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Oulu Al-Albab (mind and cognition owners) in the Holy Quran 

An objective study 

Abstract 

Objectives of the study: 

1. Serving the Holy Quran and contributing to the field of Islamic Dawah hoping to 

obtain Allah’s forgiveness and satisfactions. 

2. Drawing attention to the role of the mind and its place in Islam and the status of Oulu 

Al-Albab who are the people of mental insights in the Holy Quran. 

3. Identifying the tasks of Oulu Al-Albab in this world. 

Research Methodology: 

 The researcher used the method of objective interpretation. 

The most important findings of the study: 

1. Oulu Al-Albab have distinct minds and shall have faith even after a while. 

2. Performing Dawah to elevate the minds to the highest levels of purity and serenity. 

3. Where Oulu Al-Albab deserve the greatest reward in the world and the Hereafter, 

invites us to elevate ourselves to be of them. 

4. Oulu Al-Albab are the most able to reach the minds of people and address them at all 

levels. 

The most important recommendations of the study: 

1. It is imperative to generation builders and souls’ educators to prepare this generation 

in terms of education and soul, so as to have bright minds and distinguished 

personalities, and become community builders. 

2. Investing the abilities of Oulu Al-Albab in different disciplines; for creativity and 

innovation. 

3. Enabling the Oulu Al-Albab to practice their capabilities through the opening 

specialized centers for them. 
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 إًلىدىٍاءي اٍ 

إلى  كالتي تستحقو بجدارة؛ فيي الحب كالدفئ كالضياء كالكفاء، أمي الحبيبة ،  إلى
 الحاني الحبيب.أبي الغالي 

إلي الركح التي كنت أتمنى أف تككف معي لتبارؾ لي ىذا العمؿ، خالتي الغالية، بؿ 
 أمي الحبيبة، خنساء فمسطيف "أـ نضاؿ فرحات".

لى طالبي العمـ سمكان، كرفعة، ثـ إلى إ ٌب أف يككف مف أكلي األلباب، كا  لى مف أحى
لى القدس كاألقصى.  الشيداء األبرار، كالجرحى األبطاؿ، كاألسرل البكاسؿ، كا 

 إلى كؿ مف شيد أف ال إلو إال اهلل، كأف محمدان رسكؿ اهلل.

 

 الباحثة :                                                                    

 داريف محيسف
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 شكره كتقديره 

نعمت عمٌي بنعـ ال تيعدُّ كال تيحصى، فأنت الذم خمقتني أالحمد كالشكر لؾ يا خالقي، يا مف 
كأنت الذم ىديتني السبيؿ ككفقتني إلى ىذا العمؿ، الذم أرجك أف يككف مقبكالن فمؾ الحمد 

كما  الحمد ت كمؿء األرض كمؿء ما شئت مف شيء بعد، لؾمؿء السماكاحمدان طيبان مباركان 
ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ كألفِّ مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل فبل بيدِّ مف رسالة 

 شكر ألىؿ الفضؿ كالعطاء .

كأكؿ مف استحؽ ىذا الشكر كالدمِّ الحبيبيف، أبي الغالي لما صبر كأعاف كنصح كشٌجع، 
ي كانت لي العيف المبصرة، كاألذف الصاغية، كالمساف المتكمـ حبان كأدبان، الحبيبة التكأمي 

ٌني إذ أعجز عف شكرىما ،ء، الصدؽ كالكفاء، األمف كالضياءفيي الحب كالعطا ، أسأؿ اهلل كا 
العمي القدير أف يجزييما خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة كأف يدخميما جنة عدف ببل حساب مع 

 كالشيداء كالصالحيف .النبييف كالصديقيف 

 ثـ إلى اخكتي كأخكاتي كأزكاجيـ كأكالدىـ .

 اإلشراؼ عمى ىذه الرسالةالعامكدم ، لقبكلو  محمد ثـ إلى مشرفي الفاضؿ الدكتكر : كليد
رشاد كتكجيو كدعـ كتشجيع، فاجزه الميـ خير الجزاء.  ثـ ما قدمو لي مف نصح كا 

 بقبكؿ مناقشتي : تفضبل عميٌ  ثـ إلى مناقشي الكريميف المذيف

العبد زىد،  قاسـ ، عميد كمية أصكؿ الديف مناقشان داخميان ، ك أ.د. عصاـ محمكد أ.د. رياض
 ف المذاف كاف ليما فضؿ عمٌي في دراستي .اٌم الكريما، فيما أستاذمناقشان خارجيان 

ط ، إيناس األخكات: عبير قرك ثـ زميبلتي في الدراسة ، المكاتي كيٌف معي حبان كصدقان ككفاءن 
  حميدة، ىدل الصكفي .



 
 
 

  د
 

لى الحبيبتيف المتيف لكال كجكدىما معي ما أتممت دراستي كأبحاثي  كرسالتي لمماجستير: كا 
 شيماء جندية .ىالة عكيص، ك 

المكتبة المركزية كمركز  راء ، ىذا الصرح الشامخ كأخص العامميف فيثـ إلى الجامعة الغ
 .ةكمركز التقنيات المساعد القرآف الكريـ

 ثـ إلى كؿ أخكاتي كصديقاتي ككؿ مف دعا لي كحضر ىذه المناقشة .

   

 الباحثة :                                                                    

 داريف محيسف
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 المقدمة               

 أحمده  أنزؿ الكتاب ىدل كذكرل ألكلي األلباب، التكاب،، عظيـال الكىاب، الحمد هلل الممؾ الحكيـ
لو الممؾ كلو  شريؾ لو، ال إلو إال اهلل كحده ال كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كأشيد أفَّ 

 ،محمدان عبده كرسكلو الشافع المشٌفع يكـ العرض كالحساب الحمد كىك عمى كؿ شيء قدير، كأشيد أفَّ 
 ى طريؽ اليدل كالصكاب،،و كعمى آلو كالصحاب، كعمى مف تبعيـ بإحساف عمصمى اهلل عمي

 بعد: أما 

 :﴿اهلل تعالى خمؽ اإلنساف في أحسف صكرة، حيث قاؿ  إفَّ ف          

  ﴾ [4 :التيف]،  كفيرة ال تعد، كال فقد امتف اهلل تبارؾ كتعالى عمى اإلنساف بنعـ عديدة كآالء ثـ

 :﴿تحصى، قاؿ اهلل                           

         ﴾  [ :34إبراىيـ] َّف أعظـ ىذه النعـ شرفان كأجميا نفعان لممرء نعمة  ، كا 

: ﴿ العقؿ، قاؿ                   

            ﴾ :ميزه عف غيره مف الخمؽ  فقد، 78النحؿ

:﴿ بالعقؿ كالفكر، كالعمـ كالتعمـ، فقاؿ               

       ﴾ [ :4-1الرحمف] ؛ فقد قدـ اهلل  ،في ىذه اآلية نعمة العقؿ كالعمـ عمى نعمة الخمؽ

َـّ  كأف يتزكدكا باإليماف  أكلي األلباب، كالعقكؿ، كاألذىاف الصافية أف يتفكركا في خمقو، أمر اهلل  ث
 ﴿في محكـ التنزيؿ: في ذلؾ ليـ خير، قاؿ اهلل فكالتقكل،             

          ﴾ [ :197البقرة] فبالعقؿ يحيا اإلنساف كبو يسمؾ سبيؿ اليدل كينجك مف ؛

 مكارد الردل؛ فيك أداة التفكر كالتعمـ.

في كتابو كأثنى عمييـ في محكـ آياتو؛ فقاؿ  كأىؿ العقؿ ىـ أكلك األلباب الذيف امتدحيـ اهلل 
:﴿                            
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                     ﴾ [ :191 -190آؿ عمراف] ؛ فيـ

يتفكركف، كيتدبركف، كيتعظكف، كيعتبركف؛ فيحسنكف عبلقاتيـ بخالقيـ، كيستشعركف عظمتو؛ فتميج 
تعظيمو، يخافكف ربيـ مف فكقيـ، يراقبكنو في أعماليـ، ألسنتيـ بذكره كتسبيحو، كتمتمئ قمكبيـ بتكقيره ك 

حسانو.  كحركاتيـ، كسكناتيـ، يقبمكف عمى طاعتو طمبان لرحمتو كجنتو كا 

ف خصائصيـ، كسماتيـ، األلباب مف المكضكعات الميمة التي تناكليا القرآف، كبيَّ  يمكضكع أكلإٌف 
 كع القرآني، كالذم بعنكاف: "أكلكار ىذا المكضاختي كخص ليـ جزاءن في الدنيا كاآلخرة، كمف ىنا آثرتي 

 األلباب في القرآف الكريـ" دراسة مكضكعية.

 :أىمية المكضكعأكالن: 

 -:ىمية ىذا المكضكع في النقاط التاليةأتكمف 

 لباب مف عدة جكانب فياأل يلأك و يتناكؿ ألنَّ نية اليامة آيعد ىذا المكضكع مف المكضكعات القر  .1
 .محكمةية آنطار دراسة قر إ
حاجة الكاقع المعاصر إلى مكضكع قرآني يبيف لممسمميف صفات أكلي األلباب، كطرؽ تفكيرىـ، كما  .2

 أيمركا بو، كما نييكا عنو.
 ضركرة التنبيو الستخداـ العقؿ في الكصكؿ إلى الحقائؽ، كتجنب تغييب العقؿ. .3
 بياف جزاء أكلي األلباب؛ لبلقتداء بيـ. .4

 ع:ثانيان: أسباب اختيار المكضك 

 -الختيار ىذا المكضكع أسباب عديدة منيا:

أف أككف مف أىؿ القرآف  الرغبة بالبحث في مكضكع مف مكضكعات القرآف الكريـ، راجية اهلل  .1
 كخاصتو. الذيف ىـ أىؿ اهلل 

 افتقار المكتبة اإلسبلمية إلى دراسة عممية حكؿ المكضكع. .2
صة بعد كصكؿ رد مركز الممؾ فيصؿ بعدـ تشجيع مشرفي عمى الكتابة في ىذا المكضكع الياـ، خا .3

 كجكد عنكاف ليذا البحث في قاعدة المعمكمات.
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 ثالثان: أىداؼ البحث كغاياتو:

 -ليذا البحث أىدافان عديدة أذكر منيا: إفَّ 

 طمعان في مغفرتو، كنيؿ مرضاتو، راجية أفَّ  خدمة القرآف كالمساىمة في مجاؿ الدعكة إلى اهلل  .1
 يكجب الحسنات. ان ينتفع بو، كأثر  ان يككف بحثي ىذا عمم

 إثراء المكتبة اإلسبلمية بمكضكع قرآني تفتقر إليو. .2
التنبيو إلى دكر العقؿ كمكانتو في اإلسبلـ كمنزلة أكلي األلباب الذيف ىـ أىؿ البصائر العقمية في  .3

 القرآف مع التأكيد عمى محدكدية العقؿ في مكاجية الغيبيات كترشيد دكره.
 األلباب في ىذه الدنيا . يا أكلكلميمات التي يؤديالتعرؼ عمى ا .4

 رابعان: الدراسات السابقة:

بعد البحث كاالطبلع، لـ أجد رسالة عممية محكمة تحيط بجميع جكانب ىذا البحث، كبعد مراسمة 
مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات العممية، رد بعدـ كجكد عنكاف البحث في قاعدة المعمكمات، 

 ضكع جديد لـ يتطرؽ إليو أحد.المك  كأفَّ 

كقد تمت االستفادة مف بحث الدكتكر حمداف الصكفي بعنكاف : الكظائؼ العقمية المستفادة مف آيات 
 العقبلف في القرآف الكريـ .

 خامسان: منيج البحث:

، كحسب منيجية التفسير المكضكعي، ذلؾ مف في ىذه الدراسة المنيج المكضكعيالباحثة  اتبعت
 -اط اآلتية:خبلؿ النق

األلباب" كنظائرىا ككتابتيا بالرسـ العثماني  رآنية التي تشتمؿ عمى لفظة "أكلكجمع اآليات الق .1
 كدراستيا دراسة مكضكعية كافية مف خبلؿ كتب التفسير.

 تقسيـ اآليات إلى مجمكعات، كؿ مجمكعة تتناكؿ فصبلن مف فصكؿ البحث. .2
 تجنبان إلثقاؿ الحكاشي. ؛اآلية ككتابتيا في متف البحث عزك اآليات إلى سكرىا كذكر اسـ السكرة كرقـ .3
 مف خبلؿ تقسيـ البحث إلى مقدمة كتمييد كفصكؿ. ،اتباع منيج التفسير المكضكعي .4
كمراعاة األمانة العممية في عزك األقكاؿ إلى أصحابيا لى كتب التفسير القديمة كالحديثة، الرجكع إ .5

 كتكثيقيا في الحاشية حسب األصكؿ.
الصحيحيف  في قؿ حكـ العمماء عمييا إف لـ ترداألحاديث الكاردة في البحث تخريجان عمميان، كنتخريج  .6

 أك أحدىما.
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 بالرجكع إلى المعاجـ المغكية األصمية. التي قد ترد في الرسالة، بياف معاني المفردات الغريبة .7
 عمؿ تراجـ لؤلعبلـ المغمكريف. .8
 بالفيارس البلزمة.تذييؿ الرسالة  .9

 خطة البحث:سادسان: 

 -يتككف البحث مف مقدمة، كتمييد، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة، كفيارس، كتأتي عمى النحك التالي:

 :المقدمة: كتشتمؿ عمى- 
 أكالن: أىمية المكضكع.

 ثانيان: أسباب اختيار المكضكع.
 ثالثان: أىداؼ البحث كغاياتو.

 رابعان: الدراسات السابقة.
 خامسان: منيج البحث.

 البحث.سادسان: خطة 
 

 الفصؿ التمييدم
 كنظائرىا األلباب" "أكلي كقفة مع

 -كيتككف مف مبحثيف:
 كاصطبلحان. لغةن  (أكلك األلباب) مفيكـ المبحث األكؿ:

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 معنى أكلك األلباب لغةن، كاصطبلحان. المطمب األكؿ:
 .لبابألكلي األ العبلقة بيف المعنى المغكم، كاالصطبلحي المطمب الثاني:
 األلباب. كقفة مع نظائر أكلي المبحث الثاني:

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 .ألكلي األلباب النظائر كاأللفاظ المقاربة المطمب األكؿ:
 .األلباب كنظائرىا ؽ كاالختبلؼ بيف أكليكجكه االتفا المطمب الثاني:

 

 
 الفصؿ األكؿ

 حقيقة أكلك األلباب في القرآف الكريـ
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 -باحث:كيتككف مف ثالثة م
 كسمات التفكير لدل أكلي األلباب. الكظائؼ العقمية :المبحث األكؿ

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 ألكلي األلباب. ةالعقمي الكظائؼ المطمب األكؿ:
 سمات التفكير عند أكلي األلباب. المطمب الثاني:
 . ات أكلي األلباب: عبلقالمبحث الثاني

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 تعالى.  مع اهلل أكلي األلباب عبلقة المطمب األكؿ:
 مع الناس. عبلقة أكلي األلباب المطمب الثاني:
 الصفات الشخصية ألكلي األلباب كثمراتيا. المبحث الثالث:

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 الصفات الشخصية ألكلي األلباب. المطمب األكؿ:
 األلباب. ليأك  صفات كعبلقات ثمرات المطمب الثاني:

 
 الفصؿ الثاني

 اب كجزاء أكلي األلباب في القرآف الكريـخط
 -كيتككف مف مبحثيف:

 خطاب أكلي األلباب في القرآف الكريـ. المبحث األكؿ:
 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 .خطاب اهلل ألكلي األلباب  المطمب األكؿ:

 .مع اهلل  األلباب خطاب أكلي المطمب الثاني:
 . باأللبا خطاب أكلي دالالت كآثار :المطمب الثالث
 جزاء أكلي األلباب في القرآف الكريـ. المبحث الثاني:

 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 الجزاء الدنيكم ألكلي األلباب. المطمب األكؿ:

 خركم ألكلي األلباب.الجزاء األ المطمب الثاني:
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 الفصؿ الثالث

  تضمنتيا آيات أكلي األلبابترسيخ العقائد كاآلداب التي 

 -كيتككف مف مبحثيف:

 . التي تضمنتيا آيات أكلي األلباب ترسيخ العقائد ث األكؿ:المبح

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 .في آيات أكلي األلباب  اإليماف باهلل تعالى: المطمب األكؿ

 .في آيات أكلي األلباب  اإليماف بالكتب السماكية المطمب الثاني:

 .في آيات أكلي األلباب  اإليماف بالرسؿ المطمب الثالث:

 .في آيات أكلي األلباب  : اإليماف باليـك اآلخرطمب الرابعالم

 .تضمنتيا آيات أكلي األلباب  ضكابط كحدكد شرعية  المبحث الثاني:

 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 .حد القصاص كأحكامو في آيات أكلي األلباب المطمب األكؿ:

 .ات أكلي األلبابآي التي تضمنتيا  آداب أداء المناسؾ كالعبادات المطمب الثاني:

 .تضمنتيا آيات أكلي األلباب آداب كمعامبلت المطمب الثالث:

 سابعان: الخاتمة.

 العامة . ثامنان: الفيارس
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 التمييدمالفصؿ 

 األلباب" كنظائرىا كقفة مع "أكلي

 
 -كيتككف مف مبحثيف: 

 األلباب لغة كاصطبلحان.مفيـك أكلي المبحث األكؿ: 
 األلباب. كقفة مع نظائر أكلي المبحث الثاني:
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 المبحث األكؿ     

 األلباب لغة كاصطالحان  مفيـك أكلي 

 -: مطمبيف كيشتمؿ عمى
 األلباب لغةن، كاصطبلحان.معنى أكلي  المطمب األكؿ:

 .ألكلي األلباب  العبلقة بيف المعنى المغكم، كاالصطبلحيالمطمب الثاني: 
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 لمطمب األكؿا                

 -كفيو : ،األلباب لغةن كاصطالحان  ينى أكلمع                  

 -:أكلك األلباب لغةن  أكالن :

 :أكلك  -1
ٍمعه الى كاًحدى لىوي مف لىٍفظً  ـي أيكليك بضمَّتىٍيف جى : اٍس ٍمعو كاًحديهي ذيك، كأيالتي لئلناًث، كاًحديىا ذاتي ،  ًو ، كقيؿى جى

: جاءىني أيكليك األلٍ   .( 1)باًب كأيالتي األٍحماؿً تقكؿي
 . ( 2)"جمعه ال كاحدى لو مف لفظو، كاحديه ذا لممذكر، كًذًه لممؤنث كأمَّا أيكلي فيك أيضان 

 األلباب:  -2

ـي كىاٍلبىاءي  ،كىي جمع مفردىا لب ( البلَّ ٍكدىةو  ،)ليبَّ ميكصو كىجى مىى خي ، كىعى ثىبىاتو كـو كى مىى ليزي ًحيحه يىديؿُّ عى أىٍصؿه صى
(3 ) . 

،  " المَّبابةي: مصدري المًَّبيبك .  لىبيٍبتي ، ًباٍلكىٍسًر، ليٌبان كلىٌبان كلىبابةن: ًصٍرتى ذىا ليبٍّ ، كلىًبٍبتى تىمىبُّ قىٍد لىبيٍبتي أىلىبُّ كى
بىت  رى بىًد المطَّمب، كضى ًفيَّة ًبٍنًت عى ًقيؿى ًلصى اعىًؼ. كى ، الى نىًظيرى لىوي ًفي اٍلميضى ، كىىيكى نىاًدره ْـّ ـى ًبالضَّ بىير: ًل الزُّ

، كيقكدى  مىب أىم يىًصير تىٍضًربينىوي؟ فقالٍت: ًليىمىبَّ يشى ذىا الجى ".  الجى  ذىا ليبٍّ

ًعؿ ًفي قىٍمبو ًمفى العىٍقؿ. و كًخياريه، كليبُّ الرَّجيؿ: مىا جي ، كليبابيو: خاًلصي  لبب: ليبُّ كؿّْ شيءو

: خاًلصه  : ليبُّو كليبُّ النَّخمًة: قىٍمبييا. كخالً  ،كشيءه ليبابه  .( 4)صي كؿّْ شيءو

ُـّ، كخاًلصي كيؿّْ شيءً  ـي، كبالضـ: السَّ : البلًَّزـي الميقي كالمَّبُّ
، كىًىيى  ، فيك:(5) ـٍ ـٍ ليبابي قىٍكًمًي  ليبابي قىكًمو، كىىي

( 6) ليبابي قىٍكميا
 . 

                                                           

بيدم، ج ،انظر: تاج العركس(1)    . 379/ 40مرتضى الزَّ
 . 25الرازم/ ،ك مختار الصحاح 2544/ 6فارابي، جال ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :انظر(2) 
 . 199/  5ابف فارس، ج  ،انظر: مقاييس المغة (3)

 .730-729/  1لساف العرب، ابف منظكر، ج :انظر(4)  
 .133الفيركز آبادل، ص  ،انظر: القامكس المحيط(5) 
 . 811/  2المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة ،ج :انظر (6)



 
 
 

 
81 

 

: الزـه  ٍنعىًتًو الى ييفىاًرقييىا كرجؿه لىبّّ : رجؿه لىبّّ طىبّّ أى  ،ًلصى ييقىاؿي م الًزـه لؤلىمرً كى
(1 ). 

اًلصه  ذىًلؾى اٍلمىكىافي خى ٍدًر، كى دىًة ًمفى الصَّ ًمفى اٍلبىاًب المَّبَّةي، كىىيكى مىٍكًضعي اٍلًقبلى كى
(2 ) . 

: المًَّطيؼي القىريبي ًمفى النَّاًس   .( 3)كالمَّبُّ

كقد يأتي   ،نقاؤهكىك خبلصة الشيء ك  ،ب أصؿ يفيد المزكـ كالخمكصالمُّ  أفَّ  ترل الباحثة :مما سبؽ 
 :﴿ القمب لقكلو  وكالعقؿ محم ،بمعنى العقؿ               

            ﴾ [ :46الحج]. 

 -ثانيان : أكلك األلباب اصطالحان :

 المب اصطالحان: .1

 ﴿ المب :العقؿ             ﴾ [: 10الطبلؽ] (4 ). 

 ، ( 6)و جمع لب ألنَّ  ؛نفع أصحابو بخمكصو مما ىك كالقشربأنو: العقؿ الذم ي ( 5)عرفو البقاعي

 كىك باطف العقؿ الذم شأنو أف يمحظ الحقائؽ مف الممحكظات.

الص ما في اإلنساف مف قكاه : المب العقؿ الخالص مف الشكائب سمي بو لككنو خ( 7)كقاؿ الراغب 
 .( 8)كالمباب مف الشيء

                                                           

 . 730/   1اف العرب، ابف منظكر، ج: لسانظر (1) 
 .200/  5: مقاييس المغة، ابف فارس ،ج انظر(2)  
 . 730/   1: لساف العرب، ابف منظكر، جانظر(3)  
 .  1987/   3: معجـ المغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر، جانظر (4) 
ىػ 809-885)عمي بف أبي بكر البقاعي )برىاف الديف البقاعي: إبراىيـ بف عمر بف حسف بف الرباط بف (5) 

 .(56، ص 1)األعبلـ ، الزركمي ،جكدرس في الفقو كالنحك، كفي القراءات، كبرع في جميع العمـك
 . 32/ 3لدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، جنظـ ا  :انظر(6)  
أصمو          ،ـ(1108-ىػ502)الراغب األصفياني: ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني  (7)
 .، ألؼ عدة كتب في التفسير كاألدب كالببلغةببغداد كعاش أصفيافمف 
 . 733ص  ،الراغب األصفياني ي غريب القرآف،المفردات ف :انظر  (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/809
https://ar.wikipedia.org/wiki/885
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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دركيا إال تؽ اهلل األحكاـ التي ال كليذا عمٌ عكس، ال يسما زكا مف العقؿ، فكؿ لب عقؿ كل ىك :كقيؿ
 :﴿ نحك قكلوالعقكؿ الزكية بأكلي األلباب،                 

             ﴾ [: 269البقرة ]  ؛ فالعقؿ الصافي ىك الذم يسمى بالمب، كالعكر ال

 يسمى بو.

 .( 1)المب عند الصكفية: ما صيف مف العمكـ عف القمكب المعمقة بالككف

 .ما زكى مف العقؿ، فكٌؿ لٌب عقؿ كليس كٌؿ عقؿ لٌبان   فالمُّب:

بذلؾ خالص ما في اإلنساف  ىكىك العقؿ الخالص مف الٌشكائب، ك  كالتعريؼ الذم تميؿ إليو النفس:
 .مف معانيو، كىالمُّبىاًب كالمُّبّْ مف الشيء

كالميب :ىي تختص بعمميات معينة،  كؿ مجمكعة منيا ،فالعقؿ يحتكم عمى العديد مف الخبليا )
 مجمكعة الخبليا المختصة بعمميات التفكير(.

 :أكلك األلباب اصطالحان  .2

 .( 2)النيرة  األىٍلبىاًب : ذكك العقكؿ أيكليك 

 .( 3)كيطمبكف مف ظاىر الحديث سره ،كىـ الذيف يأخذكف مف كؿ قشر لبابو

 المطمب الثاني              

  ألكلي األلباب العالقة بيف المعنى المغكم، كاالصطالحي           

 ي :مما سبؽ في التعريؼ المغكم كاالصطبلحي ألكلي األلباب نجد اآلت
يأتي عمى معافو ىي  : المب في المغة كأفٌ  كتأتي بمعنى )أصحاب(، ،ذك لمكاحد :معنى أكلك أفَّ 

 . :العقؿ، المزكـ ،الخالص، الصفاء كالنقاء
 .  فيك العقؿ الخالص مف الشكائب :ا المعنى االصطبلحي لياأمَّ 

                                                           

 . 287ص  ،زيف الديف محمد ،ميمات التعاريؼالتكقيؼ عمى  انظر: (1)
 . 101أحمد صقر، ص حقيؽ:ت ،ابف قتيبة غريب القرآف، :انظر  (2)
 . 60، ص  زيف الديف محمد ،التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ :انظر  (3)
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 ،إذا لـز اإلنساف حفظو مف الجيؿ العقؿ فإفَّ  ؛فبالنظر إلى المعنييف نجد تكافقان إلى حدو كبير بينيما
ذا خمص كصفا كزكا كاف لبان .  كا 

: ﴿لقكلو  مصداقان                ﴾ [269 :البقرة ]عقؿ  إذان فإف كؿ لب ؛

     كليس كؿ عقؿ لبان . 

 

  أكلك األلباب في السياؽ القرآني:- 
 أكلك األلباب في السكر المدنية :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآليا الرقـ
     السكرة كرقـ

 اآلية
 مكية أك
 مدنية

1 ﴿                            ﴾ :مدنية 179 البقرة 

2 ﴿                                  ﴾ مدنية 197: البقرة 

3 ﴿               ﴾ مدنية 269: البقرة 

4 ﴿                                   ﴾ دنيةم 7:آؿ عمراف 

5 
﴿                            

        ﴾ 

 مدنية 190آؿ عمراف : 

6 ﴿                       ﴾  : مدنية 100المائدة 

7 ﴿                    ﴾ :مدنية 10الطبلؽ 

8 ﴿             ﴾  :مدنية 19الرعد 



 
 
 

 
83 

 

 
 

 أكلك األلباب في السكر المدنية :

1 ﴿                     ﴾  :مكية 29ص 

2 ﴿                          ﴾  :مكية 43ص 

3 ﴿             ﴾ :مكية 9 الزمر 

4 ﴿                          ﴾  :مكية 18الزمر 

5 ﴿                 ﴾  :مكية 21الزمر 

6 ﴿               ﴾  :مكية 54غافر 

7 ﴿                        ﴾  : يكسؼ
 مكية 111

8 ﴿                             ﴾ :مكية 52إبراىيـ 
 

 التعميؽ عمى الجدكؿ :

، ثمانية في ست عشرة مرة في القرآف الكريـكردت  (أكلك األلباب)كما ىك مكضح في الجدكؿ نجد أٌف 
-: كالحكمة مف ذلؾ ،كثمانية أخرل في سكر مدنية، منيا في سكر مكية  

 .ان ندرة أكلي األلباب في المجتمعات؛ ألنيـ الصفكة الخالصة عقمي .1
أصحاب العقكؿ كاألحبلـ متكاجدكف في المجتمع اإلسبلمي كأيضان في المجتمعات الضالة  .2

 كالمنحرفة .
أكلي األلباب قد ينجبكف مف أكلي غير مف ينجب أكلك األلباب ما يماثميـ كغير ذلؾ، ككذلؾ قد  .3

 األلباب .
كأٌما الفريؽ اآلخر لـ يؤمف  كاف في مكة أكلك األلباب كقادىـ تفكيرىـ كعقكليـ إلى اإليماف فآمنكا، .4

 لمجحكد الذم في أنفسيـ مع أنيـ عممكا أنو ىك الحؽ، كما حدث في المدينة .

 

. 
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 المبحث الثاني        

 األلباب كقفة مع نظائر أكلي       

 

 -: مطمبيف يشتمؿ عمىك 
 "عقؿ، ذك حجر، أكلكألكلي األلباب النظائر كاأللفاظ المقاربة المطمب األكؿ: 

 النُّيى".
 .األلباب كنظائرىا يف أكليكجكه االتفاؽ كاالختبلؼ بالمطمب الثاني: 
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 المطمب األكؿ        

 ألكلي األلباب النظائر كاأللفاظ المقاربة         

 -:العقؿ :أكالن 

 العقؿ لغة: -1

 . ( 1)الشيء في حبسة عمى يدؿ ؛مطرد منقاس كاحد أصؿ كالبلـ كالقاؼ العيف (عقؿ)

قى  ييقىاؿي  ،فىًيمو: عىٍقبلن  يىٍعًقميو الشيءى  ؿى عى ننا أىٍعقىٍمتي  :كى قٍَّمتيو ،عاًقبلن  أىٍلفىٍيتو أىم فيبلى يَّرتو أىم كعى  ،عاًقبلن  صى
ا العىٍقؿى  تكىمَّؼ: كتىعىقَّؿ مَّـ :ييقىاؿي  كىمى لىٍيسى  فىًيـه  عاًقؿه  أىنو أىٍظيىر: كتىعىاقىؿ ،كتىكىيَّس تىحى  .( 2)ًبذىاؾى  كى

ًميوً  الًعمـ،: العىٍقؿ :(3)الزبيدم  كعرفو  كفى  اقتصرى  كىعى كىًثيري
، (6)كالنٍُّييىة الًحٍجري :(5)كعند الفارابي ،( 4)

 .( 7) تحٌصف ،كفي الكسيط : بمعنى :أدرؾ ، لجأ ، الحيمؽ ًضدُّ : العىٍقؿك 

 .( 9)نقيض الجيؿ كىك الفيـ كاالدراؾ :العقؿ :(8)أٌما الفراىيدم 

 ،المجكءي :الفيـ، العمـ، االدراؾ، الحبس، لو عدة معاًف كىأفَّ العقؿ أصؿه  ترل الباحثة  ؾلمف ذ
 التحٌصف .

 -الحان:العقؿ اصط -2
 .كالنصرة التدبير تعمؽ بالبدف، متعمؽ المادة عف مجرد جكىر ىك - أ

                                                           

 . 69/  4: مقاييس المغة، ابف فارس،جانظر (1)
 . 459/  11: لساف العرب، ابف منظكر، جانظر  (2)

بيدم )المتكفى: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسين(3)   ىػ(1205ي، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
 . (70، ص7)األعبلـ، الزركمي، ج 

 . 18/   30: تاج العركس، الزبيدم ،جانظر  (4)
اف ٍبف محمد ٍبف محمد(5)  لىغ، ٍبف طىٍرخى )تاريخ اإلسبلـ،  ىػ(393)المتكفى:  الحكيـ الفارابيٌ  التٍُّركيٌ  نٍصر أىبيك أىٍكزى
 . (731، 7ي، ج الذىب
 . 1769/ 5ج ،اج المغة كصحاح العربية، الجكىرم: الصحاح تانظر  (6)
 . 616/ 2، جمجمع المغة العربية بالقاىرة : المعجـ الكسيط،انظر  (7)

)سير أعبلـ  ىػ(170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: (8) 
 .(429، ص7النببلء، الذىبي،ج

 . 159/  1ج ،فراىيدمال ،انظر: العيف  (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 كقيؿ الرأس محموقيؿ ف السبيؿ، سكاء عف العدكؿ مف صاحبو منعفي األشياء حقائؽ بو يعقؿ ما - ب
 . (1)القمب محمو

 .( 2)كالفعؿ القكؿ ذميـ عف الحابس كىك - ت
ـي  ىيكى  - ث سًنيا مف األشياءً  بصفاتً  الًعم ـي  ىيكى  أىك كنيقصاًنيا، ككماًليا كقيبًحيا، حي ٍيف بخيرً  الًعم يرى  كشىرُّ  الخى

 الذٍّْىفً  ًفي عةو ميجتمً  كلمىعافو  كالحيسًف، القيبحً  بىيف التَّمييزي  يككف بيىا لقيكَّةو  أىك ألمكرو  ميطمىؽه  أىك الشَّرٍَّيف،
كىاًتو ًفي لئلنسافً  مىٍحميكدةو  كليىيئىةو  كالمىصاًلح، األٍغراضي  بيىا يٍستىًتبُّ  بميقىدّْماتو  يككف رى  .( 3)ككىبلًمو حى

 : ﴿ كيدؿ عمى ذلؾ قكلو  الًعمـ، لقىبكؿً  الميتىيىيّْئىةً  القيٌكةً  - ج        ﴾ 

:﴿المىعًنيُّ بقكًلو  ىيكى ك  ،ضان القدرة عمى االستنباط كالفيـأي كىك ،[18:البقرة ]        

    ﴾ [43 :العنكبكت]. 

َـّ اهللي الكيٌفارى بعدىـً العىقًؿ فإشارةه ًإلىى     . ( 4) الثَّاًني األٌكؿ دكفى  ككؿُّ مىٍكًضعو ذى

 : لباحثةا جحوكالتعريؼ الذم تر 

، كىك دراؾ مكنكناتواستنباطو كفيمو كا   فيو قدرة الستقباؿ العمـ ثـ ،ىك جكىر مجرد عف المادةالعقؿ: 
  .ليحبسو عف الكقكع في الرذائؿ كما يستقبح مف قكؿ أك فعؿ ؛الحصف الذم يمجأ إليو اإلنساف

 المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي لمعقؿ :العالقة بيف  -3
 .كالتحصف  ،كالمجكء ،كالحبس ،دراؾكاإل ،عمـكال ،الفيـبمعنى  :العقؿ في المغة

 استنباطو كفيمو كادراؾ ىك جكىر مجرد عف المادة فيو قدرة الستقباؿ العمـ ثـ كفي االصطبلح :
 قكع في الرذائؿ كما يستقبح مفليحبسو عف الك  ؛الذم يمجأ بو االنساف ، كىك الحصفمكنكناتو
 األفعاؿ .

بيف ىذا التعريؼ االصطبلحي كالمعاني المغكية عبلقة متداخمة العبلقة  مف ذلؾ ترل الباحثة: أفَّ 
 مترابطة.

 
 

                                                           

 . 128الجرجاني، ص الشريؼ السيد محمد بف عمي التعريفات، : معجـانظر(1)  
 . 69/  4: مقاييس المغة، ابف فارس،جانظر  (2)
 . 18/   30: تاج العركس، الزبيدم، جانظر  (3)
 . 578- 577/  1: المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني،جانظر (4)
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 -النييى : :ان نيثا

 في المغة : .1
قىؼى  ًإذىا اٍلمىاءي ( تىنىاىىى) كى ، اٍلقىًبيحً  عىفً  تىٍنيىى أًلىنَّيىا ؛اٍلعيقيكؿي  كىًىيى  ،النييى بالضـ كاحدتيا النييية   ًفي كى

سىكىفى  اٍلغىًديرً   نٍ ) كى  ،كى غي ( يىاءي اإٍلً ٍببلى بىرى  ًإلىٍيوً ( أىٍنيىى) كى  ،اإٍلً  .( 1) بىمىغى  أىمٍ ( تىنىاىىى) كى ( فىاٍنتىيىى) اٍلخى
 :االصطالح في  .2
ٍقًمو رٍأيوً  ًإلىى ييٍنتىًيى الًَّذمىك  : النٍُّييىةً  ذيك    .كعى

ا مف الحكمة فكانت التي بمغت مداى ،ىي العقكؿ المتبصرة المتأممة المستنيرة :النُّيىكترل الباحثة أفَّ 
 منارةن يينتيى إلييا في الرأم .

 :  الحٍجرثالثان: 

؛ العىٍقؿي : ًباٍلكىٍسرً  الًحٍجري  :لغةن  ٍنًعو إًلمساًكو كالمُّبُّ حاطًتو كمى  .(2)بالتٍَّمًييزً  كاً 
 : ﴿  ففي قكلو  ،(3)مما سبؽ كثبت لديو مف العمـ نفاذ التصرؼىك منع إ :اصطبلحان    

       ﴾[5: اٍلفٍجر] ، ك ﴿           ﴾ [80: اٍلحجر] . 

، المدينةً  بىيف القيرىل بكاًدم ثىميكدى  دارً  اسـ: الًحٍجري  في اآلية الثانية كىانىت كالشَّاـً  كىًىي ثىمكدى، مىساًكف كى
 .( 4) غىاًكرالمى  مٍثؿ الًجبىاؿ ًفي مىنحكتىةه  بييكته 

 المطمب الثاني          

 األلباب كنظائرىا العالقة بيف أكلي         

 الفطنة كسرعة البديية كالذكاء كسرعة الفيـ كاالستنباط. المب :
 فيك القدرة عمى تمقي العمؿ كحصره. :أٌما العقؿ  

 فيي غاية ما ينتيي إليو اإلنساف مف الفكر كالتأمؿ. :كالنُّيى
 

                                                           

 152 /  40ج ،تاج العركس ، الزبيدم ، 320/تار الصحاح ، الرازم، مخ344 /15ج العرب سافلانظر:  (1)

 . 14 /  4، معجـ ديكاف األدب ، الفارابي ج
 . 535 / 10، جتاج العركس، الزبيدمانظر:  (2) 
 82 /  1الجرجاني، ج  ،التعريفاتانظر:   (3)

 . 535 / 10ج ،العركس، الزبيدم تاج انظر:(4) 
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 .( 1)ىك ثبات العمـ السابؽ كالحٍجر:
ىي تسميات لشيء كاحد  ،)الميب، العقؿ، النييى، الحجر( العبلقة بيف ىذه األلفاظ فٌ فترل الباحثة أ إذف

باإلدراؾ كالفيـ لما يحيط حكليـ  ،فميزه عف باقي المخمكقاتالقدرة التي كىبيا اهلل لئلنساف؛  كىي تمؾ
 كفي جزء آخر فييا اختبلؼ كتضاد. ،في جزء منيااخؿ ك عبلقة تد :مف مٍحدثات ، فالعبلقة بينيا

 كؿ مسمى يعبر عف جزء مف ىذه القدرة . فكأفَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           

 . 85-84-83: الفركؽ المغكية، العسكرم/ نظرا (1)
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 األكؿالفصؿ 

  الكريـ حقيقة أكلك األلباب في القرآف
 

 -:ثالثة مباحثكيتككف مف  
 كسمات التفكير لدل أكلي األلباب. ةالعقمي الكظائؼالمبحث األكؿ: 

 ات أكلي األلباب .عبلقي :انالمبحث الث
 الصفات الشخصية ألكلي األلباب كثمراتيا.المبحث الثالث: 
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 مبحث األكؿ ال

كسمات التفكير لدل أكلي  ةالعقمي الكظائؼ

 األلباب
 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 ألكلي األلباب. ةالعقمي الكظائؼالمطمب األكؿ: 
 لباب.سمات التفكير عند أكلي األالمطمب الثاني: 
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 المطمب األكؿ

 ألكلي األلباب ةالعقمي الكظائؼ

 ،لمكصكؿ إلى الحقائؽ كىي الفيـ؛قؿ التي يقـك بيا الع : الكظائؼ العقميةكنقصد ىنا بالتككيف العقمي
 التقكيـ . ، االعتبار، االستدالؿالتدبر،  ،التفكر

 -كفيما يمي شرح ليذه الكظائؼ :

 أكالن: الفيـ

ـي : لغةن   ٍعًرفىتيؾى : الفىٍي ٍفتو كفىًيٍمتي  ،ًباٍلقىٍمبً  الشٍَّيءى  مى  .( 1) الشٍَّيءى: عىقىمتيو كعرى

ٍكدىةي ": كىك مىٍيوً  يىًردي  مىا الٍقًتنىاصً  تىيىيًُّئو ًجيىةً  ًمفٍ  الذٍّْىفً  جى  .(2)"المىطىاًلبً  ًمفى  عى

تتضمنو مف  دراؾ ماكا   ،حيحان كتصكرىا تصكران ص ،األمكر عمى حقيقتيا ىك معرفةاصطبلحان :"ك 
 .(3)معاف"

كاألنبياء  ،ليككنكا قدكة ليـ ؛عف غيرىـعباده الصالحيف الذيف يميزىـ منحة إليية يمنحيا اهلل ل الفيـك 
:﴿  الذيف كىبيـ اهلل ىذه المنحة فيقكؿ  كالمرسميف    ﴾ [14 :القصص]؛ 

﴿( 5)مجاىد فع"،(4)كالمعرفة بالديف الفيـ: بالحكـ كالمقصكد       ﴾، الفقو: قاؿ 

 .(6) " النبٌكة قبؿ كالعمؿ كالعقؿ
، فيقكؿ اهلل كال فرؽ في ذلؾ بيف الصبي كالكبير ،مف أراد اهلل أف يعمميـ كيزيدىـ مف العمـ كالحكمةلك 
 :﴿          ﴾ [: ؛12مريـ ] كـي  :فقيؿ الكتاب، كفيـ( 7) الديف في كالفقوي  الًحكمةي  :الحي

                                                           

 . 459/  12: لساف العرب، ابف منظكر، جانظر(1) 
 . 224/ 33تاج العركس، الزبيدم، ج  (2)
 . 3ص حمداف الصكفي، آيات العقبلف في القرآف الكريـ ،الكظائؼ العقمية المستفادة مف  (3)
 . 536/  19الطبرم ،ج  ،جامع البياف :انظر (4)

جاىد بف جبر أبك الحجاج، المكي، المخزكمي. شيخ القراء كالمفسريف ، ركل عف ابف عباس فأكثر، كعنو م(5) 
 (.148 ، ص3 ،جبشار ت اإلسبلـ تاريخ)ق 110 - 101أخذ القرآف كالتفسير كالفقو،

 . 525/  1تفسير مجاىد، مجاىد ،ج   (6)
 . 259/ 5السعكد ،ج يأب السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، : إرشاد العقؿانظر(7)  



 
 
 

 
22 

 

 مفم :فيك يبمغ أف قبؿ القرآف قرأ مف :قاؿ السمؼ بعض كعف صغير، كىك التكراة قرأ  عيسى فإ
 ؛عماؿ حكاسوا  لييا بكثير مف التأمؿ كالتفكر في خمؽ اهلل ك إكقد يصؿ االنساف ، (1)صبيان  الحكـ أكتي

 :﴿ لقكلو  ،لى المعارؼ كالحقائؽإلمكصكؿ          ﴾ [: 12 الحاقة]، عن فهمت حافظة 

 .(3) لئليذاف بأف الكعاة فييـ قمة"والتنكٌر"  ، (2 )سمعت ما هللا
كتفاكت  ،لتفاكتيـ في المعارؼ التي تصؿ إلييـ عبر الزمف كفقان  ؛كقد يتفاكت الناس في درجة الفيـ

 أبك عنو في الحديث الذم يركيو  فنجد النبي ،يـ لمعمـكتفاكت تمقي ،إعماليـ لعقكليـ كحكاسيـ
ثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر  ] و:يصؼ ىذا التفاكت بقكل  مكسى ، كىمى مىثىؿي مىا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً

ى كى  ا، فىكىافى ًمٍنيىا نىًقيَّةه، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىَلى ابى أىٍرضن ، أىصى اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى العيٍشبى الكىًثيرى
ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل،  رىعيكا، كىأىصى زى سىقىٍكا كى ، فىشىًربيكا كى ًإنَّمىا ًىيى أىٍمسىكىًت المىاءى، فىنىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى

ثىؿي  ن، فىذىًلؾى مى ـى ًقيعىافه الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىَلى نىفىعىوي مىا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعىًم مىٍف فىقيوى ًفي ًديًف المًَّو، كى
ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبوً  لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى مىثىؿي مىٍف لى ، كى ـى مَّ عمى  كليذا فإفَّ ( 4) [كىعى

حتى ال يقعكا في الخطأ كمف ذلؾ قكؿ أمير  ؛مكا النصكص الشرعية فيمان دقيقان المجتيديف أف يفي
ـى ًفيمىاثيَـّ ا] :في رسالتو ألبي مكسى المؤمنيف عمر بف الخطاب  ـى اٍلفىٍي رىدى دلأ ٍلفىٍي ى ًإلىٍيؾى ًممَّا كى

، كىالى سينَّةو  مىٍيؾى ًممَّا لىٍيسى ًفي قيٍرآفو ؾ دراا  لناس أف يبذلكا جيدىـ في الفيـ ك كما كيشار عمى ا ،(5)[عى
 ]:ركقكؿ عم ؛المعاني كاألمكر المحدثة كخاصة إذا كانكا ممف تيييؤ ليـ السيادة كترتقي أنفسيـ ليا

ديكا  ( 6).[تىفىقَّييكا قىٍبؿى أىٍف تيسىكَّ
 ،فيما خمؽ اهللإعماؿ الحكاس معمؽ عمى كجكد أشياء منيا:  الفيـ الصحيح فإفٌ  كىكذا

 كنحك ذلؾ. ،كأصكؿ التفسير ،كأصكؿ الفقو ،مـ المغةالتمكف مف العمـك الشرعية كعمـك اآللة كعك 
 قد كاف شيخ اإلسبلـف،  كبعده لجكء العبد إلى ربو أف يرزقو الفيـ عنو كعف رسكلو كقبؿ ذلؾ

                                                           

 . 183/ 3: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف ، جانظر(1)  
 . 578/  23تحقيؽ: شاكر ج ،الطبرم ،انظر: جامع البياف (2)
 . 600/   4الزمخشرم، ج ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ :انظر (3)
 . 79، رقـ الحديث:1/27صحيح البخارم، البخارم ، العمـ/الفيـ في العمـ ، (4)
 . 20537، رقـ الحديث :252/  10 ،يحيؿ حكـ القاضي عمى المقضي عميوالبييقي /ال  ،السنف الكبرل (5)
 . 256: 314/ 1 ،الدارمي، الدارمي/ في ذىاب العمـسنف  (6)
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  .(2)الميـ يا مفيـ سميماف فيمني  ؿ:رحمو اهلل  يدعك كيقك ( 1) ابف تيمية 

في  ،أكلئؾ الذيف عطمكىا عف اإليماف باهللكييذـ كؿ مف يعطؿ ىذه المنحة )الفيـ( في حياتو كخاصة 
 :﴿  قكلو                                   

               ﴾ [170: البقرة]  ،ؼ أييا الناس تىتَّبعكف ما فكي

كجدتـ عميو آباءكـ فتترككف ما يأمريكـ بو ربكـ، كآباؤكـ ال يعقمكف مف أمر اهلل شيئنا
(3 ).    

