
  ة ـ غزةــــالجامعة ا�س�مي
  ت العلياـــاادة الدراســـــعم
  ـــدينــأصـــــول الـــة ــــكلي
   التفسير وعلوم القرآنم ـقس

� �

� �

� �

� �

   يف ضوء القرآن الكريم   وعالجهاةالغواي
  "دراسـة موضوعيه" 

� �

� �

� �

� �


	�אد�א������ �

  حسن مرزوق حسن مسور
  
� �

��
��א��א���� �

  حممود هاشم حممود عنرب
  

  

  

  

  

   فــي التفســير وعلـــوم القـرآنمقدم �ستكمـال متطلبـات درجــة الماجستـيربحــث        
 

 م 2012-ـه1433



 الغواية في ضوء القرآن الكريم    دراسة موضوعية
 

            
ii

D��C��B�������A� �

���������m��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t

��b��a�� �̀���_���~��}��|��b��a�� �̀���_���~��}��|��b��a�� �̀���_���~��}��|��b��a�� �̀���_���~��}��|

��k��j��i��h���g��f��e��d��c��k��j��i��h���g��f��e��d��c��k��j��i��h���g��f��e��d��c��k��j��i��h���g��f��e��d��c

��t��s��r���q��p��o��n��m��l��t��s��r���q��p��o��n��m��l��t��s��r���q��p��o��n��m��l��t��s��r���q��p��o��n��m��ll 
 )٤٢ – ٣٩: الحجر(



 א��دא�
 

            
أ 

� �

���������������������������������������������������������������������������������������������������������دא�א� �

����		��	��ن،�����א	�	מ��ن�א	��	و��ن��ول�א		������	�����ن�	�−�−.� �

���������������������و�����"����א	��ذ�ن����ذ%���������و$#��د����و��	#���������������ل�"�	������و"��	�

�����..نא	� �

�����א*�و�	����(��...........�و�(��د�א		����$زא'�����............�		����د�+��,��)����������-�����#��.�א

א*��-.� �

���0وא(��و�0وא"���/�#מ�א		��و���מ	�.� �

���3�$#��د�מ����3ل����ذא�א	����2،�و���0ص�����$�����"��א��������4و�����"ذ"��א	-��אמ،�א	��ذ�ن���	�

���������א	ذ�5��ط�(���ن�و8"��א	-�3،�و��ذل�א	$#�د����������	ذ-���7	��א	د-"و����ود���6מ��(

���.א	- �

6ق����������������������زغ��������6س������	���ذא���,و>�א;8,�،�وא	����	�ن���#��،����ن��"ط	��ون�	/$�"�

א��מ����:א��4מ��ن�$د�د،�و����?د�"#מ��د��א�ذא���א;�"�ذ���.� �

�������������	����#?���A��6�B��%�ط��"�%�<�"����وא�#�מ��"����א	�$��د�ن�א;�ط��ل�א	�ذ�ن���ذ	وא�	���

�.מ�	"و�5א;ض����ط�C(�(��و�-�(�א	$(�،�و��	>�د��'� �

�"��ط4.�א	دא��>�א	�	����?�מ�א	"/���و�	وמ�א	?Eن�����و��ق�د��	�.� �

�א;��������א(��א;�ط�ل�א	ذ�ن��?��ون�����?�����ج������و�	/	������Cل�א		����ن����Hن��G	��#מ��

��ن���د�5א	ط+���Iא	�$��ن��.وא	"� �

��Cل���)"�����.א		���ن��-".�	#��א	"�-�ن�	 �

��Cل�א		������א;8,	��−���Jن���د�5א	+�,��ن−"��	�ن����.� �

�#	�;���،�و�ن��-".�א	3��>�وא	(,�,��K/ن�����Cل�א		���Iز�	א�IزL��	�.� �

��د�5��	"�..............��	�#מ�$����*



�"���� 0ط��א	���2و��دא���و
 

            
ب 

  شكر وتقدير        
وجـــل -أتَوَجـــُه بقلبـــي ألحمـــد اهللا ـــ-عزه علـــى رعايتـــه وهدايتـــه وتيـــسيره لـــي هـــذا  صـــاحب الفـــضل كل

«���¼��½��¾��¿����«���¼��½��¾��¿����«���¼��½��¾��¿����«���¼��½��¾��¿�����m: -تعـالى- امتثـاًال لقولـه الطريق المبارك، طريـق العلـم الـشرعي

����À����À����À����Àl )١٥٢: البقرة.(  
أشكر والَدي الكريمين الحبيبين الذين شجعاني على طلـب العلـم، فال يسعني في هذا المقام إال أن 

  . في عمرهما، وان يتقبل طاعتهما، وأن يختم لهما بخاتمة السعادةأن يبارك-تعالى-فأسأل اهللا
جـــزاه اهللا عنـــي خيـــرًا لمـــا َقدمـــه مـــن عـــون -وأشـــكر المـــشرف الكـــريم، الـــدكتور محمـــود هاشـــم عنبـــر

ومـساندٍة ومتابعــٍة وتـشجيع بــصبر وخلــق نـادرين، أثابــه اهللا علـى مــا بذلــه مـن جهــود وجعـل كــّل مــا 
  .عنوٍي في ميزان حسناتهقدمه من دعم علمي وم

: األستاذ الدكتور كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين، عضوي لجنة المناقشة، فضيلة
حيــث تــشرفت ، -حفظــه اهللا- قاســم محمــودريــاض: والــدكتور  - حفظــه اهللا- الزميلــي إبــراهيمزكريــا

  . ما فيها من زلل أو تقصيربقبولهما مناقشة هذه الرسالة، إلثرائها بعلمهما الغزير، وتصويب
ُل شكري وتقديري للذين قدموا لي الدعم والمساندة لتـرى هـذه الرسـالة النـور، وأخـص بالـذكر وُأسج :

-األسـتاذ إبـراهيم ظـاهر: إذاعة صوت األقصى، هـذه اإلذاعـة العزيـزة علـى قلبـي، متمثلـة بمـديرها
ذين وقفـوا إلـى جـانبي وسـاندوني أثنـاء ، ورئيس دائرة اإلنتاج، األستاذ حسام حجـاج، الـ-حفظه اهللا

  .فترة الدراسة والكتابة، فلهم جميعا خالص الشكر، ووافر المحبة واالحترام
التـي " أم صـهيب" وال أنسى هنا شكري وتقديري وامتنـاني لزوجتـي، وشـريكة حيـاتي، ورفيقـة دربـي 

 الجميـل بـالغ األثـر علـي تهـا الكبيـرة، ولـصبرهاا وكـان لمعانت الليالي، واحتملت أيامـًا صـعبة،سهر 
  .إلتمام هذا العمل

وال يــسعني فــي هــذا المقــام إال أن أتقــدم  بالــشكر الجزيــل والعرفــان إلــى جــامعتي الغــراء، والقــائمين 
عليهـا وأثمــن جهــودهم العظيمــة للمحافظــة علــى هـذا الــصرح الــشامخ، وأخــص بالــذكر كليــة أصــول 

 وكـذلك أسـاتذتي - حفظـه اهللا-محمـد بخيـت: لـدكتورالدين والعاملين فيها متمثلة بعميدها فـضيلة ا
  .الكرام الذين يؤدون أسمى رسالة في الوجود

وأخيرًا أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من دعا لي في ظهر الغيب أو كانت له يٌد في تقـديم نـصٍح 
  .أو مساعدٍة أو مساندٍة أو تشجيع أو توفير وقٍت أو جهٍد للعمل في الرسالة

 الخير والهدى والتوفيق لنفسي وللجميع وأن يجعلنا من عباده المخلصين -عز وجل -لىأسأل المو 
  .إنه سميع مجيب الدعاء
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  المقدمة
له إال اهللا وحده ال شريك إال شهد أن أالحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا و 

له وأصحابه والتابعين لهم آشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وعلى أ و ،له
  ... أما بعد ، إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرابإحسان 

�m�m�m�m ��m��m��m��m :-  وتعالىسبحانه–ن الكريم هداية للبشرية كما قال رآ وجل القنزل اهللا عزً أفقد 

�{�� �z��y��x��w� �v� �u��t� �s�� �r��q� �p� �o��n�{�� �z��y��x��w� �v� �u��t� �s�� �r��q� �p� �o��n�{�� �z��y��x��w� �v� �u��t� �s�� �r��q� �p� �o��n�{�� �z��y��x��w� �v� �u��t� �s�� �r��q� �p� �o��n����

�����f��e��d��c��b��a��������� �̀�_��~��}��|�����f��e��d��c��b��a��������� �̀�_��~��}��|�����f��e��d��c��b��a��������� �̀�_��~��}��|�����f��e��d��c��b��a��������� �̀�_��~��}��|llll� �� �� �� �
  )١٦ - ١٥:  المائدة(

 وهداية والضاللة ونجاهم من الغواية أقوم وه ذي به البشرية لل- وجل  عزً –فهدى اهللا 
بل هي الهداية ، أو تنحصـر في جانب من الجوانب، ال تكمن في وجه من الوجوه الكريم ن رآالق

 ن اهللا عامة بي - عز وحذر سبحانه من كل أنواع ، ودعا إليها،  أنواع الخير وطرقه كل- وجل
  . ونهي عنها ، وخطواته، الشر

 الحيـاة مـا يحـيط بـه مـن أسـباب الغوايـة والـضالل هق باإلنـسان فـي هـذيخطر ما يحأومن 
ولكـــي ، ومـــصيرهم ، الغـــاوينوبـــين صـــفات  ، وطرقهـــا ن الكـــريم مـــن الغوايـــة آولـــذلك حـــّذر القـــر .. 

  ضـــوء فـــي وعالجهـــاالغوايـــة :كتـــب بحثـــي بعنـــوان أرأيـــت أن  ، اويحـــذرهالغوايـــة نـــسان يتجنـــب اإل
  "دراسـة موضوعيه "  ن الكريمآالقر 
  

  :الدراسات السابقة
فلم أجد فيما ، لقد بذلت وسعي وطاقتي للوقوف على ما كتب من أبحاث حول الموضوع 

حث بمكتبة ولقد بدأت الب، حث البسأكتباطلعت عليه بحثًا يستوفي األهداف التي من أجلها 
ك عبر شبكة ، وذلربية، كمكتبة الملك فهد بالرياض، ثم في بعض المكتبات العالجامعة

، ولم ، وانتهيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)اإلنترنت(المعلومات العالمية 
  .أعثر علي أي بحث يتناول موضوع الغواية 

   : الموضوعأسباب اختيار

   .في الدنيا واآلخرةعلى اإلنسان الغواية  خطورة - ١
  .ها وأسبابالغواية بيان فضل اهللا تعالى ومنته على العباد المتمثل في حمايتهم من -٢
  . وقوع كثير من الناس في الغواية-٣
ا الموضوع ، والخوض في ذمحمود عنبر للبحث في ه/  تشجيع أستاذي فضيلة الدكتور-٤

  .غماره
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  :أهداف البحث
  .لهذا  البحث أهداف عديدة سامية أذكر أهمها 

  . ، فهو أهم هدف وأسمي غاية أرجوها من كتابة هذا البحث - وجل عز – اهللا هابتغاء مرضا -١
 .إظهار المفهوم الحقيقي للغواية  - ٢
 .رسم معالم الغواية وطرق النجاة منها -٣
   في الغواية والضاللةإبراز وٕايضاح الوسائل التي يتبعها أعداء األمة في إيقاع المسلمين -٤

 .وٕاظهار السبل التي يتبعونها في إبعاد المسلمين عن طريق الحق
 .بيان أسباب الغواية وآثارها وسبل النجاة منها -٥
  

  : البحث ي فيمنهج

 وذلـك ضـمن الخطـوات الموضـوعي المـنهج االسـتقرائي في بحثي هـذا سلكت: منهجي في البحث 
 : التالية

   .  وكتابتها بالرسم العثمانيهامتصنيفها وتقسيو ، الغوايةن جمع اآليات التي تحدثت ع-  -١
   . وتوثيقها في المتن تجنبَا إلثقال الحواشي اآليات إلى سورها  وِ عزّ  -٢
  . كتب التفسير القديمة والحديثة تفسير اآليات من -٣
  . أحدهما إال إذا كان الحديث في الصحيحين أو،  عليها  حكم العلماءنقلو ، تخريج األحاديث -٤
  . المغمورينلتعريف باألعالم ا -٥
  .توضيح معاني المفردات الغريبة من معاجم اللغة العربية وقواميسها -٦
  : عمل الفهارس الالزمة للبحث  - ٧

  . فهرس اآليات القرآنية - 
  . فهرس األحاديث - 
  .المترجم لهم فهرس األعالم - 
  . فهرس المصادر والمراجع - 
  . فهرس الموضوعات- 

  .هيكلة الدراسة
  .الدراسة إلى مقدمة ، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول، وخاتمة الباحث قسمَ 

والدراسات السابقة، وأهداف الدراسة،  المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،
  .ومنهجية الدراسة وهيكلها
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  يتمهيدالفصل ال
  )مفهوم الغواية ومشتقاتها ونظائرها(

   : مبحثينىويشتمل عل

  لغوايةا مفهوم: املبحث األول
  : ثالثة مطالبهوفي

  .تعريف الغواية لغة: المطلب األول
  .تعريف الغواية اصطالحا: المطلب الثاني
  .العالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي: المطلب الثالث

   .ن الكريمآالغواية مشتقاتها ونظائرها يف القر: املبحث الثاني
  : مطلبانهوفي

  . الكريمقرآنتقاتها في الالغواية ومش: المطلب األول
  . الكريمقرآننظائر الغواية في ال: المطلب الثاني
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  الفصل األول
  ن الكريمآ القركما يصورها ميادين الغواية وأسبابها 

  :ويشتمل على مبحثين

  ن الكريمآ القركما يصورهاميادين الغواية :املبحث األول
  : مطالبأربعة هوفي

  .يدةالعقالغواية في : المطلب األول
  .في العبادات الغواية:المطلب الثاني
  .الغواية في المعامالت: المطلب الثالث
  .الغواية في األخالق:المطلب الرابع

  . الكريمقرآن ال كما يصورها أسباب الغوايةأبرز:املبحث الثاني
  :وفيه ثمانية مطالب

  .اتباع خطوات الشيطان: المطلب األول
  .اإلعراض عن ذكر اهللا: المطلب الثاني
  .حب المال والسلطان: المطلب الثالث
  .ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الرابع

  .انتكاس الفطرة: المطلب الخامس
  .مواالة اليهود والنصارى: المطلب السادس

  .التبرج وكشف العورات: المطلب السابع
  .غياب الوعي الديني : المطلب الثامن
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  الفصل الثاني
  أساليبه يف الغواية برز وأالشيطان 

  :ويشتمل على مبحثين

  .أساليب الشيطان مع الكافرين أبرز: املبحث األول
   :مطالبثالثة  هوفي

  .اإلحتناك: المطلب األول
  .االستحواذ: المطلب الثاني
  .األزّ : المطلب الثالث

  .مع املؤمننيأساليب الشيطان  أبرز: املبحث الثاني
  : مطالب تسعةهوفي

  .الوسوسة: ولالمطلب األ
  .النزغ: المطلب الثاني
  .استزالل الشيطان لهم: المطلب الثالث
  .اإلضالل: المطلب الرابع

  .التسويل: المطلب الخامس
  .اإلمالء: المطلب السادس

  . بين المسلميناإليقاع: المطلب السابع
  .التخويف:المطلب الثامن
  .التزيين: المطلب التاسع
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  الفصل الثالث
  للساقطني يف الغواية، والناجني منها مناذج قرآنية 

  :ويشتمل على مبحثين

  مناذج قرآنية للساقطني يف الغواية: املبحث األول
  : مطالب عشرةهوفي

  . السالمهابن نوح علي: المطلب األول
  .لوطامرأة : المطلب الثاني
  .قوم لوط: المطلب الثالث
  .مرود بن كنعانالن: المطلب الرابع

  .نفرعو : المطلب الخامس
  .قارون: المطلب السادس

  . أصحاب السبت:المطلب السابع
  . بلعام بن باعوراء:المطلب الثامن
  .صاحب الجنتين : المطلب التاسع
  .أصحاب الجنة : المطلب العاشر

  مناذج قرآنية للناجني من الغواية: املبحث الثاني
  : مطالب ثمانيةهوفي

  .يوسف عليه السالم :المطلب األول
  . امرأة فرعون:المطب الثاني

  .مؤمن آل فرعون: المطلب الثالث
  .سحرة فرعون  :المطلب الرابع

  . ياسينآلمؤمن : المطلب الخامس
  .أصحاب الكهف: المطلب السادس

  .صاحب صاحب الجنتين: المطلب السابع
  .أصحاب األخدود: المطلب الثامن
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  الفصل الرابع
  نتائج الغواية وسبل النجاة والوقاية منها

     على مبحثينويشتمل

  نتائج الغواية : املبحث األول
  : مطالبستة هوفي

  .الكفر: المطلب األول
  .غضب اهللا عليهم ولعنهم: المطلب الثاني
  .الندمالخسران و : المطلب الثالث
  .اآلخرةالعذاب األليم في  :المطلب الرابع

  .الحشر مع الشياطين :المطلب الخامس
  .الهداية إلي السعير:  المطلب السادس

  .  من الغوايةسبل النجاة والوقاية :املبحث الثاني
  :مطالبعشرة  هوفي

  .إخالص العبادة هللا: المطلب األول
  . واالستغفارالتوبة :المطلب الثاني

  . ذكر اهللاىالمداومة عل:  الثالثالمطلب
  .التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: المطلب الرابع

  .كثرة السجود هللا تعالي: المطلب الخامس
  .الحياء والحشمة: المطلب السادس

  .الزواج: المطلب السابع
  . على اهللالتوكل:المطلب الثامن
  .التربية اإليمانية المتكاملة: المطلب التاسع
  .لدعاءا :المطلب العاشر
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  اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
  

  الفهارس

  :ىمل علتوتش
  .فهرس اآليات القرآنية  ••••
 .ويةفهرس األحاديث النب ••••
 .فهرس األعالم المغمورين ••••
 .فهرس المصادر والمراجع ••••
 .فهرس الموضوعات ••••
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  الفصل التمهيدي

  )مفهوم الغواية ومشتقاتها ونظائرها(

  : مبحثينويشتمل على

  مفهوم الغواية: المبحث األول

  تعريف الغواية لغة

  تعريف الغواية اصطالحا

  ة واالصطالحية اللغويالمعانيالعالقة بين 

   الكريمقرآنالغواية مشتقاتها ونظائرها في ال:لثانيالمبحث ا

   الكريمقرآنالغواية ومشتقاتها في ال

   الكريمقرآننظائر الغواية في ال
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  مفهوم الغواية: المبحث األول

  تعريف الغواية لغة

  تعريف الغواية اصطالحا

  العالقة بين المعاني اللغوية واالصطالحية
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  مبحث األولال
  مفهوم الغواية

 إلــى اخلـق اهللا الخلــق، وقــّدر لهـم العــيش فــي الحيــاة الـدنيا، وجعلهــا دار عمــٍل واختبـار،  لتكــون طريًقــ
وقــد بــًين اهللا تعــالى للنــاس طريــق الخيــر مــن طريــق الــشر  ،ألــيماآلخــرة، فإّمــا نعــيم مقــيم، وٕاّمــا عــذاب 

اإلنـسان غيـر طريـق الرشـد، فإنـه يـصبح مـن فـإذا سـلك  )١٠: البلـد( ��m�m�m�m���q���p���q���p���q���p���q���pllllفقال سبحانه 
�m�m�m�m��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j تبـــاع الـــشيطان، وحينهـــا ينـــضم إلـــي طائفـــة الغـــاوين، كمـــا قـــال ســـبحانهأ

�t��s��r���q��p��o�t��s��r���q��p��o�t��s��r���q��p��o�t��s��r���q��p��ollll )عــــن والزائغــــون المتبعــــون إلبلــــيس :هــــم) ونوالغــــاو (.)٤٢: الحج""""ر 
عـن الوقـوع فـي الـضالل  -�- نبيه- وتعالىسبحانه–وقد نزه ،)١( في الضاللوالواقعونطريق الحق 

 -فقـال ، فالضال هـو الـذي ال يعلـم الحـق والغـاوي الـذي يتبـع هـواة،ين هما الجهل والظلماللذَ والغواية 
 واإلنسان إذا سلك طريق الهداية،  زادة اهللا سبحانه ، )٢: النجم(����������m�m�m�m����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��Ellll:-سبحانه

�m�m�m�m��y��x��w��y��x��w��y��x��w��y��x��w :وجل  وقد قال اهللا عز ، الغواية وٕاذا سلك طريق الغواية،  فتحت له أبواب،وتعالى هدى

������¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��z������¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��z������¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��z������¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��zllll 

 ُأوِصــيُكْم ِبَتْقــَوى اللــِه ...( :-�- قولــه-�-وجــاء فــي حــديث العربــاض بــن ســارية ،)١٠ – ٥: اللي""ل(
ُه َمــْن َيِعــْش ِمــْنُكْم َيــَرى اْخِتَالًفــا َكِثيــًرا َوإِيــاُكْم َوُمْحــَدثَاِت اْألُُمــوِر َوالــسْمِع َوالطاَعــِة َوإِْن َعْبــٌد َحَبــِشي َفِإنــ

وا َعَلْيَهـــا  يَن َعـــضاِشـــِديَن اْلَمْهـــِديِة اْلُخَلَفـــاِء الرِتي َوُســـنـــُسن ـــِه ِب ـــَك ِمـــْنُكْم َفَعَلْي َفِإنَهـــا َضـــَالَلٌة َفَمـــْن َأْدَرَك َذِل
فوصفهم بالرشد الذي هو خالف الغي وبالهدي الذي هو خـالف الـضالل وبهمـا يـصلح  )٢( )ِبالنَواِجذ

ــاالعلــم والعمــل جميًعــ  فــي  لــم يكــنالمــؤمن إنْ و  )٣(ا وال ظالًمــالً  ال جــاهالً  عــادا ويــصير اإلنــسان عالًم
بـل ق بهـذه المقدمـة لـذلك رأى الباحـث أن يبـدأ بحثـه ، بـه، فهـو ال شـك هالـكاحصن من اهللا، معتصمً 

  .ايث عن معنى الغواية لغًة واصطالحً الحد

  

  

  

  

                                                 

 )٣/١٨٨(لشوكاني ا )فتح القدير: (انظر) 1(

 بالـسنة األخـذ فـيَباب َمـا َجـاَء :  ، باب-�-كتاب العلم عن رسول اهللا: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )2(
 .صححه الشيخ األلباني) ٦٠٣(، ص )٢٦٧٦(، رقم الحديث واجتناب البدع

 ).١٥/٢٤٢(بن تيمية ا): مجموع الفتاوى: ( انظر )3(
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  .الغواية لغة: المطلب األول
هما يـدل أحـد: الغـين والـواو والحـرف المعتـّل بعـدهما أصـالن": )١(، قـال ابـن فـارس)ىغـو (الغواية من 

  .فساد في شيءعلى  خالف الرشد وٕاظالم األمر، واآلخر ىعل
 َيغوي ىيقال َغو  ، في الباطلواالنهماكمر، والجهل باأل  الرشد،خالف الغّي، وهو :من األولف

  .)٢("اغيً 
 وتــرك الرشــاد، ،إذا عــدل عــن طريــق الــصواب: غيــا وغيــة وغوايــة، فهــو غــاو) وغــوى الرجــل يغــوي (

   وكقوله تعالى ، )١٢١: طه(�m�m�m�m�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢llllتعالىومنه قوله  ،وفعلِ فعل الجهال
mmmm��w��v��u���w��v��u���w��v��u���w��v��u�llll�)٣(د بن الِصمهدري  وكقول الشاعر،)١٧٥: األعراف( .  

