكر تعريفاا من هذه التعاريف عين جبانب من جوانب الدعوة ورك

                                                           

 1آية سورة إبراهيم ((1

 14/256دة )دعا( ابن منظور، لسان العرب ما (2)

 15/157 مجموع الفتاوىابن تيمية،  ((3

 15/161المرجع السابق ((4
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مقوماهتا األساسية وهو:" قيام الداعية املؤهل إبيصال دين اإلسالم إىل الناس كافة وفق املنهج القومي، 
 .(1)ومبا يتناسب مع أوناف املدعوين، ويالئم أحوال وظروف املخاطبني يف كل زمان ومكان"

                                                           

المطلب الثاني: الفرق  ،1/48 األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالميةالمغذوي، أ.د. عبد الرحيم، ( (1

 بين الدعوة إلى هللا واْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

بد من اإلشارة إلى العالقة بين كل من )الدعوة إلى هللا( و )اْلمر وقبل الشروع في بيان حكم الدعوة ال

 بالمعروف والنهي عن المنكر( فهل هما متطابقان أم بينهما عموم وخصوص؟ 

ذهب بعض الباحثين إلى أن الدعوة أخص من اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلال ذلك بأن 

ي هو اإليمان والصالح ـ، ونهي عن المنكر اْلكبر ـ الذي الدعوة إلى هللا أمر بالمعروف اْلكبر ـ الذ

هو الكفر باهلل واإلشراك به ومعصيته ـ، كما أن الدعوة تهدف إلى اإلقناع والوصول إلى قلوب 

المدعوين للتأثير فيها حتى تتحول عما هي عليه من اإلعراض أو العناد إلى اإلقبال والمتابعة، أما 

المنكر فقد يهدف إلى ذلك، وقد يهدف إلى مجرد وجود المعروف وزوال اْلمر بالمعروف والنهي عن 

 (20/322المنكر، سواء أحصل االقتناع والمتابعة أم لم يحصال. ) الموسوعة الفقهية 

(: " وقد يتبين 15/166) الفتاوىوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى أنهما سواء فقال رحمه هللا في 

لمعروف ونهي عن المنكر، فإن الداعي طالب مستدع مقتضي لما دعا بذلك أن الدعوة نفسها أمر با

إليه، وذلك هو اْلمر به، إذ اْلمر هو طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه، فالدعاء إلى هللا 

 هـ.الدعاء إلى سبيله، فهو أمر بسبيله، وسبيله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر "أ

رب إلى الصواب السيما إذا عرفنا أن موضوع الدعوة إلى هللا تعالى هو الدين ولعل هذا االتجاه أق

اإلسالمي بعقائده وأعماله وأخالقه وسائر جوانبه المباركة، فتكون الدعوة إلى هللا هي اْلمر 

بالمعروف بمعناه الواسع ـ وهو كل ما يحبه هللا ويرضاه من اْلمور المشروعة ـ ونهي عن المنكر 

 اسع أيضا ـ وهو كل ما يكرهه وهللا من اْلمور غير المشروعة ـ.بمعناه الو

 وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن أدلة مشروعية الدعوة هي ذاتها أدلة اْلمر والنهي.
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يناملطلب الثا  

  يف القرآن الكرميمنزلة الدعوة إىل هللا
وردت نصوص كثرية تدل على فضل الدعوة إىل هللا، وفضل الدعاة، وبيان ما أعد هللا تعاىل 

 فمن نلك : ،هلم من الثواب اجلزيل
ةٌ يَدُْعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعنِ  قوله سبحانه وتعاىل:  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمه

 .(1)اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
قال ابن كثري:" يقول تعاىل: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام أبمر هللا يف الدعوة إىل اخلري 

 .(2)واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر "
يَْدُعو إِلَى دَار َوَّللَاه  توالها يف القرآن فقال تعاىل: عز وجل أن هللا وشرفاا  ويكفي الدعوة فضالا 

 .  (3)يََشاء إِلَى ِصَراط ُمْستَِقيم َمنْ  السهاَلم َويَْهِدي
بن سعدي:" عمم تعاىل عباده ابلدعوة إىل دار السالم واحلث على الشيخ عبد الرمحن قال  

نلك والرتغيب فيه، وخص ابهلداية من شاء استخالوه واوطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، وهللا 
 .(4)من يشاء، ونلك عدله وحكمته، وليس ألحد عليه حجة بعد البيان والرسل" خيتص برمحته

ُ يَْدُعو إِلَى اْلَجنهِة َواْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه َويُبَيُِِّن آَيَاتِِه  وقال تعاىل: أُولَئَِك يَْدُعوَن إِلَى النهاِر َوَّللاه

 .(5)يَتَذَكهُرونَ  لَعَلهُهمْ  ِللنهاِس 
 بيان معىن اآلية:" اقبلوا من اَّللَّ ما أمركم به، فاعملوا به، وانتهوا عما هناكم قال الطربي يف

عنه، فإنه يدعوكم إىل اجلنة، يعين بذلك: يدُعكم إىل العمل مبا يدخلكم اجلنة ويوجب لكم النجاة إن 
 .(6)من النار، وإىل ما ميحو خطاايكم أو ننوبكم فيعفو عنها، ويسرتها عليكم" عملتم به

                                                           

 104 آية سورة  آل عمران( (1

 1/390 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((2

 25 آية سورة يونس( (3

 362ص ير الكريم الرحمنتيسابن سعدي،عبد الرحمن،  ((4

 221 آية سورة البقرة( (5

 2/392 جامع البيانالطبري،  ((6
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إِلَى َسبِيِل َربَِِّك   سنها وشرعها وأمر هبا فقال عز وجل: عز وجلن فضل الدعوة أن هللا وم

 أن ولَّى اَّللَّ عليه وسلَّم رسوله حممداا  ، قال ابن كثري:" يقول تعاىل آمراا (1)بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ 
ما أنزله عليه من الكتاب والسنة واملوعظة احلسنة يدعو اخللق ِإىل اَّللَّ ابحلكمة. قال ابن جرير: وهو 

 .(2)أي مبا فيه من الزواجر والوقائع ابلناس نكرهم هبا ليحذروا أبس اَّللَّ تعاىل"
هبِْع أَْهَواَءُهمْ وقال سبحانه: بن الشيخ عبد الرمحن ، قال (3)فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َواَل تَت

بتكميل نفسه بلزوم االستقامة، وبتكميل غريه ابلدعوة إىل نلك، ومن املعلوم أن أمر  سعدي: " فأمره
 .(4)أمر ألمته إنا مل يرد ختصيص له "ولَّى هللا عليه وسلَّم الرسول 

ة  َرُسواًل أَِن  فِي َولَقَْد بَعَثْنَاومن فضل الدعوة أهنا وظيفة األنبياء واملرسلني قال تعاىل: ُكِلِّ أُمه

َ َواْجتَنِبُوا الطهاُغوتَ اْعبُ  ، قال الطربي:" يقول تعاىل نكره:ولقد بعثنا أيها الناس يف كل أمة (5)دُوا َّللاه
كما بعثنا فيكم أبن اعبدوا اَّللَّ وحده ال شريك له َوأفردوا له الطاعة وأخلصوا له   سلفت قبلكم رسوالا 

الشيطان، واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل  يقول: وابعدوا من َواْجتَنِبُوا الطهاُغوت العبادة، 
 .(6)اَّللَّ فتضلوا "

قال ابن سعدي:" خيرب تعاىل أن حجته قامت على مجيع األمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو 
، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة هللا وحده ال متأخرة إال وبعث فيها رسوالا 

 .شريك له "
إمام املتقني وخامت النبيني ولَّى هللا عليه وسلَّم وة أهنا من هدي النيب حممد ومن شرف الدع

َوَما  :قال حممَّد بن كعب يف قوله تعاىل،(7)َوَما أَْرَسْلنَاَك إِال َكافهةً ِللنهاِس بَِشيًرا َونَِذيًراقال تعاىل: 

                                                           

 125 آية سورة النحل( (1

 2/591 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((2

 15 آية  سورة الشورى ((3

 755ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((4

 36آية  سورة  النحل ((5

 7/582 يانجامع البالطبري،  ((6

 28آية  سورة سبأ ((7



 

92 
 

ا ولَّى يعين إىل الناس عامة،  أَْرَسْلنَاك إِاله َكافهة ِللنهاِس  وقال قتادة يف هذه اآلية:" أرسل اَّللَّ تعاىل حممدا
 .(1)على اَّللَّ تبارك وتعاىل أطوعهم َّللَّ عز وجل" اَّللَّ عليه وسلَّم ِإىل العرب والعجم،فأكرمهم

ِ َعلَى بَِصيرَ :ولَّى هللا عليه وسلَّم وقال سبحانه لنبيه الكرمي ة  أَنَا قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه

أمري وسنيت ومنهاجي". وقال:" وحق اَّللَّ وعلى من  ،قال ابن زيد:" هذه سبيلي، هذا(2)َوَمِن اتهبَعَنِي
 .(3)اتبعه أن يدعو إىل ما دعا إليه، ويذكر ابلقرآن واملوعظة، وينهى عن معاوي اَّللَّ "

هللا تعاىل على علم ويقني بال وأتباعه هي الدعوة إىل ولَّى هللا عليه وسلَّم فبني أن طريقة النيب 
 شك وال امرتاء.

ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا  * يَا أَيَُّها النهبِيُّ إِنها أَْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمبَِشًِّرا َونَِذيًرا:عز جل وقال َودَاِعيًا إِلَى َّللاه

 .(4)ُمنِيًرا
ولَّى هللا عليه  له حممداا بن سعدي:" هذه األشياء اليت ووف هبا رسو الشيخ عبد الرمحن قال 

 هي املقصود من رسالته وزبدهتا وأووهلا اليت اختص هبا وهي مخسة أشياء:وسلَّم 
وهذا يستلزم نكر  ونذيراا  على أمته مبا عملوه، الثاين والثالث: كونه بشرياا  أحدها: كونه شاهداا 

أرسله هللا  :ىل هللا أيإ كونه داعياا املبشر واملنذر وما يبشر به وينذر واألعمال املوجبة لذلك، والرابع:  
ونلك يقتضي  ،منرياا  يدعو اخللق إىل رهبم ويشوقهم لكرامته وأيمرهم بعبادته، واخلامس: كونه سراجاا 

أن اخللق يف ظلمة عظيمة، ال نور يهتدى به يف ظلماهتا وال علم يستدل به يف جهاهتا حىت جاء هللا 
 .(5)الظلمات وعلم به من اجلهاالت"هبذا النيب الكرمي فأضاء هللا به تلك 

وهللا تعاىل قد أكرم األمة اإلسالمية فجعلها خري األمم لقيامها هبذه الشعرية وختلقها هبذه 
ة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن :عز وجلالفضيلة فقال  ُكنتُْم َخْيَر أُمه

ِ بِ   .(6)اللِّ

                                                           

 3/538 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((1

 108 آية سورة  يوسف( (2

 7/315 جامع البيانالطبري،  ((3

 46-45 اآليات سورة اْلحزاب ((4

 66ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((5

 110 آية سورة آل عمران ((6
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فعن جماهد قال:" يقول: كنتم خري الناس للناس، على هذا الشرط، أن أتمروا ابملعروف، 
" وتنهوا عن املنكر،  .(1)وتؤمنوا ابَّللَّ

وأخرج البخاري عن أيب هريرة أنه قال:"خري الناس للناس، أتتون هبم يف السالسل يف أعناقهم 
بن سعدي:" هذا تفضيل من هللا هلذه األمة بد الرمحن الشيخ ع، وقال (2)حىت يدخلوا يف اإلسالم "

وحمبة للخري ودعوة  هبذه األسباب اليت متيزوا هبا وفاقوا هبا سائر األمم، وأهنم خري الناس للناس نصحاا 
ـ ــبني تكميل اخللق والسعي يف منافعهم  ومجعاا  ،عن املنكر ابملعروف وهنياا  اا وأمر  ،وإرشاداا  وتعليماا 

 .(3)وبني تكميل النفس ابإلميان ابهلل والقيام حبقوق اإلميان " ــن ـحبسب اإلمكا
ِ ومن فضائل الدعوة أن هللا تعاىل أثىن على القائم هبا فقال: ن دََعا إِلَى َّللاه مه َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِمِّ

 .(4)اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنهنِي
ممن قال: ربنا اَّللَّ مث استقام على  ىل نكره: ومن أحسن أيها الناس قوالا قال الطربي:" يقول تعا

اإلميان به، واالنتهاء إىل أمره وهنيه، ودعا عباد اَّللَّ إىل ما قال وعمل به من نلك. مث نقل عن احلسن 
البصري أنه قال:" هذا حبيب هللا، هذا ويل هللا، هذا وفوة هللا، هذا خرية هللا، هذا أحب أهل 

يف  األرض إىل هللا، أجاب هللا يف دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب هللا فيه من دعوته وعمل واحلاا 
 .(5)إجابته وقال: إنين من املسلمني، هذا خليفة هللا "

                                                           

 3/390 جامع البيانالطبري، ((1

 (4558حديث)، 795ص أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، ((2

 143ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((3

 33 آية سورة فصلت ((4

 11/109 جامع البيانالطبري،  ((5
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ثالثاملطلب ال  

 أثر الدعوة إىل هللا يف بناء الشخصية اإلسالمية
 سالمية،منها على سبيل املثال:للدعوة إىل هللا تعاىل آاثر عظيمة يف بناء الشخصية اإل

 الدعوة إىل هللا تعاىل دليل كمال اإلميان وحسن اإلسالم، ألن أتباع النيب ولى هللا عليه  -1
ِ  م على احلقيقة من يقوم ابلدعوة إىل سبيله كما قال تعاىل:وسلَّ  قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه

ظهر نلك ولَّى هللا عليه وسلَّم للنيب  ، فكلما كان املسلم أشد اتباعاا  (1)عَنِيَعلَى بَِصيَرة  أَنَا َوَمِن اتهبَ 
 يف نصحه للخلق واحلرص على هدايتهم. 

الدعوة إىل هللا تعاىل تثبت معاين اخلري والصالح يف نفس املسلم، وتزيل عوامل الشر  -2
 ائل جيعله بطريق األوىل متخلقاا والفساد من نفسه، ألن حرص املسلم على هداية غريه وتكميله ابلفض

، لئال يقع يف وعيد من خيالف قوله فعله، فالدعوة إىل هللا تعاىل سبيل لتزكية النفوس بذلك غالباا 
 وهتذيبها.
الدعوة إىل هللا تعاىل ترسخ معاين األخوة والتكافل والتعاون على الرب والتقوى واهتمام  -3

 2بناء الشخصية اإلسالمية املتميزة كما بينها القرآن الكرمي.املسلمني ببعضهم البعض، وهذا يساهم يف 

                                                           

 108 آية سورة  يوسف( (1

، فواز السحيمي، 59-1/54لمنهج الدعوة اإلسالميةالعلمية  األسسانظر المغذوي،أ.د.عبد الرحيم،   2

،دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية 35-32ص أسس منهج السلف في الدعوة إلى هللابن هليل، 

 م 2003، 1السعودية، ط
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 الفصل الثاين
 معامل الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي

متثل يف النصوص الشرعية، واملبادئ العامة،  كبرياا   اهتم القرآن الكرمي بشخصية املسلم اهتماماا 
 ية واألخالقية للمسلمني.واألحكام التفصيلية اليت تناولت اجلوانب العقدية والعمل

فالقرآن الكرمي يف بنائه للشخصية اإلسالمية املتميزة مل يرتك حتديد مسات تلك الشخصية 
ومعاملها الجتهادات البشر أو أهوائهم أو عاداهتم وتقاليدهم، بل بني  بكل وضوح وفات تلك 

ايت القرآنية واألحاديث الشخصية اليت يريد املسلمني أن يكونوا عليها ويتصفوا هبا، من خالل اآل
النبوية اليت نكرت وفات املؤمنني، ومسات املتقني، على سبيل اإلمجال اترة، وعلى سبيل التفصيل 
اترة أخرى، حبيث تكون تلك الصفات والسمات معايري عامة وتفصيلية لبناء الشخصية اإلسالمية 

وهذا من مجلة بيان القرآن الكرمي حتدد بدقة مدى قرب املسلم أو بعده من تلك الشخصية املطلوبة، 
ُ بُِكِلِّ َشْيء  َعِليمٌ الذي امنت هللا تعاىل به على عباده فقال سبحانه: ُ لَُكْم أَن تَِضلُّواْ َوَّللاِّ ، قال (1)يُبَيُِِّن َّللاِّ

القامسي:"أي: كراهة أن تضلوا يف نلك، أو على تقدير )الالم وال( يف طريف )أن( أي: لئال تضلوا، 
يس هناك حذف وال تقدير، وإمنا هو مفعول )يبني( أي: يبني لكم ضاللكم الذي هو شأنكم وقيل: ل

 .(2)إنا خليتم وطباعكم، لتحرتزوا عنه وتتحروا خالفه"
بن سعدي:"أي: يبني لكم أحكامه اليت حتتاجوهنا، ويوضحها، الشيخ عبد الرمحن وقال 

وتعملوا أبحكامه، ولئال تضلوا عن الصراط لكي هتتدوا ببيانه،  منه وإحساانا  ويشرحها لكم فضالا 
 .(3)املستقيم بسبب جهلكم، وعدم علمكم"

وهذا الفصل يبني بعض معامل الشخصية اإلسالمية اليت وضع القرآن الكرمي أسسها، وأيمر 
 املسلمني ابلتحلي هبا، من خالل املباحث اآلتية:

 
                                                           

 176آية  سورة النساء ((1

أَْن " فِي قَْوله:  و قال الطبري:" َوَمْوِضع "5/1779 محاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين،  ((2

يُبَيِِّن َّللاه لَُكْم أَْن تَِضلُّوا  ،نصب في قول بعض أهل العربية التصالها بالفعل، وفِي قول بعضهم خفض

بمعنى: يبين َّللاه لكم بأن ال تضلوا، ولئال تضلوا؛ وأسقطت " ال " من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى، 

جامع تقول: جئتك أن تلومني، بمعنى: جئتك أن ال تلومني".) لداللة الكالم عليها، والعرب تفعل ذلك،

 (9/445البيان

 262ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((3
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 املبحث األول
 الصبغة الرابنية

سالمية، ومن أبرز السمات اليت متيز املسلم عن غريه هي الصبغة من أهم معامل الشخصية اإل
 الرابنية، وهذا املبحث يتناول بيان هذه الصفة من خالل املطالب اآلتية:

 املطلب األول
 معىن الصبغة الرابنية

الصبغة الرابنية مركب إضايف من كلمتني؛)وبغة( و)رابنية(، وهذا يقتضي معرفة معىن 
  بيان املعىن املركب، ونلك فيما أييت:الكلمتني على حدة مث
 : تعريف الصبغة:املسألة األوىل

قال ابن فارس:"الصاد والباء والغني أول واحد، وهو تلوين الشيء بلون ما، تقول: وبغته 
 .(1)أوبغه"

ويف لسان العرب:"الصبغ: الغمس، وبغ اللقمة يصبغها وبغا: دهنها وغمسها، وكل ما 
 غمس فقد وبغ.
الصباغ والصبغة: ما يصبغ به وتلون به الثياب، والصبغ املصدر، واجلمع أوباغ والصبغ و 

وأوبغة. والصبغ يف كالم العرب التغيري، ومنه وبغ الثوب إنا غري لونه وأزيل عن حاله وحال، سواد 
 .(2)أو محرة أو وفرة "

ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمنَ وقد ورد لفظ الصبغة يف قوله تعاىل: ِ ِصْبغَةً  ِصْبغَةَ َّللاه ، ويبني الشيخ (3)َّللاه
الطاهر العالقة بني املعىن اللغوي واالوطالحي فيقول:" ووبغة بكسر الصاد أولها وبغ بدون 
عالمة أتنيث، وهو الشيء الذي يصبغ به بزنة فعل الدال على معىن املفعول مثل نبح وقشر وكسر 

 ث قشرة وكسرة وفلقة.وفلق، واتصاله بعالمة التأنيث إلرادة الوحدة مثل أتني

                                                           

  3/331مادة)صغ(  مقاييس اللغةابن فارس،  ((1

   8/427، مادة )صبغ( لسان العربابن منظور،  ((2

 138آية  سورة البقرة ((3
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فالصبغة الصبغ املعني احملضر ألن يصبغ به، وانتصابه على أنه مفعول مطلق انئب عن عامله، 
ُ َوْعدَهُ أي: وبغنا وبغة هللا، كما انتصب  ِ ال يُْخِلُف َّللاه يََشاُء َوُهَو  َمنْ  يَْنُصرُ بعد قوله: (1)َوْعدَ َّللاه

ِحيمُ  أي: امللة اليت  (3)ِملهةَ إِْبَراِهيمَ :وعدهم النصر، أو على أنه بدل من قولهبتقدير  (2)اْلعَِزيُز الره
جعلها هللا شعاران كالصبغة عند اليهود والنصارى، أو منصواب ووفا ملصدر حمذوف دل عليه فعل 

 .(4)"آمنا ابهلل والتقدير آمنا إمياان وبغة هللا، وهذا هو الوجه املالئم إلطالق وبغة على وجه املشاكلة
ِ ِصْبغَةً  ولعلماء التفسري اجتاهان يف معىن قوله تعاىل: ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه  :(5)ِصْبغَةَ َّللاه

أحدمها: وبغة هللا تعين دين هللا، وهو قول ابن عباس وأيب اْلعالية، وجماهد، والسدي، وابن 
صبغ أبناءها نصارى، وإن وبغة اَّللَّ ، والنصارى تاا زيد، وقال قتادة:" إن اليهود تصبغ أبناءها يهود

 اإلسالم، فال وبغة أحسن من اإلسالم وال أطهر، وهو دين اَّللَّ بعثبه نوحا واألنبياء بعده.
ِصْبغَة َّللاه َوَمْن أَْحَسن ِمْن َّللاه  وهو اختيار الطربي حيث قال:"القول يف أتويل قوله تعاىل:

اإلسالم، ونلك أن النصارى إنا أرادت أن تنصر أطفاهلم  يعين تعاىل نكره ابلصبغة: وبغة ِصْبغَة
جعلتهم يف ماء هلم تزعم أنذلك هلا تقديس مبنزلة غسل اجلنابة ألهل اإلسالم، َوأهنصبغة هلم يف 

ُكونُوا النصرانية، فقال اَّللَّ تعاىل نكره إن قالوا لنبيه حممَّد ولَّى اَّللَّ عليه وسلَّم وأوحابه املؤمنني به:

قل هلم اي حممَّد: أيها اليهود والنصارى، بل اتبعوا ملة إبراهيم وبغة اَّللَّ  (6) ا أَْو نََصاَرى تَْهتَدُواُهودً 
 اليت هي أحسن الصبغ، فإهنا هي احلنيفية املسلمة، ودعوا الشرك ابَّللَّ والضالل عن حمجة هداه". 

اإلسالم، فطرة   ِصْبغَة َّللاه  :واالجتاه الثاين: هي خلقة هللا، وهو رواية أخرى عن جماهد، قال
 اَّللَّ اليت فطر الناس عليها.

ومن أحسن من اَّللَّ  ،قال: دين اَّللَّ   ِصْبغَة َّللاه قال ابن جريج: قال يل عبد اَّللَّ بن كثري 
.  ديناا. قال: هي فطرة اَّللَّ

                                                           

 6آية  سورة الروم ((1

 5آية  سورة الروم ((2

 135آية  سورة البقرة ((3

 745-1/742 التحرير والتنويرابن عاشور،  ((4

 138آية  سورة البقرة ((5

 135آية  سورة البقرة ((6
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طرة اَّللَّ وملته قال الطربي:" ومن قال هذا القول فوجه الصبغة إىل الفطرة فمعناه: بل نتبع ف
معىن (1)فَاِطر السهَمَوات َواْْلَْرض اليت خلق عليها خلقه، ونلك الدين القي م من قول اَّللَّ تعاىل نكره:

 .(2)"خالق السموات واألرض
االجتاه الثاين فيقول:" َوقـَْول جُمَاِهد َهذا يرجع إىل اإلسالم؛ ألن (3)ويوجه أَبُو ِإْسَحاق الزَّجَّاج

 تداء اخللق، وابتداء ما خلقوا عليه اإلسالم ".الفطرة اب
تظهر أعماله ومسته على املتدين،   قال القرطيب:" فسمي الدين وبغة استعارة وجمازاا من حيث

 (4) ."كما يظهر أثر الصبغ يف الثوب
، أما اليهود بن عاشور:" فقوله وبغة هللا رد على اليهود والنصارى معاا اوقال حممد الطاهر 

بغة نشأت فيهم، وأما النصارى فألهنا سنة مستمرة فيهم، وملا كانت املعمودية مشروعة هلم فألن الص
لغلبة أتثري احملسوسات على عقائدهم، رد عليهم أبن وبغة اإلسالم االعتقاد والعمل املشار إليهما 

ِ بقوله  بصبغة القسيس،  إميانكم حاوالا  أي إن كان (5)َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ إىل قوله قُولُوا آَمنها بِالله
 . فإمياننا بصبغ هللا وتلوينه أي: تكييفه اإلميان يف الفطرة مع إرشاده إليه

إنكاري، ومعناه ال أحسن من هللا يف شأن  َوَمْن أَْحَسن ِمْن َّللاه ِصْبغَةواالستفهام يف قوله:
 .(6)وبغته، فانتصب وبغة على التمييز"
ـ، الذي من انتسب إليه والتزم به ــ وهو اإلسالم ــ تعاىل هي دينه ـوخالوة األمر أن وبغة هللا

يف عقيدته، وتفكريه،  مميزاا  أبحكامه وآدابه، حىت يصري املسلم شخصاا  وابطناا  وبغ حياته ظاهراا 
ْستَِقيوعبادته، ومعامالته، وكل شؤونه كما قال تعاىل: لهةَ قُْل إِنهنِي َهدَانِي َربِِّي إِلَى ِصَراط  مُّ م  ِدينًا قِيًَما مِِّ

                                                           

 1آية  سورة فاطر ((1

 623-1/622جامع البيانالطبري،  ((2

قدم أصحاب المبرد هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل أبو إسحق، النحوي اللغوي المفسر، أ ((3

شذرات قراءة عليه، من تصانيفه معاني القرآن واالشتقاق، توفي سنة إحدى عشرة وثالثمائة هجرية)

 (2/259 الذهب

 2/144الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ((4

 136آية   سورة البقرة ((5

 745-1/742 والتنوير التحريرابن عاشور،  ((6
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ِ اْلعَالَِميَن  *إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  ِ َربِّ الَ  *قُْل إِنه َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِلِّ

ُل اْلُمْسِلِمينَ   . (1)َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَاْ أَوه
 الرابنية:  تعريف :املسألة الثانية

ي: ـ  الرابنية يف لغة العرب منسوبة إىل الرب ـ بزايدة ألف ونون للمبالغة ـ، قال ابن فارس:"الر ب
يف الرابين  إنا أرادوا بعلم الرب دون غريه من العلوم،  ونوانا  :"زادوا ألفاا (2)العارف ابلرب"، وقال سيبويه

إنا خص  بكثرة الشعر، وطول اللحية، وغلظ الرقبة، وهو كما يقال: رجل شعراين، وحلياين، ورقباين 
، والر يب : املنسوب  وإنا نسبوا إىل الشعر قالوا شعري، وإىل الرقبة قالوا: رقيب، وإىل اللحية قالوا: حليي 

 إىل الرب، والرابين: املوووف بعلم الرب.
 ".(3)قبل كبارها وقيل: هو من الربِ  مبعىن الرتبية، كانوا يربون املتعلمني بصغار العلوم

ُ اْلِكتَاَب وقد ورد لفظ الرابين يف مواضع من القرآن منها قوله تعاىل: َما َكاَن ِلبََشر  أَن يُْؤتِيَهُ َّللاه

ةَ ثُمه  ِ  ِلِّي ِمن ِللنهاِس ُكونُوا ِعبَادًا يَقُولَ  َواْلُحْكَم َوالنُّبُوه ِكن ُكونُوا َربهانِيِِّيَن بَِما كُ  دُوِن َّللاه
نتُْم تُعَِلُِّموَن اْلِكتَاَب َولََٰ

 .(4)َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسونَ 
قال األلوسي:"إثبات ملا نفى سابقا، وهو القول املنصوب أبن كأنه قيل: ما كان لذلك البشر 

 .(5)أن يقول نلك، لكن يقول: كونوا رابنيني"
بية عليهم، وطمس وقال القامسي يف معىن الرابنيني:"أي منسوبني إىل الرب الستيالء الربو 

البشرية عنهم بسبب كوهنم عاملني عاملني معلمني اتلني لكتب هللا، أي: كونوا عابدين مراتضني ابلعلم 
والعمل واملواظبة على الطاعات حىت تصريوا رابنيني بغلبة النور على الظلمة؛ بسبب مثابرتكم على 

 .(6)هللا تعاىل ابإلخالص يف عبادته" تعليم الناس الكتاب ودراسته،أي: قراءته، فإن نلك جيركم إىل

                                                           

 160،161اآليات  سورة اْلنعام ((1

مام النحو، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، ثم البصري.وقد طلب الفقه والحديث هو إ ((2

توفي سنة إحدى وستين  ،مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبير 

 (1/252 شذرات الذهب) ومائة.

 1/404مادة)ربب( لسان العرببن منظور، ، ا2/382مادة)ربب(  مقاييس اللغةابن فارس،  ((3

 79آية  سورة آل عمران ((4

 3/279 روح المعانياْللوسي،  ((5

 4/873 محاسن التأويلالقاسمي، ( (6
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وقد اختلف املفسرون يف املراد ابلرابنيني؛ فقال بعضهم: معناه: كونوا حكماء علماء 
إىل أهنم احلكماء األتقياء، وقال   فقهاء،وهو قول ابن عباس وجماهد والسدي، ونهب سعيد بن جبري

نيون: الذين يربون الناس والة هذا األمر، آخرون: هم والة الناس َوقادهتم، كما قال ابن زيد: الراب
بهانِيُّوَن َواْْلَْحبَار يربوهنم: يلوهنم، وقرأ:  .(2)قَاَل: الرابنيون:، واألحبار: العلماء، (1)لَْواَل يَْنَهاُهْم الره

بهانِيُّوَن يَْحُكُم بَِها النهبِيُّوَن الهِذيَن أَْسلَُموا ِلله  وجاء لفظ الرابنيني أيضا يف قوله تعاىل: ِذيَن َهادُوا َوالره

، قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: وحيكم ابلتوراة وأحكامها اليت أنزل اَّللَّ فيها يف كل (3)َواْْلَْحبَارُ 
 زمان على ما أمر ابحلكم به فيها مع النبيني الذينأسلموا، الرابنيون واألحبار.

البصراء بسياسة الناس وتدبري أمورهم والقيام والرابنيون: مجع رابين، وهم العلماء احلكماء، 
 . (4)مبصاحلهم"

بهانِيُّوَن َواْلَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهُم اإِلثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحتَ وقال تعاىل: ، قال (5)لَْوال يَْنَهاُهُم الره
لرشا يف احلكم الطربي:"يقول تعاىل نكره: هال ينهى هؤالء الذين يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكل ا

من اليهود من بين إسرائيل رابنيوهم، وهم أئمتهم املؤمنون، وساستهم العلماء بسياستهم وأحبارهم، 
 .(6)وهم علماؤهم وقوادهم"

فالصبغة الرابنية تعين أن الشخصية اإلسالمية منتسبة إىل الدين اإلسالمي، منه تستمد 
ألن اإلسالم هو  ؛ينية والدنيوية، الفردية واجلماعيةأسسها وركائزها، وبه تسرتشد يف أمورها كلها، الد

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم  الدين الرابين املنزل من عند هللا تعاىل، الذي اختاره ورضيه لنا كما قال تعاىل:

ْسالَم ِدينًا تعاىل على   هذه أكرب نعم اَّللَّ ، قال ابن كثري:" (7)َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ
تعاىل هلم دينهم فال حيتاجون ِإىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهم ولوات   هذه األم ة، حيث أكمل

اَّللَّ وسالمه عليه، وهلذا جعله اَّللَّ تعاىل خامت األنبياء، وبعثه ِإىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما 
                                                           

 63آية  سورة المائدة ((1

 4/638جامع البيانالطبري،  ((2

 44آية  سورةالمائدة ((3

 4/589جامع البيانالطبري،  ((4

 63آية  سورة المائدة ((5

 4/638 جامع البيانالطبري،  ((6

 3آية  سورة المائدة ((7



 

101 
 

وودق ال كذب   ين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به فهو حقأحله، وال حرام إال ما حرمه، وال د
ْت َكِلَمة َربِّك ِصْدقًا َوَعْداًل فيه وال خلف كما قال تعاىل: يف  وعدالا  ،يف اإلخبار أي: ودقاا (1)َوتَمه

ِدينُكْم  اْليَْوم أَْكَمْلت لَُكمْ  فلما أكمل هلم الدين متت َعليهم النعمة، وهلذا قال تعاىل: ،األوامر والنواهي

ْساَلم ِدينًا أي: فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه (2)َوأَتَْمْمت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيت لَُكْم اإْلِ
 .(3)كتبه"  اَّللَّ ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام، َوأنزل به أشرف
 املطلب الثاين

 أهم امات الرابنيني 
كرمية وأقوال املفسرين فيها ميكن أن نلخص أهم مسات ال اآلايتومن خالل ما تقدم من 

 الرابنيني:
 أوالا: التوحيد واإلخالص:

َرُسول إاِله  ِمنْ  قَْبلك ِمنْ  َوَما أَْرَسْلنَاتوحيد هللا تعاىل أساس دعوة الرسل كما قال عز وجل:

من أهم ما أيمر به الرسل الناس كما قال  ، واإلخالص(4)نُوِحي إِلَْيِه أَنههُ اَل إِلَه إِاله أَنَا فَاْعبُدُونِ 
َ ُمْخِلِصيَن لَهُ تعاىل: ، وال خيفى أن الرابين منسوب إىل الرب (5)ُحنَفَاءَ  الِدِّينَ  َوَما أُِمُروا إاِله ِليَْعبُدُوا َّللاه

وهو هللا تعاىل، قال الطاهر بن عاشور:"ألن النسب إىل الشيء إمنا يكون ملزيد اختصاص املنسوب 
نسوب إليه. ومعىن نلك أن يكونوا خملصني هلل دون غريه."وهلذا قال يف اآلية اليت تليها أتكيدا هلذا ابمل

هِخذُوا اْلَماَلئَِكةَ َوالنهبِيِِّيَن أَْربَابًا املعىن: ْسِلُمونَ  َواَل يَأُْمَرُكْم أَن تَت  .(6)أَيَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر بَْعدَ إِْذ أَنتُم مُّ
 
 
 

                                                           

 115آية  سورة اْلنعام ((1

 3آية  ة المائدةرسو( (2

 2/12 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((3

 25آية  اْلنبياء سورة ((4

 5آية  سورة البينة ((5

 80آية  سورة آل عمران ((6
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 لتعلم والتعليم:اثنياا: ا
، وهذا ما تدل عليه رفيقاا  من أهم مسات الرابين االشتغال ابلعلم؛ دراسة عميقة، وتدريساا 

:" الرابين: العامل املعلم، الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل  (1)نصوص العلماء؛ قال ابن األعرايب
:"اليوم مات رضي هللا َعنهماس ملا مات عبد هللا بن عبا ، وقال حممد بن علي ابن احلنفية(2)كبارها"

أنه قال: "الناس ثالثة؛ عامل رابين، ومتعلم على سبيل  رضي هللا َعنه رابين هذه األمة"، وروي عن علي
 .(3)جناة، ومهج رعاع أتباع كل انعق"

ابء السببية، أي:  بَِما ُكنتُْم تُعَِلُِّمونَ بن سعدي:"والباء يف قوله:الشيخ عبد الرمحن وقال 
تعليمكم لغريكم املتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب هللا وسنة نبيه، اليت بدرسها يرسخ العلم بسبب 

 .(4)"ويبقى، تكونون رابنيني
ألن علمكم الكتاب من شأنه أن  :أي  بَِما ُكنتُْم تُعَِلُِّموَن اْلِكتَابَ وقال الطاهر:"وقوله:

معناه تقرؤون أي قراءة إبعادة    ُرُسونَ تَدْ يصدكم عن إشراك العبادة، فإن فائدة العلم )العمل(، و
وتكرير: ألن مادة درس يف كالم العرب حتوم حول معاين التأثر من تكرر عمل يعمل يف أمثاله،وقالوا: 
درس الكتاب إنا قرأه بتمهل حلفظه، أو للتدبر، ويف احلديث:" ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا 

، فعطف التدارس على القراءة، فعلم (5)ال نزلت عليهم السكينة"يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إ
أن الدراسة أخص من القراءة، ومادة درس تستلزم التمكن من املفعول، فلذلك وار درس الكتاب 

بَِما ُكنتُْم تُعَِلُِّموَن على َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسونَ جمازا يف فهمه وإتقانه ولذلك عطف يف هذه اآلية 

 .(6)بَ اْلِكتَا
 
 

                                                           

لهاشمي، إمام في اللغة، له مصنفات أدبية كثيرة. مات هو أبو عبد هللا محمد بن زياد بن اْلعرابي ا ((1

 (2/70 شذرات الذهبهـ.) 231شعبان  13بسامراء في 

 1/404مادة)ربب( لسان العربابن منظور،  ((2

 1/94 الفقيه والمتفقهأخرجه الخطيب في ( (3

 156ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((4

 )2699)  حديث ،684، صلدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآنكتاب الذكر وا أخرجه مسلم ((5
 3/293 التحرير والتنويرابن عاشور  ((6
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 اثلثاا: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:
الرابين يقوم بوظيفة الرسل والنبيني؛ ومنها إرشاد الناس إىل مصاحلهم، ودعوهتم إىل خريي 

بهانِيُّوَن َواْلَْحبَاُر َعْن الدنيا واآلخرة، وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر كما قال تعاىل: لَْوال يَْنَهاُهُم الره

بن سعدي:"هال ينهاهم الشيخ عبد الرمحن قال  ،(1)ْوِلِهُم اإِلثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِئَْس َما َكانُوا يَْصنَعُونَ قَ 
العلماء املتصدون لنفع الناس، الذين من  هللا عليهم ابلعلم واحلكمة عن املعاوي اليت تصدر منهم، 

هم، فإن العلماء عليهم أمر الناس وهنيهم، وأن يبينوا ليزول ما عندهم من اجلهل، وتقوم حجة هللا علي
 .(2)هلم الطريق الشرعي، ويرغبوهنم يف اخلري ويرهبوهنم من الشر"

وهلذا نهب الطربي إىل أن الرابين منسوب ِإىل الرابن وهو الذي يرب الناس، وهو الذي 
املصلحني، يرب أمور  يصلح أمورهم ويرهبا، ويقوم هبا.قال:" وكان العامل ابلفقه واحلكمة من

، والويل الذي  الناسبتعليمه إايهم اخلري، ودعائهم إىل ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك احلِكيم التقي َّللَّ
يلي أمور الناس على املنهاج الذي وليه املقسطون من املصلحني أمور اخللق ابلقيام فيهم، مبا فيه 

مستحقني أهنم ممن  ودنياهم؛ كانوا مجيعاا والح عاجلهم وآجلهم، وعائدة النفع عليهم يف دينهم 
.فالرابنيون إنا ، هم عماد الناس يف الفقه والعلم وأمور َولَِكْن ُكونُوا َربهانِيِِّينَ دخل فيقوله عز وجل

الدين والدنيا ، ولذلك قال جماهد:" وهم فوق األحبار"، ألن األحبار هم العلماء. والرابين: اجلامع 
 .(3)"بصر ابلسياسة والتدبري، والقيام أبمور الرعية، وما يصلحهم يف دنياهم ودينهمالعلم والفقه، ال إىل

والشك أن هناك وفات أخرى للرابنيني، جيمعها االلتزام بكل ما شرعه هللا تعاىل من العقائد 
ى هللا تباع لرسول هللا ولَّ ، مع اإلخالص هلل تعاىل واالوتركاا  ، فعالا وابطناا  واألخالق واألعمال، ظاهراا 

 م والنصح للخلق ورمحتهم، نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا منهم.عليه وسلَّ 

                                                           

 63آية  سورة المائدة ((1

 290ص  تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،  ((2

 3/327 جامع البيانالطبري،  ((3
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 املبحث الثاين

 موافقة الفطرة
من معامل الشخصية اإلسالمية )موافقة الفطرة(، ويعين نلك "إنسجام السلوك مع السنن 

ها كان سواي، وكلما الفطرية اليت فطر هللا الناس عليها، فالسلوك كلما تطابق مع الفطرة أو اقرتب من
 .(1)ابتعد عنها كان شانا"

وهذا املبحث سيتناول بيان معىن الفطرة، وأثر موافقة الفطرة يف بناء القرآن الكرمي للشخصية 
 اإلسالمية، ونلك من خالل املطالب اآلتية:

 املطلب األول
 معىن الفطرة 

 الفطرة يف اللغة: املسألة األوىل: تعريف 
ة من الفطر، وهو اخللق مثل اخللقة، والفطر يف األول الشق، قال ابن الفطرة أوله اسم هيئ

فارس:"الفاء والطاء والراء أول وحيح يدل على فتح شيء وإبرازه، من نلك الفطر من الصوم، 
يقال: أفطر إفطارا، وقوم فطر أي: مفطرون، ومنه الَفطرـ بفتح الفاء ـ وهو مصدر فطرت الشاة فطرا: 

 .(2)رة: اخللقة "إنا حلبتها. والفط
أي: انشقت،  (3)إِذَا السهَماء انفََطَرتْ قال يف لسان العرب:"وأول الفطر: الشق، ومنه قوله:

 أي: انشقتا. (4)ويف احلديث:" قام رسول هللا حىت تفطرت قدماه"
 .(5)والفطرة: ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة به، وقد فطره يفطره ابلضم فطرا أي: خلقه"

 
 

                                                           

 364ص علم النفس الدعويالنغيمشي، د. عبد العزيز، ( (1

 4/510مادة)فطر( مقاييس اللغةابن فارس،  ((2

 1آية  سورة االنفطار ((3

، (4837حديث)، 879، صباب قوله:}ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك{كتاب التفسير أخرجه البخاري  ((4

 واللفظ له(2820حديث)  716،صومسلم كتاب صفات المنافقين باب إكثار اْلعمال

 5/56مادة)فطر(  لسان العربابن منظور،  ((5
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 ملسألة الثانية: تعريف الفطرة يف االصطالح:ا
 يف القرآن الكرمي لفظ الفطرة ومشتقاهتا يف مواضع عديدة: ورد

ِ فَاِطِر السهَماَواِت فقد ورد لفظ الفطرة مبعىن إجياد اخللق وإبداعه، ومنه قوله تعاىل: اْلَحْمدُ لِله

بُُّكْم َربُّ ، وقوله عز وجل:(1)َواْْلَْرِض   .(2)لسهَماَواِت َواْْلَْرِض الهِذي فََطَرُهنه ا بَل ره
ِ ذَِلكَ ومنها قوله تعاىل: ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاه  فَأَقِْم َوْجَهَك ِللِدِّيِن َحنِيفًا فِْطَرةَ َّللاه

 .(3)الِدِّيُن اْلقَيُِِّم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل يَْعلَُمونَ 
 وقد اختلفت أقوال أهل التفسري يف معىن الفطرة هنا على اجتاهني:

ِ الهتِغغغغغي  الفطـــــرة مبعـــــىن خلـــــق هللا، وهـــــو اختيـــــار الطـــــربي قـــــال:"  االجتـــــاه األول: فِْطغغغغغَرةَ َّللاه

علــــى املصــــدر  فِْطغغغغَرةَ يقــــول: وــــنعة هللا الــــيت خلــــق النــــاس عليهــــا، ونصــــبت   فََطغغغغَر النهغغغغاَس َعلَْيَهغغغغا
ونلــــك أن معــــىن نلــــك: فطــــر هللا النــــاس علــــى نلــــك   فَغغغغأَقِْم َوْجَهغغغغَك ِللغغغغِدِّيِن َحنِيفًغغغغاىن قولــــه:مــــن معــــ
 فطرة. 

 الفطـــــرة مبعـــــىن ديـــــن هللا وهـــــو اإلســـــالم، وهـــــو قـــــول جماهـــــد وقتـــــادة وعكرمـــــة االجتـــــاه الثـــــاين:

 وسعيد بن جبري.
ِ  وقال البخاري: قوله: ِلينَ : لدين هللا،  اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاه دين األولني، والدين  ُخلُُق اْلوه

 .(4)والفطرة: اإلسالم 
ومما يؤيد أن الفطرة هنا هي فطرة اإلسالم، ما جاء يف وحيح مسلم من رواية األعمش:"ما 

 .(5)من مولود يولد إال وهو على امللة"

                                                           

 1آية  سورة فاطر ((1

 56آية  سورة اْلنبياء ((2

 30آية  سورة الروم ((3

 ( 4775، حديث)861، ص}التبديل لخلق هللا{أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب  ((4

 (2658ث)يحد 675،صأخرجه مسلم كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة ((5
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وهو املشار قال الراغب األوفهاين:"وفطرة هللا هي ما ركز فيه من قوته على معرفة اإلميان، 
نْ  َولَئِن َسأَْلتَُهمإليه بقوله: ُ  مه َخلَقَُهْم لَيَقُولُنه َّللاه

(1)"(2). 
ويبني الطاهر بن عاشور كيف أن الفطرة هي اإلسالم فيقول:" ومعىن فطر الناس على الدين 

افية هلا، احلنيف؛ أن هللا خلق الناس قابلني ألحكام هذا الدين، وجعل تعاليمه مناسبة خللقتهم غري جم
ألن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر  ؛غري انئني عنه وال منكرين له مثل إثبات الوحدانية هلل

الصحيح حىت لو ترك اإلنسان وتفكريه ومل يلقن اعتقادا ضاال الهتدى إىل التوحيد بفطرته. قال ابن 
اخللقة واهليئة اليت يف نفس والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة )أي الفطرة( أهنا ":(3)عطية

 ."اإلنسان اليت هي معدة ومهيئة ألن مييز هبا مصنوعات هللا، ويستدل هبا على ربه ويعرف شرائعه
وإن مل أر من أتقن اإلفصاح عن معىن كون اإلسالم هو الفطرة فأبينه: أبن الفطرة هي النظام 

ان هي ما خلقه هللا عليه جسدا وعقال، الذي أوجده هللا يف كل خملوق، والفطرة اليت ختص نوع اإلنس
فمشي اإلنسان برجليه فطرة جسدية، وحماولته أن يتناول األشياء برجليه خالف الفطرة اجلسدية، 
واستنتاج املسببات من أسباهبا والنتائج من مقدماهتا فطرة عقلية، وحماولة استنتاج أمر من غري سببه 

االستدالل بفساد الوضع، وجزمنا أبن ما نبصره من خالف الفطرة العقلية، وهو املسمى يف علم 
ثبوت (4)األشياء هو حقائق اثبتة يف الوجود ونفس األمر فطرة عقلية، وإنكار السوفسطائية

 احملسوسات يف نفس األمر خالف الفطرة العقلية.
فووف اإلسالم أبنه فطرة هللا معناه أن أول االعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية، 
وأما تشريعاته وتفاريعه فهي: إما أمور فطرية أيضا؛ أي: جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، 

 وإما أن تكون لصالحه مما ال ينايف فطرته.
 وقوانني املعامالت فيه هي راجعة إىل ما تشهد به الفطرة ألن طلب املصاحل من الفطرة... 

                                                           

 87آية  سورة الزخرف ((1

 640مادة)فطر( ص اتالمفرداْلصفهاني،  ((2

هل غرناطة، يكنى أبا أهو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي، من  ((3

وفي سنة إحدى وأربعين تمحمد القاضي المفسر، وكان إماما في النحو واللغة واْلدب والشعر، 

 (4/53 األعالموخمسمائة هجرية)

وم على إنكار الحقائق الثابتة، واالستدالل بالقياس الوهمي، وتمويه السوفسطائية: طائفة من الفالسفة تق( (4

، فالح، عامر، 119ص مصطلحات في كتب العقائدالباطل والمغالطة في الكالم)الحمد،د. محمد، 

 (228ص معجم ألفاظ العقيدة
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قتضيات الفطرة وفة اختص هبا اإلسالم من وكون اإلسالم هو الفطرة، ومالزمة أحكامه مل
ذَِلَك  بني سائر األداين يف تفاريعه، أما أووله فاشرتكت فيها األداين اإلهلية، وهذا ما أفاده قوله: 

، فاإلسالم عام خالد مناسب جلميع العصور وواحل جلميع األمم، وال يستتب نلك إال (1)الِدِّيُن اْلقَيِِّمُ 
للناس كافة وللعصور عامة، وقد اقتضى  وول الفطرة اإلنسانية ليكون واحلاا إنا بنيت أحكامه على أ

 .(2)، ألن السماحة واليسر مبتغى الفطرة "يسراا  ووف الفطرة أن يكون اإلسالم مسحاا 
ِ الهتِي فََطَر بن سعدي:" وهذا األمر الذي أمرانك به هو الشيخ عبد الرمحن وقال  فِْطَرةَ َّللاه

ووضع يف عقوهلم حسنها واستقباح غريها، فإن مجيع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة  (3)ْيَهاالنهاَس َعلَ 
قد وضع اَّلل  يف قلوب اخللق كلهم، امليل إليها، فوضع يف قلوهبم حمبة احلق، وإيثار احلق وهذا حقيقة 

 .الفطرة
ى هللا عليه ولَّ ومن خرج عن هذا األول فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النيب 

 .(4)"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" :وسلَّم
 املطلب الثاين

 أثر موافقة الفطرة
الشك أن بناء الشخصية اإلسالمية وفق الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها له أثر يف عقيدة 

 ن تلخيص نلك فيما أييت:املسلم وعبادته وأخالقه وسلوكه مع اآلخرين، وميك
 أوالا: الشخصية اإلسالمية موافقة للفطرة يف صفاء العقيدة والرباءة من الشرك:

ِ الهتِي فََطَر فطر هللا تعاىل الناس على اإلقرار ابلتوحيد وعدم الشرك كما قال تعاىل: فِْطَرةَ َّللاه

م مذ خلقهم هللا من آدم مجيعا، يقرون بذلك، قال ابن زيد مبينا معىن الفطرة:"اإلسال(5)النهاَس َعلَْيَها
يهتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِِّكْم قَالُوا بَلَى  ِمنْ  بَنِي آدَمَ  ِمنْ  َوإِْذ أََخذَ َربُّكَ وقرأ: ُظُهوِرِهْم ذُِرِّ

 (6)َشِهْدنَا

                                                           

 30آية  سورة الروم ((1

 21/89 التحرير والتنويرابن عاشور،  ((2

 30آية  سورة الروم ((3

 والحديث تقدم تخريجه 883ص  تيسير الكريم الرحمنابن سعدي،عبد الرحمن،  ((4

 30آية  سورة الروم ((5

 172آية  سورة اْلعراف ((6
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ةً َواِحدَةً فَ قال:فهذا قول هللا: ُ النهبِيِِّينَ َكاَن النهاُس أُمه  .(2)بعد " (1)بَعََث َّللاه
ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها قال الطاهر يف تفسري قوله تعاىل: قال:" إن هذا الدين  (3)فِْطَرةَ َّللاه

خمتص بووفني مها: التربؤ من اإلشراك، وموافقته الفطرة، فيفيد أنه دين مسح سهل ال عنت فيه. 
أي: الدين الذي هو فطرة هللا ألن التوحيد هو الفطرة، (4)َولَْم يَْجعَل لههُ ِعَوَجاونظريه قوله تعاىل:

 5."واإلشراك تبديل للفطرة
 اثنياا: الشخصية اإلسالمية موافقة للفطرة يف يسر أحكام الشريعة اإلسالمية ووضوحها:

أدلة  كثرية من خصائص اإلسالم، ومن مسات الشريعة السماحة واليسر ورفع احلرج، وهناك 
ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسرَ تدل على نلك منها قوله تعاىل: ُ أَْن ، وقال تعاىل: (6)يُِريدُ َّللاه يُِريدُ َّللاه

ُ نَْفًسا إِاله ُوْسعََها ، وقال سبحانه:(7)يَُخِفَِّف َعْنُكمْ  َل َوَما َجعَ ، وقال تعاىل: (8)اَل يَُكِلُِّف َّللاه

"ِإنَّ   :قالولَّى هللا عليه وسلَّم عن النيب رضي هللا َعنه  أيب هريرة ، وعن(9)َحَرج   ِمنْ  الِدِّينِ  فِي َعلَْيُكمْ 
ينَ  ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا َواْسَتِعيُنوا اِبْلَغْدَوِة وَ  الدِ  يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه، َفَسدِ  ْوَحِة َوَشْيء  الرَّ ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِ 

 .(10)الدُّجْلَِة" ِمنْ 
 
 
 
 

                                                           

 213آية  سورة البقرة ((1

 623-1/622 جامع البيانالطبري،  ((2

 30آية  سورة الروم ((3

 1آية  سورة الكهف ((4

 22/90التحرير والتنوير (5)
 185آية  رةسورة البق ((6

 28آية  سورة النساء ((7

 286آية  سورة البقرة ((8

 78آية  سورة الحج ((9

  (39) حديث ،24، صأخرجه البخاري كتاب اإليمان باب الدين يسر ((10
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 .(1)" أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة "ولَّى هللا عليه وسلَّم:وقال 
، وقالت (2)ملا بعثهما إىل اليمن:"يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا" وقال ملعان وأيب موسى

بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل وسلَّم  ولَّى هللا عليه:" ما خري  رسول هللا رضي هللا َعنهاعائشة 
 ، ونصوص كثرية تدل على هذا األول.(3)يكن إمثا"

 :رمحه هللا: "أي واملفهوم الصحيح لسماحة الدين ويسره يتمثل فيما قاله احلافظ ابن حجر
هذه األمة مبالغة ابلنسبة لألداين قبله؛ ألن هللا رفع عن  دين اإلسالم نو يسر أو مُسِ َي الدين يسراا 

وتوبة هذه  ،اإلور الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح األمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم
 .(4)األمة ابإلقالع والعزم"

فالشخصية اإلسالمية اليت تنطلق من اإلسالم وتنتمي إىل الشريعة مصبوغة هبذه الصبغة 
ُ أَْن يَُخِفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق  ا قال تعاىل:الرابنية، وموافقة للفطرة البشرية يف ضعفها وحاجتها، كم يُِريدُ َّللاه

نكاح األمة، ويف كل شيء فيه  ، قال جماهد:" يريد هللا أن خيفف عنكم يف(5)اإِلْنَساُن َضِعيفًا
 ، (6)"يسر

وقال القرطيب:" ويريد التخفيف عنكم؛ قيل: هذا يف مجيع أحكام الشرع، وهو الصحيح، 
 .(7)لتخفيف نكاح األمة "وقيل: املراد اب

 .(8)وقال ابن كثري:" أي: يف شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم "

                                                           

: "أحب صلهى هللا عليه وسلهمباب الدين يسر، وقول النبي .علقه البخاري في صحيحه.كتاب اإليمان( (1

وصححه اْللباني ( 2108)5/266 المسنديفية السمحة"، وأخرجه اإلمام أحمد في الدين إلى َّللاه الحن

 (881) الصحيحةفي 

يسروا وال تعسروا وكان يحب  :صلهى هللا عليه وسلهمباب قول النبي  أخرجه البخاري كتاب اْلدب ((2

بالتيسير ، ومسلم كتاب الجهاد باب في اْلمر  (6124حديث) ،1099،صالتخفيف واليسر على الناس

 (1733حديث) ،452، صوترك التنفير

أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب مباعدة النبي لآلثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك  ((3

  (2327حديث) ،599، صحرماته

 1/93 فتح الباري ((4

 28آية   سورة النساء ((5

 4/32 جامع البيانالطبري،  ((6

 5/149 ع ألحكام القرآنالجامالقرطبي،((7

 1/479 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((8
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فالقرآن الكرمي يبين الشخصية اإلسالمية وفق منهج التيسري ورفع احلرج، ومراعاة الضعف 
حيمله أكثر اإلنساين والغرائز البشرية، فال يصادم الفطرة واجلبلة، وال يكلف اإلنسان فوق طاقته، وال 

 من وسعه.
فالشخصية اإلسالمية متوائمة مع األحكام الشرعية يف وضوحها، ويسر العمل هبا، والتحلي 

 آبداهبا وأخالقها.
بن سعدي بقوله:"إن الدين يسر" أي: الشيخ عبد الرمحن ومالمح يسر الشريعة كثرية أمجلها 

؛ فإن عقائده ـ اليت ترجع إىل اإلميان ابهلل ميسر مسهل يف عقائده وأخالقه وأعماله، ويف أفعاله وتُروكه
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والَقَدر خريه وشره ـ هي العقائد الصحيحة اليت تطمئن هلا 
القلوب، وتووِ ل مقتديها إىل أجلِ  غاية وأفضل مطلوب، وأخالقه وأعماله أكمل األخالق، وأولح 

خرة. وبفواهتا يفوت الصالح كله. وهي كلها ميسرة مسهلة،  األعمال، هبا والح الدين والدنيا واآل
كل مكلف يرى نفسه قادراا عليها ال تشق عليه، وال تكلفه، عقائده وحيحة بسيطة. تقبلها العقول 

 السليمة، والفطر املستقيمة. وفرائضه أسهل شيء.
وعة من فرض ونفل، مث إنا نظر العبد إىل األعمال املوظفة على العباد يف اليوم والليلة املتن
 ولَّى هللا عليه وسلَّم  ووالة وويام وودقة وغريها، وأراد أن يقتدي فيها أبكمل اخللق وإمامهم حممد

رأى نلك غري شاق عليه، وال مانع له عن مصاحل دنياه، بل يتمكن معه من أداء احلقوق كلها: حق  
على اإلنسان برفق وسهولة، وأما  هللا، وحق  النفس، وحق  األهل واألوحاب، وحق  كل  من له حق  

، وال مبا علَّمه لألمة وأرشدهم ولَّى هللا عليه وسلَّممن شدد على نفسه فلم يكتف مبا اكتفى به النيب 
إليه، بل غال، وأوغل يف العبادات: فإن الدين يغلبه، وآخر أمره العجز واالنقطاع، وهلذا قال: "ولن 

قاوم هذا الدين بشدة وغلو، ومل يقتصد: غلبه الدين، واستحسر  فمن (1)َيشاَد الديَن أحد إال غلبه"
ابلقصد، وحث  عليه. فقال: "والقصد القصد ولَّى هللا عليه وسلَّم ورجع القهقرى. وهلذا أمر 

 .(2)تبلغوا"

                                                           

 108ص تقدم تخريجه ((1

، والحديث أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب 109ص بهجة قلوب األبرارابن سعدي،عبد الرحمن،  ((2

 1155( ص6463القصد والمداومة على الفعل حديث)
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ومن أبلغ األدلة على مساحة الدين ويسر اإلسالم )تشريع الرخص(، فالرخصة الشرعية هي 
، وقد شرعها هللا رمحة بعباده (1)لي شرعت مراعاة ألحوال الناس وحاجاهتمحكم استثنائي من حكم ك

ْنَساُن َضِعيفًاوختفيفا عنهم كما قال عز وجل: ُ أَْن يَُخِفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ ، فمن عجز عن (2)يُِريدُ َّللاه
، ومن ولى قاعداا  ماا الوضوء لفقد املاء أو عدم القدرة على استعماله تيمم، ومن عجز عن الصالة قائ

عجز عن ويام أايم من رمضان أفطر وقضى أو فدى بشروطه، وغريها من الرخصة الشرعية اليت 
 جاءت هبا النصوص الشرعية لتيسر على املكلفني امتثال األحكام الدينية وترفع عنهم احلرج والضيق.

 اثلثاا: الشخصية اإلسالمية موافقة للفطرة يف املعصية والتوبة:
، فاملالئكة ال يعصون هللا تعاىل كما قال آن الكرمي يقرر أن اإلنسان ليس ملكاا القر 

ْكَرُمونَ  عزوجل: يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ، وقال تعاىل(3)اَل يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوُهم بِأَْمِرِه يَْعَملُونَ   *بَْل ِعبَادٌ مُّ

َ َما أََمَرُهْم قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا وَ  قُودَُها النهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشدَادٌ اَل يَْعُصوَن َّللاه

، أما اإلنسان فإنه خملوق ضعيف، ركبت فيه الغرائز والشهوات، فهو عرضة (4)َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 
قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجدْ  ِمن َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَىَٰ آدَمَ سالم:للمخالفات كما قال تعاىل عن أيب البشر آدم عليه ال

 .(5)لَهُ َعْزًما
هؤالء الذين ـــ ولى هللا عليه وسلم ـــ  يع اي حممدضِ قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: وإن يُ 

مر عدوهم نصرف هلم يف هذا القرآن من الوعيد عهدي، وخيالفوا أمري، ويرتكوا طاعيت، ويتبعوا أ
 .(6)إبليس، ويطيعوه يف خالف أمري، فقدميا ما فعل نلك أبوهم آدم"

:" وله معنيان أحدمها: ترك؛ أي ترك األمر  فَنَِسيَ  وقال القرطيب مبينا معىن قوله تعاىل 
َ فَنَِسيَُهمْ والعهد؛ وهذا قول جماهد وأكثر املفسرين ومنه:  . (7)نَُسوا َّللاه

                                                           

 27ص الرخص الشرعية، والزحيلي، د. وهبة، 1/327 البحر المحيطالزركشي، محمد بن بهادر،  ((1

 28آية  سورة النساء ((2

 27-26اآليات  سورة اْلنبياء ((3

 6آية  سورة التحريم ((4

 115آية  سورة طه ((5

 8/465 جامع البيانالطبري،  ((6

 67آية  سورة التوبة ((7
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)نسي( هنا من السهو والنسيان، وإمنا أخذ ـــ رضي هللا عنما ــ اس واثنيهما: قال ابن عب
 ألنه عهد إليه فنسي.  ؛اإلنسان منه

 .(1)قال ابن زيد: نسي ما عهد هللا إليه يف نلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس"
اعة، فقوله: ، قال الشنقيطي:" املعصية خالف الط(2)َربههُ فَغََوى آدَمُ  َوَعَصىوقال تعاىل:

َربههُ فَغََوى آدَمُ  َوَعَصى .أي: مل يطعه يف اجتناب ما هناه عنه من قرابن تلك الشجرة 
الغي: الضالل، وهو الذهاب عن طريق الصواب، فمعىن اآلية: مل يطع آدم  فَغََوى وقوله: 

 ربه فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم الطاعة، وهذا العصيان".
:"فجحد آدم فجحدت نريته، ونسي آدم فنسيت نريته،  عليه وسلَّمولَّى هللاوقال النيب 

 .(3)وخطئ آدم فخطئت نريته"
ولَّى هللا عليه فاحلديث يؤكد أن املعصية طبيعة بشرية، واقعة ال حمالة كما قال النيب 

 .(4):"كل ابن آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون"وسلَّم
اإلسالمية الفريدة يقرر هذه احلقيقة الفطرية ويؤكد  فالقرآن الكرمي وهو يرسخ مسات الشخصية

عالجها ابلتوبة واإلانبة، "ففي إنسانيتنا غرور وقصور، فال عصمة من ننوب نقرتفها فنندم عليها 
ونتوب إىل هللا منها، وحنن البشر مجيعا خنطئ، وننسى ونغفل، ونلك من فطرة البشرية فينا، وجل من 

 ال أتخذه سنة وال نوم.
مث أتخذ التوبة مكاهنا اجلليل يف العقيدة اإلسالمية، ومنطق التوبة فيها أن اإلنسان فيما ومن 

يبتلى به من معصية وننب مرجو ألن يتوب فتكون توبته، فتكون توبته إقرارا ابلذنب، وعزما على 
 عدم اإلورار عليه.

 

                                                           

 11/251 الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،( (1

 121آية  ة طهرسو( (2

وقال:حديث حسن (3076حديث) باب ومن سورة اْلعرافأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن، ((3

 (5208) صحيح الجامع :انظر ،وصححه اْللباني صحيح،

 4/7وقال المنذري في الترغيب (، 2499الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق حديث ) أخرجه ((4

 (4515)صحيح الجامعباني في وحسنه اْلل(:وقال الحاكم صحيح اإلسناد. 4809حديث)
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ِ تَْوبَةً نَُصوًحايَاأَيَُّها الهِذيَن آواملؤمنون مجيعا خيطأون ويغفلون قال تعاىل: ، (1) َمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاه

ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ وقال تعالى:  .(2)َوتُوبُوا إِلَى َّللاه
وفهمنا هلذه البشرية السوية وما جيوز عليها من نقص وخطأ وضعف ما يرحينا من أزمة تعقد 

 .(3)ه من تقوى وطاعة وتطهر، وما نتورط فيه من إمث ومعصية"شخصيتنا بني ما حنرص علي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 8آية  سورة التحريم ((1

 31آية  سورة النور ((2

 باختصار 63- 48، دراسة قرآنية الشخصية اإلسالميةعبد الرحمن، د. عائشة، ((3
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 املبحث الثالث
 البصرية

إن البصرية يف الدين مقام رفيع، ومنزلة عالية يناهلا أولو العلم النافع والعمل الصاحل، ونوو 
شخصية املسلم اليت  العقل واحلكمة يف الدعوة وتبليغ دين هللا تعاىل، وهي نات أثر عظيم يف بناء

 أرادها هللا تعاىل، وهذا املبحث يتناوهلا يف املطالب اآلتية:
 املطلب األول
 تعريف البصرية

 البصرية يف اللغة: املسألة األوىل: تعريف 
مأخونة من مادة )بصر( اليت تدل على العلم ابلشيء، يقال: هو بصري به، ومن هذه البصرية 

 . (1)وأول نلك كله وضوح الشيءالبصرية، والبصرية: الربهان، 
، (2)َكلَْمحِ اْلبََصرِ قال الراغب:"البصر يقال للجارحة الناظرة ـ أي: العني ـ حنو قوله تعاىل:

، (3)َحِديدٌ  اْليَْومَ  فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطاَءَك فَبََصُركَ ويقال لقوة القلب املدركة: بصرية وبصر حنو قوله تعاىل:
 .(5)(4) فََما أَْغنَىَٰ َعْنُهْم َسْمعُُهْم َواَل أَْبَصاُرُهمْ  مجع البصرية بصائر قال تعاىل:ومجع البصر أبصار، و 

قال يف لسان العرب:"البصرية عقيدة القلب، قال الليث:البصرية اسم ملا اعتقد يف القلب من 
 .(6)الدين وحتقيق األمر"

 يف االصطالح: املسألة الثانية: تعريف البصرية
ين:"البصرية هي قوة القلب املن ور بنور هللا يرى هبا حقائق األشياء وبواطنها، وهي قال اجلرجا

 .(7)مبثابة البصر للنفس يرى هبا وور األشياء وظواهرها"
 

                                                           

 1/253مادة)بصر( مقاييس اللغةابن فارس،  ((1

 77آية  سورة النحل ((2

 22آية  سورة ق ((3

 26آية  سورة اْلحقاف ((4

 127مادة)بصر( ص مفردات ألفاظ القرآنصفهاني، الراغب، اْل ((5

 4/64مدة)بصر( لسان العربابن منظور،  ((6

 247ص الكليات، وانظر الكفوي، أيوب بن حسين، 66ص التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  ((7
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 :منها  ،وقد جاء نكر البصرية يف القرآن الكرمي يف مواضع
َعلَى بَِصيَرة أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِي َوُسْبَحاَن َّللاه قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه قوله تعاىل: املوضع األول: 

 . (1) اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َوَما أَنَا
 : هذه سبيلي ،هذا أمريقُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه َعلَى بَِصيَرةقَاَل ابن زيد يف قوله: 

يدعو  قال: وحق اَّللَّ وعلى من اتبعه أن ا َوَمِن اتهبَعَنِيأَْدُعو إِلَى َّللاه َعلَى بَِصيَرة أَنَوسنيت ومنهاجي،
 .(2)إىل ما دعا إليه، ويذكر ابلقرآن واملوعظة، وينهى عن معاوي اَّللَّ "

له أن  قال ابن كثري:"يقول تعاىل لرسوله ولَّى اَّللَّ عليه وسلَّم إىل الثقلني اجلن واإلنس آمراا 
ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال إله إال اَّللَّ  خيرب الناس أن هذه سبيله أي: طريقته

وحده ال شريك له يدعو إىل اَّللَّ هبا على بصرية من نلك ويقني وبرهان، وكل من اتبعه يدعو إىل ما 
 .(3)دعا إليه رسول اَّللَّ ولَّى اَّللَّ عليه وسلَّم على بصرية ويقني وبرهان عقلي وشرعي"

فعيلة مبعىن فاعلة، وهي احلجة الواضحة، واملعىن: أدعو إىل هللا  قال الطاهر:" والبصرية:
 ببصرية متمكنا منها.

ابحلقيقة.  وووف احلجة ببصرية جماز عقلي. والبصري: واحب احلجة ألنه هبا وار بصرياا 
ا َجاَءتُْهْم آيَاتُنَا ُمْبِصَرةً ومثله ووف اآلية مببصرة يف قوله: اء ابلعمى  ، وبعكسه يووف اخلف(4)فَلَمه

يَْت َعلَْيُكمْ  ِمنْ  َوآتَانِي َرْحَمةً كقوله:  .(5)ِعْنِدِه فَعُِمِّ
واملؤمنني الذين آمنوا به مأمورون  ولَّى هللا عليه وسلَّمويف اآلية داللة على أن أوحاب النيب 

هاد يف أبن يدعوا إىل اإلميان مبا يستطيعون، وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان اإلسالم واجل
 .(6)سبيل هللا "

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ املوضع الثاين قوله تعاىل:  .(7)بَِل اْْلِ
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 قال الطاهر يف بيان معىن البصرية يف اآلية الكرمية:" واحل إلفادة معنيني:
عن )اإلنسان(  ة( خرباا أوهلما: أن يكون )بصرية( مبعىن مبصر شديد املراقبة، فيكون )بصري 

و)على نفسه( متعلقا بـ )بصرية(، أي اإلنسان بصري بنفسه، وعدي حبرف )على( لتضمينه معىن 
. وهاء ) بصرية ( تكون (1)َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًااملراقبة، وهو معىن قوله يف اآلية األخرى:
 ان عليم بصري قوي العلم بنفسه يومئذ.للمبالغة مثل هاء عالمة ونسابة، أي اإلنس

، واملراد به قرين اإلنسان من احلفظة، وعلى نفسه واملعىن الثاين: أن يكون )بصرية( مبتدأ اثنياا 
عليه، وجمموع اجلملة خربا عن )اإلنسان(، و)بصرية( حينئذ حيتمل أن يكون  خرب املبتدأ الثاين مقدماا 

كما تقدم يف املعىن األول، وتكون تعدية ) بصرية ( بـ ) على(   معىن بصري أي: مبصر، واهلاء للمبالغة
 لتضمينه معىن الرقيب كما يف املعىن األول.

وحيتمل أن تكون ) بصرية ( وفة ملوووف حمذوف، تقديره: حجة بصرية، وتكون )بصرية( 
ُؤاَلءِ  قَاَل لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزلَ جمازا يف كوهنا بينة كقوله تعاىل: ، (2)اله َربُّ السهَماَواِت َواْْلَْرِض بََصائِرَ إِ  َهَٰ

، والتأنيث لتأنيث املوووف.وقد جرت هذه اجلملة (3)َوآتَْينَا ثَُمودَ النهاقَةَ ُمْبِصَرةً ومنه قوله تعاىل:
 .(4)جمرى املثل إلجيازها ووفرة معانيها"

 نكره: بل اإلنسان على وبني الطربي االحتماالت املرادة بلفظ البصرية فقال:"يقول تعاىل
د كنفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله، ويشهدون عليه به "؛ فالبصرية هنا هي جوارح ابن آدم، وأ

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ هذا مبا نقله عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: قال: مسعه وبصره  (5)بَِل اْْلِ
 ويداه ورجاله وجوارحه.

 أن البصرية هنا مبعىن أن اإلنسان شاهد على نفسه وحده، ونقل عن ابن ونهب آخرون إىل
ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ رواية أخرى يف تفسري اآلية الكرمية ــ رضي هللا عنهما ــ عباس قال:  بَِل اْْلِ

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَ اإلنسان شاهد على نفسه وحده.وعن قتادة يف قوله: قال: شاهد  ِصيَرةٌ بَِل اْْلِ
 عليها بعملها.
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فقد اختلف أهل الرواية يف معىن نلك، فقال  (1)َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ  وأما قوله تعاىل: 
بعضهم: معناه: بل اإلنسان على نفسه شهود من نفسه، ولو اعتذر ابلقول مما قد أتى من املآمث، 

 وركب من املعاوي، وجادل ابلباطل.
اَل يَنفَُع يعين االعتذار، أمل تسمع أنه قال: َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ  باس أن معىن: ونقل عن ابن ع

ِ يَْوَمئِذ  السهلَمَ ، وقال هللا:(2)الظهاِلِميَن َمْعِذَرتُُهمْ   . وقوهلم:(4)ُسوء   ِمن َما ُكنها نَْعَملُ  (3) ،َوأَْلقَْوا إِلَى َّللاه
 .(5)وهللا ربنا ما كنا مشركين

وقال سعيد بن جبري: شاهد على نفسه ولو اعتذر. وقال جماهد: ولو جادل عنها، فهو بصري 
َولَْو أَْلقَى  مل تقبل. فعن احلسن قال:  َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَرهُ  وقال آخرون: بل معىن نلك: عليها.

 ابلصواب قول من قال: معناه: مل تقبل معانيره.قال الطربي:"وأوىل األقوال يف نلك عندان َمعَاِذيَرهُ 
ولو اعتذر؛  ألن نلك أشبه املعاين بظاهر التنزيل، ونلك أن هللا جل ثناؤه أخرب عن اإلنسان أن عليه 

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ  شاهدا من نفسه بقوله:  فكان الذي هو أوىل أن يتبع نلك، ولو  بَِل اْْلِ
 .(6)" احلق، فشهادة نفسه عليه به أحق وأوىل من اعتذاره ابلباطلجادل عنها ابلباطل، واعتذر بغري 

َواْذُكْر ِعبَادَنَا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي ومن موارد البصرية يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:

لني وأنبيائه قال ابن كثري:" يقول تعاىل خمربا عن فضائل عباده املرس .(7)اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ 
يعين بذلك: العمل الصاحل  َواْذُكْر ِعبَادَنَا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ العابدين:

يقول: أويل القوة    أُوِلي اْْلَْيِدي وعن ابن عباس: والعلم النافع والقوة يف العبادة والبصرية النافذة.
 َِواْْلَْبَصار .يقول: الفقه يف الدين 

 يعين: البصر يف احلق.  َواْْلَْبَصارِ  يعين: القوة يف طاعة هللا    أُوِلي اْْلَْيِدي وقال جماهد:
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 .(1)وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة يف العبادة وبصرا يف الدين"
وة، يقول: أهل القوة على ويعين ابأليدي: الق أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ  قال الطربي:"وقوله:

 عبادة هللا وطاعته. ويعين ابألبصار: أهنم أهل أبصار القلوب، يعين به: أويل العقول للحق.
فإن قال لنا قائل: وما األيدي من القوة، واأليدي إمنا هي مجع يد، واليد جارحة، وما العقول 

ابليد البطش، وابلبطش تعرف من األبصار، وإمنا األبصار مجع بصر؟ قيل: إن نلك مثل، ونلك أن 
قوة القوي، فلذلك قيل للقوي: نو يد، وأما البصر، فإنه عىن به بصر القلب، وبه تنال معرفة 

: أُوِلي اْْلَْيِدي األشياء، فلذلك قيل للرجل العامل ابلشيء: بصري به. وقد ميكن أن يكون عىن بقوله:
 أعماهلم الصاحلة اليت عملوها يف الدنيا أيداي هلم أويل األيدي عند هللا ابألعمال الصاحلة، فجعل هللا

 .(2)عند هللا متثيال هلا ابليد، تكون عند الرجل اآلخر"
 املطلب الثاين

 أثر البصرية يف بناء الشخصية اإلسالمية
ـ على ــكما ظهر من أقوال املفسرين يف معىن البصرية أهنا الفقه الدقيق والعلم العميق، فهي 

ر ابلغ يف بناء الشخصية اإلسالمية كما أرادها هللا تعاىل، وبني نلك يف كتابه العزيز، نات أث ــهذا ـ
نلك أن من أبرز مقوماهتا العلم النافع والعمل الصاحل والدعوة إىل هللا تعاىل، وهذا ما ينتظمه لفظ 

 )البصرية( يف مشوله وإجيازه.
ورثة الرسل وخلفاء األنبياء هم  يقول شيخ االسالم: "ومن املستقر يف أنهان املسلمني: أن

ودعوة إىل هللا والرسول، فهؤالء أتباع الرسول حقا، وهم مبنزلة الطائفة  وعمالا  الذين قاموا ابلدين علماا 
الطيبة من األرض اليت زكت فقبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، فزكت يف نفسها، وزكى الناس 

صرية يف الدين، والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة األنبياء هبا، وهؤالء هم الذين مجعوا بني الب
، (3)َواْذُكْر ِعبَادَنَا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ الذين قال هللا تعاىل فيهم: 

ك احلق ويعرف، وابلقوة فاأليدي: القوة يف أمر هللا، واألبصار: البصائر يف دين هللا، فبالبصائر يدر 
يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان هلا قوة احلفظ والفهم والفقه يف الدين 
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  خاواا  والبصر والتأويل؛ ففجرت من النصوص أهنار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهماا 
ولَّى هللا قد سئل: " هل خصكم رسول هللا و  رضي هللا َعنهكما قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

بشيء دون الناس ؟ فقال: ال؛ والذي فلق احلبة وبرأ النسمة؛ إال فهما يؤتيه هللا عبدا يف  عليه وسلَّم 
. فهذا الفهم هو مبنزلة الكأل والعشب الذي أنبتته األرض الطيبة، وهو الذي متيزت به هذه (1)كتابه"

ي اليت حفظت النصوص فكان مهها حفظها وضبطها؛ فوردها الناس الطبقة عن الطبقة الثانية؛ وه
وتلقوها ابلقبول، واستنبطوا منها، واستخرجوا كنوزها واجتروا فيها، وبذروها يف أرض قابلة للزرع 

 ."(2)والنبات ورووها كل حبسبه
 فيمكن تلخيص أثر البصرية يف بناء الشخصية اإلسالمية فيما أييت:

 لعلم النافع:أوالا: البصرية يف ا
تقدم أن من أسس بناء الشخصية اإلسالمية العلم النافع، فليس كل علم يرسخ املعاين 
الصحيحة، ويؤول املفاهيم السديدة، بل من العلوم ما يضر اإلنسان كما ال خيفى، وإمنا العلم النافع 

لى درجات العلم، كما ، والبصرية من أعولَّى هللا عليه وسلَّمما كان مأخونا عن هللا تعاىل ورسوله 
أشار إىل نلك ابن القيم بقوله: " أعلى درجات العلم: البصرية؛ اليت تكون نسبة العلوم فيها إىل 
القلب كنسبة املرئي إىل البصر، وهذه هي اخِلص يصة اليت اختص هبا الصحابة عن سائر األمة، وهي 

ِ َعلَى بَِصيَرة  أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِيقُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدعُ أعلى درجات العلماء قال تعاىل: أي: أان  (3)و إِلَى َّللاه
 .(4)وأتباعي على بصرية"

إن"املسلم الذي اهتدى هبدي هللا مسلم مستنري، أعطي البصرية والفرقان، فاإلسالم الذي 
ى يعتنقه املسلم حياة للقلوب، يشفي أمراضها وأدواءها، ونور يكشف دايجري الظلمات اليت تغش

النفوس، كما يكشف ظلمات الفكر اليت هنب علينا من الغرب والشرق،املتمثلة يف نظمه وتعاليمه 
أَْمِرنَا َما  ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  َوَكذَِلَك أَْوَحْينَاوأخالقه، وهبذا النور يشق املؤمن طريقه يف احلياة على بصرية

يَماُن َولَكِ  ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَابُ  ِعبَاِدنَا َوإِنهَك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراط   ِمنْ  نََشاءُ  َمنْ  ْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي بِهِ َواَلاإْلِ
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، فقد شبه النص الوحي ابلروح حيي القلوب امليتة، وابلنور يكشف الظلمات، واملراد (1)ُمْستَِقيم  
يمهم، وال سبيل إىل ابلظلمات هنا ظلمات الباطل املتثملة يف فلسفات البشر ومناهجهم وتعال

ُ َوِليُّ الهِذيَن آَمنُواْ داين احملرفة واملذاهب الباطلة إال ابالستضاءة بنور هللا اخلالص من ظلمات األ َّللاِّ

نَ  يُْخِرُجُهم نَالنُّوِر إِ  الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر َوالهِذيَن َكفَُرواْ أَْوِليَآُؤُهُم الطهاُغوُت يُْخِرُجونَُهم ِمِّ لَى الظُّلَُماِت أُْولَـئَِك ِمِّ

 .(2)أَْصَحاُب النهاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ 
وهذا النور اإلهلي الذي حيل يف قلب املسلم يكو ن لديه البصرية اليت يعرف هبا احلقائق، 
ويدرك هبا األمور، كما يصبح لديه الفرقان الذي يقيس به األمور، ويفرق به بني احلق والباطل، 

 ضالل، واألودقاء واألعداء.واهلدى ال
وهذه البصرية، ونلك الفرقان ضروراين للمسلم الذي يريده هللا تعاىل كي يبصر طريقه يف 

 .(3)احلياة، ويسري على هدى، وإال ختطفته شياطني اإلنس واجلن"
 اثنياا: البصرية يف العمل الصاحل:

الفصل األول، والبصرية يف  العمل الصاحل ركيزة رئيسة يف بناء شخصية املسلم كما تقدم يف
العمل الصاحل تعين إدراك أمهية العبادة مبعناها الواسع العام، وما يندرج حتتها من جماالت واسعة 
للتقرب إىل هللا تعاىل، وأيضا تشمل البصرية إدراك التفاضل بني األعمال الصاحلة، وتقدمي أفضلها 

 عند هللا تعاىل عند التزاحم.
عية على أن احلسنات وهي املطلوابت الشرعية تنقسم إىل واجبات فقد دلت النصوص الشر 

ومستحبات كما قال تعاىل يف احلديث القدسي:" وما تقرب إيل  عبدي بشيء أحب إيل  مما افرتضته 
، فدل احلديث على أن فعل الفرائض أفضل (4)عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه "

 من فعل النوافل.
ال الصاحلة تتفاضل من حيث اجلنس، فمن دقة الفهم وعمق الفقه أن يعرف اإلنسان واألعم

مانا يقدم عند تعارض األعمال الصاحلة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" فكما أن احلسنات أجناس 
متفاضلة، وقد يكون املفضول يف كثري من املواضع أفضل مما جنسه فاضل، فالصالة أفضل من 

                                                           

 52آية  سورة الشورى ((1

 257آية  سورة البقرة ((2

 294ص معالم الشخصية اإلسالميةاْلشقر، د. عمر،  ((3

 (6502حديث) ،1161، صكتاب الرقاق باب التواضع أخرجه البخاري((4
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ءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، مع أن القراءة والذكر بعد الفجر وبعد القراءة، والقرا
العصر أفضل من حتري والة التطوع يف نلك، وكذلك التسبيح يف الركوع والسجود أفضل من قراءة 
القرآن فيه، وقد يكون بعض الناس انتفاعه ابلذكر والدعاء أعظم من انتفاعه ابلقراءة فيكون أفضل يف 

 .(1)قه "ح
ويبني ابن القيم أن أهل العلم الدقيق يعرفون أن أفضل العبادات عند التزاحم: هي العمل على 

 مرضاة الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى نلك الوقت ووظيفته.
فأفضل األعمال وقت اجلهاد هو )اجلهاد( وإن أدى األمر إىل ترك األوراد من والة الليل 

ام الفريضة، وأفضل األعمال إنا حضر الضيف )القيام حبقه( ولو وويام النهار، بل ومن ترك إمت
اشتغل به عن الورد املستحب وأداء حق األهل والزوجة، وأفضل األعمال وقت السحر )االشتغال 
ابلصالة والقرآن والذكر واالستغفار والدعاء(، وأفضل األعمال إنا جاء سائل يطلب العلم )اإلقبال 

ه(، وأفضل األعمال وقت األنان )ترك ما هو فيه من ورد واالشتغال إبجابة على تعليمه واالشتغال ب
املؤنن(،وأفضل األعمال وقت الصلوات املفروضة )اجلد والنصح يف إيقاعها على أكمل الوجوه 

 واملبادرة إليها يف أول الوقت(.
اعدة وأفضل األعمال وقت الضرورات)املساعدة ابجلاه أو البدن أو املال واالشتغال مبس

احملتاج(، وهكذا فاألفضل يف كل وقت وحال إيثار مرضاة هللا يف نلك الوقت واحلال واالشتغال 
 .(2)بواجب نلك الوقت ووظيفته ومقتضاه "

 اثلثاا: البصرية يف الدعوة إىل هللا تعاىل:
،قال ولَّى هللا عليه وسلَّمالدعوة إىل هللا تعاىل وظيفة الرسل الكرام، وهي سبيل النيب 

ِ عاىل:ت ، واألمة شريكة لرسوهلا يف هذه (3)أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِي َعلَى بَِصيَرة   قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه
ة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن الوظيفة قال تعاىل: ُكنتُْم َخْيَر أُمه

 ِ  .(4)بِاللِّ

                                                           

 11/660 مجموع الفتاوىابن تيمية،  ((1

 1/88 مدارج السالكينابن القيم،  ((2

 108آية  سورة يوسف ((3

 110آية  سورة آل عمران ((4
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ِ  قال ابن القيم:" قال تعاىل: أي: أان  أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِي َعلَى بَِصيَرة   قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه
أي: أان أدعو إىل هللا على   أَْدُعو عطف على املرفوع بـ َوَمِن اتهبَعَنِيوأتباعي على بصرية، وقيل:

 لك يدعو إىل هللا على بصرية.بصرية، ومن اتبعين كذ
وعلى القولني فاآلية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعني إىل هللا على بصرية، فمن 

 .(1)ليس منهم فليس من أتباعه على احلقيقة واملوافقة، وإن كان من أتباعه على االنتساب الدعوى"
ليه، قال شيخ اإلسالم:" وال يكون عمله فمن البصرية يف الدعوة إىل هللا تعاىل العلم مبا يدعو إ

واحلا إن مل يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا:" من عبد هللا بغري علم كان يفسد 
:" العلم إمام العمل، والعمل اتبعه " رضي هللا َعنهأكثر مما يصلح "، وكما يف حديث معان بن جبل 

يكن بعلم كان جهال وضالال واتباعا للهوى كما تقدم، وهذا  وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن مل
الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم، فالبد من العلم ابملعروف واملنكر والتمييز بينهما، والبد من 

 .(2)العلم حبال املأمور وحال املنهي "
ف ما كان عليه وقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا:" الدعوة إىل هللا على غري علم خال

حيث ولَّى هللا عليه وسلَّم ومن اتبعه، واستمعوا إىل قول هللا تعاىل آمرا نبيه ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب 
ِ قال: ولَّى هللا عليه وسلَّم أي أن من اتبعه  (3)أَنَا َوَمِن اتهبَعَنِي َعلَى بَِصيَرة   قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إَِلى َّللاه

 .(4)بد أن يدعو إىل هللا على بصرية ال على جهل "فإنه ال
ومن البصرية العلم حبال املدعوين، حيتاج الداعية إىل العلم ليميز بني مراتب املدعوين، فيعامل  
كل حسب رتبته، فيفرق بني الكبري والصغري، والعامل واجلاهل، والعامد واملخطئ، واملكابر واملتأول،  

 النيات واألحكام. كما فرقت الشريعة بينهم يف
، يرفق يف موضع الرفق قال احلليمي:" ينبغي أن يكون اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر مميزاا 

ويعنف يف موضع العنف، ويكلم كل طبقة من الناس مبا بعلم أنه يليق هبم وأجنع فيهم وأن يكون غري 
 .(5)حمايب وال  مداهن "

                                                           

 2/481 مدارج السالكينابن القيم،  ((1

 28ص نهي عن المنكررسالة األمر بالمعروف والابن تيمية،  ((2
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 املبحث الرابع
 اجملاهدة

رز معامل الشخصية اإلسالمية، واملقصود ابجملاهدة العمل على تزكية النفس اجملاهدة من أب
برتسيخ الفضائل، والتخلص من الرنائل، ويذهب الشيخ ابن عثيمني إىل معىن أوسع وأمشل 
فيقول:"اجملاهدة تعين جماهدة اإلنسان نفسه وجماهدة غريه، فأما جماهدة اإلنسان نفسه فإهنا من أشق 

م جماهدة الغري إال مبجاهدة النفس أوالا، وجماهدة النفس تكون أبن جياهد اإلنسان األشياء، وال تت
على فعل الطاعات، وعلى ترك املعاوي؛ ألن فعل الطاعات ثقيل على النفس إال  ؛نفسه على شيئني

فس ثقيل على النفس إال من خففه هللا عليه، فتحتاج الن ــكذلك ـ ـ ـمن خففه هللا عليه، وترك املعاوي ـ
شديدة؛ ليحملها   إىل جماهدة ال سيما مع قلة الرغبة يف اخلري، فإن اإلنسان يعاين من نفسه معاانةا 

 .(1)على فعل اخلري"
 وسيتناول هذا املبحث هذا اجلانب من الشخصية اإلسالمية يف مطلبني:

 املطلب األول
 معىن اجملاهدة

 اجملاهدة يف اللغة:املسألة األوىل: تعريف 
صدر جاهد جياهد جهادا وجماهدة، وأول املادة يدل على املشقة، قال ابن ماجملاهدة 

فارس:"اجليم واهلاء والدال أوله املشقة، مث حيمل عليه ما يقاربه، يقال:جهدت نفسي وأجهدت، 
َوالهِذيَن اَل يَِجدُوَن إِاله ُجْهدَُهمْ واجلهد: الطاقة، قال هللا تعاىل:

(2)"(3). 
واجلُهد: الطاقة، تقول: اجهد جهدك، وقيل: اجلَهد املشقة، واجلُهد: ويف اللسان:"اجلَهد 

 الطاقة.
واالجتهاد والتجاهد: بذل الوسع واجملهود، وجاهد العدو جماهدة:قاتله وجاهد يف سبيل هللا، 

 . (4)واجلهاد: حماربة األعداء، وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل

                                                           

 1/441 شرح رياض الصالحينابن عثيمين،  ((1

 79آية  سورة التوبة ((2

 1/486مادة)جهد( مقاييس اللغةابن فارس،  ((3

 3/134مادة)جهد( لسان العربابن منظور،  ((4
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 اجملاهدة يف االصطالح: تعريف  ية:املسألة الثان
يف التعريفات للجرجاين اجملاهدة:"حماربة النفس األمارة ابلسوء بتحميلها ما يشق عليها مبا هو 

 .(2)وزاد املناوي:"هي محل النفس على املشاق البدنية وخمالفة اهلوى" .(1)مطلوب يف الشرع"
 .(3)ا من الشغل بغري العبادة"وقال ابن حجر:"املراد ابجملاهدة: كف النفس عن إرادهت

وحيث إن اجملاهدة واجلهاد من ابب واحد، فالبد من بيان حقيقة اجلهاد يف االوطالح 
 الشرعي، والنصوص الشرعية قد دلت على أن للجهاد إطالقني:

اإلطالق األول: اجلهاد ابملعىن األعم: وهو اسم جامع لكل سبب حيقق ما حيبه هللا، ودفع ما 
نه، كما قال شيخ اإلسالم:" اجلهاد حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيبه هللا من اإلميان يبغضه سبحا

، يؤيد هذا املعىن قوله (4)والعمل الصاحل، ومن دفع ما يبغضه هللا من الكفر والفسوق والعصيان"
بن سعدي:"بذلوا جمهودهم يف محن الشيخ عبد الر ، قال (5)َوالهِذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم ُسبُلَنَاتعاىل:

 . (6)إتباع مرضاته"
 .(7):"اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا"ولَّى هللا عليه وسلَّمويدل عليه أيضا قوله 

بن سعدي:"وفسر اجملاهد أبنه الذي جاهد نفسه على طاعة هللا؛ فإن الشيخ عبد الرمحن قال 
لسوء، سريعة التأثر عند املصائب، وحتتاج إىل ورب النفس ميالة إىل الكسل عن اخلريات، أمارة اب

وجهاد يف إلزامها طاعة هللا وثباهتا عليها، وجماهدهتا عن معاوي هللا، وردعها عنها، وجهادها على 
الصرب عند املصائب، وهذه هي الطاعات:امتثال املأمور، واجتناب احملظور، والصرب على املقدور.ومن 

هتا على قتال األعداء وجماهدهتم ابلقول والفعل، فإن اجلهاد يف سبيل أشرف هذا النوع وأجله جماهد
 .(8)هللا نروة سنام الدين"

                                                           

 259ص التعريفاتالجرجاني، ((1

 638ص التوقيفالمناوي،  ((2
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غري ني عهد بعد دعوته  اإلطالق الثاين: اجلهاد ابملعىن األخص: وهو قتال مسلم كافراا 
 .(1)لكلمة هللا لإلسالم وإابئه إعالءا 

عددة فيقول:" فاجلهاد أربع مراتب؛ جهاد ويبني ابن القيم حقيقة اجلهاد الشرعي ومراتبه املت
 النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد املنافق.

 فجهاد النفس أربع مراتب أيضا:
إحداها: أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها 

 ومعادها إال به، ومىت فاهتا عمله شقيت يف الدارين.
أن جياهدها على العمل به بعد علمه، وإال فمجرد العلم بال عمل إن مل يضرها مل  الثانية:

 ينفعها.
الثالثة: أن جياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه، وإال كان من الذين يكتمون ما 

 أنزل هللا من اهلدى والبينات، وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب هللا.
على الصرب على مشاق الدعوة إىل هللا وأنى اخللق ويتحمل نلك كله الرابعة: أن جياهدها 

هلل.فإنا استكمل هذه املراتب األربع، وار من الرابنيني، فإن السلف جممعون على أن العامل ال 
حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعل م فذاك يدعى  يستحق أن يسمى رابنياا 

 عظيما يف ملكوت السماوات.
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان:إحدامها: جهاد على دفع ما يلقي إىل العبد من الشبهات 
 والشكوك القادحة يف اإلميان.الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات.

ةً َوَجعَلنَا ِمنُهم فاجلهاد األول يكون بعده اليقني، والثاين يكون بعده الصرب قال تعاىل: أَئِمه

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ   .(2)يَهدُوَن بِأَمِرنَا لَمه
وأما جهاد الكفار واملنافقني فأربع مراتب: ابلقلب واللسان واملال والنفس؛ وجهاد الكفار 

 أخص ابليد، وجهاد املنافقني أخص ابللسان.
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تب؛ األوىل ابليد إنا قدر، فإن عجز وأما جهاد أرابب الظلم والبدع واملنكرات فثالث مرا
انتقل إىل اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه ثالثة عشر مرتبة من اجلهاد، ومن مات ومل يغزو، ومل 

 .(1)حيدث نفسه ابلغزو مات على شعبة من النفاق"
 املطلب الثاين

 أثر اجملاهدة يف بناء الشخصية اإلسالمية
ساع يف تكميل نفسه ابلفضائل وتطهريها من الرنائل،   ــمي ـكما يصوره القرآن الكر   ــاملسلم ـ

كما أنه يسعى يف تكميل غريه ابلدعوة والنصيحة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فهو يف جهاد 
مستمر، وتزكية دائمة، وهلذا فإنه يستحق هداية هللا وتوفيقه كما وعده هللا عز وجل يف قوله 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ َوالهِذيَن َجاَهدُ تعاىل:  .(2)وا فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم ُسبُلَنَا َوإِنه َّللاه
واهلداية: اإلرشاد والتوفيق ابلتيسري القليب واإلرشاد الشرعي، أي لنزيدهنم هدى. وسبل هللا: 

 األعمال املوولة إىل رضاه وثوابه، شبهت ابلطرق املوولة إىل منزل الكرمي املكرم للضيف.
راد ابحملسنني مجيع الذين كانوا حمسنني، أي كان عمل احلسنات شعارهم وهو عام. وفيه وامل

تنويه ابملؤمنني أبهنم يف عداد من مضى من األنبياء والصاحلني. وهذا أوقع يف إثبات الفوز هلم مما لو 
 .(3)قيل: فأولئك احملسنون؛ ألن يف التمثيل ابألمور املقررة املشهورة تقريرا للمعاين"

أي جاهدوا الكفار فينا؛ أي: يف طلب  َوالهِذيَن َجاَهدُوا فِينَا ويقول القرطيب:" قوله تعاىل: 
مرضاتنا. وقال السدي وغريه: إن هذه اآلية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية: فهي قبل اجلهاد 

: ليس اجلهاد يف (4)راينالعريف وإمنا هو جهاد عام يف دين هللا وطلب مرضاته. وقال أبو سليمان الدا
اآلية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين، والرد على املبطلني وقمع الظاملني، وأعظمه األمر ابملعروف 

.وقال ابن (5) "والنهي عن املنكر، ومنه جماهدة النفوس يف طاعة هللا وهو اجلهاد األكرب

                                                           

 11-9/  3  زاد المعادابن القيم،  ((1

 69آية  سورة العنكبوت ((2

 21/36 التحرير والتنويرابن عاشور،  ((3
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 (10/183 سير أعالم النبالءالداراني. توفي  سنة خمس عشرة ومائتين.) وقيل: ابن عسكر العنسي

 13/364 الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ((5
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ا::"جهاد املرء نفسه هو اجلهاد األكمل، قال هللا تعاىل(1)بطال َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َونََهى النهْفَس  َمنْ  َوأَمه

اآلية، ويقع مبنع النفس عن املعاوي، ومبنعها عن الشبهات، (2)فَإِنه اْلَجنهةَ ِهَي اْلَمأَْوى. َعِن اْلَهَوى
ر ومبنعها من اإلكثار من الشهوات املباحة لتتوفر هلا يف اآلخرة، قال ابن حجر: ولئال يعتاد اإلكثا

 .(3)فيألفه فيجره إىل الشبهات فال أيمن أن يقع يف احلرام"
كما أن جماهدة النفس أساس لتهيؤ اإلنسان للخالفة يف األرض، كما قال الراغب 
األوفهاين:"ال يصلح خلالفة هللا، وال يكمل لعبادته وعمارة أرضه إال من كان طاهر النفس، قد أزيل 

للبدن جناسة، لكن جناسة البدن قد تدرك ابلبصر، وجناسة رجسها وجنسها، فللنفس جناسة كما أن 
 .(4)إِنهَما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ النفس ال تدرك إال ابلبصرية، وإايها قصد تعاىل بقوله:

وسيلة طهارة النفس:"الذي يطهر به النفس حىت يرتشح خلالفة هللا  مبيناا  ـرمحه هللا ـ ـوقال ـ
علم والعبادات املوظفة اليت هي سبب احلياة األخروية، كما أن الذي تعاىل، ويستحق به ثوابه هو ال

ِ  يطهر البدن هو املاء الذي هو سبب احلياة الدنيوية، ولذلك مساها احلياة، قال تعاىل: اْستَِجيبُوا لِله

ُسوِل إِذَا دََعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكمْ  س مىت فقدهتما ،فسمى العلم والعبادة حياة من حيث إن النف(5)َوِللره
 هلكت هالك األبد.