 حكاية عنيـ : إيمانيـ، فيقكؿ اهلل نا شعيب مستيزئيف بعدـ فيميـ لعدـ اعتذر قكـ سيد كما

﴿               ﴾ [: 98ىكد]،  كعدـ عقكليـ لقصكر ؛كذلؾنفيـ  ماأم 

 ﴿في قكلو : يقة التي يحكييا اهلل العترفكا بالحق مع أٌنؾ لك سألت المشركيف؛ ،( 4) تفكرىـ   

                  ﴾ [: 38الزمر]،  كما كيينيى عف الكقكع في

ًبيعىةي  عف لمكقكؼفي الحديث اف بعد الفيـ كالعمـ، ،لؿالز  دو ًعٍندىهي شىٍيءه ] : قاؿ (5  ) رى الى يىٍنبىًغي أًلىحى
يّْعى نىٍفسىوي   .(  6) [ًمفى الًعٍمـً أىٍف ييضى

 : ثانيان: التفكر

 .(8)كما يتردد في القمب  ،(7)لغةن :ىك النظر فيما كراء الشيء

عماؿ العقؿ في ظكاىر معينةتقميب الإعادة النظر ك  ىك" :اصطبلحان  ة بقصد أك أحداث متنكع ،فكر كا 
 .( 9) "كالدالالت المستفادة ،كالنتائج المترتبة عمييا ،إدراؾ عبلقاتيا المتبادلة

                                                           

ًضري أبك عبد اهلل شيخ االسبلـ كفخر الديف الحراني سمي بابف تيمية(1)  بة إلى أـ   نس محمد بف أبي القاسـ الخى
 (.723/ 13 ،بشار ت اإلسبلـ تاريخ )62جده تيمية، ت:  

 .52الكبلـ في مناجاة ذل الجبلؿ كاإلكراـ، محمد إماـ ،  ىأحمانظر: (2) 
 . 308-307/  3شاكر، ج تحقيؽ:: جامع البياف، الطبرم، انظر(3) 
 . 146/ 3أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج  :انظر (4) 
 .(4/361 ،الحنفيالكماؿ تيذيب إكماؿ)أبك فراس المدني،صحابي جميؿك ربيعة بف كعب بف مالؾ األسممي،ى(5)

 . 1/27صحيح البخارم، البخارم، العمـ/الفيـ في العمـ ،ميعمؽ،(6) 
 . 302/   1: مفردات القرآف، الفراىي ، جانظر  (7)
 . 446/ 4: مقاييس المغة، ابف فارس ، ج انظر  (8)

 . 4حمداف الصكفي، ص ف آيات العقبلف في القرآف الكريـ،الكظائؼ العقمية المستفادة م(9) 
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لمكصكؿ إلى  قرآف عمى التفكر في أكثر مف مكضع؛فقد حث ال ؛مما كاف التفكر سببان مؤديان لمفيـف
كمف أجؿ ذلؾ فقد تفنف األسمكب القرآني  في الدعكة إلى  ،تستفاد منيا كالعبر التي يمكف أفالحقائؽ 

 : ﴿كما في قكلو ،التفكر ما بيف ضرب المثؿ                 

                                 

                                   

                      ﴾ [ يكنس

 تفكَّر لمف كأدلَّتنا حججنا نيبيف كذلؾ كأمرىا، حكميا كعٌرفناكـ الدنيا مثؿ الناس، أييا لكـ بينَّاكما  ،[24:
 يعرض ما حقائؽ عف كالفحص األمكر، بيف التمييز أىؿ ألنيـ ؛الفكر أىؿ بو كخصَّ  ،كنظر كاعتبر

 .( 1)الصدكر في الشُّبىو مف

: ﴿كما في قكلو  ،مكب استنكارم استفياميخاطب القرآف الغافميف بأسكما      

                                  

            ﴾ [: 8الرـك]، بالبعث في خمؽ  لـ يتفكر أكلئؾ المكذبكفأ

فالذم خمقيـ أكؿ  البعث،فيؤمنكا ب؛ في أطكار حتى صاركا لما صاركا عميو إياىـ مف عدـ،  اهلل
كالسبب في عدـ  ؛فيجازييـ بما كسبكا في أجؿ مسمى عنده سبحانو ؛قادر عمى إعادتيـ تارة أخرلمرة 

إيمانيـ ىك جيميـ كعدـ تفكرىـ في آالء اهلل
 (2) . 

 :﴿   قكلو  الحكارخاطبيـ بك                 ﴾ 

كا: أىمٍ ( 3) رسميـ بتكذيبيـ أىميا كييمؾ ، اهلل يخٌربيا ألـ؛ 69: النمؿ ـٍ  يىٍنًزؿى  أىفٍ  فىاٍحذىري  عىذىابً  ًمفٍ  ًبكي
، نىزىؿى  مىا المَّوً  ـٍ  . (4) اٍلميٍشًرًكيفى : ٍعًنييى  ًبًي
 .( 5) الجرائـ ترؾل ممسمميفدعكة ل اإلجراـ ذكر في الكافريف أمر آخر كفي

                                                           

 .57/  15: جامع البياف، الطبرم، ج انظر (1)
 .464/  18ج  ،انظر: جامع البياف، الطبرم (1)
 .491/   19ج  ،انظر: جامع البياف، الطبرم (3)
 .650/  2تفسير يحيى بف سبلـ، يحيى بف سبلـ، ج   (4)
 .، بتصرؼ618/   2مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، ج   (5)
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 كالتفكر في آيات اهلل ،التفكر في آالء اهلل :تابو بأنياأنكاع التفكر في ك ( 1))كقد بٌيف ابف الجكزم 
 .( 2) (فكر في كاجب الكقتكالت التفكر في النفس كعيكبيا،ك  ،المنٌزلة، التفكر في خمؽ اهلل

قد تميزت بالنظر كالتفكير فيما  ،(3) جمياتيا عمى بحقائقيا األشياء تدرؾ التي الذكية التامة العقكؿف
 : ﴿،كقكلو  خمؽ اهلل                         

      ﴾ [190راف:آؿ عم]. 

لقد نزلت  ]:  قاؿ النبي قالت:  رضي اهلل عنيا لما نزلت ىذه اآلية عائشة فقد ركم في حديث
 . (4)[ كيؿ لمف قرأىا كلـ يتفكر فييا عمي الميمة آية

 لبصائرىـ تتفتح الذيف يـفككظيفة مف كظائؼ عقكليـ الٌنيرة؛  كالتفكر صفة مف صفات أكلي األلباب
مكف كصىـ الذيف يت"كالنيار، ك الميؿ كاختبلؼ ،كاألرض السماكات خمؽ في طكيةالمن الكبرل الحقائؽ

بذلؾ في  فيـ الذيف كصفيـ اهلل( 5)" مف كرائيا بالمنيج اإلليي المكصؿ إلى النجاة كالخير كالصبلح
﴿: قكلو                              

                   ﴾ [:191آؿ عمراف]،  َّيا إن

مجرد فب ،يا لحظة العبادةإنَّ  ؛ح اإلدراؾ، كاستعداده لمتمقيتي فى لحظة تمثؿ صفاء القمب، كشفافية الركح، كتى 
يا لـ كاألرض كاختبلؼ الميؿ كالنيار، مميما لمحقيقة الكامنة فييا، كإلدراؾ أنَّ التفكر في خمؽ السماكات 

 تخمؽ عبثان كال باطبلن.
 : ثالثان: التدبر

:  .( 6)رأل في عاقبتو ما لـ ير في صدره  :استدبرهنظر في عاقبتو، ك  :مر كتدبرهاأل دبرلغة ن

                                                           

مف تبلميذ ابف تيمية  ىػ(،751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: (1) 
 .(56/ 6 ، جلزركميا ،األعبلـ)كلو العديد مف الكتب

 . 156/   1افي، ابف القيـ ،ج : الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشانظر (2)
 . 162/ 2تفسير ابف كثير، ابف كثير، ج (3) 
 األحاديث سمسمة،صححو األلباني في 620، رقـ الحديث:387/ 2 صحيح ابف حباف، ابف حباف/ التكبة،(4) 

 .148/ 1،جكفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة
 . 545/ 1، ج قطبفي ظبلؿ القرآف ،  (5)
 . 273/  4ابف منظكر،ج ،عربانظر: لساف ال (6)
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فقالكا:  ،اشتقكا مف الدبر فعبلن  ،أم الظير التدبر مشتؽ مف الدبر أفَّ (   1)يرل ابف عاشكر :بلحان طاص
 .( 2) أم في غائبو أك في عاقبتو ؛تدبر إذا نظر في دبر األمر

ثـ  ،كما يؤكؿ إليو في عاقبتو كمنتياه ،و تأممو كالنظر في أدبارهشيء بأنَّ ر التدبُّ ( 3)كفٌسر أبك السعكد
 . ( 4)عمؿ في كؿ تفكر كنظراستي 

كمنتياه، كما يؤكؿ إليو مف أحكاؿ بناءن  األمر عاقبة في العقمي النظرو: "حمداف الصكفي بأنٌ د. كعرفو  
 .( 5) "عمى فيـ أكائؿ األمكر كالظكاىر كربطيا بأكاخرىا كخكاتيميا

 التدبر ىك : كترل الباحثة أفَّ 

ر بقصد االعتبا ؛عاقبة األمكر كمنتياىا، كما تؤكؿ إليو بعد الفيـ لظكاىرىا كالربط بينيماالنظر في 
 كاالتعاظ.

 :﴿ ،في قكلو  األلباب بالتدبر في آياتو أكلي اهلل أمر قد            

     ﴾ [ : 29ص] ، َّال عذر ليـ في عدـ التدبر في ىذه اآليات فكيؼ يككف ليـ عذر  كأف

:﴿لقكلو كىذه الجباؿ تخرُّ خاشعة لك أنزؿ عمييا الذكر،              

                             

   ﴾ [: 21 الحشر]. 

، ًمفٍ  اأٍلىٍمرى  " اٍئتيكاقكلو: كرد عف ابف مسعكد  كما  ـٍ  يىكيكنىفَّ  كىالى  تىدىبُّرو ديكي  . (6)" ًإمَّعىةن  أىحى

                                                           

ىك محمد الطاىر بف عاشكر رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة لو العديد مف المصنفات (1)
 .(174/ 6، ج لزركميا ،األعبلـ )(1973 - 1879ر في تفسير القرآف )منيا: التحرير كالتنكي

 . 137/  5: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج انظر  (2)
محمد بف محمد العمادم، كلد بالقسطنطينية كعمؿ فييا بالتدريس ثـ االفتاء كلو عدد مف المؤلفات منيا      (3) 

 .(59/ 7 ،جلزركمي، ااألعبلـ) ،ق982 -898إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، كتحفة الطبلب 
 . 207/ 2أبك السعكد، ج إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  :انظر  (4)
 .  3حمداف الصكفي، ص آيات العقبلف في القرآف الكريـ،الكظائؼ العقمية المستفادة مف  (5) 
 . 133، رقـ الحديث:1/140الزىد، أبك داكد ، مف خبر ابف مسعكد،(6) 
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نٌكع األسمكب في الحث عمى التدبر ما بيف األمر بو كالحث عميو  في كتابو العزيز  كلذلؾ فإف اهلل 
لة فقد أمر القرآف أكلي األلباب بالتدبر في آياتو الدا ،كاالستنكار عمى الذيف ترككهبأسمكب القصص 
 : ﴿كقكلو  ،أكانت في خمقو عمى قدرتو سكاء              

               ﴾ [:190آؿ عمراف]. 

 :﴿    كفي ذلؾ قكلو  ،االعتبار مف قصص األقكاـ السابقةأك        

                       ﴾ [ :128طو] ،أم 

ىـ بيـ سكء مغبة ما  فيتدبركا حاؿ مف أىمكنا مف قبميـ فيركا آثار عقكباتنا التي أحممناىا  ألـ نبيف ليـ
خكفان ؛ ى اإلذعاف، كيؤمنكا باهلل كرسكلوكينيبكا إل ،عميو مقيمكف مف الكفر بآياتنا، كيتعظكا بيـ، كيعتبركا

 .( 1)مثؿ ما أصابيـ أف يصيبيـ بكفرىـ باهلل

 المتدبريف مف أكلي األلباب بما أكرث ذلؾ التدبر في قمكبيـ مف اإليماف كاالعتبار كقد امتدح اهلل
 : ﴿في قكلو                          

                 ﴾[  :2األنفاؿ] ،  ٍصري يمىافً  كىمىاؿً  ًباٍعًتبىارً  فىاٍلحى  الى  اإٍلً

يمىافً  أىٍصؿً  ًباٍعًتبىارً  اإٍلً
. (3) كشدة حسابو كعقابوعدؿ اهلل إذا ذكرتٍ قمكبيـ  تكجؿالمؤمنيف   فإفَّ  ؛(2)

 :﴿ ،كما قاؿكالخشية                     

                           ﴾ [83: المائدة] أم ؛: 

عرفكا بعض الحؽ فقد كعدـ تأبييـ عنو،  ،كمسارعتيـ إلى قبكؿ الحؽ( 4)،كشدة خشيتيـ ،قة قمكبيـر ل
 .( 5)كمو  هفكيؼ إذا عرفك  ىـافأبك

                                                           

 . 204/   16: جامع البياف، الطبرم، ج انظر (1)
 . 326/ 2: فتح القدير، الشككاني، ج انظر (2)
 . 17/ 3: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، جانظر  (3)
 . 469/ 1ج ،، النسفيمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :انظر (4)

 . 140/ 2ج  ،، البيضاكم: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿانظر (5) 
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 : ﴿، في قكلو  كالمسارعة إلى العمؿ                   

                              

                       ﴾ [: 106االسراء-

و مشيد مصكر إنَّ ( 1)سجدان  يأتمركف فيخركففيخشعكف كيخضعكف ك  ؛فيـ الذيف يسمعكف القرآف ،[ 109
العارفة بطبيعتو  ،ي القمكب المتفتحة الستقباؿ فيضولحالة شعكرية غامرة، يرسـ تأثير ىذا القرآف ف

( 2)بسبب ما أكتيت مف العمـ قبمو.؛ كقيمتو 
  

عف الحؽ كقد أقفمت فإنيـ قد بعدكا ؛أكلئؾ الذيف أكقفكا عقكليـ عف التدبر في آيات اهلل  كقد ذـٌ اهلل 
:﴿كقد كرد ذٌمييـ في قكلو  قمكبيـ عف الخشية كمعرفة اهلل                 

                 ﴾ [ :82النساء]،  اآلية ينكر اهللفي ىذه  عمى

الذم تقكؿ ليـ يا محمد أفبل يتدبر المبيتكف غير ( 3)يسأؿ متعجبان مف حاليـف ؛الذيف كفركا عدـ تدبرىـ
 .(4) حجة اهلل عمييـ في طاعتؾ كاتباع أمرؾ فيعممكف ؛كتاب اهلل

ذا أمركا بعمؿ لـ يقكمكا إليو  ﴿ في قكلو : كقد ذمَّيـ اهلل  ، كا           

                                   ﴾ 

ذا  ؛[ 91:البقرة ]  ( 5)كعتكا،  استكبركا القرآف كىك رسكلو، عمى اهلل أنزؿ بما باإليماف الييكد مرأي  كا 

 كفركا فقد التكراة يكافؽ بما كفركا إذا ألنيـ ؛لمقالتيـ ردٌ  كفيو(6)، التكراة كراء بما يكفركف أنيـ كالحاؿ
  .( 7)بيا

: ﴿قكلو كقد عاتب اهلل الذيف يقرؤكف القرآف ثـ ال يتدبركف فيو، في          

                                                           

 . 3/270ج  ،، البيضاكمأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :انظر(1) 
 . 2254/ 4ج  ،قطببلؿ القرآف، : في ظانظر (2)
 .  402/ 1، ج، الخازفلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ :انظر (3)
 . 7/251، ج الطبرمجامع البياف،  :انظر (4)
 . 59/ 1السعدم ،ج ،تيسير الكريـ الرحمف :انظر  (5)
 . 110/ 1مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، ج انظر: (6)
 . 165/  1حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم، ج  الكشاؼ عف :انظر (7)
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           ﴾ [:24محمد]،  ال حتى ؛كالزكاجر المكاعظ مفأفبل ينظركف إلى ما فيو 

 تقبؿي  ال مقفمةن  قمكبيـ بككفً  التكبيخً  إلى التدبرً  بعدـً  التكبيخً  مف نتقاؿ، كفيو "ا(1)المعاصي  عمى يجسركا
 .( 2)" كالتفكرى  التدبرى 

 أجيب بأفَّ  ، فكيؼ أفردت كؿ كاحدة منيما عمى حدة،قد يقاؿ إٌف التفكر كالتدبر شيءه كاحده  :مالحظة
تقميب النظر فيما أمامنا مف  فالتفكر: قد ال يبلحظو الكثير مف الناس، التفكر كالتدبر بينيما فارؽ

 .اآليات 

 .  لمعرفة دالالتيا ؛يما كراء اآلياتأما التدبر: فيك النظر ف

 : االستدالؿ :رابعان 

: مىٍيوً لغة ن لىٍيوً  دٌؿ عى لىة كىاً  ييقىاؿ: أرشد دالى مىٍيوً ( اٍستدؿَّ )ك ،الطًَّريؽ عمى دلو كى مىٍيوً  يدؿ أىف طمب عى       ،عى

مىٍيوً  دىًليبل اتَّخذهي  الشٍَّيء عمى كبالشيء  . ( 3)عى

ٍدليكؿ إًلٍثبىات ؛الدًَّليؿً  تىقًريري : فيك المى
 (4 ) . 

كعبلقة السبب  بينيما عبلقة منطقية،،دراؾ داللة أمر محسكس عمى أمر عقمي إ" اصطبلحان ىك:
 .( 5) " كالمقدمة بالنتيجةكالخمؽ بالخالؽ،  بالمسبب،

التي ال يمكف لذم عقؿ أف  لمكصكؿ إلى الحقائؽ ؛عمى االستدالؿ بالمحسكسات قد حٌث اهلل 
، فمنو قكلو لبلستدالؿ بالمحسكسات عمى الخالؽ  ؛كقد تفنف األسمكب القرآني في عرضو ،ينكرىا
: ﴿                               

                               

                                                           

 .123/ 5: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج انظر (1)
 . 99/ 8أبي السعكد ، ج ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (2)
  248/ 11نظكر،جابف م ، لساف العرب، 294/ 1، مجمع المغة العربية بالقاىرة ،جالمعجـ الكسيط انظر:  (3)

 . 1000ص  القامكس المحيط ،الفيركز آبادل،، 498/ 28تاج العركس، الزبيدم ،ج 
 . 502/ 28الزبيدم ،ج  تاج العركس،: انظر (4)
 . 4الكظائؼ العقمية  المستفادة مف آيات العقبلف في القرآف الكريـ ، حمداف الصكفي، ص (5)
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  ﴾[ : 12 االسراء] ، (1)،تدالف عمى القادر الحكيـ بتعاقبيما عمى نسؽ كاحدعبلمتاف  :أم
كفي  

 عمى لمخمؽ دليميف جعميما وأنَّ  كىك كالنيار، الميؿ نفس يماأنَّ  :أحدىماقكالف:  ،و الميؿ كالنياركلق
 .كالديف الدنيا مصالح
 .( 2)يراد بالميؿ القمر كبالنيار الشمس :كثانييما

 .(3)"برىافه نيّْره ال ريب فيو كمنياجه بيّْفه ال يضؿ مف ال ينتحيويا" كعمى كيٌؿ فإنَّ 

تدالؿ عمى كحدانية لبلس ؛في محاجتو لقكمو  إبراىيـ سمكب الذم اتبعو نبي اهللكىذا األ
و ال يمكف أف يككف خالقان في ، فأخذ ينظر إلى السماء كيشير إلى كؿ خمؽ ثـ يبيف عمة أنَّ الخالؽ 

:﴿   حيث يقكؿ ،حكاية عف محاجة إبراىيـ كقكمو  قكؿ                  

                               

                                       

                                

                           

   ﴾ [:79 -76 األنعاـ] . 

 ،حب الفطرة السميمة كالعقؿ النٌيرفيك صا ؛ىك النبي الذم أمر اهلل المؤمنيف باالقتداء بو إبراىيـ 
بالمنكريف  فينتقؿ ،ف ممككت السماكات كاألرض كأسرارهلو م الذم استحؽ بيا أف يكشؼ اهلل

 إلى درجة اليقيف باإللو الكاحدتدرجان ممف درجة االنكار عمى عبادة اآللية الزائفة بأسمكب الحكار 
 4)كالتدبر في ىذه اآلالء نجد الدالئؿ كالحجج عمى الناس في تكحيد الخالؽ  ، فالبنظر كالتأمؿالحؽ

 .( 5)"  بيافه لكيفية استدالًلو عميو السبلـ ككصكًلو إلى رتبة اإليقافكفي اآلية " 
مىى تىديؿُّ  اٍلبىٍعرىةي  ":فىقىاؿى  مى كجكد اهلل ع الدًَّليؿً  عىفً  أىٍعرىاًبيّّ  سيًئؿى  ككذلؾ لما ٍكثي . اٍلبىًعيرً  عى مىى كىالرَّ  عى
ًميًر، مىى اأٍلىٍقدىاـً  كىآثىاري  اٍلحى ، ذىاتي  فىسىمىاءه  اٍلمىًسيًر، عى اجو  ذىاتي  كىأىٍرضه  أىٍبرىاجو اره . ًفجى ًبحى ، ذىاتي  كى ا أىٍمكىاجو  تىديؿٌ  أىمى

                                                           

 . 3/250لبيضاكم ، ج ،ا أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :انظر (1)
 .  124/  3: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف ،ج انظر (2)
 . 5/159السعكد ، ج  كميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبإرشاد العقؿ الس (3)
 ، بتصرؼ. 1139/ 2، جقطب ،في ظبلؿ القرآف  (4)

 .  153/ 3،ج أبك السعكد،  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ(5) 



 
 
 

 
38 

 

مىى اًنعً  عى ًميـً  الصَّ  .( 1) " اٍلقىًديًر؟ ًميـً اٍلعى  اٍلحى

كما كاستدؿ القرآف عمى حقيقة البعث بعد المكت بأدلة محسكسة مف قصص السابقيف فمنيا ما كرد في 
 :﴿ في قكلو  ،ليقـك كيخبر عف قاتمو ؛قـك مكسى مف ذبح البقرة كضرب المقتكؿ ببعضيا  

                        ﴾ [73 :البقرة] ؛

ثـ كاف األمر بذبح ، كعف قصتيـ في قتميـ لمرجؿ ،سرائيؿت اآلية في سياؽ اإلخبار عف بني إجاء
ما كانت كأما البقرة فإنَّ  ،حياءـ عمييـ الحجة بقدرة اهلل عمى اإلثـ يقي ،ليظير ليـ اهلل حقيقة القاتؿ؛ البقرة

ففييا داللتيا عمى قدرة "  ( 2)يا كانت مف أعظـ القرابيف عندىـيا قرباف إلى اهلل خاصة ن أنَّ كسيمة كأنَّ 
 . ( 3)"  الخالؽ، كحقيقة البعث، كطبيعة المكت كالحياة

الذم حكى اهلل لنا قصتو في  كرة أخرل لبلستدالؿ عمى البعث في قصة العزير مف قكـ مكسىكىذه ص
:﴿ قكلو                               

                                         

                             

                        

                         ﴾ [:259 البقرة] فالمعنى؛: "

كأخرجو مف ظيممة االشتباه إلى  إلى مثؿ الذم أك إلى الذم مرَّ عمى قرية كيؼ ىداه اهلل  أكلـ تر
 (4)كليُّ الذيف آمنكا " اهلل نكر الًعياف كالشيكد أم قد رأيت ذلؾ كشاىدت فإذف ال ريبى في أفَّ 

 .( 5) ى إحياء خمقو"عم تعريؼ منكرم البعث قدرة اهلل  :ك"مقصكد القصة

 ؛  كالمكت الحياة كحقيقة كالمكت، الحياة سركقد جاءت ىذه اآلية في سياؽ عدد مف اآليات التي تبيف 

 فيي ترسخ العقائد كالغيبيات التي دأب القرآف عمى ترسيخيا مف أكؿ نزكلو كالتي تعمؿ عمى تربية

                                                           

 . 334/  2الرازم، ج  ،مفاتيح الغيب (1)
 بتصرؼ . ،1/54معاني التنزيؿ، الخازف، ج  لباب التأكيؿ في (2)
 . 79/ 1، جقطبفي ظبلؿ القرآف،  (3)
 . 252/ 1إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ، أبك السعكد ، ج (4)
 .  1/193ف ، ج لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخاز  (5)
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 .( 1)المجتمع المسمـ 

 : ﴿ مف عند اهلل بقكلو وكما كاستدؿ عمى حقيقة القرآف أنَّ              

                             

  ﴾ [42-41:فصمت ]أفٌ ك ( 2)،يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفوال  ،النظير عديـو كتاب إنَّ  ؛ 

 .( 4) بالقرآف الكفرً  بطبلفً  لتأكيد ذلؾى  كؿُّ  (3)معارضتو عف عجزكا الخمؽ

: ﴿، في قكلو ان كما كخاطب المشركيف كطمب منيـ اثبات افتراءاتيـ في أٌف هلل شريك      

                                        

    ﴾ [64:النمؿ ]مىفٍ )،عمييا الدالة بالحجج محجكجكف فيـ اإًلعادة أنكركا إف" ف؛  كى

ـٍ  ـٍ  ىاتيكا قيؿٍ ) ذلؾ يفعؿ (المَّوً  مىعى  أىًإلوه )،كأرضية سماكية بأسباب :أم (كىاأٍلىٍرضً  السَّماءً  ًمفى  يىٍرزيقيكي  (بيٍرىانىكي
 لكاـز مف القدرة كماؿ فإفَّ  إشراككـ في (صاًدًقيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ ) ذلؾ مف شيء عمى يقدر غيره أف عمى

 .( 5)" األلكىية

:﴿، في قكلو  القرآف ليس مف عند اهلل ثبات أفَّ كما كطمب منيـ إ          

                                

  ﴾[ : 23البقرة] بعد أف احتج اهلل ؛  (  6)بقدرتو عمى الخمؽ في اآليات التي تسبؽ ىذه اآلية

 المشركيف بأٌف القرآف ليس مف عند اهلل، فإفَّ كأبطؿ شبية  ،أثبت في ىذه اآلية صدؽ نبكة محمد 
فأتكا بمثؿ ما  ،فإف كنتـ يا مشركي مكة في شؾ مما نٌزلنا عمى محمد اهلل عز كجؿ يخاطبيـ فيقكؿ:

كادعكا  ،بمثؿ حجتو الظاىرة عمى صدقو التي لـ تستطيعكا أف تعارضكىا :أم ،نٌزلنا عميو مف القرآف

                                                           

 . 299/ 1، جقطب ،انظر: في ظبلؿ القرآف (1)
 . 73/  5، البيضاكم ، ج : أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿانظر  (2)

 . 4/90: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ، الخازف ، ج انظر (3) 
 . 16/ 8، ج أبك السعكد لسميـ إلى مزايا القرآف الكريـ،: إرشاد العقؿ اانظر  (4)

 . 156/ 4، ج البيضاكمأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، (5) 
 . 395/  1ج  ،الطبرم ،جامع البياف: انظر (6)
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مكصؿ إلى الدليؿ ال( 1)ذلؾ ىك ليثبتكا حجتكـ فإف لـ تستطيعكا فإفَّ  ؛مف استطعتـ مف الشيداء كالشركاء
 .( 2) مبطؿ لئلشراؾالالتكحيد 

 : االعتبار :خامسان 

كعبرت النير كالطريؽ ٌسرىا كأخبر بما يؤكؿ إليو أمرىا، ، كعبرىا فيعبرىا عبران كعبرة عبر الرؤيا :لغةن  
كؿ شيء فييا في تدبر لعابر الرؤيا متفكر في أطرافيا مفقيؿ  إذا قطعتو مف ىذا العبر إلى ذلؾ العبر،

  . (3)كتمضي بفكره منيا مف أكؿ ما رأل النائـ إلى آخر ما رأل 

كأنو طريؽ يعبركنو دية إلى العمـ، كأصميا مف العبكر؛ كالعبرة: الداللة المكصمة إلى اليقيف المؤ 
 .(4)فيكصميـ إلى مرادىـ

 .(5) غيره إلى المشاىدة معرفة مف بيا يتكصؿ تيال الحالة: كى االعتباراصطبلحان 

بو  كأنو طريؽ يعبر بو كيتكصؿر؛ الداللة المكصمة إلى اليقيف المؤدية إلى العمـ كىي مف العبك  :كىك
 .( 6) إلى المراد

 :﴿ففي قكلو           ﴾ [: 2الحشر]،  َّيرة ا كاف أكلك األلباب ىـ أىؿ البصلم

كالنكر، ىـ أىؿ الفيـ كالدراية أمرىـ اهلل بعد تىبييف الحؽ ليـ فيما فيمكا كعممكا مف التدبر كاالستدالؿ 
، كما  في الخمؽ سكاء أكاف ذلؾ بما شاىدكه مف قدرة اهلل في آيات اهلل باالعتبار كاالتعاظ، كالتفكر 
: ﴿ في قكلو                          ﴾ السجدة :

زي ، "27 ري ٍنفىعىةى  كىالى  نىبىاتى  الى  ًفييىا، شىٍيءى  الى : كىاٍلجي يسكؽ  اهلل كالمعنى: أال ينظركف إلى أفَّ  ؛( 7)"  مى
 .فينبت النبات ،مطر إلى األرض التي ليس فييا شيءال
 .( 8) ؟!  كيؤمنكف تبركفعمى قدرة اهلل فيع أليس ذلؾ دليبلن  

                                                           

 . 108/  1ابف كثير ،ج  ،تفسير ابف كثير :انظر (1)
 . 64/ 1ج  ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :انظر  (2)
 . 529/  4، ج لساف العرب، ابف منظكر :انظر  (3)
 . 344/ 1الخازف ،ج ،لمعجـ البف المقرئا :انظر  (4)
 .55/ 1زيف الديف محمد ، ج  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، :انظر  (5)
 . 358/ 1، ابف الجكزم ، جـ التفسيرزاد المسير في عم :انظر (6)

 . 154/ 15، ج الطبرم ،جامع البياف(7) 
 . 5/125، ج تفسير ابف كثير، ابف كثير ،12/ 3، النسفي، ج حقائؽ التأكيؿ: مدارؾ التنزيؿ ك انظر (8)
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: ﴿ك مما سمعكا عنو في قصص الغابريف كما في قكلو أ              

                          

                     ﴾[  :109يكسؼ ]في ىذه  ؛

َـّ ، (1) كىـ مف أىؿ القرل ،رجاؿ؛ فيـ ليسكا مبلئكة كال نساءن و أرسؿ الرسؿ مف الأنَّ  اآلية يبيف اهلل  ث
قد أىمؾ الكافريف كنٌجى كأٌف اهلل  ،حث القرآف الكريـ عمى البحث كالنظر في عاقبة مف سبقيـ مف األمـ

 .(2) ، كىذه سنتو في خمقوالمؤمنيف

َـّ  خبرىـ بو مف شرككف باهلل حقيقة ما تقكؿ ليـ كتأفبل يعقؿ ىؤالء المعٌقب بقكلو "أفبل تعقمكف" أم :"  ث
ـ ، مع ما قد عاينكا كرأكا كسمعكا مما حٌؿ بمف قبميكغٌب ما يصير إليو حاؿ أىمو ،سكء عاقبة الكفر

 .( 3)"  مف األمـ الكافرة المكذبة رسؿ ربيا

 .( 4)ؤمنكف عتبركف بيـ فت"أفبل تعقمكف" يعني تتفكركف كت
؟ أفبل تعقمكف فتؤثركا المتاع الباقي عمى المتاع سنف اهلل في الغابريف  ف" فتتدبرك "أفبل تعقمكف

  ( 5).القصير
 : ﴿في قكلو  أسمكب االستفياـ باستنكار عدـ اعتبارىـ مما رأكا مف الحؽ         

            ﴾ [ :138-137الصافات]( 6)أليس لكـ عقؿ فتعتبركف بو  ؛

صابيـ ما أظركف إلييـ ال تخافكف أف يصيبكـ كأنتـ تن( 7) ،عمييـ ديارىـ مف حاليـ كيؼ دمر اهلل
 كأنتـ تمركف بيـ بالميؿ  ،(8)في ذلؾ لعبرة لكـ إف كنتـ مف العقبلء  إفَّ  ،ازلة بيـمف عقكبة اهلل الن

 

                                                           

 . 138/  2النسفي، ج  ،حقائؽ التأكيؿمدارؾ التنزيؿ ك  :انظر (1)
 . 363/ 4، ج ف كثير، ابتفسير ابف كثير: انظر(2) 
 ، بتصرؼ .295/ 16الطبرم ، ج  ،جامع البياف (3)
 . 560/  2الخازف ، ج  ،لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ  (4)
 .2035/ 4، ج قطبفي ظبلؿ القرآف ، : انظر  (5)

 . 18/  5: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج انظر (6) 
 . 33/  7: تفسير ابف كثير، ابف كثير، ج انظر  (7)
/ 7رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد، ج إ ، 470/  4انظر: فتح القدير، الشككاني، ج  (8)

205. 
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 .( 2) ؟!عف كفركـ باإليماف بعد ما رأيتـ ما رأيتـ أال تنصرفكف ( 1) ،في تجارتكـ لرحمة الشاـ ،كالنيار
 :تقكيـ ال :سادسان 

ـي  "لغةن :  .( 3)" بو استقاـ ما: شيء كؿ ًقكا

 ( 7)؛كتعديمو( 6) ،كتأليفو( 5)،مف أجؿ تسكيتو( 4)،مر الذم يحتاج إلى النظر كاالجتيادبلحان: ىك األطاص
 .( 9)صدار األحكاـ الصحيحةكمف ثىَـّ إ( 8)ليستقيـ

 . (10)كىك: تأديب النفس
 :﴿ فً قوله  ،بإقامة العدل فً إصدار األحكام أو القرارات وقد أمر هللا          

                  ﴾[  135:النساء ] قكمكا بالعدؿ  المعنى ؛

ف كاف الحؽ عمى نفس الشاىد أك عمى كالديو كأٍقرًبيو   .( 11)كاشيدكا لمًَّو بالحؽ، كا 
اِمٌَن بِاْلِقسْ  ) َقْولَُه:  َعِن اْبِن َعبَّاس  و ، َولَْو َعلَى  (طِ ُكوُنوا َقوَّ قُولُوا اْلَحقَّ ٌَ ُ اْلُمْؤِمنٌَِن أَْن  أََمَر هللاَّ

 .( 12)أَْنفُِسِهْم أَْو آَبائِِهْم أَْو أَْبَناِئِهْم" 

﴿                           ﴾ [ يكنس

توحٌد هللا و لموسى وهارون باالستقامة والثبات على أمرهما ه أمٌر من هللا إنَّ )فاستقٌما( ف ؛ [89:

 .(13)وطاعته

                                                           

 .136/ 3: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي ،ج انظر (1)
 . 707/ 1: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم، ج انظر  (2)
 . 12/503، لساف العرب ،ابف منظكر، ج  233/  5العيف: الفراىيدم، ج(3)
 . 433/  12الرازم ، ج  ،انظر: مفاتيح الغيب (4)
 .1875/ 3، أحمد مختار عمر ،ج: معجـ المغة العربية المعاصرة انظر (5)
 . 242/ 3: تفسير ابف فكرؾ ، ابف فكرؾ ،جانظر (6)
 . 524/  4الكاحدم، ج  ،انظر: التفسير الكسيط  (7)
 . 12/504، ج انظر: لساف العرب، ابف منظكر (8)
 . 18سميماف الحكامدة ، ص  ،: منيج التقكيـ في القرآف الكريـانظر  (9)

 . 19الجرجاني، ص  : التعريفات،انظر  (10)
 .  118/ 2الزجاج ،ج ،معاني القرآف :انظر  (11)

 . 1086/ 4تفسير القرآف العظيـ ، أبي حاتـ،  ج  (12)
 . 15/187: جامع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكر ،ج انظر (13)
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أن ٌأتً النهً  الثبات على الحق وإقامة العدل والصدق فً الشهادة من أهم األمور كان البدَّ  وألنَّ  

: ﴿عن اتخاذ من ال ٌقٌم هذه األمور بطانة فً قوله                    

         ﴾ [: 118آؿ عمراف]  كرد عف ابف عباس؛   نزكؿ ىذه اآلية في سبب

دىاقىًة كىاٍلًحٍمًؼ كىاٍلجً  ـٍ ًمفى اٍلقىرىابىًة كىالصَّ ا بىٍينىيي االن ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ييكىاًصميكفى اٍليىييكدى ًلمى اًع، كى أٌف "رجى اًر كىالرَّضى
 " ـٍ مىٍيًي ٍكؼى اٍلًفٍتنىًة عى ـٍ خى ـٍ عىٍف ميبىاطىنىًتًي فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى ىىًذًه اآٍليىةى يىٍنيىاىي
ذلؾ ألف العداكة كالبغضاء (   1)

مكاصمتيـ ليـ لف تنفعيـ شيئان بؿ كقد تبعدىـ عف طريؽ الحؽ الذم  كألفَّ  ؛( 2)لممسمميف بادية منيـ
 . (  3) بالثبات عميو اهلل أمرىـ

فييا  إفَّ التقكيـ ىك الكظيفة األىـ المترتبة عمى الكظائؼ السابقة، كىي أكثر دقة كحساسية ؛ألنَّو البد
يقـك  و ال يمكف ألم شخص أفَّ كألنَّ  ؛صدار األحكاـ كالتكجييات بناءن عمى ما سبؽ مف الكظائؼمف إ

 -:كمف أىـ ىذه المعايير ،خاصة لمف يقـك بياير فكاف البد مف كضع معاي ،بيذه الكظيفة

 .كنقصد بو التخصص كالدراية  العمـ : .1
 .كنقصد بو المعرفة كاإلحاطة  الحفظ : .2

: ﴿مثاؿ ذلؾ قكلو                  ﴾[ : 55 يكسؼ] أم ؛

ًفيظه ) يًإنّْ  (4) نيكلّْ  ًميـه ) ،تستحفظنيو ما أحفظ أميف (حى   -أمراف : كفي اآلية ( 5)التصرؼ بكجكه عالـ( عى

 . مف شركط القائـ عمى التقكيـ )العمـ كالحفظ( األكؿ : أفَّ 
غيره ال يستطيع  كأفَّ  ،إف كجد في نفسو تحقؽ الشركط ،ب الكالية لمف يتعيف عميو ذلؾطم كالثاني :

 كفيو أحكاـ: (6) ،ذلؾ

 ة:لكاليحكـ طمب ا

 ةعدؼ أىؿ العمـ في جكاز سؤاؿ اإلمارة، أك القضاء أك ما أشبو ذلؾ مف الكاليات عمى اختم

                                                           

 بتصرؼ يسير. ،143/ 1مختصر تفسير البغكم المسمى بمعالـ التنزيؿ ، ج(1) 
 . 92/  2ج ،ابف كثير ،رتفسير ابف كثي :انظر (2)
 . 144/  1السعدم ،ج ،ريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير الك :انظر (3)
 . 482/  2الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم، ج انظر: (4)

 . 119/  2، ج النسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ انظر:(5) 
 ، لباب التأكيؿ 287/  4، ج لكتاب الكريـ، أبك السعكدمزايا ا: إرشاد العقؿ السميـ إلى انظر(6) 
 .2/535في معاني التنزيؿ، الخازف، ج    
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 أقكاؿ، كالتالي:

 القكؿ األكؿ: الجكاز.
 ﴿اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم﴾ : فاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بقكلو 

أفَّ شرع [55]يكسؼ:   مف قبمنا شرعه لنا، ما لـ يرد في شرعنا ما يخالفو.، فقد سأؿ الكالية، كمعمكـ ه
:   حيف قاؿ لمنبي ككذلؾ استدؿ القائمكف بالجكاز، بحديث عثماف بف أبي العاص 

(1)[أنت إماميـ، كاقتد بأضعفيـ، كاتخذ مؤذنان ال يأخذ عمى أذانو أجران ] :اجعمني إماـ قكمي، قاؿ
  

 كراىة.القكؿ الثاني: ال
]ال تسأؿ  :قكلو ، كفيو  مارة، فقد استدلكا بحديث عبد الرحمف بف سمرةأم تحريـ طمب اإل

(2)اإلمارة[
كبيَّف لو سبب النيي، بأٌف مف أعطييا عف مسألة،  أف يسأؿ اإلمارة، فقد نياه النبي  

ًكؿ إلييا، كمف أتتو دكف مسألة، أعانو اهلل عمييا.  كي
 القكؿ الثالث: التفصيؿ.