  رشدأ ن ترشد غزيهَ إ  إن غوت            غويت و وهل أنا إال من غزيهَ 
فهو  غيا وغوي غواية، يغوي) بالفتح(ى وَ  غَ قد: الضالُل واَلخيبة، ُيقَالُ :  والَغيُ " :)٤(وقال الجوهري

  ).فعيل(وزنعلى أغواُه غيرُه َفُهَو َغِوٌي، و  ، وغوٍ غاوٍ 
علــى الــشر مــن الغوايــة أو الغــي، ومــن ذلــك قــول مــن قــال تغــاووا علــى اون التجمــع والتعــ: والتغــاوي

  .)٥(" فقتلوه–رضي اهللا عنه -عثمان
أي ضـل وغــواه غيــره :  يغــوي غيــا، وغـوى غوايــة فهــو غـاو وغــوي وغيــانىغـو : يقــال: وفـي القــاموس

  .)٦( وأغواه وغواهُ 

                                                 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبـو الحـسين، مـن أئمـة اللغـة واألدب، لـه تـصانيف عديـدة :  فارسابن )1(
ــــسير القــــرآن( و) مقــــاييس اللغــــة( منهــــا  ــــل فــــي تف ــــوفي ســــنة ) جــــامع التأوي ــــي ): األعــــالم: ( ه، انظــــر٣٩٥ت الزركل

)١/١٩٣.( 
  ) ٤/٣٢١(سبن فار ا :معجم مقاييس اللغة) 2(
كـــان ســـيد بنـــي جـــشم . شـــجاع، مـــن األبطـــال، الـــشعراء،: مـــن هـــوازن: هـــو  الجـــشمي البكـــري: دريـــد بـــن الـــصمة )3(

وفارســـهم وقائـــدهم، وغـــزا نحـــو مئـــة غـــزوة لـــم يهـــزم فـــي واحـــدة منهـــا، وعـــاش حتـــى ســـقط حاجبـــاه عـــن عينيـــه، وأدرك 
 )٢/٣٣٩الم للزركليانظر األع(،لية يوم حنيناإلسالم، ولم يسلم، فقتل على دين الجاه

 أشـهر كتبـه ،ومـات فـي سـبيله) الطيـران(ن حـاول أول مـ: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبـو نـصر هو: الجوهري )4(
أصله مـن فـاراب، ودخـل العـراق صـغيرا، وسـافر ) النحو(ومقدمته في ) العروض(وله كتاب في . مجلدان) الصحاح(

وصــنع جنــاحين مــن خــشب وربطهمــا بحبــل، .  أقــام فــي نيــسابورإلــى الحجــاز فطــاف الباديــة، وعــاد إلــى خراســان، ثــم
لقـد صـنعت مـا لـم أسـبق إليـه وسـأطير الـساعة، فـازدحم أهـل نيـسابور ينظـرون : وصعد سطح داره، ونادى في النـاس

 )١/٣١٣األعالم للزركلي(.  قتيالاألرضإليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخانه اختراعه، فسقط إلى 

 )٦/٢٤٥٠(الصحاح ) 5(
 ).١/١٧٠١(القاموس المحيط للفيروز آبادي) 6(
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 و بمعنى ،نى الضالل أكثر من معنى فهي بمع في أن الغواية تستعملإلىبن منظور  اوذهب
 عليه أي فسد ،)١٢١:طه(��m�m�m�m�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢llll:- وجل عز –واستدل  بما جاء في قول اهللا ، الخيبة
  )١(عيشة

 للسياق التي ترد اومن خالل األقوال السابقة يتبين للباحث أن الغواية  في معناها اللغوي مختلفة تبعً 
  :، والمعاني التي تأتي عليها الغواية هيفيه
  . فساد العيش-٣      . الضالل-٢.     في الباطلك الجهل واالنهما-١
  . بمعنى القتل- ٦  .التجمع على الشر- ٥                       . الخيبة-٤

  .الغواية اصطالحا:المطلب الثاني
  :راء العلماء والمفسرين حول تحديد المعنى االصطالحي للغواية وذلك كما يليآاختلفت 

  :ت االصطالحية عند العلماءالتعريفا: الً أو 
  .)٣("الغي جهل من اعتقاد فاسد: " )٢(قال الراغب -١

  ."(5) هو الضالل واالنهماك في الباطل "الغيٌ :  )٤(بن األثيراقال   -٢

هــي ســلوك طريــق ال يوصــل إلــى المطلــوب، وقيــل هــي حالــة تحــصل " : الغوايــة )٦( قــال التهــانوي-٣
 وهـي  فيه، فإنها بمعنى الـضاللةالما يوصله إلى المطلوب مخطئً  اللسالك في سلوكه وهي كونه فاقدً 

   )٧(." للهدى بمعنى االهتداءةمقابل
  

                                                 

 .)١٥/١٤٠(): لسان العرب: (انظر) 1(

المعــروف بالراغــب، ) أو األصــبهاني( هــو الحــسين بــن محمــد بــن المفــضل، أبــو القاســم األصــفهاني : األصــفهاني )2(
مــام الغزالــي، مــن كتبــه ســكن ببغــداد، واشــتهر، حتــى كــان ُيقــرن باإل) أصــبهان( أديــب مــن الحكمــاء العلمــاء مــن أهــل 

 ).٢/٢٥٥(الزركلي ): األعالم: ( ه، انظر٥٠٢، توفي سنة )المفردات في غريب القرآن( و ) محاضرات األدباء(
 ).٣٦٩(المفردات في غريب القرآن  )3(

هو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني، : ابن األثير  )4(
) جامع األصول في أحاديث الرسول( المعروف بابن األثير الجزري، الملقب مجد الدين، له مصنفات عديدة، منها 

ه، ونشأ ثم انتقل إلى الموصل، وله شعٌر يسير، ٥٤٤ولد في جزيرة ابني عمر سنة ) النهاية في غريب الحديث( و 
 ).٤/١٤١(ن ابن خلكا): وفيات األعيان: ( ه، انظر٦٠٦توفي بالموصل سنة 

 ).٣/٣٩٧(النهاية ) 5(

باحث هندي، : هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: التهانوي)6(
  سبق الغايات في نسق( هـ و ١١٥٨مجلدان، فرغ من تأليفه سنة ) كشاف اصطالحات الفنون(له 

 ).٦/٢٩٥األعالم للزركلي(، ) اآليات

 .)٣/١١٠١(اصطالح الفنون  كشاف ) 7(
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  :تعريف المفسرين للغواية: اثانيً 
  .)١("وذلك إذا عدا الحق وتجاوزه "قال اإلمام الطبري في تفسيره للغي -١
   )٢(."يرة غىالغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إل  ":قال ابن كثير -٢
  )٣("الغواية هي الميل عن المقصود مما يسوء " : قال البقاعي-٣
   الظاهر أن)٢: النجم(���m�m�m�m��I��H���G��F��E��I��H���G��F��E��I��H���G��F��E��I��H���G��F��Ellll: - تعالي-قال النيسابوري عند تفسيره لقوله و -٤

. أن ال يكــون المقــصد طريقــا: الــضالل أعــم، وهــو أن ال يجــد الــسالك مقــصده طريقــا أصــال، والغوايــة
    )٤( .غير منحرف أصال  الجادة،ىنه علأ عنه األخص، ليفيد ى األعم أوال، ثم نفىففكأنه سبحانه ن

  .)٥(" فساد الرأي وتعلقه بالباطل"بن عاشور الغواية بأنهااوقد عرف  -٥
  :امن خالل األقوال السابقة خلص الباحث إلي تعريف الغواية اصطالحً 

ة بتــزيين شــياطين اإلنــس والجــن الــشَيء الــنفس اإلنــسانيعلــى هــي عمــل فاســد واعتقــاد باطــل يطــرأ "
�m�m�m�m��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j��n��m��l��k��j ذلـك قولـه تعـاليعلـى  ويـدل " لـذلك االفاسد فيحسن عنـدها وتتـصرف تبًعـ

����t��s��r���q��p��o����t��s��r���q��p��o����t��s��r���q��p��o����t��s��r���q��p��ollll)٤٢: الحجر(.  
  ة واالصطالحية اللغويانيالعالقة بين المع: المطلب الثالث

حية للغوايـة، ال بـد مـن حـصر لتلـك المعـاني  أن بين الباحث كًال من المعـاني اللغويـة واالصـطالبعد
  .ها هل من عالقة بينلبيان

  :المعاني اللغوية: أوالً 
  : وهيدلت المعاني اللغوية للغواية على عدة معانٍ 

  . فساد األمر وهي بمعنى أن الغواية خالف الرشد،-١
  . أنها بمعنى الجهل واالنهماك في الباطل-٢
  .يبة أن الغواية بمعنى الضالل والخ-٣
  . وبمعنى التجمع على الشر-٤

  :المعاني االصطالحية للغواية، وقد جاءت عن العلماء والمفسرين بعدة معاني: ثانياً 
  .أنها عبارة عن اعتقاد فاسد-١

                                                 

 .)٤١٦ /٥( جامع البيان في تأويل القرآن )1(
  .)٤٤٣ / ٧( تفسير القرآن العظيم )2(
  .)٢٣٦ /٨ ( نظم الدرر في تناسب اآلي والسور)3(
 .)٧٣ /٧(تفسير النيسابوري ) 4(
 .)٢٧/٩٢ (التحرير والتنوير )5(
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  . الضالل واالنهماك في الباطل-٢
  .العدول عن الحق وتجاوزه-٣
  . الميل عن المقصود مما يسوء-٤
  . فساد الرأي وتعلقه بالباطل-٥

 يتبـين للباحـث أن بينهمـا توافـق تـام وكامـل  للغوايـة اللغويـة واالصـطالحيةحصر المعـانيفمن خالل 
  . عن الخير والصالح في اتجاه الشر والفساد وبعدٌ اإلنسانفكالهما تغيير في سلوك 
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  مشتقاتها ونظائرها في القرآن الكريمو الغواية : المبحث الثاني
  

  : على مطلبينويشتمل
  

  الغواية ومشتقاتها في القرآن الكريم: األولالمطلب 
  
  

  الغواية ونظائرها في القرآن الكريم: المطلب الثاني
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  مشتقاتها ونظائرها في القرآن الكريمو الغواية : المبحث الثاني
  .الغواية ومشتقاتها في القرآن الكريم: المطلب األول

  : في اآليات المكيةمشتقات الغواية: الً أو 
 علـى  موزعـةً ا وعشرين موضـعً واحدغواية ومشتقاتها في اآليات المكية في وردت لفظة ال

  :  عشر سور مكية وذلك على النحو التالي
  

  السورة  رقم اآلية   اآلية  المادة  م
١  oooo  

  
�m�m�m�m����s��r���q��p��o��n��m����s��r���q��p��o��n��m����s��r���q��p��o��n��m����s��r���q��p��o��n��mllll األعراف ١٦  

 

٢  `̀̀̀  �m�m�m�m�� �̀ �_���~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v

b��ab��ab��ab��acccc�i��h���g��������f��e��d���i��h���g��������f��e��d���i��h���g��������f��e��d���i��h���g��������f��e��d������j�����j�����j�����j�llll  

  األعراف  ١٤٦

٣  �w�w�w�w  �m�m�m�m��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k

����w��v��u����w��v��u����w��v��u����w��v��ullll  

  األعراف  ١٧٥

٤  iiii  �m�m�m�m����l��k���j��i��h��g��f����l��k���j��i��h��g��f����l��k���j��i��h��g��f����l��k���j��i��h��g��fllll  األعراف  ٢٠٢  

٥  °°°°  �m�m�m�m�°�� �̄�®��¬����������«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢�°�� �̄�®��¬����������«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢�°�� �̄�®��¬����������«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢�°�� �̄�®��¬����������«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢�±�±�±�±������������
�µ�� �́�³��²�µ�� �́�³��²�µ�� �́�³��²�µ�� �́�³��²llll������������  

  هود  ٣٤

٦  wwww  �m�m�m�m|��{��z��y��x��w������v��u��t|��{��z��y��x��w������v��u��t|��{��z��y��x��w������v��u��t|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}�������}�������}�������}��llll  الحجر  ٣٩  

٧  ||||  �m�m�m�m����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t����}��|��{��z��y��x��w������v��u��tllll  الحجر  ٣٩  

٨  tttt  �m�m�m�m��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jllll  الحجر  ٤٢  

٩  êêêê  �m�m�m�m����ë��ê���é��è����ë��ê���é��è����ë��ê���é��è����ë��ê���é��èllll� �� �� �� �

� �� �� �� �

  

  الحجر  ٨٢
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١٠  ££££  mmmm~��}��|��{��z�����y��x��w��~��}��|��{��z�����y��x��w��~��}��|��{��z�����y��x��w��~��}��|��{��z�����y��x��w��������¢��¡����¢��¡����¢��¡����¢��¡��

££££llll� �� �� �� �

  مريم  ٥٩

١١  ¥¥¥¥  �m�m�m�m��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u
����¡¡¡¡���������¥��¤��£��¢������¥��¤��£��¢������¥��¤��£��¢������¥��¤��£��¢�llll  

  

  طه  ١٢١

١٢  nnnn  �m�m�m�m�������n��m��l�������n��m��l�������n��m��l�������n��m��lllll  الشعراء  ٩١  

١٣  bbbb  �m�m�m�m��b��a���`��_��b��a���`��_��b��a���`��_��b��a���`��_llll  الشعراء  ٩٤  

١٤  �����ª�����ª�����ª�����ª  �m�m�m�m�����������������ª��©��¨�����������������ª��©��¨�����������������ª��©��¨�����������������ª��©��¨llll  الشعراء  ٢٢٤  

١٥  ����  �m�m�m�my��x��w��v���u��t��s���r��q��py��x��w��v���u��t��s���r��q��py��x��w��v���u��t��s���r��q��py��x��w��v���u��t��s���r��q��pzzzz��������
����¡���������~��}���|��{����¡���������~��}���|��{����¡���������~��}���|��{����¡���������~��}���|��{llll  

  القصص  ١٨

١٦  vvvv  �m�m�m�m�u���t��s��r��q��p���o��n�u���t��s��r��q��p���o��n�u���t��s��r��q��p���o��n�u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v�y��������x��w��v�y��������x��w��v�y��������x��w��v�zzzz��������
|��{|��{|��{|��{}}}}��a����� �̀���������_��~����a����� �̀���������_��~����a����� �̀���������_��~����a����� �̀���������_��~��llll   

  القصص  ٦٣

١٧  wwww  �m�m�m�my��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��nzzzz��������
|��{|��{|��{|��{}}}}����a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~��llll  

  القصص  ٦٣

١٨  yyyy  �m�m�m�my��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��ny��������x��w��v��u���t��s��r��q��p���o��nzzzz��������
|��{|��{|��{|��{}}}}����a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~������a����� �̀���������_��~��llll  

  القصص  ٦٣

١٩  êêêê  �m�m�m�m����ë��ê���é��è����ë��ê���é��è����ë��ê���é��è����ë��ê���é��èllll  ص  ٨٢  

٢٠  rrrr  �m�m�m�m����u���������t��s��r����u���������t��s��r����u���������t��s��r����u���������t��s��rllll  الصافات  ٣٢  

٢١  uuuu  �m�m�m�m��u���������t��s��r��u���������t��s��r��u���������t��s��r��u���������t��s��rllll   الصافات  ٣٢  

� �
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  :الغواية ومشتقاتها في اآليات المدنية: اثانيً 
  :وردت لفظة الغواية ومشتقاتها في اآليات المدنية في سورة واحدة وفي موضع واحد وهو

  
  
  
١  

� �� �� �� �
ÚÚÚÚ  

�m�m�m�mÓ����Ò��ÑÓ����Ò��ÑÓ����Ò��ÑÓ����Ò��ÑÔ��Ô��Ô��Ô��ÕÕÕÕÚ��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��ÛÛÛÛ��Þ��Ý��Ü����Þ��Ý��Ü����Þ��Ý��Ü����Þ��Ý��Ü��
ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ßç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ßç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ßç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ßèèèè��ê��é����ê��é����ê��é����ê��é��

ëëëëllll  
  

  
٢٥٦  

  
  البقرة

  
  :دراسة وتحليل حول ورود مادة الغواية ومشتقاتها في السور المكية والمدنية

  : ما يلييتبين للباحث من خالل مواضع مادة الغواية في السور المكية والمدنية
����m��m��m��m��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u: مثال ذلك، جاءت في باب اإلخبار  المكيةاآليات أن غالب -١

���~��}��|��{���z���~��}��|��{���z���~��}��|��{���z���~��}��|��{���z¡¡¡¡�����¥��¤��£��¢�������¥��¤��£��¢�������¥��¤��£��¢�������¥��¤��£��¢��llll ا يـأتي إخبـارً ومن المؤكد أن ذلـك ،)١٢١(طه 
 مــن اهللا ســبحانه وتعــالى عــن آدم عليــه الــسالم لمــا عــصى أمــر ربــه قبــل أن يكــون فــي عــالم التكليــف

ولعــل فـي ذلــك إشـارة ألهــل مكـة بــأن حالــة ، انبًيـوٕاثبـات العــصيان آلدم دليـل علــى أنـه لــم يكـن يومئــذ 
 فــي قلــوبهم مــا هــي إال نتيجــة لغوايــة شالكفــر والعــصيان والغوايــة التــي تــسيطر علــى عقــولهم وتعــشع

  . السالم وسبب له ولذريته الطرد من الجنةعليهإبليس لهم والذي سبق أن أغوى أباهم آدم 

فلقد أخبرت اآلية الكريمة أنـه صـلى اهللا ، )٢(جمالن ��m�m�m�m����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��Ellllأيضا قوله تعالى -٢ 
�������m�m�m�mt��s���������r��qt��s���������r��qt��s���������r��qt��s���������r��quuuux��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v��yyyy��z����z����z����z:ونفـت عنـه كـل معـالم الزيـغ،  وسـلم علـى هـدًى مـستقيمعليه

��}��|��{��}��|��{��}��|��{��}��|��{llll وهكـذا يتـضح أن الموضـوع الـذي تعالجـه هـذه اآليـات هـو العقيـدة )٦٧(:لحجا ،
اصــة إذا عرفنــا أن هــذه اآليــات تتجــه إلــي بيــان  الــوحي والوحدانيــة واآلخــرة خ:بموضــوعاتها الرئيــسة

 الــشرك، كمــا أن هــذا الــدفاع القرآنــي عــن النبــي صــلى اهللا  ووهــن عقيــدة،صــدق الــوحي بهــذه العقيــدة
 وسـلم ونفـت عنـه عليـه على اآليات المكية التي أثبتت رسـالة النبـي صـلى اهللا ا وسلم ليس غريبً عليه

الــضالل والغوايــة وهــذا هــو مــنهج القــرآن الكــريم فــي كــل تهمــة حــاول األعــداء إلــصاقها بــه وخاصــة 
  .الدفاع عن أنبياء اهللا ورسله

��mmmm��w����w����w����wجاءت لبيان جزاء الغي وعاقبتـه كقولـه تعـالى فقد أما المواضع في سورة مريم والشعراء  -٣

~��}��|��{��z�����y��x~��}��|��{��z�����y��x~��}��|��{��z�����y��x~��}��|��{��z�����y��x���������£��¢��¡�������£��¢��¡�������£��¢��¡�������£��¢��¡��llll )٩٥:مريم(.  
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فــي اآلخــرة وهــو أنهــم  تبــين لهــم مــصير الغــاوين اآليــات المكيــة ترســل رســائل قويــة ألهــل مكــة وهــذه
 كما ال تغفل هذه اآليات المكية جانب الترغيب للمؤمنين الذين آمنوا ، وعذاب جهنماسوف يلقون غيً 

m������m��l��k�����j�����i��h��m��l��k�����j�����i��h��m��l��k�����j�����i��h��m��l��k�����j�����i��h وسلم مع جانب الترهيب في قولة تعالى عليهبمحمد صلى اهللا 
�������n�������n�������n�������nllll )٩١ – ٩٠: الشعراء.(  

علــى تبــاع إغــواء الــشيطان بعــد أن عــزم ااضــع المكيــة جــاءت فــي بــاب التحــذير مــن  بــاقي المو -٤
��m�m�m�m��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��tإغواء بنـي آدم بكـل الطـرق والوسـائل، مثـال ذلـك

����}����}����}����}llll)قولــــه تعــــالى ا، ومنــــه أيــــضً )٣٩: الحجــــر �m�m�m�m��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j

����t����t����t����tllll)المخلصين، إنما ه سلطان على عباد للشيطان ليسه أن-تعالى- اهللا، فلقد قرر)٤٢:الحجر 
، وفـي هـذا تحــذير للمـؤمنين والكــافرين فـي العهــد سـلطانه علـى الــذين يـدينون لــه وال يـدينون هللا تعــالى

المكي، فللمؤمنين حتى يثبتـوا علـى إيمـانهم ويحـذروا غـي الـشيطان، وللكـافرين حتـى يعلمـوا أن مـاهم 
  . طان الشيطان عليهمفيه من غواية هو دليل على سل

 طريـــق المـــؤمنين الـــذين يحملـــون التـــصور اإليمـــاني ح فقـــد جـــاء إليـــضا،أمـــا الموضـــع المـــدني  -٥
�m�m�m�m����Ò��Ñ����Ò��Ñ����Ò��Ñ����Ò��Ñ ، قـال تعـالى وأن اإلسالم هـو مـنهج الرشـد، وغيـره طريـق الـضالل،ويقومون بهذه الدعوة،

Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��ÓÕÕÕÕÚ��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Ú��Ù����Ø��×��Ö��ÛÛÛÛ��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü����æ��å��ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü����æ��å��ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü����æ��å��ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��
ççççèèèèê��é��ê��é��ê��é��ê��é�������ë�������ë�������ë�������ë��llll )الواضح في داللته يتناسب أسلوبه، وهذا الخطاب القرآني الهادئ في )٢٥٦: البقرة 

مــع أجــواء الــدعوة اإلســالمية علــى أرض المدينــة المنــورة ويتنــاغم مــع األجــواء اإليمانيــة الــسائدة فهــو 
دين فـــي الـــدين بعـــد ســـيادة الـــالرشـــد واضـــح والغـــي واضـــح وال إكـــراه ف ،يظهـــر وضـــوح الرؤيـــة للجميـــع

  .وظهور الحق من الباطل
  .االستعمال البياني لمادة غوى في القرآن الكريم

 ، وجوه فاآلية الواحدة قد يكون لهـا أكثـر مـن معنـى وتحمـل أكثـر مـن وجـهو ذلٌ إن القرآن الكريم حّما
  :هي على النحو التالي بعدة معاني) ىغو (وقد استعمل القرآن الكريم مادة 

  )٥٩مريم( �mmmm���£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡�llll:، وذلك في قوله تعالى بمعنى اإلهالكالغي: األول
 .غّيا أي هالكا: قال القرطبيّ 

)١(
   

                                                 

أثر : الغّي هنا العذاب، وقيل المعنى": ، قال الفيروز آبادي)٧/١٧٤ (القرطبي): الجامع ألحكام القرآن( :انظر )1(
 .)٤/١٥٦ () بصائر ذوي التمييز:انظر(، "الغّي، وهذه المعاني متقاربة
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�m�m�m�m���q��p��o��n��m���q��p��o��n��m���q��p��o��n��m���q��p��o��n��m : في تفسير قوله تعالىواإلبعاد، قاله ابن عّباساإلضالل بمعنى : الثاني

��s��r��s��r��s��r��s��rllll )وأيضا قول اهللا )١٦: ألعراف – عز وجل- �m�m�m�m��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t��{��z��y��x��w������v��u��t

�����}��|�����}��|�����}��|�����}��|llll )١()٣٩: لحجرا(.  
�m�m�m�m��h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��f :، وذلــك كمــا فــي قولــه تعــالىاالعتقــاد الفاســد و بمعنــى الجهــلالغــّي  :الثالــث

����l��k���j��i����l��k���j��i����l��k���j��i����l��k���j��illll)ســـــبحانه- ومنـــــه أيـــــضا قولـــــه.)٢٠٢: األعـــــراف-:���m�m�m�m����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��E����I��H���G��F��Ellll 

�،"عن طريق الهداية المستقيم -�-ما عدل محمد" :أي���������m�m�m�mG��F��EG��F��EG��F��EG��F��E����llll :والمعنى، )٢: النجم( �� �� �� �

������������mmmm����I��HI��HI��HI��Hllll٢("وهو الجهل مع االعتقاد الفاسد، وهو الجهل المركب: ما وقع في الغي" :أي(.  

  )١٢١: طه( ��m�m�m�m�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢�����¥��¤��£��¢llll: بمعنى الفساد ومنه قوله تعالىالغي: الرابع
  .)٣( الجّنة فيأي فسد عيشه 

: مــريم(mmmm���£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡�llll : ابــن مــسعود فـي تفــسير قولــه تعــالىبينــهالغــّي واد فـي جهــّنم،  :الخــامس

  .)٤( "واألظهر أّن الغّي اسم للوادي سّمي به ألّن الغاوين يصيرون إليه":  قال القرطبيّ ،)٥٩
ــسادس ــاس وقتــادة فــي تفــسير: ال  قولــه الغــّي هــو الــّشّر والخــسران، نقــل ذلــك ابــن كثيــر عــن ابــن عّب

  .)٥( )٥٩:مريم( mmmm���£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡����£��¢��¡�llll: تعالى
�������������������������m�m�m�m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��mلــب، ومنــه قولــه تعــالىاإلغــواء بمعنــى إيقــاع الغــّي فــي الق: الــسابع

��s��s��s��sllll )٦( "المعنى بما أوقعت في قلبي من الغيّ ": قال القرطبي، )١٦:ا+عراف(.  
  

  .نظائر الغواية: المطلب الثاني
   )٧("ل واـواألقل اـالق واألفعـواألخل والشبه في األشکال  وهي الِمثْ،جمع نظيرة " :النظائر

                                                 

 )٧/١٧٤ (القرطبي): الجامع ألحكام القرآن: (انظر )1(
 ).٢٧/٩٦(وهبه الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )2(
 ).١٥٦/ ٤(التمييز بصائر ذوي ) 3(
 ).١٢٥/ ١( الجامع ألحكام القرآن )4(
  ).١٣٥/ ٣( ابن كثير ): العظيمن القرآتفسير: ( انظر)5(
  ).١٧٤/ ٧ (الجامع ألحكام القرآن )6(
 ).٥/٢١٩( ابن منظور : لسان العرب )7(
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 :يــــــــــــــــوه، الغوايــــــــــــــة والتي تشبه في المعنى لفظة ،الواردة في القرآن الکريم األلفاظ :والمراد هنا
  . ىالضالل، والخوض في الباطل، الطغيان، والرد

��____�m�m�m�m~��}��|��{��z~��}��|��{��z~��}��|��{��z~��}��|��{��z:-وجــل عز –جــاء الــضالل بمعنــى الغوايــة فــي قولــه :  الــضالل-١ �̀ � ��� �̀ � �� � �̀ � �� � �̀ � �

� ���b��a����b��a����b��a����b��allll )ومنــه قولــه تعــالى ���،)٦٢: يــس�m�m�m�mH��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AH��G��F��E��D��C���B��AIIIIJ��J��J��J����L���K����L���K����L���K����L���K��

U��T���S��R��Q��P��O��N��MU��T���S��R��Q��P��O��N��MU��T���S��R��Q��P��O��N��MU��T���S��R��Q��P��O��N��MVVVV��]�������\��[����Z��Y��X��W����]�������\��[����Z��Y��X��W����]�������\��[����Z��Y��X��W����]�������\��[����Z��Y��X��W��

����^����^����^����^llll)١٢٥: األنعام(� �

�m�m�m�m��õ��ô��ó��ò����ñ���ð����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��è��õ��ô��ó��ò����ñ���ð����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��è��õ��ô��ó��ò����ñ���ð����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��è��õ��ô��ó��ò����ñ���ð����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��è الخوض في الباطل ومنه قوله تعالى-٢

  .)٤٥ – ٤٢: المدثر( ��ü��û�����öllllمظ���جع���������ü��û�����öمظ���جع���������ü��û�����öمظ���جع���������ü��û�����öمظ���جع�������
�������������m�m�m�m الطغيـــــان، ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى-٣ �́ �³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª���� �́�³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª���� �́�³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª���� �́�³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ªllll)أي يقـــــول )٢٧: ق 

  . )١("شيطانه وما أغويته
 واهللا لقد كدت ":مقاتلقال  ،)٥٦: الصافات(�m�m�m�m����]����������\��[��Z��Y����]����������\��[��Z��Y����]����������\��[��Z��Y����]����������\��[��Z��Yllll، ومنه قوله تعالى اإلرداء-٤

 ، وفسر اإلرداءأي  َلُتْهِلُكِني بإْغواِئكَ : ، وقال الثعالبي)٢ ( ومن أغوى إنسانا فقد أهلكه،أن تغويني
.)٣(بالهالك بسبب اإلغواء

                                                 

 ).٢/٧٦٠( النيسابوري :إيجاز البيان عن معاني القران )1(

 ).٦/٣٧٨( البغوي :معالم التنزيل )2(

 )٣/٢٨١ ()الجواهر الحسان في تفسير القرآن: (انظر )3(
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  الفصل األول
   الكريمقرآن الكما يصورهاميادين الغواية وأسبابها 

  
  :ويشتمل على مبحثين

  . الكريمقرآن الكما يصورهاميادين الغواية :المبحث األول
  : أربعة مطالبهوفي

  .الغواية في العقائد: المطلب األول
  .لعباداتالغواية في ا: المطلب الثاني
  .األخالقالغواية في : المطلب الثالث
  .المعامالتالغواية في :المطلب الرابع

  
  . الكريمقرآن الكما يصورهاأبرز أسباب الغواية :المبحث الثاني

  : ثمانية مطالبوفيه
  .تباع خطوات الشيطانا: المطلب األول
  .اإلعراض عن ذكر اهللا: المطلب الثاني
  .لسلطانحب المال وا: المطلب الثالث
  .ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب الرابع

  .انتكاس الفطرة :المطلب الخامس
  .الة اليهود والنصارىموا: المطلب السادس

  .التبرج وكشف العورات: المطلب السابع
  غياب الوعي الديني : المطلب الثامن
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  المبحث األول

   الكريمقرآن الكما يصورهاميادين الغواية 
  
  : أربعة مطالبفيهو 

  .العقيدةالغواية في :المطلب األول
  .الغواية في العبادات: المطلب الثاني
  . األخالقالغواية في: المطلب الثالث
  .المعامالتالغواية في : المطلب الرابع
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  العقيدةالغواية في : المطلب األول
كمــا أن  بيائــه واحــدة، وأن-وجــل عز – الــسماوية التــي نزلــت علــى رســل اهللا العقيــدةن أال شــك 

 مـــع فـــوارق فـــي التـــشريعات والجزئيـــات المفـــصلة ،المبـــادئ العامـــة للـــشرائع وأصـــول األخـــالق واحـــدة
�m�m�m�m���k��j���k��j���k��j���k��j قـال تعـالى،ألصولها العامة حتى تكون مناسـبة لحـال األمـم بـاختالف األزمـان واألحـوال

z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��lz��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��lz��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��lz��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l{{{{�� �̀ �_���~��}��|���� �̀�_���~��}��|���� �̀�_���~��}��|���� �̀�_���~��}��|��

aaaabbbb��������h��g��f��e��d�����������������c�h��g��f��e��d�����������������c�h��g��f��e��d�����������������c�h��g��f��e��d�����������������c�iiii�����r��q��p��o��n��m��l��k���j�������r��q��p��o��n��m��l��k���j�������r��q��p��o��n��m��l��k���j�������r��q��p��o��n��m��l��k���j���l�l�l�l )١٣:  الشورى ( .  
وتتبـين تلـك األهميــة  ، واألهميـة البالغـة علــى سـير األفـراد والمجتمعــات،فالعقيـدة الـصحيحة لهـا األثــر

  .من خالل التعرف على أهمية العقيدة على الفرد وعلى المجتمعات
  الفردعلى أهمية العقيدة : الً أو 

 أو المجتمعـات ،ى األفـراد علـى مـستو  سـواء،تعد العقيدة ركًنا أساسـًيا مهًمـا فـي حيـاة البـشرية
 إنهـا فطـرة اهللا التـي فطـر ،، فلقد خلق اهللا تعالى اإلنسان وركـز فـي فطرتـه معرفـة اهللا وتوحيـدهوالدول

  النـــصوصفمـــن ، فـــي إثبـــات ذلـــكمـــصدران صـــريحان والقـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة ،النـــاس عليهـــا
̄�̈�̈�̈�̈�¤��¥��¦�������§�¤��¥��¦�������§�¤��¥��¦�������§�¤��¥��¦�������§���m��m��m��m  :  قوله تعالىالقرآنية ��®��¬���«��ª��©���̄ ��®��¬���«��ª��©���̄ ��®��¬���«��ª��©���̄ ��®��¬���«��ª��©���°�°�°�°�́ ����³��²��±���́ ����³��²��±���́ ����³��²��±���́ ����³��²��±���µ�µ�µ�µ��¶����¶����¶����¶��

����¾��½�¼��»��º��¹��¸����¾��½�¼��»��º��¹��¸����¾��½�¼��»��º��¹��¸����¾��½�¼��»��º��¹��¸llll )٣٠: الروم.(  

ما  (: - �-قوله، الصريحة في أن اهللا فطر البشرية كلها على معرفته وتوحيده النبويةومن األحاديث
ودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يه

°��±���m�m�m�m هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة واقرؤا إن شئتم �̄�®��¬���«��ª��©��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��±��° �̄�®��¬���«��ª��©

�́���³��²�́���³��²�́���³��²�́���³��²llll )١( )٣٠: الروم(.  