وطهارة النفس تتحقق إبوالح الفكر ابلتعلم حىت مييز احلق والباطل يف االعتقاد، وبني 
الصدق والكذب يف املقال، وبني اجلميل والقبيح يف الفعال، وإوالح الشهوة ابلعفة حىت تسلس 

ها حىت حيصل التحكم وهو كف ابجلود، واملواساة احملمودة بقدر الطاقة، وإوالح احلمية إبسالس
النفس عن قضاء وطر اخلوف وعن احلرص املذمومني، وإبوالح هذه القوى الثالث حيصل للنفس 

 .(6)العدالة واإلحسان"
 

                                                           

هل قرطبة، فقيه مالكي، ينقل عنه ابن أ، من هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، عالم بالحديث ((1

حجر كثيرا في فتح الباري من كتابه شرح البخاري للمترجم، وله أيضا االعتصام بالحديث، توفي سنة 

 (3/283 شذرات الذهب) تسع وأربعين وأربعمائة هجرية

 41-40اآليات  سورة النازعات ((2

 11/338 فتح الباريابن حجر،  ((3

 28آية  سورة التوبة ((4

 24آية  سورة اْلنفال ((5

 باختصار وتصرف 48ـ 34،صالذريعة إلى مكارم الشريعةاْلصفهاني،  ((6
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 املبحث اخلامس
 الوسطية

من أهم معامل الشخصية اإلسالمية السوية )الوسطية( والبعد عن الغلو والتشدد واإلفراط أو 
 التفريط.

ةً على أمة اإلسالم: قال تعاىل: ه سبحانه وتعاىل بقوله ممتناا وهذا ما أكد َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمه

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً   .(1)َوَسطاً ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النهاِس َويَُكوَن الره
ً  قال الطربي:"يعين جل ثناؤه بقوله: ةً َوَسطا ، كما هديناكم أيها املؤمنون  َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمه

مبحمد عليه السالم، ومبا جاءكم به من عند هللا، فخصصناكم ابلتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم 
بذلك على من سواكم من أهل امللل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غريكم من أهل األداين، 

 .(2)أبن جعلناكم أمة وسطا "
 املطلب األول
 ةتعريف الوسطي

 : الوسطية يف اللغةاملسألة األوىل: تعريف 
من الوسط، ومادة )وسط( يف اللغة تدل على العدل والنِ صف كما قال ابن فارس، وأعدل 

 .(3)الشيء:أوسطه ووسطه
وأتيت ملعان متقاربة منها: اسم ملا بني طريف الشيء وهو منه، كقولك: قبضت وسط احلبل، 

وهلم: وسط املرعى خري من طرفيه، وواسطة القالدة وهي اجلوهرة ومنها أوسط الشيء أفضله وخياره كق
 .(4)اليت تكون يف وسطها

 
 
 

                                                           

 143آية  سورة البقرة( 1)

 3/142 جامع البيانالطبري، ( 2)

 6/108مادة)وسط( معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 3)

 7/427مادة)وسط( لسان العربابن منظور، ( 4)
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 : يف االصطالح املسألة الثانية: تعريف الوسطية
 اختلف املفسرون يف املراد ابألمة الوسط املذكورة يف اآلية الكرمية:

أن "الوسط" يف هذا  الطربي إىل أن الوسط يف اآلية مبعىن التوسط فقال:" وأان أرى فذهب
املوضع هو "الوسط" الذي مبعىن: اجلزء الذي هو بني الطرفني، مثل "وسط الدار"، وأرى أن هللا تعاىل 
نكره إمنا ووفهم أبهنم "وسط"، لتوسطهم يف الدين، فال هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا 

فيه، كتقصري اليهود الذين بدلوا كتاب  ابلرتهب، وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه، وال هم أهل تقصري
هللا، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على رهبم، وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فووفهم هللا 

 .(1)بذلك، إن كان أحب األمور إىل هللا أوسطها "
قول الطربي وعقب عليه بقوله:"ال يلزم من كون الوسط يف اآلية  ابن حجر وقد نكر احلافظ

، فال مغايرة بني (2)واحلا ملعىن التوسط أن ال يكون أريد به معناه اآلخر كما نص عليه احلديث
 .(3)احلديث وبني ما دل عليه معىن اآلية"

 طائفة أخرى إىل أن الوسط هنا مبعىن العدول واخليار؛ ألن اخليار من الناس عدوهلم، تونهب
، قال ابن كثري يف تفسري (4) هريرة وجماهد و قتادة عن ابن عباس وأيب سعيد وأيب ه الطربيوهو ما نقل

كما يقال: قريش أوسط العرب نسباا وداراا أي: خيارها، ،  هذه اآلية:" والوسط ههنا اخليار واألجود
أي أشرفهم نسباا، ومنه: الصالة الوسطى اليت  ،وسطاا يف قومهولَّى هللا عليه وسلَّم  وكان رسول هللا

 .(5)والة العصر كما ثبت يف الصحاح وغريها"هي أفضل الصلوات، وهي 
 أن تبني اآلية هذه تفسري يف وسلَّم عليه هللا ولَّى النيب عن الصحيحة األحاديث وقد جاءت

  . خياراا  عدالا : أي وسطاا  أمةتعاىل: قوله من املراد
 نوح يدعى ":وسلَّم عليه هللا ولَّى اَّللَّ  رسول قال: قال َعنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن

 بلغكم؟ هل: هلم فيقال قومه فيدعى نعم؛: فيقول ؟ بلَّغت هل: له فيقال القيامة يوم السالم عليه

                                                           

 3/142 بيانجامع الالطبري، ( 1)

 حديث أبي سعيد اآلتي بعد فقرتين. ((2

 8/173 فتح الباري( 3)

 145-3/144 جامع البيانالطبري، ( 4)

 1/190 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (5)
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 حممد: فيقول ؟ لك يشهد من: لنوح فيقال: قال، أحد من أاتان ما أو نذير من أاتان ما: فيقولون
ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَِلكَ  :قوله قال:"فذلك، وأمته  .(1)العدل" الوسط ":قال َوَسًطا أُمه

 وقد عرف العلماء الوسطية بتعريفات متقاربة لتحديد طبيعتها ومميزاهتا: 
قال ابن القيم:"فدين هللا بني الغايل فيه، واجلايف عنه، وخري الناس: النمط األوسط، الذين 

األمة وسطاا، وهي ارتفعوا عن تقصري املفرطني، ومل يلحقوا بغلوِ  املعتدين، وقد جعل هللا سبحانه هذه 
اخليار العدل؛ لتوسطها بني الطرفني املذمومني، والعدل هو: الوسط بني طريف اجلور والتفريط، 

 .(2)"واآلفات إمنا تتطرق إىل األطراف، واألوساط حممية أبطرافها، فخيار األمور أوساطها
هللا هذه مظاهر وسطية الدين واألمة فيقول:" فجعل  سعديشيخ عبد الرمحن بن الويبني 

وبني من جفاهم   ،بني من غال فيهم كالنصارى ،األمة وسطا يف كل أمور الدين. وسطا يف األنبياء
 أبن آمنوا هبم كلهم على الوجه الالئق بذلك. ،كاليهود

 ووسطا يف الشريعة ، ال تشديدات اليهود وآوارهم ، وال هتاون النصارى.
وال  ،ال تصح هلم والة إال يف بَِيعهم وكنائسهمال كاليهود الذين  ،ويف ابب الطهارة واملطاعم

عقوبة هلم، وال كالنصارى الذين ال  ،وقد حرمت عليهم الطيبات ،يطهرهم املاء من النجاسات
بل أابحوا ما دب ودرج، بل طهارهتم أكمل طهارة وأمتها. وأابح  ،ينجسون شيئا ، وال حيرمون شيئا

وحرم عليهم اخلبائث من نلك. فلهذه األمة  ،ملالبس واملناكحهللا هلم الطيبات من املطاعم واملشارب وا
ومن األعمال: أفضلها. ووهبهم هللا من العلم واحللم  ،ومن األخالق: أجلها ،من الدين: أكمله
ةً َوَسًطا واهم. فلذلك كانوا ـــما مل يهبه ألمة س ،والعدل واإلحسان ليكونوا  ،كاملني معتدلني   أُمه

 َى النهاِس ُشَهدَاَء َعل  حيكمون على الناس من سائر أهل األداين ،بسبب عدالتهم وحكمهم ابلقسط، 
فهو  ،وما شهدت له ابلرد ،فهو مقبول ،وال حيكم عليهم غريهم. فما شهدت له هذه األمة ابلقبول

 .(3)مردود"
 وميكن القول أبن الوسطية هي القصد يف االستقامة على وراط هللا املستقيم. 

                                                           

ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَِلكَ  أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ( 1)  ( 4487حديث ) ،782، صَوَسًطا  أُمه

 1/182 إغاثة اللهفان ابن القيم،( 2)

 72ص تيسير الكريم الرحمن،  ( ابن سعدي، عبد الرحمن3)
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ة االستقامة العدل واالعتدال؛ سواء ابتداء، أو بني األطراف املتقابلة واملتضادة،  ومن ضرور 
كما أن من مقتضيات الصراط املستقيم جمانبة السبل املنحرفة مينة ويسرة فهو بينها، وهو كذلك سبيل 

 .(1)اخلري والفالح الذي تتحقق ابلسري عليه مصاحل الدنيا واآلخرة
 املطلب الثاين

 ة يف بناء الشخصية اإلسالميةأثر الوسطي
 إىل يرشد تقدم أن الوسطية هي القصد إىل االستقامة على الطريق املستقيم، والقرآن الكرمي

ْحَساِن َوإِيتَاِء  تعاىل: قال والغلو، كما التقصري ويذم واالعتدال، التوسط َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ إِنه َّللاه

 .(2) اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلهُكْم تَذَكهُرونَ  اْلقُْربَى َويَْنَهى َعنِ  ِذي
 وال، احلد ويتجاوز يغلو ال أبن األمور كل  يف الوسط لزوم وهو( االعتدال) العدل معاين من

 .احلق بعض ويدع يقصر
 من اآلخذ دلاألع الوسط الطريق على مبقتضاها التكليف يف جارية الشريعة:" الشاطيب قال

 .(3)احنالل" وال مشقة غري من العبد كسب  حتت الداخل، فيه ميل ال بقسط الطرفني
 اإلفراط طريف بني املوضوع ابلوسط األخذ وهو، العدل كله  هذا وضابط: " القيم ابن ويقول

 .(4)" واآلخرة الدنيا مصاحل بناء وعليه، والتفريط
اإلفراط والتفريط فقد جاءت نصوص كثرية  االقصد واالعتدال وضده يه الوسطيةوحيث إن 

 يف التحذير من الغلو و التنطع، منها:
قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال  ، وقال تعاىل:(5) ِدينُِكمْ  فِي يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا :قوله سبحانه

 منهما واحد كل  والتقصري والغلو، احلد واتتجاوز  ال: أي ، قال البغوي:"(6) ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحِقِّ  فِي تَْغلُوا
 .(7)الدين" يف مذموم

                                                           

 22ص مالمح الرؤية الوسطية في المنهج الفقهيد. أبو أمامة نوار ،  ،الشلي( 1)

 90آية  سورة النحل( 2)

 2/163 الموافقاتالشاطبي، ( 3)

 204ص الفوائدابن القيم،  (4)

 171آية  سورة النساء( 5)

 77آية  المائدة سورة (6)

 3/83 معالم التنزيلالبغوي،  (7)
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هنى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو يف الدين وهو جماوزة  :"سعديشيخ عبد الرمحن بن القال و 
احلد والقدر املشروع إىل ما ليس مبشروع. ونلك كقول النصارى يف غلوهم بعيسى عليه السالم، ورفعه 

إىل مقام الربوبية الذي ال يليق بغري هللا، فكما أن التقصري والتفريط من عن مقام النبوة والرسالة 
ِ إِاله اْلَحقه  املنهيات، فالغلو كذلك، وهلذا قال:  ."(2)(1) َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللاه

 جماوزة "هو:أبنه الغلو تيمية ابن اإلسالم شيخ ، ويعرف(3)والغلو يف اللغة جماوزة احلد والقدر
 .  (4)نلك" وحنو يستحق ما على نمه أو محده يف الشئ يف يزاد نأب احلد

 .(5)" احلد بتجاوز فيه والتشديد الشئ يف املبالغة "هو:والشاطيب حجر ابن وقال
يَا  :قوله تعاىلفمن وور الغلو حترمي الطيبات تقراب إىل هللا تعاىل، وقد هنى هللا عن نلك يف 

ُمواْ َطيِِّبَاِت َما أََحله هللا لَُكْم َوالَ تَْعتَدُواْ أَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ الَ    .(6) تَُحِرِّ
 ولَّى هللا عليه وسلَّمقال القرطيب:" عن ابن عباس أن اآلية نزلت بسبب رجل أتى النيب 

فقال: اي رسول هللا إين إنا أوبت من اللحم انتشرت وأخذتين شهويت فحرمت اللحم؛ فأنزل هللا هذه 
 اآلية. 

منهم أبو بكر  ولَّى هللا عليه وسلَّمل: إهنا نزلت بسبب مجاعة من أوحاب رسول هللا وقي
وعلي وابن مسعود وعبد هللا بن عمر وأبو نر الغفاري وسامل موىل أيب حذيفة واملقداد بن األسود 

، اجتمعوا يف دار عثمان بن مظعون، واتفقوا على رضي هللا َعنهموسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن 
أن يصوموا النهار ويقوموا الليل وال يناموا على الفرش، وال أيكلوا اللحم وال الودك وال يقربوا النساء 
والطيب، ويلبسوا املسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا يف األرض، ويرتهبوا وجيبوا املذاكري؛ فأنزل هللا تعاىل 

  ة.هذه اآلي
 

                                                           

 171آية  سورة النساء(  1)

 259ص تيسير الكريم الرحمن،  ( ابن سعدي، عبد الرحمن2)

 15/132مادة)غال( لسان العرب، ابن منظور، 4/387مادة)غلو( مقاييس اللغةابن فارس، ( 3)

 1/289 اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، ( 4)

 1/304 االعتصام، والشاطبي،13/278 فتح الباريحجر،  ابن( 5)
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معناها رد على غالة املتزهدين، وعلى أهل ويف هذه اآلية وما شاهبها واألحاديث الواردة يف 
 .(1)"البطالة من املتصوفني ؛ إن كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن حتقيقه

ــــو، ف  ــــدة تنهــــى عــــن الغل رضــــي هللا عنهمــــا عــــن ابــــن عبــــاس ويف الســــنة املطهــــرة نصــــوص عدي
قطــــــت لــــــه حصــــــيات :"هلم القــــــط يل احلصــــــى"، فلوــــــلَّى هللا عليــــــه وســــــلَّمقــــــال: قــــــال يل رســــــول هللا 

مــــن حصــــى اخلــــذف، فلمــــا وضــــعهن يف يــــده قــــال:" نعــــم أبمثــــال هــــؤالء، وإايكــــم والغلــــو يف الــــدين 
 .(2)فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين"

 . (3)"وهذا عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات واألعمال "قال شيخ اإلسالم:
"هلك املتنطعون"  :ولَّى هللا عليه وسلَّم قال رسول هللا قال: رضي هللا َعنهعن ابن مسعود و 

 .(4)ثالاث
 .(5)"أي املتعمقون املغالون اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم "قال النووي: 

كــــان أشــــد علــــى املتنطعــــني مــــن   والذي ال إلــــه إال هــــو مــــا رأيــــت أحــــداا "وقــــال ابــــن مســــعود:
 ، وإين ألرى عمـــــر كـــــان أشـــــد خوفـــــاا كـــــان أشـــــد علـــــيهم مـــــن أيب بكـــــر  رســـــول هللا، ومـــــا رأيـــــت أحـــــداا 

 . (6) "عليهم أو هلم
قال:"إن هذا الدين يسر ولن  ولَّى هللا عليه وسلَّمعن النيب  رضي هللا َعنهوعن أيب هريرة 

 .(7)يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا ابلغدوة والروحة وشئ من الدجلة"
ع ـمق أحد يف األعمال الدينية ويرتك الرفق إال عجز وانقطقال ابن حجر: واملعىن ال يتع

 .(8)"فيغلب
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 .(1)"يشاد الدين: أي يقاومه ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته "قال ابن األثري:و 
، كيف وقد جاءت النصوص وال يفهم من هذه النصوص أن اإلكثار من العبادة مذموم مطلقاا 

ات واإلكثار من الطاعات وعمارة األوقات ابملفيد من العلم الشرعية ابحلث على املسارعة يف اخلري 
النافع والعمل الصاحل ؟ وإمنا املقصود حث املكلف ليتحلى ابلوسطية واالعتدال يف تدينه وعبادته 

 حبيث حيقق التوازن والتكامل بني الوظائف الدينية والواجبات األخرى الشرعية والدنيوية.
فنا الشرع، واالمتثال لنصووه الكرمية وأحكامه القومية، وال فالوسطية تعين الوقوف حيث أوق

 تعين الوسطية )متييع الدين(، أو عدم اختان املوقف الشرعي من املتناقضات حبجة الوسطية.
فليس من الوسطية عدم التمييز بني التوحيد والشرك، أو السنة والبدعة، والتزكية املشروعة 

 وامتثاالا  هو أعلم الناس ابلدين وأكثرهم اعتداالا  ى هللا عليه وسلَّمولَّ والتصوف املنحرف، فرسول هللا 
ومع نلك كان ينكر مظاهر االحنراف يف الدين، فعن أنس قال: جاء ثالثة نفر إىل أبيات أزواج النيب 

 يسألون عن عبادته، فلما أخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: وأين حنن من رسول هللا؟ ولَّى هللا عليه وسلَّم
، وقال اآلخر أان قد غفر هللا له ما تقدم من ننبه وما أتخر، فقال أحدهم: أما أان فأولي الليل أبداا 

 ولَّى هللا عليه وسلَّم، فجاء النيب أووم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أان أعتزل النساء فال أتزوج أبداا 
اكم له، لكين أووم وأفطر، وأولي فقال:"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إين أخشاكم هلل وأتق

 .(2)وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين"
 اليت ال الطريقة، ابلسنة املراد مين" فليس سنيت عن رغب قال احلافظ ابن حجر:" قوله:"فمن 

 يغري  بطريقة وأخذ طريقيت ترك من واملراد، غريه إىل عنه اإلعراض الشيء عن والرغبة، الفرض تقابل
 وقد تعاىل هللا ووفهم كما  التشديد ابتدعوا الذين فإهنم الرهبانية طريق إىل بذلك وملح، مين فليس
 ليتقوى فيفطر السمحة، احلنيفية وسلَّم عليه هللا ولَّى النيب وطريقة، التزموه مبا وفوه ما أبهنم عاهبم
 . النسل وتكثري النفس، وإعفاف الشهوة لكسر ويتزوج القيام، على ليتقوى وينام الصوم، على

                                                           

 464مادة)شدد( ص النهايةابن اْلثير،  (1)

( ، ومسلم 5063حديث) ،واللفظ له 932،صأخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح (2)

 ( 1401حديث) ،343،صكتاب النكاح باب استحباب النكاح
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" مين فليس"  فمعىن فيه واحبه يعذر التأويل من بضرب الرغبة كانت  إن مين" وقوله:"فليس
 أرجحية اعتقاد إىل يفضي وتنطعاا  إعراضاا  كان  وإن امللة، عن خيرج أن يلزم وال طريقيت، على أي:
 .(1)" الكفر من نوع نلك اعتقاد ألن مليت؛ على ليس مين فليس فمعىن عمله

َواْبتَغِ  ل تعاىل:اخروية قمن مظاهر الوسطية التوفيق بني املطالب الدنيوية و الواجبات األو 

ُ الدهاَر اآْلِخَرةَ  ُ إِلَْيكَ  الدُّْنيَا ِمنَ  َواَل تَنَس نَِصيبَكَ  فِيَما آتَاَك َّللاه َواَل تَْبغِ  َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن َّللاه

 .(2)اْْلَْرِض  فِي اْلفََسادَ 
 فيما هللا بشكر تقوم أن وهو واجلنة والنعمة األموال من هللا أعطاك فيما قال البغوي:" اطلب

 أن ترتك ال: زيد وابن، جماهد قال  الدُّْنيَا ِمنَ  َواَل تَنَس نَِصيبَكَ   تعاىل هللا رضا يف وتنفقه عليك أنعم
 يعمل أن الدنيا من اإلنسان نصيب حقيقة ألن العذاب؛ من تنجو حىت لآلخرة الدنيا يف تعمل

 .(3)" لآلخرة
َوالهِذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم  بني الكسب واإلنفاق، قال تعاىل: من الوسطية التوازنو 

 .(4) يَْقتُُروا َوَكاَن بَْين ذَِلَك قََواًما
ال خبالء على أهليهم، ليسوا مببذرين يف إنفاقهم، فيصرفون فوق احلاجة، و  :قال ابن كثري:" أي

 .(5)خياراا، وخري األمور أوسطها، ال هذا وال هذا" فيقصرون يف حقهم، فال يكفوهنم، بل عدالا 
 هللا حبق القيام من نلك واعتبار غلو وال تقصري دون احلقوق أداء يف ومن الوسطية االعتدال

  تعاىل.
 اليت ابلعهود أوفوا: يعين ، قال الطربي:"(6) اْلعُقُودِ يَا أَيَُّها الهِذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِ  قال تعاىل:

 هبا أنفسكم وألزمتم حقوقاا، أنفسكم على هبا وأوجبتم، إايه عاقدمتوها اليت والعقود ربكم، عاهدمتوها
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 أوجبتموه مبا منكم، عاقدمتوه وملن هبا، ألزمكم مبا هلل منكم والتمام والكمال ابلوفاء فأمتوها فروضاا، هلل
 .(1)" توكيدها بعد فتنقضوها تنكثوها وال، أنفسكم على اهب له

 منيته فلتأته اجلنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحب :"فمنولَّى هللا عليه وسلَّم النيب وقال
 .(2)إليه" يؤتى أن حيب الذي الناس إىل وليأت اآلخر واليوم ابهلل يؤمن وهو

 مهمة؛ قاعدة وهذه ِحَكمه، وبديع وسلَّم، هعلي هللا ولَّى كلمه  جوامع من قال النووي:" هذا
 .(3)"معه يفعلوه أن حيب ما إال الناس مع يفعل ال أن يُلزم اإلنسان وإن هبا، االعتناء فينبغي

كل فضيلة وسط بني رنيلتني ، ففضيلة قدمياا قيل:ف ،الوسطية يف األخالقوكذلك تكون 
سط بني التهور و اجلنب ، وفضيلة احلذر  الكرم وسط بني التبذير و البخل ، و فضيلة الشجاعة و
 جتاوزته مىت حد لألخالق ":القيم ابن قال والنباهة وسط بني الغفلة و سوء الظن مبن ال يستحق.

 ابلوسط األخذ وهو العدل كله  هذا وضابط، ومهانة نقصاا  كان  عنه قصرت ومىت، عدواانا  وارت
 .(4)والتفريط" اإلفراط طريف بني املوضوع

حبيث ال يقع  ،هللا إىل والدعوة املنكر عن والنهي ابملعروف لوسطية أيضا يف األمروتكون ا 
ُكمْ  املكلف يف الغلو أو التفريط، قال تعاىل:  َضله إِذَا اْهتَدَْيتُمْ  َمنْ  يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُّ

(5). 
 قوله :"تيميــــة املوقف الوسط الذي دلت عليــــه اآليـــــــة فيقول اإلســـــــالم ابن يوضح شــــــيخ

ُكمْ  تعاىل:  عن والنهي ابملعروف األمر ترك يقتضي ال  َضله إِذَا اْهتَدَْيتُمْ  َمنْ  َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُّ
 أنه عنه هللا رضي صديقال بكر أيب عن السنن يف املشهور احلديث يف كما  إنانا  وال هنياا  ال املنكر

 وتضعوهنا اآلية هذه تقرءون إنكم الناس أيها:"فقال وسلم عليه هللا ولى هللا رسول منرب على خطب

                                                           

 9/447 جامع البيانالطبري، ( 1)

 (1844حديث) ،486، صأخرجه مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء( 2)

 1432ص المنهاجالنووي، ( 3)

 204ص الفوائدابن القيم، ( 4)

 105آية  ة المائدةرسو( 5)



 

137 
 

 فلم املنكر رأوا إنا الناس إن ":يقول وسلم عليه هللا ولى هللا رسول مسعت وإين موضعها غري يف
 .(1)منه" بعقاب هللا يعمهم أن أوشك يغريوه

 به أمرت ما فعل النفس مصاحل ومن عليها وأقبلوا الزموها أي:  َعلَْيُكْم أَنفَُسُكمْ  :قال هللا فإن
ُكمْ  :وقال. والنهي األمر من  وأدي هللا أطيع إنا االهتداء يتم وإمنا  َضله إِذَا اْهتَدَْيتُمْ  َمنْ  اَل يَُضرُّ

 أهل على يعتدي أال نكر منها:"" و  عظيمة فوائد اآلية يف ولكن؛  وغريمها والنهي األمر من الواجب
 ملن يقال بل؛  عقوبتهم أو هجرهم أو هنيهم أو نمهم أو بغضهم يف املشروع على بزايدة املعاوي
  َواَل يَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن قَْوم    : قال كما  اهتديت إنا ضل من يضرك ال نفسك عليك عليهم: اعتدى

 .(2)اآلية
 جيب ابب وهذا، بظلم وإما جبهل إما هللا حدود يعتدي دق الناهني اآلمرين من كثرياا   فإن

 .(3)" والعاوني والفاسقني واملنافقني الكفار على اإلنكار نلك يف وسواء فيه، التثبت
 يف هللا ودين:"الطحاوي فالوسطية مسة عامة من مسات الدين اإلسالمي احلنيف كما قال

ِ اإِلْسالمُ  ِعْندَ  إِنه الِدِّينَ  :اىلتع هللا قال اإلسالم دين وهو، واحد والسماء األرض  بني وهو ،(4) َّللاه
 ".واإلايس األمن وبني والقدر، اجلرب وبني والتعطيل، التشبيه وبني والتقصري الغلو

 سنتكم:"احلسن كما تقدم يف األحاديث، قال  ولَّى هللا عليه وسلَّموالوسطية هي هدي النيب 
 .(5)"واجلايف لغايلا بني هوـ إال إله ال الذي وهللا ـ

والشك أن بناء القرآن الكرمي للشخصية اإلسالمية وفق منهج الوسطية له آاثر العظيمة على 
الفرد واجملتمع، سواء يف جمال العبادات أو األخالق أو املعامالت أو الدعوة إىل هللا وغري نلك مبا 

 يعود على اجلميع ابخلري والصالح عاجال وآجال.
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 املبحث السادس
 لعزة واألنفةا

 ليكونوا، الرفيعة والقيم احلميدة واألخالق الصحيحة العقيدة املؤمنني أتباعه يف اإلسالم يرسخ
، تعاىل هلل دينه خيلص الذي املسلم تعاىل، هلل يريده الذي احلق للمسلم واقعية ووورة حياا، مثاالا 

 لألفكار أسرى وجعلتهم، للناس اسالن رقاب أنلت اليت هللا لغري والعبودية الوثنية قيود من فيتحرر
 .أسرية وأبداهنم نليلة، ونفوسهم عليلة، فأنهاهنم، الشركية والعقائد البشرية

، الطبع شريف، النفس عزيز، اهلمة عايل فهو، والبدن والعقل القلب حر فإنه احلق املسلم أما
،  العزة وقواعد، األنفة ولوأو، الكرامة معاين فيه اإلسالم غرس، مذلة على يقيم وال، لقهر يعنو ال

 أعزان ما بغري العز نطلب فمهما، ابإلسالم هللا فأعزان قوم أنل كنا  إان:"رضي هللا َعنهعمر  قال كما
 .(1)"هللا أنلنا به هللا

وعزة املسلم تدعوه إىل االعتزاز ابحلق الذي حيمله، فال يسر إسالمه، بل يعلن نلك على املأل 
ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنهنِيَوَمْن أَْحسَ   قال تعاىل: ْن دََعا إِلَى َّللاه ، وهذه العزة (2) اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  ُن قَْوال ِممه

ة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن  جتعله داعية للعاملني، يدعوهم إىل اهلدى والرشاد، قال تعاىل: ُكنتُْم َخْيَر أُمه

ِ بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن عَ  ،وهذه العزة ضرورية للمسلم السائر على الدرب، (3) ِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِالله
وبدوهنا ال يستطيع أن يقدم دينه للعاملني، وسيبقى معزوال عن احلياة، واالعتزاز ابحلق ال يعين الصلف 

 .(4)وال الكربايء، فهذا شيء وناك شيء آخر

                                                           

 ( 214حديث) 1/237كتاب اإليمان باب قصة خروج عمر إلى الشام  المستدركأخرجه الحاكم في ( 1)

 33آية  سورة فصلت( 2)

 110آية  سورة آل عمران( 3)

 بتصرف واختصار 296ص معالم الشخصية اإلسالميةاْلشقر، د.عمر سليمان،  (4)
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 املطلب األول
 تعريف العزة

 : يف اللغة ةالعز األوىل: تعريف  املسألة
، وهي (1)خالف الذل، والعز يف األول القوة والشدة والغلبة، والعزة: الرفعة واالمتناعالعز 

مصدر من الفعل عز  يعز  عز ة وعز اا، قال ابن فارس:"العني والزاء أول واحد يدل على شدة وقوة، وما 
 .(2)ضاهامها من غلبة وقهر"
 يف االصطالح:  العزةعريف املسألة الثانية: ت

: قوهلم من يغلب، أن من لإلنسان مانعة حالة:" أبهنا الراغب األوفهاين عرفها هي كما
 ، وقال(3) إِنههُ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  :تعاىل قال يُـقهر وال يقهر الذي: والعزيز ولبة،: أي عزاز أرض
ةِ  :تعاىل  :قال الكفار كعزة  اترة هبا ويُذم، ترى كما  اترة ابلعز مُيدح فقد ،(4) ُسْبَحاَن َربَِِّك َرِبِّ اْلِعزه

ة  َوِشقَاق   فِي بَِل الهِذيَن َكفَُروا  الدائمة هي وللمؤمنني ولرسوله هلل اليت العزة أن نلك ووجه ،(5) ِعزه
 هــــذا وعلى نل، احلقيقة يف وهو التعزز، هي للكافرين هي اليت والعزة احلقيقية، العزة هي اليت الباقية

ِ  ِمن َواتَِّخذُواْ   :قـــــولـــــــــه ً  آِلَهةً  دُوِن َّللاِّ ا   :العذاب، وقوله من به ليتمنعـــــوا: أي (6) لِّيَُكونُواْ لَُهْم ِعزِّ
ةُ َجِميعًا َمنْ  ةَ فَِللهِه اْلِعزه  العزة تعاىل منه يكتسب أن حيتاج يعز أن يريد كان  من: معناه (7) َكاَن يُِريدُ اْلِعزه

ثْمِ :قوله يف ونلك املذمومة واألنفة للحمية العزة تستعار وقد، به فإهنا ةُ بِاإْلِ  .(8)"(9)أََخذَتْهُ اْلِعزه
 عما ابلنفس فالرتفع العزة أما:" بقوله األوفهاين بينه كما  والكرب العزة بني دقيق فرق وهناك

 فيه يلحقه ال عزاز يف حصوله من فاملتعزز، لبةالص األرض وهو العزاز من وأولها، غضاضة يلحقه
                                                           

 5/374مادة)عزز(  لسان العربابن منظور،  (1)

(  مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)  4/38مادة)عزِّ

 26آية  سورة العنكبوت( 3)

 180آية  سورة الصافات( 4)

 2آية  سورة ص (5)

 81آية  سورة مريم( 6)

 10آية  سورة فاطر (7)

 206آية  سورة البقرة( 8)

( ص المفرداتاْلصفهاني، ( 9) باب العين فصل الزاي ص  التوقيفالمناوي، : ، وانظر563مادة)عزِّ

 .598مادة )عزز( ص النهاية، وابن اْلثير، 512



 

140 
 

 لألعراض الضراعة عن وإكرامها، نفسه بقدر اإلنسان معرفة نتيجة وهي، شريفة منزلة والعزة، غضاضة
 أحدمها يتصور ما وكثري، منزلتها فوق وإنزاهلا نفسه بقدر اإلنسان جهل نتيجة الكرب أن كما،  الدنيوية
 اجلود، بصورة اإلسراف وتصور، واحدة بصورة والتذلل والتضرع التواضع كتصور،  اآلخر بصورة
: فقال نفسك؟ من أعظمك ما: له قال ملن عنه هللا رضي احلسن قال وهلذا، احلزم بصورة والبخل
ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِينَ  :تعاىل هللا قال عزيز ولكنين بعظيم لست ِ اْلِعزه  هعلي هللا ولى ، وقال(1) َولِله
 .(2)نفسه" يذل أن للمؤمن ينبغي ال:" وسلم

 الوجوه يف اجلوزي ابن نلك نكر كما  أوجه على فهو الكرمي القرآن يف ورود لفظ العزة وأما
 :أوجه ثالثة على القرآن يف العزة:"فقال والنظائر

ـــه العظمـــة، ومنـــه: أحـــدها ةِ فِْرَعغغغْوَن إِنهغغغا لَغغغنَْحُن اْلغَغغغ :تعـــاىل قول  وقـــال ،(3) اِلبُونَ َوقَغغغالُوا بِِعغغغزه
تَِك ْلْغِويَنهُهْم أَْجَمِعينَ  :تعاىل  .(4) قَاَل فَبِِعزه

ِ َجِميعًا :تعاىل قوله ومنه املنعة،: والثاين ةَ لِله ةَ فَإِنه اْلِعزه  .(5) أَيَْبتَغُوَن ِعْندَُهُم اْلِعزه
ثْمِ َوإِذَا قِيَل لَهُ اته  :تعاىل قوله ومنه احلمي ـة،: والثالث ةُ بِاإْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزه بَِل :تعاىل وقال (6) ِق َّللاه

ة  َوِشقَاق   فِي الهِذيَن َكفَُروا  .(7)"(8) ِعزه
 املطلب الثاين

 أثر العزة واألنفة يف بناء الشخصية اإلسالمية
لعزة كما قال يقرر القرآن الكرمي أن العزة وفة هللا تعاىل، فاهلل هو العزيز الذي له مجيع معاين ا

ِ َجِميعًا سبحانه: ةَ لِله (9) إِنه اْلِعزه
 تعاىل هللا أمساء من أي: الذي له العزة جبميع معانيها، والعزيز 

                                                           

  8آية منافقونسورة ال (1)

، والحديث أخرجه الترمذي كتاب الفتن حديث 199ص إلى مكارم الشريعة الذريعةاْلصفهاني، ( 2)

 (7797( وصححه اْللباني في صحيح الجامع)2254رقم)

 44آية  سورة الشعراء( 3)

 82آية  سورة ص( 4)

 139آية  سورة النساء( 5)

 206آية  سورة البقرة( 6)

 2آية  سورة ص( 7)

 434صنزهة األعين النواظر ابن الجوزي، ( 8)

 65آية  سورة يونس( 9)
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 ينال فال األشياء وغلب، فقهره شيء كل  عز   قد الذي العزيز:" كثري  ابن قال كما  ومعناه احلسىن
 . (1)"وكربايئه وجربوته وعظمته لعزته جنابه

 زة ترجع إىل ثالثة معان كلها اثبتة هلل عز وجل على التمام والكمال:والع
 قوة إليه ال تنسب الذي العظيم ووفه وهي املتني، القوي أمسائه من عليها الدال: القوة عزة
 .عظمت وإن املخلوقات

 نفعه وال، فيضروه ضره العباد يبلغ وال، أحد إىل حيتاج فال، بذاته الغين هو فإنه: االمتناع عزة
 .املانع املعطي النافع الضار هو بل، فينفعوه

، منقاد إلرادته لعظمته خاضعة هلل مقهورة كلها  فهي: الكائنات لكل والغلبة القهر عزة
 وإننه وقوته حبوله إال يتصرف متصرف وال، متحرك منها يتحرك ال، بيده املخلوقات نواوي فجميع

 .(2)به إال والقوه لوألحو ، يكن مل يشأ مل وما كان  هللا شاء فما
 عليه هللا ولَّى هللا رسول قال: قال هريرة أيب فعن املطهرة السنة يف املعىن هذا جاء وأيضا

 يف ألقيته منهما واحدا انزعين من، إزاري والعظمة، ردائي الكربايء: سبحانه هللا يقول" :وسلَّم
 .(3)"النار

 الهِذينَ :تعاىل  تعاىل وحده كما قالوالقرآن العظيم يرشد املسلم أن يلتمس العزة من هللا

ة ِعْندهمْ  أَيَْبتَغُونَ  اْلُمْؤِمنِينَ  دُون ِمنْ  أَْوِليَاء اْلَكافِِرينَ  يَتهِخذُونَ  ة فَإِنه  اْلِعزه ِ  اْلِعزه  .(4)َجِميعًا لِله
ــــــــن كثــــــــري:" ــــــــى التهيــــــــيج هــــــــذا مــــــــن واملقصــــــــود قــــــــال اب ــــــــاب مــــــــن العــــــــزة طلــــــــب عل ، هللا جن

 احليـــــــاة هـــــــذه يف النصـــــــرة هلـــــــم الـــــــذين املـــــــؤمنني عبـــــــاده مجلـــــــة يف واالنتظـــــــام، بوديتـــــــهع إىل وااللتجـــــــاء
 .(5)" األشهاد يقوم ويوم، الدنيا

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِينَ  :سبحانه وقال ِ اْلِعزه  .(6) َولِله

                                                           

 3/457تفسير ابن كثير  (1)

 3/241 مدارج السالكين، ابن القيم، 44صالحق المبين ، ، عبد الرحمنابن سعدي( 2)

 ( 2620حديث) ،667،صمسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر أخرجه( 3)

 139آية  سورة النساء( 4)

 1/566 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)

 8آية  سورة المنافقون( 6)



 

142 
 

 ال عباده وواحلي رسله من عليه أفاضها وملن وحده هلل والغلبة القوة قال الشوكاين:" أي
 .(1)لغريهم"

 .(2)ُمْؤِمنِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْْلَْعلَْونَ  َوأَْنتُمُ  تَْحَزنُوا َواَل  تَِهنُوا َواَل وتعاىل: تبارك هللا وقال
، املنزلة علو وهو جمازي هنا فالعلو، املستقبل ابلنصر هلم بشارة قال ابن عاشور:" وهذه

 أهنم هللا علم قد إن اإلميان، على غريهتم هتييج به قصد  ينَ ُمْؤِمنِ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قوله: يف ابلشرط والتعليق
 إن: هلم فقيل يقينه ضعف من مبنزلة كانوا  الغلبة، من واحلزن الوهن عليهم الح ملا ولكنهم مؤمنون
 هلذا إمتاما، شرطها حتقيق عدم شأهنا من اليت الشرطية إبن وجيء اإلميان، أنفسكم من علمتم

 .(3)املقصد"
 فأنتم مؤمنني كنتم  إن أو، حتزنوا وال هتنوا فال مؤمنني كنتم  إن: وكاين:" أيوقال الش

 .(4)األعلون"
ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء  وقال تعاىل: قُِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممه

 .(5) إِنهَك َعلََى ُكِلِّ َشْيء  قَِديرٌ  َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدَك اْلَخْيرُ 
  والتوفيق ابلنصر فيهما أو اآلخرة يف أو الدنيا يف تعزه أن  َوتُِعزُّ َمن تََشاء قال األلوسي:" 

 .(6)الغري" ممانعة غري من فيهما أو إحدامها يف تذله أن  َوتُِذلُّ َمن تََشاء
ةُ  فَِللههِ  ةَ اْلِعزه  يُِريدُ  َكانَ  َمنْ : تعاىل وقال اِلحُ  َواْلعََملُ  الطهيِِّبُ  اْلَكِلمُ  يَْصعَدُ  إِلَْيهِ  َجِميعًا اْلِعزه  يَْرفَعُهُ  الصه

 . (7) يَبُورُ  ُهوَ  أُولَئِكَ  َوَمْكرُ  َشِديدٌ  َعذَابٌ  لَُهمْ  السهيِِّئَاتِ  يَْمُكُرونَ  َوالهِذينَ 
 والعمل الطيب والكلم العزة بني كرميةال اآلية يف املناسبة سعدي عبد الرمحن بن الشيخ يبني

، بيد العزة فإن بيده، هي ممن اطلبها العزة، يريد من اي: أي:"فيقول الصاحل  بطاعته، إال تنال وال اَّلل 
 حسن كالم  وكل وهتليل وحتميد وتسبيح قراءة من  الطهيِِّبُ  اْلَكِلمُ  يَْصعَدُ  إِلَْيهِ  : بقوله نكرها وقد

                                                           

 5/232 فتح القديرالشوكاني، ( 1)

 139آية  سورة آل عمران (2)

 4/99 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)

 1/245 فتح القديرالشوكاني، ( 4)

 26آية  سورة آل عمران (5)

 3/114 روح المعانياْللوسي، ( 6)

 10آية  سورة فاطر( 7)
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اِلحُ  َواْلعََملُ   األعلى املأل بني واحبه على اَّلل   ويثين عليه ويعرض اَّلل   إىل فريفع طيب،  من  الصه
 .(1)الطيب"  كالكلم  أيضا، إليه تعاىل اَّلل    يَْرفَعُهُ  اجلوارح وأعمال القلوب أعمال

ة يُِريد َكانَ  َمنْ : تعاىل وقوله:"فيقول أيضا املعىن هذا كثري  ابن ويؤكد ة فَِللههِ  اْلِعزه   َجِميعًا اْلِعزه
 ألن مقصوده؛ له حيصل فإنه تعاىل اَّللَّ  طاعة فليلزم واآلخرة الدنيا يف عزيزاا يكون أن حيب كان  من أي
 مجيعاا". العزة وله واآلخرة الدنيا مالك تعاىل اَّللَّ 

ة يُِريد َكانَ  َمنْ  :قتادة قال ة فَإِنه  اْلِعزه ِ  اْلِعزه  .(2)"وجل عز اَّللَّ  بطاعة زفليتعز : أي َجِميعًا لِله
 املعصية فإن املقابل شرعه، ويف وامتثال تعاىل هللا طاعة بلزوم احملمودة العزة حتصيل وسبيل

، تعاىل هللا طاعة يف العز كل  العز فإن، والبد الذل تورث املعصية:" القيم ابن قال واملهانة، الذل تورث
ةَ  يُِريدُ  َكانَ  َمنْ  :تعاىل قال ةُ  ِللههِ فَ  اْلِعزه  طاعة يف إال جيدها ال فإنه، هللا بطاعة فليطلبها أي  َجِميعًا اْلِعزه
: البصري احلسن وقال ،"مبعصيتك تذلين وال، بطاعتك أعزين اللهم:"السلف بعض دعاء من كان  هللا،

 أن إال هللا أىب قلوهبم، يفارق ال املعصية نل إن، الربانين هبم ومهلجت البغال، هبم طقطقت وإن إهنم"
 .(3)"عصاه من يذل

 زاد وما:"وسلم عليه هللا ولى النيب قال كما  العزة حتصيل أسباب من والعفو الصفح أن كما
 .(4)"عزاا  إال بعفو عبداا  هللا

 والصفح ابلعفو عرف من وأن ظاهره، على أنه: "أحدمها:وجهان فيه أبنه معناه النووي يوضح
 .(5)"هناك وعزه اآلخرة يف أجره املراد أن: والثاين وإكرامه، عزه وزاد،القلوب يف وعظم ساد

ُ بِقَْوم  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَقال تعاىل:و  هُ أَِذلهة  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَده ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاه

ة  َعلَى اْلَكافِِريَن يُجَ  ِ يُْؤتِيِه َمْن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزه ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئِم  ذَِلَك فَْضُل َّللاه اِهدُوَن فِي َسبِيِل َّللاه

ُ َواِسٌع َعِليمٌ   . (6) يََشاُء َوَّللاه

                                                           

 945ص الكريم الرحمنتيسير ،  ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 444/ 20 جامع البيانالطبري، ( 2)

 83ص الجواب الكافيابن القيم، ( 3)
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ة  َعلَى اْلَكافِِرينَ  تعاىل: قال ابن كثري:" وقوله  املؤمنني وفات هذه  أَِذلهة  َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزه
 .(1)وعدوه" خصمه على متعززاا ، ووليه ألخيه متواضعاا  أحدهم يكون أن ،الكمل

 على أعزة املؤمنني، على أنلة أهنم وفاهتم ومن وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"
 هبم ورمحتهم ورأفتهم، ورفقهم ولينهم هلم، ونصحهم هلم، حمبتهم من أنلة للمؤمنني فهم الكافرين،

 املكذبني آلايته، املعاندين ابهلل، الكافرين وعلى منهم، يطلب الذي ءالشي وقرب جانبهم، وسهولة
 به حيصل سبب كل  يف جهدهم وبذلوا معاداهتم، على وعزائمهم مهمهم اجتمعت قد أعزة، - لرسله

ة  َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُ  ِمنْ  َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُمْ  : تعاىل قال عليهم، االنتصار ِ قُوه ْرِهبُوَن بِِه َعدُوه َّللاه

ُكمْ   مما هللا أعداء على الشديدة فالغلظة (3) أَِشدهاُء َعلَى اْلُكفهاِر ُرَحَماُء بَْينَُهمْ  : تعاىل وقال (2) َوَعدُوه
 إىل دعوهتم والشدة عليهم الغلظة متنع وال عليهم، سخطه يف ربه العبد ويوافق هللا، إىل العبد يقرب
 من األمرين وكال دعوهتم، يف واللني عليهم، الغلظة فتجتمع. أحسن هي ابليت سالمياإل الدين

 .(4)إليهم" عائد ونفعه مصلحتهم
تعاىل، وأن القرآن الكرمي يبين املسلم على االعتزاز  هللا وفات من العزة أن فمما تقدم ظهر
 الدنيا يف العزة له لتحصل طاعته طريق ويسلك فضله، من ربه يسأل املسلم بدينه، وطريق العزة أن

 .واآلخرة
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 املبحث السابع
 والطمأنينة ىالرض

 بقلب قام ملا ونلك والسكينة، والطمأنينة الرضى السوية، اإلسالمية الشخصية معامل أبرز من
 تعاىل هللا أمر يعارض وال شك، وال حرية له يعرض فال واالنقياد، والقبول واليقني، اإلميان من املسلم

 .واإلانبة التوبة إىل سارع زلة منه وقعت وإنا اعرتاض، وال ادبعن
فاملسلم ملعرفته ابحلق، والثبات عليه جيد طمأنينة النفس، ورضى القلب، وال يعاين من القلق 
النفسي، وتلك احلرية والضياع اليت تشكو منها اجملتمعات الغربية، وهي ضريبة الشرود عن منهج هللا 

َمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنه لَهُ َمِعيَشةً َضنكاً َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىوَ  تعاىل الذي قال:
 (1) (2). 

وهذا املبحث سيتناول بيان بناء القرآن الكرمي لشخصية املسلم وفق الرضى والطمأنينة 
 آلتيني:والسكينة اليت تنشأ عن اإلميان الصحيح والعمل الصاحل ونلك يف املطلبني ا

 املطلب األول
 تعريف الرضى والطمأنينة

 : الرضى يف اللغةاملسألة األوىل: تعريف 
 على يدل واحد أول املعتل واحلرف والضاد الراء:"فارس ابن يدل على االختيار والقبول، قال

، وهو رضى، يرضى رضي: تقول السخط، خالف  .(3)عنه" مرضي: ومفعوله راض 
 اختاره: ومرضاة ورضواانا  ورضاء رضا وعليه، وعنه، وبه، "رضيه،:الوسيط ويف املعجم

 .(4)وقبله"
 : يف االصطالح املسألة الثانية: تعريف الرضى

 اسم: والرضوان التغري، عدم مع ويفوته، يصيبه مبا النفس "طيب:أبنه الرضى املناوي عرف
 .(5)الرضى" معىن يف مبالغة

                                                           

 124آية  سورة طه( 1)

 301ص معالم الشخصية اإلسالميةاْلشقر، د. عمر سليمان، ( 2)
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 .(1)"ءالقضا مبر   القلب سرور:"أبنه اجلرجاين وعرفه
 املسألة الثالثة: تعريف الطمأنينة يف اللغة:

هي السكون، يقال: اطمأن  الرجل يطمئن اطمئناان وطمأنينة أي:  يف اللغة الطمأنينة
 .(2)سكن

 املسألة الرابعة: تعريف الطمأنينة يف االصطالح:
سكون القلب ، وقال ابن القيم:"الطمأنينة (3)قال املناوي:"الطمأنينة: السكون بعد االنزعاج"

 .(4)إىل الشيء، وعدم اضطرابه وقلقه"
 املطلب الثاين

 أثر الرضى والطمأنينة يف بناء الشخصية اإلسالمية
يرسخ القرآن الكرمي يف نفوس املسلمني وفة الرضى والطمأنينة ملا لذلك من أثر عميق يف 

مصائب دنيوية ال خيلو  حياة اإلنسان وسلوكه، ويرشد مواقفه جتاه ما يعرض له من تكاليف دينية أو
 منها إنسان ولو وغرت.

 والقرآن الكرمي يتبع أساليب خمتلفة لرتسيخ هذه الصفة يف املسلمني، فمن تلك األساليب:
ْسالَم  :تعاىل قال كما  ،(الرضى وفة) احلسىن تعاىل هللا وفات بيان أن من َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ

 له، ارتضيتكم كما  دينا، لكم واوطفيته اخرتته: أي:" ديسع الشيخ عبد الرمحن بن قال ،(5) ِدينًا
 .(6)"وأكملها وأشرفها األداين أبفضل عليكم من   الذي وامحدوا لربكم، شكرا به فقوموا

ْسالَم ِدينًا وقوله::" عاشور ابن وقال  وعدم إليه الركون ابلشيء الرضى  َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ
 شيئا يرضى وقد بكذا، رضيت: فيقول لنفسه شيئا أحد يرضى فقد: السخط ويقابله، منه النفرة

                                                           

 148مادة)الرضا( ص التعريفاتالجرجاني، ( 1)

 13/268مادة)طمن( لسان العرب، ابن منظور، 3/422مادة)طمن( مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)
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 غريه، ألجل رضاه أن على للداللة: ابلالم فيعدى له، مناسبته واعتقاده له، اختياره مبعىن فهو، لغريه
 .(1)له" اعتذرت: تقول كما

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت ال :تعاىل وقال قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل  فِي شهَجَرةِ فَعَِلَم َمالَقَْد َرِضَي َّللاه

 .(2) السهِكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا
 إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشهَجَرةِ  املؤمنني عن حممد اي هللا رضي لقد: نكره تعاىل يقول قال الطربي:"

 مناجزة على ابيعوه حني، ابحلديبية هللا ورسول وسلَّم هعلي هللا ولَّى هللا رسول أوحاب بيعة يعين 
 نكر فيما هنالك إايه بيعتهم وكانت، الشجرة حتت الدبر يولوهم وال، يفروا ال أن وعلى، احلرب قريش
 .(3)" شجرة حتت

 يبايعون إن املؤمنني عن برضاه ورمحته بفضله تعاىل خيرب:"سعدي الشيخ عبد الرمحن بن وقال
 واآلخرة الدينا سعادة هبا واكتسبوا وجوههم بيضت اليت املبايعة تلك وسلم عليه هللا ولى الرسول

 .(4)"فيها املؤمنني عن هللا لرضا الرضوان بيعة هلا يقال اليت البيعة هذه سبب وكان
 :اىلتع قال كمـــا  رضــــــاه طلب يف العبــــــد يســــــعى من أحــق تعاىل والقرآن الكرمي يؤكــد أن هللا

ُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن يُْرُضوهُ   مما واإلانبة ابلتوبة يرضوه أن أحق:" الطربي قال (5) َكانُوا ُمْؤِمنِينَ  إِن َوَّللاه
 .(6)" ووعيده بوعده مقرين، هللا بتوحيد مصدقني كانوا  إن: يقول  َكانُوا ُمْؤِمنِينَ  إِن   ونطقوا قالوا

 على هذا فدل ربه، رضا على شيئاا  يقدم ال املؤمن ألن:" يسعد الشيخ عبد الرمحن بن وقال
 .(7)" له ومشاقة هلل حماداة وهذا ورسوله، هللا غري رضا قدموا حيث إمياهنم انتفاء

نهْجَواُهْم  ِمِّن َكثِير   فِي الَ َخْيرَ  :تعاىل هللا قال وسببه الرضى أساس هو تعاىل هلل واإلخالص

ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً  أَوْ  َمْعُروف   أَوْ  ة  أََمَر بَِصدَقَ  َمنْ  إِاله  إِْصالَح  بَْيَن النهاِس َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتَغَاء َمْرَضاِت َّللاِّ

 ً   .(8) َعِظيما
                                                           

 6/108 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 1)
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أََمَر  َمنْ  إاِله  الناس كالم:  يعين  نهْجَواُهمْ  ِمِّن َكثِير   فِي الَ َخْيرَ  تعاىل: يقول قال ابن كثري:"

َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك  قال: نلك، وهلذا قال من جنوى إال: أي  إِْصالَح  بَْيَن النهاِس  أَوْ  َمْعُروف   أَوْ  ة  بَِصدَقَ 

 ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجراً  وجل عز هللا عند نلك ثواب حمتسباا  نلك يف خملصاا : أي  اْبتَغَاء َمْرَضاِت َّللاِّ

 ً  .(1)" واسعاا  كثرياا   ثواابا : أي  َعِظيما
 وخيلص تعاىل هللا وجه يقصد أن للعبد ينبغي فلهذا:" سعدي الشيخ عبد الرمحن بن قال

 وليتعود العظيم، األجر بذلك له ليحصل اخلري، أجزاء من جزء كل  ويف وقت، كل  يف هلل العمل
 اقرتن حصلت، النية ألن ال؛ أم مقصوده مت سواء األجر، له وليتم املخلصني من فيكون اإلخالص،

 .(2)"العمل من ميكن ما اهب
تعاىل أنه ال يتساوى يف ميزان الشرع من سعى يف مرضات هللا ومن وقع يف موجبات  ويبني هللا

ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخط   :سخط هللا وغضبه فقال سبحانه ِ َوَمأَْواهُ َجَهنهُم َوبِئَْس  ِمنَ  أَفََمِن اتهبََع ِرْضَواَن َّللاه َّللاه

 .(3) اْلَمِصيرُ 
ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخط   : قوله قال الشوكاين:" ِ  ِمنَ  أَفََمِن اتهبََع ِرْضَواَن َّللاه ؛ لإلنكار االستفهام  َّللاه

 بسخط رجع: أي؛ ابء كمن  هنيه واجتنب أبمره فعمل ونواهيه أوامره يف هللا رضوان اتبع من ليس: أي
 برتك هللا رضوان اتبع من نلك حتت ويدخل. عنه وهنى به أمر ملا خمالفته بسبب هللا من كائن  عظيم
 .(4)الغلول" على إقدامه بسبب هللا من بسخط ابء ومن واجتنابه الغلول

 هللا رضوان قصده كان  من يستوي ال أنه تعاىل خيرب:"سعدي الشيخ عبد الرمحن بن وقال
 ال هذان لربه، مسخط املعاوي، على مكب هو ممن كذلك  ليس كمن  يرضيه، ما على والعمل

 .(5)"هللا عباد فطر ويف هللا وحكمة هللا حكم يف يستواين
: وسلَّم عليه هللا ولَّى اَّللَّ  رسول قال :قال هريرة أيب عن احلديث يف ورحيا نلك جاء وهلذا

 تعتصموا وأن شيئاا، به تشركوا وال تعبدوه أن لكم فريضى: ثالاثا  لكم ويكره ثالاثا  لكم يرضى اَّللَّ  إن"
 .(1)" املال وإضاعة السؤال، وكثرة وقال، قيل لكم ويكره تفرقوا، وال مجيعاا اَّللَّ  حببل
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 الكراهة وإثبات متعلقاته، ونكر هلل، الرضى إثبات فيه:"سعدي عبد الرمحن بن الشيخ قال
 مصلحتهم، فيه ما هلم يرضى عباده، على كرمه  من جالله جل هللا فإن متعلقاهتا، ونكر منه،

 أبن له الدين وإخالص له، شريك ال وحده هللا بعبادة ابلقيام ونلك اآلجل؛و  العاجل يف وسعادهتم
 واألخالق الصاحلة وابألعمال والباطنة الظاهرة اإلسالم وشرائع وأووله، اإلميان بعقائد االناس يقوم

 هو الذي دينه وهو هللا حببل نبيه،ويعتصموا سنة على ملرضاته موافقا هلل خالصا نلك كل  الزاكية
 . (2)"والتقوى الرب على متعاونني جمتمعني به فيقوموا عباده وبني بينه لةالوو

 وال يراؤون الذين املنافقني خبالف أعماهلم يف تعاىل هللا رضى اللتماسهم املؤمنني هللا مدح وقد
ِ  َمن َوِمَن النهاِس  :تعاىل فقال خيلصون  أخرب ملا:" كثري  ابن قال ،(3) يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه

يَْشِري نَْفَسهُ  َمن َوِمَن النهاِس  : فقال، احلميدة املؤمنني وفات نكر، الذميمة بصفاهتم املنافقني عن

 ِ  ."(4) اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه
 سبيله يف اجملاهدين هللا وعد مبا نفسه يبيع من الناس ومن: ثناؤه جل يعين:" الطربي قال

َ اْشتََرىَٰ  :بقوله همأنفس به وابتاع اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم بِأَنه لَُهُم اْلَجنهةَ  ِمنَ  إِنه َّللاه
 (5)"(6). 

ِ َوتَثْبِيتًا :تعاىل وقال ْبَوة  أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنهة  بِرَ  ِمنْ  َوَمثَُل الهِذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  أََصابََها َوابٌِل فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَْيِن فَإِْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطل   :" عاشور ابن قال ،(7) َوَّللاه
 ما بيان لزايدة الناس رائء ماله ينفق الذي مثل على هللا مرضاة ابتغاء أمواهلم ينفقون الذين مثل عطف

 إبخالص. املنفقني على للثناء وأتكيدا البون، من تبتنياملر  بني
ِ َوتَثْبِيتًا  وانتصب  مبتغني أي ابلووف، املصدر بتأويل احلال على  اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه

 لكبح يكون أن جيوز متثيل وهو، وترسيخه الشيء حتقيق والتثبيت ،أنفسهم من ومثبتني هللا مرضاة
 يرتكون وال الرب وجوه يف اإلنفاق يف الرتدد من أنفسهم مينعون أهنم أي:. ددوالرت  التشكك عن النفس
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 على النفس إراضة فإن، ينكص ومل يرتدد مل: أي، قدمه ثبت: قوهلم من وهذا، الشح خلواطر جماال
 .ديدان هلا وتصري الفضائل تعتاد حىت األعمال رسوخ يف أثر هلا عليها يشق ما فعل

 علــــى هينــــا أمــــرا لــــيس املــــال ألن الــــنفس؛ يف الطاعــــة بــــه ترســــخ مــــا أعظــــم مــــن املــــال وإنفــــاق
  .(1)" النفس

قُْل أَُؤنَبِِّئُكُْم   :تعاىل قال القيامة يوم املؤمنون به جيازى ما أعظم من تعاىل هللا ورضوان

ْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج ُمَطههَرةٌ تَْحتَِها ا ِمنْ  َربِِِّهْم َجنهاٌت تَْجِري ِعْندَ  ذَِلُكْم ِللهِذيَن اتهقَْوا ِمنْ  بَِخْير  

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ  ِمنَ  َوِرْضَوانٌ  ِ َوَّللاه  .(2) َّللاه
ِ  ِمنَ  ِرْضَوانٌ  وعطف:" عاشور ابن قال  رضوانه ألن هللا؛ عند اتقوا للذين أعد ما على  َّللاه

ِ أَْكبَرُ  ِمنَ  َوِرْضَوانٌ   :تعاىل روحاين، قال تقريب هللا وانرضــــ ألن؛ املادي النعيـــــــم نلك من أعظــــــم  َّللاه

  (3)". 
َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْْلَنفُُس َوتَلَذُّ  :فيها قال اليت اجلنات وهو املقر، بذكر أوالا  بدأ:"حيان ابن قال

 من انتقل مث املطهرة، األزواج نم التام األنس به حيصل ما نكر إىل نكرها من انتقل مث ،(4) اْْلَْعيُنُ 
 والفرح اجلسمانية اللذة نلك مبجموع فحصل عنهم، هللا رضا وهو األشياء أعظم هو ما إىل نلك

 رضيم؟ هل: فيقول اجلنة أهل يسأل تعاىل أنه احلديث يف كما  عنه، هللا برضا علم حيث الروحاين،
 أفضل أعطيكم أال: فيقول خلقك؟ من أحدا تعط مل ما أعطيتنا وقد رب اي نرضى ال لنا ما: فيقولون

 عليكم أسخط فال رضواين عليكم أحل: قال نلك؟ من أفضل شيء وأي رب اي: فيقولون نلك؟ من
 .(6) "(5)منه أعلى إىل عال من االنتقال اآلية هذه ففي".أبدا

                                                           

 باختصار3/51 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 1)

 15آية  سورة آل عمران( 2)

 72 آية  سورة التوبة( 3)

 71 آية سورة الزخرف( 4)

 ( 2829حديث) ،717، صالل الرضوان على أهل الجنةأخرجه مسلم كتاب الجنة باب إح( 5)

 2/399 البحر المحيطابن حيان، ( 6)



 

151 
 

 هللا ومــــــــن حقــــــــق وــــــــفة الرضــــــــى انل رضــــــــى هللا ســــــــبحانه عنــــــــه إبنن هللا تعــــــــاىل كمــــــــا قــــــــال
ِضغغغيَ  ِمغغغن َربِِِّهغغغْم َجنهغغغاُت َعغغغْدن  تَْجغغغِري ِعنغغغدَ  َزاُؤُهمْ َجغغغ :عزوجـــل ُ  تَْحتَِهغغغا اْْلَْنَهغغغاُر َخاِلغغغِديَن فِيَهغغغا أَبَغغغدًا ره َّللاه

ِلكَ   .(1) ِلَمْن َخِشَي َربههُ  َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذََٰ
 ال أن :هللا عن العبد ورضا:"الراغب موضحا طبيعة كل من رضى هللا تعاىل ورضى العبد قال

  .(2)هنيه" عن ومنتهيا ألمره، مؤمترا يراه أن هو العبد عن هللا ورضا قضاؤه، به جيري ما يكره
 أعد مبا عنه مراضيه، ورضوا من به قاموا مبا عنهم فرضي:"سعدي الشيخ عبد الرمحن بن وقال

 .(3)"الكرامات أنواع من هلم
ِضيَ  :"القرطيب وقال ُ َعْنُهمْ  ره  ُضوا َعْنهُ َورَ   عباس، ابن قال كـــذا؛   أعماهلم رضي أي:  َّللاه

 .(4)" اجلنة أي نلك.- وجل عز - هللا بثواب هم رضوا أي:
 السيما نواهيه واجتناب أوامره امتثال من هللا يرضى ما لزم من:" تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 يف قال كما  هللا أحبه احلق تحمبواب لزم من أن كما  عنه، يرضى هللا فإن ومستحبها بواجبها قام إنا
 افرتضته ما أداء مبثل عبدي إيل   تقرب وما ابحملاربة، ابرزين فقد ولياا  يل عادى من:"الصحيح احلديث

 : نوعان الرضا أن احلديث، ونلك (5) "...أحبه حىت ابلنوافل إيل   يتقرب عبدي يزال وال عليه،
ـــــه، أمـــــر مـــــا بفعـــــل: أحـــــدمها ـــــاو  عنـــــه، هنـــــى مـــــا وتـــــرك ب  تعـــــد غـــــري مـــــن هللا أابحـــــه مـــــا لويتن

ُ   حمظور ُ َسيُْؤتِينَا َّللاه ِ َراِغبُونَ  إِلَى فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِنها ِمن َوقَالُوا َحْسبُنَا َّللاه  .(6) َّللاه
 قويل أحد يف مستحب رضى فهذا والذل، واملرض كالفقر  ابملصائب الرضا: الثاين والنوع

 .الصرب هو الواجب أن والصحيح واجب، هإن:قيل وقد بواجب، وليس العلماء،
 هللا فان بذلك، يرضى ال أنه الدين أئمة عليه فالذي والعصيان، والفسوق ابلكفر الرضا وأما

فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنه َّللاه اَل يَْرَضى  :تعاىل ، وقال(1) َوال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفرَ  :قال كما  يرضاه ال

ْوم اْلفَاِسِقينَ َعْن اْلقَ 
 (2)" (3). 
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، سعيد أاب اي:"ولَّى هللا عليه وسلَّم والسنة املطهرة تؤكد جزاء من حتقق بصفة الرضى كما قال
 .(4)" اجلنة له وجبت نبياا، ومبحمد، ديناا وابإلسالم، رابّ  ابهلل رضي من

 تضمنا وقد تهي،تن وإليهما الدين، مقامات مدار عليهما احلديثان هذان:" القيم ابن قال
 اجتمعت ومن له، والتسليم بدينه والرضا له، واالنقياد برسوله والرضا وألوهيته، سبحانه بربوبيته الرضا

 عند األمور أوعب من وهي واللسان، ابلدعوى سهلة وهي حقاا، الصديق فهو األربعة هذه له
 .(5)" ومرادها النفس هوى خيالف ما جاء إنا سيما وال واالمتحان، احلقيقة

والقرآن الكرمي يبين النفس املؤمنة على الطمأنينة والسكينة، ملا استقر فيها من اإلميان العميق، 
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  والفهم الدقيق كما قال تعاىل: ِ أاَلَ بِِذْكِر َّللاه الهِذيَن  .الهِذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآب  آَمنُواْ وَ   .(6) َعِملُواْ الصه
ِ  قال الطربي:" وقوله: هللا،  بذكر وتستأنس قلوهبم وتسكن: يقول ، َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  : وقوله  . (7)املؤمنني" وبقل وتستأنس تسكن هللا بذكر أال: يقول  أاَلَ بِِذْكِر َّللاه
 موىل به وترضى، نكره عند وتسكن، هللا جانب إىل وتركن تطيب: أي وقال ابن كثري:"

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  قال: وهلذا؛ ونصريا  .(8)" بذلك حقيق هو: أي أاَلَ بِِذْكِر َّللاه
ِ ِذْكِر  و. خشيته من االضطراب بعد سكوهنا القلوب وقال أبو حيان:" واطمئنان  نكر  َّللاه

 أعظم ألنه ابلقرآن؛ تطمئن أو. الشبه لعلق املزيلة وحدانيته على دالئله نكر أو، ومغفرته رمحته
 . وتنتبه القلوب به تسكن املعجزات
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 بذكره أنه: واملعىن، اإلميان يف ترغيباا  الطمأنينة حتصل به وأنه، هللا نكر على احلض نكر مث
 بعض يف سلف كما  العذاب فنزل، بعدها كفر  رمبا بل، ملقرتحةا ابآلايت ال القلوب تطمئن تعاىل

 .(1)األمم"
ويبني الشيخ عبد الرمحن بن سعدي أن الطمأنينة نتيجة العلم النافع والرضى الكامل 

ِ  :فقال، املؤمنني عالمة تعاىل فيقول:"نكر  قهاقل يزول: أي الهِذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  . ولذاهتا أفراحها وحتضرها واضطراهبا،  ال أن وحري هبا حقيق: أي  أاَلَ بِِذْكِر َّللاه

 واألنس خالقها، حمبة من أحلى وال أشهى وال للقلوب ألذ شيء ال فإنه ؛ نكره سوى لشيء تطمئن
 نكر هللا نكر أبن القول على هذا له، نكرها يكون له وحمبتها ابهلل معرفتها قدر وعلى ومعرفته، به

 . نلك وغري وتكبري وهتليل تسبيح من لربه، العبد
 القلب طمأنينة معىن هذا فعلى ؛ للمؤمنني نكرى أنزله الذي كتابه  هللا بذكر املراد إن: وقيل

 ابألدلة يداملؤ  املبني احلق على تدل فإهنا ؛ هلا تطمئن وأحكامه القرآن معاين تعرف حني أهنا هللا بذكر
 مضمون هللا، كتاب  يف ونلك والعلم، ابليقني إال تطمئن ال فإهنا القلوب؛ تطمئن وبذلك والرباهني،

 قلقة تزال ال بل هبا، تطمئن فال إليه؛ ترجع ال اليت الكتب من سواه ما وأما وأكملها، الوجوه أمت على
 إمنا وهذا كثريا،  اختالفا فيه دوالوج هللا غري عند من كان  ولو، األحكام وتضاد األدلة تعارض من

 .(2)عظيماا" فرقاا  وبينه بينها جيد فإنه، العلوم أنواع من غريه وتدبر، وتدبره هللا كتاب  خرب من يعرفه
والطمأنينة مطلب الصاحلني من األنبياء واملؤمنني فقد طلب إبراهيم عليه السالم الطمأنينة  

ِكن ِلِّيَْطَمئِنه  قَاَل أََولَْم تُْؤِمن تُْحيِي اْلَمْوتَىَٰ  َكْيفَ  ِهيُم َرِبِّ أَِرنِيَوإِْذ قَاَل إِْبَرا كما يف قوله تعاىل: قَاَل بَلَىَٰ َولََٰ

 .(3) قَْلبِي
 .يستيقنه الذي ابليقني ويهدأ ليسكن  ِلِّيَْطَمئِنه قَْلبِي قوله: معىن:" الطربي قال

ومثله عن .يقيين ليزداد: قال  قَْلبِي ِلِّيَْطَمئِنه  يف قوله تعاىل: جبري بن سعيد ونكر عن
 .(4)" إمياين مع إمياان ألزداد: قال جماهد والضحاك وقتادة والربيع، وعن
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 ويدفع األلوسي شبهة الشك عن إبراهيم عليه السالم اليت قد تتوهم من ظاهر اآلية فيقول:"
 مبضامة قليب يسكن أي: طمئنلي سألت ولكن بذلك، آمنت  بَلَى  إبراهيم عليه السالم أي:  قَالَ 

 يقتلين، ال اجلبار أبن أو ابخللة قليب ليطمئن: أو نلك، على قادر أبنك واإليقان اإلميان إىل األعيان
 النبوة منصب ينايف وال السؤال هذا عليه السالم من إبراهيم على نقص يعود ال تقدير كل  وعلى
 .أوالا 

 بعض حرره ما ويعجبين فيها، املشهور هو نكر وما اآلية هذه عن ابلسؤال ولوع وللناس
 يكن مل السؤال أن وهو الكالم، من السالم عليه اخلليل عن الذب يف وبسطه املقام هذا يف احملققني

 اإلحياء وكيفية هبا، علما ليحيط اإلحياء كيفية  عن سؤال ولكنه ابهلل، والعيان ديين أمر يف شك عن
 على اإلميان يتوقف ال ما علم طلب السالم عليه فاخلليل بصورهتا، اإلحاطة اإلميان يف يشرتط ال

 أن هذا ونظري احلال، عن السؤال وموضوعها( كيف) بصيغة السؤال ورود نلك على ويدل علمه،
 حكمه كيفية  عن سأل ولكنه فيهم حيكم أنه يشك ال فهو الناس؟ يف زيد حيكم كيف:  القائل يقول

 يتالعب قد الوهم كان  وملا الناس؟ يف زيد أحيكم لقال نلك ثبوت عن سائال كان  ولو ثبوته، املعلوم
 عليه هللا ولى النيب قطع اآلية هذه من شكا إبراهيم عليه السالم وحاشاه إىل فتنسب اخلواطر ببعض
 مل وحنن أي: (1)"إبراهيم من ابلشك أحق حنن: " التواضع سبيل على بقوله الوهم هذا دابر وسلم
 .(2)أحرى" إبراهيم يشك ال فألن نشك

قَالُوا نُِريدُ أَن نهأُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنه قُلُوبُنَا َونَْعلََم أَن قَْد َصدَْقتَنَا  وقال تعاىل عن احلواريني أهنم قالوا:

 .(3) الشهاِهِدينَ  ِمنَ  َونَُكوَن َعلَْيَها
 من لنأكل ربنا لنا تسأل أن وسألناك نلك، قلنا إمنا قال الطربي مبينا سبب سؤاهلم:"إان

 على وتستقر، قلوبنا وتسكن: يقول  َوتَْطَمئِنه قُلُوبُنَا  شيء كل  على قدرته يقيناا  فنعلم املائدة،
 .(4)وأراد" شاء ما كل  على وقدرته وحدانيته
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 قوله من قريب وهو، به آمنوا أن بعد ودقه هبا يعلمون معجزة وقال ابن عاشور:" فسألوا
. احملسوس الدليل طلب عن غنياا  تكن أمل أي: ،(1)  قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قوله: يف احملكي إلبراهيم تعاىل
 . وفروعه اإلميان يشمل ما عيسى عليه السالم كالم  يف ابلتقوى فاملراد

 إىل احلاجة فما إميانكم حصل فقد مؤمنني كنتم  إن أي: املعجزات، طلب عن هناهم: وقيل
 نزل طعام أبكل التيمن أرادوا إمنا إمياهنم يف لضعف نلك أرادوا ما أبهنم نلك عن فأجابوه املعجزة؟

 دفع األكل من غرضهم ليس إن أنكل أن على يقتصروا ومل منها زادوا ولذلك، هلم إكراماا  هللا عند من
 . السماء من انزل شيء من أبكل التشرف الغرض بل اجلوع

 الــــــدليل فــــــإن املعجــــــزة، هــــــذه مبشــــــاهدة ي:أ  َوتَْطَمغغغغغغئِنه قُلُوبُنَغغغغغغا احلواريــــــون: قــــــال ولــــــذلك
 اســـــتدالل علـــــم ال ضـــــرورة علـــــم نعلـــــم أي: ، َونَْعلَغغغغغَم أَن قَغغغغغْد َصغغغغغدَْقتَنَا  الـــــنفس، يف أظهـــــر احلســـــي

غغغغغاِهِدينَ  ِمغغغغغنَ  َونَُكغغغغغوَن َعلَْيَهغغغغغا  العلمـــــان، هلـــــم فيحصـــــل  هـــــذه رؤيـــــة علـــــى الشـــــاهدين مـــــن أي،  الشه
 مــــــن درجــــــات كلهــــــا  املائــــــدة، إنــــــزال لســــــؤال فوائــــــد عأربــــــ فهــــــذه. يشــــــهدها مل مــــــن فنبلغهــــــا املعجــــــزة
 .(2)" أمثاهلم فيه يرغب الذي الفضل

والقرآن الكرمي حيث على حتصيل الطمأنينة والسكينة ببيان حسن خامتة النفس املطمئنة، وما 
ةُ اْرِجِعي إِلَى َربِِِّك يَا أَيهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنه  :تلقاه من السكينة والبشارة عند االحتضار كما قال سبحانه

 .(3) ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنهتِي فِي َراِضيَةً َمْرِضيهةً فَاْدُخِلي
 النفس أيتها اي: القيامة يوم ألوليائه املالئكة قيل عن خمرباا  نكره تعاىل يقول:"الطربي قال

 يف الكرامة من الدنيا يف به ناإلميا أهل وعد الذي هللا وعد إىل اطمأنت اليت: ابملطمئنة يعين، املطمئنة
 .(4)بذلك" فصدقت اآلخرة،

 من حال نكر، وإفقاره، إغنائه يف هللا فاهتم الدنيا مهته كانت  من حال نكر قال القرطيب:" ملا
 عز - هللا ألولياء املالئكة قول من هو: وقيل. عليه واتكل، ألمره فسلم. تعاىل هللا إىل نفسه اطمأنت
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. وغريه جماهد قاله لذلك فأخبتت، رهبا هللا أن أيقنت املوقنة الساكنة  اْلُمْطَمئِنهةُ النهْفُس  و. - وجل
 . املوقنة املؤمنة: احلسن وقال. املؤمنة وعنه. هللا بثواب املطمئنة أي:: عباس ابن وقال

 ما وأن، ليصيبها يكن مل أخطأها ما أن علمت اليت، هللا بقضاء الراضية: أيضا جماهد وعن
 النفس أييتها)  كعب  بن أيب حرف ويف هللا، عذاب من اآلمنة: مقاتل وقال. ليخطئها يكن مل اأواهب
 املطمئنة: كيسان  ابن وقال. كتابه  يف هللا وعد مبا يقني على عملت اليت: وقيل. (1) ( املطمئنة اآلمنة

 تعاىل هللا بذكر ئنةاملطم: وقيل. عني طرفة عنه تصرب ال اليت العارفة: عطاء ابن وقال. املخلصة: هنا
ِ  بيانه: . والثواب ابلبعث املصدقة، ابإلميان املطمئنة: وقيل .(2) الهِذيَن آََمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاه
 بن هللا عبد وروى. اجلمع ويوم، البعث وعند، املوت عند ابجلنة بشرت ألهنا؛  املطمئنة: زيد ابن وقال
 .(3)طائع" خملص مؤمن نفس كل  يف عامة أهنا والصحيح. محزة نفس يعين: لقا أبيه عن بريدة

، منزعج وال مضطرب غري هادائا  كان  إنا(  اطمأن)  من فاعل اسم: واملطمئنة:" الطاهر قال 
، اضطراب وال تردد دون القرآن به جاء ملا ابلتصديق النفس سكون من يكون أن فيجوز  فيكون ابل 

 .اآلخرة يف فتنة وال خوف بدون النفس هدوء من يكون أن وجيوز، النفس هذه على ثناء
 املخاطبني لتمييز: أي، للتخصيص وال للتعريف ووفاا  ليس(  املطمئنة)  بـ النفس وووف

 يعرفون ال ألهنم ؛ اجلنة بدخول املأنونون املخاطبون أهنم فيعرفون عداهم عمن مييزهم الذي ابلووف
، اخلرب بناء وجه إىل واإلمياء الثناء به مراد فالووف، اجلنة بدخول مهل اإلنن بعد إال مطمئنون أهنم

 أبن التخصيص أو للتعريف يكون أن وجيوز، آمنون مطمئنون أبهنم إليهم اخلطاب وجه من وتبشري
 . مطمئنون أهنم به يعرفون قلوهبم يف إهلاماا  هللا جيعل

 حني فيهم الصحيح ابالعتقاد مصريها يف ترددها وعدم النفس طيب يف جماز: واالطمئنان
 القيامة يوم اطمئناهنم أثره ومن الدنيا يف اطمئنان فذلك، حق الرسل به جاءت ما أبن الدنيا يف أيقنوا
 .الشقاء أهل حنو نلك ضد ويرون حنوهم والسعادة الرضى خمائل يرون حني
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 يف وابإلخالص، هللا بوعد ابليقني وفسر، ووحدانيته هللا وجود بيقني: االطمئنان فسر وقد
، مقصودة وأجزاؤه مراد فمجموعه، املقصود االطمئنان مقومات من كله  نلك أن جرم وال، العمل
 .(1)" اجلنة يدخلوا أبن نودوا مث ندائهم قبل أي، ابجلنة بتبشريهم وفسر

: عباس ابن ومن األلفاظ القرآنية الكرمية اليت تعرب عن الطمأنينة لفظ )السكينة(، كما قال
 آيَةَ  إِنه  نِبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ : تعاىل قوله يقصد ،(2)"البقرة سورة يف إال طمأنينة فهي القرآن يف سكينة كل"

ن َسِكينَةٌ  فِيهِ  التهابُوتُ  يَأْتِيَُكمُ  أَن ُمْلِكهِ  بُِِّكمْ  مِِّ  .(3) ره
 سكن قال:ي، واحلركة االضطراب خالف على يدل ـــ فارس ابن يقول كما  السكينة ـــ وأول

 .(4)الوقار" وهو، السكينة: الباب ومن، ساكن فهو سكوان يسكن الشيء
 عبده قلب يف هللا ينزله الذي والسكون والوقار الطمأنينة هي:"السكينة معرفا القيم ابن قال

 اليقني وقوة اإلميان زايدة له ويوجب عليه، يرد ملا نلك بعد ينزعج فال اخلوف، شدة من اضطرابه عند
 .(5)" اتوالثب

 والزالزل القالقل وقت القلوب يف اَّلل   جيعله ما: السكينة:"سعدي عبد الرمحن بن الشيخ وقال
 .(6)"العباد على العظيمة اَّلل   نعم من وهي، مطمئنة وجيعلها ويسكنها، يثبتها مما واملفظعات

م أن يسأل ربه والقرآن الكرمي يؤكد أن السكينة من هللا تعاىل تفضالا على عباده، فحري ابملسل
ُ  نََصَرُكمُ  لَقَدْ قوله تعاىل: املعىن هبذا جاءت اليت اآلايت أن يرزقه السكينة والطمأنينة،فمن  َمَواِطنَ  فِي َّللاه

 َولهْيتُمْ  ثُمه  َرُحبَتْ  بَِما اْْلَْرضُ  َعلَْيُكمُ  َوَضاقَتْ  َشْيئًا َعْنُكمْ  تُْغنِ  فَلَمْ  َكثَْرتُُكمْ  أَْعَجبَتُْكمْ  إِذْ  ُحنَْين   َويَْومَ  َكثِيَرة  

ُ  أَْنَزلَ  ثُمه *  ُمْدبِِرينَ   َكفَُروا الهِذينَ  َوَعذهبَ  تََرْوَها لَمْ  ُجنُودًا َوأَْنَزلَ  اْلُمْؤِمنِينَ  َوَعلَى َرُسوِلهِ  َعلَى َسِكينَتَهُ  َّللاه

 .(7)اْلَكافِِرينَ  َجَزاءُ  َوذَِلكَ 
 على وثباته طمأنينته َأي  َرُسوله َعلَى َسِكينَته َّللاه  لَ أَْنزَ  ثُمه   : تعاىل قال:" كثري  ابن قال

 مسعود ابن قال، املالئكة وهم   تََرْوَها لَمْ  ُجنُودًا َوأَْنَزلَ   معه الذين أي  اْلُمْؤِمنِينَ  َوَعلَى  رسوله
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 يف  معه وبقيت ،الناس عنه فوىل حنني يوم ولَّى هللا عليه وسلَّم اَّللَّ  رسول مع : كنت رضي هللا َعنه
 قال:، السِكينة عليهم اَّللَّ  أنزل الذين وهم الدبر نوهلم ومل قدمنا واألنصار املهاجرين من رجال مثانني

 السرج عن فمال بغلته فحادت قدما ميضي البيضاء بغلته على ولَّى هللا عليه وسلَّم اَّللَّ  ورسول
 فامتألت وجوههم به فضرب قال فناولته"  بالرتا من كفاا   انولين: " قال، اَّللَّ  رفعك ارتفع: فقلت
 فجاءوا فهتفت"  هبم اهتف"  قال هناك هم: قلت"  واألنصار؟ املهاجرون أين: " قال تراابا  أعينهم

 . "أدابرهم املشركون ووىل الشهب كأهنا  أبمياهنم وسيوفهم
 حرف دبع( على) حرف وإعادة:" بقوله اآلية يف دقيق معىن إىل عاشور بنا الطاهر وينبه

 فسكينة: السكينتني بني التفاوت إىل لإلمياء الثاين ابجملرور الفعل تعليق جتديد على تنبيه، العطف
 املؤمنني وسكينة ابلنصر، وثقة معه الذين املسلمني على اطمئنان سكينة والسالم الصالة عليه الرسول
 ."واخلوف اجلزع بعد وشجاعة ثبات سكينة

ُ  نََصَرهُ  فَقَدْ  ْنُصُروهُ تَ  إِاله  : قوله اآلايت ومن  اْلغَارِ  فِي ُهَما إِذْ  اثْنَْينِ  ثَانِيَ  َكفَُروا الهِذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  َّللاه

َ  إِنه  تَْحَزنْ  اَل  ِلَصاِحبِهِ  يَقُولُ  إِذْ  ُ  فَأَْنَزلَ  َمعَنَا َّللاه  الهِذينَ  َكِلَمةَ  َوَجعَلَ  تََرْوَها لَمْ  بُِجنُود   َوأَيهدَهُ  َعلَْيهِ  َسِكينَتَهُ  َّللاه

ِ  َوَكِلَمةُ  السُّْفلَى َكفَُروا ُ  اْلعُْليَا ِهيَ  َّللاه  . (1)َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوَّللاه
الرسول ولَّى هللا  على أي: عليه ونصره أتييده أي:َعلَْيهِ  َسِكينَته َّللاه  فَأَْنَزلَ :" كثري  ابن قال
ولَّى الرسول  ألن: قالوا وغريه عباس ابن عن وروي بكر أيب على: وقيل، القولني أشهر يف عليه وسلَّم

 َوأَيهدَهُ قال: وهلذا احلال بتلك خاوة سكينة جتدد ينايف ال وهذا سكينة، معه تزل مل هللا عليه وسلَّم

 .(2)املالئكة" أي: تََرْوَها لَمْ  بُِجنُود  
 يف املذكور النصر هو وهذا، عنه بدفعه رسوله اَّلل   ونصر:"سعديشيخ عبد الرمحن بن ال قال

 طلبوا ما هلم اَّلل   يتم أبن، عدوهم يف طمعوا إنا املسلمني نصر: قسمني على النصر فإن، املوضع هذا
 .عليهم ويظهروا عدوهم على ويستولوا وقصدوا،

 ويدافع عدوه عنه يرد أن إايه اَّلل   فنصر القادر، عدوه فيه طمع الذي املستضعف نصر والثاين
 هذا من اثنني اثين كفروا  الذين أخرجه إن رسوله اَّلل   ونصر، النصرين أنفع رالنص هذا ولعل، عنه

 .النوع
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 وهي األمة، هذه من لغريه تكن مل خبصيصة الصديق بكر أيب فضيلة الكرمية اآلية هذه ويف
، ميةالكر  اآلية هبذه املراد هو أنه على املسلمون أمجع وقد اجلميلة، والصحبة، اجلليلة املنقبة هبذه الفوز
 ورح الذي للقرآن منكر ألنه كافراا؛  ولَّى هللا عليه وسلَّمللنيب  بكر أيب وحبة أنكر من عدوا وهلذا

 .هبا
 اليت واملخاوف الشدائد أوقات يف العبد على اَّلل   نعمة متام من وأهنا السكينة، فضيلة وفيها

 إميانه وحبسب الصادق، دهبوع وثقته، بربه العبد معرفة حسب على تكون وأهنا األفئدة، هبا تطيش
 .وشجاعته

 أن - ابلعبد نزل إنا - األوىل أن مع الصديقني، هللا عباد خلواص يعرض قد احلزن أن وفيها
 .(1)للعزمية"  موهن، للقلب مضعف فإنه، عنه نهابه يف يسعى

ُ  فَأَْنَزلَ  اْلَجاِهِليهةِ  ِميهةَ حَ  اْلَحِميهةَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َكفَُروا الهِذينَ  َجعَلَ  إِذْ قوله تعاىل: اآلايت ومن  َسِكينَتَهُ  َّللاه

ُ  َوَكانَ  َوأَْهلََها بَِها أََحقه  َوَكانُوا التهْقَوى َكِلَمةَ  َوأَْلَزَمُهمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َوَعلَى َرُسوِلهِ  َعلَى  .(2)َعِليًما َشْيء   بُِكلِِّ  َّللاه
 وورف التأين قلوهبم يف جعل أي واألانة، اتالثب: ابلسكينة واملراد:" عاشور بنا الطاهر قال

 يف فكان والتثبت ابلتعقل احلمية فقابلوا، واالنتقام ابلغضب احلمية مقابلة من فعصمهم العجلة، عنهم
 . كثري"  خري نلك

ِ  ِهمْ إِيَمانِ  َمعَ  إِيَمانًا ِليَْزدَادُوا اْلُمْؤِمنِينَ  قُلُوبِ  فِي السهِكينَةَ  أَْنَزلَ  الهِذي ُهوَ :وقال  السهَماَواتِ  ُجنُودُ  َولِله

ُ  َوَكانَ  َواْْلَْرِض   .(3)َحِكيًما َعِليًما َّللاه
 يف السكينة إبنزال املؤمنني على منته عن تعاىل خيرب:" سعدي الشيخ عبد الرمحن بن قال  

 وشتش اليت الصعبة، واألمور املقلقة احملن نزول عند والثبات، والطمأنينة السكون وهي قلوهبم،
 ويربط يثبته أن احلال هذه يف عبده على هللا نعمة فمن النفوس، وتضعف األلباب، وتزعج القلوب،

 بذلك فيستعد مطمئنة، ونفس اثبت بقلب املشقات هذه ليتلقى السكينة، عليه وينزل قلبه، على
 .(4)"إيقانه ويتم إميانه، بذلك فيزداد احلال، هذه يف هللا أمر إلقامة
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 كنا:"قال مسعود ابن عن روي كما  احملدثني لسان على تنطق السكينة أن نةالس يف ورد وقد
 على نزلت إنا السكينة:"القيم ابن قال"، عمر لسان على تكلم السكينة أن نشك ال حممد أوحاب

 ابلصواب اللسان وأنطقت الوقار واكتسبت وخشعت، اجلوارح إليها وسكنت هبا، اطمأن القلب
 هللا رضي عباس ابن قال، ابطل وكل واهلجر واللغو والفحش اخلنا قول وبني بينه وحالت واحلكمة،

 السكينة واحب ينطق ما وكثرياا ، وقلبه" عمر لسان على تنطق السكينة أن نتحدث "كنا: عنهما
 ال ورمبا له، السامع يستغرب كما  نفسه من هو ويستغربه هبة وال روية وال منه فكرة عن يكن مل بكالم

، واجملالس السائل من الرغبة وودق احلاجة عند هذا يكون ما وأكثر منه ودر مبا ئهانقضا بعد يعلم
 وجتريده األهواء من جترده مع وحضرته يديه بني إىل بقلبه واإلسراع هللا إىل هو منه الرغبة وودق

 هاوعظم منفعته قدر عرف هذا جرب ومن البني من نفسه وإزالة املؤمنني ولعباده ولرسوله هلل النصيحة
 1."الناس كالم  من كثري  من ظنوهنم الغافلون به حيسن مبا ظنه وساء

احلديث عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  يف جاء كما  القرآن قراءة عند تتنزل والسكينة
 بينهم فيما ويتدارسونه هللا كتاب  يتلون هللا بيوت من بيت   يف قومٌ  اجتمع وما: "ولَّى هللا عليه وسلَّم

 .(2)"عنده فيمن هللا ونكرهم املالئكة، وحفتهم، الرمحة وغشيتهم السكينة ليهمع نزلت إال
فالقرآن الكرمي يبين اإلنسان على خلق الرضى ووفة السكينة والطمأنينة مبا يعود عليه من 
اخلشوع والوقار والتأين والبعد عن االضطراب والقلق والطيش واالندفاع، مما يساهم يف ترسيخ معامل 

  اإلسالمية السوية.الشخصية 
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 الثامناملبحث 
 الفردية واجلماعية

تعـــــــــد الفرديـــــــــة؛ أي: االعتــــــــــداد ابلـــــــــنفس، واحلفــــــــــاظ علـــــــــى ناتيتهــــــــــا واســـــــــتقالهلا وكياهنــــــــــا، 
ــــــز األساســــــية  ــــــل إىل التعــــــايش يف اجلماعــــــة، والتعــــــايش معهــــــا مــــــن الغرائ ــــــة؛ أي: املي وكــــــذلك اجلماعي

خــــــرى، وتقابلهــــــا أو تضــــــادها، كمــــــا يشــــــهد املزدوجــــــة يف الكيــــــان اإلنســــــاين، كــــــل واحــــــدة تــــــوازي األ
بـــــذلك واقـــــع اإلنســـــان نفســـــه، فإننـــــا نـــــرى الطفـــــل وفيـــــه حـــــرص منـــــذ نعومـــــة أظفـــــاره علـــــى االعتـــــداد 
برأيــــــه، ورغبتــــــه يف االســــــتقالل بنفســــــه، يف الوقــــــت الــــــذي مييــــــل إىل خمالطــــــة أقرانــــــه وأترابــــــه، والتنــــــازل 

 .(1)هم، والتعايش معهمعن بعض حظوظ نفسه، وخفض اجلناح هلم، وحماولة الذوابن في
والقرآن الكرمي يبين شخصية املسلم على التوازن بني الفردية واجلماعية، حبيث حيقق مصاحل  
كل منهما، ويتجنب سلبيات تغليب إحدامها على األخرى، وهذا املبحث يتناول جانبا من التوازن 

 والتكامل بني الفردية واجلماعية يف املطالب اآلتية.
 املطلب األول

 راعاة القرآن الكرمي للفرديةم
القرآن الكرمي يراعي حاجة اإلنسان للتفرغ لنفسه، وتلبية حاجاته الفردية، لذا فهو مينح الفرد 
فرتات خلوة يدبر فيها شؤونه اخلاوة من العبادة، والقيام حبقوق نفسه وأسرته، وقد أشار القرآن 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِذَا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمر  إِنهَما اْلمُ الكرمي إىل هذا األمر يف قوله تعاىل:  ْؤِمنُوَن الهِذيَن آَمنُوا بِالله

ِ َوَرُسوِلِه فَإِذَا اْستَأْذَنُوكَ  َجاِمع  لَْم يَْذَهبُواَحتهى  ِلبَْعِض يَْستَأِْذنُوهُ إِنه الهِذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُولَئَِك الهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِالله

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  نِِهْم فَأْذَْن ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهمْ َشأْ  َ إِنه َّللاه  .(2)َواْستَْغِفْر لَُهُم َّللاه
 حقا، عليك جلسدك إن :"رضي هللا َعنهأليب الدرداء  رضي هللا َعنهوقال سلمان الفارسي 

حقه".  حق ني كل  وأعط أهلك، وآت وول وأفطر، فصم حقا، عليك وألهلك حقا، عليك ولربك
ولَّى  اَّللَّ  رسول له فقال سلمان، أمره ابلذي ولَّى هللا عليه وسلَّم اَّللَّ  رسول ليخرب الدرداء أبو وجاء

 .(3)" سلمان :"ودقهللا عليه وسلَّم
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قال ابن حجر:"وفيه جواز النهي عن املستحبات إنا خشي أن نلك يفضي إىل السآمة 
 .(1)و املندوبة الراجح فعلها على فعل املستحب املذكور"وامللل، وتفويت احلقوق املطلوبة الواجبة أ

 فإن ومن، وقم وافطر، عمر بذلك فقال له:"وم ابن ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب وأووى
 .(2)حقا" عليك لزورك وإن حقا، عليك لزوجك وإن حقا، عليك لعينك وإن حقا، عليك جلسدك

 فردية، مسؤلية أعماله عن مسؤول اإلنسان أنمن احلقائق الكربى اليت قررها القرآن الكرمي 
 َوإِْبَراِهيمَ * ُموَسى  ُصُحفِ  فِي بَِما يُنَبهأْ  لَمْ  أَمْ  :تعاىل قال عليها، جيازى وال غريه أعمال عن يسأل فال

 ثُمه  * يَُرى َسْوفَ  َسْعيَهُ  َوأَنه  َسعَى * َما إاِله  ِلِْلنَسانِ  لهْيسَ  َوأَن أُْخَرى * ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  أاَله  َوفهى * الهِذي

 .(3)اْلَْوفَى اْلَجَزآءَ  يُْجزاهُ 
 تَِزرُ  أاَله  فقال:  وموسى إبراهيم وحف يف أوحـــــاه كان  ما يبني تعاىل قال ابن كثري:" شــــــرع

 ال رها،وز  عليها فإمنا الذنوب من شيء أو بكفر نفسها ظلمت نفس كل:  أي  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ 
 ال كذلك  ، غريه وزر عليه حيمل ال كما:  أي  َسعَى َما إِاله  ِلِْلنَسانِ  لهْيسَ  َوأَن  أحد، عنها حيمله
 .(4)لنفسه" هو كسب  ما إال األجر من حيصل

ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو  َوإِن تَْدعُ ُمثْقَلَةٌ إِلَىَٰ ِحْمِلَها اَل يُْحَملْ  َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىَٰ  :عز وجل وقال

 .(5) َكاَن ذَا قُْربَىَٰ 
 من شيء محل إىل أخرى نفسا ابلذنوب مثقلة نفس تدع وإن: اآلية قال الشوكاين:" معىن

 فكيف النسب، يف هلا قريبة كانت  ولو شيئا، الذنوب تلك من املدعوة تلك حتمل مل معها ننوهبا
 .(6)؟" هلا الداعية وبني بينها قرابة ال مما بغريها

 املشركون كان  فقد والتحامل، ابلتضامن الذايت الغناء العتقاد إبطال قال ابن عاشور:"وهذا
 يومئذ هلم فإن وح إن أبنه ابلبعث هددوا إنا أنفسهم فيعللون الدنيا، أمر على اآلخرة أمور يقيسون
 أهل مجيع ىعل حكمه ينسحب بعمومه هو مث املشركني، إىل هذا توجيه سياق فهذا وأنصارا، شفعاء
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 إبنن تكون إمنا فإهنا احلديث، يف الواردة الشفاعة ينايف ال وهذا. إمثه أحد عن أحد حيمل فال احملشر،
 مكفرات من للمؤمنني هللا جعله ما ينايف وال ،ولَّى هللا عليه وسلَّم حممد نبيه لكرامة إظهارا تعاىل هللا

 كرامة  هللا جعلها جعلية شفاعة فتلك م،ألمهاهت يشفعون املؤمنني أفراط أن ورد كما  الذنوب،
 .(1)املؤمنات من املصابة لألمهات

 .(2) َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفس  إِال َعلَْيَها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى :سبحانه وقال
 هللا معصية من أتت مبا يؤخذ ال: أي عليها، إال إمثا نفس جترتح وال: يقول:" الطربي قال

َوال تَِزُر   بذنبه، واملأخون إبمثه املعاقب فهو إمث ني كل  بل سواها، اخلطيئة من وركبت وتعاىل تبارك

 وعليه إبمثها، أتمث ولكنها غريها، أخرى نفس إبمث آمثة نفس أتمث وال: يقول  َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى
 . (3)"غريها أخرى إمث دون تعاقب،

 ُعنُِقهِ  فِي َطآئَِرهُ  أَْلَزْمنَاهُ  إِنَسان   َوُكله :تعاىل قوله يف القيامة يوم الفردية املسؤولية مبدأ ويتجلى

ً  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ  َونُْخِرجُ  نِ  َحِسيباً * َعلَْيكَ  اْليَْومَ  بِنَْفِسكَ  َكفَى ِكتَابَكَ  اْقَرأْ  َمنُشوراً * يَْلقَاهُ  ِكتَابا  فإِنهَما اْهتَدَى مه

بِينَ  ُكنها َوَما اُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َوالَ  َعلَْيَها يَِضلُّ  فإِنهما َضله  َوَمن ِلنَْفِسهِ  يَْهتَِدي  نَْبعَثَ  َحتهى ُمعَذِِّ

 .(4)َرُسوالً 
 طائره يلزمه إنسان كل  أن: عدله كمال  عن إخبار قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"وهذا

 غريه بعمل حياسب فال غريه، إىل يتعداه ال له زمامال هللا جيعله وشر خري من عمل ما: أي عنقه، يف
 .بعمله غريه حياسب وال