ًمـ أم التفصيؿ في حكـ طمب  اإلمارة، فقالكا: إف كاف سؤاؿ اإلمارة؛ إلصبلح ما فسد منيا، كعى
ال فبل يجكز سؤاليا؛ ألف السبلمة لئلنساف أسمـ،  طالبييا مف نفسو القدرة عمييا، فإف ذلؾ جائز، كا 

اإلمارة، ثَـّ رجَّح التفصيؿ بناءن عمى سبب  كقد ناقش القرطبي في تفسيره عند طمب يكسؼ 
ختبلؼ طالبييا، كمجمؿ نقاشو ىك أفَّ اآلية قد دٌلت عمى جكاز أف يسأؿ اإلنساف طمب اإلمارة، كا

قاؿ: قاؿ لي رسكؿ اهلل  بف سمرة عمبلن يككف لو أىبلن، فإف قيؿ: كحديث  عبد الرحمف
: [...يا عبد الرحمف ال تسأؿ اإلمارة] :فالجكاب ىك ما يمي 

د يقـك مقامو في العدؿ كاإلصبلح إنما طمب الكالية؛ ألنو عمـ أنو ال أح أف يكسؼ  - أ
كتكصيؿ الفقراء إلى حقكقيـ، لما لديو مف عمـ مريدان تعريؼ نفسو كأنو في مجتمع كافر فرأل 
، لك عمـ إنساف مف  أف ذلؾ فرض متعيف عميو، فإنو لـ يكف ىناؾ غيره، كىكذا الحكـ اليـك

مح كال يقـك مقامو، نفسو أنو يقـك بالحؽ في القضاء أك الحسبة، كلـ يكف ىناؾ مف يص
لتعيف ذلؾ عميو، ككجب أف يتكالىا كيسأؿ ذلؾ، كيخبر بصفاتو التي يستحقيا بو مف العمـ 

 .كالكفاية 

                                                           

، 107/ 1 ، جكقاؿ األلباني: صحيح، صحيح أبي داكد 531، برقـ: 201/ 1 ، أبي داكد، جسنف أبي داكد )1(
 .497برقـ: 

 .6248رقـ:  ،2443/ 6 ، البخارم،صحيح البخارم )2(
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لعبد  كأما لك كاف ىناؾ مف يقـك بيا كيصمح ليا كعمـ بذلؾ، فاألكلى أال يطمبيا، لقكلو  - ب
 . [ال تسأؿ اإلمارة] الرحمف:

 .القكؿ الرابع : التحريـ

 (1).طمب اإلمارة  بدافع الظمـ كاالنتقاـ مف الناس إذا ما كاف

 كما ترجحو الباحثة : 

ىك القكؿ بالتفصيؿ كذلؾ ألف األدلة الصحيحة الكاردة في طمب اإلمارة متعارضة كال يمكف 
 الترجيح بينيا أك تقديـ كاحدة عمى األخرل كلذلؾ فإف الجمع بينيا أكلى .

 : أم أمانتو ك عفافو كصدقو.حسف الخمؽ .3
ليالقكة  .4 : في بدنو كما كي

(2 ) . 

: ﴿ في قكلو مثاليما                         

   ﴾ [: 26القصص] (3)" األمانة كأداء العمؿ عمى قكم مف استعممتو مف خير إفَّ كتعني :"  ؛، 
ـ أف يتمتعفالمقياس اإلسبلمي  . كالقكة ليست مجرد بصفتيف أساسيتيف القكة كاألمانة في اختيار الميقىكّْ

، سكاء كاف ذلؾ كمؿ كجوأ ىفة كفي التخصص كفي أداء العمؿ عمبؿ القكة في المعر  ، القكة العضمية
 .ان أك ذىني العمؿ جسديان 

الصالح العمؿ ىكتكجييا إل مانة ىي التي تحصف القكة بالخير،كاأل   كانت القكة في الشر كفي ، كا 
 . ( 4) الخيانة كالفساد كالخداع

 

                                                           

المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي، الدكتكر ميصطفى الًخٍف، الدكتكر ميصطفى البيغا، عمي  الفقو :رانظ(1) 
 .177، 8الٌشٍربجي، ج

 . 248/ 4: النكت كالعيكف ، الماكردم ،جانظر(2) 
 .396/ 3الكاحدم، ج  ،التفسير الكسيط(3) 
 أىؿ القرآف ،  :، المكقع2010مايك7د صبحي منصكر ،: دركس كعبر مف قصة مكسى، أحمانظر (4)
،2010 . 
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 الخبلصة :

، كال تقؼ أفياميـ عندىا،  كالتفكر في آالء اهلل ،األلباب ىـ الذيف تمٌيزت عقكليـ بسرعة الفيـ أكلي إفَّ 
َـّ  بؿ تبحث عٌما كراء اآليات مف حقائؽ، َـّ  ،فتعتبر كتؤمف ؛ تستدؿ بيا عمى الحقائؽ العظيمة ث ترتقي  ث

َـّ  لتصدر األحكاـ كتقـك بتقكيـ ذاتيا كفؽ اآليات،  .تنطمؽ لتقكيـ المجتمع مف بعدىا ث

 المطمب الثاني

 سمات التفكير عند أكلي األلباب

 كالطيب كالخبيث . ،سرعة التمييز بيف الحؽ كالباطؿ :أكالن 

ٍيز: التمييز بيف األشياء، تقكؿ: ًمٍزتي الشَّيء أىًميزي  :لغة ن  و مف  بعض، ميز المى ٍيزان، كقىًد اٍنمازى بىٍعضي هي مى
 .( 1)كامتاز القكـ: تىنىحَّى بعضيـ عف بعض ،كمٌيزتو

بحيث ال يتداخؿ أمراف  ،فة حدكدىاكمعر  ،صؿ بيف األمكر، كالمكازنة  بينياالقدرة عمى الف :اصطبلحان 
 .( 2)مختمفاف ، كال يخالؼ بيف أمريف متماثميف 

فبنكر العمـ  ؛ ستقبلؿ برأيو، ال بد أف يككف لديو قدر مف العمـ كالكعيحتى يتمكف اإلنساف مف اال
كما يميز المبصر بيف األبيض كاألسكد، ككمما ازداد اإلنساف عممان  ،يستطيع التمييز بيف الحؽ كالباطؿ

: ﴿ إذ يقكؿ اهلل  ،اقترب مف الحؽ مسافة                   

           ﴾ [:9الزمر]. 

عند  الحؽ كالباطؿ كال يعطمكف عقكليـ أكلي األلباب ىـ الذيف يميزكف بيف كالبد أف نعرؼ أيضان أفَّ 
ليميز بيف  ؛لئلنساف أف ينظر إلى األمكر بعيف المعرفة فبل بدَّ  ،قكؿ ساداتيـ كرؤسائيـ أك أحبارىـ

 :﴿ في قكلو  ،كما فعؿ سحرة فرعكف لٌما تبٌيف ليـ الحؽ فاتبعكه لحؽ كالباطؿ،ا      

               ﴾ [:47-46الشعراء] ـٍ  ؛ اءىىي رىةي أىفَّ الًَّذمى جى "فىمىمَّا تىبىيَّفى السَّحى

ؽّّ الى سً  ، ًبًو ميكسىى حى ٍيًر أىٍصؿو ٍيري المًَّو الًَّذم فىطىرى السَّمىكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًمٍف غى مىٍيًو غى ، كىأىنَّوي ًممَّا الى يىٍقًدري عى ٍحره
ـٍ ًبًو ًمٍف ًعنٍ  يفى ًلميكسىى ًبالًَّذم أىتىاىي دنا ًلمًَّو، ميٍذًعًنيفى لىوي ًبالطَّاعىًة، ميًقرّْ ـٍ سيجَّ كًىًي كا ًلكيجي رُّ أىنَّوي ىيكى ًد المًَّو خى

                                                           

 .412/ 5، ج لساف العرب، ابف منظكر  (1)
 . 4-3ص  ،القرآف الكريـ ،  حمداف الصكفيالكظائؼ العقمية المستفادة مف آيات العقبلف في  (2)
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ؽُّ، كىأىفَّ مىا كىانيكا يىٍعمىميكنىوي ًمفى السٍّْحًر بىاًطؿه "  اٍلحى
بيف الحؽ  فميزكا ؛فقد أعمؿ ىؤالء السحرة عقكليـ  ،(1)

 كالذيف قاؿ فييـ اهلل (  2)، فأضمكىـ السبيؿـ يككنكا كالذيف اتبعكا ساداتيـ كل ،كالباطؿ فاتبعكا اليدل
:﴿                 ﴾ [: 31 التكبة]فيؤالء جعمكا مف  ؛

كقد بٌيف القرآف مكقؼ أمثاؿ  يـ عٌطمكا عقكليـ،ألنَّ ؛ذلؾ  ، أحبارىـ كرىبانيـ آلية مف دكف اهلل
 ﴿ىؤالء الندـ الشديد يكـ القيامة بالخسراف المبيف                   

           ﴾[ :166 البقرة] كقد مدح اهلل  ؛ أكلي األلباب بسرعة تمييزىـ 

 :﴿في قكلو  ،بيف الحؽ كالباطؿ كسرعة االتباع              

                          

   ﴾ [:83المائدة ]لـ  (3)نزلت ىذه اآلية في النجاشي كأصحابو الذيف لما سمعكا القرآف فقد ؛

قمكبيـ كشدة خشيتيـ كمسارعًتيـ إلى قبكؿ  ، كىك" بيافه لرقة(4)يستكبركا كفاضت أعينيـ مف الدمع 
 :﴿كفي قكلو  ، كعدـ إبائيـ إياه( 5)الحؽ "               

                         ﴾ [:18الزمر]بيف كفيميز " ، فيـ الذيف 

(6)"كاألفضؿ كالفاضؿ كاألحسف الحسف
 . 

 يميز، الذم أك الصحيحة، العقكؿ أىؿ مف ليس كقبيحيا، حسنيا، األقكاؿ، بيف يميز ال الذم فإف "
 .(7)" العقؿ ناقص كاف األحسف، يؤثر فمـ لشيكتو تابعان  عقمو فبقي عقمو، شيكتو غمبت لكف

نَّ  كلكؿ  ،فكاف ليـ األجر كالثكاب مف اهلل  ،لحؽ كالباطؿؿ بسبب تمييزىـ بيف اما كاف ذلؾ القبك كا 
 مف كاف عمى دربيـ مف أكلي األلباب . 

                                                           

 .570 ،569/  17الطبرم، ج ،جامع البياف(1)
 . 348/ 19، جلمصدر السابؽا(2) 
 . 2/79ج ،قدير، الشككانيفتح ال :انظر(3) 
 . 72/ 3أبك السعكد ،ج ،السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ : إرشاد العقؿانظر(4) 
 . 2/140، البيضاكم، ج أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ(5) 
 .174/ 3جالتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي،مدارؾ (6) 
 . 722ص  ،تيسير الكريـ الرحمف، السعدم (7)
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 :ثانيان : الثقة با 

بتأييده  يف،و يؤيد عباده الصالحكأنَّ  ،عمى كؿ شيء كنعني بيا اإليماف الكامؿ بكجكد اهلل كقدرتو 
كفي  ،كجو المخاطر دكف خكؼ أك تقيقرفي مما يعطييـ قكة كطاقة كبيرة لمتحدم كالكقكؼ  ،كنصره

فيذا نبي اهلل  ،كؿ مكقؼ مركا بو ىذه الثقة قد ضرب لنا أنبياء اهلل مف أكلي األلباب أركع المثؿ في
يقؼ كاثقان  ،ككفدرى ككصمكا إلى البحر كشعركا أنيـ مي  ،عند لحاؽ فرعكف كمف معو ليـ  مكسى

  : ﴿ بربو، كفي ذلؾ يقكؿ                    

                   ﴾ [:62-60الشعراء]فمٌما تكعد فرعكف  ؛

 كادر مكا البحكصفمما  ،و مف قكمو ىاربيف مف كجو الظالـخرج مكسى بمف مع مكسى بالقتؿ كالذبح،
فقال :أي سٌقتلنا فرعون وجنوده، (1) ىنالؾ قاؿ القكـ إٌنا لمدرككف ،أف يدرككىـ  فرعكف كجنكده

(2)له  بوعد هللا واثقا   موسى
 :﴿  فً قوله -          ﴾ [: 77 طو ]- 

( 4)معً ربً سٌهدٌنً و سٌكفٌنٌهم  ،كال إنَّ (3)
 كٌف شاء . 

ٌضرب لنا أروع األمثلة فً الثقة بنصر هللا وتأٌٌده وإنفاذ وعده الذي وعد  د وهذا نبٌنا محم

 :﴿  ٌقول هللا إذ   ونكتفً بضرب مثل من هجرته ،به          

                             

                              

                       ﴾ [ التكبة

في ىجرتو مف مكة إلى المدينة إذ مكر  يبيف اهلل تأييده كنصرتو لمنبي  في ىذه اآلية ؛ [40:
ا في غار ثكر فمما بكر فاختبئ يفخرج مع صاحبو أب ،(5)أك ينفكه  ،أك يحبسكه ،ليقتمكه؛ بو قكمو
فقاؿ : "إف تصب اليكـ ذىب ديف اهلل"  بكر عمى النبي  كخاؼ أب ،الغار مفالمشرككف  اقترب

                                                           

 . 356/  19 ج ،الطبرم ،جامع البياف :انظر (1)
 . 565/ 2ج  ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :انظر(2)
 . 34/ 3، مقاتؿ بف سميماف ،ج تفسير مقاتؿ :انظر (3)
 . 2770/ 8تفسير ابف أبي حاتـ ،الرازم، ج :انظر (4)

 . 4/155ج ،ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة ،انظر: تفسير ابف كثير(5) 
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(1)
اهلل معنا بالعصمة  ال تخؼ فإفَّ  ،كاثقان بعكف اهلل كتأييده كنصرتويبلنفرٌد عميو ا 

(2)كالمعكنة 
 النصرة كالحفظك 

(4)، فمف يعمـ بنا المشرككف كلف يصمكا إلينا (3)
، فعف أىبيك بىٍكرو رىًضيى  

: كيٍنتي مىعى النًَّبيّْ  ٍنوي، قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو، لىٍك أىفَّ ًفي الغىاًر فىرىأىٍيتي آثىارى الميٍشرً  المَّوي عى ، قيٍمتي ًكيفى
 : فىعى قىدىمىوي رىآنىا، قىاؿى ـٍ رى دىىي  .( 5)]مىا ظىنُّؾى ًباٍثنىٍيًف المَّوي ثىاًلثيييمىا[أىحى

أىمىرىنىا ] :كمف أكلي األلباب الكاثقيف بربيـ نرل أبا بكرو فيما حٌدث عنو عمر بف الخطاب يكـ تبكؾ 
: أى رىسيكؿي المًَّو  : اليىٍكـى أىٍسًبؽي أىبىا بىٍكرو ًإٍف سىبىٍقتيوي يىٍكمنا، قىاؿى ، فىقيٍمتي دَّؽى فىكىافىؽى ذىًلؾى ًعٍنًدم مىاالن ٍف نىتىصى

؟: »فىًجٍئتي ًبًنٍصًؼ مىاًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  : ًمٍثمىوي، كىأىتىى أىبيك بىٍكرو ًبكيؿّْ مىا « مىا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى قيٍمتي
: عً  ؟»ٍندىهي، فىقىاؿى : الى أىٍسًبقيوي ًإلىى شىٍيءو « يىا أىبىا بىٍكرو مىا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى رىسيكلىوي، قيٍمتي ـي المَّوى كى : أىٍبقىٍيتي لىيي  قىاؿى

(6) [أىبىدنا
  . 

 اهلل الذم رزقو إياه سيرزقو خيران منو . يتصدؽ بكؿ مالو غير آبوو كاثقان بأفَّ  فنرل أٌف أبا بكرو 

  )الفراسة( كالنظرة االستراتيجية بعيدة المدل الرؤية الشاممة :ثالثان 

 لتمكنو مف رؤية المستقبؿ ، بالنظر إلى ؛مف عمكـ حاطة بجميع ما حكلوكتعني النظرة الكمية كاإل

فقد  ،ة بالعمـك الكافرةطكاألذىاف المحي ، ا كاف أكلك األلباب ىـ أىؿ العقكؿ الراجحةما ىك كائف، كلمَّ 
 : ﴿يقكؿ  ،ليمدىـ بالعمكـ ؛ بتقكاه مر اهلل أ         ﴾ [: 282البقرة]  ؛

الحؽ بيف  تفرقكف بو بيف الحقائؽ، ك : عممان كيقصد بالعمـ ،تقكل اهلل، كسيمة إلى حصكؿ العمـ فَّ إ
 كالباطؿ.

و يعممكـ العمـ النافع في األمكر الدنيكية فإنَّ عبادات(، ر الدينية )الو يعممكـ العمـ النافع في األمك فكما أنَّ 
(1)، )المعامبلت(

إليية تميزىـ عف غيرىـ  و ييديو نكران ربانيان ككرامةفإنَّ  ؛ا يؤتي اهلل العمـ لمف اتقىكلمَّ  

                                                           

 . 680/ 1ج ،نسفيال ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (1)
 . 3/81ج أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، انظر: (2)
 . 680/ 1ج ،النسفي التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، مدارؾ انظر: (3)
 . 680/ 1ج ،النسفي التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، : مدارؾانظر (4)
(

5
 .4663: 6/66صحيح البخارم، البخارم، تفسير القرآف/ باب قكلو ثاني اثنيف،  (

حديث  ،3675، رقـ الحديث: 614/ 5مناقب أبي بكر، تحقيؽ: شاكر ، في/ الترمذم  ،سنف الترمذم(6) 
  .حسف
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  :﴿ ، فيقكؿ كمف ىذا ىذه الرؤية الشاممة كالتي يمكف أف نسمييا بالفراسة أك التكسـ ،مف الناس

          ﴾ [: 75 الحجر] ك،(2)" المتأمميف المتفرسيف"المتكسميف :أم المتفكريف ؛ 

مع االستدالؿ بالعبلمات، كمف العبلمات  (3)، حقيقة الشيء يعرؼحتى  ؛نظرالفي  تثبتال التكسـ ىك:
 .لكؿ أحد كال يدرؾ بباًدئ النظر فبل يبدك، ما يبدك ظاىرنا لكؿ أحد كبأكؿ نظرة، كمنيا ما يخفي

اتَّقيكا ًفرىاسىةى الميٍؤًمًف فىًإنَّوي يىٍنظيري ] : عف سيدنا محمد ، عف أبي سعيد الخدرم  كفي الحديث
(4) [ًبنيكًر المًَّو 

 . 

 أنكاع الفراسة :

 رميأك المرأتو قاؿ حيف العزيز: ثالثة الناس أفرس ]: قاؿ ،دمسعك  بف اهلل عبد عف األثرففي 
 القكم استأجرت مف خير إف استأجره أبت يا" قالت كالتي كلدا، نتخذه أك ينفعنا أف عسى مثكاه
 (5) عمر في تفرس حيف بكر كأبك [األميف

 . 

 -كفيما يمي تفصيؿ ألنكاع الفراسة :

يا خاطر ييجـ، عمى القمب، قاؿ أبك كسببيا نكر يقذفو اهلل في قمب عبده، كحقيقتيا أنَّ  :إيمانية .1
 رحمو اهلل: الفراسة مكاشفة النفس كمعاينة الغيب، كىي مف مقامات اإليماف.  (6) ميماف الدارانيس

 ،بكر الصديؽ أبك :نبياء المؤمنيف كالخيٌمص مثؿكمف أمثمة مف لدييـ مثؿ ىذه الفراسة إلى جانب األ
 . مؼ عمر بف الخطاب عمى الخبلفةعندما استخ

                                                                                                                                                                      

 .961، تيسير الكريـ الرحمف، السعدم، ص 216/ 1الخازف،ج ،انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ (1)
 . 196/ 2، جالتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي مدارؾ :انظر (2)
 .215/ 3، جتأكيؿ، البيضاكم: أنكار التنزيؿ كأسرار الانظر (3)
سنو األلباني ح ،3127، رقـ الحديث: 298/ 5شاكر،  الترمذم / باب تفسير القرآف، تحقيؽ: ،سنف الترمذم (4)

 .268، 4في سمسمة األحاديث الصحيحة، ج
 عمى صحيح حديث ىذا»،3320 ، رقـ الحديث:376 /2 ،المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، التفسير  (5)
 .  «يخرجاه كلـ الشيخيف شرط
، اإلسبلـ تاريخ) ق 190، أبك سميماف الدارانى الزاىد مف أتباع التابعيف، ت: ىك عبد الرحمف بف عطية (6)

 .(1018/ 4 ، جبشار ت الذىبي،

  



 
 
 

 
44 

 

النفس إذا تجردت عف العكائؽ  الجكع كالسير كالتخمي، فإفَّ كىي التي تحصؿ ب :فراسة رياضية.  2
صار ليا مف الفراسة كالكشؼ بحسب تجردىا، كىذه فراسة مشتركة بيف المؤمف كالكافر، كال تدؿ عمى 

فراسة  كشفيا مف جنس  بؿ (1) ،إيماف، كال عمى كالية، كال تكشؼ عف حؽ نافع، كال عف طريؽ مستقيـ
  كاألطباء كنحكىـ. لرؤ الكالة كأصحاب عبارة ال

 ،:أكرميوفقاؿ لزكجتو  عزيز مصر لٌما اشترل يكسؼ  :أمثمة مف لدييـ مثؿ ىذه الفراسة كمف
:﴿  فيقكؿ اهلل                        

    ﴾ [ :21يكسؼ] ، كيتطمعو  ،فيو مف خير  "أكرمي مثكاه " مبالغة في اإلكراـ لما يتكسمو

    . (2)( مف أمؿو في ىذا الغبلـ )يكسؼ 

كىي التي صنؼ فييا األطباء كغيرىـ، كاستدلكا بالخمؽ عمى الخمؽ، لما بينيما مف  :قيةمٍ فراسة خى  .3
الخارج عف العادة عمى صغر العقؿ، االرتباط، الذم اقتضتو حكمة اهلل، كاالستدالؿ بصغر الرأس 

 . (3) كبكبره عمى كبره، كسعة الصدر عمى سعة الخمؽ"

﴿ عنيا :  التي يقكؿ اهلل شعيب ابنة  مثمة مف لدييـ مثؿ ىذه الفراسة:كمف أ   

                        ﴾ [ :26القصص].   

 )اإلبداعي( رابعان: التفكير بالمنيج التركيبي
كاستيعاب حؿ المشكبلت بطريقة غير  ،بطريقة لـ يسبؽ ألحد أف يفكر بياكىك القدرة عمى التفكير  

(4)تقميدية 
كىك عممية صب عدة عناصر يتـ استدعاؤىا في قالب جديد يحقؽ حاجة محددة أك التكصؿ  

(5)ان فة سابقك تكف معر  ى نكاتج أصيمة لـال
   . 

اهلل بديع  فإفَّ  كلذلؾ ،(6) ":"اإلبداع إيجاد المبدع عمى غير مثاؿ سبؽ -رحمو اهلل  -قاؿ ابف القيـ 
كالذم يمكف أف نسميو  ،ي األلباب ليذا النكع مف التفكيرأف يدعك أكل كاف البدَّ  ،السماكات كاألرض

                                                           

 ، بتصرؼ يسير .753/ 2نفي ، تحقيؽ: األرناؤكط ،جدر الديف الح، صشرح الطحاكية (1)
 . 1978/  4، ج في ظبلؿ القرآف، قطب :انظر  (2)
 بتصرؼ يسير . ،754/ 2رناؤكط ،ج، تحقيؽ: األصدر الديف الحنفي ،شرح الطحاكية (3)
 . 105ص  ،صبرم األشكح ،التفكير عند أئمة الفكر اإلسبلمي :انظر  (4)
 سسة النكر لمثقافة كاإلعبلـ ،مؤ 2010/سبتمبر/29 ،ي مفيكمو كخصائصو ػ فضيمة  عرفاتالتفكير االبداع  (5)
، 2010 . 

 . 181ص  ،آماؿ العمرك ،صطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبيةاأللفاظ كالم(6)



 
 
 

 
45 

 

: ﴿  حيث يقكؿ  ،ان في ذلؾحيث يجعؿ في أحكامو درس ،بداعيبالتفكير اإل    

              ﴾ [: 179 البقرة] ، " َّو يجعؿ حبلن لمشكبلت الحياة ككأن

كأف يككف المكت سببان في "، (1)"اآلخريف، مكت البعض أك القضاء عمى مسببات ىذه المشاكؿكلحياة 
(3)أك قطع اليد سببان لترؾ السرقة (2) "الحياة

 .كغيرىا مف األحكاـ ، 

فعف  ،كذلؾ نجد في اليدم النبكم دعكة لطمب التميز كالسمك كالرفعة حتى في عبادة اهلل ك 
  (4) .[إذا سألتـ ا فاسألكه الفردكس فإنو أعمى الجنة]: عف النبي   العرباض بف سارية

سكرة الكيؼ، فبرز  فيما كرد في قصة مكسى مع الخضر  ،لكريـاف كمف النماذج الكاردة في القرآ 
يا كأف يقكـ بخرؽ السفينة مع أنَّ  ،ة الغير معيكدة لحؿ مشكبلت عظيمةاإلبداع في إيجاد الحمكؿ الغريب

(5)أمر مستيجف عجيب 
: ﴿ ،فيقكؿ اهللعند الناس كعند النبي مكسى          

                               ﴾ [: 71الكيؼ ]؛ 

:﴿ في قكلو  فكاف الجكاب لحؿ استغراب كاستيجاف مكسى         

                            

  ﴾ [: 79الكيؼ] ككاف ،غصبان  الظالـ الممؾ ذلؾ يأخذىا أف مف السفينة نجت العيب فبيذا" ؛ 

 ،(6)" سبلمتيا عمى بقيت لك ليا الغيب يكنو الذم الكبير لمضرر اتقاء أصابيا الذم الصغير الضرر
 .منجاة مف الممؾ الظالـاؽ سببان لفقد جعؿ مف اإلغر 

 ا سبؽ رسكؿ اهلل فممَّ  ،يكـ بدر كنجد ىذا التفكير اإلبداعي أيضان في مكقؼ الحباب بف المنذر
عمى أدنى ماء مف مياه بدر إلى المدينة، فقاؿ لو الحباب بف المنذر بف عمرك بف  نزؿ 

                                                           

 . 1/2225،ج قطب ،في ظبلؿ القرآف (1)
 . 156/ 1ج  ،النسفي ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (2)
 . 108/  1الخازف، ج  ،لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ (3)
، حديث 4203: ، رقـ الحديث10/139حر الزخار، البزار، مسند أبي ذر/مسند العرباض بف سارية، الب (4)

 . صحيح
 . 290/  3، جأنكار التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،335ج  ،15ج  ،الطبرم ،جامع البياف (5) 
 . 2281/ 4،ج  قطبفي ظبلؿ القرآف ،  (6)
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: ال بؿ كالمكيدة؟ فقاؿ  آلمَّو أنزلؾ بيذا المنزؿ فال نتحٌكؿ عنو أـ قصدت الحرب]: الجمكح
ٌنما نأتي أدنى ماء مف القـك ف نزلو كنبني نىك الرأم كالحرب. فقاؿ يا رسكؿ ا ليس ىذا بمنزؿ، كا 

،   ] (1)فنممؤه كنغٌكر القمب كميا فنككف قد منعناىـ الماء. فاستحسنو رسكؿ ا  ان عميو حكض
 ،ماء كاعطاش القكـ سببان مف أسباب النصرقد جعؿ مف منع ال  الحباب ففي ىذا المكقؼ نرل أفَّ 

 كىذا ما تمٌيز بو أكلك األلباب .

 : خامسان: الحكمة
ستطيعكف مف خبلليا فيـ الحكادث لما لدييـ مف خشية ككرع ، ي ( 2)ىي نكر يؤتيو اهلل ألكلي األلباب 

 . (3)عطاء األحكاـ الصائبة فييا ا  ك 
ا بيف المقبكؿ كغير المقبكؿ مقترنان بحكـ عادؿ كبصيرة أك ىي حالة أك صفة يتـ مف خبلليا التمييز م

:﴿ فيقكؿ اهلل  (4)                        

    ﴾ [:269البقرة]كتضع ك"البصيرة النافذة، التي تقدر األمكر قدرىا،  (5)أكتي القصد كاالعتداؿ ؛

ىك الذم يتذكر فبل ينسى، كيتنبو فبل يغفؿ، كيعتبر فبل يمج في  :فصاحب المب (6)مكضعو" شيءكؿ 
 صمى ا رسكؿ ] كاف:قاؿ عف النبي ما ركاه أنس بف مالؾ  كمف حكمة النبي  (7) الضبلؿ

: أصحابو فقاؿ المسجد، في فباؿ أعرابي جاء إذ معو، كأصحابو المسجد في قاعدان  كسمـ عميو ا
 لشيء تصمح ال المساجد ىذه إف: لو فقاؿ دعاه ثـ ، دعكه تزرمكه ال : ا رسكؿ فقاؿ مو، مو
. كالصالة ا كذكر القرآف لقراءة ىي إنما:  ا رسكؿ قاؿ كما أك كالخالء، كالبكؿ القذر مف
 فشنو ماء مف بدلك  فأتاه عميو، فشنو ماء، مف بدلك فأتنا قـ: القـك مف لرجؿ  ا رسكؿ فقاؿ
(8)عميو[

الرجؿ يبكؿ في  ا رأكالمَّ   أصحابو إذ ىَـّ  ،ىذه القصة حكمة النبي  فتظير في ، 
َـّ  ؛عيـ مف ذلؾ كتركوعميو الصبلة كالسبلـ منو لكنَّ  المسجد بأف يضربكه كيخرجكه ،  قضاء حتى أت

                                                           

 .428/ 2ابف خمدكف، ج ،تاريخ ابف خمدكف  (1)
 .87/  3الطبرم ،ج  انظر: جامع البياف، (2)
 .242/ 1ر في عمـ التفسير،جزاد المسي :انظر (3)
 .   2017،مكضكع ، 2017/ديسمبر/4 ،بسمة العتيبي ،ما معنى الحكمة (4)
 . 312/  1،ج قطب ،في ظبلؿ القرآف :انظر  (5)
 .344/ 2، جعبد الكريـ الخطيب التفسير القرآني لمقرآف، (6)
 . 312/  1،ج قطب ،في ظبلؿ القرآف :انظر (7)
 حديث صحيح . ،12984 : 20/297 ،مسند أنس بف مالؾ  ،اإلماـ أحمد ،أحمدمسند  :انظر (8)
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ضؿه ككرامة ليا ف رىا مف األماكف،مساجد اهلل ليست كغي ثـ بٌيف لو خطأه الذم كقع فيو بأفَّ  ،حاجتو
 .عمى غيرىا مف األماكف

عمى اإلمارة  يكـ اختمؼ المسممكف بعد كفاة النبي  مكقؼ عمر بف الخطاب  كمف الصحابة:
، فأنت سيدنا كخيرنا، كأحبنا إلى رسكؿ ا صمى ا عميو  ]:رألبي بك حيث قاؿ بؿ نبايعؾ أنتى

،فبذلؾ المكقؼ الحكيـ السريع فٌض الخبلؼ بيف (1)[ يعو الناسكسمـ، فأخذ عمر بيده فبايعو كبا
 جميعان . المسمميف كأكفقيـ عمى خبلفة أبي بكر 

فمـ   يكـ الحديبية  كقت عصى الصحابة النبيرضي اهلل عنيا مكقؼ أـ سممة  :كمف النساء
، أىتيًحبُّ  المًَّو، نىًبيَّ  يىا]  :فقالترضي اهلل عنيا  ذلؾ ألـ سممة  فشكا النبي ،كلـ يحمقكا ،ينحركا  ذىًلؾى
دنا تيكىمّْـٍ  الى  ثيَـّ  اٍخريجٍ  ـٍ  أىحى تَّى كىًممىةن، ًمٍنيي رى  حى ، تىٍنحى تىٍدعيكى  بيٍدنىؾى اًلقىؾى  كى ، حى رىجى  فىيىٍحًمقىؾى دنا ييكىمّْـٍ  فىمىـٍ  فىخى ـٍ  أىحى  ًمٍنيي
تَّى رى  ذىًلؾى  فىعىؿى  حى دىعىا بيٍدنىوي، نىحى اًلقىوي  كى مى  حى كا [ قىاميكا، ذىًلؾى  رىأىٍكا فىمىمَّا قىوي،فىحى ري فكاف مف حكمتيا أف  ،(2) فىنىحى

 كىذا ما كاف . ،كيفعمكا مثؿ فعموليقتدم بو الصحابة ؛ أف يبدأ بالفعؿ النحر كالحمؽ دٌلت النبي 

 الخالصة :

 تعالى في ف باهللثقك كا ،يـ سريعك التمييز بيف الحؽ كالباطؿمف سمات أكلي األلباب في التفكير أنَّ  إفَّ 
 ف حكماء .كؿ حاؿ متفرسكف مبدعك 

 

 

 
 

                                                           

 3667: 7/ 5 ، البخارم، أصحاب النبي/قكؿ النبي لك كنت متخذان،البخارم صحيح (1)

 .2731 :لحديث، رقـ ا3/193الشركط في الجياد كالمصالحة ، /الشركط  ،المرجع السابؽ (2)
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 مبحث الثاني ال

 عالقات أكلي األلباب

 
 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 صفات أكلي األلباب في عبلقتيـ مع اهلل تعالى.المطمب األكؿ: 
 صفات أكلي األلباب في عبلقتيـ مع الناس.المطمب الثاني: 
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 المطمب األكؿ

 األلباب با تعالى صفة عالقة أكلي

 : الخشية مف ا تعالى :أكالن 

القمب مف  فرارالخكؼ  :كقيؿ ،ألفاظ متقاربة غير ميترادفػة؛ كالرىبة ، كالخكؼ ،الكجؿالخشية تعني :
 . (1) كؼكالخشية أخٌص مف الخ، ارهحمكؿ المكركه عند استشع

 . (2): تألـ القمب بمعرفة جبلؿ اهلل كىيبتو  الخشية ىيك 

 :﴿  ؿيقك                              

  ﴾[: 39األحزاب]، (3) كىذه اآلية تخص الخشية هلل تعالى
  . 

الحقائؽ الدالة ا مف يـ أعمـ باهلل لما عرفك بأنَّ  ؛أكلي األلباب ىـ أىؿ الخشية كالخكؼ مف اهلل  فإفَّ 
 صفيـ اهللإذ ي ،خكفان مف عقابو  ،تياف بما أمر كاالنتياء عٌما نيىإلعمى امما يحضيـ  ،عميو

﴿ بقكلو :                      ﴾[ : 191آؿ عمراف]،  عف ك

اًئشىةى  ٍكجى النًَّبيّْ رضي اهلل عنيا  عى ـى ًإذىا كىافى يىٍكـي ، قالت:  ، زى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ] كىافى رىسيكؿي اً صى
، ذىىىبى عىٍنوي ذىًلؾى ، فىًإذىا مىطىرىٍت سيرَّ ًبًو، كى ٍجًيًو، كىأىٍقبىؿى كىأىٍدبىرى ، عيًرؼى ذىًلؾى ًفي كى يًح كىاٍلغىٍيـً اًئشىةي:  الرّْ قىالىٍت عى

: ًإنّْ  : رىٍحمىةه [فىسىأىٍلتيوي، فىقىاؿى ، ًإذىا رىأىل اٍلمىطىرى يىقيكؿي مىى أيمًَّتي، كى ًشيتي أىٍف يىكيكفى عىذىابنا سيمّْطى عى  .(4)ي خى

 فكما نرل أفَّ  ،نبياء كالصالحيف مف األمـبأف يكقع العذاب في الدنيا دأبي األ فالخشية مف اهلل 
 رأكا يـ لٌمانَّ إإذ  ،كاف في قـك ىكديو عذاب نازؿ كما أف يككف ف يخشى؛ إذا ما رأل الغيـ  النبي 

:﴿ كا: كما في قكلو العذاب قال                   

                                                           

 . 512/  1ابف القيـ الجكزية، ج ،مدارج السالكيف :انظر (1)
 . 155/  1المناكم ،ج  ،التعاريؼالتكقيؼ عمى ميمات  (2)
 . 429/ 3الخازف، ج ، لباب التأكيؿ في حقائؽ التنزيؿ ،278/  20ج  ،الطبرم ،جامع البياف (3)
، رقـ 616 /2 ،رؤية الريح كالغيـ كالفرح بالمطر التعكذ عند /صبلة االستسقاء ،مسمـ ،صحيح مسمـ (4)

 .  899: الحديث
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                       ﴾ [24: األحقاؼ]،  مستبشريف

 فمـ يبؽ منيـ باقية . بيـ مف اهلل  نازالن  ان و كاف عذابكلكنَّ  ؛ى المطربو عم
 أك يزؿ سئؿ خشية أف يخطئ ؛ف يفسر في كتاب اهلل و يأبى أأنَّ  ككاف مف خشية أبي بكر الصديؽ

 أيف أك تظمني، سماء أية أك تقمني أرض ] أية:فقاؿ اهلل؟ كتاب مف آية عف  الصديؽ بكر أبك
(1) بيا [ ا أراد ما بغير ا كتاب مف آية في قمت أنا إذا ع؟أصن ككيؼ أذىب،

 . 

 النبي عف ركل حذيفة، فقد اهلل تعالى ليؤالء الناس مغفرةلخشية ىي التي قد تككف سببان في كىذه ا
:[  ًمًو، فىقىاؿى أًلىٍىًمًو: ًإذىا أى ـٍ ييًسيءي الظَّفَّ ًبعىمى ؿه ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي كًني ًفي كىافى رىجي ذيكًني فىذىرُّ نىا ميتُّ فىخي

: مىا ؟ قىاؿى نىٍعتى مىى الًَّذم صى مىمىؾى عى : مىا حى مىعىوي المَّوي ثيَـّ قىاؿى ، فىفىعىميكا ًبًو، فىجى اًئؼو مىمىًني  البىٍحًر ًفي يىٍكـو صى حى
، فىغىفىرى لىوي  افىتيؾى  .( 2)[ًإالَّ مىخى

 :ذكر ا  :ثانيان 

:﴿  يقكؿ                            

             ﴾ [ 191-190 عمراف :آؿ]،  كقعكدنا قيامنا اهلل فالذاكرك 

 جنكبيـ كعمى صبلتيـ، يرغ كفي تشيدىـ في كقعكدنا صبلتيـ، في قيامنا: بذلؾ يعني جنكبيـ كعمى
(3)؛ نيامنا

  المرفكع الحديث فيف حكاؿاأل ىذه عف يخمك ال اإلنساف ألفَّ  ؛حاؿ كؿ عمى الذكر المراد ك 
(4)،مف أحب أف يرتع في رياض الجنة فميكثر مف ذكر ا[:]أنو قاؿ ، عف معاذ بف جبؿ

 قىاؿى  كى  
ٍبدً  أىبيك بىؿو  ٍبفي  ميعىاذي  الرٍَّحمىفً  عى ا :قاؿ رسكؿ اهلل    (5)جى ًمؿى  ] مى ـى  اٍبفي  عى ى عىمىؿو  ًمفٍ  آدى  ًمفٍ  لىوي  أىٍنجى

 (6).  المًَّو[ ًذٍكرً  ًمفٍ  المًَّو، عىذىابً 

                                                           

 .12/ 1ج ، محمد المغراكم عقيدة كالمنيج كالتربية،مكسكعة مكاقؼ السمؼ في ال (1)
 . 6480، رقـ الحديث:101 /2، الخكؼ مف اهلل/، الرقاؽ البخارم ،صحيح البخارم (2)
 . 474/  7ج ،امع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكرج (3)
 ، حديث حسف.326، رقـ الحديث :20/157المعجـ الكبير، الطبرم، الميـ /أبك عبد اهلل القراط، عف معاذ،  (4)
مف كبار  ،الخزرجي، أبك عبد الرحمف المدني ىك معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس بف عائذ األنصارم (5)

 .(443/ 1 ، النببلء أعبلـ سير، )ق بالشاـ 18الصحابة، ت 
، حديث 211، رقـ الحديث: 24/ 1ما جاء في ذكر اهلل تعالى، ،عبد الباقي مالؾ ، تحقيؽ: ،طأ مالؾمك (6) 
 .حسف
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فَّ  خير حتى مف الجياد في سبيؿ اهلل كما أدٌؿ عمى ذلؾ عبادة الذكر ك  ،اهلل عند اهلل مكانة يفكر اذمل كا 
أال أخبركـ بخير أعمالكـ، كأزكاىا  عند ]: ك الدرداءفي الحديث الذم يركيو أب إال قكؿ الحبيب 

كا عدككـ  مميككـ، كأرفعيا لدرجاتكـ، كخير لكـ مف إعطاء الذىب كالكرؽ، كخير لكـ مف أف تمق
نبينا  ، كلذلؾ نجد أكثر الناس ذكران هلل ( 1)[رقابكـ؟ ذكر ا عز كجؿ   افتضربكا رقابيـ كيضربك 

ىٍستىٍغًفري  ًإنّْي ] كىالمَّوً :محمد   ،الصبلة كقد كانت . (2)مىرَّةن[ سىٍبًعيفى  ًمفٍ  أىٍكثىرى  اليىٍكـً  ًفي ًإلىٍيوً  كىأىتيكبي  المَّوى  ألى
 ،كعمى رأسيـ أبك بكر كثر األعماؿ التي اتصؼ بيا صحابة النبي أػ مف ،كقراءة القرآف ،كالذكر
 رضكاف اهلل عمييـ جميعان . ،كعمي ،كعثماف ،كعمر

 :متثاؿ ألكامر ا تعالى اال :لثان ثا

 . (3 )كاالحتذاء ألمر اهلل  ،كالطاعة ،سرعة االستجابة كنعني باالمتثاؿ :

: ﴿فيقكؿ اهلل                              

             ﴾ [:18الزمر]أم ىـ الذيف يستمعكف إلى القرآف فيكفقيـ اهلل لمرشاد؛، 

صابة الصكاب  الحسف عرفكا يـأنَّ  كحزميـ، لبيـ فمف" (6)،كاتبعكا أحسف القرآف(5)،كأنابكا ،فاجتنبكا (4)،كا 
(7) ؛"سكاه ما عمى إيثاره، ينبغي ما كآثركا غيره، مف

(8) فاستجابكا كامتثمكا ألمر اهلل 
 . 

َـّ  ،االمتثاؿ ألمر اهلل قد يككف صعبان  فَّ كأل فمف األنبياء ما  ،صةاأللباب خاأكلك  فقد تمٌيز بو األنبياء ث
سماعيؿ عمييما السبلـ كاف مف ق   : مف االمتثاؿ ألمر اهلل في قكلو  صة  نبيٌي اهلل إبراىيـ كا 

                                                           

، صححو 27525: ، رقـ الحديث45/515حديث أبي الدرداء رضي اهلل عنو ،ج مسند أحمد، أحمد، بقية(1) 
 .702/ 2ج ،المصابيح مشكاة األلباني في

 . 6307 :، رقـ الحديث67/ 8يـك كالميمة ، استغفار النبي في ال/الدعكات ،البخارم ،صحيح البخارم (2)
 . 2066/ 3ج ،أحمد مختار عمر ،انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة  (3)
 .274/ 21الطبرم، تحقيؽ: شاكر،ج ،انظر: جامع البياف (4)
 . 174/ 3: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، جانظر (5)
 . 4/54كيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ج: لباب التأانظر (6)

 . 722الكريـ الرحمف، السعدم، ص  تيسير(7) 
 . 3045/ 5، ج قطبفي ظبلؿ القرآف،  :انظر(8) 
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﴿                                         

                         ﴾ [ :102الصافات]فيذه اآليات   ؛

السعي كعمى إذ لٌما بمغ إسماعيؿ  ،تتحدث عٌما كاف مف قصة نبي اهلل إبراىيـ مع ابنو إسماعيؿ
(1)األرجح في عمر الثالثة عشر

، بذبح ابنو كسكاء أكاف ىذا  ، رأل أك أيمر إبراىيـ مف عمره 
( 2) ،األمر بالكحي أك الرؤية المنامية

اه عمى الكبر كىك و أمره مف اهلل بالذبح البنو الكحيد الذم أتفإنَّ  
 كماؿ عمى أدؿ االمتثاؿ إلى مبادرتيما فلتكك  ؛اليقظة دكف المناـ في بو األمر كلعؿ ،أمر عزيز كغاؿو 

ليرل كاف مف أمر اهلل ال ليسألو؛ كلكف  كمع ذلؾ فإنو جاء يخبر ابنو عٌما ( 3) ،كاإلخبلص االنقياد
(4)أيجزع أـ يككف مف الصابريف 

(5)ثـ ٌسطرا أركع المثؿ في االمتثاؿ كالتسميـ كاالنقياد ألمر اهلل ، 
 ،

 : ﴿  فيقكؿ اهلل          ﴾ [: 103الصافات] . 