ف  اهللا أهـداحـدد و ، ليعبـدوه وحـده ال شـريك لـه، وأنزل معهم الكتاب بالقسط،عث اهللا رسله تترىولقد ب
���m�m�m�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��dn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��dn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��dn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��doooo��s��r��q��p����s��r��q��p����s��r��q��p����s��r��q��p :دعوتهم فقـال

x��w��v���u��tx��w��v���u��tx��w��v���u��tx��w��v���u��tyyyy�����a�� �̀�_����������~��}��|��{��z�������a�� �̀�_����������~��}��|��{��z�������a�� �̀�_����������~��}��|��{��z�������a�� �̀�_����������~��}��|��{��z���l�l�l�l   )٣٦:  النحل ( .  
  
  
  

                                                 

، رقم الحديث معنى كل مولود يولد على الفطرة :القدر، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )1(
 ). ١٠٢٤(، ص)٢٦٥٨(
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  . أهمية العقيدة على مستوى المجتمع: اثانيً 
 العامل العقدي له دور حاسم في تكوين المجتمعات والدول وسيرها وضـبط حركتهـا عبـر إن

  .اريخ وتوجيه مؤسساتها ونظمهاالت
 حاسًما بإمكانه أن يغير مجرى األحـداث ويبـدل الً لقرآن الكريم ركز على العامل العقدي لكونه عاموا

  .سير الدول والمجتمعات على رغم توافر اإلمكانيات المادية
 ،مركـز الثقـل كثيًرا من األمـم والـشعوب كانـت لهـا القـوة والمنعـة وكانـت فـي - تعالى -لقد ذكر اهللا و 

فانحرفــت وغــَوت فــي عقيــدتها فكانــت عاقبتهــا  - تعــالى-ومــع ذلــك لــم تكــن أبــًدا اســتثناًء مــن ســنة اهللا
���m�m�m�m��f��������e��d��c���������b����a :، قـال تعـالىالخسران في الـدنيا واآلخـرة �̀�_����~��}��|��f��������e��d��c���������b����a�� �̀�_����~��}��|��f��������e��d��c���������b����a�� �̀�_����~��}��|��f��������e��d��c���������b����a�� �̀�_����~��}��|

gggghhhh���l��k��j�����i������l��k��j�����i������l��k��j�����i������l��k��j�����i������u��t���s���r��q��p��o��n��m���u��t���s���r��q��p��o��n��m���u��t���s���r��q��p��o��n��m���u��t���s���r��q��p��o��n��m��z��y��x��w��v����z��y��x��w��v����z��y��x��w��v����z��y��x��w��v��llll   )٢١:  غافر .(� �� �� �� �
 هذه العالقة المتالزمة القائمة بين العامل العقائـدي وتطـور المجتمعـات سـلًبا القرآن الكريم سجل ولقد

 وتاريخ المجتمعات اإلسالمية بالذات خير شاهد علـى ذلـك كمـا أبـرز ذلـك شـيخ اإلسـالم ،)١(وٕايجاًبا 
ســـل انـــتقم اهللا ممـــن خـــالف الرســـل  فإنـــه إذا ظهـــرت البـــدع التـــي تخـــالف ديـــن الر " :بقولـــةابـــن تيميـــة 
  .)٢( "وانتصر لهم

 فكلمـا ، وجد ابـن تيميـة أن هنـاك عالقـة طرديـة بـين صـفاء العقيـدة وتقـدم المجتمعـات وبـالعكسحيث
كانــت العقيــدة صــافية كلمــا تحقــق وســاد االســتقرار الــسياسي واألمــن االجتمــاعي وازداد المجتمــع قــوة 

 مــا تــسير المجتمعــات نحــو االضــطراب سياســًيا واجتماعًيــا  وبقــدر مــا تــضطرب العقيــدة بقــدر،وتفوًقــا
   .واقتصادًيا

نماذجهــا، بــذكر بعــض  ســيكتفي الباحــث لطــال بنــا المقــام ولكــن العقيــدةولــو تتبعنــا صــور الغوايــة فــي 
   :وهي

 بالكلية وجعل عبادته -وجل عز – فمن أعرض عن اهللا : عبادة كاملة-وجل عز –عبادة غير اهللا  -١
 وأشــد أنــواع ،، والــصوم لهــم فهــذا أعظــم الكفــر ، مــن الجمــاد، أو الجــن، أو اإلنــس، كالــصالةلغيــر اهللا

   :-ىـــــــــتعال–قال  ،)٣(ةحدوالمالالشرك، وهكذا من ينكر وجود اهللا تعالى بالكلية، كالشيوعيين 
�m�m�m�m�����Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ìllll)٥٥: الفرقان(� �

 عــن ضــالل المــشركين عــن عبــادة الّلــه وجهلهــم وكفــرهم - تعــالى-يخبــر الّلــه": لزحيلــيقــال ا
َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه ما ال َيْنَفُعُهْم َوال َيُضرُهْم أي ويعبد المشركون آلهة من غيـر اللّـه ال �بربهم فيقول

                                                 

 .)٢٢٥(محمد هيشور ): اسنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطه(: انظر )1(

 .)١٧٧ / ١٣ (، رسالة الفرقان بين الحق والباطل فتاوى ابن تيمية)2(
 .)٩٢ (ابن باز): بيان التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا: (انظر  )3(
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ال مجــــرد الهــــوى والتــــشهي،  عبادتهــــا، وال يــــضرهم هجرهــــا وتركهــــا، وال دليــــل لهــــم علــــى ذلــــك إتـــنفعهم
 أي وكـان الكـافر علـى معــصية اَوكـاَن اْلكــاِفُر َعلـى َربـِه َظِهيـرً ، ويتركـون عبـادة مـن أنعـم علـيهم بـالنعم

�.)١( "ربه معينا للشيطان بالعداوة والشرك �
  :التزلف إلى اهللا بعبادة األصنام -٢

وقـد قربـى، وشـفيعة لهـم عنـد اهللا تعـالى، إلى اهللا تعالى بعبادة األصـنام، واتخاذهـا  التقرب والتزلف هو
 آلهـة -وجـل عز –في حق المشركين الذين أشركوا مـع اهللا بين سبحانه وتعالى هذه الصورة من الغواية 

}��|���m�m�m�m�����������������������c��b��a��`����_��~��}��|��{���c��b��a��`����_��~��}��|��{���c��b��a��`����_��~��}��|��{���c��b��a��`����_��~��}: أنهم يتقربـون بهـا إليـه، فقـالأخرى بدعوى 

o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e�����do��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e�����do��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e�����do��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e�����dppppr�����q��r�����q��r�����q��r�����q�����������������w���v��u��t���s��������w���v��u��t���s��������w���v��u��t���s��������w���v��u��t���s������x��������x��������x��������x����l�l�l�l )٣: الزمر ( .  
 وعبـــدوا ســـواه، وهـــي ،-وجـــل عز – اتخـــذوا معبـــودات باطلـــة ليعبـــدوها مـــن دون اهللا ينفهـــؤالء المـــشرك

إننـا ال نعبـد : فكانوا يقولون لمن ينهـاهم عـن ذلـك ،األصنام أو الكواكب أو المالئكة أو بعض البشر

  .)٢(ها، لكي تقربنا إلى اهللا قربى، ولتكون شفيعة لنا عندههذه المعبودات إال من أجل أن نتوسل ب
  :لوهيةالتجرؤ بادعاء األ  -٣

��هـــانه وتعالى في حقـــــال سبحــــــــــة على حٍد سواء، فقـــلوهيادعاء فرعون للربوبية واأل: ومثال ذلك �

�mp��o��n��m��l��k����j��i�������h��gp��o��n��m��l��k����j��i�������h��gp��o��n��m��l��k����j��i�������h��gp��o��n��m��l��k����j��i�������h��gllll)ــــه، )٣٨: القــــصص ــــى - تعــــالى-وقول  عل
   ).٢٤: النازعات(�m�m�m�m����k��j��i��h����k��j��i��h����k��j��i��h����k��j��i��hllll:لسانه

إلوهيــة نفــسه مــستدَال بــبعض األدلــة، كمــا ســجل القــرآن ذلــك فــي ففرعــون نفــى إلوهيــة غيــره، وادعــى 
ـــه �m�t��srq��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d�t��srq��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d�t��srq��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d�t��srq��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d: -تعـــالى-قول
uuuul)٥١: الزخرف(،تعالى- وقوله- :�m�m�m�mk��j��i��h��g��f���ek��j��i��h��g��f���ek��j��i��h��g��f���ek��j��i��h��g��f���ellll)٢٤ – ٢٣: النازعات.(  

ــــه موســــى ــــهكمــــا فــــي قو �--�واتهــــم إل ����m�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w��������a:- تعــــالى-ل �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_a�� �̀�_l 
����).٥٢: الزخرف(

  .أودت به إلى الهالك التيوقد وصل فرعون إلى أقصى درجات الغي والطغيان واإلفساد 
  :األحبار والرهبان المغاالة في طاعة -٤

حبار والرهبان وغيرهم، واتخاذهم مشرعين من دون  في هذه الصورة الطاعة العمياء لألويعني الباحث
كمـا أخبـر سـبحانه وتعـالى فـي ، وهـذا الـذي أوقعهـم فـي الـضالل واالنحـراف العقائـدي، -وجل عز –اهللا 

                                                 

  )١٩/٩٢ (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )1(
 ).١/١٥٧(محمد سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )2(
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���m�m�m�m��µقوله  �́�³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��µ�� �́�³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��µ�� �́�³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��µ�� �́�³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨
¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶¹�� �̧�¶ºººº¾�����½��¼��»���¾�����½��¼��»���¾�����½��¼��»���¾�����½��¼��»���¿¿¿¿�����Â��Á��À�������Â��Á��À�������Â��Á��À�������Â��Á��À��llll)٣١: التوبة(.  

  .الُعباد المتجردين للعبادة:  أي)َوُرْهَباَنُهمْ ( وهم علماؤهم )َخُذوا َأْحَباَرُهمْ ات ( ":قال السعدي
ـــه فيحلونـــه، ويحرمـــون لهـــم مـــا أحـــل الّلـــه فيحرمونـــه، )َأْرَباًبـــا ِمـــْن ُدوِن اللـــهِ (  ُيِحلـــون لهـــم مـــا حـــرم الّل

  .ويشرعون لهم من الشرائع واألقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها
 تعبـد مـن دون اللّــه، اوكـانوا أيـضا يغلـون فـي مـشايخهم وعبـادهم ويعظمــونهم، ويتخـذون قبـورهم أوثاًنـ

  .)١("وتقصد بالذبائح، والدعاء واالستغاثة
ويدخل في هذه الصورة كل من يطيع غير اهللا تعالى فـي معـصيته، ويؤكـد ذلـك قـول النبـي صـلى اهللا 

  . )٢()القال طاعة لمخلوق في معصية الخ( وسلم عليه
  :اإللحاد في أسماء اهللا تعالى -٥

اّلتــي تــدّل علــى ميــل عــن ) ل ح د(الحــد يلحــد، وهــو مــأخوذ مــن مــاّدة : مــصدر قــولهم ": اإللحــاد لغــة
إذا مــال عــن طريقــة الحــّق واإليمــان، وســّمي الّلحــد لحــدا ألّنــه مائــل فــي : االســتقامة، يقــال ألحــد الّرجــل

  .)٣(")القبر(أحد جنبي الجدث 
 الميـل عـن الحـّق والعـدول عنـه فيمـا يتعلّـق بأسـماء اللّـه تعـالى أو بيتـه الحـرام "هو: اد اصطالحاً اإللح

   )٤("أو بآياته الكرام في داللتها أو فيمن تنّزلت عليه
 بمـا ه، أو وصـفو نفيها، أو جحد معانيها، أو تحريفهـا عـن الـصوابه: اهللا تعالىاإللحاد في أسماء و 

 ســبحانه - اهللا  صــفات ا عــن الحــق المــراد بالتــأويالت الباطلــة، أو تعطيــل، وٕاخراجهــهال يليــق بجاللــ
 من مظاهر ا مظهرً دوهذا يع،  عن صفات كماله، ونعوت جالله؛ الثابتة في الكتاب والسنة-وتعالى 

����m�m�m�mg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��chhhhm���l��k��j��i��m���l��k��j��i��m���l��k��j��i��m���l��k��j��i��nnnn������q��p��o��������q��p��o��������q��p��o��������q��p��o: -تعالى–الكفر، قال  �� �� �� �

��r�����r�����r�����r���llll )تعـــالى-  وذلـــك بإنكـــار تـــسميتهر، مـــن مظـــاهر الكفـــاظهـــرً جعلهـــا مو ،  )١٨٠: األعـــراف - 
ول عـن الحـق بقـصد المكـابرة ؛ ألنه عدا فُحق بأن ُيسمى إلحادً ،باألسماء الدالة على صفات ثابتة له

  .)٥( والحسد
  

                                                 

 )١/٣٣٤ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )1(

 ).١/٣٠٠(وصححه األلباني  في السلسلة الصحيحة) ٤/٤٢٦(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )2(

 .)٥/٢٣٦( ابن فارس: مقاييس اللغة معجم )  3(

  ).٩/٣٩٨٢ ( صالح بن عبد اهللا بن حميد: �--� في مكارم أخالق الرسول الكريمنضرة النعيم )4(

  ).٦/٢٣(ابن عاشور): التحرير والتنوير: (انظر)  5(
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  : البعثاإلنكار والشك في -٦
 إذ إن إن استبعاد الكفار ألمر البعث بعد الموت هو السبب الرئيس فـي ضـاللهم وانحـرافهم،

اب وجــزاء، وقــد حــاججهم اهللا ســبحانه  إنكــار اليـوم اآلخــر ومــا فيــه مــن حـسعليــهإنكـار البعــث يترتــب 
   وتعالى بكافة األساليب المعنوية والحسية الدالة على إثباته، وفي بيان إنكار الكفار لذلك اليوم

�������¢��£��¤��m��m��m��m  :يقول تعالى �¡�������~¤��£��¢������� �¡�������~¤��£��¢������� �¡�������~¤��£��¢������� �¡�������~¥¥¥¥®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��®��¬��«����ª��©����� �̈�§���¦��¯̄̄̄³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°��������������llll  )٧:  التغابن(،  
  ).٦٦: مريم( ��m�m�m�m��V��U���T��S��R��Q��P��O��V��U���T��S��R��Q��P��O��V��U���T��S��R��Q��P��O��V��U���T��S��R��Q��P��Ollll :وفي استبعادهم له يقول تعالى

 مــن خــالل اآليــات الكريمــة اســتبعاد الكفــار ألمــر البعــث ألن هــؤالء ال -وجــل عز –فبــين اهللا 
، وهـــذا اإلنكـــار )١( الـــسالم حتـــى تقـــوم الـــساعةعليـــهيتـــصورون كيـــف يبعـــث اهللا الخلـــق مـــن لـــُدن آدم 

، حيـث اعتقـدوا أنهـم لـن يبعثــوا ولـن يحاسـبوا علـى أعمــالهم، واالسـتبعاد أوقعهـم فـي الـضالل والهــالك
  . آباءهمعليهفتشبثوا بما وجدوا 

  .التحريف والتبديل في الكتب السماوية -٧
 مــن مظــاهر الغوايــة، والتحريــف يــشمل الزيــادة أو ا التحريــف فــي الكتــب الــسماوية مظهــرً يعــد

، وخيـــر مثــال علـــى ذلـــك تحريــف أهـــل الكتـــاب  أو الكتمــان لمـــا فيهـــا مــن أحكـــامنقــصان أو التبـــديلال
¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥���m�m�m�m :هــــــذا التحريـــــف، يقــــــول تعــــــالى بينـــــت كثيــــــر مــــــن اآليـــــات حيــــــثلكتـــــبهم، 

¦¦¦¦llll )ويقـــول تعـــالى ، )٤١: المائـــدة�m�m�m�m��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´
��Ê���É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��Ê���É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��Ê���É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��Ê���É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿llll )واهللا  ،)١٠١: البقـــــــــــــــــــــــــــــرة–

 وجعز قد توعد الذين يتجرءون على كتبه بالعذاب الشديد في اآلخـرة فقـال تعـالى-ل : �m�m�m�m��X��W��X��W��X��W��X��W

e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���[��Z��Ye��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���[��Z��Ye��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���[��Z��Ye��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\���[��Z��Yffff��k�������j��i��h��g�����k�������j��i��h��g�����k�������j��i��h��g�����k�������j��i��h��g���

���o��n��m��l���o��n��m��l���o��n��m��l���o��n��m��lllll)ب الـــسوء مـــن اليهـــود الـــذين يكتبـــون الكتـــاتوعـــد اهللا أحبـــار  فلقـــد، )٧٩: لبقـــرةا
ليأخـذوا فـي مقابـل  وجاءوا بأقوال من عنـدهم ونـسبوها إلـى اهللا ،هذا من عند اهللا: يهم، ثم يقولونبأيد

 فلهم عقوبة مهلكـة بـسبب كتـابتهم هـذا الباطـل بأيـديهم، ولهـم عقوبـة مهلكـة بـسبب ،هذا عرض الدنيا
  .)٢(ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام، كالرشوة وغيرها

  
  
  

                                                 

  .)٤٩٠١(انظر تفسير الشعراوي   )1(
 .)٢٤٧٢ ( المصدر السابقانظر  )2(
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  .الغواية في العبادات: نيالمطلب الثا
حيث يقول ، لوهيتهأو بوبيته،  الناس ليعرفوه ويعبدوه، قياما بحق ر  وتعالىخلق اهللا سبحانه

 وهي الغاية التي من أجلها ،)٥٦: الذاريات(��m���h��g��f��e��d���c���h��g��f��e��d���c���h��g��f��e��d���c���h��g��f��e��d���cllll :سبحانه وتعالى
���m�m�m�mk��j��i��h��g��f��e��dk��j��i��h��g��f��e��dk��j��i��h��g��f��e��dk��j��i��h��g��f��e��d���l�����l�����l�����l : رسله كما قال سبحانه- وجل عز –أرسل اهللا 

n��mn��mn��mn��mllll )سبحانه- حتى يأتيه اليقين كما قال- �-  بل وألزم بها رسوله،)٣٦: النحل -: 
�m�m�m�m��v��u��t��s��r��v��u��t��s��r��v��u��t��s��r��v��u��t��s��r������������llll )٩٩: الحجر.(  

لهذا جعـل اإلسـالم التعبـد هللا تعـالى، هـو أول مـا يطالـب بـه المـسلم، وكانـت أركـان اإلسـالم، ومبانيـه 
 إقــام الــصالة، وٕايتــاء الزكــاة، وصــوم -دتين  بعـد الــشها-العظـام، تتمثــل فــي عبــادات هللا تعــالى، هــي 

   .رمضان، وحج البيت الحرام
  :العبادة لغة: الً و أ

: اّلتـي تـدّل علـى معنيـين) ع ب د(مصدر عبد يعبد عبادة أي أطاع وهذا المصدر مـأخوذ مـن مـاّدة 
  .)١(ةاألّول لين وذّل، واآلخر شّدة وغلظ

  :االعبادة اصطالحً : اثانيً 
  .وال واألعمال الباطنة والّظاهرةّبه الّله ويرضاه من األقاسم جامع لكّل ما يح

  .)٢(طاعته بفعل المأمور وترك المحذور: عبادة الّله: وقيل

  :الهدف من العبادات
  العبـــادات إال ليربـــي فـــي اإلنـــسان ملكـــة التقـــوى، وليعـــوده علـــى الخـــضوع،-ل جـــو عز –مـــا شـــرع اهللا 

��m�m�m�m��g��f��e��d���c��g��f��e��d���c��g��f��e��d���c��g��f��e��d���c: كمــــا قــــال اهللا تعــــالى.لقــــدير، واإلذعــــان ألوامــــر اهللا العلــــي اوالعبوديــــة

hhhhllll )٥٦: الذاريات(.  
  سالمأنواع العبادات في اإل

 فهــي تــشمل كــل أنــواع الطاعــات الظــاهرة علــى اللــسان  أنــواٌع كثيــرة؛العبــادة فــي اإلســالم لهــا
 والـصيام، والجوارح، والـصادرة عـن القلـب؛ كالـذكر والتـسبيح والتهليـل وتـالوة القـرآن، والـصالة والزكـاة

والحـج، والجهـاد واألمــر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر، واإلحـسان إلــى األقـارب واليتـامى والمــساكين 
وابن السبيل، وكذلك حب اهللا ورسوله، وخشية اهللا واإلنابة إليه، وٕاخـالص الـدين لـه، والـصبر لحكمـه 

شــاملة لكــل تــصرفات والرضــا بقــضائه، والتوكــل عليــه، والرجــاء لرحمتــه، والخــوف مــن عذابــه، فهــي 
                                                 

 .)٢٧٥/ ٣ (ابن منظور): لسان العرب( و)٢٠٦/ ٤(ابن فارس  ):مقاييس اللغة(: انظر )1(

 .)٥(ابن تيمية :العبودية )2(
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 علـى الطاعـات، ىالتقـو  حتـى العـادات، إذا قـصد بهـا .المؤمن؛ إذا نوى بها القربة أو مـا يعـين عليهـا
كــالنوم واألكــل والــشرب، والبيــع والــشراء وطلــب الــرزق والنكــاح، فــإن هــذه العــادات مــع النيــة الــصالحة 

   )١(. المعروفةتصيُر عبادات؛ يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر
 أركـان اإلسـالم وهـي التـي اشـتمل عليهـا حـديث جبريـل المـشهور، ولكن الباحث سيسلط الضوء علـى

  : حيث سأل الَنِبي عن اإلسالم فقال أبو هريرة رضي اهللا عنه هالذي روا
مـضان،  رسـول اهللا، وتقـيم الـصالة، وتـؤتي الزكـاة، وتـصوم ر اأن تشهَد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدً (

  . )٢()الً وتحج البيت إن استطعت إليه سبي
ــَي اإلســالُم علــى (: -�-النبــي قــال : قــالوجــاء فــي حــديث عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا  ُبِن

 رســول اهللا، وٕاقــام الــصالة، وٕايتــاء الزكــاة، وحــّج البيــت، اخمــس؛ شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن محمــدً 
  .)٣()وصوم رمضان
 أن نوضح أن العبادة ال بـد في أركان اإلسالم الخمسةض في غمار الغواية  قبل الخو وال بد

تجريـد المتابعـة لرسـول :  هللا، والثـانيالنيـةإخـالص :  أحـدهما؛لها عند قبولها من توفر شـرطين اثنـين
، فال بد من تجريد اإلخالص هللا وحده، فال ُيشَرُك مع اهللا غيره، وال ُيـصرُف  وسلمعليهصلى اهللا اهللا 

لرسـول اهللا صـلى اهللا من أنواع العبـادة شـيء لغيـر اهللا سـبحانه وتعـالى، و ال بـد مـن تجريـد المتابعـة 
���������������m��m��m��m��f��e���d��c���b��a  : ه وسلم كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى في قولعليه �̀�_��^��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^

h����gh����gh����gh����giiii���l��k��j�����l��k��j�����l��k��j�����l��k��j��l )٣١: آل عمران(.� �

تباعه فالذي اهي - �- محبة الصادقة هللا ولرسوله  لنا أن عالمة البينت  الكريمةفاآلية
  )٤( ا له ألطاعه، فالمحبُة تستجلُب الطاعَة حتمً ا كاذب، إذ لو كان محبً ايخالفه ويدعي حبه فهو حتمً 

  
  
  

                                                 

 ).١/٣٦ (صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان: )دعقيدة التوحي: (انظر) 1(
  رقم،... وسلمعليهسؤال جبريل النبي صلى اهللا : اإليمان، باب: ، كتاب في صحيحةالبخاري  اإلمام أخرجه)2(
بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان :  باب،اإليمان: ، كتابو اإلمام مسلم في صحيحة، )٢٥(ص ،)٥٠(حديث ال

 ).٢٧(، ص)١(حديث رقم الثبات قدر اهللا سبحانه وتعالى، ووجوب اإليمان بإ

 ).١٧(، ص )٨(دعاؤكم إيمانكم، رقم الحديث : اإليمان، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )3(
 .)١/١٩٩(لشنقيطيا ): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(: انظر) 4(
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  الـــشديدبالعقــاب وتوعــد -�-ومخالفــة رســولهمــن مخالفـــة أمــره، وقــد حــذر المــولى ســبحانه وتعــالى 
��mmmm������������������g������f��e��d��c��b���aحانهعليها في الدنيا واآلخرة فقال سب �̀�_����~��}��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}

����h����h����h����hl )١()٦٣: النور(.  
فـإذا  من سلطان، بهاهللا تعالى أنزل  بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما  سبحانه وتعالىفال ُيعبد اهللا

 العمَل مردوٌد على  فإن ااختل أَحُد هذين الشرطين بأن ُفقد اإلخالُص، أو ُفقدت المتابعُة، أو ُفِقَدا معً 
  .صاحبه، وال يقبل عند اهللا عز وجل

َمـن أحـدَث ( فـي الحـديث الـذي ترويـة عائـشة رضـي اهللا عنهـا وسـلم عليـهقال النبي صلى اهللا ولذلك 
  .)٢( ) ليس عليه أمرنا فهو رد الً ل عمَمن عم(وفي رواية أخرى   ) فهو رد فيهيس في أمرنا هذا ما ل

  ان اإلسالممن صور الغواية في أرك
وٕاال كانـت كمـا قـال  حتى يـأتي الـدليل علـى أنهـا مـشروعة إن األصل في العبادات التوقيف 

���m�m�m�m©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}ªªªª -تعالى–اهللا  �̄�®��¬����«���� �̄�®��¬����«���� �̄�®��¬����«���� �̄�®��¬����«��

°°°°±±±±��¶��µ�� �́�³��²�����¶��µ�� �́�³��²�����¶��µ�� �́�³��²�����¶��µ�� �́�³��²���llll)٢١: الشورى.(  
  .نقض الشهادتين -١

ــــالنطق ــــشهادتين همــــا اللتــــان يــــدخل المــــرء ب  بهمــــا فــــي اإلســــالم، والنطــــق بهمــــا اعتــــراف إن ال
 فــإذا اختــل بهــذا اإللــزام فقــد نقــض ، بالقيــام بمــا تقتــضيانه؛ مــن أداء شــعائر اإلســالمواإللــزامبمــدلولهما، 

  .العهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين
  .-تعالى–الشرك باهللا  :الغواية في نقض الشهادتينمثال و 

اّلتـي ) ش ر ك( أشـرك بـه يـشرك إشـراكا، وهـو مـأخوذ مـن مـاّدة :الـّشرك اسـم مـن قـولهم: الشرك لغـة
  .)٣(تدّل على مقارنة وخالف انفراد

 الـّشرك إّمـا أكبـر، وهـو إثبـات الـّشريك للّـه تعـالى، أو أصـغر وهـو : قـال المنـاوي: االشرك اصطالحً  
  .)٤(اعاة غير الّله في بعض األمورمر 

  ي من أجلها استخدم كافة األساليب إلغواء اإلنسان تحقيٌق ألمنية الشيطان الت والوقوع في الشرك
                                                 

 .)١٢/٣٢٣ (يالقرطب): الجامع ألحكام القرآن( :انظر) 1(
رقم  إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، :الصلح، باب:  كتابالبخاري في صحيحة، اإلمام أخرجه ) 2(
، ت األموراألقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد محدثا:  كتاباإلمام مسلم،و ، )٤٩٢( ص،)٢٦٩٧(حديث  ال

 ).٦٨٢(، ص)١٧١٨(رقم الحديث 
 .)٢٥٢/ ٣( فارس  ابن: مقاييس اللغة)3(

  ).٣٠٣ (مفردات ألفاظ القرآن)  4(
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 والتـي ،هـا ابـن القـيم رحمـه اهللانَ وٕايقاعه فـي الكفـر والـشرك،  وهـي العقبـة األولـى  مـن سـبع عقبـات بي 
     )١(يتنقل الشيطان من خاللها ليوقع اإلنسان في الضالل والكفر

����....mmmm: بالــضالل والخــسران، فقــال تعــالىفــي غوايــة الــشرك  الــذين يقعــون -وجــل عز –وقــد توعــد اهللا 

������h��g��f��e��d��c��b������h��g��f��e��d��c��b������h��g��f��e��d��c��b������h��g��f��e��d��c��bllll )١١٦: النساء(.  

ومن يجعـل هللا فـي عبادتـه شـريًكا، فقـد ذهـب عـن طريـق الحـق وزال عـن قـصد ":قال الطبري
 قـــد أطـــاع الـــشيطان وســـلك الـــسبيل، ذهاًبـــا بعيـــًدا وزواال شـــديًدا، وذلـــك أنـــه بإشـــراكه بـــاهللا فـــي عبادتـــه

  .)٢(" فذاك هو الضالل البعيد والُخسران المبين، طاعة اهللا ومنهاج دينه وتركطريقه،
  . بذكر بعض مظاهر الشرك دون تفصيل وذلك لورودها في المطلب السابق الباحثكتفييوس

  :المهلكاتومن مظاهر الشرك 
  .- تعالى- االستغاثة والتوسل بغير اهللا-١
  .- تعالى- الذبح والنذر لغير اهللا-٢
  .-وجل عز –غير اهللا  الحلف ب-٣
  . اتخاذ القبور مزارات يشد إليها الرحال-٤
٥- عين غير اهللا  اتخاذ مشر– عز وجل-.  
  . دفن األولياء والصالحين في المساجد-٦
  . الحكم بغير ما أنزل اهللا-٧
  .طاعة الحكام أو العلماء أو المشايخ في أمر يخالف نص القرآن أو صحيح السنة  -٨

 فــي الغوايــة التــي تــودي بــصاحبها إلــى ا رئيــسً ا ســببً دتعــهر الــشرك بــاهللا تعــالى والتــي هــذه بعــض مظــا
  .الهالك والعياذ باهللا

 من الوقوع في هذه الغواية الخطيرة التي ال يقبل معهـا أي طاعـة المسلمينوقد حذر سبحانه وتعالى 
���¡��¢������¡��¢������¡��¢������¡��¢�������mmmm ، وقال تعالى)٨٨: األنعام( ��m�m�m�m��¢��¡��¢��¡��¢��¡��¢��¡§����¦��¥��¤��£§����¦��¥��¤��£§����¦��¥��¤��£§����¦��¥��¤��£��������llllكما قال سبحانه

®��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£®��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£®��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£®��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£llll)٦٥: الزمر(.  
  .ا وتهاونً اترك الصالة جحودً  -٢
 وقــد قــال اهللا رلــصالة هــي عمــود الــدين وهــي أوكــد العبــادات بعــد الــشهادتين ومــن تركهــا فقــد كفــاإن  

   .)٥٩: مريم( m���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w�����£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w�����£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w�����£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w��lتعالى 
                                                 

  .)١/٢٤٤() مدارج السالكين: (انظر)  1(
  ).٩/٢٠٧ (جامع البيان في تأويل القرآن )2(
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م الـصالحين، فابتعـدوا عـن اهللا تعـالى، وتركـوا وجحـدوا ئهدهم خلف، خالفوا سـيره آبـاخلف من بع: أي
وعاقبـــة الـــشرود الـــصالة، واســـتغرقوا فـــي شـــهواتهم، فهـــؤالء ســـيلقون غيـــا، والغـــي الـــشرود والـــضالل، 

  . )١(الضياع والهالك
�m�m�m�m��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��fوقــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــالى 

�����t��s�����t��s�����t��s�����t��sllll) ٧ – ٤: نالماعو.(  
–ال يريــدون اهللا و هــو الــوادي الــذي يــسيل مــن صــديد أهــل جهــنم للمنــافقين الــذين ال يــصلون، : الويــل

 عز والهـون غـافلون عنهـا، ويـصلون مــرائين  بـصالتهم، وهـم فـي صـالتهم ســاهون إذا صـلوها-وجـل ،
ها ليـــراهم وال رهبـــة مـــن عقـــاب، وٕانمـــا يـــصلونالنـــاس بـــصالتهم، ألنهـــم ال يـــصلون رغبـــة فـــي ثـــواب، 

، وقيــل أن الويــل  هــو واد فــي المؤمنــون فيظنــونهم مــنهم، فيكفــون عــن ســفك دمــائهم، وســبي ذراريهــم
  .)٢( جهنم للذين يقصرون في صالتهم

  .-وجل عز –منع إخراج الزكاة والصدقات واإلنفاق في سبيل اهللا  -٣
¤��¤��¤��¤���m�m�m�m :-تعـالى–ال اهللا  وهذا المنع لم يكن لوال وعيد الشيطان بالفقر ألصحاب األموال وقـد قـ

�̈�§����¦����¥�̈�§����¦����¥�̈�§����¦����¥�̈�§����¦����¥©©©©�̄�®��¬��«��ª����̄�®��¬��«��ª����̄�®��¬��«��ª����̄�®��¬��«��ª���°°°°�����³��²��±�������³��²��±�������³��²��±�������³��²��±��llll )٢٦٨: البقرة(.  
 ويحــاول أن يــصرفكم ،إن الــشيطان قــد يوســوس لكــم بــأن اإلنفــاق إفقــار لكــم": قــال الــشعراوي

 فـاْلَغِني حــين يقـبض يــده عـن المحتــاج ، ويغــريكم بالمعاصـي والفحــشاء،عـن اإلنفــاق فـي وجــوه الخيـر
   وأي مجتمع يدخل في قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر،ه ُيْدِخل في قلب المحتاج الحقدفإن

 مـن تـأثير لهـا  ولمـا، في اآليـة الـسابقة إغـواء الـشياطين لبنـي آدم-وجل عز –وقد أثبت اهللا  ،)٣(" فيه 
ــاعلــى بنــي آدم إقــدامً   وأمــاتــى يقــدم عليــه؛ ، ويــزين لــه حالً  مــثبالزنــافيــأمره : قــدام؛ أمــا اإلا أو إحجاًم

   .)٤(فيأمره بالبخل، ويعده الفقر لو أنفق؛ وحينئذ يحجم عن اإلنفاق: اإلحجام
��~�������~�������~�������~������m�m�m�m|��{��z��y���x|��{��z��y���x|��{��z��y���x|��{��z��y���x}}}} :- سبحانه وتعالى- عالج هذه المسائل بقولة-وجل عز –واهللا 

¦��¥��¤���£��¢��¡¦��¥��¤���£��¢��¡¦��¥��¤���£��¢��¡¦��¥��¤���£��¢��¡llll)٣٦: محمد(.  
ــيهمالمــؤمنين -وجــل  عز -وقــد مــدح اهللا : فقــال تعــالى�����اإلنفــاق صــفه مــن صــفاتهم،  وجعــل  وأثنــى عل

mmmm��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Qllll )٤: المؤمنون.(  

                                                 

 )٥/١٠٢ (سيد قطب) في ظالل القرآن: ( انظر)1(

 )٢٤/٦٣٣ (الطبري): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر )2(

 .)١/٧٤٤(تفسير الشعراوي  )3(

 ).٥/٢٧٥ (الشيخ ابن عثيمين): ابن عثيمينتفسير : (انظر)4(
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�m�m�m�m���Ä���Ä���Ä���Ä :-تعـالى–وقد حذر سبحانه وتعالى الذين يقعون في مثل هذه الغوايـة الخطيـرة بقولـة 
Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��ÅÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��ÅÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��ÅÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��ÅÐÐÐÐ�Ô�����������������Ó��Ò��Ñ���Ô�����������������Ó��Ò��Ñ���Ô�����������������Ó��Ò��Ñ���Ô�����������������Ó��Ò��Ñ���Õ�Õ�Õ�Õ�Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Ü�Ü�Ü�Ü������������

à��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ýáááá��ã��â����ã��â����ã��â����ã��â��å��ä�å��ä�å��ä�å��ä�llll )جعـل اإلمــساك عـن اإلنفــاق فــي  و.)١٨٠: آل عمـران 
���m�m�m�mt��s���r��q��pt��s���r��q��pt��s���r��q��pt��s���r��q��p�����������yx������w��v��u�����yx������w��v��u�����yx������w��v��u�����yx������w��v��u :- تعــالى- مــن أســباب التهلكــة فقــالاســبيله والبخــل ســببً 

�������~��}����|��{z�������~��}����|��{z�������~��}����|��{z�������~��}����|��{zllll )١٩٥: البقرة(.  

 -  اهللا، حيث قال سبيليوقد توعد سبحانه وتعالى بالعذاب األليم الذين يكنزون أموالهم وال ينفقونها ف
m....�|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r�|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r�|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r�|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r: -ســــــــــــــــــبحانه

}}}}l )٣٤:التوبة.(� �� �� �� �
  . الوقوع في مبطالت الصيام-٤

 ا وســلم أياًمــعليــه صــيام شــهر رمــضان، وســن نبيــه صــلى اهللا هفــرض اهللا تعــالى علــى عبــاد
 مـبطالت الـصيام طوال العام، وقد وقت بدء الصوم بطلوع الفجر ونهايتـه بغـروب الـشمس، وبـين لنـا

 : وقـــد قـــال تعـــالىكاألكـــل والـــشرب والجمـــاع، فمـــن أتـــى أحـــدها وأغـــواه الـــشيطان فقـــد بطـــل صـــومه، 
�m�m�m�m . . ....��m�����l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]����\��[��m�����l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]����\��[��m�����l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]����\��[��m�����l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]����\��[

�ut��s���r��q�����p��on�ut��s���r��q�����p��on�ut��s���r��q�����p��on�ut��s���r��q�����p��onNNNN.....��������llll )١٨٧: البقرة.(  

  . ارتكاب أحد محاذير الحج -٥
  . )١(ث والفسوق والجدال في الحجالرف: ومثال ذلك

 أمـا الفـسوق فهـو محـرم فـي الحـج وفـي غيـر ،وٕان ُأبيح في غير الحـج فهـو محـرم فـي الحـجفالرفث 
   فليس من، فكأن اهللا ينبه إلى أنه وٕان جاز أن يحدث من المسلم فسوق في غير الحج،الحج

����������m�m�m�mC���B��AC���B��AC���B��AC���B��ADDDD فقــالالرفــث والفــسوق والجــدال فــي الحــج، وقــد بــين اهللا ســبحانه وتعــالى ذلــك

P��O��N����M��L��K���J��I��H��G��F��EP��O��N����M��L��K���J��I��H��G��F��EP��O��N����M��L��K���J��I��H��G��F��EP��O��N����M��L��K���J��I��H��G��F��EQQQQW��V���U��T��S��R��W��V���U��T��S��R��W��V���U��T��S��R��W��V���U��T��S��R��XXXX��Y����Y����Y����Y��

]��\��[��Z]��\��[��Z]��\��[��Z]��\��[��Z^̂̂̂a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_��llll )١٩٧: البقرة(  

 إّن الفـسوق محـرم فـي كـل ،منـهاألدب أن يكون المسلم في بيت اهللا ويحدث ذلـك الفـسوق فليس من 
  .)٢( وقت

                                                 

فهو المعصية، وفسر بالخروج عن االستقامة ، : اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع، وأما الفسوق: الرفث )1(
 ).٩/١١٩) (المنهاج شرح صحيح مسلم: ( انظر

 )٥١٩ (الشيخ الشعراوي): تفسير الشعراوي: (انظر )2(
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 ويقول اهللا عز وجل : �m�m�m�m�a��� �̀�_�� �̂�]��\�a��� �̀�_�� �̂�]��\�a��� �̀�_�� �̂�]��\�a��� �̀�_�� �̂�]��\��d��c��b���d��c��b���d��c��b���d��c��b�llll )٢٥: الحج.(  

 بأجر الفريضة يْودِ تُ   التيمن يصون نفسه من الوقوع في هذه المحذورات - �-بشر النبيوقد 
 ولم يفسق،  يرفثمن أتى هذا البيت فلم(: - �- قال رسول الّله: قال - �-عن أبي هريرة ف ،بالكلية

  .)١( )رجع كما ولدته أّمه

  :الغواية في األخالق: المطلب الثالث
  .)٢( السجية أو الطبعهي: لغةاألخالق 

الخلــق عبــارة عــن هيئــة للــنفس راســخة تــصدر عنهــا  ": قــال الجرجــاني :األخــالق اصــطالحا
األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فـإن كانـت الهيئـة بحيـث تـصدر عنهـا األفعـال 

لصادر منها األفعال القبيحـة سـميت الجميلة عقال وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا وٕان كان ا
   .)٣("الهيئة خلقا سيئا 

 والصفات المستقرة في النفس، وفـي ضـوئها وميزانهـا يحـسن الفعـل المعانيمجموعة من :"اوهي أيضً 
  .)٤(" أو يحجم عنهعليهفي نظر اإلنسان، أو يقبح، ومن ثم يقدم 

ايتـه تحقيـق الحيـاة الخيـرة الطيبـة،  تسير وفق نظام من العمل، غهين وروح هي جوهر الد:واألخالق
ونمــط مــن الــسلوك مــع الــنفس والغيــر، والتــزام اإلنــسان بالواجبــات نحــو اهللا، ونحــو نفــسه، وغيــره مــن 

  .)٥( المخلوقات
هيئــة راســخة فــي الــنفس يــصدر عنهــا الــسلوك بيــسر وســهولة دون : ويتبــين ممــا ســبق أن الخلــق هــو

  .تكلف
  :أهمية األخالق في اإلسالم

لقرآن الكريم فـي مجـال األخـالق ، حيـث كثـرت اآليـات التـي تتحـدث عـن موضـوع األخـالق، ااعتنى 
ه الكــريم  علــى نبيــ-وجــل عز –وهــذا يــدل علــى أهميتــه، فهــي صــفة األنبيــاء والــصديقين، وقــد أثنــى اهللا 

                                                 

رقم ، ١٩٧:  البقرة)فال رفث:(قول اهللا تعالى: البخاري في صحيحة، كتاب الُمحَصر، بابإلمام  اأخرجه  )1(
  رقم الحديثفضل الحج والعمرة ويوم عرفه، :  الحج، باب:، وأخرجه مسلم، كتاب)٣٣٠ (، ص)١٨١٩(الحديث

 .)٥٠٤(، ص)١٣٥٠ (
  .)٥/١٤٠( ابن منظور :لسان العرب) 2(
 ).١/٣٣(التعريفات )  3(
 ).٧٦(عبد الكريم زيدان :  أصول الدعوة)4(
 ).١٨ ( األُجريأبو بكر: )أخالق العلماء(: انظر) 5(
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 كـان رسـول اهللا( :- رضي اهللا عنهـا-، وقالت عائشة)٤: القلم( �m�m�m�m����n��m�����l��k����n��m�����l��k����n��m�����l��k����n��m�����l��kllllمحمد بقوله 
  .)١() القرآنهقُ لُ خُ 

توضـــح مكانـــة -�-ووردت أحاديـــث كثيـــرة عـــن رســـول اهللا بـــاألخالق، عتنـــتوكـــذلك الـــسنة النبويـــة ا
مـا مـن شـيء يوضـع فـي الميـزان أثقـل مـن حـسن الخلــق، (: -�-األخـالق، والحـث عليهـا، فقـد قـال 

الم تحتـل  فـاألخالق فـي اإلسـ،)٢()وٕان صاحب حسن الخلق ليبلغ بـه درجـة صـاحب الـصوم والـصالة
  . سامية، جدير بالمسلمين التحلي بهامكانة ومنزلة

  :عالقة األخالق ببناء األفراد والمجتمعات
على المستوى الفردي نجد أن األخالق تزرع في نفس الفـرد األمانـة، واالسـتقامة والحيـاء والعفـة  :الً أو 

  .والتواضع واإلخالص، وغير ذلك من القيم والفضائل السامية
 القلب يظهـر أثرهـا علـى الجـوارح حتـى ال تتحـرك إال فين كل صفة تظهر إف: " الغزالي يقول اإلمام

  .)٣(.... " .على وفقها ال محالة
�������m�m�m�mØ��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��ÑØ��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��ÑØ��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��ÑØ��×����Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ����ÙÙÙÙ��������������������������������������������llllفاألخالق أساس الفالح والنجاح كما قال تعالى �� �� �� �

  ).١٠-٩: الشمس( �m�m�m�m�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`�h��g��f��e��d��c��b��a���`������������llll، وقوله تعالى )١٥-١٤: األعلى( 

  .أثر األخالق اإلسالمية على الفرد
 كمــا يــنعكس أثــر االلتــزام بهــذه األخــالق علــى ذات ،تــنعكس األخــالق علــى ســلوك الفــرد قــوال وعمــال

  : محققة نوعا من الكمال النفسي والصفاء فهي؛الفرد ونفسه
خالق التي تـضمن لـه حيـاة ، وتوجهه نحو الخير وكافة مكارم األاتعمل على إصالح الفرد نفسيً  -١

  .نظيفة في الدنيا وسعادة دائمة في اآلخرة
  .فال تتغلب على فكره ووجدانه، ومطامعه، تعمل على ضبط الفرد لشهواته -٢
 :تُبِعد اإلنسان عن النقص البشري الذي يجعل الحياة جحيما اليطاق وذلك جـّراء صـفاٍت أبرزهـا -٣

  .إلى غير ذلك من صفات يجب أن يتجنبها اإلنسان. .ةوالالمباال، واالستهتار، والخوف ،نالجب
ن األخالق هي صـمام األمـان لـضبط سـلوكيات الفـرد نتيجـة التزامـه بمعـايير إوعلى هذا يمكن القول 

  .وأحكام أهمها إرضاء اهللا سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه يتصرف على ضوئها وعلى هديها

                                                 

 .حديث صحيح: ، تعليق شعيب األرنؤوط)٦/٩١(، )٢٤٦٤٥( مسند أحمد بن حنبل رقم  )1(
قال الشيخ ) ٤/٣٦٢ ( ص،)٢٠٠٢ ( الحديث حسن الخلق، رقم: البر والصلة، باب: سنن الترمذي، كتاب )2(

 .صحيح: األلباني
 .)٥٩ / ٣(حياء علوم الدين إ  )3(
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ق أسـاس لبنـاء المجتمعـات اإلنـسانية، وهـذا مـا تـشهد بـه نجـد أن األخـال المجتمـع  مستوىعلى: اثانيً 
�m�m�m�m����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:  اآليات الكريمة من سورة العصر قال تعالى

�������P��O��N��M��L��K�������P��O��N��M��L��K�������P��O��N��M��L��K�������P��O��N��M��L��Kllll )فالعمــــــــل الــــــــصالح المبنــــــــي علــــــــى ، )٣-١العـــــــصر
الــصبر فــي مواجهــة  عــن منكــر، والتواصــي با بمعــروف ونهًيــااإليمــان، المــدعم بالتواصــي بــالحق أمــرً 

 ال تنال منه عوامل التردي والسقوط، ولـيس اً صن محاشأنه أن يبني مجتمعً المغريات والخطوب، من 
 فــي ضــعف إمكاناتهــا أو منجزاتهــا العلميــة، وٕانمــا فــي قيمهــا ابــالء الحــضارات قــديمها وحــديثها كامًنــ

ء مجتمع واحد بعيد عن التمزق األخالقية التي تسودها وتحكم عليها، واألخالق السامية تسهم في بنا
. )١(روح المحبة والتسامح والتكافلتسوده   

.ومن اآلثار الظاهرة لألخالق اإلسالمية على المجتمع  
. له أهداف حياته وُمُثله العليا المحافظة على المجتمع وتماسكه، فتحدد-١  
. تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه-٢  
.لمجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة  تربط ثقافة ا-٣  
. تقي المجتمع من النزعات، واألهواء والشهوات الطائشة، وتصل بالمجتمع إلى بر األمان-٤  
. )٢( تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم، وتحدد له أهداف ومبررات وجوده-٥  
:أقسام األخالق   

:رف كل قسم بمثالقسم ابن القيم األخالق إلى قسمين وع    
.األخالق المذمومة: األول  
.األخالق الفاضلة: الثاني  

أصل األخالق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل : وأرجع كال القسمين إلى أصوله فقال
   إلى أن لألخالق-حمه الّله تعالى ر -  ثم أشار،)٣(لمحمودة كلها الخشوع وعلو الهمةاألخالق ا

  .)٤(متى جاوزتها صارت عدوانا، ومتى قصرت عنها كانت نقصا ومهانة  ،احدودً 
، ونهـى عنهـا رسـولنا ه فـي كتابـ عنهـا-تعـالى–هي تلك األخالق التي نهى اهللا : واألخالق المذمومة

  .كالكذب والخيانة والكبر وغيرها-�-الكريم 

                                                 

 ).١/٣٣(عبد الرحمن الميداني ): األخالق اإلسالمية وأسسها: ( انظر )1(
 .)١/٣٥) (المصدر السابق: (  انظر)2(
  ).١٩٧(ابن القيم : الفوائد) 3(
 ).١٩٢: (المصدر السابق) 4(
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ــــة، والمهلكــــ": وقــــد قــــال اإلمــــام الغزالــــي ــــسموم القاتل ــــسيئة هــــي ال ات الدافعــــة، والمخــــازي األخــــالق ال
الفاضــحة، والرذائــل الواضــحة، والخبائــث المبعــدة عــن جــوار رب العــالمين، المنخرطــة بــصاحبها فــي 

  .)١("سلك الشياطين، وهي األبواب المفتوحة إلى نار اهللا تعالى الموقدة التي تطلع على األفئدة
، والتي تحلى بها رسولنا ليها إ هي تلك األخالق التي دعا القرآن الكريم":أما األخالق الفاضلة

والعدل، واإلخالص والتواضع  ودعا المسلمين إلى التحلي بها كالصدق، واألمانة، - �-محمد
  .)٢("وغيرها