 ويقال وكبريه، وغريه حاضرا والشر اخلري من عمله فيه منشورا يلقاه كتااب  القيامة يوم له وخنرج
: للعبد يقال أن واإلنصاف العدل أعظم من وهذا حسيبا عليك اليوم بنفسك كفى  كتابك  اقرأ: له

 .(5)للعقاب" املوجب احلق من عليه ما يعرفل نفسك حاسب
 .(6)َرِهينٌ  َكَسبَ  بَِما اْمِرئِ  ُكلُّ  :سبحانه هللا قال الذايت عمله عن يسأل فرد فكل

                                                           

 23/290 التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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 منهم أحد يؤاخذ ال مرهتنة، وشر خري من وعملت كسبت  مبا نفس كل:   يقول:" الطربي قال
 .(1)"نفسه بذنب يعاقب وإمنا ، غريه بذنب

 عمل غري من اآلابء منزلة إىل الذرية درجة رفع وهو الفضل، مقام عن أخرب ملا:" كثري  ابن قال
 َكَسبَ  بَِما اْمِرئِ  ُكلُّ بل  أحد، بذنب أحدا يؤاخذ ال أنه وهو العدل، مقام عن أخرب نلك، يقتضي

 .(2)"ابنا أو أاب كان  سواء الناس، من غريه ننب عليه حيمل ال بعمله، مرهتن: أي َرِهيٌن 
 .(4)" بعملها مأخونة:" عباس ابن عن ،(3)َرِهينَةٌ  َكَسبَتْ  بَِما نَْفس   ُكلُّ  :سبحانه هللا الوق

 تعود قد فإنه ، اليمني أوحاب إال السيئ بعملها مرهتنة نفس كل:  معناه:"كثري  ابن وقال
 .(5)"نراريهم على الصاحلة أعماهلم بركات

اِلحَ  ِمنَ  َوَمْن يَْعَملْ :تعاىل وقال ً الصه ً َواَل َهْضما  ابن قال ،(6)اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فاََل يََخاُف ُظْلما
 يف فيهضم يظلم وال سيئاته، يف عليه فيزاد يظلم أن القيامة يوم آدم ابن خياف ال:" عباس

 .(7)"حسناته
 خياف ال:" قال عباس ابن فعن (8) فََمن يُْؤِمن بَِربِِِّه فاََل يََخاُف بَْخًسا َواَل َرَهقًا :تعاىل وقال

 .(9)" سيئاته يف زايدة وال حسناته، من نقصا
ا  :هلم نقول أن فيأمران الكفار مع ولو املبدأ ضرورة التزام هذا سبحانه ويؤكد قُل اله تُْسأَلُوَن َعمه

ا تَْعَملُونَ   الحتجاجا يف التوسع ابب من هذا أن عاشور بناالطاهر  يوضح ،(10) أَْجَرْمنَا َواَل نُْسأَُل َعمه
  أن: أي به، مؤاخذين غري فنحن عمال عملتم وإنا جبرمنا، مؤاخذين غري فأنتم أجرمنا حنن إنا:"فيقول

                                                           

 22/473 جامع البيانالطبري،  (1)

 4/242 تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير (2)
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 ليعلم ضده وأعمال أعماله يف كل  ينظر أن الفريقني بكال فاألجدى بعمله، وحده مؤاخذ فريق كل
 .(1)"هللا عند والنجاة ابلفوز أحق الفريقني أي

 السؤال هلذا يعد على أن املسلم نصوص املتقدمة وغريها حيثفالقرآن الكرمي من خالل ال
 رسوله به تعاىل هللا أرسل ما يعرف أبن ونلك العذاب، عنه ويدرأ التبعة، من خيلصه جوااب احلتمي

 طاقته وفق يعمل مث أوال، واألخالق واألعمال العقائد يف احلق ودين اهلدى من ولَّى هللا عليه وسلَّم
 قال كما  أننب، أو فيه قصر مما تعاىل هللا إىل ويتوب اهلدى، نلك من عليه يقدر مبا

ُ َسيِِّئَاتِِهْم َحَسنَات   َمنْ  إِاله :تعاىل ئَِك يُبَِدُِّل َّللاه
ُ َغفُوًرا َرِحيًما تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا فَأُولََٰ  ،(2)َوَكاَن َّللاه

 بل وانتقادهم، حماسبتهم أو لومهم أو اآلخرين اقبةمر  يف جهده وال عمره يضيع ال أن على وحيرص
  املرء إسالم حسن من فهذا النصوح، والتوبة الصاحل والعمل النافع ابلعلم نفسه إبنقان يشتغل أن عليه
 .(3)"من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه:"ولَّى هللا عليه وسلَّم قال كما

 املطلب الثاين
 يةمراعاة القرآن الكرمي للجماع

، والبعد همووحدة وف تهم،واجتماع كلماملسلمني، ائتالف قلوب مقاود القرآن الكرمي من 
  ومنع أسباب التنازع والشتات . ،والتحذير من نلك ،عن التفرق واالختالف

 ـــوهو االعتصام حببل هللا مجيعا وأن ال نتفرق ـ ــقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :" وهذا األول ـ
ل اإلسالم، ومما عظمت ووية هللا تعاىل به يف كتابه ، ومما عظم نمه ملن تركه من هو من أعظم أوو 

 .(4)يف مواطن عامة وخاوة " ولَّى هللا عليه وسلَّمأهل الكتاب وغريهم، ومما عظمت به ووية النيب 
ِ َجِميعً  :وقد دلت على هذا األول نصوص كثرية منها قوله تعاىل ا َواَل َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

قُوا ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاًء فَأَلهَف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخوَ  تَفَره قال  ، (5) انًاَواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاه

                                                           

 23/194 التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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كان خيطب ويقول:"اي أيها الناس عليكم ابلطاعة ، و (1): "حبل هللا اجلماعة"رضي هللا َعنه مسعود ابن
 .(2)فإهنما حبل هللا الذي أمر به، وإن ما تكرهون يف اجلماعة خري مما حتبون يف الفرقة" ،اجلماعةو 

:"اقضوا ما كنتم تقضون، فإين أكره االختالف حىت  رضي هللا َعنه وقال علي بن أيب طالب
 .(3)يكون الناس مجاعة أو أموت كما مات أوحايب"

أي: الذي يؤدي إىل النزاع، قال ابن التني:يعين قال ابن حجر:"قوله:"فإين أكره االختالف"
خمالفة أيب بكر وعمر، وقال غريه: املراد املخالفة اليت تؤدي إىل النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد نلك 

 .(4):"حىت يكون الناس مجاعة"ويف رواية:"حىت يكون للناس مجاعة"
:  نكره تعاىل بذلك يريد. مجيعا هللا أبسباب وتعلقوا:  ثناؤه جل بذلك يعين ":قال الطربي

 واالجتماع األلفة من إليكم، كتابه  يف إليكم عهده الذي وعهده به، أمركم الذي هللا بدين ومتسكوا
 .(5)" هللا ألمر والتسليم ، احلق كلمة  على

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِ  ابن عباس يف معىن قوله تعاىل :  وعن هبِعُوا السُّبَُل فَتَفَره قال :"أمر  (6) هِ َوال تَت
 .(7)هللا املؤمنني ابجلماعة وهناهم عن االختالف والتفرقة "

َ َوَرُسولَهُ َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكمْ  : سبحانهقال  عبد قال الشيخ ،  (8)َوأَِطيعُوا َّللاه
أي جتبنوا  فَتَْفَشلُواب وتفرقها تنازعا يوجب تشتت القلو   َواَل تَنَاَزُعوا بن سعدي :" الرمحن 

 َْوتَْذَهَب ِريُحُكم  أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدمت به من النصر على طاعة هللا
 .(9)ورسوله "

                                                           

 7/71 جامع البيانالطبري،  (1)
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 واالجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ووية هللا تعاىل للسابقني والالحقني كما قال تعاىل:
  يِن ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِِّ َما َوصهى بِِه نُوًحا َوالهِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه

قُوا فِيهِ  يَن َواَل تَتَفَره  .(1) أَقِيُموا الدِِّ
 ابالئتالف السالم، عليهم األنبياء، مجيع وتعاىل سبحانه هللا ووى:  قال القرطيب:" أي

 .(2)واالختالف" االفرتاق عن اهموهن واجلماعة،
وهنى سبحانه عن اتباع سبيل املتفرقني الذين تركوا سبب اجتماعهم وهو الدين والبينات 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن  َوال واتبعوا أهواءهم فضلوا وتفرقوا واستحقوا العذاب فقال تعاىل: تَُكونُوا َكالهِذيَن تَفَره

 .(3) وأولئك لهم عذاب عظيم نَاتُ بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِِّ 
بن سعدي :" هناهم عن سلوك مسلك املتفرقني، الذين جاءهم الدين عبد الرمحن قال الشيخ 

ومل يصدر نلك عن جهل  ابلبينات املوجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وواروا شيعا،
ئَِك لَُهْم  وهلذا قال : وضالل وإمنا ودر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض، َوأُولََٰ

 ."(4)َعذَاٌب َعِظيمٌ 
ولَّى هللا عليه  هريرة أن النيب أيبحث على االجتماع وترك التفرق، فعن السنة املطهرة  ويف

قال:" إن هللا يرضى لكم ثالاث ويكره لكم ثالاث، فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا،  وسلَّم
 . (5)وكثرة السؤال، وإضاعة املال " مجيعا وال تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وأن تعتصموا حببل هللا

وهذه  ،قال النووي:" قوله:"وال تفرقوا" أمر بلزوم مجاعة املسلمني وأتلف بعضهم ببعض
 .(6)إحدى قواعد اإلسالم "
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 تعاىل والقرآن الكرمي حيث على التعاون مع اجلماعة املسلمة على اخلري والعمل الصاحل، فاهلل
 الهِذينَ  إاِله  ُخْسر   لَِفي اإِلنَسانَ  إِنه  َواْلعَْصرِ :تعاىل فقال ابحلق التواوي ونكر منها النجاة، أسباب قد بني

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحقِِّ  َوتََواَصْوا الصه  .(1)بِالصه
 كان  وإن( ابلصرب والتواوي ابحلق ويالتوا) الصاحلات عمل على وعطف:" عاشور ابن قال

 العمل أن يظن عنه يغفل قد ألنه به؛ لالهتمام العام على اخلاص عطف الصاحلات، عمل من نلك
 غريه املسلم إرشاد به املأمور العمل من أن على التنبيه فوقع خاوته، يف املرء عمل أثره ما هو الصاحل
 على النفس وإراضة الصواب، وعقائد اهلدي، حقائق تعليم يشمل ابحلق فالتواوي احلق، إىل ودعوته
 .املنكر وترك املعروف بفعل فهمها

 التآمر شيوع على قائما املؤمنني حياة شأن يكون أن وابلصرب ابحلق التواوي ويغة وأفادت
 اإلسالم مصاحل يف املكاره على ووربهم احلق إبقامة املؤمنني اتصاف يقتضي ونلك هلم، ديدان هبما
 .(2)"وأمته

 تَعَاَونُواْ  َوالَ  َوالتهْقَوى اْلبرِِّ  َعلَى َوتَعَاَونُواْ : سبحانه فقال اجملتمع والح فيه مبا سبحانه وأمر

َ  َواتهقُواْ  َواْلعُْدَوانِ  اإِلثْمِ  َعلَى َ  إِنه  َّللاِّ  .(3)اْلِعقَابِ  َشِديدُ  َّللاِّ
 املنكرات وترك الربُّ، وهو اخلريات، فعل على ابملعاونة املؤمنني عباده تعاىل أيمر:"كثري  ابن قال

 .(4)"واحملارم املآمث على والتَّعاون الباطل، على التَّناور عن وينهاهم التَّقوى، وهو
 رضا التَّقوى يف ألنَّ  له؛ ابلتَّقوى وقرنه ابلربِ ، التَّعاون إىل سبحانه هللا ندب: "املاورديُّ  وقال

 وعمَّت سعادته، متَّت فقد النَّاس ورضا تعاىل هللا رضا بني مجع نومَ  النَّاس، رضا الرب ِ  ويف تعاىل، هللا
 .(5)"نعمته

بينما :قال اخلدري سعيد أيب إليه، فعن ودعا التَّعاون على ولَّى هللا عليه وسلَّم النَّيبُّ  حثَّ  وقد
مييناا  يف سفر إن جاء رجل على راحلته، فجعل يصرف بصره ولَّى هللا عليه وسلَّمحنن مع رسول هللا 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن  :" ولَّى هللا عليه وسلَّمومشاالا، فقال النيب 
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كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له"، قال : فذكر من أوناف املال ما نكر حىت رأينا أنه 
 .(1) ال حق ألحد منا يف فضل

الصدقة واجلود واملواساة واإلحسان إىل الرفقة  يف هذا احلديث احلث على:" النووي قال
 .(2)"واألوحاب، واالعتناء مبصاحل األوحاب، وأمر كبري القوم أوحابه مبواساة احملتاج

ادهم يف املؤمنني وشبَّه   املؤمنني مثل: "ولَّى هللا عليه وسلَّم فقال الواحد، ابجلسد وتعاوهنم احتِ 
 ابلسَّهر اجلسد سائر له تداعى عضوٌ  منه اشتكى إنا اجلسد؛ مثل وتعاطفهم وترامحهم توادِ هم يف

 .(3)"واحلمَّى
 بعضهم ومالطفة تعاوهنم، على واحلض املسلمني، حقوق تعظيم فيه:" حجر ابن قال

 .  (4)"بعضا
 كالبنيان  للمؤمن املؤمن: "ولَّى هللا عليه وسلَّم النَّيبُّ  قال:قال رضي هللا َعنهوعن أيب موسى 

 .(5)"بعضاا بعضه يشدُّ 
ْنيا أمور يف بعضاا بعضهم املؤمنني تعاون:"بطَّال ابن قال  هبذا إليه مندوبٌ  واآلخرة الدُّ

 .(6)"احلديث
 وهللا:"طويل حديث يف ولَّى هللا عليه وسلَّم هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن

 .(7)"أخيه عون يف العبد كان  ما العبد عون يف
 

                                                           

 (1728أخرجه مسلم كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال حديث) (1)

 1333ص المنهاجالنووي،  (2)

، ومسلم كتاب البر ( 6011حديث) 1083،صأخرجه البخاري كتاب اْلدب باب رحمة الناس (3)

 واللفظ له( 2586حديث)،  660،صوالصلة باب تراحم المؤمنين

 10/439 الباري فتحابن حجر،  (4)

( ،  ومسلم كتاب البر 6026حديث) 1086،صأخرجه البخاري كتاب اْلدب باب رحمة الناس (5)

 واللفظ له( 2585حديث)،  660،صوالصلة باب تراحم المؤمنين

 10/441 فتح الباريابن حجر،  (6)

 ( 2699حديث)، 684،صأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تالوة القرآن (7)
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 فضل فيه واآلداب، والقواعد العلوم ِمن ألنواع   جامع عظيم احلديث هذا:"العيد دقيق ابن قال
 أو نصيحة أو مبصلحة إشارة أو معاونة أو مال أو ِعْلم ِمن يتيسَّر مبا ونفعهم املسلمني حوائج قضاء

 .(1)"نلك غري
 فإن التعاون نوعان:  :"التعاون أنواع مبينا تيمية ابن وقال

 وإعطاء احلقوق، واستيفاء احلدود، وإقامة رب والتقوى: من اجلهاداألول: تعاون على ال
 ترك فقد الظَّلمة أعوان ِمن يكون أن خشية عنه أمسك وَمن. ورسوله به هللا أمر مما فهذا املستحقِ ني؛

  إن ابلورع؛ والفشل اجلنب يشتبه ما أكثر وما. متور ِعٌ  أنَّه متومهِ اا الكفاية على أو األعيان، على فرضاا
 .وإمساكٌ  كف    منهما كل  

، دم   على كاإلعانة  والعدوان، اإلمث على تعاونٌ : والثَّاين ، مال   أخذ أو معصوم   أو معصوم 
 .(2)"ورسوله هللا حرَّمه الذي فهذا نلك؛ وحنو الضَّرب، يستحقُّ  ال َمن ضرب

 والتقوى الرب على نالتعاو  معاين فيه ويرسخ اإلنسان الكرمي يبين فمما تقدم ظهر لنا أن القرآن
 وتوازن، تكامل يف واجلماعية الفردية مصاحل املسلم حتقيق على وحيرص واخلري، الطاعة على واالجتماع

 بني والتناور والتكافل التعاون على حيث بل ابألثرة، يرضى وال األاننية، يقر ال احلنيف فالدين
 .واألبعدين األقربني من واآلخرين النفس مع ابلقسط والقيام اإلسالمي، اجملتمع يف املسلمني

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 94ص شرح األربعين النوويةابن دقيق العيد،  (1)

 47ص السياسة الشرعيةابن تيمية ،  (2)
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 املبحث التاسع
 التمسك ابحلق والثبات عليه

ُهَو الهِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَىَٰ َوِديِن اْلَحِقِّ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الِدِّيِن ُكِلِِّه َولَْو َكِرهَ  قال تعاىل:

حممدا ولَّى هللا عليه وسلَّم  رسوله أرسل الذي هللا:  نكره تعاىل يقول ، قال الطربي:"(1) اْلُمْشِرُكونَ 
فاإلسالم دين  .(2)اإلسالم" وهو هللا، وبدين: يعين. احلق ودين احلق ببيان يعين احلق، ودين ابهلدى

احلق، والقرآن الكرمي يبين الشخصية اإلسالمية على التمسك ابحلق، والعمل به، الثبات عليه، 
 له هذا املبحث يف املطالب اآلتية.والدعوة إليه، وهذا ما يتناو 

 املطلب األول
  احلق تعريف

 :اللغة يف احلقتعريف  :املسألة األوىل
هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، قال ابن فارس:" احلاء والقاف أول واحد، وهو يدل احلق 

 لالفع مصدر وهو .(3)الباطل، ويقال: حق الشيء: وجب" نقيض على إحكام شيء ووحته، فاحلق
 قوله نلك ، من(4) لَقَْد َحقه اْلقَْول َعلَى أَْكثَرهمْ  :تعاىل قوله يف كما  ، ووجب ثبت إنا( الشيء حق)

ِكْن َحقه اْلقَْوُل ِمنِِّي : تعاىل : سبحانه قوله وحنوه. هلم مين العذاب وجب: أي. (5) َولََٰ
 َِلك  .   ابهلل كفروا  الذين على ربك كلمة  وجبت كذلك:  أي. (6) واَربَِِّك َعلَى الهِذيَن َكفَرُ  َكِلَمتُ  َحقهتْ  َوَكذََٰ

 أوجه كثرية منها: على القرآن يف احلق ونكر ابن اجلوزي أن
َولَِو اتهبََع اْلَحقُّ أَْهَواءُهْم لَفََسدَِت السهَماَواُت َواْْلَْرُض َوَمن  تعاىل: قوله ومنه تعاىل، هللا: أحدها

 .(7) فِيِهنه 
ا َجاَءُهمْ  تعاىل: قوله ومنه لقرآن،ا: والثاين  .(1) فَقَْد َكذهبُوا بِاْلَحِقِّ لَمه

                                                           

 9آية  سورة الصف (1)

 23/361 جامع البيانالطبري،  (2)

 10/49مادة)حقق(  لسان العرب، وانظر:ابن منظور، 2/15مادة)حق(  مقاييس اللغةابن فارس،  (3)

 7آية  يس سورة (4)

 13آية  سورة السجدة (5)

 6آية  ة غافرسور (6)

 71آية  سورة المؤمنون (7)
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 .(2) ِليُِحقِّ اْلَحقِّ  : تعاىل قوله ومنه ، اإلسالم: والثالث
 .(3) َربهنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحِقِّ  تعاىل: قوله ومنه. العدل: والرابع

 .(4) بَْل َجاَءُهم بِاْلَحِقِّ َوأَْكثَُرُهْم ِلْلَحِقِّ َكاِرُهونَ  :تعاىل قوله ومنه.التوحيد :واخلامس
 .(5) قَْولُهُ اْلَحقُّ َولَهُ اْلُمْلكُ  :  تعاىل قوله ومنه. الصدق:  والسادس
 .(6) َوْليُْمِلِل الهِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  : تعاىل قوله ومنه املال،:  والسابع
ِكْن َحقه اْلقَْوُل ِمنِِّي :تعاىل قوله ومنه الوجوب،:  والثامن  .(7) َولََٰ
 . (8)ِمْن َحق ِّ  بَنَاتِكَ  فِي قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا :تعاىل  قوله ومنه احلاجة،:  والتاسع
 .(9)َمْحُرومِ ِللسهائِِل َوالْ  * أَْمَواِلِهْم َحق  َمْعلُوم فِي َوالهِذينَ تعاىل: قوله ومنه احلظ،: والعاشر
 .(10) قَالُواْ اآلَن ِجئَْت بِاْلَحِقِّ  :تعاىل قوله ومنه البيان:  عشر واحلادي

 .(11) لَهُ دَْعَوةُ اْلَحِقِّ  :تعاىل قوله ومنه ، هللا إال إله ال:  عشر والثاين
َواْْلَْرَض َوَما َوَما َخلَْقنَا السهَماَواِت  :تعاىل قوله ومنه الباطل يضاد الذي احلق:  عشر والثالث

بَْينَُهَما إِاله بِاْلَحِقِّ 
 (12) (13). 

 
 احلق يف االصطالح:تعريف : املسألة الثانية

                                                                                                                                                                                     

 5آية  سورة اْلنعام (1)

 8آية  سورة اْلنفال (2)

 89آية  سورة اْلعراف (3)

 25آية  سورة المؤمنون (4)

 73آية  سورة اْلنعام (5)

 282آية  سورة البقرة (6)

 13آية  سورة السجدة (7)

 79آية  سورة هود: (8)

 25-24 اآليات سورة المعارج (9)

 71ة آية سورة البقر (10)

 14آية  سورة الرعد (11)

 85آية  لحجرسورة ا (12)

باختصار  266، مادة كتاب الحاء أبواب ما فوق الستة ص نزهة األعين النواظرابن الجوزي،  (13)

 وتصرف.



 

173 
 

يطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب و املطابق للواقع، يف االوطالح هو احلق 
 .(1)ابعتبار اشتماهلا على نلك، ويقابله الباطل

 :أوجه احلق على يطلق األوفهاين:" وقال
 .احلق هو: تعاىل هللا يف قيل وهلذا احلكمة؛ تقتضيه ما بسبب الشيء ملوِجد يقال: األول
 .احلق كله  تعاىل هللا فعل: يقال وهلذا احلكمة، مقتضى حبسب للموَجد يقال: الثاين

 يف فالن اعتقاد: كقولنا  نفسه، يف الشيء نلك عليه ملا املطابق للشيء االعتقاد يف: الثالث
 .حق والنار واجلنة والعقاب والثواب البعث

 فعلك: كقولنا  جيب، الذي الوقت ويف جيب، ما وبقدر جيب، ما حبسب والقول للفعل: الرابع
 .(2)حق" وقولك حق،

 املطلب الثاين
 أثر التمسك ابحلق يف بناء الشخصية اإلسالمية

ليه، وعدم التهاون فيه يرسخ القرآن الكرمي يف نفوس املؤمنني أمهية التمسك ابحلق، والثبات ع
أو التخلي عنه، ملا يف نلك من عظيم األثر يف بناء الشخصية اإلسالمية السوية، وأتسيس اجملتمع 
املسلم القائم على التمسك ابحلق والدعوة إليه والدفاع عنه، ويف نلك فالح الدنيا واآلخرة، وقد 

 جاءت آايت كثرية تؤكد هذا املعىن وتدلل عليه.
بينت أن من أسباب النجاة يف الدنيا واآلخرة التمسك ابحلق والتواوي به كما  فسورة العصر

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ  * لَِفي ُخْسر   اإِلنَسانَ  إِنه  * َواْلعَْصرِ  :تعاىل قال إِاله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

ْبرِ  ْبرِ  :تعاىل قوله ملاشت وقد ، قال الطاهر :"(3) َوتََواَصْوا بِالصه   َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ َوتََواَصْوا بِالصه
 واألعمال احلق، يف مندرجة الدينية واألخالق اإلسالمية فالعقائد كلها،  الدينية املصاحل إقامة على

 . الصرب يف مندرجة السيئات وجتنب الصاحلة
 التآمر شيوع على قائما ننياملؤم حياة شأن يكون أن وابلصرب ابحلق التواوي ويغة وأفادت

 اإلسالم مصاحل يف املكاره على ووربهم احلق إبقامة املؤمنني اتصاف يقتضي ونلك هلم، ديدان هبما

                                                           

 287ص التوقيف، المناوي، 120ص التعريفاتالجرجاني،  (1)

 باختصار 246دة)حق( صما مفردات ألفاظ القرآناْلصفهاني،  (2)

 3-1اآليات  سورة العصر (3)



 

174 
 

 خليقا األمر نلك يرى وهو إال أمر مبالزمة غريه يووي ال أحدا أن من الناس عرف يقتضيه ملا وأمته،
 .(1)جزع" نو وهو بصرب أمر أو يفعله ال هو حبق أمر على أحد يقدم أن قل إن ، ابملالزمة

وأرشدان هللا تعاىل إىل أن الثبات على احلق والتمسك به هو يف احلقيقة منة منه وفضل كما 
ُ  بَلِ   قال تعاىل: يَمانِ  َهدَاُكمْ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  يَُمنُّ  َّللاه  .(2) َصاِدقِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  ِلْْلِ

الرسول ولَّى  على ونصرهتم ومتابعتهم إبسالمهم مينون الذين األعراب:قال ابن كثري:" يعين
 عليكم، يعود إمنا نلك نفع فإن ،(3) قُْل ال تَُمنُّوا َعلَيه إِْسالَمُكمْ   عليهم: ردا هللا يقول هللا عليه وسلَّم،

 .(4)فيه" عليكم املنة وهلل
َ  َولَِكنه تعاىل: وقال يَمانَ  إِلَْيُكمُ  َحبهبَ  َّللاه هَ  قُلُوبُِكمْ  فِي يهنَهُ َوزَ  اإْلِ  َواْلِعْصيَانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْيُكمُ  َوَكره

اِشدُوَن. ُهمُ  أُولَئِكَ  ِ  ِمنَ  فَْضاًل  الره ُ  َونِْعَمةً  َّللاه  حبَّب الذين هؤالء: ، قال الطربي:"يقول(5) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوَّللاه
 الراشدون هم أولئك والعصيان والفسوق الكفر إليهم هوكر  ، قلوهبم يف وزيَّنه، اإلميان إليهم هللا

 .(6)احلق" طريق السالكون
يَا أَيَُّها الهِذيَن  وقد وعد هللا سبحانه وتعاىل من نصره ابلنصر والثبات فقال عزوجل:

َ يَنُصْرُكْم َويُثَبِِّْت أَْقدَاَمُكمْ  إِن آَمنُوا  منه أمر سعدي:" هذا ، قال الشيخ عبد الرمحن بن(7) تَنُصُروا َّللاه
 هللا، وجه بذلك والقصد أعدائه، وجهاد إليه، والدعوة بدينه، ابلقيام هللا ينصروا أن للمؤمنني، تعاىل
 والثبات، والطمأنينة ابلصرب قلوهبم على يربط: أي أقدامهم، وثبت هللا نصرهم نلك، فعلوا إنا فإهنم

 الذي أن الوعد، وادق كرمي  من وعد افهذ أعدائهم، على ويعينهم نلك، على أجسامهم ويصرب
 .(8)وغريه" الثبات من النصر، أسباب له وييسر مواله، سينصره واألفعال ابألقوال ينصره

                                                           

 31/534 التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)

 17آية  سورة الحجرات (2)

 17آية  الحجرات( سورة 3)

 4/219 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (4)

 7آية  سورة الحجرات (5)

 22/290 جامع البيانالطبري،  (6)

 7آية  سورة محمد  (7)

  1093ص تيسير الكريم الرحمن، سعدي، عبد الرحمن( ابن 8)
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ُ  يُثَبِِّتُ  وهللا سبحانه يوفق من شاء من عباده للعلم ابحلق والعمل به كما قال تعاىل:  الهِذينَ  َّللاه

ُ  اآْلِخَرةِ َويُِضلُّ  َوفِي الدُّْنيَا اةِ اْلَحيَ  فِي الثهابِتِ  بِاْلقَْولِ  آَمنُوا ُ  الظهاِلِميَن َويَْفعَلُ  َّللاه ، قال ابن  (1) يََشاءُ  َما َّللاه
 وكذا.  القرب يف  اآْلِخَرةِ  َوفِي " الصاحل والعمل ابخلري فيثبتهم الدنيا احلياة أما ":قتادة كثري:" قال

 .(2)السلف" من واحد غري عن روي
 على اإلهلية األقوال فيهم هلم يسر هللا أن هبا آمنوا الذين تثبيت ور:" ومعىنوقال ابن عاش

 إمياهنم يف اثبتني فأوبحوا شك، فيها خيامرهم ومل قلوهبم، إليها اطمأنت حىت دالئلها وإدراك وجهها،
 همفبإلفائ اآلخرة يف وأما ظاهر، الدنيا احلياة يف مرتددين، ونلك غري هبا وعاملني مزعزعني، غري

 َيظهر كثرية  مبظاهر نلك ويكون هلف، وال ندامة تعرتهم فلم ، الدنيا يف علموه مما حنو على األحوال
 3." كلها  األحوال يف املؤمنني غري فتنة فيها وتظهر ، وانسياقاا  قوالا  ابحلق ثباهتم فيها

حلق والسالمة من ومينت هللا تعاىل على رسوله الكرمي ولَّى هللا عليه وسلَّم بنعمة الثبات على ا
، قال  (4)َولَْواَل أَْن ثَبهتْنَاك لَقَْد ِكْدت تَْرَكن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَِلياًل  موافقة الضالني فقال سبحانه:

 متيل أن لقاربت إليهم تركن كدت  لقد موافقتهم عن وعصمناك احلق على ثبتناك أن الشوكاين:"ولوال
ولَّى هللا عليه  أدركته لكن   َشْيئًا قَِلياًل  :  قال وهلذا ، يسريال امليل هو والركون ، ميل أدىن إليهم

 وهذا ، الركون نفس عن فضال ، إليهم الركون مراتب أدىن من يقرب أن من فمنعته وسلَّم العصمة
 .(5)إبجابتهم" هم ولَّى هللا عليه وسلَّم ما أنه على دليل

ب التمسك ابحلق والثبات عليه فقال وبني هللا تعاىل أن القرآن الكرمي من أقوى أسبا
لَهُ  سبحانه: بَِِّك بِاْلَحِقِّ ِليُثَبَِِّت الهِذيَن آَمنُوا َوُهدًى َوبُْشَرىَٰ ِلْلُمْسِلِمينَ  ُروُح اْلقُدُِس ِمن قُْل نَزه ، قال (6) ره

 فال وقت، بعد وقتا عليهم وتواردها آايته نزول عند آمنوا الذين الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" ليثبت
 فإهنم وأيضا الرواسي، اجلبال من أثبت إمياهنم يكون حىت فشيئا شيئا قلوهبم إىل يصل احلق يزال
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 منه خري أو مثله هو مبا أبدله أنه علموا نسخه؛ مث األحكام، من حكما شرع وإنا احلق، أنه يعلمون
 .(1)العقلية" واملناسبة الرابنية للحكمة املناسب هو نسخه وأن هلم،

 املؤمنني إميان لرسوخ بيانٌ  والُبشرى واهلدى التثبيت حبكمة التعليل ل ابن عاشور:" ويفوقا
 .(2)هلم" وبشرى وهداى اليقني بصحة لقلوهبم تثبيت وأنه السامي، الكالم فهم يف آرائهم وسداد

ولَّى هللا  ولرسوله تعاىل هلل االستجابة احلق على الثبات عوامل وأكد القرآن الكرمي أن من
ِ  اْستَِجيبُواْ  آَمنُواْ  الهِذينَ  أَيَُّها يَا:سبحانه وتعاىل هللا عليه وسلَّم فقال ُسولِ  لِلِّ  يُْحيِيُكمْ  ِلَما دََعاُكم إِذَا َوِللره

َ  أَنه  َواْعلَُمواْ   .(3)تُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنههُ  َوقَْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْينَ  يَُحولُ  َّللاِّ
 األبدية احلياة ففيه ونواهي، أوامر من القرآن تضمنه وما للطاعة استجيبوا قال الشوكاين:"املعىن

 أو هللا قول بلغه إنا مسلم كل  على جيب أنه على ابالستجابة األمر هبذا ويستدل السرمدية، والنعمة
 من خالفه ما ويدع كان  ما كائنا  به العمل إىل يبادر أن الشرعية األحكام من حكم يف رسوله قول

 .(4)الرجال" وأقوال الرأي
 به ما اإلنسان إعطاء وهو ، امليت إحياء يشبه ملا مستعار هذا وقال ابن عاشور:" واإلحياء

 الكرمي، واخللق الصحيح ابالعتقاد العقول إانرة من الكمال نلك به ما كل  فيعم اإلنسان، كمال
 الشريفة اخلالل من نلك به يتقوم وما ، واجملتمع الفرد وإوالح الصاحلة األعمال على والداللة

 . حياة العيش أحوال واستقامة ، حياة واحلرية حياة، واالستقالل ، للنفس حياة فالشجاعة العظيمة،
 أمر احلياة هذه معاين من شيء إفادة عن خيلو ولَّى هللا عليه وسلَّم ال الرسول دعاء كان  وملا

ولَّى هللا عليه وسلَّم  الرسول إليه يدعو ملا ابالمتثال األمر تقتضي فاآلية له، ابالستجابة األمة هللا
"  حيييكم ملا"  قيد يكن مل فلذلك األعمال، من عمال طلب أم ، القدوم بطلب حقيقة دعا سواء

 ولَّى هللا عليه وسلَّم ال الرسول فإن كاشف،  قيد هو بل األحوال ببعض الدعوة لتقييد مقصودا
 .(5)هلم" حياة لديه حضورهم ويف إال يدعوهم
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ومن أسباب التمسك ابحلق العلم الصحيح مث العزمية األكيدة على االمتثال والعمل كما قال 
ة   سبحانه:  .(1) َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا يَا يَْحيَىَٰ ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوه

 ألن فالن، عن العلم أخذت:  يقال كما  والتدبر، للتفهم مستعار: قال ابن عاشور:" األخذ
 أي للمالبسة، والباء. والثبات العزمية وهي ، معنوية قوة هبا املراد:  والقوة. اآلخذ يشبه ابلشيء تىناملع

 .(2)اتباعه" على األمة ومحل به العمل على أي. الكتاب على للثبات مالبسا أخذا
 واجتهاد، جبد: أي بقوة؛ الكتاب أيخذ أن هللا قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"أمره

 الكتاب أخذ متام هذا ونواهيه، أبوامره والعمل معانيه، وفهم ألفاظه، حفظ يف الجتهاداب ونلك
 .(3)بقوة"

وقال سبحانه مبينا أثر العمل مبا شرع هللا تعاىل يف التمسك ابحلق والثبات عليه فقال 
 .(4) تَثْبِيتًا َولَْو أَنهُهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لهُهْم َوأََشده  عزوجل:

 هللا لرسول واالنقياد الشرع اتباع من  َولَْو أَنهُهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِهِ  : قال الشوكاين:"قوله
 فال احلق على ألقدامهم تثبيتا وأشد واآلخرة، الدنيا يف هلم خريا نلك لكان وسلم وآله عليه هللا ولى

 .(5)دينهم" أمر يف يضطربون
 وظف ما: أي به يوعظون ما فعلوا لو أهنم أخرب عبد الرمحن بن سعدي:" مث قال الشيخ

 هلم حيصل ما رتب وتكميله ...مث به للقيام نفوسهم ووفروا مهمهم، فبذلوا حبسبه، وقت كل  يف عليهم
 :أمور أربعة وهو به، يوعظون ما فعل على

 من أبووافهم املتصفني راألخيا من لكانوا: أي هلم خريا لكان: قوله يف اخلريية( أحدها)
 نفي يستلزم الشيء ثبوت ألن األشرار؛ وفة بذلك عنهم وانتفى: أي هبا، أمروا اليت اخلري أفعال
 .ضده

 من به قاموا ما بسبب آمنوا الذين يثبت هللا فإن وزايدته، والثبات التثبيت حصول( الثاين)
 والنواهي األوامر يف الفنت ورود عند الدنيا احلياة يف فيثبتهم به، وعظوا مبا القيام هو الذي اإلميان،
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 وعند فعلها، النفس تقتضي اليت الزواجر وترك األوامر لفعل يوفقون ثبات هلم فيحصل واملصائب،
 عليه فينزل. للشكر أو للرضا أو للصرب ابلتوفيق للتثبيت فيوفق. العبد يكرهها اليت املصائب حلول
 .القرب ويف املوت عند الدين، على الثبات له وحيصل بذلك، للقيام هللا من معونة

 ويشتاق أيلفها حىت الشرعية األوامر على يتمرن يزال ال به، أمر مبا القائم العبد فإن وأيضا
 .الطاعات على الثبات على له معونة نلك فيكون أمثاهلا، وإىل إليها

 للروح يكون الذي جلواآل العاجل يف: أي عظيما أجرا لدان من آلتيناهم وإنا: قوله( الثالث)
 .بشر قلب على خطر وال مسعت، أنن وال رأت، عني ال مما املقيم النعيم ومن والبدن، والقلب

 الصراط إىل اهلداية لشرف خصوص، بعد عموم وهذا. مستقيم وراط إىل اهلداية( الرابع) 
 على والفالح عادةالس وتوقف به، والعمل وإيثاره وحمبته ابحلق، للعلم متضمنة كوهنا  من املستقيم،

 .(1)وضري" شر كل  عنه واندفع خري لكل وفق فقد مستقيم، وراط إىل هدي فمن نلك،
من أقوى أسباب التمسك ابحلق  وتعاىل تبارك هللا إىل واللجوء ويقرر القرآن الكرمي أن الدعاء

ن َوَكأَيِِّن: وتعاىل تبارك والثبات عليه كما قال هللا  فِي أََصابَُهمْ  ِلَما َوَهنُواْ  فََما َكثِيرٌ  ِربِِّيُّونَ  َمعَهُ  قَاتَلَ  نهبِيِّ   مِِّ

ِ  َسبِيلِ  ُ  اْستََكانُواْ  َوَما َضعُفُواْ  َوَما َّللاِّ ابِِريَن. يُِحبُّ  َوَّللاِّ  ذُنُوبَنَا لَنَا اْغِفرْ  ربهنَا قَالُواْ  أَن إِاله  قَْولَُهمْ  َكانَ  َوَما الصه

 .(2) َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ أَْقدَاَمنَا  َوثَبِِّتْ  أَْمِرنَا فِي َوإِْسَرافَنَا
ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربهنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا  وقال تعاىل: َولَمه

 .(3) َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 
: ومنها سعدي مبينا الفوائد املستنبطة من هذه اآلايت الكرمية:"قال الشيخ عبد الرمحن بن 

 الكامل واالتكال اإلميانية القوة على وحثهم وتشجيعهم، اجملاهدين تقوية البأس حضور عند ينبغي أنه
 .(4)األعداء" على والنصر الصرب على واإلعانة التثبيت، هللا وسؤال عليه، واالعتماد هللا على

 ولَّى هللا عليه وسلَّم يسأل هللا تعاىل الثبات ويعلم أوحابه نلك الدعاء فعن وهلذا كان النيب
كان رسول هللا ولَّى هللا عليه وسلَّم يعلمنا أن نقول : " اللهم إين :  شداد بن أوس رضي هللا َعنه قال

أسألك الثبات يف األمر، وأسألك عزمية الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك 
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انا وادقاا، وقلباا سليماا، وأعون بك من شر ما تعلم، وأسألك من خري ما تعلم، وأستغفرك مما لسا
 .(1)تعلم، إنك عالم الغيوب"

 مقلب "اي:يقول أن ولَّى هللا عليه وسلَّم يكثر اَّللَّ  رسول كان:قال عنه هللا رضى أنس وعن
، رسول اي: فقلت دينك"، على قليب ثبت القلوب  علينا؟ ختاف فهل به، جئت ومبا ،بك آمنا اَّللَّ

، أواِبع من أوبعني بني القلوب إن "نعم،:قال  .(2)يشاء" كيف  يقلبها اَّللَّ
َوَمثَُل  ومن سبل التمسك ابحلق والثبات عليه اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل كما قال عزوجل:

ِ َوتَثْ  َمْرَضاتِ  الهِذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاءَ  نْ  بِيتًاَّللاه أَنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنهة  بَِرْبَوة  أََصابََها َوابٌِل فَآتَْت أُُكلََها  ِمِّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  ِضْعفَْيِن فَإِن لهْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطل    .(3)  َوَّللاه
 وحيملون هبا، فيصدقون  ُهمُ َوَمثَُل الهِذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَ  :ثناؤه جل بذلك قال الطربي:" يعين

 من نلك غري ويف هللا، سبيل يف واجملاهدين الغزاة من احلاجة أهل هبا ويقوون هللا، سبيل يف عليها
 .مرضاته طلب هللا طاعات

 يف أنفقت فيما إايها هللا بوعد مصدقة موقنة كانت  أنفسهم أن بذلك وعز جل هللا عىن وإمنا
 ، وآراءهم عزمهم ووححت هللا، مرضاة ابتغاء أمواهلم إنفاق يف مفثبتته أنى، وال من بغري طاعته
:  قوله يف التأويل أهل من قال من قال ولذلك. وعدها ما إايها هللا بوعد وتصديقا بذلك، منها يقينا
 َوتَثْبِيتًا ،إايهم هللا مرضاة ابتغاء أمواهلم املنفقني أنفس تثبيت ألن ويقينا؛:  منهم قال ومن وتصديقا 

 .(4)هللا" بوعد وتصديق منها يقني عن كان  إمنا
 أمرا ليس املال ألن النفس؛ يف الطاعة به ترسخ ما أعظم من املال وقال ابن عاشور:" وإنفاق

 أبخالق نفسه يثبت املأمورات تلك أييت والذي الرب، وأفعال ابلصدقة أيمر فاإلميان .النفس على هينا
 .(5)" اإلنفاق تكرير على حتريضا ةاآلي تصري الوجه هذا وعلى اإلميان،
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 الثالث الفصل
 

 ومعامله يف القرآن الكرمي أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية
القــرآن الكــرمي يف بنائــه للشخصــية اإلســالمية املتميــزة مل يكتــف ببيــان األســس الــيت تقــوم عليهــا 

سـب، بـل تنـاول أسـباب االحنـراف البشـري عمـا شـرعه هللا تلك الشخصية الفريـدة وال نكـر معاملهـا فح
تعــاىل للنــاس مــن مــنهج تربــوي متكامــل، وبــني مظــاهر نلــك االحنــراف، حــىت يتحقــق املــنهج املتــوازن يف 
بناء الشخصية اإلسالمية القائم على التحلي ابلفضائل، والتخلي عن الرنائل، فيعرف املكلف ما عليه 

ذر لــه بعــد نلــك جبهــل وال غفلــة، حيــث قــرر القــرآن الكــرمي كــال اجلــانبني  فعلــه، ومــا ينبغــي تركــه، فــال عــ
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غغغغغغغغغغتَِقيَم  كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــاىل يف ســــــــــورة الفاحتــــــــــة:  ُمسم َط ٱلم غغغغغغغغغغَرَٰ غغغغغغغغغغَت  *ٱلصِِّ عَمم َط ٱلهغغغغغغغغغغِذيَن أَنم  ِصغغغغغغغغغغَرَٰ

غغا لِِّيَن  ِهمم َواَل ٱلضه ُضغغوِب َعلَغغيم َمغم غغِر ٱلم ِهمم َغيم الــذين أنعــم هللا ، فبــني أن الصــراط املســتقيم هــو وــراط  (1)َعلَغغيم
تعـــاىل علـــيهم مـــن النبيـــني والصـــديقني والشـــهداء والصـــاحلني، وهـــم الـــذين عرفـــوا احلـــق وعملـــوا بـــه، وهـــو 

 خمالف لسبل املغضوب عليهم والضالني الذين مل يعرفوا احلق، أو مل يعملوا مبا علموا من احلق.
 املبحث األول

 أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية
بناء القرآن لإلنسان، أنه بني أسباب االحنراف عن املنهج الرابين وعن وفات من متام 

املؤمنني اليت يريدها هللا تعاىل من عباده، ونلك ليحذروا منها، ويعملوا على اجتناهبا، وهذا الفصل 
يتناول أهم أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية السوية اليت رمسها القرآن الكرمي وحدد 

 اآلتية: املطالباهتا وخصائصها، ونلك يف مس
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول
 اجلهل 

اجلهل داء عظيم، وشر مستطري، بل هو أساس الشر ومجاعه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
نَساُن إِنههُ َكاَن َظلُوًما َجُهواًل تعاىل: "ومجاع الشر اجلهل والظلم قال هللا سورة، إىل آخر ال .(2)َوَحَملََها اإْلِ

ونكر التوبة لعلمه سبحانه وتعاىل أنه ال بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، مث يتوب هللا 

                                                           

 7-6اآليات  سورة الفاتحة( 1)

 72آية  سورة اْلحزاب( 2)
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على من يشاء، فال يزال العبد املؤمن دائماا يتبني له من احلق ما كان جاهالا به، ويرجع عن عمل كان 
 .(1)ظاملاا فيه"

على أربعة أركان: اجلهل، والظلم، قال ابن القيم:"ومنشأ مجيع األخالق السافلة وبناؤها 
، والشهوة، والغضب. فاجلهل يريه احلسن يف وورة القبيح، والقبيح يف وورة احلسن، والكمال نقصاا 

 .(2)"والنقص كماالا 
يشمل ما شرعه هللا تعاىل لعباده  كلياا   مفهوماا  ــ كما تقدم ــوإنا كانت الشخصية اإلسالمية 

الق سامية، فإن من أعظم أسباب االحنراف عن تلك الشخصية املؤمنني من عقائد كاملة، وأخ
الفريدة هو اجلهل مبا شرعه هللا تعاىل، أو العمل خبالف ما يعلمه املرء من نلك، وهذا ما سيتناوله 

 اآلتية: املسائليف  املطلبهذا 
 :يف اللغة  تعريف اجلهلاملسألة األوىل:

 أوالن:قال ابن فارس:") جهل ( اجليم واهلاء والالم 
 أحدمها خالف العلم، واآلخر اخلفة وخالف الطمأنينة.

 فاألول اجلهل نقيض العلم. ويقال للمفازة اليت ال علم هبا جمهل.
والثاين قوهلم للخشبة اليت حيرك هبا اجلمر جمهل. ويقال استجهلت الريح الغصن، إنا حركته 

 .(3)واجملهلة: األمر الذي حيملك على اجلهل".فاضطرب
ن منظور:" جهل: اجلهل: نقيض العلم، وقد جهله فالن جهال وجهالة وجهل عليه. قال اب

وجتاهل: أظهر اجلهل ، وليس به، واستجهله: عده جاهال واستخفه أيضا. والتجهيل: أن تنسبه إىل 
، وجهل هبذا األمر. واجلهالة: أن تفعل فعال بغري اجلهل، وجهل فالن حق فالن، وجهل فالن علي  

 .(4)العلم"
 اجلهل يف االصطالح:املسألة الثانية: تعريف 
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قال اجلرجاين:"اجلهل: هو اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه، واعرتضوا عليه أبن اجلهل 
 .(1)قد يكون ابملعدوم، وهو ليس شيء، واجلواب عنه أنه شيء يف الذهن"

لى سبيل الذم، قال الراغب:"واجلاهل اترة يذكر على سبيل الذم، وهو األكثر، واترة ال ع
،أي: من ال يعرف حاهلم، وليس يعين املتخصص ابجلهل (2)التهعَفُّفِ  ِمنَ  يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاءَ حنو:

 .(3)املذموم"
 :أنواع اجلهل املسألة الثالثة:

 قال الراغب: "اجلهل على ثالثة أضراب:
لك بعض املتكلمني معىن األول: هو خلو النفس من العلم وهذا هو األول، وقد جعل ن

 مقتضياا لألفعال اخلارجة عن النظام كما جعل العلم معىن مقتضياا لألفعال اجلارية على النظام.
 والثاين: اعتقاد الشيء خبالف ما هو عليه.

والثالث: فعل الشيء خبالف ما حقه أن يفعل سواء، اعتقد فيه اعتقاداا وحيحاا أم فاسداا  
ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ ى نلك قوله تعاىل: كتارك الصالة عمداا، وعل هِخذُنَا ُهُزواً قَاَل أَُعوذُ بِاللِّ ، (4)أَتَت

 .(5)"(6)فَتَبَيهنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالَةفجعل فعل اهلزؤ جهالا، وقوله تعاىل: 
 وهو على نوعني أيضا بسيط ومركب.

أن يـُْعَلَم، واملركب: هو اعتقاد جازم غري مطابق للواقع فالبسيط: عدم العلم عما من شأنه 
 وقال بعضهم: أوحاب اجلهل البسيط كاألنعام لفقدهم ما به ميتاز اإلنسان عنها بل هو أضل.

 ؛ لذلك مثالا بقوله: فإن من مل يعلم احلق فهو جاهل جهالا (1)-رمحه هللا-ويضرب شيخ اإلسالم 
ابحلق أو غري عامل فهو  ، فإن قال خالف احلق عاملاا مركباا  جهالا  ، فإن اعتقد خالفه فهو جاهلبسيطاا 

ً جاهل أيضا كما قال تعاىل:  .(2)َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلما
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 ".(3):"إنا كان أحدكم وائما فال يرفث وال يفسق وال جيهلولَّى هللا عليه وسلَّم وقال النيب
ـــــة، وجهـــــل عمـــــل وغـــــي، وكالمهـــــا لـــــه قـــــال ابـــــن القـــــيم:" اجلهـــــل نوعـــــا ن: جهـــــل علـــــم ومعرف

، فضـــــــده يوجـــــــب ظلمـــــــة ويوقـــــــع وأنســـــــاا  ظلمـــــــة ووحشـــــــة يف القلـــــــب، وكمـــــــا أن العلـــــــم يوجـــــــب نـــــــوراا 
ورا وهــــــدى وحيــــــاة، ومســــــى ضــــــده ــــــــوله نـــــــــوحشــــــة، وقــــــد مســــــى هللا تعــــــاىل العلــــــم الــــــذي بعــــــث بــــــه رس

ُ َوِلغغغيُّ الهغغغذِ ، قـــال تعـــاىل:وضـــالالا  واتا ـة ومـــــــــظلم غغغنَ  يَن آَمنُغغغوا يُْخغغغِرُجُهمَّللاه َوالهغغغِذيَن  إِلَغغغى النُّغغغوِر  الظُّلَُمغغغاتِ  ِمِّ

غغغَن النُّغغغوِر إِلَغغغى أََوَمغغغْن َكغغغاَن َمْيتًغغغا ، وقـــال تعـــاىل:(4)الظُّلَُمغغغاتِ  َكفَغغغُروا أَْوِليَغغغاُؤُهُم الطهغغغاُغوُت يُْخِرُجغغغونَُهم ِمِّ

لَُماِت لَْيَس بَِخاِرج  ِمْنَها لنهاِس ا فِي فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِهِ 
َكَمْن َمثَلُهُ فِي الظُّ

(5)(6). 
ومن أنواع اجلهل أيضا عدم العلم ابحلق، وعدم العمل به،يقول ابن القيم:"اجلهل نوعان: عدم 

 .(7)العلم ابحلق النافع وعدم العمل مبوجبه ومقتضاه فكالمها جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة"
 
 
 

 :ذم القرآن الكرمي للجهل واجلاهلني: الرابعة سألة امل       
، واجلهل أبحكام الشريعة على وجه اخلصوص من األمور عموماا  ـوهو عدم العلم ـ ـاجلهل ـ

املذمومة اليت هلا آاثر خطرية على األفراد واجملتمعات، وقد جاءت نصوص كثرية يف نم اجلهل 
 والتحذير من آاثره، منها:

 .(8)السَِّعيرِ  فِي أَْصَحابِ  نَْعِقُل َما ُكنَّا أَوْ  َوقَالُوا َلْو ُكنَّا نَْسَمعُ قوله تعاىل: -1

                                                                                                                                                                                     

 77ص اقتضاء الصراط المستقيم( 1)

 63آية  سورة الفرقان( 2)

واللفظ (1904حديث رقم) ،327،صأخرجه البخاري كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم( 3)

  (1151حديث رقم: ) ،275، صالصائم، ومسلم كتاب الصيام باب حفظ لسان له

 257آية  سورة البقرة( 4)

 122آية  اْلنعام(  سورة 5)

 3/162 مدارج السالكين( ابن القيم، 6)

 بتصرف يسير 469/ 1: مدارج السالكين( ابن القيم، 7)

 10آية  لكسورة الم( 8)
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قال ابن القيم:" إن هللا تعال ووف أهل النار ابجلهل، أخرب أنه سد عليهم طريق العلم، مث 
هبما أهنم كانوا ال يسمعون وال يعقلون، والسمع والعقل مها أول العلم و  نكر اآلية وقال:"فأخربوا

 .(1)ينال"
نَ  َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًراوقال سبحانه: -2 نِس  ِمِّ الَّ يَْفقَُهوَن بَِها  لَُهْم قُلُوب   اْلِجِنِّ َواإْلِ

ئَِك َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضل  َولَُهْم أَْعيُن  الَّ يُْبِصُروَن بَِها َوَلُهْم آذَان  الَّ يَْسَمعُوَن بَِها  ئَِك ُهُم   أُولََٰ أُولََٰ

 .(2)اْلغَافِلُونَ 
قال ابن القيم:" فأخرب سبحانه أهنم مل حيصل هلم علم من جهة من جهات العلم الثالث وهي 
العقل والسمع والبصر، فقد ووف سبحانه أهل الشقاء بعدم العلم، وشبههم ابألنعام اترة، واترة 

نعام، واترة جعلهم شر الدواب عنده،واترة ابحلمار الذي حيمل األسفار، واترة جعلهم أضل من األ
جعلهم أمواات غري أحياء، واترة أخرب أهنم يف ظلمات اجلهل والضالل، واترة أخرب أن على قلوهبم أكنة 
ويف آناهنم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة، وهذا كله يدل على قبح اجلهل ونم أهله وبغضه هلم، كما أنه 

 .(3)هم "حيب أهل العلم وميدحهم ويثين علي
 
 
 
 
م  اْلبُْكُم الَِّذيَن ال يَْعِقلُونَ  ِعْندَ  إِنَّ َشرَّ الدََّواِبِّ وقال سبحانه: -3 ِ الص   .(4)َّللاَّ

قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: إن شر ما دب على األرض من خلق هللا عند هللا، الذين 
عنه إن نطقوا به، الذين ال يعقلون  يصمون عن احلق لئال يستمعوه، فيعتربوا به ويتعظوا به، وينكصون

 .(5)عن هللا أمره وهنيه، فيستعملوا هبما أبداهنم"
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قال ابن القيم:"أخرب سبحانه أن اجلهال شر الدواب عنده على اختالف أونافها من احلمري 
والسباع والكالب واحلشرات وسائر الدواب، فاجلهال شر منهم، وليس على دين الرسل أضر من 

 .(1)هم أعداؤهم على احلقيقة"اجلهال، بل 
فقال سبحانه لنوح عليه  ،اءه من اجلهل والعمل بهـــوقد أعاذ هللا تعاىل أنبي -4

 . (2)اْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  إِنِِّي أَِعُظَك أَن تَُكونَ السالم:
أي: أهناك عن هذا السؤال، وأحذرك لئال تكون، أو كراهية أن تكون من قال القرطيب:"

آلمثني. وقيل: املعىن أرفعك أن تكون من اجلاهلني. قال ابن العريب:" وهذه زايدة من اجلاهلني؛ أي ا
 .(3)عن مقام اجلاهلني، ويعليه هبا إىل مقام العلماء والعارفني" هللا وموعظة يرفع هبا نوحاا 

تكون به من الكاملني، وتنجو به  ين أعظك وعظاا إسعدي:"أي:شيخ عبد الرمحن بن قال ال
 .(4)اهلني"من وفات اجل

َوأَُكْن ِمَن  َوإِاله تَْصِرْف َعنِِّي َكْيدَُهنه أَْصُب إِلَْيِهنه ودعا يوسف عليه السالم ربه فقال:

 .(5)اْلَجاِهِلينَ 
ال  أي: ممن يرتكب اإلمث ويستحق الذم، أو ممن يعمل عمل اجلهال؛ ودل هذا على أن أحداا 

 .(6)على قبح اجلهل والذم لصاحبه ميتنع عن معصية هللا إال بعون هللا؛ ودل أيضا
هِخذُنَا ُهُزواً قَاَل أَُعوذُ واستعان موسى عليه السالم بربه من اجلهل كما قال تعاىل: ِ  قَالُواْ أَتَت بِاللِّ

 .(7)أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 
ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ  أَُعوذُ :قال ابن عاشور:" وقول موسى ألنه ال  ؛ربؤ وتنزه عن اهلزءت بِاللِّ

مع استخفاف واحتقار للممزوح معه  ألن يف اهلزء مزحاا  ؛يليق ابلعقالء األفاضل فإنه أخص من املزح
ولذا تربأ منه موسى  ؛على أن املزح ال يليق يف اجملامع العامة واخلطابة، على أنه ال يليق مبقام الرسول
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 507ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن4)

 33آية  سورة يوسف( 5)

 9/162 الجامعالقرطبي،( 6)

 67آية  سورة البقرة( 7)
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ي املزح بنفي ملزومه، وابلغ يف التنزه بقوله أعون ابهلل أي أبن نفى أن يكون من اجلاهلني كناية عن نف
ألن العيان ابهلل أبلغ كلمات النفي فإن املرء ال يعون ابهلل إال إنا أراد التغلب على أمر عظيم ال  ؛منه

 .(1)يغلبه إال هللا تعاىل"
ِ أَْن أَُكو أَُعوذُ وقال القرطيب:" فأجاهبم موسى عليه السالم بقوله: ألن  ؛َن ِمَن اْلَجاِهِلينَ بِاللِّ

اخلروج عن جواب السائل املسرتشد إىل اهلزء جهل، فاستعان منه عليه السالم؛ ألهنا وفة تنتفي عن 
األنبياء. واجلهل نقيض العلم. فاستعان من اجلهل، كما جهلوا يف قوهلم: أتتخذان هزؤا " ملن خيربهم 

 .(2)عن هللا تعاىل"
ُ عن اجلهل ولوازمه فقال سبحانه:ولَّى هللا عليه وسلَّم  وهنى هللا تعاىل نبيه حممداا  َولَْو َشاَء َّللاه

 .(3)لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهدَىَٰ فاََل تَُكونَنه ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

( جيوز أن يكون من اجلهل الذي هو ضد العلم، كما يف قوله اْلَجاِهِلينَ قال الطاهر:" واملراد بـ )
، وهو ما محل عليه املفسرون هنا، وجيوز أن (4)اْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  إِنِِّي أَِعُظَك أَن تَُكونَ  لنوح  تعاىل خطاابا 

َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك  إبعراضهم. وهو أنسب بقوله: يكون من اجلهل ضد احللم، أي ال تضق ودراا 

ومجلة  إِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهمْ وَ  .وإرادة كال املعنيني ينتظم مع مفاد اجلملتني: مجلة إِْعَراُضُهمْ 
  َٰلََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهدَى ُ للكالم السابق فاملعىن: فال يكرب  . ومع كون هذه اجلملة تذييالا َولَْو َشاَء َّللاه

 أبن هللا لو شاء جلمعهم على اهلدى. ، وأيضا فكن عاملاا عليك إعراضهم وال تضق به ودراا 
أبمر من علم احلقيقة خيتص حبالة خاوة ولَّى هللا عليه وسلَّم  ن هللا تعاىل لرسولهوهذا إنباء م

 فال يطرد يف غري نلك من مواقف التشريع.

وألن يف  ؛وإمنا عدل عن األمر ابلعلم ألن النهي عن اجلهل يتضمنه فيتقرر يف الذهن مرتني
ال للمتعلم: ال تنس هذه املسألة. على استحضار العلم به، كما يق النهي عن اجلهل بذلك حتريضاا 

كما تومهه مجع من املفسرين، ولَّى هللا عليه وسلَّم   وليس يف الكالم هني عن شيء تلبس به الرسول
 .(5)ونهبوا فيه مذاهب ال تستبني"

                                                           

 1/584 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 1)

 1/417 الجامع، القرطبي( 2)

 35آية  سورة اْلنعام( 3)

   35 آية  سورة اْلنعام( 4)

 7/206 التحرير والتنوير ،ابن عاشور( 5)
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واجلهل هو السمة العامة للمشركني والعاصني والغافلني، كما أخربان ربنا تبارك وتعاىل  -5
 ء عليهم السالم ألقوامهم:عن حماورة األنبيا

القُوا َربِِِّهْم َولَِكنَِِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُونَ نوح عليه السالم لقومه:فقال   .(1)إِنهُهم مُّ
ولكين، أيها القوم، أراكم قوما جتهلون الواجب  نوح عليه السالم[ :]أي قال الطربي:"يقول

طرد الذين آمنوا لك من جهلكم سألتموين أن أعليكم من حق هللا، والالزم لكم من فرائضه. ولذ
 .(2)"ابهلل

سعدي:" ولكين أراكم قوما جتهلون حيث أتمرونين، بطرد أولياء شيخ عبد الرمحن بن الوقال 
ألهنم أتباعه، وحيث استدللتم على بطالن احلق بقولكم: إين  ؛هللا، وإبعادهم عين. وحيث رددمت احلق

 .(3)ن فضل"بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم م
 .(4) َوأُبَِلِّغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكنِِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُونَ وقال هود عليه السالم لقومه:

قال الطاهر:"أي: ولكنكم جتهلون وفات هللا وحكمة إرساله الرسل، فتحسبون أن الرسل 
 .(5)لهم يف الرغائب"وسائط إلهناء اقرتاح اخللق على هللا أن يريهم العجائب ويساج

َجاَل َشْهَوةً وقال لوط لقومه:  . (6)بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ  دُوِن النَِِّساء ِمِّن أَئِنهُكْم لَتَأْتُوَن الِرِّ
قال الطربي:" يقول: ما نلك منكم إال أنكم قوم سفهاء جهلة بعظيم حق هللا عليكم، 

 .(7)فخالفتم لذلك أمره، وعصيتم رسوله "
 .(8)ل ابن كثري:" أي: ال تعرفون شيئا ال طبعا وال شرعا"وقا

قَالُواْ يَا كما قال سبحانه:  على قومه ملا طلبوا إهلا غري هللا تعاىل عليه السالم موسى وأنكر

 .(1)ُموَسى اْجعَل لهنَا إِلَـهاً َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنهُكْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ 

                                                           

 29آية  سورة هود( 1)

 15/301 جامع البيانالطبري، ( 2)

 504ص  تيسير الكريم الرحمن، د الرحمن( ابن سعدي، عب3)

 23آية  سورة اْلحقاف( 4)

 27/48 التحرير والتنوير ،ابن عاشور( 5)

 55آية  سورة النمل( 6)

 19/481 جامع البيانالطبري، ( 7)

 3/368 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 8)
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 .(2)هلون عظمة هللا وجالله، وما جيب أن ينزه عنه من الشريك واملثيل"قال ابن كثري:" أي: جت
قال الطاهر:" أجاب موسى كالمهم، وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله إنكم قوم جتهلون؛ ألن 

 نلك هو املناسب حلاهلم.
واملراد جهلهم مبفاسد عبادة األونام، وكان ووف موسى إايهم ابجلهالة مؤكدا ملا دلت عليه 

ملة االمسية من كون اجلهالة وفة اثبتة فيهم وراسخة من نفوسهم، ولوال نلك لكان هلم يف ابدئ اجل
النظر زاجر عن مثل هذا السؤال، فاخلرب مستعمل يف معنييه: الصريح والكناية، مكىن به عن التعجب 

 من فداحة جهلهم.
وعمومها فيهم حبيث ويف احلكم ابجلهالة على القوم كلهم أتكيد للتعجب من حال جهالتهم 

ال يوجد فيهم من يشذ عن هذا الووف مع كثرهتم، وألجل هذه الغرابة أكد احلكم )إبن(؛ ألن شأنه 
 .(3)أن يرتدد يف ثبوته السامع"

وبني عز وجل أن حال أغلب الناس هو اجلهل والظلم والضالل إال من وفقه هللا  -6
 تعاىل لإلميان واهلداية:
أَْن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن  َرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السهَماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْينَ إِنها عَ  فقال سبحانه:

ْنَسانُ   .(4) إِنههُ َكاَن َظلُوًما َجُهواًل  ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِ
يع معاين قال الطربي:"وأوىل األقوال يف نلك ابلصواب إنه عين ابألمانة يف هذا املوضع: مج

بعض معاين  َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ األماانت يف الدين وأماانت الناس ونلك أن هللا مل خيص بقوله:
 .(5)األماانت ملا ووفنا"

: بعضه أنه قصر يف الوفاء حبق ما حتمله تقصرياا   َكاَن َظلُوًما َجُهواًل  وقال الطاهر:" فمعىن 
ه عن تفريط يف األخذ أبسباب الوفاء وهو املعرب عنه من عمد وهو املعرب منه بووف ظلوم، وبعض

 بكونه جهوال، فظلوم مبالغة يف الظلم، وكذلك جهول مبالغة يف اجلهل.

                                                                                                                                                                                     

 138آية  سورة اْلعراف( 1)

 2/243 تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير( 2)

 باختصار10/82 التحرير والتنويرابن عاشور،( 3)

 72آية  سورة اْلحزاب( 4)

 20/343 جامع البيان، الطبري( 5)
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والظلم: االعتداء على حق الغري وأريد به هنا االعتداء على حق هللا امللتزم له بتحمل األمانة، 
 وهو حق الوفاء ابألمانة.

 علمه، واملراد به هنا انتفاء علم اإلنسان مبواقع الصواب فيما واجلهل: انتفاء العلم مبا يتعني
 حتمل به.

، أي يف عدم الوفاء ابألمانة؛ ألنه إجحاف بصاحب أي: ظلوماا  جهوالا  فقوله إنه كان ظلوماا 
يف عدم تقدير قدر إضاعة األمانة من املؤاخذة املتفاوتة املراتب يف  احلق يف األمانة أاي كان، وجهوالا 

ألن اإلنسان مل حيمل األمانة ابختياره بل فطر على  ؛ة هبا، ولوال هذا التقدير مل يلتئم الكالمالتبع
 .حتملها 

يف فطرته، أي يف طبع الظلم، واجلهل فهو معرض هلما ما مل  جهوالا  وجيوز أن يراد ظلوماا 
 ها يعصمه وازع الدين، فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثري من الناس األمانة اليت محل

ابإلنسان الكافر  على اإلنسان وجتعل عمومه خمصوواا  ولك أن جتعل ضمري ) إنه ( عائداا 
 .(1)ختصيصا ابلعقل لظهور أن الظلوم اجلهول هو الكافر"

 واملؤمنني ابإلعراض عن اجلاهلني:صلَّى هللا عليه وسلَّم  وقد أمر هللا تعاىل نبيه -7
 .(2)اْلَجاِهِلينَ  َعنِ  اْلعُْرِف َوأَْعِرضْ ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِ  فقال تعاىل:

أن يعرض عمن جهل. ونلك وإن  ولَّى هللا عليه وسلَّم  قال الطربي:" أمر من هللا تعاىل نبيه
كان أمرا من هللا لنبيه، فإنه أتديب منه عز نكره خللقه ابحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم، ال 

، وال ابلصفح عمن كفر ابهلل وجهل وحدانيته، وهو ابإلعراض عمن جهل الواجب عليه من حق هللا
 للمسلمني حرب.

، ودله ولَّى هللا عليه وسلَّمونقل عن قتادة أنه قال عن اآلية:" أخالق أمر هللا هبا نبيه 
 .(3)عليها"

                                                           

 23/130 التحرير والتنوير ،ابن عاشور( 1)

 199آية  سورة اْلعراف( 2)

 13/332 جامع البيان ،الطبري( 3)
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احلض على التعلق ابلعلم، واإلعراض عن  اْلَجاِهِلينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  وقال القرطيب:" ويف قوله:
الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة اجلهلة األغبياء، وغري نلك من األخالق احلميدة  أهل

 .(1)واألفعال الرشيدة"
ً وقال سبحانه عن وفات عباد الرمحن:  .(2)َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلما

م عليه مبثله، بل يعفون ويصفحون، وال قال ابن كثري:"أي: إنا سفه عليهم اجلهال ابلسيئ، مل يقابلوه
 .(3)حلما" ال تزيده شدة اجلهل عليه إالولَّى هللا عليه وسلَّم يقولون إال خريا، كما كان رسول هللا 

وقال الطربي:"يقول:وإنا خاطبهم اجلاهلون ابهلل مبا يكرهونه من القول، أجابوهم ابملعروف 
أنه قال: حلماء، وإن جهل عليهم مل جيهلوا. وعن  سنمن القول، والسداد من اخلطاب، ونقل عن احل

ً جماهد  .(4)قال: سدادا من القول" َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلما
لَنَغغغغغغا أَْعَمالُنَغغغغغغا َولَُكغغغغغغْم أَْعَمغغغغغغالُُكْم َسغغغغغغاَلٌم َعلَغغغغغغْيُكْم اَل نَْبتَِغغغغغغغي  وقــــــال ســــــبحانه عــــــن املــــــؤمنني:

 .(5)اْلَجاِهِلينَ 
وا بِاللهْغِو  لقرطيب:" مث مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو ؛ كما قال تعاىل:قال ا َوإِذَا َمرُّ

وا ِكَراًما ، أي: إنا مسعوا ما قال هلم املشركون من األنى والشتم أعرضوا عنه؛ أي مل يشتغلوا به (6)َمرُّ
َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا  أي: متاركة؛ مثل قوله:  ُكمْ لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَيْ  وقالوا 

 ً أي: أمنا لكم منا فإان ال حناربكم، وال نسابكم،   َساَلٌم َعلَْيُكمْ  أي لنا ديننا ولكم دينكم (7)َساَلما
أي: ال نطلبهم  اِهِلينَ اَل نَْبتَِغي اْلجَ  وليس من التحية يف شيء. قال الزجاج: وهذا قبل األمر ابلقتال.

 .(8)للجدال واملراجعة واملشامتة"

                                                           

 9/308 الجامع ،القرطبي( 1)

 63آية  سورة الفرقان( 2)

 3/324 تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير( 3)

 19/295 جامع البيان، الطبري( 4)

 55آية  سورة القصص( 5)

 72آية  سورة الفرقان( 6)

 63آية  سورة الفرقان( 7)

 13/274 الجامعالقرطبي، ( 8)
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دل القرآن الكرمي يف مواضع عدة وأبساليب شىت على أن اجلهل ابهلل وبدينه وجبزائه  وقد -8
 حيمل اإلنسان على الكفر واملعاوي والبدع واألخالق السيئة:

تنع أن يصدر معه ما قال شيخ اإلسالم:"وسبب نلك أن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب مي
خيالفه من قول أو فعل، فمىت ودر خالفه فال بد من غفلة القلب عنه، أو ضعف القلب عن مقاومة 

 .(1)ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصري جهالا هبذا االعتبار"
 فمن اآلايت الكرمية اليت تؤكد هذه احلقيقة:

ِ قول هللا تعاىل: -1  .(2) تَأُْمُرونِِّي أَْعبُُد أَي َها اْلَجاِهلُونَ قُْل أَفَغَْيَر َّللاَّ
سعدي:" قل اي أيها الرسول هلؤالء اجلاهلني، الذين دعوك إىل شيخ عبد الرمحن بن قال ال

عبادة غري هللا: أفغري هللا أتمروين أعبد أيها اجلاهلون أي: هذا األمر ودر من جهلكم، وإال فلو كان 
الكامل من مجيع الوجوه، مسدي مجيع النعم، هو املستحق للعبادة، دون من  لكم علم أبن هللا تعاىل 

كان انقصا من كل وجه، ال ينفع وال يضر، مل أتمروين بذلك، ونلك ألن الشرك ابهلل حمبط لألعمال، 
 .(3)مفسد لألحوال"

قال الطاهر:" ونداؤهم بووف اجلاهلني تقريع هلم بعد أن ووفوا ابخلسران ليجمع هلم بني 
 نقص اآلخرة ونقص الدنيا.

فعموا عن  واجلهل هنا ضد العلم ألهنم جهلوا داللة الدالئل املتقدمة، فلم تفد منهم شيئاا 
دالئل الوحدانية اليت هي مبرأى منهم ومسمع، فجهلوا داللتها على الصانع الواحد، ومل يكفهم هذا 

 م.احلظ من اجلهل حىت تدلوا إىل حضيض عبادة أجسام من الصخر األو
وحذف مفعول ) اجلاهلون ( لتنزيل الفعل منزلة الالزم، كأن اجلهل وار هلم سجية فال 
يفقهون شيئا فهم جاهلون مبا أفادته الدالئل من الوحدانية، اليت لو علموها ملا أشركوا، وملا دعوا النيب 

أطمعهم أن يصرفوا  إىل اتباع شركهم، وهم جاهلون مبراتب النفوس الكاملة جهالا ولَّى هللا عليه وسلَّم 
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عن التوحيد، وأن يستزلوه خبزعبالهتم وإطماعهم إايه أن يعبدوا هللا، إن هو ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب 
 .(1)"شاركهم يف عبادة أونامهم، حيسبون الدين مساومة ومغابنة وتطفيفاا 

ُ أََمَرنَا بَِهاَوِإذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَ وقال هللا تعاىل:  -2 قُْل  ْيَها آبَاَءنَا َوَّللاَّ

َ اَل يَأُْمُر ِباْلفَْحَشاءِ  ِ َما اَل تَْعلَُمونَ  إِنَّ َّللاَّ  .(2)أَتَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ
قال القرطيب:" الفاحشة هنا يف قول أكثر املفسرين طوافهم ابلبيت عراة. وقال احلسن: هي 

ُ أََمَرنَا  قليدهم أسالفهم، وأبن هللا أمرهم هبا. وقال احلسن:الشرك والكفر. واحتجوا على نلك بت َوَّللاه

َ اَل يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاءِ   قالوا: لو كره هللا ما حنن عليه لنقلنا عنه.  بَِها بني أهنم متحكمون،   قُْل إِنه َّللاه
  .(3)"وال دليل هلم على أن هللا أمرهم مبا ادعوا

َ اَل يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاءِ   قال الطاهر:" فقوله: نقض لدعواهم أن هللا أمرهم هبا أي   قُْل إِنه َّللاه
ألن هللا متصف ابلكمال فال  ؛بتلك الفواحش، وهو رد عليهم، وتعليم هلم، وإفاقة هلم من غرورهم

 ال أيمر أيمر مبا هو نقص مل يرضه العقالء وأنكروه، فكون الفعل فاحشة كاف يف الداللة على أن هللا
به؛ ألن هللا له الكمال األعلى، وما كان اعتذارهم أبن هللا أمر بذلك إال عن جهل، ولذلك وخبهم هللا 
ابالستفهام التوبيخي بقوله: أتقولون على هللا ما ال تعلمون أي ما ال تعلمون أن هللا أمر به، فحذف 

م بذلك إن ال مستند هلم فيه، وإمنا قالوهعن املفعول لداللة ما تقدم عليه، ألهنم مل يعلموا أن هللا أمره
 .(4)جمرد التوهم، وألهنم مل يعلموا أن هللا ال يليق جبالله وكماله أن أيمر مبثل تلك الرنائل"

ِ  َوَجعَلُواهللا تبارك وتعايل: وقال -3 َوَخَرقُوا لَهُ  َوَخلَقَُهمْ  اْلِجنَّ  ُشَرَكاءَ  لِِلَّ

ا يَِصفُونَ  َوتَعَالَىَٰ  ُسْبَحانَهُ  م  بِغَْيِر ِعلْ  َوبَنَات   بَنِينَ   .(5)َعمَّ
ينبه به تعاىل على ضالل من   بِغَْيِر ِعْلم   َوبَنَات   َوَخَرقُوا لَهُ بَنِينَ  قال ابن كثري:" وقوله تعاىل:

، كما يزعم من قاله من اليهود يف العزير، ومن قال من النصارى يف ضل يف ووفه تعاىل أبن له ولداا 
 .كبرياا   كما قال املشركون من العرب يف املالئكة: إهنا بنات هللا، تعاىل هللا عما يقولون علواا املسيح و 
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أي: واختلقوا وائتفكوا، وخترووا وكذبوا، كما قاله علماء   َوَخَرقُوا ومعىن قوله تعاىل:
 يعين: أهنم خترووا.  َوَخَرقُوا السلف. قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس:

قال: جعلوا له بنني وبنات. وقال   بِغَْيِر ِعْلم   َوبَنَات   َوَخَرقُوا لَهُ بَنِينَ  لعويف عنه:وقال ا
قال: كذبوا. وكذا قال احلسن. وقال الضحاك: وضعوا، وقال  َوبَنَات   َوَخَرقُوا لَهُ بَنِينَ  جماهد:

 ".(1)السدي: قطعوا
ء يف عبادهتم إايه، وهو املنفرد خبلقهم بغري قال الطربي:"فتأويل الكالم: وجعلوا هلل اجلن شركا

، يقول: وخترووا هلل كذاب، فافتعلوا له بنني وبنات َوبَنَات   َوَخَرقُوا لَهُ بَنِينَ  شريك وال معني وال ظهري 
أن يكون له  ابهلل وبعظمته، وأنه ال ينبغي ملن كان إهلاا  بغري علم منهم حبقيقة ما يقولون، ولكن جهالا 

 .(2)ات وال واحبة، وال أن يشركه يف خلقه شريك"بنون وبن
ُ َولًَداويقول تعاىل: -4 ِعْلم  َواَل ِِلََبائِِهْم  ِمنْ  َما لَُهْم بِهِ  َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ

 .(3)أَْفَواِهِهْم إِْن يَقُولُوَن إِالَّ َكِذبًا ِمنْ  َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرجُ 
نعبد املالئكة، وهم بنات  :"قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب يف قوهلم: حننقال ابن كثري

 .(4)أي: أسالفهم"َواَل آِلَبَائِِهمْ أي: هبذا القول الذي افرتوه وائتفكوه من علمِعْلم   ِمنْ  َما لَُهْم بِهِ هللا.
ال جيوز أن يكون له  قال الطربي:" وإمنا معىن الكالم: ما هلؤالء القائلني هذا القول ابهلل إنه

 .(5)"ولد من علم، فلجهلهم ابهلل وعظمته قالوا نلك
ا فَعَْلتُم بِيُوُسفَ  َعِلْمتُم َهلْ  قَالَ وقال يوسف عليه السالم إلخوته: -5 َوأَِخيِه إِْذ أَنتُْم  مَّ

 . (6)َجاِهلُونَ 
 وقت أخذهم ليوسف، غري يف دليل على أهنم كانوا وغاراا  إِْذ أَنتُْم َجاِهلُونَ  قال القرطيب:" 

أنبياء؛ ألنه ال يووف ابجلهل إال من كانت هذه وفته ؛ ويدل على أنه حسنت حاهلم اآلن؛ أي 
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فعلتم نلك إن أنتم وغار جهال؛ قال معناه ابن عباس واحلسن؛ ويكون قوهلم: وإن كنا خلاطئني على 
 .(1)ول إليه العاقبة"ؤ وقيل: جاهلون مبا تألهنم كربوا ومل خيربوا أابهم مبا فعلوا حياء وخوفا منه.  ؛هذا

ِ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن الس وَء بَِجَهالَة  :وقال سبحانه -6 ،وقال (2)إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

 .(3)ِحيم  بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُور  رَ  ِمنْ  َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجَهالَة  ثُمَّ تَابَ  َمنْ  أَنَّهُ تعالى:
قال القرطيب:" يعم الكفر واملعاوي؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل حىت ينزع عن معصيته. 

كانت أو   على أن كل معصية فهي جبهالة، عمداا ولَّى هللا عليه وسلَّم قال قتادة: أمجع أوحاب النيب 
أهنما قاال: ؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك وجماهد والسدي، وروي عن الضحاك وجماهد جهالا 

 اجلهالة هنا العمد.

وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد اخلاوة هبا اخلارجة عن طاعة هللا. وهذا القول 
 جار مع قوله تعاىل: إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو.

وقال الزجاج: يعين قوله جبهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل: جبهالة أي ال 
 .(4)علمون كنه العقوبة؛ نكره ابن فورك. قال ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه "ي

قال الطربي:" وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية، قول من قال: عملهم السوء هو اجلهالة اليت 
جهلوها، عامدين كانوا لإلمث، أو جاهلني مبا أعد هللا ألهلها، ونلك أنه غري موجود يف كالم العرب 

به أنه جاهل بقدر منفعته ومضرته، فيقال:  مية العامد للشيء: " اجلاهل به " إال أن يكون معنياا تس
 بقدر مبلغ نفعه وضره، قاوداا  "هو به جاهل " على معىن جهله مبعىن نفعه وضره. فأما إنا كان عاملاا 

ء " هو الذي ال إليه، فغري جائز من أجل قصده إليه أن يقال "هو به جاهل"؛ ألن " اجلاهل ابلشي
ابجلاهل الذي  -يعلمه وال يعرفه عند التقدم عليه أو الذي يعلمه، فيشبه فاعله، إن كان خطأ ما فعله 

أييت األمر وهو به جاهل، فيخطئ موضع اإلوابة منه، فيقال: " إنه جلاهل به " وإن كان به عاملا، 
 .(5)إلتيانه األمر الذي ال أييت مثله إال أهل اجلهل به"
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ِلَك  ِمن ثُمَّ تَابُوا، ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا الس وَء بَِجَهالَة  :وقال تعاىل -7 بَْعِد ذََٰ

 .(1)َوأَْصلَُحوا
هو ما يسيء واحبه من كفر أو معصية، ويدخل فيه االفرتاء على  السُّوءَ قال األلوسي:"

جبهالة أي بسببها، على معىن أن اجلهالة السبب هللا تعاىل، وعن ابن عباس أنه الشرك، والتعميم أوىل 
احلامل هلم على العمل، كالغرية اجلاهلية احلاملة على القتل وغري نلك، وفسرت اجلهالة ابألمر الذي 
ال يليق، وقال ابن عطية: هي هنا تعدي الطور وركوب الرأس ال ضد العلم، ومنه ما جاء يف 

 .(2)هل علي" اخلرب:"اللهم أعون بك من أن أجهل أو جي
ما تصحب هذه اجلهالة اليت هي مبعىن ضد العلم، وفسرها بعضهم بذلك وجعل  نعم كثرياا 

الباء للمالبسة واجلار واجملرور يف موضع احلال أي ملتبسني جبهالة غري عارفني ابهلل تعاىل وبعقابه أو 
 غري متدبرين يف العواقب لغلبة الشهوة عليهم.

 ألن كل من يعمل السوء ال يعمله إال جبهالة. ؛يان الواقعوالتقييد ابجلهالة قيل: لب
وقال العسكري: ليس املعىن أنه تعاىل يغفر ملن يعمل السوء جبهالة وال يغفر ملن عمله بغري 

ألن أكثر من أييت  ؛جهالة بل املراد أن مجيع من اتب فهذه سبيله، وإمنا خص من يعمل السوء جبهالة
عاقبة األمر أو عند غلبة الشهوة أو يف جهالة الشباب فذكر األكثر على الذنوب أيتيها بقلة فكر يف 

 .(3)عادة العرب يف مثل نلك، وعلى القوانني ال مفهوم للقيد"
فاجلهل من أعظم عوائق بناء اإلنسان وفق منهج القرآن، لذا جاء التحذير منه، والرتغيب يف 

 العلم النافع والعمل الصاحل.
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الثاين املطلب  
 اهلوىاتباع 

من مقاود الشريعة اإلسالمية، ومن غاايت التكاليف الدينية حتقيق العبودية هلل تعاىل وحده، 
 .، كما هو عبد هلل اضطراراا هلل اختياراا  وإخراج املكلف عن داعية هواه ؛ حىت يكون عبداا 

 وقد نكر اإلمام الشاطيب عدة أدلة نقلية وعقلية على هذا األول العظيم، منها:
صريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد هلل، والدخول حتت أمره وهنيه؛ كقوله النص ال

نَس إِاله ِليَْعبُدُونِ  تعاىل: ْزق  َوَما أُِريدُ أَن يُْطِعُمونِ  ِمِّن َما أُِريدُ ِمْنُهم *َوَما َخلَْقُت اْلِجنه َواإْلِ  .(1) ِرِّ
وال عن خمالفة أمر هللا، ونم من أعرض والثاين: ما دل على نم خمالفة هذا القصد من النهي أ

عن هللا، وإيعادهم ابلعذاب العاجل من العقوابت اخلاوة بكل ونف من أوناف املخالفات، 
والعذاب اآلجل يف الدار اآلخرة، وأول نلك اتباع اهلوى واالنقياد إىل طاعة األغراض العاجلة، 

يَا له، كما يف قوله تعاىل: حق، وعده قسيماا لل والشهوات الزائلة، فقد جعل هللا اتباع اهلوى مضاداا 

ِ  فِي دَاُوودُ إِنها َجعَْلنَاَك َخِليفَةً  هبِعِ اْلَهَوىَٰ فَيُِضلهَك َعن َسبِيِل َّللاه  اْْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النهاِس بِاْلَحِقِّ َواَل تَت
، فقد حصر األمر يف شيئني: (3)ْحٌي يُوَحىإِْن ُهَو إِاله وَ  * َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى ، وقال:(2)اآلية

الوحي وهو الشريعة، واهلوى، فال اثلث هلما، وإنا كان كذلك؛ فهما متضادان، وحني تعني احلق يف 
 الوحي توجه للهوى ضده، فاتباع اهلوى مضاد للحق.

 .(4)اتباع اهلوى والدخول حتت التعبد للموىل فهذا كله واضح يف أن قصد الشارع اخلروج عن
 وقال أيضا:" الشارع إمنا قصد بوضع الشريعة إخراج املكلف عن اتباع هواه؛ حىت يكون عبداا 

 .(5)هلل"
وهلذا فإن من أعظم أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية اليت حددها القرآن 

على ونلك الكرمي هو اتباع اهلوى، وهذا املبحث سيتناول بيان موقف القرآن الكرمي من اتباع اهلوى 
 النحو اآليت:
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 :تعريف اتباع اهلوىاملسألة األوىل:        
 اهلوى يف اللغة:تعريف 

واهنوى:  وهوايانا  وايا وهُ  وايا هو ميل النفس إىل ما حتب، من الفعل هوى ـ ابلفتح ـ يهوي هَ 
ْؤتَِفَكةَ َواْلمُ سقط من فوق إىل أسفل، وأهواه هو يقال: أهويته إنا ألقيته من فوق، وقوله عز وجل:

: سقط من ، يعين: مدائن قوم لوط أي: أسقطها فهوت أي: سقطت. وهوى السهم هوايا (1)أَْهَوى
 .(2)علو إىل سفل

قال ابن فارس:" اهلاء والواو والياء: أول وحيح يدل على خلو وسقوط. أوله اهلواء بني 
، أي: خالية (3)َوأَْفئِدَتُُهْم َهَواءٌ  األرض والسماء، مسي خللوه، قالوا: وكل خال هواء، قال هللا تعاىل: 

 ال تعي شيئا.
ويقال: هوى الشيء يهوي: سقط. وهاوية: جهنم؛ ألن الكافر يهوي فيها. واهلاوية: كل 
مهواة. واهلوة: الوهدة العميقة. وأهوى إليه بيده ليأخذه، كأنه رمى إليه بيده إنا أرسلها. وهتاوى القوم 

 ر بعض. يف املهواة: سقط بعضهم يف إث
ألنه خال من كل خري، ويهوي بصاحبه فيما  ؛وأما اهلوى: هوى النفس، فمن املعنيني مجيعاا 

، يقال: منه (4)َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى ال ينبغي، قال هللا تعاىل يف ووف نبيه عليه الصالة والسالم:
 .(5)هويت أهوى هوى

علـــــى قلبـــــه، واجلمـــــع األهـــــواء، قـــــال  فهـــــوى الـــــنفس: إرادهتـــــا وحمبـــــة اإلنســـــان الشـــــيء وغلبتـــــه
ــــه مــــن (6)َونََهغغغغى الغغغغنهْفَس َعغغغغِن اْلَهغغغغَوى هللا عــــز وجــــل: ؛ معنــــاه: هناهــــا عــــن شــــهواهتا ومــــا تــــدعو إلي

 معاوي هللا عز وجل.
 

                                                           

 53آية  سورة النجم( 1)

 15/371مادة)هوا( لسان العربابن منظور، ( 2)

 43آية  سورة إبراهيم( 3)

 53آية  سورة النجم( 4)

 6/15ادة)هوي( م معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 5)

 40آية  سورة النازعات( 6)
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حىت ينعت مبا خيرج معناه كقوهلم: هوى حسن،  مل يكن إال مذموماا  ومىت نكر اهلوى مطلقاا 
 .(1)وهوى موافق للصواب

 وى يف االصطالح:تعريف اهل
 .(2)عرف العلماء اهلوى أبنه: ميل النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من غري داعية الشرع

وبني اإلمام ابن اجلوزي أن ورود لفظ اهلوى يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه فقال:"َونكر 
 أهل التـَّْفِسري َأن هوى يف اْلُقْرآن على َثاَلثَة أوجه:

 .(4)والمؤتفكة أَْهوى، َومثله: (3)والنجم إِذا هوى نزل، َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل: َأحدَها: مبَْعىن
 .(5)وىقد هَ َومن يحلل َعلَْيِه َغَضبي فَ َوالثَّاين: مبَْعىن هلك، َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل: 

يُح فِي َمَكان  َسِحيق  أَْو تَْهِوي بِِه ا َوالثَّاِلث: مبَْعىن الذ هاب، َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل:  ، َأي: (6) لِرِّ
 .(7)تْذهب"

بن  واألغلب يف العرف استعمال لفظ اهلوى ابملعىن القبيح، قال حممد الطاهر
عاشور:"واهلوى: كناية عن الباطل واجلور والظلم ملا هو متعارف من املالزمة بني هذه األمور وبني 

س فال هتواه غالبا، ومن وارت له حمبة احلق هوى النفوس، فإن العدل واإلنصاف ثقيل على النفو 
 .(8)سجية فقد أويت العلم واحلكمة وأيد ابحلفظ أو العصمة "

وقال أيضا:" واهلوى: ميل النفس إىل ما حتبه أو حتب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم 
والصواب فاملراد  احلكيم، ولذلك خيتلف الناس يف اهلوى وال خيتلفون يف احلق، وقد حيب املرء احلق

 .(9)ابهلوى إنا أطلق أنه اهلوى اجملرد عن الدليل "
                                                           

 باختصار وتصرف يسير 15/371مادة)هوا( لسان العربابن منظور، ( 1)

،المناوي، التوقيف باب الهاء فصل الواو 962ص الكليات، الكفوي، 320ص التعريفاتالجرجاني، ( 2)

 68ص الحدود األنيقة،زكريا اإلنصاري، 849ص المفردات، الراغب، 744ص

 1آية  ورة النجمس( 3)

 53آية  سورة النجم( 4)

 81آية  سورة طه( 5)

 31آية  سورة الحج( 6)

 637ص نزهة األعين النواظرابن الجوزي، ( 7)

 24/245 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 8)

 28/93المرجع السابق( 9)
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ويؤكد اإلمام ابن القيم هذا األمر فيقول:" وأكثر ما يستعمل يف احلب املذموم كما قال هللا 
اتعاىل: ، ويقال: إمنا مسي (1)أَْوىفَإِنه اْلَجنهةَ ِهَي اْلمَ  .َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى َمنْ  َوأَمه

 هوى؛ ألنه يهوي بصاحبه.
عروة بن الزبريقال:   مقيداا، وجاء يف الصحيحني عن وقد يستعمل يف احلب املمدوح استعماالا 

عائشة:"أما  ، فقالتولَّى هللا عليه وسلَّمكانت خولة بنت حكيم: من الالئي وهنب أنفسهن للنيب 
قلت: اي رسول هللا ما  (2)تُْرجي من تشاء ِمْنُهنه للرَُّجل؟"، فلم ا نزلت:ها ــــتستحي املرأة أن هَتَب نفس

 .(3)أرى ربَّك إال ُيسارع يف هواك "

ولَّى هللا عليه  : فهوى رسول هللارضي هللا َعنه ويف قصة أسارى بدر قال عمر بن اخلطاب
 .(4)ومل يهو ما قلت، ونكر احلديثرضي هللا َعنه  ما قال أبو بكروسلَّم 

وبناء على ما تقدم فإن اتباع اهلوى يراد به  السري وراء ما هتوى النفس وتشتهي، أو النزول 
 .(5)غري حتكيم العقل، أو رجوع إىل شرع، أو تقدير عاقبة على حكم العاطفة من

                                                           

 41-40اآليات  سورة النازعات( 1)

 51آية  سورة اْلحزاب( 2)

تََشاُء ِمْنُهنه َوتُْؤِوي  َمن تُْرِجي تاب تفسير القرآن  سورة اْلحزاب، باب قوله:أخرجه البخاري  ك( 3)

ْن َعَزْلَت فاََل ُجنَاَح َعلَْيَك  تََشاءُ  َمن إِلَْيكَ  ، ومسلم واللفظ له(4788حديث)، 864، صَوَمِن اْبتَغَْيَت ِممه

، ومعناه كما قال ابن (1464حديث) ،365،صكتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها

 (8/524 فتح الباريحجر:"أي ما أرى هللا إال موجداً لما تريد بال تأخير، منزال لما تحب وتختار". )

وقال القرطبي: "هذا قول أبرزه الدالل والغيرة، وهو من نوع قولها: ما أحمدكما وال أحمد إال هللا. 

مل على ظاهره ْلنه ال ينطق عن الهوى، وال م ال يحوإضافة الهوى إلى النبي صلى هللا عليه وسله 

يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق، و لكن الغيرة يغتفر ْلجلها إطالق مثل ذلك".)فتح 

 (9/165الباري

الئكة م، والحديث أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب اإلمداد بال39ص روضة المحبينابن القيم، ( 4)

  (1763ديث)ح ،459، صفي غزوة بدر

 2/33 آفات على الطريقمد، حد. السيد م ،نوح (5)
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:موقف القرآن الكرمي من اتباع اهلوىاملسألة الثانية:           
أن كل موضع نكر هللا تعاىل فيه اهلوى؛ فإنه أييت به يف  إن املتأمل يف كتاب هللا تعاىل، جيد

ه، فعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال:" ما نكر هللا اهلوى يف كتابه إال نمه ــــمعرض الذم له وملتبعي
جعل اتباع اهلوى من املهلكات يف قوله:"وأما املهلكات؛ ولَّى هللا عليه وسلَّم ، وهلذا فإن النيب (1)"

 .(2)طاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه"فشح م
يستعيذ ابهلل تعاىل من اهلوى فيقول:" اللهم إين أعون بك من ولَّى هللا عليه وسلَّم وكان النيب 

 .(3)منكرات األخالق واألعمال واألهواء"
:" إن أخوف ما أخاف اتباع اهلوى وطول األمل، فأما رضى هللا عنه وقال علي بن أيب طالب

. وقال احلسن البصري رمحه (4)اهلوى فيصد عن احلق، وأما طول األمل فينسى اآلخرة"اتباع 
 .(5)"هللا:"اهلوى شر داء خالط قلباا 

وما ناك إال ألن اتباع اهلوى أول الضالل، وابب املعصية، وسبب اهلالك قال ابن رجب 
بة هللا ورسوله، وقد ووف رمحه هللا تعاىل:" فجميع املعاوي إمنا تنشأ من تقدمي هوي النفوس على حم

 هللا املشركني ابتباع اهلوى يف مواضع من كتابه.
وكذلك البدع إمنا تنشأ من تقدمي اهلوي على الشرع وهلذا يسمي أهلها أهل األهواء، وكذلك 

 . (6)املعاوي إمنا تقع من تقدمي اهلوي على حمبة هللا ورسوله وحمبة ما حيبه"
ل: هم أتباع الظ ن  واهلوى، كما قال اَّلل  تعاىل يف رمحه اَّلل  تع -قال ابن تيمي ة اىل:" أضل  الض ال 

هبِعُوَن إِاله الظهنه َوما تَْهَوى اْْلَْنفُُس َولَقَْد جاَءُهْم ِمْن َربِِِّهُم اْلُهدىحق  من نم هم: ، وقال يف حق  (7)إِْن يَت
له صاِحبُُكْم َوما َغوى. َوما يَْنِطُق َعِن اْلَهوى. إِْن ُهَو إاِله َوالنهْجِم إِذا َهوى. ما ضَ نبي ه ول ى اَّلل  عليه وسل م:

                                                           

 18ص ذم الهوىابن الجوزي، ( 1)

، وقال اْللباني: "حسن لغيره"؛ كما (5750، حديث)6/351 األوسط معجمهالطبراني في  ( أخرجه2)

 (453، رقم)صحيح الترغيب والترهيبفي 

  1/162وحسنه المنذري في الترغيب ،(3661حديث)   ،5/233ذي كتاب الدعواتأخرجه الترم( 3)

 3/184وصححه اْللباني في صحيح سنن الترمذي

 86، وابن المبارك في الزهد ص130أخرجه اإلمام أحمد في كتاب الزهد ص( 4)

 (105)رقم 1/138السنة لعبدهللا بن أحمد( 5)

 باختصار366ص جامع العلوم والحكمابن رجب، ( 6)

 23آية  سورة النجم( 7)
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، فنز هه عن الض الل والغواية الل ذين مها اجلهل والظ لم، فالض ال  هو ال ذي ال يعلم (1)َوْحٌي يُوحى
وى الن فس، احلق ، والغاوي ال ذي يت بع هواه، وأخرب عن نبي ه ول ى اَّلل  عليه وسل م أن ه ما ينطق عن ه

 .(2)بل هو وحي أوحاه اَّلل  إليه فووفه ابلعلم ونز هه عن اهلوى"
 وحتذير القرآن الكرمي من اتباع اهلوى جاء يف صور عديدة، وأساليب خمتلفة، منها:

 أوالا: بني  هللا سبحانه أن اهلدى من عنده، واهلوى ضد ذلك:
ِ ُهغغغغغَو اْلُهغغغغغدَىَ قـــــال تعـــــاىل: ــــــانـــبحـــــ، وقـــــال س(3)قُغغغغغْل إِنه ُهغغغغغدَى َّللاِّ قُغغغغغْل إِنه اْلُهغغغغغدَى ُهغغغغغدَى ه:ـ

 ِ  .(4)َّللاِّ
قال ابن كثري:"أي: قل اي حممد: إن هدى هللا الذي بعثين به هو اهلدى، يعين: هو الدين 

 املستقيم الصحيح الكامل الشامل".
تابعة مل فاهلل سبحانه وتعاىل جعل اهلوى مضادا ملا أنزله على رسوله، وجعل اتباعه مقابالا 
فَإِْن لَْم رسله، وقسم الناس إىل قسمني: أتباع الوحي، وأتباع اهلوى، وهذا كثري يف القرآن كقوله تعاىل: 

ِن اتهبََع َهَواهُ بِغَْيِر ُهدًى ِمَن  ِ يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنهَما يَتهبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممه َ اَل  َّللاه  يَْهِدي اْلقَْوَم إِنه َّللاه

 .(6)ونظائره (5)الظهاِلِمينَ 
هبِعُوَن فَاقال ابن كثري:"أي: فإن مل جييبوك عما قلت هلم ومل يتبعوا احلق ْعلَْم أَنهَما يَت

هبََع َهَواهُ بِغَْيِر ُهدًىأي: بال دليل وال حجةأَْهَواَءُهمْ  ِن ات ِ  ِمنَ  َوَمْن أََضلُّ ِممه حجة مأخونة أي: بغري  َّللاه
 .(7)من كتاب هللا"

َولَِو اتهبََع ألهواء البشر النتشر الفساد، كما قال تعاىل: وهلذا فلو نزل شرع هللا تعاىل مستجيباا 

 .(8)اْلَحقُّ أَْهَواءُهْم لَفََسدَِت السهَماَواُت َواْلَْرُض َوَمن فِيِهنه 

                                                           

 4 -1 اآليات النجمسورة ( 1)

 (384/ 3) مجموع الفتاوى( ابن تيمية،2)

 120آية  سورة البقرة( 3)

 73آية  سورة آل عمران( 4)

 50آية   سورة القصص( 5)

 472ص روضة المحبينابن القيم، ( 6)

 3/393 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 7)

 71آية  ة المؤمنونسور( 8)



 

203 
 

ه مبا يهوى هؤالء املشركون، وأجرى قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: ولو عمل الرب تعاىل نكر 
التدبري على مشيئتهم وإرادهتم، وترك احلق الذي هم له كارهون، لفسدت السموات واألرض ومن 
فيهن؛ ونلك أهنم ال يعرفون عواقب األمور، والصحيح من التدبري والفاسد، فلو كانت األمور جارية 

احلق، مل تقر السموات واألرض ومن فيهن من على مشيئتهم وأهوائهم، مع إيثار أكثرهم الباطل على 
 .(1)ألن نلك قام ابحلق " ؛خلق هللا

ويبني القرطيب كيفية الفساد فيقول:" فعلى هذا ما يكون من الفساد يعود على من يف 
السماوات من املالئكة أبن جعلت أراباب وهي مربوبة، وعبدت وهي مستعبدة. وفساد اإلنس يكون 

تباع اهلوى، ونلك مهلك. الثاين: بعبادة غري هللا، ونلك كفر. وأما فساد ما على وجهني: أحدمها: اب
 .(2)عدا نلك فيكون على وجه التبع؛ ألهنم مدبرون بذوي العقول فعاد فساد املدبرين عليهم "

 اثنياا: نزه هللا تعاىل كالمه الكرمي ورسوله األمني عن اهلوى:
 .(3). إِْن ُهَو إاِله َوْحٌي يُوَحىَوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوىفقال عزوجل:

قال الشاطيب:" فقد حصر األمر يف شيئني: الوحي وهو الشريعة، واهلوى، فال اثلث هلما، وإنا  
كان كذلك؛ فهما متضادان، وحني تعني احلق يف الوحي توجه للهوى ضده، فاتباع اهلوى مضاد 

 .(4)للحق"
سوله وشرعه عن مشاهبة أهل الضالل كالنصارى وقال ابن كثري:" فنزه هللا سبحانه وتعاىل ر 

وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل خبالفه، بل هو ولوات هللا وسالمه عليه، وما بعثه 
 َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوىهللا به من الشرع العظيم يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد؛ وهلذا قال:

أي: إمنا يقول ما أمر به، يبلغه إىل  إِْن ُهَو إِاله َوْحٌي يُوَحى وغرض، أي: ما يقول قوال عن هوى
 .(5)الناس كامال موفرا من غري زايدة وال نقصان"

عن اهلوى يستلزم تنزيه كل ما ودر منه من قول وفعل عن ولَّى هللا عليه وسلَّم  وتنزيه النيب
ي نفي جنس ما ينطق به عن االتصاف اهلوى مطلقا، قال الطاهر:" ونفي النطق عن هوى يقتض
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ابلصدور عن هوى سواء كان القرآن أو غريه من اإلرشاد النبوي ابلتعليم واخلطابة واملوعظة واحلكمة، 
 ولكن القرآن هو املقصود؛ ألنه سبب هذا الرد عليهم.

 عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أوولَّى هللا عليه وسلَّم  واعلم أن تنزيهه
 حيكم عن هوى؛ ألن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب احلكمة. ولذلك ورد يف وفة النيب

 .(1)"أنه ميزح وال يقول إال حقاا ولَّى هللا عليه وسلَّم 
 اثلثاا: اهلوى سبب الكفر والشرك:

بني هللا تعاىل يف مواضع كثرية أن من أعظم أسباب إعراض الكافرين، وضالل املشركني هو 
هبُِع أَْهَواءُكْم قَْد َضلَْلُت أهوائهم، فقال تعاىل: اتباع ِ قُل اله أَت قُْل إِنِِّي نُِهيُت أَْن أَْعبُدَ الهِذيَن تَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاه

 .(2)إِذًا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْهتَِدين
هبُِع أَْهَواءُكمْ  قال ابن عاشور:" وإمنا قال:  لإلشارة إىل أهنم يف دينهم دون ال أتبعكم   اله أَت

 .(3)اتبعون للهوى انبذون لدليل العقل، ويف هذا جتهيل هلم يف إقامة دينهم على غري أول متني"
َم َعلَْيُكْم إاِله َما وقال سبحانه: ا َحره َل لَُكم مه ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصه ا ذُِكَر اْسُم َّللاه َوَما لَُكْم أاَله تَأُْكلُواْ ِممه

 .(4)ِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنه َكثِيًرا لهيُِضلُّوَن بِأَْهَوائِِهم بِغَْيِر ِعْلم  إِنه َربهَك ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدينَ اْضطُ 
للمالبسة؛ أي: يضلون   بِغَْيِر ِعْلم   للسببية، والباء يف   بِأَْهَوائِِهم قال الطاهر:" والباء يف 

 .(5)عدم العلم "منقادين للهوى، مالبسني ل
َوإِنه َكثِيًرا لهيُِضلُّوَن  سعدي:" حذر عن كثري من الناس، فقال: شيخ عبد الرمحن بن قال ال

أي: مبجرد ما هتوى أنفسهم بغري علم وال حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤالء،   بِأَْهَوائِِهم
هان، وال هلم حجة شرعية، وإمنا أن دعوهتم غري مبنية على بر  -كما ووفهم هللا لعباده-وعالمتهم 

يوجد هلم شبه حبسب أهوائهم الفاسدة، وآرائهم القاورة، فهؤالء معتدون على شرع هللا وعلى عباد 
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هللا، وهللا ال حيب املعتدين، خبالف اهلادين املهتدين، فإهنم يدعون إىل احلق واهلدى، ويؤيدون دعوهتم 
 .(1)عوهتم إال رضا رهبم والقرب منه"ابحلجج العقلية والنقلية، وال يتبعون يف د

ْستَِقر  وقال هللا تعاىل:  .(2)َوَكذهبُوا َواتهبَعُوا أَْهَواءُهْم َوُكلُّ أَْمر  مُّ
قال الطربي:" يقول: وآثروا اتباع ما دعتهم إليه أهواء أنفسهم من تكذيب نلك على 

 .(3)، وحقيقة ما جاءهم به من رهبم"لَّمولَّى هللا عليه وسالتصديق مبا قد أيقنوا وحته من نبوة حممد
عطف العلة على املعلول؛ ألن تكذيبهم ال   َواتهبَعُوا أَْهَواءُهمْ  قال حممد الطاهر:" وعطف 

 دافع هلم إليه إال اتباع ما هتواه أنفسهم من بقاء حاهلم على ما ألفوه وعهدوه واشتهر دوامه.
إن يتبعون إال الظن، حيث إن اهلوى اسم  :كما قالومجع األهواء دون أن يقول واتبعوا اهلوى  

جنس يصدق ابلواحد واملتعدد، فعدل عن اإلفراد إىل اجلمع ملزاوجة ضمري اجلمع املضاف إليه، 
ولإلشارة إىل أن هلم أونافا متعددة من األهواء: من حب الرائسة، ومن حسد املؤمنني على ما آاتهم 

 .(4)حمبة أونامهم، وإلف لعوائدهم، وحفاظ على أنفتهم " هللا، ومن حب اتباع ملة آابئهم، ومن
بِِِّه َكَمن واآلايت الكرميات يف هذا املعىن كثرية، مثل قوله سبحانه: ن ره أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِِّنَة  مِِّ

هبِعُوَن إاِله ال، وقوله تعاىل:(5)ُزيَِِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه َواتهبَعُوا أَْهَواءُهمْ  ظهنه َوَما تَْهَوى اْلَنفُُس َولَقَْد َجاَءُهم ِإن يَت

بِِِّهُم اْلُهدَى ن ره  وغريها.(7)بَِل اتهبََع الهِذيَن َظلَُموا أَْهَواءُهم بِغَْيِر ِعْلم  ، وقوله سبحانه:(6)مِِّ
 رابعاا: تشبيه أهل اهلوى ابحليواانت:

وتعاىل شبه أتباع اهلوى أبخس وور القرآن الكرمي اتباع اهلوى أبقبح وورة، فاهلل سبحانه 
َ الهِذَي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ، فقال عز وجل:(8)احليواانت وورة ومعىن، فشبههم ابلكلب َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأ

ْخلَدَ إِلَى اْلَْرِض َواتهبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشهْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِويَن. َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنههُ أَ 
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اْقُصِص اْلقََصَص لَعَلهُهْم اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهث ذهِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذهبُواْ بِآيَاتِنَا فَ 

 .(1)يَتَفَكهُرونَ 
سعدي:" وهذا ألن هللا تعاىل خذله ووكله إىل نفسه، فلهذا قال ن بن شيخ عبد الرمحقال ال

أبن نوفقه للعمل هبا، فريتفع يف الدنيا واآلخرة، فيتحصن من أعدائه.   َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها تعاىل:
يوية. ولكنه فعل ما يقتضي اخلذالن، فأخلد إىل األرض، أي: إىل الشهوات السفلية، واملقاود الدن

َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن  واتبع هواه وترك طاعة مواله، فمثله يف شدة حروه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها، 

 قاطعاا  ، حرواا يف كل حال، وهذا ال يزال حريصاا  أي: ال يزال الهثاا   تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهث
 .(2)ا"قلبه، ال يسد فاقته شيء من الدني

أَْم تَْحَسُب أَنه أَْكثََرُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إاِله َكاْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ وقال سبحانه:

 .(3)َسبِيال
إن ال  بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِيال قال القرطيب:" أي يف األكل والشرب ال يفكرون يف اآلخرة 

م. وقال مقاتل: البهائم تعرف رهبا، وهتتدي إىل مراعيها، وتنقاد ألرابهبا حساب وال عقاب على األنعا
اليت تعقلها، وهؤالء ال ينقادون، وال يعرفون رهبم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: ألن البهائم إن مل تعقل 

 .(4)" وحة التوحيد والنبوة، مل تعتقد بطالن نلك أيضاا 
 لسالم من اتباع اهلوى، وحذرهم من سوء عاقبته:خامساا: هنى هللا تعاىل أنبياءه عليهم ا
يَا دَاُوودُ إِنها َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي اْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النهاِس  فقد قال سبحانه لداود عليه السالم:

ِ إِنه الهِذيَن يَِضلُّوَن َعن هبِعِ اْلَهَوى فَيُِضلهَك َعن َسبِيِل َّللاه ِ َوال تَت ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ بَِما نَُسوا يَْوَم  بِاْلَحقِّ َسبِيِل َّللاه

 .(5)اْلِحَسابِ 
قال الطربي:" يقول: وال تؤثر هواك يف قضائك بينهم على احلق والعدل فيه، فتجور عن 

ِ  احلق يقول: فيميل بك اتباعك هواك يف قضائك على العدل والعمل ابحلق   فَيُِضلهَك َعن َسبِيِل َّللاه
 .(6)طريق هللا الذي جعله ألهل اإلميان فيه، فتكون من اهلالكني بضاللك عن سبيل هللا"عن 
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قال ابن عاشور:" والتعريف يف )اهلوى( تعريف اجلنس املفيد لالستغراق، فالنهي يعم كل ما 
هو هوى، سواء كان هوى املخاطب أو هوى غريه مثل هوى زوجه وولده وسيده، ووديقه، أو هوى 

 اجلمهور.
ويتهم هوى نفسه ويتعقبه  ،النهي عن اتباع اهلوى حتذير له وإيقاظ ليحذر من جراء اهلوىو 

 .(1)فال ينقاد إليه إال بعد التأمل والتثبت"
 .(2)فاََل يَُصدهنهَك َعْنَها َمْن اَل يُْؤِمُن بَِها َواتهبََع َهَواهُ فَتَْردَىَٰ وقال هللا تعاىل ملوسى عليه السالم:

لإلمياء ابلصلة إىل تعليل الصد، أي ال داعي هلم  َواتهبََع َهَواهُ طاهر:" وزايدةقال حممد ال
 .(3)للصد عن اإلميان ابلساعة إال اتباع اهلوى دون دليل وال شبهة"

يقـول: فَتَغْردَىيقول: اتبع هوى نفسه، وخالف أمـر هللا وهنيـه، َواتهبََع َهَواهُ والطربي:" وقوله:
دت عــن التأهــب للســاعة، وعــن اإلميــان هبــا، وأبن هللا ابعــث اخللــق لقيامهــا مــن فتهلـك إن أنــت انصــد

 .(4)قبورهم بعد فنائهم بصد من كفر هبا"
هبِْع :ولَّى هللا عليه وسلَّموقال تعاىل لنبيه الكرمي  ثُمه َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعَة  ِمَن اْْلَْمِر فَاتهبِْعَها َواَل تَت

 .(5)يَْعلَُمونَ أَْهَواَء الهِذيَن اَل 
هبِْع أَْهَواَء الهِذيَن ال وَ قال اإلمام الطربي:" يقول: فاتبع تلك الشريعة اليت جعلناها لك  ال تَت

يقول: وال تتبع ما دعاك إليه اجلاهلون ابهلل، الذين ال يعرفون احلق  من الباطل، فتعمل به،  يَْعلَُمونَ 
 .(6)فتهلك إن عملت به"
ذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِيًّا َولَئِِن اتهبَْعَت أَْهَواءُهم بَْعدَ َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َوكَ وقال سبحانه:

ِ ِمن َوِليِّ  َوالَ َواق    .(7)َّللاه
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هبِْع أَْهَواء الهِذيَن َكذهبُواْ بِآيَاتِنَا َوالهِذيَن الَ يُْؤِمنُوَن وجل: وقال عز بِاآلِخَرةِ َوُهم بَِربِِِّهْم َوالَ تَت

 .(1)يَْعِدلُونَ 
ِ يُِريدُوَن َوْجَههُ َوال تَْعدُ َعْينَاَك وقال تعاىل: َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيِّ

، وغريها (2)قَْلبَهُ َعن ِذْكِرنَا َواتهبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطاَعْنُهْم تُِريدُ ِزينَةَ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا 
من اتباع أهواء أهل الكتاب واملشركني ولَّى هللا عليه وسلَّم  من اآلايت الكثرية اليت حتذر النيب

 واملنافقني وغريهم من الضالني.
 ناقض العدل:اهلوى ي ألن؛سادساا:األمر ابلعدل واجتناب اهلوى يف احلكم

ِ َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَْينِ قال تعاىل: اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاء لِله  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ ُكونُواْ قَوه

هبِعُواْ اْلَهَوى أَ  ُ أَْولَى بِِهَما فاَلَ تَت َ َواْلَْقَربِيَن إِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيًرا فَالله ن تَْعِدلُواْ َوإِن تَْلُوواْ أَْو تُْعِرُضواْ فَإِنه َّللاه

 .(3)َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا
قال اإلمام ابن كثري:"أي: فال حيملنكم اهلوى والعصبية وبْغَضة الناس إليكم على ترك العدل 

يَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن قَْوم   واليف أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعاىل:

 .(4)َعلَى أَْن ال تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتهْقَوى
هبِعُواْ اْلَهَوى وقال القرطيب:" قوله تعاىل:  هني، فإن اتباع اهلوى مرد، أي مهلك؛ قال   فاَلَ تَت

ه هللا تعاىل:  ِ فَاْحُكْم بَْيَن النهاِس بِاْلَحِقِّ َوال تَت فاتباع اهلوى حيمل على   (5)بِْع اْلَهَوى فَيُِضلهَك َعْن َسبِيِل َّللاه
الشهادة بغري احلق، وعلى اجلور يف احلكم، إىل غري نلك. وقال الشعيب: أخذ هللا عز وجل على 

 .(6)" قليالا  احلكام ثالثة أشياء: أال يتبعوا اهلوى، وأال خيشوا الناس وخيشوه، وأال يشرتوا آبايته مثناا 
 سابعاا: أن هللا تعاىل جعل متبع اهلوى كعابد الوثن:

َههُ َهَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكياًل قال تعاىل:  .(7)أََرأَْيَت َمِن اتهَخذَ إِلََٰ

                                                           

 150آية  سورة  االنعام( 1)

 28 آية  سورة الكهف( 2)

 135آية  سورة النساء( 3)

 8آية  سورة المائدة( 4)

 26ية آ سورة ص( 5)

 5/353 الجامعالقرطبي، ( 6)

 43آية  سورة الفرقان( 7)
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قال ابن كثري:" أي: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا يف هوى نفسه، كان دينه ومذهبه،  
َ يُِضلُّ أَفََمن ُزيِِّ كما قال تعاىل: ً فَإِنه َّللاه يََشاُء فاََل تَْذَهْب  َمن يََشاُء َويَْهِدي َمن َن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنا

، قال ابن عباس: كان الرجل يف اجلاهلية يعبد احلجر األبيض زماان، فإنا رأى (1)نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَرات  
 . (2)غريه أحسن منه عبد الثاين وترك األول "

ُ َعلَىَٰ ِعْلم  وقال سبحانه: َههُ َهَواهُ َوأََضلههُ َّللاه  .(3)أَفََرأَْيَت َمِن اتهَخذَ إِلََٰ
 قال ابن عباس رضي هللا عنهما:" نلك الكافر اختذ دينه بغري هدى من هللا وال برهان ".

 .(4)وقال قتادة:" ال يهوى شيئا إال ركبه ال خياف هللا "
 من موانع اهلداية: اثمناا: اتباع اهلوى

ن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتهى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَالُوا ِللهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماذَا قَاَل قال هللا تعاىل: َوِمْنُهم مه

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َواتهبَعُوا أَْهَواءُهمْ   .(5)آنِفًا أُْولَئَِك الهِذيَن َطبََع َّللاه
تعاىل نكره: هؤالء الذين هذه وفتهم هم القوم الذين ختم هللا على  ي:"يقولقال الطرب 

 َواتهبَعُوا أَْهَواءُهمْ قلوهبم، فهم ال يهتدون للحق الذي بعث هللا به رسوله عليه الصالة والسالم، 
ة وال يقول: ورفضوا أمر هللا، واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم، فهم ال يرجعون مما هم عليه إىل حقيق

بني وفة هؤالء املنافقني وبني املشركني، يف أن مجيعهم إمنا يتبعون فيما  -جل ثناؤه  -برهان، وسوى 
أهواءهم، فقال يف هؤالء ولَّى هللا عليه وسلَّم هم عليه من فراقهم دين هللا، الذي ابتعث به حممدا 

ُ َعلَى قُلُوبِهِ  املنافقني: ، وقال يف أهل الكفر به من أهل ْم َواتهبَعُوا أَْهَواءُهمْ أُْولَئَِك الهِذيَن َطبََع َّللاه
 .(6)"(7)َكَمْن ُزيَِِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه َواتهبَعُوا أَْهَواَءُهمْ الشرك:

 
 

                                                           

 8آية  سورة فاطر( 1)

 3/320 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 2)

 23آية  سورة الجاثية( 3)

 22/76 جامع البيانالطبري، ( 4)

 16آية  سورة محمد( 5)

 14آية  سورة محمد( 6)

 22/170 جامع البيانالطبري، ( 7)
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 اتسعاا: اتباع اهلوى سبب الردى، وخمالفة اهلوى طريق اجلنة:
ا َمن َطغَى َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ قال هللا تعاىل: ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِِّه فَأَمه ْنيَا فَإِنه اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى. َوأَمه

 .(1)َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى فَإِنه اْلَجنهةَ ِهَي اْلَمأَْوى
قال الطربي:" يقول: وأما من خاف مسألة هللا إايه عند وقوفه يوم القيامة بني يديه، فاتقاه 

يقول: وهنى نفسه عن هواها فيما يكرهه   َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى ب معاويه،أبداء فرائضه، واجتنا
 فَإِنه اْلَجنهةَ ِهَي اْلَمأَْوى هللا، وال يرضاه منها، فزجرها عن نلك، وخالف هواها إىل ما أمره به ربه 

 .(2)يقول: فإن اجلنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة"
رها عن املعاوي واحملارم. وقال سهل: ترك اهلوى مفتاح اجلنة؛ لقوهلعز وقال القرطيب:" أي زج

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى وجل:  ، قال عبد هللا بن مسعود: أنتم يف زمان  َوأَمه
 .(3)يقود احلق اهلوى، وسيأيت زمان يقود اهلوى احلق فنعون ابهلل من نلك الزمان"

فاتباع اهلوى من أعظم عوائق بناء اإلنسان وفق منهج القرآن، ومن أراد تزكية نفسه فليخالف 
 هواه، ويعمل بطاعة مواله.

                                                           

 41 - 37 اآليات زعاتسورة النا( 1)

 24/212 جامع البيانالطبري، ( 2)

 19/178 الجامعالقرطبي، ( 3)
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الثالث املطلب  
 الظلم

العدل واإلنصاف مع املوافق واملخالف من أهم معامل شخصية املسلم اليت حث عليها التزام 
ويلة وقواعده املستقرة )مبدأ العدل(، كما قال القرآن الكرمي، ونلك ألن من أوول اإلسالم األ

ْحَسان َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاء َواْلُمْنَكر َواْلبَْغي يَ  سبحانه: ِعظُكْم إِنه َّللاه يَأُْمر بِاْلعَْدِل َواإْلِ

ذي أمر هللا به يشمل العدل يف سعدي:" فالعدل الشيخ عبد الرمحن بن ، قال ال(1)لَعَلهُكْم تَذَكهُرونَ 
حقه ويف حق عباده، فالعدل يف نلك أداء احلقوق كاملة موفورة، أبن يؤدي العبد ما أوجب هللا عليه 
من احلقوق املالية والبدنية واملركبة منهما يف حقه وحق عباده، ويعامل اخللق ابلعدل التام، فيؤدي كل 

اإلمامة الكربى ووالية القضاء ونواب اخلليفة ونواب  وال ما عليه حتت واليته سواء يف نلك والية
 .(2)القاضي"

والشــــريعة اإلســــالمية كلهــــا عــــدل وقســــط ورمحــــة يف أوــــوهلا وفروعهــــا ويف كــــل جماالهتــــا العامــــة 
واخلاوة، وأتمر املكلفني ابلتزام العـدل يف كـل أمـورهم ومـع كـل النـاس املوافـق مـنهم واملخـالف، وحتـثهم 

 اابة للقريب، وال ظلم للبعيد البغيض.على اإلنصاف من غري حم
ِ َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم أَْو اْلَواِلدَْيِن قال هللا تعاىل: اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء لِله يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوه

ُ أَْولَى بِِهَما  َ َواْْلَْقَربِيَن إِْن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيًرا فَالله هبِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنه َّللاه فاََل تَت

 .(3)َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا
والظلم من أبرز أسباب االحنراف عن الصراط املستقيم، والعدول عن جادة احلق القومي، وهو 

اخللق محلته على أنواع الضالل كما قال ابن القيم: غريزة فطرية يف اإلنسان إن مل يهذهبا ابلدين و 
"اإلنسان ُخلق يف األول ظلوماا جهوالا، وال ينفك عن اجلهل والظلم إال أبن يعل مه هللا ما ينفعه، 
ويلِهمه رشَده، فمن أراد به خرياا عل مه ما ينفعه، فخرج به عن اجلهل، ونفعه مبا علمه فخرج به عن 

 رياا أبقاه على أول اخللقة.الظلم، ومن مل يرد به خ

                                                           

 90آية  سورة النحل( 1)

 600ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن2)
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فالنفس هتوى ما يضرها وال ينفعها، جلهلها مبضرته اترة، ولفساد قصدها اترة، وجملموعهما 
أَنهَما  فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَمْ اترة، وقد نم  هللا تعاىل يف كتابه من أجاب داعي اجلهل والظلم فقال:

هبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َومَ  َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِمينَ يَت ِ إِنه َّللاه َن اتهبََع َهَواهُ بِغَْيِر ُهدًى ِمَن َّللاه  .(1) ْن أََضلُّ ِممه
فأول كل  خري هو العلم والعدل، وأول  كل شر  هو اجلهل والظلم، وقد جعل هللا سبحانه 

 .(2)وله من الذم  والعقوبة حبسب ظلمه وعدوانه"للعدل املأمور به حّدا، فمن جتاوزه كان ظاملاا معتِدايا، 
ولَّى  وهلذا جاء التحذير النبوي من الظلم لسوء عاقبته، وعظيم ضرره يف الدنيا واآلخرة، فقال

 .(3):"اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"هللا عليه وسلَّم
 حـــــق، ومبـــــارزة قـــــال ابـــــن اجلـــــوزي:" الظلـــــم يشـــــتمل علـــــى معصـــــيتني: أخـــــذ مـــــال الغـــــري بغـــــري

إال ابلضــــعيف الــــذي ال يقــــدر  الــــرب ابملخالفــــة، واملعصــــية فيــــه أشــــد مــــن غريهــــا؛ ألنــــه ال يقــــع غالبــــاا 
ــــور اهلــــدى العتــــرب، فــــإنا  ــــو اســــتنار بن ــــه ل علــــى االنتصــــار، وإمنــــا ينشــــأ الظلــــم عــــن ظلمــــة القلــــب؛ ألن

حيـــــث  ســـــعى املتقـــــون بنـــــورهم الـــــذي حصـــــل هلـــــم بســـــبب التقـــــوى، اكتنفـــــت ظلمـــــات الظلـــــم الظـــــامل
 .(4)" ال يغين عنه ظلمه شيئاا 

وهذا املبحث يتناول بيان معىن الظلم يف اللغة واالوطالح، وبيان موقف القرآن الكرمي من 
 :على النحو اآليت الظلم والظاملني، ونلك

 يف اللغة: تعريف الظلماملسألة األوىل:        
ـ ابلفتح ـ مصدر حقيقي،  ومظلمة، فالظلم الظلم اسم مصدر من الفعل ظلمه يظلمه ظلماا 

 والظلم ـ ابلضم ـ االسم يقوم مقام املصدر، وهو ظامل وظلوم.
والظلم: وضع الشيء يف غري موضعه. ومن أمثال العرب يف الشبه: من أشبه أابه فما ظلم؛ 
قال األومعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه يف غري موضعه، ويف املثل: من اسرتعى الذئب فقد 

 .(5)ظلم
                                                           

 50آية  سورة القصص( 1)

 2/136 إغاثة اللهفان( ابن القيم، 2)

، ومسلم كتاب  (2447حديث) ،420،صلمظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامةأخرجه البخاري كتاب ا( 3)

  (واللفظ له2578حديث) ،659،صالبر والصلة باب تحريم الظلم

 5/100 فتح الباري( 4)

 12/373مادة )ظلم( لسان العربابن منظور، ( 5)
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ن فارس:" )ظلم( الظاء والالم وامليم أوالن وحيحان، أحدمها: خالف الضياء والنور، قال اب
 .واآلخر: وضع الشيء غري موضعه تعدايا 

 .فاألول الظلمة، واجلمع ظلمات، والظالم: اسم الظلمة؛ وقد أظلم املكان إظالماا 
 .(1). واألول: وضع الشيء يف  غري موضعه ": ظلمه يظلمه ظلماا واألول اآلخر

 الظلم يف االصطالح: املسألة الثانية: تعريف
عرفه العلماء بتعريفات متقاربة؛ منها أن الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه املختص فقد 

 به؛ إمَّا بنقصان أو بزايدة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه.
 وقيل:هو عبارة عن التعدِ ي عن احلق إىل الباطل وهو اجلور. 

 .(2)ف يف ملك الغري، وجماوزة احلدوقيل: هو التصرُّ 
 وأما ورود الظلم يف القرآن الكرمي فهو على ستة أوجه كما قال ابن اجلوزي:

ُ اَل يُِحبُّ الظهاِلِمينَ  أحدها: الظلم بعينه. ومن قوله تعاىل يف آل عمران: ، ويف سورة (3)َوَّللاه
َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك . وفيها:(4)َمى ُظْلًما إِنهَما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاًراإِنه الهِذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاالنساء:

 .(5)ُعْدَوانًا َوُظْلًما فََسْوَف نُْصِليِه نَاًرا
، ويف (6)الهِذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم بُِظْلم   والثاين: الشرك. ومنه قوله تعاىل يف األنعام:

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ قمان:ل ِ إِنه الشِِّ  .(7)يَا بُنَيه اَل تُْشِرْك بِالله
ِكْلتَا ، ويف الكهف:(8)َواَل يُْظلَُموَن فَتِياًل  والثالث: النقص. ومنه قوله تعاىل يف سورة النساء:

 .(9)اْلَجنهتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئًا
                                                           

 3/468مادة)ظلم(  مقاييس اللغة ابن فارس، ( 1)

 الكلياتالكفوي، ،492فصل الالم ص ءباب الظا التوقيفالمناوي،  ،186ص التعريفات(الجرجاني،2)

 537ص المفرداتاْلصفهاني، ، 594ص

 57آية  ة آل عمرانرسو( 3)

 10آية  سورة النساء( 4)

 30آية  سورة النساء( 5)

 82آية  سورة اْلنعام( 6)

 13آية  سورة لقمان( 7)

 49آية  سورة النساء( 8)

 33آية  سورة الكهف( 9)
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فَأُولَئَِك الهِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا حد. ومنه قوله تعاىل يف األعراف:والرابع:اجل

 .(2)َوآتَْينَا ثَُمودَ النهاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها، ويف بين إسرائيل:(1)يَْظِلُمونَ 
َوالسهاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما  َوالسهاِرقُ واخلامس: السرقة. ومنه قوله تعاىل يف املائدة:

َ يَتُوبُ  ُ َعِزيٌز َحِكيٌم. فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنه َّللاه ِ َوَّللاه َ َغفُوٌر  َكَسبَا نََكااًل ِمَن َّللاه َعلَْيِه إِنه َّللاه

لُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجدَ فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكذَِلَك نَْجِزي قَا ، أي: بعد سرقته. ويف يوسف:(3)َرِحيمٌ 

 ، يعين السارقني.(4)الظهاِلِمينَ 
َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم  والسادس: اإلضرار ابلنفس؛ ومنه قوله تعاىل يف البقرة:

َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ َوَما َظلَُمونَا  (، وفي اْلعراف:5)يَْظِلُمونَ 
(6)(7). 

 :أقسام الظلمة: املسألة الثالث          
ولَّى هللا  دلت النصوص الشرعية على أن الظلم ثالثة أقسام، فعن أنس قال: قال رسول هللا

الذي ال يغفره  :"الظلم ثالثة: فظلم ال يغفره هللا، وظلم يغفره، وظلم ال يرتكه؛ فأما الظلمعليه وسلَّم
ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ  هللا فالشرك، قال هللا: ، وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما (8)إِنه الشِِّ

بينهم وبني رهبم، وأما الظلم الذي ال يرتكه هللا فظلم العباد بعضهم بعضاا حىت يدبر لبعضهم من 
 .(9)بعض"

 
 
 
 

                                                           

 9ف آية ورة اْلعراس( 1)

 59آية  سورة اإلسراء( 2)

 39-38اآليات  سورة المائدة( 3)

 75آية  سورة يوسف( 4)

 57آية  رةسورة البق( 5)

 160آية  سورة اْلعراف( 6)

 426ص نزهة األعين النواظرابن الجوزي، ( 7)

 13آية  سورة لقمان( 8)

 (3961 صحيح الجامعاْللباني ) ، وحسنه(2223، حديث)2/532 مسندهفي أخرجه الطيالسي ( 9)
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اين بذكر أمثلته من القرآن الكرمي فيقول:"الظلم ثالثة: ويوضح هذا احلديث الراغب األوفه
ْرَك  األول، ظلم بني اإلنسان وبني هللا تعاىل، وأعظمه: الكفر، والشرك، والنفاق، ولذلك قال: إِنه الشِِّ

ِ َعلَى الظهاِلِمينَ  ،وإايه قصد بقوله:(1)لَُظْلٌم َعِظيمٌ  ، (3)أََعده لَُهْم َعذَابًا أَِليًماَوالظهاِلِميَن (2) ،أاَلَ لَْعنَةُ َّللاِّ
ِ  يف آي كثرية، وقال: ن َكذََب َعلَى َّللاه ِ َكِذبًا(4) ،فََمْن أَْظلَُم ِممه ِن اْفتََرى َعلَى َّللاِّ  .(5)َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ثْلَُهاوالثاين: ظلم بينه وبني الناس، وإايه قصد بقوله:  إِنههُ  إىل قوله:  (6)َوَجَزاء َسيِِّئَة  َسيِِّئَةٌ مِِّ

َوَمن قُتَِل  ، وبقوله:(8)إِنهَما السهبِيُل َعلَى الهِذيَن يَْظِلُموَن النهاسَ   اآلية وبقوله:  (7)ال يُِحبُّ الظهاِلِمينَ 

 .(9)َمْظلُوًما
نَْفِسهِ  والثالث: ظلم بينه وبني نفسه، وإايه قصد بقوله: َظلَْمُت ه: ، وقول(10)فَِمْنُهْم َظاِلٌم لِِّ

 ، أي: من الظاملني أنفسهم.(13)فَتَُكونَا ِمَن اْلظهاِلِمينَ (12) ،إِذ ظهلَُمواْ أَنفَُسُهمْ (11) ،نَْفِسي
وكل هذه الثالثة يف احلقيقة ظلم للنفس؛ فإنَّ اإلنسان يف أول ما يهمُّ ابلظلم فقد ظلم نفسه، 

ا مبتدئ يف الظلم، وهلذا قال تعا ُ َولـِكن َكانُواْ أَنفَُسُهْم ىل يف غري موضع: فإنا الظامل أبدا َوَما َظلََمُهُم َّللاِّ

 .(14)"(15)يَْظِلُمونَ 
                                                           

 13آية  سورة لقمان( 1)

 18آية  سورة هود( 2)

 31آية  سورة اإلنسان( 3)

 32آية  سورة الزمر( 4)

 93آية  مسورة اْلنعا( 5)

 40آية  سورة الشورى( 6)

 40آية  سورة الشورى( 7)

 42آية  سورة الشورى( 8)

 33آية  سورة اإلسراء( 9)

  32آية  سورة فاطر( 10)

 44آية  سورة النمل( 11)

 64ء آية سورة النسا( 12)

 35آية  سورة البقرة( 13)

 33آية  سورة النحل( 14)

، وقال ابن القيم: "والظلم عند عز وجل يوم القيامة له دواوين 538ص المفرداتالراغب،( 15)

ن ال يترك هللا ثالثة:ديوان ال يغفر هللا منه شيئاً: وهو الشرك به، فإن هللا ال يغفر أن يشرك به،وديوا

تعالى منه شيئاً: وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً، فإنه هللا تعالى يستوفيه كلهه، وديوان ال يعبأ هللا به: وهو 
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 :موقف القرآن الكرمي من الظلم والظاملني: املسألة الرابعة        
نم القرآن الكرمي الظلم، وهنى عنه، وأخرب أن هللا تعاىل ال حيب الظاملني، وأن عاقبة الظلم 

الظاملني شديدة يف مواضع عديدة، وآايت كثرية، يطول املقام حبصرها، واملقصود هنا  وعقوبةوخيمة، 
هو التنبيه على موقف الكتاب العزيز من هذه اخللة الذميمة بذكر أمثلة تؤكد هذا املعىن وتوضحه، 

 ونلك على النحو اآليت:
 أوالا: نزه هللا تعاىل نفسه عن الظلم:

 ألنه وفة دنيئة رديئة ال تليق ابهلل وجبالله وكماله، قال تعاىل:نزه هللا تعاىل نفسه عن الظلم؛ 
ْلِعبَادِ  ُ يُِريدُ ُظْلًما لِِّ  .(2)َوَما َربَُّك بَِظالهم  لِِّْلعَبِيدِ  ، وقال سبحانه:(1)َوَما َّللاه

قليله وكثريه، وإنا انتفت املبالغة انتفى  -جل وعز  -قال القرطيب:" نفى الظلم عن نفسه 
َ اَل يَْظِلم النهاَس َشْيئًا  ، دليله قوله احلق:غريها  .(3)"(4) إِنه َّللاه

ويوضح الطاهر الزم نفي الظلم عن هللا تعاىل فيقول:" واملراد بنفي الظلم عن هللا تعاىل لعبيده: 
أنه ال يعاقب من ليس منهم مبجرم، ألن هللا ملا وضع للناس شرائع وبني احلسنات والسيئات، ووعد 

وعد فقد جعل نلك قانوان، فصار العدول عنه إىل عقاب من ليس مبجرم ظلما؛ إن الظلم هو وأ
االعتداء على حق الغري يف القوانني املتلقاة من الشرائع اإلهلية أو القوانني الوضعية املستخرجة من 

 .(5)العقول احلكيمة"

                                                                                                                                                                                     

وأسرعها محواً، فإنه يمحي  فإنه هذا الديوان أخف الدواوين -عزه وجله -ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه 

مصائب المكفرة ونحو ذلك بخالف ديوان الشرك فإنه ال بالتوبة واالستغفاروالحسنات الماحية وال

يمحى إال بالتوحيد، وديوان المظالم ال يمحى إال بالخروج منها إلى أربابها واستحاللهم منها".) انظر 

 (19ص الوابل الصيب

 31آية  سورة غافر( 1)

 46آية  سورة فصلت( 2)

 44آية  سورة يونس( 3)

 15/331 الجامعالقرطبي، ( 4)

، وقال:" وأما صيغة ظالم المقتضية المبالغة في الظلم فهي 25/319 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 5)

معتبرة قبل دخول النفي على الجملة التي وقعت هي فيها كأنه قيل: ليعذب هللا المسيء لكان ظالما له 

 =قد يكون النفي نفيا وما هو بظالم، وهذا معنى قول علماء المعاني: إن النفي إذا توجه إلى كالم مقيد

للقيد وقد يكون القيد قيدا في النفي ومثلوه بهذه اآلية. وهذا استعمال دقيق في الكالم البليغ في نفي = 

الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من إتمام عدل هللا تعالى أن جعل كل درجات الظلم في رتبة الظلم 

 الشديد".
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ُ يُِريدُ ُظْلًما لِِّْلعَالَِمينَ  وقال عز وجل:  .(1)َوَما َّللاِّ
قال ابن كثري:"أي: ليس بظامل هلم بل هو احَلَكم العدل الذي ال جيور؛ ألنه القادر على كل 

ا من خلقه؛ وهلذا قال: ِ َما فِي  شيء، العامل بكل شيء، فال حيتاج مع نلك إىل أن يظلم أحدا َولِلِّ

 .(1)، أي: اجلميع مْلك له وعبيد له"(2)السهَماَواِت َوَما فِي اْلَْرِض 

                                                                                                                                                                                     

ف، وهو أن لفظة ) ظالم ( فيها صيغة مبالغة، ومعلوم وقال الشنقيطي:" وفي هذه اآليات سؤال معرو

ال ينفي إال مبالغته  -أن نفي المبالغة ال يستلزم نفي الفعل من أصله.فقولك مثال: زيد ليس بقتال للرجال 

 في قتلهم، فال ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال 

 م من أصله.هو نفي الظل -ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في اآليات المذكورة 

 والجواب عن هذا اإلشكال من أربعة أوجه: 

: أن نفي صيغة المبالغة في اآليات المذكورة قد بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من األول

 أصله.

ونفي صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أن يراد به نفي أصل الفعل، فال إشكال لقيام الدليل 

 على المراد.

ة  يات الدالة على ذلك كثيرة معروفة، كقوله تعالى: واآل َ اَل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذَره َوإِن تَُك َحَسنَةً  إِنه َّللاه

 ( 40اآلية )سورة النساء:  يَُضاِعْفَها 

نفى ظلمه للعبيد، والعبيد في غاية الكثرة، والظلم المنفي عنهم  -جل وعال  -: أن هللا الوجه الثاني

تهم كثرته، فناسب ذلك اإلتيان بصيغة المبالغة للداللة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد تستلزم كثر

المنفي عنهم الظلم، إذ لو وقع على كل عبد ظلم، ولو قليال، كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة، 

 كما ترى.

لظلم عن كل عبد من أولئك وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة، وأن المراد بذلك نفي أصل ا

العبيد، الذين هم في غاية الكثرة، سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئا، كما بينته اآليات القرآنية 

 المذكورة، وفي الحديث: " يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي " الحديث.

ظم والشدة أنه لوال استحقاق بالغ من الع -تعالى  -: أن المسوغ لصيغة المبالغة أن عذابه الوجه الثالث

لكان معذبهم به ظالما بليغ الظلم متفاقمه، سبحانه وتعالى  -المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم 

 عن ذلك علوا كبيرا.

 وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة " اْلنفال ".

من أن المراد بالنفي في قوله: وما ربك : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين الوجه الرابع

بظالم للعبيد نفي نسبة الظلم إليه ؛ ْلن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة، فتغني عن ياء النسب، 

 كما أشار له في الخالصة بقوله:

 ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل

لتي هي فاعل كظالم وفعال كظالم وفعل كفرح ومعنى البيت المذكور أن الصيغ الثالثة المذكورة فيه ا

كل منها قد تستعمل مرادا بها النسبة، فيستغنى بها عن ياء النسب، ومثاله في فاعل قول الحطيئة في  -

 هجوه الزبرقان بن بدر التميمي:

 ي دع المكارم ال ترحل لبغيتها     واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس

 باختصار( 7/34 أضواء البيانالنسبة، أي ذو طعام وكسوة ") -فالمراد بقوله: الطاعم الكاسي 

 108آية  سورة آل عمران( 1)

 109آية  سورة آل عمران( 2)
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ن الظلم وفة قبيحة، وعمل سيء حرم هللا تعاىل الظلم على عباده كما جاء يف احلديث وأل
: قال هللا تبارك ولَّى هللا عليه وسلَّمقال:قال رسول هللا  رضي هللا َعنهالقدسي الذي رواه أبو نر 

 .(2)اَلُموا" احلديثوتعاىل:"  ايعبادي إين َحرَّْمُت الظلم على نفسي، وجَعْلُتُه بينكم حُمَرَّماا،فال َتظَ 
:"فإن هذا خطاب جلميع العباد أن ال يظلم أحد -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، وأمر العامل يف الشريعة مبين على هذا، وهو: العدل يف الدماء واألموال و األبضاع واألنساب أحداا 
 .(3)واألعراض"

 اثنياا: أخرب سبحانه أبنه ال حيب الظاملني:
ت كرمية تدل على أن هللا تعاىل ال حيب الظاملني، مما يدل على أن الظلم حمرم؛ ألن وردت آاي

ما حيبه هللا تعاىل مشروع، وما ال حيبه مكروه لديه ومبغوض عنده، فهو حمرم مطلوب الرتك 
 واالجتناب.

اِلَحاِت فَيَُوفِِّيِهْم أُجُ  قال سبحانه: ا الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ُ اَل يُِحبُّ الظهاِلِمينَ َوأَمه  .(4)وَرُهْم َوَّللاه
يف غري موضعه، فنفى  له، أو وضع شيئاا  الطربي:" يعين: وهللا ال حيب من ظلم غريه حقاا قال 

عن نفسه بذلك أن يظلم عباده، فيجازي املسيء ممن كفر جزاء احملسنني ممن آمن به،  -جل ثناؤه -
مره وانتهى عما هناه عنه فأطاعه جزاء املسيئني ممن كفر به وكذب أو جيازي احملسن ممن آمن به واتبع أ

 رسله وخالف أمره وهنيه. فقال: إين ال أحب الظاملني، فكيف أظلم خلقي ؟
 

وهذا القول من هللا تعاىل نكره، وإن كان خرج خمرج اخلرب، فإنه وعيد منه للكافرين به وبرسله، 
أنه ال يبخس هذا املؤمن حقه، وال يظلم   الفريقني مجيعاا  ووعد منه للمؤمنني به وبرسله، ألنه أعلم

 .(5)" كرامته فيضعها فيمن كفر به وخالف أمره وهنيه، فيكون هلا بوضعها يف غري أهلها ظاملاا 
هِخذَ  وقال عز وجل: ُ الهِذيَن آَمنُوا َويَت ُ اَل َوتِْلَك اْْلَيهاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النهاِس َوِليَْعلََم َّللاه ِمْنُكْم ُشَهدَاَء َوَّللاه

 .(1)يُِحبُّ الظهاِلِمينَ 
                                                                                                                                                                                     

 1/391 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 1)

 (2577حديث ) 658،صأخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم( 2)

 18/167 مجموع الفتاوىابن تيمية، ( 3)

 57آية  آل عمرانسورة ( 4)

 6/466 جامع البيانالطبري، ( 5)
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 .(2)قال الطربي:" يعين به: الذين ظلموا أنفسهم مبعصيتهم رهبم"
وقال األلوسي:" أي: يبغضهم، واملراد من الظاملني إما املنافقون كابن أيب وأتباعه الذين فارقوا 

املفسر ابلثابتني على اإلميان الراسخني فيه الذين  جيش اإلسالم، فهم يف مقابلة املؤمنني فيما تقدم
ما كان فاجلملة معرتضة لتقرير  توافق ظواهرهم بواطنهم، وإما مبعىن الكافرين اجملاهرين ابلكفر، وأايا 

 استدراجاا  مضمون ما قبلها، وفيها تنبيه على أنه تعاىل ال ينصر الكافر على احلقيقة وإمنا يغلبه أحياانا 
للمؤمنني لكان الناس يدخلون يف اإلميان على سبيل  من، وأيضا لو كانت النصرة دائماا وابتالء للمؤ 

 .(3)اليمن والفأل، واملقصود غري نلك "
 اثلثاا: أخرب سبحانه أنه ال يهدي الظاملني:

اهلداية هي التوفيق للخري، واإلعانة عليه، وهي نعمة عظيمة مين هللا تعاىل هبا على من يشاء 
ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن ا قال عز وجل:من عباده كم يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل ال تَُمنُّوا َعلَيه إِْسالَمُكْم بَِل َّللاه

، قال الطربي:" يقول: بل هللا مين عليكم أيها القوم أن وفقكم (4) َهدَاُكْم ِلِْليَماِن إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 
، فإن هللا هو الذي آمنايقول: إن كنتم وادقني يف قولكم:  إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ  لإلميان به وبرسوله، 

، وهلذا فإن من أعظم العقوابت خذالن هللا (5)من عليكم أبن هداكم له، فال متنوا علي إبسالمكم"
اء الظاملني، تعاىل لعبده فال يكرمه هبداية التوفيق، وناك بعدله سبحانه، جزاء إعراض الكافرين، واعتد

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِمينَ قال تعاىل:   .(6)إِنه َّللاِّ
:"أي: الذين وار الظلم هلم ووفا والعناد هلم نعتا، جاءهم سعديشيخ عبد الرمحن بن القال 

اهلدى فرفضوه، وعرض هلم اهلوى فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب اهلداية وطرقها، وفتحوا عليهم 
 .(7)الغواية وسبلها، فهم يف غيهم وظلمهم يعمهون، ويف شقائهم وهالكهم يرتددون"أبواب 

                                                                                                                                                                                     

 140آية  سورة آل عمران( 1)

 7/242 جامع البيانالطبري، ( 2)

 4/69 روح المعانياْللوسي، ( 3)

 17آية  سورة الحجرات( 4)

 22/320 جامع البيانالطبري، ( 5)

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظهالِ  جاءت اآلية الكريمة: ( 6) في أربعة مواضع من القرآن الكريم: في سورة   ِمينَ ِإنه َّللاِّ

 10، وسورة اْلحقاف آية 50، وسورة القصص آية 144، وسورة اْلنعام آية 51المائدة آية 

 851ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن7)
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ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َواَل ِليَْهِديَُهْم َطِريقًا :وقال تعاىل  .(1)إِنه الهِذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن َّللاه
وم القيامة فهو واضح؛ : إن كان طريق ي(أن يهديهم طريقا)قال حممد الطاهر:" ومعىن نفي

يوول إىل جهنم. وجيوز أن يراد من الطريق  يوولهم إىل مكان إال طريقاا  أي: ال يهديهم طريقاا 
َراَط اْلُمْستَِقيمَ اآلايت يف الدنيا، كقوله: ، فنفي هديهم إليه إنذار أبن الكفر والظلم من (2) اْهِدنَا الِصِّ

ن ووول اهلدى إليه، ليحذر املتلبس ابلكفر والظلم من شأهنما أن خييما على القلب بغشاوة متنعه م
 .(3)بح وال خملص له منهما "التوغل فيهما، فلعله أن يص

 رابعاا: أخرب سبحانه أنه ال يفلح الظاملون:
الفالح هو الظفر ابملطلوب، والووول للمقصود، وغاية كل مؤمن هو النجاة من النار 

فََمن ُزْحِزَح َعِن عظم الفوز وأكرب الفالح كما قال سبحانه:ودخول اجلنة برمحة هللا تعاىل، ونلك أ

:" أي: حصل له الفوز العظيم من سعديشيخ عبد الرمحن بن ال، قال (4) النهاِر َوأُْدِخَل اْلَجنهةَ فَقَْد فَازَ 
ى العذاب األليم، والووول إىل جنات النعيم، اليت فيها ما ال عني رأت، وال أنن مسعت، وال خطر عل

 .(5)قلب بشر"
الهِذيَن يَِرثُوَن اْلِفْردَْوَس ُهْم  * ْولَئَِك ُهُم اْلَواِرثُونَ أإىل قوله تعاىل  قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ وقال تعاىل:

قد أدرك الذين ودقوا   قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ  ، قال الطربي:" يعين جل ثناؤه بقوله: (6)فِيَها َخاِلدُونَ 
، وأقروا مبا جاءهم به من عند هللا، وعملوا مبا دعاهم إليه مما ولَّى هللا عليه وسلَّم  ورسوله حممداا هللا

 .(7)مسى يف هذه اآلايت، اخللود يف جنات رهبم وفازوا بطلبتهم لديه"

                                                           

 168آية  سورة النساء( 1)

 6آية  سورة الفاتحة( 2)

 6/47 يرالتحرير والتنوابن عاشور، ( 3)

 185آية  سورة آل عمران( 4)

 180ص تيسير الكريم الرحمن،  ( ابن سعدي، عبد الرحمن5)

 11-1اآليات  سورة المؤمنون( 6)

 19/7 جامع البيانالطبري، ( 7)
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هلذا فإن نفي الفالح عن فعل أو شخص يدل على أن نلك الفعل مذموم، وأن نلك 
ِ  والعقاب األليم، كما قال تعاىل: الشخص حمروم، معرض للسخط ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه َوَمْن أَْظلَُم ِممه

 .(1)َكذهَب بِآيَاتِِه إِنههُ اَل يُْفِلُح الظهاِلُموَن  أَوْ  َكِذبًا
، ممن كان فيه أحد الووفني، وعناداا  :"أي: ال أعظم ظلماا سعديشيخ عبد الرمحن بن القال 

ء الكذب على هللا، أو التكذيب آبايته، اليت جاءت هبا املرسلون، فإن هذا فكيف لو اجتمعا، افرتا
 أظلم الناس، والظامل ال يفلح أبدا.

ويدخل يف هذا، كل من كذب على هللا، ابدعاء الشريك له واملعني، أو زعم أنه ينبغي أن 
من قام يعبد غريه أو اختذ له واحبة أو ولدا، وكل من رد احلق الذي جاءت به الرسل أو 

 .(2)مقامهم"
ِعنِدِه َوَمن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدهاِر إِنههُ ال  ِمنْ  َوقَاَل ُموَسى َربِِّي أَْعلَُم بَِمن َجاَء بِاْلُهدَى وقال سبحانه:

 .(3)يُْفِلُح الظهاِلُموَن 
قال األلوسي:" أي: ال يفوزون مبطلوب، وال ينجون عن حمذور، وحاول كالم موسى عليه 

لسالم ريب أعلم منكم حبال من أهله سبحانه للفالح األعظم، حيث جعله نبيا، وبعثه ابهلدى، ا
ووعده حسن العقىب، ولو كان كما تزعمون كاناب ساحرا مفرتاي ملا أهله لذلك؛ ألنه غين حكيم ال 

 .(4)يرسل الكانبني، وال ينبئ الساحرين،  وال يفلح عنده الظاملون"
قَاَل َمعَاذَ  بَْيتَِها َعن نهْفِسِه َوَغلهقَِت اْْلَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لَكَ  فِي تْهُ الهتِي ُهوَ َوَراَودَ  وقال تعاىل:

 ِ  .(5) إِنههُ اَل يُْفِلُح الظهاِلُمونَ  إِنههُ َربِِّي أَْحَسَن َمثَْوايَ  َّللاه
يس له فعله. وهذا قال الطربي:" يقول: إنه ال يدرك البقاء، وال ينجح من ظلم، ففعل ما ل

 .(6)الذي تدعوين إليه من الفجور، ظلم وخيانة لسيدي الذي ائتمنين على منزله"
 خامساا: أخرب سبحانه أنه لعن الظاملني: 

                                                           

 21آية  سورة اْلنعام( 1)

 314ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن2)

 37آية  سورة القصص( 3)

 20/79 وح المعانيراْللوسي، ( 4)

 23آية  سورة يوسف( 5)

 16/33 جامع البيانالطبري، ( 6)
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اللعن من هللا تعاىل هو الطرد واإلبعاد من اخلري، وهو دليل على أن نلك الفعل حمرم أشد 
ب، كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما:"الكبرية كل التحرمي، بل هو من كبائر املعاوي وقبائح الذنو 

، وقد وردت آايت كرمية تثبت اللعنة على (1)ننب ختمه هللا بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب "
 الظاملني بسبب ظلمهم، مما يؤكد أن الظلم حمرم مذموم، وواحبه معاقب ملوم.

 .(2)ْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللهْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدهارِ يَْوَم ال يَنفَُع الظهاِلِميَن مَ  قال هللا عزَّ وجلَّ:
 َويَْوَم يَقُوُم اْْلَْشَهادُ  بدل من قوله:  يَْوَم ال يَنفَُع الظهاِلِميَن َمْعِذَرتُُهمْ  قال ابن كثري:" وقوله:

، وهم  يَْوَم ال يَْنفَُع الظهاِلِمينَ  َويَْوَم يَقُوُم اْلْشَهادُ  ، كأنه فسره به (3)ابلرفع  يَْومَ  وقرأ آخرون:
أي: اإلبعاد والطرد من الرمحة،   َولَُهُم اللهْعنَةُ  أي: ال يقبل منهم عذر وال فدية، معذرهتماملشركون

  َِولَُهْم ُسوُء الدهار   وهي النار. قاله السدي، بئس املنزل واملقيل.وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن
 .(4)أي: سوء العاقبة"  ْم ُسوُء الدهارِ َولَهُ  عباس:

ً أُْولَـئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى َربِِِّهْم َويَقُوُل اْلَْشَهادُ وقال تعاىل: ِ َكِذبا ِن اْفتََرى َعلَى َّللاِّ َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ِ َعلَى الظهاِلِمينَ   .(5) َهـُؤالء الهِذيَن َكذَبُواْ َعلَى َربِِِّهْم أاَلَ لَْعنَةُ َّللاِّ
، فأضافوا كالمه قال القرطيب:" أي: ال أحد أظلم منهم ألنفسهم؛ ألهنم افرتوا على هللا كذابا 

أُْولَـئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى  ، وقالوا لألونام هؤالء شفعاؤان عند هللا.وولداا  إىل غريه، وزعموا أن له شريكاا 

يعين املالئكة   ادُ َهـُؤالء الهِذيَن َكذَبُواْ َعلَى َربِِِّهمْ َويَقُوُل اْلَْشهَ  أي حياسبهم على أعماهلم،  َربِِِّهمْ 
ُكِلِّ  ِمن فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا احلفظة ؛ عن جماهد وغريه. وقال الضحاك: هم األنبياء واملرسلون ؛ دليله قوله:

ة  بَِشِهيد  َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهـُؤالء َشِهيداً  ياء والعلماء الذين بلغوا الرساالت. . وقيل: املالئكة واألنب(6)أمه
ِ َعلَى الظهاِلِمينَ  وقال قتادة: عن اخلالئق أمجع.  أي: بعده وسخطه وإبعاده من رمحته   أاَلَ لَْعنَةُ َّللاِّ

 .(7)على الذين وضعوا العبادة يف غري موضعها "
                                                           

 8/246 جامع البيان( 1)

 52آية  سورة غافر( 2)

 8/238 معجم القراءاتد. عبد اللطيف، الخطيب، ( 3)

 4/84 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 4)

 18آية  سورة هود( 5)

 41آية  ءسورة النسا( 6)

 9/18 امعالجالقرطبي، ( 7)
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 سادساا: وصف الشرك والكفر ابلظلم:
وقد يطلق يف القرآن الكرمي على الكفر املخرج من تقدم أن الظلم هو جماوزة احلد عموماا، 

، وقد يطلق على املعصية اليت ال خترج من امللة  (1)َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ امللة،  كما قال تعاىل:
 كظلم اإلنسان نفسه أو غريه.

وووف الكفر والشرك ابلظلم يدل على أن هذا الووف مذموم؛ ألنه شامل ألنواع الذنوب 
 بدرجاهتا املختلفة من الكفر والشرك وبقية الذنوب واملعاوي األخرى.

، ال شك أن الشرك ابهلل سبحانه هو أشد الظلم (2) إِنه الِشِّْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ  قال هللا تعاىل:
إِيَمانَُهْم الهِذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا َعنه قال : ملا نزلتوأخطره، 

شق نلك على املسلمني، فقالوا : اي رسول هللا أينا ال يظلم نفسه ؟ قال: " ليس نلك، إمنا ، (3)بُِظْلم  
ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ  :هو الشرك، أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه ِ إِنه الشِِّ  يَا بُنَيه اَل تُْشِرْك بِالله

(4). 
قُلُوِب الهِذيَن َكفَُروا  فِي َسنُْلِقي لظلم على الكفر والشرك قوله تعاىل:ومما يدل على إطالق ا

ْل بِِه ُسْلَطانًا ِ َما لَْم يُنَِزِّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِالله  .(5) َوبِئَْس َمثَْوى الظهاِلِمينَ  َوَمأَْواُهُم النهارُ  الرُّ
ُ بَ به، والتوكل عليه، فقال: قال ابن كثري:" أمرهم بطاعته ومواالته، واالستعانة ِل َّللاه

، مث بشرهم أبنه سيلقي يف قلوب أعدائهم اخلوف منهم والذلة هلم، (6) َوُهَو َخْيُر النهاِصِرينَ  َمْواَلُكمْ 
 .(7)بسبب كفرهم وشركهم، مع ما ادخره هلم يف الدار اآلخرة من العذاب والنكال"

أي: مثواهم، وإمنا وضع الظاهر موضع الضمري   ِلِمينَ َوبِئَْس َمثَْوى الظها قال األلوسي:" 
 .(1)للتغليظ والتعليل واإلشعار أبهنم يف إشراكهم ظاملون، واضعون للشيء يف غري موضعه"

                                                           

 254آية  سورة البقرة( 1)

 13آية  سورة لقمان( 2)

 82آية  سورة اْلنعام( 3)

غغغغْرَك لَُظْلغغغغٌم َعِظغغغغيٌم  أخرجغغغغه البخغغغغاري كتغغغغاب التفسغغغغير بغغغغاب( 4) ِ إِنه الِشِّ  861، صاَل تُْشغغغغِرْك بِغغغغالله

حغغغغغديث  ،40،ص(، ومسغغغغغلم كتغغغغغاب اإليمغغغغغان بغغغغغاب صغغغغغدق اإليمغغغغغان وإخالصغغغغغه4776حغغغغغديث)

  لهواللفظ (124)

 151آية  سورة آل عمران( 5)

 150آية  سورة آل عمران( 6)

 1/411 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 7)
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ا َرَزْقنَاُكمْ  وقال هللا تعاىل: فِيِه َوال ُخلهةٌ  قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال بَْيعٌ  ِمنْ  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِممه

 .(2) َوال َشفَاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ 
مبتدأ حمصور يف خربه أي: وال ظامل أظلم   َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ  قال ابن كثري:" وقوله:

 الذي . وقد روى ابن أيب حامت عن عطاء بن دينار أنه قال: احلمد هللممن واىف هللا يومئذ كافراا 
 .(3)ومل يقل: والظاملون هم الكافرون"  َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ قال:

بذلك:  -تعاىل نكره  -فإنه يعين   َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ  قال الطربي:" وأما قوله:
دهم يف غري موضعه، يقول: هم الواضعون جحو   ُهُم الظهاِلُمونَ  واجلاحدون هلل املكذبون به وبرسله 

 والفاعلون غري ما هلم فعله، والقائلون ما ليس هلم قوله.
داللة   َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ  يف هذا املوضع: -تعاىل نكره  -وقال أيضاا:" ويف قوله 

وله إمنا هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع ق  َوال ُخلهةٌ َوال َشفَاَعةٌ واضحة على أن قوله:
، فدل بذلك على أن معىن نلك: حرمنا الكفار النصرة من األخالء،  َواْلَكافُِروَن ُهُم الظهاِلُمونَ نلك:

والشفاعة من األولياء واألقرابء، ومل نكن هلم يف فعلنا نلك هبم ظاملني، إن كان نلك جزاء منا ملا 
أنفسهم مبا أتوا من األفعال اليت  سلف منهم من الكفر ابهلل يف الدنيا، بل الكافرون هم الظاملون

 .(4)أوجبوا هلا العقوبة من رهبم"
 

 سابعاا: وصف املعاصي ابلظلم: 
ثْلَُها تقدم أن من أنواع الظلم ما يكون بني اإلنسان والناس كما قال تعاىل: َوَجَزاء َسيِِّئَة  َسيِِّئَةٌ مِِّ

ِ إِنههُ  إِنهَما السهبِيُل َعلَى الهِذيَن يَْظِلُموَن ، وقال سبحانه:(5)اَل يُِحبُّ الظهاِلِمينَ  فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاه

ِ أُْولَئَِك لَُهم َعذَاٌب أَِليمٌ   .(6)النهاَس َويَْبغُوَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحقِّ

                                                                                                                                                                                     

 4/88 روح المعانياْللوسي، ( 1)

 254آية  سورة البقرة( 2)

 1/304 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)

 باختصار يسير 8/384 جامع البيانالطبري، ( 4)

 40آية  سورة الشورى( 5)

 42آية سورة الشورى ( 6)
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، وقوله على لسان نبيه (1) فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسهِ  ومنه ما هو ظلم العبد نفسه كما قال تعاىل: 
 .(2) َرِبِّ إِنِِّي َظلَْمُت نَْفِسي موسى عليه السالم:

ــــــرة  ؛فاملعاوــــــي والــــــذنوب تووــــــف أبهنــــــا ظلــــــم ألن العبــــــد جتــــــاوز حــــــد املشــــــروع واقــــــتحم دائ
دل علـــــــــى أن الظلـــــــــم حمـــــــــرم تـــــــــاملمنوع،فتعـــــــــدى واعتـــــــــدى، واآلايت يف هـــــــــذا اجملـــــــــال كثـــــــــرية وكلهـــــــــا 

ــــوين عليهمــــا الســــالم:مــــذموم، منهــــا علــــى ســــبيل امل ــــه تعــــاىل لألب غغغغَجَرةَ  ثــــال قول َوالَ تَْقَربَغغغغا َهغغغغـِذِه الشه

 .(3)الظهاِلِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَا
قال الطربي:" يعين به فتكوان من املتعدين إىل غري ما أنن هلم وأبيح هلم فيه، وإمنا عىن بذلك 

ي، وعصى أمري، واستحل أنكما إن قربتما هذه الشجرة، كنتما على منهاج من تعدى حدود
 .(4)حمارمي، ألن الظاملني بعضهم أولياء بعض، وهللا ويل املتقني "

ِ  وقال سبحانه وتعاىل: ِ فَأُْولَئَِك ُهْم الظهاِلُمونَ  فاََل تَْعتَدُوَها تِْلَك ُحدُودُ َّللاه  .(5)َوَمْن يَتَعَده ُحدُودَ َّللاه
قدم من األحكام الشرعية حدود هللا، أي: :" أي: ما تسعديشيخ عبد الرمحن بن القال 

أحكامه اليت شرعها لكم، وأمر ابلوقوف معها، ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون وأي ظلم 
 .(6)أعظم ممن اقتحم احلالل، وتعدى منه إىل احلرام، فلم يسعه ما أحل هللا"

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمن يَْغِفُر َظلَ  أَوْ  َوالهِذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً  وقال سبحانه: ُموا أَنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاه

وا َعلَىَٰ َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُمونَ  ُ َولَْم يُِصرُّ  .(7) الذُّنُوَب إِاله َّللاه
 .(8)قال ابن كثري:" أي: إنا ودر منهم ننب أتبعوه ابلتوبة واالستغفار "

أن ظلم النفس هنا يقصد هبا الكبائر فيقول:" وال شك أن التعريف ويذهب ابن عاشور إىل 
هنا تعريف اجلنس، أي: فعلوا الفواحش، وظلم النفس هو الذنوب الكبائر، وعطفها هنا على 

                                                           

 32آية  سورة فاطر( 1)

 16آية  سورة القصص( 2)

 35آية  سورة البقرة( 3)

 1/522 جامع البيانالطبري،( 4)

 229آية  سورة البقرة( 5)

 118ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن6)

 135آية  سورة آل عمران( 7)

 1/406 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 8)
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ثِْم َواْلفََواِحشَ  الفواحش كعطف الفواحش عليها يف قوله: . فقيل: (1) الهِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ
، وقيل: الفاحشة هي الكبرية املتعدية إىل الغري، املعصية الكبرية، وظلم النفس الكبرية مطلقاا  الفاحشة

 .(2)وظلم النفس الكبرية القاورة على النفس، وقيل: الفاحشة الزان، وهذا تفسري على معىن املثال "
 الفاحشة ويرى الرازي أن هناك فرقا بني الفاحشة وظلم النفس فيقول:" ونكروا يف الفرق بني

 وبني ظلم النفس وجوها:
األول: قال واحب "الكشاف": الفاحشة ما يكون فعله كامال يف القبح، وظلم النفس: هو 

 أي ننب كان مما يؤاخذ اإلنسان به.
والثاين: أن الفاحشة هي الكبرية، وظلم النفس هي الصغرية، والصغرية جيب االستغفار منها، 

، وما كان (3) َواْستَْغِفْر ِلذَْنبِكَ  كان مأمورا ابالستغفار وهو قوله:  ه وسلَّمولَّى هللا علي بدليل أن النيب
 على الصغائر بل على ترك األفضل. استغفاره داالا 

الثالث: الفاحشة: هي الزان، وظلم النفس: هي القبلة واللمسة والنظرة، وهذا على قول من 
نَى َوالَ تَْقَربُوا ى الزان فاحشة، فقال تعاىل:محل اآلية على السبب الذي رويناه؛ وألنه تعاىل مس إِنههُ  الِزِّ

 . (4)"(5)َكاَن فَاِحَشةً 
ِ فَقَْد َظلََم  ومن اآلايت اليت أطلق فيها الظلم على املعاوي قوله تعاىل: َوَمن يَتَعَده ُحدُودَ َّللاه

 .(6)نَْفَسهُ 
فقد ظلم نفسه.وأخرب عن متعديها قال ابن عاشور:" واملعىن: من يتعد شيئا من حدود هللا 

أبنه ظلم نفسه للتخويف حتذيرا من تعدي هذه احلدود، فإن ظلم النفس هو اجلريرة عليها مبا يعود 
ابإلضرار، ونلك منه ظلم هلا يف الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من خمالفة أحكام الدين؛ 

                                                           

 32آية  سورة النجم( 1)

 4/92 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 2)

 19آية  سورة محمد( 3)

 32آية  سورة اإلسراء( 4)

 9/9 مفاتيح الغيبالرازي، ( 5)
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ُ ِليَْجعََل  املنطوية هي عليها.قال:ألن أحكامه والح للناس فمن فرط فيها فاتته املصاحل َما يُِريدُ َّللاِّ

نْ  َعلَْيُكم َرُكْم َوِليُتِمه نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ  ِمِّ  .(1) َحَرج  َولَِكن يُِريدُ ِليَُطهه
ومنه ظلم للنفس يف اآلخرة بتعريضها للعقاب املتوعد به على اإلخالل أبحكام الدين، قال 

ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السهاِخِريَن   تعاىل: ْطُت فِي َجْنِب َّللاه َ  *تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَره أَْو تَقُوَل لَْو أَنه َّللاه

ةً فَأَُكوَن مِ  *َهدَانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتهِقيَن  ، فإن (2)َن اْلُمْحِسنِينَ أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنه ِلي َكره
للمؤمنني حظا من هذا الوعيد مبقدار تفاوت ما بني الكفر وجمرد العصيان، وجيء يف هذا التحذير 
)مبن( الشرطية إلفادة عموم كل من تعدى حدود هللا، فيدخل يف نلك الذين يتعدون أحكام الطالق 

 .(3)وأحكام العدة يف هذا العموم "
لهِذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما إِنهَما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن إِنه ا وقوله تعاىل:

 .(4)َسِعيًرا
ولَّى هللا عليه  قال القرطيب:" دل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال

 .(6)وأكل مال اليتيم "ونكر فيها  (5): "اجتنبوا السبع املوبقات"وسلَّم
( إما حال أي ظاملني، أو مفعول ألجله، وقيل: منصوب على وقال األلوسي:" )ظلماا 

املصدرية أي: أكل ظلم على معىن أكال على وجهه، وقيل: على التمييز، وإمنا علق الوعيد على 
 ال يكون ظلماا األكل بذلك؛ ألنه قد أيكل مال اليتيم على وجه االستحقاق كاألجرة والقرض مثال ف

، ومن أخذ . وقيل: نكر الظلم للتأكيد والبيان؛ ألن أكل مال اليتيم ال يكون إال ظلماا وال اآلكل ظاملاا 
 .(7)أو أجرة فقد أكل مال نفسه، ومل أيكل مال اليتيم، وفيه منع ظاهر" مال اليتيم قرضاا 

                                                           

 6آية   سورة المائدة( 1)

 58-56اآليات  سورة الزمر( 2)

 29/305 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)

 10آية  ة النساءسور( 4)

إِنه الهِذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِنهَما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِهْم  أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول هللا تعالى: ( 5)

، 33صا ، ومسلم كتاب اإليمان باب بيان الكبائر وأكبره (2766حديث)،488ص نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا

  (89حديث)

 5/48 الجامعالقرطبي، ( 6)

 4/215 روح المعانياْللوسي، ( 7)
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ً  يَْظِلْم نَْفَسهُ  أَوْ  َوَمن يَْعَمْل ُسوءاً ومنها قوله تعاىل: ِحيما َ َغفُوراً ره َ يَِجِد َّللاِّ  .(1)ثُمه يَْستَْغِفِر َّللاِّ
، وهو "السوء" أو يظلم نفسه إبكسابه قال الطربي:" يعين بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ننباا 

إايها ما يستحق به عقوبة هللا، مث يستغفر هللا يقول: مث يتوب إىل هللا إبانبته مما عمل من السوء وظلم 
َ َغفُوراً  عته ما حيبه هللا من األعمال الصاحلة اليت متحو ننبه، وتذهب جرمه، نفسه، ومراج يَِجِد َّللاِّ

 ً ِحيما  .(2)يقول: جيد ربه ساترا عليه ننبه بصفحه له عن عقوبة جرمه، رحيما به"  ره
َ يَتُوُب  ِمنْ  فََمْن تَابَ وقال هللا عز وجل: َ َغفُوٌر َرِحيمٌ بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنه َّللاه  .(3)َعلَْيِه إِنه َّللاه

، من هؤالء السراق، يقول: من رجع منهم عما فََمْن تَابَ قال الطربي:" يقول جل ثناؤه: 
هو اعتداؤه وعمله ما  ُظْلِمهِ ، وِمْن بَْعِدُظْلِمهِ يكرهه هللا من معصيته إايه إىل ما يرضاه من طاعته 

، يقول: وأولح نفسه حبملها على مكروهها يف طاعة َوأَْصلَحَ ل الناس، هناه هللا عنه من سرقة أموا
َ يَتُوُب َعلَْيهِ هللا، والتوبة إليه مما كان عليه من معصيته وقوله: ، يقول: فإن هللا جل وعز يرجعه فَإِنه َّللاه

 إىل ما حيب ويرضى، عما يكره ويسخط من معصيته.
َ َغفُوٌر َرحِ  وقوله: يقول: إن هللا عز نكره ساتر على من اتب وأانب عن معاويه   يمٌ إِنه َّللاه

إىل طاعته ننوبه، ابلعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة، وتركه فضيحته هبا على رءوس األشهاد 
 ٌَرِحيم " (4)به وبعباده التائبني إليه من ننوهبم. 

 
 

 اثمناا: أخرب سبحانه وتعاىل عن عقوابت الظاملي  يف الدنيا واآلخرة:
من أساليب القرآن الكرمي يف التحذير من الظلم بيان ما أعده هللا تعاىل للظاملني من عقوابت 

 أليمة يف الدنيا قبل اآلخرة.
 :أما عقوابت الظاملني يف الدنيا، فمنها

 حترمي بعض احلالل:

                                                           

 110آية  سورة النساء( 1)

 9/194 جامع البيانالطبري، ( 2)

 39آية  سورة المائدة( 3)

 10/299 جامع البيانالطبري، ( 4)



 

229 
 

ِ  فَبُِظْلم  قال تعاىل: ِهْم َعْن َسبِيِل َّللاه ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِِّبَات  أُِحلهْت لَُهْم َوبَِصدِِّ ِمَن الهِذيَن َهادُوا َحره

 .(1)َكثِيًرا
قال الطربي:" خيرب تعاىل أنه بسبب ظلم اليهود مبا ارتكبوه من الذنوب العظيمة، حرم عليهم 

 .(2)قرأ: " طيبات كانت أحلت هلم " طيبات كان أحلها هلم، ونكر بسنده عن ابن عباس أنه
، مبعىن: أنه تعاىل قيضهم ألن أتولوا يف كتاهبم، وحرفوا وبدلوا وهذا التحرمي قد يكون قدرايا 

. وحيتمل وتنطعاا  منهم على أنفسهم وتضييقاا  هلم، فحرموها على أنفسهم، تشديداا  أشياء كانت حالالا 
هلم قبل نلك، كما قال  يف التوراة أشياء كانت حالالا مبعىن: أنه تعاىل حرم عليهم  أن يكون شرعياا 

َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسهِ  تعاىل: َل  ِمنْ  ُكلُّ الطهعَاِم َكاَن ِحال ِلبَنِي إِْسَرائِيَل إاِل َما َحره قَْبِل أَْن تُنَـزه

 .(3)"(4)التهْوَراةُ 
هلم، وأن تلك  إمنا كان عقاابا قال حممد الطاهر:" واآلية اقتضت: أن حترمي ما حرم عليهم 

احملرمات ليس فيها من املفاسد ما يقتضي حترمي تناوهلا، وإال حلرمت عليهم من أول جميء الشريعة. 
ْمنَا ُكله ِذي ُظفُر  َوِمَن وقد قيل: إن املراد هبذه الطيبات هو ما نكر يف قوله تعاىل: َوَعلَى الهِذيَن َهادُوا َحره

ْمنَا َعلَْيِهْم ُشُحوَمُهَمااْلبَقَِر َواْلغَنَ يف سورة األنعام، فهذا هو  (5) ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بِبَْغيِِهمْ إىل قوله:  ِم َحره
 .(6)هم "اجلزاء على ظلم

 
 ابلظلم يرتفع األمن:

ي الهذِ  * اْلبَْيتِ  َهذَا فَْليَْعبُدُوا َربه األمن واالطمئنان نعمة من هللا تعاىل، كما قال عز وجل:

، قال الشنقيطي:"يف اجلمع بني إطعامهم من جوع وأمنهم من  (7)َخْوف   ِمنْ  ُجوع  َوآَمنَُهمْ  ِمنْ  أَْطعََمُهمْ 
خوف، نعمة عظمى ألن اإلنسان ال ينعم وال يسعد إال بتحصيل النعمتني هاتني معا، إن ال عيش مع 

                                                           

 160آية  سورة النساء( 1)

 2/197 معجم القراءات القرآنيةد. عبد اللطيف، الخطيب، ( 2)

 93 آية  سورة آل عمران( 3)

 2/468 جامع البيانالطبري، ( 4)

 146آية  سورة اْلنعام( 5)

 6/26 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 6)

 4-3اآليات  سورة قريش( 7)
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احلديث: " من أوبح معاىف يف اجلوع، وال أمن مع اخلوف، وتكمل النعمة ابجتماعهما، ولذا جاء 
 .(1)يف سربه عنده قوت يومه، فقد اجتمعت عنده الدنيا حبذافريها " بدنه آمناا 

ُ َمثاَلً فاألمن نعمة تدوم ابلشكر، وتزول ابجلحود والظلم كما قال هللا سبحانه: َوَضَرَب َّللاه

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف  ِمنْ  داً قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنهةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرغَ  ِ فَأَذَاقََها َّللاه ُكِلِّ َمَكان  فََكفََرْت بِأَْنعُِم َّللاه

 .(2)بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن 
والظلم مبعناه الشامل سبب لزوال نعمة األمن عقوبة من هللا تعاىل للظاملني كما قال هللا 

ْهتَدُونَ الهِذيَن آَمنُواْ َولَْم يَلْ تعاىل:  .(3)بُِسواْ إِيَمانَُهم بُِظْلم  أُْولَـئَِك لَُهُم اْلَْمُن َوُهم مُّ
قال ابن كثري:" أي: هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك له، ومل يشركوا به شيئا 

 .(4)هم اآلمنون يوم القيامة، املهتدون يف الدنيا واآلخرة "
حقيقة األمن واهلداية املذكورين يف اآلية  وضحاا م سعديشيخ عبد الرمحن بن الوقال 

الكرمية:"األمن من املخاوف والعذاب والشقاء، واهلداية إىل الصراط املستقيم، فإن كانوا مل يلبسوا 
إمياهنم بظلم مطلقا، ال بشرك، وال مبعاص، حصل هلم األمن التام، واهلداية التامة. وإن كانوا مل يلبسوا 

، ولكنهم يعملون السيئات، حصل هلم أول اهلداية، وأول األمن، وإن مل حيصل إمياهنم ابلشرك وحده
 هلم كماهلا. 
 

ومفهوم اآلية الكرمية، أن الذين مل حيصل هلم األمران، مل حيصل هلم هداية، وال أمن، بل 
 .(5)حظهم الضالل والشقاء"

 إهالك الظاملني يف الدنيا:
َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن : ني يف الدنيا كما قال تعاىلمن العقوابت العاجلة للظلم إهالك الظامل

ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِِّنَاِت َوَما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم الْ   .(1)ُمْجِرِمينَ قَْبِلُكْم لَمه
                                                           

، والحديث أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا 9/112 أضواء البيان( 1)

وحسنه اْللباني في صحيح سنن ، 10/289وثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائدو(، 2449حديث)

 2/274الترمذي

 112آية  سورة النحل( 2)

 82آية  سورة اْلنعام( 3)

 152/ 2 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 4)

 327ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن5)



 

231 
 

 ونكر العلماء أن إهالك هللا األمم ابلظلم نوعان:
حدمها: هو مقتضى سنته يف نظام االجتماع البشري، وهي أن الظلم سبب لفساد العمران أ

مل  ، إن كان إفساد الظلم هلا عارضاا وضعف األمم، والستيالء القوية منها على الضعيفة استيالء موقتاا 
 تنقرض إن كانت غري واحلة للحياة حىت جيهزعلى استعدادها للحياة واستعادهتا لالستقالل، أو دائماا 

 أو تدغم يف الغالبة.
، (2)قَْريَة  َكانَْت َظاِلَمةً َوأَْنَشأْنَا بَْعدََها قَْوًما آَخِرينَ  ِمنْ  َوَكْم قََصْمنَا كما قال يف سورة األنبياء:

 وهذا النوع أثر طبيعي للظلم حبسب سنن هللا يف البشر، وهو قسمان:
وات املضعفة لألبدان املفسدة لألخالق، ظلم األفراد ألنفسهم ابلفسوق واإلسراف يف الشه

وظلم احلكام الذي يفسد أبس األمة يف مجلتها وهذه السنة دائمة يف األمم، وهلا حدود ومواقيت 
 ختتلف ابختالف أحواهلا وأحوال أعدائها.

هلدايتها ابإلميان والعمل  اثنيهما: عذاب االستئصال لألقوام اليت بعث هللا تعاىل فيها رسالا 
وأعظم أركانه العدل، فعاندوا الرسل، فأنذروهم عاقبة اجلحود والعناد بعد جميء اآلايت، وهو  الصاحل

َوَما َكانُواْ  الدالة على ودقهم فيما جاءوهم به   َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِِّنَاتِ  ما بينه تعاىل بقوله:

أن يؤمنوا؛ ألهنم مرنوا على الكفر، أي: وما كان من شأهنم وال مقتضى استعدادهم   ِليُْؤِمنُواْ 
واطمأنوا به، ووارت لذاهتم ومصاحلهم القومية من اجلاه والرايسة والسياسة مقرتنة أبعماله اإلجرامية 

 .(3)من ظلم وفسق وفجور
ن قَْريَة  أَْهلَْكنَاَها َوِهَي َظاِلَمةٌ فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها وَ  وقال تعاىل: عَطهلَة  َوقَْصر  فََكأَيِِّن مِِّ بِئْر  مُّ

ِشيد    .(4)مه
قال الشنقيطي:" بني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه أهلك كثريا من القرى يف حال كوهنا ظاملة 
أي: بسبب نلك الظلم، وهو الكفر ابهلل وتكذيب رسله، فصارت بسبب اإلهالك والتدمري دايرها 

 إلهالك أهلها الذين كانوا يستقون منها.متهدمة وآابرها معطلة، ال يسقي منها شيء 

                                                                                                                                                                                     

  13آية  سورة يونس( 1)

 11آية  ياءسورة اْلنب( 2)

 باختصار يسير 11/258 تفسير المناررضا، محمد رشيد، ( 3)

 45آية  سورة الحج( 4)
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يف آايت كثرية كقوله  وهذا املعىن الذي نكره تعاىل يف هذه اآلية جاء موضحاا 
َقْت فَذَا * قَْريَة  َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبنَاَها ِحَسابًا َشِديدًا َوَعذهْبنَاَها َعذَابًا نُّْكًرا ِمِّن َوَكأَيِِّنتعاىل:

ُ لَُهْم َعذَابًا َشِديدًا * َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَها ُخْسًرا أَْخذُ َربَِِّك إِذَا  َوَكذَِلكَ ، وقوله تعاىل:(1) أََعده َّللاه

 ى األشعري،وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب موس(2)أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ 
قال: " إن هللا ليملي للظامل حىت إنا أخذه مل يفلته مث قرأ  ولَّى هللا عليه وسلَّم أن النيب رضي هللا َعنه

، إىل غري نلك (3)أَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ  َوَكذَِلكَ  :ولَّى هللا عليه وسلَّم
 .(4)آلايت"من ا

ِ َرِبِّ اْلعَالَِمينَ وقال تعاىل:  . (5)فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الهِذيَن َظلَُموا َواْلَحْمدُ لِله
  فَقُِطَع دَابِر اْلقَْوم الهِذيَن َظلَُموابقوله: -تعاىل نكره  -قال أبو جعفر الطربي:" يعين 

، وخالفوا أمره، عن آخرهم، فلم يرتك منهم أحد فاستؤول القوم الذين عتوا على رهبم، وكذبوا رسله
 .(6)إال أهلك بغتة إن جاءهم عذاب هللا"

ِ َربِّ اْلعَالَِمينَ  ويبني األلوسي مناسبة ختم اآلية بقوله تعاىل: بقوله:" واحلمد هلل   َواْلَحْمد لِله
صاة من حيث إنه رب العاملني على ما جرى عليهم من النكال واإلهالك، فإن إهالك الكفار والع

ختليص ألهل األرض من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعماهلم اخلبيثة نعمة جليلة حيق أن حيمد عليها، 
 .(7)فهذا منه تعاىل تعليم للعباد أن حيمدوه على مثل نلك"

 .(8)َشِديدٌ  َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِليمٌ وقال تعاىل: 
قال القرطيب:" أي: كما أخذ هذه القرى اليت كانت لنوح وعاد ومثود أيخذ مجيع القرى 

 .(1)الظاملة"
                                                           

 10-8اآليات  سورة الطالق( 1)

 102د آية سورة هو( 2)

 ٌم َشِديدٌ َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِلي أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ( 3)

  (2583حديث)، 659،ص ، ومسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم (4686حديث)، 827ص

 5/270 أضواء البيان( 4)

 45آية  سورة اْلنعام( 5)

 11/363 جامع البيانالطبري، ( 6)

 4/197 روح المعانياْللوسي، ( 7)

 102آية  سورة هود( 8)
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وقال الطربي:" يقول تعاىل نكره: وكما أخذت، أيها الناس، أهل هذه القرى اليت اقتصصت 
وجحودهم آاييت،  عليك نبأ أهلها مبا أخذهتم به من العذاب على خالفهم أمري، وتكذيبهم رسلي،

فكذلك أخذي القرى وأهلها إنا أخذهتم بعقايب، وهم ظلمة ألنفسهم بكفرهم ابهلل، وإشراكهم به 
، يقول:  أَِليمٌ  ، يقول: إن أخذ ربكم ابلعقاب من أخذه  إِنه أَْخذَهُ أَِليمٌ  غريه، وتكذيبهم رسله 

 اإلجياع.  َشِديدٌ  موجع 
مة، أن يسلكوا يف معصيته طريق من قبلهم من األمم الفاجرة، وهذا من هللا حتذير هلذه األ

 .(2)فيحل هبم ما حل هبم من املثالت"
وغريها من اآلايت الكثرية اليت أخرب فيها سبحانه عن إهالك األمم السابقة بسبب ظلمهم، 

 .(3)حمذرا للناس أن أيتوا مثل ننوهبم فيهلكهم كما أهلكهم
 فمنها:أما عقوابت اآلخرة للظاملني، 

 احلرمان من الشفاعة:
الشفاعة هي: التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة، يعين أن يقوم الشافع بني املشفوع 

 إليه واملشفوع له واسطة، ليجلب منفعة إىل املشفوع له، أو يدفع عنه مضرة.
 تعاىل أو غريه من هللا ولَّى هللا عليه وسلَّمواملقصود ابلشفاعة يف األخرة، هي طلب الرسول 

 .مثالا  يف الدار اآلخرة حصول منفعة ألحد من اخللق، أبن يدخله هللا تعاىل اجلنة أو ينقذه من النار
ِ  وقد دلت النصوص الشرعية على أن الشفاعة ملك هلل سبحانه وحده كما قال تعاىل: قُْل لِله

هم شيء من الشفاعة يف عموم نفي ، قال ابن عاشور:"وملا نفى أن يكون ألونام (4)الشهفَاَعة َجِميعًا
ِ الشهفَاَعة ملك شيء من املوجودات عن األونام، قوبل بقوله: أي الشفاعة كلها هلل. وأمر   لِله

                                                                                                                                                                                     

 9/84 الجامعالقرطبي، ( 1)

 15/474 جامع البيان الطبري،( 2)

ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعدًامثل قوله تعالى: ( 3)  (59آية  )سورة الكهف َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاُهْم لَمه

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكذَِلَك َكذه وقوله سبحانه:  َب الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظهاِلِمينَ بَْل َكذهبُوا بَِما لَْم يُِحيُطوا بِِعْلِمِه َولَمه

 (39آية  )سورة يونس

 نه الظهاِلِمينَ  َربُُّهْم لَنُْهِلكَ َوقَاَل الهِذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنهُكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُودُنه فِي ِملهتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهمْ وقوله عزوجل:

 (13آية  )سورة إبراهيم

 (40آية  )سورة القصص فَأََخْذنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَْذنَاُهْم فِي اْليَِمِّ فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظهاِلِمينَ وقوله تعالى:

 44آية  سورة الزمر( 4)
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أبن يقول نلك هلم ليعلموا أن ال ميلك الشفاعة إال هللا، أي هو مالك  ولَّى هللا عليه وسلَّم الرسول
 إجابة شفاعة الشفعاء احلق.

 اجملرور وهو هلل على املبتدأ إلفادة احلصر. والالم للملك، أي قصر ملك الشفاعة وتقدمي اخلرب
 على هللا تعاىل ال ميلك أحد الشفاعة عنده.

و)مجيعا( حال من الشفاعة مفيدة لالستغراق، أي ال يشذ جزئي من جزئيات حقيقة 
َ  الشفاعة عن كونه ملكا هلل، ومجلة لتعميم انفراد هللا ابلتصرف يف   ْرِض لَهُ ُمْلُك السهَماَواِت َواْْل

 .(1)السماوات واألرض الشامل للتصرف يف مؤاخذة املخلوقات وتسيري أمورهم"
فاحلرمان من الشفاعة يوم القيامة من أنواع العقوابت األخروية اليت يعاقب هللا تعاىل هبا 

 .(2)َوال َشِفيع  يَُطاعُ  َما ِللظهاِلِميَن ِمْن َحِميم   الكافرين والظاملني كما قال تعاىل:
: ما للكافرين ابهلل يومئذ من محيم حيم هلم، فيدفع عنهم -جل ثناؤه  -قال الطربي:" يقول 

عظيم ما نزل هبم من عذاب هللا، وال شفيع يشفع هلم عند رهبم فيطاع فيما شفع، وجياب فيما 
 .(3)سأل"

الشفعاء ال يشفعون يف الظامل سبب نلك فيقول:" ألن  سعديشيخ عبد الرمحن بن الويعلل 
 .(4)نفسه ابلشرك، ولو قدرت شفاعتهم، فاهلل تعاىل ال يرضى شفاعتهم، فال يقبلها"

 
ا َونَقُوُل ِللهِذيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب النهاِر : وقال تعاىل فَاْليَْوَم اَل يَْمِلُك بَْعُضُكْم ِلبَْعض  نَْفعًا َواَل َضرًّ

بُونَ الهتِي ُكْنتُْم   .(5)بَِها تَُكذِِّ
ا نهْفعًا فَاْليَْوَم اَل يَْمِلُك بَْعُضُكْم ِلبَْعض   قال ابن كثري:" قال هللا تعاىل: أي: ال يقع لكم   َواَل َضرًّ

نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من األنداد واألواثن، اليت ادخرمت عبادهتا لشدائدكم وكربكم، اليوم ال 
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ذُوقُوا َعذَاَب النهاِر الهتِي ُكْنتُْم بَِها وهم املشركون  َونَقُوُل ِللهِذيَن َظلَُموا ضرا، ميلكون لكم نفعا وال

بُونَ   .(1)" وتوبيخاا  أي: يقال هلم نلك، تقريعاا   تَُكذِِّ
مع من؟ نقول:  بَْعُضُكمْ وقال الرازي:" بني أن ما كانوا يعبدونه ال ينفعهم، واخلطاب بقوله:

، وعلى هذا يكون نلك (2) أََهُؤالِء إِيهاُكْم َكانُوا يَْعبُدُونَ  ون املالئكة لسبق قوله تعاىل:حيتمل أن يك
يَْمِلُكوَن  اله :  تنكيال للكافرين حيث بني هلم أن معبودهم ال ينفع وال يضر، ويصحح هذا قوله تعاىل

نِ  اتهَخذَ  َمنِ  الشهفَاَعةَ إاِله  ْحَمَٰ  وألنه قال بعده: ؛(4)َواَل يَْشفَعُوَن إِاله ِلَمْن اِْرتََضى، وقوله:(3) َعْهدًا ِعندَ الره
 فأفردهم ولو كان املخاطب هم الكفار لقال: فذوقوا.  َونَقُوُل ِللهِذيَن َظلَُموا

أي:   بَْعُضُكْم ِلبَْعض  وعلى هذا يكون الكفار داخلني يف اخلطاب حىت يصح معىن قوله:
بسببه، كما يقول القائل  احلاضر الواحد جيوز أن جيعل من يشاركه يف أمر خماطباا املالئكة للكفار، و 

لواحد حاضر له شريك يف كالم: أنتم قلتم، على معىن أنت قلت، وهم قالوا، وحيتمل أن يكون معهم 
اجلن أي: ال ميلك بعضكم لبعض أيها املالئكة واجلن، وإنا مل متلكوها ألنفسكم فال متلكوها لغريكم، 

 وحيتمل أن يكون املخاطب هم الكفار؛ ألن نكر اليوم يدل على حضورهم، وعلى هذا فقوله:
إمنا نكره أتكيدا لبيان حاهلم يف الظلم، وسبب نكاهلم من اإلمث ولو قال: "   َونَقُوُل ِللهِذيَن َظلَُموا

كلما كانوا يسمعون ما  لكنه ال حيصل ما نكران من الفائدة، فإهنم   فذوقوا عذاب النار " لكان كافياا 
 .(5)ا عليه من الظلم والعناد واإلمث والفساد يتحسرون ويندمون "كانو 

 
 الظامل يعذب بسبب ظلمه:

قَاَل دلت اآلايت الكرمية على أن الظامل يستحق العقاب األليم بسبب ظلمه كما قال تعاىل:

ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَِذِّبُهُ ثُمه يَُردُّ إِلَى رَ   .(6)بِِِّه فَيُعَِذِّبُهُ َعذَابًا نُْكًراأَمه
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ا قال الطاهر:" والظلم: الشرك، بقرينة قسيمه يف قوله:   (1) آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َمنْ  َوأَمه

واجتالب حرف االستقبال يف قوله فسوف نعذبه يشري إىل أنه سيدعوه إىل اإلميان، فإن أور على 
ايف قوله: الكفر يعذبه. وقد ورح هبذا املفهوم  أي: آمن بعد كفره.  آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َمنْ  َوأَمه

وال جيوز أن يكون املراد من هو مؤمن اآلن، ألن التخيري بني تعذيبهم واختان اإلمهال معهم 
 مينع أن يكون فيهم مؤمنون حني التخيري.

يرد إىل ربه فيعذبه واملعىن: فسوف نعذبه عذاب الدنيا ولذلك أسنده إىل ضمريه مث قال: مث 
 . (2)عذااب نكرا ونلك عذاب اآلخرة "

 .(3)" أليماا  وجيعاا  بليغاا  قال ابن كثري:" أي: شديداا   َعذَابًا نُْكًراومعىن قوله تعاىل:
 .(4)ُكْنتُْم تَْكِسبُونَ  أَفََمْن يَتهِقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوقِيَل ِللظهاِلِميَن ذُوقُوا َماوقال تعاىل:

إظهار يف  مقام اإلضمار لإلمياء إىل أن ما يالقونه من   لظهاِلِمينَ اقال الطاهر:" التعبري بـ 
 العذاب مسبب على ظلمهم، أي: شركهم.

واملذوق: هو العذاب فهو جزاء ما اكتسبوه يف الدنيا من الشرك وشرائعه، فجعل املذوق نفس 
 لغة مشرية إىل أن اجلزاء وفق أعماهلم وأن هللا عادل يف تعذيبهم.ما كانوا يكسبون مبا

على تعملون ألن خطاهبم كان يف حال اتقائهم سوء العذاب وال خيلو   تَْكِسبُونَ  وأوثر 
حال املعذب من التربم الذي هو كاإلنكار على معذبه. فجيء ابلصلة الدالة على أن ما ناقوه جزاء 

 .(5)م "ما اكتسبوه قطعا لتربمه
َولَْو أَنه ِللهِذيَن َظلَُموا َما فِي اْْلَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ اَلْفتَدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلعَذَاِب يَْوَم وقال تعاىل:

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُونَ   .(6)اْلِقيَاَمِة َوبَدَا لَُهْم ِمَن َّللاه
: ولو أن هلؤالء املشركني ابهلل يوم القيامة، وهم الذين -تعاىل نكره  -قال الطربي:" يقول 

، فقبل مضاعفاا   َوِمثْلَهُ َمعَهُ  يف الدنيا من أمواهلا وزينتها   َما فِي اْْلَْرِض َجِميعًا ظلموا أنفسهم 
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منها، لينجو من سوء عذاب هللا،  من أنفسهم لفدوا بذلك كله أنفسهم عوضاا  نلك منهم عوضاا 
ِ  ذهبم به يومئذ الذي هو مع الذي   -يقول: وظهر هلم يومئذ من أمر هللا وعذابه   َوبَدَا لَُهْم ِمَن َّللاه

 .(1)ما مل يكونوا قبل نلك حيتسبون أنه أعده هلم " -كان أعده هلم 
، وفيما نكر  واآلايت يف نم الظلم والتحذير منه وبيان عاقبته يف الدنيا واآلخرة كثرية جداا 

على املقصود وهو أن من أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية اليت رمسها كفاية للتنبيه 
 القرآن الكرمي هو الظلم أبنواعه الثالثة. 
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الرابع املطلب  
 الكرب

، وهذه حقيقة وابطناا  من أوول الدين األويلة، وركائزه املتينة، مبدأ االنقياد هلل تعاىل ظاهراا 
 دين اإلسالم.