 -فقد سطركا أركع المثؿ باالمتثاؿ في أكثر مف مكضع نذكر منيا : األلباب كأكل أما

ـى ]  :يكـ تبكؾ   حٌدث عمر بف الخطابفي الصدقة : كما  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىمىرىنىا رىسيكؿي المًَّو صى
دَّؽى فىكى  : فىًجٍئتي ًبًنٍصًؼ أىٍف نىتىصى : اليىٍكـى أىٍسًبؽي أىبىا بىٍكرو ًإٍف سىبىٍقتيوي يىٍكمنا، قىاؿى ، فىقيٍمتي افىؽى ذىًلؾى ًعٍنًدم مىاالن

 : ـى مَّ سى مىٍيًو: كى مَّى المَّوي عى ؟»مىاًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : ًمٍثمىوي، كىأىتىى أىبيك بىٍكرو « مىا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى ًبكيؿّْ  قيٍمتي
 : ؟»مىا ًعٍندىهي، فىقىاؿى : الى أىٍسًبقيوي ًإلىى « يىا أىبىا بىٍكرو مىا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى رىسيكلىوي، قيٍمتي ـي المَّوى كى : أىٍبقىٍيتي لىيي قىاؿى

(6) ،[شىٍيءو أىبىدنا
 . فيذا الحديث مف تماـ امتثاؿ الصحابييف أبي بكر كعمر مع الفارؽ في األداء  

كنت ساقيى القـك في منزؿ أبي طمحة، فنزؿ ] :قاؿ ف أنس بف مالؾع :في االجتناب كاالمتثاؿ
 تحريـ الخمر، فأمر منادينا فنادل، فقاؿ أبك طمحة: اخرج فانظر ما ىذا الصكت، قاؿ: فخرجت فقمت:

 ىذا منادو ينادم: أالى إف الخمر قد حرمت، فقاؿ لي: اذىب فأىرقيا، قاؿ: فجرىٍت في سكؾ المدينة،

                                                           

 . 15/ 5، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم ، ج 463/ 4، جانظر: فتح القدير، الشككاني (1)
 . 22/ 4لخازف، جلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، ا :انظر(2) 
 . 5/15أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج :انظر (3) 
 . 7/200إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد ،ج :انظر(4) 
 .131/ 3حقائؽ التأكيؿ، النسفي، ج: مدارؾ التنزيؿ ك انظر (5)
)حسنو ،3675، رقـ الحديث: 614/ 5 شاكر،يؽ: تحق  ،في مناقب أبي بكر/ الترمذم  سنف الترمذم، (6)

 (.1700/ 3، جالمصابيح مشكاة األلباني في
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 .  (1) [قاؿ: ككانت خمرىـ يكمئذ الفضيخ عصير مف التمر 

إذا رأل كاف الرجؿ في حياة النبي  ]قاؿ:   ركل البخارم عف ابف عمر كاالمتثاؿ ألمر النبي :
، ، فتمنٍَّيت أف أرل رؤيا أقصيا عمى النبي رؤيا قصيا عمى النبي  ، ككنت غالمنا شابِّا أعزبى

فرأيت في المناـ كأف ممكيف أخذاني فذىبا بي إلى  ،يد النبي ككنت أناـ في المسجد عمى ع
ذا فييا ناس قد عرفتيـ، فجعمت  ذا ليا قرناف كقرني البئر، كا  النار، فإذا ىي مطكية كطي البئر، كا 
أقكؿ: أعكذ با مف النار، أعكذ با مف النار، فمقييما ممؾ آخر، فقاؿ لي: لف تراعى، فقصصتيا 

، فقاؿ: ًنعـ الرجؿ عبدا، لك كاف يصمي بالميؿ، قاؿ ا حفصة عمى النبي عمى حفصة، فقصتي
 ( 2) .[ سالـ ابف عبدا بف عمر: فكاف عبدا ال يناـ مف الميؿ إال قميالن 

ىـ أىؿ االمتثاؿ كالطاعة كاالستجابة ألمر اهلل كرسكلو  :أكلي األلباب بأفَّ  ؼفي ىذا المكقفنرل 
 نيى اهلل كرسكلو . الجتناب كالبعد عٌمااك 

 : القنكت  تعالى :رابعان 

 :﴿  اهلل قاؿ ، (3)" كالخشكع كالسُّككت كالقياـ الطَّاعة بيف مشترؾه  لفظه  القنكت"    

         ﴾ [120: النحؿ]  ،فعف جابر بف  (  4) ،كقد ييخص بو اإلطالة في الصبلة كالدعاء

ؿي :قاؿ النبي  عف  عبد اهلل ةً  ]أىٍفضى الى (5) اٍلقينيكًت[ طيكؿي  الصَّ
 :فكاف األمر مف اهلل  ، 

﴿      ﴾ [: 238البقرة]، هلل ممتزميف بما فييا ال تتكممكف في  ( 6)أم قكمكا كصمكا طائعيف

(7)ما عداىا 
 . 

                                                           

 ، رقـ الحديث54 /6ليس عمى الذيف آمنكا جناح إذا ما طعمكا ،   /، البخارم، تفسير القرآفصحيح البخارم (1)
: 3738 . 

، رقـ الحديث:  24 /5ف عمر ، مناقب عبد اهلل ب /، أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـالمرجع السابؽ (2)
3738 . 

 . 2/446ج ، ابف عبد اليادم ،تنقيح التحقيؽ(3) 
 .3/1861،جأحمد مختار عمر  معجـ المغة العربية المعاصرة، (4)

 ، رقـ الحديث:520/ 1أفضؿ الصبلة صبلة القنكت ، /صبلة المسافريف كقصرىا  ،صحيح مسمـ، مسمـ(5) 
756 . 
 . 201/ 1، مقاتؿ بف سميماف ،ج يمافتفسير مقاتؿ بف سم  (6)

 . 199/ 2الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ، الثعمبي، ج (7) 
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األلباب  كفييا أكل تأمؿالتي ي لقدرةىذه ا، (1) ف قدرتو في الخمؽ كاإلبداع بعد أف تكمـ اهلل عف
أك  ،مصميف قائميف ،فيذكركنو قانتيف في كؿ أحكاليـ ، فيكحدكف ربيـ كيخشكنو ،كيميزكنيا ،فيفيمكنيا
(2)؛مضطجعكفأك حتى كىـ  ،أك جالسيف ،راكعيف

كف عمى قنكتيـ كدعائيـ في كؿ أحكاليـ فيداكم 
( 3)،ركيقييـ مف عذاب النا ،داعيف أف يغفر اهلل ليـ 

 اهللمنو كجمكف مما عرفكا مف قدرة الذم ىـ  
:﴿  فيقكؿ اهلل  ( 4)                        

      ﴾ [ 191 عمراف :آؿ،]  مع ربيـ ،اءكالقنكت أدب األنبي تداةفيـ القدكة المق، 

تَّى تىكىرَّ  :قالت رضي اهلل عنيا عائشةعف ف مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى النًَّبيُّ صى اهي، فىًقيؿى لىوي:قىا ]غىفىرى مىٍت قىدىمى
ٍبدنا شىكيكرنا : أىفىالى أىكيكفي عى ، قىاؿى رى مىا تىأىخَّ ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى (5) ؛[ المَّوي لىؾى مىا تىقىدَّ

نيج كىذا ما كاف مف  
 تاركان  لست ] يقكؿ :  فيذا أبك بكر الصديؽفي كؿ ما فعؿ   باالقتداء بالنبي الصحابة الكراـ

ني بو عممت إال بو يعمؿ  ا رسكؿ كاف شيئان  (6) أزيغ[ أف أمره مف شيئان  تركت إف ألخشى كا 
 .  

غيرىـ؛ لذلؾ امتدحيـ اهلل  كلما كاف القنكت عبلقة مميزة بيف العبد كربو، فقد تميز بيا أكلك األلباب عف
 . بيا في أكثر مف مكضع 

 :اإلنابة إلى ا تعالى :خامسان 

 :لكف بينيما فارؽ سنبينو فيما يمييا التكبة ك ا يقرأ االنابة أنَّ قد يفيـ القارئ لمَّ 

(7)التكبة لغةن :"الرجكع"، 
(8)االعتذار كىذا مف أجمؿ كجكه كقد أقمعتأذنبت  :كقكؿ كترؾ الذنب 

. 
(9) كاإلخبلص ،كلزكـ الطاعة ،فيي :اعتياد الرجكعٌما اإلنابة لغة ن أ

 . 

(10)" الندـ عمى ما فرط منو، كالعزيمة عمى ترؾ المعاكدة": االصطبلحأٌما التكبة في 
 . 

                                                           

 . 137/ 5ج  ،ابف كثير تفسير ابف كثير، :انظر  (1)
 . 2/54أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ، البيضاكم ،ج :انظر(2) 
 . 333/ 1لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ج  :انظر (3)
 . 321/ 1ج ،التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي: مدارؾ انظر (4)
  .4836، رقـ الحديث: 135/ 6 ،ليغفر لؾ اهلل ما تقدـ مف ذنبؾ/ ، تفسير القرآف البخارم ،صحيح البخارم (5)
 . 1/12مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية، المغراكم ، ج  (6)

 . 357/ 1س ،ج، ابف فار قاييس المغةم(7) 
 .169ص  ،غريب القرآف، الراغب األصفياني المفردات فيانظر: (8) 
 . 827ص  ،الراغب األصفياني ،انظر: المفردات في غريب القرآف (9)

 . 169ص  ،غريب القرآف، الراغب األصفياني المفردات في(10) 
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خبلص " :فيي أٌما اإلنابة في االصطبلح، اإلسراع إلى مرضاة اهلل مع الٌرجكع إليو في كٌؿ كقت، كا 
(1)" العمؿ لو

 . 

ىي الرجكع األكؿ كاالعتذار  :أٌف التكبة ؛ف نرل أٌف الفارؽ الدقيؽ بيف التكبة كاإلنابةيف التعريفيىذ فمف
خبلص القمب هلل ا  ك  دة مع لزـك الطاعة فيما ىك آت ،فيي تكرار العك  :أما اإلنابة ،عٌما فات مف اآلثاـ

 ، : فاإلنابة نكعاف- 

كاف في مصيبة فكمما  ،مؼ فييا المؤمف كال المشرؾال يختكىذه بمعنى التكبة ك  إنابة لمربكبية : .1
 ﴿: عف المشركيف ى اهلل حكعاد إلى اهلل كما            

     ﴾ [33 :الرـك]. 

 ،مف األنبياء  ،صفكة الصفكة مف عباد اهللا ما نقصده باإلنابة كىي خاصة بكىذ :ةإنابة لؤللكىي .2
  :﴿  كقكلو          ﴾ [ :75ىكد] (2 )

. 

 :﴿ كمف أكلي األلباب،  قكلو                         

    ﴾ [ :17الزمر] (3)،اآلثاـأكلي األلباب ىـ الذيف اجتنبكا  فإفَّ  ؛
 اهلل  كاجتنبكا عبادة غير 

(4)كأقبمكا كرجعكا
(5)بو كيخمصكف لو فإلى اهلل يؤمنك  

لما عرفكا ؛ (6)مقبميف عميو ، عابديف إياه حٌؽ العبادة 
 كتبٌينكا بعقكليـ الزكية كتمييزىـ بيف الحؽ كالباطؿ كاتباعان لؤلحسف .

 :صبرال :سان ساد

كمف المصيبة لئبل  ،كعف الحراـ لئبل يقع فيو ،عنيائبل يزيغ ل ؛: ىك حبس النفس عمى الطاعةالصبر
 . يضؿ

                                                           

ي (1)  . 1/433، جابف القيـ ،اؾ نستعيفمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ،بإشراؼ صالح بف عبد اهلل: نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ،عدد مف المختصيف انظر (2)
 .3/541ج

 . 120/ 4ج ،ف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم: الكشاؼ عانظر(3) 
 .5/39لتنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج: أنكار اانظر (4)
 .174/ 3ج ،التأكيؿ، النسفيالتنزيؿ كحقائؽ  : مدارؾانظر (5)
 .721ص  ،انظر: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم (6)
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:﴿في قكؿ اهلل ،فاستحقكا بو األجر كالثكاب ؛لك األلبابكىذا الصبر ىك ما تمٌيز بو أك     

                               

                                  

                              

  ﴾  [195 :آؿ عمراف]ٌيف اهلل ب ؛ كالخشية ،السابقة أكصافان ألكلي األلباب كالذكر تفي اآليا، 

 فزادىا في ىذه اآلية كصفان جعمو جامعان لما سبؽ مف األكصاؼ كمؤكدان عمييا أال كىك الصبر ،كالقنكت
(1)

. 

 :﴿  كما في قكلو             …            

        ..﴾[  :22-19الرعد.] 

كالغربة لما كجدكا مف اإليذاء في  (2)فبعد أف صبركا عمى الطاعة صبركا ىنا عمى اليجرة مف الديار 
عف الحراـ كعف  أرض الشرؾ إلى أرض األمف كاألماف ليسممكا عمى دينيـ فصبركا ىنا كصابركا

(3)،كاألنفس ،كالنقص في األمكاؿ ،كالقتؿ ،ثـ ينتقؿ إلى الصبر عمى االبتبلء في القتاؿ الغكاية ،
فإٌف  

 أكلي األلباب قد جمعكا أنكاع الصبر كحاالتو في ىذه اآليات كالتي ىي :

يـ صبر عمى الطاعة: كيككف ذلؾ بحبس النفس عمى الطاعة كالمداكمة عمييا في كؿ أحكالال .8
(4)كأكضاعيـ نجده فيما سبؽ مف الذكر كالخشية كالقنكت

  . 

فما كانت ىجرتو إال لتحصيف النفس عف الحراـ مف أرض الشرؾ إلى  :الصبر عف المحرمات .2
(5)أرض اإلسبلـ 

 . 

فترؾ األىؿ كالقتؿ كالتشريد مف أعظـ المصائب التي إف صبر  :(6)الصبر عمى المصيبة .3
 . ي ال يثبت فييا إال مف ثبتو اهللنيف كالتاإلنساف كاف مف المؤمعمييا 

                                                           

 . 5/355: جامع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكر، جانظر (1)
 . 456/ 1: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم، جانظر (2)
 .55/ 2: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، جانظر (3)
 . 313/  1سير الفاتحة كالبقرة، العثيميف ، ج : تفانظر (4)
 . 720/ 1: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم ،ج انظر (5)
 . 1428/ 3: زىرة التفاسير، أبي زىرة ،ج انظر (6)
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كاألجر العظيـ في اآلخرة  ،بالتمكيف في الدنيا الجزاء مف اهلل  فاستحقكا بيذا الصبر الجميؿ 
أكؿ مف يدخؿ الجنة مف ]  :أنو قاؿعف النبي  عبد اهلل بف عمرك بف العاص فقد ركل 

كيمكت أحدىـ كحاجتو  كر، كيتقى بيـ المكاره،خمؽ ا الفقراء المياجركف، الذيف تسد بيـ الثغ
لمف يشاء مف مالئكتو: ائتكىـ فحيكىـ، فتقكؿ  في صدره، ال يستطيع ليا قضاء فيقكؿ ا 

عمييـ؟ قاؿ:  المالئكة: نحف سكاف سمائؾ، كخيرتؾ مف خمقؾ، أفتأمرنا أف نأتي ىؤالء فنسمـ
تسد بيـ الثغكر، كيتقى بيـ المكاره، كيمكت إنيـ كانكا عبادا يعبدكني ، ال يشرككف  بي شيئا، ك 
قاؿ: فتأتييـ المالئكة عند ذلؾ، فيدخمكف  أحدىـ، كحاجتو في صدره، ال يستطيع ليا قضاء

( 1) [24الرعد:  ﴾سالـ عميكـ بما صبرتـ فنعـ عقبى الدار﴿عمييـ مف كؿ باب ":
. 

 المطمب الثاني

 صفات أكلي األلباب في عالقتيـ مع الناس

:﴿  يقكؿ اهلل                              

                              

                                  

                              

            ﴾ [ : 22- 19الرعد] . 

 
  : مقابمة اإلساءة باإلحساف أكالن :

:﴿ يقكؿ اهلل                     ﴾ [22 :الرعد]أكلي  إفَّ  ؛

 ،يـ تتسامى نفكسيـيـ إذا أكذكا مف الناس أك ظممكا فإنَّ األلباب ىـ الذيف تتميز عبلقاتيـ مع الناس بأنَّ 
نَّ  ،(2)،فبل يقابمكف ذلؾ اإليذاء بمثمو (1)بالعفك الظمـما يقابمكف كا 

 ،باإلعطاء الحرمافك  بالتكبة كالذنب ،

                                                           

، رقـ 11/132 ،مسند عبداهلل بف عمرك بف العاص/مسند المكثريف مف الصحابة  ،أحمد ،مسند أحمد (1)
 . 6570الحديث: 

 . 244/ 6ج ،تفسير ابف كثير، ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة: انظر (2)
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(2)بالكصؿ القطعك 
ؿ أكلي األلباب ىـ أىؿ خمؽو رفيع في تعامميـ مع الناس يبتغكف فيو الكصك  فَّ فإ 

سمى في ىذا الخمؽ مف أ  حبيب المصطفىكاالقتداء بالألعمى الدرجات عند رب السماكات، 
كفي السيرة الكثير الكثير مف المكاقؼ  ،أركع مف ضرب المثؿ في ىذا الخمؽ النبي  فإفَّ  ،الميمات

 ،فبعد أف أكذم مف أىمو ؛كىك مكقفو يكـ فتح مكة نا ىنا نكتفي بالمكقؼ األكبر مف مكاقفو لكنَّ 
ثـ اتبعكىـ باألذل إلى  ،كقتمكا ،ثـ قكتمكا ،ديارىـ كأىمييـخرجكا مف ، ثـ أابوكأقاربو كأىيف ىك كأصح

كرىان لو كلدعكتو صمكات ربي عميو ، كاألذل؛ كالشتـ ،فما ترككىـ حتى كىـ نائمكف بالسب ،بيكتيـ
نراه  ،يرىا باإلسبلـ كدعكة الحؽ المبيفلين ؛و يكـ أف خرج بجيشو عظيـو يفتح أرض مكةكلكنِّ  ،كسبلمو

شد ككاف قادران عمى قتميـ رغـ ىذه القكة كالح ،بلـ مطػأطئان رأسو متكاضعان هلل عميو الصبلة كالس
ؿى مىٍف  ]: كاف أف قاؿ مكقفو كما ركل أبك ىريرة إال أفَّ  ،جميعان  [ دىارى أىًبي سيٍفيىافى فىييكى آًمفه  دىخى

(3)
. 

طاعة هلل  تداء بالنبي أركع المثؿ في العفك كاالق ،كقد ضرب أكلك األلباب مف الصحابة الكراـكما 
 حطلما تكمـ مس ،كمف ذلؾ ما ركم عف أبي بكر الصديؽ  في حادثة اإلفؾ ككاف ممف تحدثكا

كىافى   فقاؿ أبك بكر رضي اهلل عنيا في عرض عائشة مىى ييٍنًفؽي  كى  :]ًمٍنوي  ًلقىرىابىًتوً  أيثىاثىةى  ٍبفً  ًمٍسطىحً  عى
مىى أيٍنًفؽي  الى  كىالمَّوً  ؿى  ًلعىاًئشىةى، قىاؿى  مىا بىٍعدى  أىبىدنا ٍيئناشى  ًمٍسطىحو  عى ـٍ  الفىٍضؿً  أيكليك يىٍأتىؿً  كىالى } : المَّوي  فىأىٍنزى  ًمٍنكي

يًحبُّ  ًإنّْي كىالمَّوً  بىمىى: بىٍكرو  أىبيك فىقىاؿى [ 173: البقرة{ ]رىًحيـه  غىفيكره } قىٍكًلوً  ًإلىى{ ييٍؤتيكا أىفٍ  كىالسَّعىةً   أىفٍ  ألى
عى  ًلي، وي المَّ  يىٍغًفرى  مىٍيوً  ييٍجًرم كىافى  الًَّذم ًمٍسطىحو  ًإلىى فىرىجى (4) [عى

 . 

 ًىيٍ :] ذف عميو عيينة فمما دخؿ عميو قاؿفاستأ ،أميران لممؤمنيف لما صار بف الخطاب ركمنيـ عم
طَّاًب، اٍبفى  يىا ٍزؿى  تيٍعًطينىا مىا فىكىالمَّوً  الخى ـي  كىالى  الجى تَّى عيمىري  غىًضبى فى  ًبالعىٍدًؿ، بىٍينىنىا تىٍحكي َـّ  حى  ًبًو، ييكًقعى  أىفٍ  ىى

رُّ  لىوي  فىقىاؿى  ، أىًميرى  يىا: الحي مَّى ًلنىًبيّْوً  قىاؿى  تىعىالىى المَّوى  ًإفَّ  الميٍؤًمًنيفى مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى ذً : }كى  كىٍأميرٍ  العىٍفكى  خي
اًىًميفى  عىفً  كىأىٍعًرٍض  ًبالعيٍرؼً  فَّ  ،[199: األعراؼ{ ]الجى ، ًمفى  ىىذىا كىاً  اًىًميفى زىىىا مىا كىالمَّوً  الجى اكى  عيمىري  جى
مىٍيًو، تىالىىىا ًحيفى  كىافى  عى قَّافنا كى (5) [المَّوً  ًكتىابً  ًعٍندى  كى

 . 

 
                                                                                                                                                                      

 . 152/ 2: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، ج انظر (1)
 ، بتصرؼ  .47/  7فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب القنكجي ،ج (2)
 . 1780، رقـ الحديث: 3/1405فتح مكة ،/صحيح مسمـ ، مسمـ ،الجياد كالسير  (3)
 . 2661، رقـ الحديث: 176/ 3حيح البخارم ، البخارم ،الشيادات/تعديؿ النساء بعضيف عمى بعض، ص (4)

، رقـ 60/ 6بالعرؼ كأعرض عف الجاىميف، تفسير القرآف/ خذ العفك كأمر ،بخارم، البخارمصحيح ال(5) 
 .4642الحديث: 
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 : ثانيان :اإلنفاؽ في سبيؿ ا
 ،ة الماؿنعم :تحصى كمف ىذه النعـ ال تعد كال ،النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف كثيرة متنكعة إفَّ 
 يأكل كلكفَّ  ،ما كسبكا جيد أيمانيـ ال يخرجكف حقيا يظنكف أفَّ  ،لتي ىي مغبكف فييا كثير مف الناسكا

تكجب عمييـ الشكر كالحمد لو عمى ما  ،يا نعمة مف اهلل الرزاؽ الكريـأنَّ عمى األلباب ينظركف إلييا 
آمميف األجر كالثكاب  ،سراء كالضراءفي سبيؿ اهلل في ال فيخرجكف مف ىذا الماؿ ،أنعـ عمييـ مف ماؿ

 : ﴿ منو سبحانو فيقكؿ فييـ اهلل              ﴾ [: 22 الرعد]،  فيـ

 ،كلكقت معمكـ ،كىي ما تككف بقدر معمكـ ،(1)الذيف ينفقكف مما رزقيـ اهلل في كجكه اإلنفاؽ الكاجبة
خرجكنيا "كمما دعت الحاجة يـ يكىي ما تخرج ال بقدر كال لكقت لكنَّ (2)أك التطكعية ،كالمستحبة

(3)،إلييا"
 ،ص نفس ىذا المخرج مف الشحفيي مما يقكم العبلقات بيف الناس فإخراج ىذا الماؿ يخمّْ   

خراجيا عبلنية لما  ،كالعزة ،إخراجيا سران لما تحفظ مف المركءة فإفَّ  ،كي نفس اآلخذ مف الغؿذكت كا 
حيث يقكؿ عنو ابف  ،فنجد مف أكـر الخمؽ  نبينا المصطفى ، (4) ،كتطبيؽ الشرع ،األسكة تطمب بو
افى [:  عباس دي مىا يىكيكفي ًفي رىمىضى كىافى أىٍجكى دى النَّاًس، كى ـى أىٍجكى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ] كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

(5 )
ٌمص أىـ الصفات التي اتصؼ بيا المؤمنكف كىذه مف  مف أكلي األلباب الذيف منيـ أبك بكر  ،كالخي

، غزكة تبكؾ عند التجييز لجيش العسرة فيما كاف  انفاقيـ كمف ،الصديؽ كعمر بف الخطاب 
طَّابً حيث يقكؿ  : اليىٍكـى : النبي ناأمر ] :عيمىرى ٍبفى الخى ، فىقيٍمتي دَّؽى فىكىافىؽى ذىًلؾى ًعٍنًدم مىاالن أىٍف نىتىصى

ـى أىٍسًبؽي أى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : فىًجٍئتي ًبًنٍصًؼ مىاًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : بىا بىٍكرو ًإٍف سىبىٍقتيوي يىٍكمنا، قىاؿى
؟» : « مىا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى : ًمٍثمىوي، كىأىتىى أىبيك بىٍكرو ًبكيؿّْ مىا ًعٍندىهي، فىقىاؿى ؟يىا أىبىا بىٍكرو مىا أىٍبقى »قيٍمتي « ٍيتى أًلىٍىًمؾى

: الى أىٍسًبقيوي ًإلىى شىٍيءو أىبىدنا[ رىسيكلىوي، قيٍمتي ـي المَّوى كى : أىٍبقىٍيتي لىيي األلباب كىكذا نرل كيؼ يتنافس أكلك  ، قىاؿى
 .طمبان لرضى اهلل  ؛ مما آتاىـ اهلل ،نفاؽمف الصحابة الكراـ في اإل

 :: الكفاء بالعيد ثالثان 
 التي عمى اإلنساف أف يتحمى بيا الكفاء بالعيد، فيي صفة عظيمة تحتاجمف أعظـ األخبلؽ  إفَّ 
نَّيا لصفة اتصؼ بيا األنبياء كالمصطف ،كالقكة كثير مف الشجاعة، إلى ف ثـ األتقياء مف ك كالثبات؛ كا 

 : أكلي األلباب، الذيف مدحيـ اهلل بأنَّيـ المكفكف بالعيد لقكلو 

                                                           

 . 186/ 3البيضاكم،ج ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :انظر(1) 
 . 16/ 3لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف،ج :نظرا(2) 
 . 417ص  ،تيسير الكريـ الرحمف، السعدم (3)

 .2058/ 4، جقطب: في ظبلؿ القرآف، انظر(4) 
 .6، رقـ الحديث:  8/ 1ؿ اهلل ،بدء الكحي / كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسك  ،البخارم ،صحيح البخارم (5)
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﴿                ﴾ [: 20 الرعد]؛ فإفَّ أعمى الكفاء كأسماه 

(1)الكفاء بعيد اهلل، كعيد اهلل ىك العيد الذم أخذه اهلل عمى الخمؽ يـك خمؽ اهلل آدـ 
 بقدـ فيك قديـ 

(2)،الخمؽ
د جديد كلكف ال لعي ،مف المرسميف كعىًيد بو مف آمف بأنبياء اهلل  ،كعيد ارتضاه 

كالميثاؽ: أداء ما تضمنو العيد  ،فالعيد: عيد إيماف كشيادة ،(3)يقان كتأكيدان لذلؾ العيد القديـصدت
فمف آمف باهلل كرسكلو أطاعيما في كؿ حاؿ كمنو ما يككف عيدان مع الناس  ،(4)مف أكامر كنكاىي

الكفاء حتى مع  كىك أيضان مستمـز لؤلداء كىذا ما دلنا عميو الحديث بأفَّ  ،في المعامبلت كغيرىا
رىٍجتي أىنىا كىأىًبي قاؿ  ، عف حذيفة بف اليماف ،المشركيف نىعىًني أىٍف أىٍشيىدى بىٍدرنا ًإالَّ أىنّْي خى :]مىا مى

مَّدنا، فىقيٍمنىا: مىا نيًريديهي، مىا نيًري ـٍ تيًريديكفى ميحى ، قىاليكا: ًإنَّكي ٍيشو ذىنىا كيفَّاري قيرى : فىأىخى ، قىاؿى الَّ دي إً حيسىٍيؿه
ًدينىًة، كىالى نيقىاًتؿي مىعىوي، فىأىتىيٍ  ًرفىفَّ ًإلىى اٍلمى ًميثىاقىوي لىنىٍنصى ٍيدى اً كى ذيكا ًمنَّا عى ًدينىةى، فىأىخى نىا رىسيكؿى اً اٍلمى

، ـٍ ـٍ ًبعىٍيًدًى ًرفىا، نىًفي لىيي : اٍنصى ، فىقىاؿى بىرى ، فىأىٍخبىٍرنىاهي اٍلخى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى [ صى ـٍ مىٍيًي نىٍستىًعيفي اى عى  كى
(5)

ٍبًد المًَّو ف ،لعيد كجعميا خصمة مف خصؿ النفاؽ مف نقض ا ، كلذلؾ فقد ذـٌ النبي   عىٍف عى
ك ا: مىٍف ًإذىا : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قاؿ ٍبًف عىٍمرو اًلصن ] أىٍربىعي ًخالىؿو مىٍف كيفَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا خى

، دَّثى كىذىبى ٍصمىةه ًمٍنييفَّ  حى مىٍف كىانىٍت ًفيًو خى ، كى رى ـى فىجى اصى ذىا خى ، كىاً  ذىا عىاىىدى غىدىرى ، كىاً  ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى كىاً 
تَّى يىدىعىيىا [ ٍصمىةه ًمفى النّْفىاًؽ حى كصحابتو الكراـ أجمؿ  كلقد كاف لمنبي  ،( 6) كىانىٍت ًفيًو خى
 المشركيف كقد رأينا في حديث حذيفة بف اليماف المكاقؼ في الكفاء بالعيد مع الناس، بؿ مع 

َـّ  ،لو بأف يكفي بعيده مع المشركيف  النبي كأمر ما كاف يكـ الحديبية رغـ غمظة كشدة بنكد  ث
نىٍيؼو  لىٍك  (7)المعاىدة عمييـ إذ يقكؿ سىٍيؿى ٍبفى حي ، كى ٍندىؿو ، رىأىٍيتيًني يىٍكـى أىًبي جى ـٍ :]اتًَّيميكا رىٍأيىكي

مىى عىكىاًتقً أىٍستىطً  ٍعنىا أىٍسيىافىنىا عى ضى مىا كى ـى لىرىدىٍدتيوي، كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىا أًلىٍمرو يعي أىٍف أىريدَّ أىٍمرى النًَّبيّْ صى

                                                           

 .186/ 3ار التأكيؿ، البيضاكم،جأنكار التنزيؿ كأسر  :انظر(1) 
 .153-2/152مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي،ج :انظر (2)
 . 450/ 4: تفسير ابف كثير، ابف كثير تحقيؽ: سبلمة، جانظر (3)

 . 2057/ 4،ج قطب ،في ظبلؿ القرآف :انظر(4) 
 . 98 :حديث، رقـ ال1414/ 3 ،السير /الكفاء بالعيدالجياد ك  ،مسمـ ،صحيح مسمـ (5)
 . 3178 ، رقـ الحديث:102/ 4صحيح البخارم، البخارم، الجزية /إثـ مف عاىد ثـ غدر،  (6)
، كىاٍسميوي أىٍسعىدي، ت:  (7) اًرمُّ األىٍكًسيُّ اٍلمىدىًنيُّ نىٍيؼو األىٍنصى ق، )تاريخ اإلسبلـ،  100ىك أىبيك أيمىامىةى ٍبفي سىٍيًؿ ٍبًف حي

 (.1191/ 2الذىبي ،ج 
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ٍيًر أىٍمًرنىا ىىذىا[  كما كنجدىـ يبقكف عمى العيد  (1) ييٍفًظعينىا، ًإالَّ أىٍسيىٍمفى ًبنىا ًإلىى أىٍمرو نىٍعًرفيوي غى
 كالضبلؿ فنجديخافكف الزيغ  ،الميثاؽ حتى بعد مكت مف عاىدكهك 

نػي ألخشػى  لست تاركا شيئا كاف رسكؿ ا  ]:يقػكؿ بكر الصديؽ اأب يعمؿ بو إال عممت بو كا 
(2) .أمره أف أزيغ [ إف تركت شيئا مف

 

 :صمة األرحاـ  :رابعان 
(3)"،كناية عف اإلحساف إلى األرحاـ مف األقارب "كىي

 كفؽ حاؿ ،بما يستطيعو بالكصؿ كاألىؿ 
(4)الكاصؿ كالمكصكؿ،

أفَّ  أبي ىريرة  عىفً ففي الحديث : ،كلصمة الرحـ مكانة عظيمة عند اهلل  
ـي العىاًئًذ ًبؾى ًمفى قىاؿى  النًَّبيّْ  ـي: ىىذىا مىقىا ٍمًقًو، قىالىًت الرًَّح تَّى ًإذىا فىرىغى ًمٍف خى ٍمؽى، حى مىؽى الخى  :] ًإفَّ المَّوى خى

مىًؾ، كىأىٍقطىعى مىٍف قىطىعىًؾ؟ قىالىٍت:  صى ٍيفى أىٍف أىًصؿى مىٍف كى ، أىمىا تىٍرضى ـٍ : نىعى : فىييكى القىًطيعىًة، قىاؿى ، قىاؿى بىمىى يىا رىبّْ
 . (5)لىًؾ [

كى أىٍف  ..أكصاني خميمػي  ]:فيقكؿ  يكصي بيا أبا ذرنجد النبي  ،كلعظـ مكانتيا عند اهلل تعالى
ف أدبرت يأىًصؿى رىًحمً   نجػد أفَّ  كعند حبيبو المصطفى  ،ليا مكانة عظيمة عند اهلل  كألفَّ ، (6) [كا 

 ﴿: األلبػػػاب بكصػػػميـ فػػػي قكلػػػو  ياهلل يمتػػػدح أكلػػػ                        

                       ﴾ [: 21الرعػػػد]األلبػػػػاب ىػػػػـ الػػػػذيف يتسػػػػمكف  يأكلػػػػ فَّ فػػػػإ ؛

 (8)كىػي طاعػة اهلل كرسػكلو كمحبتيمػا كىػذا ىػك الكصػؿ العػاـ  (7)،"بالطاعة الكاممة كاالستقامة الكاصػمة"

 ،مػف ذكم األقػارب كاألىػؿ كاألزكاج يدخؿ فيو الكصؿ الخاص مف األمػر بصػمة الػرحـكقد  ،المأمكر بو
، كالعمػػػف، فػػػي السػػػر خشػػػية اهلل  أعػػػانيـ عمييػػػاك  ،لبػػػاباأل كلػػػصػػػفة تميػػػز بيػػػا أك  (9)فاإلحسػػػاف إلػػػييـ

ف كاف صالحان، ؛كالخكؼ مف العقاب النازؿ بقاطعيا في الدنيا كاآلخرة  عفف منيا عدـ قبكؿ العمؿ كا 

                                                           

 . 3181 ، رقـ الحديث:103/ 4يح البخارم، البخارم، الجزية، صح (1)
 . 12/ 1مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية، المغراكم،ج (2)
 . 73/ 5ج العظيـ آبادم، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، (3)

 . 6: صمة األرحاـ، سعيد القحطاني، ص انظر(4) 
 . 5987، رقـ الحديث: 5/ 8دب/مف كصؿ كصمو اهلل ،صحيح البخارم، البخارم، األ (5)
 ، صحيح .451/ 1ج ، األلباني،حباف ابف صحيح عمى الحساف التعميقات (6)
 . 2057/ 4،جقطب ،في ظبلؿ القرآف (7)
 . 416السعدم، ص  ،انظر: تيسير الكريـ الرحمف (8)
 .5/17، جعكدأبي الس ،ب الكريـ: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاانظر (9)
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 إف أعماؿ بني آدـ تعرض كؿ خميس ليمة الجمعة فال ]:رسكؿ اهلل  أنو قاؿ: قاؿ أبي ىريرة 
(1) [يقبؿ عمؿ قاطع رحـ 

 . 

  ككؿ رحـ آتية يـك :]أنو قاؿ ، كعف ابف عباس الرحـ يـك القيامة في مكقؼ الحساب شيادة
( 2) [أماـ صاحبيا تشيد لو بصمة إف كاف كصميا كعميو بقطيعة إف كاف قطعياالقيامة 

. 

 الجنة يدخؿ الى  ]:رسكؿ اهلل  قاؿ أنو قاؿ : جبير بف مطعـفعف  ،لجنةالحرماف مف دخكؿ اك 
(3) [ رحـ قاطع

  . 

في الدنيا كاآلخرة  مف اهلل  ،كاألجر كالثكاب ،كالمغفرة ،ما أعانيـ عمى الكصؿ طمب الرحمة كما أفَّ 
اًلؾو ف ،كما جيعؿ ألىؿ الكصؿ مف بسط الرزؽ كنسأ األثر في الدنيا : سىًمٍعتي  عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ، قىاؿى

: رىسيكؿى المًَّو  ( 4) [لىوي ًفي ًرٍزًقًو، أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىرًًه، فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى ]، يىقيكؿي
  . 

عؿ لمكاصميف مف المحبة،  إف صمة :] قاؿ  عف النبي عف أبي ىريرة ف كالمنسأة، ،كالمثراةكما جي
(5) [الرحـ محبة في األىؿ مثراة في الماؿ منسأة في األثر

 . 

فبدرتو  لقيت رسكؿ اهلل  :و قاؿأنَّ  يا كاآلخرة، عف عقبة بف عامريا مف أفضؿ أخبلؽ أىؿ الدنأنَّ 
يا عقبة أال أخبرؾ بأفضؿ أخالؽ أىؿ الدنيا كاآلخرة تصؿ مف  ]:أخذت بيده كبدرني فأخذ بيدم فقاؿف

 ،كيبسط في رزقو ،كتعفك عمف ظممؾ، أال كمف أراد أف يمد لو في عمره ،كتعطي مف حرمؾ ،قطعؾ
( 6) [فميصؿ ذا رحمو 

. 

ف قطعكا  ككاف األمر مف النبي كمصداؽ  ،مييف كاألجر لمكاصؿ عظيـ كالعقكبة لمقاطع ،بالكصؿ كا 
ـٍ  قىرىابىةن  ًلي ًإفَّ  اً  رىسيكؿى  يىا :]فقاؿ إلى النبي  جاء أفَّ رجبلن  ما ركاه أبك ىريرة ذلؾ   أىًصمييي

                                                           

 ،10272، رقـ الحديث: 191/ 16، مسند المكثريف مف الصحابة /مسند أبي ىريرة ،أحمد ،مسند أحمد (1)
 .(105/ 4 ،السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاءحسنو األلباني في )

 .،صحيح اإلسناد 73رقـ الحديث:،1/39سابكـ ما تصمكف بو أرحامكـ ،تعممكا مف أن ،البخارم ،األدب المفرد (2)
 .26: 52 / 1إثـ قاطع الرحـ، ج ،نفس المرجع السابؽ (3)
 .2067: ، رقـ الحديث3/56البيكع /مف أحب البسط في الرزؽ،  صحيح البخارم، البخارم، (4)
رقـ  ،178/ 4 ،)أبك ىريرة(عمرك الحاكـ، البر كالصمة /كأما حديث عبد اهلل بف المستدرؾ عمى الصحيحيف، (5)

 صحيح. ،7284 الحديث:
 رقـ ،178/ 4يث عبداهلل بف عمرك، /كأما حداكـ، البر كالصمةالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الح (6)

 ، سكت عنو الذىبي .7285الحديث:
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يىٍقطىعيكًني، ييًسيئيكفى  ًإلىٍيًيـٍ  كىأيٍحًسفي  كى ـي  ،ًإلىيَّ  كى ـٍ  كىأىٍحمي ٍنيي يىٍجيىميكفى  عى ، كى مىيَّ ، كىمىا كيٍنتى  لىًئفٍ : فىقىاؿى  عى  قيٍمتى
ـي  فىكىأىنَّمىا مىٍيًيـٍ  ظىًييره  اً  ًمفى  مىعىؾى  يىزىاؿي  كىالى  اٍلمىؿَّ  تيًسفُّيي مىى ديٍمتى  مىا عى [ عى ( 1) ذىًلؾى

. 

مف أزره يكـ جاءه  مف اهلل السبلـ تشدُّ  كىذا ما جعؿ خديجة عمييا ،بيا قبؿ بعثتو كقد تمٌيز النبي 
أف خديجة رضي اهلل عنيا  عف النبي الذم تركيو عائشة رضي اهلل عنيا،  في الحديثالكحي قائمة ن 

،قالت لو  ، لىتىًصؿي  ًإنَّؾى  أىبىدنا، المَّوي  ييٍخًزيؾى  الى  فىكى المَّوً  أىٍبًشٍر، :] كىالَّ ـى تىٍصديؽي  الرًَّح ، كى ًديثى تىحٍ  الحى ، ًمؿي كى  الكىؿَّ
تىٍقًرم ، كى ٍيؼى تيًعيفي  الضَّ مىى كى ؽّْ[ نىكىاًئبً  عى ( 2) الحى

 . 