 وهـي إتمـام مكـارم الغاية األولى من بعثتـه، والمنهـاج المبـين فـي دعوتـه -�- النبي لقد حدد
ـــشيطان حـــدد أيـــضً و  األخـــالق، ـــه بعـــد معـــصيته هللا اال ـــسجود فقـــال -وجـــل ز ع– وجهت �m�m�m�m������v��u��t������v��u��t������v��u��t������v��u��t بال

��}��|��{��z��y��x��w��}��|��{��z��y��x��w��}��|��{��z��y��x��w��}��|��{��z��y��x��wllll )٣٩: الحجر.(  
بمعنــى التحــسين والتجميــل بــأن يــصير : والتــزيين) أي بنــي آدم( غاويــا ألزيــنن لهــمكــوني بــسبب :أي

   .)٣(يهل حتى ترغب النفوس فيه وتقبل عا، أي حسنً االشيء زينً 
�m�m�m�m��l��k��l��k��l��k��l��k : الفاضــلة والبعــد عــن األخــالق الذميمــة بقولــهفكمــا أن اإلســالم يــدعوا النــاس إلــى األخــالق

��z��y��xw��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��z��y��xw��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��z��y��xw��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��z��y��xw��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m
{{{{llll)وهـذا  فإن الشيطان يحبب النـاس ويـدعوهم إلـي األخـالق الذميمـة والمنكـرة )٩٠: النحل ،
mmmm...������P��O��N����M��L�����K��J��P��O��N����M��L�����K��J��P��O��N����M��L�����K��J��P��O��N����M��L�����K��J: - تعـــــــالى- علــــــى لـــــــسانه، قــــــال-تعـــــــالى–مــــــا بينــــــه 

QQQQ...llll����)٤("ألن الشيطان يسعى، هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها" ،)٢١: ورالن(.  
وصــور الغوايــة فــي األخــالق ال حــصر لهــا، ذلــك أن الــشيطان قــد عــزم علــى إفــساد أخــالق بنــي آدم 

  :هذه الغواية وهيلوسنقتصر على خمسة أمثلة 
  . والنميمة الغيبة-٥عقوق الوالدين    -٤ الكبر  -٣ الخيانة     -٢ الكذب    -١ 
  :الكذب: الً أو 

  .)٥(اّلتي تدّل على خالف الّصدق) ك ذ ب(كذب يكذب، وهو مأخوذ من ماّدة : الكذب لغة

                                                 

 ).٣/٥٤(إحياء علوم الدين )  1(
  ).١٩٤-١٩٣(و بكر الجزائري منهاج المسلم أب)  2(
 ).٣/٣٠٩ (الرازي): مفاتيح الغيب: (انظر  )3(

 ).٥٣٩ (السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )4(

 ).١٦٨-٥( ابن منظور :مقاييس اللغة )5(
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٣١

 وقيــل هــو إخبــار ال علــى مــا ،كــذب الخبــر عــدم مطابقتــه للواقــع: قــال الجرجــانيّ : االكــذب اصــطالحً 
   .)١(عليه المخبر عنه

  :حكم الكذب
 الـشر ينـشئلفـساد فـي نفـس صـاحبها، وعـن سـلوك الكذب رذيلة محضة تُنبـيُء عـن تغلغـل ا

  .)٢(، ويندفع إلى اإلثم من غير ضرورة مزعجة، أو طبيعة قاهرةإنشاء
  .وقد حذر سبحانه وتعالى من هذه اآلفة الخطيرة التي تهدي صاحبها إلى النار والعياذ باهللا

 �m�m�m�m�����k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`�����k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`�����k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`�����k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`llll: حيـــــث يقـــــول تعـــــالى

�).١٠٥: النحل( �� �� �� �
فــي هــذه اآليــة داللــة قويــة علــى أن الكــذب مــن أكبــر الكبــائر وأفحــش الفــواحش : "قــال الــرازي

ن كـان غيـر  أن الكذب والفرية ال يقدم عليهما إال مـ: والمعنى،للحصر» إنما«والدليل عليه أن كلمة 
  .)٣("مؤمن بآيات اهللا تعالى

 وقــد بـــي رضـــي اهللا -بــن عمـــر  عبـــد اهللا، فعـــن  مفاســـد غوايـــة الكــذب ومـــا يترتـــب عليهــا-�-ن النبــي
إن الصدق يهدي  إلى البر، وٕان البر يهدي إلـى الجنـة، وٕان الرجـل  ( :قال-�-، عن النبي -عنهما

 وٕان الكذب يهدي إلى الفجور، وٕان الفجور يهـدي إلـى النـار، وٕان الرجـل ،اليصدق حتى يكون صديقً 
  .)٤()اد اهللا كذابً نليكذب حتى يكتب ع

 أشدوهذا النوع من ،  رسوله صلى اهللا عليه وسلمو  على الّله تعالى  الكذب:لكذباوأشنع أنواع 
قال ، ألّنه افتراء في الّدين، وتالعب بشرائع الّله لعباده، وتجّرؤ عظيم على الّنارأنواع الكذب 

���m�m�m�m���j��i��h����g��fe��������d��c������b��a: تعالى �̀�_��~����}��|���j��i��h����g��fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|���j��i��h����g��fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|���j��i��h����g��fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|llll)٢١: األنعام.(  
، ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمعا، ا وعنادً اال أعظم ظلمً ": أي: عديقال الس

افتراء الكذب على اهللا، أو التكذيب بآياته، التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس، والظالم 
  .)٥("ال يفلح أبدا

                                                 

 ).٢٣٥ (الجرجاني: التعريفات )1(

 ).٣٦(محمد الغزالي: )خلق المسلم: (انظر )2(

 ).٩/٤٦٩( الرازي :مفاتيح الغيب) 3(
 اهللا وكونوا مع اقول اهللا تعالى يأيها الذين آمنوا اتقو :  باب األدب،: البخاري في صحيحة، كتاب اإلمام أخرجه )4(

 .)١١١٩( ص )٦٠٩٤(  الحديثالصادقين، ما ينهي عن الكذب رقم
 ).٢٥٣(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )5(
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٣٢

 هم إلى أّن الكذب  وذهب بعضر،من الكبائ) اّلذي ال رخصة فيه(ب  ابن حجر الكذماإلماوقد عد
وال ريب أّن تعّمد الكذب على الّله ورسوله في تحليل حرام :  كفر، قال ابن حجر- �-على الّرسول

  .)١(أو تحريم حالل كفر محض، وٕاّنما الكالم في الكذب عليهما فيما سوى ذلك

  :الخيانة: اثانيً 
  .)٢(ي تدّل على التّنّقصاّلت) خ ون(خان يخون، وهو مأخوذ من مادة :  مصدر قولهم:الخيانة لغة

   )٣(" مما خانه فيهاالنقص؛ ألن الخائن ينقص المخون شيئً : أصل الَخْون: "والنقص
 وهـــذا يـــشمل كـــل أمانـــه، ،)٤("هـــي التّفـــريط فـــي األمانـــة: الخيانـــة": قـــال المنـــاويّ : االخيانـــة اصـــطالحً 

  .خيانة هللا تعالى: فالتفريط في أمانة الدين والتكاليف الشرعية هو
���m�m�m�m��¼��»��º��¹:  هذا يقول اهللا تعـالىوفي �̧�¶��µ���� �́�³��²��±��°��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±��°��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±��°��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±��°

¾���½¾���½¾���½¾���½¿¿¿¿��Ã��Â����Á��À����Ã��Â����Á��À����Ã��Â����Á��À����Ã��Â����Á��À��llll )٧٢: األحزاب.(  
  :أنواع الخيانة
  .وحذر منها الشارع الحكيم متعددة نهى للخيانة صورٌ 

  :من هذه الصور
   والجوارح خيانة النفس-٤ خيانة العرض    -٣ خيانة األمة والوطن     -٢      خيانة الدين-١

�m�m�m�m��Y��X���W��V��U��Y��X���W��V��U��Y��X���W��V��U��Y��X���W��V��U: وكـل هــذه الــصور اشــتملت عليهــا اآليـة الكريمــة حيــث يقــول اهللا تعــالى
�����_ �̂�]��\��[��Z�����_ �̂�]��\��[��Z�����_ �̂�]��\��[��Z�����_ �̂�]��\��[��Zllll )٢٧: األنفال(.  

 وسلم، وخيانة األمانات،هي معصية عليهوال شك أن خيانة اهللا تعالى، وخيانة رسوله صلى اهللا 
وخيانتهم اهللا ورسوله كانت : " ي اآلية الكريمة فقالوذنب، وقد أورد الطبري معنى الخيانة الواردة ف

 الكفر  يسر ن الظاهر والنصيحة، وهو والمؤمنين اإليما- �-بإظهار من أظهر منهم لرسول اهللا
ن على عورتهم، ويخبرونهم بما خفي عنهم من خبرهم، وقد يوالغش لهم في الباطن، يدلون المشرك

ولم يثبت بعد البحث صحة األخبار الواردة في سبب  ،)٥("ةاختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه اآلي
  .نزولها

                                                 

 ).١/٢٤٨(ابن حجر الهيثمي : ف الكبائرانظر الزواجر عن اقترا) 1(
 ).١٣/١٤٤(ابن منظور: لسان العرب )2(

 ).١٣/٤٨٥(للطبري :  جامع البيان في تأويل القرآن)3(
 ).١١١(المناوي :  التوقيف على مهام التعاريف )4(

 ).١٣/٤٨٣ (جامع البيان في تأويل القرآن )5(
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 والصحيح أن اآلية عامة، وٕان صح أنها وردت على سبب خاص، فاألخذ بعموم ": ابن كثيرقال
اللفظ ال بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار، 

  .)٢("صية بالخيانةسمى اهللا المع"آلية ، ففي هذه ا)١("الالزمة والمتعدية
  :حكم الخيانة

�����m�m�m�m�̂:خيانة األمانة حرام لقوله تعالى �]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U� �� �� �� �
�����_�������_�������_�������_��llll )إذا حــدث كــذب، وٕاذا :  آيــة المنــافق ثــالث": ولقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم، )٢٧: األنفــال

  .)٣(" وٕاذا أؤتمن خان ،وعد أخلف

 قـال، ثـمالثالثـين فـي الكبيـرة الرابعـة و  الخيانـة مـن الكبـائر- رحمـه اهللا -  )٤(ي الـذهب اإلمـاموقد عد  :
نـك فـي ، وبعـضها شـر مـن بعـض، ولـيس مـن خانـك فـي فلـس كمـن خاوالخيانة في كل شيء قبيحـة"

  .)٥("رتكب العظائماأهلك ومالك و 
  :الكبر: اثالثً 

هي : الّرفعة في الّشرف، وقيل: ر، وقيلالكبرياء، والكبر العظمة والّتجبّ : الكبر بالكسر: الكبر لغة
  .)٦(عبارة عن كمال الّذات وال يوصف بها إّال الّله تعالى

هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، واالستكبار طلب ذلك : الّتكّبر: قال الكفويّ : االكبر اصطالحً 
  .)٧(الّتشّبع وهو الّتزّين بأكثر مّما عنده

 يهلك الخواّص من الخلق، وقّلمـا ينفـّك عنـه العّبـاد والّزّهـاد فالكبر آفة عظيمة هائلة، وفيه
ال يــدخل (: والعلمــاء فــضال عــن عــواّم الخلــق، وكيــف ال تعظــم آفتــه وقــد قــال صــّلى الّلــه عليــه وســّلم

 وٕاّنما صار حجابـا دون الجّنـة ألّنـه يحـول بـين العبـد وبـين  )٨()الجّنة من في قلبه مثقال ذّرة من كبر

                                                 

 ).٢/٣٠٢( تفسير القرآن العظيم  )1(

 ).٥/٩١( الرازي: الغيبمفاتيح   )2(
، )٢٢( ص،)٣٣٩( الحديثعالمة المنافق، رقم: اإليمان، باب: ، كتاب في صحيحة البخاري اإلمامأخرجه)  3(

   ).٤٦(ص، )٥٩(الحديثبيان خصال المنافق، رقم : اإليمان، باب:  مسلم، كتاب اإلماموأخرجه
 قدوة الحفاظ والقراء، شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن هو الشيخ اإلمام العالمة شيخ المحدثين،: اإلمام الذهبي )4(

ميزان ( ه بدمشق، صنف الكتب المفيدة ومنها ٦٧٣أحمد بن عثمان بن قايماز المعروف بالذهبي، شافعي، ولد سنة
 ).١/٢٢(أبو المحاسن الدمشقي ): ذيل تذكرة الحفاظ: ( ه، انظر٧٤٨توفي بدمشق سنة)  االعتدال في نقد الرجال

 .الكبيرة الرابعة والثالثون )١٤٩ (الكبائركتاب   )5(

 ).٥/١٢٥(ابن منظور : لسان العرب  )6(

 ).٢٨(الكليات )  7(

 ).٥٤ ( ص،)٩١( الحديثتحريم الكبر وبيانه رقم: اإليمان، باب: ، كتاب أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة )8(
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 كّلها، وتلك األخالق هي أبواب الجّنة، والكبر يغلق تلك األبواب كّلها، ألّنه ال يقدر أخالق المؤمنين
 فمـا مـن خلـق ذمـيم إّال وصـاحب ،-ر وفيـه شـيء مـن الكبـ- مـا يحـّب لنفـسهعلى أن يحّب للمـؤمنين

 ،الكبر مضطّر إليه ليحفظ كبره، وما مـن خلـق محمـود إّال وهـو عـاجز عنـه خوفـا مـن أن يفوتـه عـّزه
 واألخالق الّذميمة متالزمة، والبعض منها داع ، هذا لم يدخل الجّنة من في قلبه مثقال حّبة منهفمن

   .)١( وشّر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحّق واالنقياد له،إلى البعض ال محالة
  :أنواع الكبر

  :للكبر أنواع ثالثة
اع الكبر، وذلك مثل تكّبر فرعون ونمرود حيث اسـتنكفا الكبر على الّله تعالى وهو أفحش أنو : األّول

  .أن يكونا عبدين له
 بأن يمتنع المتكّبـر مـن االنقيـاد لـه تكّبـرا وجهـال وعنـادا كمـا فعـل -�-الكبر على رسول الّله: الثّاني

  .كّفار مّكة
د لــه ويترّفــع الكبــر علــى العبــاد بــأن يــستعظم نفــسه ويحتقــر غيــره ويزدريــه فيتــأّبى عــن االنقيــا: الثّالــث

وهذا وٕان كان دون األّولين إّال أّنه عظيم إثمه أيضا؛ ألّن الكبرياء والعظمـة إّنمـا يليقـان باللّـه . .عليه
  .)٢(تعالى وحده 
  :حكم الكبر

وأشــّر :  الــّذهبّي أّن الكبــر مــن الكبــائر واســتدّل بآيــات وأحاديــث عديــدة، ثــّم قــال اإلمــامذكــر
ومن طلب العلم للفخر والّرياسـة، وبطـر . .مه فإّن هذا لم ينفعه علمهالكبر من يتكّبر على العباد بعل

 قلبـه  فـيعلى المسلمين، وتحـامق علـيهم وازدراهـم، فهـذا مـن أكبـر الكبـر، وال يـدخل الجّنـة مـن كـان 
 أيــــضا مــــن الكبــــائر وجعــــل معــــه العجــــب  )٤( وقــــد عــــّده اإلمــــام ابــــن حجــــر،)٣(مثقــــال ذّرة مــــن كبــــر 

  .)٥(والخيالء
ورة مـــن صـــور الغوايـــة فـــي األخـــالق  طـــردت إبلـــيس مـــن ملكـــوت الـــسموات إلـــى دركـــات وهـــذه الـــص

�m�m�m�m�̀: - تعالى-قالاألرض  �_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T�̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T�̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T�̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��Tllll)١٣: األعراف.(� �� �� �� �
                                                 

 ).٣/٣٤٤(لغزاليا ):إحياء علوم الدين: (انظر )1(

 ).  ١/١٨١(ابن حجر الهيثمي : )عن اقتراف الكبائر الزواجر: (انظر )2(
 ).٧٨ - ٧٦(الكبائر  )3(

هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ :  ابن حجر الهيثمي )4(
توفي سنة ) الكبائرالزواجر عن اقتراف ( و) شرح األربعين النووية( اإلسالم، فقيه  مصري، له تصانيف كثيرة منها 

 ).١/٢٣٤( الزركلي ): األعالم: ( ه، انظر٩٧٤
 ).٩٠(الزواجر  )5(
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هــل : فــإن قــال قائــل: اهــبط منهــا يعنــي الجنــة، فلــيس لــك أن تــستكبر فيهــا عــن طاعــاتي وأمــري: أي
فــاهبط مــن الجنــة فإنــه ال يــسكن الجنــة متكبــر عــن :  إن معنــى ذلــك:ألحــد أن يتكبــر فــي الجنــة؟ قيــل

  . )١( فقد يسكنها المستكبر عن أمر اهللا والمستكين لطاعته كالدنياأمر اهللا، فأما غيرها
   :عقوق الوالدين: ارابعً 

  .)٢(اوُعقوقً  عّق أباه فهو يعّقه عّقا: يقال. قطيعة الوالدين، وكّل ذي رحم: العقوق لغة
العقوق المحّرم كّل فعل يتأّذى به الوالد أو نحـوه : - رحمه الّله-قال ابن الّصالح: اصطالحً العقوق ا

  .)٣(تأّذيا ليس بالهّين مع كونه ليس من األفعال الواجبة
  حكم العقوق

الّذهبّي : أّن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر، وقد ذكر اإلمامان أجمع العلماء على
��mmmm��i��h��g����i��h��g����i��h��g����i��h��g: -  تعالى-  فمن الكتاب قوله، على ذلك من الكتاب والّسّنةوابن حجر أدّلة عديدة

n��m����l��k��jn��m����l��k��jn��m����l��k��jn��m����l��k��joooo��|��{��z���y��x��w��v���u��t��s��r��q������p����|��{��z���y��x��w��v���u��t��s��r��q������p����|��{��z���y��x��w��v���u��t��s��r��q������p����|��{��z���y��x��w��v���u��t��s��r��q������p��

����¡������~��}����¡������~��}����¡������~��}����¡������~��}llll)٢٣: اإلسراء(.  
 وقد جاء في الحـديث الـّصحيح أّن العقـوق لـيس فقـط كبيـرة فحـسب، ولكّنـه مـن أكبـر الكبـائر

بلــى يــا رســول : قلنــا) أال أنبــئكم بــأكبر الكبــائر؟(: -�-قــال رســول الّلــه :قــال )٤(-�-عــن أبــي بكــرةف
ــه ــه، وعقــوق الوالــدين(: ثالثــا: قــال. الّل أال وقــول الــّزور، (: فقــال. ، وكــان مّتكئــا فجلــس)اإلشــراك بالّل

قــال  و ، )٥()ال يــسكت: فمــا زال يقولهــا حّتــى قلــت. )أال وقــول الــّزور، وشــهادة الــّزور. وشــهادة الــّزور
انظـر كيـف قـرن اإلسـاءة إليهمـا وعـدم الّبـّر بهمـا واإلحـسان إليهمـا " :الّذهبّي معّقبا على هـذا الحـديث

  .)٦("باإلشراك
  
  

                                                 

 ).١٢/٣٢٩ (الطبري): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر )1(

 ).٤/٤(ابن فارس : غةلمقاييس ال )2(

 ).١/٢٠١(أدب المفتي والمستفتي  )3(

 عليه تدلى إلى النبي صلى اهللا ألنهبة، وسمي بذلك نفيع بن الحارث، كان من فضالء الصحا: هوأبو بكرة )  4(
.  وقد توفي السنة الواحدة والخمسون للهجرةبكنيته بكرة وهو مشهور  بأبيوسلم من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر

 ).٤/١٥٣٠( ابن عبد البر)االستيعاب في معرفة األصحاب(: انظر
 الحديث رقمعقوق الوالدين من الكبائر، :ب، بااألدب: ، كتاب في صحيحة البخاري اإلمامأخرجه  )5(
 ).٥٣(ص ،)٨٧( الحديثبيان الكبائر وأكبرها رقم: اإليمان، باب: مسلم، كتاباإلمام ، و )١١٠٢(،ص)٥٩٧٦(

 ).٤٠(الكبائر ) 6(
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  :الغيبة: اخامسً 
 أصل صحيح يـدّل علـى تـسّتر الـّشيء عـن )الغين والياء والباء (يقول ابن فارس: الغيبة لغة

  . )١( يعلمه إّال الّلهما غاب مّما ال: العيون ثّم يقاس من ذلك الغيب
  . )٢( اإلنسان في غيبته وهي فيهمساوئذكر : الغيبة: قال الجرجانيّ : االغيبة اصطالحً 

  :حكم الغيبة
اّلــذي دّلــت عليــه الــّدالئل الكثيــرة الــّصحيحة  :عــّد اإلمــام ابــن حجــر الغيبــة مــن الكبــائر وقــال

  .)٣(أّنها كبيرة الّظاهرة
���m�m�m�m . . ..��P��O����P��O����P��O����P��O  عنها األذواق ة منفرة تتقزز منها النفوس، وتنبوفال عجب إذا صورها القرآن في صور 

R���QR���QR���QR���QSSSS[��Z��Y��X��W���V��U��T��[��Z��Y��X��W���V��U��T��[��Z��Y��X��W���V��U��T��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\\\\^��]��^��]��^��]��^��]��____����c���b��a���`������c���b��a���`������c���b��a���`������c���b��a���`��llll )الحجــــــــــــرات :

  ! لحم أخيه؟ وكيف إذا كان ميتا؟ واإلنسان يأنف أن يأكل لحم أي إنسان، فكيف إذا كان، )١٢
 مـن عـرض المغتـاب علـى مـن اغتـاب لمـا ينالـه تمثيـل وتـصوير )أيحب أحدكم(   ":يقول الزمخشري

 ومنها جعـل مـا هـو فـي ،ا االستفهام الذي معناه التقريرمنه: وفيه مبالغات شتى. ع وجه وأفحشهأفظ
 مـن األحـدين ابـأن أحـدً  ومنها إسناد الفعل إلـى أحـدكم واإلشـعار ، بالمحبةالً غاية من الكراهة موصو ال

مثيــل االغتيــاب بأكــل لحــم اإلنــسان، حتــى جعــل اإلنــسان ت ومنهــا أن لــم يقتــصر علــى ،ال يحــب ذلــك
  .)٤("ا ومنها أن لم يقتصر على أكل لحم األخ حتى جعل ميتً ،اأخً 

 mmmm....Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O������RRRRSSSS....����llllفبــين ســبحانه وتعــالى للمــؤمنين مــن خــالل اآليــة الكريمــة 
وكرهتموه ألن اهللا حرم ، فإن لم تحبوا ذلك ابقوله هل تحبون أن يأكل أحدكم لحم أخيه بعد مماته ميتً 

، فإن اهللا ا، كما كرهتم لحمه ميتً اذلك عليكم، فكذلك ال تحبوا أن تغتابوه في حياته، فاكرهوا غيبته حيً 
  . )٥(ا ميتً  لحمه، كما حرم أكلاحرم غيبته حيً 

                                                 

 ).٤/٣٢٤( بن فارس: مقاييس اللغة )1(
 ).٥٢(التعريفات   )2(

 ).٢/٥٥٥(الزواجر  )3(

 ).٦/٣٨٠( الكشاف  )4(

 ).٢٢/٣٠٨(لطبري ا: )جامع البيان في تأويل القرآن: (ظران)  5(
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اهللا : قــالوا) أتــدرون مــا الغيبــة؟: ( وســلم قــالعليــهوعــن أبــي هريــرة، أن رســول اهللا صــلى اهللا 
إن كـان : (أفرأيـت إن كـان فـي أخـي مـا أقـول؟ قـال: ، قيـل)ذكـرك أخـاك بمـا يكـره(:قال. علمورسوله أ

  . )١()فيه ما تقول فقد اغتبته، وٕان لم يكن فيه، فقد بهته
 مـن وهكذا يتبين لنا من هـذه الـصورة مـن صـور الغوايـة فـي األخـالق خطـر الغيبـة ومـا يترتـب عليهـا

  . المسلمينواصر المحبة بينألهدم للمجتمع وتقطيع 
  

  :الغواية في المعامالت: المطلب الثالث
 اهللا عليهـا، بـل هـذه هأن اإلنسان كائن اجتماعي، وهـو مـدني بأصـل فطرتـه التـي فطـر معلوم 

مـا بـين أفـراده ) معـامالت(إحدى خصائصه األساسية، ومن ضرورات هذا االجتماع اإلنساني وجـود 
 البــشري إال إذا ســارت لمجتمــعيفتهــا فــي خدمــة اوجماعاتــه، وال يمكــن أن تــؤدي هــذه المعــامالت وظ

حتــى ال تفــضي المعــامالت إلــى نــزاع دائــم،  مــن المجتمــع، عليــهعلــى وجــه واضــح مــستقر، ومتفــق 
وشقاق بعيد فـي شـؤون الحيـاة، ومـا اسـتبدل مجتمـع مـن المجتمعـات األحكـام الـشرعية الخاصـة بهـذه 

وسنتعرف في هـذا المطلـب إلى التمزق والتفرق، المعامالت إال دب فيها النزاع والشقاق الذي يفضي 
  .على بعض صور الغواية في هذه المعامالت

  : معنى المعامالت
ة، أو مطلـق نعوهي مفاعله من العمـل بمعنـى الحرفـة أو الـص جمع معاملة :لغةالمعامالت 

امــل  مفاعلــه تقتــضي مــشاركة بــين طــرفين فــأكثر فــي الفعــل الــذي هــو موضــوع التعيغةالفعــل، وصــ
   .)٢(البيع والهبة ونحوهاك

 للمعــامالت، وٕانمــا ابعــد الرجــوع إلــى كتــب التفــسير والمفــسرين لــم أجــد تعريًفــ: االمعــامالت اصــطالحً 
  . عند الفقهاءاتعريفً وجدت 

أي الّنـاتج " عـن العقـد علـى العمـل بـبعض الخـارج ة عبـار الفقهـاءالمعاملة عنـد : لّتهانويّ ال اق
  .)٣( "عنها

 كأحكــام بتــصرفات النــاس فــي شــؤونهم الدنيويــة، وذلــك كــام الــّشرعّية المتعّلقــةوتطلــق أيــضا علــى األح
ــــشركة  ــــصنعة واإلجــــارة، وال ــــرهن، والتجــــارة والمزارعــــة، وال  والنكــــاح والرضــــاع، والمــــضاربة،البيــــع وال

                                                 

، )٢٥٨٨ ( الحديثرقم تحريم الغيبة،: البر والصلة واآلداب، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )1(
 ).١٠٠٢(ص

  ).٣٤٨ص (لراغب ا :المفردات )2(
 ).١٥٧٣/ ٢(كشاف اصطالحات الفنون  )3(
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 ه، والمواريث والوصايا، والحرب والصلح، وغير ذلك مما يحتاج إليـاوالطالق والعدة، والهبات والهداي
   )١(... في معاشهم، وحفظ دينهم، وأبدانهم،وأموالهم، وأعراضهم، ودمائهم، وعقولهمالناس