 .(1)غة: هو االنقياد واخلضوع واإلنعان واالستسالمفاإلسالم يف الل
 ويف االوطالح: له معنيان:

اإلسالم ابملعىن العام: هو االستسالم هلل ابلتوحيد واالنقياد له ابلطاعة والرباءة من الشرك 
.فاإلسالم هو التعبد هلل مبا شرع على ألسنة رسله، وهو هبذا املعىن دين مجيع الرسل كما قال (2)وأهله

إِذْ ، وقال عن إبراهيم عليه السالم:(3) اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َوأُِمْرُت أَْن أَُكونَ  السالم:تعاىل عن نوح عليه 

يَا  ُموَسىَٰ  َوقَالَ وقال عن موسى عليه السالم:،(4) قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسَلْمُت ِلَرِبِّ اْلعَالَِمينَ 

ِ فَعَلَْيِه تََوكهلُواُكنتُْم آَمنتُم  إِن قَْومِ  ْسِلِمينَ  ُكنتُم إِن بِالله قَاَل اْلَحَواِريُّوَن ، وقال عن عيسى عليه السالم:(5) مُّ

ِ َواْشَهْد بِأَنها ُمْسِلُمونَ  ِ آَمنها بِالله  .(6) نَْحُن أَْنَصاُر َّللاه
، وهذا الدين عليه وسلَّمولَّى هللا وأما اإلسالم ابملعىن اخلاص: فهو الدين املنزل على حممد

ِ اإلسالماإلسالمي هو الدين املقبول عند هللا، قال هللا تعاىل: يَن ِعْندَ َّللاه َوَمْن يَْبتَغِ ، وقال:(7) إنه الدِِّ

لذي امنت ، وهذا اإلسالم هو اإلسالم ا(8)َغْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرين
اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي وأمته قال هللا تعاىل:ولَّى هللا عليه وسلَّمبه على حممد 

 ً  .(9)َوَرِضيُت لَُكُم اإلسالم ِدينا
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل وحده ؛ فمن استسلم له 
عن عبادته، واملشرك به واملستكرب عن عبادته   ، ومن مل يستسلم له كان مستكرباا ه كان مشركاا ولغري 

كافر، واالستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين اإلسالم الذي ال يقبل 
 .(1)هللا غريه؛ ونلك إمنا يكون أبن يطاع يف كل وقت بفعل ما أمر به يف نلك"

لكرب من أكرب أسباب الكفر، ومن أهم عوامل االحنراف عن معامل الشخصية وهلذا فإن ا
اإلسالمية اليت بينها القرآن الكرمي والسنة املطهرة، قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا: " أوول اخلطااي  
كلها ثالثة؛ الكرب: وهو الذي أوار إبليس إىل ما أوار، واحلرص: وهو الذي أخرج آدم من اجلنة، 

سد: وهو الذي جرأ ابين آدم على أخيه، فمن وقي شر هذه الثالث فقد وقي الشر، فالكفر من واحل
 . (2)الكرب، واملعاوي من احلرص، والبغي من احلسد"

وقال القامسي:" اعلم أن الكرب ينقسم إىل ابطن وظاهر ، فالباطن هو خلق يف النفس، 
كثر من أن حتصى، وآفته عظيمة وغائلته والظاهر هو أعمال تصدر من اجلوارح ، وتلك األعمال أ

:" ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال نرة من  وقد قال ولَّى هللا عليه وسلَّمهائلة، وكيف ال تعظم آفته 
دون اجلنة؛ ألنه حيول بني العبد وبني أخالق املؤمنني كلها، وتلك األخالق  وإمنا وار حجاابا  3كرب "

نفس يغلق تلك األبواب كلها؛ ألن املتكرب ال يقدر على أن حيب هي أبواب اجلنة، والكرب وعزة ال
للمؤمنني ما حيب لنفسه، وال يقدر على التواضع، وهو رأس أخالق املتقني، وال يقدر على ترك 
احلقد، وال يقدر أن يدوم على الصدق، وال يقدر على ترك الغضب، وال يقدر على كظم الغيظ، وال 

در على النصح اللطيف، وال يقدر على قبول النصح، وال يسلم من يقدر على ترك احلسد، وال يق
وابجلملة فما من خلق نميم إال وواحب العز والكرب مضطر إليه ليحفظ .اإلزراء ابلناس ومن اغتياهبم

به عزه ، وما من خلق حممود إال وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه، فمن هذا مل يدخل اجلنة من 
 .(4)منه" يف قلبه مثقال حبة

 اآلتية: املسائلسيتناول بيان موقف القرآن الكرمي من الكرب واملتكربين يف  املطلبوهذا 
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يف اللغة: تعريف الكرباملسألة األوىل:           
هو العظمة والتجرب، كالكربايء، يقال: تكـرب واستكرب وتكابر، والتكرب واالستكبار: التعظم، 

 .(1)والكرب ابلكسر: اسم من التكرب
وقال ابن فارس:" الكاف والباء والراء أول وحيح يدل على خالف الصغر. يقال: هو  

، والكرب: معظم األمر، قوله عز (2)َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبهاًرا ار، قال هللا تعاىل:بَّ بار، وكُ كبري، وكُ 
 ، أي معظم أمره.(3)َوالهِذي تََولهى ِكْبَرهُ وعال:

عن   رم. والكرب: العظمة، وكذلك الكربايء. ويقال: ورثوا اجملد كابراا ومن الباب الكرب، وهو اهل
عن كبري يف الشرف والعز. وعلت فالان كربة، إنا كرب. ويقال: أكربت الشيء:  كابر، أي: كبرياا 

 .(4)استعظمته"
 :صطالحيف االالِكربر  املسألة الثانية: تعريف

حيث قال:" الِكرْب بطر احلق،  عليه وسلَّم ولَّى هللاجاء بيان معىن الِكرْب يف حديث النيب 
 .(5)وغمط الناس"

قال النووي:"إن هذا احلديث ورد يف سياق النهي عن الكرب املعروف، وهو االرتفاع على 
 .(6)الناس واحتقارهم، ودفع احلق"

وقال األوفهاين:" والكرب والتكرب واالستكبار تتقارب، فالكرب احلالٌة اليت يتخصَّص هبا 
 . (7)سان من إعجابه بنفسه، ونلك أن يرى نفَسه َأْكرَب من غريه"اإلن

وقيل الِكرْب: هو استعظام اإلنسان نفسه، واستحسان ما فيه من الفضائل، واالستهانة 
 .(8)ابلناس، واستصغارهم، والرتفع على من جيب التواضع له
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 :أنواع الكرب ة:املسألة الثالث        
يف احلديث املتقدم نوعي الكرب، وقد توىل العلماء بيان وسلَّم  ولَّى هللا عليهالنيب  نكر

سعدي:" النوع األول: كرب على احلق، وهو رده وعدم قبوله، شيخ عبد الرمحن بن النوعني، فقال ال
فكل من رد احلق فإنه مستكرب عنه حبسب ما رد من احلق. ونلك أنه فرض على العباد أن خيضعوا 

 رسله، وأنزل به كتبه.للحق الذي أرسل هللا به 
فاملتكربون عن االنقياد للرسل ابلكلية كفار خملدون يف النار؛ فإنه جاءهم احلق على أيدي 

إِنه الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي الرسل مؤيدا ابآلايت والرباهني. فقام الكرب يف قلوهبم مانعا، فردوه. قال تعاىل: 

ِ بِغَْيِر ُسْلَطان  أَتَاهُ   . (1)ْم إِْن فِي ُصدُوِرِهْم إِاله ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلِغيهِ آيَاِت َّللاه
وإن مل يكونوا   -وأما املتكربون عن االنقياد لبعض احلق الذي خيالف رأيهم وهواهم، فهم 

فإن معهم من موجبات العقاب حبسب ما معهم من الكرب. وما أتثروا به من االمتناع عن  -كفارا 
م بعد جميء الشرع به. وهلذا أمجع العلماء أن من استبانت له سنة رسول هللا قبول احلق الذي تبني هل

 ، مل حيل له أن يعدل عنها لقول أحد، كائنا من كان.ولَّى هللا عليه وسلَّم
والنوع الثاين: الكرب على اخللق فهو غمطهم واحتقارهم ونلك انشئ عن عجب اإلنسان 

مل على التكرب على اخللق، واحتقارهم واالستهزاء هبم، بنفسه، وتعاظمه عليهم. فالعجب ابلنفس حي
:" حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه ولَّى هللا عليه وسلَّموتنقيصهم بقوله وفعله. وقال رسول هللا 

 .(3)"(2)املسلم
وقال القامسي:" وشر أنواع الكرب ما مينع من استفادة العلم وقبول احلق واالنقياد له، وفيه 

 ت اليت فيها نم الكرب واملتكربين.وردت اآلاي
ومنشؤه استحقار الغري وازدراؤه واستصغاره، ولذلك شرح رسول اَّللَّ ولى اَّللَّ عليه وسل م  

أي: ازدراؤهم واستحقارهم وهم عباد اَّللَّ  "الكرب هباتني اآلفتني بقوله:"الكرب بطر احلق َوغمص اخللق
 .احلق هو رده وهي اآلفة الثانية أمثاله أو خري منه وهذه اآلفة األوىل، وبطر

                                                           

 56آية  سورة غافر( 1)
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فكل من رأى أنه خري من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعني االستصغار أو رد احلق، 
 .وهو يعرفه فقد تكرب وانزع اَّللَّ يف حقه

ستنكف عن قبوله وتشمر جلحده االثانية أنه من مسع احلق من عبد من عباد اَّللَّ و  ووجه اآلفة
رتفع والتعاظم واستحقار غريه حىت أتىب أن ينقاد له، ونلك من أخالق الكافرين فما ناك إال لل

َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلهُكْم : تعاىل فقال واملنافقني إن ووفهم اَّللَّ 

 .(1)تَْغِلبُونَ 
للغلبة واإلفحام ال ليغتنم  نف من قبوله، أو يناظرفكل من يتضح له احلق على لسان أحد وأي

به فقد شاركهم يف هذا اخللق، وكذلك من حتمله األنفة على عدم قبول الوعظ كما قال  احلق إنا ظفر
ثِْم فََحْسبُهُ َجَهنهمُ تعاىل: ةُ بِاإْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزه  .(2)"(3)َوإِذَا قِيَل لَهُ اتهِق َّللاه

 موقف القرآن الكرمي من الكرب واملتكربين :لة الرابعةاملسأ        
 قرر القرآن الكرمي أن الكربايء صفة هللا تعاىل، وال جيوز مشاركته يف صفاته العليا: -1

َولَهُ  .فَِللهِه اْلَحْمدُ َرِبِّ السهَماَواِت َوَرِبِّ اْلَْرِض َرِبِّ اْلعَالَِمينَ كما قال تعاىل:

 .(4)َماَواِت َواْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ السه  فِي اْلِكْبِريَاء
قال الطربي:" يقول: وله العظمة والسلطان يف السماوات واألرض دون ما سواه من اآلهلة 

يف  اْلَحِكيمُ  يف نقمته من أعدائه، القاهر كل ما دونه، وال يقهره شيء   َوُهَو اْلعَِزيزُ  واألنداد  
 .(5)إايهم فيما شاء كيف شاء" تدبريه خلقه وتصريفه

اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر وقد ورد اسم هللا تعاىل املتكرب يف آية واحدة من القرآن وهو قول هللا تعاىل:

َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيرُ ، وورد اسم هللا الكبري يف ستة مواضع منها: قول هللا تعاىل (6)اْلُمتََكبِِّرُ   .(7)َوأَنه َّللاه

                                                           

لَتْ ( 1)  26آية  سورة فُصِِّ

 206آية  سورة اْلبَقََرةِ ( 2)

 365ص موعظة المؤمنينمي، القاس( 3)
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اين اسم هللا املتكرب والكبري أنه سبحانه تكرب عن كل سوء وظلم، ومنها التكرب عن ومن مع
وفات اخللق وعن مشاهبة احلوادث، ومنها التكرب والتعاظم على كل شيء دونه، فكل شيء دونه 
حقري وغري، أما هللا فهو الكبري املتكرب سبحانه، وهو الذي له الكربايء يف  السماوات واألرض أي له 

 سلطان والعظمة.ال
فالتكرب ال يليق إال به سبحانه وتعاىل، فهو وفة مدح يف حقه، أما العبد فصفته التذلل 
واخلشوع واخلضوع، فالتكرب يف حقه مذموم شرعا، فحظ املؤمن أال يتكرب يف األرض، بل يكون نليالا 

 .(1)هلل سبحانه وتعاىل
قال فيما يرويه ولَّى هللا عليه وسلَّم  أن رسول هللارضي هللا َعنه ويف الصحيح عن أيب هريرة 

عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال: "الكربايء ردائي، والعظمة إزاري، فمن انزعين يف واحد منهما قصمته، 
 .(2)مث قذفته يف النار"

الكرب والعز والعظمة ال تليق إال ابمللك القادر، فأما العبد اململوك الضعيف إن قال القامسي:"
ي ال يقدر على شيء فمن أين يليق حباله الكرب واستعظام النفس واستحقار الغري ؟ فمهما العاجز الذ

تكرب العبد فقد انزع هللا تعاىل يف وفة ال تليق إال جبالله، ومثاله أن أيخذ الغالم اتج امللك فيضعه 
وما  على رأسه وجيلس على سريره فما أعظم استحقاقه للمقت، وما أعظم هتدفه للخزي والنكال،

فاخللق كلهم عباد هللا وله العظمة والكربايء عليهم ، ، أشد استجراءه على مواله، وما أقبح ما تعاطاه
 .(3)يف حقه" فمن تكرب على عبد من عباد هللا فقد انزع هللا

 أخرب هللا تعاىل أنه ال حيب املستكربين، مما يدل على أن التكرب حمرم شرعا: -2
هٌ َواِحدٌ فَالهِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن. اَل َجَرَم أَنه إِلَُهُكْم إِلَ قال تعاىل:

وَن َوَما يُْعِلنُوَن إِنههُ اَل يُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرينَ  َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ  .(4) َّللاه
                                                           

 باختصار143-1/140 النهج األسمىالحمود، د. محمد، ( 1)

الكبرياء ردائي، : "قال هللا عز وجل: صلهى هللا عليه وسلهمعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا ( 2)

 والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار"، وروي بألفاظ مختلفة منها ) عذبته (

صحيح (، و) أدخلته جهنم(، و) ألقيته في النار ( الحديث أصله في و)وقصمته (، و) ألقيته في جهنم

رجه أبو داود كتاب اللباس ، وأخ (2620حديث)،667، صكتاب البر والصلة باب تحريم الكبر مسلم

 (4311 صحيح الجامعوصححه اْللباني )، (4090حديث) ،4/59باب ما جاء في الكبر

 365ص موعظة المؤمنينالقاسمي، ( 3)

 23 -22 اآليات سورة النحل( 4)
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أن هللا يعلم ما يسر هؤالء املشركون من  حقاا  مَ اَل َجرَ  قال الطربي:" يعين تعاىل نكره بقوله:
إنكارهم ما نكران من األنباء يف هذه السورة، واعتقادهم نكري قولنا هلم: إهلكم إله واحد، واستكبارهم 

يقول: إن هللا ال حيب   إِنههُ اَل يُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِرينَ على هللا، وما يعلنون من كفرهم ابهلل وفريتهم عليه،
 .(1)املستكربين عليه أن يوحدوه وخيلعوا ما دونه من اآلهلة واألنداد "

َ يَْعلَمُ  قال حممد الطاهر:" ومجلة  خرب مستعمل كناية عن الوعيد ابملؤاخذة مبا خيفون   أَنه َّللاه
يُِحبُّ إِنههُ اَل وما يظهرون من اإلنكار واالستكبار وغريمها مؤاخذة عقاب وانتقام، فلذلك عقب جبملة 

جيازي فاعله  -وهو قادر  - الواقعة موقع التعليل والتذييل هلا؛ ألن الذي ال حيب فعالا  اْلُمْستَْكبِِريَن 
 ابلسوء.

والتعريف يف املستكربين لالستغراق؛ ألن شأن التذييل العموم، ويشمل هؤالء املتحدث عنهم 
 .(2)فيكون إثبات العقاب هلم كإثبات الشيء بدليله "

َ اَل يُِحبُّ ُكله ُمْختَال   تعاىل: ويقول ْر َخدهَك ِللنهاِس َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا إِنه َّللاه َواَل تَُصعِِّ

 .(3)فَُخور  
هلم. وهذا أتويل  واحتقاراا  قال القرطيب:"معىن اآلية: وال متل خدك للناس كربا عليهم وإعجاابا 

شدقك إنا نكر الرجل عندك كأنك حتتقره ؛ فاملعىن: أقبل ابن عباس ومجاعة. وقيل: هو أن تلوي 
، وإنا حدثك أوغرهم فأوغ إليه حىت يكمل حديثه. وكذلك كان مستأنساا  مؤنساا  عليهم متواضعاا 

 .(4)يفعل"ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب 
، ال تفعل يداا عن جباراا  متكرباا  أي: جذالا   َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض  وقال ابن كثري:" وقوله:

َ اَل يُِحبُّ ُكله ُمْختَال  فَُخور   نلك يبغضك هللا؛ وهلذا قال: أي: خمتال معجب يف نفسه، فخور  إِنه َّللاه
 .(5)أي على غريه"
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قال األلوسي:"، إن هللا ال حيب كل خمتال فخور تعليل للنهي أو موجبه، واملختال من 
ل الراغب: التكرب عن ختيل فضيلة تراءت لإلنسان من اخليالء، وهو التبخرت يف املشي كربا، وقا

 .(1)نفسه"
 بني القرآن الكرمي أن أول ذنب عصي به هللا تعاىل هو الكرب: -3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" أن أول ننب عصي هللا به كان من أيب اجلن وأيب اإلنس أبوي 
وهو السجود إابء  ،املأمور به وهو ترك ،الثقلني املأمورين وكان ننب أيب اجلن أكرب وأسبق

 .(2)واستكبارا"
 َوإِْذ قُْلنَغغغغغغغا ِلْلَماَلئَِكغغغغغغغِة اُْسغغغغغغغُجدُوا آِلدَم فََسغغغغغغغَجدُوا إاله إْبِلغغغغغغغيس أَبَغغغغغغغى َواْسغغغغغغغتَْكبََر َوَكغغغغغغغانَ  قـــــــال تعـــــــاىل:

 . (3)اْلَكافِِرينَ  ِمن
الســـــجود يعـــــين جـــــل ثنـــــاؤه بـــــذلك إبلـــــيس، أنـــــه امتنـــــع مـــــن   أَبَغغغغغى قـــــال الطـــــربي:" وأتويـــــل قولـــــه:

يعــــــين بــــــذلك أنــــــه تعظــــــم وتكــــــرب عــــــن طاعــــــة هللا يف الســــــجود  َواْسغغغغغغتَْكبَرَ  آلدم فلــــــم يســــــجد لــــــه، 
عـــــن إبلـــــيس، فإنـــــه تقريـــــع لضـــــرابئه مـــــن خلـــــق هللا  آلدم. وهـــــذا، وإن كـــــان مـــــن هللا جـــــل ثنـــــاؤه خـــــرباا 

 الــــــذين يتكــــــربون عــــــن اخلضــــــوع ألمــــــر هللا، واالنقيــــــاد لطاعتــــــه فيمــــــا أمــــــرهم بــــــه وفيمــــــا هنــــــاهم عنــــــه،
 .(4)والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من احلق "

فََسغغغغغغغغَجدُوا إاله إْبِلغغغغغغغغيس أَبَغغغغغغغغى َواْسغغغغغغغغتَْكبََر  ونقــــــــل ابــــــــن كثــــــــري عــــــــن قتــــــــادة يف قولــــــــه تعــــــــاىل:

ــــه الســــالم، علــــى مــــا أعطــــاه هللا مــــن  اْلَكغغغغافِِرينَ  َوَكغغغغانَِمن أنــــه قال:"حســــد عــــدو هللا إبلــــيس آدم علي
ا طيـــــين، وكـــــان بـــــدء الـــــذنوب الكـــــرب، اســـــتكرب عـــــدو هللا أن يســـــجد الكرامـــــة، وقـــــال: أان انري، وهـــــذ

 .(5)آلدم عليه السالم "
سعدي حقيقة سجود املالئكة آلدم عليه السالم وعلى امتناع شيخ عبد الرمحن بن يبني ال

وعبودية هلل تعاىل، فامتثلوا أمر هللا  له وتعظيماا  إبليس فقال:" مث أمرهم تعاىل ابلسجود آلدم؛ إكراماا 
وابدروا كلهم ابلسجود، إال إبليس أىب امتنع عن السجود؛ واستكرب عن أمر هللا وعلى آدم، قال: 

                                                           

 21/91 روح المعانياْللوسي، ( 1)

 20/88 مجموع الفتاوىابن تيمية، ( 2)

 34آية  سورة البقرة( 3)

 1/511 جامع البيانالطبري، ( 4)

 77/ 1 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)
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أأسجد ملن خلقت طينا؟ وهذا اإلابء منه واالستكبار؛ نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه؛ فتبينت 
 .(1)حينئذ عداوته هلل وآلدم، وكفره واستكباره"

اد واإلخراج من اجلنة بسبب كربه وعتوه كما قال فعاقب هللا تعاىل إبليس ابلطرد واإلبع
اِغِرينَ  ِمنَ  قَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبهَر فِيَها فَاْخُرْج إِنهكَ تعاىل:  .(2)الصه

، كَ فََما يَُكوُن لَ ، يعين: من اجلنة اْهبِْط ِمْنَها قال الطربي:"، يقول تعاىل نكره: فقال هللا له:
 يقول: فليس لك أن تستكرب يف اجلنة عن طاعيت وأمري.

فإن قال قائل: هل ألحد أن يتكرب يف اجلنة؟ قيل: إن معىن نلك خبالف ما إليه نهبت، وإمنا 
معىن نلك: فاهبط من اجلنة، فإنه ال يسكن اجلنة متكرب عن أمر هللا، فأما غريها، فإنه قد يسكنها 

 .(3)تكني لطاعته"املستكرب عن أمر هللا، واملس
فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبهَر  ويبني الطاهر أن علة طرد إبليس من اجلنة هي الكرب فيقول:"وقوله:

لألمر ابهلبوط، وهو عقوبة خاوة عقوبة إبعاد عن املكان املقدس؛  الفاء للسببية والتفريع تعليالا   فِيَها
لك املكان له، ونلك خلق التكرب؛ ألن املكان كان ألنه قد وار خلقه غري مالئم ملا جعل هللا ن

من كل ما له ووف ينافيه وهذا مبدأ حاوله احلكماء  ال يكون إال مطهراا  فاضالا  مقدساا  مكاانا 
: ال حتدثوا بدعة يف بلدان. وهذه اآلية -رمحه هللا  -الباحثون عن املدينة الفاضلة وقد قال مالك 

 خيرجوا من حملتهم من خيشى من سريته فشو الفساد بينهم. أول يف ثبوت احلق ألهل احمللة أن
ألن النفي بصيغة ما يكون  ؛على أن نلك الووف ال يغتفر منه  فََما يَُكوُن لَكَ  ودل قوله:

وعليه  ألنه نفاه عنه مع وقوعه، ؛لك كذا أشد من النفي بـ ) ليس لك كذا ( وهو يستلزم هنا هنياا 
ون يف السماء لوقوعه علة للعقوبة اخلاوة وهي عقوبة الطرد من السماء، فتقييد نفي التكرب عنه ابلك

فال داللة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكرب يف غريها، وكيف وقد علم أن التكرب معصية ال تليق 
 .(4)أبهل العامل العلوي "

 

                                                           

 41ص  م الرحمنتيسير الكري، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 13آية  سورة اْلعراف( 2)

 12/329 جامع البيانالطبري، ( 3)

 باختصار يسير9/44 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 4)
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 الكرب صفة الكافرين املعرضني عن الرسل والوحي املنزل من هللا تعاىل: -4
د القرآن الكرمي يف مناسبات عديدة ومواضع كثرية أن سبب معاندة الناس لرسلهم هو أك

لَقَِد  نََرىَٰ َربهنَا أَوْ  َوقَاَل الهِذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا لَْواَل أُنِزَل َعلَْينَا اْلَماَلئَِكةُ  الكرب، فقال هللا تعاىل:

ا َكبِيًراأَنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُ  فِي اْستَْكبَُروا  .(1)وًّ
قال الطاهر:" حكاية مقالة أخرى من مقاالت تكذيبهم الرسول عليه الصالة والسالم، وقد  

الذين  وعنون عليهم يف املقاالت السابقة بـ   الهِذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا عنون عليهم يف هذه املقالة بـ 
مقالتهم انتقاضا، فهم كذبوا بلقاء اآلخرة مبا فيه  ؛ ألن بني هذا الووف وبنيالظاملونوبـ  كفروا

من رؤية هللا واملالئكة، وطلبوا رؤية هللا يف الدنيا، ونزول املالئكة عليهم يف الدنيا، وأرادوا تلقي الدين 
 من املالئكة أو من هللا مباشرة، فكان يف حكاية قوهلم ونكر ووفهم تعجيب من تناقض مداركهم.

شهدوا أنفسهم إبنكار البعث وتومهوا أن شبهتهم يف إنكاره أقوى حجة  واعلم أن أهل الشرك
هلم يف تكذيب الرسل، فمن أجل نلك أيضا جعل قوهلم نلك طريقا لتعريفهم ابملووول كما قال 

ذَا أَوْ  آن  َغْيرِ قَاَل الهِذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا ائِْت بِقُرْ  َوإِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِِّنَات  تعاىل:  . (2)بَِدِّْلهُ  َهَٰ
و )َلْواَل( حرف حتضيض مستعمل يف التعجيز واالستحالة، أي هال أنزل علينا املالئكة فنؤمن 

 مبا جئت به، يعنون أنه إن كان وادقا فليسأل من ربه وسيلة أخرى إلبالغ الدين إليهم.
لقاء هللا حماال. ومقصدهم من مقاهلم  ال يظنون ظنا قريبا، أي يعدون اَل يـَْرُجوَن  ومعىن 

أَنفُِسِهْم َوَعتَْوا  فِي لَقَِد اْستَْكبَُروا أهنم أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم ولذلك عقب بقوله:

ا َكبِيًرا  على معىن التعجيب من ازدهائهم وغرورهم الباطل. ُعتُوًّ
يد بالم القسم إلفادة معىن التعجيب؛ واجلملة استئناف يتنزل منزلة جواب عن قوهلم. والتأك

ألن القسم يستعمل يف التعجب...، واالستكبار: مبالغة يف التكرب، فالسني والتاء للمبالغة مثل 
 استجاب.

و )يف( للظرفية اجملازية؛ شبهت أنفسهم ابلظروف يف متكن املظروف منها، أي هو استكبار 
 .(3)فاََل تُْبِصُرونَ َوفِي أَْنفُسُكْم أَ  متمكن منهم كقوله تعاىل:

                                                           

 21آية  سورة الفرقان( 1)

 15آية  سورة يونس( 2)

 21آية  سورة الذاريات( 3)
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وجيوز أن تكون )يف( للتعليل كما يف احلديث:"دخلت امرأة النار يف هرة حبستها" 
، أي: استكربوا ألجل عظمة أنفسهم يف زعمهم. وليست الظرفية حقيقية لقلة جدوى (1)احلديث

 .(2)ة"نلك؛ إن من املعلوم أن االستكبار ال يكون إال يف النفس؛ ألنه من األفعال النفسي
إِنهُهْم َكانُوا إِذَا واستكبار الكفار كان عن التوحيد واالنقياد هلل تعاىل كما قال هللا عز وجل: 

ُ يَْستَْكبُِرونَ  ، قال الطاهر:" أفاد تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما كانوا (3)قِيَل لَُهْم اَل إِلَهَ إِاله َّللاه
مبا هو منزه ولَّى هللا عليه وسلَّم  انية هلل، ومن ووف الرسولعليه من التكرب عن االعرتاف ابلوحد

ألن كوهنم كذلك مما  ؛عنه ووفا يرمون به إىل تكذيبه فيما جاء به. فحرف ) إن ( هنا ليس للتأكيد
 .(4)ال منازع فيه، وإمنا هو لالهتمام ابخلرب، فلذلك تفيد التعليل والربط وتغين غناء فاء التفريع "

يستكربون عن آايت هللا تعاىل فيعرضون عن مسعها وعن التأمل فيها واالنقياد  وكذلك كانوا
ا الهِذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوًما  هلا كما قال هللا سبحانه: َوأَمه

ْجِرِمينَ   .(5)مُّ
ريعا وتوبيخا: أما قرئت عليكم آايت الرمحن فاستكربمت قال ابن كثري:"أي: يقال هلم نلك تق

ْجِرِمينَ عن اتباعها، وأعرضتم عند مساعها،  أي: يف أفعالكم، مع ما اشتملت عليه  َوُكنتُْم قَْوًما مُّ
 .(6)"قلوبكم من التكذيب ؟

تعاىل  لنفوسهم العنيدة وهلذا وخبهم هللا هلم، مالزماا  كد الطاهر أن االستكبار كان خلقاا ؤ وي
فيقول:"واالستفهام توبيخ وتقرير. واملراد ابآلايت القرآن، أي فاستكربمت على األخذ هبا ومل تقتصروا 

 على االستكبار بل كنتم قوما جمرمني، أي مل تفدكم مواعظ القرآن والحا ألنفسكم مبا مسعتم منه.
 

                                                           

، ومسلم كتاب  ( 2365حديث )  ،405،صأخرجه البخاري كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء( 1)

 واللفظ له (2619حديث) ،667،صالبر والصلة باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها

 20/5 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 2)

 35آية  سورة الصافات( 3)

 24/107 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 4)

 31آية  سورة الجاثية( 5)

 4/152 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 6)
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هلم  ام وار خلقاا وإقحام قوما دون االقتصار على: وكنتم جمرمني، للداللة على أن اإلجر 
 .(1)وخالط نفوسهم حىت وار من مقومات قوميتهم "

، اتصف به أقوام ممن نكرهم والقرآن الكرمي يقرر أن هذا اخللق املذكور عن الكافرين إمجاالا 
 القرآن العظيم على سبيل التفصيل كقوم نوح مثال، فقال تعاىل على لسان نوح عليه السالم مبيناا 

وا  فِي نِِّي ُكلهَما دََعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهمْ َوإِ  موقف قومه منه: آذَانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَُهْم َوأََصرُّ

 .(2)َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاًرا
قال الطربي:" يقول: وتكربوا فتعاظموا عن اإلنعان للحق، وقبول ما دعوهتم إليه من 

 .(3)النصيحة "
مبالغة يف تكربوا، أي: جعلوا أنفسهم أكرب من أن أيمتروا   َواْستَْكبَُروا طاهر:" وقال ال

ثْلَنَا َوَما نََراَك اتهبَعََك إاِله  ِمن اْلَمأَلُ الهِذيَن َكفَُروا فَقَالَ  لواحد منهم كما قال تعاىل: قَْوِمِه َما نََراَك إاِله بََشًرا ِمِّ

أْيِ َوَما نََرىَٰ لَُكْم َعلَْينَا الهِذيَن ُهْم أََراِذلُنَا  .(4)فَْضل  بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِينَ  ِمن بَاِديَالره
للتعظيم، أي:  وأتكيد استكربوا مبفعوله املطلق للداللة على متكن االستكبار. وتنوين استكباراا 

 .(5)ال يفله حد الدعوة " شديداا  استكباراا 
قرآن الكرمي لبيان أن سبب الكفر هو الكرب ابملقام ومثال آخر للعتو واالستكبار يضربه ال

اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحِقِّ َوَظنُّوا أَنهُهْم إِلَْينَا  فِي َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُودُهُ  األول، ما قال سبحانه عن فرعون وقومه:

إِلَى فِْرَعْوَن * بِآَيَاتِنَا َوُسْلَطان  ُمبِين   ثُمه أَْرَسْلنَا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُرونَ  ، وقال تعاىل:(6)اَل يُْرَجعُونَ 

 .(7)فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوماً َعاِلينَ  َوَملَئِهِ 
قال ابن كثري:" خيرب تعاىل أنه بعث رسوله موسى عليه السالم، وأخاه هارون إىل فرعون 

مه استكربوا عن اتباعهما، ومأله، ابآلايت واحلجج الدامغات، والرباهني القاطعات، وأن فرعون وقو 
                                                           

 26/371 التحرير والتنويرعاشور، ابن ( 1)

 7آية  سورة نوح( 2)

 23/632 جامع البيانالطبري، ( 3)

 28آية  ورة هودس( 4)

 30/196 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 5)

  39آية  سورة القصص( 6)

 46-45اآليات  سورة المؤمنون( 7)
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واالنقياد ألمرمها، لكوهنما بشرين، كما أنكرت األمم املاضية بعثة الرسل من البشر، تشاهبت قلوهبم، 
 .(1)فأهلك هللا فرعون ومأله، وأغرقهم يف يوم واحد أمجعني"

 وأخرب سبحانه أن الكرب وفة اليهود املعاندين لرسل هللا وأنبيائه:
 .(2)لهَما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْهَوى أَنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاً َكذهْبتُْم َوفَِريقاً تَْقتُلُونَ أَفَكُ  فقال تعاىل:

قال الطاهر:" واالستكبار: االتصاف ابلكرب، وهو هنا الرتفع عن اتباع الرسل وإعجاب 
يكونوا أتباعا هلم؛ فالسني والتاء يف املتكربين أبنفسهم واعتقاد أهنم أعلى من أن يطيعوا الرسل و 

مسبب عن االستكبار؛ فالفاء للسببية فإهنم ملا  فَفَِريقاً َكذهْبتُْم َوفَِريقاً تَْقتُلُونَ  استكربمت للمبالغة، وقوله 
حد أن كذبوا فريقا أي ورحوا بتكذيبهم أو عاملوهم معاملة الكانب  استكربوا بلغ هبم العصيان إىل

ا تَقُوُل َوإِنها لَنََراَك فِينَا  وهذا كقوله تعاىل عن أهل مدين: وقتلوا فريقا مه قَالُوا يَا ُشعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِمِّ

، وتقدمي املفعول هنا ملا فيه من الداللة على التفصيل، فناسب أن (3)َولَْواَل َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك  َضِعيفًا
 .(4)يقدم ليدل على نلك"

ِ  فِي إِنه الهِذيَن يَُجاِدلُونَ أن الكرب من أسباب رد احلق واجلدال ابلباطل: ىل مبيناا وقال تعا آيَاِت َّللاه

ِ إِنههُ ُهَو السهِميُع اْلبَِصيرُ  فِي بِغَْيِر ُسْلَطان  أَتَاُهْم إِنْ   .(5)ُصدُوِرِهْم إِال ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلِغيِه فَاْستَِعْذ بِالله
: إن الذين خياومونك اي حممد فيما أتيتهم به من عند -تعاىل نكره  -ي:" يقول قال الطرب 

يقول: بغري حجة جاءهتم من عند هللا مبخاومتك فيها  بِغَْيِر ُسْلَطان  أَتَاُهمْ ربك من اآلايت 
 ُْصدُوِرِهْم إِال ِكْبرٌ  فِي إِن   ،وقبول احلق يقول: ما يف ودورهم إال كرب يتكربون من أجله عن اتباعك

َما ُهْم الذي أتيتهم به حسدا منهم على الفضل الذي آاتك هللا، والكرامة اليت أكرمك هبا من النبوة 

ألن نلك فضل هللا يؤتيه من يشاء،  ؛يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا مبدركيه وال انئليه  بِبَاِلِغيهِ 
إن يف ودورهم إال عظمة ما هم ببالغي تلك وليس ابألمر الذي يدرك ابألماين؛ وقد قيل: إن معناه: 

 .(6)ألن هللا مذهلم" ؛العظمة
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وقال الطاهر:"واملعىن: ما حيملهم على اجملادلة يف آايت هللا إال الكرب على الذي جاءهم هبا 
أن  -وليست جمادلتهم لدليل الح هلم.وقد أثبت هلم الكرب الباعث على اجملادلة بطريق القصر لينفي 

إىل اجملادلة شيء آخر غري الكرب على وجه مؤكد، فإن القصر أتكيد على أتكيد ملا  يكون داعيهم
 .(1)يتضمنه من إثبات الشيء بوجه خمصوص مؤكد، ومن نفي ما عداه فتضمن مجلتني "

وأخرب سبحانه أن الكرب وفة املنافقني الذين أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر وعداوة الرسول 
ْوا ُرُءوَسُهْم  واملؤمنني كما قال تعاىل:م ولَّى هللا عليه وسلَّ  ِ لَوه َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاه

ْستَْكبُِرونَ   .(2)َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّ
لَُهْم تَعَالَْوا  َوإِذَا قِيلَ  أهنم -عليهم لعائن هللا  -قال ابن كثري:" يقول تعاىل خمربا عن املنافقني 

ْوا ُرُءوَسُهمْ  ِ لَوه  عن نلك، واحتقاراا  ، أي: ودوا وأعرضوا عما قيل هلم استكباراا  يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاه
ْستَْكبُِرونَ  ملا قيل هلم وهلذا قال: َسَواٌء َعلَْيِهْم  مث جازاهم على نلك فقال:  َوَرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهم مُّ

ُ لَُهمْ أَ  َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ  ْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم لَن يَْغِفَر َّللاه  . "(3)إِنه َّللاه
فإنا كان الكرب سبب الكفر، ومظهر العناد، ووفة اليهود وأهل النفاق فالشك أنه حمرم 

 تحذير من الكرب وأثره اخلطري.بيان القرآن الكرمي لل مذموم شرعا، فهذا من
 النهي عن الكرب والبطر: -5

ملتكربين، فقال اب التشبه، هنى هللا تعاىل املؤمنني عن االتصاف به أو شرعاا  وملا كان الكرب حمرماا 
* ُكلُّ ذَِلَك َكاَن َسيِِّئُهُ ِعْندَ  َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا إِنهَك لَْن تَْخِرَق اْْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطوالً تعاىل:

 .(4)َربَِِّك َمْكُروًها
قال:" ال متش يف   َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا نقل الطربي عن  قتادة يف قوله تعاىل:

 .(5)، فإن نلك ال يبلغ بك اجلبال، وال خترق األرض بكربك وفخرك"وكرباا  األرض فخراا 
عن اخليالء وأمر ابلتواضع. واملرح: شدة الفرح. وقيل: التكرب يف وقال القرطيب:"  هذا هني 

املشي. وقيل: جتاوز اإلنسان قدره. وقال قتادة: هو اخليالء يف املشي. وقيل: هو البطر واألشر. 
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وقيل: هو النشاط وهذه األقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمني: أحدمها مذموم واآلخر حممود ؛ 
تعاىل  -الء وجتاوز اإلنسان قدره مذموم، والفرح والنشاط حممود. وقد ووف هللا فالتكرب والبطر واخلي

 .(1)نفسه أبحدمها ؛ ففي احلديث الصحيح:" هلل أفرح بتوبة العبد من رجل..." احلديث -
 .  (2)والكسل مذموم  شرعا والنشاط ضده "

 :قرر القرآن الكرمي أن من عقوبة املتكربين اخلذالن وعدم اهلداية -6
من أعظم نعم هللا تعاىل على عباده اهلداية واإلعانة على االستقامة، ومن أشد العقوابت 
اخلذالن  وحرمان التوفيق للهداية، وقد أخرب سبحانه أنه يعاقب املعاندين للحق بعدم توفيقهم للهداية 

يَتََكبهُروَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الهِذيَن  حيث إن اجلزاء من جنس العمل، فقال سبحانه:

ْشِد اَل يَتهِخذُوهُ َسبِياًل َوإِن يَرَ  ِ َوإِن يََرْوا ُكله آيَة  اله يُْؤِمنُوا بَِها َوإِن يََرْوا َسبِيَل الرُّ ِ يَتهِخذُوهُ اْلَحقِّ ْوا َسبِيَل اْلغَيِّ

ِلَك بِأَنهُهْم َكذهبُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُ  َسبِياًل ۚ
 .(3)وا َعْنَها َغافِِلينَ ذََٰ

 قال الطربي:" اختلف أهل التأويل يف معىن نلك:
 فقال بعضهم: معناه: سأنزع عنهم فهم الكتاب.

مث نكر ابسناده عن ابن عيينة أنه قال يف اآلية املذكورة:" أنزع عنهم فهم القرآن،وأورفهم عن 
 آاييت".

 هذا الكالم كان عنده من هللا وعيداا قال أبو جعفر: وأتويل ابن عيينة هذا يدل على أن 
، دون قوم موسى؛ ألن القرآن إمنا أنزل على ولَّى هللا عليه وسلَّمألهل الكفر ابهلل ممن بعث إليه نبينا 

 دون، موسى عليه السالم.ولَّى هللا عليه وسلَّمنبينا حممد 
 وقال آخرون يف نلك: معناه: سأورفهم عن االعتبار ابحلجج.

قال: عن خلق  َسأَْصِرُف َعْن آيَاتِيَ  عن ابن جريج  أنه قال يف اآلية:  ونكر إبسناده
 السماوات واألرض واآلايت فيها، سأورفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتربوا ".

قال أبو جعفر:"وأوىل األقوال يف نلك ابلصواب أن يقال: إن هللا أخرب أنه سيصرف عن 
أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته يف توحيده وعدله،  آايته، وهي أدلته وأعالمه على حقيقة ما

وغري نلك من فرائضه. والسماوات واألرض، وكل موجود من خلقه، فمن آايته، والقرآن أيضا من 
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آايته، وقد عم ابخلرب أنه يصرف عن آايته املتكربين يف األرض بغري احلق، وهم الذين حقت عليهم  
م مجيع آايته واالعتبار واالدكار هبا مصروفون، ألهنم لو وفقوا هْ ن فَـ م عكلمة هللا أهنم ال يؤمنون، فهُ 

لفهم بعض نلك فهدوا لالعتبار به، اتعظوا وأانبوا إىل احلق، ونلك غري كائن منهم، ألنه جل ثناؤه 
 .(1)، فال تبديل لكلمات هللا " َوإِن يََرْوا ُكله آيَة  اله يُْؤِمنُوا بَِها قال:

استئناف مسوق على ما   َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الهِذيَن يَتََكبهُروَن فِي اْْلَْرِض   وقال األلوسي:"
قال شيخ اإلسالم لتحذيرهم عن التكرب املوجب لعدم التفكر يف اآلايت اليت كتبت يف ألواح التوراة 

تها ما وعدوا إراءته املتضمنة للمواعظ واألحكام أو ما يعمها وغريها من اآلايت التكوينية اليت من مجل
من دار الفاسقني، ومعىن ورفهم عنها منعهم ابلطبع على قلوهبم فال يكادون يتفكرون فيها وال 

ُ قُلُوبَُهمْ  يعتربون هبا إلورارهم على ما هم عليه من التكرب والتجرب كقوله سبحانه:  ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاه  فَلَمه

(2) ن أنفسهم كرباء، ويرون أن هلم ارتفاعا يف العامل السفلي ، أي: سأطبع على قلوب الذين يعدو
ومزية على اخللق فال ينتفعون آباييت، وال يغتنمون مغامن آاثرها، فال تسلكوا مسلكهم، فتكونوا 

 .(3)أمثاهلم"
ُ َعلَى ُكلِِّ َكَذل  ومن العقوابت الرابنية الطبع على قلوب املتكربين، قال تعاىل: َك يَْطبَُع َّللاه ِِ

 .(4)ْلِب ُمتََكبِِّر  َجبهار  قَ 
قال الطربي:"يقول: كما طبع هللا على قلوب املسرفني الذين جيادلون يف آايت هللا بغري 
سلطان أاتهم، كذلك يطبع هللا على كل قلب متكرب على هللا أن يوحده، ويصدق رسله. جبار يعين: 

 .(5)متعظم عن اتباع احلق"
واجلبار فيقول:"ال بد من بيان الفرق بني املتكرب واجلبار، قال ويوضح الرازي الفرق بني املتكرب 

مقاتل: "متكرب" عن قبول التوحيد "جبار" يف غري حق، وأقول: كمال السعادة يف أمرين: التعظيم 
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ألمر هللا، والشفقة على خلق هللا، فعلى قول مقاتل التكرب كاملضاد للتعظيم ألمر هللا، واجلربوت  
 .(1)خلق هللا" كاملضاد للشفقة على

 .(2)َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبهار  َعنِيد  وقال تعاىل مبينا أن اخليبة واخلذالن للمستكربين:
قال الطربي:"يقول تعاىل نكره: واستفتحت الرسل على قومها: أي استنصرت هللا 

اإلقرار بتوحيد هللا وإخالص  ، يقول: هلك كل متكرب جائر حائد عنَوَخاَب ُكلُّ َجبهار  َعنِيد  عليها
 .(3)العبادة له"

وقال األلوسي:" وخاب أي: خسر وهلك كل جبار متكرب عن عبادة هللا تعاىل وطاعته، وقال 
الراغب: اجلبار يف وفة اإلنسان يقال ملن جيرب نقيصته ابدعاء منزلة من التعايل ال يستحقها وال يقال 

 إال على طريق الذم.
   َعنِيد كخليط مبعىن خمالط ورضيع   وجاء فعيل مبعىن مفاعل كثرياا  ،مبا عنده لحق مباه  معاند ل

ولذا قال جماهد: العنيد جمانب  ،مبعىن مراضع، ونكر أبو عبيدة أن اشتقاق نلك من العند وهو الناحية
ر قيل: والووف األول إشارة إىل نمه ابعتبار اخللق النفساين، والثاين إىل نمه ابعتبار األث ،احلق

الصادر عن نلك اخللق وهو كونه جمانبا منحرفا عن احلق، ويف الكالم إجياز احلذف حبذف الفاء 
استفتحوا ففتح هلم وظفروا مبا سألوا وأفلحوا، وخاب كل جبار عنيد  :الفصيحة واملعطوف عليه أي

عتبار أهنم  وهم قومهم املعاندون، فاخليبة مبعىن مطلق احلرمان دون احلرمان عن املطلوب أو نلك اب
وأما إنا كان  ،للرسل عليهم السالم َواْستَْفتَُحواهذا إنا كان ضمري  ،كانوا يزعمون أهنم على احلق

استفتح الكفار على الرسل عليهم السالم  :أي َواْستَْفتَُحواللكفار فالعطف كما يف البحر على 
عليهم ابلتجرب  هلم وتسجيالا  وإمنا وضع كل جبار عنيد موضع ضمريهم نماا  ،وخابوا ومل يفلحوا

ويقدر إنا كان الضمري للرسل عليهم السالم  ،ال أن بعضهم ليسوا كذلك ومل تصبهم اخليبة ،والعناد
واخليبة على الوجهني مبعىن احلرمان  ،وخاب كل عات متمرد ،فنصر الرسل وللكفرة استفتحوا مجيعاا 

 .(4)ن املبالغة"من الطلب ويف إسناد اخليبة إىل كل منهم ما ال خيفى م
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 بني القرآن الكرمي عذاب املستكربين عند االحتضار: -7
ِ َكِذباً أَْو قَاَل أُْوِحَي إِلَيه َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمن قَاَل  فقال تعاىل: ِن اْفتََرى َعلَى َّللاِّ َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ُ َولَْو تََرى إِذِ  الظهاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكةُ بَاِسُطواْ أَْيِديِهْم أَْخِرُجواْ أَنفَُسُكُم  َسأُنِزُل ِمثَْل َما أَنَزَل َّللاِّ

ِ َوُكنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْستَْكبِ  ِ َغْيَر اْلَحقِّ  .(1)ُرونَ اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاِّ
: ابلضرب هلم حىت خترج أنفسهم من أجسادهم؛ وهلذا يقولون قال ابن كثري:" أي

، ونلك أن الكافر إنا احتضر بشرته املالئكة ابلعذاب والنكال، واألغالل  أَْخِرُجواْ أَنفَُسُكمُ هلم:
والسالسل، واجلحيم واحلميم، وغضب الرمحن الرحيم، فتتفرق روحه يف جسده، وتعصى وأتىب 

أَْخِرُجواْ أَنفَُسُكُم اْليَْوَم تُْجَزْوَن حىت خترج أرواحهم من أجسادهم، قائلني هلم: اخلروج، فتضرهبم املالئكة

ِ َوُكنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْستَْكبُِرونَ  ِ َغْيَر اْلَحقِّ أي: اليوم هتانون غاية  َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاِّ
 .(2)وتستكربون عن اتباع آايته، واالنقياد لرسله "اإلهانة، كما كنتم تكذبون على هللا، 

أي شدائده وسكراته.   َولَْو تََرى إِِذ الظهاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوتِ  وقال القرطيب:" قوله تعاىل:
والغمرة الشدة، وأولها الشيء الذي يغمر األشياء فيغطيها. ومنه غمره املاء. مث وضعت يف معىن 

 ه. ومنه غمرات احلرب. قال اجلوهري: والغمرة الشدة، واجلمع غمر مثل نوبة ونوب.الشدائد واملكار 
  َْواْلَمآلئَِكةُ بَاِسُطواْ أَْيِديِهم   ،ابتداء وخرب. واألول ابسطون. قيل: ابلعذاب ومطارق احلديد

اْلَماَلئَِكةُ  الهِذيَن َكفَُروا إِْذ يَتََوفهى تََرىَٰ  َولَوْ  عن احلسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهم ؛ ويف التنزيل:

 فجمعت هذه اآلية القولني. يقال: بسط إليه يده ابملكروه. (3)يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ 
  ُأَْخِرُجواْ أَنفَُسُكم   أي: خلصوها من العذاب إن أمكنكم، وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها كرها

ء ربه، وروح الكافر تنتزع انتزاعا شديدا، ويقال: أيتها النفس ؛ ألن روح املؤمن تنشط للخروج للقا
 اخلبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إىل عذاب هللا وهوانه.

. عظيماا  واجلواب حمذوف لعظم األمر؛ أي ولو رأيت الظاملني يف هذه احلال لرأيت عذاابا  
 .(4)قبول آايته "أي تتعظمون وأتنفون عن  تَْستَْكبُِرونَ  واهلون واهلوان سواء.

 حرمان املتكربين من اجلنة: -8
                                                           

 93آية  سورة اْلنعام( 1)

 2/157 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 2)

 50آية  سورة اْلنفال( 3)

 ار يسيرباختص 7/39 الجامعالقرطبي، ( 4)
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ا فِي اْْلَْرِض َواَل فََسادًا َواْلعَاقِبَةُ قال تعاىل: تِْلَك الدهاُر اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللهِذيَن اَل يُِريدُوَن ُعلُوًّ

 .(1)ِلْلُمتهِقينَ 
عن  ذين ال يريدون تكرباا قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: تلك الدار اآلخرة جنعل نعيمها لل

 .(2). يقول: وال ظلم الناس بغري حق، وعمال مبعاوي هللا فيها "عنه وال فساداا  احلق يف األرض وجترباا 
سعدي:" وعلم من هذا احلصر يف اآلية الكرمية، أن الذين يريدون شيخ عبد الرمحن بن وقال ال

 .(3)يب، وال هلم منها نصيب"العلو يف األرض أو الفساد، ليس هلم يف الدار اآلخرة نص
من العلو والفساد مقصود ابلنفي، ويف تعليق  وقال األلوسي:" ويف إعادة ال إشارة إىل أن كالا 

املوعد برتك إرادهتما ال برتك أنفسهما من مزيد حتذير منهما.وأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت عن 
ملنزلة عند سالطينها وملوكها والفساد العمل عكرمة أنه قال: العلو يف األرض التكرب وطلب الشرف وا

 .(4)ابملعاوي وأخذ املال بغري حقه"
 توعد هللا سبحانه وتعاىل املتكربين أبشد العذاب يوم القيامة: -9

ا َواْستَْمتَْعتُْم َويَْوَم يُْعَرُض الهِذيَن َكفَُروا َعلَى النهاِر أَْذَهْبتُْم َطيِِّبَاتُِكْم فِي َحيَاتُِكُم الدُّْنيَ  فقال سبحانه:

ِ َوبَِما ُكْنتُمْ   .(5)تَْفُسقُونَ  بَِها فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحقِّ
قال الطربي:"يقول تعاىل نكره: يقال هلم: فاليوم أيها الكافرون الذين أنهبوا طيباهتم يف 

 لدنيا جتزون: أي تثابون عذاب اهلون، يعين عذاب اهلوان، ونلك عذاب النار الذي يهينه.حياهتم ا
  ِِّبَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحق   يقول: مبا كنتم تتكربون يف الدنيا على ظهر

بغري احلق، أي بغري ما أابح  األرض على ربكم، فتأبون أن ختلصوا له العبادة، وأن تذعنوا ألمره وهنيه
 .(6)يقول: مبا كنتم فيها ختالفون طاعته فتعصونه" َوبَِما ُكْنتُْم تَْفُسقُونَ  لكم ربكم، وأنن لكم به 

بَِما ُكْنتُْم  وموضع الشاهد من اآلية الكرمية حرف الباء كما قال الطاهر:" والباء يف قوله:

 فعل جتزون.للسببية وهي متعلقة ب  تَْستَْكبُِرونَ 
                                                           

 83آية  سورة القصص(1)

 19/637 جامع البيانالطبري، ( 2)

 861ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن3)

 20/125 روح المعانياْللوسي، ( 4)

 20آية  سورة اْلحقاف( 5)

 22/122 جامع البيانالطبري، ( 6)
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 وعلى قبول التوحيد.ولَّى هللا عليه وسلَّم  واملراد ابالستكبار، االستكبار على الرسول
والفسوق: اخلروج عن الدين وعن احلق، وقد أيخذ املسلم حبظ من هذين اجلرمني فيكون له 

 .(1)حظ من جزائهما الذي لقيه الكافرون، ونلك مبني يف أحكام الدين"
أي: خترجون من طاعة هللا عز وجل أي بسبب  بَِما ُكْنتُْم تَْفُسقُونَ وَ  وقال األلوسي: 

استكباركم وفسقكم املستمرين، ويف البحر أريد ابالستكبار الرتفع عن اإلميان وابلفسق معاوي 
 .(2)اجلوارح وقدم ننب القلب على ننب اجلوارح إن أعمال اجلوارح انشئة عن مراد القلب"

ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودهةٌ أَلَْيَس فِي َجَهنهَم َمثًْوى َويَ وقال هللا عز وجل: ْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الهِذيَن َكذَبُوا َعلَى َّللاه

ْلُمتََكبِِِّرينَ   .(3)لِِّ
قال ابن كثري:" أي: أليست جهنم كافية هلا سجنا وموئال هلم فيها دار  اخلزي واهلوان، بسبب 

 د للحق.تكربهم وجتربهم وإابئهم عن االنقيا
قال: " إن ولَّى هللا عليه وسلَّم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول هللا 

املتكربين حيشرون يوم القيامة أشباه الذر يف وور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حىت يدخلوا 
ن طينة ال له بولس، من انر األنيار، ويسقون عصارة أهل النار، ومــسجنا من النار يف واد يق

 .(5)"(4)اخلبال
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنه الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنهَم وقال تعاىل:

 .(6)دَاِخِرينَ 
مون عن إفرادي يقول: إن الذين يتعظ إِنه الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِيقال الطربي:" وقوله:

 مبعىن: واغرين. َسيَْدُخلُوَن َجَهنهَم دَاِخِرينَ ابلعبادة، وإفراد األلوهة يل 
 : إن الذين يستكربون عن دعائي.إِنه الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِيوقد قيل: إن معىن قوله 

                                                           

 27/43 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 1)

 26/23 عانيروح الماْللوسي، ( 2)

 60آية  سورة الزمر( 3)

باب منه  صلهى هللا عليه وسلهم أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا( 4)

 (7896) صحيح الجامعوحسنه اْللباني في ، وقال: هذا حديث حسن صحيح (2610حديث )، 4/67

 4/61 القرآن العظيمابن كثير، تفسير ( 5)

 60 آية  غافرسورة ( 6)
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 .(1)ل: عن دعائي "قاإِنه الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي عن السدي 
قال الطاهر:" ومجلة إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم تعليل لألمر ابلدعاء 

ذَِلُكْم بِأَنههُ إِذَا  تعليال يفيد التحذير من إابية دعاء هللا حني اإلقبال على دعاء األونام، كما قال تعاىل:

ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشرَ  وكان املشركون ال يضرعون إىل هللا إال إنا مل يتومسوا   (2) ْك بِِه تُْؤِمنُوادُِعَي َّللاه
اُكْم إِلَى اْلبَرِّ أَْعَرْضتُمْ  استجابة شركائهم، كما قال تعاىل: ا نَجه ، ومعىن التعليل لألمر ابلدعاء (3) فَلَمه

َواَل يَْرَضى ِلِعبَاِدِه عاىل:هبذا التحذير: أن هللا ال حيب لعباده ما يفضي هبم إىل العذاب، قال ت

 .(5)ففي اآلية دليل على طلب هللا من عباده أن يدعوه يف حاجاهتم"، (4)اْلُكْفرَ 
واآلايت يف نم الكرب والتحذير منه وبيان عاقبته يف الدنيا واآلخرة كثرية جدا، وفيما نكر  

شخصية اإلسالمية اليت رمسها كفاية للتنبيه على املقصود وهو أن من أسباب االحنراف عن معامل ال
  ورسوله الكرمي برد احلق، واالستعالء على اخللق.القرآن الكرمي هو الكرب على هللا تعاىل

                                                           

 21/408 جامع البيانالطبري، ( 1)

 12آية  غافر( سورة 2)

 67( سورة اإلسراء آية 3)

 7آية  الزمر( سورة 4)

 25/183 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 5)
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 اخلامس املطلب
 شياطني اإلنس واجلن

أعظم أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية تسلط أعداء اإلنسان من شياطني من 
ا  ليسلك سبل الغواية كما قال تعاىل: اإلنس واجلن، وتزيينهم الباطل له، َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُوًّ

فَذَْرُهْم َوَما َشيَاِطيَن اإِلْنِس َواْلِجِنِّ يُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعض  ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك َما فَعَلُوهُ 

 .(1)يَْفتَُرونَ 
، مسليه بذلك عما لقي من  ولَّى هللا عليه وسلَّمل تعاىل نكره لنبيه حممد قال الطربي:" يقو 

اكفرة قومه يف نات هللا، وحااث له على الصرب على ما انل فيه: ، يقول:  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُوًّ
م إىل بعض وكما ابتليناك، اي حممد، أبن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطني يوحي بعضه

زخرف القول، ليصدوهم مبجادلتهم إايك بذلك عن اتباعك واإلميان بك ومبا جئتهم به من عند ربك،  
كذلك ابتلينا من قبلك من األنبياء والرسل، أبن جعلنا هلم أعداء من قومهم يؤنوهنم ابجلدال 

ممتهم بذلك واخلصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به، مل ختصص به من بينهم وحدك، بل قد ع
معك ألبتليهم وأختربهم، مع قدريت على منع من آناهم من إيذائهم، فلم أفعل نلك إال ألعرف أويل 

 .(2)العزم منهم من غريهم. يقول: فاورب أنت كما ورب أولو العزم من الرسل "
 ويبني الطاهر معىن كلمة الشيطان فيقول:" والشيطان أوله نوع من املوجودات اجملردة اخلفية،

وهو نوع من جنس اجلن، ويطلق الشيطان على املضلل الذي يفعل اخلبائث من الناس على وجه 
 اجملاز، ومنه شياطني العرب جلماعة من خباثهم، وهذا على معىن التشبيه، وشاع نلك يف كالمهم.

واإلنس: اإلنسان وهو مشتق من التأنس واإللف؛ ألن البشر أيلف ابلبشر وأينس به، فسماه 
 .(3)إنساان"إنسا و 

فقال بعضهم: معناه  َشيَاِطيَن اإِلْنِس َواْلِجِنِّ : وقد اختلف املفسرون يف املراد بقوله تعاىل
 شياطني اجلن اليت مع اإلنس، وشياطني اجلن اليت مع اجلن، وليس لإلنس شياطني.

                                                           

 112آية  سورة اْلنعام( 1)

 12/51 انيالب الطبري، جامع( 2)

 باختصار8/9 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)
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ا َشيَاِطيَن اإِلْنِس َواْلِجِنِّ َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُ نكره الطربي إبسناده عن السدي أنه قال:  وًّ
الذين يضلون اجلن، يلتقيان، ( شياطني اجلن)و فالشياطني اليت تضل اإلنس،  َشيَاِطيَن اإِلْنِس أما 

فيقول كل واحد منهما: "إين أضللت واحيب بكذا وكذا، وأضللت أنت واحبك بكذا وكذا"، فيعلم 
 بعضهم بعضا ".

:" ليس يف اإلنس شياطني، ولكن شياطني اجلن يوحون إىل ونقل إبسناده عن عكرمة قال
 .(1)شياطني اإلنس، وشياطني اإلنس يوحون إىل شياطني اجلن"

مل يرتض الطربي هذا القول فاعرتض عليه يقوله:"جعل عكرمة والسدي يف أتويلهما هذا 
اَوَكذَِلَك َجعَلْ الذي نكرت عنهما، عدو األنبياء الذين نكرهم هللا يف قوله: ، أوالد  نَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُوًّ

إبليس، دون أوالد آدم، ودون اجلن، وجعل املوووفني أبن بعضهم يوحي إىل بعض زخرف القول 
، ولد إبليس، وأن من مع ابن آدم من ولد إبليس يوحي إىل من مع اجلن من ولده زخرف القول غروراا 
 .غروراا 

عل إبليس وولده أعداء ابن آدم، فكل ولده لكل وليس هلذا التأويل وجه مفهوم؛ ألن هللا ج
ولده عدو. وقد خص هللا يف هذه اآلية اخلرب عن األنبياء أنه جعل هلم من الشياطني أعداء. فلو كان 
معنيا بذلك الشياطني الذين نكرهم السدي، الذين هم ولد إبليس، مل يكن خلصوص األنبياء ابخلرب 

وجه. وقد جعل من نلك ألعدى أعدائه، مثل الذي جعل هلم. عنهم أنه جعل هلم الشياطني أعداء، 
ولكن نلك كالذي قلنا، من أنه معين به أنه جعل مردة اإلنس واجلن لكل نيب عدوا يوحي بعضهم 

 إىل بعض من القول ما يؤنيهم به.
ونقل الطربي عن قتادة وجماهد أن شياطني اإلنس واجلن: مردهتم. فعن قتادة يف 

 قال: من اجلن شياطني، ومن اإلنس شياطني، يوحي بعضهم إىل بعض. اإِلْنِس َواْلِجِنِّ  َشيَاِطينَ قوله:
ا َشيَاِطيَن اإِلْنِس َواْلِجِنِّ وقال جماهد: فقال:كفار اجلن شياطني،  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُوًّ

 .(2)يوحون إىل شياطني اإلنس، كفار اإلنس، زخرف القول غرورا "
وبنحو الذي قلنا يف نلك جاء "اختياره ابلسنة املطهرة فقال: الذي اختاره الطربي مؤيداا  وهو

 .ولَّى هللا عليه وسلَّم"اخلرب عن رسول هللا 
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قال:" اي أاب نر، هل تعونت ولَّى هللا عليه وسلَّم مث نكر إبسناده عن أيب نر: أن رسول هللا 
: اي رسول هللا، هل لإلنس من شياطني ؟ قال: ابهلل من شر شياطني اإلنس واجلن ؟ قال: قلت

 .(1)نعم"
وقال األلوسي:"شياطني اإلنس واجلن أي: مردة النوعني كما روي عن احلسن وقتادة وجماهد 
على أن اإلضافة مبعىن من البيانية، وقيل: هي إضافة الصفة للموووف، واألول اإلنس واجلن 

 .(2)طني لإلنس واجلن"الشياطني، وقيل: هي مبعىن الالم، أي: الشيا
ألهنم يزينون الباطل،  ؛وقد حذران هللا تعاىل يف اآلية الكرمية من خطر شياطني اإلنس واجلن

ُزْخُرَف اْلقَْوِل  وحيسنون الضالل بزخرفته وحتسينه، فعن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل:

 فتنتهم".قال:" يقول: حسن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم يف ُغُروًرا
 وقال عكرمة وجماهد والسدي:" تزيني الباطل ابأللسنة".

املزين، حيث زين هلم هذا الغرور، كما زين إبليس آلدم ما جاءه به  (الزخرف)وقال ابن زيد:"
 .(4)قال: نلك الزخرف" (3)َوقَيهْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيهنُوا لَُهمْ  وقامسه إنه له ملن الناوحني، وقرأ:

كالم مستأنف مسوق لبيان أحكام يُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعض   ال األلوسي:"وقوله سبحانه:وق
 عداوهتم، أو حال من شياطني، أو وفة لعدو، ومجع الضمري ابعتبار املعىن.

وأول الوحي ـــ كما قال الراغب ـــ اإلشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي ونلك 
يل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت جمرد عن الرتكيب، وإبشارة بعض يكون ابلكالم على سب

اجلوارح، وابلكتابة أيضا، واملعىن هنا يلقي ويوسوس شياطني اجلن إىل شياطني اإلنس أو بعض كل 
من الفريقني إىل اآلخر زخرف القول أي: املزوق من الكالم الباطل منه، وأول الزخرف الزينة املزوقة 

يف األعني قيل  ب: زخرف، وقال بعضهم: أول معىن الزخرف الذهب وملا كان حسناا ومنه قيل للذه
 لكل زينة: زخرفة.
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ا مفعول له أي ليغروهم أو مصدر يف موقع احلال أي: غارين، أو وقد خيص ابلباطل غرورا 
مصدر لفعل مقدر هو حال من فاعل يوحي أي يغرون غرورا وفسر الزخمشري الغرور ابخلداع واألخذ 

ا كأمنا طواه على غرة بكسر الغني املعجمة وتشديد ى غرة ونسب الراغب أنه قال: يقال غره غرورا عل
 .(1)الراء وهو طيه األول "

ويشري الطاهر إىل داللة دقيقة يف اآلية فيقول:" وأفهم ووف القول ابلزخرف أنه حمتاج إىل 
تمل على ما يكسبه القبول يف حد التحسني والزخرفة، وإمنا حيتاج القول إىل نلك إنا كان غري مش

ناته، ونلك أنه كان يفضي إىل ضر حيتاج قائله إىل تزيينه وحتسينه إلخفاء ما فيه من الضر، خشية 
أن ينفر عنه من يسوله هلم، فذلك التزيني ترويج يستهوون به النفوس، كما متوه للصبيان اللعب 

 .(2)ابأللوان والتذهيب "
على خطورة نوعني من األعداء لإلنسان ومها شياطني اإلنس، وقد اشتملت اآلية الكرمية 

وشياطني اجلن، وسيتناول هذا املطلب كل نوع على حدة ابختصار لبيان أثره يف احنراف املسلم عن 
 السوية اليت حددها القرآن الكرمي.معامل الشخصية اإلسالمية 

 أوالا: شياطني اإلنس:
ون من البشر على طاعة هللا تعاىل، واملعاندون لرسله تقدم أن املراد بشياطني اإلنس املتمرد

 ودينه كما قال ابن عباس:"كل عات متمرد من اجلن واإلنس فهو شيطان".
استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطني من مكر  َشيَاِطيَن اإِلْنِس وقال ابن عاشور:"و 

" من " التبعيضية جمازا، بناء على وخديعة، وإضافة شياطني إىل اإلنس إضافة جمازية على تقدير 
االستعارة اليت تقتضي كون هؤالء اإلنس شياطني، فهم شياطني، وهم بعض اإلنس؛ أي: أن اإلنس 
هلم أفراد متعارفة، وأفراد غري متعارفة يطلق عليهم اسم الشياطني، فهي هبذا االعتبار من إضافة 

 .(3)األخص من وجه إىل األعم من وجه "
إلنس الكفار الذين يصدون عن سبيل هللا تعاىل أبساليب خمتلفة، ومناهج فمن شياطني ا

متعددة، فيستعملون الرتغيب والرتهيب، ويلجأون إىل الشبهات والشهوات كما قال تعاىل مبينا 
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ُسول  إِاله قَ استمرارية هذا النهج من الكفار لرسلهم: ن ره ِلَك َما أَتَى الهِذيَن ِمن قَْبِلِهم مِِّ
الُوا َساِحٌر أَْو َكذََٰ

 .(1)َمْجنُوٌن. أَتََواَصْوا بِِه بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغونَ 
: وكما قال لك هؤالء املشركون، ولَّى هللا عليه وسلَّمقال ابن كثري:" يقول تعاىل مسليا نبيه 

ِلكَ  قال املكذبون األولون لرسلهم: ُسول    َكذََٰ ن ره ، إِاله قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ  َما أَتَى الهِذيَن ِمن قَْبِلِهم مِِّ
أي: لكن بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغونَ أي: أووى بعضهم بعضا هبذه املقالة ؟   أَتََواَصْوا بِهِ قال هللا تعاىل:

 .(2)هم قوم طغاة، تشاهبت قلوهبم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم"
ِ إِنه الهِذيَن َكفَُروا يُْنِفقُووقال سبحانه: ، قال ابن عاشور:" (3) َن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاه

الم  ِليَُصدُّواوسبيل هللا طريقه، واملراد به دينه واتباع رسوله ولى هللا تعاىل عليه وسلم، والالم يف 
لك الصريورة، ويصح أن تكون للتعليل؛ ألن غرضهم الصد عن السبيل حبسب الواقع، وإن مل يكن كذ

 .(4)يف اعتقادهم"
اتهَخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنهةً فََصدُّوا َعْن َسبِيِل ومن شياطني اإلنس املنافقون الذين قال هللا تعاىل عنهم:

ِ إِنهُهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ   .(5)َّللاه
 عليهم قال القرطيب:" أي: أعرضوا، وهو من الصدود، أو ورفوا املؤمنني عن إقامة حكم هللا

من القتل والسيب وأخذ األموال، فهو من الصد، أو منعوا الناس عن اجلهاد أبن يتخلفوا ويقتدي هبم 
هاحنن كافرون هبم، ولو   :غريهم. وقيل: فصدوا اليهود واملشركني عن الدخول يف اإلسالم، أبن يقولوا

ال خيفى عليه، ولكن حكمه أن ، فبني هللا أن حاهلم لعرف هذا منا، وجلعلنا نكاالا  كان حممد حقاا 
 من أظهر اإلميان أجري عليه يف الظاهر حكم اإلميان.

  َإِنهُهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُون  من نفاقهم وأمياهنم الكانبة وودهم  -أي بئست أعماهلم اخلبيثة
 .(6)" أعماالا  -عن سبيل هللا 
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إِنه   اجملتمعات كما قال تعاىل:ومن شياطني اإلنس الذين يسعون يف الفساد األخالقي يف

 .(1)الهِذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الهِذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ 
قال الطاهر:" وجعل الوعيد على احملبة لشيوع الفاحشة يف املؤمنني تنبيها على أن حمبة نلك 

ة؛ ألن حمبة نلك دالة على خبث النية حنو املؤمنني. ومن شأن تلك الطوية أن ال يلبث تستحق العقوب
حىت يصدر عنه ما هو حمبب له أو يسر بصدور نلك من غريه، فاحملبة هنا كناية  واحبها إال يسرياا 

 .(2)عن التهيؤ إلبراز ما حيب وقوعه. وجيء بصيغة الفعل املضارع للداللة على االستمرار "
شياطني اإلنس أوحاب السوء ورفاق الضاللة، فمصاحبتهم خطر عظيم يعرض املرء ومن 

بقوله: "مثل من جليس السوء ولَّى هللا عليه وسلَّم للمفاسد الدينية والدنيوية، وقد حذران النيب 
املسك إما أن حيذيك، وإما اجلليس الصاحل ومثل اجلليس السوء كحامل املسك وانفخ الكري، فحامل 

حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رائحة بتاع منه، وإما أن تشتم منه رحياا طيبة، وانفخ الكري إما أن أن ت
، قال احلافظ ابن حجر: "ويف احلديث النهي عن جُمالسة من يُتأن ى مبجالسته يف الدين (3)خبيثة"

 .(4)والدنيا، والرتغيب يف جُمالسة من يُنتفع مبجالسته فيهما"
يوضح هذا األمر ويؤكده يف مواضع عديدة وبصور متنوعة، فمن نلك قوله والقرآن الكرمي 

ُسوِل َسبِياًل. يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِيتعاىل: هِخْذ فاَُلنًا  َويَْوَم يَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يَدَْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتهَخذُْت َمَع الره لَْم أَت

نَساِن َخذُواًل َخِلياًل. لَقَْد أََضلهنِي َعِن ال ْكِر بَْعدَ إِْذ َجاءنِي َوَكاَن الشهْيَطاُن ِلْْلِ  .(5)ذِِّ
قال ابن كثري:" خيرب تعاىل عن ندم الظامل الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند هللا 

أخرى غري سبيل الرسول، فإنا كان يوم القيامة ندم  من احلق املبني، الذي ال مرية فيه، وسلك طريقاا 
 .ث ال ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفاا حي
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وسواء كان سبب نزوهلا يف عقبة بن أيب معيط أو غريه من األشقياء، فإهنا عامة يف كل ظامل،  
ُسواَل   كما قال تعاىل: َ َوأََطْعنَا الره وا َربهنَا إِنها أََطْعنَا َوقَالُ  *تُقَلهُب ُوُجوُهُهْم فِي النهاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أََطْعنَا َّللاه

 .(1) َربهنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنًا َكبِيًرا *َسادَتَنَا َوُكبََراَءنَا فَأََضلُّونَا السهبِياَل 
ُسوِل ا َمعَ  يَا لَْيتَنِي اتهَخْذتُ  فكل ظامل يندم يوم القيامة غاية الندم، ويعض على يديه قائال: لره

هِخْذ فاَُلناً َخِليالً  * َسبِيالً  يعين: من ورفه عن اهلدى، وعدل به إىل طريق الضالل   (2)يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَت
 .(3)من دعاة الضاللة ، وسواء يف نلك أمية بن خلف، أو أخوه أيب بن خلف، أو غريمها "

م اتبعوا قرانء السوء فيما أمروهم به من وقال تعاىل عن أوحاب النار وسبب دخوهلم هلا أهن
َن الضاللة فحق عليهم العذاب فقال سبحانه: فَإِن يَْصبُِرواْ فَالنهاُر َمثْوًى لهُهْم َوإِن يَْستَْعتِبُواْ فََماُهْم مِِّ

ا بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما  َخْلفَُهْم َوَحقه َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِى أُِمم قَْد َخلَْت ِمْن اْلُمْعتَبِيَن. َوقَيهْضنَا لَُهْم قَُرنَآَء فََزيهنُواْ لَُهْم مه

َن اْلِجنِِّ ِواإلنِس إِنهُهْم َكانُواْ َخـِسِرينَ   .(4)قَْبِلِهْم مِِّ
للعمل يف شيء. والقرانء مجع: قرين، وهو الصاحب  قال ابن عاشور:"وقيض: أاتح وهيأ شيئاا 

م يف الضاللة: إما يف الظاهر مثل دعاة الكفر وأميته، وإما يف املالزم، والقرانء هنا: هم املالزمون هل
ْحَمِن نُقَيِِّْض لَهُ  ابطن النفوس مثل شياطني الوسواس الذين قال هللا فيهم: َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الره

 .(5)"(6)َشْيَطاناً فَُهَو لَهُ قَِرينٌ 
وآخرته هبذا التصوير الدقيق ملوقف  ويبني القرآن الكرمي خطورة واحب السوء على دين املرء

قِيَن أَئِذَا ِمتْنَا من مواقف اآلخرة يف قوله تعاىل: ْنُهْم إِنِِّي َكاَن ِلي قَِريٌن. يَقُوُل أَئِنهَك لَِمْن اْلُمَصدِِّ قَاَل قَائٌِل مِِّ

طهِلعُوَن. ً أَئِنها لََمِدينُوَن. قَاَل َهْل أَنتُم مُّ ً َوِعَظاما ِ إِْن ِكدته  َوُكنها تَُرابا فَاطهلََع فََرآهُ فِي َسَواء اْلَجِحيِم. قَاَل تَالله

 .(7)لَتُْرِديِن. َولَْواَل نِْعَمةُ َربِِّي لَُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِرينَ 
قال الطربي:" يقول تعاىل نكره: قال قائل من أهل اجلنة إن أقبل بعضهم على بعض 

تلف أهل التأويل يف القرين الذي نكر يف هذا املوضع، فقال فاخ إِنِِّي َكاَن ِلي قَِرينٌ يتساءلون:
                                                           

 68 - 66اآليات  سورة اْلحزاب( 1)

 28آية  الفرقان( سورة 2)

 3/317 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)

 25-24اآليات  سورة فصلت( 4)

 36آية  سورة الزخرف( 5)

 25/274 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 6)

 57-51 اآليات سورة الصافات( 7)
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قِينَ بعضهم: كان نلك القرين شيطاان، وهو الذي كان يقول له: ابلبعث بعد    أَئِنهَك لَِمْن اْلُمَصدِِّ
 قال:شيطان. إِنِِّي َكاَن ِلي قَِرينٌ املمات. ونكر إبسناده عن جماهد يف قول هللا:

شريك كان له من بين آدم أو واحب، ونكر إبسناده عن ابن  وقال آخرون: نلك القرين
عباس قال:" هو الرجل املشرك يكون له الصاحب يف الدنيا من أهل اإلميان، فيقول له املشرك: إنك 
لتصدق أبنك مبعوث من بعد املوت أئذا كنا ترااب ؟ فلما أن واروا إىل اآلخرة وأدخل املؤمن اجلنة، 

ِ إِْن ِكدته لَتُْرِدينِ طلع املؤمن، فرأى واحبه يف سواء اجلحيم وأدخل املشرك النار، فا  ."(1)قَاَل تَالله
وكل هذا مما يؤكد أن شياطني اإلنس من أعظم أسباب االحنراف عن الشخصية اإلسالمية 

 السوية اليت حددها القرآن الكرمي.
 اثنياا: شياطني اجلن:

ن بعده بعداء الشيطان لإلنسان، وحذره من اتباع أخرب هللا تعاىل آدم عليه السالم ونريته م
سبيله، أو االنسياق وراء خطواته ولو زعم النصح واإلرشاد، ألنه عدو شديد العداوة، ال يكل وال ميل 
من إغواء بين آدم حىت يوردهم النار، وقد تناول القرآن الكرمي موقف الشيطان من اإلنسان يف آايت  

ر هذا األمر اخلطري يف نفوس املؤمنني فيكون من الشيطان على حذر، كثرية، وأبساليب خمتلفة ليقر 
ويستعيذوا برهبم من شره، وأيخذوا مبا شرعه هلم من وسائل الوقاية، وأسباب النجاة، فمن تلك 

 اآلايت الكرمية:
. فَقُْلنَا يَاآدَُم إِنه َهذَا َعدُو  لََك َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجدُوا آلدََم فََسَجدُوا إِاله إِْبِليَس أَبَى قال تعاىل:

 .(2)َوِلَزْوِجَك فاََل يُْخِرَجنهُكَما ِمْن اْلَجنهِة فَتَْشقَى
أن يسجد له  وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبىقال الطربي:" وانكر اي حممد 

 ِْجكَ فَقُْلنَا يَاآدَُم إِنه َهذَا َعدُو  لََك َوِلَزو   ولذلك من شنآنه مل يسجد لك، وخالف أمري يف نلك
 ِمْن اْلَجنهِة فَتَْشقَىوعصاين، فال تطيعاه فيما أيمركما به، فيخرجكما مبعصيتكما ربكما، وطاعتكما له

 .(3)يقول: فيكون عيشك من كد يدك، فذلك شقاؤه الذي حذره ربه "

                                                           

 21/45 جامع البيانالطبري، ( 1)

 117-116اآليات  سورة طه( 2)

 18/386 جامع البيانالطبري،( 3)
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إِنه الشهْيَطاَن لَُكْم َعدُو  فَاتهِخذُوهُ عدّوا فقال تعاىل: وأمر هللا سبحانه عباده أْن يتَّخذوا الشيطان

ا إِنهَما يَدُْعو ِحْزبَهُ ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السهِعيرِ   .(1)َعدُوًّ
قال القرطيب:" أي فعادوه وال تطيعوه. ويدلكم على عداوته إخراجه أابكم من اجلنة، وضمانه 

ثُمه  * َْلَْقعُدَنه لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيمَ  . وقوله:(2)اآلية نهُهْم َوَْلَُمنِِّيَنهُهمْ َوَْلُِضله إضاللكم يف قوله:

. فأخربان جل وعز أن الشيطان لنا عدو مبني؛ واقتص علينا قصته، وما (3)اآلية بَْيِن أَْيِديِهمْ  ِمنْ  آَلَتِيَنهُهمْ 
وكيف انتدب لعداوتنا وغروران من قبل وجودان وبعده، وحنن ، ولَّى هللا عليه وسلَّمفعل أببينا آدم 

 .(4)على نلك نتواله ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هالكنا "
قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي َْلَْقعُدَنه لَُهْم وبني سبحانه حرص الشيطان على غواية بين آدم فقال تعاىل:

ُهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َواَل تَِجدُ أَْكثََرُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم. ثُمه آَلتِيَنه 

 .(5)َشاِكِرينَ 
فَبَِما  –ملا أبلس وأيس من رمحة هللا  -سعدي:" أي: قال إبليس شيخ عبد الرمحن بن قال ال

أي: أللزمن الصراط وألسعى غاية جهدي  ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيمَ للخلق  أي: أَْغَوْيتَنِي َْلَْقعُدَنه لَُهْم 
 على ود الناس عنه وعدم سلوكهم إايه.

 ْثُمه آَلتِيَنهُهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهم  أي: من مجيع اجلهات
 ن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم.واجلوانب، ومن كل طريق يتمك

وملا علم اخلبيث أهنم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثري منهم، وكان جازما ببذل جمهوده على 
فإن القيام ابلشكر من سلوك الصراط  َواَل تَِجدُ أَْكثََرُهْم َشاِكِرينَ إغوائهم، ظن وودق ظنه فقال: 

به، قال تعاىل: إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أوحاب املستقيم، وهو يريد ودهم عنه، وعدم قيامهم 
 السعري.

 

                                                           

 6آية  سورة فاطر( 1)

 119آية  سورة النساء( 2)

 17-16اآليات  سورة اْلعراف( 3)

 14/290 الجامعالقرطبي، ( 4)

 17 - 16اآليات  سورة اْلعراف( 5)
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على ما قال وعزم على فعله، لنأخذ منه حذران ونستعد لعدوان، وحنرتز  تعاىل وإمنا نبهنا هللا
 .(1)منه بعلمنا، ابلطريق اليت أييت منها، ومداخله اليت ينفذ منها، فله تعاىل علينا بذلك، أكمل نعمة"

 ولَّى هللا عليه وسلَّممسعت رسول هللا  قال سربة بن أيب فاكه نوجاء يف احلديث ع
أتسلم وتذر دينك ودين  :فقال له ،أبطرقه فقعد له بطريق اإلسالم آدم إن الشيطان قعد البن :"يقول

أهتاجر وتذر أرضك ومساءك  :فقال ،مث قعد له بطريق اهلجرة ،فعصاه فأسلم :قال ،آابئك وآابء أبيك
فقال  ،مث قعد له بطريق اجلهاد :قال ،فعصاه فهاجر :قال ،اجر كمثل الفرس يف الطولوإمنا مثل امله

فقال رسول  ،فعصاه فجاهد :قال ،فتنكح املرأة ويقسم املال ،هو جهد النفس واملال فتقاتل فتقتل :له
قتل كان  أو ،على هللا أن يدخله اجلنة فمات كان حقاا  فمن فعل نلك منهم ولَّى هللا عليه وسلَّم:هللا 
أو وقصته دابته   ،على هللا أن يدخله اجلنة حقاا  وإن غرق كان ،على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة حقاا 

 .(2)على هللا أن يدخله اجلنة" كان حقاا 
يَا أَيَُّها النهاُس ُكلُوا وهنى سبحانه عن اتباع خطوات الشيطان يف أكثر من موضع فقال تعاىل:

ا فِي اْْلَْرِض حَ  هبِعُوا ُخُطَواِت الشهْيَطاِن إِنههُ لَُكْم َعدُو  ُمبِينٌ ِممه يَا أَيَُّها  ، وقال سبحانه:(3)اَلالً َطيِِّبًا َواَل تَت

هبِْع ُخُطَواِت الشهْيَطاِن فَإِنههُ يَأُْمُر بِاْلفَحْ  هبِعُوا ُخُطَواِت الشهْيَطاِن َوَمْن يَت ُمْنَكِر َولَْواَل فَْضُل َشاِء َوالْ الهِذيَن آَمنُوا اَل تَت

ُ سَ  ي َمْن يََشاُء َوَّللاه َ يَُزكِِّ ِكنه َّللاه ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكىَٰ ِمْنُكْم ِمْن أََحد  أَبَدًا َولََٰ  .(4)ِميٌع َعِليمٌ َّللاه
هبِعُوا ُخُطَواِت الشه قال ابن كثري:" قال تعاىل: يعين طرائقه   ْيَطانِ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَت

هبِْع ُخُطَواِت الشهْيَطاِن فَإِنههُ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ومسالكه وما أيمر به،  ، هذا تنفري وحتذير  َوَمْن يَت
: عمله، وقال  ُخُطَواِت الشهْيَطانِ من نلك أبفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. قال ابن عباس 

 .(5)نزغاته، وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان"عكرمة: 
ومن التحذير للمؤمنني من طاعة الشياطني ما أخرب به عز وجل عن تربؤ الشيطان من أتباعه 

ِ َوَوَعْدتُ يوم القيامة فقال تعاىل: َ َوَعدَُكْم َوْعدَ اْلَحقِّ ا قُِضَي اْْلَْمُر إِنه َّللاه ُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َوقَاَل الشهْيَطاُن لَمه

                                                           

 361ص ير الكريم الرحمنتيس، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

وقال ابن حجر ،(3134حديث) 6/21،كتاب الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد أخرجه النسائي( 2)

 2/380صحيح النسائيه اْللباني في صححو :إسناده حسن،2/14في اإلصابة 

 168آية  سورة البقرة( 3)

 21آية  سورة النور( 4)

 3/275 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)
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ا أَنَا بُِمْصِرِخُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلَطان  إِاله أَْن دََعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ِلي فاََل تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم مَ 

 .(1)إِنه الظهاِلِميَن لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ أَْنتُْم بُِمْصِرِخيه إِنِِّي َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن قَْبُل 
قال الطاهر:" واملقصود من ووف هذا املوقف إاثرة بغض الشيطان يف نفوس أهل الكفر 
ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه؛ ألن هذا اخلطاب الذي خياطبهم به الشيطان مليء إبضماره الشر 

م من كيده هلم وسخريته هبم، فيورثهم نلك كراهية هلم فيما وعدهم يف الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبه
 .(2)له وسوء ظنهم مبا يتوقعون إتيانه إليهم من قبله، ونلك أول عظيم يف املوعظة والرتبية "

وبيان موقف الشيطان من اإلنسان يف القرآن الكرمي أمر ظاهر، دلت عليه آايت كثرية، تقدم 
إمنا ضرب املثال لعداوة الشيطان لبين آدم واجتهاده يف نكر بعضها، وليس املقصود هنا االستقصاء، و 

إضالهلم، وأتكيد أن من أهم أسباب االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية السوية هو طاعة 
 شياطني اإلنس واجلن فيما أيمرون به من ود عن سبيل هللا تعاىل.

 

                                                           

 22آية  سورة إبراهيم( 1)

 14/218 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 2)
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 املبحث الثاين

 االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية معامل
لبناء اإلنسان، فوضع األسس اليت تقوم عليها شخصية  متكامالا  رآن الكرمي يضع منهجاا الق

املسلم السوي، وبني معامل الشخصية اإلسالمية ببيان تفاويلها اترة، وبذكر آاثرها اترة أخرى، كما 
ن أسباب ـ  أن القرآن الكرمي حيذر املسلم من نواقض تلك األسس، ونقيض تلك الصفات، فبي

 راف عن معامل الشخصية اإلسالمية، وبعض مظاهر نلك االحنراف.االحن
وهذا املبحث يتناول بعض تلك املظاهر اليت نكرها القرآن الكرمي وحذر منها حتذيراا شديداا، 
ليستقيم بناء املسلم السوي على أوول اثبتة سليمة من النواقص والنواقض، فيثمر إبنن هللا تعاىل 

 آلخرة.مثرات طيبة يف الدنيا وا
 املطلب األول
 الكفر والشرك

والشرك، فقد كثر  بل عن اإلسالم مجلة الكفر ،ومن أعظم مظاهر االحنراف عن املنهج القرآين
نكرمها يف القرآن الكرمي ملا هلما من أاثر خطرية، وعواقب وخيمة على دين املسلم ودنياه وآخرته، وقبل 

من الكفر والشرك البد من تعريف كل واحد عرض بعض ما جاء يف القرآن الكرمي من التحذير 
 منهما.

 :يف اللغة الكفراملسألة األوىل: تعريف 
قال ابن فارس:"الكاف والفاء والراء أول وحيح يدل على معىن سرت الشيء وتغطيته،هو 

َب اْلُكفهاَر َكَمثَِل َغْيث  أَْعجَ  كما قال سبحانه:   ومنه تسمية املزارع كافراا  ،(1)واحد، وهو السرت والتغطية"

 .(3)ومسي الكافر بذلك ألن غطى الكفر قلبه؛ ألنه يسرت البذر يف األرض؛ أي الزراع (2) نَبَاتُهُ 
 : أوجه مخسة على القرآن يف الكفر أن التفسري أهل نكر قال ابن اجلوزي:"و

                                                           

 5/191مادة)كفر( مقاييس اللغةابن فارس، ( 1)

 20آية  سورة الحديد( 2)

 5/144مادة)كفر( لسان العربابن منظور،  (3)
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 اَل  تُْنِذْرُهمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَْنذَْرتَُهمْ  ِهمْ َعلَيْ  َسَواءٌ  َكفَُروا الهِذينَ  إِنه : تعاىل قوله ومنه. ابلتوحيد الكفر: أحدها

 . القرآن يف األعم وهو (1)يُْؤِمنُونَ 
 .(2)تَْكفُُرونِ  َواَل  ِلي َواْشُكُروا أَْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُرونِيتعاىل: قوله ومنه. النعمة كفران:والثاين

 بَْعُضُكمْ  َويَْلعَنُ  بِبَْعض   بَْعُضُكمْ  يَْكفُرُ  يَاَمةِ اْلقِ  يَْومَ  ثُمه تعاىل: قوله ومنه الرباء مبعىن. التربي: والثالث

 بعض. من بعضكم يتربأ:  أي (3)بَْعًضا
ا َكفَُروا الهِذينَ  َعلَى يَْستَْفتُِحونَ  قَْبلُ  ِمنْ  َوَكانُواتعاىل: قوله ومنه.  اجلحود: والرابع  َما َجاَءُهمْ  فَلَمه

ِ  فَلَْعنَةُ  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا  .(4)اْلَكافِِرينَ  َعلَى َّللاه
ا فَتََراهُ  يَِهيجُ  ثُمه  نَبَاتُهُ  اْلُكفهارَ  أَْعَجبَ  َغْيث   َكَمثَلِ تعاىل: قوله ومنه. التغطية: واخلامس  ثُمه  ُمْصفَرًّ

 البذر ألقى إنا ألنه كافرا؛  مس ي إمنا و. كافر  واحدهم الز ر اع،: هنا ها ابلكفار يريد ،(5)ُحَطاًما يَُكونُ 
 .(6)كفرته"  فقد غط يته شيء، وكل غط اه، أي كفره،  األرض يف

 يف االصطالح:الكفر  املسألة الثانية: تعريف
رسول ولَّى هللا عليه ل:"هو جحد ما جاء به ابقوله بن سعديعبد الرمحن  الشيخ  عرفه فقد

 .(7)وسلَّم أو جحد بعضه"
ورسله، سواءا كان معه تكذيب أو مل  :"الكفر عدم اإلميان ابهللابن تيمية قال شيخ اإلسالمو 

لبعض األهواء  أو كرباا أو اتباعاا  يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن اإلميان حسداا 
مما افرتض هللا تعاىل اإلميان به، بعد أن  الصارفة عن اتباع الرسالة فالكفر وفٌة لكل من جحد شيئاا 

جاء النص  ، أو عمل عمالا هبما معاا  نه دون قلبه، أوبلغه نلك سواء جحد بقلبه دون لسانه، أو بلسا
 .(8)أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلميان "

                                                           

 6آية  سورة البقرة (1)

 152آية  سورة البقرة (2)

 78آية  سورة العنكبوت (3)

 89آية  رةسورة البق (4)

 20آية  سورة الحديد (5)

 باختصار 516ص نزهة األعين النواظرابن الجوزي،  (6)

 203ص اإلرشاد إلى معرفة األحكامابن سعدي، عبد الرحمن، ( 7)

 12/335، 3/315 مجموع الفتاوىابن تيمية، ( 8)
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 :يف اللغة : تعريف الشركاملسألة الثالثة
 الشيء، قال ابن ملك يف االشرتاك وهي الشركة نلك ومن وخلط، مقارنة على لفظ يدلهو 

 :أوالن والكاف والراء الشني حرف من املكونة الشرك "مادة:فارس
واستقامة، فاألول:  امتداد على يدل: واآلخر .انفراد وخالف مقارنة على يدل: أحدمها

 .(1)الشركة؛ وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها"
 : أوجه ثالثة على القرآن يف الشرك أن التفسري أهل قال ابن اجلوزي:" ونكر

َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا :عاىلت قوله ومنه.  غريه ابهلل يعدل أن: أحدها   وهو ،(2)َواْعبُدُوا َّللاه
 .  القرآن يف األعم

َجعاََل لَهُ ُشَرَكاَء فِيَما  تعاىل: قوله ومنه عبادته، دون طاعته يف شريك إدخال:والثاين 

 .(3)آتَاُهَما
 . (4)بَادَةِ َربِِِّه أََحدًاَواَل يُْشِرْك بِعِ   تعاىل: قوله ومنه.  األعمال يف الرايء :والثالث 

 :االصطالح تعريف الشرك يف املسألة الرابعة:
 كما  املخلوق يعبد أن: ابهلل الشرك حقيقة فقد عرفه الشيخ عبد الرمحن بن سعدي بقوله:" 

. وهو أمشل (5)واإلهلية" الربوبية خصائص من نوع له يصرف أو هللا، يعظم كما  يعظم أو هللا، يعبد
 عليه.تعريف وقفت 

 ما بعض يف خملوقاته تعاىل ابهلل تعدل أن الشرك وأول:"تيمية ابن وقال شيخ اإلسالم
 توكل أو غريه عبد فمن األمور، مجيع يف املخلوقات من شيئاا  ابهلل أحد يعدل مل فإنه وحده، يستحقه

 .(6)"به مشرك فهو عليه
  

                                                           

 لعربلسان ا، وانظر ابن منظور ، 3/265مادة)شرك(  معجم مقاييس اللغةابن فارس ، ( 1)

 10/448مادة)شرك(

 36آية  سورة النساء( 2)

 190آية  سورة اْلعراف( 3)

 110آية  سورة الكهف( 4)

 353ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي، عبد الرحمن، ( 5)

 1/344 االستقامة ابن تيمية،( 6)
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 : حتذير القرآن الكرمي من الكفر:املسألة اخلامسة
ة الكفر من خالل كثرة نكره يف القرآن الكرمي، فقد نكر القرآن الكرمي هذه خطور تبدو 

، وهذا العدد اجلم يدل على خطورة شأنه وكثرة حتذير القرآن  يف مواضع كثرية الكلمة مع مشتقاهتا
 الكرمي منه.