بكرو الصديؽ إذ  لباب مف الصحابة كالذيف منيـ أبكاأل صمة الرحـ كانت مما تميز بو أكلك كما أفٌ 
 ] أىٍيفى :فىقىاؿى  القىارىًة، يّْدي سى  كىىيكى  ، الدًَّغنىةً  اٍبفي فمما لقيو  ،ا خرج مياجران إلى الحبشةكانت سببان لجكاره لمَّ 

؟ أىبىا يىا تيًريدي  ًني: بىٍكرو  أىبيك فىقىاؿى  بىٍكرو  اٍبفي  قىاؿى  رىبّْي، فىأىٍعبيدى  األىٍرًض، ًفي أىًسيحى  أىفٍ  أيًريدي  فىأىنىا قىٍكًمي، أىٍخرىجى
، كىالى  يىٍخريجي  الى  ًمٍثمىؾى  ًإفَّ : الدًَّغنىةً  ،المى  تىٍكًسبي  فىًإنَّؾى  ييٍخرىجي تىًصؿي  ٍعديكـى ، كى ـى تىٍحًمؿي  الرًَّح ، كى تىٍقرًم الكىؿَّ  كى

، ٍيؼى تيًعيفي  الضَّ مىى كى ؽّْ، نىكىاًئبً  عى ، لىؾى  كىأىنىا الحى اره بَّؾى  فىاٍعبيدٍ  فىاٍرًجعٍ  جى  .(3)[ًبًبالىًدؾى  رى

 

 

 

 

 

                                                           

 . 2558، رقـ الحديث: 1982/ 4مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا، صحيح مسمـ، (1)
 . 6982، رقـ الحديث: 9/29ر /أكؿ ما بدئ بو النبي، صحيح البخارم، البخارم، التعبي(2) 
 . 2298، رقـ الحديث: 98/ 3الكفالة/ جكار أبك بكر في عيد النبي،  ،صحيح البخارم، البخارم (3)
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 المبحث الثالث 

 لصفات الشخصية ألكلي األلباب كثمراتياا

 
 -كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 الصفات الشخصية ألكلي األلباب.طمب األكؿ: الم
 األلباب. صفات كعبلقات أكلي ثمراتالمطمب الثاني: 
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 المطمب األكؿ

 السمات الشخصية ألكلي األلباب

 -:المبادرة  :أكالن 

كما تطمؽ عمى المسارعة في   (1)،مف اكتماؿ البدر مأخكذةكماؿ كىي تطمؽ المبادرة بمعنى ال
، كقد عيٌرفت المبادرة بكماؿ اإليماف كالمسارعة بالعمؿ المبادر يتميز يدالف عف أفَّ كالمعنياف  (2)،العمؿ
بعد أف يتكافر في نفسو  ،إلى عمؿ صالح بحافز ذاتي مف نفسوانطبلقة المؤمف كمسارعتو "يا : بأنَّ 

عمى  كال يتعدل ،كليطمئف إلى أنو ال يتجاكز حدكده ،ليحدد العمؿ الصالح مف سكاه ؛ميفالميزاف األ
 . (3) " غيره كال يدخؿ في فتنة تغضب اهلل

كبأكثر مف  ،أكثر مف مكضعفي يدعك إلييا  اهلل  نرل أفَّ  ،كألىمية المبادرة كمكانتيا االجتماعية
 :﴿يقكؿ  ،ة، ككأنَّيا ميداف تنافس في الخيراتصيغ           

               ﴾ [: 133 آؿ عمراف] ساًرعيكا ؛  ًإلى "كأقبمكا بادركا كى

ٍغًفرىةو  ـٍ  ًمفٍ  مى بّْكي كلرفع اليمة كسمك المنافسة (4)،كاإًلخبلص كالتكبة كاإًلسبلـ المغفرة، بو يستحؽ ما إلى" رى
 :﴿  فيقكؿ ،بميداف تنافس عظيـ أال كىي الجنة ربطيا اهلل        

                   ﴾ [: 26-25المطففيف]ا كانت كلمَّ  ؛

دكف االلتفات إلى  ،األلباب الذيف يسعكف في الحؽ يـ أكلكمن ،مميزة لعدد مف األشخاص المبادرة صفة
ف كانت الخسارة خسارة النفس، ،ف يخسرىا في طريؽ المبادرةالخسائر التي يمكف أ فنجد القرآف  حتى كا 

 :﴿يقكؿ اهلل ، المؤمف رجؿ القد ضرب لنا مثبلن عظيمان في المبادرة في          

                              

  ﴾ [: 21- 20يس]، في أقصى  و يقطف بعيدان كىزؿ جسمو كما أنَّ  ،فيذا الرجؿ قد كبر سنو

                                                           

 . 208/ 1، الرازم ،جمقاييس المغة  :انظر (1)
 .110ص  ،الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآف :انظر (2)
 . 15ص  ،لمبادرة كااللتزاـ ،عدناف النحكميمانية بيف االحكافز اإل (3)
 . 38/ 2البيضاكم، ج ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ(4)
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كفييا بياف  ،ىجاءىـ يسع ،المرسميفع نبأ مفمما س (2)،و سكف غاران بعيدان عف الناسنَّ إكقيؿ  (1)القرية 
و كابر كسعى أكصاؼ تبيح لو العذر بالقعكد كعدـ الخركج إال أنَّ و اتصؼ بفمع أنَّ  ،لسرعتو في المبادرة

 .(3)و قد يقتؿ كما ائتمركا بأف يقتمكا المرسميف مبادران داعيان القكـ لئليماف بالمرسميف مع عممو أنَّ 

بعد اإلعداد  ،لصدؽ مع اهلل كمع الخبرة كالمرافمف أىـ دكافع المبادرة : صفاء اإليماف كا إذف فإفَّ 
(4)رسة منياج اهلل في الكاقع البشرم،دريب عمى مماكالت

كنجدىا مكجكدة  في تربية النبي لمصحابة كحثو  
ٍيرىةى  أىبىا أىفَّ  وإياىـ عمى التنافس في الخير كمن ؿي :يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى   ىيرى نَّةى  ] يىٍدخي  الجى

ـٍ  تيًضيءي  ،أىٍلفنا سىٍبعيكفى  ًىيى  زيٍمرىةه  أيمًَّتي ًمفٍ  كىييي اءىةى  كيجي ـى  القىمىرً  ًإضى فو  ٍبفي  عيكىاشىةي  فىقىا ، ًمٍحصى  األىسىًدمُّ
مىٍيًو، نىًمرىةن  يىٍرفىعي  ، يىٍجعىمىًني أىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًلي المَّوى  اٍدعي : قىاؿى  عى ـٍ َـّ : فىقىاؿى  ًمٍنيي ـٍ  اٍجعىٍموي  المَّيي ـى  ثيَـّ  ،ًمٍنيي  قىا
ؿه  ارً األىنٍ  ًمفى  رىجي ، يىٍجعىمىًني أىفٍ  المَّوى  اٍدعي  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  صى ـٍ عيكىاشىةي  سىبىقىؾى : المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًمٍنيي

نفاؽ كمقابمة اإلساءة فإف اإل ،ة فيما سبؽ في عبلقاتيـ مع الناسفنجدىا صفة ألكلي األلباب متعمق (5)،[
نَّ باإلحساف كصمة الرحـ تحتاج إلى القكة كا فعف  ،يا لمف صفات أبي بكر الصديؽلشجاعة كالمبادرة كا 

ـي  أىٍصبىحى  مىفٍ  ]:قاؿ النبي  قاؿ :أبي ىريرة  اًئمنا؟ اٍليىٍكـى  ًمٍنكي  تىًبعى  فىمىفٍ : قىاؿى  أىنىا،: بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  صى
ـي  نىازىةن؟ اٍليىٍكـى  ًمٍنكي ـى  فىمىفٍ : قىاؿى  أىنىا،: بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  جى ـي  أىٍطعى  فىمىفٍ : قىاؿى  أىنىا،: بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  ًمٍسًكيننا اٍليىٍكـى  ًمٍنكي
ـي  عىادى  ا اٍليىٍكـى  ًمٍنكي مَّى اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  أىنىا،: بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  مىًريضن مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى  اٍمرًئو  ًفي اٍجتىمىٍعفى  مىا: كى
ؿى  ًإالَّ  نَّةى[ دىخى   .مع اهلل ثـ مع نفسو كبعدىا مع الناس حه مً طى صٍ مي فالمبادر  ، (6) اٍلجى

 :اإليجابية  :ان ثاني

بطاقة اإلنساف ألداء عمؿ معيَّف؛ لمكصكؿ إلى غاية محدَّدة، ميحتًمبلن كافَّة  ذم يدفعالحافز ال يى
عاب لتحقيؽ اليدؼ ( 7) الصّْ

 . 

 

 

                                                           

 . 6/ 4الخازف،ج ،انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ (1)
 . 100/ 3النسفي ،ج : مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ،انظر (2)
 . 4/266البيضاكم،ج ،انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (3)
 ، بتصرؼ .16الحكافز اإليمانية بيف المبادرة كااللتزاـ ،سبلمة عطا اهلل / (4)
 .5811، رقـ الحديث: 146/ 7/البركد كالحبرة كالشممة ،المباس ،صحيح البخارم، البخارم (5)
رقـ الحديث:  ،1857/ 4صحيح مسمـ، مسمـ، فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنو/ فضائؿ أبي بكر الصديؽ، (6)

1028. 
 . 2012، المكقع : شبكة األلككة ،2012أكتكبر 17: اإليجابية، حساـ العيسكم إبراىيـ ،انظر(7) 
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ة مف أجؿ شتعمكة مذذك ج كىكىك فرد حي متحرؾ يؤثر كيتأثر بالكسط المحيط بو   :فالفرد اإليجابي
في دعكة  ،تجاه مجتمعوك  ،قد استشعر مسؤكليتو تجاه نفسو ا الفردىذ فَّ كخاصة أ اإلصبلح كاليداية ،

ـٍ  ]أىالى  :عف النبي  عف ابف عمر رضي اهلل عنيماف النبي ، كيمُّكي ـٍ  رىاعو كيمُّكي (1)،رىًعيًَّتًو[ عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى
 

قاؿ رسكؿ  :فعف أبي ىريرة قاؿ حديث النبيكجاء ىذا في ع الناس مع عدـ استصغار المعركؼ م
فَّ  ]الى :اهلل  كؼً  ًمفى  تىٍحًقرى لىكٍ  شىٍيئنا، اٍلمىٍعري اؾى  تىٍمقىى أىفٍ  كى ٍجوو  أىخى كذلؾ طمبان لؤلجر كالثكاب  ؛(2)طىٍمؽو[  ًبكى

 ،باب في اإليجابيةؤثرة ألكلي األلفي القرآف العديد مف القصص الم ،كلقد ذكر اهلل مف اهلل 
 قصة الرجؿ مف بني إسرائيؿ الذم جاء دكف دافع لينذر مكسى عف ائتمار القكـ بقتمو فيقكؿ :منيا
:﴿                                  

               ﴾ [: 20القصص]، مكقؼ تبرز الشخصيات كفي ىذا ال

فمما عمـ  ،ثمة بالرجؿ الذم آمف ككتـ إيمانولكف ما نريده ىنا الشخصية اإليجابية المتم ،بأكثر مف شكؿ
فخرج  الرجؿ مف بني  ،عمييـ كعمى سيادتيـ(3)خطكرة مكسىبائتمار السادة لقتؿ مكسى مما أحسكا مف 

بغير دافع إال استشعار  (5)ليخبر مكسى عف تآمرىـ بقتمو  (4)م يعدك بسرعة أ :رائيؿ يسعىإس
فيذا المثؿ  مثؿه كاضح عمى اإليجابية كىذا ما برز في  ،المسؤكلية مع طمب األجر مف اهلل 

فتميزكا كسمكا  ،كاإلنفاؽ كصمة الرحـ ،كفاء بالعيدعبلقات أكلي األلباب في إحساسيـ بالمسؤكلية بال
فَّ  عف غيرىـ في شراء عبيد المسمميف مف بكر  يمف أمثمة أكلي األلباب في اإليجابية مكقؼ أب كا 

  :﴿ أبي بكر إذ يقكؿ اهللكىذا ما امتدحو اهلل في  ،يؿ اهللليعتقيـ في سب ؛أسيادىـ المشركيف   

      ﴾ [: 5الميؿ] مف  ةن يؽ إذ أعتؽ ستىذه اآلية قد نزلت في أبي بكر الصد فإفَّ  ؛

(6) ،المسمميف قبؿ اليجرة مف مكة
التي نجد  كىذا دليؿ كاضح عمى إيجابية أبي بكر الصديؽ  

، ييٍؤًمفي  :] الى  قاؿ النبي :قاؿ  فعف أنس بف مالؾ ،يدعك إلييا صراحة النبي  ـٍ ديكي تَّى أىحى  حى
( 7)ًلنىٍفًسًو[  ييًحبُّ  مىا أًلىًخيوً  ييًحبَّ 

 . 

                                                           

 . 1829: 3/1459صحيح مسمـ، مسمـ، اإلمارة / فضيمة اإلماـ العادؿ،  (1)
 . 2626: 2026/ 4المرجع السابؽ، البر كالصمة كاآلداب /استحباب طبلقة الكجو عند المقاء،  (2)

 .5/2685، ج قطب: في ظبلؿ القرآف، انظر(3)  
 .8/158: تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم ، جانظر (4)
 . 603/ 2، السمرقندم، جانظر: بحر العمـك (5)
 . 4/503: الكسيط، الكاحدم ، ج انظر (6)
 . 13، رقـ الحديث: 12/ 1صحيح البخارم، البخارم ،اإليماف /مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو ، (7)
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 :حيسف االنصات  :ثالثان 

فىاؼى  رطّْبي مذال الخمؽ األخبلؽ أحسف ًمفف  كاإلنصاتي  الفعاؿ االستماعي  - المنطؽ كقىسكةى  الحؽّْ  جى
 كتجنُّب الغضب، النفعاالت كامًتصاص كتقدير، احتراـه  المؤدَّب، كاالستماع الحىسف اإلنصاتي  -الثاقب
طأ، لمكاًطفً   .الرشيد كالرَّأم ديدالسَّ  القىرار التّْخاذً  مستقيـ كسبيؿه  الخى

  :﴿لذلؾ كاف األمر الرباني في قكلو                    ﴾ 

 في حضكر لمقمب .( 1)مع ترؾ الكبلـ استماع ه  :نصاتفاإل ؛[204األعراؼ: ]

دّْثكف بحضكًرهليحًبس لسىانىو، كيرًسؿ أذينيو، يىعًرفيو ا ىك الذم :المنصت فإفِّ  كىدكًئو،  جاًلسكف كالمتحى
( 2) كترقًُّبو كحيسف متابعًتو، كأىدىبو كتقديًره لمحدّْثو، يحمؿ ركحى المساكاًة كالبيعد عف الفكقية

، 

كلفضؿ اإلنصات يقكؿ أبك الدرداء
 كمتكمـ كاع، منصت: رجميف ألحد إال الحياة في خير ال :]( 3)

( 4) عالـ [
 . 

امتدح اهلل أكلي األلباب بحسف انصاتيـ الذم  ،ة كىي صفة مميزة لمخاصة مف الناسمالمنصتيف ق كألفَّ 
 ﴿: فيقكؿ  ،لفيميـ كىدايتيـ ىك سبب                      

                    ﴾ [: 18الزمر] أكلي األلباب ىـ الذيف  فإفَّ  ؛

(6)،فيتخذكف األحسف (5) ،يحسنكف االستماع إلى الحديث مف أم حديث كاف
 "يـذلؾ أنَّ  ،كيحدثكف بو 

(7)،"في الديف نقاده 
 -: ةماع ثبلثكالناس في االست ،ال يأخذكف إال األحسف 

 كأكلئؾ ىـ أكلك األلباب ، مف يستمع فيعقؿ كيعمؿ. 

                                                           

 ، بتصرؼ .496المفردات في غريب القرآف ،الجرجاني، ص (1)
، المكقع : المكقع الرسمي لفضيمة 2017ديسمبر  21فقو اإلنصات كحسف االستماع، إبراىيـ الدكيش،  (2)

 . 2017،الشيخ الدكتكر إبراىيـ الدكيش
ٍيًمر بف عبد اهلل، الممقب بأبي الدرداء ، ح (3) مَّـى عٌدة ىك عيكى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كيـ ىذه األٌمة، لىوي عىًف النًَّبيّْ صى

ٍنوي: أىنس، كأبك كىل عى  .(215/ 2 ، الذىبي، جاإلسبلـ تاريخ، )ق 32أيمىامة، كخمؽ سكاىـ، ت:  أحاديث، رى
 . 44245: 222/ 16، الميـ /المكاعظ كالرقائؽ كالخطب،المتقي اليندم ،كنز العماؿ(4) 
 . 121/ 4: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم، جانظر (5)
 . 175/ 3النسفي،ج ،يؿ كحقائؽ التأكيؿ: مدارؾ التنز انظر (6)
 . 39/ 5أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم ،ج  (7)



 
 
 

 
69 

 

  الناس مف يستمع فيعقؿ كال يعمؿكمف . 
  (1).يستمع فبل يعقؿ كال يعمؿ  الناس مفك  

 ،أك ليك ،أك استعجاؿ لتتمة الكبلـ  ،دكف تعصب لفكرة ما بإنصاتمع استالفيـ ال يأتي إال إذا   كلكفَّ 
افتتف بيا كقد تككف فتنة فيذه سمة ال يتميز بيا إال القمة مف الناس  ،كانشغاؿ العقؿ بالرد عمى ما يقاؿ

 االستماع مف إليو أحب الكبلـ يككف أف الفقيو العالـ فتنة مف إف:"(2)، فيقكؿ يزيد بف أبي حبيبالعمماء
ف  .  (3) "المتكمـ شريؾ كالمستمع العمـ، في كزيادة سبلمة، االستماع في فإنو يكفيو، مف كجد كا 

ذا جالستى الجاىؿ فأنًصت، فف :إذف ـى فأنصت، كا  ي إنصاًتؾ لمعالـ زيادةي عمـ، كفي إذا جالستى العال
 . إنصاتؾ لمجاىؿ زيادة ًحمـ

 :سرعة االتباع لمحؽ  :ان رابع

 االستماع مف يحسف فإفَّ  ،تميزكا أيضان بسرعة االتباع لمحؽ ،لما تميز أكلك األلباب بحسف االنصات

 كلذلؾ فإفَّ  ،ا كافيتبع األحسف في الحؽ ميم فأ لو البدو فإنَّ  ،، كيتدبره كيقمب ما فيويفيـ الكبلـ
 ﴿: األلباب بيذه الصفة أيضان لما قاؿ  امتدح أكلي اهلل            

                            ﴾ [: 18الزمر] في البند  ؛

ا تمٌيزكا بتمؾ أكلي األلباب لمَّ  ا الصفة األكلى في ىذه اآلية كىي حسف االنصات فإفَّ السابؽ بٌين
(4)تمٌيزكا بالفيـ كالنقد في الديففقد  ،الصفة

باع األحسف مما يستمعكف لذلؾ نجدىـ مسارعيف إلى ات ، 
 : لقكلو ،ألمر اهلل يا تطبيؽه أك أنَّ  (5)،كىذه المسارعة قد تككف لما عرفكا مف الحؽ ،مف القكؿ

﴿                         ﴾ 

 ،يـ مثابركف في اتباع األحسف رغـ كؿ الصعكبات التي قد يكاجيكنيا فإنَّ  كعمى كؿو  ؛ [133 :آؿ عمراف]

                                                           

 . 662/ 2ج تفسير الراغب األصفياني، الراغب األصفياني، :انظر (1)
. ىك: يىًزيدي ٍبفي أىبً (2)  اءو األىٍزًدمُّ ًبيبو اٍلفىًقيوي، أىبيك رىجى ،ي حى ـي اٍلًمٍصًرمُّ  النببلء أعبلـ سير،)ق 130 -121: ت مىٍكالىي
 .(31/ 6،ج
 . 16/ 1الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ ، بركاية ابف حماد، المركزم، ج (3)
 . 39/ 5: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم ،ج انظر (4)
 . 8/669الماتريدم،ج أىؿ السنة، تأكيبلت: انظر (5)
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يسارع إلى قبكؿ الحؽ مف أكؿ ما سمع بو ليككف أكؿ مف آمف  أبا بكر الصديؽ فنرل مثبلن أفَّ  
(1) مف الرجاؿ بالنبي 

 .  

معراج كقد سراء كالفي رحمة اإلثـ يثبت ىذه المسارعة في مكقؼ آخر يكـ أف كٌذب الناس النبي 
و إال أنَّ  ،تصديؽ بحادثة لـ يصدؽ بيا الكثيريسارع إلى ال نرل أبا بكر ،انفض عنو بعض المؤمنيف

الذم لٌما نزلت   أبي طمحةكقد رأينا فيما سبؽ أمثمة مشابية ك ،ما عرؼ مف الحؽ سارع بالتصديؽلً 
(2)بيؽ كترؾ الخمر كثيره كقميمو طآية تحريـ الخمر نجده فكران يسارع إلى الت

 . 

 .ال يرضكف إال أف يككنكا األكائؿ  ،سباقكف في العطاء ،ىكذا ىـ أكلك األلباب سٌباقكف في الحؽ

 :الفطنة كالذكاءان :خامس

 لما ىك غامضه مشكؿه عمى كثير مف الناس . (5)،كالتنبو (4)،كاإلدراؾ (3)،الفطنة ىي :العمـ

   كقد يطمؽ عمييا . ( 7)"تماـ الفطنة"ك (6)"،سرعة اإلدراؾ كحدة الفيـ"أٌما الذكاء فيك : 

، ذك مشاعر جٌياشة يتعامؿ مع اآلخريف بكؿ كفو إليو اآلخر نبٌ ٌبو إلى ما ال يتى نالفىًطفى ىك الذم يتى  فإفَّ 
 ،يتعامؿ بقمبو كبكؿ حكاسو ،ك سكنةإلى كؿ حركة أ ،راه متنبيان إلى كؿ كممة أك نظرةفن ،أحاسيسو
بؿ ىي صفة  ،الفيـ كال كما الفراسة اكىذه الفطنة ليست كم ،بما عند الناس قبؿ أف ينطقكا بو يشعر

 ،يا تككف في المعاممة كالمعاشرة مع الناسكما أنَّ  ،ن فىطيف الحكاس جميعايا تتزيد عنيما بأنَّ  ،مغايرة ليما
كم عف أبي بكر يَّرى  المَّوى  ] ًإفَّ :في خطبتو  يكـ أف قاؿ النبي كمف ذلؾ ما ري ٍبدنا خى  الدٍُّنيىا بىٍيفى  عى

بىٍيفى  دّْ  بىٍكرو  أىبيك فىبىكىى ،«المَّوً  ًعٍندى  مىا فىاٍختىارى  ًعٍندىهي  مىا كى ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  يؽي الصّْ  مىا نىٍفًسي ًفي فىقيٍمتي  عى
؟ ىىذىا ييٍبًكي يَّرى  المَّوي  يىكيفً  ًإفٍ  الشٍَّيخى ٍبدنا خى بىٍيفى  الدٍُّنيىا بىٍيفى  عى  رىسيكؿي  فىكىافى  المًَّو، ًعٍندى  مىا فىاٍختىارى  ًعٍندىهي، مىا كى

                                                           

، رقـ 65/ 3ي قحافة،المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، معرفة الصحابة رضي اهلل عنيما/أبك بكر بف أب (1)
 صحيح . ،4407الحديث: 

، رقـ  54 /6ليس عمى الذيف آمنكا جناح إذا ما طعمكا ،  / صحيح البخارم، البخارم، تفسير القرآف(2) 
 . 3738 :الحديث

 . 1/85ج : الفركؽ المغكية، العسكرم،انظر (3)
 . 143ص  ،صفياني: الذريعة إلى مكاـر الشريعة، الراغب األانظر (4)
 . 456/ 1: الكميات، أبك البقاء الحنفي ،ج انظر (5)
 . 171التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، المناكم القاىرم ،ص  (6)

 . 1/85العسكرم،ج الفركؽ المغكية،(7) 
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مَّى المَّوً  مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى كىافى  ،العىٍبدى  ىيكى  كى نىا [ بىٍكرو  أىبيك كى (1) أىٍعمىمى
، كقد تككف ىذه الصفة لدل صغار  

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىًف اٍبًف عيمىرى  لنقاء قمكبيـ كصفائيا كمف ذلؾ ما ركم ؛السف ًإفَّ ًمفى  :]، قىاؿى
دّْ  ، فىحى نَّيىا مىثىؿي الميٍسًمـً رىقييىا، كىاً  رىةن الى يىٍسقيطي كى ًر شىجى ًر البىكىاًدم  ؟ثيكًني مىا ًىيى الشَّجى قىعى النَّاسي ًفي شىجى فىكى

دٍّْثنىا مىا ًىيى يىا رىسي  ، ثيَـّ قىاليكا: حى قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّيىا النٍَّخمىةي، فىاٍستىٍحيىٍيتي كى ٍبدي المًَّو: كى : قىاؿى عى كؿى المًَّو قىاؿى
(2) ًىيى النٍَّخمىةي[

كبرائهم م ٌرَض أن ٌتكلم فً حضور سادة القوم وه لأنَّ ، فنرى من تفطن ابن عمر  ،

 بسبب صغر سنه . ،الذٌن لم ٌعرفوا اإلجابة

 

 ثانيالمطمب ال

 ثمرات عالقات كصفات أكلي األلباب

 :اإلخالص  تعالى :أكالن 

في  ىأكؿ ثمرة يقطفيا أكلك األلباب مما سبؽ مف صفاتيـ كعبلقاتيـ ىي اإلخبلص هلل تعال إفَّ 
بيا تعظيمان  كفالطاعة خالصة هلل كحده، ال يريد الذيف يفعمكف "فيـ  ،سف العمؿ كصدقونكاياىـ مع ح

(3) ب نفع ديني، كال دفع ضرر دنيكم"مف الناس كال تكقيران، كال جم
 ما ركاه عمر بف الخطابكفي ذلؾ  

 النبي  أف نَّمىا ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى قاؿ ا نىكىل، فىمىٍف كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًإلىى ديٍنيىا :] ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت، كىاً 
رى ًإلىٍيًو[ يىا، فىًيٍجرىتيوي ًإلىى مىا ىىاجى  . (4) ييًصيبييىا، أىٍك ًإلىى اٍمرىأىةو يىٍنًكحي

أكلي األلباب مف خشيتيـ كخكفيـ مف اهلل كعذابو نراىـ يخمصكف العمؿ جاديف هلل ال يبالكف في  فإفَّ 
ليـ في قمكب الناس مف أجؿ صبلح قمكبيـ مع اهلل عز كجؿ، كال يحبكف أف لك خرج كؿ قدر الناس 

 عف، رضي اهلل عنيا ما ركتو عائشةشعارىـ في ذلؾ ،  يطمع الناس عمى مثاقيؿ الذر مف أعماليـ
ى اٍلتىمىسى  مىفً  ]:و قاؿأنَّ  النبي  طً  المَّوً  ًرضى ٍنوي، اسى النَّ  كىأىٍرضىى عىٍنوي، المَّوي  رىًضيى  النَّاسً  ًبسىخى مىفً  عى  كى
ا اٍلتىمىسى  طً  النَّاسً  ًرضى طى  المَّوً  ًبسىخى مىٍيًو، المَّوي  سىخى طى  عى مىٍيوً  كىأىٍسخى [ عى (5) النَّاسى

  . 

                                                           

 . 100: ، رقـ الحديث466/ 1البخارم ،الصبلة /الخكخة كالممر في المسجد،  ،صحيح البخارم(1) 
 . 61، رقـ الحديث:  22/ 1صحيح البخارم، البخارم، العمـ /قكؿ المحدث :حدثنا، كأخبرنا، كأنبأنا، (2)

 . 358ص  ،مقاصد المكمفيف، العتيبي(3) 
 . 1، رقـ الحديث: 6/ 1كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل، صحيح البخارم، البخارم، بدء الكحي / (4)
، رقـ 510/ 1 ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرصحيح ابف حباف، ابف حباف، البر كاإلحساف/الصدؽ ك  (5)

 ، صحيح .276الحديث: 
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يا كأنَّ  ،يا سبب لقبكؿ العمؿذلؾ أنَّ  ،ي يقطفيا أكلك األلباب في حياتيـفاإلخبلص مف أعظـ الثمرات الت
ف قصي  ،سبب لدخكؿ الجنة عف أبي  ، ففي الحديث القدسييا سبب لحب اهلل لونَّ كأ ،ر العمؿكا 

تَّى أيًحبَّوي،  ]: قاؿ ف اهلل إ :قاؿ عف النبي ىريرة ٍبًدم يىتىقىرَّبي ًإلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ حى مىا يىزىاؿي عى ، ..كى
يًعيذىنَّوي،  لىًئًف اٍستىعىاذىًني ألى يٍعًطيىنَّوي، كى ٍف سىأىلىًني ألى ان سبب إلجابة الدعاء ففي الحديث فيي أيض (1) [ ...كىاً 

فأجيبت  ؛دعكا اهلل كؿ كاحد منيـ بأخمص عممو ،عف الرجاؿ الثبلثة الذيف لما أغمقت عمييـ الصخرة
(2)دعكتيـ كفرجت عنيـ الصخرة 

 . 

  :الزىد في الدنيا :ثانيان 

نابتيـ ،خشيتيـ ىذه الثمرة الثانية التي يجنييا أكلك األلباب مف فقد عرفو اإلماـ   ،تيـكقنك  ،كذكرىـ ،كا 
 كىـ الذيف يأخذكف مف دنياىـ ما يصمح حاؿ آخرتيـ  ،(4)بأنو "ًطيبي الكسب مع قصر األمؿ" (3)مالؾ 

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ( 5)،: "اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدان "متبعيف في ذلؾ القكؿ الذم يقكؿ، ، كعىٍف عى
ذى رىسيكؿي المًَّو  : أىخى ٍنكً  قىاؿى : ًبمى [ًبي، فىقىاؿى أكلي  فإفَّ  ،(6) ]كيٍف ًفي الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه أىٍك عىاًبري سىًبيؿو

 ،كف الدنيا كما فييا مقارنة بنعيـ اآلخرةفُّ يستخً  ما عرفكا مف النعيـ المنتظر ليـ في اآلخرة ،األلباب لً 
نَّةي اٍلكىاًفًر[:] الدٍُّنيىا ًسٍجفي ايقكؿ  الذم يركيو الحسف  ففي حديث النبي  جى  فإفَّ  (7) ٍلميٍؤًمًف، كى

بة لما ينتظره مف عذاب جنة لمكافر بالنس ،بة لما ينتظره مف نعيـ في اآلخرةالدنيا سجف لممؤمف بالنس
 فنراىـ زاىديف في الدنيا راغبيف في اآلخرة . ،في اآلخرة

 :التزكد باألعماؿ الصالحة  :ثالثان 

أىؿ  ،ب بربيـ، فيـ أىؿ الخشية كالمحبةما كاف مف عبلقة أكلي األلباىذه الثمرة أيضان مف نتاج  إفَّ 
لذلؾ نجدىـ مغتنميف ألكقاتيـ في كؿ لحظة يذكركف فييا اهلل  ،أىؿ الذكر كاإلنابة الخكؼ مع الرجاء،

 ،حتى يمقكا اهلل كىك راضو  ،ما يستطيعكنو مف األعماؿ الصالحةكيعممكف  ،ال يفتركف عف ذكره
                                                           

 . 6502، رقـ الحديث:  8/105البخارم، الرقاؽ /التكاضع ، ،صحيح البخارم(1) 
 .2272، رقـ الحديث: 91/ 3ير أجره،اإلجارة /مف استأجر أجيران فترؾ األج ،البخارم ،مصحيح البخار (2) 
ةي األي (3)  ، حيجَّ ًة، أىبيك عىٍبًد اهلًل ، تىيكى مالؾ بف أنس بف مالؾ، شىٍيخي اإًلٍسبلىـً  ،الذىبي، اإلسبلـ تاريخ،)ق 179: مَّ
 .(719/ 4ج

 . 253/ 13ج  ،البييقي شعب اإليماف،(4) 
 .12/ 2، المناكم القاىرم ، جيض القديرف (5)
، رقـ الحديث:  89/ 8البخارم، الرقاؽ / كف في الدنيا كأنؾ غريب أك عابر سبيؿ ،  ،صحيح البخارم (6)

6416 . 
 . 2956 ، رقـ الحديث:2272/ 4، الزىد كالرقائؽ ،مسمـ ،صحيح مسمـ (7)
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 قبؿ شبابؾ: خمس قبؿ خمسان  ] اغتنـ:يعظو كىك لرجؿ قاؿ النبي أف  ف عباسفعف اب ،عنيـ
ثـ يبيف  (1)،مكتؾ [ قبؿ كحياتؾ شغمؾ، قبؿ كفراغؾ فقرؾ، قبؿ كغناءؾ سقمؾ، قبؿ كصحتؾ ىرمؾ،
خبلؽ كحسف المعاممة ليست كحدىا المنجية إف لـ تقترف باأل ،الصبلة كالصدقة كالصياـ بأفَّ  النبي 

كفى قاؿ  النبي أفَّ  عف أبي ىريرة ففي الحديث  ،مع الناس ؟ مىفً  : ]أىتىٍدري  الميٍفًمسي : قىاليكا اٍلميٍفًمسي
ـى  الى  مىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًفينىا مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  مىتىاعى، كىالى  لىوي  ًدٍرىى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  أيمًَّتي ًمفٍ  الميٍفًمسي : كى
ًتوً  الًقيىامىةً  يىٍكـى  يىٍأًتي مىفٍ  الى ًصيىاًموً  ًبصى زىكىاًتًو، كى يىٍأًتي كى قىذىؼى  ىىذىا شىتىـى  قىدٍ  كى سىفىؾى  ىىذىا، مىاؿى  كىأىكىؿى  ىىذىا، كى  كى
ـى  رىبى  ىىذىا، دى ضى سىنىاًتًو، ًمفٍ  ىىذىا فىيىٍقتىصُّ  فىيىٍقعيدي  ىىذىا كى سىنىاًتًو، ًمفٍ  كىىىذىا حى سىنىاتي  فىًنيىتٍ  فىًإفٍ  حى  أىفٍ  قىٍبؿى  وي حى

مىٍيوً  مىا ييٍقتىٌص  طىايىا ًمفى  عى طىايىاىيـٍ  ًمفٍ  أيًخذى  الخى مىٍيوً  فىطيًرحى  خى (2) النَّاًر[ ًفي طيًرحى  ثيَـّ  عى
  . 

 :اجتناب المعاصي  :ابعان ر 

فَّ  خبلصان هلل  ،أكلي األلباب إذ يتزكدكف بالطاعات محبة كا  يـ يجتنبكف المعاصي خكفان فإنَّ  ،كا 
الطاغكت كالذم مف معناه الشيطاف الذم يكسكس لئلنساف بالمعاصي  فمما اجتنبكا  كخشية منو

 ﴿: يـ قد اجتنبكا المعاصي كبيرىا كصغيرىا فيقكؿ اهلل فإنَّ             

                    ﴾ [17 :لزمرا] ،  نيى النبيكما   في

ٍبدي الحديث الذم يركيو  قَّرىاًت الذُّنيكًب، ] :قىاؿى   ، أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو  عى ميحى ـٍ كى ًإيَّاكي
تَّى ييٍيًمٍكنىوي  ًؿ حى مىى الرَّجي مف أكلي كمف بعدىـ  ،كىذا حاؿ صحابة رسكؿ اهلل (3)[ فىًإنَّييفَّ يىٍجتىًمٍعفى عى

 األلباب .

 :محبة الناس  :ان خامس

 ذلؾ أكرث ،متذلميف لو بالدعاء ،داكمكا عمى الطاعات لٌما كاف أكلك األلباب ىـ أىؿ محبة اهلل كذكره ،

ٍيرىة ،محبة اهلل  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   فعىٍف أىًبي ىيرى ٍبًدم ]:: ًإفَّ المَّوى قىاؿى ، قىاؿى مىا يىزىاؿي عى  رَّبي يىتىقى  كى

                                                           

 .7846، رقـ الحديث: 341/ 4لرقاؽ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، األدب /ا (1)
، رقـ 613/ 4سنف الترمذم، الترمذم، صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع /ما جاء في شأف الحساب كالقصاص،  (2)

 .(417/ 6،جحباف ابف صحيح عمى الحساف التعميقات صححو األلباني، ،، تحقيؽ: شاكر2418الحديث: 
 ،3818، رقـ الحديث: 367/ 6د عبد اهلل بف مسعكد ، سن/مأحمد، مسند المكثريف مف الصحابة ،مسند أحمد (3)
 .523/ 1،ج كزيادتو الصغير الجامع صحيحو األلباني حسن
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تَّى أيًحبَّوي   . (1) [ ...ًإلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ حى

بَّ  ًإذىا ٍيرىةى  ،ًجٍبًريؿى  نىادىل العىٍبدى  المَّوي  أىحى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   فعىٍف أىًبي ىيرى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  ]: ، قىاؿى
، فىييًحبُّوي  فىأىٍحًبٍبوي، فيالىننا  أىٍىؿي  فىييًحبُّوي  فىأىًحبُّكهي، فيالىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : السَّمىاءً  أىٍىؿً  ًفي ًجٍبًريؿي  فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي

عي  ثيَـّ  السَّمىاًء، (2) [ األىٍرضً  ًفي القىبيكؿي  لىوي  ييكضى
 . 

أحببتيـ لكـر طباعيـ كحسف  ،كما أٌنؾ إف عاممتيـ ،فيحبيـ كؿ الناس ،اهلل إلى الخمؽفيقع الحب مف 
 أخبلقيـ .

 :األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر :سان ساد

فيـ أىؿ عقكؿ نٌيرة كصفات متميزة كعبلقات  ،قد تبٌيف لنا أٌف أكلي األلباب ليسكا كغيرىـ مف الناس
فيـ يتخالطكف  ،فنرل المبادرة كاإليجابية ،أك حتى في صفاتيـ الشخصية ،الناس أك مع ،مبيرة مع اهلل
صفكا مف صفات مٌيزتيـ عف نجدىـ محبكبيف لما ات ،التمٌيزك  ،بالتأثير ،ع المحيط بيـمع المجتم
 يـ البد آمركف بالمعركؼ كناىكف عف المنكر .لذلؾ فإنَّ  ،اآلخريف

  الناس، إلى كاإلحساف إليو، كالتقرب اهلل، طاعة مف عرؼ ما لكؿ جامع اسـ :فالمعركؼ ىك

(3) .كالمقبحات المحسنات مف عنو كنيى ،الشرع إليو ندب ما ككؿ
  

( 4). كعقبلن  ،ما عرؼ قبحو شرعان  :كالمنكر ىك
 

كاف األمر الرباني بأف البد أف يككف في المجتمع فئة يأمركف  ،القائميف عمى األمر بالمعركؼ قمة كألفَّ 
: ﴿في قكلو  ،لمعركؼ فيصمحكف المجتمع مف الخبثبا            

                             ﴾ ا ، كلمَّ  104: عمراف آؿ

مدح اهلل أىؿ اإليماف بيذا  ،صفة مميزة ألىؿ اإليماف ،ف المنكركالنيي ع ،بالمعركؼأصبح األمر 
﴿ :الفعؿ قائبلن                       

                              

                                                           

 . 6502، رقـ الحديث: 105/  8صحيح البخارم، البخارم، الرقاؽ /التكاضع، (1)
 . 3209، رقـ الحديث:111/ 4صحيح البخارم، البخارم، بدء الخمؽ/ذكر المبلئكة ، (2)

 . 240/ 9العرب، ابف منظكر،جلساف (3) 
 . 971الكريـ الرحمف، السعدم، ص  تيسير(4) 
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                   ﴾ [71: التكبة]،  َّكالنيي عف  ،بالمعركؼ األمر فإف

اإليماف كالصدؽ يا ثمرة ألنَّ  ؛كلي األلباب أف يؤدكىاالبد عمى أمف أىـ األعماؿ التي كاف  ،المنكر
 نجد النبي  ؛مفبلح كالنجاة في الدنيا كاآلخرةاألمر بالمعركؼ ىك سبب ل كألفَّ  ؛كالعبلقات الطيبة

أمركا ر بالمعركؼ كمف عٌطمكا عقكليـ فمـ ييضرب لنا مثبلن يبيف فيو الفرؽ بيف أىؿ العقؿ باألم
 ، ا حدكد عمى القائـ ] مثؿ:عف النبي فعف النعماف بف بشير ،بمعركؼو كلـ ينيكا عف منكر

 فكاف أسفميا، كبعضيـ أعالىا، بعضيـ فأصاب،  سفينة عمى استيمكا قـك كمثؿ فييا، كالكاقع
 خرقا، نصيبنا في خرقنا أنا لك: فقالكا فكقيـ، فم عمى مركا الماء مف استقكا إذا أسفميا في الذيف
ف ،جميعان  ىمككا أرادكا، كما يترككىـ فإف. فكقنا مف نؤذ كلـ جميعان[  كنجكا نجكا أيدييـ عمى أخذكا كا 

في  ،كاألثر كالعمراف ،كالقرب مف الرحمف ،أكلي األلباب يطمعكف دائمان في الزيادة مف اإليماف فإفَّ  ،( 1)
ليحيكا حياة ىنيئة بالحب كالمجتمع  ؛جدىـ دائبيف في األمر يجعمكنو شغميـ الشاغؿن ،بني اإلنساف
 مف أجكر مثؿ األجر مف لو كاف ىدل إلى دعا ]مف :قاؿ النبي  أففعف أبي ىريرة الصالح ، 

 ال تبعو مف آثاـ مثؿ اإلثـ مف عميو كاف ضاللة إلى دعا كمف شيئا أجكرىـ مف ذلؾ ينقص ال تبعو
( 2) شيئان [ آثاميـ مف ذلؾ ينقص

 . 

 : الفصؿ خالصة

تعمؿ بكظائؼ  ،يـ ذكك عقكؿ مبيرةفإنَّ  ،لبابي األفي نياية ىذا الفصؿ نككف قد تبٌينا حقيقة أكل
تبحث  كال تقؼ أفياميـ عندىا بؿ ،، فيـ الذيف تمٌيزت عقكليـ بسرعة الفيـ كالتفكر في آالء اهللمتعددة

لتصدر  ؛ثـ ترتقي ،مى الحقائؽ العظيمة فتعتبر كتؤمفتستدؿ بيا عثـ  ،عٌما كراء اآليات مف حقائؽ
 ثـ تنطمؽ لتقكيـ المجتمع مف بعدىا . ،اآليات كتقكـ بتقكيـ ذاتيا كفؽ ،األحكاـ

كقبؿ  ،كالحكمة ،لتمييز بيف الحؽ كالباطؿكسرعة ا ،كالرؤية الشاممة ،ز أسمكب تفكيرىـ باإلبداعيٌ ثـ تم
فيـ الذيف يخشكنو  ،مما جعؿ عبلقاتيـ مميزة مع اهلل ،قة الكاممة باهلل كؿ ذلؾ تمٌيز تفكيرىـ بالث

ثميف بأكامره تعالى، منيبيف ممت ،يميف لمصبلة قانتيف هلل مق ،كقعكدان  فيذكركنو قيامان  ،حؽ خشيتو
 صابريف عمى ما يجدكف مف ألكاء . ،إليو

                                                           

 . 2493، رقـ الحديث: 139/ 3في القسمة كاالستياـ فيو، صحيح البخارم، البخارم، الشركة /ىؿ يقرع (1)
، رقـ الحديث: 2060/  4سيئة كمف دعا إلى ىدل ، صحيح مسمـ، مسمـ ،العمـ /مف سف سنة حسنة أك (2) 

2674 . 
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أىؿ  ،أىؿ الصدؽ كاإلخاء ،كفاءفيـ أىؿ الرحمة كال ،ر لنا سمكىـ في عبلقتيـ مع الناسثـ يظي
فَّ  ،فبل يخافكف في اهلل لكمة الئـ ،يقابمكف اإلساءة باإلحسافرحاـ؛ اإلنفاؽ كصمة األ مف أىـ ما نجده  كا 

صيف هلل إخبلصان ال نجدىـ مخم ،مف كؿ ذلؾ مف الصفات مف ثمرات عمييـ في نفكسيـ كمعامبلتيـ
مغتنميف ألكقاتيـ، آمريف بالمعركؼ ناىيف عف  آلخرة،راغبيف في ا ،زاىديف في الدنيايشابيو إخبلص، 

 يجدكف أثر محبة الناس ليـ مف محبة اهلل إياىـ . ،المنكر
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 الفصؿ الثاني

 في القرآف الكريـأكلي األلباب كجزاء  خطاب

 
 -كيتككف مف مبحثيف:

 خطاب أكلي األلباب في القرآف الكريـ.المبحث األكؿ: 

 جزاء أكلي األلباب في القرآف الكريـ. :المبحث الثاني
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 المبحث األكؿ 

 خطاب أكلي األلباب في القرآف الكريـ

 
 -:ثالثة مطالب كيشتمؿ عمى

 .خطاب اهلل ألكلي األلباب المطمب األكؿ: 

 .  األلباب مع اهلل خطاب أكلي : المطمب الثاني   

 خطاب أكلي األلباب. دالالت كآثار: لثالمطمب الثا
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خطاب مف اهلل ألكلي  :األلباب نجد أف الخطاب فييا قسماف ظر إلى اآليات التي ذكر فييا أكلكبالن
  .كخطاب مف أكلي األلباب هلل  ،األلباب

 المطمب األكؿ

 -كفيو: خطاب ا ألكلي األلباب 

 -ألكلي األلباب : أكالن: خطاب أمر كتكميؼ

 :التزكد بالتقكل .1

:  ﴿قكلو ،كمف خطاب أكلي األلباب            ﴾ [البقرة :

عممكا كا (2)،كفييا التزكد لسفر الدنيا بالطعاـ، كالتزكد لسفر اآلخرة بالتقكل ،(1)يتزكدكا فأمركا بأفَّ "،[197
(3)،خير الزاد لآلخرة ىك التقكل بأفَّ 

، كاإلعراض عف ؿ الصالحةاألعما لقياـحث عمى تقكل اهلل كا كىي 
ىي : "بأنيا كلقد عرفيا اإلماـ عمي  ،فإف خير الزاد التقكل(4)،سكل ما يتكصؿ بو إلي اآلخرة، الدنيا

"  ابأني تكقد عيرّْف ،(5)"الخكؼ مف الجميؿ، كالعمؿ بالتنزيؿ، كالقناعة بالقميؿ، كاالستعداد ليكـ الرحيؿ
 .( 6)ر" يكفكيشكر فبل ،كيذكر فبل ينسى ،أف يطاع فبل يعصى

كأعبلىا: االستطراد في  ،ثـ صغائرىا ،شرؾ، ثـ البدع، ثـ كبائر الذنكباتقاء ال :كالتقكل مراتب أدناىا
ـٍ ] :أنس بف مالؾ قاؿ ،كىذا نيج الصحابة الكراـ ،مباحات مخافة الكقكع في المحرماتال ًإنَّكي

ـٍ ًمفى ال ، ًىيى أىدىؽُّ ًفي أىٍعييًنكي ٍيًد النًَّبيّْ لىتىٍعمىميكفى أىٍعمىاالن مىى عى مَّى شَّعىًر، ًإٍف كينَّا لىنىعيدُّىىا عى مىٍيًو  صى اي عى
ـى ًمفى الميكًبقىاتً  مَّ سى (7)[ كى

  . 
فَّ   محبة اهلل كخشيتو مع االستشعار بالمراقبة الدائمة . :ما يعيف عمى ذلؾ ىك كا 

                                                           

عرابو، الزجاج، ج (1)  .271/ 1معاني القرآف كا 
، السمرقندم، ج(2)   ، بتصرؼ.133/ 1بحر العمـك
 .92/ 2: تأكيبلت أىؿ السنة، الماتريدم، جانظر (3)
 .418/ 1ج ،اغب األصفياني، الراغب األصفيانيتفسير الر  (4)
 ،421/ 1عادؿ عبد المكجكد، كغيره ،ج ، محمد الشامي، تحقيؽ:العباد خير سيرة في كالرشاد اليدل سبؿ  (5)

 . 546/ 1ج شحاتة صقر، دليؿ الكاعظ إلى أدلة المكاعظ،
 . 262المطمب الحميد في بياف مقاصد التكحيد، التميمي، ص  (6)

 . 6492، رقـ الحديث : 103/ 8صحيح البخارم، البخارم، الرقاؽ /ما يتقي مف محقرات الذنكب، (7) 
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 :االعتبار .2

:﴿  اهلل  كؿيق               ﴾ [ : 111يكسؼ]أم قد كاف  ؛

 أك في قصة يكسؼ (2) ،ة في قصص السابقيف مف األنبياء كأقكاميـتحققم(1)لكـ يا أكلي األلباب عبرة 
 كمف الحصير  ،حيث نقؿ مف غاية الحب إلى غيابة الجب "كيؼ انتقؿ مفعبرة لكـ  ،خاصة

 .(3)" كنياية المكر كخامة كندامة ،مةفصارت عاقبة الصبر سبلمة ككرا ،إلى السرير

 : القياـ باألحكاـ .3

:﴿ اهلل  كؿيق                     ﴾ [: 179البقرة]؛ 
 ية كالتكاليؼلدعكتيـ إلى إقامة الحدكد الشرع ؛في اآلية خطاب ألكلي األلباب أصحاب العقكؿ النٌيرة

كىذا  ،وة لممجتمع كرخائو كسعادتو كصفائفي إقامة ىذه الحدكد حيا ذلؾ أفَّ  ،(4)اإلليية في المجتمع
أقامكا ىذه الحدكد عـٌ العدؿ كاألماف في  فإفَّ  ،يـ صفكة المجتمع كخاصتوألنَّ ؛ ط بيـمنك 

فيككف نافيان  ،يوخاؼ مف إقامة الحد عم ،كضع الشارع ليا حدان  ،،فإف مف أراد ارتكاب جريمة(5)المجتمع
ـرلو عف ىذا ا كنتـ يا  إف أملعمكـ تتقكف؛  :بقكلو ثـ يعقب اهلل  ،عندىا يعيـ األمف كاألماف ،لجي

ف كاف  فأقيمكا ىذه الحدكد ، أكلي األلباب تتقكف اهلل ،  ،قمت الجرائـ ؛ريبٍّيى عمى تقكل اهلل المجتمع  كا 
ت الجرائـ معدكدة ككاف صاحبيا ىك الذم يأتي مقران إذ كان ،كىذا ما نراه جميان في عيد النبي  (6)

مجتمعان فيو ىذا الحاؿ ىك مجتمع صاؼو أقيـ العدؿ فيو فأمف  فإفَّ  ،ريمتو راغبان بأف يقاـ عميو الحدبج
(7)الناس كسعدكا 

 . 