  :أقسام المعاملة
  :ويمكن تقسيم المعاملة إلى

ومــساقاة ومزارعــة وقــروض  ،وهــي مــا كــان فــي موقــع العقــود أو نّيتهــا مــن بيــع وشــراء وســلم: دنيوّيــة
  .ورهن وغير ذلك

 أو مــال أو زمــن مـــن غيــر عــوض دنيــوّي ابتغــاء األجـــر وهــي مــا يبذلــه المـــسلم مــن جهــد: وأخروّيــة
  . وهو مفتقر إلى الّنّية،والّثواب من الّله

وقــد ينطبــق هــذا علــى المعــامالت الّدنيوّيــة إذا قــصد بهــا منفعــة المــسلمين بمــا يرضــي الّلــه عــّز وجــّل 
  .وتيسير مصالحهم

  :صور المعامالت في اإلسالم
كـــن أن توجـــد فـــي كـــل عـــصر معـــامالت جديـــدة، صـــور المعـــامالت ال متناهيـــة، إذ مـــن المم

والقاعــدة أن كـــل معاملـــة ال تتنـــاقض مـــع أحكـــام الـــشريعة ومقاصـــدها ومبادئهـــا، تكـــون مقبولـــة بنظـــر 
يــة فــي  ســنتطرق إلــى الغوا لــذلكالــدين، وعلــى هــذا فــإن صــور المعــامالت فــي اإلســالم غيــر متناهيــة

  .بعض هذه الصور
 لـبعض  الفقهي المحض للمعامالت،وٕانمـا الجانـب التفـسيريوليس من قصدنا هنا التوسع في الجانب

كثيــرة، ويمكــن إرجاعهــا إلــى جوانــب ) المعــامالت اإلســالمية(وذلــك ألن أبــواب فيهــا،  صــور الغوايــة
  :بينها الدكتور عبد الستار سعيد وهي كالتاليجامعة 

  :الجانب اإلنساني -١
ن الفرديـة واالجتماعيـة، كالنكـاح، والرضـاع، ويدخل فيه من أبواب المعامالت مـا يتعلـق بحيـاة اإلنـسا(

  ..).الخ.. والحضانة، وتعدد الزوجات، والطالق، والعدة
  :ـ الجانب االقتصادي٢
  ..).الخ.. ويدخل فيه البيع، والشركة، والّصرف، والّسلم، والّربا، والميراث(

  :ـ الجانب الجزائي٣
  ).ويدخل فيه أبواب الحدود، والقصاص، والتعزير(

  :انب التنفيذي الج-٤

                                                 

 ).٧/٧٤٨(محمد فريد وجدي ): عشريندائرة معارف القرن ال: (انظر) 1(
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 الــذي يقــوم علــى تطبيــق الــدين كلــه، وٕانفــاذه بــين النــاس خاصــة فــي ميــدان التعامــل، الــذي يكثــر فيــه 
   )١(التنازع

 ولو تتبعنا الغوايـة فـي كـل أبـواب بعض المعامالت،وسنقتصر في كل جانب من هذه الجوانب على 
  .لطال بنا المقامالمعامالت 

  :ليواألبواب التي سنهتم بها هي كالتا
   القصاص-٤ الميراث   -٣  البيع   -٢    النكاح-١
   : النكاحية في الغوا:الً أو 

الذي يزين له المعصية، يوقعه في  لخطوات الشيطان واتباعه إحصان المسلم لنفسه إن عدم
  .الضالل الذي يؤدي به إلى الخسران في الدنيا واآلخرة

  :فمن صور الغواية في النكاح
  .باطل كنكاح المتعة عقد شرعيبالنكاح  -١

، وهو وطء المرأة بعقد شرعي يجيز للرجل وطأهـا، )٢("يطلق على عقد التزويج"النكاح في الشرع إن 
  .فلو وطأها بدون عقد شرعي فقد زنى

�������m�m�m�m|��{��z|��{��z|��{��z|��{��z}}}}a:فقال من الزنا  -سبحانه وتعالى-وقد حذر  �̀�����_�����~��a�� �̀�����_�����~��a�� �̀�����_�����~��a�� �̀�����_�����~���������������b������b������b������b��l�l�l�l   )اإلسراء :

ل النهــي عــن  عــن قربانــه أبلــغ مــن النهــي عــن مجــرد فعلــه ألن ذلــك يــشموالنهــي": قــال الــسعدي، )٣٢
�.)٣("خصوصا هذا األمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه، جميع مقدماته ودواعيه �� �� �� �

  .- �-الزنا فقد وقع في الغواية التي حذر منها الرسولفمن وقع في 

  .عدم العدل في النكاح من اليتامى -٢
اليتيمة حقها الكامل عند الـزواج منهـا كغيرهـا مـن النـساء، وهـذه الـصورة مـن عدم إعطاء : والمقصود

�m�m�m�m��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��t��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��t��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��t��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��t :صــور الغوايـــة حـــذر منهــا ســـبحانه وتعـــالى فقـــال
����q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��d��cb��a�� �̀�_����q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��d��cb��a�� �̀�_����q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��d��cb��a�� �̀�_����q��p��o��n��ml��k��j��i��h����g���f��e��d��cb��a�� �̀�_llll )٣: النساء(  

معشر أولياء اليتامى، أن ال تقسطوا في صداقهن فتعدلوا وٕان خفتم، يا ": معنى ذلك: قال الطبري

فيه، وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهّن، فال تنكحوهن، ولكن انكحوا غيَرهن من الغرائب اللواتي 

                                                 

 .)٢٠( )المعامالت في اإلسالم( :انظر)  1(

 ).٦(العدوى  الشيخ مصطفى ):أحكام النكاح والزفاف: ( انظر)2(

 ).٤٥٧ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )3(
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 إذا نكحتم من الغرائب أكثر من جورواأحّلهن اهللا لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وٕان خفتم أن ت
  .)١("وا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكمواحدة فال تعدلوا، فانكح

  . الغواية في التعامل مع اإلماء بإجبارهن على البغاء-٣
�m�m�m�m....��y��x��w��v��u��t���s��y��x��w��v��u��t���s��y��x��w��v��u��t���s��y��x��w��v��u��t���s: -تعــالى-وهــذه الــصورة أشــار إليهــا القــرآن الكــريم، فــي قولــه

~���}��|������{��z~���}��|������{��z~���}��|������{��z~���}��|������{��z����llll )٣٣: النور(.  
 ألنه ال يجـوز ؛وليس معناه الشرط تحصنًا وتعففًا نال تكرهوا إمائكم على الزنا، إذا أرد أي: والمعنى

تطلبــوا مــن أمــوال الــدنيا، يريــد مــن ل، التعفــف: ههن علــى الزنــا وٕان لــم يــردن تحــصنا، والتحــصنإكــرا
، والــوزر يعنــي للمكرهــات �m�m�m�m���h��g���f��e��d��c��b��a��`���h��g���f��e��d��c��b��a��`���h��g���f��e��d��c��b��a��`���h��g���f��e��d��c��b��a��`llll، كــسبهن وبيــع أوالدهــن

  . )٢(على المكره
  .عدم العدل بين الزوجات - ٤

، بل أوجب عليه واجبات غاربة حبله على -يترك الزوج، وخاصة المعدد لم -ىتعال-ن اهللاإ
إلصــالح نفــسه وبيتــه، فــي القــسمة علــى الــدوام فــي المبيــت والنفقــة والكــسوة والــسكن؛ فــإن تركهــا ولــم 

mmmm������j��i��h����g���f��e��d��j��i��h����g���f��e��d��j��i��h����g���f��e��d��j��i��h����g���f��e��d: -تعـالى-، وقد قال اهللايعمل بها، فقد وقع في صورة من صور الغواية
l��kl��kl��kl��k����q��p��o��n��m����q��p��o��n��m����q��p��o��n��m����q��p��o��n��mllll )٣: النساء(  

  :البيعالغواية في : اثانيً 
أباح اإلسالم كل شيء يجلب الخير والبركـة والنفـع المبـاح، وحـرم بعـض البيـوع واألصـناف؛ 
لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو اإلضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور، أو الغش والكذب، 

 األحقـــاد فهـــذه صـــور متعـــددة للغوايـــة فـــي البيـــع والتـــي تـــسبب أو ضـــرر علـــى البـــدن والعقـــل ونحوهـــا
�.والتشاحن والتناحر واألضرار �

  . والربا تطفيف الميزانما للغواية في البيع وهين اثنينوسنكتفي بذكر مثال
  : تطفيف الميزان-١

اّلتـي تـدور حـول ) ط ف ف(طّفف الكيل يطّففه، وهو مأخوذ من ماّدة : مصدر قولهم: التطفيف لغة
هـذا : يـدّل علـى قلّـة الـّشيء، ومـن ذلـك قـولهم) المـضّعفة(الّطاء والفـاء : نى القّلة، يقول ابن فارسمع

   .)٣(نقص الكيل والميزان: ، والّتطفيف)قليل(شيء طفيف 

                                                 

 .)٧/٥٣١ (جامع البيان في تأويل القرآن)  1(
  ).٣/٤١٤(البغوي ): ير القرآنمعالم التنزيل في تفس(: انظر  )2(
 ).٣/٣١٥ ()مقاييس اللغة: (انظر  )3(
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هــــو االســــتيفاء مــــن الّنــــاس عنــــد الكيــــل أو الــــوزن، واإلنقــــاص : "قــــال الراغــــب :التطفيــــف اصــــطالحا
  . )١( "مواإلخسار عند الكيل أو الوزن له

¦��§��¦��§��¦��§��¦��§����m��m��m��m  : -  وتعالى سبحانه-وتوعد الذين يطففون في الميزان، فقالسبحانه وتعالى حذر وقد 
��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��������²��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��¨��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��������²��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��¨��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��������²��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��¨��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��������²��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��¨

�Å���Ä���Ã���Â��Á��À����¿��¾�Å���Ä���Ã���Â��Á��À����¿��¾�Å���Ä���Ã���Â��Á��À����¿��¾�Å���Ä���Ã���Â��Á��À����¿��¾����llll ) ٦ – ١المطففين(.  
 تمـأله نقـص المكيـال، وهـو أالّ : زن، وقيـلتقليـل الحـّق بنقـصانه فـي كيـل أو و : قال القرطبـيّ 

  .)٢()أي جوانبه(إلى أصباره 
��°���±��...�����m�m�m�m:قـد فــسر التطفيــف فــي اآليــة التـي تليهــا فــي قولــه تعــالىو  �̄�®��¬����«��ª��©��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©��±���°�� �̄�®��¬����«��ª��©

µ�� �́�³��������²µ�� �́�³��������²µ�� �́�³��������²µ�� �́�³��������²����llll��������.  
 العـالم يبين خطر هذا العمل، ألنه مقياس اقتـصادوالتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين، 

  )٣( في اقتصاده، وبالتالي اختالل في التعامل وهو فساد كبيرالً وميزان التعامل، فإذا اختل أحدث خل
الــذي ينــزع الــنفس إلــى الــشيء شــهوة " وهــذه الغوايــة فــي تطفيــف الميــزان مــا كانــت لتكــون لــوال الطمــع

  .)٤("له

  :حكم التطفيف
ــ بخس نحــو الكيــل أو الــوزن أو الــّذرع، عــّد ابــن حجــر الّتطفيــف مــن الكبــائر وجعلــه شــامال ل

، وأيـضا فإّنمـا سـّمي من اهللا تعـالىوذلك ألّنه من أكل أموال الّناس بالباطل؛ ولهذا اشتّد الوعيد عليه 
مطّففا ألّنه ال يكاد يأخذ إّال الّشيء الّطفيف وذلك ضرب من الّسرقة والخيانة مع مـا فيـه مـن اإلنبـاء 

ّية، ومن ثّم عوقب بالويل اّلذي هـو شـّدة العـذاب، أو الـوادي فـي جهـّنم عن عدم األنفة والمروءة بالكلّ 
لو سّيرت فيه جبال الّدنيا لذابت من شّدة حّره، نعوذ بالّله منه، وأيضا فقد شّدد الّله تعالى عقوبة قوم 

  فقــال تعــالى علــى ،)٥(والميــزان  علــى بخــسهم المكيــال -الم علــى نبّينــا وعليــه الــّصالة والــسّ -شــعيب
ـــــــــ ـــــــــهسان شـــــــــعيب ل ـــــــــسالمعلي ���m�m�m�m{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w{��z��y��x���w||||��_���~��}����_���~��}����_���~��}����_���~��}   ال

e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`llll )٨٥: هود.(  

                                                 

 .)٣١٤(المفردات  )1(

 .)٣٨٣/ ٢٠(الجامع ألحكام القرآن  )2(

 ).٨/٤٥٤(لشنقيطي ا): أضواء البيان: (انظر )3(

  ).٢٠٧(الراغب: المفردات) 4(
 ).٢/١٤٦( ابن حجر):الزواجر: (انظر )5(
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  :الربا -٢
اّلتـي تـدّل علـى ) ر ب و(ربـا يربـو، إذا زاد، وهـو مـأخوذ مـن مـاّدة : مصدر قولهم :الربا لغة

  .)١(الّزيادة والّنماء والعلوّ 
  .)٢("الّزيادة على وجه دون وجهّص بالّربا في الّشرع خ": قال الّراغب :االربا اصطالحً 

   .)٣("الّربا شرعا هو فضل خال عن عوض شرط ألحد العاقدين": وقال الجرجانيّ 
  :حكم الربا

  .والسنة القرآنباإلجماع بنّص  حرام الربا
  ).٢٧٥: البقرة(mmmm��[��Z��Y��X��W����[��Z��Y��X��W����[��Z��Y��X��W����[��Z��Y��X��W��llll: قال تعالى

تعامــل بالربـــا محــارب مـــن اهللا وفــي هــذه اآليـــة تــصريح مـــن اهللا تعــالى بحرمـــة الربــا، وصــرح بـــأن الم
�m�m�m�m��¥��¤��£��¢�������������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢�������������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢�������������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢�������������¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u  :قــــال تعــــالىورســــوله، 

�����¶��µ�� �́��³��²���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§���¦�����¶��µ�� �́��³��²���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§���¦�����¶��µ�� �́��³��²���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§���¦�����¶��µ�� �́��³��²���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§���¦�l�l�l�l )٢٧٨:  البقرة   - 

٢٧٩(.  
طـه الـشيطان من قبره يوم القيامـة إال كمـا يقـوم الـذي يتخب: وصرح بأن آكل الربا ال يقوم أي

 �m�m�m�mM��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��AM��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��AM��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��AM��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��Allll : بقولــــه)٤(مــــن المــــس

  .)٢٧٥: البقرة(
والّلــــه تعــــالى حــــّرم الّربــــا لمــــا فيــــه مــــن ضــــرر المحتــــاجين، وأكــــل المــــال بالباطــــل، وهــــو موجــــود فــــي 

    .المعامالت الّربوّية
 وعال، ومـا ل ج يتبع ما جاء به الحق والذي يتعامل بالربا قد جعله اهللا تعالى من زمرة إبليس ألنه لم

�m�m�m�m���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j : وســلم قــال تعــالىعليــهجــاء بــه الرســول الكــريم صــلى اهللا 

��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��rllll )٤٢: الحجر(.  

ن هم المتبعـون إلبلـيس مـن الغـاوين عـن طريـق الحق،الـواقعين فـي الـضالل وهـذا و فالمراب  
، فمـن ألغـوينهم أجمعـين إال عبـادك مـنهم المخلـصين: قولـهبالطبع موافق لما قاله إبليس اللعـين مـن 

                                                 

 ).٤٠١/ ٢ (رسابن فا: معجم مقاييس اللغة )1(

 .)١٨٧(المفردات   )2(

  .)١/٣٥( التعريفات )3(
 .)١/١٦٠(الشنقيطي: )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( : انظر)4(
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 وابتعـــد عـــن الربـــا فقـــد نجـــا مـــن إغـــواء إبلـــيس ونجـــا مـــن غوايـــة الربـــا واألكـــل -وجـــل عز –أخلـــص هللا 
  .)١(الحرام
  :الغواية في الميراث: اثالثً 

 أو من لهم الحق ، و عمل على تحديد الورثة،أعطى اإلسالم الميراث اهتماما كبيرا  
سالم مـن توريـث الرجـال دون تركة الميت، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل اإلفي 

 ليبطـــل ذلـــك لمـــا فيـــه مـــن ظلـــم و جـــور، وحـــدد لكـــل ، فجـــاء اإلســـالمالنـــساء، والكبـــار دون الـــصغار
�m�m�m�m��������������n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c��������������n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c��������������n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c��������������n��m��lk��j��i���h��gf��e���d��c :، فقــال ســبحانهمــستحق فــي التركــة حقــه

p����op����op����op����o��¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t��s��r��q����¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t��s��r��q����¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t��s��r��q����¤��£��¢��¡�����~��}��|{����z��y����x��w��vu��t��s��r��q��
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Æ��Å��ÄÃ��Â��ÁÆ��Å��ÄÃ��Â��ÁÆ��Å��ÄÃ��Â��ÁÆ��Å��ÄÃ��Â��ÁÐ��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ð��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ð��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ð��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��NNNN....llll )١١: النساء.(  
ت ناصـعة البيـاض كالـشمس فـي رابعـة النهـار، فأبطلـت فأحكام الميراث التي جـاء بهـا اإلسـالم، جـاء

  .أحكام الجاهلية التي ملئت بالجور والظلم وأكل الحقوق عنوة من أصحابها
التـي حـددها سـبحانه وتعـالى للنـاس فأسـقطوا  عـن أداء هـذه الحقـوق مـن الميـراث واولكن النـاس تغـافل

 نهمهـم مـن الـدنيا علـى حـساب غيـرهم، هذه الحقوق من مفاهيمهم الدنيوية ال لشيء إال ألجل إشـباع
وء علـى ثالثــة  الــضسيــسلط الباحـثحتـى ولـو أدى بهــم هـذا الــنهم إلـى الظلــم وقطـع األرحــام وغيـره، و 

   .أمثلة للغواية في الميراث
  :من صور الغواية في الميراث

  .الميراثمن  المرأة حرمان-١
ـــة كريمـــة وأنـــصفها بمـــا ال تجـــد    فـــي القـــديم الً  مثـــيلقـــد عامـــل اإلســـالم المـــرأة معامل

 فــي الميــراث ســواًء قــل أو كثــر، حــسب درجــة قرابتهــا للميــت، فــاألم اوالحــديث؛ حيــث حــدد لهــا نــصيبً 
والزوجة واالبنة، واألخوات الشقيقات واألخوات ألب وبنات االبـن والجـدة، لهـن نـصيب مفـروض مـن 

ـــــه تعـــــالى فقـــــال ، التركـــــة mmmm��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��Aوقـــــد بين
LLLLT���S��RQ������P��O��N��M��T���S��RQ������P��O��N��M��T���S��RQ������P��O��N��M��T���S��RQ������P��O��N��M��������������llll)٧: النساء.(  

 علـى حـساب ا، وال يحـابي جنـسً ى النساء حقوقهن كما أعطى الرجـالواإلسالم أعط  
�m�m�m�m��e���d��c��e���d��c��e���d��c��e���d��cجــنس آخــر حينمــا جعــل نــصيب المــرأة نــصف نــصيب الرجــل كمــا فــي قولــه تعــالى 

��lk��j��i���h��gf��lk��j��i���h��gf��lk��j��i���h��gf��lk��j��i���h��gfllll)١١: النساء.(  
                                                 

 )٣/١٨٨(لشوكاني ا :)فتح القدير: ( انظر )1(
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 ألنهـم ،، أما النساء فـال ميـراث لهـناالبنوة إال إذا كان األبناء ذكورً وقد كانوا في الجاهلية ال يورثون ب
   )١(إنما يرث أموالنا من طاعن بالرمح، وضرب بالسيفكانوا يقولون 

�m�m�m�m��n��n��n��n لمن يقع في هذه الغواية الـشنيعة فقـال سـبحانه وتعـالى -وجل عز –وقد جاء التحذير من اهللا 

����w��v��u��t���s��r��q��p��o����w��v��u��t���s��r��q��p��o����w��v��u��t���s��r��q��p��o����w��v��u��t���s��r��q��p��ollll)٢٢: محمد.(  
 .التفرقة في العطية بين األبناء -٢

 ،كافة اآلباء من عـدم إقامـة العـدل بـين األبنـاء فـي توزيـع الميـراثقد حذر اإلسالم ل  
وقــد أمــر ســبحانه وتعــالى ، همولــد الحقــد والعــداوة والــشحناء بيــنيفعــدم العــدل بــين األبنــاء فــي العطيــة 

   ).٨: مائدةال( �m�m�m�m®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ªllll :-تعالى����– بالقسط والعدل فقال
كلما حرصتم على العـدل واجتهـدتم فـي العمـل بـه، كـان ذلـك أقـرب لتقـوى قلـوبكم،  أي": قال السعدي

  .)٢("فإن تم العدل كملت التقوى
صورة من صور الظلم والجور،  وسلم عدم العدل بين األبناء عليهوقد عد النبي صلى اهللا 

عن النعمان بن بشير  ا ما جاء في الصحيحينوحذر المسلمين من ارتكاب هذا النوع من الظلم وهذ
أي وهبته ( إني نحلت ابني هذا غالما : فقال- �-رضي اهللا عنهما أن أباه أتى به إلى رسول اهللا

: - �- فقال رسول اهللا ،؟ فقال ال)أكل ولدك نحلته مثله(: - �-فقال رسول اهللا) عبدا كان عندي
 ،قال فرجع فرد عطيته، )اتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكمف: (- �-، وفي رواية فقال رسول اهللا)فأرجعه(

  .)٣( )فال تشهدني إذا فإني ال أشهد على جور(وفي رواية 

  .  أكل مال اليتيم-٣
، همـن قهـره وأخـذ أموالـه وظلمـه، وحـذر  باليتيم وبأمواله وحقوقـ االهتمام علىحرص اإلسالم

�m�m�m�m��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A :سـبحانه  فقـال-وجـل عز –وجاء هذا النهي والتحذير من اهللا 

K��J��IK��J��IK��J��IK��J��Illll)وفي سورة اإلسراء قـال تعـالى).١٥٢: األنعام : �m�m�m�m��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��¥��¤���£����¢��¡�����~��}
��§��¦��§��¦��§��¦��§��¦��°�� �̄�®��¬«��ª��©¨��°�� �̄�®��¬«��ª��©¨��°�� �̄�®��¬«��ª��©¨��°�� �̄�®��¬«��ª��©¨��±���±���±���±�llll )واضح ففي اآليتين الكريمتين تأكيد  ،)٣٤: اإلسراء 

 إذ هـــو ؛لـــه أو شـــيء منـــهولمـــا كـــان ولـــي اليتـــيم قـــد يطمـــع فـــي ما، وصـــريح علـــى حرمـــة مـــال اليتـــيم
المــستولي عليــه المتــصرف بــه، وال رقيــب عليــه ســوى اللــه عــز وجــل جــاءت الــشريعة بالتحــذير مــن 

                                                 

  ).٤/٢٤٨ (ابن عاشور): التحرير والتنوير: (انظر)  1(
 ).٢٢٤( منانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ال  )2(

: اإلشهاد في الهبة، وباب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب )3(
ال يشهد على شهادة جور، رقم : الشهادات، باب: ، وكتاب)٤٦٩(، ص )٢٥٨٧- ٢٥٨٦(الهبة للولد، رقم الحديث

 ).٤٨١(، ص )٢٦٥٠(الحديث 
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�m�m�m�m��{��z��y��x��w��v��u��t��{��z��y��x��w��v��u��t��{��z��y��x��w��v��u��t��{��z��y��x��w��v��u��t: ، فقـال تعـالىاالعتداء على أموالهم، وظلمهم فيهـا
�a�� �̀�_~��}���|�a�� �̀�_~��}���|�a�� �̀�_~��}���|�a�� �̀�_~��}���|llll)١٠: النساء(.� �� �� �� �

 هـذه اآليـات مـرة بعـد أخـرى علـى فـييـد  وقـد كثـر الوع، أكـل مـال اليتـيم ظلمـافيالوعد  وُأكد
`���m�m�m�m��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��aمـــن يفعـــل ذلـــك كقولـــه 

rrrrllll)وكقولـــــــــه ، )٢: النـــــــــساء�m�m�m�m��o��n��m��l���k��j��i��h��g���f��e��d��o��n��m��l���k��j��i��h��g���f��e��d��o��n��m��l���k��j��i��h��g���f��e��d��o��n��m��l���k��j��i��h��g���f��e��d
r��q��pr��q��pr��q��pr��q��pllll )وذلـك ، وعيد من يأكل أمـوالهمفيثم ذكر بعدها هذه اآلية مفردة ، )٩: النساء 

ا مـــن اهللا مزيـــد العنايـــة رحمـــة مـــن اهللا تعـــالى باليتـــامى؛ ألنهـــم لكمـــال ضـــعفهم وعجـــزهم اســـتحقو كلـــه 
 في وما أشد داللة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله؛ ألن اليتامى لما بلغوا ، والكرامة

  .)١(، بلغت عناية اهللا بهم إلى الغاية القصوى الضعف إلى الغاية القصوى
  :اية في القصاصالغو : ارابعً 
  : القصاص لغة واصطالحاً -١

اّلتــي تــدّل علــى تتّبــع الــّشيء، مــن )  صق ص(اســم بمعنــى القــود مــأخوذ مــن مــاّدة : القــصاص لغــة
  .)٢(اقتصصت األثر إذا تتّبعته :ذلك قولهم

  .)٣(أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل: قال الجرجانيّ  : االقصاص اصطالحً 
  .لمجتمع على ا القصاص  عدم تطبيقأثر -٢

 القـصاص، فـإن اإلنـسان إذا غـضب وهـّم : ومن هدي القـرآن للتـي هـي أقـوم":قال الشنقيطي
 آخــر فتــذكر أنــه إن قتلــه قتــل بــه، خــاف العاقبــة فتــرك القتــل، فحيــي ذلــك الــذي يريــد ابــأن يقتــل إنــسانً 

 كثــرة، قـــال ، فقتـــل القاتــل يحيــا بــه مـــا ال يعلمــه إال اهللاالـــم يقتــل فيقتــل قــصاصً قتلــه،وحيي هــو ألنــه 
��©���m�m�m�m����«��ª :تعالى �̈��§��¦��¥��¤����«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤����«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤����«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤llll)وال شـك أّن هـذا مـن، )١٧٩: البقرة 

أعــدل الّطــرق وأقومهــا، ولــذلك يــشاهد فــي أنظــار الــّدنيا قــديما وحــديثا قّلــة وقــوع القتــل فــي الــبالد اّلتــي 
  .)٤("رة آنفاتحكم بكتاب الّله، ألّن القصاص ردع عن جريمة القتل، كما ذكره الّله في اآلية المذكو 