، (1)ي َوالَ تَْكفُُرونِ فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ لِ  فاهلل تعاىل هنى عن الكفر به فقال سبحانه:
 عصاه ومن شكره فقد هللا أطاع من فإن ابملعصية تكفروين وال ابلطاعة يل واشكروا يعين قال البغوي:"

 .(2)كفره"  فقد
 أعالها مراتب؛ والكفران للنعمة، الكفران عن هني َوالَ تَْكفُُرونِ وقال ابن عاشور:" وقوله:

 وقد املراتب، أضعف وهذا غفلة، شكرها عن السكوت مث إخفائها، قصد مث وإنكارها النعمة جحد
 .(3)" تقصري لكنه قصد سوء غري عن يعرض

اآلخرة.  ففي الدنيا نكر القرآن الكرمي و القرآن يؤكد أن الكفر سبب هلالك األمم يف الدنيا و 
بب  من العذاب بس بعض القصص السابقة من األمم الكافرة، وكيف أنزل هللا تعاىل عليهم أونافاا 

ُ َمثاَلً قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً  كفرهم ابهلل تعاىل وعدم إقرارهم أبلوهيته سبحانه، قال تعاىل: َوَضَرَب َّللاه

 ً ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف  ِمنْ  ُمْطَمئِنهةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدا ِ فَأَذَاقََها َّللاه بَِما َكانُوا ُكِلِّ َمَكان  فََكفََرْت بِأَْنعُِم َّللاه

 .(4) يَْصنَعُونَ 
 ، مكة أهل به أريد مثل واملفسرون على أن املراد ابلقرية هنا مكة كما قال ابن كثري:" هذا

 .(5)خياف" ال آمن دخلها ومن ، حوهلا من الناس يتخطف مستقرة مطمئنة آمنة كانت  فإهنا
 مكة ل القرطيب:" وضربوميكن إدراج ما عدا مكة يف اخلطاب إنا شاركها يف العلة كما قا

 القحط أواهبم أهلها كفر  ملا مسجده وعمارة هللا بيت جوار مع أهنا أي:؛ البالد من لغريها مثالا 
 .(6)" القرى من بغريها فكيف

                                                           

 152آية  سورة البقرة( 1)

 1/168 معالم التنزيلالبغوي، ( 2)

 2/51 تنويرالتحرير والابن عاشور، ( 3)

 112آية  سورة النحل( 4)

  2/589 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)

 10/176 الجامعالقرطبي، ( 6)
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فالقرآن الكرمي يبني مصري الكفار ويفصل بعض أنواع العذاب  ؛يف اآلخرة ة الكفروأما عاقب
 عن مشاهدته أبعيننا.  أن نتصوره خبيالنا فضالا الذي يلحق هبم يف النار مما ال نطيق 

، (1)َوالهِذيَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر َخاِلِديَن فِيَها َوبِئَْس اْلَمِصيرُ قال سبحانه:
َما نَِضَجْت ُجلُودُُهْم بَدهْلنَاُهْم ُجلُودًا َغْيَرَها ِليَذُوقُوا إِنه الهِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا ُكله وقال تعاىل: 

 .(2)اْلعَذَابَ 
 على هللا أنزل مبا تكذيبهم على أقاموا للذين - ثناؤه جل - هللا من وعيد هذا قال الطربي:"

 هلم: هللا يقول. وبرسوله الكفار سائر من وغريهم إسرائيل بين يهود ـــ ولى هللا عليه وسلم ــ من حممد
ُكلهَما نَِضَجْت  :فيها يشوون أي فيها يصلون انر يف ننضجهم سوف :يقول  َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا

 اليت اجللود غري: يعين  بَدهْلنَاُهْم ُجلُودًا َغْيَرَها فاحرتقت جلودهم هبا انشوت كلما:  يقول  ُجلُودُُهمْ 
 فانشوت. نضجت قد

 وكربه العذاب أمل ليجدوا هبم نلك فعلنا:  يقول فإنه  يَذُوقُوا اْلعَذَابَ لِ  قوله: معىن وأما
 .(3)" وجيحدوهنا هللا آايت يكذبون الدنيا يف كانوا  مبا ؛ وشدته

يبني أن الكافرين شرُّ ما يدبُّ على وجه األرض؛ لعدم إمياهنم ابهلل، وتكذيبهم الكرمي والقرآن 
ِ الهِذيَن َكفَُروا فَُهْم الَ يُْؤِمنُونَ إِنه قال سبحانه:لرسله وكتبه،  ِ ِعْندَ َّللاه ، قال (4)َشره الدهَوابِّ
 حكمه يف أي: هللا، عند األرض وجه على يدب ما شر أي  إِنه َشره الدهَوابِِّ  :الشوكاين:"قوله

 الَِّذيَن َكَفُروا :قال وهلذا ، الضالل يف املتمادون الكفر على املصرون أي:  َُهْم الَ يُْؤِمنُونَ ف  أي :
 إمياء الناس شر ال الدواب شر وجعلهم أوالا، الغواية عن يرجعون وال أبدا، يؤمنون ال شأهنم هذا إن
 فيه ملا تعقلهم لعدم احليوان أنواع من الناس غري جنس يف ودخوهلم اإلنسانية، عن انسالخهم إىل

 .(5)" رشادهم

                                                           

 10آية  سورة التغابن( 1)

 56آية  سورة النساء ( 2)

 8/484 جامع البيانالطبري، ( 3)

 55آية  رة اْلنفالوس( 4)

 2/319 فتح القديرالشوكاني، ( 5)
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ِ َوَمالَئَِكتِِه وهو عدو هلم كما قال عزوجل:  وأكد أنَّ الكافرين أعداء هلل تعاىل ا لِله َمْن َكاَن َعدُوًّ

َ َعدُو  ِلْلَكافِِرينَ   .(1)َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِنه َّللاه
َ َعدُو  ِلْلَكافِِرينَ  :تعاىل قال ابن كثري:"وقوله  مل حيث املضمر مكان املظهر إيقاع فيه  فَإِنه َّللاه

َ َعدُو  ِلْلَكافِِرينَ  قال: للكافرين عدو فإنه: يقل  املعىن هذا لتقرير هاهنا االسم أظهر ، وإمنا فَإِنه َّللاه
  ومن له، عدو هللا فإن هللا عادى ومن هللا، عادى فقد هللا أولياء عادى من أن وإعالمهم وإظهاره،

 .(2)واآلخرة" الدنيا خسر فقد عدوه هللا كان
 منه املعاوي ودور هي العبد من ين كيف تكون العداوة هلل تعاىل فقال:"والعداوةوبني الشوكا

 .(3)له" واملغفرة عنه التجاوز وعدم بذنبه، تعذيبه هي للعبد هللا من والعداوة ألوليائه، والبغض هلل
وا َوقَالُ أنَّ الكافرين ُمبَعدون مطرودون عن رمحة هللا كما قال سبحانه:  القرآن الكرمي وبني

ُ بُِكْفِرِهْم فَقَِليالً َما يُْؤِمنُونَ  ُ بُِكْفِرِهمْ ب وقوله: ، قال ابن عاشور:"(4)قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل لَعَنَُهُم َّللاه  ْل لَعَنَُهُم َّللاه
النيب  حلجة التفات غري من بدينهم والتمسك الكفر على ومموا أبهنم هلم وفضح عليهم تسجيل

 فحرمهم واخلري الرمحة عن واإلبعاد ابللعن هللا عاقبهم نلك على ومموا فلما ولَّى هللا عليه وسلَّم
 وعلى الكفر على التصميم على عقاابا  هلم حصلت فاللعنة الرسول، ودق دالئل يف والتبصر التوفيق

  خلقهم هللا ألن الفهم؛ عن بعيدة خلقت قلوهبم أن من أومهوه ملا رد نلك ويف احلق، عن اإلعراض
 .(5)املكابرة" وترك ابلنظر إليه توجهوا لو احلق إلدراك مستطيعني عقالءال كسائر

عن رمحة  مطروداا  ألنه حينئذ يكون مبعداا  ؛من أنَّ ميوت اإلنسان كافرااالقرآن الكرمي وحيذر 
ِ هللا، فقال تعاىل:  َواْلَمالَئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعيَن.خالدين إِنه الهِذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفهاٌر أُولَئَِك َعلَْيِهْم لَْعنَةُ َّللاه

 .(6)فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون
ولَّى  حممد نبوة جحدوا الذين إن ، إِنه الهِذيَن َكفَُروا بقوله: نكره تعاىل قال الطربي:"يعين

َوَماتُوا   األواثن عبدة من واملشركني امللل، أهل وسائر والنصارى اليهود من به هللا عليه وسلَّم وكذبوا

                                                           

 98آية  سورة البقرة( 1)

 1/133 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 2)

 1/116 فتح القديرالشوكاني، ( 3)

 88آية  سورة البقرة( 4)

 1/600 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 5)

 162-161اآليات  سورة البقرة( 6)
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أُولَِئَك ولَّى هللا عليه وسلَّم، حممدا وتكذيبهم نلك جحودهم على وهم وماتوا: يعين ،َوُهْم ُكفهاٌر 
: هللا،يقول لعنة عليهم كفار  وهم وماتوا كفروا  الذين فأولئك: يعين ،َعَلْيِهْم َلْعَنُة اَّللَِّ َواْلَمالَِئَكِة 

 املالئكة ولعنة أمجعون، والناس املالئكة ولعنهم يعين: ، َواْلَمالَئَِكةِ  رمحته، من وأسحقهم هللا أبعدهم
 .(1)" هللا لعنة عليهم:"قوهلم إايهم والناس

ولن  ،وهلذا فإنَّ الكافرين مهما كثرت أمواهلم وكثر أوالدهم فإن نلك كله لن يغين عنهم
ِ َشْيئًا َوأُولَئَِك ُهْم  إِنه قال تعاىل: القيامة يفيدهم يوم الهِذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم ِمَن َّللاه

 .(3)شيئاا" هللا عذاب من أوالدهم وال أمواهلم عنهم تدفع لن قال القرطيب:" أي:. (2)َوقُودُ النهارِ 
ا هي عـذاب عليـهم يُريـد هللا  مبا لدى الكفَّار منن نغرت أحذران هللا تعاىل و  أمـوال وأوالد، فإمنَّ

بَُهْم بَِها فِي تعاىل أن يُعذِ هبم يف الدنيا. قال سبحانه:  ُ أَْن يُعَذِِّ َوالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالَدُُهْم إِنهَما يُِريدُ َّللاه

ولَّى هللا عليه  حممد لنبيه - نكره تعاىل - ل الطربي:"يقول، قا(4)الدُّْنيَا َوتَْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِرونَ 
 على وتقوم مات إنا أحدهم على فتصلي وأوالدهم املنافقني هؤالء أموال حممد اي تعجبك وال: وسلَّم
 ابلغموم الدنيا يف هبا ألعذبه نلك من أعطيته ما أعطيته إمنا فإين ، وولده ماله كثرة  أجل من قربه

َوتَْزَهَق  واملصيبات، الرزااي من فيها ينوبه ومبا والزكوات، والنفقات املؤن من فيها مهألز  مبا واهلموم

 نلك فيكون ، والولد املال من أعطيته ما فيفارق جسده، من نفسه فتخرج وليموت:يقول أَْنفُُسُهمْ 
 نبيه ونبوة هللا، يدتوح جاحداا  مبوته اآلخرة يف عليه ووابالا  حينئذ، عليه ووابالا  موته، عند عليه حسرة
 .(5)ولَّى هللا عليه وسلَّم" حممد

ألنه أعظم ننب وأقبح فعل يقوم  ؛وآايت كثرية يف القرآن الكرمي حتذر من الكفر وسوء عاقبته
 لذا فهو من أخطر مظاهر االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية السوية. ؛به العبد جتاه ربه
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 الكرمي من الشرك:: حتذير القرآن املسألة اخلامسة
 الكرمي القرآن منها حذر اليت اإلسالمية الشخصية معامل عن االحنراف مظاهر إن الشرك من

سبحانه،وقد كثرت  به الشرك هو هذا يومنا إىل اخلليقة بدء منذ هللا به عصي ما كثريا، فأعظم
 النصوص الشرعية اليت حتذر من الشرك وتبني قبحه وعظيم خطره.

َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه  :تعاىل العظيم فقال ابلظلم الذنب هذا ى الشرك، وووففاهلل تعاىل هن

 ِ  لظلم الشرك إن ومجلة ، قال ابن عاشور:"(1) إِنه الِشِّْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ  َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيه اَل تُْشِرْك بِالله
 يف نفسه يضع إن لنفسه املرء وظلم اخلالق، قوقحل ظلم فإنه ألمره، وهتويل عنه للنهي تعليل عظيم

 وأناهم، اضطهادهم على يبعث إن احلق اإلميان ألهل وظلم اجلمادات، ألخس العبودية حضيض
 .(2)" تعلقها وإفساد بقلبها األشياء حلقائق وظلم

 سوى ممن وأبشع أفظع ال أنه عظيما، كونه  قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" ووجه
 وسوى كله،  األمر مبالك شيئا، األمر من ميلك ال الذي وسوى الرقاب، مبالك تراب، من املخلوق
 نرة مبثقال ينعم مل من وسوى الوجوه، مجيع من الغين الكامل ابلرب الوجوه، مجيع من الفقري الناقص

 وال منه، إال وأبداهنم، وقلوهبم، وأخراهم، ودنياهم دينهم، يف نعمة من ابخللق ما ابلذي النعم من
 لعبادته هللا خلقه ممن ظلماا  أعظم وهل شيء؟ الظلم هذا من أعظم فهل هو، إال السوء يصرف

 فظلم شيئا، يسوي ال ملن عابدة جعلها املراتب أخس يف فجعلها الشريفة، بنفسه فذهب وتوحيده،
 .(3)كبرياا"  ظلماا  نفسه

ً  يَْخلُقُ  الَ  َما أَيُْشِرُكونَ : سبحانه فقال املشركني عقول قلة سبحانه بني وقد  َوُهمْ  َشْيئا

 .(4)يُْخلَقُونَ 
 األنداد من غريه، هللا مع عبدوا الذين املشركني على هللا من إنكار قال ابن كثري:" هذا

 وال تنفع، وال تضر وال األمر، من شيئاا  متلك ال ، مصنوعة مربوبة هلل خملوقة وهي واألواثن، واألونام
 منها أكمل وعابدوها تبصر، وال تسمع وال تتحرك ال مجاد هي بل لعابديها، تنتصر وال تبصر
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ً  يَْخلُقُ  الَ  َما أَيُْشِرُكونَ  قال: وهلذا؛ وبطشهم وبصرهم بسمعهم  من به أتشركون: أي  يُْخلَقُونَ  َوُهمْ  َشْيئا
 .(1)نلك" يستطيع وال شيئاا  خيلق ال ما املعبودات

ِ :فيقولون القيامة يوم يندم املشركون وهلذا . َضاَلل   لَِفي ُكنها إِن تَالله بِين  يُكم إِذْ  مُّ ِ  بَِربِِّ  نَُسوِّ

ِ  حينئذ  اختصموا واملعبودين والغاوين والشياطني اإلنس ، قال القرطيب:"يعين(2)اْلعَالَِمينَ    تَالله
بِين   َضاَلل   لَِفي ُكنها إِن  ابهلل حلفوا  آهلة هللا مع اختذان إن ةبين احلق عن وحرية وتبار خسار يف أي:  مُّ

يُكم إِذْ  ؛  يعبد كما  فعبدانها ِ  وال نصران اآلن تستطيعون ال وأنتم العبادة يف أي:  اْلعَالَِمينَ  بَِربِِّ  نَُسوِّ
 .(3)" أنفسكم نصر

 نَ الهِذي َوإِلَى إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َولَقَدْ :تعاىل هللا قال كما  األعمال حيبط أنه يف فيتمثل خطر الشرك وأما

 هذا على إيراده ، قال الشوكاين:" ووجه(4)اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َولَتَُكونَنه  َعَملُكَ  لَيَْحبََطنه  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ  قَْبِلكَ  ِمنْ 
 الفرض على األنبياء عمل إلحباط موجباا  كان  إنا ألنه الشرك؛ من للعباد واإلنذار التحذير الوجه

 .(5)األوىل" بطريق همأمم من غريهم لعمل حمبط فهو والتقدير
 مات ننب له، فكل يغفر ال فإنه عليه مات إن واحبه أن يف أيضاا  خطر الشرك ويتمثل

 والكفر، الشرك إال واردٌ  القيامة يوم فيه واملغفرة العفو فإمكان احلياة حال منه يتوب أن غري من العبد
َ  :تعاىل قال املغفرة يف واحبه رجاء قطع قد هللا فإن  اَل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما إِنه َّللاه

ِلكَ  دُونَ  ِ  ِلَمن يََشاءُ  ذََٰ  .(6) اْفتََرىَٰ إِثًْما َعِظيًما فَقَدِ  َوَمن يُْشِرْك بِالله
 عنه عفا شاء إن هللا مشيئة ففي كبرية  واحب كل  أن اآلية هذه أابنت وقد قال الطربي:"

 .(7)ابهلل" شركاا  ةكبري   تكن مل ما عليه عاقبه شاء وإن
 مشرك وهو لقيه لعبد يغفر ال: أي اَل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِهِ   أنه تعاىل :" أخرب(1)قال ابن كثري

ِلكَ  َويَْغِفُر َما دُونَ   به  متعلقة أحاديث وردت وقد عباده، من: أي ِلَمن يََشاءُ   الذنوب من: أي  ذََٰ
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 يغفره ال فظلم ثالثة؛ الظلم:"ولَّى هللا عليه وسلَّم قال النيب أن مالك بن أنس الكرمية، فعن اآلية هبذه
إِنه الِشِّْرَك لَُظْلٌم  وقال: فالشرك، هللا يغفره ال الذي الظلم فأما: هللا يرتكه ال وظلم هللا، يغفره وظلم هللا،

 ال الذي الظلم وأما ،رهبم وبني بينهم فيما ألنفسهم العباد فظلم هللا يغفره الذي الظلم ، وأما َعِظيمٌ 
 .(2)" بعض من لبعضهم يدين حىت بعضاا، بعضهم العباد فظلم يرتكه

 نو أين علم من: وجل عز هللا قال:" ولَّى هللا عليه وسلَّم قال هللا رسول عن عباس ابن وعن
 .(3)" شيئاا  يب يشرك مل ما أابيل، وال له غفرت الذنوب مغفرة على قدرة

 هللا قال كما  جهنم، انر يف خملد عليه خالد مات الذي واحبه أن ومن خطر الشرك
ِ  يُْشِركْ  َمن إِنههُ :تعاىل مَ  فَقَدْ  بِاللِّ ُ  َحره  .(4)أَنَصار   ِمنْ  ِللظهاِلِمينَ  َوَما النهارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنهةَ  َعلَيهِ  َّللاِّ

 وال عيسى ال ،املخلوقني من أحداا  ابهلل يشرك من قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" إنه
 - له هللا خلقه ما وورف ابخلالق، اخللق سوى ألنه ونلك النار ومأواه اجلنة عليه هللا حرم فقد. غريه
 .(5) النار" يف خيلد أن فاستحق له، هي من لغري - اخلالصة العبادة وهو

تان؟ املوجب ما هللا رسول اي: فقال ولَّى هللا عليه وسلَّم رجل النيب أتى :قال جابر وعن
 .(6)"النار دخل شيئاا  ابهلل يشرك مات ومن اجلنة، دخل شيئاا  ابهلل يشرك ال مات من:"فقال

ِ  يُْشِركْ  َوَمنْ : تعاىل قال املشرك حال سوء سبحانه وبني  فَتَْخَطفُهُ  السهَماءِ  ِمنَ  َخره  فََكأَنهَما بِالله

يحُ  بِهِ  تَْهِوي أَوْ  الطهْيرُ  ق  َسِحي َمَكان   فِي الِرِّ
(7). 

 يتب ومل ومات أي غريه ابهلل أشرك من أن: الكرمية اآلية هذه يف تعاىل قال الشنقيطي:" بني
 أي:  خر ابلذي شبهه ألنه حبال؛ معه جناة وال بوجه منه خالص ال ، هالك يف وقع فقد نلك من

 يف تلقيهاف الريح هبا وهتوي تتخطفها الطري ووارت أوواله، فتمزقت ، األرض إىل السماء من سقط
 له يرجى ال فإنه وفته هذه كانت  ومن املتمزقة، أبوواله هبوهبا لشدة بعيد حمل أي:  سحيق مكان
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 يصل ال األرض إىل السماء من خر من ألن؛ حمالة ال هالك فهو ، جناة يف له يطمع وال خالص
 يف الريح لقتهأ أو حواولها، يف وتفرق أوواله الطري خطفت فإنا األووال، متمزق إال عادة األرض
 .(1)عنه" حميد ال حمقق هالك فهذا بعيد مكان

قُْل :تعاىل فالتوحيد واإلخالص منهج حياة املسلم، وهو واجبه الذي أوجبه هللا عليه كما قال

ِ َرِبِّ اْلعَالَِمينَ  ُل اْلُمْسِلِمينَ  الَ َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرتُ  * إِنه َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِلِّ  .(2)َوأَنَاْ أَوه
: تعاىل فقال الشرك وترك التوحيد هو واآلخرة الدنيا يف النجاة سبب أن وبني سبحانه تعاىل

 َْوال َصاِلًحا َعَماًل  َملْ فَْليَعْ  َربِِّهِ  ِلقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ  فََمنْ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُهُكمْ  أَنهَما إِلَيه  يُوَحى ِمثْلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا إِنهَما قُل 

 .(3)أََحدًا َربِِّهِ  بِِعبَادَةِ  يُْشِركْ 
 يف له شريك ال  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُهُكمْ  أَنهَما :قوله هو إليه أوحي الذي أن بني قال الشوكاين:"

 ِلقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ  فََمنْ  :فقال والتوحيد الصاحل ابلعمل أمرهم مث التوحيد، إىل إرشاد هذا ويف ألوهيته،

 املؤمنني شأن هو الذي الرجاء هذا له كان  من: واملعىن املستقبل، يف اخلري حصول توقع الرجاء  َربِِّهِ 
 ربه بعبادة يشرك وال فاعله عليه يثاب خري عمل أنه على الشرع دل ما وهو واحلا عمال فليعمل

 .(4)مجادا" أو حيواان طاحلا، أو ، واحلا كان  سواء خلقه من أحدا
 من هللا، لشرع املوافق وهو  َصاِلًحا َعَماًل  فَْليَْعَملْ  َربِِّهِ  ِلقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ  فََمنْ  وقال ابن كثري:" 

 هللا لوجه خالصاا  يعمله بل بعمله، يرائي ال: أي  أََحدًا َربِِّهِ  بِِعبَادَةِ  يُْشِركْ  َوال  ومستحب، واجب
 نلك عدا من وأما ويطلب، يرجو ما ينال الذي هو واملتابعة اإلخالص بني مجع الذي فهذا تعاىل،

 .(5)رضاه" ونيل مواله، من القرب فاته وقد وأخراه، دنياه يف خاسر فإنه
 على ويلح الصريح، التوحيد وجيرد الصحيح، ابلعلم فيتزود الشرك من حيذر أن املسلم فعلى

ولَّى هللا  هللا رسول خطبنا: قال ألشعريا موسى أيب الشرك، فعن من ينجيه أن ابلدعاء تعاىل هللا
 له فقال ،"النمل دبيب من أخفى فإنه، الشرك هذا اتقوا الناس؛ أيها اي:" فقال يوم عليه وسلَّم نات
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 إان اللهم: قولوا:"قال هللا؟ رسول اي النمل دبيب من أخفى وهو نتقيه وكيف: يقول أن هللا شاء من
 .(1)"نعلمه ال ملا ونستغفرك، نعلمه شيئاا بك نشرك أن من بك نعون

واآلايت الكرمية يف التحذير من الشرك وبيان خطره كثرية جداا، واملقصود هنا التأكيد على أن 
 اإلنسان بناء يستوي فبذلك الشرك، وهو نقيضه عن والبعد التوحيد على املسلم شخصية يبين القرآن
 .والكفران كالشر  من نقياا  واإلميان التوحيد القرآن، على منهج على

                                                           

:ورواته إلى أبي علي محتج 1/15، قال المنذري في الترغيب 4/403 في المسند أحمد اإلمام رواه (1)

 والترهيب الترغيب صحيح في اْللباني الشيخ وحسنهلي ثقة وثقه ابن حبان. بهم في الصحيح، وأبو ع

 (33) 
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 املطلب الثاين
 النفاق

 فقد الكرمي، القرآن رسخها اليت اإلسالمية الشخصية معامل عن االحنراف مظاهر النفاق من
 فيها الكرمي القرآن يبني عدة، سور شىت، ويف بصيغ الكرمي القرآن يف منه تفرع وما النفاق لفظ ورد

 .املؤمنني يف أثرهم وعظيم املنافقني وفات ويوضح وخطورته، النفاق حقيقة
 ال وهو منه ممتلئاا  الرجل يكون الذي الباطن، العضال قال ابن القيم:"وأما النفاق فالداء

 .(1)مفسد" وهو ُمصلح أنه فيزعم به تلبس من على خيفى ما وكثرياا . الناس على خفي أمر فإنه يشعر،
 اآلتية:وهذا املطلب يتناول بيان جوانب من هذا الداء اخلطري يف املسائل 

 :يف اللغة املسألة األوىل: تعريف النفاق
 انقطاع على أحدمها يدل وحيحان، أوالن والقاف والفاء النون( نفق) ابن فارس:"قال 

 .تقاراب فيهما الكالم حصل ومىت. وإغماضه شيء إخفاء على واآلخر ونهابه، شيء
 وال يكسد فال ميضي هأن ونلك نفاقاا، السعر ونفق ماتت،: نفوقاا  الدابة نفقت: فاألول

 يقف.
 الريبوع يرققه موضع: والنافقاء. مكان إىل خملص له األرض يف سرب: النفق اآلخر واألول

 النفاق؛ اشتقاق خرج، ومنه أي: فانتفق، برأسه النافقاء ضرب القاوعاء قبل من أيت فإنا جحره من
 .(2)خفاء" يف اإلميان من وه خيرج أو منه، خيرج اإلميان فكأن يظهر، ما خالف يكتم واحبه ألن

 من مشتق آخر، من عنه واخلروج وجه من اإلسالم يف الدخول: وقال ابن منظور:"والنفاق
 وفعالا، امساا  منه تصرف وما النفاق نكر احلديث يف تكرر وقد ونفاقاا، منافقة انفق وقد الريبوع، انفقاء
 كان  وإن إميانه، ويظهر كفره  يسرت الذي وهو به، املخصوص ابملعىن العرب تعرفه مل إسالمي اسم وهو

 وهو ، النفق من ال النافقاء من مأخون وهو ونفاقاا  منافقة ينافق انفق: يقال. معروفاا  اللغة يف أوله
 .(3)" كفره  لسرته فيه يسترت الذي السرب

 

                                                           

 1/347 مدارج السالكينابن القيم،  (1)

 5/454مادة)نفق( معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)

 10/359مادة)نفق( لسان العربابن منظور، ( 3)
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 : االصطالح يف النفاق : تعريفاملسألة الثانية
 .(1)واالعتقاد القول من القلب يف ما خبالف الفعل أو ابللسان النفاق هو القول

إميانه، كما عرفه اجلرجاين أبنه :"إظهار اإلميان ابللسان،  ويظهر كفره  يسرت الذي هو أو
 .(2)وكتمان الكفر ابلقلب"

 وساقية الكذب، ساقيتني؛ ساقية على ينبت النفاق وبني ابن القيم أساس النفاق وركنه:" زرع
 األربع األركان هذه متت العزمية، فإنا ضعف وعنيِ  البصرية، ضعف عنيِ  عينني؛ من الرايء، وخمرجهما

 احلقائق سيل شاهدوا فإنا هار، جرف شفا على السيول مبدارج ولكنه وبنيانه، النفاق استحكم بناء
 كانت  ملن حينئذ الصدور، تبني يف ما وحصل القبور، يف ما وبعثر املستور، وكشف السرائر، تبلى يوم

إِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ  َحتهىَٰ  يَْحَسبُهُ الظهْمآُن َماءً   حصلها كانت كالسراب اليت حواوله نأ النفاق بضاعته

َ ِعندَهُ فََوفهاهُ ِحَسابَهُ  ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  َشْيئًا َوَوَجدَ َّللاه  .(3) َوَّللاه
 مسعوا وإنا شية،فا فجاجهم يف والفاحشة ساعية، إليها وأجسادهم اخلريات الهية، عن قلوهبم

 قلوهبم، أبصار انفتحت الزور وشهدوا الباطل حضروا وإنا قاسية، مساعه عن قلوهبم كانت  احلق
 .(4)القاضية" بك تنزل أن قبل الرجل أيها فاحذرها النفاق أمارات وهللا فهذه واعية، آناهنم وكانت

 : أنواع النفاق:املسألة الثالثة
 غري ومنها اإلسالم، من خمرج هو ما منها ومراتب؛ اتدرج والفسق، والشرك كالكفر  النفاق

 :قسمني إىل ينقسم الشرع يف والنفاق: "رجب ابن منه، قال خمرج
 واليوم ورسله وكتبه ومالئكته ابهلل اإلميان اإلنسان يظهر أن وهو األكرب، النفاق: أحدمها 

ولَّى  هللا رسول عهد على كان  الذي النفاق هو وهذا بعضه، أو كله  نلك يناقض ما ويبطن اآلخر،
 .(5)النار من األسفل الدرك يف أهله أن وأخرب وتكفريهم، أهله بذم   القرآن ونزل هللا عليه وسلَّم،

                                                           

 10/71 عارضة األحوذيابن العربي، ( 1)

 311ص اتالتعريفالجرجاني، ( 2)

 39آية  سورة النور( 3)

 1/347 مدارج السالكينابن القيم، ( 4)

شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا بعض هذه الصور فقال:" فمن النفاق ما هو أكبر، ويكون  ذكروقد ( 5)

صاحبه في الدرك اْلسفل من النار، كنفاق عبدهللا بن أُبي وغيره، بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود 

 =ا جاء به، أو بغضه، بعض م



 

284 
 

 ما ويبطن واحلة، عالنية اإلنسان يظهر أن وهو العمل، نفاق وهو األوغر، النفاق: والثاين
 .نلك خيالف

 :مخس وهي ،(1)األحاديث هذه يف املذكورة اخلصال إىل ترجع النفاق هذا وأوول
 .له كانب  وهو به يصد قه ملن حبديث حيد ث أن: أحدها
 بوعده، يفي ال أن نيته ومن يعد أن: أحدمها: نوعني على وهو أخلف، وعد إنا: والثاين

 ، وخلفا كذاب  كان  يفعل، ال أن نيته ومن تعاىل هللا شاء إن كذا  أفعل: قال ولو اخللف، أشر وهذا
 .ياألوزاع قاله

 اخللف. يف له عذر غري من فيخلف له يبدو مث يفي، أن نيته ومن يعد أن:  الثاين
ا احلق عن خيرج أن ابلفجور ويعين فجر، خاوم إنا: والثالث  ابطالا  احلق يصري حىت عمدا

 . الكذب إليه يدعو مما وهذا حّقا، والباطل
 كان  ولو وغريه، املسلم بني هدع كل    يف حرام والغدر ابلعهد، يفِ  ومل غدر عاهد إنا: الرابع

 نفساا  قتل "من: ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب عن عمرو بن هللا عبد حديث يف وهلذا كافراا،  املعاهد
ا  .(2)عاماا" أربعني مسرية من ليوجد رحيها وإن اجلنة، رائحة يرح مل حقها بغري معاهدا

                                                                                                                                                                                     

ة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك: مما ال = أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرِّ

يكون صاحبه إال عدواً هلل ورسوله، وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول هللا صلهى هللا عليه وسلهم، 

 (28/434 ع الفتاوىمجموومازال بعده، بل هو أكثر منه على عهده..".)

ونقل هذه اْلنواع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا فقال:" فأما النفاق االعتقادي فهو ستة أنواع، 

تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، 

ل، فهذه اْلنواع الستة صاحبها من أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسو

 ( .9صفحة ) مجموعة التوحيد النجدية أهل الدرك اْلسفل من النار".

يشير رحمه هللا إلى حديث  عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي صلهى هللا عليه وسلهم، قال :"  (1)

صلة من النفاق حتى يدعها : من أربع من كن فيه كان منافقا ، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خ

كتاب 24ص  خرجه البخاريأإذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر" 

 (58كتاب اإليمان باب خصال المنافق حديث) 28صومسلم  ( 34اإليمان باب عالمة المنافق حديث)

المنافق ثالث : إذا حدث كذب ، وإذا  وحديث أبي هريرة عن النبي صلهى هللا عليه وسلهم، قال : آية

 ( 33كتاب اإليمان باب عالمة المنافق حديث)24ص  خرجه البخاريأ وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان".

 (59كتاب اإليمان باب خصال المنافق حديث) 28صومسلم 

لعلم نفاق قال الترمذي في تعليقه على حديث:"أربع من كن فيه كان منافقاً":"وإنما معنى هذا عند أهل ا

هكذا روي عن الحسن البصري  ،على عهد رسول هللا صلهى هللا عليه وسلهم العمل، وإنما نفاق التكذيب

 شيئاً من هذا أنه قال: النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق التكذيب ".

(، 3166حديث ) 557ص،(إثم من قتل معاهدا بغير جرم، باب)الجزية كتاب  أخرجه البخاري (2)

 واللفظ له(108حديث ) ،36،صتاب اإليمانك ومسلم 
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إِنه لواجب عليه أن يردها كما قال تعاىل:فإنا اؤمتن الرجل أمانة فا.األمانة يف اخليانة: اخلامس

َ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ اْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها  ، فاخليانة يف األمانة من خصال النفاق.(1) َّللاِّ
 وقال. احلسن قاله والعالنية، السريرة اختالف إىل يرجع كلَّه  األوغر الن فاق أن األمر وحاول

 الدخول واختالف والعالنية، السر واختالف واللسان، القلب اختالف النفاق من: أيضا احلسن
 .(2)"واخلروج

 : حتذير القرآن الكرمي من النفاق واملنافقني:املسألة الرابعة
 وأفعاهلم وأقواهلم اخلسيسة، وأخالقهم وفاهتم بذكر املنافقني عن احلديث الكرمي القرآن يكثر

ِ  آَمنها يَقُولُ  َمن النهاِس  َوِمنَ :املنافقني عن تعاىل الناس،كقوله دون من هلم املميزة  َوَما اآلِخرِ  َوبِاْليَْومِ  بِاللِّ

 .(3)بُِمْؤِمنِينَ  ُهم
 فيقع املؤمنون، أمرهم بظاهر يغرت لئال املنافقني وفات على سبحانه هللا نبه قال ابن كثري:"

 من وهذا األمر، نفس يف كفار  همو  إمياهنم، اعتقاد ومن منهم، االحرتاز عدم من عريض فساد بذلك
ِ َوبِاْليَْوِم  َمنْ  َوِمَن النهاِس  :تعاىل فقال خري، الفجور أبهل يظن أن الكبار، احملذورات يَقُوُل آَمنها بِالله

إِذَا َجاَءَك :  تعاىل قال كما  آخر، شيء وراءه ليس قوالا  نلك يقولون: أي  اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِينَ 

ِ اْلمُ  (4) نَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهدُ إِنهَك لََرُسوُل َّللاه
 األمر؛ نفس يف ال فقط، جاءوك إنا نلك يقولون إمنا: أي 

ِ َوبِاْليَْوِم اآلِخرِ  قوهلم: أكدوا كما  ؛ خربها يف التأكيد والم إبن الشهادة يف يؤكدون وهلذا   آَمنها بِالله
ُ :بقوله اعتقادهم، إىل ابلنسبة هذا خربهم ويف شهادهتم، يف هللا أكذهبم كما  كذلك،  األمر وليس َوَّللاه

 ."(6) َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِينَ  ، وبقوله:(5) يَْشَهدُ إِنه اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ 
 فِتْنَةٌ  أََصابَتْهُ  َوإِنْ  بِهِ  اْطَمأَنه  َخْيرٌ  أََصابَهُ  فَإِنْ  َحْرف   َعلَى هللا يَْعبُدُ  َمنْ  النهاِس  َوِمنْ : تعاىل وقال

 .(7)اْلُمبِينُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  ذَِلكَ  َواآلِخَرةَ  الدُّْنيَا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعلَى انقَلَبَ 
                                                           

 58آية  سورة النساء (1)

 باختصار 406-404ص جامع العلوم والحكمابن رجب، ( 2)

 8آبة سورة البقرة( 3)

 1آية  المنافقون  سورة( 4)

 1آية  سورة المنافقون ( 5)

 1/47 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 6)

 11آية  سورة الحج( 7)
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 دنياه عليه فسدت وإن العبادة، على أقام دنياه له ولحت إن املنافق، هذا ":زيد ابن قال
 أو اختبار أو فتنة أو شدة أوابته وإنا. دنياه من ولح ملا إال العبادة على يقيم وال انقلب، وتغريت

 .(1)" الكفر إىل ورجع دينه ترك ، ضيق
 أيها يا:تعاىل قال كما  منهم، التحذير كان  سواء حتذيرية، مجلة يف الكرمي القرآن يذكرهم واترة

 .(2)َحِكيًما َعِليًما َكانَ  هللا إِنه  َواْلُمنَافِِقينَ  اْلَكافِِرينَ  تُِطعْ  َوال هللا اتق النبي
ولَّى هللا عليه وسلَّم  النيب أبن هلم التشهري والنهي األمر هذا وفائدة بن عاشور:"اقال الطاهر 

 ينصحون أهنم ويظهرون املكايد، املشركني مع يدبرون كانوا  ألهنم نلك؛ من لييأسوا أقواهلم يقبل ال
 .(3)ابإلسالم" هراتظا نصحا ابلطلبات عليه النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم ويلحون

 وهذا (4)اْلُمنَافِِقين َولَيَْعلََمنه  آَمنُوا الهِذينَ  هللا َولَيَْعلََمنه :تعاىل قال كما  هم، هلم التحذير كان  أو
 املنافقني، ونفاق املخلصني إخالص ويظهر الطائفتني بني هللا ليميزن: قال الشوكاين:" أي. هلم حتذير

 كعذاب  الناس فتنة جيعل وال الصرب، حق هللا يف ويصرب األنى من يصيبه مبا يتزلزل ال الذي فاملخلص
 .هللا

 عز ابهلل وكفر واتبعهم وافقهم الكافرين من أنى أوابه فإن وهكذا، هكذا مييل الذي واملنافق
 من أنه وزعم اإلسالم، إىل رجع فتحه والح نصره وطلع اإلسالم ريح خفقت وإن وجل،

 .(5)املسلمني"
 لكم، ووف كما  حاله الذي  الناس من الصنف فهذا عبد الرمحن بن سعدي:"قال الشيخ 

ُ الهِذيَن آَمنُوا َولَيَْعلََمنه اْلُمنَافِِقينَ  . حكمته وسعة علمه كمال  بذلك فتعرفون  فلذلك: أي  َولَيَْعلََمنه َّللاه
 حيتجون قد ألهنم مبجرده، مهيعل مبا ال منهم، ظهر مبا فيجازيهم فيهم، علمه ليظهر وابتالء، حمنا قدر
 .(6)لثبتوا" ابتلوا لو أهنم هللا، على

                                                           

 18/577 مع البيانجاالطبري، ( 1)

 1آية  سورة اْلحزاب( 2)

 22/251 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)

 11آية  سورة العنكبوت( 4)

 4/194 فتح القديرالشوكاني، ( 5)

 864ص تيسير الكريم الرحمنابن سعدي، عبد الرحمن، ( 6)
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 القرآن يذكرهم واحدة كما سيأيت يف األمثلة الكثرية قريباا، واترة آية يف تعاىل هللا يذكرهم واترة
 من نكرهتم أبكثر  اليت النساء سورة يف نلك جاء كما  كثرية،  متعددة مواطن يف الواحدة السورة يف

ا زجراا القرآنية اآلايت أشد من هي متتابعة، آايت عشر ا وتنديدا  قوله للمنافقني؛ أوهلا وفضحاا ووعيدا
ُ ِليَْغِفَر لَ :تعاىل   ُهْم َوال ِليَْهِديَُهْم َسبِيالً إِنه الهِذيَن آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه اْزدادُوا ُكْفراً لَْم يَُكِن َّللاه

 *  ً  . (1)بَِشِِّر اْلُمنافِِقيَن بِأَنه لَُهْم َعذاباً أَِليما
 الدهْركِ  فِي اْلُمنَافِِقينَ  إِنه :تعاىل قوله وهي حكمت عليهم أبقصى عقوبة آية أعنف وآخرها

 .(2)نَِصيًرا لَُهمْ  تَِجدَ  َولَنْ  النهارِ  ِمنْ  اْلَْسفَلِ 
 من الدركات أسفل يف أهنم املنافقني مآل عن تعاىل قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" خيرب

 ومعاداة ابهلل ابلكفر شاركوهم ألهنم الكفار؛ سائر حتت فهم. العقاب من احلاالت وأشر العذاب،
 يشعر ال وجه على للمؤمنني، العداوة أنواع من كثري  من والتمكن واخلديعة املكر عليهم وزادوا رسله،

 فبذلك يستحقونه، ال ما واستحقاق عليهم، اإلسالم حكامأ جراين نلك على ورتبوا. حيس وال به
 .عقابه بعض عنهم يدفع انور وال عذابه من منقذ هلم وليس العذاب، أشد استحقوا وحنوه

 الظواهر له وأولحوا السيئات، من ابلتوبة عليهم هللا من   من إال منافق لكل عام وهذا
 هو الذي دينهم وأخلصوا. عنهم املضار ودفع نافعهمم جلب يف إليه والتجئوا ابهلل واعتصموا والبواطن
 .(3)" هلل واإلحسان واإلميان اإلسالم

 ولذلك البالغ، ابلتفصيل فيها تعاىل هللا فذكرهم املدين؛ العهد آخر يف التوبة سورة وقد جاءت
عباس:سورة  البن قلت: جبري بن سعيد قال  املنافقني، فضحت ألهنا الفاضحة؛ السورة تسمى

ظنوا أن ال يبقى منا  حىت ومنهم، ومنهم،: تنزل زالت ما الفاضحة، هي "التوبة؟ قال: بل:قال بة؟التو 
 . (4)" أحد إال نكر فيها
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 سورة) وهي أمرهم، خلطورة وبياانا  فضيحتهم على علماا لتكون ابمسهم؛ مسيت سورة ونزلت
 العداوة وبشدة اإلميان، بعد كفروابل الدائم، الصريح ابلكذب فيها عليهم هللا شهد اليت(: املنافقون

 الكرمي، وغري نلك من بواطن قلوهبم القبيحة. الرسول على وابالستكبار اإلسالم، ألهل
ُ  فقال سبحانه وتعاىل:.الكافرين من شراا  املنافقني وتعاىل تبارك هللا جعل وهلذا َوَعدَ َّللاه

ُ  ِهَي َحْسبُُهمْ  َهنهَم َخاِلِديَن فِيَهاجَ  نَارَ  اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفهارَ   .(1)َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيمٌ  َولَعَنَُهُم َّللاه
 نلك؛ يف واخللود واللعنة النار، يف والكفار املنافقني قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"مجع

 .(2)آبايته" والكفر ورسوله، هلل واملعاداة الكفر، على الدنيا يف الجتماعهم
ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فاََل تَْقعُ  :تعاىل وقال َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه دُوا َوقَْد نَزه

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن وَ  ثْلُُهْم إِنه َّللاه  .(3) اْلَكافِِريَن فِي َجَهنهَم َجِميعًاَمعَُهْم َحتهىَٰ يَُخوُضوا فِي َحِديث  َغْيِرِه إِنهُكْم إِذًا مِِّ
َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَابِ  قال الشوكاين:" قوله:  مؤمن من اإلميان أظهر من جلميع اخلطاب َوقَْد نَزه

 كما  فقط للمنافقني خطاب إنه: وقيل هللا، أنزله ما ميتثل أن لزمه فقد اإلميان أظهر من ألن ومنافق؛
 وبيخ.والت التشديد يفيده

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها :وقوله  الكفر مسعتم إنا: أي حاالن؛  أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه
 تقعدوا فال: وقوله واالستهزاء، الكفر مساع واملراد اآلايت، على السماع فأوقع هللا آبايت واالستهزاء

 للكفر السماع هذا عند أنكم الكتاب يف عليكم أنزل: أي غريه حديث يف خيوضوا حىت معهم
 الكفر حديث غري حديث يف خيوضوا حىت كذلك  داموا ما معهم تقعدوا ال هللا آبايت واالستهزاء
 .هبا واالستهزاء

آيَاتِنَا فَأَْعِرْض  فِي َوإِذَا َرأَْيَت الهِذيَن يَُخوُضونَ  :تعاىل قوله هو الكتاب عليهم هللا أنزل والذي

 مع يقعدون اإلسالم يف الداخلني من مجاعة كان  وقد (4) َحِديث  َغْيِرهِ  فِي يَُخوُضوا تهىحَ  َعْنُهمْ 
 .(5)نلك" عن فنهوا به واستهزائهم ابلقرآن سخريتهم حال واليهود املشركني
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 فموفق النار، يف القيامة يف والنفاق الكفر أهل من الفريقني جامع هللا إن: قال الطربي:"يقول
 على وتوازروا املؤمنني، عداوة على فاجتمعوا الدنيا يف اتفقوا كما  عذابه، وأليم جهنم يف ابهعق يف بينهم

 .(1)" وأهله به وأمر ارتضاه الذي وعن هللا دين عن التخذيل
وبني القرآن الكرمي وفات املنافقني اليت ال تتخلف وال تتغري على اختالف الزمان واملكان، 

ِ َوبِاْليَْوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِينَ  َمن َن النهاِس َومِ  ومنها قول هللا تعاىل: َ َوالهِذيَن . يَقُوُل آَمنها بِالله يَُخاِدُعوَن َّللاه

 .(2) آَمنُوا َوَما يَْخدَُعوَن إِاله أَنفَُسُهم َوَما يَْشعُُرونَ 
 وأن النفاق، أهل من قوم يف نزلت اآلية هذه أن على التأويل أهل مجيع قال الطربي:"أمجع

 وفتهم. الصفة هذه
 هجرته، دار يف ولَّى هللا عليه وسلَّم أمره حممد لرسوله مجع ملا ثناؤه جل هللا أن: نلك وأتويل

 فيها من املسلمون هبا وقهر ، اإلسالم أهلها دور يف وفشا ، كلمته  هبا هللا وأظهر ، قراره هبا واستقر
 لرسول يهودها أحبار أظهر الكتاب، أهل من فيها من اهب ونل ، األواثن عبدة من الشرك أهل من
 هللا هداهم منهم نفراا  إال وبغياا، حسداا  والشنآن، العداوة له وأبدوا ولَّى هللا عليه وسلَّم الضغائن، هللا

نْ  َوده َكثِيرٌ  :ثناؤه جل قال كما  فأسلموا، لإلسالم ِد إِيَمانُِكْم ُكفهاًرا بَعْ  ِمِّن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكم ِمِّ

ْن ِعندِ  َحَسدًا ولَّى هللا عليه وسلَّم  النيب معاداة على سراا  وطابقهم (3) بَْعِد َما تَبَيهَن لَُهُم اْلَحقُّ  ِمِّن أَنفُِسِهم ِمِّ
ولَّى هللا عليه وسلَّم  هللا رسول آووا الذين األنصار أراهط من - قوم ، الغوائل وبغيهم وأوحابه
 هللا رسول من والسباء أنفسهم، على القتل حذار جهار، غري خفاء يف نلك على وظاهروهم ونصروه،

. ابإلسالم البصرية وسوء الشرك من عليه هم ملا اليهود إىل وركوانا  ولَّى هللا عليه وسلَّم وأوحابه،
 على حذاراا  - هلم قالوا أوحابه من به اإلميان ولَّى هللا عليه وسلَّم وأهل هللا رسول لقوا إنا فكانوا

 أنفسهم عن ليدرءوا احلق، كلمة  أبلسنتهم وأعطوهم وابلبعث، وبرسوله ابهلل مؤمنون إان: - أنفسهم
 من معتقدوه هم ما أبلسنتهم أظهروا لو الشرك، من مقيمون عليه هم ما اعتقد فيمن هللا حكم

 به، جاء ى هللا عليه وسلَّم ومباولَّ  مبحمد والتكذيب الشرك وأهل اليهود من إخواهنم لقوا وإنا. شركهم
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يَقُوُل  َمنْ  َوِمَن النهاِس بقوله: نكره جل عىن فإايهم (1) إِنها َمعَُكْم إِنهَما نَْحُن ُمْستَْهِزئُونَ  قالوا: هبم فخلوا

ِ َوبِاْليَْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِينَ   ابهلل وودقنا:  - ابهلل آمنا :عنهم خرباا  تعاىل بقوله ، يعين(2)آَمنها بِالله
"(3). 

إِنه اْلُمنَافِِقيَن  ومن أبرز وفاهتم الكسل عن الطاعات السيما الصالة كما قال هللا سبحانه:

اَلةِ قَاُموا ُكَسالَىَٰ يَُراُءوَن النهاَس َواَل يَْذُكرُ  َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصه َ يَُخاِدُعوَن َّللاه  إِاله قَِلياًل وَن َّللاه

ُ فَلَن تَِجدَ لَهُ َسبِياًل  * ُؤاَلِء َوَمن يُْضِلِل َّللاه ُؤاَلِء َواَل إِلَىَٰ َهَٰ ِلَك اَل إِلَىَٰ َهَٰ
ذَْبذَبِيَن بَْيَن ذََٰ  .(4) مُّ

 وهللا وأمواهلم، دماءهم بنفاقهم إبحرازهم هللا، خيادعون املنافقني إن: نلك أتويل قال الطربي:"
 ضمائرهم بباطن علمه مع اإلميان، من أبلسنتهم أظهروا مبا دمائهم منع من فيهم حكم امب خادعهم

 الكفر من استبطنوا مبا فيوردهم اآلخرة، يف يلقوه حىت الدنيا، يف هلم منه استدراجاا  الكفر، واعتقادهم
 جهنم. انر

 ال املنافقني أن: يعين فإنه ، ُؤوَن النهاسَ َوإِذَا قَاُمواْ إِلَى الصهالَةِ قَاُمواْ ُكَسالَى يَُرآ قوله: وأما
 موقنني غري هللا؛ ألهنم إىل هبا التقرب وجه على املؤمنني على هللا فرضها اليت األعمال من شيئاا  يعملون

 وحذارا ، أنفسهم على إبقاء الظاهرة األعمال من عملوا ما يعملون وإمنا عقاب، وال ثواب وال مبعاد
 الفرائض من هي اليت الصالة إىل قاموا إنا فهم.  أمواهلم يسلبوا أو يقتلوا أن عليها املؤمنني من

 فرضها معتقدي غري ألهنم منهم؛ وليسوا منهم ليحسبوهم للمؤمنني رايء إليها، كساىل  قاموا الظاهرة،
 .(5)كساىل"  إليها قيامهم يف فهم عليهم، ووجوهبا

ن  سبحانه:ومن وفاهتم املذكورة يف القرآن الكرمي قول هللا  اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهم مِِّ

َ فَنَسِ  َن ُهُم ــيَُهْم إِنه اْلُمنَافِِقيــبَْعض  يَأُْمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم نَُسوا َّللاه

ُ اْلُمنَافِِقيَن وَ  * اْلفَاِسقُونَ  ُ َولَُهْم َعذَاٌب َوَعدَ َّللاه اْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفهاَر نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعَنَُهُم َّللاه

ِقيمٌ   .(6) مُّ
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  وملا ، املؤمنني وفات خالف على هم الذين املنافقني على منكراا  تعاىل قال ابن كثري:" يقول
يَأُْمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف   هؤالء كان  املنكر، نع وينهون ابملعروف أيمرون املؤمنون كان

َ   هللا، سبيل يف اإلنفاق عن: أي  َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهمْ  : أي  فَنَِسيَُهمْ  هللا، نكر نسوا: أي  نَُسوا َّللاه
ذَا ُكْم َكَما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَْوِمُكمْ َوقِيَل اْلَيْوَم نَنَسا تعاىل: كقوله  نسيهم، من معاملة عاملهم إِنه  (1)، َهَٰ

 .(2)الضاللة" طريق يف الداخلون ، احلق طريق عن اخلارجون: أي  اْلُمنَافِِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُونَ 
 ألن فيهم، الفسق حصر إِنه اْلُمنَافِِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُونَ  قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" 

 هبم، ابتلوا قد املؤمنني وأن غريهم، عذاب من أشد عذاهبم أن بدليل غريهم، فسق من أعظم فسقهم
 .(3)شديد" منهم واالحرتاز أظهرهم، بني كانوا  إن

َوِمَن النهاِس َمن يُْعِجبَُك قَْولُهُ ومن وفاهتم الثابتة خمالفة ظواهرهم لبواطنهم كما قال سبحانه:

َ َعلَىَٰ َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويُ  َوإِذَا تََولهىَٰ َسعَىَٰ فِي اْْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها * ْشِهدُ َّللاه

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ  ةُ بِاإْلِ  * َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنهْسَل َوَّللاه َ أََخذَتْهُ اْلِعزه ثِْم فََحْسبُهُ َجَهنهُم َولَبِئَْس َوإِذَا قِيَل َلهُ اتهِق َّللاه

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَادِ *  اْلِمَهادُ  ِ َوَّللاه  .(4)َوِمَن النهاِس َمن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاه
 من الناس ومن: ثناؤه جل بقوله للمنافقني، وتعاىل تبارك هللا من نعت قال الطربي:"هذا

 جدل اخلصام، ألد وهو قلبه، يف ما على هللا ويستشهد وعالنيته، قوله ظاهر حممد اي يعجبك
 .(5)ابلباطل"

 وإضافة مراجعته، وقوة جداله لكثرة ، خصومة املخاومني أشد أنه: قال الشوكاين:" واملعىن
 .املبالغة على ألد اخلصام جعل أو اخلصام، يف ألد أي: يف مبعىن اخلصام إىل األلد

 مبعىن إنه: وقيل حممد ولَّى هللا عليه وسلَّم، اي عنك ونهب أدبر أي:  ىَوإِذَا تََوله  :وقوله
 يف الفساد من السوء والة يفعله ما فعل والياا  كان  إنا أي: الوالية مبعىن إنه: وقيل وغضب، ضل

 .األرض
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 كقطع  األرض يف فساد هو ما إىل ابلقدمني السعي به املراد يكون أن حيتمل املذكور والسعي
 سعي فيه يكن مل وإن الفساد، يف العمل به املراد يكون أن وحيتمل املسلمني، وحرب الطريق

 اإلنسان يعمله عمل وكل عليهم، احليل وإعمال يضرهم، مبا املسلمني على كالتدبري  ابلقدمني،
 .(1)" اآلية هذه من الظاهر هو وهذا سعي، له: يقال حواسه أو جبوارحه

ا خيافون أن يفضحهم هللا تعاىل على لسان رسوله ولَّى والختالف ظاهرهم عن ابطنهم كانو 
َل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَبِِّئُُهم بَِما فِي قُلُوبِِهْم قُِل  هللا عليه وسلَّم كما قال هللا سبحانه: يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن أَن تُنَزه

ا تَْحذَُروَن  َ ُمْخِرٌج مه َ  *اْستَْهِزئُوا إِنه َّللاه ِ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه َولَئِن َسأ ْلتَُهْم لَيَقُولُنه إِنهَما ُكنها نَُخوُض َونَْلعَُب قُْل أَبِالله

ْب َطائِفَةً بِأَنهُهْم َكانُوا  اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُم بَْعدَ إِيَمانُِكْم  * ُكنتُْم تَْستَْهِزئُونَ  نُكْم نُعَذِِّ إِن نهْعُف َعن َطائِفَة  مِِّ

 .(2) ِمينَ ُمْجرِ 
 يف تقدم كما  املنافقني مجيع أحوال من حال لذكر ابتدائي بن عاشور:" استئنافاقال الطاهر 

ِ لَُكمْ  قوله: ولَّى هللا عليه وسلَّم  رسوله هللا وإخبار ابملعجزات اإلميان إظهارهم وهو  يَْحِلفُوَن بِالله
 .ابملغيبات

 القرآن نزول أبن يصدقون ال كوهنم  ينايف لظاهرا وهذا منهم، وادر احلذر أن الكالم وظاهر
 قول نلك يف قيل ما وأحسن. اآلية هذه أتويل يف املفسرون تردد فلذلك ودق، خربه وأن هللا، من
 أن وأمره بذلك رسوله هللا فأخرب. االستهزاء وجه على املنافقون يظهره حذر هو: األوفهاين مسلم أيب

 . ظهوره حذروا الذي سرهم يظهر أبنه يعلمهم
 املسلمني إيهام به يريدون نلك يظهرون هم أي: نكرانه، ما على داللة استهزئوا: قوله ويف

 ال ألهنم؛ الكفر قلوهبم يف مبا املراد وليس بينهم، فيما ابملسلمني مستهزئون إال هم وما إمياهنم، بصدق
 .(3)ابحلذر" التظاهر على فأطلق يَْحذَرُ  ففعل مفروض نلك أن يظهرون

َل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ  :قال الشوكاين يف قوله  .أبمر وليس خرب هو: :"قيل يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن أَن تُنَزه
 . ليحذر معناه:  الزجاج وقال

 األمر:  الثاين وعلى ، فيهم القرآن نزول حيذرون كانوا  املنافقني أن:  األول القول على فاملعىن
 تنزل. أن من أي:  نصب موضع يف تنزل أن و ، نلك حيذروا أبن هلم
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 أن واألوىل للمؤمنني، الضمري أن على املنافقني، شأن يف املؤمنني على أي:  َعلَْيِهمْ   ومعىن
 عما فضالا  يسرونه مما قلوهبم يف مبا املنافقني أي: تُنَبِِّئُُهم شأهنم يف أي:: للمنافقني الضمري يكون

 قد املؤمنني أن على إطالعهم هلم السورة إنباء من فاملراد قلوهبم، يف مبا عاملني كانوا  وإن وهم يظهرونه،
ا  :فقال ، عليهم جييب أبن رسوله هللا أمر مث قلوهبم، يف مبا علموا َ ُمْخِرٌج مه قُِل اْستَْهِزئُوا إِنه َّللاه

 عليه يطلع ىتح ظهوره من حتذرون ما خمرج هللا إن االستهزاء افعلوا أي: هتديد أمر هو  تَْحذَُرونَ 
 .(1)" نلك حنو أو بذلك رسوله إبخبار أو ، سورة إبنزال إما املؤمنون،

إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن  ومن وفاهتم املتكررة احللف الكانب واإلميان الباطلة كما قال هللا تعاىل:

ُ يَْعلَُم إِنهَك لََرسُ  ِ َوَّللاه ُ يَْشَهدُ إِنه اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ قَالُوا نَْشَهدُ إِنهَك لََرُسوُل َّللاه اتهَخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنهةً *  ولُهُ َوَّللاه

ِ إِنهُهْم َساء َما َكانُوا يَْعَملُونَ  ذَِلَك بِأَنهُهْم آَمنُوا ثُمه َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال *  فََصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاه

 .(2) يَْفقَُهونَ 
النيب  جاءوا إنا ابإلسالم يتفوهون إمنا إهنم:  املنافقني عن خمرباا  تعاىل يقول قال ابن كثري:"

 تعاىل: قال وهلذا؛ نلك من الضد على بل كذلك،  فليسوا األمر ابطن يف فأما ولَّى هللا عليه وسلَّم،
ِ  إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهدُ إِنهَك َلَرُسولُ   لك وأظهروا بذلك، واجهوك عندك حضروا إنا: أي  َّللاه

ُ يَْعلَُم إِنهَك لََرُسولُهُ  هللا: فقال ، هللا رسول أنه خمربة جبملة اعرتض وهلذا: يقولون كما  وليسوا نلك، َوَّللاه

. 
ُ يَْشَهدُ إِنه اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ  :قال مث ؛  للخارج مطابقاا  كان  وإن ، به أخربوا فيما: أي َوَّللاه

 .اعتقادهم إىل ابلنسبة كذهبم  وهلذا؛  ودقه وال يقولون ما وحة يعتقدون يكونوا مل ألهنم
ِ  وقوله:  واحللفات الكانبة، ابألميان الناس اتقوا: أي  اتهَخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنهةً فََصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاه

 فرمبا مسلمون أهنم فاعتقدوا ، أمرهم جلية يعرف ال من هبم فاغرت ، يقولون فيما ليصدقوا ، اآلمثة
 اإلسالم أيلون ال الباطن يف كانوا  أهنم شأهنم من وهم يقولون، فيما وودقهم يفعلون فيما هبم اقتدى
ِ تعاىل: قال وهلذا الناس من كثري  على كبري  ضرر القدر هبذا فحصل خبال وأهله فََصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاه

 . نهُهْم َساء َما َكانُوا يَْعَملُونَ إِ 
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  عليهم قدر إمنا: أي  ذَِلَك بِأَنهُهْم آَمنُوا ثُمه َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهونَ  وقوله:
فَُهْم ال  فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهمْ   ابهلدى الضاللة واستبداهلم ، الكفران إىل اإلميان عن لرجوعهم النفاق

 .(1)هتتدي" وال تعي فال خري، إليها خيلص وال هدى، قلوهبم إىل يصل فال: أي يَْفقَُهونَ 
: تعاىل ومن وفاهتم تثبيط املؤمنني عن اخلري خصوواا اإلنفاق يف سبيل هللا كما جاء يف قوله

  ِ ِكنه  ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن اَل تُنِفقُوا َعلَىَٰ َمْن ِعندَ َرُسوِل َّللاه ِ َخَزائُِن السهَماَواِت َواْْلَْرِض َولََٰ وا َولِله َحتهىَٰ يَنفَضُّ

 . (2)اْلُمنَافِِقيَن اَل يَْفقَُهونَ 
ولَّى هللا عليه وسلَّم  للنيب عداوهتم شدة من قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" وهذا

 ولَّى هللا عليه وسلَّم، الرسول اةمرض يف ومسارعتهم وائتالفهم، أوحابه اجتماع رأوا ملا واملسلمني،
 أموال لوال - بزعمهم - فإهنم ينفضوا حىت هللا رسول عند من على تنفقوا ال:الفاسد بزعمهم قالوا

 هؤالء يدعي أن العجب، أعجب من وهذا هللا، دين نصرة يف اجتمعوا ملا عليهم، ونفقاهتم املنافقني
 ال اليت الدعوى، هذه مثل املسلمني، وأنية دين،ال خذالن على الناس أحرص هم الذين املنافقون

 فيؤيت واألرض السماوات خزائن وهلل: لقوهلم ردا هللا قال وهلذا ابحلقائق له علم ال من على إال تروج
 املنافقني ولكن يشاء، من على ويعسرها يشاء، ملن األسباب وييسر يشاء، من ومينعه يشاء، من الرزق

 .(3)مشيئتهم" وحتت أيديهم، يف الرزق خزائن أن مضموهنا اليت املقالة، تلك قالوا فلذلك يفقهون ال
حيذر من النفاق واملنافقني كمعلم  الكرمي ووفات املنافقني كثرية، وأحواهلم عديدة، فالقرآن

 مع الصدق على اإلنسان من معامل االحنراف عن الشخصية اإلسالمية السوية؛ ألن القرآن العظيم يبين
 يكون فبهذا وعالنيته، سريرته وتستوي سواء، وابطنه ظاهره فيكون واآلخرين، نفسه معو  تعاىل هللا

 . بنوعيه النفاق ويتجنب تعاىل، هللا يريده الذي السوي املسلم
 واحلذر من النفاق وعدم الثقة ابلنفس من هدي الصاحلني ، وسرية الصحابة والتابعني قال

حممد ولَّى هللا عليه وسلَّم كلهم خياف النفاق على أدركت ثالثني من أوحاب  :"مليكة أيب ابن
  .(4)"نفسه، ما منهم أحد يقول: إن إميانه كإميان جربيل وميكائيل
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 .(1)"ونكر عن احلسن البصري:" ما أمنه إال منافق، وما خافه إال مؤمن
اللهم إين أعون بك من خشوع :" دعائه يف يقول كان  أنه الصحابة عن بعض نكر ولقد

 .(2)"، قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعاا والقلب ليس خباشعالنفاق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا اْلثر:" والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلِّهم 

عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة اْلربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة، 

كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي فهؤالء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجلِّ من هؤالء 

وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في اْلعمال، ولم ينقل عن غيرهم خالف ذلك فكأنه 

إجماع، وذلك ْلن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به مما يخالف اإلخالص، وال يلزم من 

في الورع والتقوى رضي هللا خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم 

 (110/ 1 فتح الباري".)همعنْ 

 المرجع السابق( 1)

 406ص جامع العلوم والحكمابن رجب، ( 2)
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 لث املطلب الثا
 املعاصي

من مظاهر االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية اليت حذر منها القرآن الكرمي عباد هللا 
 تبارك وتعاىل، وعن رمحته، ونلك ألن الذنوب واملعاوي مبعدة عن هللا ؛املؤمنني الذنوب واملعاوي
 .-عياناا ابهلل  -ومقربة إىل سخطه والنار 

 يف الدنيا قبل اآلخرة، ولذلك جاءت النصوص الكثرية حتذر من الذنوب، وتبني عقوابهتا
، وأتمر الناس بطاعة هللا تعاىل ورسوله ولَّى ا أواب األمم املاضية بسبب ننوهباتضرب األمثال مبو 

ملا يف نلك من النجاة يف الدنيا واآلخرة، ورفعة الدرجات عند هللا تعاىل يف جنات  هللا عليه وسلَّم
 النعيم.ويف هذا املطلب نكر لبعض جوانب هذا املعلم يف املسائل اآلتية:

 :يف اللغة املسألة األوىل: تعريف املعصية
 .(1)املعصية خالف الطاعة، قال األوفهاين:"وأوله أن يتمنع بعصاه"

 إنا ومعصية وعصياانا  عصياا  يعصيه أمريه فالنٌ  العبد ربه إنا خالف أمره، وعصى يقال: عصى
 .(2)وَعِصي   عاص فهو يطعه مل

 تعريف املعصية يف االصطالح:املسألة الثانية: 
، قال املناوي:"العصيان االمتناع عن (3)قال اجلرجاين:"املعصية خمالفة األمر قصداا"

 .(4)االنقياد"
 أمر خالف فمن الشرعي، األمر خمالفة هي املعصية: "هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 .(5)"عصى فقد كتبه  به وأنزل رسله، به أرسل الذي هللا
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ولَّى  رسوله لسان على أو كتابه  هللا تعاىل يف أوجب ما برتك املأمورات، ترك هي: فاملعاوي
 األقوال من ولَّى هللا عليه وسلَّم رسوله أو عنه هللا هنى ما احملظورات ابرتكاب أو فعل هللا عليه وسلَّم،

 الباطنة. أو الظاهرة واألعمال
  : حتذير القرآن الكرمي من العصيان:املسألة الثالثة

أعلم هللا تعاىل عباده مبا له من وفات القهر واجلربوت، وما عنده من شدة العذاب وأنواع 
َ  العقاب فقال سبحانه: َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  اْعلَُموا أَنه َّللاه  .(1) َشِديدُ اْلِعقَاِب َوأَنه َّللاه

 وجه على قلوبكم يف موجودين العلمان هذان ليكن: قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"أي
 اتب ملن رحيم غفور وأنه عصاه، من على واآلجل العاجل العقاب شديد أنه تعلمون واليقني، اجلزم
 يقتضيه ما على وتعملون وثوابه، ملغفرته والرجاء عقابه، من اخلوف العلم هذا لكم فيثمر. وأطاعه إليه

 .(2)والرجاء" اخلوف
 .(3) اْلِليمُ  َوأَنه َعذَابِي ُهَو اْلعَذَابُ  * َوأَنه َعذَابِي ُهَو اْلعَذَاُب اْْلَِليمُ  وقال تعاىل:

 أين ، حممد اي عبادي أخرب: ولَّى هللا عليه وسلَّم حممد لنبيه نكره تعاىل يقول قال الطربي:"
 أن هبم الرحيم ، عليها وعقوبتهم هبا فضيحتهم برتك ، وأانبوا منها اتبوا إنا ننوهبم على أسرت الذي أان

 ملن عذايب أن أيضا وأخربهم: يقول  اْلِليمُ  َوأَنه َعذَابِي ُهَو اْلعَذَابُ  عليها، منها توبتهم بعد أعذهبم
 من هذا. عذاب يشبهه ال الذي املوجع العذاب هو ، منها يتب ومل عليها وأقام معاوي على أور
 .(4)" والتوبة ابإلانبة هلم منه وأمر ، معاويه على التقدم خللقه حتذير هللا

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَده ُحدُودَهُ فقال عز وجل: عصيانهمن  سبحانه حذَّران هللاوقد  َوَمْن يَْعِص َّللاه

 .(5)ا فِيَها َولَهُ َعذَاٌب ُمِهينٌ يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلدً 
 من به أمراه مبا العمل يف ورسوله هللا يعص ومن:  - ثناؤه جل - بذلك يعين قال الطربي:"

 هنياه ما إىل أمرمها خمالفاا  هللا، فرائض من نلك وغري بينهم نلك بقسمة أمراه ما على املواريث قسمة
 إىل معصيته، وبني بينها فاولة تعاىل جعلها اليت طاعته فصول جاوزويت: يقول  َويَتَعَده ُحدُودَهُ   عنه،

                                                           

 98آية  سورة المائدة( 1)
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يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلدًا   حدوده، من نلك وغري ورثتهم بني مواتهم تركات قسمة من عنه هناه ما

 ذلم عذاب وله: يعين  َولَهُ َعذَاٌب ُمِهينٌ  أبداا،  منها خيرج وال ميوت ال أبداا  فيها ابقيا: يقولفِيَها
 .(1)" له خمز به، عذب من

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًاوقال عز وجل:  .(2)َوَمْن يَْعِص َّللاه
 فجحد ورسوله، به ويكذب وهناه، أمره فيما هللا يعص ومن: نكره تعاىل قال الطربي:"يقول

 .(3)هناية" غري إىل أبداا  فيها ماكثني: يقول  يَن فِيَها أَبَدًاَخاِلدِ   يصالها جهنم انر له فإن رساالته،
 انر نلك على جزاء فله نلك بعد يعص فمن ، هللا رسالة أبلغكم أمنا: وقال ابن كثري:" أي

 .(4)" منها هلم خروج وال ، عنها هلم حميد ال أي ، أبداا  فيها خالدين جهنم
ُ  قََضى إِذَا ُمْؤِمنَة   َواَل  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَماوقال تعاىل:  ِمنْ  اْلِخيََرةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أَنْ  أَْمًرا َوَرُسولُهُ  َّللاه

َ  يَْعِص  أَْمِرِهْم َوَمنْ   .(5)ُمبِينًا َضاَلاًل  َضله  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  َّللاه
َ  يَْعِص  َوَمنْ  قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"  : أي  ُمبِينًا اًل َضاَل  َضله  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  َّللاه

 األليم، للعذاب املوولة الطرق من غريها، إىل هللا، كرامة  إىل املوولة املستقيم الصراط ترك ألنه بينا؛
 وهو نلك، من املانع نكر مث اإلميان، وهو ورسوله، هللا أمر معارضة لعدم املوجب السبب أوالا  فذكر

 .(6)والنكال" العقوبة على الدال ابلضالل، التخويف
 يَا قَالَ  وبني أن األنبياء خيافون عاقبة العصيان فقال تعاىل عن واحل عليه السالم أنه قال:

ِ  ِمنَ  يَْنُصُرنِي فََمنْ  َرْحَمةً  ِمْنهُ  َوآتَانِي َربِِّي ِمنْ  بَيِِّنَة   َعلَىَٰ  ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قَْومِ   تَِزيدُونَنِي َعَصْيتُهُ فََما إِنْ  َّللاه

 .(7)ِسير  تَخْ  َغْيرَ 
 فيخلصين عصيته، أان إن عاقبين إنا عقابه عين يدفع الذي فمن:  يقول قال الطربي:"

 .(8)منه"
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ِ  ِمنَ  يَْنُصُرنِي فََمنْ  وقال الشوكاين:"   من مينعين يل انور ال أي:: النفي معناه استفهام  َّللاه
 تزيدونين فما البالغ، من ليع جيب عما وفرتت وراقبتكم الرسالة، تبليغ يف عصيته إن هللا عذاب

 .(1)" يل هللا لعقوبة والتعرض عملي، إببطال خاسراا  جتعلوين أبن ختسري غري إايي بتثبيطكم
 َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِِّي قُلْ  وأمر نبيه حممدا ولَّى هللا عليه وسلَّم أن يقول يف أكثر من موضع:

 .(2) َعِظيم   يَْوم   َعذَابَ  َربِِّي
 فيما ريب عصيت إن أخاف إين هلم حممد اي قل:  - نكره تعاىل - يقول:  ي:"قال الطرب 

 يوم عذاب يعين:   َعِظيم   يَْوم   َعذَابَ   ابلربوبية ومفرده ، الطاعة له خملصا ، عبادته من به أمرين
 .(3)" هوله يعظم الذي اليوم هو نلك ، القيامة

 من عليه أنتم ما إىل وامليل إلخالص،ا برتك ريب عصيت إن أخاف إين قال األلوسي:" قل
 القيامة، يوم هو عظيم يوم عذاب املعاوي، من بشيء عصيته إن أخاف أي: العموم وجوز الشرك،
 واألهوال. الدواهي من فيه ما لعظمة ابلعظمة وووفه

 لو عظمته أبنه ولَّى هللا عليه وسلَّم مع هلم والتعريض هتديدهم، هلم نلك قول من واملقصود
 .(4)هبم" فكيف العذاب، من أمن ما تعاىل هللا عصى

وبني القرآن الكرمي أن العصيان سبب العقوبة، فما الذي أخرج األبوين من اجلنة، دار اللذة 
 آدَمُ  يَا َوقُْلنَاوالنعمة والبهجة والسرور إىل دار اآلالم واألحزان واملصائب إال املعصية؟ كما قال تعاىل:

ِذهِ  تَْقَربَا َواَل  ِشئْتَُما َحْيثُ  َرَغدًا ِمْنَها َوُكاَل  اْلَجنهةَ  كَ َوَزْوجُ  أَنتَ  اْسُكنْ   * فَأََزلهُهَما الظهاِلِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَا الشهَجَرةَ  َهَٰ

ا فَأَْخَرَجُهَما َعْنَها الشهْيَطانُ   إِلَىَٰ  َوَمتَاعٌ  ُمْستَقَر   اْْلَْرِض  فِي َعدُو  َولَُكمْ  ِلبَْعض   بَْعُضُكمْ  اْهبُِطوا َوقُْلنَا فِيهِ  َكانَا ِممه

 .(5)ِحين  
 منه خلق أبن؛ عليه نعمته أمت؛ وفضله آدم هللا خلق ملا قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"

 حيث هنيئاا، واسعاا : أي؛ رغداا  منها واألكل؛ اجلنة بسكىن وأمرمها؛ هبا ويستأنس؛ إليها ليسكن زوجة

                                                           

 2/508 فتح القديرالشوكاني،( 1)
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َوأَنهَك اَل تَْظَمأُ  * إِنه لََك أاَله تَُجوَع فِيَها َواَل تَْعَرىَٰ  : له هللا وقال؛ فواكهوال الثمار أوناف من: أي شئتما

 .(1) فِيَها َواَل تَْضَحىَٰ 
  ِذهِ  تَْقَربَا َواَل  امتحاانا  عنها هنامها وإمنا هبا، أعلم هللا؛ اجلنة شجر أنواع من نوع  الشهَجَرةَ  َهَٰ

 عليه رتب ألنه؛ للتحرمي النهي أن على دل  الظهاِلِمينَ  ِمنَ  فَتَُكونَا  لنا ةمعلوم غري حلكمة أو وابتالء
 .الظلم

 على محلهما: أي أزهلما، حىت؛ عنه هنيا ما تناول هلما ويزين هلما يوسوس عدومها يزل فلم
 . الناوحني ملن لكما إين ابهلل وقامسهما. بتزيينه الزلل

 والنصب التعب دار إىل وأهبطوا؛ والرغد النعيم من فيه اانك  مما فأخرجهما؛ وأطاعاه به فاغرتا
 .(2)واجملاهدة"

علينا يف كتابه القَصَص احلق  عن القرون اخلالية كيف نـَزَلت هبم عقوابُت سبحانه وقصَّ هللا 
الشهْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدهُهْم َعْن  َوَعادًا َوثَُمودَ َوقَْد تَبَيهَن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيهَن لَُهمْ تعاىل: قالفالذنوب، 

ُروا فِي اْلَْرِض السهبِيِل َوَكانُوا ُمْستَْبِصِريَن َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبَيِِّنَاِت فَاْستَْكبَ 

ْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن  َوَما َكانُوا َسابِِقيَن فَُكالً أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمنْ  أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصه

ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلمُ   .(3)ونَ َخَسْفنَا بِِه اْلَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاه
فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه   يناسبه، مبا عقوبته كانت:  أي  بِذَْنبِهِ فَُكالً أََخذْنَا   قال ابن كثري:"

 الربد، شديدة ابردة ورور ريح فجاءهتم ؟ قوة منا أشد من:  قالوا أهنم ونلك عاد، وهمَحاِصبًا
 فرتفع األرض من وتقتلعهم عليهم، فتقلبها األرض حصباء عليهم حتمل جدا، اهلبوب شديدة عاتية

 أعجاز كأهنم  رأس، بال بدانا  فيبقى فتشدخه رأسه أم على تنكسه مث السماء، عنان إىل منهم لرجلا
 .  منقعر خنل

  ُْيَحة  تلك من الداللة، هلم وظهرت احلجة عليهم قامت ، مثود وهم  َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصه
 على استمروا بل آمنوا ما هذا معو  بسواء، سواء سألوا ما مثل الصخرة، عنها انفلقت اليت الناقة

 فجاءهتم ويرمجوهم، خيرجوهم أبن وتوعدوهم معه، آمن ومن واحلاا  هللا نيب وهتددوا وكفرهم، طغياهنم
 . واحلركات منهم األووات أمخدت ويحة
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  ََوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اْلَْرض األعلى، الرب وعصى وعتا، وبغى طغى الذي قارون وهو 
 مشيته، يف واختال غريه، من أفضل أنه واعتقد بنفسه، واته ومرح وفرح مرحاا، األرض يف ومشى

 . القيامة يوم إىل فيها يتجلجل فهو األرض، وبداره به هللا فخسف
 َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا واحدة، وبيحة يف أغرقوا آخرهم، عن وجنوده هامان، ووزيره فرعون وهم 

 .(1)خمرب" منهم ينج فلم
ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ  وقوله: قال الطربي:"  - نكره تعاىل -يقول  َوَما َكاَن َّللاه

 بغري إايهم إبهالكه فيظلمهم غريهم، بذنوب ، أهلكهم الذين األمم هؤالء ليهلك هللا يكن ومل: 
 إحسانه تتابع مع عليهم، نعمه وجحودهم برهبم، وكفرهم ، بذنوهبم أهلكهم إمنا بل استحقاق،

 آالئه يف وتقلبهم رهبم، نعم يف بتصرفهم  َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ  عندهم، أايديه وكثرة عليهم،
 .(2)" عليهم أنعم من ومعصيتهم غريه، وعبادهتم
ُ أَْن فَإِْن تََوله :مبينا أن الذنوب سبب العقوابت قال هللا تبارك وتعاىلو  ْوا فَاْعلَْم أَنهَما يُِريدُ َّللاه

 .(3)يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِنه َكثِيراً ِمَن النهاِس لَفَاِسقُونَ 
 عقوبة نلك أن فاعلم احلق واتباع اتباعك عن تولوا قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" فإن

 أعظم ومن وآجلة، عاجلة عقوابت لذنوبل فإن ننوهبم ببعض يصيبهم أن يريد هللا وأن عليهم
 .(4)لفسقه" ونلك الرسول، اتباع ترك له ويزين العبد يبتلى أن العقوابت
أََولَْم يَْهِد :بني هللا سبحانه أن سنته ماضية يف أن املعاوي سبب العقوابت فقال عز وجلو 

 .(5)َونَْطبَُع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْسَمعُونَ  اُء أََصْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهمْ ِللهِذيَن يَِرثُوَن اْْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نَشَ 
 كانوا  قبلهم آخرين هالك بعد األرض يف يستخلفون للذين ينب أومل: قال الطربي:"يقول

 أن: يقول ، ذُنُوبِِهمْ أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاُهْم بِ  رهبم أمر عن وعتوا أعماهلم، وعملوا سريهتم، فساروا أهلها،
 كان  ملن عجلناه كما  أبسنا هلم وعجلنا بذنوهبم، فأخذانهم قبلهم، مبن فعلنا كما  هبم فعلنا نشاء لو
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  قلوهبم على وخنتم:يقول ، َونَْطبَُع َعلَى قُلُوبِِهمْ   بذنوهبم فأهلكناهم األرض، عنه ورثوا ممن قبلهم
 .(1)هبما" منتفع مساع تذكرياا، وال موعظة ، فَُهْم ال يَْسَمعُونَ 

مهما وغرت فهي سبب للعقوبة إال أن يعفو هللا سبحانه  وبني القرآن أن  الذنوب واملعاوي
ة  َخْيًرا يََرهقال هللا تعاىل:ف، عنها ا يََره .فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَره ة  َشرًّ  .(2)َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَره

 زنة كميزان  وهو الوزن به يقدر ما وهو الشيء، ثقل به يعرف ما:  ثقالقال ابن عاشور:" وامل
 للمؤمنني ونلك ، القلة أقل يف مثل نرة مثقال حياهتا، و ابتداء يف الصغرية النملة:  والذرة .ومعىن
  فهي اخلري من أعماهلم إىل ابلنسبة وأما ، شر من عملوا ما فاملقصود الكافرين إىل وابلنسبة ، ظاهر
َوالهِذيَن َكفَُروا  :تعاىل قال ابإلميان، مشروط اخلري عمل ألن؛  هللا عند خبري تووف فال دم،كالع

 .(3)"(4) إِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئًا َحتهى أَْعَمالُُهْم َكَسَراب  بِِقيعَة  يَْحَسبُهُ الظهْمآُن َماءً 
 يره خرياا  نرة مثقال يعمل فمن  عىنوامل املخصوص، العام من وقال الشيخ الشنقيطي:" اآلية

 مل إن يره شراا  نرة مثقال يعمل ومن ،(5)الكفار عمل الكفر إحباط آايت بدليل الكفر حيبطه مل إن
 .(7)"(6)به والوعد الغفران احتمال آايت بدليل له هللا يغفره

 .(8)َويَْعفُو َعْن َكثِير   َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَة  فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكمْ وقال تعاىل:
 يف الدنيا يف مصيبة من الناس أيها يصيبكم وما:  - نكره تعاىل - قال الطربي:"يقول

 مبا لكم هللا من عقوبة نلك يصيبكم فإمنا: يقول  فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكمْ   وأموالكم وأهليكم أنفسكم
 يعاقبكم فال إجرامكم، من كثري  عن ربكم ملك ويعفو ربكم وبني بينكم فيما اآلاثم من اجرتمتم

 .(9)هبا"

                                                           

 12/580 جامع البيانالطبري، ( 1)

 8-7اآليات  سورة الزلزلة( 2)

 39آية  سورة النور( 3)

 31/494 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 4)

 (5آية  )سورة المائدةَوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ مثل قوله تعالى:( 5)

َ اَل يَْغِفرُ مثل قوله تعالى: (6) ِلكَ  أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما دُونَ  إِنه َّللاه  (48آية  )سورة النساء ِلَمن يََشاءُ  ذََٰ

 342ص دفع إيهام االضطرابالشنقيطي، ( 7)

 30آية  سورة الشورى( 8)

 21/538 جامع البيانالطبري، ( 9)
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 أبداهنم يف مصيبة من العباد أواب ما أنه تعاىل، خيرب وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"
 ما وأن السيئات، من أيديهم قدمته ما بسبب إال عليهم، عزيزاا  ويكون حيبون وفيما وأوالدهم وأمواهلم

ُ النهاَس بَِما َكَسبُوا وَ   يظلمون أنفسهم ولكن العباد، يظلم ال هللا فإن أكثر، عنه هللا يعفو لَْو يَُؤاِخذُ َّللاه

 .(2)عجزاا" وال العقوابت أتخري تعاىل منه إمهاالا  وليس (1) دَابهة   ِمن َظْهِرَها َعلَىَٰ  َما تََركَ 
 .(3)َمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظالِ وقال تعاىل: 

 األمم. من تقدم من إهالك يف تعاىل هللا عادة به جرت عما إخبار قال األلوسي:" هو
 أبن اإلشعار احلال هذه وفائدة ،اْلقَُرى من احلال موضع يف  َوِهَي َظاِلَمةٌ  :سبحانه وقوله

 أعم، هو ما أو الكفر إما ابلظلم واملراد خيفى، ال ما الظامل إنذار من نلك ويف ظلمهم، بسبب أخذهم
  وجيع  إِنه أَْخذَهُ أَِليمٌ   وغريه،  نفسه، املرء لظلم شامل أنه إطالقه من أخذا بعضهم ونيع وظاهر
 .(4)والتحذير" التهديد يف مبالغة وهذا اخلالص منه يرجى ال  َشِديدٌ 

وحرمان الربكة فيما  سبٌب حلرمان األرزاق، أهنا لمعاويلمن األضرار البالغِة واآلاثر السيئة و 
َن السهَماء َواْلْرِض أُعطي العباد، قال هللا تعاىل : َولَْو أَنه أَْهَل اْلقَُرى ءاَمنُواْ َواتهقَْواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكـات  مِّ

 .(5)َولِكن َكذهبُواْ فَأََخْذنَـاُهْم بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ 
 جاءهتم مبا قلوهبم آمنت: أي  َولَْو أَنه أَْهَل اْلقَُرى ءاَمنُواْ َواتهقَْواْ  تعاىل: وقوله ل ابن كثري:"قا

َن  احملرمات، وترك الطاعات بفعل واتقوا ، واتبعته به وودقت ، الرسل به لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكـات  مِّ

 َولِكن َكذهبُواْ فَأََخْذنَـاُهْم بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ  تعاىل: رض،قالاأل ونبات السماء قطر: أيالسهَماء َواْلْرِض 

 (6)واحملارم" املآمث من كسبوا  ما على ابهلالك فعاقبناهم ، رسلهم كذبوا  ولكن: أي. 
ً وقال هللا سبحانه: اء َغدَقا  .(7)َوأَلهِو اْستَقَـاُمواْ َعلَى الطهِريقَِة ْلَْسقَْينَـاُهم مه

                                                           

 45آية  سورة فاطر( 1)

 1053 تيسري الكرمي الرمحن، ( ابن سعدي، عبد الرمحن2)
 102آية  هود سورة( 3)

 باختصار يسير 448/ 12 المعانيروح اْللوسي، ( 4)

 96آية سورة اْلعراف ( 5)

 2/233 تفسير القرآن العظيمابن كثير،( 6)

 16آية  ة الجنسور( 7)
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 الصاحل ابلسلوك املتصف هليئة متثيل الطريقة على بن عاشور:" واالستقامةاال الطاهر ق
 ال للجنس الطريقة يف فالتعريف ولذلك ، طريقة على مستقيماا  سرياا  السائر هبيئة احلق واالعتقاد

 .للعهد
ً  وقوله: اء َغدَقا  الدنيا، يف سناح جزاء الدين يف االستقامة على جبزاء وعد  ْلَْسقَْينَـاُهم مه

أُنثَى  أَوْ  ذََكر   ِمنْ  َعِمَل َصاِلًحا َمنْ  تعاىل:  قال اآلخرة بثواب وبشارة تعاىل هللا رضى على عنواان يكون

 .(1)َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاةً َطيِِّبَةً َولَنَْجِزيَنهُهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 
 .(2)واجلوع" القحط يف فيقعوا املطر عنهم ميسك أن يوشك أبنه نذارإ هذا ويف

 شركه أو احنرافه يكون فقد الطريقة على يستقم مل من أن:  نلك وقال الشنقيطي:" ومفهوم
 . (3)عليه" تعاىل هللا نعمة من حلرمانه موجبا

إن  للحسنة ضياءا  :"مبينا أثر الطاعة واملعصية على اإلنسان يقول ابن عباس رضي هللا عنهماو 
يف الوجه، ونوراا يف القلب، وَسعة يف الرزق، وقوَّة يف البدن، وحمبةا يف قلوب اخللق. وإن للسيئة سواداا 

 .(4)يف الوجه، وظلمة يف القلب، ووهناا يف البدن، ونقصاا يف الرزق، وبُغضاا يف قلوب اخللق"
َظَهَر يف األرض كما قال جل وعال: والقرآن الكرمي حيذران من سوء عاقبة املعاوي وأتثريها

 .(5)ونَ اْلفََسادُ فِى اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدى النهاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الهِذى َعِملُواْ لَعَلهُهْم يَْرِجعُ 
أي :  ْت أَْيِدي النهاِس اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَ  فِي ظَهَر اْلفََسادُ  قال ابن كثري:" ومعىن قوله تعاىل:

 .(6)ابن النقص يف الثمار والزروع بسبب املعاوي "
بن سعدي:"أي: استعلن الفساد يف الرب والبحر أي: فساد معايشهم لشيخ عبد الرمحن وقال ا

ونقصها وحلول اآلفات هبا، ويف أنفسهم من األمراض والوابء وغري نلك، ونلك بسبب ما قدمت 
أي: ليعلموا أنه اجملازي   ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الهِذى َعِملُواْ  الفاسدة املفسدة بطبعها. أيديهم من األعمال 

                                                           

 97آية  سورة النحل( 1)

 30/238 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 2)

 8/544 أضواء البيانالشنقيطي، ( 3)

( ْلنس وابن عباس 441)ص  روضة المحبين نسبه ابن القيم فيو، 4/532 االعتدالميزان الذهبي ،  (4)

 انهمرضي هللا عَ 

 41آية  سورة الروم( 5)

 3/435 تفسير القرآن العظيمابن كثير، (6)
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عن أعماهلم اليت أثرت   لَعَلهُهْم يَْرِجعُونَ  على األعمال فعجل هلم منونجا من جزاء أعماهلم يف الدنيا 
أنعم ببالئه وتفضل بعقوبته هلم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحواهلم ويستقيم أمرهم. فسبحان من 

 .(1)وإال فلو أناقهم مجيع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة"
عن أيب قتادة بن ربعي أنه كان حيدث أن رسول هللا ولَّى هللا عليه وسلَّم مر عليه جبنازة و 

بد املؤمن فقال: "مسرتيح ومسرتاح منه" قالوا: اي رسول هللا ما املسرتيح واملسرتاح منه؟ فقال: "الع
 .(2)يسرتيح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يسرتيح منه العباد والبالد والشجر والدواب"

تعبها. :الدنيا( و)نصب منه، ومسرتاح مسرتيح: قسمان املوتى أن احلديث قال النووي:" معىن
 هلم، ظلمه:  منها وجوه من يكون وأناه عنهم، أناه اندفاع: معناه الفاجر من العباد اسرتاحة وأما

. أمثوا عنه سكتوا وإن ضرره، انهلم ورمبا نلك، من مشقة قاسوا أنكروها فإن للمنكرات ارتكابه ومنها
 بعض يف وجييعها ، تطيقه ال ما وحيملها هبا ويضر يؤنيها كان  ألنه كذلك؛  منه الدواب واسرتاحة
 وقال. الداودي قاله مبصيبته، القطر متنع ألهنا: فقيل والشجر، البالد واسرتاحة. نلك وغري األوقات
 .(3)وغريه" الشرب من حقها ومينعها يغصبها ألنه: الباجي

أن واآلايت يف هذا الشأن كثرية ومتعددة، مما يؤكد أن القرآن الكرمي يقرر بكل وضوح 
العصيان خذالن من هللا تبارك وتعاىل للعبد وعقوبة يف العاجل واآلجل، وعقوبة الذنب واقعة إال أن 

عن معان بن ، وهلذا كثر حتذير النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم من املعاوي وآاثرها فهللا تبارك وتعاىل يعفو
جبل قال: أوواين رسول هللا ولَّى هللا عليه وسلَّم بعشر كلمات، ونكر منها:"إايك واملعصية؛ فإن 

 .(4)عز وجل " -ابملعصية حل سخط هللا 

                                                           

 886ص تيسري الكرمي الرمحن، ( ابن سعدي، عبد الرمحن1)
، ومسلم كتاب  ( 6512)حديث ،1162،صأخرجه البخاري كتاب الرقاق باب سكرات الموت (2)

 واللفظ له( 950حديث) ،225،صالجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه

 742ص شرح مسلمالنووي، ( 3)

( عن معاذ قال: أوصاني رسول هللا 21570مسند اْلنصار رقم)  المسندأخرجه اإلمام أحمد في  (4)

يئا وإن قتلت وحرقت، وال تعقن والديك وإن صلهى هللا عليه وسلهم بعشر كلمات قال :"ال تشرك باهلل ش

أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وال تتركن صالة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صالة مكتوبة متعمدا 

فقد برئت منه ذمة هللا، وال تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل 

وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم سخط هللا عز وجل، وإياك والفرار من الزحف 

قال الترمذي:إسناد فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وال ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في هللا".

 1/368 الترغيب صحيحفي  وحسنه اْللباني (،823حديث)1/259أحمد صحيح لو سلم من االنقطاع
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 محن، وحيذره من عاقبة العصيان، وهبذا ينشأ املسلم موحداا فالقرآن يبين اإلنسان على طاعة الر 
وجال من عقوبته، وهبذا حتصل له  لرمحة ربه، خائفاا  من معصيته، راجياا  له، اتئباا  هلل تعاىل، مطيعا

 االستقامة والكرامة يف الدنيا واآلخرة.
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 املطلب الرابع
 األخالق السيئة

 أبرز من فهي الفاضلة، األخالق الكرمي لقرآنا وضعها اليت اإلسالمية الشخصية معامل من
 .الصاحل املسلم وفات

 مقاود ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب حصر وقد الدين، يف عالية ومنزلتها عظيم، األخالق فشأن
 .(1)"األخالق واحل ألمتم بعثت إمنا:" فقال احلميدة األخالق بتكميل البعثة

َوإِنهَك :فقال األوواف أبمجل تعاىل هللا نعته حىت وفعالا  قوالا  ولَّى هللا عليه وسلَّم وجسدها

 .(2) ُخلُق  َعِظيم   لَعَلَىَٰ 
حممداا ولَّى  به تعاىل هللا ووف الذي العظيم اخللق أما:"هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 أتويل وهو غريه،و  جماهد قال هكذا مطلقاا، به هللا أمر ما جلميع اجلامع الدين فهو هللا عليه وسلَّم
 حيبه ما امتثال إىل املبادرة ، وحقيقـته(3)القرآن" خلقه كان:"عنها هللا رضي عائشة قالت كما  القرآن

 .(4)"ودر وانشراح نفس بطيب تعاىل هللا
ولَّى هللا  هللا رسول يل قال: نر قال أيب فعن احلسن ابخللق أيمر ولَّى هللا عليه وسلَّم وكان

 .(5)"حسن   خبلق   الناس وخالق متحها، احلسنة السيئة وأتبع كنت،  حيثما هللا اتق: "عليه وسلَّم
 املساوئ من حذر كذلك  فإنه وتفصيالا، مجلةا  األخالق مكارم إىل الكرمي القرآن دعا وكما

 وهذا املطلب يتناول بعضاا من مساوئ األخالق يف املسائل اآلتية:.وتفصيالا  لةا مج اخللقية
 يف األخالق السيئة:املسألة األوىل: تعر 

 .(6)اعتقادية أو فعلية أو قولية قبيحة سلوكية وفة كل  هي اخللقية املساوئ

                                                           

( وصححه اْللباني 273رقم) ،حديث105ص ،حسن الخلق باب األدب المفردأخرجه البخاري في ( 1)

 (207رقم) صحيح األدب المفردفي 

 4آية  سورة القلم( 2)

 ( 746حديث) ،178،صأخرجه مسلم كتاب صالة المسافرين باب جامع صالة الليل( 3)

 10/658 الفتاوى مجموعابن تيمية، ( 4)

وقال  (1987حديث) ،3/216،اشرة الناسأخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في مع( 5)

 (97) صحيح الجامعوحسنه اْللباني في :إسناده جيد، 3/105العراقي في تخريج اإلحياء 

 12ص مساوئ األخالقالحازمي،أ.د. خالد بن حامد، ( 6)
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 عن والتخلي ابلرنائل، التحلي هو:وقيل اجلميل، وكف القبيح بذل هو اخللق فسوء
 .(1)الفضائل

 هللا شرع ما مع يتفق وال واخللقية، الدينية الواجبات مع يتفق ال فاسد، خلق السىيء فاخللق
 واجلهل الرتبية، وسوء القلب، مرض عن انتجٌ  وهذا واحل، غري وسلوكٌ  منكٌر، فعلٌ  وهو وهنياا، أمراا،

 إىل تؤدي أسباب   من وغريها املسلمني، جمتمع على الغريبة ابلثقافات والتأثر السيئة، والقدوة ابلدين،
 .األخالق مساوئ

 السيئة: املسألة الثانية: حتذير القرآن الكرمي من األخالق
 :والتفصيل اإلمجال سبيل على املذمومة األخالق عن الكرمي القرآن هنى

ثَْم َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحِقِّ َوأَْن  :تعاىل فقال َم َربَِِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإْلِ قُْل إِنهَما َحره

ْل بِِه  ِ َما لَْم يُنَِزِّ ِ َما اَل تَْعلَُمونَ تُْشِرُكوا بِالله  .(2) ُسْلَطاناً َوأَْن تَقُولُوا َعلَى َّللاه
 هلؤالء حممد، اي قل،: حممد ولَّى هللا عليه وسلَّم لنبيه نكره تعاىل يقول قال الطربي:"

: رزقه من هلم هللا أحل ما طيبات أكل وحيرمون ابلبيت، للطواف ثياهبم من يتجردون الذين املشركني
 القبائح ريب حرم وإمنا هلم، وطيبه املؤمنني لعباده نلك أحل بل حترمونه، ما حيرم مل هللا نإ القوم، أيها
 يف سرا فكان منها َوَما بََطنَ  عالنية فكان ،َما َظَهَر ِمْنَها (،اْلفََواِحشَ ) وهي األشياء من

 .(3)خفاء"
ولَّى هللا عليه  هللا رسول قال: قال هللا عبد وأكد النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم هذه احلقيقة فعن

 إليه أحب أحد وال بطن، وما منها ظهر ما الفواحش حرم فلذلك هللا، من أغري أحد ال:" وسلَّم
 .(4)"هللا من املدح

 الشرائع من شريعة كل  يف هللا حرمها اليت احملرمات نكر:" سعدي الشيخ عبد الرمحن بن قال
َم َربِِّيَ  : فقال  لشناعتها وتستقبح تستفحش اليت الكبار الذنوب: أي  اْلفََواِحشَ  قُْل إِنهَما َحره

 .وحنومها واللواط كالزان  ونلك وقبحها،
                                                           

 8ص سوء الخلق، الحمد،د. محمد بن إبراهيم ، 2/294 مدارج السالكينابن القيم، ( 1)

 33ية آ سورة اْلعراف( 2)

 12/402 جامع البيانالطبري، ( 3)

َم َربَِِّي اْلفََواِحشَ  أخرجه البخاري كتاب التسير باب ( 4) ، واللفظ له (4637حديث ) ،814،ص إِنهَما َحره

 ( 2760حديث)،  698،صومسلم كتاب التوبة باب غيرة هللا تعالى
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 حبركات تتعلق واليت البدن، حبركات تتعلق اليت الفواحش: أي َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطنَ : وقوله
  نلك. وحنو والنفاق، والرايء والعجب كالكرب  القلوب،
 ِثَْم َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحِقِّ َواإْل على والبغي هللا، حقوق يف العقوبة وتوجب تؤمث اليت الذنوب: أي 

 .العباد حبق واملتعلقة هللا، حبق املتعلقة الذنوب هذا يف فدخل وأعراضهم، وأمواهلم دمائهم يف الناس
  ً ْل بِِه ُسْلَطانا ِ َما لَْم يُنَِزِّ . التوحيد على والربهان احلجة أنزل بل حجة،: أي  َوأَْن تُْشِرُكوا بِالله

 .اخللق من أحد عبادته يف هللا مع يشرك أن هو والشرك
  ََما اَل تَْعلَُمون ِ  حرمها قد هذه فكل وشرعه، وأفعاله ووفاته أمسائه يف  َوأَْن تَقُولُوا َعلَى َّللاه

 على والتجري الظلم من فيها وملا والعامة، ةاخلاو املفاسد من فيها ملا تعاطيها، عن العباد وهنى هللا،
 .(1)"وشرعه هللا دين وتغيري هللا، عباد على واالستطالة هللا،

إِنه َّللاه يَأُْمر  :سبحانه ومن اآلايت القرآنية اجلامعة اليت هنت عن األخالق السيئة مجلةا قوله

ْحَسان َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى َويَْنهَ   .(2)ى َعْن اْلفَْحَشاء َواْلُمْنَكر َواْلبَْغي يَِعظُكْم لَعَلهُكْم تَذَكهُرونَ بِاْلعَْدِل َواإْلِ
 ظهر ما: واملنكرات احملرمات،:فالفواحش َويَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاء َواْلُمْنَكر: وقوله:" كثري  ابن قال

َم َربِِّيَ :اآلخر املوضع يف قيل وهلذا؛ فاعلها من منها  ،(3)اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطنَ  قُْل إِنهَما َحره
 عقوبته هللا يعجل أن أجدر ننب   من ما:"احلديث يف جاء وقد الناس، على العدوان: فهو البغي وأما
 .(5) "(4)الرحم وقطيعة البغي من - اآلخرة يف لصاحبه يدخر ما مع - الدنيا يف

الشيطان الذي أيمر بكل شر ويدل على كل وبني هللا تعاىل أن مصدر األخالق السيئة هو 
ُ َواسِ :سوء فقال سبحانه ْنهُ َوفَْضالً َوَّللاِّ ْغِفَرةً ِمِّ ُ يَِعدُُكم مه ٌع الشهْيَطاُن يَِعدُُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكم بِاْلفَْحَشاء َوَّللاِّ

 .(6)َعِليمٌ 

                                                           

 365ص تيسري الكرمي الرمحن، ( ابن سعدي، عبد الرمحن1)
 90آية  رة النحلسو( 2)

 33آية سورة اْلعراف( 3)

، وقال الحاكم:صحيح  4902برقم  2/693خرجه أبو داود كتاب اْلدب، باب في النهي عن البغي أ (4)

 (5705) صحيح الجامعوصححه اْللباني في (، 2/356اإلسناد )المستدرك

 2/582 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)

 268آية  سورة البقرة( 6)
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 ما لتمسكوا الفقر، خيوفكم:أي ْقرَ الشهْيَطاُن يَِعدُُكُم اْلفَ :تعاىل قوله ومعىن:"كثري  ابن قال
 اإلمالق، خشية اإلنفاق عن إايكم هنيه مع: أيَويَأُْمُرُكم بِاْلفَْحَشاءهللا مرضاة يف تنفقوه فال أبيديكم

 .(1)"واحملارم واملآمث ابملعاوي أيمركم
ولَّى  هللا رسول قال: قال مسعود بن هللا عبد ويقرر النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم هذا األمر فعن

 وتكذيب ابلشر فإيعاد الشيطان ملة فأما ملة؛ وللملك آدم اببن ملة للشيطان "إن:هللا عليه وسلَّم
 وجد ومن ، هللا من أنه فليعلم نلك وجد فمن ابحلق وتصديق ابخلري فإيعاد امللك ملة وأما ابحلق،

 ."(2)ُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكم بِاْلفَْحَشاءالشهْيَطاُن يَِعدُكُ : قرأ الشيطان، مث من ابهلل فليتعون األخرى
 قَومٌ  يَْسَخرْ  ال آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يَا :تعاىل ومن اآلايت اجلامعة للنهي عن مساوئ األخالق قوله

ن ْنُهمْ  َخْيًرا يَُكونُوا أَن َعَسى قَْوم   مِِّ ن نَِساء َوال مِِّ نْ  َخْيًرا يَُكنه  أَن َعَسى نَِِّساء مِِّ  َوال أَنفَُسُكمْ  تَْلِمُزوا َوال ُهنه مِِّ

 اْجتَنِبُوا آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يَا الظهاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُْولَئِكَ  يَتُبْ  لهمْ  َوَمن اإِليَمانِ  بَْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  بِئْسَ  بِاْلَْلقَابِ  تَنَابَُزوا

نَ  َكثِيًرا  أَِخيهِ  لَْحمَ  يَأُْكلَ  أَن أََحدُُكمْ  أَيُِحبُّ  بَْعًضا بهْعُضُكم يَْغتَب َوال تََجسهُسوا َوال إِثْمٌ  الظهنِِّ  بَْعضَ  إِنه  الظهنِِّ  مِِّ

َ  َواتهقُوا فََكِرْهتُُموهُ  َمْيتًا َ  إِنه  َّللاه ابٌ  َّللاه ِحيمٌ  تَوه  .(3) ره
اإلميانية ،   خوةاأل حلفظ القرآن عنها هنى اليت السيئة األخالق من مجلة على اشتملت اآلايت فهذه
 يسخر ال أن بعض، على بعضهم املؤمنني، حقوق من وهذا:"سعديشيخ عبد الرمحن بن ال قال كما
 دال وهو جيوز، ال حرام، نلك فإن املسلم، األخ حتقري على دال وفعل وقول، كالم،  بكل قوم من قوم

 الغالب هو اكم  الساخر، من خرياا  به املسخور يكون أن وعسى بنفسه، الساخر إعجاب على
 نميم، خلق بكل متحل األخالق، مساوئ من ممتلئ قلب من إال تقع ال السخرية، فإن والواقع،

 .(4)"املسلم أخاه حيقر أن الشر، من امرئ حبسب"ولَّى هللا عليه وسلَّم: النيب قال وهلذا

                                                           

 1/321 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (1)

صححه  ، ووقال: حديث حسن(2988حديث رقم ) ،5/200أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن( 2)

قوله:"إن للشيطان" أي: إبليس أو  قال المباركفوري :" ، (2988رقم) صحيح الترمذياْللباني في 

ناه النزول والقرب واإلصابة، والمراد بها ما بعض جنده، "لمة" بفتح الالم وشدة الميم من اإللمام ومع

يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك، "بابن آدم" أي: بهذا الجنس فالمراد به اإلنسان، "وللملك 

لمة"، فلمة الشيطان تسمى وسوسة ولمة الملك إلهاما، "فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر" كالكفر 

في حق هللا أو حق الخلق أو باْلمر الثابت كالتوحيد والنبوة والفسق والظلم "وتكذيب بالحق" أي: 

والبعث والقيامة والنار والجنة، "وأما لمة الملك فإيعاد بالخير" كالصالة والصوم،"وتصديق بالحق" 

 (2/2200 تحفة األحوذيككتب هللا ورسوله".)