 : لفت األنظار لمظكاىر الفمكية كسنة االختالؼ .4

:﴿  اهلل  كؿيق                      

                                                           

 . 313/ 16الطبرم، تحقيؽ: شاكر،ج: جامع البياف، انظر (1)
 .179/ 3: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،البيضاكم،جانظر(2) 
 .139/ 2ج ،التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي مدارؾ(3) 
 . 381/ 3: جامع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكر، جانظر (4)
 . 484/ 8: التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب،جانظر (5)
 . 166/ 1،جقطب: في ظبلؿ القرآف، انظر (6)
 . 540/ 1: زىرة التفاسير، أبي زىرة ،جانظر (7)
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    ﴾ [ : 190آؿ عمراف] في ىذه اآلية دعكة ألكلي األلباب إلى التفكر في ممككت السماكات ؛

يا ألنَّ  ؛اختبلؼ الميؿ كالنيار :الظكاىر الفمكية كالتي مف أىميا كخٌصيا بدعكة إلى التفكر في ،كاألرض
ائبة في كؿ يـك فيجيء ىذا ثـ يذىب كيمحقو اآلخر اتباعان ال يتأخر أحدىما عف ظاىرة د
ه الدعكة خيٌص بيا كىذ ،(2)" كتارة يأخذ ىذا مف ىذا ثـ يتقارضاف ،فيطكؿ ىذا كيقصر ذاؾ"(1)،اآلخر
 ، هللؽ الكحدانية كاأللكىية يـ أىؿ إلدراؾ ما فييا مف حقائألنَّ  ؛أصحاب العقكؿ النيرة ،األلباب كأكل

كالتي ىي دكراف الشمس حكؿ  ،كما فييا مف حقيقة عممية ال يستطيع فيميا إال أىؿ العمـ كالدراية
ة مف كما ليذه الحقائؽ  العممي ،كدكراف األرض حكؿ الشمس كسرعة األرض في دكرانيا ،نفسيا

ؿ الميؿ لف إف طاف ؛كفي النيار الجد كالعمؿ ،الميؿ السككف كالراحة فيف ؛تأثيرات عمى حياة اإلنساف
ف طاؿ النيار  ،يستطيع االنساف العمؿ الميؿ كازف بيف لذلؾ  ؛لف يجد الراحة كفييما كدر لحياتوكا 

 الطكؿ كالقصر . فيكالنيار 

ير ىذه الظاىرة عمى النبات ، كال ننسى تأثفالسنيف ،فاألياـ ،كما كأعانت اإلنساف عمى حساب الساعات
كىذا الفارؽ بيف نباتات الصيؼ  ،كمنيا ما يحتاج إلى نكر أطكؿ ،يمةما يحتاج إلى ظممة طك  :فمنيا

 .كنباتات الشتاء 

كىكذا لباقي  ،في النيار كمنيا ما ال ينشط إال ،إال في الميؿ طما ال ينش: كعمى الحيكاف فمنيا
ساف في ىذا أفبل يتفكر اإلن ،عمى حياة اإلنساف الميؿ كالنيار ارة دائبة باختبلؼيا حياة دكٌ كأنَّ  ،الكائنات

كيسألو سبحانو أف يفتح لو مف العمـ ما كسع مف  ،دان ليسبح خالقو كيكحده كيظؿ لو عاب ؛الخمؽ المبدىع 
(3) ؟الخمؽ

 . 

 -:خطاب مدح كثناء  :ثانيان 

 : ةقد امتدح أكلي األلباب بصفات عديدة في مكاضع ثبلث اهلل  نجد أفَّ 

 

 
                                                           

 ، بتصرؼ .162/ 1ج ،تفسير السمعاني، السمعاني(1) 
 . 474/ 1تحقيؽ: سبلمة،ج  ،تفسير ابف كثير، ابف كثير (2)

االعجاز العممي، آية اختبلؼ الميؿ كالنيار في ضكء عمـك الفضاء،  نجاة العبيدم، مكسكعة (3) 
 .2011/يكنيك/25
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 :حيث يقكؿ اهلل ،كر كذكر اهلل في كؿ األكقاتيـ أىؿ التفامتدحيـ بأنَّ  :في سكرة آؿ عمراف .1
﴿                           

                         ﴾ [: 191آؿ عمراف] .  

 ،كأىؿ الصمة ،كأىؿ الكفاء بالعيد ،قاـ الصبلة، كأيـ أىؿ العمـ كالخشيةامتدحيـ بأنَّ في سكرة الرعد:  .2
 كىـ أىؿ مقابمة اإلساءة باإلحساف .، كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، كأىؿ الصبر

:﴿  يقكؿ اهلل                                  

                               

                                

                                

            ﴾ [ :22-19الرعد] . 

يتصفكف بحسف  ،ف إليوالمنيبك  ،، العابدكف هلليـ أىؿ اجتناب المعاصيمتدحيـ بأنَّ ا :كفي سكرة الزمر .3
 االستماع كسرعة االتباع .

:﴿ يقكؿ اهلل                            

                                       

        ﴾ [: 18-17الزمر]. 

 المطمب الثاني

 كفيو : األلباب مع ا  خطاب أكلي

يـ يعممكف ككأنَّ  ، نرل أف الخطاب في مجممو دعاء هلل لباب مع اهلل بالنظر إلى خطاب أكلي األ
 كفيما يمي نيبٌيف اآلداب التي تمٌيز بيا أكلك األلباب في دعائيـ . ،الناس أدب الدعاء مع اهلل 
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 :حضكر القمب  :أكالن 

: ﴿ يقكؿ اهلل                      ﴾ [: 191آؿ عمراف]ا لمَّ  ؛

 ،أال كىي التفكر ؛خاصة عبادة العقؿكتميزكا بعبادتيـ  ،في كؿ أحكاليـ تميز أكلك األلباب بذكرىـ هلل 
شاعريف بمذة العبادة كالقرب  ،لمسة الحب كالخشية تبلمس قمكب أكلي األلباب، خاضعيف هلل  نجد أفَّ 
"  أركاحيـ كزغردة قمكبيـ، بنبضات معو، فيتناغمكف " (1)مف اهلل 

(2)
  . 

ففي  ،المرء ربو كقمبو الهو عنو سبحانوفبل يجكز أف يدعك  ،عٌممنا إياه النبي  مع اهلل  كىذا أدبه 
:] ادعكا ا كأنتـ مكقنكف باإلجابة، كاعممكا أف ا ال يقبؿ  يقكؿقاؿ:  عف أبي ىريرة الحديث 

( 3) دعاء مف قمب غافؿ اله [
. 

 : افتتاح الدعاء بالتسبيح   :ثانيان 

: ﴿  يقكؿ اهلل                    ﴾ [ 191:آؿ عمراف] ؛ 

ما جعؿ  ،قة الخمؽ كعظـ الخالؽنت ليـ حقيتبيَّ  ،كفي ابداعو ،ا تفٌكر أكلك األلباب في خمؽ اهلل لمَّ 
ما خمقتو لحكمة إنَّ  ،ا خمقت ىذا الخمؽ عبثان ك فراغان ربنا م ،كجمة منو خاشعة هلل  قمكبيـ حاضرة

 ﴿،(4)عبثنا  شيئنا فعؿي أف مف ول كفيو تنزيوه ، فيذا بدء بالدعاء بالثناء عمى اهلل  ،بالغة   ﴾"يا 

رحمنا برحمتؾ كقنا ا (5)،"كالعبث كالعيب النقائص عف منزه ىك مف يا كالعدؿ بالحؽ الخمؽ خمؽ مف
 .عذابؾ

لى ىذا يدعكنا النبي   الىةي  حيث قاؿ كا  مَّى :] ًإذىاعيبىٍيدو  ٍبفي  في الحديث الذم يركيو فىضى ـٍ  صى ديكي  أىحى
مىٍيًو، كىالثَّنىاءً  المَّوً  يدً مجً ًبتى  فىٍميىٍبدىأٍ  ؿّْ  ثيَـّ  عى مىى ًلييصى مَّى النًَّبيّْ  عى مىٍيوً  المَّوي  صى ، عى ـى مَّ سى  شىاءى [ ًبمىا بىٍعدي  لىيىدىعي  ثيَـّ  كى

 .دكف أف يستيؿ بذكر اهلل كتسبيحودعا  كما لـ يرد أف النبي  ،(6)

                                                           

 . 546/ 1،ج قطب: في ظبلؿ القرآف، انظر (1)
 . 672/ 2التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب، ج (2)
، رقـ الحديث:  670/ 1 ،لتكبير كالتيميؿ كالتسبيح كالذكرالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، الدعاء كا (3)

 ، حسف .1817
 ، بتصرؼ .476/  7الطبرم، تحقيؽ: شاكر، ج جامع البياف، (4)
 . 18/ 2تفسير ابف كثير، ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة، ج (5)
مىى ا (6) ًة عى بلى ٍأميكره ًبالصَّ لنًَّبيّْ اٍلميٍصطىفىى، صحيح ابف حباف، ابف حباف، صفة الصبلة / ًذٍكري اٍلبىيىاًف ًبأىفَّ اٍلمىٍرءى مى
 .األلباني، صححو 1960 :، رقـ الحديث290/ 5
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 :إلى ا  اظيار االفتقار :ثالثان 

: ﴿  يقكؿ اهلل                           ﴾ [ آؿ

 لى اهللافتقارىـ إ بإظيارىذه المرة يبدؤكف  كلكف ،األلباب بدعائيـ هلل  أكلك يستمر ؛[192 :عمراف
، الظالميف  فإفَّ  ،بأف ييدخمكا النار (2)،كمف الخزم باإلىانة كاإلذالؿ ،منو(1)كخكفيـ مف عذابو كحيائيـ

ا اخترتو ليـ صر ليـ  لمليس ليـ مف مجير كال نا ،كالذنكب (3)ظممكا أنفسيـ بارتكابيـ المعاصيالذيف 
 (5 )كفيو إظيار لخضكعيـ كافتقارىـ كعبكديتيـ هلل (4)،مف عذاب

. 
  ﴿ : عنو، فيما يحكيو اهلل  كمنيـ نبي اهلل مكسى، كىذا األدب ىك أدب األنبياء مع اهلل 

            ﴾ [24 :القصص ] َّهلل ظيار افتقار العبدا  ؿ ك في التذل فإف ،  أدب

 .مع اهلل كسبب لئلجابة

 :التقرب بأفضؿ األعماؿ :بعان را

: ﴿  يقكؿ اهلل                        ﴾ [: آؿ عمراف 

عماؿ ، يتقربكف إلى اهلل بأصدؽ كأخمص األ تقارىـ هلل بعد ما أظير أكلك األلباب مف تذلميـ كاف ؛[193
أك  ،قد يككف النبي محمد  :كالمنادم ،نا سمعنا مناديان بنا إنَّ فيقكلكف ر  ،التي ىي سبب إلجابة الدعاء

(6) ،"فصدقنا بذلؾ يا ربنا" ،مف التابعيف كأتباع التابعيف خاصة إف كانكا فيما بعد عيد النبي  ،القرآف
 

،لدعكة الحؽ كاستجبنا
(7)

(8)فأكرمنا بتصديقنا ما كعدتنا عمى رسمؾ ؛مخمصيف لؾ 
ففي ىذا القكؿ تقرب إلى  

آتنا ما كعدتنا  ،كبصدقنا في عبادتؾ ،إلجابة لمداعييـ يقكلكف ربنا بإخبلصنا باككأنَّ  ،اهلل بأخمص األعماؿ
 عمى رسمؾ .

                                                           

 . 546/  1،ج  قطب: في ظبلؿ القرآف، انظر (1)
 بتصرؼ . ،333/ 1معاني التنزيؿ، الخازف ،ج لباب التأكيؿ في(2) 
 . 479/ 7ج ،الطبرم، تحقيؽ: شاكر ،انظر: جامع البياف(3) 
 . 18/ 2، تحقيؽ: سبلمة ،جانظر: تفسير ابف كثير، ابف كثير(4) 
 ، بتصرؼ  . 334/ 1الخازف،ج ،زيؿلباب التأكيؿ في معاني التن (5)

 479/ 7ج ،امع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكرج(6) 
 18/ 2: تفسير ابف كثير، ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة ،جانظر (7)
 ، بتصرؼ.334/ 1لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف ،ج (8)
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، بضرب مثؿ في قصة الرجاؿ إليو النبي  دعانا ،إلى اهلل سببان في إجابة الدعاء ا كاف التقربكلمَّ 
ـٍ  ]:قاؿ  ،الرسكؿ  أفَّ  فعف ابف عمر  ،الثبلثة ابىيي ، ًإٍذ أىصى ـٍ يىٍمشيكفى بىٍينىمىا ثىالىثىةي نىفىرو ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي

: ًإنَّوي كى  ـٍ ًلبىٍعضو يي ، فىقىاؿى بىٍعضي ـٍ مىٍيًي ٍكا ًإلىى غىارو فىاٍنطىبىؽى عى ، فىأىكى ٍدؽي، مىطىره ـٍ ًإالَّ الصّْ المًَّو يىا ىىؤيالىًء، الى ييٍنًجيكي
َـّ ًإٍف كيٍنتى تى  : المَّيي ـٍ دىؽى ًفيًو، فىقىاؿى كىاًحده ًمٍنيي ـي أىنَّوي قىٍد صى ـٍ ًبمىا يىٍعمى ؿو ًمٍنكي ـي أىنَّوي كىافى ًلي أىًجيره فىميىٍدعي كيؿُّ رىجي ٍعمى

، فىذى  زٍّ ؽو ًمٍف أىري مىى فىرى ًمؿى ًلي عى ارى ًمٍف أىٍمرًًه أىنّْي عى رىٍعتيوي، فىصى ًؽ فىزى تىرىكىوي، كىأىنّْي عىمىٍدتي ًإلىى ذىًلؾى الفىرى ىىبى كى
ٍيتي ًمٍنوي بىقىرنا، كىأىنَّوي أىتىاًني يىٍطميبي أىٍجرىهي، فىقيٍمتي لىوي: اٍعًمٍد ًإلىى ًتٍمؾى البىقىًر فىسيٍقيىا، فىقى  اؿى ًلي: ًإنَّمىا ًلي اٍشتىرى

ًؽ فىسىاقىيىا، فىًإٍف كيٍنتى  ًعٍندىؾى  ، فىقيٍمتي لىوي: اٍعًمٍد ًإلىى ًتٍمؾى البىقىًر، فىًإنَّيىا ًمٍف ذىًلؾى الفىرى زٍّ ؽه ًمٍف أىري ـي أىنّْي  فىرى تىٍعمى
ٍخرىةي  ـي الصَّ ٍنيي ٍت عى نَّا، فىاٍنسىاحى ٍشيىًتؾى فىفىرٍّْج عى (1) [ فىعىٍمتي ذىًلؾى ًمٍف خى

. 

 : مف ا عدطمب إنجاز الك  :خامسان 

: ﴿  يقكؿ اهلل                               

    ﴾ [: 194 آؿ عمراف]كالتقرب  ،كذكر االفتقار مع التذلؿ هلل ،بعد ما استيمكا بو مف دعاء بالتسبيح ؛

فيقكلكف يا ربنا أعطنا كآتنا ، بالطمب راجيف اإلجابة كاثقيف بياتقدمكا ىنا  دؽ األعماؿ،إليو بأخمص كأص
 ،في األرض كأف يمكف ليـ ،(3)، بأف يحفظ عمييـ أسباب انجاز الميعاد( 2) ما كعدت عمى ألسنة رسمؾ

( 4) كأف ينصرىـ عمى أعدائو أعداء الديف
. 

 . اني )جزاء أكلي األلباب(ىذا الكعد في المبحث الث تفصيؿ كسيأتي بياف

 المطمب الثالث

 -كفيو : خطاب ا ألكلي األلباب آثاردالالت ك 

 -: أكالن: داللة خطاب ا ألكلي األلباب
 

 : نقد العقؿ النفعي .1

                                                           

 . 3465رقـ الحديث: ،  172/ 4صحيح البخارم، البخارم، أحاديث األنبياء/حديث الغار، (1)
 ، بتصرؼ .483/ 7ج  ،امع البياف، الطبرم، تحقيؽ: شاكرج (2)

 ، بتصرؼ.334/ 1لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ج(3) 
 . 18/ 2ف كثير، تحقيؽ : سبلمة ،ج: تفسير ابف كثير، ابانظر (4)
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: ﴿  يقكؿ اهلل                               

                                   

               ﴾ [7: عمراف آؿ ]الحياة رضيت ب كفيو نقد لمعقكؿ النفعية التي ؛

ا لمصمحتيا الدنيكية سكاء إمَّ  ،؛ لمصمحتيا الشخصيةكركنت إلييا كرغبت فييا ،الدنيا دكف اآلخرة
ٌية يمككف أعناؽ نٍ فراحكا ألجؿ ىذه المصمحة الدُّ  ،(1)باتباع الناس ليـ ـأكانت لتمذذىـ بافتتاف الناس أ

(2)دعةاآليات كيؤكلكنيا عمى النحك الذم ترتضيو آراؤىـ كعقائدىـ المبت
 ؛أك لتشكيؾ الناس في دينيـ 

لذلؾ جاءت ىذه اآلية  ،(3)قد مالكا عف الحؽ ميبلن بعيدان  كما فعمكه إال ألجؿ دنيا فانية؛ فبيذا الفعؿ 
أمثاؿ ىؤالء  النبي  ـٌ كما ذى  ،كلتعميـ أكلي األلباب أف ال يككنكا مف أمثاليـ ،لنقد ىذا العقؿ الزائغ

ٍبدي  تىًعسى  :]قكلو عف النبي  ،حيث ركل أبك ىريرة  كل،النفعييف مف أىؿ الدنيا كالي  الدّْينىاًر، عى
ٍبدي  ، كىعى ٍبدي  الدٍّْرىىـً ًة، كىعى ًميصى ، أيٍعًطيى  ًإفٍ  الخى فٍ  رىًضيى (4)سىًخطى [  ييٍعطى  لىـٍ  كىاً 

 . 

 :نقد العقؿ "المستسمـ الٌتبعي" .2

: ﴿  يقكؿ اهلل                              

       ﴾ [: 19 الرعد]الذم يرضى بالمككث في ىذه  ،ية ينقد العقؿ المستسمـ كفي ىذه اآل ؛

فيك  ،يبقى عمى آراء الجاىمية كالضبلؿ ،ب التطكر كالرقي الفكرم كالحضارمكال يح ،الحياة الدنيا
يبقى مستسممان متقكقعان  ،البصيرة ال ييتدم إلى رشد أبدان  أعمى فإفَّ  ،(5)ألعمى مف البصيرة ال البصركا

فيخنع كال يحاكؿ أف يسمع أك يتعمـ أك  ؛و قد ذـٌ األعمى الذم يستسمـ لعماهكال يبعد أنَّ  ،حكؿ نفسو
مثؿ مف سمع  ف ال يككنكفأمثاؿ ىؤالء المستسمميف ،رضي بحالو متكففان الناس قد ؛(6)يرتقي بذاتو

ككنكا منفتحيف عمى العالـ  :أكلي األلباب قائبلن ليـو يخاطب ككأنَّ  باليدل الفكرم فأعمؿ عقمو فاتبعو ،
كما ىك خير لكـ في  ،كلكف دائمان انظركا إلى األفضؿ ،ي مف الحياةنً نيقادان في الديف ال ترضكف بالدَّ  ،

 دنياكـ كآخرتكـ .

                                                           

 .413/  2: تفسير الراغب األصفياني، الراغب األصفياني ، جانظر(1) 
 . 6/ 2: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، جانظر (2)

 . 237/ 1: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي،جانظر(3) 
 . 2886، رقـ الحديث: 34/ 4صحيح البخارم، البخارم، الجياد كالسير /الحراسة كالغزك في سبيؿ اهلل، (4)
 ، بتصرؼ .14/ 3لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ج (5)
 . 2075/ 4، جقطب: في ظبلؿ القرآف، انظر (6)



 
 
 

 
87 

 

 نقد العقؿ المجادؿ: .3

: ﴿    قكؿ اهللي                      

          ﴾ [: 100المائدة]جادؿ ا في ىذه اآلية فنراه ينقد العقؿ المأمَّ  ؛

 ،(1)فيك يجادؿ ألجؿ الجداؿ  ،لك تبينت لو كؿ دالئؿ الحؽحتى ك  ،المصر عمى الخبث كعمى الكفر
لى أكلي فيك يكجو ا ،فبل حقان اتبع كال باطبلن أثبت  بأالٌ  أخرل  األلباب تارةلخطاب إلى النبي تارة كا 

ف كثر مع طيبة خبثيـ ال يستكم أب فإفَّ  ،(2)كالمجادليف بغير حؽ مف الكفاريغرىـ كثرة العصاة،  دان كا 
ف ق الجداؿ  فإفَّ  ،ـ لترؾ الجداؿ فيما ال منفعة فيوكفييا دعكة لي ،كما عند اهلل خير لؤلبرار ،ؿالحؽ كا 

(3)أم حاؿ مف األحكاؿ بممؤمف لغاية ليس ب
 . 

 : مدح العقؿ الكاعي .4

 ،الخالؽ فيستدلكف عمى كحدانية ،يـ يتفكركف في الخمؽألنَّ  ؛كىذا ما يتجمى في مدح اهلل ألكلي األلباب

: ﴿ يقكؿ اهلل                        

          ﴾ [: 191 آؿ عمراف]المدركة لما  ،ففييا مدح لمعقكؿ الكاعية ؛

(5)الفاىمة لحقيقة الكجكد (4)،حكليا
  .، مستشعرة بعظمتو (6)المستدلة بيذا الخمؽ عمى الخالؽ،  

 -ألكلي األلباب : الخطاب اإلليي آثارثانيان: 
 :مف أكلي األلباب  عمى الفردآثار الخطاب اإلليي  .1

نَّو خير زاد في ىذه  الدنيا إفَّ الفرد مف أكلي األلباب إذا طبؽ ما أمر بو الشارع مف التزكد بالتقكل، كا 

جبلالن لما عرؼ مف  ؛نجده تاركان لمذنكب ،كخير زاد لسفر اآلخرة ، آثار التأمؿ في خكفان كخشية حبان كا 
كما يأتي عميو  ،يتأمؿ بقدرة القدير سبحانو في سنف االختبلؼ مما بيف المخمكقات ،ىذا الخمؽ الفسيح

                                                           

 . 96/ 11، تحقيؽ: شاكر،جانظر: جامع البياف، الطبرم (1)
 . 1216/ 4: تفسير ابف أبي حاتـ، ابف أبي حاتـ،جانظر (2)
 . 233/ 2: التفسير الكسيط، الكاحدم،جانظر (3)
 . 546/  1ج ،في ظبلؿ القرآف ،قطب :انظر (4)
 . 184/ 2تفسير ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة ،ج :ظران (5)

 . 54/ 2، جلتنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم: أنكار اانظر(6) 
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لو شاكران إياه  فبل بد أف يكحده متذلبلن  ،بدع كاحدمو حقيقة أف ال بد ليذا الخمؽ الكاسع مف ممً عٍ مف نفع يي 
قد يندر في  فيك نمكذج خاص ،ؼ السابقة في حقيقة أكلي األلبابمتصفان باألكصا ،نعـ عميوعمى ما أ

االنبي  قاؿ قاؿ: المجتمع، فعف عبد اهلل بف عمر   ًفييىا تىًجدي  تىكىادي  الى  الًمائىًة، كىاإًلًبؿً  النَّاسي  :]ًإنَّمى
 .    ( 1) [رىاًحمىةن 

 :عمى المجتمع آثار الخطاب اإلليي  .2

 ،حضارم ،قكم ،مترابط، متكاصؿ ،متفاعؿ، مجتمع ناجح، مجتمعان فيو أشخاص مف أكلي األلباب إفَّ 
ه كال يرضى فرض آراءات، يال يمكف أف يككف خانعان أك خاضعان لغيره مف المجتمع ،، مبدعمتعمـ

 :]قكلو النبي  عف بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً الفرد فيو لمكؿ كالكؿ فيو لمفرد مثميـ مثؿ ما ركل  ،باليزائـ
سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعى  ـٍ مىثىؿي اٍلجى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ى لىوي سىاًئري مى

مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي (2)،[اٍلجى
يي ذلؾ ما أكجده نتاج الخطاب اإلل ،فيك كجسد كاحد كمو ثقة كحب هلل 

كمقيمكف  أناس مؤثركف، كيسعكا إلعماره فيـ ،بأف يصمحكا المجتمع الذم ىـ فيو ،ألكلي األلباب
لذلؾ البد  ،باتخاذىـ قدكة كأسكة في المجتمع المجتمعات الء البد أف تسمكفبأمثاؿ ىؤ  ،لحدكد اهلل

التغيير إلى أف يككف في كؿ عصر مف أمثاؿ أكلي األلباب في المجتمعات حامميف راية اإلصبلح ك 
 األفضؿ .

 
 

  

                                                           

 . 6498، رقـ الحديث: 104/ 8، البخارم، الرقاؽ /رفع األمانة ،صحيح البخارم (1)
، رقـ الحديث: 4/1999، البر كالصمة كاآلداب /تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ ،مسمـ ،صحيح مسمـ (2)

2586 . 
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 المبحث الثاني

 جزاء أكلي األلباب في القرآف الكريـ

 
 الجزاء الدنيكم ألكلي األلباب.المطمب األكؿ: 

 الجزاء اآلخركم ألكلي األلباب.المطمب الثاني: 
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 المطمب األكؿ

 -كفيو : الجزاء الدنيكم ألكلي األلباب

 :اليداية لمحؽ  :أكالن 

:﴿  يقكؿ اهلل                            

             ﴾ [: 18الزمر]الذيف يستمعكف القكؿ الحؽ مف اهلل  إفَّ  ؛ ،

لنيرة الذيف أثنى عمييـ اهلل بعقكليـ أصحاب العقكؿ ا ،،أكلئؾ أىؿ اليداية كالرشد(1)فيتبعكنو
(2) ،المفرقة بيف الحؽ كالباطؿ

(3)فيداىـ اهلل إلى طريؽ الحؽ كالصكاب في الدنيا كاآلخرة  
 . 

العقكؿ النٌيرة في الحياة و جزاء ألصحاب فإنَّ  ،يؤتيو مف يشاء مف عباده ،كلٌما كاف اليدل ىدل اهلل 
﴿: حيث يقكؿ  ،ضاتوأف ييدييـ إلى طاعة اهلل كمر ب ،الدنيا              

              ﴾ [: 17الكيؼ]  ىداية قكـ كضع األسباب  اهلل إف أراد فإفَّ ؛

مع  فتمؾ حقيقة الكصاؿ ،ما بكشؼ اليقيفكا   ،إما باألدلة كالبراىيف كىذه حقيقة االستدالؿ ،ليدايتيـ
فبل عف اليدل،  أيًضؿٌ مف  فيك كمف يضمؿ (5)،ميتدم ىك مف ىداه اهلل إلى اليدلال فإفَّ   ،(4)اهلل

 .(6) و ىك الذم تكلَّى ىداية القكـ، كلكال ذلؾ لـ ييتدكاكىذا بياف أنَّ  ،كال إيماف ،كال عمـ ،عرفاف

  :ثانيان: التثبيت عمى الحؽ 

في  الحؽ يماف بو، فإنَّو يعد أىؿ اإليماف كالتقكل بالتثبيت عمىبعد أف ىدل اهلل أكلي األلباب إلى اإل
 :﴿ الحياة الدنيا إذ يقكؿ                         

                       ﴾ [27 :ابراىيـ ]اآلية كعد  في ؛

                                                           

 . 175/ 3النسفي، ج ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (1)
 . 219/ 2التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ابف جزم، ج (2)

 . 90/ 7تفسير ابف كثير، ابف كثير، تحقيؽ: سبلمة ، ج(3) 
 . 383/ 2، جالقشيرم ،لطائؼ اإلشارات :انظر(4) 
 . 340/ 2السمرقندم، ج ،بحر العمـك :انظر(5) 
 . 71/ 3ج ، الرازم ، زاد المسير في عمـ التفسير :انظر(6) 
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كالتثبيت   ألنو ىك الذم يثبت أىؿ اإليماففقكلو : يثبت اهلل (1)،عمى الحؽ بالتثبيتمف اهلل لمذيف آمنكا 
 (2)،ـ اهلل عمى القكؿ الثابت""أحدىما: يزيدىـ اهلل أدلة عمى القكؿ الثابت، كالثاني: يديميلو كجياف :
 أك القرآف أك العمؿ الصالح في الحياة الدنيا (3)، اهلل محمد رسكؿ اهللال إلو إال أم عمى :بالقكؿ الثابت

  .(4)حيث تمقكه باإلجابة كالقبكؿ كالعمؿ بو " ، "
كلذلؾ كانت ىذه الكرامة دعكة  ،ثبت اهلل المؤمنيف عمى اإليمافأف يي  ،أعظـ الجزاء في ىذه الدنيا فإفَّ 

 دينؾ[ عمى قمكبنا ثبت القمكب مقمب يا الميـ ]:في الحديث الذم يركيو أنس بف مالؾ النبي 
(5)

  . 

قبالو عمى  ،كصدقو فيو ،، كذلؾ يككف بتحقؽ إيمانولثبات إرادة اهلل لمعبد بالتثبيتما يعيف عمى ا إفَّ ف كا 
الثبات كأال كفكؽ كؿ ذلؾ سؤاؿ اهلل  ،ركو المعاصي ما كبر منيا كما صغركتعمـ ما فيو كت ،القرآف

 ﴿ :في حؽ أكلي األلباب ما قاؿ اهلل ك، يميميـ عف الحؽ              

                ﴾[: 8آؿ عمراف] . 

 :النصر عمى األعداء  :ثالثان 

 اهلل حيث يقكؿ ،داء كقرنو بإيمانيـلنصر عمى األعكعدىـ أيضان با ،لٌما كعد اهلل المؤمنيف بالتثبيت

:﴿                    ﴾ [: 7 محمد]في اآلية  ؛

(7)قامة شرع اهللتحريض لممؤمنيف عمى الجياد كا   ،(6)تحريض ككعد
فإف فعؿ  ،ـكدفع الضبلؿ كالظم ،

كتثبيت  ،لكعد اإلليي بالنصرة عمى األعداءتحقؽ ا ،(8)ف النصر هلل كلرسكلو كلممؤمنيفالمؤمنكف ذلؾ م
ـ أىؿ ا كاف أكلك األلباب ىكلمَّ ( 9)" نصره مف كينصر سألو، مف يعطي حؽ عمى اهلل أف"و فإنَّ  ؛األقداـ

                                                           

 . 589/ 16، تحقيؽ: شاكر، ج الطبرم ،انظر: جامع البياف(1) 
 . 3/135ج ،الماكردم ،النكت كالعيكف (2)
 . 3811/ 5ج ،القيركاني ،اليداية الى بمكغ النياية :انظر (3)

 . 6/392، الماتريدم، جتأكيبلت أىؿ السنة(4) 
صحيح عمى  ،1926، رقـ الحديث:357/ 4، الدعاء كالتكبير كالتيميؿ كالتسبيح ،المستدرؾ عمى الصحيحيف (5)

 .شرط مسمـ
 . 6/3287،ج قطبفي ظبلؿ القرآف،  :انظر (6)
 . 319/ 13التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب،ج :انظر (7)
 . 324/ 3نسفي، ج: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، الانظر (8)
 . 161/ 22، تحقيؽ: شاكر، جالطبرم جامع البياف، (9)
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ا حفظان لدنيا إمَّ كنصره في ا ،بت أقداميـ، كاف البد عمى اهلل أف ينصرىـ كيثاإليماف كالتقكل كنصر اهلل
 فإفَّ  ،عممكىـ أك لـ يعممكىـ ،بإظيارىـ عمى أعدائيـ أيان كانكاأك نصرىـ  ،ليـ مف السكء كمف الضبلؿ

 . النصر لممؤمنيف مف أكلي األلباب حؽ عمى اهلل 

 االستخالؼ كالتمكيف: :رابعان 

 : حيث يقكؿ  ،ؤمنيففي كعد اهلل لمم ،النصر مقدمة لجائزة أكبر كىي االستخبلؼ كالتمكيف إفَّ 
﴿                         

                        ﴾ [ :55النكر] في  ؛

بأف  ،كعذاب ،كتشتت (1)،ما كجدكا مف غربة في دينيـ اهلل يطمئف قمكب المؤمنيف بعداآلية كعد مف 
في ممؾ األرض بعد التشتت،  ك يستخمفيـ  ،كأف يجعؿ ىذا النصر نصران ميمىكنان  ،ينصرىـ عمى أعدائيـ

 (2)،في أرضوليقيمكا شرع اهلل  بعد الغربة ، كاألماف بعد الخكؼ؛ كالقيادة ،كالسمطة بعد الحرماف ،كالقير

، فيذا الكعد مف اهلل بجعؿ السيادة ،، كال بد لميؿ أف ينجميفبل بد مف أف يظير الحؽ عمى الباطؿ
، كيصبركا عمى ما ف عمى إيمانيـك ىك عيد كفاء شرطو أف يثبت المؤمن ،كالممؾ لممؤمنيف في األرض

كقد كجد المسممكف  ،يفؼ كالتمكفكاف ليـ االستخبل ،ف مف قبميـك أكذكا كحرمكا، كما صبر المؤمن
بعد أف ىجركا  ،، ثـ في عيد أبي بكر كعمرك االستخبلؼ في عيد النبي  تحقؽ ىذا النصر،
(3)كأكذكا في سبيؿ اهلل 

 . 

ذلؾ إلى النبي   شكى الخباب كأصحابو ،إيذاءن شديدان   مكة كأكذم الصحابةما كانكا في فمَّ 
ىىذىا لىيىًتمَّفَّ  ] كىالمَّوً :ائبلن ،فأخبرىـ عف إيذاء مف كاف قبميـ ثـ أقسـ ق ، تَّى األىٍمري  ًمفٍ  الرَّاًكبي  يىًسيرى  حى

ٍنعىاءى  ، ًإلىى صى ٍضرىمىٍكتى اؼي  الى  حى مىى كىالذٍّْئبى  المَّوى، ًإالَّ  يىخى نىًمًو، عى ـٍ  غى لىًكنَّكي كعف عدم بف  (4)،تىٍستىٍعًجميكفى [ كى
، ىىٍؿ قاؿ لو أف النبي  ،حاتـ ٍنيىا، قىاؿى فىًإٍف :] يىا عىًدمُّ قىٍد أيٍنًبٍئتي عى ـٍ أىرىىىا، كى : لى رىأىٍيتى الًحيرىةى؟ قيٍمتي

                                                           

 . 4/2529ج  ،في ظبلؿ القرآف، قطب :انظر (1) 
 . 9/1315عبد الكريـ الخطيب، ج  ،التفسير القرآني لمقرآف :انظر (2)
 . 573تيسير الكريـ الرحمف ، السعدم، ص  :انظر (3)
، رقـ الحديث: 20/ 9مف اختار الضرب كالقتؿ كاليكاف عمى الكفر، االكراه / ،البخارم ،صحيح البخارم (4)
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دنا ًإالَّ  اؼي أىحى تَّى تىطيكؼى ًبالكىٍعبىًة الى تىخى يىفَّ الظًَّعينىةى تىٍرتىًحؿي ًمفى الًحيرىًة، حى يىاةه، لىتىرى  ، المَّوى[طىالىٍت ًبؾى حى
(1)

ثـ  
ـٌ اهلل ذليقكؿ الراكم  ؾ بعد كذا ككذا مف الزماف .: قد أت

 : خامسان : بسط الرزؽ كالبركة فيو

كالبركة ، كعدىـ ببسط الرزؽ كاالستخبلؼ ،لما كعد اهلل المؤمنيف مف أكلي األلباب بالنصر كالتمكيف
 :﴿ فيو ، حيث قاؿ                       

      ﴾ [: 96األعراؼ] ط : اإليماف باهلل كرسمو، فأما الشر ففي اآلية كعد بشرط؛ ؛

 مخافة اهلل كخشيتو مع ترؾ المعاصي،(3)فالتقكل: ،كاالنتياء عما نيى ،باالئتمار بما أمر(2)كطاعتيـ
﴿ تحقؽ الكعد ،فإف تحقؽ الشرط ،صغيرىا ككبيرىا      ﴾ لكسعنا عمييـ الخير :أم، 

كلٌما عٌبر  ،مف أبكاب الخير كميا(5)كتحقؽ ليـ النجاح (4)،ككضعت فيو البركة ،كالرزؽ مف كؿ جانب
فتحان مف كؿ  :كالمراد، كأخرجت ليـ األرض رزقيا ،أم: أعطتيـ السماء بركاتيا ،بالسماء كاألرض

أف ييعطى مف أسباب  :كالمقصكد ىنا ،عطاءالأك الرضا ب ،أم مف أسباب العطاء :، كالبركاتجانب
ف قؿ نَّ  ،ست عيف النعمةفالغاية لي ،الرزؽ كالرضا فيو كا  (6)ًبًحٌميا كطيبيا ،ما البركة فيياكا 

 . 

 بعد النصر كالتمكيف . ،مف أسباب بسط الرزؽ كالبركة فيو أف اإليماف كالتقكل سبب :كالمراد

شكى إليو الصحابة الفقر  لٌما زؽ مف حديث النبي ككما جاء في النصر كالتمكيف جاء في بسط الر 
لىًئفٍ   لعيدم بف حاتـ فقاؿ النبي  ،كالعذاب يىاةه، ًبؾى  طىالىتٍ  :] كى يىفَّ  حى ؿى  لىتىرى  كىفّْوً  ًمٍؿءى  ييٍخًرجي  الرَّجي

ةو، أىكٍ  ذىىىبو  ًمفٍ  دنا يىًجدي  فىالى  ًمٍنوي  يىٍقبىميوي  مىفٍ  يىٍطميبي  ًفضَّ ألكليائو فيك كعد مف اهلل  (7) ،ٍنو [مً  يىٍقبىميوي  أىحى
 ميما ضاقت عمييـ الدنيا . ،الصالحيف البد أف ينجزه

 

                                                           

 . 3595، رقـ الحديث : 197/ 4المناقب /عبلمات النبكة في اإلسبلـ،  ،البخارم ،صحيح البخارم(1) 
 . 260/ 2، جفتح القدير، الشككاني :انظر (2)

 .  25/ 3البيضاكم، ج ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :انظر(3) 
 . 230/ 2ج  ،الخازف ،لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ :انظر(4) 
 . 291/ 3ج ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكرم :انظر(5) 
 . 242/ 2:البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أبك العباس أحمد الصكفي، ج انظر(6) 
 . 3595، رقـ الحديث: 197/ 4ي اإلسبلـ، صحيح البخارم ،البخارم ،المناقب /عبلمات النبكة ف(7) 
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 المطمب الثاني

 -كفيو : الجزاء اآلخركم ألكلي األلباب

قد بٌينتي في المطمب السابؽ أٌف أكلي األلباب ىـ أىؿ التقكل كأىؿ اإليماف لذلؾ استحقكا ما كاف مف 
 يا كىنا سنبٌيف جزاءىـ في اآلخرة.جزاء أىؿ اإليماف في الدن

 :أكالن: التثبيت عند المكت كفي القبر

 ،يثبتيـ في الحياة الدنيا كاآلخرةبأف  ،؛ فاتبعكا اليدلكعد اهلل أىؿ اإليماف الذيف انتفعكا بعقكليـ الزكية
 :﴿ فيقكؿ                              

                 ﴾ [27:إبراىيـ ]،  َّنيا فقد بٌيناه ا التثبيت في الدفأم

(1)ا في اآلخرة فأٌكؿ منازليا المكت،أمٌ  ،في المطمب السابؽ
ككف مف بارتقاء الركح إلى بارئيا ثـ ما ي 

التثبيت  ؛أٌكؿ جزاء يستحقو المؤمنكف مف أكلي األلباب بكعد الرحمف فإفَّ  ،في القبر الحياة البرزخية
 ،ألنو ىك الذم يعيف اإلنساف عمى الثبات عمى الحؽ (3)؛كالتثبيت  مف اهلل (2)،عند المكت كفي القبر

لممكيف في كىك الذم يعينو عمييا عند المكت كعند سؤاؿ ا ،ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل كعمى(4)
( 5)،الشيطاف يأتي لئلنساف عند مكتو كيدعكه إلى الكفر فقد كرد أفَّ  ،قبرال

فإف  ،كىك في أضعؼ حاالتو 
رد أف اآلية نزلت في عذاب القبر كسؤاؿ الممكيف منكر ك قد ك  ،ما ثبتو اهللفإنَّ  ،ثبت عمى ال إلو إال اهلل

(6)،كنكير
، أال ؤمف مف يثبتو كيطمئف قمبويحتاج فيو المفيذا المكقؼ المخيؼ النازع لمقمب مف محمو  

 . إٌف الميثبت ىك اهلل

 :النبي  عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: قاؿف ،دعاءن ينجينا مف الشيطاف قد عٌممنا النبي لك 
َـّ ]   ًفٍتنىةً  ًمفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  اًؿ،الدَّجَّ  المىًسيحً  ًفٍتنىةً  ًمفٍ  ًبؾى  كىأىعيكذي  القىٍبًر، عىذىابً  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّيي

                                                           

 . 201ص  ،اليراس ،انظر: شرح العقيدة الكاسطية(1) 
 . 6/392، الماتريدم، جانظر: تأكيبلت أىؿ السنة (2)

 .3/115السمعاني، ج ،تفسير السمعاني :انظر(3) 
 . 3811/ 5ج ،القيركاني ،اليداية الى بمكغ النياية :انظر (4)

 . 213/ 2ج، حمزة محمد قاسـ ، رم شرح مختصر صحيح البخارم: منار القاانظر(5) 
 . 30/ 3التفسير الكسيط لمكاحدم،ج :انظر (6)
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ًفٍتنىةً  المىٍحيىا، َـّ  المىمىاًت، كى ٍأثىـً  ًمفى  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّيي ـً  المى ٍغرى ( 1) [كىالمى
. 