يستشري القتل في المجتمع وحينها يفقـد ص في حياة الناس ويفلت القاتل منه فعندما ال يطبق القصا
  .وتكون العاقبة التفكك والتمزقالمجتمع تماسكه 

                                                 

 ).٥/٧٤ (الرازي): مفاتيح الغيب: (انظر)  1(

 .)١٠٥٢ -١٠٥١/ ٣ (الجوهري: الصحاح)  2(
 ).١٧٣(التعريفات )  3(
 ).٣/٣١( أضواء البيان  )4(
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  .حماية المجتمع تكمن في تطبيق القصاص -٣
 ،عتبار كانأن يحمي نفسه ممن ال يأبه بحرمة اهللا دون استثناء ألي ا المجتمعإن من حق 

 الشفاعة فيها من أعز أحبابه -�-  يقيم حدود الّله دون مجاملة، وقد رفض -�- النبيولذلك كان
إنمـا أهلـك  :؟ ثـم قـام فاختطـب ثـم قـالأتشفع في حد مـن حـدود اللّـه(:  لهوقال،  -�-أسامه بن زيد

 أقــاموا عليــه الحــد، الــذين قــبلكم، أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الــشريف تركــوه، وٕاذا ســرق فــيهم الــضعيف
  .)١()يم اهللا، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدهاأو 

تطبيـــق حـــدوده دون محابـــاة مـــن أحـــد، ودون أن تأخـــذهم رأفـــة فـــي بن يوقـــد أمـــر اهللا المـــسلم
�̂̂̂̂����������������������]���\�����������[��]���\�����������[��]���\�����������[��]���\�����������[��������������mmmm...����TTTT������������U���U���U���U���������������������������VVVV����X���W��X���W��X���W��X���W������Y��Y��Y��Y������Z��Z��Z��Z: المقــتص مــنهم، كمــا بــين ســبحانه وتعــالى ذلــك � �� ����������������

a �̀ �_a �̀�_a �̀�_a �̀�_...llll )٢: النور.(� �� �� �� �
 فـــي عـــن التخفيـــف ي والمـــراد النهـــ، شـــرعهالـــذي طاعتـــه وٕاقامـــة حـــده فـــي أي: قـــال اآللوســـي

أو بإسقاط الحـد بـشفاعة أو ، ، أو بأن يكون أقل من مائة جلدةيجلدوهما جلدا غير مؤلم بأن ، الجلد
  .)٢( نحوها

لمــساواة بــين النــاس فــي إقامــة الحــدود، فــال لــذا ينبغــي مــن والة المــسلمين الحــزم فــي إنــزال العقــاب وا"
يفـــرق بـــين الـــشريف والوضـــيع والقـــوي والـــضعيف، فـــإن المحابـــاة فـــي إنـــزال العقوبـــات الـــشرعية ســـبب 

قـــوامين بالقـــسط عنـــد تطبـــيقهم لألحكـــام بـــأن يكونـــوا المـــسلمين وقـــد أمـــر اهللا تعـــالى  ،)٣("لهـــالك األمـــة
وقــد قــال اهللا لــضغائن واألحقــاد فــي قلــوب المجتمــع، تولــد االــشرعية وال يقعــوا فــي هــذه الغوايــة التــي 

   ).١٣٥: النساء(mmmm�L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��llll :تعالى
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ،)٣٤٧٥(حديث رقم ال، حديث الغار: أحاديث األنبياء، باب: ، كتاب في صحيحة البخاري اإلمامأخرجه)  1(
 ).٦٤٠(ص

 ).١٣/٣١٩(ني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا ) 2(

 ).٤٥٧(د محمد يوسف : منهج القرآن الكريم في إصالح المجتمع)  3(
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٤٧

  . القرآن الكريم كما يصورهاأبرز أسباب الغواية: المبحث الثاني
  : ثمانية مطالبوفيه

  .تباع خطوات الشيطانا: المطلب األول
  .النصارىمواالة اليهود و : المطلب الثاني
  .اإلعراض عن ذكر اهللا: المطلب الثالث
  .حب المال والسلطان: المطلب الرابع

  .التبرج وكشف العورات: المطلب الخامس
  .ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب السادس

  .انتكاس الفطرة: المطلب السابع
  .غياب الوعي الديني: المطلب الثامن
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٤٨

  انيالثالمبحث 
   القرآن الكريمكما يصورهاأبرز أسباب الغواية 

  .تباع خطوات الشيطانا: المطلب األول
  .تعريف الخطوات لغة واصطالحاً 

الخاء والطاء والحـرف المعتـل والمهمـوز يـدل علـى تعـدي الـشيء، والـذهاب ): "خطوأ( : لغةالخطوات
 المرة الواحدة، والخطأ من هذا، :مابين الرجلين، والخطوة: خطوت أخطو خطوة، الخطوة: عنه، يقال

  .)١(...."إذا أذنب: ألنه مجاوزة حد الصواب، يقال أخطأ إذا تعدى الصواب، وخطئ يخطأ
  .وعلى أساس هذا التعريف فسر أهل اللغة خطوات الشيطان على حسب ما فهموا من هذا التعريف

 فــــي أي، )٢١: النــــور(���������mmmm...H��G��F��EH��G��F��EH��G��F��EH��G��F��E.llllفــــي قولــــه تعـــالى )٢(قـــال ابــــن الـــسكيت
 ــالــشر، وقــال الز معنــاه ال تتبعــوا أثــره فــإن :  )٤( طرقــة وآثــاره، وقــال الفــراء:خطــوات الــشيطان:  )٣(اجج

  .)٦(معناه ال تقتدوا به:  )٥(تباعه معصية، وقال الليثا
 علـى مفهـومين اثنـين نالحظ من خالل استعراض األقوال السابقة ألهل اللغة أن هذه األقوال تركـزت

  ." والطريقةاألثر" هما
  
  
  

                                                 

 ).٢/١٩٨(ابن فارس :  معجم مقاييس اللغة )1(
 من خوزستان بين البصرة هيعقوب بن إسحق أبو يوسف بن السكّيت، إمام في اللغة واألدب، أصل:  هو )2(

 ).٨/١٩٥ (ي للزر كل):األعالم(: انظر. ه٢٤٤وفارس، توفي سنة 

اج  )3( جاج النحوي، صاحب التفسير، كان من أهل العلم : الز جي بن سهل الزرهو أبو اسحق إبراهيم بن محمد الس
، كان يخرط الزجاج ثم تركه، واشتغل باألدب، توفي سنة وغيرها) االشتقاق( و) األماني( باألدب والدين، له كتاب 

 ).١/٤٩): (وفيات األعالم: ( مانين سنة، انظره، ببغداد، وقد أناف على ث٣١٠

هو يحي بن زياد بن عبداهللا األسدي الكوفي، أبو زكريا المعروف بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو : الفراء  )4(
( و) المعاني( و ) المقصور والممدود( الفراء أمير المؤمنين في النحو، له مصنفات عديدة منها : واللغة، كان يقال

 ).٨/١٤٥( الزركلي ): األعالم: ( ، انظره٢٠٧، توفي سنة )اللغات

هو عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، كان كبير الديار المصرية، : الليث بن سعد )5(
ن أصحابه الليث أفقه من مالك، إال أ: ورئيسها، وأمير من بها في عصره، أصله من خراسان، قال اإلمام الشافعي

 ).٥/٢٤٨(الزركلي ): األعالم: ( ه، انظر١٧٥لم يقوموا به، له تصانيف كثيرة، توفي سنة 
 ).١٤/٢٣٢( ابن منظور ): لسان العرب(: انظر  )6(
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٤٩

  :الخطوات اصطالحاً 
الطبــري بــسنده عــن بعــض الــصحابة والتــابعين مــن المفــسرين مــا أثــر عــنهم فــي تعريــف لقــد نقــل  -١

خطايــاه، : خطيئتــه، قتــادة: أي عملــه، مجاهــد: خطواتــه:   فعــن ابــن عبــاس قــال:"خطــوات الــشيطان
  .خطايا الشيطان التي يأمر بها:  )١(الضحاك

 الس  وهـذه :"  فيقـول مـا يرجحـه فـي معنـى الخطـواتاعلـى هـذه األقـوال ذاكـرً عته، ثم يعلـق طا:  )٢(يد
قريب بعضها من بعـض، " خطوات الشيطان"فيمن ذكرناها عنه في تأويل قوله األقوال التي ذكرناها 

 أن  الشيطان في آثـاره وعملـه غيـرالنهي عن اتباعألن لكل قائل منهم قول في ذلك، فإنه أشار إلى 
  .)٣("تأويل الكلمة هو ما ُبّينت من أنها ُبُعد ما بين قدميه، ثم تستعمل في جميع أثاره وطرقهحقيقة 

بأنها كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي فهي :"خطوات الشيطان"ابن عطية ويبين  -٢
  .)٤("خطوات الشيطان

  .)٥("تباع الهوىاأي ال تقتدوا بها في : " ويقول أبو السعود-٣
 أو أعمالـه ،أي آثاره كمـا حكـي عـن الخليـل  :" ويسهب اآللوسي في بيان معنى الخطوات فيقول-٤

 وحاصل المعنى ال ، أو خطاياه كما نقل عن مجاهد،كما روي عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنه
  الحلفخطوات الشيطان وعن الصادق من ،تعتقدوا به وتستنوا بسنته فتحرموا الحالل وتحللوا الحرام

  .)٦(..".بالطرق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير اهللا تعالى
أي ال تتبعوا سيرته في اإلغواء ووسوسته :"ال تتبعوا خطوات الشيطان:  يقول المراغي في تفسيره-٥

حرضــة فــي األمــر بالــسوء والفحــشاء، فهــو عــدو لكــم بــين العــداوة، إذ هــو منــشئ الخــواطر الرديئــة الم
��mmmm...��������e��d��c��b��a: وقـــد قـــال تعـــالى واآلثـــامعلـــى ارتكـــاب الجـــرائم �̀�_��^����e��d��c��b��a�� �̀�_��^����e��d��c��b��a�� �̀�_��^����e��d��c��b��a�� �̀�_��^

                                                 

ابن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم، مفسر، كان يؤدب األطفال، له كتاب في التفسير، توفي :  هوالضحاك )1(
 ).٣/٢١٤( الزركلي ): األعالم: (  انظره،١٠٥بخراسان سنة 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي، حجازي األصل، سكن الكوفة، قيل عنه إنه صاحب : السدي  )2(
التفسير والمغازي والسير، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس، كان يجلس في ُسدِة باب الجامع بالكوفة، فُسمَي 

 ي الكبير، توفي سنة الُسدد( الزركلي ): األعالم( ،)١٠٨( ابن حجر): تقريب التهذيب: ( ه، انظر١٢٩ي، وهو الس
١/٣١٧.( 
 ).٣/٣٠١(جامع البيان في تأويل القرآن   )3(
 ).١/٢٣٧(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )4(

 .)١/١٨٧(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم   )5(

  ).٢/٩٤(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )  6(
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g��fg��fg��fg��fhhhhNNNN..��������llll )وحــــــي الباطــــــل والــــــشر ألنــــــه مــــــن إغــــــواء تبــــــاعافهــــــذا نهــــــي عــــــن  ،)١١٢:األنعــــــام 
  .)١(...."الشيطان

أي " ال تتبعـوا خطـوات الـشيطان" : الشيخ الـشعراوي لمعنـى خطـوات الـشيطان فيقـولببيان ونختم -٦
، وال ي المـسافة بـين القـدمين عنـد المـشي، أي بـين النقلـة والنقلـة فـالخطوة هـ، تسيروا وراء الشيطانال

، ويجـب أن تحتـاطوا بـسوء الظـن فيـه؛ فهـو م؛ ألن الشيطان عداوته لكم مسبقةتجعلوا الشيطان قائدك
  .)٢("رالذي عصى ربه؛ وال يصح أن يطاع في أي أم

  :نظرة في األقوال السابقة
أن جميـع أقـوال المفـسرين تـدور حـول معنيـين يـدرك الباحـث ة وبعد النظر في األقوال الـسابق

، فعملـه وخطيئتـه رئيسين، هما ذاتهما اللذان دارت عليهما أقوال أهل اللغة في بيـان معنـى الخطـوات
اآلثـام أو الموصـل إلـى تلـك : وخطايـاه وآثـاره واإلقتـداء بـه والـسير وراءه كلهـا تـصب فـي معنيـين همـا

  .اآلثام
ن علماء السلف والخلف مـن الـصحابة والتـابعين وغيـرهم إلـى أن خطـوات ولقد ذهب كثير م

 الشيطان هي آثاره، فاهللا عز تبـاع تلـك اآلثـار بقولـها حـذر النـاس مـن وجل :�m�m�m�m��½��¼���»��º��¹��½��¼���»��º��¹��½��¼���»��º��¹��½��¼���»��º��¹

Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾ÅÅÅÅ����É���È��Ç������Æ������É���È��Ç������Æ������É���È��Ç������Æ������É���È��Ç������Æ��llll )أي ال تعملـوا بأعمالـه ، )١٦٨: البقرة
  . اآلثاموتقتدوا بأفعاله فتقعوا في

فــي الغوايــة، إذ إن الخطــوات إيقــاع اإلنـسان : وغايـة الــشيطان مــن خــالل تلـك الخطــوات هــي
 مــن خــالل الــسياق -وجــل عز –ســبب مــن أســباب الغوايــة التــي توقــع اإلنــسان فــي الزلــل، وقــد بــين اهللا 
�����m��m��m��m��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë��Í�����Í�����Í�����Í  - وجل عز –القرآني أن تلك الخطوات إنما هي أوامر سوء وفحش وتقول على اهللا 

���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îllll )وهـــذه كلهـــا محــاذير شـــرعيه ناتجـــة عـــن تلـــك )١٦٩: البقــرة ،
  .تباعهااالخطوات و 

 فيبـدأ وقد ذكر ابن القيم المراحل التي يسعى الشيطان من خاللها إليقاع النـاس فـي الغوايـة،
نوعيــة مــن النــاس  إلــى أن يــصل إلــى هدفــه، وهــو يــدخل علــى كــل ا فــشيئً امــع اإلنــسان بالتــدرج شــيئً 

  .بالطريقة التي تناسبها
يسعى الشيطان ألن يكفـر اإلنـسان أو يـشرك، فـإذا كـان هـذا اإلنـسان مـن المـسلمين : المرحلة األولى

  .نزل إلى المرحلة األخرى

                                                 

 ).٢/٤٣ (تفسير المراغي)  1(

 ).٤١٨(الشعراويتفسير  ) 2(
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 فـإذا كـان ذلـك ،وهي مرحلة البدعة، وهي أن يجعل اإلنسان يبتـدع، ويطبـق البدعـة،: المرحلة الثانية
  .نة، بدأ معه في المرحلة الثالثةالرجل من أهل الس

مرحلــة الكبــائر، مرحلــة المعاصــي الكبيــرة، فــإذا كــان ذلــك الرجــل قــد عــصمه اهللا مــن : المرحلــة الثالثــة
  .تلك األمور، فإن الشيطان ال ييأس

  . فإنه يبدأ مرحله جديدةامرحلة الصغائر، فإذا ُعِصمَ منها أيضً : المرحلة الرابعة
 يشغل الشيطان اإلنسان بالمباحات بحيـث ينـشغل اإلنـسان، فيـضّيع وقتـه وهي أن: المرحلة الخامسة

  .في أمر مباح، فال ينشغل باألمور الجادة
 الً  أن يشغل اإلنسان بالعمـل المفـضول عمـا هـو أفـضل منـه، كـأن ينـشغل مـثوهي: المرحلة السادسة
   )١(.بسنة عن فريضة

 فهـــو حـــريص فـــي دعوتـــه، يتـــدرج فـــي ،والـــشيطان ال يـــسأم مـــن خـــالل خطواتـــه فـــي إغـــواء بنـــي آدم
  المضمون، وال ييأس فيتدرج باإلنسان خطوة خطوة حتى يقع في الغواية

�������mmmm¶��µ: حيـــــــث يقـــــــول اهللا تعـــــــالى �́�³¶��µ��� �́�³¶��µ��� �́�³¶��µ��� �́�³¸̧̧̧��¿��¾��½��¼�������»��º��¹����¿��¾��½��¼�������»��º��¹����¿��¾��½��¼�������»��º��¹����¿��¾��½��¼�������»��º��¹��

ÀÀÀÀÁÁÁÁ��Å��Ä��Ã���Â����Å��Ä��Ã���Â����Å��Ä��Ã���Â����Å��Ä��Ã���Â��llll )١٤٢: األنعام.(  
  .مواالة اليهود والنصارى: المطلب الثاني

  :اطالحً  تعريف الوالء لغة واص-الً أو 
ــوالء لغــة -١ اّلتــي تــدّل علــى القــرب، يقــال ) ول ى(مــصدر والــى يــوالي وهــو مــأخوذ مــن مــاّدة " :ال

  .)٢("تباعد بعد ولي أي قرب، وجلس مّما يليني أي يقاربني 
تـابع بينهمـا متابعـة، وافعـل هـذه األشـياء علـى : أي) والـى بينهمـا والء(: والمواالة ضـد المعـاداة، يقـال

  .)٣(متابعةأي ال) الوالء(
هي التّقّرب وٕاظهار الوّد باألقوال واألفعال والّنوايا، لمن يّتخذه اإلنـسان ولّيـا، " :االوالء اصطالحً  -٢

فإن كان هذا التّقـّرب والـوّد مقـصودا بـه اللّـه ورسـوله والمؤمنـون، فهـي المـواالة الـّشرعّية الواجبـة 
لـى اخـتالف أجناسـهم، فهـي مـواالة هم الكفّـار والمنـافقين، ع على كّل مسلم، وٕان كان المقصود

  .)٤("كفر ورّدة عن اإلسالم

                                                 

 ).١/٢٢٢(ابن القيم ): مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين(: انظر)  1(
 .)١٤١/ ٦ (ابن فارس: مقاييس اللغةمعجم )  2(

 ).٧٣٦(محمد بن أبي بكر الرازي : )ختار الصحاحم: ( انظر )3(
نعيم ياسين للدكتور محمد ): كتاب اإليمان(و، )٢٨( لمحماس الجلعود :المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية )4(
)١٦٠.( 
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  .مواالة اليهود والنصارى من خالل السياق القرآني -اثانيً 
أصل المواالة هي المحبة، كمـا أّن أصـل المعـاداة الـبغض، فـإن الّتحـاّب : "قال شيخ اإلسالم

وهــو : المــولى مــن الــولي: ليوجــب التقــارب واالتفــاق، والتبــاغض يوجــب التباعــد واالخــتالف، وقــد قيــ
  .)١(هو يقرب منه: القرب، وهو يلي هذا، أي

  صور الوالء كما يصورها القرآن الكريم
  : والء المؤمنين-١
 فـي حيـاتهم، قـال ا عملًيـاأمر اإلسالم المسلمين بتحقيق المواالة فيما بينهم  لتـصبح واقًعـلقد    
  ).٧١: التوبة(�m�m�m�me��d���c��b��ae��d���c��b��ae��d���c��b��ae��d���c��b��aNNNN..llll: -تعالى–

بـــذكر صـــفات المـــؤمنين عطفـــت ، الذميمـــةاآليـــة الكريمـــة جـــاءت بعـــد ذكـــر صـــفات المنـــافقين وهـــذه 
  .��������mmmme��d���c��b��a�e��d���c��b��a�e��d���c��b��a�e��d���c��b��a���������llll:  فقالالمحمودة

المـؤمن للمـؤمن (: قـال--�عـن النبـي الحديث الصحيح في كما جاء ،  يتناصرون ويتعاضدون:أي
  . )٢( ) كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

  : والء المنافقين-٢
��������������������mmmm�������u��t���u��t���u��t���u��t المنـــافقينفـــيبينمــا قـــال  ������������������������mmmm e��d���ce��d���ce��d���ce��d���c����llllعـــن المـــؤمنين -تعـــالى-قــال

��x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��vllll )تناصـــــرهم وتعاضـــــدهم وتـــــراحمهم فـــــيلِإلشـــــعار بـــــأن المـــــؤمنين  ،)٦٧: التوبـــــة 
، أمــا لــتهم أشــبه مــا يكــون بالجــسد الواحــد، وجعم ألفــت بــين قلــوبهالتــيعون بــدافع العقيــدة الدينيــة و مــدف

،  الهــوىتبــاعاو  يوجــد بيــنهم هــو التقليــد الــذي، وٕانمــا  هــذه الــروابط الــساميةهمن توجــد بيــالفــالمنــافقون 
 بينهم هو التقليـد وكراهيـة مـا أنـزل اهللا الذي وٕانما ،، فهم ال والية بينهماء العصبية الممقوتةر والسير و 

  .)٣( -� -على رسول اهللا 
  : مواالة أهل الكتاب-٣

، فقـال ة المؤمنـة بعـدم مـواالة اليهـود والنـصارىالتحذير الصارخ والبالغ العظـيم للجماعـ جاء
��mmmm��U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B����U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B����U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B����U��TS��R��Q��P��O��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B: سبحانه وتعالى

��Z�����Y��X��W��V��Z�����Y��X��W��V��Z�����Y��X��W��V��Z�����Y��X��W��Vllll)٥١: المائدة.(  
                                                 

 ).١٩٨(ابن تيمية : قاعدة في المحبة)  1(
ـــــــمتعـــــــاون : األدب، بـــــــاب:  البخـــــــاري فـــــــي صـــــــحيحة، كتـــــــاب اإلمـــــــامأخرجـــــــه )2(  المـــــــؤمنين بعـــــــضهم بعـــــــضا، رق

تــراحم المـــؤمنين : البــر والـــصلة واآلداب، بــاب: كتــاب، واإلمــام مــسلم فـــي صــحيحة، )١١٠٩(، ص)٦٠٢٦(الحــديث
 ).١٠٠١(، ص)٢٥٨٥( الحديثوتعاطفهم وتعاضدهم، رقم

 ).٦/٤١٢(ابن كثير: )تفسير القرآن العظيم( :انظر) 3(
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 ومــن يتــول اليهــود ":أي mmmmS��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O������llll: -تعــالى-فــي قولــه اإلمــام الطبــريولــذلك قــال 
ي رضـ وٕاذا ،متـول أحـدا إال وهـو بـه وبدينـه راض، فإنـه ال يتـولى ه منهموالنصارى دون المؤمنين فإن

  .)١(" وصار حكمه حكمه ،دينه، فقد عادى من خالفه وسخطه
وهـذا م، يريد كأنه مـثله: قال ابن عباس: ، قالmmmmS��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O������llll: قوله: قال الفخر الرازيو 

  .)٢(تغليظ من اهللا وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين 
 اانـت كفـرً ، كى إن كانت على سـبيل الرضـا بـدينهم، والطعـن فـي ديـن اِإلسـالموالوالية لليهود والنصار 

  .)٣(  عن دين اِإلسالماوخروجً 
 الّظــالمين شــمل عمــوم القــوم لنــا أن ليتبــين ��������mmmm ��Z�����Y��X��W��V��U��Z�����Y��X��W��V��U��Z�����Y��X��W��V��U��Z�����Y��X��W��V��Ullll:وجــاء ختــام اآليــة بقولــه

  .ضي أّن اليهوَد والّنصارى من القوم الّظالمين، وموقع الجملة التذييلية يقتاليهود والّنصارى
 عــن مــواالة أعــداء الــدين ىاآليــة األولــى فــي ســورة الممتحنــة التــي تنهــســبحانه وتعــالى وقــد خــتم اهللا 

ســوء عاقبــة مــواالة أعــداء ليتــضح بهــذا  ،)١: الممتحنــة( ���������mmmm��s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m�llll:بقولــه
  ).في الدنيا واآلخرة(الدين 

  :هل الكتابآثار والية أ
   المــسلمينىســبحانه وتعــال أســباب الــضالل والغوايــة وقـد حــذر مـواالة اليهــود والنــصارى ســبب مـنإن 

ممـن وقـع من الوقوع فيها لما يترتب عليها من خـسران فـي الـدنيا واآلخـرة و بـراءة مـن اهللا وبـراءة اهللا 
��°��±���m�m�m�m : كما يقـول سـبحانه وتعـالى بارتداده عن دينه ودخوله في الكفرفيها �̄�®��¬��±��°�� �̄�®��¬��±��°�� �̄�®��¬��±��°�� �̄�®��¬

��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²llll )٢٨: آل عمران.(  
  
  :اإلعراض عن ذكر اهللا: طلب الثالثالم

 اهللا تعـــالى مـــن أعظـــم القربـــات وأفـــضل الطاعـــات وســـبب لرفـــع الـــدرجات كمـــا قـــال رَ ْكـــ ذِ إن 
 أفـضل مـا هوفذكر اهللا ، )٤٥: العنكبـوت(�����mmmm...Ã��Â���Á��À��¿¾��½���¼Ã��Â���Á��À��¿¾��½���¼Ã��Â���Á��À��¿¾��½���¼Ã��Â���Á��À��¿¾��½���¼llllسبحانه وتعالى

 أال أخبـركم بخيـر (: ، فقـال-وجل عز – ذكر اهللا فضل -�-النبي   بين وقد،يشغل به اإلنسان نفسه
  وخيـٌر لكـم،لـَوِرقِ أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعهـا فـي درجـاتكم، وخيـر لكـم مـن إنفـاق الـذهب وا

 – ذكـر اهللا:  قـال!(يـا رسـول اهللاقـالوا بلـى ) تضربوا أعنـاقهم ويـضربوا أعنـاقكم؟من أن تلقوا عدوكم ف

                                                 

 ).١٠/٤٠٠(جامع البيان في تأويل القرآن ) 1(
 ).٦/٧٧(الرازي :  مفاتيح الغيب)2(
 ).٤/١٩٠( طنطاوي سيدمحمد: )التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر) 3(
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وقــد ذهــب أكثــر  وعلــى جنــوبهم، ا وقعــودً اووصــف اهللا المــؤمنين بــأنهم يــذكرون اهللا قياًمــ، )١()-تعــالى
المفسرين إلى أن المـراد هـو المداومـة علـى الـذكر فـي غالـب األحـوال ألن اإلنـسان قـل أن يخلـوا مـن 

 وجل    على جنبه، واإلعراض عن ذكر اهللا عز ائمً إحدى الحاالت الثالث وهي القيام والقعود وكونه نا
  .ى من أسباب الغفلة والغواية والضالل التي تؤدي باإلنسان إلى المعيشة الضنكا رئيسً ا سببً ديع

 اإلمام ابن القيم أكثر من مائه فائدة لذكر اهللا عز وقد عد   ٢(وجل(.  
  .يا واآلخرة وعاقبته في الدن ومعناه وسنتعرف على ماهية اإلعراض