 12-11اآليات  سورة الحجرات( 3)

 (2564، حديث)655،صحريم ظلم المسلمأخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب ت (4)
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: واهلمز ول،ابلق: واللمز بعض، على بعضكم يعب ال: أي  أَنفَُسُكمْ  تَْلِمُزوا َوال :قال مث
 .ابلنار عليه متوعد حرام، عنه منهي وكالمها ابلفعل،

 املؤمنني ألن ألخيه، نفساا  املسلم األخ ومسي اآلية،  ُهَمَزة  لَُّمَزة   َوْيٌل ِلُِّكِلِّ  : تعاىل قال كما
 هو فيكون يهمزه، أن للغري أوجب غريه، مهز إنا وألنه الواحد؛ كاجلسد  حاهلم هكذا يكون أن ينبغي

 .لذلك املتسبب
بِاْلَْلقَابِ  تَنَابَُزوا َوالوهذا عليه يطلق أن يكره نم بلقب ويلقبه أخاه، أحدكم يعري ال: أي 

 .(1)"هذا يف تدخل فال املذمومة، غري األلقاب وأما التنابز، هو
فهذه بعض اآلايت اجلامعة اليت هنت عن األخالق السيئة مجلة، وأما النهي عنها على سبيل 

ل فاآلايت فيها كثرية جداا ال يناسب املقام حصرها، ويكفي أن نعلم أن املساوئ اخللقية التفصي
 :(2)متعددة، وميكن تقسيمها إىل عدة أقسام ابعتبار متعلقها

القسم األول: مساوئ لفظية: وهي املتعلقة ابللسان كالكذب، والغيبة، والنميمة، والسخرية، 
قال تعاىل حمذراا من آاثر اللسان على اإلنسان يف الدنيا واللعن، والسب، والقذف وحنوها، وقد 

 .(3)قَْول  إِاله لَدَْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  ِمنْ  َما يَْلِفظُ واآلخرة:
القسم الثاين: مساوئ مسعية وبصرية: وهي املتعقلة ابلسمع والبصر،كالتجسس، والنظر احملرم 

َوال تَْقُف يتبع نلك من حساب وجزاء فقال تعاىل:وحنومها، وقد حذر هللا تعاىل من خطر اجلوارح وما 

 .(4)َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنه السهْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوال
القسم الثالث: مساوئ عملية: وهي املتعلقة ابجلوارح،وتتمثل يف سلوكيات منحرفة كاألعمال 

زان، والسرقة، وشرب اخلمر ، وقد تكاثرت األدلة الشرعية يف النهي عن هذه األعمال الشركية ، وال
 وبيان سوء عاقبتها.

                                                           

 1115ص تيسري الكرمي الرمحن، ( ابن سعدي، عبد الرمحن1)
 باختصار104-23ص مساوئ األخالقالحازمي، د. خالد بن حامد، ( 2)

 18آية  ة قرسو( 3)

 36آية  سورة اإلسراء( 4)
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القسم الرابع: مساوئ القلبية: وهي االحنرافات املتعلقة ابلقلب ويظهر أثرها على اجلوارح ويف 
القلب حمل مساءلة  السلوك، كالرايء، والكرب، واحلسد، والغضب، وسوء الظن، وحنوها ، وقد تقدم أن

 وجزاء يوم القيامة.
وخلطورة سوء اخللق كان النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم يستعيذ ابهلل تعاىل منه ويسأله سبحانه أن 

 إين اللهم: "فيقول يدعو ولَّى هللا عليه وسلَّم كان:  قال عنه هللا رضي هريرة أيب يصرفه عنه، فعن
 .(1)"القاألخ وسوء والنفاق الشقاق من بك أعون

هِ  َعنْ  ِعاَلَقةَ  ْبنِ  زاَِيدِ  وعن  ِبكَ  أَُعونُ  ِإين ِ  اللَُّهمَّ : "يـَُقولُ  ولَّى هللا عليه وسلَّم النَّيبُّ  َكانَ :  قَالَ  َعمِ 
 .(2)"واألدواء َواأْلَْهَواءِ  َواأْلَْعَمالِ  اأْلَْخاَلقِ  ُمْنَكرَاتِ  ِمنْ 

 القرآن قررها اليت اإلسالمية الشخصية ملمعا عن االحنراف مظاهر من أن لنا ظهر تقدم فمما
 عن ويبعده األخالق، ومكارم األمور معايل على اإلنسان يبين فالقرآن اخللق، سوء هو الكرمي

 ملا ويتهيأ له، تعاىل هللا وضعها اليت اإلنسانية الكرامة حيقق وهبذا األخالق، ومساوئ األمور سفاسف
 .ةاألخروي الكرامة من له تعاىل هللا أعده

                                                           

اْللباني في ضعيف وضعفه (1546حديث) ،2/91باب في االستعاذة ب الصالة،أبو داود كتاأخرجه ( 1)

 116سنن أبي داود ص

  وقال:حديث حسن،(3591حديث) ،5/200أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب دعاء أم سلمة (2)

قوله: )منكرات اْلخالق( أي مساوئ اْلخالق و  ،(1298) صحيح الجامعوصححه اْللباني في 

قوله:)واْلعمال(: مثل: القتل  ورذائلها مثل الحقد والحسد والفحش والجبن واللؤم والكبر وغيرها،

والزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها من منكرات اْلعمال والفواحش، قوله:)واْلهواء(: جمع هوى 

والمقصود هوى النفس وهو ميلها إلى الشهوات وانهماكها فيها، قوله: )واْلدواء(: جمع داء وهي 

 :ه وسلهم يتعوذ منها كالجذام والبرص".)انظراْلسقام المنفرة والمهلكة التي كان النبي صلهى هللا علي

 2/303للصنعاني وسبل السالم(، 2/2525 تحفة األحوذي
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 الفصل الرابع  
 عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي.

 يف ومعامله اإلسالمية الشخصية معامل عن االحنراف أسباب بيان بعض تقدم يف الفصل الثالث
الكرمي، وهذا الفصل يتناول أهم وسائل عالج االحنراف ومظاهره بشيء من االختصار  القرآن

 لإلطالة والتكرار، حيث تقدم نكر بعض هذه الوسائل يف فصول  متقدمة . واإلجياز منعاا 
 املبحث األول 

 العلم النافع
إن أول خطوة يف عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية هو العلم، فالعلم ابهلل تعاىل 

االستقامة على  وأمسائه وووفاته وما ينبغي له، وما ينزه عنه، والعلم بدينه وجزائه من أقوى أسباب
 ال أَنههُ  فَاْعلَمْ :تعاىل الدين، وأعظم سبل اإلانبة والتوبة عند الزيغ والضالل عن نلك السبيل القومي، قال

ُ  إِاله  إِلَهَ   .  (1)َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ َّللاه
 الشرك هو الشر ومدار، والطاعة توحيدال هو اخلري مدار أن علمت إنا: قال الشوكاين:" أي

 ؛ عليه واستمر نلك على اثبت: واملعىن سواه، رب وال غريه، إله ال أنه فاعلم هللا، مبعاوي والعمل
 فاعلمه استدالالا  علمته ما وقيل:، هذا قبل هللا إال إله ال أبنه عاملاا  كان  قد ولَّى هللا عليه وسلَّم ألنه
 .(2)" يقيناا  خرباا 

 ونلك، ابملعلوم العمل وهو العلم طلب عن كناية  فَاْعلَمْ  قوله يف ن عاشور:" فاألمرقال اب
 وإنا، املؤمنون وعلمه نلك علم قد ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب ألن عليه؛ الدوام طلب يف مستعملٌ 

 بعد به األمر فليس النقيض حيتمل ال العلم ألن النفس؛ يف تقرر واحدةا  مرةا  بذلك العلم حصل
ِ   – تعاىل - قوله حنو على فهو الثبات لطلب بل حتصيله لطلب حصوله يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِالله

 .(3) َوَرُسوِلهِ 
ولَّى  النيب علمه قد كان  إن نلك جتديد لطلب فهو  َواْستَْغِفْر ِلذَْنبِكَ  قوله: يف األمر وأما

 .قبل من فعله يكن مل إن حتصيله لطلب هو أو، وعمله قبل من هللا عليه وسلَّم
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 قال.  َواْستَْغِفْر ِلذَْنبِكَ  قوله: يف ابلعمل األمر قبل ابلعلم هنا أمر أن القرآنية اللطائف ومن
ُ  إِاله  إِلَهَ  ال أَنههُ  فَاْعلَمْ  به: بدأ حني قوله تسمع أمل: العلم فضل عن سئل ملا عيينة ابن  َواْستَْغِفرْ َّللاه

(1)وحيحه من العلم كتاب  يف البخاري وترجم. ِلذَْنبِكَ 
 هللا لقول والعمل القول قبل العلم ابب 

ُ  إِاله  إِلَهَ  ال أَنههُ  فَاْعلَمْ  تعاىل:  .(2)ابلعلم" فبدأ  َّللاه

 -هللا بتوحيد العلم وهو- به هللا أمر الذي العلم قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"وهذا
، لك  على عني فرض  إىل والطريق. نلك إىل مضطرٌ  كلٌ   بل كان،  من كائناا   أحد ، عن يسقط ال إنسان 
 : أمور هو إال إله ال أبنه العلم

 فإهنا وجاللته، وعظمته كماله  على الدالة وأفعاله ووفاته، أمسائه تدبر: أعظمها بل أحدها
 .ومجال   وجالل   وجمد   محد   كل  له الذي الكامل للرب والتعبد له، التأله يف اجلهد بذل توجب

 .ابأللوهية املنفرد أنه بذلك فيعلم والتدبري، ابخللق املنفرد تعاىل أبنه العلم: الثاين
 تعلق يوجب نلك فإن والدنيوية، الدينية والباطنة، الظاهرة ابلنعم املنفرد أبنه العلم: الثالث

 .له شريك ال وحده له والتأله وحمبته، به القلب
 ومن العاجلة، والنعم النصر من بتوحيده القائمني ألوليائه الثواب من ونسمعه نراه ما: الرابع

 .كلها  للعبادة املستحق وحده تعاىل أبنه العلم، إىل داع   هذا فإن به، املشركني ألعدائه عقوبته
 من انقصة وأهنا آهلة، واختذت هللا، مع عبدت اليت واألنداد األواثن أوواف معرفة: اخلامس

 نشوراا، وال حياةا  وال مواتا  وال ضراا، وال نفعاا  لعابديها وال لنفسها متلك ال ابلذات، فقرية ه،الوجو  مجيع
 يوجب بذلك العلم فإن شر ، دفع أو خري   جلب من نرة ، مبثقال ينفعوهنم وال عبدهم، من ينصرون وال

 .سواه ما إهلية وبطالن هو إال إله ال أبنه العلم
 .عليه وتواطؤها نلك، ىعل هللا كتب  اتفاق: السادس
 وهم- وعلماا  ووواابا، ورأايا  وعقوالا  أخالقاا  اخلليقة أكمل هم الذين اخللق، خواص أن: السابع

 .بذلك هلل شهدوا قد -الرابنيون والعلماء واألنبياء الرسل
 يوتناد داللة ، أعظم التوحيد على تدل اليت والنفسية، اآلفاقية األدلة من هللا أقامه ما: الثامن

 .خلقه وغرائب حكمته، وبديع ونعته، لطائف من أودعها مبا حاهلا بلسان عليه
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 وأعادها كتابه  يف وأبداها هللا، إال إله ال أنه إىل هبا اخللق دعوة من هللا أكثر اليت الطرق فهذه
 وتواطأت اجتمعت إنا فكيف بذلك، وعلمٌ  يقنيٌ  عنده يكون أن بد ال بعضها، يف العبد أتمل عند
، كل  من التوحيد أدلة وقامت قت،واتف  العبد، قلب يف بذلك والعلم اإلميان يرسخ فهناك جانب 

 إال -والشبه الباطل تكرر على- يزداد وال واخلياالت، الشبه تزلزله ال الرواسي، كاجلبال  يكون حبيث
 .وكماالا  منواا 

 يف والتأمل العظيم، آنالقر  هذا تدبر ــ وهو الكبري واألمر العظيم، الدليل إىل نظرت وإن هذا،
 .(1)غريه" يف حيصل ال ما ومجله تفاويله من به وحيصل ابلتوحيد العلم إىل األعظم الباب آايته ــ فإنه

 آيَاتٌ  ُهوَ  بَلْ  : تعاىل فقال اجلهل، هو واجلحود والكفر الظلم سبب أن تعاىل هللا بنيَّ  ولقد

 .(2) الظهاِلُمونَ  إِاله  بِآيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما مَ اْلِعلْ  أُوتُوا الهِذينَ  ُصدُورِ  فِي بَيِِّنَاتٌ 
، ال بيناتٌ  آايتٌ  القرآن هذا بل: قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" أي  ودور يف خفيات 

 .منهم والكمل منهم، األلباب وأولو وعقالؤهم، اخللق، سادة وهم العلم أوتوا الذين
 ال غريهم وإنكار غريهم، على حجةا  كانوا  ء،هؤال أمثال ودور يف بينات   آايت   كان  فإنا

 إال جيحدها ال ألنه ؛ َوَما يَْجَحدُ بِآيَاتِنَا إاِله الظهاِلُمونَ  : قال وهلذا ظلماا، إال نلك يكون وال يضر،
، بغري تكلم جاهلٌ   متجاهلٌ  وإما حقيقته، على معرفته من متمكنٌ  وهو العلم، أبهل يقتد ومل علم 
 .(3)فخالفه" ودقه وعرف انده،فع حقٌ  أنه عرف

 أُوتُوا الهِذينَ  َويََرى : تعاىل فقال احلق، إىل اهلداية سبب العلم أن أيضا -وجل عز- وبنيَّ 

بِِّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  الهِذي اْلِعْلمَ    .(4) اْلَحِميدِ  اْلعَِزيزِ  ِصَراطِ  إِلَى َويَْهِدي اْلَحقه  ُهوَ  ره
 .(5)هللا" دين هو الذي اإلسالم طريق إىل القرآن ييهد قال القرطيب:" أي:

 يدل منهم نلك إن: أي اآلايت يف سعوا الذين يقوله ما لدفع مستأنفٌ  قال الشوكاين:" كالمٌ 
  القرآن. شأن يف العلم أهل يعلمه ملا خمالفون ألهنم؛ جهلهم على
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 يهدي أنه واملراد، هخلق عند احلميد ملكه يف العزيز طريق إىل ويهدي: أي الطريق والصراط
 .(1)" التوحيد وهو هللا دين إىل

 آفات النفس البشرية هو العلم ابآلايت الكونية والشرعية كما قال لعالج سبب   أعظم إن
 َشْيء   ُكلِِّ  َعلَى أَنههُ  بِِّكَ بِرَ  يَْكفِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنههُ  لَُهمْ  يَتَبَيهنَ  َحتهى أَنفُِسِهمْ  َوفِي اآْلفَاقِ  فِي آيَاتِنَا َسنُِريِهمْ : ﴿ تعاىل

 .(2)﴾ َشِهيدٌ 
 عن اخلارجة الدالئل يشمل ما آيَاتِنَا َسنُِريِهمْ قوله: يف ابآلايت فاملراد قال ابن عاشور:"

 إايهم نصحها ويبني أخبارها يصدق ما رؤية رؤيتها معىن مجلة من فإن القرآن آايت يشمل وما القرآن
 .(3)" خرةواآل الدنيا خري إىل بدعوهتا

 إعجازه، إىل فيهدوا املقصود إىل ليؤدي النظر على وقال األلوسي مبيناا أن اآلية فيها:" احلث
 يدي على تعاىل هللا أجرى مبا اآلايت وفسر الفوز، كل  ويفوزوا مبقتضاه، ويعملوا به، جاء مبا ويؤمنوا

 الدالة الفتوحات من عنهم تعاىل هللا رضي وأوحاهبم خلفائه أيدي وعلى ولَّى هللا عليه وسلَّم نبيه
 بفتحتني وأفق بضمتني أفق الواحد النواحي، واآلفاق: وحزبه، الباطل ووهن وأهله، اإلسالم قوة على

 هذه أن وفيه وجنوهبا، ومشاهلا ومغارهبا األرض مشارق من عموماا  النواحي يف آايتنا أي: سنريهم
 عطف من وهو خصوواا، العرب بالد يف أنفسهم ويف بةٌ ري حوهلا حيوم ال حقٌ  حمالة، ال كائنةٌ   اإلرادة
 داللته وحتقيق النصر، نلك متكني من خيفى ال ما املنزل إىل عنها العدول ويف مالئكته، على جربيل
 إىل ابلنسبة فتحاا  كونه  كان  وإن األنفس إىل ابلنسبة آية كونه  أن وإظهار إثباته، املطلوب حقية على

 من وال يديه بني من الباطل أيتيه ال الذي احلق هو القرآن أي أنه هلم يظهر يتبني حىت والبلدة األرض
 وكانوا حاملوه نصر فلهذا وشهادة، غيب كل  على املطلع تعاىل، هللا عند من كله  احلق فهو خلفه،
 .(4)وقدراا " جاللةا  خيفى ال ما الفخامة من التعريف ويف حمقني،
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يعلم اإلنسان عظمة ربه، وحقارة نفسه، وفداحة  فالعلم أول مراحل عالج االحنراف؛ أبن
ننبه، وسوء عاقبته، فيحمله نلك على استدراك خطئه، والعمل على جناته، ابالستغفار واالستقامة 

 ولزوم الطاعة واحلذر من املعصية وأسباب الضالل.
 املبحث الثاين 

  والرتهيب الرتغيب 
ن معامل الشخصية اإلسالمية أسلوب الرتغيب من أساليب القرآن الكرمي يف معاجلة االحنراف ع

فهما من أقوى احلوافز البشرية لالمتثال  والعقاب، حقيقة الثواب على والرتهيب، ونلك العتماده
 وعدم العصيان، فاإلنسان دائماا ما يسعى يف  جلب منافعه، ودفع مكروهاته وما يضره.

ائل القرآن الكرمي يف الرتبية وأسلوب الرتغيب والرتهيب، والوعد والوعيد من أبرز وس
عادة هذا الكتاب اجمليد من مداواة النفوس واإلوالح وهتذيب النفوس وتزكيتها، قال ابن عاشور:"

 .(1)"مبزيج الرتغيب والرتهيب
 تعاىل قال كما  القرآن، يف والرتهيب الرتغيب بني تعاىل هللا يقرن ما كثرياا   أنه كثري  ابن ويذكر

ِحيمٌ  :السورة هذه آخر يف َوإِنه َربهَك لَذُو َمْغِفَرة  ِلِّلنهاِس  وقال: ،(2) إِنه َربهَك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنههُ لَغَفُوٌر ره

ِحيمُ  تعاىل: ، وقال(3)َوإِنه َربهَك لََشِديدُ اْلِعقَاِب  َعلَىَٰ ُظْلِمِهمْ  ذَابِي َوأَنه عَ  * نَبِِّْئ ِعبَاِدي أَنِِّي أَنَا اْلغَفُوُر الره

إِنه بَْطَش  تعاىل: ، وقال(5) َغافِِر الذهنِب َوقَابِِل التهْوِب َشِديِد اْلِعقَابِ  تعاىل: ، وقال(4)ُهَو اْلعَذَاُب اْْلَِليُم 

(6) َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَودُودُ  * إِنههُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ *  َربَِِّك لََشِديدٌ 
 .(7)جداا" كثرية  هذا يف واآلايت 

 إليه عباده يدعو فتارةا ، والرتهيب الرتغيب على املشتملة اآلايت من نلك وقال أيضا:" وغري
 والقيامة وعذاهبا وأنكاهلا النار ونكر ابلرهبة إليه يدعوهم واترةا ، لديه فيما والرتغيب اجلنة ووفة ابلرغبة
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 هنى عنه ما وترك، أمر فيما أطاعه ممن هللا جعلنا. حبسبه كل    يف لينجع وهبذا هبذا واترةا ، وأهواهلا
 .وهابٌ  كرميٌ   جوادٌ ، الدعاء مسيع جميبٌ  قريبٌ  إنه، أخرب فيما وودقه، وزجر

 هللا عند ما املؤمن يعلم لو: " قال ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .(1)جنته أحٌد" من قنط ما الرمحة من هللا عند ما الكافر يعلم ولو أحٌد، جبنته طمع ما العقوبة من

 بكر أبو خطبنا: قال عكيم بن هللا عبد وأووى بذلك أبو بكر الصديق رضي هللا َعنه، فعن
 ابلرهبة، الرغبة ختلطوا وأن أهٌل، له هو مبا عليه تثنوا وأن هللا، بتقوى أوويكم فإين بعد أما ":فقال

إِنهُهْم َكانُوا :فقال بيته أهل وعلى رايزك على أثىن هللا فإن، ابملسألة اإلحلاف وجتمعوا

 .(2)"(3) َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعينَ  اْلَخْيَراِت َويَدُْعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا فِي يَُساِرُعونَ 
 الرتغيب، بني ليجمع املؤمنني؛ جبزاء عقبه الكافرين، جزاء تعاىل نكر ملا" وقال الشوكاين:"

 .(4)"العزيز كتابه  يف سبحانه عادته هي ماك  والوعيد، والوعد، والرتهيب،
 :يف اللغة املسألة األوىل:تعريف الرتغيب

 .(5)فيه والطمع عليه واحلرص،الشي هو طلب الرتغيب
 : االصطالح يفاملسألة الثانية تعريف الرتغيب 

 .(6)عليه والثبات احلق وقبول، االستجابة إىل املدعو يشوق ما كلهو  
 :يف اللغة الرتهيب ة: تعريفاملسألة الثالث

 .(7)والفزع اخلوفهو  الرتهيب
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 437ص  أصول الدعوةزيدان، د. عبد الكريم، ( 6)

 مادة)رهب( 1/436 لسان العربمادة)رهب(، ابن منظور، 2/447البن فارس  معجم مقاييس اللغة( 7)
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 :االصطالح يف املسألة الرابعة: تعريف الرتهيب
 بعد عليه الثبات عدم أو احلق رفض االستجابة، أو عدم من وحيذره املدعو خييف ما كلهو  

 .(1)قبوله
 : الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكرمي:اخلامسةاملسألة 

إِنه َربهَك َسِريُع  : تعاىل قوله بني الرتغيب والرتهيب يف موضع  واحد  حنوقد جيمع هللا تعاىل 

ِحيمٌ   .(2) اْلِعقَاِب َوإِنههُ لَغَفُوٌر ره
 لغفورٌ  وإنه رسله، وخالف عصاه ممن سريعٌ  وعقابه حسابه أن وترغيٌب، قال ابن كثري:"ترهيبٌ 

 .(3)" وطلب خري من به جاءوا فيما رسله واتبع وااله ملن  رحيمٌ 
 .(4) َوإِنه َربهَك لََشِديدُ اْلِعقَابِ  َوإِنه َربهَك لَذُو َمْغِفَرة  ِلِّلنهاِس َعلَىَٰ ُظْلِمِهمْ  : سبحانه وقوله 

 وأنه، ظلمهم على للناس مغفرة   نو أنه الكرمية اآلية هذه يف وعال جل قال الشنقيطي:" بني
 عقابه من خوفهم ويشتد، فضله يف الناس رجاء ظمليع والوعيد الوعد بني فجمع، العقاب شديد
 والطمع اخلوف فاجتماع، الضر ودفع النفع جلب يف حمصورة العقالء مطامع ألن؛  الشديد وعذابه
 .(5)للطاعة" أدعى

 .(6) َغافِِر الذهنِب َوقَابِِل التهْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطهْولِ  : وجل عز وقوله
 وني التوب وقابل الذنب غافر)  ونكر، العليم كالعزيز  اجلليل لالسم قال األلوسي:"وفاتٌ 

 الكتاب تنزيل من املقصود على للحث واجملموع للرتهيب،  َشِديِد اْلِعقَابِ   ونكر للرتغيب،(  الطول
 .(7)تعاىل" هللا على واإلقبال سوامها مبا لإلميان املستلزم ابلبعث واإلميان التوحيد من بعد املذكور وهو

                                                           

 437ص  أصول الدعوة زيدان، د. عبد الكريم،( 1)

 165آية  سورة اْلنعام( 2)

 2/200 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)

 6آية  الرعد سورة( 4)

 3/69 أضواء البيانالشنقيطي، ( 5)

 3آية  سورة غافر( 6)

 24/396 روح المعانياْللوسي، ( 7)
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َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنهات  تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر  :وقال هللا تعاىل ِ َوَمن يُِطعِ َّللاه تِْلَك ُحدُودُ َّللاه

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم  َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَده ُحدُودَهُ يُْدِخْلهُ نَارً  *َخاِلِديَن فِيَها َوذََٰ ا َخاِلدًا فِيَها َولَهُ َعذَاٌب َوَمن يَْعِص َّللاه

ِهيٌن   .(1)مُّ
 يف طاعته أهل لفريق فقال منهم، فريق   لكل أعد عما - ثناؤه جل - قال الطربي:" أخرب

َ َوَرُسولَهُ  نلك  املواريث قسمة يف له حده ما إىل واالنتهاء به، أمره مبا العمل يف  َوَمن يُِطعِ َّللاه
 بساتني: يعين  يُْدِخْلهُ َجنهات  تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهارُ   وغريه نلك يف عنه هناه ما وجيتنب، وغريها
 وال فيها ميوتون ال أبداا  فيها ابقني: يقول  َخاِلِديَن فِيَها  األهنار وأشجارها غروسها حتت من جتري
 .(2)" منها خيرجون وال، يفنون

 قسمة من به أمراه مبا العمل يف ورسوله هللا يعص ومن وأما الفريق اآلخر فقال الطربي:"
 عنه هنياه ما إىل أمرمها خمالفاا ، هللا فرائض من نلك وغري بينهم نلك بقسمة أمراه ما على املواريث

 َُويَتَعَده ُحدُودَه هناه ما إىل معصيته، وبني بينها فاولةا  تعاىل جعلها اليت طاعته فصول ويتجاوز: يقول 
 ابقياا : يقول فيها، خالداا  انراا  يدخله حدوده من نلك وغري ورثتهم بني مواتهم تركات قسمة من عنه
ِهينٌ   أبداا  منها خيرج وال ميوت ال أبداا  فيها  له خمز  ، به عذب من مذل عذابٌ  وله: يعين َولَهُ َعذَاٌب مُّ

"(3). 
 وقد يفرد هللا سبحانه آايت الرتغيب يف مواضع منفردة عن الرتهيب:

 الرتغيب يف مصاحل الدنيا قبل اآلخرة، وفيه آايٌت كثريٌة، منها:فمن نلك 
فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن  :لقومه السالم عليه نوح   قول عن حكايةٌ  تعاىل قال

 .(4)عَْل لَُكْم َجنهات  َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاًراَويُْمِدْدُكْم بِأَْمَوال  َوبَنِيَن َويَجْ  * يُْرِسِل السهَماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا * َغفهاًرا
 من عليه أنتم ما اتركوا: أي  فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربهُكمْ  قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" 

 ،الذنوب مبغفرة فرغبهم واستغفر، اتب ملن املغفرة كثري   إِنههُ َكاَن َغفهاًرا .منها هللا واستغفروا الذنوب،
 .العقاب واندفاع الثواب، حصول من عليها يرتتب وما

                                                           

 14-13اآليات سورة النساء( 1)

 8/71 جامع البيانالطبري، ( 2)

 المرجع السابق( 3)

 11-10اآليات  سورة نوح( 4)
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 متتابعاا، مطراا : أي   يُْرِسِل السهَماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا :فقال العاجل، الدنيا خبري أيضا، ورغبهم
 .والعباد البالد وحييي والوهاد، الشعاب يروي

  ََويُْمِدْدُكْم بِأَْمَوال  َوبَنِين  وأوالدكم، الدنيا من تطلبون ما هبا تدركون اليت أموالكم يكثر: أي 
 َويَْجعَْل لَُكْم َجنهات  َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاًرا  (1)ومطالبها" الدنيا لذات من يكون ما أبلغ من وهذا. 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ  : تعاىل وقال ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصه اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف  فِي َوَعدَ َّللاه

ِّلَنهُهم ِمن الهِذينَ   .(2)بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ِمِّن قَْبِلِهْم َولَيَُمِكِّنَنه لَُهْم ِدينَُهُم الهِذي اْرتََضىَٰ لَُهْم َولَيُبَِد
 للقوة سبب الصاحل والعلم، به ابإلميان هللا طاعة أن على تدل واآلايت قال الشنقيطي:"

ْستَْضعَفُونَ  :تعاىل كقوله؛  الكلمة ونفون األرض يف االستخالفو  اْلَْرِض  فِي َواْذُكُرواْ إِْذ أَنتُْم قَِليٌل مُّ

 .(4)" اآلايت من نلك غري إىل (3) تََخافُوَن أَن يَتََخطهفَُكُم النهاُس فَآَواُكْم َوأَيهدَُكم بِنَْصِرهِ 
ً  َعِملَ  َمنْ تعاىل: قال ن َصاِلحا  أَْجَرُهم ُهمْ  َولَنَْجِزيَنه  َطيِِّبَةً  َحيَاةً  فلتحيينه ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنثَى أَوْ  ذََكر   مِِّ

 .(5) يَْعَملُونَ  َكانُواْ  َما بِأَْحَسنِ 
 تعاىل هللا لكتاب املتابع العمل وهو - واحلاا  عمل ملن تعاىل هللا من وعدٌ  قال ابن كثري:" هذا

 مشروعٌ  به املأمور العمل هذا وإن، ورسوله ابهلل مؤمنٌ  وقلبه، آدم بين من أنثى أو نكر   من نبيه وسنة
 واحلياة.اآلخرة الدار يف عمله ما أبحسن جيزيه وأن الدنيا، يف طيبةا  حياةا  هللا حيييه أبن - هللا عند من

 .(6)" كانت  جهة   أي من الراحة وجوه تشمل الطيبة
 .(7)لََشِديدٌ  َعذَابِي إِنه  َكفَْرتُمْ  َولَئِن ْلَِزيدَنهُكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِن َربُُّكمْ  تَأَذهنَ  َوإِذْ وقال سبحانه

 أايديه يف ألزيدنكم وهناكم، أمركم إايه فيما بطاعتكم ربكم، شكرمت لئن: قال الطربي:" يقول
 .(8)عليكم" ونعمه عندكم

                                                           

 1239ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 55آبة  رة النورسو( 2)

   26 آية  سورة اْلنفال( 3)

 6/246 أضواء البيانالشنقيطي، ( 4)

 97آية  سورة النحل( 5)

 2/585 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 6)

 7آية  سورة إبراهيم( 7)

   16/527 جامع البيانالطبري، ( 8)
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 ومن نلك الرتغيب يف ما عند هللا تعاىل يف اآلخرة، وفيه آايت كثرية، منها:
اِلَحاِت َجنهات  تَْجِري قال سبحانه: َ يُْدِخُل الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه َوالهِذيَن  تَْحتَِها اْْلَْنَهارُ  ِمن إِنه َّللاه

 . (1)َكفَُروا يَتََمتهعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْْلَْنعَاُم َوالنهاُر َمثًْوى لهُهمْ 
 الدنيا، يف الكافرين رزق وعن اآلخرة، يف املؤمنني حال تتكلم:" عن قال ابن عاشور أن اآلية

 الكافرين أعطاه ما وأن الدنيا، يف النصر بعد اخلالد النعيم يعطيهم أن املؤمنني واليته من أن هللا فبني
، األنعام كحظ  ومتتعٌ  أكلٌ  الدنيا من فحظهم اإلميان، فهم من مسلوبون ألهنم به عربة ال الدنيا يف
 .(2)العذاب" اخللود عامل يف عاقبتهمو 

 :يف مواضع عن الرتغيب، فمن نلك وقد يفرد آايت الرتهيب
ُ  :تعاىل قوله من حلول عقوبة هللا الشديدة على املخالفني كما يف الرتهيب َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاه

ا تََرَك َعلَْيَها  .(3)دَابهة   ِمن النهاَس بُِظْلِمِهم مه
 ابلعقوبة اخللق عاجل لو أنه: الكرمية اآلية هذه يف - وعال جل - " نكرقال الشنقيطي:

 فوات خياف من شأن من العجلة ألن؛ ابلعقوبة يعجل ال حليمٌ  ولكنه األرض، يف من مجيع ألهلك
 كقوله؛   املوضع هذا غري يف املعىن هذا ونكر. أراده شيءٌ  يفوته ال واألرض السماوات ورب، الفروة

ُ النهاَس بَِما َكَسبُوا َما تََركَ  ": فاطر " سورة آخر يف  ،(4)اآلية  دَابهة   ِمن َظْهِرَها َعلَىَٰ  َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاه
ْحَمةِ  :وقوله َل لَُهُم اْلعَذَابَ  َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الره  :بقوله وأشار ،(5) اآلية  لَْو يَُؤاِخذُُهم بَِما َكَسبُوا لَعَجه
ِكن ُرُهمْ يُ  َولََٰ َسمًّى إِلَىَٰ أََجل   َؤِخِّ ؛   املوضع هذا غري يف نلك وبني. يهمل وال ميهل تعاىل أنه إىل (6) مُّ

ُرُهْم ِليَْوم  تَْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصارُ  :كقوله ا يَْعَمُل الظهاِلُموَن إِنهَما يَُؤِخِّ َ َغافاِلً َعمه  :وقوله ،(7)َواَل تَْحَسبَنه َّللاه
ى لهَجاَءُهُم اْلعَذَابُ َولَْواَل أَ  َسمًّ  .(8)"(1) َجٌل مُّ

                                                           

 12آية  سورة محمد( 1)

 27/89 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 2)

 61آية  سورة النحل (3)

 45آية  سورة فاطر( 4)

 58آية  سورة الكهف( 5)

 61آية  سورة النحل( 6)

 42آية  سورة إبراهيم( 7)

 53آية  سورة العنكبوت( 8)
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إِنه بَْطَش َربَِِّك  : سبحانه ومن الرتهيب التخويف من شدة بطشه تعاىل كما يف قوله

 .(2)لََشِديدٌ 
 لشديدٌ  أمره وخالفوا رسله كذبوا  الذين أعدائه من وانتقامه بطشه إن أي: قال ابن كثري:"

 أقرب، هو أو البصر ملح مثل يف يشاء كما  كان  شاء ما الذي املتني لقوةا نو تعاىل فإنه قوٌي، عظيمٌ 
 ممانع   بال بدأه كما  يعيده مث اخللق يبدئ التامة وقدرته قوته من أي: إِنههُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ  قال: وهلذا

 أي من الذنب كان  لوو  لديه وخضع إليه اتب من ننب يغفر أي:  َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَودُودُ  مدافع   وال
 .(3)كان"  شيء  

 ِمن أَْهلَْكنَا َوَكمْ  تعاىل: قال ومن الرتهيب التخويف بضرب األمثال من القرى اهلالكة كما

ن تُْسَكن لَمْ  َمَساِكنُُهمْ  فَتِْلكَ  َمِعيَشتََها بَِطَرتْ  قَْريَة    .(4) اْلَواِرثِينَ  نَْحنُ  َوُكنها قَِليالً  إاِله  بَْعِدِهمْ  مِِّ
 العيش وخفض األمن يف هؤالء كحال  حاهلم كانت  قرية أهل من وكثرياا  قال األلوسي:" أي:

 اليت مساكنهم فتلك دايرهم، وخربنا عليهم فدمران النعمة حبق يقوموا ومل واغرتوا بطروا حىت والدعة،
 .(5)كوهنا"  حال ظلموا مبا خاوية مثود كحجر  أسفاركم يف عليها مترون

ا َظلَُمواوَ  : سبحانه وقال  .(6) تِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاُهْم لَمه
 أهلها أهلكنا األيكة وأوحاب ومثود عاد من القرى وتلك: نكره تعاىل يقول قال الطربي:"

 جاءهم بلغوه حني وأجالا  ميقااتا  يعين (7) َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعدًا وآايته، ابهلل فكفروا، ظلموا ملا
 بك يؤمنون ال الذين حممد اي قومك من املشركني هلؤالء جعلنا فكذلك: يقول به، ناهمفأهلك عذاب

 .(8)" ضرابئهم من قبلهم من خلوا الذين يف سنتنا أهلكناهم املوعد نلك جاءهم إنا موعداا، أبداا 

                                                                                                                                                                                     

 3/263 أضواء البيانالشنقيطي، ( 1)

 12آية  سورة البروج( 2)

 4/497 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)

 58آية  سورة القصص( 4)

 21/411 روح المعانيْللوسي، ا( 5)

 59آية  سورة الكهف( 6)

  59آية  سورة الكهف (7)

 18/54 جامع البيانالطبري، ( 8)
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وخالوة ما تقدم أن من أساليب عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية الرتغيب 
الوعد والوعيد، حلمل الناس على االستجابة هلل ورسوله، وامتثال أمره ودينه، والرغبة يف والرتهيب، و 

فضله وجنته، واخلوف من غضبه وانره، فإن كثرياا من الناس يستقيم على اجلادة رغبة يف الثواب 
يف القرآن اجلزيل، وكثري منهم ال حيمله على االستقامة إال الوعيد والتهديد الشديد، فجمع هللا تعاىل 

الكرمي ما يناسب فطر الناس ومقاودهم؛ ليقطع العذر، ويقيم احلجة، وال يرتك ملكلف عذراا يوم 
ةُ  قُْل فَِللههِ يلقاه قال سبحانه: (1) اْلبَاِلغَةُ  اْلُحجه

 والرسول ابلكتاب خلقه على قال البغوي:"التامة 
 .(3)" فيها نظر عمن الشك وتزيل، احملجوج عذر تقطع اليت ، وقال القرطيب:" أي:(2)والبيان"
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يعاجل القرآن الكرمي االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية بدعوة املذنبني واملنحرفني إىل 
والندم، العودة إىل ظالل الطاعة، وموارد االستقامة ابلتوبة واإلانبة، واللجوء إىل هللا تعاىل ابالستغفار 

وطلب العفو واملغفرة، ومالزمة الطاعة والصالح، ليتجاوز عن زالهتم، ويعفو عن أخطائهم، ويبدل 
 سيئاهتم حسنات، وهللا نو الفضل العظيم.

 املقامات وأول اإلسالمية، األوامر أهم حيث كانت كثري،  التوبة يف قال األلوسي:"والكالم
، وسيتناول هذا املبحث جانباا من التوبة (1)الواولني" ابب ومفتاح السالكني، طريق ومبدأ اإلميانية،

واالستغفار على سبيل االختصار للتنبيه على منهج القرآن الكرمي يف معاجلة مظاهر االحنراف عن 
 معامل الشخصية اإلسالمية من خالل املسائل اآلتية:

 :يف اللغة املسألة األوىل: تعريف التوبة
التاء والواء والباء تدل على الرجوع، ، ومادة هذا الفعل وهي التوبة مصدر الفعل اتب يتوب

ه، يتوب إىل هللا توابا وتوبةا ومتاابا، فهو اتئب. فالتوبة الرجوع من رجع عن أي: من ننبه،اتب  :يقال
 .(2)الذنب

 : تعريف التوبة يف االصطالح:املسألة الثانية
 لقبحه الذنب ترك: الشرع يف توبةقال الراغب:"التوب: ترك الذنب على أمجل الوجوه، وال

 األعمال من يتدارك أن أمكنه ما وتدارك املعاودة، ترك على والعزمية منه فرط ما على والندم
 .(3)ابإلعادة"

 بكل القيام مث القلب، عن اإلورار عقدة حبل هللا إىل الرجوع هي "التوبة:اجلرجاين وقال
 .(4)حقوق الرب"

قالع على ما سلف منه يف املاضي، واإل وبة: هي الندمتقيقة القال ابن القيم رمحه هللا: "حو 
 .(5) احلال، والعزم على أن ال يعاوده يف املستقبل"يفعنه 

                                                           

 28/471 روح المعانياْللوسي،  (1)

 1/233، مادة)توب( لسان العرب، وابن منظور، 1/357مادة )توب( مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)

 169مادة)توب( ص مفردات ألفاظ القرآناْلصفهاني، ( 3)
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 199/ 1 مدارج السالكينابن القيم،  (5)



 

326 
 

ا وابطناا را ل:"التوبة هي الرجوع مما يكرهه اَّللَّ ظاهو قيذهب رمحه هللا إىل معىن أوسع للتوبة فيو 
 .(1)"إىل ما حيبه ظَاِهراا َواَبِطناا

 :يف اللغة : تعريف االستغفارةاملسألة الثالث
 .(2)االستغفار يف اللغة: هو طلب املغفرة، وأول الغفر التغطية والسرت

 يف االصطالح: تعريف االستغفار  :الرابعةاملسألة 
 .(3)طلب نلك ـــ أي املغفرة ــ ابملقال والفعالهو 

 ومقرون مفرد،: نوعان فهو راالستغفا قال ابن القيم مبينا العالقة بني التوبة واالستغفار:" وأما
يُْرِسِل السهَماء َعلَْيُكم . اْستَْغِفُروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن َغفهاًرا لقومه: السالم عليه نوح كقول:  فاملفرد ابلتوبة،

ْدَراًرا  .(4) ِمِّ
 حمو وهو، هللا من املغفرة طلب تضمنه مع، بعينها التوبة هو بل كالتوبة،  املفرد فاالستغفار

 له يغفر من على يسرت هللا فإن، السرت أهنا الناس بعض ظنه كما  ال، شره ووقاية، أثره وإزالة لذنب،ا
 .ابللزوم وإما ابلتضمن إما عليه فداللتها، جزؤه أو مسماها الزم السرت ولكن له، يغفر ال ومن

: توبةوال مضى، ما شر وقاية طلب: فاالستغفار ابألخرى، اللفظتني إحدى اقرتان عند وأما
 .أعماله سيئات من املستقبل يف خيافه ما شر وقاية وطلب الرجوع

، وقوعه خياف وننب، شره وقاية طلب: منه فاالستغفار، مضى قد ننب: ننبان فهاهنا
 ورجوع، مضى ما شر ليقيه إليه رجوع النوعني يتناول هللا إىل والرجوع، يفعله ال أن على العزم: فالتوبة

 .(5)" أعماله وسيئات نفسه شر من قبليست ما شر ليقيه إليه
 

 : حكم التوبة:اخلامسةاملسألة 
ِ تَْوبَةً نَُصوًحا: مسلم قال تعاىل التوبة واجبة على كل  .(6)يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاه

                                                           

 1/312المرجع السابق( 1)

 5/25مادة)غفر(  لسان العربابن منظور، ( 2)

 609مادة)غفر( ص  ت ألفاظ القرآنمفردااْلصفهاني، ( 3)

 11 - 10اآليات  سورة نوح( 4)

 باختصار 1/307 مدارج السالكينابن القيم، ( 5)

 8 آبة  سورة التِّحـْـريم (6)
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 .(1)األزمان" وكل األحوال كل  يف األعيان على فرض وهي ابلتوبة، قال القرطيب:" أمر
 األولني على واجبة وهي توبة، من عبد لكل "البد:تيمية ابن اإلسالم شيخ قالو 
 .(2)واآلخرين"

 :(3): شروط التوبة املسألة السادسة
 التوبة النصوح هي اليت اجتمع فيها مخسة شروط:

 األول: اإلخالص هلل تعاىل؛ أبن يقصد هبا وجه هللا تعاىل وثوابه والنجاة من عذابه.
 على فعل املعصية؛ حبيث حيزن على فعلها ويتمىن أنه مل يفعلها.الثاين: الندم 

الثالث:اإلقالع عن املعصية فوراا؛ فإن كانت يف حق هللا تعاىل: تركها إن كانت يف فعل حمرم، 
وابدر بفعلها إن كانت ترك واجب، وإن كانت يف حق خملوق: ابدر ابلتخلص منها إما بردها إليه أو 

 منها. طلب السماح له وحتليله
 الرابع: العزم على أن اليعود إىل تلك املعصية يف املستقبل.

تكون التوبة قبل فوات قبوهلا؛ إما حبضور األجل أو بطلوع الشمس من  اخلامس: أن ال
اْلَمْوُت قَاَل إِنِِّي تُْبُت  َولَْيَسِت التهْوبَةُ ِللهِذيَن يَْعَملُوَن السهيِِّئَاِت َحتهى إِذَا َحَضَر أََحدَُهمُ مغرهبا؛ قال هللا تعاىل: 

 .(4)اآْلنَ 
من اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا؛ اتب هللا وقال النيب ولَّى هللا عليه وسلَّم:"

 .(5)"عليه
 

 يستحق منه، وال يتاب ما أجناس يف نكر ابن القيم يف كتابه النفيس)مدارج السالكني( فصالا 
 .منها يتخلص حىت التائب اسم العبد

                                                           

 18/197،الجامعالقرطبي، ( 1)

 10/316ابن تيمية، مجموع الفتاوى( 2)

البن  مدارج السالكين، 7ص ةالتوبالثاني في باب الللنووي، رياض الصالحينانظر شروط التوبة ( 3)

 1/305القيم

 18آية  سورة النساء (4)

 ( 2703، حديث)685،صكتاب الذكر والدعاء والتوبة،باب استحباب االستغفار أخرجه مسلم (5)
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 الكفر،: احملرمات أجناس هي، وجل عز هللا كتاب  يف مذكورة جنساا  عشر اثنا "وهيوقال:
 على والقول والبغي، واملنكر،، والفحشاء، والعدوان، واإلمث، والعصيان، والفسوق، والنفاق، والشرك

 .املؤمنني سبيل غري واتباع، علم بال هللا
 أتباع إال أبسرهم العامل انتهاء إليهاو ، هللا حرم ما كل  مدار عليها جنساا  عشر االثنا فهذه

 يعلم وقد، منها واحدة أو، وأقلها أكثرها الرجل يف يكون وقد، عليهم وسالمه هللا ولوات، الرسل
 .يعلم ال وقد، نلك

 التخلص ميكن وإمنا، مواقعتها من والتحرز والتحصن، منها ابلتخلص هي النصوح فالتوبة
 .(1)" عرفها ملن منها

 سة: التوبة واالستغفار يف القرآن الكرمي:داملسألة السا
وقد عاجل القرآن الكرمي االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية ابحلث على التوبة واإلانبة، 
ونلك أبساليب متنوعة، ليحمل أوحاب الذنوب واملخالفات على العودة إىل االستقامة على منهج 

 رهه هللا تعاىل من اخلطااي واالحنرافات.هللا تعاىل ابإلميان والعمل الصاحل وترك ما يك
ِ َجِميعًا أَيَُّها :تعاىل ابلتوبة فقال أمر هللا سبحانهمن تلك األساليب القرآنية  َوتُوبُوا إِلَى َّللاه

  .(2)اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ 
 وأهنا، التوبة وبوج يف األمة بني خالف وال. أمر  َوتُوبُوا : تعاىل قوله قال القرطيب:"

 فال تعاىل، هللا حقوق أداء يف وتقصري سهو من ختلون ال فإنكم هللا إىل وتوبوا: واملعىن؛ متعني فرض
 .(3)" حال كل  يف التوبة ترتكوا

 ابلووااي وووى احلسنة، األوامر هبذه تعاىل أمر ملا قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"
َوتُوبُوا إِلَى  :فقال ابلتوبة، تعاىل هللا أمر بذلك املؤمن من تقصري وقوع من بد ال وكان املستحسنة،

ِ َجِميعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُونَ  لَعَلهُكْم :فقال الفالح، نلك على علق مث التوبة، إىل إميانه يدعوه املؤمن ألن  َّللاه

 ظاهراا  حيبه ما إىل وابطناا  ظاهراا  هللا يكرهه مما الرجوع وهي ابلتوبة، إال الفالح إىل سبيل فال  تُْفِلُحونَ 
 على احلث وفيه مجيعاا، املؤمنني خاطب هللا ألن التوبة؛ إىل حمتاج مؤمن كل  أن هذا ودل وابطناا،

                                                           

 1/335 مدارج السالكينابن القيم، ( 1)

 31آية  سورة النور (2)

 12/238 الجامعالقرطبي، ( 3)
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ِ  :قوله يف ابلتوبة اإلخالص  الدنيا، آفات من سالمة من وجهه، غري ملقصد ال: أي  َوتُوبُوا إِلَى َّللاه
 .(1)الفاسدة" قاودامل من نلك حنو أو ومسعة، رايء أو

ابِيَن َويُِحبُّ : عنده فقال عز وجلالتوبة حمبوبة وأخرب هللا سبحانه أبن  َ يُِحبُّ التهوه إِنه َّللاه

ِرينَ   .(2)اْلُمتََطهِِّ
ابِينَ  بقوله: نكره تعاىل يعين قال الطربي:" َ يُِحبُّ التهوه  وعن هللا عن اإلدابر من املنيبني  إِنه َّللاه

 .(3)" طاعته وإىل إليه، هطاعت
 َوُهَو الهِذي يَْقبَُل التهْوبَةَ َعْن ِعبَاِدهِ ، فقال: التوبة منهم بقبولهللا تعاىل عباده ووعد 

 هو أنه الكرمية اآلية هذه يف تعاىل قال الشنقيطي:" بني ،(4) السهيِِّئَاِت َويَْعلَُم َما تَْفعَلُونَ  َعنِ  َويَْعفُو
  أخر، مواضع يف موضحاا  نلك جاء وقد، السيئات عن ويعفو، عباده عن توبةال يقبل الذي وحده
َ ُهَو يَْقبَُل التهْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَأُْخذُ  :تعاىل كقوله اُب  أَلَْم يَْعلَُموا أَنه َّللاه َ ُهَو التهوه دَقَاِت َوأَنه َّللاه الصه

ِحيمُ   .(5)"(6)الره
قُْل يَا ِعبَاِدَي الهِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى  عفوه ومغفرته، قال تعاىل: وفتح لعباده أبواب الرجاء يف

ِحي َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنههُ ُهَو اْلغَفُوُر الره ِ إِنه َّللاه  .(7)مُ أَْنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاه
، واإلانبة التوبة إىل وغريهم الكفرة من ةالعصا جلميع دعوة الكرمية اآلية هذه قال ابن كثري:"

 كثرت  وإن كانت،  مهما كانت  وإن، عنها ورجع منها اتب ملن مجيعاا  الذنوب يغفر هللا أبن وإخبار
 .(8)البحر" زبد مثل وكانت

َ َغفُورٌ  أمر هللا تعاىل عباده املؤمنني ابالستغفار فقال سبحانه:وقد  َ إِنه َّللاه  َواْستَْغِفُروا َّللاه

ِحيمٌ   .(1)ره

                                                           

 773ص ير الكريم الرحمنتيس، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 222 آية  رةقسورة الب (2)
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 الطاعة أفعال على احلث بعد ابالستغفار األمر قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" ويف
 يفعله أو أوالا  يفعله ال أن إما به، أمر فيما التقصري من خيلو ال العبد أن ونلك كبرية،  فائدة واخلري،

 يتغمده مل فمىت والنهار، ليلال آانء يذنب العبد فإن ابالستغفار، نلك برتقيع فأمر انقص، وجه على
 .(2)هالك" فإنه ومغفرته، برمحته هللا

 املغفرة كثري  هللا ألن: أي ابالستغفار، لألمر تعليل رحيم غفور هللا إن ومجلة قال ابن عاشور:"
 ويف. اإلجابة مرجو أبنه االستغفار على والتحريض الرتغيب التعليل هذا يف واملقصود. الرمحة شديد
 .(3)ابإلجابة" الوعد إىل إمياء الصفة يف املبالغة على الدالني ووفنيابل اإلتيان

الهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا إِنهنَا آََمنها فَاْغِفْر لَنَا :، فقال تعاىلهماستغفار  لدوامأثىن هللا على عباده املتقني و 

اِدقِيَن وَ  ابِِريَن َوالصه  . (4)اْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْْلَْسَحارِ ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النهاِر. الصه
 يتوسلون واإلميان العلم أهل العلم يف الراسخون هؤالء قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:"

 يتوسل أن هللا، حيبها اليت الوسائل من وهذا النار، عذاب ووقايتهم ننوهبم، ملغفرة إبمياهنم، رهبم إىل
 الثواب حبصول عليه، هللا نعم تكميل إىل الصاحلة، واألعمال اإلميان من عليه به من مبا ربه، إىل بدالع

 .العقاب واندفاع الكامل،
 ملرضاته، طلبا هللا، حيبه ما على النفوس حبس هو الذي ابلصرب: الصفات أبمجل ووفهم مث

 ابألقوال وابلصدق املؤملة، رهأقدا على ويصربون معاويه، عن ويصربون هللا، طاعة على يصربون
 الذي وابلقنوت املستقيم، الصراط سلوك على العزمية وودق والباطن الظاهر استواء وهو واألحوال،

 وأهل الفقراء وعلى اخلريات سبيل يف وابلنفقات واخلضوع، اخلشوع مصاحبة مع الطاعة دوام هو
 فجلسوا السحر، وقت إىل لصالةا مدوا فإهنم األسحار، وقت خصوواا  وابالستغفار احلاجات،
 .(5)تعاىل" هللا يستغفرون

                                                                                                                                                                                     

 20آية  سورة المزمل( 1)

 1248ص تيسير الكريم الرحمن، بد الرحمن( ابن سعدي، ع2)

 30/290التحرير والتنويرابن عاشور،  (3)

  17 - 16  اآليات سورة آل عمران (4)

 144ص تيسير الكريم الرحمن( ابن سعدي، عبد الرحمن، 5)
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ً  وحث عباده على املبادرة إىل االستغفار فقال عز وجل: يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمه  أَوْ  َوَمن يَْعَمْل ُسوءا

 ً ِحيما َ َغفُوراً ره َ يَِجِد َّللاِّ  .(1) يَْستَْغِفِر َّللاِّ
 ننباا  أننب فمن، ومغفرته رمحته وسعة وكرمه، وعفوه حبلمه عباده هللا "أخرب:عباس ابن قال 

 السماوات من أعظم ننوبه كانت  ولو رحيماا، غفوراا  هللا جيد هللا يستغفر مث، كبرياا   أو كان  وغرياا 
 .(2)واجلبال" واألرض

 قبل الذنوب من مضى عما هللا من العفو وطلب التوبة ابالستغفار وقال ابن عاشور:" واملراد
ً  ومعىن:، التوبة ِحيما َ َغفُوراً ره  وجد فعل ألن للتحقق؛ جيد فعل فاستعري نلك، يتحقق  يَِجِد َّللاِّ

. االستعارة وجه على واملغفرة العفو حتقيق على فأطلق ومشاهدته، ابلشيء الظفر حقيقته
ً ومعىن: ِحيما : عىنامل فيصري، والتعجيل العموم عن كناية  ونلك الرمحة وشديد الغفران شديد  َغفُوراً ره

 يتخلف وال، إليه واتب استغفره أحد منها خيرج فال والرمحة املغفرة عام ألنه، له رامحاا  له غافراا  هللا جيد
 اتئب كل  من القبول على دالة جيد مع رحيماا  غفوراا  ويغة فكانت، زمنا ورمحته مغفرته مشول عنه

 .(3)هللا" بفضل
فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن تعاىل: قال للخريات االستغفار سبب  وبني هللا سبحانه أن

 .(4)عَْل لَُكْم أَْنَهاًراَغفهاًرا * يُْرِسِل السهَماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا * َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَوال  َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنهات  َويَجْ 
 قال. واألمطار الرزق به يستنزل راالستغفا أن على دليل اآلية هذه قال القرطيب:" يف

 استسقيت؟ رأيناك ما: فقالوا فأمطروا، رجع حىت االستغفار على يزد فلم يستسقي عمر "خرج:الشعيب
اْستَْغِفُروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن َغفهاًرا :قرأ مث. املطر" هبا يستنزل اليت السماء مبجاديح املطر طلبت "لقد:فقال

 ".(5) َء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا* يُْرِسِل السهَما
 إنا: أي َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَوال  َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنهات  َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاًرا وقوله: وقال ابن كثري:"

 من لكم وأنبت السماء، بركات من وأسقاكم عليكم، الرزق كثر  وأطعتموه، واستغفرمتوه هللا إىل تبتم

                                                           

 110آية  سورة النساء( 1)

 9/196 جامع البيانالطبري،  (2)

 5/196 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)

 12 - 10اآليات  سورة نوح (4)

 23/633 جامع البيان، الطبري، 18/302 الجامعالقرطبي، ( 5)
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 األموال أعطاكم : وبنني( أي أبموال )وأمدكم، الضرع لكم وأدر، الزرع لكم وأنبت، ألرضا بركات
 .(1)بينها" اجلارية ابألهنار وخللها، الثمار أنواع فيها جنات لكم وجعل، واألوالد

 دين حقيقة هي التوبة واحلديث عن التوبة واالستغفار يطول ونلك ملا قال ابن القيم:" فإناا 
 هللا فإن هللا، حبيب يكون أن التائب استحق وهبذا التوبة، مسمى يف داخل كله  دينوال اإلسالم،

 .عنه هنى ما وترك، به أمر ما فعل من هللا حيب وإمنا، املتطهرين وحيب التوابني حيب
 يف ويدخل وابطناا، ظاهراا  حيبه ما إىل وابطناا  ظاهراا  هللا يكرهه مما الرجوع هي التوبة فإناا 

 وبداية مؤمن، كل  غاية كانت  وهلذا املقامات، مجيع وتتناول واإلحسان، واإلميان، الم،اإلس مسماها
 .وخامتته األمر

 ومل وحاالا، وعمالا  علماا  هبا القيام عن فضالا  حقيقتها، وال التوبة قدر يعرفون ال الناس وأكثر
 .لديه اخللق خواص وهم إال للتوابني حمبته تعاىل هللا جيعل

 عبده بتوبة يفرح تعاىل الرب يكن مل اإلميان وحقائق اإلسالم لشرائع جامع اسم ةالتوب أن ولوال
 وآاثرها التوبة تفاويل هو واألحوال املقامات من الناس فيه يتكلم ما فجميع، العظيم الفرح نلك

"(2). 
والذي يهمنا يف هذا املبحث هو أن التوبة واالستغفار من أهم سبل عالج االحنراف عن معامل 

شخصية اإلسالمية، إن هبما يعود املكلف مما يكرهه هللا تعاىل من االعتقادات واألعمال واألخالق، ال
 إىل ما حيبه سبحانه من نلك.

  

                                                           

 4/425 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 1)

 1/306 مدارج السالكينابن القيم، ( 2)
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 املبحث الرابع
 العمل الصاحل

حرص القرآن الكرمي على عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية ابستبدال السيئات 
ىل عالج تقصريهم وعصياهنم بضد نلك من الطاعة واالنقياد والعمل ابحلسنات، وتوجيه املخالفني إ

 الصاحل.
 تسعني من أكثر ففي ،(الصاحل العمل) لفظ الكرمي القرآن يف ورودها كثر  اليت األلفاظ فمن

 وبياانا  ألهله، ومدحاا  لفضله، ونكراا  عليه، وحثاا  له، طلباا  الصاحل؛ العمل يذكر الكرمي القرآن يف موضعاا 
 جمال وهو وضوابطه، وفضله الصاحل العمل حقيقة ملعرفة املسلم يدفع مما واآلخرة، الدنيا يف ئهمجلزا

 ابلعنق. أحاط ما القالدة من حسبك ولكن لتفصيله، املقام اليتسع شاسع،
 الصاحل: العمل املسألة األوىل: تعريف

 كما  ندابا، أو إجياابا  سبحانه طلبه الذي وهو تعاىل، هللا عند املرضي العمل هو الصاحل العمل
 فعل: وهو. ورسوله هللا طاعة: وهو. املشروع هو: الصاحل والعمل:" تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

ً  أَْحَسنُ  َوَمنْ :تعاىل قال. حمسناا  به الرجل يكون اليت احلسنات نْ  ِدينا ِ  َوْجَههُ  أَْسلَمَ  ِممه  َواتهبَعَ  ُمْحِسنٌ  َوُهوَ  لِله

 .(1)"(2)حنيفا إبراهيم ِملهةَ 
 الطاعة وهو ورسوله به هللا أمر ما وهو؛ واحلاا  العمل يكون أن نلك مع بد ال:" أيضاا  وقال

 هو املسنون املشروع إن؛ املسنون املشروع العمل وهو طاعة، واحل عمل وكل واحل، عمل طاعة فكل
 وضده؛ اخلري وهو ،الرب وهو احلسن، وهو الصاحل، العمل وهو استحباب، أو إجياب أمر به املأمور

 .(3)"والظلم والفجور، والسيئة، الفاسد، والعمل املعصية،
نبيه ولَّى هللا عليه  وسنة تعاىل هللا لكتاب املتابع العمل:" أبنه الصاحل العمل كثري  ابن وعرف

 .(4)" وسلَّم

                                                           

 125آية  سورة النساء( 1)

 377ص جامع المسائل البن تيمية،المجموعة الخامسةعزيز شمس، ( محمد 2)

 28/135 مجموع الفتاوىية، ابن تيم (3)

 2/585 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 4)
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 الصاحل: العمل املسألة الثانية:شروط
 العمل أن على دل العظيم القرآن:" قيطيالشن يشرتط ليكون العمل واحلاا شروط، كما قال

 :أمور ثالثة استكمل ما هو الصاحل
ُسوُل  : يقول هللا ألن؛ ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب به جاء ملا موافقته: األول َوَما آتَاُكُم الره

 .(1) فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا
َ وَ  :يقول وعال جل هللا ألن؛ تعاىل هلل خالصاا  يكون أن: الثاين َما أُِمُروا إاِله ِليَْعبُدُوا َّللاه

 .(2) الِدِّينَ  ُمْخِلِصيَن لَهُ 
َعِمَل  َمنْ  : يقول هللا ألن؛ الصحيحة العقيدة أساس على مبنياا  يكون أن: الثالث

 ملا مؤمن غري كان  لو أنه خمالفته ومفهوم، ابإلميان نلك فقيد ،(3) ذََكر  أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ِمنْ  َصاِلًحا
 .الصاحل العمل نلك منه قبل

َما  َوقَِدْمنَا إِلَىَٰ  :املؤمن غري عمل يف كقوله  كثرية  آايت يف املفهوم هذا تعاىل أوضح وقد

نثُوًرا ِمْن َعَمل   َعِملُوا ِخَرةِ إِاله النهاُر َوَحبَِط َما اآْلَ  فِي أُولَئَِك الهِذيَن لَْيَس لَُهمْ  :،وقوله(4) فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء مه

 .(6)" اآلايت من نلك غري إىل (5) َصنَعُوا فِيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ 
ً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ  :تعاىل كما قال  اإلسالم الصاحل للعمل فيشرتط َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإلسالم ِدينا

 .(7) َخاِسِرينَ الْ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  فِي َوُهوَ 
 ويطعم الرحم يصل اجلاهلية يف كان  جدعان ابن هللا رسول اي: قلت: قالت عائشة وعن

 .(8)"الدين يوم خطيئيت يل اغفر رب يوماا  يقل مل إنه ينفعه ال:" قال انفعه؟ ناك فهل املسكني

                                                           

 7الحشر آية سورة ( 1)

 5آية  البينة سورة( 2)

 97آية  سورة النحل( 3)

 23آية  سورة الفرقان( 4)

 16آية  سورة هود( 5)

 3/321 أضواء البيانالشنقيطي،  (6)

 85آية  سورة آل عمران( 7)

، 66،صمان باب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عملكتاب اإلي أخرجه مسلم (8)

 ( 214حديث)
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 الهِذي َخلَقَ  : سبحانه هللا قال مردوداا  كان  الشروط هذه أحد العمل فقد فإنا

 أَْحَسنُ  أَيُُّكمْ  ِليَْبلَُوُكمْ :تعاىل قوله معىن يف اْلُفَضْيل قال ،(1) ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل  َواْلَحيَاةَ  اْلَمْوتَ 

أخلصه وأووبه، قالوا: اي أاب علي ما أخلصه وأووبه؟ قال: إن العمل إنا كان خالصاا، ومل  :َعَماًل 
 إنا كان وواابا ومل يكن خالصاا مل يقبل، حىت يكون خالصاا وواابا.يكن وواابا مل يقبل، و 

 َكانَ  فََمنْ : واخلالص: أن يكون هلل، والصواب: أن يكون على السنة، ونلك حتقيق قوله تعاىل

 ".(2)أََحدًا َربِِّهِ  بِِعبَادَةِ  يُْشِركْ  َواَل  َصاِلًحا َعَماًل  فَْليَْعَملْ  َربِِّهِ  ِلقَاءَ  يَْرُجوا
 سألة الثالثة: العمل الصاحل يف القرآن الكرمي:امل

 القرآن الكرمي حيث على العمل الصاحل أبساليب متنوعة، فمن نلك:
 إِنه .َواْلعَْصرِ :تعاىل كما قال  اخلسران من النجاة سبب الصاحل بني القرآن الكرمي أن العمل

نَسانَ  اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  إِاله .ُخْسر   لَِفي اإْلِ ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحقِِّ  َوتََواَصْوا الصه  . (3)بِالصه
 أبربع اتصف من إال إنسان، لكل اخلسار هللا عممسعدي:" شيخ عبد الرمحن بن ال قال

 :وفات

 .به إال يتم فال العلم، بدون اإلميان يكون وال به، ابإلميان هللا أمر مبا اإلميان
 وحقوق هللا حبقوق املتعلقة والباطنة، الظاهرة كلها،  اخلري فعالأل شامل وهذا الصاحل، والعمل

 .واملستحبة الواجبة، عباده
 وحيثه بذلك، بعضا بعضهم يووي: أي الصاحل، والعمل اإلميان هو الذي ابحلق، والتواوي

 ".فيه ويرغبه عليه،
 َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  رِ َوبَِشِّ  :تعاىل اجلنة كما قال جزاؤه الصاحل وأخرب القرآن الكرمي أبن العمل

اِلَحاتِ   .(4)اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنهات   لَُهمْ  أَنه  الصه
 به، واملبشر واملبشر املبشر نكر الكرمية، اآلية هذه ففيسعدي:" شيخ عبد الرمحن بن ال قال

 أمته، من مقامه قام ومن يه وسلَّمولَّى هللا عل الرسول هو: فاملبشر البشارة، هلذه املوول والسبب

                                                           

 2آية  سورة الملك( 1)

 110آية  الكهف سورة( 2)

 3-1اآليات  سورة العصر (3)

 25آية  سورة البقرة (4)
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 الصفات، بتلك املوووفات اجلنات هي: به واملبشر الصاحلات، العاملون املؤمنون هم: واملبشر
 هبما، إال البشارة، هذه إىل الووول إىل سبيل فال، الصاحل والعمل اإلميان هو لذلك، املوول والسبب

 ".األسباب ضلأبف اخللق، أفضل يد على حاولة، بشارة أعظم وهذا
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالهِذينَ :سبحانه وقال ئِكَ  الصه  وقال ،(1)َخاِلدُونَ  فِيَها ُهمْ  اْلَجنهةِ  أَْصَحابُ  أُولََٰ

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  إِنه :تعالى  .(2)النهِعيمِ  َجنهاتُ  لَُهمْ  الصه
 وودقوا ابهلل آمنوا الذين اآلخرة، الدار يف السعداء من اراألبر  مآل نكر هذا:" كثري  ابن قال

 أبنواع فيها يتنعمون: أي النهِعيمِ  َجنهاتُ  لَُهمْ  هللا لشريعة املتابعة الصاحلة األعمال وعملوا املرسلني،
 مل الذي والسماع والنضرة والنساء، واملراكب واملساكن، واملالبس واملشارب، املآكل من واملسار، املالن
 .(3)"فيها دائما مقيمون نلك يف وهم أحد، ببال خيطر

 َوَعدَ  :سبحانه قال السيء كما العمل لتكفري سبب الصاحل وأكد القرآن الكرمي أبن العمل

 ُ اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  َّللاه ْغِفَرةٌ  لَُهم الصه  َوَعِملُوا نُواآمَ  َوالهِذينَ  :سبحانه وقال ،(4)َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  مه

اِلَحاتِ   .(5)يَْعَملُونَ  َكانُوا الهِذي أَْحَسنَ  َولَنَْجِزيَنهُهمْ  َسيِِّئَاتِِهمْ  َعْنُهمْ  لَنَُكفَِِّرنه  الصه
 الصاحل والعمل ابإلميان عليهم هللا من الذين أن يعينسعدي:" شيخ عبد الرمحن بن ال قال

 ".السيئات يذهنب احلسنات ألن سيئاهتم؛ عنهم هللا سيكفر

 إىل ورمضان اجلمعة إىل واجلمعة اخلمس الصلوات:" قوله ولَّى هللا عليه وسلَّم هذا يؤيد
 .(6)"الكبائر اجتـنبت ما بينهن ملا مكفرات رمضان

 آَمنُوا الهِذينَ  إِنه  :سبحانه واآلخرةكما قال الدنيا يف يهدي الصاحل وبني القرآن أن العمل

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا  .(7)النهِعيمِ  َجنهاتِ  فِي اْْلَْنَهارُ  تَْحتِِهمُ  ِمن تَْجِري بِإِيَمانِِهمْ  َربُُّهم يَْهِديِهمْ  الصه

                                                           

 82آية سورة البقرة( 1)

 8آية  سورة لقمان( 2)

 3/442 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)

 9آية  ائدةسورة الم( 4)

 7آية  سورة العنكبوت( 5)

،  71،صأخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات (6)

 (233حديث)

 9آية  سورة يونس (7)
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 أعظم هللا يثيبهم اإلميان، من معهم ما بسبب: أي:"سعدي الشيخ عبد الرمحن بن قال
 للنظر ويهديهم اهلداية، عن الناشئة ابألعمال عليهم ومين ينفعهم، ما فيعلمهم اهلداية، وهو الثواب،

 إىل اجلزاء دار املستقيم، ويف الصراط ويف املستقيم الصراط إىل الدار هذه يف ويهديهم آايته، يف
 .(1)"النعيم جنات إىل املوول الصراط

إِلَْيِه يَْصعَدُ اْلَكِلُم الطهيُِِّب  :تعاىل األنكار كما قال لرفع سبب الصاحل وأخرب القرآن أبن العمل

اِلُح يَْرفَعُهُ َواْلعََمُل ا  .(2) لصه
 أداء: الصاحل والعمل وجل، عز هللا إىل به يصعد هللا، نكر: الطيب الكلم ":عباس ابن قال

 .به" أوىل فكان عمله، على كالمه  رد فرائضه، يؤد ومل هللا نكر ومن فرائضه،
 .الكالم" يرفع مل الصاحل العمل "لوال: القاضي معاوية بن إايس وقال 

 .(3)بعمل" إال قول يقبل ال ":وقتادة، احلسن وقال
 الكلم رفع فيكون الطيب، الكلم يرفع الصاحل والعمل ":سعدي الشيخ عبد الرمحن بن وقال

 يرفع مل واحل، عمل له يكن مل فإنا الطيب، كلمه  ترفع اليت فهي الصاحلة، العبد أعمال حبسب الطيب
 .(4)"واحبها هللا ويرفع تعاىل، هللا إىل ترفع اليت فاألعمال تعاىل، هللا إىل قول له

ن َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ  :وتعاىل تبارك قال الطيبة كما احلياة سبب الصاحل والعمل  أُنثَىَٰ  أَوْ  ذََكر   مِِّ

 .(5)يَْعَملُونَ  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرُهم َولَنَْجِزيَنهُهمْ  َطيِِّبَةً  َحيَاةً  فَلَنُْحيِيَنههُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ 
 تعاىل هللا لكتاب املتابع العمل وهو واحلاا  عمل ملن تعاىل هللا من وعد هذا:" كثري  ابن قال

 مشروع به املأمور العمل هذا وإن، ورسوله ابهلل مؤمن وقلبه، آدم بين من أنثى أو نكر من نبيه وسنة
 .(6)"اآلخرة الدار يف عمله ما أبحسن جيزيه وأن الدنيا يف طيبة حياة هللا حيييه أبن - هللا عند من

 

                                                           

 472ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 10آية  سورة فاطر( 2)

 20/446جامع البيانالطبري،( 3)

 945ص تيسر الكريم الرحمن، ، عبد الرحمن( ابن سعدي4)

 97آية  سورة النحل (5)

 2/585 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 6)
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اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  إِنه  :سبحانه قال للعبد كما احملبة حصول سبب الصاحل والعمل  الصه

نُ  لَُهمُ  َسيَْجعَلُ  ْحَمَٰ  .(1)ُودًّا الره
 ".املؤمنني إىل وحيببهم حيبهم،:" جماهد وقال ".الدنيا يف الناس يف حمبة: "عباس ابن قال
 فيحبه فأحبه، فالانا  أحب إين: جربيل اندى عبداا  أحب إنا هللا إن: "الصحيح يثاحلد ويف

 القبول له يوضع مث السماء، أهل فيحبه فأحبوه، فالان حيب هللا إن: السماء أهل يف ينادي مث جربيل،
 .(2)"األرض يف

 ىلإ فوددهم ودوه، ألهنم وداا؛ هلم هللا جعل وإمناسعدي:"شيخ عبد الرمحن بن ال قال
 .(3)"أحبابه

 .(4)"وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ ابلنوافل حىت أحبه :"تعاىل يف احلديث القدسي وقال
ولَّى هللا عليه  النيب لعذر كما قال العبد تركه إنا األجر استمرار سبب الصاحل والعمل

  .(5)"وحيحاا  مقيماا  يعملُ  كان  ما مثل له ُكتب  سافر أو العبد مرض إنا:"وسلَّم
 يدوم أن املانع لوال نيته وكانت منها فمنع طاعة يعمل كان  من حق يف وهو:" حجر بنا قال

 .(6)"عليها
 اكتب:هللا قال جسده يف ببالء املسلم العبد هللا ابتلى إنا:" مرفوعاا  أنس عن أمحد رواية يؤيده

 .(7)"ورمحه له غفر قبضه وإن وطهره، غسله شفاه فإن، يعمله كان  الذي عمله واحل له
 

                                                           

 96آية  سورة مريم( 1)

، ومسلم كتاب ( 6040حديث) 1087،صالبخاري كتاب البر والصلة باب المقة من هللا تعالى أخرجه( 2)

 واللفظ له.( 2637حديث) 670،صالبر والصلة باب إذا أحب هللا عبدا

 676ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن3)

 ( 6502، حديث)1161،صكتاب الرقاق باب التواضع أخرجه البخاري (4)

، 525،صكتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة أخرجه البخاري (5)

 (2996حديث)

 6/137 فتح الباريابن حجر، ( 6)

، وقال المنذري في الترغيب:رواته ثقات  3/148في المسند أخرجه اإلمام أحمد (7)

 (3422حديث) 3/337 صحيح الترغيبفي  وحسنه اْللباني(، 5256حديث)4/141
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ا:تعاىل ونريته قال العامل حفظ سبب الصاحل والعمل  فِي يَتِيَمْينِ  ِلغاَُلَمْينِ  فََكانَ  اْلِجدَارُ  َوأَمه

 .(1)َصاِلًحا أَبُوُهَما َوَكانَ  لهُهَما َكنزٌ  تَْحتَهُ  َوَكانَ  اْلَمِدينَةِ 
 بعدوا وإن لدهِ و  ويف نفسهِ  يف الصاحل حيفظُ  تعاىل هللاَ  أنَّ  على يدلُ  ما فيه:"القرطيب قال

 .(2)"عنه
 الهِذينَ  نَْجعَلُ  أَمْ  :تعاىل فقال يستواين السيء ال والعمل الصاحل وبني القرآن الكرمي أن العمل

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا ارِ  اْلُمتهِقينَ  نَْجعَلُ  أَمْ  اْْلَْرِض  فِي َكاْلُمْفِسِدينَ  الصه  .(3)َكاْلفُجه
 أَمْ  :والكافر فقال املؤمن بني يساوي ال وحكمته عدله من أنه ىلتعا بني مث:" كثري  ابن قال

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الهِذينَ  نَْجعَلُ  ارِ  اْلُمتهِقينَ  نَْجعَلُ  أَمْ  اْْلَْرِض  فِي َكاْلُمْفِسِدينَ  الصه  نفعل ال: أي  َكاْلفُجه
 املطيع، هذا فيها يثاب أخرى دار من بد فال كذلك  األمر كان  وإنا هللا، عند يستوون وال نلك

 .(4)"الفاجر هذا فيها ويعاقب
 الذي وهو، معاا  واإلضراب اإلنكار معىن تشمل أهنا:" هنا  أَمْ  معىن  مبينا الشنقيطي قال

 .احملققني بعض اختاره
 الصاحل بني يساوي أنه اخلبري احلكيم ابهلل ظن من ألن؛ واضح عليهم هبا اإلنكار ووجه

 .(5)"ابإلنكار جديراا  قبيحا ظنا ظن فقد، الفاجر فسدوامل املصلح
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا َوالهِذينَ  َواْلبَِصيرُ  اْْلَْعَمىَٰ  يَْستَِوي َوَما :عز وجل وقال  قَِلياًل  اْلُمِسيءُ  َواَل  الصه

ا  .(6)تَتَذَكهُرونَ  مه
 يستوي ال كذلك  والبصري، األعمى يستوي ال كما:  أي:" سعدي الشيخ عبد الرمحن بن قال

 يف ساعياا  معاويه، على مقدماا  ربه، عبادة على مستكرباا  كان  ومن الصاحلات، وعمل ابهلل آمن من
 والشر، اخلري ومنازل األمور، مراتب تذكرمت فلو وإال قليل تذكركم: أي تتذكرون ما قليالا  مساخطه،

                                                           

 82آية  سورة الكهف( 1)

 11/39 الجامعالقرطبي، ( 2)

 28آية  سورة ص (3)

 4/33 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 4)

 7/30 أضواء البيان، الشنقيطي( 5)

 58آية  سورة غافر (6)
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 الضالل، على واهلدى الضار، على النافع رمتآلث عليه، مهة لكم وكانت والفجار، األبرار بني والفرق
 .(1)"الفانية الدنيا على الدائمة، والسعادة

ُ  َوَعدَ  :عز وجل قال األرض كما يف االستخالف سبب الصاحل والعمل  ِمنكُمْ  آَمنُوا الهِذينَ  َّللاه

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا نَنه  قَْبِلِهمْ  ِمن الهِذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض  فِي لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ  الصه  اْرتََضىَٰ  الهِذي ِدينَُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمكِِّ

لَنهُهم لَُهمْ  ن َولَيُبَدِِّ  .(2)أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  مِِّ
 أََحدَُهمُ  َجاءَ  إِذَا َحتهىَٰ  :تعاىل الصاحل كما قال العمل على املوت بعد يتحسرون والكافرون

 إِلَىَٰ  بَْرَزخٌ  َوَرائِِهم َوِمن قَائِلَُها ُهوَ  َكِلَمةٌ  إِنهَها َكاله  تََرْكتُ  فِيَما َصاِلًحا أَْعَملُ  لَعَلِِّي. ْرِجعُونِ ا َربِِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ 

 .(3)يُْبعَثُونَ  يَْومِ 
 رجعت إنا الدنيا يف واحلاا  عمالا  أعمل: أي:" املالئكة خياطب الكافر أن مبيناا  الشوكاين قال

  إهنا كال:  بقوله نلك عليه هللا رد ليعمل يرجع أن متىن وملا اخلري، أعمال من يتبعه وما اإلميان من إليها
 إىل الرجوع إىل جياب أنه من يظنه ما على األمر وليس.والزجر الردع بكلمة فجاء قائلها هو كلمة
 .الدنيا

وا لَعَادُوا ِلَما نُُهوا َولَْو ُردُّ  :قوله يف كما  الوفاء منه حصل ملا نلك إىل أجيب لو أنه: املعىن أو

 .(4) َعْنهُ 
 ُكنها الهِذي َغْيرَ  َصاِلًحا نَْعَملْ  أَْخِرْجنَا َربهنَا فِيَها يَْصَطِرُخونَ  َوُهمْ :النار أهل عن سبحانه وقال

 .(5)نَْعَملُ 
 الصاحلة، وهذا األعمال من فاهتم ملا ابلتدارك وعد واحلاا  نعمل وقوهلم:" عاشور ابن قال

 .(6)"احلقائق عامل العامل نلك فإن وضره، عملهم بفساد أيقنوا ألهنم يعملونه؛ كانوا  ما على ةندام
 َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  إِاله يف مواضع كثرية فقال تعاىل: الصاحل ابلعمل التوبة تعاىل هللا وقرن

 َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  ِلَمنْ  لَغَفهارٌ  َوإِنِِّيوجل: عز وقال ،(7) َشْيئًا يُْظلَُمونَ  َواَل  اْلَجنهةَ  يَْدُخلُونَ  فَأُولَئِكَ  َصاِلًحا

                                                           

 1026ص  تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن1)

 55آية  سورة النور (2)

 100-99االيات  المؤمنونسورة ( 3)

 3/499 فتح القديرالشوكاني، ( 4)

 37-36اآليات  سورة فاطر (5)

 23/319 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 6)

 60آية  يمسورة مر (7)
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لُ  فَأُولَئِكَ  َصاِلًحا َعَماًل  َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  إِاله سبحانه: ، وقال(1)اْهتَدَى ثُمه  َصاِلًحا ُ  يُبَدِِّ  َسيِِّئَاتِِهمْ  َّللاه

ُ  َوَكانَ  َحَسنَات   اتعاىل: ، وقال(2)َرِحيًما َغفُوًرا َّللاه  ِمنَ  يَُكونَ  أَنْ  فَعََسى َصاِلًحا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  فَأَمه

َ  فَإِنه  َوأَْصلَحَ  ُظْلِمهِ  بَْعدِ  ِمنْ  تَابَ  َفَمنْ تعاىل: ، وقال(3)اْلُمْفِلِحينَ  َ  إِنه  َعلَْيهِ  يَتُوبُ  َّللاه  .(4)َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َّللاه
قرتان بني التوبة والعمل الصاحل:" وال يكفي يف التْوبة عند علمائنا سبب اال قال القرطيب مبيناا 

رجع إىل اإلسالم مظهرا  فإن كان مرتداا  ؛قول القائل: قد تبت، حىت يظهر منه يف الثاين خالف اأَلول
شرائَعه، وإن كان من أهل املعاوي ظهر منه العمل الصاحل، وجانب أَهل الفساد واألحوال اليت كان 

(5)وإن كان من أهل األواثن جانبهم وخالط أَهل اإلسالم، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه"عليها، 
 . 

:" وكثري من الناس إمنا يفسر التوبة ويوضح ابن القيم العالقة بني التوبة والعمل الصاحل قائالا 
ان يف حق ابلعزم على أن ال يعاود الذنب، وابإلقالع عنه يف احلال، وابلندم عليه يف املاضي، وإن ك

، وهو التحلل منه. وهذا الذي نكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها، وإال  آدمي فال بد من أمر رابع 
تتضمن العزم على فعل املْأمور والتزامه فال يكون  -كما تتضمن نلك   -فالتوبة يف كالم هللا ورسوله 

فعل املْأمور، واإلتيان به، هذا مبجرد اإلقالع والعزم والندم اتئبا، حىت يوجد منه العزم اجلازم على 
حقيقة التوبة، وهي اسم جملموع األمرين، لكنها إنا قرنت بفعل املْأمور كانت عبارة عما نكروه، فإنا 
أفردت تضمنت األمرين. فإن حقيقة التوبة الرجوع إىل هللا ابلتزام فعل ما حيب، وترك ما يكره، فهي 

بوب جزء مسماها، والرجوع عن املكروه اجلزء اآلخر، رجوع من مكروه إىل حمبوب، فالرجوع إىل احمل
ِ  إِلَى َوتُوبُوا: فـََقالَ  وهلذا علق سبحانه الفالح املطلق على فعل املْأمور وترك احملظور هبا،  أَيَُّها َجِميعًا َّللاه

أُمر به وترك ما هني  إال من فعل ما ، فكل اتئب مفلح، وال يكون مفلحاا (6)تُْفِلُحونَ  لَعَلهُكمْ  اْلُمْؤِمنُونَ 
 .(7)"عنه

                                                           

 82آية  سورة طه (1)

 70آية  سورة الفرقان (2)

 67آية  سورة القصص (3)

 39آية  سورةالمائدة (4)

 187/ 2 الجامعالقرطبي،  (5)

 31آية  سورة النور (6)

 306/ 1 مدارج السالكينابن القيم،  (7)
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وخالوة األمر أن من أساليب القرآن الكرمي يف عالج االحنراف عن معامل الشخصية 
اإلسالمية توجيه العصاة واملنحرفني إىل جادة العمل الصاحل، واالستقامة على الطاعة ألن احلسنات 

لتخلص من العصيان، ولزوم طاعة يذهنب السيئات، واإلميان يقوى ابلعمل الصاحل فيعني العبد على ا
 الرمحن.
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 اخلامساملبحث 
 الصحبة الصاحلة

يرشد القرآن الكرمي عباده املؤمنني الختيار أوحاهبم وأودقائهم، فالبيئة الصاحلة تعني على 
عن أو حترفه ، االستقامة والطاعة، والبيئة الفاسدة تعيق الساعي يف مرضاة ربه، فتصده عن السبيل

، لذا كان من أساليب عالج االحنراف عن معامل الصاحلنيخره عن اللحاق بركب أو أتاجلادة، 
 الشخصية اإلسالمية احلث على وحبة األخيار، والبعد عن مرافقة األشرار.

 سريعٌ  األخيار مودة ألنَّ  األشرار؛ وحبة ويفارق األخيار، وحبة يلزم "العاقل:حامت أبو قال
 الظن سوء األشرار ووحبة اتصاهلا، بطيءٌ  انقطاعها، سريعٌ  شراراأل ومودة انقطاعها، بطيءٌ  اتصاهلا،

 أهل جيتنب أن العاقل على فالواجب مجلتهم، يف الدخول من يسلم مل األشرار، خادن ومن ابألخيار،
 تورث األشرار وحبة كذلك  اخلري، تورث األخيار وحبة أنَّ  فكما مريباا، يكون لئال الريب؛
 .(1)الشر"

 يسرق؛ الطبع فإنَّ  يصلح، ال من خمالطة من للمؤمن أنى أكثر رأيت "ما:ياجلوز  ابن وقال
 .(2)عمله" عن فرت منهم يسرق ومل هبم يتشبه مل فإن

وقد أكد القرآن الكرمي أمهية الصحبة الصاحلة أبساليب متنوعة، منها األمر بصحبة األخيار  
َ  اتهقُواْ  آَمنُواْ  الهِذينَ  أَيَُّها يَا تعاىل: كما قال اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُواْ  َّللاِّ  .(3)الصه

 النفاق أهل من يكن ومل، بفعله قوله فحقق، به اإلميان هللا ودق من مع: قال الطربي:" يعين
 .(4)فعلهم" قيلهم يكذب الذين، فيه

 الذين وأحواهلم، وأفعاهلم أقواهلم يف الصادقني مع وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي:" وكونوا
 املقاود من ساملةا  والفتور، الكسل من خليةا  ودقاا  إال تكون ال وأحواهلم وأعماهلم، ودق، أقواهلم

 إىل يهدي الرب وإن الرب، إىل يهدي الصدق فإن الصاحلة، والنية اإلخالص على مشتملةا  السيئة،
 .(5)اجلنة"

                                                           

 99ص  روضة العقالء ،محمد بن حبانالبستي، أبوحاتم ( 1)

 411ص الخاطرصيد ابن الجوزي، ( 2)

 119آية  سورة التوبة( 3)

 14/558 البيان جامعالطبري، ( 4)

 467ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن5)
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هل الدنيا، وهذا أمر وأمر هللا تعاىل نبيه ولَّى هللا عليه وسلَّم ابلصرب مع الصاحلني واحلذر من أ
ِ  بِاْلغَدَاةِ  َربهُهم يَدُْعونَ  الهِذينَ  َمعَ  نَْفَسكَ  َواْصبِرْ  تعاىل: ألمته من بعده فقال  تَْعدُ  َواَل  َوْجَههُ  يُِريدُونَ  َواْلعَِشيِّ

ً  أَْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتهبَعَ  ِذْكِرنَا نعَ  قَْلبَهُ  أَْغفَْلنَا َمنْ  تُِطعْ  َواَل  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  َعْنُهمْ  َعْينَاكَ   .(1)فُُرطا
 يصرب أن: الكرمية اآلية هذه يف ولَّى هللا عليه وسلَّم نبيه وعال جل هللا أمر قال الشنقيطي:"

 بدعائهم يريدون ال، له خملصني وآخره النهار أول رهبم يدعون الذي املؤمنني مع حيبسها: أي نفسه،
 .(2)" عالو  جل رضاه إال

 ويكربونه، ويسبحونه وحيمدونه، ويهللونه هللا يذكرون الذين مع اجلس: قال ابن كثري:" أي
 نزلت إهنا: يقال. ضعفاء أو أقوايء أو أغنياء أو فقراء كانوا  سواء، هللا عباد من وعشياا  بكرةا  ويسألونه

 جيالسهم وال وحده معهم جيلس أن ولَّى هللا عليه وسلَّم النيب من طلبوا حني قريش، أشراف يف
 حدة، على مبجلس   أولئك وليفرد، مسعود وابن وخباب ووهيب وعمار كبالل  أوحابه بضعفاء

 يصرب أن وأمره ،(3)اآلية  َواَل تَْطُرِد الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهْم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيِِّ  فقال: نلك، عن هللا فنهاه
الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيِِّ يُِريدُوَن  َمعَ  َواْصبِْر نَْفَسكَ فقال: هؤالء، مع اجللوس يف نفسه

 .َوْجَههُ 
 َواتهبَعَ  ابلدنيا ربه وعبادة الدين عن شغل: أي  أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعن ِذْكِرنَا َمنْ  َواَل تُِطعْ  وقوله:

ً  أَْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  ، لطريقته حمباا  وال له مطيعاا  تكن وال، وضياعٌ  وتفريطٌ  سفهٌ  وأفعاله هأعمال: أي  فُُرطا
َوال تَُمدهنه َعْينَْيَك إِلَى َما َمتهْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا  تعاىل: قال كما  فيه، هو مبا تغبطه وال

 .(4)"(5) أَْبقَىِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوِرْزُق َربَِِّك َخْيٌر وَ 
 

: قتادة:"أي ، قال(6)إليه  أنابَ  َمنْ  سبيلَ  واتهبِعْ تعاىل: فقال وأمر سبحانه بلزوم سبيل املنيبني
 وهم:"سعدي عبد الرمحن بن الشيخ وقال ،(2)"املؤمنني: يعين:"كثري  ابن وقال .(1)إيل" أقبل من

                                                           

 28آية  سورة الكهف( 1)

 4/96 أضواء البيانالشنقيطي،( 2)

 52آية  سورة اْلنعام( 3)

 131آية  سورة طه( 4)

 3/81 تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 5)

 15آية  سورة لقمان( 6)
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 يسلك أن سبيلهم، واتباع إليه، املنيبون م،لرهب املستسلمون ورسله، وكتبه ومالئكته ابهلل املؤمنون
 البدن سعي يتبعها مث هللا، إىل وإراداته القلب دواعي اجنذاب هي اليت هللا، إىل اإلانبة يف مسلكهم

 .(3)"إليه ويقرب هللا، يرضي فيما
 عليهما هارون ألخيه موسى ووية يف جاء كما  املفسدين سبيل اتباع عن سبحانه وهناان

هبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ  فِي َوقَاَل ُموَسىَٰ ِْلَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي :تعاىل لهقو  يف السالم ، (4)قَْوِمي َوأَْصِلْح َواَل تَت
 .(5)للظاملني" عوانا  تكن وال، العاوني سبيل تسلك ال قال القرطيب:"أي:

 وهم املفسدين؛ لسبي تتبع وال الصالح طريق اتبع: أي :"سعدي عبد الرمحن بن الشيخ وقال
 .(6)"ابملعاوي يعملون الذين

 عليهما وهارون ملوسى تعاىل فقال يعلمون ال الذين سبيل اتباع عن تعاىل وهنى
هبِعَاِنِّ َسبِيَل الهِذيَن اَل يَْعلَُمونَ :السالم  .(7) فَاْستَِقيَما َواَل تَت

 .(8)ووعيدي" وعدي حقيقة يعلم ال من طريق تسلكا ال: قال القرطيب:" واملعىن
 عن املنحرفني الضالل اجلهال سبيل التتبعان: أي:"سعدي عبد الرمحن بن الشيخ وقال

 .(9)"اجلحيم لطرق املتبعني املستقيم، الصراط
كما حذر القرآن الكرمي من وحبة األشرار ببيان ما يكون عليه حال من واحبهم يف اآلخرة 

ُسولِ  َمعَ  اتهَخْذتُ  لَْيتَنِي يَا يَقُولُ  يَدَْيهِ  َعلَى الظهاِلمُ  يَعَضُّ  َويَْومَ  تعاىل: من احلسرة والندامة كما قال  الره

هِخذْ  لَمْ  لَْيتَنِي َوْيلَتَى يَا*  َسبِيالً  ً  أَت ْكرِ  َعنِ  أََضلهنِي لَقَدْ *  َخِليالً  فاَُلنا نَسانِ  الشهْيَطانُ  َوَكانَ  َجاءنِي إِذْ  بَْعدَ  الذِِّ  ِلْْلِ

 .(10)َخذُوالً 

                                                                                                                                                                                     

 20/139 جامع البيانالطبري،  (1)

 3/445 تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (2)

 894ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن3)

 142آية  سورة اْلعراف( 4)

 7/277 الجامعالقرطبي،( 5)

 389ص تيسير الكريم الرحمن ،( ابن سعدي، عبد الرحمن6)

 89آية  سورة يونس( 7)

 8/376 الجامعالقرطبي، ( 8)

 492ص تيسير الكريم الرحمن، ( ابن سعدي، عبد الرحمن9)

 29– 27 اآليات  سورة الفرقان( 10)
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 وأسفاا  ندماا  يديه على بربه املشرك نفسه الظامل يعض ويوم: نكره تعاىل يقول ل الطربي:"قا
: يقول ربه، سبيل عن وده الذي خليله طاعة يف به ابلكفر نفسه وأوبق، هللا جنب يف فرط ما على

 .(1)هللا" عذاب من النجاة إىل طريقاا  يعين سبيالا  الرسول مع الدنيا يف اختذت ليتين اي
 والتحذير النار، قرينه يدخل قد السوء قرين أن على تدل الكرمية اآلية وهذه الشنقيطي:" قال

 أقسم اجلنة أهل من رجالا  أن الصافات سورة يف وعال جل بني وقد معروٌف، مشهورٌ  السوء قرين من
 فهداه هوإنعام برمحته فتداركه به هللا لطف ولكن، النار بعذاب يهلكه أي يرديه كاد  قرينه أن ابهلل

 .(2)النار" من وأنقذه
وأكد القرآن الكرمي أن كل وحبة  فإهنا منقطعٌة يوم القيامة ال تنفع أوحاهبا إال ما كان هلل 

ءتعاىل: سبحانه فقال  .(3)اْلُمتهِقينَ  إِاله  َعدُو   ِلبَْعض   بَْعُضُهمْ  يَْوَمئِذ   اْْلَِخاله
، الدنيا يف هللا معاوي على القيامة يوم ناملتخالو : - نكره تعاىل - يقول قال الطربي:"

 ونقل عن ابن .هللا تقوى على فيها ختالوا كانوا  الذين إال، بعض من بعضهم يتربأ، عدوٌ  لبعض بعضهم
 .(4)املتقني" خلة إال عداوةٌ  هي خلة   قوله:"كل عباس

 وهم املتقني، حمبة إال يبقى وال الساعة أتتيهم إن يوم تنقطع احملبات أن وقال األلوسي:" واملراد
 اخلل ألن االنقطاع؛ واعتبار تعاىل، هللا يف التحاب ثواب يرون أهنم ملا وجل، عز هللا يف املتصادقون

 .عدواا  يصري أن حمالٌ  خالا  كونه  حال
 بني والفرق السوء، أخالء اجملتنبني إال اليوم نلك خلتهم تنقطع األخالء املعىن: وقيل

 إهلي، غري غرض يشوبه أن احلب فاتقى تعاىل هللا يف لصاحبه احملب هو األول يف املتقي أن الوجهني:
 .(5)األشرار" وحبة اتقى من هو الثاين ويف

 قَالَ :وتعاىل سبحانه وضرب لنا القرآن الكرمي مثالا حقيقياا لبيان خطر وحبة األشرار فقال

ْنُهمْ  قَائِلٌ  قِينَ  ِمنْ لَ  أَئِنهكَ  يَقُولُ *  قَِرينٌ  ِلي َكانَ  إِنِِّي مِِّ ً  َوُكنها ِمتْنَا أَئِذَا*  اْلُمَصدِِّ ً  تَُرابا  قَالَ *  لََمِدينُونَ  أَئِنها َوِعَظاما

                                                           

 19/263 جامع البيانالطبري، ( 1)

 6/313 أضواء البيانالشنقيطي، ( 2)

 67آية  سورة الزخرف( 3)

 21/638 جامع البيانالطبري،  (4)

 25/130 انيروح المعاْللوسي،  (5)
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طهِلعُونَ  أَنتُم َهلْ  ِ  قَالَ *  اْلَجِحيمِ  َسَواء فِي فََرآهُ  فَاطهلَعَ *  مُّ  ِمنَ  لَُكنتُ  َربِِّي نِْعَمةُ  َولَْواَل *  لَتُْرِدينِ  ِكدته  إِنْ  تَالله

    .(1)َضِرينَ اْلُمحْ 
 له فيقول، اإلميان أهل من الدنيا يف الصاحب له يكون املشرك الرجل عباس:"هو ابن قال

 وأدخل اآلخرة إىل واروا أن فلما تراابا؟ كنا  أئذا املوت بعد من مبعوثٌ  أبنك لتصدق إنك:املشرك
ِ  قَالَ    حيماجل سواء يف واحبه فرأى، املؤمن فاطلع، النار املشرك وأدخل، اجلنة املؤمن  ِكدته  إِنْ  تَالله

 ."(2) لَتُْرِدينِ 
 مما االحرتاس ووجوب السوء، قرانء من احلذر من عربةٌ  اآلية هذه ويف قال ابن عاشور:"

 .(3)" املهالك من ويزينونه إليه يدعون
ر وقد جاء يف السنة املطهرة أتكيد ما قرره القرآن الكرمي من أمهية مصاحبة األخيار والتحذي

ولَّى هللا عليه  هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي - األشعري موسى أيب من وحبة األشرار، فعن
 أن إما املسكِ  فحاملُ  الكري، وانفخ املسكِ  كحاملِ   السوءِ  وجليسِ  الصاحل اجلليسِ  َمَثلُ  إمنا:"وسلَّم

 أن وإما،  ثيابك حيرق أن إما الكريِ  وانفخُ ، طيبةا  رحياا  منه جتد أن وإما، منه تبتاع أن حُيِْذَيَك، وإما
 .(4)" منتنةا  رحياا  فيه جتد

 السوء واجلليس املسك، حبامل الصاحل اجلليس ولَّى هللا عليه وسلَّم متثيله قال النووي:"فيه
 واألدب، والعلم والورع األخالق ومكارم واملروءة اخلري وأهل الصاحلني جمالسة فضيلة وفيه الكري، بنافخ

 من نلك وحنو وبطالته فجره يكثر أو الناس يغتاب ومن البدع وأهل الشر أهل جمالسة عن والنهي
 .(5)املذمومة" األنواع

                                                           

 57-51 االيات سورة الصافات( 1)

 21/45 جامع البيانالطبري، ( 2)

 24/119 التحرير والتنويرابن عاشور، ( 3)

( ، ومسلم كتاب 2101حديث) ، 359،صأخرجه البخاري كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك( 4)

( 2628حديث) 668،صالسوءباب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء  البر والصلة، باب

 واللفظ له.