 :األمف في أرض المحشر :ثانيان 

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ـي  سىٍبعىةه  ]:قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى ـي : ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  ٍكـى يى  ًظمًّْو، ًفي المَّوي  ييًظمُّيي ا ، اإًلمى  العىاًدؿي
شىابّّ  بًّْو، ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  كى ؿه  رى رىجي رىجيالىفً  المىسىاًجًد، ًفي ميعىمَّؽه  قىٍمبيوي  كى ابَّا كى مىٍيوً  اٍجتىمىعىا المَّوً  ًفي تىحى  عى
تىفىرَّقىا مىٍيًو، كى ؿه  عى رىجي ، بو مىٍنصً  ذىاتي  اٍمرىأىةه  طىمىبىٍتوي  كى مىاؿو جى اؼي  ًإنّْي: فىقىاؿى  كى ؿه  المَّوى، أىخى رىجي دَّؽى، كى   أىٍخفىى تىصى
تَّى ـى  الى  حى ؿه  يىًمينيوي، تيٍنًفؽي  مىا ًشمىاليوي  تىٍعمى رىجي اًلينا المَّوى  ذىكىرى  كى تٍ  خى ٍينىاهي  فىفىاضى  .(2)[ عى
فكانكا مف  ،البكاء كالتذلؿ لو فيـ أىؿ ،ا عرفنا أٌف أكلي األلباب ىـ أىؿ الخكؼ كالخشية مف اهلل لمٌ 

،كلٌما كانكا ىـ أىؿ  كخشية مف اهلل  ،فتفيض عيكنيـ خكفان  ؛أىؿ الصنؼ السابع الذيف يذكركف اهلل
لئبل يجرحكا  ؛الذيف إذا تصدقكا كانت خفية ،العمف كانكا مف أىؿ الصنؼ السادساالنفاؽ في السر ك 

 في العمؿ . ص كالسرية بينيـ كبيف اهلل كلما أرادكا مف االخبل ،مشاعر الفقراء بصدقتيـ
الناس  ،كانكا ممف استحقكا الظؿ كاألمف كالكنؼ في جكار اهلل في يكـ كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة 

يف مطمئنيف ال يـ يقفكف آمنلكنَّ  ،كمما شيدكا مف مشاىد مكقؼ الحشر ف مف المكقؼك ف كجمك فيو خائف
 ال خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف . ا الصالحات كعدىـ اهلل بأفَّ فالذيف آمنكا كعممك  ،يخافكف كال يفزعكف

 :دخكؿ الجنة  :ثالثان 

 :﴿ ... يقكؿ                          

                            ﴾ [23-22:]الرعد، 
كصبرىـ عمى إيمانيـ كطاعتيـ هلل  ،يبشر اهلل أكلي األلباب بما اتصفكا مف صفات الخير كاإليماف

،  َّ(3)القرار كالتمكيفك  النصر في الدنيا، ليـ عقبى الدار كىي بأف
ثـ يصؼ ما أعٌد ليـ  ،في الجنة 

ا األنبياء كالصالحكف : جنة يسكنيكىي كما قاؿ المفسركف ،فة بأف يدخميـ جنة عدمف النعيـ في اآلخر 
َـّ كاألكلياء،  بصحبة مف أحبكا في الدنيا مف  ،بأف جعؿ ليـ فييا قرة عيف كىناء زاد ليـ في نعيميا ث

(4)،الصالحيف مف آبائيـ كاخكانيـ كأزكاجيـ كأصحابيـ
لمبلئكة ثـ يزيد ليـ في نعيميا بأف تدخؿ عمييـ ا 

كىذا النعيـ الباقي الذم ال يفنى كالذم أفنى  ،كالقبكؿ مف الرحمف الرحيـ ،بالرضاكمبشريف  ،مينئيف
                                                           

 . 832، رقـ الحديث: 166/  1األذاف /الدعاء قبؿ السبلـ ،  ،البخارم ،صحيح البخارم(1) 
 . 660 :قـ الحديث، ر  133/ 1مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة ،  البخارم، األذاف / ،صحيح البخارم (2)
 . 153- 152/ 2النسفي، ج ،انظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (3)

 .417السعدم، ص ،تيسير الكريـ الرحمف :انظر(4) 
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فقد استحقكه بما  ،كمف أجؿ رضى الرحمف فكؽ كؿ غاية أللباب أعمارىـ كأكقاتيـ مف أجمو،أكلك ا
صبركا كبرحمة اهلل 

ٍبًد ال ففي الحديث ،(1)   ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ٍبًف العىاصً  مًَّو ٍبًف عىٍمًركعىٍف عى
ٍمًؽ المًَّو؟] : أىنَّوي قىاؿى  نَّةى ًمٍف خى ؿي اٍلجى ؿى مىٍف يىٍدخي كفى أىكَّ ؿي مىٍف « ىىٍؿ تىٍدري : "أىكَّ ـي قىاؿى رىسيكليوي أىٍعمى قىاليكا: المَّوي كى

 ، كفى ٍمًؽ المًَّو اٍلفيقىرىاءي اٍلمييىاًجري نَّةى ًمٍف خى ؿي اٍلجى يىميكتي يىٍدخي ـي اٍلمىكىارًهي، كى ييتَّقىى ًبًي ، كى ـي الثُّغيكري الًَّذيفى تيسىدُّ ًبًي
اءن فىيىقيكؿي المَّوي  ٍدرًًه، الى يىٍستىًطيعي لىيىا قىضى تيوي ًفي صى اجى حى ـٍ كى ديىي ـٍ  أىحى ًئكىًتًو: اٍئتيكىي ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف مىالى

ًئكىةي: نىحٍ  ، فىتىقيكؿي اٍلمىالى ـٍ يُّكىي ـى فىحى مّْ ًء فىنيسى ، أىفىتىٍأميرينىا أىٍف نىٍأًتيى ىىؤيالى ٍمًقؾى ًخيرىتيؾى ًمٍف خى ، كى في سيكَّافي سىمىاًئؾى
ييتَّ  ، كى ـي الثُّغيكري تيسىدُّ ًبًي ـٍ كىانيكا ًعبىادنا يىٍعبيديكًني، الى ييٍشًركيكفى ًبي شىٍيئنا، كى : ًإنَّيي ؟ قىاؿى ـٍ مىٍيًي ـي اٍلمىكىارًهي عى قىى ًبًي

يى  ، ، كى ًئكىةي ًعٍندى ذىًلؾى ـي اٍلمىالى : فىتىٍأًتيًي اءن قىاؿى ٍدرًًه، الى يىٍستىًطيعي لىيىا قىضى تيوي ًفي صى اجى حى ، كى ـٍ ديىي ميكتي أىحى
ـٍ ًمٍف كيؿّْ بىابو  مىٍيًي ميكفى عى  ﴿فىيىٍدخي                 ﴾  :(2) [24الرعد

  . 

  :رؤية ا تعالى :ان رابع

(3) ،"ربنا كتاب بو نطؽ كما كيفية كال ،إحاطة بغير الجنة ألىؿ حؽ الرؤية"
 ﴿      

 ﴾  [ : 22القيامة] (4) "حسنة مشرقة مضيئة" رة أم :ضنا ؛
إلى ربيا ناظرة : أم تنظر  متيممة، 

فحيؽ  ( 5) ال تمتفت عنو بحيث تغفؿ عما سكاهمستغرقة في جمالو  ،ال تضار في رؤيتو إلى اهلل 
(6)الخالؽ إلى تنظر كىي تنضر ليا أف

  . 

زة األكبر ثـ ىذه الجائ ،الذيف استحقكا الخمكد في الجنة كأكلك األلباب مف جممة المؤمنيف باهلل 
المأمكؿ ـ كىي طمعتو البيية ىي أعظـ ما يينعـ بو أىؿ الجنة مف نعي فإفَّ  ،كاألعظـ مف كؿ الجكائز

ففي  ،كىذا ما ثبت في القرآف ك حديث النبي  ،كىي حقيقة ال شؾ فييا كال ريب ،في دنياىـ كأخراىـ
ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ الحديث  مَّى النًَّبيّْ  زىمىفً  ًفي أينىاسنا أىفَّ  ]: قاؿ :اؿق الخي مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى  كى

بَّنىا رىلنى  ىىؿٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا مَّى النًَّبيُّ  قىاؿى  الًقيىامىًة؟ يىٍكـى  رى مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى ،»  كى ـٍ كفى  ىىؿٍ  نىعى ارُّ  تيضى

                                                           

 . 2058/ 4قطب، ج ،في ظبلؿ القرآف انظر: (1)
ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبفً  مسند المكثريف مف الصحابة / ،أحمد ،مسند أحمد(2)  ا   ميٍسنىدي عى ٍنييمى اٍلعىاًص رىًضيى المَّوي عى
 .405/ 10حو األلباني في التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف، ج، صح 6570، رقـ الحديث: 11/131
 .43ص  ،تعميؽ : األلباني تخريج العقيدة الطحاكية، الطحاكم، (3)

،بحر ا(4)   . 522/ 3ج ،السمرقندم لعمـك
 ، بتصرؼ .5/267، جالبيضاكم ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (5)

 . 72/ 24ج ،شاكر حقيؽ:جامع البياف، الطبرم، ت(6) 
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ٍؤيىةً  ًفي ٍكءه  ًبالظًَّييرىةً  الشٍَّمسً  ري ابه  ًفييىا لىٍيسى  ضى كفى  كىىىؿٍ » قىاؿى  الى،: قىاليكا ،«سىحى ارُّ ٍؤيىةً  ًفي تيضى  القىمىرً  ري
ٍكءه  البىٍدرً  لىٍيمىةى  ؟ ًفييىا لىٍيسى  ضى ابه مَّى النًَّبيُّ  قىاؿى  الى،: قىاليكا: «سىحى مىٍيوً  اي  صى ـى  عى مَّ سى كفى  مىا: " كى اري  ًفي تيضى
ٍؤيىةً  ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  ري جى ًة، يىٍكـى  كى كفى  كىمىا ًإالَّ  الًقيىامى اري ٍؤيىةً  ًفي تيضى ًدًىمىا ...[  ري أىحى

(1 )
 . 

 خالصة الفصؿ:

 باب ىـ أىؿ اهلل كخاصتو كصفكة المجتمع، كىذا ما تبيف معنا مف الفصؿ األكؿ.إف أكلي األل

 كلما كانكا الصفكة تميز خطابيـ مف اهلل كتنكع ما بيف األمر، كالمدح، كالثناء، فقد أمرىـ اهلل 
قامة الحدكد الشرعية.  باالعتبار كالتزكد بالتقكل كا 

دلة الذيف ركنكا إلى الدنيا ككانت غايتيـ تحقيؽ النفع ثـ ذـ أصحاب العقكؿ النفعية كالكاقعية كالمجا
 كالمصمحة الشرعية.

، فتميزكا بخطابيـ هلل  ثـ مدح أصحاب العقكؿ الكاعية الذيف كانت غايتيـ الدار اآلخرة كرضا اهلل 
 باالبتياؿ كالدعاء كالتزاـ اآلداب فيو.

مييا كبسط الرزؽ مع النصر كالتمكيف ك فاستحقكا بذلؾ أعظـ الجزاء في الدنيا باليداية كالتثبيت ع
 . االستخبلؼ، كفي اآلخرة باألمف كالظؿ كدخكؿ الجنة كالتنعـ فييا برؤية اهلل 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 4581، رقـ الحديث: 44/ 6 ، تفسير القرآف/إف اهلل ال يظمـ مثقاؿ ذرة ،صحيح البخارم، البخارم(1) 
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 الفصؿ الثالث

تضمنتيا آيات أكلي  عقائد كآدابترسيخ 

 األلباب
 

 -كيتككف مف مبحثيف:

 . التي تضمنتيا آيات أكلي األلباب ترسيخ العقائدالمبحث األكؿ: 

 .تضمنتيا آيات أكلي األلباب كحدكد شرعية ضكابطالمبحث الثاني: 
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 المبحث األكؿ

 ترسيخ العقائد

 
 -كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 .في آيات أكلي األلباب اإليماف باهلل تعالىالمطمب األكؿ: 

 .عند أكلي األلباب اإليماف بالرسؿالمطمب الثاني: 

 .أكلي األلباب عند اإليماف بالكتبالمطمب الثالث: 

 .عند أكلي األلباب : اإليماف باليـك اآلخرالمطمب الرابع

 

  



 
 
 

 
811 

 

كالتي أىـ مصدر ليا ىك القرآف  ،اإلسبلمية الصحيحة ىي عقيدة أىؿ السنة كالجماعةالعقيدة  إفَّ 
كقد تدرؾ بالعقؿ  ،ثـ ما أجمع عميو عمماء أىؿ السنة كالجماعة ،ثـ السنة النبكية الصحيحة ،الكريـ
 ميـ كالفطرة الطاىرة .الس

ال يمازجو ريب  ،دؾكتككف يقينان عن ،كتطمئف ليا نفسؾ ،ألمكر التي يجب أف يصدؽ بيا قمبؾا" :فيي
(1)كال يخالطو شؾ"

 . 

 المطمب األكؿ

 كفيو : في آيات أكلي األلباب اإليماف با تعالى

حؽ أف يفرد بجميع و كحده المستكأنَّ  ،و رب كؿ شيء كمميكو كخالقوكأنَّ  ،ىك اإليماف بكجكد اهلل "
( 2) "ه عف كؿ نقص كعيبكالمسمى بأسماء الجبلؿ المنزَّ  ،أنكاع العبادة، كالمتصؼ بصفات الكماؿ

 . 

األسماء  ،األلكىية ،الربكبية ،ة مكضكعات : حقيقة كجكد اهللكمف ىذا التعريؼ الجامع يخرج أربع
 كالصفات .

  :كجكد ا  :أكالن 

كصمكا إلى حقيقة كجكد اهلل النيرة كالفطر السميمة ىـ فقط الذيف يستطيعكف أف يت أصحاب العقكؿ إفَّ 
كالطريؽ األمثؿ ليداية  كىذا ىك أكؿ طريؽ لئليماف باهلل  ،قبؿ السماع بالرسؿ أك الكتب ،تعالى

 مف كاف مف المشركيف .

 ،الذم أقٌركا بو يكـ خمؽ آدـ اهلل لٌما خمؽ الخمؽ قد خمقيـ عمى الفطرة السميمة كىي تكحيد اهلل  فإفَّ 
 بعرفة، يعني بنعماف، آدـ ظير مف الميثاؽ ا :] أخذقاؿ رسكؿ اهلل   فعف ابف عباس 

 بربكـ ألست ﴿: كقاؿ قبال كمميـ ثـ كالذر، يديو بيف فنثرىـ ذرأىا ذرية كؿ صمبو مف فأخرج
(3)[  172: األعراؼ ﴾... شيدنا بمى قالكا

  . 

                                                           

 . 429ص  ،حسف البنا ،العقائد )ضمف مجمكعة الرسائؿ( (1)
 . 32ص  ،نسيـ ياسيف ،شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية (2)

/ 2المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، تكاريخ المتقدميف مف األنبياء كالمرسميف /ذكر آدـ عميو السبلـ ، (3) 
 .43/ 1، جالمصابيح مشكاةحو األلباني في صح ،4000، رقـ الحديث: 593
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  :﴿د عمى عقبيو كأمثاؿ أصحاب السفينة الذيف قاؿ فييـ اهلل فمف الناس مف يرت     

                                      

                                 

                                 

            ﴾ [ : 22يكنس] كلئؾ الذيف خالفكا الفطرة التي خمقيـ اهلل ، فأ

 عمييا .

 كمف الناس مف ال يخالط ىذه الفطرة كيثبت عمى اإليماف بكجكده تعالى الذيف قاؿ فييـ اهلل 

:﴿                                  ﴾ 

 ،يـ إلى الحؽييدي أكؿ ما سمعكا اليدل( 1)فقد نزلت ىذه اآلية في جماعة قد آمنكا باهلل، [17الزمر :]
 فكاف المدح ليـ بأف كانكا مف أكلي األلباب .

 ثانيان: تكحيد الربكبية:

، كحػػػده رب كػػػؿ شػػػيء كمالكػػػو كخالقػػػو، فيػػػك خػػػالؽ العبػػػاد كرازقيػػػـ اهلل  "ىػػػك االعتقػػػاد الجػػػاـز بػػػأفَّ 
 ،كلػػو األمػػر كمػػو ،تفػػرد بإجابػػة الػػدعاء عنػػد االضػػطرارالم ،نػػافع الضػػارال و كأنَّػػ ،يػػييـ، كمميػػتيـكمح

 :كيػػدخؿ فػػي ىػػذا االعتقػػاد أيضػػان  ،لػػيس لػػو فػػي ذلػػؾ شػػريؾ ،كىػػك عمػػى كػػؿ شػػيء قػػدير ،كبيػػده الخيػػر
(2)اإليماف بالقدر" 

 . 

و ىك آمف بكجكد اهلل آمف بأنَّ  فمف ،كىذا النكع مف أنكاع التكحيد البد داخؿ في اإليماف بكجكده 
ىذا النكع مف التكحيد ال يكفي كحده بؿ البد  كأعٌد لو ما في الككف جميعان لو كلكفَّ  ،كرزقو ،الذم خمقو

 ف قد أقركا بالربكبية في قكؿ اهلل المشركي كذلؾ أفَّ  ،لتماـ اإليماف بو  ؛مف تكحيد األلكىية
 ﴿:حكاية عنيـ                       ﴾ [87 :الزخرؼ] َّيـ ، كلكن

 كاستحقكا العذاب في الدنيا كاآلخرة . ،مع ذلؾ قد كيصفكا بالشرؾ باهلل 

                                                           

 . 575/ 3تفسير الكسيط، الكاحدم،جال :انظر (1)
 . 36ص  ،مية، نسيـ ياسيفالعقيدة اإلسبل شرح أصكؿ (2)



 
 
 

 
812 

 

فيقكؿ الشيخ  ،؛ ألنبيائو كأكليائوكربكبية خاصة ،لمخمؽ جميعان  ؛ربكبية عامة :كربكبية اهلل لخمقو نكعاف
 .كخاصة عامة: نكعاف لخمقو  كتربيتو ":ي تفسيره ف ( 1)السعدم

 .الدنيا في بقاؤىـ فييا التي مصالحيـ، فيو لما كىدايتيـ كرزقيـ، لممخمكقيف، خمقو ىي: فالعامة

( 2)"الصكارؼ عنيـ كيدفع ليـ، كيكممو لو، كيكفقيـ باإليماف، فيربييـ ؛ألكليائو تربيتو: كالخاصة
. 

لى اليدل كتثبيتيـ  ،كليائو ما كانت ألكلي األلباب في ىدايتيـ إلى الحؽىذه التربية الخاصة أل فإفَّ  كا 
 :﴿ فيقكؿ  ،عميو                        ﴾ [: 18الزمر]. 

 :أللكىيةتكحيد ا :ان لثثا

(3)حؽاهلل تعالى ىك اإللو ال ىي االعتقاد الجاـز بأفَّ 
فراده تعالى بالعبادة  ،،كال إلو غيره  (4)كا 

، فمما كاف  
 ،ا كىك الفارؽ بيف اإليماف كالشرؾكاف تكحيد األلكىية ىك األىـ فيي ،حيد الربكبية أساسان لتكحيد اهللتك 

ىذا  كليذا فإفَّ  مع حسف العمؿ كفؽ ما شرع اهلل  كيقكـ ىذا التكحيد عمى اإلخبلص هلل 
كأكجده  و الذم خمقوكجكد اهلل كأنَّ  أيقفكىك نتاج أصيؿ لمف  عبكدية الخالصة هلل التكحيد يقرر ال

كىذا ما كاف مف أكلي  ،كسيكفر بكؿ ما سكاه  ىا سيخمص هللعند ،كىك النافع لو كالضار لو
 ﴿ حكاية عنيـ : ، كما في قكلواأللباب القائميف                

     ﴾ [: 191آؿ عمراف]ألكىيتو سبيبلن لتنزييو عف فكاف إيمانيـ بكجكد اهلل كربكبيتو ثـ  ؛

 كىذا ما نسميو بتكحيد األسماء كالصفات . خمقو 

 : ألسماء كالصفاتتكحيد ا :ان رابع

كنفي  ما  ، ككصؼ بو نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو ،بما سمى بو نفسو  ىك إفراد اهلل 
 كال ،تعطيؿ تحريؼ كال عمى الكجو الذم يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، مف غيرنفاه عف نفسو 

                                                           

 1307 ،مف عمماء الحنابمة، مف أىؿ نجد ىك عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السٍَّعدم التميمي، مفسر، (1)
 .340/ 3،ج لزركميا ،األعبلـ ،ق 1376 -

 . 39ص  الرحمف، السعدم، تيسير الكريـ(2) 
 .41شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية ، نسيـ ياسيف ، ص  :انظر (3)

 . 21ص ،عبد اهلل بف حميد ،يد كبياف العقيدة السمفية النقية: التكحانظر(4) 
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(1) كال تأكيؿ ،كال تشبيو ،تكييؼ
 . 

 -:نوعان أسماءه  وإنَّ 

 .ذاتٌة ال تنفك عنه كالغنى والعزة والحكمة .8

 .فعلٌة تكون باختٌاره ومشٌئته كاالستواء والمجًء  .2

ٍيرىةى  عىٍف أىًبيو اىىا  ]: قاؿ أن النبً  ىيرى ًتٍسًعيفى اٍسمنا ًمائىةن ًإالَّ كىاًحدنا، مىٍف أىٍحصى ًإفَّ ًلمًَّو ًتٍسعىةن كى
نَّةى  ؿى الجى (2) [ دىخى

(3)والدعاء بها  ،وتعلم المعانً ،والحفظ ،العد   :، واإلحصاء 
  . 

فمف لـ يؤمف بيا لـ  ،كاأللكىية ،كالربكبية ،خبلصة اإليماف بالكجكد كاإليماف باألسماء كالصفات ى فإفَّ 
كىذه ىي الدعكة الحؽ التي  ،أك ضبلؿ ،دكف زيغ يؤمف بما قبميا فيي أربعة أركاف لئليماف باهلل 

ؤمف بيا مما كجد مف صافي الفطرة أف ي ،عاقؿ نقي الذىف ؿكالتي ال بد لك ،دعانا إلييا اهلل 
كأرض  ،فسماء رفعت ببل عمد ،فات ال يمكف ليا أف تختمطف اختبلكما سكف فيو م ،كاإلبداع ،الخمؽ

 أال يدؿ ذلؾ عمى فرد صمد . ،حت ببل مددطس

فَّ  كىداية اهلل ليـ  ،كفطر سميمة ، لما ليـ مف عقكؿ زكية، أكلي األلباب ىـ أىؿ اإليماف باهلل  كا 
، كما في ركا  في بديع الخمؽا نظفيـ الذيف قالكا لمَّ  ،أف يؤمنكا باهلل العمي القدير ،إلى الحؽ المنير

 :﴿  قكلو                    ﴾ [191:آؿ عمراف ]َـّ  ؛  ث

 ىـ القائمكف عمى ترسيخ ىذه العقيدة في المجتمع .

 المطمب الثاني

  كفيو : عند أكلي األلباب اإليماف بالكتب

ال بد أف يؤمف  ،الرحيـ ،الرحمف ،المصكر ،البارئ ،الخالؽ ،اهلل ىك اإللو الحؽ أفَّ العاقؿ إذا آمف ب إفَّ 
فَّ  ،يتكمـ بما شاء مف كبلـ كقتما شاء كلمف شاء و بأنَّ   فيفطرسمو المص ىمف كبلمو ما أنزؿ عم كا 

النعداـ  ،كلـ يذكر لنا بعضيا اآلخر كالزبكر، ،كاإلنجيؿ ،كالتكراة ،مف كتب سماكية قد ذكر لنا بعضيا

                                                           

 . 9الشككاني، ص ،تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد :انظر (1)
ا يىجيكزي ًمفى ااًلٍشًترىاًط كىالثٍُّنيىا ًفي اإًلٍقرىاًر،  ،البخارم ،صحيح البخارم (2) ، رقـ الحديث: 198/ 3الشركط / مى

2736 . 
 . 352ص  ،تامر متكلي ،الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة منيج :انظر (3)
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لما قبمو مييمنان عميو ناسخان جعمو مصدقان  ،تـ ىذه الكتب بخير كتاب قد أنزلوثـ خ ،حاجتنا إلى معرفتيا
كيبيف ليـ الحبلؿ كالحراـ  ،نساف إلى كتاب يفصؿ ليـ الشرائعما كانت حاجة اإلأال كىك القرآف فمَّ  ،لو

كاف البد مف الرحمف الرحيـ أف ينزؿ  ،فيو يحكـ بينيـ فيما اختمفكا ،إلى الصراط المستقيـكييدييـ 
 الكتب تبيانان لكؿ شيء .

 -فالناس فييا فريقاف:

 : ﴿ ، كما في قكلوفريؽ آمنكا أكؿ ما سمعكا الذكر .8           

            ﴾ [193: آؿ عمراف]. 

كجب عميو اإليماف  مف آمف باهلل  كال بد أف نعرؼ أفَّ  ،جحد بيا كافران باهلل  كفريؽ  .2
 (1)يا كبلـ اهلل الذم تكمـ بو عمى الكجو الذم ارتضاه كأنَّ  ،بالكتب السماكية جميعيا

 . 

يمىافً  ًفي ا كاف القرآف دىاًخبلن كلمَّ  يمىافى  فىًإفَّ  ًباٍلكيتيًب؛ اإٍلً حً  ًإيمىاننا ًبو اإٍلً اصى  المَّوى  ًبأىفَّ  اٍلعىٍبدً  ًإيمىافى  يىٍقتىًضي يحن
مىعاًنيو  ًبأىٍلفىاًظو ًبو تكمَّـ  : ﴿ ،لقكلو( 2)كى                 

                 ﴾ [: 8آؿ عمراف]اف بالقرآف كما فيو مف محكـاإليم فإفَّ  ؛، 

 مف أكلي األلباب الذيف ىداىـ اهلل لما يحبو ك ،كاجب أٌداه أىؿ العمـ أصحاب العقكؿ النقية ،كمتشابو
 يرضاه .

 المطمب الثالث

 عند أكلي األلباب كفيو: اإليماف بالرسؿ

و بطاعتو فيما أمرنا كسعادتنا، كعبادتإف الرب الحكيـ جؿ جبللو خمقنا لعبادتو، كفي عبادتو كمالنا 
 كنيانا كأباح لنا.

قكما فطرىـ  عمى  -تفضبل منو كرحمة  -كال يمكننا أف نعرؼ ذلؾ إال إذا بينو لنا، فاختار منا 
كىيأىـ لمبلقاة المبلئكة األطيار، ليتمقكا منيـ  ،الفضائؿ كالكماالت، كعصميـ مف الرذائؿ كالنقائص

 ـ، كيككنكا قدكة ليـ في تنفيذه كالعمؿ بو.كحي اهلل  كبيانو لمعباد، فيبمغكه إليي

                                                           

 .15ص ،عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،صحيحة كما يضادىا كنكاقض اإلسبلـالعقيدة ال :انظر(1) 
 ، بتصرؼ .200ص ،اليراس ،الكاسطيةشرح العقيدة (2) 
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مف عرفنا منيـ بتعريؼ  ؛ذيف نؤمف بيـ كميـال ،كىؤالء ىـ األنبياء كالمرسمكف عمييـ الصبلة كالسبلـ
 ،فمف عرفنا إياىـ اهلل ىـ الذيف ذكركا في القرآف الكريـ كعددىـ خمسة كعشركف نبيان  ،اهلل كمف لـ نعرؼ

في سنتو  كمف لـ نعرفيـ مف لـ يذكرىـ اهلل لنا في القرآف كال النبي ،بلن كجب االعتقاد بنبكتيـ تفصي
أخبرنا عنيـ بالجممة فكجب اإليماف بجممتيـ كىـ مائة ألؼ كأربعة كعشركف ألفا فعف  ، كلكفتفصيبلن 
 كعشركف كأربعة ألؼ مائة: قاؿ األنبياء؟ عدة كفى كـ ا، رسكؿ يا: قمت ]:قاؿ أنو أبي ذر 

( 1) غفيرا [ جما عشر كخمسة مائة ثالث ذلؾ مف سؿالر  ألفا
. 

كأنو العميـ الحكيـ، عميـ بحاجة الناس إلى الرسؿ ليككنكا ليـ قدكة  فإف اإليماف بالرسؿ إيماف باهلل 
تفاصيؿ  حسنة، كيبمغكىـ كتاب اهلل كشريعتو، كليربكىـ عمى الطاعة كاإليماف باهلل تعالى، كليبينكا ليـ

 كليدلكىـ إلى أحسف األخبلؽ . ،يةالشريعة اإلسبلم

 ؛ لضمكا سكاء السبيؿ. أف الناس لك ترككا بغير مف ييدييـ كيدعكىـ إلى اليدل كعممو السابؽ 

قد عرؼ عنيـ  ،، يتحدثكف بمسانيـكحكمتو بإرسالو الرسؿ رجاال صحيحي األبداف مف خيرة أقكاميـ
 الصبلح كاليدل كحسف الخمؽ .

ف  إلى يدعكىـ منيـ رسكال أمة كؿ في بعث  اهلل بأف الجاـز التصديؽ"  :اإليماف بالرسؿ يعني كا 
 ،كراـ ،راشدكف ،باركف ،مصدقكف ،صادقكف جميعيـ كأف دكنو، مف يعبد بما كالكفر كحده اهلل عبادة
 بمغكا كأنيـ مؤيدكف، ربيـ مف الباىرة كاآليات الظاىرة كبالبراىيف ميتدكف، ،ىداة، أمناء ،أتقياء ،بررة
(2)" ينقصكه كلـ حرفا أنفسيـ عند مف فيو يزيدكا كلـ يغيركا، كلـ يكتمكا، لـ بو، اهلل أرسميـ ما عجمي

 . 

بعقكليـ كفطرىـ السميمة فقد مدحيـ اهلل بيذه  ،كألف أكلي األلباب ىـ أىؿ االختصاص باهلل تعالى
 :﴿...   إذ يقكؿ الصفة                           

               ...﴾ [: 11-10الطبلؽ]  فاإليماف متضمف لمطاعة ،

 .  كالتصديؽ مع الحب كالنصرة ألنبياء اهلل

 

                                                           

،  22288، رقـ الحديث: 619/ 36امة الباىمي، تتمة مسند األنصار /حديث أبي أم ،أحمد ،مسند أحمد(1) 
 حسف صحيح لغيره .

 . 48ص  ،ة الناجية المنصكرة، حافظ الحكميأعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائف(2) 
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 المطمب الرابع

 كفيو :عند أكلي األلباب  اإليماف باليكـ اآلخر

 كىك يمي اإليماف باهلل  ،، كجزء ميـ مف أجزاء العقيدةمافاإليماف باليكـ اآلخر ركف مف أركاف اإلي
، كاإليماف باليـك المصدر األكؿ الذم صدر عنو الككفألف اإليماف باهلل تعالى يحقؽ المعرفة ب ؛مباشرة

لمصير ضكء المعرفة بالمصدر كا، كعمى مصير الذم ينتيي إليو ىذا الكجكداآلخر يحقؽ المعرفة بال
حياتو فإذا فقد اإلنساف ىذه المعرفة فإف  ،، كيرسـ غايتو التي يتطمع إلييايمكف لئلنساف أف يحدد ىدفو

كيعيش كما تعيش  ،يتو كمكانتو الركحانيةكحينيا يفقد اإلنساف إنسان ،سكؼ تككف ببل ىدؼ كال غاية
 األنعاـ التي تسيرىا غرائزىا كأىكاؤىا .

(1)" المكت بعد يككف مما  النبي بو أخبر ما بكؿ اإليمافف اإليماف باليكـ اآلخر ىك :"فإ
مف الحياة   

ثـ  ،ثـ ما يككف في مكقؼ يكـ القيامة  مف الحشر كنشر الصحؼ ،ثـ البعث ،البرزخية في القبر
 اف .أك في جينـ العذاب كاليك  ،ثـ إلى جنة الرحمف ،ثـ الحكض كالصراط ،اب كالميزافالحس

 : ﴿ يضرب اهلل األمثاؿ ليثبت اإليماف بو فيقكؿ و كفي             

                            

﴾ [ :79-78يس] الغاية كىذه أعمى، كىدفا سامية، غاية لحياتنا يجعؿ اآلخر باليكـ إليماففإف "ا 

 كاألدياف، باألبداف الضارة الرذائؿ عف كالتخمي بالفضائؿ، كالتحمي المنكرات، كترؾ الخيرات، فعؿ ىي
(2) ،كاألمكاؿ كالعقكؿ، كاألعراض

ثيؽ باإليماف باهلل كألىمية اإليماف باليـك اآلخر كمكانتو كارتباطو الك  
، إال  ،لتي قد ال تدركيا كثير مف العقكؿنجد  أف أكلي األلباب يؤمنكف بو رغـ أنو مف الغيبيات ا

بإيمانيـ باهلل عرفكا أنو ال بد مف يكـ يقفكف فيو فيحاسبكف عمى كية كبصيرتيـ المنيرة ذعقكليـ الأنيـ ب
 ،كال بد لمجزاء أف يككف مف جنس العمؿ ،عد المكتكال بد مف البعث ب ،أعماليـ في ىذه الحياة الدنيا
 ،ممتزميف بأكامره  ،، فنراىـ طائعيفكمف أساء فما لمظالميف مف أنصارفمف أحسف فمو الحسنى 
فيسألكنو  ،ـفيحاسبيـ عمى أعمالي؛ عامميف ليكـ يقفكف فيو بيف يدم اهلل ،متصفيف بأفضؿ الصفات

كىذا كاضح في كؿ اآليات التي كرد فييا ذكر أكلي  ،ا قمطريرايخافكف يكما عبكس ،المغفرة عما أذنبكا
 . األلباب

                                                           

 .  90فتح اهلل الحميد المجيد في شرح كتاب التكحيد، حامد بف محسف،ص(1) 
 بتصرؼ . ،265ص  ،العقائد اإلسبلمية ، سيد سابؽ(2) 
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 المبحث الثاني 

تضمنتيا آيات أكلي ضكابط كحدكد شرعية 

 األلباب 

 

 -مطالب: ثالثة كيشتمؿ عمى

 . في آيات أكلي األلباب أحكاموحد القصاص ك المطمب األكؿ: 

 .آيات أكلي األلبابفي  آداب أداء المناسؾ كالعباداتالمطمب الثاني: 

 .في آيات أكلي األلباب  آداب كمعامبلت المطمب الثالث:
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 المطمب األكؿ

 -كفيو : في آيات أكلي األلباب حد القصاص كأحكامو

 كعقكبة القصاص الكضعية القكانيف عف الحنيؼ اإلسبلمي الشرع بيا يتميز التي السمات أىـ مف
 كىك كاإلجماع،، كالسنة ،القرآف في سنده كلو كأصيؿ ثابت اإلسبلمية الشريعة في كالقصاص لمجرائـ،
 . اإلسبلمية الشريعة في العقكبة نظرية جكىر

 -:أكال : مفيـك القصاص كمشركعيتو 

، ( 1)جرح" كما كيجرح ،قتؿ كما فيقتؿ ؛فعمو بمثؿ المجـر يعاقب : "أففمصطمح القصاص يعني .1
( 2) كالعقكبة الجريمة بيف كأصمو المساكاة 

. 

كمؤكدا  ،كنافيا لمظمـ ،محققا لمعدؿ ؛قد ثبت القصاص في القرآف كالسنة: ركعية القصاصمش .2
 القتؿ أنفى لمقتؿ.  :العرب قبؿ اإلسبلـ قالكا فإف ،كالعقؿ الراجح ،عمى الفطرة السميمة

 : ﴿قكلو أما في القرآف  -                        

                                       

                                

   ﴾ [: 178البقرة] . 

(3) القصاص[ ا كتاب أنس يا :]قاؿ أف نبي اهلل   في السنة : فعف أنس  -
  . 

عمى كجكب  ،كأتباعيـ ،كالتابعيف ،فقد أجمع عمماء األمة أكليـ كآخرىـ مف الصحابة :في االجماع- 
 فرض القصاص .

 :حكاموأنكاع القصاص كأ :ثانيا
 كالقصاص نكعاف : 

 : ﴿كفي ذلؾ قكلو  في النفس )القتؿ( .1            
                                                           

 . 663/ 1، عبد القادر عكدة، جاإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعيالتشريع الجنائي (1) 
 ، بتصرؼ .13/ 5،ج محمد التكيجرم مكسكعة الفقو اإلسبلمي ، (2)
 . 4611، رقـ الحديث: 52/ 6، (كالجركح قصاص) :القرآف /قكلو تعالىالبخارم، تفسير  ،صحيح البخارم (3)
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            ﴾ [: 178البقرة]. 

 .كىك نكعاف : قتؿ العمد كقتؿ غير العمد 

 متعمدا بآلة يعمـ بأنيا البد قاتمتو .أما القتؿ العمد فيك : قتؿ مؤمف لمؤمف  . أ

 كالعذاب في اآلخرة . ،حكمو : أنو قد ارتكب جريمة مف الجرائـ يستحؽ عمييا القتؿ في الدنيا

 :﴿كفي ذلؾ قكلو                           

                   ﴾ [: 93النساء] . 

: أف يضرب المؤمف مؤمنا بأداة غير قاتمة قصده فييا التأديب كليس أما القتؿ غير العمد فيك . ب
 القتؿ فيقتؿ فييا .

 حكمو : األمر ىنا لكلي القتيؿ فيخير بيف ثبلث :

 ضمنو لو الشارع . قد، كلمقاتؿ حؽ فيو القتؿ : أف يطالب بقتؿ القاتؿ نفسو ال غيره .1
الدية : كىي أف يقبؿ الكلي مبمغا ماليا قد حدده الشارع فداء لمقاتؿ مف القتؿ كيقع معيا الصياـ  .2

 شيريف متتابعيف عمى القاتؿ .
 :﴿كمنو قكلو                            

   ﴾ [: 93النساء ]. 

أك صياـ ، كيبقى عمى القاتؿ تحرير رقبة، العفك : ىك أف يتنازؿ الكلي عف كؿ حؽ لو مف القاتؿ .3
: ﴿  ، كفي ذلؾ قكلو شيريف متتابعيف   ﴾ [: 93النساء ]. 
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 دفع عمدا، قتؿ ] مف:  اهلل رسكؿ قاؿ:  عبد اهلل بف عمرك بف العاصكفي ىذه األحكاـ يقكؿ 
ف قتمكا، شاءكا فإف القتيؿ، أكلياء إلى  جذعة كثالثكف حقة ثالثكف كذلؾ الدية، أخذكا شاءكا كا 

(1) العقؿ [ تشديد كذلؾ ليـ، فيك عميو، صكلحكا كما العمد، عقؿ كذلؾ خمفة، كأربعكف
   

 :﴿ ما دكف النفس )الجركح( كما في قكلو  .2                  

                         

                            

         ﴾ [ : 45المائدة]، (2)
 كىي نكعاف :  

،  كمف جدع فمف قمع عينا تقمع عينو ،؛ كالعيف، كاألنؼ، كاألذف، كالسفجركح يقتص منيا بمثميا . أ
:﴿ كمف خمع سنا يخمع سنو لقكلو  ،كمف قطع أذنا تقطع أذنو ،أنفا يجدع أنفو   

                    ﴾ [ : 45المائدة] (3)
 . 

كىذه الجركح ال يمكف أف يقاس حجميا كلك  ،أف يقتص منيا بمثميا فتعكض بعكض جركح ال يمكف . ب
فيقكؿ فييا اهلل  ،الجركح في أم عضك مف أعضاء الجسدك ؛حاكؿ أحد أف يقتص منيا لزاد عمييا

 :﴿     ﴾ [ : 45المائدة]الجرح كأثره حكـ الدية كفؽ فإف العمماء جعمكا فييا  ؛

أقكاؿ ليس ىذا  كقدركىا بأقدار كمنيا أنيا بثمث الدية، كقيؿ بعشرىا، كقيؿ بعدد مف البعير، كفييا
(4)ميا مقا

 . 

كألف قياـ ذلؾ ال يككف إال بأصحاب  ؛كليحيى الناس حياة آمنة ،فالقصاص غاية لمكؼ عف األذل
: ﴿  كاف الخطاب الرباني ألكلي األلباب في قكلو  ،عقكؿ النيرةال      

            ﴾ [: 179البقرة]مف"لكـ في ىذا الحكـ الذم شرعو اهلل "أم:  ؛ 

(5)"كالشجاج كالجراح النفكس في القصاص
عمـ أنو يقتؿ قصاصا إذا قتؿ  لكـ حياة؛ ألف الرجؿ إذا ، 

                                                           

 حسف . ،2626، رقـ الحديث: 2/877لدية، / مف قتؿ عمدان فرضكا باالديات ،ماجوسنف ابف ماجو، ابف  (1)
 . 660/ 2ج ،النتؼ في الفتاكل السغدم :انظر (2)
 . 48/ 4،جزكريا السنيكي: أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، انظر (3)

 .90/ 16، جأبك الكليد القرطبيالبياف كالتحصيؿ ،  :انظر(4) 
 . 381/ 3الطبرم ، تحقيؽ: شاكر ،ج ،جامع البياف(5) 
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كالكقكع فيو، فيككف ذلؾ بمنزلة الحياة لمنفكس ، عف القتؿ؛ كانزجر عف التسرع إليوآخر؛ كؼ 
اإلنسانية، كىذا نكع مف الببلغة بميغ، كجنس مف الفصاحة رفيع؛ فإنو جعؿ القصاص الذم ىك مكت 

ة ؛ إبقاء عمى أنفسيـ، كاستداماعضاع الناس عف قتؿ بعضيـ بحياة باعتبار ما يؤكؿ إليو مف ارتد
إلى أكلي األلباب؛ ألنيـ ىـ الذيف ينظركف في العكاقب، كيتحامكف  لحياتيـ، كجعؿ ىذا الخطاب مكجو

 ،ما فيو الضرر اآلجؿ، كأما مف كاف مصابا بالحمؽ كالطيش كالخفة؛ فإنو ال ينظر عند سكرة غضبو
(1)" مستقبؿالكغمياف مراجؿ طيشو إلى عاقبة، كال يفكر في أمر 

  . 

 المطمب الثاني

 -كفيو : التي تضمنتيا آيات أكلي األلباب آداب أداء المناسؾ كالعبادات

 :تقكل ا عز كجؿ  :أكال

فييا يسمك اإلنساف إلى أعمى  ،لغاية أسمى كأرقى مف كؿ الغايات لما خمؽ الخمؽ خمقيـ  إف اهلل
:﴿ إذ يقكؿ   الدرجات أال كىي عبادتو            ﴾ 

الذنكب كاجتناب  ، كلما كانت عبادة اهلل ىي الغاية فإنيا تدعكنا إلى تقكاه ؛[59الذاريات :]

:﴿  يقكؿ فييا ،كالمعاصي فالصبلة مثبل              ﴾ 

﴿:إذ يقكؿ   لصياـ فيك دعكة لتركيض النفس كتيذيبيا لتقكاهكأما ا ؛[45:]العنكبكت      

                         ﴾  

بخؿ إلى أعمى الدرجات بالكـر كالزكاة أيضا تطير النفس كترتقي بيا مف الدنك بالشح كال، [183البقرة : ]
 :﴿  ، حيث يقكؿكالجكد                   ﴾ [: 103التكبة]،  كأما

نما  ،فحسب عبادة خالصة بيف العبد كربو ،متميزة عف غيرىا فميست كسابقاتياالحج فيك عبادة  كا 
فقد  ،أذل الحجاج الذيف معو، ك اج مف المصاعب كاآلالـ مف الطريؽفييا الح و يحتمم يشترؾ فييا ما

كىي دعكة  ،جؿ ىذه الغاية فعميو بتقكل اهللكأل ،تكبد عناء السفر لغاية سامية أال كىي رضى اهلل 

                                                           

 . 203/ 1فتح القدير، الشككاني، ج(1) 
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مف األذل قد الحاج فإف ما يمقاه  ،بالتقكل كالصبر ألصحاب العقكؿ النيرة مف أكلي األلباب مف اهلل
:﴿ حتمالو إال ىـ فيقكؿ ال يستطيع ا          ﴾ [: 197البقرة] . 

 مف حظو صائـ رب:]  قاؿ النبي  :قاؿ ، ىريرة أبيفعف  ،ك إال بالتقكلسمكألف الطاعة ال ت
 . (1) السير[ قيامو مف حظو قائـ كرب الجكع، صيامو

كاف ليـ مف أجر ذىبت بو السيئات كبقي ليـ ما  فما ،خمطكا عمبل صالحا بآخر سيئا فكأف ىؤالء قد
 كاف مف التعب كالنصب .