 1866ص  المنهاجالنووي،  (5)
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 قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب وأكدت السنة املطهرة ضرورة حسن اختيار الصاحب فعن
 .(1)" خيالل من أحدكم فلينظر، خليله دين على الرجل:"ولَّى هللا عليه وسلَّم هللا رسول

 عادة على أي:( خليله دين على) اإلنسان يعين( الرجل: )قال يف شرح احلديث:"قوله
، واإلخاء املصادقة وهي املخالة من( خيالل من) وليتدبر فليتأمل أي:( فلينظر) وسريته وطريقته واحبه

 الاحل إوالح يف مؤثرة والصحبة سراقة الطباع فإن، جتنبه ال ومن خاهلل وخلقه دينه رضي فمن
؛ الدنيا يف تزهد وخماللته الزاهد وجمالسة احلرص حترك وخمالطته احلريص جمالسة: الغزايل قال. وإفساده

 .(2)" يدري ال حيث من الطبع من يسرق الطبع بل واالقتداء التشبه على جمبولة الطباع ألن
 وال مؤمناا، إال تصاحب ال: "فقال السوء وحبة من ولَّى هللا عليه وسلَّم الرسول حذ ر كما  

 . (3)"تقي إال طعامك أيكل
 مصاحبة عن النهي املراد أو كامالا،  أي:(:مؤمناا  إال تصاحب ال)قال يف شرح احلديث:"قوله:

 املؤمنني. جنس ابملؤمن فاملراد الدين، يف مضرة مصاحبتهم ألن واملنافقني؛ الكفار
 احلقيقة ففي التقي ىلإ نسب وإن واألكل. متورع أي:( تقي إال طعامك أيكل وال) قوله:

 .تقياا  إال طعامك تطعم ال فاملعىن، الطعام واحب إىل مسند
 - سبحانه - هللا أن ونلك؛ احلاجة طعام دون الدعوة طعام يف هذا جاء إمنا ":اخلطايب قال

(4) َويُْطِعُموَن الطهعَاَم َعلَى ُحبِِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا : قال
 غري كفاراا   كانوا  راءهمأس أن ومعلوم ،

 خمالطته عن وزجر بتقي، ليس من وحبة من - السالم عليه - حذر وإمنا أتقياء، وال مؤمنني
 .(5)القلوب" يف واملودة األلفة توقع املطاعمة فإن ومؤاكلته،

                                                           

كتاب  (، والترمذي 4833حديث) ،4/261،كتاب اْلدب باب من يؤمر أن يجالس  أبوداودأخرجه ( 1)

 4/171وصححه الحاكم في المستدرك ،وقال: حديث حسن غريب (2378حديث)، 4/589الزهد 

 (3545) صحيح الجامعوحسنه اْللباني في 

 2/1878 تحفة األحوذيالمباركفوري،  (2)

(،والترمذي  كتاب 4832حديث) 2/675،كتاب اْلدب، باب من يؤمر أن يجالسأخرجه أبو داود ( 3)

مشكاة  :(،  وحسنه اْللباني انظر2395حديث ) 4/600،الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن

 (.5018، حديث )3/87: المصابيح

 8آية  سورة اإلنسان( 4)

 2091ص عون المعبودشرف الحق،  (5)
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كان فيمن كان قبلكم رجل "  قال:  ولَّى هللا عليه وسلَّم فعن أيب سعيد اخلدري أن نيب هللا
وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرِض فدل على راهب فأاته فقال إنه قتل تسعة  قتل تسعة

وتسعني نفسا فهل له من توبة؟ فقال: ال. فقتله فكمل به مائة. مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل 
على رجل عامل فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن حيول بينه وبني التوبة، 

ا أرض  إىل أرض كذا وكذا فإن هبا أانساا انطلق  يعبدون هللا فاعبد هللا معهم وال ترجع إىل أرضك فإهن 
سوء. فانطلق حىت إنا نصف الطريق أاته املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، 

قط.  عمل خرياا بقلبه إىل هللا، وقالت مالئكة العذاب إنه مل ي مقبالا  فقالت مالئكة الرمحة: جاء اتئباا 
فأاتهم ملك يف وورة آدمي فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو 
له، فقاسوه فوجدوه أدىن إىل اأَلرض اليت أراد فقبضته مالئكة الرمحة. قال: قتادة فقال احلسن نكر لنا 

 .(1)"أنه ملا أاته املوت أنى بصدره
 واألخدان الذنوب، هبا أواب اليت املواضع التائب مفارقة حباباست هذا قال النووي:"يف

 اخلري أهل وحبة هبم يستبدل وأن حاهلم، على داموا ما ومقاطعتهم نلك على له املساعدين
 .(2)توبته" بذلك وتتأكد، بصحبتهم وينتفع، هبم يقتدي ومن الورعني واملتعبدين والعلماء والصالح

ة الصاحلة للمكلف مما يعينه على االستقامة والتوبة واإلانبة، كما وخالوة القول أن هتيئة البيئ
تقدم يف النصوص الشرعية وما دلت عليه من هذا املعىن وأكدته من أمهية الصحبة الصاحلة الستقامة 

  املسلم وعالج احنرافه عن معامل الشخصية اإلسالمية.
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (2766حديث) ،699،صأخرجه مسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله( 1)

 1932ص المنهاجالنووي، ( 2)
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 اخلامتة
به علي  من التوفيق واإلعانة، وأسأله سبحانه القبول واإلاثبة،  يف خامتة البحث أمحد هللا تعاىل ملا من   

 وميكن هنا أن أنكر بعض أهم النتائج اليت توولت إليها :
ما شرعه هللا تعاىل لعباده املؤمنني من اليت وبغت بكل  نات املسلم هي الشخصية اإلسالمية أوالا: 

مجاعية وجمتمعية، كما دلت عليها النصوص عقائد إميانية، وخصال ظاهرة وابطنة؛ وأخالق فردية و 
 الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وما قرره الصحابة الكرام والتابعون هلم إبحسان.

متثل يف النصوص الشرعية، واملبادئ العامة،  كبرياا   اهتم القرآن الكرمي بشخصية املسلم اهتماماا اثنياا: 
 وانب العقدية والعملية واألخالقية للمسلمني.واألحكام التفصيلية اليت تناولت اجل

 ،العقيدة والتوحيد، منها عامة وتفصيلية لبناء الشخصية اإلسالمية أسساا : وضع القرآن الكرمي اثلثاا 
الدعوة إىل هللا واألمر و  ،األسوة احلسنة، و اخللق القوميو  ،العلم النافع، و العبادة والعمل الصاحلو 

 ر.ابملعروف والنهي عن املنك
معامل الشخصية اإلسالمية السوية اليت يريد من أتباعه أن يتحلوا هبا، منها القرآن الكرمي  بني: رابعاا 

 ،العزة واألنفة، والوسطية، و اجملاهدة، و البصرية، و الفطرة، وموافقة الصبغة الرابنيةعلى سبيل املثال: 
 الرضا والطمأنينة.و 

اف عن معامل الشخصية اإلسالمية، ليحذر املسلم منها : بيـ ن القرآن الكرمي أسباب االحنر خامساا 
 شياطني اإلنس واجلن.، والكرب، و الظلم، و اتباع اهلوى، و اجلهل ومن أخطرهاويتجنبها ، 

توىل القرآن الكرمي بيان معامل االحنراف عن هذه الشخصية السوية ليكتشف املسلم جوانب  سادساا:
، النفاق، و : الشرك والكفر، ومن تلك املعاملكهاالضعف يف نفسه فيعمل على عالجها واستدرا 

 .األخالق السيئةو  ،املعاويو 
كثرية تساهم يف عالج االحنراف عن معامل الشخصية اإلسالمية حىت   : نكر القرآن الكرمي أموراا  سابعاا 

، اخلطأيتناول املسلمون تلك األدوية الرابنية النافعة، وال يلجأوا إىل سبل بشرية ال ختلو من القصور و 
الصحبة ، العمل الصاحلواالستغفار، و التوبة ، و الرتغيب والرتهيب، و العلم النافعومن تلك األساليب 

 .الصاحلة
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  ُْنه ْغِفَرةً ِمِّ ُ يَِعدُُكم مه   268 308...الشهْيَطاُن يَِعدُُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكم بِاْلفَْحَشاء َوَّللاِّ

  َالتهعَفُّفِ  ِمنَ  يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاء 273 182 

  ُْمِلِل الهِذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْلي  282 171 

 نَْفًسا إِاله ُوْسعََها ُ   286 108اَل يَُكِلُِّف َّللاه

 الصفحة رقم اِلية آل عمران( سورة 3)

  إِنه الهِذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم...  10 275 

   َُربِِِّهْم  ِعْندَ  ذَِلُكْم ِللهِذيَن اتهقَْوا ِمنْ  ُكْم بَِخْير  قُْل أَُؤنَبِِّئ ... 15 150 

  الهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا إِنهنَا آََمنها فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا... 16 - 17 329 

  ُأَنهه ُ هَ  َشِهدَ َّللاه   18 62...ْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط إِاله ُهَو َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلعِ  اَل إِلََٰ

  َاإِلْسالمُ  ِعْندَ  إِنه الِدِّين ِ   19 136 َّللاه

  قُِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ... 26 142 

  ْتُْبدُوهُ يَْعلَْمهُ  أَوْ  ُصدُوِرُكمْ  فِي تُْخفُوا َما إِنْ  قُل  ُ   29 48َّللاه

  َُخْير  ُمْحَضًرا ِمنْ  نَْفس  َما َعِملَتْ  ُكلُّ  يَْوَم تَِجد 30 17 

   َْويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكم ُ َ فَاتهبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاه   31 56قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاه

  آَمنه ِ ِ َواْشَهْد بِأَنها ُمْسِلُموَن قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاه   52 237ا بِالله

  اِلَحاِت فَيَُوفِِّيِهْم أُُجوَرُهْم ا الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه   57 217...َوأَمه

  ِ   73 201قُْل إِنه اْلُهدَى ُهدَى َّللاِّ
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 ْاْلِكتَاَب َواْلُحك ُ ةَ َما َكاَن ِلبََشر  أَن يُْؤتِيَهُ َّللاه    79 98...َم َوالنُّبُوه

 هِخذُوا اْلَماَلئَِكةَ َوالنهبِيِِّيَن أَْربَابًا   80 101...أَيَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر  َواَل يَأُْمَرُكْم أَن تَت

  َُوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنه...   85 48 – 237 - 

333 

  َِكاَن ِحال ِلبَنِي إِْسَرائِيلَ  ُكلُّ الطهعَام ... 93 228 

 قُوا ِ َجِميعًا َواَل تَفَره    103 165...  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

  ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف نُكْم أُمه   104 2...َوْلتَُكن ِمِّ

 قُ  َوال   105 167...  وا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِِّنَاتُ تَُكونُوا َكالهِذيَن تَفَره

  َيُِريدُ ُظْلًما لِِّْلعَالَِمين ُ   108 217َوَما َّللاِّ

  َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي اْلَْرِض ِ   109 217َولِلِّ

  َة  أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلم  –  110 2 – 91... ْعُروِف ُكنتُْم َخْيَر أُمه

121 - 138 

  ًأَوْ  َوالهِذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشة  َ   135 225 ...َظلَُموا أَنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاه

  ُمْؤِمنِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْْلَْعلَْونَ  َوأَْنتُمُ  تَْحَزنُوا َواَل  تَِهنُوا َواَل 139 142 

  َهِخذَ َوتِْلَك اْْلَيهاُم نُد ُ الهِذيَن آَمنُوا َويَت   140 218...اِولَُها بَْيَن النهاِس َوِليَْعلََم َّللاه

 َوَما َكاَن ِلنَْفس  أَْن تَُموَت إِاله بِإِْذِن هللا 145 20 

 ن َوَكأَيِِّن   146 - 147 178...  َوَهنُواْ  فََما َكثِيرٌ  ِربِِّيُّونَ  َمعَهُ  قَاتَلَ  نهبِيِّ   مِِّ

  َْمْواَلُكم ُ   150 223َوُهَو َخْيُر النهاِصِريَن  بَِل َّللاه

 فِي َسنُْلِقي  ِ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِالله   151 223 ...قُلُوِب الهِذيَن َكفَُروا الرُّ

   َكَمْن بَاَء بَِسَخط ِ ِ َوَمأَْواهُ َجَهنهُم  ِمنَ  أَفََمِن اتهبََع ِرْضَواَن َّللاه   162 148... َّللاه

  فََمن ُزْحِزَح َعِن النهاِر َوأُدِْخَل اْلَجنهةَ فَقَْد فَاَز 185 219 

 يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا 200 74 

 الصفحة رقم اِلية النساء( سورة 4)

 نهْفس  َواِحدَة   ِمِّن يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُواْ َربهُكُم الهِذي َخلَقَُكم 1 20 

 فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا 6 16 

  إِنه الهِذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما... 10 212 - 226 

   َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنهات َ ِ َوَمن يُِطعِ َّللاه   13 - 14 318 ...تِْلَك ُحدُودُ َّللاه

  ََوَرُسولَهُ َويَتَعَده ُحدُودَهُ يُْدِخْلهُ نَاًرا َوَمْن ي َ   14 296 - 318...ْعِص َّللاه

   ِللهِذيَن يَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهالَة ِ   17 194إِنهَما التهْوبَةُ َعلَى َّللاه

  َولَْيَسِت التهْوبَةُ ِللهِذيَن يَْعَملُوَن السهيِِّئَاِت... 18 326 

 ُْنَساُن َضِعيفًا يُِريد ُ أَْن يَُخِفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ   28 109 - 111َّللاه

 َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلًما فََسْوَف نُْصِليِه نَاًرا 30 212 

 َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َ   36 271َواْعبُدُوا َّللاه

 ة  بَِشِهيد   ُكِلِّ  ِمن فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا   41 222 ...أمه

  قًا ِلَما َمعَُكْم ْلنَا ُمَصدِِّ   47 31...يا أَيَُّها الهِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزه

  اَل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك َ   48 38...إِنه َّللاه

  َواَل يُْظلَُموَن فَتِياًل 49 213 

 إِنه الهِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا... 56 273 
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 يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ اْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َ   58 284 إِنه َّللاِّ

  ْإِذ ظهلَُمواْ أَنفَُسُهم 64 214 

  َاَن َخْيًرا لهُهْم َوأََشده تَثْبِيتًاَولَْو أَنهُهْم فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لَك ... 66 177 

  ً َ  أَوْ  َوَمن يَْعَمْل ُسوءا   110 227 - 330...يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمه يَْستَْغِفِر َّللاِّ

  َأََمَر بَِصدَقَة   َمنْ  نهْجَواُهْم إاِله  ِمِّن َكثِير   فِي الَ َخْير  ...  114 147 

  َْوَْلَُمنِِّيَنهُهمْ  َوَْلُِضلهنهُهم  119 266 

  ِأَْهِل اْلِكتَاب ِِّ   123 - 124 76 ...يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه  َمن لهْيَس بِأََمانِيُِِّكْم َوال أََمانِي

  َوُهَو ُمْحِسٌن ِ ْن أَْسلََم َوْجَههُ لِله   125 332...َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممه

  ِيَاأَيَُّها الهذ ِ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء لِله   135 210...يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوه

  َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب ِ   136 38...يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِالله

 اً إِنه الهِذيَن آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه آَمنُوا ثُمه َكفَُروا ثُمه اْزدادُوا ُكْفر...  137 - 138 286 

 َجِميعًا ِ ةَ لِله ةَ فَإِنه اْلِعزه   139 140 أَيَْبتَغُوَن ِعْندَُهُم اْلِعزه

  َهِخذُونَ  الهِذين   139 141... اْلُمْؤِمنِينَ  دُون ِمنْ  أَْوِليَاء اْلَكافِِرينَ  يَت

  َِل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسم ِ يُْكفَُر بَِها َوقَْد نَزه    140 287... ْعتُْم آيَاِت َّللاه

  َوُهَو َخاِدُعُهْم َ   142 - 143 289... إِنه اْلُمنَافِِقيَن يَُخاِدُعوَن َّللاه

  النهارِ  ِمنْ  اْلَْسفَلِ  الدهْركِ  فِي اْلُمنَافِِقينَ  إِنه ...  145 286 

  ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِِّبَات  أُِحلهْت لَُهْم فَبُِظْلم  ِمَن الهِذيَن َهادُوا َحره... 160 228 

  َاِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُون   162 32... لَِكِن الره

 ِليَْغِفَر لَُهْم َواَل ِليَْهِديَُهْم َطِريقًا ُ   168 219إِنه الهِذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكِن َّللاه

 ِدينُِكْم  فِي يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا 171 131 

  إاِله اْلَحقه ِ   171 131 َواَل تَقُولُوا َعلَى َّللاه

 ٌبُِكِلِّ َشْيء  َعِليم ُ ُ لَُكْم أَن تَِضلُّواْ َوَّللاِّ     176 94يُبَيُِِّن َّللاِّ

 الصفحة رقم اِلية المائدة( سورة 5)

  َُّها الهِذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ يَا أَي   1 135 

   َْواْلعُْدَوانِ  اإِلثْمِ  َعلَى تَعَاَونُواْ  َوالَ  َوالتهْقَوى اْلبرِِّ  َعلَى َوتَعَاَونُوا ... 2 168 

  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي... 3 100 - 237 

  َُوَمن يَْكفُْر بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُه 5 27 – 39 - 

48 

    َواَل يَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن قَْوم   8 136 

   اِلَحاِت لَنَُكفَِِّرنه َعْنُهْم َسيِِّئَاتِِهْم    9 335...َوالهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

  ِْليَْجعََل َعلَي ُ نْ  ُكمَما يُِريدُ َّللاِّ َرُكْم  ِمِّ   6 226 ...َحَرج  َولَِكن يُِريدُ ِليَُطهه

  ِ   38 - 39 213...َوالسهاِرُق َوالسهاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل ِمَن َّللاه

  َيَتُوُب َعلَيْ  ِمنْ  فََمْن تَاب َ   39 227 - 340...ِه بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنه َّللاه

   يَْحُكُم بَِها النهبِيُّوَن الهِذيَن أَْسلَُموا ِللهِذيَن َهادُوا... 44 99 

 ِلُكل ِّ َجعَْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا 48 50 

  ْأَْن يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهم ُ    49 300... فَإِْن تََولهْوا فَاْعلَْم أَنهَما يُِريدُ َّللاه

   يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَده ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه...   54 99 

  بهانِيُّوَن َواْلَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهُم اإِلثَْم   63 99 - 102...لَْوال يَْنَهاُهُم الره
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  ُيُْشِركْ  َمن إِنهه  ِ مَ  فَقَدْ  بِاللِّ ُ  َحره    72 278... اْلَجنهةَ  هِ َعلَي َّللاِّ

  ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحِقِّ  فِي قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا  77 131 

   ُمواْ َطيِِّبَاِت َما أََحله هللا لَُكْم   87 132... يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ الَ تَُحِرِّ

  َيَْعلَمُ  ذَِلك َ   97- 98 45...اْلَْرِض  فِي السهَماَواِت َوَما فِي َما ِلتَْعلَُمواْ أَنه َّللاه

  ٌَغفُوٌر َرِحيم َ َ َشِديدُ اْلِعقَاِب َوأَنه َّللاه   98 296 اْعلَُموا أَنه َّللاه

   ُْكم   105 136 َضله إِذَا اْهتَدَْيتُمْ  َمنْ  يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم اَل يَُضرُّ

   قَالُوا نُِريدُ أَن نهأُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنه قُلُوبُنَا َونَْعلََم أَن قَْد َصدَْقتَنَا ... 113 154 

  ُ اِدقِيَن ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنهاٌت  َهـذَا قَاَل َّللاه   119 77 ...يَْوُم يَنفَُع الصه

 الصفحة رقم اِلية األنعام( سورة 6)

  ا َجاَءُهمْ فَقَْد َكذه   5 171 بُوا بِاْلَحِقِّ لَمه

  أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرن  َمكهنهاُهْم فِي اْْلَْرِض... 6 42 

  َْعِظيم   يَْوم   َعذَابَ  َربِِّي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِِّي قُل  15 298 

  َإِنههُ الَ يُْفِلُح الظهاِلُمون 21 74 

 َكِذبًا ِ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه   21 74 - 220 ...َكذهَب بِآيَاتِِه  أَوْ  َوَمْن أَْظلَُم ِممه

 وهللا ربنا ما كنا مشركين 23 118 

  َُّولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النهاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا نَُرد... 27 41 

  ُ   35 69 - 187لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهدَىَٰ فاََل تَُكونَنه ِمَن اْلَجاِهِلينَ  َولَْو َشاَء َّللاه

  ََرِبِّ اْلعَالَِمين ِ   45 232فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الهِذيَن َظلَُموا َواْلَحْمدُ لِله

  َِِّواَل تَْطُرِد الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهْم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشي  52 344 

  ُبَْعِدِه َوأَْصلََح  ِمنْ  َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجَهالَة  ثُمه تَابَ  َمنْ  أَنهه... 54 195 

  ِ   56 204...قُْل إِنِِّي نُِهيُت أَْن أَْعبُدَ الهِذيَن تَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاه

  ِْن فَْوقُِكْم قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعذَابًا م... 65 42 

  َآيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهمْ  فِي َوإِذَا َرأَْيَت الهِذيَن يَُخوُضون  ...  68 289 

  ُقَْولُهُ اْلَحقُّ َولَهُ اْلُمْلك  73 172 

   الهِذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم بُِظْلم 82 213 - 223 

  هللا فبهداهم اقتدهأولئك الذين هدى 90 83 

 َكِذبًا ِ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاِّ   93 215َوَمْن أَْظلَُم ِممه

 َوَجعَلُوا  ِ   100 193... َوبَنَات   َوَخَرقُوا لَهُ بَنِينَ  َوَخلَقَُهمْ  اْلِجنه  ُشَرَكاءَ  لِله

  ِا َشيَاِطيَن اإل   112 259...ْنِس َواْلِجِنِّ َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكِلِّ نَبِي ِّ َعدُوًّ

 ْت َكِلَمة َربِّك ِصْدقًا َوَعْداًل       115 102َوتَمه

  َل لَُكم ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصه ا ذُِكَر اْسُم َّللاه   119 204...َوَما لَُكْم أاَله تَأُْكلُواْ ِممه

  َالنهاِس  فِي ا يَْمِشي بِهِ َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُورً  َمنْ  أَو... 122 70 

 ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواْْلَْنعَاِم نَِصيبًا ِ ِممه   136- 137 40...َوَجعَلُوا لِله

  ْمنَا ُكله ِذي ُظفُر  َوِمَن اْلبَقَِر َواْلغَنَِم     146 230 ...َوَعلَى الهِذيَن َهادُوا َحره

  ِةُ اْلحُ  قُْل فَِللهه   149 324اْلبَاِلغَةُ  جه

  ِهبِْع أَْهَواء الهِذيَن َكذهبُواْ بِآيَاتِنَا َوالهِذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرة   150 208...َوالَ تَت

  ََٰوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى 152 76 
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  َُق بِك هبِعُوا السُّبَُل فَتَفَره   153 167 ْم َعْن َسبِيِلهِ َوال تَت

ْستَِقيم  ِدينًا قِيًَما   160 - 161 100 ... قُْل إِنهنِي َهدَانِي َربِِّي إِلَى ِصَراط  مُّ

  َاْلعَالَِمين ِ ِ َربِّ   162 - 163 280... قُْل إِنه َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِله

  ِال َعلَْيَها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىَوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفس  إ  164 79 - 164 

   أَْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكِلِّ َشْيء ِ   164 79 ... قُْل أََغْيَر َّللاه

  ِحيٌم   165 317 - 319إِنه َربهَك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنههُ لَغَفُوٌر ره

 صفحةال رقم اِلية األعراف( سورة 7)

  َفَأُولَئَِك الهِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْظِلُمون 9 213 

  قَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبهَر فِيَها ... 13 245 

 .قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي َْلَْقعُدَنه لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم ... 16 - 17 266 

  َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاَءنَا... 28 192 

  ََوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِنههُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِين 31 74 

  ََم َربَِِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بَط    33 307 - 308... َن قُْل إِنهَما َحره

 َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا 56 87 

  ْأَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْومِ  لَقَد  َ   59 27...اْعبُدُوا َّللاه

 َما لَُكم َ ه   اْعبُدُوا َّللاه ْن إِلََٰ   65 27َغْيُرهُ  ِمِّ

 َما لَُكم َ ْن إِلََٰ  اْعبُدُوا َّللاه   73 27َغْيُرهُ  ه  ِمِّ

 َما لَُكم َ ه   اْعبُدُوا َّللاه ْن إِلََٰ   85 27َغْيُرهُ  ِمِّ

  َِّربهنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحِق  89 171 

   َولَْو أَنه أَْهَل اْلقَُرى ءاَمنُواْ َواتهقَْواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكـات... 96 302 

  َفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوُهْم نَائُِموَن.أ.. 97 - 99 41 

  أََولَْم يَْهِد ِللهِذيَن يَِرثُوَن اْْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها ...  100 300 

  ِنهُكْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ قَالُواْ يَا ُموَسى اْجعَل لهنَا إِلَـهاً َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إ 138 188 

 قَْوِمي َوأَْصِلْح  فِي َوقَاَل ُموَسىَٰ ِْلَِخيِه َهاُروَن اْخلُْفنِي...  142 344 

  ِ   146 251...َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الهِذيَن يَتََكبهُروَن فِي اْْلَْرِض بِغَْيِر اْلَحقِّ

  ِِّإِلَْيُكْم َجِميعًا قُْل يَا أَيَُّها النهاُس إِن ِ   158 31...ي َرُسوُل َّللاه

  ََوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمون 160 213 

  يهتَُهْم   172 32...َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُرِِّ

  ُآيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشهْيَطاُن َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الهِذَي آتَْينَاه... 175 - 176 205 

 نَ  َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنهَم َكثِيًرا نِس  ِمِّ   179 184... اْلِجِنِّ َواإْلِ

 َجعاََل لَهُ ُشَرَكاَء فِيَما آتَاُهَما 190 271 

  َيَْخلُقُ  الَ  َما أَيُْشِرُكون  ً    191 276يُْخلَقُونَ  َوُهمْ  َشْيئا

  ْاْلَجاِهِلينَ  َعنِ  ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرض 199 189 

 الصفحة رقم اِلية األنفال( سورة 8)

  َوِجلَْت قُلُوبُُهْم ُ   2 - 3 36 ...إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن الهِذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاه

  ِِّليُِحقِّ اْلَحق  8 171 

  ِّمُّ اْلبُْكُم الهِذيَن ال يَْعِقلُونَ  ِعْندَ  إِنه َشره الدهَواِب ِ الصُّ   22 184َّللاه

اْستَِجيبُواْ  آَمنُواْ  الهِذينَ  أَيَُّها يَا  ِ ُسولِ  لِلِّ   24 127 - 175... دََعاُكم إِذَا َوِللره
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  ْة َواتهقُوا فِتْنَة اَل تُِصيبَن الهِذيَن َظلَُموا ِمن   25 77...ُكْم َخاصه

  ْنََصَرُكمُ  لَقَد  ُ   25 - 26 157... ُحنَْين   َويَْومَ  َكثِيَرة   َمَواِطنَ  فِي َّللاه

  َْستَْضعَفُون   26 320...اْلَْرِض تََخافُوَن  فِي َواْذُكُرواْ إِْذ أَنتُْم قَِليٌل مُّ

  إِنه الهِذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِ   36 262ِليَُصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاه

  َْوَرُسولَهُ َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكم َ   46 166 َوأَِطيعُوا َّللاه

  ْاْلَماَلئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم  إِْذ يَتََوفهى الهِذيَن َكفَُروا تََرىَٰ  َولَو... 50 254 

  الهِذيَن َكفَُروا فَُهْم الَ يُْؤِمنُونَ إِنه َشره ِ ِ ِعْندَ َّللاه   55 273الدهَوابِّ

  ْة  َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل  ِمنْ  َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُم   60 144... قُوه

 الصفحة رقم اِلية التوبة( سورة 9)

 بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم الهِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِي ِ   20 33...ِل َّللاه

  ٌإِنهَما اْلُمْشِرُكوَن نََجس 28 127 

  نََصَرهُ  فَقَدْ  تَْنُصُروهُ  إِاله  ُ   40 158... اثْنَْينِ  ثَانِيَ  َكفَُروا الهِذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  َّللاه

 َوبَِرُسوِلِه ِمْنُهْم نَفَقَاتُ  تُْقبَلَ  َوَما َمنَعَُهْم أَن ِ   53 48...ُهْم إِاله أَنهُهْم َكفَُروا بِالله

  ُ ُ َسيُْؤتِينَا َّللاه   59 151... فَْضِلِه َوَرُسولُهُ  ِمن َوقَالُوا َحْسبُنَا َّللاه

  َُوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن يُْرُضوه ُ   62 147 َكانُوا ُمْؤِمنِينَ  إِن َوَّللاه

 ََل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَبِِّئُُهم بَِما فِي قُلُوبِِهْم يَْحذَُر اْلُمن    64 - 65 291... افِقُوَن أَن تُنَزه

 ْفَنَِسيَُهم َ   67 112 نَُسوا َّللاه

  ن بَْعض  يَأُْمُروَن بِاْلُمنَكِر   67 - 68 290... اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهم مِِّ

 ا ُ    68 287... َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها نَارَ  ْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفهارَ َوَعدَ َّللاه

  ٌأَْكبَرُ  ِمنَ  َوِرْضَوان ِ   72 152 َّللاه

  َْوالهِذيَن اَل يَِجدُوَن إِاله ُجْهدَُهم 79 123 

  ُبَُهْم بَِها َوالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالَدُُهْم إِنهَما ي ُ أَْن يُعَذِِّ    85 275...ِريدُ َّللاه

  فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنه َّللاه اَل يَْرَضى َعْن اْلقَْوم اْلفَاِسِقيَن 96 152 

  َلُون   100 1...اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَنَصاِر َوالهِذيَن اتهبَعُوُهم  ِمنَ  َوالسهابِقُوَن اْْلَوه

  ْأَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطِهُِّرُهْم َوتَُزِكِّيِهم بَِها ِمنْ  ُخذ 103 57 

  ُُهَو يَْقبَُل التهْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَأُْخذ َ دَقَاِت  أَلَْم يَْعلَُموا أَنه َّللاه   104 328 ...الصه

  َٰاْشتََرى َ   111 149ةَ م بِأَنه لَُهُم الجنه اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَهُ  ِمنَ  إِنه َّللاه

  َاِدقِين َ َوُكونُواْ َمَع الصه    119 342يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ اتهقُواْ َّللاِّ

 الصفحة رقم اِلية يونس( سورة 10)

  اِلَحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهم بِإِيَمانِِهْم    9 33 - 338...إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 َُرِبِّ اْلعَالَِمينَ  أَنِ  دَْعَواُهمْ  َوآِخر ِ   10 89اْلَحْمدُ لِله

  ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم   13 43 - 232...َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلُكْم لَمه

  َْعِظيم   يَْوم   َعذَابَ  َربِِّي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِِّي قُل  15 298  

   قَاَل الهِذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا  َوإِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِِّنَات...  15 248 

  ُهْم َواَل يَْنفَعُُهْم ِ َما اَل يَُضرُّ   18 40...َويَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َّللاه

 يََشاء إِلَى ِصَراط ُمْستَِقيم َمنْ  َوَّللَاه يَدُْعو إِلَى دَار السهاَلم َويَْهِدي 25 91 

    اَل يَْظِلم النهاَس َشْيئًا َ   44 217إِنه َّللاه

 َجِميعًا ِ ةَ لِله   65 142 إِنه اْلِعزه
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  َاْلُمْسِلِميَن  ِمنَ  َوأُِمْرُت أَْن أَُكون 72 239 

  َإِن يَا قَْومِ  ُموَسىَٰ  َوقَال  ِ   84 239 ...  فَعَلَْيِه تََوكهلُواُكنتُْم آَمنتُم بِالله

  هبِعَاِنِّ َسبِيَل الهِذيَن اَل يَْعلَُموَن    89 347فَاْستَِقيَما َواَل تَت

 الصفحة رقم اِلية ( هود11)

  َِستهِة أَيهام   فِي َواْْلَْرضَ  السهَماَواتِ  َوُهَو الهِذي َخلَق... 7 58 

  َاآْلَِخَرةِ إِاله النهاُر َوَحبَِط َما َصنَعُوا فِيَها  فِي ْيَس لَُهمْ أُولَئَِك الهِذيَن ل...  16 336 

  ََعلَى الظهاِلِمين ِ   18 216أاَلَ لَْعنَةُ َّللاِّ

  ً ِ َكِذبا ِن اْفتََرى َعلَى َّللاِّ   18 221 ... َوَمْن أَْظلَُم ِممه

 ًيَتْ  ِمنْ  َوآتَانِي َرْحَمة    28 117َعلَْيُكمْ  ِعْنِدِه فَعُِمِّ

  َثْلَنَا  ِمن اْلَمأَلُ الهِذيَن َكفَُروا فَقَال   28 249...قَْوِمِه َما نََراَك إِاله بََشًرا ِمِّ

  ِنِِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُونَ ولك 29 69 - 188 

  َاْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  إِنِِّي أَِعُظَك أَن تَُكون  46 186 

  ََرْحَمةً  ِمْنهُ  َوآتَانِي َربِِّي ِمنْ  بَيِِّنَة   َعلَىَٰ  ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قَْومِ  يَا قَال ... 63 298 

 ِمْن َحق ِّ  بَنَاتِكَ  فِي قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا  79 173 

  ِبِِّي  ِمِّن إِن ُكنُت َعلَىَٰ بَيِِّنَة   أََرأَْيتُمْ  قَاَل يَا قَْوم   88 66 - 85...ره

 ا تَقُوُل َوإِنها لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا مه   91 250 ... قَالُوا يَا ُشعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِمِّ

  َأَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنه أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ  َوَكذَِلك 102 232 – 233 - 

303 

 صفحةال رقم اِلية ( سورة يوسف12)

  َبَْيتَِها َعن نهْفِسِه َوَغلهقَِت اْْلَْبَواَب  فِي َوَراَودَتْهُ الهتِي ُهو...  23 221 

  ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه   33 67 - 185 ...قَاَل َرِبِّ الِسِّْجُن أََحبُّ إِلَيه ِممه

  َِلَك نَْجِزي الظهاِلِمينَ قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجدَ فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكذ 75 213 

  ٌَوفَْوَق ُكِلِّ ِذي ِعْلم  َعِليم 76 61 

  َا فَعَْلتُم بِيُوُسفَ  َعِلْمتُم َهلْ  قَال   89 193 َوأَِخيِه إِْذ أَنتُْم َجاِهلُونَ  مه

  َِعلَى بَِصيَرة  أَنَا َوَمِن اتهبَعَن ِ  –  108 91 – 93 يقُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى َّللاه

119 – 121 - 

122 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الرعد13)

  َوإِنه َربهَك لَذُو َمْغِفَرة  ِلِّلنهاِس َعلَىَٰ ُظْلِمِهْم َوإِنه َربهَك لََشِديدُ اْلِعقَاِب 6 316 - 318 

   ال يُغَيُِِّر َما بِقَْوم َ   11 1ِهمْ ـسِ يُغَيُِِّروا َما بِأَنفُ  َحتهى إِنه َّللاه

  ِّلَهُ دَْعَوةُ اْلَحِق  14 172 

  ِ   28 - 29 152 - 156..  .الهِذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

  َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِيًّا َولَئِِن اتهبَْعَت أَْهَواءُهم... 37 206 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة إبراهيم14)

  َالظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر  ِمنَ  ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النهاس... 1 86 

  ٌَوإِْذ تَأَذهَن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ْلَِزيدَنهُكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنه َعذَابِي لََشِديد 7 320 

  ار  َعنِيد  َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبه 15 253 

  ِ َ َوَعدَُكْم َوْعدَ اْلَحقِّ ا قُِضَي اْْلَْمُر إِنه َّللاه   22 267...َوقَاَل الشهْيَطاُن لَمه
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  ُيُثَبِِّت  ُ   27 174 ... الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي الثهابِتِ  بِاْلقَْولِ  آَمنُوا الهِذينَ  َّللاه

  َِغاف َ ُرُهْم ِليَْوم  َواَل تَْحَسبَنه َّللاه ا يَْعَمُل الظهاِلُموَن إِنهَما يَُؤِخِّ   42 321...الً َعمه

  ٌَوأَْفئِدَتُُهْم َهَواء 43 197 

  ْرنَا   44 41...َوأَْنِذِر النهاَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلعَذَاُب فَيَقُوُل الهِذيَن َظلَُموا َربهنَا أَخِِّ

  َُكله ن ُ َ َسِريُع اْلِحَسابِ  ْفس  َما َكَسبَتْ ِليَْجِزَي َّللاه   51 21إِنه َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الحجر15)

  ُِحيم   49 - 50 316َوأَنه َعذَابِي ُهَو اْلعَذَاُب اْْلَِليُم  * نَبِِّْئ ِعبَاِدي أَنِِّي أَنَا اْلغَفُوُر الره

  َا بَْينَُهَما إِاله بِاْلَحِقِّ َوَما َخلَْقنَا السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوم  85 172 

  َا َكانُوا يَْعَملُوَن  فََوَربَِِّك لَنَْسأَلَنهُهْم أَْجَمِعْين   92 - 93 76َعمه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة النحل16)

  ٌإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ فَالهِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرة... 22 - 23 242 

  ُُسوء   ِمن َما ُكنها نَْعَمل 28 116 

  ََولـِكن َكانُواْ أَنفَُسُهْم يَْظِلُمون ُ   33 215َوَما َظلََمُهُم َّللاِّ

 َواْجتَنِبُوا الطهاُغوتَ  فِي َولَقَْد بَعَثْنَا َ ة  َرُسواًل أَِن اْعبُدُوا َّللاه  -  36 27 – 54ُكِلِّ أُمه

90 

  َا تََرَك َعلَْيَهاَول ُ النهاَس بُِظْلِمِهم مه   61 321دَابهة   ِمن ْو يَُؤاِخذُ َّللاه

 ِكن ُرُهمْ  َولََٰ ى  إِلَىَٰ أََجل   يَُؤِخِّ َسمًّ   61 321مُّ

 َِكلَْمحِ اْلبََصر 77 114 

 َيَْوَمئِذ  السهلَم ِ   87 116َوأَْلقَْوا إِلَى َّللاه

  ِْحَسان َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى إِنه َّللاه يَأُْمر ب  –  90 72 – 130...اْلعَْدِل َواإْلِ

210 - 308 

  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكر  أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن... 97 36 – 303 – 

320 – 333 - 

336 

  ُلَه بَِِّك بِاْلَحِقِّ ِليُثَبَِِّت الهِذي ُروُح اْلقُدُِس ِمن قُْل نَزه   102 175... َن آَمنُوا ره

  ًَمثاَلً قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنهةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدا ُ   112 229 - 272 ... َوَضَرَب َّللاه

   ثُمه تَابُوا، ثُمه إِنه َربهَك ِللهِذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالَة ... 119 195 

  َِِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ إِلَى َسبِيِل َرب 125 86 - 90 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة اإلسراء17)

  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ِمنَ  ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْياًل... 1 54 

 إِنههُ َكاَن َعْبدًا َشُكوًرا 3 52 

  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ  َونُْخِرجُ  ُعنُِقهِ  فِي آئَِرهُ طَ  أَْلَزْمنَاهُ  إِنَسان   َوُكله  ً   13- 15 163 ... ِكتَابا

َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا  14 115 

  ُأاَله تَْعبُدُواْ إاِله إِيهاه 23 52 

  ُله اْلبَْسِط َواَل تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَىَٰ ُعنُِقَك َواَل تَْبُسْطَها ك... 29 78 

 نَى َوالَ تَْقَربُوا   32 226 إِنههُ َكاَن فَاِحَشةً  الِزِّ

 َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما 33 214 

  ًَوأَْوفُواْ بِاْلعَْهِد إِنه اْلعَْهدَ َكاَن َمْسُؤوال 34 74 
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  ََصَر َواْلفَُؤادَ َوال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنه السهْمَع َواْلب...  36 310 

  َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا إِنهَك لَْن تَْخِرَق اْْلَْرَض... 37 - 38 243 - 250 

  َوقُْل ِلِعبَاِدي يَقُولُوا الهتِي ِهَي أَْحَسُن إِنه الشهْيَطاَن يَْنَزُغ بَْينَُهْم... 53 72 

  َةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِهاَوآتَْينَا ثَُمودَ النهاق 59 213 

  ْاُكْم إِلَى اْلبَرِّ أَْعَرْضتُم ا نَجه   67 257 فَلَمه

  َْمنَا بَنِي آدَم   70 78َولَقَْد َكره

  َولَْواَل أَْن ثَبهتْنَاك لَقَْد ِكْدت تَْرَكن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَِلياًل   74 175 

 َُؤاَلءِ  ا أَنَزلَ قَاَل لَقَْد َعِلْمَت م   102 116إِاله َربُّ السهَماَواِت َواْْلَْرِض بََصائِرَ  َهَٰ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الكهف18)

َولَْم يَْجعَل لههُ ِعَوَجا  1 108 

 َولَدًا ُ   4 - 5 193... ِعْلم  َواَل آِلَبَائِِهمْ  ِمنْ  َما لَُهْم بِهِ  َويُْنِذَر الهِذيَن قَالُوا اتهَخذَ َّللاه

  ِ    28 207 - 343... َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيِّ

 ِكْلتَا اْلَجنهتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئًا 33 213 

  ِذَا َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتَنَا َمال   49 77 ... يُغَاِدُر َصِغيَرةً َواَل َكبِيَرةً اْلِكتَاِب اَل  َهَٰ

  ِْحَمة َل لَُهُم اْلعَذَاَب  َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الره   58 321لَْو يَُؤاِخذُُهم بَِما َكَسبُوا لَعَجه

  ا َظلَُموا   59 322َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاُهْم لَمه

  ِْعًداَوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهْم َمو  59 322 

  ِا اْلِجدَاُر فََكاَن ِلغاَُلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَة    82 337... َوأَمه

 ِّبُهُ ثُمه يَُردُّ إِلَى َربِِِّه فَيُعَِذِّبُهُ َعذَابًا نُْكًرا ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَِذ   87 235قَاَل أَمه

 ا   88 235 اآَمَن َوَعِمَل َصاِلحً  َمنْ  َوأَمه

  َْواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُهُكمْ  أَنهَما إِلَيه  يُوَحى ِمثْلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا إِنهَما قُل ... 110 279 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة مريم19)

   ة   12 176 َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا يَا يَْحيَىَٰ ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوه

 َمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَأُولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ إِاله َمْن تَاَب َوآ...   60 339 

  ِْمن َواتَِّخذُوا  ِ اً  آِلَهةً  دُوِن َّللاِّ   81 139 لِّيَُكونُواْ لَُهْم ِعزِّ

 نِ  اتهَخذَ  َمنِ  يَْمِلُكوَن الشهفَاَعةَ إاِله  اله ْحَمَٰ   87 234َعْهدًا  ِعندَ الره

   ِّْحَمن َعْبدًا فِي َمنْ  إِْن ُكل   93 52السهَماَوات َواْْلَْرض إِاله آتِي الره

 ْحَمُن ُودًّا اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهُم الره   96 35إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة طه20)

  َهب   16 206َع َهَواهُ فَتَْردَىَٰ فاََل يَُصدهنهَك َعْنَها َمْن اَل يُْؤِمُن بَِها َوات

  َوىقد هَ َومن يحلل َعلَْيِه َغَضبي ف 81 198 

 َوإِنِِّي لَغَفهاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمه اْهتَدَى  82 339 

 ِْمنَ  َوَمْن يَْعَمل  ً اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فاََل يََخاُف ُظْلماً َواَل َهْضما   112 164الصه

 ِزْدنِي ِعْلًما ِ   114 63َوقُْل َربِّ

 َقَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما ِمن َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَىَٰ آدَم 115 111 

 َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجدُوا آلدََم فََسَجدُوا إِاله إِْبِليَس أَبَى ... 116- 117 265 

  َوأَنهَك اَل تَْظَمأُ فِيَها َواَل تَْضَحىَٰ  *  تَُجوَع فِيَها َواَل تَْعَرىَٰ إِنه لََك أاَله  118 - 119 299 

َربههُ فَغََوى آدَمُ  َوَعَصى 121 112 
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  ًَوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنه لَهُ َمِعيَشةً َضنكا...   124 145 

  ْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهمْ َوال تَُمدهنه َعْينَْيَك إِلَى َما َمته ...   131 343 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة األنبياء21)

 قَْريَة  َكانَْت َظاِلَمةً َوأَْنَشأْنَا بَْعدََها قَْوًما آَخِرينَ  ِمنْ  َوَكْم قََصْمنَا 11 230 

  ُبُِروَن السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ِعندَهُ اَل يَْستَكْ  َمن فِي َولَه... 19 54 

َرُسول إِاله نُوِحي إِلَْيِه  ِمنْ  قَْبلك ِمنْ  َوَما أَْرَسْلنَا... 25 100 

  َْكَرُمون   26-27 111اَل يسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوُهم بِأَْمِرِه يَْعَملُونَ  * بَْل ِعبَادٌ مُّ

 َواَل يَْشفَعُوَن إِاله ِلَمْن اِْرتََضى 28 234 

  َنََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًاو ... 47 76 

 ُّبُُّكْم َرب   56 105السهَماَواِت َواْْلَْرِض الهِذي فََطَرُهنه  بَل ره

  ََوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِين  88 1 

  ََخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًاالْ  فِي إِنهُهْم َكانُوا يَُساِرُعون ...  90 317 

  ََوَما أَْرَسْلنَاَك إِاله َرْحَمةً ِلْلعَالَِمين 107 85 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الحج22)

  ْبِهِ  اْطَمأَنه  َخْيرٌ  أََصابَهُ  فَإِنْ  َحْرف   َعلَى هللا يَْعبُدُ  َمنْ  النهاِس  َوِمن ... 11 288 

  ْيُْشِركْ  َوَمن  ِ    31 281... الطهْيرُ  فَتَْخَطفُهُ  السهَماءِ  ِمنَ  َخره  فََكأَنهَما بِالله

   يُح فِي َمَكان  َسِحيق   31 200أَْو تَْهِوي بِِه الِرِّ

  أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها... 46 70 

  ان  َكفُور  إِنه َ اَل يُِحبُّ ُكله َخوه َ يُدَافُِع َعِن الهِذيَن آَمنُوا إِنه َّللاه   38 34َّللاه

  ن قَْريَة  أَْهلَْكنَاَها َوِهَي َظاِلَمةٌ فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها   45 233...فََكأَيِِّن مِِّ

 َربِِّكَ  ِمنْ  ْلَحقُّ َوِليَْعلََم الهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنههُ ا  54 63 

  ُُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِير َ   62 243َوأَنه َّللاه

 َْحَرج   ِمنْ  الِدِّينِ  فِي َوَما َجعََل َعلَْيُكم  78 110 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة المؤمنون23)

  الهِذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشعُوَن  *قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن...  1 - 11 33 – 75 - 

222 

  َبَْل َجاَءُهم بِاْلَحِقِّ َوأَْكثَُرُهْم ِلْلَحِقِّ َكاِرُهون  25 173 

   ثُمه أَْرَسْلنَا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن بِآَيَاتِنَا َوُسْلَطان  ُمبِين ... 45 - 46 250 

  َهبََع اْلَحقُّ أَْهَواءُهْم لَفََسدَِت السهم   71 173 اَواُت َواْْلَْرُض َوَمن فِيِهنه َولَِو ات

  ِاْرِجعُون ِ    99-100 342... َحتهىَٰ إِذَا َجاَء أََحدَُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة النور24)

  َُوالهِذي تََولهى ِكْبَره 11 241 

  ُفِي الهِذيَن آَمنُوا إِنه الهِذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشة... 19 265 

  هبِعُوا ُخُطَواِت الشهْيَطاِن   21 269...يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَت

  ََجِميعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلهُكْم تُْفِلُحون ِ   31 330 - 343َوتُوبُوا إِلَى َّللاه

  ََسَراب  بِِقيعَة  يَْحَسبُهُ الظهْمآُن َماءً َوالهِذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم ك ...  39 304 

  ًإِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئًا  َحتهىَٰ  يَْحَسبُهُ الظهْمآُن َماء ... 39 285 

  اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهْم ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصه    55 323 - 342...َوَعدَ َّللاه
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 َوَرُسوِلِه  إِنهَما المؤمنون ِ   62 161...الهِذيَن آَمنُوا بِالله

 ُسوِل بَْينَُكْم َكدَُعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا   63 87اَل تَْجعَلُوا دَُعاَء الره

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الفرقان25)

  ََعلَْينَا اْلَماَلئَِكةُ  َوقَاَل الهِذيَن اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا لَْواَل أُنِزل ...  21 246 

  َٰنثُوًرا  ِمْن َعَمل   َما َعِملُوا َوقَِدْمنَا إِلَى    23 333فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء مه

  َويَْوَم يَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يَدَْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتهَخْذُت...  27 - 29 263 - 345 

  َلَْيَك إِْعَراُضُهمْ َوإِْن َكاَن َكبَُر ع 35 186 

  َههُ َهَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكياًل   43 207أََرأَْيَت َمِن اتهَخذَ إِلََٰ

  أَْم تَْحَسُب أَنه أَْكثََرُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إاِله َكاْلنعام 44 46 - 205 

 َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجا ً  -  63 54 - 183ِهلُوَن قَالُوا َساَلما

190 

  ْحَمِن الهِذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْونًا   63 54...َوِعبَادُ الره

 َوالهِذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْين ذَِلَك قََواًما  67 78 - 135 

  َسيِِّئَاتِِهْم تَاَب َوآ َمنْ  إِاله ُ ئَِك يُبَِدُِّل َّللاه
  70 165... َمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا فَأُولََٰ

 وا ِكَراًما وا بِاللهْغِو َمرُّ   72 190َوإِذَا َمرُّ

   ةَ أَْعيُن يهاتِنَا قُره   74 82...َوالهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُرِِّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الشعراء26)

  َةِ فِْرَعْوَن إِنها لَنَْحُن اْلغَاِلبُون   44 140 َوقَالُوا بِِعزه

  ِ . َضاَلل   لَِفي ُكنها إِن تَالله بِين  يُكم إِذْ  مُّ ِ   97 - 98 277اْلعَالَِمينَ  بَِربِِّ  نَُسوِّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة النمل27)

ا َجا   13 115َءتُْهْم آيَاتُنَا ُمْبِصَرةً فَلَمه

 َظلَْمُت نَْفِسي 44 214 - 224 

  َبَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُون 55 67 - 186 

  ًَجاَل َشْهَوة   55 187 بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ  دُوِن النساء ِمِّن أَئِنهُكْم لَتَأْتُوَن الِرِّ

  ََوس ِ    60-64 42...اَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الهِذيَن اْصَطفَى قُِل اْلَحْمدُ لِله

 الصفحة رقم اِلية ( سورة القصص28)

  َرِبِّ إِنِِّي َظلَْمُت نَْفِسي 16 226 

 ِعنِدِه  ِمنْ  َوقَاَل ُموَسى َربِِّي أَْعلَُم بَِمن َجاَء بِاْلُهدَى...  37 222 

  ُفِي َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُودُه  َ   39 250...ْرِض بِغَْيِر اْلَحِقِّ اْْل

  هبِعُوَن أَْهَواَءُهْم   50 203 - 213...فَإِْن لَْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنهَما يَت

  َوإِذَا َسِمعُوا اللهْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم... 55 69 - 192 

 ََكْم أَْهلَْكنَا ِمن قَْريَة  بَِطَرْت َمِعيَشتََها فَتِْلَك َمَساِكنُُهْم و...  58 325 

  َا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَعََسى أَْن يَُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحين    67 343فَأَمه

  َالدهاَر اآْلِخَرة ُ   77 80 - 137... الدُّْنيَا ِمنَ  ِصيبَكَ َواَل تَْنَس نَ َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاه

  ا فِي اْْلَْرِض   83 257...تِْلَك الدهاُر اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللهِذيَن اَل يُِريدُوَن ُعلُوًّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة العنكبوت29)

  اْلُمنَافِِقين َولَيَْعلََمنه  آَمنُوا الهِذينَ  هللا َولَيَْعلََمنه  11 288 

  ُإِنههُ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيم  26 141 



 

363 
 

 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  َُوَعادًا َوثَُمودَ َوقَْد تَبَيهَن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيهَن لَُهْم الشهْيَطان ... 38-40 302 

  َِوأَقِِم الصهالةَ إِنه الصهالةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكر 45 59 

  ُْهَو آيَاٌت بَيِِّنَاٌت فِي ُصدُوِر الهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  بَل...  49 317 

  ى لهَجاَءُهُم اْلعَذَاُب َسمًّ   53 324َولَْواَل أََجٌل مُّ

  َلََمَع اْلُمْحِسنِين َ   69 126 - 128َوالهِذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم ُسبُلَنَا َوإِنه َّللاه

  بَْعًضا بَْعُضُكمْ  َويَْلعَنُ  بِبَْعض   بَْعُضُكمْ  يَْكفُرُ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  ثُمه 78 272 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الروم30)

 ُِحيمُ  َمنْ  يَْنُصر   5 98يََشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز الره

 َُوْعدَه ُ ِ ال يُْخِلُف َّللاه     6 98َوْعدَ َّللاه

  َالهِذيَن َظلَُموا أَْهَواءُهم بِغَْيِر ِعْلم   بَِل اتهبَع 29 206 

   الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها ِ يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ َّللاه  –    30 32  - 107...فَأَقِْم َوْجَهَك ِللدِِّ

109 - 110 

  َظَهَر اْلفََسادُ فِى اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدى النهاِس ...  41 305 

  ََوَكاَن َحقًّا َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِين  47 1 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة لقمان31)

 ِاِلَحاِت لَُهْم َجنهاُت النهِعيم    8 337إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

  ُاِلَحاِت لَه ُ الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ َوَعدَ َّللاه    8 337م مه

  ِ    13 214 – 215...  َوإِْذ قَاَل لقمان اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيه اَل تُْشِرْك بِالله

– 216 – 

224 – 278 - 

280 

  واتهبِْع سبيَل َمْن أناَب إليه  15 346 

  َْر َخدهَك ِللنهاِس َواَل ت   18 245...ْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا َواَل تَُصعِِّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة السجدة32)

 ِكْن َحقه اْلقَْوُل ِمنِِّي   13 173 - 174 َولََٰ

  َا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون ةً يَهدُوَن بِأَمِرنَا لَمه   24 127َوَجعَلنَا ِمنُهم أَئِمه

 الصفحة اِليةرقم  ( سورة األحزاب33)

 َواْلُمنَافِِقينَ  اْلَكافِِرينَ  تُِطعْ  َوال هللا اتق النبي أيها يا ... 1 287 

  ْاِدقِيَن َعن ِصدْقِِهم   8 79َوأََعده ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا أَِليًما ِلِّيَْسأََل الصه

 أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  لهقَْد َكاَن لَُكْم فِي ِ   21 82َرُسوِل َّللاه

 قََضى إِذَا ُمْؤِمنَة   َواَل  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما  ُ    36 299... أَْمًرا َوَرُسولُهُ  َّللاه

 يَا أَيَُّها النهبِيُّ إِنها أَْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمبَِشًِّرا َونَِذيًرا ... 45-46 93 

  تُْرجي من تشاء ِمْنُهنه 51 201 

  تُقَلهُب ُوُجوُهُهْم فِي  َ   66 - 68 266... النهاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أََطْعنَا َّللاه

  إِنها َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السهَماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل ... 72 183 - 190 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة سبأ34)

  ِبَِِّك ُهَو اْلَحقه َويََرى الهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الهِذي أُنِزَل إ   6 314 ...لَْيَك ِمن ره

  ٌنْ  اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكًرا َوقَِليل   13 59ِعبَاِدَي الشهُكورُ  ِمِّ
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  َا تَْعَملُون ا أَْجَرْمنَا َواَل نُْسأَُل َعمه   25 164 قُل اله تُْسأَلُوَن َعمه

  بَِشيًرا َونَِذيًرا َوَما أَْرَسْلنَاَك إِال َكافهةً ِللنهاِس 28 85 - 90 

  َأََهُؤالِء إِيهاُكْم َكانُوا يَْعبُدُون 41 234 

 ا   42 234... فَاْليَْوَم اَل يَْمِلُك بَْعُضُكْم ِلبَْعض  نَْفعًا َواَل َضرًّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة فاطر35)

 فاطر السهَماَواِت َواْْلَْرِض ِ   1 105اْلَحْمدُ لِله

  ُا إِنهَما يَْدُعو ِحْزبَه   6 266...إِنه الشهْيَطاَن لَُكْم َعدُو  فَاتهِخذُوهُ َعدُوًّ

  ُّيُِضل َ   8 208...يََشاُء  َمن أَفََمن ُزيَِِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسناً فَإِنه َّللاه

  ْةَ  يُِريدُ  َكانَ  َمن ةُ  فَِللههِ  اْلِعزه   10 142 - 336... الطهيِِّبُ  اْلَكِلمُ  يَْصعَدُ  إِلَْيهِ  ِميعًاجَ  اْلِعزه

  ٌَعِزيٌز َغفُور َ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنه َّللاه   28 63 - 68إِنهَما يَْخَشى َّللاه

  فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه 32 214 - 224 

  َٰن تَْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَىَٰ ِحْمِلَها َوإِ  َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى... 18 77 - 162 

  َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربهنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا...  36 - 37 339 

  أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِ   40 40...قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الهِذيَن تَْدُعوَن ِمْن دُوِن َّللاه

  َالنهاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرك ُ    45 302 - 321دَابهة   ِمن َظْهِرَها َعلَىَٰ  َولَْو يَُؤاِخذُ َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة يس36)

  ْلَقَْد َحقه اْلقَْول َعلَى أَْكثَرهم  7 171 

  ٌا َويَِحقه اْلقَْوُل َمْنَكاَن َحيًّ  ِليُْنِذرَ   *إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِين... 69 - 70 108 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الصافات37)

  ََوقِفُوُهْم إِنهُهْم َمْسئُولُون 24 77 

  َيَْستَْكبُِرون ُ   35 247إِنهُهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم اَل إِلَهَ إِاله َّللاه

  ْنُهْم إِنِِّي َكاَن ِلي قِيَن قَاَل قَائٌِل مِِّ   51 - 57 264 - 346...قَِريٌن. يَقُوُل أَئِنهَك لَِمْن اْلُمَصدِِّ

  ِة   180 139 ُسْبَحاَن َربَِِّك َرِبِّ اْلِعزه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة ص38)

 ة  َوِشقَاق   فِي بَِل الهِذيَن َكفَُروا   2 139 - 140 ِعزه

  َيَا دَاُوودُ إِنها َجعَْلنَاَك َخِليف ِ   26 205 - 207 ...ةً فِي اْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النهاِس بِاْلَحقِّ

  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اْْلَْرِض    28 338...أَْم نَْجعَُل الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

  ََواْذُكْر َعْبدَنَا أَيُّوب 41 52 

 َْحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ َواْذُكْر ِعبَادَنَا إِْبَراِهيَم َوإِس 45 117 - 118 

  َتَِك ْلْغِويَنهُهْم أَْجَمِعين   82 140 قَاَل فَبِِعزه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الزمر39)

  ََوال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفر  7 151 

  ِْذيَن اَل يَْعلَُمونَ يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُموَن َواله  َهلْ  قُل 9 63 

  َْعِظيم   يَْوم   َعذَابَ  َربِِّي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِِّي قُل   13 298 

  أَفََمْن يَتهِقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوقِيَل ِللظهاِلِميَن ذُوقُوا... 24 235 

  ن َكذََب َعلَى ِ فََمْن أَْظلَُم ِممه   32 214َّللاه

 يَتََوفهى اْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها ُ   42 19َّللاه

 الشهفَاَعة َجِميعًا ِ   44 233 قُْل لِله
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  َولَْو أَنه ِللهِذيَن َظلَُموا َما فِي اْْلَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ اَلْفتَدَْوا بِِه... 47 236 

  ِقُْل يَا ِعبَاِدَي الهذ ِ   53 328...يَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاه

   ِ ْطُت فِي َجْنِب َّللاه   56 - 58 226...تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَره

  ُوُجوُهُهْم ُمْسَوده ِ   60 256...ةٌ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الهِذيَن َكذَبُوا َعلَى َّللاه

  َتَأُْمُرونِِّي أَْعبُدُ أَيَُّها اْلَجاِهلُون ِ   64 191قُْل أَفَغَْيَر َّللاه

  ْأَْشَرْكَت ... لَئِنْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  الهِذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َولَقَد  65 277 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة غافر40)

  ْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطهْوِل َغافِِر الذهنِب َوقَابِِل الته 3 316 - 318 

  َِلك   6 171 َربَِِّك َعلَى الهِذيَن َكفَُروا َكِلَمتُ  َحقهتْ  َوَكذََٰ

 َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا ُ   12 257 ذَِلُكْم بِأَنههُ إِذَا دُِعَي َّللاه

  َْحِميم  َوال َشِفيع  يَُطاعُ  َما ِللظهاِلِميَن ِمن 18 233 

  ِْلِعبَاد ُ يُِريدُ ُظْلًما لِِّ   31 215َوَما َّللاه

   َعلَى ُكلِِّ قَْلِب ُمتََكبِِّر  َجبهار ُ   35 252َكذَِلَك يَْطبَُع َّللاه

 قُوُم اْْلَْشَهادُ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم يَ  فِي إِنها لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالهِذيَن آَمنُوا  51 1 

  ِيَْوَم ال يَنفَُع الظهاِلِميَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللهْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدهار 52 116 - 221 

  بِغَْيِر ُسْلَطان  أَتَاُهْم ِ   56 240 - 249...إِنه الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت َّللاه

  َ اِلَحاِت َوَما يَْستَِوي اْْل    58 338...ْعَمىَٰ َواْلبَِصيُر َوالهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

  َْوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكم ... 60 54 - 256 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة فصلت41)

  َُن اْلُمْعتَبِينَ فَإِن يَْصبُِرواْ فَالنهاُر َمثْوًى لهُهْم َوإِن يَْستَْعتِبُواْ فََماه   24-25 264 - 256... ْم مِِّ

 ََوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلهُكْم تَْغِلبُون 26 241 

  َوَعِمَل َصاِلًحا ِ ْن دََعا إِلَى َّللاه   33 92 - 138... َوَمْن أَْحَسُن قَْوال ِممه

  ِيِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتهى يَتَبَيهَن لَُهْم أَنههُ اْلَحقُّ َسنُر...  53 315 

   ْن َحِكيم  َحِميد   42 75اَل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يَدَْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل مِِّ

  َِوَما َربَُّك بَِظالهم  لِِّْلعَبِيد 46 215 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الشورى42)

  يِن َما َوصهى بِِه نُوًحا َوالهِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك   13 169 ...َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِِّ

  ْهبِْع أَْهَواَءُهم   15 92فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َواَل تَت

  ْالسهيِِّئَاِت  َعنِ  بَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُوَوُهَو الهِذي يَْقبَُل التهو...  25 331 

   َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَة  فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِير  30 304 

  ِ ثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاه   40 216 - 226...َوَجَزاء َسيِِّئَة  َسيِِّئَةٌ مِِّ

  إِنهَما السهبِيُل َعلَى الهِذيَن يَْظِلُموَن النهاَس َويَْبغُوَن فِي اْْلَْرِض... 42 216 - 226 

أَْمِرنَا َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَابُ  ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  َوَكذَِلَك أَْوَحْينَا ... 52 121 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الزخرف43)

  ٌْحَمِن نُقَيِِّْض لَهُ َشْيَطاناً فَُهَو لَهُ قَِرين   36 266َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الره

  َء يَْوَمئِذ  بَْعُضُهْم ِلبَْعض  َعدُو  إِاله اْلُمتهِقين    67 348اْْلَِخاله

  َُوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْْلَنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُن  71 152 

 ِنْ  ن َسأَْلتَُهمَولَئ ُ  مه   87 108َخلَقَُهْم لَيَقُولُنه َّللاه
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 الصفحة رقم اِلية ( سورة الجاثية45)

  ثُمه َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعَة  ِمَن اْْلَْمِر فَاتهبِْعَها... 18 208 

   َعلَىَٰ ِعْلم ُ َههُ َهَواهُ َوأََضلههُ َّللاه   23 210أَفََرأَْيَت َمِن اتهَخذَ إِلََٰ

  ا الهِذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم   31 249...َوأَمه

  َفَِللهِه اْلَحْمدُ َرِبِّ السهَماَواِت َوَرِبِّ اْلَْرِض َرِبِّ اْلعَالَِمين ... 36-37 243 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة األحقاف46)

  يُْعَرُض الهِذيَن َكفَُروا َعلَى النهاِر أَْذَهْبتُْم َطيِِّبَاتُِكمْ َويَْوَم ... 20 257 

  َوأُبَِلِّغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكنِِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُوَن 23 188 

  ْفََما أَْغنَىَٰ َعْنُهْم َسْمعُُهْم َواَل أَْبَصاُرُهم 26 116 

 الصفحة م اِليةرق ( سورة محمد47)

 يَنُصْرُكْم َويُثَبِِّْت أَْقدَاَمُكمْ  إِن يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َ   7 176 تَنُصُروا َّللاه

   اِلَحاِت َجنهات َ يُْدِخُل الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه   12 323 ...إِنه َّللاه

  َبِِِّه ك ن ره   14 206...َمن ُزيَِِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِِّنَة  مِِّ

  ن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتهى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك   16 210...َوِمْنُهم مه

  َِواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَات ُ    19 315 فَاْعلَْم أَنههُ ال إِلَهَ إِاله َّللاه

 الصفحة رقم اِلية الفتح ( سورة48)

  َإِيَمانًا ِليَْزدَادُوا اْلُمْؤِمنِينَ  قُلُوبِ  فِي السهِكينَةَ  أَْنَزلَ  الهِذي ُهو ... 4 161 

  َِعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشهَجَرة ُ   18 1 - 149... لَقَْد َرِضَي َّللاه

  ْاْلَجاِهِليهةِ  َحِميهةَ  اْلَحِميهةَ  قُلُوبِِهمُ  فِي واَكفَرُ  الهِذينَ  َجعَلَ  إِذ ... 26 161 

  ْأَِشدهاُء َعلَى اْلُكفهاِر ُرَحَماُء بَْينَُهم   29 146 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الحجرات49)

 فَتَبَيهنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالَة 6 184 

 َولَِكنه  َ يَمانَ  لَْيُكمُ إِ  َحبهبَ  َّللاه   7 ،8 176 ... قُلُوبُِكمْ  فِي َوَزيهنَهُ  اإْلِ

 ن قَومٌ  يَْسَخرْ  ال آَمنُوا الهِذينَ  أَيَُّها يَا    11-12 312 َعَسى ... قَْوم   مِِّ

  يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل ال تَُمنُّوا َعلَيه إِْسالَمُكْم...  17 175 - 220 

 الصفحة رقم اِلية رة ق( سو50)

  ُقَْول  إِاله لَدَْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  ِمنْ  َما يَْلِفظ  18 310 

 ََحِديدٌ  اْليَْومَ  فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرك 22 114 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الذاريات51)

  ََوفِي أَْنفُسُكْم أَفاََل تُْبِصُرون 21 246 

  َِلك ُسول  إِاله قَالُوا َساِحٌر  َكذََٰ ن ره   52- 53 262...َما أَتَى الهِذيَن ِمن قَْبِلِهم مِِّ

  ُإِاله ِليَْعبُدُونِ  اْلِجنه َواِْلْنسَ  َوَما َخلَْقت 56 46 – 54 – 

66 - 196 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الطور52)

  ُّاْمِرئ  بَِما َكَسَب َرِهينٌ  ُكل 21 21 – 163 - 

164 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة النجم53)

  والنجم إِذا َهوى. ما َضله صاِحبُُكْم َوما َغوى... 1- 4 198 - 200 
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

 فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 10 54 

  ُهبِعُوَن إِاله الظهنه َوما تَْهَوى اْْلَْنفُُس َولَقَْد جاَءُهْم ِمْن َربِِِّهُم اْله   23 200دىإِْن يَت

  ثِْم َواْلفََواِحَش   32 225الهِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ

  َْوفهى ... الهِذي َوإِْبَراِهيمَ * ُموَسى  ُصُحفِ  فِي بَِما يُنَبهأْ  لَمْ  أَم 36 - 41 162 

 والمؤتفكة أَْهوى 53 197 - 198 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة القمر54)

  ْستَِقر  َوَكذه   3 204بُوا َواتهبَعُوا أَْهَواءُهْم َوُكلُّ أَْمر  مُّ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الرحمن55)

  نِس   33 17يَا َمْعَشَر اْلِجِنِّ َواإْلِ

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الحديد57)

  ِا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَف ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممه   7 30...يَن فِيِه آِمنُوا بِالله

  ِا فَتََراهُ  يَِهيجُ  ثُمه  نَبَاتُهُ  اْلُكفهارَ  أَْعَجبَ  َغْيث   َكَمثَل   20 269 - 270... ُمْصفَرًّ

   ِصيبَة  فِي اْْلَْرِض َواَل فِي أَنفُِسُكْم إِاله فِي ِكتَاب   22 - 23 50...َما أََصاَب ِمن مُّ

 صفحةال رقم اِلية ( سورة المجادلة58)

  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا... 11 35 

   الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجات ُ   11 35 - 62يَْرفَعِ َّللاه

  َإِنهُهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ اتهَخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنهةً فََصدُّوا ع ِ   16 262 - 292ْن َسبِيِل َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الحشر59)

  ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا    7 333َوَما آتَاُكُم الره

  ُاْلعَِزيُز اْلَجبهاُر اْلُمتََكبِِّر 23 241 

 الصفحة رقم اِلية نة( سورة الممتح60)

  ٌإِْبَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَهُ  فِي قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَة 4 81 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الصف61)

  َيَا أَيَُّها الهِذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما اَل تَْفعَلُون ...  2 - 3 65 - 82 

  ُ ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاه   5 252  قُلُوبَُهمْ فَلَمه

  ُِّهَو الهِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَىَٰ َوِديِن اْلَحِق  ... 9 170 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الجمعة62)

  َْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ  فِي ُهَو الهِذي بَعَث يِِّيَن َرُسواًل ِمِّ   2 70... آيَاتِهِ  اْْلُِمِّ

 الصفحة رقم اِلية ن( سورة المنافقو63)

  ِ    1-3 292... إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهدُ إِنهَك لََرُسوُل َّللاه

  ْوا ُرُءوَسُهْم ِ لَوه   5 250...َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل َّللاه

  ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن اَل تُنِفقُوا ِ    7 293 ... َعلَىَٰ َمْن ِعندَ َرُسوِل َّللاه

  َةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِين ِ اْلِعزه   8 140 - 141 َولِله

 الصفحة رقم اِلية ( سورة التغابن64)

  َوالهِذيَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر َخاِلِديَن فِيَها... 10 273 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الطالق65)

  ُفَقَْد َظلََم نَْفَسه ِ   1 226َوَمن يَتَعَده ُحدُودَ َّللاه

 قَْريَة  َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِِّها َوُرُسِلِه  ِمِّن َوَكأَيِِّن...  8-10 231 
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

  ُالهِذي َخلََق َسْبَع َسَماَوات  َوِمَن اْْلَْرِض ِمثْلَه ُ   12 66...نه َّللاه

 قَْد أََحاَط بُِكِلِّ َشْيء  ِعْلًما َ َ َعلَى ُكِلِّ َشْيء  قَِديٌر َوأَنه َّللاه   12 44ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة التحريم66)

يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا ... 6 111 

 ُّتَْوبَةً نَُصوًحايَاأَي ِ   8 113 - 326 َها الهِذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الملك67)

  َِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل  َواْلَحيَاةَ  الهِذي َخلََق اْلَمْوت  2 334 

  ُكنها فِي أَْصَحاِب السهِعيرِ َوقَالُوا لَْو ُكنها نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما... 10-11 66 - 184 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة القلم68)

  َُٰخلُق  َعِظيم   َوإِنهَك لَعَلَى   4 306 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة المعارج70)

  َِللسهائِِل َواْلَمْحُرومِ  * أَْمَواِلِهْم َحق  َمْعلُوم فِي َوالهِذين 24-25 172 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة نوح71)

  ْآذَانِِهْم  فِي َوإِنِِّي ُكلهَما دََعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهم... 7 248 

  ْفَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن َغفهاًرا * يُْرِسِل السهَماَء َعلَْيُكم ...  10 - 12 319 – 325 - 

330 

 َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبهاًرا 22 239 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الجن72)

 فََمن يُْؤِمن بَِربِِِّه فاََل يََخاُف بَْخًسا َواَل َرَهقًا  13 164 

  ً اء َغدَقا   16 302َوأَلهِو اْستَقَـاُمواْ َعلَى الطهِريقَِة ْلَْسقَْينَـاُهم مه

  ا قَاَم ِ يَْدُعوهُ َكادُوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَدًاَوأَنههُ لَمه   19 54َعْبدُ َّللاه

 َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا َ    23 296 - 297َوَمْن يَْعِص َّللاه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة المزمل73)

 َغفُو َ َ إِنه َّللاه ِحيٌم َواْستَْغِفُروا َّللاه   20 329ٌر ره

 الصفحة رقم اِلية ( سورة المدثر74)

  َُّرِهينَةٌ  َكَسبَتْ  بَِما نَْفس   ُكل 38 164 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة القيامة75)

 ُْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ َولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَره    14 115 - 116بَِل اْْلِ

 الصفحة ةرقم اِلي ( سورة اإلنسان76)

  َويُْطِعُموَن الطهعَاَم َعلَى ُحبِِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا  8 347 

 َوالظهاِلِميَن أََعده لَُهْم َعذَابًا أَِليًما 31 214 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة النبأ78)

  ُيَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدهَمْت َيدَاه 40 21 

 الصفحة رقم اِلية لنازعات( سورة ا79)

  ا َمن َطغَى َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا فَإِنه اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى   37 - 41 209...فَأَمه

 ا َفإِنه اْلَجنهةَ ِهَي  .َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى َمنْ  َوأَمه

 اْلَمأَْوى

40-41 126 – 197 - 

199 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة االنفطار82)
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 الصفحة رقم اِلية السورة واِلية

 ْإِذَا السهَماء انفََطَرت  1 104 

 نَسانُ  يَا أَيَُّها َك بَِربِِّكَ  اإْلِ   6 17اْلَكِريمِ  َما َغره

 الصفحة رقم اِلية ( سورة البروج85)

  ٌاْلغَفُوُر اْلَودُودُ َوُهَو  * * إِنههُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ  إِنه بَْطَش َربَِِّك لََشِديد 14 316 - 321 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة األعلى87)

  ََوذََكَر اِْسم َربِّه فََصلهى* تََزكهى  َمنْ  قَْد أَْفلَح 14- 15 57 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الفجر89)

  ُةً َمْرِضيهةً اْرِجِعي إِلَى َربِِِّك َراِضيَ  * يَا أَيهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهة  ... 27-30 155 

 الصفحة رقم اِلية ( سورة الشمس91)

 اَها   7-10 20...َزكهاَها َمنْ  قَْد أَْفلَحَ *فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها *َونَْفس  َوَما َسوه

 الصفحة رقم اِلية ( سورة البينة98)

  ُم َ  -  5 56 – 100الِدِّيَن  ْخِلِصيَن لَهُ َوَما أُِمُروا إِاله ِليَْعبُدُوا َّللاه

333 

  ْتَْحتَِها اْْلَْنَهارُ  ِمن َربِِِّهْم َجنهاُت َعْدن  تَْجِري ِعندَ  َجَزاُؤُهم ...  8 151 
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 قائمة املراجع

دار غريب للطباعة ،)القاهرة، 1، طالشخصية اإلنسانية واهلدي اإلسالميأمحد، عبد اجمليد سيد،  -
 (م1997والنشر،

 م(1986قيم،،)السعودية، دار ابن ال1، حتقيق د. حممد سعيد القحطاين، طالسنةأمحد، عبد هللا بن أمحد،  -
 م(1990،) الكويت : دار النفائس،1،طالقضاء والقدراألشقر، عمر سليمان،  -
 م(1988،)الكويت، مكتبة الفالح،2،طالقيامة الصغرىاألشقر، عمر سليمان،  -
 م(1981،)الكويت، مكتبة الفالح،1طمقاصد املكلفني،األشقر، عمر سليمان،  -
ـ دار  ،)األردن1،طحماضرات إسالمية هادفة، سالميةمعامل الشخصية اإلاألشقر، عمر سليمان،  -

 م(1997النفائس،
،)بريوت،دار الكتب 1،طالذريعة إىل مكارم الشريعةاألوفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل،  -

 م(1980العلمية،
 م(1992،)دمشق،دار القلم، 1،طمفردات ألفاظ القرآناألوفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل،  - 
 م(1979،)بريوت، املكتب اإلسالمي، 2، طسلسلة األحاديث الصحيحةلباين، حممد انور الدين، األ - 
 م(2000،)السعودية، مكتبة املعارف، 1، طصحيح الرتغيب والرتهيباأللباين، حممد انور الدين،  -
 م(1994،)السعودية، دار الصديق 2، طصحيح األدب املفرداأللباين، حممد انور الدين،  -
 م(1979،)بريوت، املكتب اإلسالمي، 2، طصحيح اجلامع الصغريلباين، حممد انور الدين، األ -
 م(1988،)بريوت، املكتب اإلسالمي، 3، طصحيح سنن ابن ماجهاأللباين، حممد انور الدين،  -
 م(1988،)بريوت، املكتب اإلسالمي، 1ط صحيح سنن الرتمذي،األلباين، حممد انور الدين،  -
 م(1998، )الرايض، مكتبة املعارف، 1ط صحيح سنن النسائي،حممد انور الدين، األلباين،  -
 م(1979،)بريوت، املكتب اإلسالمي، 2، طمشكاة املصابيحاأللباين، حممد انور الدين،  -
،)القاهرة، 1،طروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي، أبو الفضل شهاب الدين حممود، - 

 م(2005احلديث،دار 
 م(2002،)بريوت،املكتبة العصرية،1،ط)اجلامع الصحيح( صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -
 م(1985،) بريوت،عامل الكتب، 2، طاألدب املفردالبخاري، حممد بن إمساعيل، - 
ميد، د.ط.،)بريوت، حتقيق حممد حميي الدين عبد احل روضة العقالء ونزهة الفضالء،البسيت، حممد بن حبان،  -

 دار الكتب العلمية،د.ت(
 م(1987،)بريوت، دار املعرفة، 2، طمعامل التنزيلالبغوي، احلسني بن مسعود،  -
 م(1992،)السعودية،دار السنة،1،طاملدخل لدراسة العقيدةالربيكان،إبراهيم بن حممد،  -
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 م(1984رة، دار السالم،، )القاه1، طالعبادة دراسة منهجيةالبيانوين، حممد أبو الفتح،  -
 م(1986،)اهلند، الدار السلفية، 1، طاجلامع لشعب اإلميانالبيهقي، أمحد بن احلسني،  -
 م(1980،)بريوت، دار الفكر،1،طسنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة،  -
، جامعة اإلمام حممد بن ،) السعودية1، حتقيق د.حممد رشاد سامل،طاالستقامةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 م(1983سعود، 
، ) الرايض، مكتبة 1، حتقيق د.انور العقل،طاقتضاء الصراط املستقمابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 هـ(1404الرشد،
، )السعودية، جامعة 1، حتقيق د.حممد رشاد سامل،طدرء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 م(1980د بن سعود، اإلمام حمم
، حتقيق د.والح الدين رسالة األمر ابملعروف والنهي عن املنكرابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 م(1976،) بريوت، دار الكتاب اجلديد، 1املنجد،ط
، د.ط.)جمموعة الرسائل املنريية، بريوت، دار الفكر، رسالة العقل والروحابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -
 .ت.(د
 هـ(1399،) بريوت، املكتب اإلسالمي،5،طالعبوديةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -
،)السعودية، الرائسة العامة لشؤون 1، مجع حممد بن القاسم طجمموع الفتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -

 هـ(1404احلرمني،
 م(1985،)بريوت، دار الكتاب العريب،1اري، ط، حتقيق إبراهيم األبيالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد،  -
،)بريوت، دار 1طتذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم،ابن مجاعة، بدر الدين حممد بن إبراهيم،  -

 هـ(1354الكتب العلمية،
 د.ط.،)بريوت، دار الكتب العلمية،د.ت(صيد اخلاطرابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  -
،)بريوت، مؤسسة 2ط نزهة األعني النواظر يف علم الوجه والنظائر،عبد الرمحن بن علي، ابن اجلوزي،  -

 م(1985الرسالة،
 هـ(1427،)السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية،3،طمساوئ األخالقاحلازمي، خالد بن حامد،  -
 ت.(الفكر، د. د.ط.،)بريوت،دار،خليل خمتصر بشرح اجلليل مواهب ،حممد بن احلطاب، حممد -
 ،د.ط.،) الرايض: مكتبة الرشد،د.ت.(املسؤولية اخللقية واجلزاء عليهااحلليـبـي، أمحد بن عبد العزيز، -
 هـ(1416،)السعودية، دار ابن خزمية، 1ط سوء اخللق،احلمد، حممد بن إبراهيم،  -
 م(2006،)السعودية، دار ابن خزمية، 1ط مصطلحات يف كتب العقائد،احلمد، حممد بن إبراهيم،  -
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،)الكويت، مكتبة اإلمام 1، طالنهج األامى يف شرح أاماء هللا احلسىناحلمود، حممد بن محد، -
 م(1992الذهيب،

 م(1995،)بريوت، مؤسسة الرسالة،1، حتقيق شعيب األرنؤوط، طاملسندحنبل، أمحد بن حممد، -
 هـ(1399مي،،)بريوت، املكتب اإلسال5، طالطحاوية العقيدة شرحاحلنفي، ابن أيب العز،  -
 م(1987وكالة األهرام للتوزيع  ، القاهرة،1ط،أثر القرآن الكرمي يف األمن النفسي انهد عبد العال، اخلراشي، -
 هـ(1400،)د. م.،مكتبة أنس بن مالك،1،طالفقيه واملتفقهاخلطيب، أمحد بن علي البغدادي،  -
 م(2002ار سعد الدين،،)دمشق، د1، طمعجم القراءات القرآنيةاخلطيب، عبد اللطيف،  -
،)السعودية،دار 1، طالطحاوية العقيدة شرح تقريب يف البهية الآللئاخلميس،حممد بن عبد الرمحن،  -

 م(2010الصديق،
 ،د.ط.،)بريوت، دار الكتب العلمية،د. ت.(السننالدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن، -
 هـ(1374،)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1ط،اظاحلف تذكرةقامياز،  بن عثمان بن أمحد بن الذهيب، حممد -
،)بريوت، 11حتقيق شعيب األرنؤوط، ط،سري أعالم النبالءقامياز،  بن عثمان بن أمحد بن الذهيب، حممد -

 م(1996مؤسسة الرسالة، 
ة، ،)بريوت، دار املعرف1ط،ميزان االعتدال يف نقد الرجالقامياز،  بن عثمان بن أمحد بن الذهيب، حممد -

 م(1963
،)إيران، مكتب اإلعالم اإلسالمي 3، طالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيبحسني،  بن عمر بن الرازي، حممد -

 هـ(1311
 من حديثاا  مخسني شرح يف واحلكم العلوم جامع احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن ابن رجب، عبد -

 ،)بريوت، دار املعرفة،د.ت.(1،طالكلم جوامع
 م(2010،)الرايض، مكتبة الرشد،1طالرتبية اإلسالمية وبناء الشخصية املسلمة،محد بن كامل، الرشيدي، أ -
 م(1990،)مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،1،طتفسري املناررضا، حممد رشيد،  -
 م(1993،)بريوت، دار اخلري،1ط الرخص الشرعية،الزحيلي، وهبة،  -
 م(1988،)الكويت، وزارة األوقاف،1، طيط يف أصول الفقهالبحر احملالزركشي، حممد بن هبادر،  -
 م(1989،)بريوت، دار العلم للماليني،8، طاألعالمالزركلي، خري الدين،  -
 م(1999،)بريوت،مؤسسة الرسالة،9، طأصول الدعوةزيدان، عبد الكرمي، - 
 ،د.ت(دار العاومة الرايض ط.،)الرايض،،د.يف بناء الشخصية اإلسالمية الزيد، زيد، -
 ،)بريوت، دار الفكر،د.ت.(1، طداود أيب سنناألشعث،  بن سليمان داود السِ ِجْستاين، أبو -
 م(      1980د.ط.،)الرايض: مكتبة املعارف، اإلرشاد إىل معرفة األحكام،السعدي،عبد الرمحن بن انور،  -
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 األخبار، جوامع رحش يف األخيار عيون هبجة قلوب األبراروقرةالسعدي،عبد الرمحن بن انور،  -
 م(1987،)الكويت: مكتبة السندس،3ط
،)الكويت: مجعية إحياء 5ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعدي،عبد الرمحن بن انور،  -

 م(2000الرتاث اإلسالمي،
 الفرقة دعق يف املضية لوامع األنوار البهية شرح الدرةسليمان،  بن سامل بن أمحد بن السفاريين، حممد -

 ،)بروت، املكتب اإلسالمي،د.ت.(1طاملرضية،
 ،د.ط.،)بريوت، دار املعرفة، د.ت.(االعتصامالشاطيب، إبراهيم بن موسى،  -
 ،د.ط.،)بريوت، دار املعرفة، د.ت.(املوافقاتالشاطيب، إبراهيم بن موسى،  -
 م(1997 للكتاب االسكندرية مركز ، د.ط.،) االسكندرية،االجتماع علم منظور من الشخصية شتا، السيد، -
جملة األزهر اجلزء العاشر اجمللد السابع والعشرون )، من مالمح الشخصية اإلسالميةأمحد، الشرابوي، -

 م(1956
،)الكويت، وزارة األوقاف والشؤون 1،طمالمح الرهية الوسطية يف املنهج الفقهي، أبو أمامة نوار، يبالشل -

 م(2009اإلسالمية،
 هـ(1422، )السعودية، دار عامل الفوائد،1ط جامع املسائل البن تيمية،ز، مشس، حممد عزي-
 ،د.ط.،)القاهرة، مكتبة ابن تيمية،د.ت.(دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتابالشنقيطي، حممد األمني،  -
 م(2006،)السعودية، شركة دار القبلة، 1، حتقيق حممد عوامة،طاملصنفابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد،  -
 الرتاث إحياء مجعية  ، )الكويت،2ط ،املرام بلوغ شرح السالم سبل الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري، -

 م(2000 اإلسالمي،
 م(1994،)قطر، د.ن.1ط،والنقلية العقلية أبدلتها السلفية العقائد، حجر بن أمحد آل بو طامي، -
 م(1985،)الرايض، مكتبة املعارف،1د. حممود الطحان،، حتقيق املعجم األوسطالطرباين، سليمان بن أمحد،  -
 م(1992،)بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، حممد بن جرير، -
، حتقيق حممد حسن إمساعيل، مسند أيب داود الطيالسيالطيالسي، سليمان بن داود بن اجلارود،  -
 م(2004،)بريوت، دار الكتب العلمية،1ط
،د.ط.،) تونس، الدار التونسية للنشر، الدار اجلماهريية تفسري التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر . - 

 للنشر،د.ت.(
 للفكر العاملي ،)األردن، املعهد1،طاإلسالمي الرتاث يف اإلنسانية الشخصية نزار، العاين، -

 م(1998اإلسالمي،
 م(1978،)بريوت، دار الكتب العلمية، 1،طمع بيان العلم وفضلهجاابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا،  -



 

374 
 

 (اجلامعية،د.ت املعرفة دار،االسكندرية ،د.ط.)للشخصية األساسية األبعادأمحد، ، اخلالق عبد -
 م(1987دار العلم للماليني،  ،)بريوت،4ط،الشخصية اإلسالمية ـ دراسة قرآنيةعبد الرمحن، عائشة،  -
 م(1997،)السعودية، مؤسسة اجلريسيي،2،،طالعقيدة الصافيةيد، عبد الغين، سيد سع -
جملة جممع اللغة العربية بدمشق، اجلزء الثالث ) ،شخصية املسلم كما يصورها القرآن مصطفى،عبد الواحد، -

 م(1970اجمللد اخلامس واألربعون،
 م (1998شر  ،)السعودية،دار الثراي للن4، طشرح ثالثة األصول العثيمني، حممد بن واحل، -
 هـ(1434،)السعودية،دار الوطن،12، طشرح رايض الصاحلني العثيمني، حممد بن واحل، -
،)السعودية،دار 4،مجع علي بن حسني طالصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهاتالعثيمني، حممد بن واحل،  -

 م (1993اجملد،
 م (2002لنشر  ،)السعودية،دار الثراي ل1، طكتاب العلمالعثيمني، حممد بن واحل، -
،)بريوت، دار الكتب 1ط الرتمذي، صحيح بشرح األحوذي عارضةابن العريب، حممد بن عبد هللا،  -

 م(1997العلمية،
 هـ(1359، )بريوت، دار الكتاب العريب،1، طاإلصابة يف متييز الصحابةالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  -
 م(1995، )بريوت، دار الكتب العلمية،1، طيبهتذيب التهذالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  -
الفكر،د.  ،د. ط.، )دمشق،دارالبخاري صحيح بشرح الباري فتحالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  -

 ت.(
، )عمان،بيت األفكار 1،طالبخاري صحيح بشرح الباري فتحالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  -

 الدولية،د. ت.(
،)عمان، بيت 1ط،داود أيب سنن شرح املعبود عونحيدر، بن علي بن أمري بن فأشر  آابدي، حممد العظيم -

 األفكار الدولية، د. ت.(
 م(2000،)السودان، دار البشري الدويل،1،طاألخالق يف الشريعة اإلسالميةالعليان، أمحد،  -
تب ، د.ط.)بريوت، دار الكذهب من أخبار شذرات الذهب يفابن العماد، عبد احلي بن أمحد،  -

 العلمية،د.ت.(
 م(1986دار الفكر اجلامعي،،)د. م.،1، طمقومات الشخصية اإلسالمية والعربيةعبد الرمحن، عيسوي،  -
 م(2003،)القاهرة، دار السالم، 1، طإحياء علوم الدينالغزايل، حممد بن حممد،  -
بعة مصطفى البايب ،)القاهرة:مكتبة ومط2، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس،أمحد بن فارس بن زكراي، -

 م(1969احلليب،
 م(2000،)السعودية، مكتبة العبيكان،2، طمعجم ألفاظ العقيدةفاحل، عامر بن عبد هللا،  -
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 األمحدي حممد حتقيق ؛املذهب أعيان علماء معرفة يف املذهب الديباجفرحون،برهان الدين إبراهيم بن علي،  -
 م(1974الرتاث،  ،)القاهرة،دار1النور، ط أبو

 هـ(1409،)القاهرة:مكتبة التوعية اإلسالمية،1،طالثمرات الزكية يف العقائد السلفيةفريد، أمحد،. - 
 ه(1413،)الررايض، دار املسلم،1،طالعمل ابلعلمالفوزان، عبد هللا بن واحل،  -
 م(1987،)بريوت، مؤسسة الرسالة،2، طالقاموس احمليطالفريوزآابدي، حممد بن يعقوب،.- 
 م( 1987، د.ط.)بريوت،مكتبة لبنان،املصباح املنريد بن حممد بن علي،الفيومي،أمح - 
د. ط.،)القاهرة، دار إحياء الكتب ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيحماسن التأويل، القامسي، حممد مجال الدين،  - 

 العربية،د.ت.(
 م(1985، دار النفائس،،)بريوت4، طموعظة املؤمنني من إحياء علوم الدينالقامسي، حممد مجال الدين،  -
جملة األزهر ـ اجلزء الثاين السنة السادسة ) شخصية املسلم وكيف يكوهنا اإلسالم، علي،القاضي،  -

 م(1974واألربعون،
 م(1996املفتوحة،  اجلامعة ،)د.م. منشورات2ط،واختباراهتا نظرايهتا الشخصية رمضان، القذايف، -
 م(1993،)بريوت، مؤسسة الرسالة،4ط، العبادة يف اإلسالمالقرضاوي، يوسف،  -
 (1967الرتاث العريب، سنة إحياء ، )بريوت،دار1، طالقرآن ألحكام اجلامعحممد بن أمحد،  القرطيب، -
 م( 1954، د.ط.،)بريوت، دار الفكر،ماجه ابن سنن ماجه، بن يزيد بن حممدالقزويين، -
 م(1980الشروق،،)بريوت، دار 4،طدراسات يف النفس اإلنسانيةقطب، حممد،  -
 م(1985)بريوت، دار النفائس،1،طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس،  -
 م(1975،)بريوت،دار املعرفة،2، طإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم، حممد بن أيب بكر،  - 
 ، د.ط.،)بريوت،دار الكتاب العريب،د.ت.(بدائع الفوائدابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1968،)القاهرة،دار الطباعة احملمدية،1، طالتبيان يف أقسام القرآنبن القيم، حممد بن أيب بكر، ا -
 م(1994،)بريوت،دار الكتاب العريب،6، طالروحابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1996،)بريوت،دار الكتاب العريب،5، طروضة احملبنيابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1982،)بريوت،  مؤسسة الرسالة،3، طزاد املعاد يف هدي خري العبادحممد بن أيب بكر، ابن القيم،  -
 م(1986،)بريوت،دار الكتاب العريب،2، طالفوائدابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1984،)بريوت،دار الندوة اجلديدة،1، طخمتصر الصواعق املرسلةابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1972،)بريوت،دار الكتاب العريب،1، طمدارج السالكنيحممد بن أيب بكر، ابن القيم،  -
 ،)بريوت،دار الكتب العلمية،د.ت.(1، طمفتاح دار السعادةابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
 م(1978،)بريوت،دار الكتب العلمية،1، طمن الكلم الطيب الوابل الصيبابن القيم، حممد بن أيب بكر،  -
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 م(1982،د.ط.)بريوت،دار املعرفة،تفسري القرآن العظيم، إمساعيل،ابن كثري - 
 م(1993،)بريوت، مؤسسة الرسالة،2، طالكلياتالكفوي، أيوب بن موسى،  -
)عمان، بيت األفكار 1طالرتمذي، جامع شرح األحوذي حتفةالرحيم،  عبد بن الرمحن عبد املباركفوري، حممد -

 الدولية، د.ت.(
 د.ت(،وهبة مكتبة د.ط.،)القاهرة، السوية، الشخصية ميد،احل عبد سيد مرسي، -
 م(2008،)الرايض، دار احلضارة للنشر،1ط األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية،املغذوي، عبد الرحيم،  -
مطابع شركة املدينة  ، د.ط.،)جدة،تربية النفس البشرية يف ظل القرآن الكرمي ،أمحد حممد حيىي املقري، -

 م(1989 ،للطباعة
)بريوت، دار 1، حتقيق د. ممد رضوان الداية، طالتوقيف على مهمات التعاريفاملناوي، حممد عبد الرؤوف، -

 (1990الفكر املعاور،
 هـ(1405، د. ط.، )إيران:نشر أدب احلوزة. لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم، - 
 م(1996شق، دار القلم، ،)دم4، طاألخالق اإلسالميةامليداين، عبد الرمحن بن حسن،  -
 ،د.ط.،)بريوت، دار الكتب العلمية،د.ت.(السنن الصغرىعلي،  بن شعيب بن النسائي، أمحد -
 هـ(1415،للنشر،، املسلم ،)الرايض، دار1ط،الدعوي النفس علم العزيز، النغيمشي، عبد  -
 م(1992، )مصر، دار الوفاء،7، طآفات على الطريقنوح، سيد،  -
 م(2002،)بريوت،دار ابن حزم،1،طاملنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاجبن شرف،النووي،حيىي  -
 م(2001،)الرايض، مكتبة الرشد،1ط،مسلم صحيح احلجاج، بن النيسابوري، مسلم -
 (1985مدار املنار للنشر والتوزيع  ،)القاهرة،1،طاإلسالم وبناء الشخصيةهاشم، أمحد عمر،  -
دار البشائر  ،)بريوت، 5ط ،سلم كما يصوغها اإلسالم يف الكتاب والسنةشخصية املاهلامشي، حممد علي،  -

 م(1993 ة،اإلسالمي
 م(1981،،)بريوت، مؤسسة الرسالة2طمشكالت الدعوة والداعية،يكن، فتحي، -

  مواقع شبكة اإلنرتنت:
 موقع اإلفتاء، http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2528 
 علمي للعلوم الشرعية بصنعاءموقع مركز الدعوة ال.dawacenter.net 
 

 
 