 .كالنجاة الكصكؿ في تستند كعميو كتشرؽكترتقي  تتقكل كبو ،تقتات منو كاألركاح القمكب زاد التقكلف

 .الزاد بيذا ينتفع مف كخير التقكل، إلىلدعكة اإلليية ا يدرؾ مف أكؿ ىـ األلباب كأكلك

  :اج بما يغنيو عف السؤاؿتزكد الح :ثانيا

: ﴿  يقكؿ             ﴾ [: 197البقرة] عباس ابف كرد عف ؛   في

 فإذا المتككمكف، نحف: كيقكلكف يتزكدكف، كال يحجكف اليمف أىؿ كاف سبب نزكؿ ىذه اآلية أنو قاؿ:
(2) الناس سألكا مكة قدمكا

(3)"،الناس عمى كالتثقيؿ السؤاؿ في اإلبراـ كيتقكا كايتزكد أف فأمركا "، 
كىذا  

فإف التككؿ عمى  ،كفيو نيي عف المسألة كالتكاكؿ ،كالشراب أك بالماؿ البلـز لشرائوالتزكد إما بالطعاـ 
عنيا  اهلل يككف بالعمؿ مع األخذ باألسباب ، كأما المسألة فيي مف دنك صاحبيا كقد نيى النبي 

اليد العميا خير مف اليد السفمى، كابدأ ] : قاؿ ، عف النبي ف حكيـ بف حزاـ ففي الحديث  ع
 كفي (4)[ بمف تعكؿ، كخير الصدقة عف ظير غنى، كمف يستعفؼ يعفو ا، كمف يستغف يغنو ا

( 5)كالتزكد بتقكل اهلل باجتناب الظمـ ما يكؼ عف السؤاؿ مف أمكر الدنيا، األمر بالتزكد التزكد ب
. 

 

                                                           

حو ، صح1571، رقـ الحديث:596/  1الصـك /كأما حديث شعبة ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ ، (1)
 .324/ 5ج ،حباف ابف صحيح عمى الحساف التعميقاتاأللباني في 

 صرؼ .بت ،303/ 1ج ،الكاحدم ،فسير الكسيطالت (2)
 .131/ 1أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم ، ج(3) 
 .1427 ، رقـ الحديث: 112/ 2صحيح البخارم ، البخارم ، الزكاة / ال صدقة إال عف ظير غنى ، (4) 
 . 303/ 1: التفسير الكسيط، الكاحدم، جانظر (5)
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 مطمب الثالثال

 تضمنتيا آيات أكلي األلباب  آداب كمعامالت

 ،كعبلقات متميزة رفيعة ،كمعامبلت ،لما تكمـ في اآليات عف أكلي األلباب كصفيـ بأخبلؽ إف اهلل 
عقكليـ كنسب اتصافيـ بيذه األكصاؼ إلى  ،كجعميا سببا في نجاحيـ كتفكقيـ في الدنيا كاآلخرة

يمتدحيـ ليثير في نفكس الطامعيف باألجر كالثكاب االمتثاؿ بيذه  كأنو  ،الراجحة كأذىانيـ الصافية
قد سبؽ ذكر ىذه األكصاؼ لكننا سنمر عمييا ك  ،ىي سبب لمرفعة في الدنيا كاآلخرةاألكصاؼ التي 

 -:كر بياسريعا لنذ

:﴿ اهلل يقكؿ                               

                              

                                  

                              

            ﴾ [ : 22- 19الرعد]  ففي ىذه اآلية دعكة ألصحاب العقكؿ النيرة ،

ية مخصة في اآلاب المد، كىذه اآلالناس بيفـ كما بيف اهلل ، ثلئللتزاـ بأىـ اآلداب كالمعامبلت ما بينيـ 
ف أساءكا الكفاء بعيد اهلل كبالعيد الذم يتعاىده مع الناس كمنو األمف  بتغاء امانة، ثـ صمة الرحـ كا 
ذم يتضمف ىذه الحياة كالدعكة فيو إلى الصبر الجميؿ ال ة اهلل كمخافة عذابو ثـ الصبر فيمرضا

عة كالمعصية كاالبتبلء  ثـ أنفقكا في سبيؿ اهلل سران كعبلنية مف حر أمكاليـ ، فرضان الصبر عمى الطا
، ثـ تسمكا نفكسيـ كمعامبلتيـ إلى أعمى الدرجات ليقابمكا اإلساءة مى الدرجاتكنافمة ، ليرتقكا بذلؾ أع

 ف الرحمة كالقرب مف اهلل باإلحساف، كأنيـ بذلؾ يبنكف مجتمعان خالصان فاضبلن ال مثيؿ لو، راجي
يككنكا ىـ قدكة المجتمع كبذلؾ  ،بإقاـ الصبلة كأكلئؾ ىـ أكلك األلباب لما تنٌكرت عقكليـ بنكر اهلل 

 .كبيذه القدكة يحقؽ الدعكة إلى اهلل 
األلباب  أكلي لكف ،يندر أف نجد مف يتصؼ بيا جميعا الرفيعة التي ىذه الصفات مف الصفاتفإف 

 . أف يعيننا لنككف مف أكلي األلبابجمعكا بينيا كنسأؿ اهلل 
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 الخاتمة

كث بخير الرساالت، الحمد هلل الذم الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى المبع
أتـ عمي نعمتو بتكفيقي إلتماـ ىذا البحث، كأسألو سبحانو أف يكفقني لحسف استخبلص أفضؿ نتائجو، 

 ،عمى حقيقتيـ كشخصياتيـ المميزةك شخصيات كعقكؿ أكلي األلباب  ىذه الدراسة عمى فقد تعرفنا في 
فيي تفيـ  ،عدة عمميات مف التفكير في ثكاف معدكدةتجرم  ،كقد تنبينا إلى أنيـ أصحاب عقكؿ متميزة

 .، ثـ تصدر األحكاـ فتعتبرعمى ما ترجح ،ثـ تستدؿ ،ثـ تتدبر ،فتقمب النظر وما تقكل

 فيميزكف بيف الحؽ كالباطؿ مما جعميـ مف الحكماء . ،، كاإلبداعتميز تفكيرىـ بالرؤية الشاممة 

، ذاكركف، مصمكف ،قائمكف ،قانتكف ،ينيبكف إليو ،رهيمتثمكف ألم ،يخشكنو ،فإنيـ كاثقكف باهلل 
 يقابمكف اإلساءة باإلحساف . ،مكفكف بالعيكد ،منفقكف، كاصمكف ألرحاميـ

كالدعكة إلى اهلل مع  ،تباع، كحسف اإلنصات مع االقد تميزت شخصياتيـ بالمبادرة كاإليجابية
كلما اتصفكا بيذه الصفات  ،كمة الئـال يخافكف في اهلل ل ،ما جعميـ محبكبيف بيف الناس ،اإلخبلص

قامة األحكاـ الشرعية ا  ك  ،كاالعتبار ،فيأمرىـ بالتقكل ،بتميزىـ الخطاب الرباني ليـ متميز الرائعة نجد ا
كاالنكسار مع  ،كتميز خطابيـ هلل بالذلة ،كالمجادلة ،كالكاقعية ،ممتدحا ليـ ناقدا لمعقكؿ النفعية

كىي  ،أللباب قد تميزت بمكضكعات متميزةلذلؾ نجد أف آيات أكلي ا، كتقديـ أخمص األعماؿ؛ االفتقار
ثـ  ،ثـ أىـ الضكابط الشرعية مف القصاص ،، كاليكـ اآلخرككتبو ،الدعكة الحؽ باإليماف باهلل كرسمو

 لذلؾ فإف ىذا البحث يمكف أف نخرج منو بالنتائج ،، كمف ثـ التحمي بأجؿ الصفاتآداب العبادات
 -: التاليةكالتكصيات 

 -النتائج :أىـ  أكال:

 ال بد أف تصؿ لئليماف كلك بعد حيف . ،أكلك األلباب ذكك عقكؿ متميزة .1
 أكلك األلباب مف المؤمنيف ىـ صفكة اهلل في خمقو بعد األنبياء كالمرسميف . .2
 خشية اهلل تعالى كتقكاه تدعك اإلنساف لمتحمي بأجمؿ الصفات . .3
 اتب بالنقاء كالصفاء .الدعكة لبلرتقاء بالعقكؿ إلى أعمى المر  .4
 مف مستمزمات اإليماف باهلل تعالى اإلخبلص كالتصديؽ بكؿ ما أخبر عنو .أف  .5
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 االلتزاـ بالضكابط الشرعية كآداب العبادات كالمعامبلت منكط بأكلي األلباب . .6
 استحقاؽ أكلي األلباب ألعظـ الجزاء في الدنيا كاآلخرة، يدعكنا أف نرتقي بأنفسنا لنككف منيـ . .7
 ف أكلي األلباب ىـ األقدر عمى الكصكؿ لعقكؿ الناس كمخاطبتيـ في كافة المستكيات.أ .8

 -:أىـ التكصياتثانيا: 

 في ضكء النتائج السابقة، فإنني أكصي باآلتي :

ال بد لبناة األجياؿ، كمربي النفكس مف حسف إعداد ىذا الجيؿ ، ليككنكا ذكم عقكؿ نيرة  .1
 مجتمع .كشخصيات متميزة، بناة لم

إقامة الدكرات كالدركس ككرش العمؿ التي تعطي اآلباء طريقة جديدة في التعامؿ مع األبناء   .2
 .  لتطكير فكرىـ كعبلقتيـ مع اهلل

 استثمار قدرات أكلي األلباب في التخصصات المختمفة؛ لئلبداع كاالبتكار . .3
اؿ فترة الدراسة ممكىكبيف كأصحاب العقكؿ الفذة باختز لكصى التربية كالتعميـ بإعطاء فرصة أ .4

 التعميمية .
 تمكيف أكلي األلباب مف إبراز قدراتيـ مف خبلؿ فتح مراكز متخصصة ليـ . .5
 تكلية أكلي األلباب مناصب حساسة لئلصبلح كالتغيير . .6
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 -الفيرسة العامة :      
 .فيرسة المراجع كالمصادر  أكال:

  .فيرسة اآليات القرآنية ثانيا :

 .األحاديث النبكية  فيرسة :ثالثا

 فيرسة اآلثار. رابعا:

 فيرسة األعبلـ. خامسا :
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 المراجعأكال: فيرسة 

األدب المفرد، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل، تحقيؽ:  .1
 . 1989 – 1409، 3محمد فؤاد عبد الباقي ، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ط

يـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف إرشاد العقؿ السم .2
 مصطفى، بيركت، دار إحياء التراث العربي )د.ـ( )د .ط( .

، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف  أسنى المطالب في شرح ركض الطالب .3
 .)د.ـ( )د .ط(الديف أبك يحيى السنيكي ، دار الكتاب اإلسبلمي 

، حافظ بف أحمد بف عمي  المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة أعبلـ السنة .4
الحكمي، تحقيؽ: حاـز القاضي ، المممكة العربية السعكدية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية 

 ىػ .1422، ،  2كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،ط
)د.ـ( )د ك األلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية، آماؿ بنت عبد العزيز العمر  .5

 .ط( )د.ت( )د .ف(
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم  .6

البيضاكم ،تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي ، بيركت ، دار إحياء التراث العربي ،ط 
 ىػ . 1418، 1

العبيدم، مكسكعة االعجاز د. نجاة  آية اختبلؼ الميؿ كالنيار في ضكء عمكـ الفضاء، .7
 .http://m.quranm.com  ،2017 2017نكفمبر27العممي ،

، المكقع : شبكة األلككة ، 2017نكفمبر 25حساـ العيسكم إبراىيـ،  اإليجابية، .8
http://www.alukah.net/social/0/45375/)، )2017 . 

)د.ـ( )د.ت( )د ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم  بحر العمكـ .9
 . .ف( )د. ط( 

ف محمد بف الميدم بف عجيبة أبك العباس أحمد ب، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد .10
الحسني األنجرم الفاسي الصكفي، تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف ، القاىرة ، 

 . )د. ط( ق  1419
، أبك الكليد محمد بف  البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة .11

بناف، دار الغرب ل –أحمد بف رشد القرطبي، تحقيؽ : د محمد حجي كآخركف ، بيركت 
 ـ . 1988 -ىػ  1408، 2اإلسبلمي ، ط

تاج العركس مف جكاىر القامكس، مرتضى الزبيدم، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف،  .12
 دار اليداية )د. ط( )د.ت( )د.ـ(  .

http://m.quranm.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1/1751-2011-06-25-15-58-54.html
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التحرير كالتنكير، المؤلؼ : محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر  .13
 ىػ )د. ط(. 1984ة لمنشر ، التكنسي ، تكنس، الدار التكنسي

التنزيؿ، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم التسييؿ لعمكـ  .14
الكمبي الغرناطي، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم ، بيركت ،شركة دار األرقـ بف أبي 

 ىػ . 1416، 1األرقـ ، ط
عبد القادر عكدة ، بيركت ، دار  التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي ، .15

 . )د. ط( )د.ت( الكاتب العربي
، محمد بف تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد كيميو شرح الصدكر في تحريـ رفع القبكر .16

إسماعيؿ الصنعاني، محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،التحقيؽ : عبد المحسف بف 
 ػ .ى1424 1حمد العباد البدر، الرياض، مطبعة سفير، ط

التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ، أبك بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ بف يعقكب  .17
 .)د. ط( )د.ت(الكبلباذم البخارم الحنفي ، بيركت، دار الكتب العممية 

آخر سكرة السجدة ، محمد بف الحسف بف  -تفسير ابف فكرؾ مف أكؿ سكرة المؤمنكف  .18
لقادر بندكيش ، المممكة العربية فكرؾ األنصارم األصبياني ،تحقيؽ: عبلؿ عبد ا

 ـ . 2009 - 1430، 1السعكدية، جامعة أـ القرل، ط 
أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني ، تفسير الراغب األصفياني .19

 . ـ 2003 -ىػ  1،1424،تحقيؽ: د. عادؿ بف عمي الشدم ، الرياض ،دار الكطف ، ط
ة، محمد بف صالح بف محمد العثيميف ، تفسير العثيميف الفاتحة كالبقر  .20

 ىػ )د.ـ(. 1423،  1المممكة العربية السعكدية ، دار ابف الجكزم ، ط
تفسير القرآف العظيـ ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  .21

 ىػ.1419، 1الدمشقي، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، بيركت ،دار الكتب العممية،ط
ف العظيـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر الرازم ابف تفسير القرآ .22

أبي حاتـ، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب، المممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى 
 ىػ . 1419، 3الباز، ط 

تفسير القرآف، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل  .23
لحنفي ثـ الشافعي، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ السمعاني التميمي ا

 ـ .1997 -ىػ1418، 1، السعكدية ،دار الكطف،ط
دار الفكر العربي )د.ط(  ، عبد الكريـ يكنس الخطيب ، القاىرة ، التفسير القرآني لمقرآف .24

 .)د.ت(
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تحقيؽ: د. مجدم تفسير الماتريدم، محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم ، .25
 ـ . 2005 -ىػ  1426، 1باسمكـ ، بيركت، لبناف ، دار الكتب العممية ، ط

تفسير مجاىد، أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي، تحقيؽ:  .26
 1410، 1الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ، مصر، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، ط 

 ـ . 1989 -ىػ 
قاتؿ بف سميماف، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى، تحقيؽ تفسير م .27

 ق. 1،1423:عبد اهلل محمكد شحاتو ، بيركت ، دار إحياء التراث ، ط
،مؤسسة النكر 2017نكفمبر،20التفكير االبداعي مفيكمو كخصائصو ، فضيمة عرفات ، .28

 . http://www.alnoor.se/article.asp?id=91424  ،2017لمثقافة كاإلعبلـ،
،  1التفكير عند أئمة الفكر اإلسبلمي ، صبرم األشكح ، القاىرة ، مكتبة كىبة ، ط .29

 ـ . 1997 –ق  1417
تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي،  .30

رياض، أضكاء تحقيؽ : سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر الخباني ، ال
 ـ . 2007 -ىػ 1428، 1السمؼ ،ط 

، عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد الرحمف  التكحيد كبياف العقيدة السمفية النقية .31
ىػ  1،1412بف حسيف بف حميد ، تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد ، مكتبة طبرية، ط 

 ـ . 1992 -
عك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المد .32

عبد  38بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم، القاىرة ،عالـ الكتب 
 ـ .1990-ىػ1410، 1الخالؽ ثركت، ط

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  .33
-ىػ 1420، 1يحؽ، مؤسسة الرسالة، ط السعدم، التحقيؽ : عبد الرحمف بف معبل المك 

 ـ . 2000
جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ، أبك  .34

  -ىػ  1420، 1جعفر الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط
 )د.ـ(. 2000

بف أيكب بف سعد شمس  الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي، محمد بف أبي بكر .35
 ـ .1997 -ىػ 1418،  1الديف ابف قيـ الجكزية ، المغرب، دار المعرفة ، ط
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د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني ، المممكة  ،الحكمة في الدعكة إلى اهلل تعالى .36
 ىػ.1423، 1العربية السعكدية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ، ط

كطبقات األصفياء ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف  حمية األكلياء .37
 ـ)د.ط( .1974 -ىػ 1394مكسى بف ميراف األصبياني ، مصر ، السعادة، كآخركف ،

دراسة مكضكعية حديثية ،ماجستير -الحكافز اإليمانية بيف المبادرة كااللتزاـ .38
 د.ط(.ـ ) 2010، أسامة عطا اهلل ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،

ـ ،المكقع  2017نكفمبر  8دركس كعبر مف قصة مكسى ،أحمد صبحي منصكر ، .39
 .          2017، :أىؿ القرآف 

،شحاتة محمد صقر، البحيرة ،دار الفرقاف لمتراث )د.ط(  دليؿ الكاعظ إلى أدلة المكاعظ .40
 )د.ت(.

ألكبر،  ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف ا .41
المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي 

 ـ . 1988 -ىػ  1408، 2اإلشبيمي، تحقيؽ : خميؿ شحادة ، بيركت ، دار الفكر ، ط 
الذريعة إلى مكاـر الشريعة، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى،  .42

 2007 -ىػ  1428أبك زيد العجمي ، القاىرة ، دار السبلـ،  تحقيؽ: د. أبك اليزيد
 ـ)د.ط( .

زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .43
 ىػ.1422، 1الجكزم، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، بيركت ، دار الكتاب العربي، ط

بشير بف شداد بف عمرك األزدم  الزىد ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف .44
السجستاني ،تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف ابراىيـ بف محمد، أبك ببلؿ غنيـ بف عباس بف 

 ـ . 1993 -ىػ  1414، 1غنيـ ، حمكاف ، دار المشكاة لمنشر كالتكزيع، ط 
محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ، دار الفكر ، زىرة التفاسير .45

 د.ـ( )د.ط( .العربي )
سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد، محمد بف يكسؼ الصالحي الشامي، تحقيؽ  .46

لبناف، دار الكتب  –:الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض ، بيركت 
 ـ . 1993 -ىػ  1414، 1العممية،ط

تحقيؽ: محمد فؤاد ، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،  سنف ابف ماجو .47
 .)د.ـ( )د.ط(عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية 
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محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى، ، سنف الترمذم .48
تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، كاخركف ، مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي 

 ـ . 1975 -ىػ  1395، 2الحمبي ، ط
محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ بف عبد الصمد سنف الدارمي، أبك  .49

الدارمي، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني ، المممكة العربية السعكدية دار المغني لمنشر 
 ـ . 2000 -ىػ  1412، 1كالتكزيع، ط

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم الخراساني، أبك بكر ، السنف الكبرل .50
 3،1424، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ، بيركت لبناف، دار الكتب العممية،طالبييقي

 ـ . 2003 -ىػ 
 ـ . 2015 –ق  1436، 7، نسيـ ياسيف، غزة، طشرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية .51
شرح العقيدة الطحاكية، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمي بف محمد ابف أبي العز  .52

عبد اهلل بف المحسف  -قي، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط الحنفي، األذرعي الصالحي الدمش
 ـ .1997 -ىػ 1417، 10التركي ، بيركت، مؤسسة الرسالة ، ط 

محمد بف خميؿ حسف ىراس، تحقيؽ : ، شرح العقيدة الكاسطية، كيميو ممحؽ الكاسطية .53
 ق . 1415، 3عمكم بف عبد القادر السقاؼ ، الخبر ، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، ط 

اإليماف ، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم الخراساني، أبك بكر شعب  .54
الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد ، الرياض، مكتبة الرشد لمنشر  البييقي، تحقيؽ :

 ـ . 2003 -ىػ  1423، 1كالتكزيع ، ط
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، .55

 1987 -  ىػ 1407، 4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، بيركت، دار العمـ لممبلييف، ط
 ـ .

صحيح ابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد، التميمي، أبك  .56
 1414، 2حاتـ، الدارمي، البستي، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ،بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

– 1993 . 
حمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، تحقيؽ: محمد زىير صحيح البخارم، م .57

بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد 
 ىػ .1422،  1عبد الباقي(، ط 

، كفضائؿ، كآداب، كأحكاـ في ضكء الكتاب كالسنة .58 د. سعيد بف ، صمة األرحاـ  مفيـك
 ي ، الرياض، مطبعة سفير)د.ط( .عمي بف كىؼ القحطان
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 ،حسف البنا . )ضمف مجمكعة الرسائؿ( العقائد .59
 ، سيد سابؽ ، بيركت ، دار الكتاب العربي)د.ط( )د.ت( . العقائد اإلسبلمية .60
، عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز )د.ط(  العقيدة الصحيحة كما يضادىا كنكاقض اإلسبلـ .61

 )د.ت( )د.ـ(.
كمعو حاشية ابف القيـ، محمد أشرؼ بف أمير بف ، بي داكدعكف المعبكد شرح سنف أ .62

عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، الصديقي، العظيـ آبادم ، بيركت ، دار 
 ىػ . 1415، 2الكتب العممية ، ط

،نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  غرائب القرآف كرغائب الفرقاف .63
 1416، 1عميرات ، بيركت، دار الكتب العممية ، طالنيسابكرم، تحقيؽ: الشيخ زكريا 

 ىػ.
غريب القرآف، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، المحقؽ: أحمد صقر، دار  .64

 .)د.ط( )د.ـ(ـ  1978 -ىػ  1398الكتب العممية، 
فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف  .65

بيركت، المكتبة العصرية لمطباعة  –سيني البخارم القنكجي ، صيدا لطؼ اهلل الح
 .)د.ط(ـ  1992 -ىػ  1412كالنشر، 

فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني ، دمشؽ، بيركت ،  .66
 ىػ . 1414، 1دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب، ط

حامد بف محمد بف حسيف بف محسف ،  ،فتح اهلل الحميد المجيد في شرح كتاب التكحيد .67
 ـ.1996ىػ /1417، 1تحقيؽ : بكر بف عبد اهلل أبك زيد ، دار المؤيد ، ط 

الفركؽ المغكية ، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف  .68
زيع مصر، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتك  -العسكرم، تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ، القاىرة 

 . )د.ط(
، المكقع : المكقع 2017نكفمبر  27إبراىيـ الدكيش، ، فقو اإلنصات كحسف االستماع .69

 .2017 الرسمي لفضيمة الشيخ الدكتكر إبراىيـ الدكيش ،
القاىرة ، دار الشركؽ ،  -في ظبلؿ القرآف، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ، بيركت .70

 ق . 1412،  17ط 
غير، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج فيض القدير شرح الجامع الص .71

العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم ، مصر، المكتبة التجارية 
 . 1356،  1الكبرل، ط 
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القامكس المحيط ، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم تحقيؽ: مكتب  .72
لبناف، مؤسسة الرسالة لمطباعة  -يركت تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: ب

 ـ . 2005 -ىػ  1426، 8كالنشر كالتكزيع، ط
كتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، تحقيؽ: ضبطو  .73

، 1لبناف، دار الكتب العممية ، ط–كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ، بيركت 
 ـ .1983-ىػ 1403

يؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ،تحقيؽ : د ميدم كتاب العيف ، الخم .74
 . )د.ط( )د.ت(المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ 

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم  .75
 ىػ . 1407، 3جار اهلل ، بيركت، دار الكتاب العربي ، ط

، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ  البياف عف تفسير القرآفالكشؼ ك  .76
 1لبناف ، دار إحياء التراث العربي، ط –،تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ، بيركت 

 ـ . 2002 -، ىػ 1422، 
الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي  .77

محمد المصرم ، بيركت، مؤسسة  -قاء الحنفي، تحقيؽ: عدناف دركيش الكفكم، أبك الب
 )د.ت(. )د.ط(الرسالة 

، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي  كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ .78
 5صفكة السقا، مؤسسة الرسالة، ط -خاف القادرم، تحقيؽ: بكرم حياني 

 ـ .1981ىػ/1401،
التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  لباب التأكيؿ في معاني .79

أبك الحسف، المعركؼ بالخازف، تحقيؽ: محمد عمي شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية ، 
 ىػ . 1415، 1ط
لساف العرب ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  .80

 ػ .ى 1414،  3، بيركت ، دار صادر، ط
عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ، لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم .81

 )د.ت(. 3،تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني ، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط
 . 2017،مكضكع، 2017نكفمبر20ما معنى الحكمة، بسمة العتيبي،  .82
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بكر بف عبد القادر الحنفي مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي  .83
الدار  -صيدا، المكتبة العصرية  -الرازم، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد ، بيركت 

 ـ .1999ىػ / 1420، 5النمكذجية، ط
مختصر تفسير البغكم، عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيد، الرياض، دار السبلـ لمنشر  .84

 ىػ .1416، 1كالتكزيع، ط 
ياؾ نستعيفمدارج السالكيف بيف منازؿ إيا .85 ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف  ؾ نعبد كا 

سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية ، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، بيركت، دار 
 ـ .1996 -ىػ  1416، 3الكتاب العربي ، ط

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  .86
 -ىػ  1419، 1يؽ: يكسؼ عمي بديكم ، بيركت ، دار الكمـ الطيب، طالنسفي، تحق

 ـ . 1998
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو  المستدرؾ عمى الصحيحيف، .87

بف نعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، 
 . 1990 – 1411، 1بيركت، دار الكتب العممية ، ط

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  .88
، 1عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة ، ط -الشيباني، المحقؽ: شعيب األرنؤكط 

 ـ . 2001 -ىػ  1421
مسند البزار = البحر الزخار، المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزار  .89

،)بدأت  1حقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل ، المدينة المنكرة ، مكتبة العمكـ كالحكـ  ، ط،ت
 ـ، كانتيت(  .1988

 المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، .90
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 دار إحياء التراث العربي )د.ط(.بيركت، 
،عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد  المطمب الحميد في بياف مقاصد التكحيد .91

ىػ 1411، 1الكىاب بف سميماف التميمي، دار اليداية لمطباعة كالنشر كالترجمة، ط 
 ـ .1991

عرابو .92 : عبد ، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ،تحقيؽ  معاني القرآف كا 
 ـ . 1988 -ىػ  1408، 1الجميؿ عبده شمبي ، بيركت ،عالـ الكتب ، ط
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سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، المعجـ الكبير  .93
 2الطبراني، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي ، القاىرة، مكتبة ابف تيمية ، ط

 )د.ت(. 
أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريؽ عمؿ  معجـ المغة العربية المعاصرة ، د. .94

 ـ . 2008 -ىػ  1429، 1،عالـ الكتب،ط
المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى كآخركف(، دار الدعكة  .95

 ،)د.ط( )د.ت( .
المعجـ البف المقرئ ، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف  .96

ف، المشيكر بابف المقرئ ،تحقيؽ: أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد، الرياض، األصبياني الخاز 
 ـ . 1998 -ىػ  1،1419مكتبة الرشد، ط

معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ،تحقيؽ:  .97
 ـ،)د.ط(.1979 -ىػ 1399عبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر، 

أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ،تحقيؽ  معجـ مقاييس المغة،   .98
 ـ)د.ط(.1979 -ىػ 1399: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

مفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم ،  .99
 ىػ . 1420، 3بيركت، دار إحياء التراث العربي ،ط 

الحميد الفراىي اليندم، تحقيؽ: د/ محمد أجمؿ أيكب اإلصبلحي،  مفردات القرآف ، عبد .100
 ـ . 2002، 1دار الغرب اإلسبلمي ،ط

المفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني  .101
 ق. 1412، 1المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دمشؽ بيركت دار القمـ، الدار الشامية، ط
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 اآليات ةفيرسثانيا: 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اسـ السكرة اآلية

 ﴿             ﴾ 16 18 البقرة 

﴿                                     

        ﴾ 
 32 23 البقرة

﴿                                    ﴾ 31 73 البقرة 

 ﴿                                   

             ﴾ 
 28 91 البقرة

 ﴿                               ﴾ 40 166 البقرة 

 ﴿                                       

                 ﴾ 
 23 170 البقرة

﴿                      ﴾ 45- 80 179 البقرة 

 ﴿                   ﴾ 79 197 البقرة 

﴿        ﴾ 53 238 البقرة 

﴿                                    

                                         

                                

                              

                        ﴾ 

 31 259 البقرة

 ﴿                         ﴾ 46-10 269 البقرة 

﴿              ﴾ 36 282 البقرة 

﴿                           ﴾ 13 7 آؿ عمراف 

 ﴿                                   69 104 آؿ عمراف 
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     ﴾ 

﴿                          ﴾ 36 118 آؿ عمراف 

﴿                              ﴾ 69-65 133 آؿ عمراف 

﴿                                        91 8 آؿ عمراف 

﴿                              ﴾ 12-27 190 آؿ عمراف-
25-80 

﴿                            ﴾ 84 192 آؿ عمراف 

﴿                             ﴾ 104-84 193 آؿ عمراف 

﴿                                      

                                    

           ﴾ 

 104-85 7 آؿ عمراف

﴿                                       ﴾ 85 194 آؿ عمراف 

 ﴿                                     

    ﴾ 
 74 104 آؿ عمراف

﴿                                 

                          ﴾ 
 191 آؿ عمراف

25-49-
50-54-
82-83 

 ﴿                                

                                    

                                 

   ﴾ 

 56 195 آؿ عمراف

﴿                            ﴾ 28 82 النساء 

﴿                                            109 93 النساء 

﴿                                         

         ﴾ 
 109 93 النساء
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﴿                                ﴾ 35 135 النساء 

 ﴿                                

                         ﴾ 
 34-27 83 المائدة

﴿                                   

      ﴾ 
 87 100 المائدة

:﴿                              

                            

                 ﴾ 

 110 45 المائدة

﴿                   ﴾ 12 100 المائدة 

 ﴿                                      

                                        

                                    

                                 

                 ﴾ 

 30 79-76 األنعاـ

 ﴿                                

                                    

    ﴾ 

 13 179 األعراؼ

﴿                  ﴾ 68 204 األعراؼ 

﴿                                        

             ﴾ 
 27 2 األنفاؿ

﴿                  ﴾ 40 31 تكبةال 

 ﴿                                

                                  

                                

 41 40 التكبة
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    ﴾ 

﴿                     ﴾ 111 103 التكبة 

 ﴿                             

                            

             ﴾ 

 75-74 71 التكبة

﴿                                      

                          

                                     

               ﴾ 

 24 24 يكنس

﴿                                        

                                   

                           

                          ﴾ 

 101 22 يكنس

﴿                               ﴾ 35 89 يكنس 

 ﴿          ﴾ 55 75 ىكد 

﴿                   ﴾ 23 91 ىكد 

﴿                                 

   ﴾ 
 44 21 يكسؼ

﴿                  ﴾ 37-36 55 يكسؼ 

﴿                               

                                  

     ﴾ 

 34 109 يكسؼ

﴿              ﴾ 80 111 يكسؼ 

﴿           ﴾ 12 19 الرعد 
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 ﴿                ﴾ 55 20 لرعدا 

 ﴿                                ﴾ 61 21 الرعد 

 ﴿                                         

                                

                                  

                                      

       ﴾ 

 22-19 الرعد
57-56 -
82-86-

113 

 ﴿                    ﴾ 57 22 الرعد 

 ﴿                  ﴾ 59 22 الرعد 

﴿                                

       ﴾   
 1 34 إبراىيـ

﴿                                

                ﴾ 
 94 27 إبراىيـ

﴿                       ﴾ 13 52 إبراىيـ 

﴿            ﴾ 43 75 الحجر 

 ﴿             ﴾ 17 80 الحجر 

 ﴿                      ﴾ 1 78 النحؿ 

﴿            ﴾ 53 120 النحؿ 

﴿                                     

                             ﴾ 
 24 12 اإلسراء

﴿                                      

                                  

            ﴾ 

-106 اإلسراء
109 29-30 

 ﴿                                            45 71 الكيؼ 
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  ﴾ 

﴿                                ﴾ 90 17 الكيؼ 

 ﴿                                    

        ﴾ 
 45 79 الكيؼ

 ﴿        ﴾ 21 12 مريـ 

﴿           ﴾ 41 77 طو 

﴿                                    

    ﴾ 
 27 128 طو

 ﴿                                  ﴾ 10 46 الحج 

 ﴿                   ﴾ 33 47-46 الشعراء 

 ﴿                                  

            ﴾ 
-60 الشعراء

61-62 
35 

﴿                                 

         ﴾ 
 32 64 النمؿ

﴿                    ﴾ 24 69 النمؿ 

 ﴿         ﴾ 16 14 القصص 

﴿                                

           ﴾ 
 61 20 القصص

 ﴿                             ﴾ 39-27 26 القصص 

﴿                     ﴾ 111 45 العنكبكت 

﴿              ﴾ 16 43 العنكبكت 

﴿                                

                  ﴾ 
 24 8 الركـ

 ﴿                 ﴾ 55 33 الركـ 
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﴿                           ﴾ 33 27 السجدة 

﴿                                 ﴾ 49 39 األحزاب 

﴿                                   

               ﴾  
 106 79-78 يس

﴿                                 

         ﴾ 
 65 21-20 يس

 ﴿                                         

                      ﴾ 
 52 102 الصافات

 ﴿               ﴾ 52 103 الصافات 

﴿                       ﴾ 137 الصافات-
138 34 

﴿                   ﴾ 13 29 ص 

﴿                  ﴾ 26 29 ص 

﴿                     ﴾ 13 43 ص 

﴿          ﴾ 39 9 الزمر 

 ﴿                              ﴾ 33 9 الزمر 

 ﴿:                         ﴾ 82 17 الزمر 

﴿                   ﴾ 6 18 الزمر 

﴿                                      

  ﴾ 
-40-51 18 الزمر

69-68 

﴿                ﴾ 6 21 الزمر 
 23 38 الزمر ﴿كلئف سألتيـ مف خمؽ السماكات كاألرض ليقكلف ا﴾

﴿                ﴾ 6 54 غافر 

﴿                                   

                ﴾ 
 32 42-41 فصمت
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﴿:                                     

        ﴾ 
 50 24 األحقاؼ

﴿                    ﴾ 29 24 محمد 

﴿           ﴾ 33 2 الحشر 

﴿                                    

                ﴾ 
 26 21 الحشر

 ﴿          ﴾ 10-105 10 الطالؽ 

﴿              ﴾ 10 10 الطالؽ 

 ﴿          ﴾ 22 12 الحاقة 

 ﴿                              ﴾ 65 26-25 المطففيف 

 ﴿            ﴾ 17 5 الفجر 
 

 األحاديث ةفيرسثالثا: 

 الحكـ الصفحة طرؼ الحديث متسمسؿ
 صحيح 73 ..أتدركف مف المفمس؟ قالكا: المفمس فينا يا رسكؿ اهلل مف ال درىـ لو  .1
 حسف 43 اتقكا فراسة المؤمف فإنو ينظر بنكر اهلل  .2
رج مف صمبو أخذ اهلل الميثاؽ مف ظير آدـ بنعماف، يعني بعرفة، فأخ  .3

 كؿ ذرية ذرأىا فنثرىـ..
 صحيح 100

 حسف 83 هلل ال يقبؿ دعاء مف قمب ادعكا اهلل كأنتـ مكقنكف باإلجابة، كاعممكا أف ا  .4
 صحيح 45 إذا سألتـ اهلل فاسألكه الفردكس فإنو أعمى الجنة  .5
ذا   .6 أربع خبلؿ مف كف فيو كاف منافقا خالصا: مف إذا حدث كذب، كا 

ذا.  .كعد أخمؼ، كا 
 صحيح 60

اغتنـ خمسا قبؿ خمس: شبابؾ قبؿ ىرمؾ، كصحتؾ قبؿ سقمؾ،   .7
 ..شغمؾكغناءؾ قبؿ فقرؾ، كفراغؾ قبؿ 

 صحيح 73

 صحيح 43أفرس الناس ثبلثة: العزيز حيف قاؿ المرأتو أكرمي مثكاه عسى أف   .8
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 ينفعنا ..
 صحيح 53 أفضؿ الصبلة طكؿ القنكت  .9
عند مميككـ، كأرفعيا لدرجاتكـ، أال أخبركـ بخير أعمالكـ، كأزكاىا    .10

 كخير لكـ مف إعطاء الذىب كالكرؽ..
 صحيح 51

 صحيح 67 ..كـ مسئكؿأال كمكـ راع، ككم  .11
 حسف 46 آهلل أنزلؾ بيذا المنزؿ فبل نتحكؿ عنو أـ قصدت الحرب كالمكيدة...  .12
أمرنا النبي :أف نتصدؽ فكافؽ ذلؾ عندم ماال، فقمت: اليـك أسبؽ أبا   .13

 قتو يكما، قاؿ: فجئت ..بكر إف سب
 حسف 59

 صحيح 61 إف أعماؿ بني آدـ تعرض كؿ خميس ليمة الجمعة فبل يقبؿ   .14
إف اهلل خمؽ الخمؽ، حتى إذا فرغ مف خمقو، قالت الرحـ: ىذا مقاـ   .15

 العائذ بؾ مف القطيعة، قاؿ: نعـ، أما ترضيف ..
 صحيح 61

، فبكى «ر ما عند اهللإف اهلل خير عبدا بيف الدنيا كبيف ما عنده فاختا  .16
 أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، فقمت..

 صحيح 70

إف اهلل يحب فبلنا فأحببو، فيحبو جبريؿ، فينادم جبريؿ في أىؿ   .17
 ..السماء: إف اهلل يحب فبلنا فأحبكه

 صحيح 74

أف أناسا في زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قالكا: يا رسكؿ اهلل ىؿ   .18
 قاؿ النبي صمى اهلل .. نرل ربنا يـك القيامة؟

 صحيح 96

 صحيح 62 ..إف صمة الرحـ محبة في األىؿ مثراة في الماؿ   .19
 صحيح 103 ..كاحدا، مف أحصاىا إف هلل تسعة كتسعيف اسما مائة إال   .20
نيا مثؿ المسمـ، فحدثكني ما   .21 إف مف الشجر شجرة ال يسقط كرقيا، كا 

 .. ىي؟ فكقع
 صحيح 71

نما لكؿ امرئ ما نكل، فمف كانت ىجرتو إلى  إنما األعماؿ بالنيات،  .22 كا 
 ..دنيا يصيبيا

 صحيح 71

 صحيح 88 ..تكاد تجد  إنما الناس كاإلبؿ المائة، ال  .23
 صحيح 61 ...كصاني خميمي بصمة أ  .24
 صحيح 57  ..الفقراء المياجركف، الذيفأكؿ مف يدخؿ الجنة مف خمؽ اهلل   .25
 حسف 73 .. إياكـ كمحقرات الذنكب، فإنيف يجتمعف عمى  .26
بينما ثبلثة نفر ممف كاف قبمكـ يمشكف، إذ أصابيـ مطر، فأككا إلى   .27

 غار فانطبؽ عمييـ، فقاؿ بعضيـ لبعض..
 صحيح 85
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ف   .28 تعس عبد الدينار، كعبد الدرىـ، كعبد الخميصة، إف أعطي رضي، كا 
 ..لـ يعط سخط

 صحيح 86

 صحيح 72 ..الدنيا سجف المؤمف  .29
 صحيح 112 ...الجكع، كرب قائـ حظو رب صائـ حظو مف صيامو   .30
 صحيح 95 ..سبعة يظميـ اهلل في ظمو، يكـ ال ظؿ إال ظمو: اإلماـ العادؿ،  .31
 صحيح 54 ..غفر اهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما تأخر، قاؿ: أفبل أككف   .32
 صحيح لغيره 105 ..قمت: يا رسكؿ اهلل، كـ كفى عدة األنبياء؟ قاؿ: مائة ألؼ كأربعة   .33
الرجؿ في حياة النبي إذا رأل رؤيا قصيا عمى النبي  فتمنيت أف كاف   .34

 أرل رؤيا أقصيا ..
 صحيح 52

كاف رجؿ ممف كاف قبمكـ يسيء الظف بعممو، فقاؿ ألىمو: إذا أنا مت   .35
 فخذكني فذركني في البحر في يـك صائؼ..

 صحيح 50

رؼ كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا كاف يـك الريح كالغيـ، ع  .36
 ذلؾ في كجيو، كأقبؿ كأدبر..

 صحيح 46

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاعدا  في المسجد كأصحابو معو   .37
 إذ  جاء أعرابي فباؿ في المسجد..

 صحيح 47

 صحيح 72 كف في الدنيا كأنؾ غريب أك عابر سبيؿ  .38
كنت ساقي القـك في منزؿ أبي طمحة، فنزؿ تحريـ الخمر، فأمر مناديا   .39

 دل، فقاؿ أبك طمحة: اخرج فانظر..فنا
 صحيح 52

 صحيح 67 ..ال تحقرف مف المعركؼ شيئا، كلك أف تمقى   .40
 صحيح 62 ال يدخؿ الجنة قاطع رحـ  .41
 صحيح 67 ..ال يؤمف أحدكـ، حتى يحب ألخيو   .42
 صحيح 25 ..كيؿ لمف قرأىا كلـ  لقد نزلت عمي الميمة آية  .43
 صحيح 84 ..متي، كىكاني الميـ إليؾ أشكك ضعؼ قكتي، كقمة حي  .44
 صحيح 94 الميـ إني أعكذ بؾ مف عذاب القبر، كأعكذ بؾ مف فتنة المسيح ..  .45
 صحيح 91 ..الميـ يا مقمب القمكب ثبت قمكبنا عمى  .46
 حسف 50 ما عمؿ ابف آدـ مف عمؿ أنجى لو مف  .47
مثؿ القائـ عمى حدكد اهلل ، كالكاقع فييا، كمثؿ قكـ استيمكا عمى سفينة   .48

 ..أصاب بعضيـ أعبلىا، ف
 صحيح 75

 صحيح 88مثؿ المؤمنيف في تكادىـ، كتراحميـ، كتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى   .49
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 ..ر الجسد منو عضك تداعى لو سائ
مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدل كالعمـ، كمثؿ الغيث الكثير أصاب   .50

 أرضا..
 صحيح 22

قاؿ: فمف تبع منكـ مف أصبح منكـ اليـك صائما؟ قاؿ أبك بكر: أنا،   .51
 اليـك جنازة؟ قاؿ أبك..

 صحيح 66

مف التمس رضى اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنو، كأرضى الناس   .52
 .. عنو، كمف التمس

 صحيح 71

 صحيح 58 ..مف دخؿ دار أبي سفياف فيك  .53
 صحيح 75 ..مف دعا إلى ىدل كاف لو مف األجر مثؿ أجكر مف تبعو ال ينقص   .54
ف شاءكا أخذكا  مف قتؿ عمدا، دفع  .55 إلى أكلياء القتيؿ، فإف شاءكا قتمكا، كا 

 ..الدية، كذلؾ ثبلثكف حقة كثبلثكف جذعة 
 حسف 110

قالكا: اهلل كرسكلو أعمـ « ىؿ تدركف أكؿ مف يدخؿ الجنة مف خمؽ اهلل؟  .56
 قاؿ: "أكؿ مف يدخؿ الجنة..

 صحيح 96

 صحيح 51 ..كاهلل إني ألستغفر اهلل كأتكب إليو في اليـك   .57
ككؿ رحـ آتية يـك القيامة أماـ صاحبيا تشيد لو بصمة إف كاف كصميا   .58
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 فيرس اآلثاررابعا: 

 الصفحة القكؿ تسمسؿم
اتيمكا رأيكـ، رأيتني يـك أبي جندؿ، كلك أستطيع أف أرد أمر النبي   .1

 ..صمى اهلل عميو كسمـ لرددتو
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 ..صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ ليدع بعد

83 

 42 إف تصب اليـك ذىب ديف اهلل  .3
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ىي يا ابف الخطاب، فكاهلل ما تعطينا الجزؿ كال تحكـ بيننا بالعدؿ،   .18
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