  
  :امفهوم اإلعراض لغة واصطالحً 

ـــه، فـــإذا قيـــل:  أعـــرض":قـــال الراغـــب فـــي مفرداتـــه : اإلعـــراض لغـــة-الً أو  : أظهـــر عرضـــه أي ناحيت
: قــال تعــالى،)٣(" عرضــه اأعــرض عنــي فمعنــاه ولــى مبــديً : بــدأ عرضــه وٕاذا قيــل: أعــرض لــي كــذا أي

mmmm...������R���Q��R���Q��R���Q��R���QSSSS...����llll )٢٢: السجدة(.  
اإلضــراب عــن الــّشيء بــأن تأخــذ عرضــا أي ": اإلعــراض: قــال المنــاويّ : صــطالحاً ا اإلعــراض -اثانًيــ

  .)٤(" غير الجانب اّلذي هو فيهاجانبً 

  .وأما المقصود بذكر اهللا
الـّذكر تـارة يقـال ويـراد بـه هيئـة للـّنفس ": ويقول الّراغب ،)٥(الّتخّلص من الغفلة والّنسيان :  الذكر هو

قتنيــه مــن المعرفــة، وتــارة يقــال لحــضور الــّشيء القلــب أو القــول، بهــا يمكــن لإلنــسان أن يحفــظ مــا ي
  .)٦(ذكر بالقلب، وذكر بالّلسان: ولذلك قيل الّذكر ذكران

 وفــي معنــى اإلعــراض عــن ذكــر اهللا عز للمفــسرين،  وخاصــة فــي معنــى قــول اهللا ل أقــوايوجــد وجــل –
�).١٢٤:طه( ���������m�m�m�m��È���Ç���Æ��Å��È���Ç���Æ��Å��È���Ç���Æ��Å��È���Ç���Æ��Ållll:-تعالى �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

                                                 

  ، )٣٣٧٧(ما جاء في الذكر، رقم الحديث : الدعوات، باب:  في سننه، كتاب الترمذي اإلمامأخرجه )1(
 .وصححه األلباني، )٧٦٦(ص 

 ).٥٨- ٤٣( ابن القيم :)الوابل الصيب من الكلم الطيب: (انظر  )2(

 ).٣٣٠(المفردات في غريب القرآن   )3(

 .)٥٦ (التوقيف على مهمات التعاريف )4(
 .)٤٥١/ ٢(مدارج السالكين ) 5(
 ).١٧٩(المفردات ) 6(
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عما : وقيل ،أي ديني وتالوة كتابي والعمل بما فيه" ����������������mmmmÆ��Å�Æ��Å�Æ��Å�Æ��Å�È���Ç���È���Ç���È���Ç���È���Ç���.....llll:يقول القرطبي

  .)١( "منه الذكر  ألنه كان؛- �- ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول،أنزلت من الدالئل

الذي أذكره به فتولى عنه ولم يقبله ولم يستجب له، ولم يتعظ به فينزجـر عمـا "أي : أما الطبري فقال
  .)٢("فه أمر ربههو عليه مقيم من خال

ويحتمــل أن يــراد بــه .....والــذكر يقــع علــى القــرآن وعلــى ســائر كتــب اهللا تعــالى": وقــال اإلمــام الــرازي
  .)٣("األدلة

خالف أمري، وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره : يأ" : وقال ابن كثير
  .)٤("هداه

  .)٥(" القرآن:أن المقصود بالذكر في اآلية هو": وقال اآللوسي
 أن هــذه األقــوال تــدور حــول يجــد الباحــثوبعــد التأمــل فــي أراء وأقــوال المفــسرين فــي معنــى ذكــر اهللا 

 كما بين ذلك اإلمام القرآن الكريم وسائر كتب اهللا تعالى ويحتمل أن يراد به األدلة: مفهوم واحد وهو
  .الرازي رحمه اهللا

  :واإلعراض عن دين اهللا تعالى قسمان
ويتــولى عنــه بقلبــه ولــسانه وجوارحــه، أو وهــو أن يتــرك المــرء ديــن اهللا : إعــراض مكفــر: األول القــسم 

 وهــذا الــذي عبــر عنــه رب العــزة فــي اآليــة ،)٦(يتركــه بجوارحــه مــع تــصديقه بقلبــه ونطقــه بالــشهادتين
����m�m�m�m����e��d��c����b����a:الكريمة �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[����e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[llll )مد  اإلمام محوقد ذكر ذلك  ،) ٥: الشعراء

 اإلعــراض عــن ديــن اهللا ال يتعلمــه وال :"، فقــال ضــمن نــواقض اإلســالم-حمــه اهللا ر -بــن عبــد الوهــاب
ـــــــه تعـــــــالى ـــــــدليل قول ـــــــه، وال �����m�m�m�m����W��V��U��TS��R���Q���P��O������N��M��L��K����W��V��U��TS��R���Q���P��O������N��M��L��K����W��V��U��TS��R���Q���P��O������N��M��L��K����W��V��U��TS��R���Q���P��O������N��M��L��K :يعمـــــــل ب

XXXXllll)جهـل أصـول الـدين واإلعـراض عـن تعلمـه دفاإلمام كما يبدو مـن كالمـه يعـ ، ")٢٢:السجدة 
  .كفر أكبر وكذلك ترك العمل بعد ما يعلممع القدرة 

  .)٧(وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصالة: إعراض غير مكفر: القسم الثاني
                                                 

 ).١١/٢٥٨( الجامع ألحكام القرآن )1(

 ).١٨/٣٩٠( جامع البيان في تأويل القرآن)  2(

 ).١٠/٤٨٣( مفاتيح الغيب)  3(
  ).٥/٣٢٣ (ير القرآن العظيمتفس)  4(
 ).١٢/٢٩٤ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )5(

 .)٣٦(محمد بن عبد الوهاب : نواقض اإلسالم )6(
 ).١١٣( بن جبرين للشيخ عبداهللا: الكفر األكبر  )7(
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٥٦

  :وٕان المتأمل ألحوال المعرضين عن اهللا تعالى يجدهم على أنواع
ه الكونيــة أو  فمــنهم مــن يعــرض بلــسانه وقلبــه عــن معرفــه اهللا تعــالى وعبوديتــه، والنظــر فــي آياتــ-١

سماع آياته الشرعية، وهو حال أغلب الكفار من شـتى الملـل، وقليـل مـنهم مـن يعلـم آيـات اهللا تعـالى 
ـــه ـــه بقول ـــه فرعـــون فـــأخبر اهللا تعـــالى عن ـــذي وقـــع في : فيعـــرض مـــع علمـــه بهـــا، وهـــذا هـــو الجحـــود ال

mmmm��GF��E��D��C��B��A��GF��E��D��C��B��A��GF��E��D��C��B��A��GF��E��D��C��B��Allll )١٤: النمل.(   
عالى بلسانه لكنه يعترض عليه بقلبه، ويعرف ذلك في  ُيظهُر القبول لدين اهللا ت من ومنهم-٢

، وكلما كثر اعتراض الشخص على أحكام ا وحديثً اتصرفاته ولحن قوله، وهذا حال المنافقين قديمً 
 على مرض قلبه بالنفاق؛ كما أخبر اهللا تعالى عن المنافقين الً الشريعة وردها وتأويلها كان ذلك دلي

، وهذا واضح �سبحانه وأحكام رسوله  اعتراضهم على أحكامه في العهد النبوي وميزهم بكثرة
  .وجلي في سورة التوبة

، أو هوًى في الً  ومن الناس من يذعن بقلبه ولسانه للشريعة؛ لكنه يعترض على بعضها إما جه-٣
 ، ألهل الجهل والهوى، وهذا على خطر عظيم أن يصاب بفتنة أو عذاب عاجلا أو تقليدً ،نفسه

�����������mmmm...����h��g������f��e��d��c��b���a:لقوله تعالى �̀�_����~��}����h��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}����h��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}����h��g������f��e��d��c��b���a�� �̀�_����~��}llll)٦٣: النور.(  
 ومن الناس من يعرض عن المواعظ والتذكير، ويشمئُز منها، وال يحب االستماع إليها، وهذا -٤

في قلبه نوع من االعتراض على ذكر اهللا تعالى، وفيه شبٌه بالمشركين والمنافقين، ويخشى عليه من 
�m�m�m�m��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r: بقوله سبحانهم الخاتمة، وقد وصف اهللا تعالى المشركين سوء العاقبة، وشؤ 

����¥��¤���£��¢���¡�����~��}��|{��z��y��x��w������v����¥��¤���£��¢���¡�����~��}��|{��z��y��x��w������v����¥��¤���£��¢���¡�����~��}��|{��z��y��x��w������v����¥��¤���£��¢���¡�����~��}��|{��z��y��x��w������vllll )٤٥: الزمر.(  
وأخبر سبحانه أنهم يفرون من المواعظ فرار الحمر الوحشية من رماتها أو من األسد لئال تفترسها 

�m�m�m�mO��N���M��L��K���J��I��H��G��FO��N���M��L��K���J��I��H��G��FO��N���M��L��K���J��I��H��G��FO��N���M��L��K���J��I��H��G��F����R��Q��P������R��Q��P������R��Q��P������R��Q��P��llll)٥١ – ٤٩: المدثر.(  
 -تعـالى–سـبٌب إلعـراض اهللا �- -واإلعراض عن المواعظ والتذكير بكالم اهللا تعالى وكالم رسوله 

 ُهـَو َجـاِلٌس ِفـْي  َبْيَنَمـا -�-َأن َرُسـْوَل اهللا: -�-)١(عـن العبـد وهـذا مـا بينـه حـديث أبـي واقـد الليثـي
ــَل اْثَنــاِن ِإَلــَى َرُســْوِل اهللا اْلَمــْسِجِد َواْلنــاُس َمَعــُه ِإذْ  ــَل َثَالثَــُة َنَفــٍر َفَأْقَب َفَوَقَفــا : َوَذَهــَب َواِحــٌد، َقــالَ -�- َأْقَب

 َفَأما َأَحُدُهَما َفَرَأَى ُفْرَجًة ِفْي اْلَحْلَقِة َفَجَلَس ِفْيَها، َوَأما اْآلََخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم، َوَأمـا -�-َعَلى َرُسْوِل اهللا

                                                 

 بن عوف، سكن بمكة وله أحاديث هو صحابي جليل، شهد الفتح، سماه البخاري وغيره الحارث:  واقد الليثيوأب) 1(
ابن خمس وثمانين : عده، ومات بها فدفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل

 .)٢/٧١)(ابن عبد البر:  في معرفة األصحاباالستيعاب(:انظر. سنة
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٥٧

 َأَال ُأْخِبُرُكْم َعْن اْلنَفِر الثَالَثِة؟ َأما َأَحُدُهْم َفـَأَوَى  (: َقالَ  -�-، َفَلما َفَرَغ َرُسْوُل اهللااثاِلُث َفَأْدَبَر َذاِهبً الْ 
  .)١()َأْعَرَض َفَأْعَرَض اُهللا َعْنهُ ِإَلَى اهللا َفَآَواُه اُهللا َوَأما اْآلََخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا اُهللا ِمْنُه َوَأما اْآلََخُر فَ 

  : في الدنيا واآلخرة اإلعراض عن ذكر اهللا تعالىةعاقب
 إن اإلعـراض عــن ذكـر اهللا عز تبــاع الـشيطان وهــوى الـنفس، مــن األمــور ا وعـن أوامــره ونواهيـه و وجــل

ذين يعرضـون عـن  جـزاء الـ-وجـل عز –لـذا فقـد جعـل اهللا الموجبة للعقاب من اهللا تعالى لمن ارتكبها، 
 مــا تعرضــت لــه بحــشره أعمــى، وهــذااآلخــرة فــي  و  متمثــل فــي المعيــشة الــضنكة فــي الــدنياا عــذابً هذكــر 

  .أكثر من آية في كتاب اهللا العزيز وهذا ما سنوضحه على شكل نقاط
ـــــــهفـــــــي أولهـــــــا  -١ ��m�m�m�m��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É:-تعـــــــالى-قول

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö���Õ��Ô��Óllll )٥١: عرافاأل(.  
، ا ولهـوً ا وصف الّله تعـالى الكـافرين أهـل النـار بـأنهم اسـتحقوا النـار التخـاذهم الـّدين لعًبـلقد 

اغتروا في حياتهم الدنيوية  وهؤالء مروا به من العمل لآلخرةواغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها، عما أُ 
روا بالـدين وأهلـه، وأعرضـوا عـن هـدي بالشهوات والزخارف والزينة واللذات من الحالل والحرام، وسـخ

ال يخـرج شـيء - تعـالى -الّله في قرآنه، فكان جزاؤهم أن يعاملوا معاملة المنسي من الخيـر ألن اللّـه
عن علمه وال ينساه، ويتركوا في نار جهنم، كما تناسوا لقاء الّله ولم يعملوا له، وأنكروا مـا جـاءت بـه 

الـــدنيا للقـــاء الّلـــه يـــوم  فـــي عـــذاب النـــار، كمـــا تركـــوا العمـــل فـــي ٕان الّلـــه يتـــركهم، و الرســـل وآيـــات الّلـــه
  .)٢(القيامة

أي مــن أعــرض  ، )١٠٠: ط""ه(mmmm��P���P���P���P����������������Q���Q���Q���Q��������RRRR����������S����S����S����S��������������TTTT��������U��U��U��U���������������V���V���V���V�����������������������W������W������W������W�llll: -تعــالى-فــي قولــه -٢
 كــل مــن بلغــه هــذا الكتــاب، مــن العــرب والعجــم مــن أهــل ضاإلعــرا هــذا  يــشمل الكــريم، وعــن القــرآن

ـــد الكتـــاب وغيـــر  ـــّنحالت والملـــل، والمـــذاهب الفاســـدة، والعقائ هم مـــن الـــوثنيين والمـــاديين، وأصـــحاب ال
   .الباطلة

وجزاء هذا المعرض عن كتاب اهللا تعالى المكث على الدوام في الجزاء األخروي، وهـو النـار، وبـئس 
– كما قال ،)٣(تباع هذا الكتاب العزيزاالحمل الذي حملوه من األوزار واألثقال، جزاء إعراضهم عن 

  .)١٧: هود( ����mmmm£��¢����¡������~��}��|�£��¢����¡������~��}��|�£��¢����¡������~��}��|�£��¢����¡������~��}��|�llll:-تعالى

                                                 

جلس، ومن رأى فرجًه في الحلقة من قعد حيث ينتهي به الم: العلم، باب: أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب )1(
 ). ٣٠(، ص)٦٦(  الحديثفجلس فيها، رقم

 ).٨/٢٢٤(لزحيلي  وهبه ا ):التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج(: انظر )2(
 ).٢/١٥٤٧(لزحيلي ا): التفسير الوسيط (:انظر )3(
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 �m�m�m�m����Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å����Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å����Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å����Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Ållll: -تعالى-قولهفي و  -٣
  ).١٢٤:طه(

كتـابي الـذي يتـذكر بـه  أي ...)È���Ç���Æ��ÅÈ���Ç���Æ��ÅÈ���Ç���Æ��ÅÈ���Ç���Æ��Å (قال السعدي في تفـسيره لقولـه تعـالى
عنـه، أو مـا هـو أعظـم مـن ذلـك، بـأن يكـون جميع المطالب العالية، وأن يتركه علـى وجـه اإلعـراض 

، ه أن نجعل معيشته ضيقة مشقءهفإن جزا: أي) Ì��Ë���Ê��ÉÌ��Ë���Ê��ÉÌ��Ë���Ê��ÉÌ��Ë���Ê��É( وجه ا0نكار له والكفر بهعلى
 قبره، ويحصر فيه عليهوفسرت المعيشة الضنكة بعذاب القبر، وأنه يضيق  ،ا عذابً وال يكون ذلك إال

هــذا المعــرض عــن :  أي...)Ð������Ï��Î��ÍÐ������Ï��Î��ÍÐ������Ï��Î��ÍÐ������Ï��Î��Í(وويعــذب، جــزاء اإلعــراض عــن ذكــر ربــه، 
 :" بعـض المفـسريننقلـه ابـن القـيم عـنوهـذا مـا ، )١(ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الـصحيح

  .)٢("قاله ابن مسعود وأبو هريرة  وأبو سعيد الخدري وابن عباس
����m��m��m��m��d��c��b��a  : - تعالى- وفي قوله   - ٤ �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V

h��g���f��eh��g���f��eh��g���f��eh��g���f��e��������llll)٣٧ – ٣٦: الزخرف(.  
]��\�����]��\�����]��\�����]��\�����( –�-، ويتجاهـــل هـــدى الرســـول ومــن يتعـــام عـــن ذكـــر الـــرحمن، ويعـــرض عـــن قرآنـــه: أي
̀�(،  علـى قلبـه وعقلـهويـستحوذ،  عليـهي يـستولا رجيمً ا له شيطانً بنسب نهيئ و :أي )[[[[ �_���^�̀�_���^�̀�_���^�̀�_���^HHHH 

، مالزمــة القــرين  أعــرض عــن القـرآنالـذي لهـذا اِإلنــسان ا ومــصاحبً افـذلك الــشيطان يكـون مالزًمــ: أي
  .)٣(لقرينه

��m��m��m��m��������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m:  -  تعالى– وفي قوله -٥

����~��}��|��{����~��}��|��{����~��}��|��{����~��}��|��{llll )٩: المنافقون(.  
 فأولئــك هــم ، بــه- ســبحانه - وعــن أداء مــا كلفــه ،ومــن يــشغله حبــه لمالــه وأوالده عــن ذكــر اهللا" :أي

 فــي، وآثــروا مــا يــنفعهم فلــة، ألنهــم خــالفوا مــا أمــرهم بــه ربهــم والغالخــسرانالبــالغون أقــصى درجــات 
  .)٤(" آجلتهم الباقيةفي، على ما ينفعهم عاجلتهم الفانية

��mmmm...��e��d��c��b���a :- تعالى–قوله  وفي -٦ �̀����_��^��e��d��c��b���a�� �̀����_��^��e��d��c��b���a�� �̀����_��^��e��d��c��b���a�� �̀����_��^llll )ومن  : أي، )١٧: الجن
 الذي ال يطيقه، يعرض عن كتاب ربه؛ فإن اهللا تعالى يدخله في العذاب الشاق العسير المتواصل

  .)١(وال يجد فيه الراحة
                                                 

 ).٥١٥( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )1(

 ).١٨٥(ص الفوائد) 2(
 ).١٣/٨٠( سيد طنطاويمحمد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم )3(

 )٤/٤١٤(المرجع السابق  )4(
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  :الجاهحب المال و : المطلب الرابع
  :نظرة اإلسالم إلى المال:  أوًال 

 المال ضرورة من الضروريات الخمس التي جاء بها اإلسالم، وحافظ عليها، وهـي الـدين إن
ه يجلــب النــاس فالعبــد يحتــاج إلـى المــال فــي كافـة شــؤون حياتــه، وبـ، والـنفس والعقــل والعــرض والمـال

مــصالحهم ويــستدفعون بــه الــضرر عــن أنفــسهم، وتقــام بــه العبــادات والمعــامالت، وبــه يتعفــف النــاس 
���°��±��m�m�m�m: ، وقد قال اهللا تعالىهعن ذل السؤال، والناس مجبولون على حب �̄�®±��°��� �̄�®±��°��� �̄�®±��°��� �̄�®llll )٢٠:  الفجر (، 

وجل –وسمى اهللا  المال خيًرا، فقال سبحانه-عز  :�m�m�m�m��¤��£����¢��¡��¤��£����¢��¡��¤��£����¢��¡��¤��£����¢��¡llll)٨: يات العاد(.  
فكثـرة حــب المــرء للمــال، وكــسبه مــن مختلــف الوجــوه بــدون تفرقــه بــين الحــالل والحــرام، وشــدة اإلكثــار 

  . )٢(منه يؤدي إلى البخل به على من يستحقه
���m�m�m�m��f��e��d��c��b����a: وقد قال تعالى عن سليمان علية السالم �̀�_�����~��}��f��e��d��c��b����a�� �̀�_�����~��}��f��e��d��c��b����a�� �̀�_�����~��}��f��e��d��c��b����a�� �̀�_�����~��}

ggggllll)٣("لذي هو المال عموما آثرت حب الخير، ا:أي:"، قال السعدي)٣٢:  ص(.  
¤��¥��¦���¤��¥��¦���¤��¥��¦���¤��¥��¦����m�m�m�m: ، فقـــال تعـــالىلحيـــاة النـــاس) اقواًمـــ( أو )اِقَياًمـــ( المـــال  الكـــريمولهـــذا اعتبـــر القـــرآن

��¬�����«��ª��©�����¨���§��¬�����«��ª��©�����¨���§��¬�����«��ª��©�����¨���§��¬�����«��ª��©�����¨���§....llll)٥: النساء.(  
 ولـــيس بـــشر، ولكـــن الـــذي يجعـــل المـــال شـــًرا هـــم النـــاس أنفـــسهم، خيـــرٌ والمـــال فـــي حـــد ذاتـــه 

( mmmmn��m��l��k��jn��m��l��k��jn��m��l��k��jn��m��l��k��jllll: الـــذي رســـمه للعبـــاد كمـــا قـــال تعـــالىمـــنهج اهللاعـــن   بابتعـــادهم
  ).٤٨: المائدة

، ولمـا يحققـه  العبـادالمال ال يطلب لذاته في هذه الدنيا، وٕانما يطلب عـادة لمـا يـضمنه مـن مـصالحو
  . وسيلة، والوسيلة تحمد أو تعاب، بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة أو سيئةفهومن منافع، 

 يعلـم مـواطن -تعـالى- عباده المؤمنين مـن الحـرص علـى المـال؛ ألن اهللا-نه وتعالىسبحا-وقد حذر
الضعف في النفس البشرية ويعلم طبيعتها وكيـف أنهـا فطـرت علـى حـب المـال، فالتحـذير القرآنـي ال 
يهدف إلى قتل هذه الفطرة ، أو طمسها من أجر عظيم بـاق خالـد؛ ذلـك ألن المـسلم إذا ركـن بالكليـة 

، ويجـــره إلـــى الغوايـــة، وحينهـــا تكـــون الخـــسارة -تعـــالى- فإنـــه حتمـــًا سيـــشغله عـــن ذكـــر اهللاإلـــى المـــال
يقـول -ظره، لذلك نجد القرآن يحذرنا من هذا السبب الـذي يـؤدي إلـى الغوايـة، حيـث تالمحققة التي تن

                                                                                                                                                

 ).٦/٣٩٣( السعودأبي: )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (:انظر) 1(

 ).٢٤/٥٥٧(الطبري :) البيان في تأويل القرآنع جام: (انظر  )2(

 ).٧١٢( السعدي : ر كالم المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسي )3(
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�m�m�m�m��{������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��{������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��{������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��{������z��y��xw��v��u��t��s��r��������q���p��o��n��m: -ســبحانه وتعـــالى

����~��}��|����~��}��|����~��}��|����~��}��|llll )٩: منافقونال(.  
 �������������������������m�m�m�m�w��v��u��t��s��r������w��v��u��t��s��r������w��v��u��t��s��r������w��v��u��t��s��r������l�l�l�lال تشغلكم:  أي��m��m��m��m������q���p��o��n��m������q���p��o��n��m������q���p��o��n��m������q���p��o��n��m�l�l�l�l:  - تعالى- قوله
�������������m�m�m�m�������������~��}��|��{������z��y�����~��}��|��{������z��y�����~��}��|��{������z��y�����~��}��|��{������z��y�l�l�l�lال تشغلكم عن أدائكم لصالتكم، كما شغلت المنافقين: أي

الفانيـة ومن يشغله ماله وولده عن ذكر اهللا فأولئك هم الخاسرون في الدنيا واآلخرة؛ ألنهم آثروا : أي
  . )١(على الباقية
 عبوديـة المـسلم لربـه تعـالى تـأبى  تبـين هـذه اآليـة أن،)٢٠: القيامـة (�m�m�m�mAAAA����D��C��B���D��C��B���D��C��B���D��C��B���������������llll :وقوله تعالى

أن يحرص على تحصيل هذه الزينة والشهرة على حساب الدين، ألن التمادي فـي حـب المـال والجـاه 
  .لغواية لمفسدة تؤدي 

  : نظرة اإلسالم إلى الشرف:ثانياً 
ال شك أن الحرص على الجاه والشرف مفسدة عظيمة ليس بأقل من مفسدة المال، بـل ربمـا 
أعظــم وأشــد هالكــا مــن الحــرص علــى المــال؛ ألن طلــب شــرف الــدنيا والرفعــة فيهــا أضــر بالعبــد مــن 

  . )٢(طلب المال
  : على قسمينلشرفوالحرص على ا

لطان والمـال، وهـذا النـوع خطيـر جـدًا؛ طلب الحرص علـى الـشرف والجـاه بالواليـة والـس: القسم األول
�m�m�m�m��¾��½���¼���»������º��¹��¾��½���¼���»������º��¹��¾��½���¼���»������º��¹��¾��½���¼���»������º��¹: - تعــالى-ألنــه يحــرم صــاحبه مــن اآلخــرة ونعيمهــا، وقــد قــال اهللا

���Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿���Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿���Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿���Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��Á��À��¿llll )٨٣: القصص.(  
أن تلك الدار اآلخرة نجعل نعيمها للذين ال يريدون تكبرًا على الخلق، وال فسادًا وتجبرًا، : أي

  . )٣(ًا للناس بغير حق؛ وٕانما ألصحاب اإليمان والصالحوظلم
ه، وهـذا مـا بينـه وٕان صاحب هذا النوع ممن يحرص على الجـاه ال يوفـق بـل ُيوكـل إلـى نفـس

 ِ◌ ْحَمِن ْبــَن ( : -�- قــال-رضــي اهللا عنــه- مــن حــديث عبــد الــرحمن بــن ســمرة-�-النبــيَيــا َعْبــَد الــر

                                                 

  ).٧/١٠٢(الخازن ): لباب التأويل في معاني التنزيل: ( انظر )1(
 ).١٤(ابن رجب ): ذم المال والجاه : (  انظر )2(

 ). ١٩/٦٣٧( الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر )3(
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َمــارَ   َوإِْن ُأوِتيَتَهــا ِمــْن َغْيــِر َمــْسَأَلٍة ُأِعْنــَت ،َة َفِإنــَك ِإْن ُأوِتيَتَهــا َعــْن َمــْسَأَلٍة ُوِكْلــَت ِإَلْيَهــاَســُمَرَة َال تَــْسَأِل اْإلِ

  .)١()َعَلْيَها

َأَنــا َوَرُجــَالِن -�-َدَخْلــُت َعَلــى النِبــي :  قــال- رضــي اهللا عنــه-وفيــه أيــضًا عــن أبــي موســى األشــعري
ْرَنا َيا َرُسوَل اهللاِ ِمْن َقْوِمي َفَقاَل َأحَ  ُجَلْيِن َأمي َهَذا  َ : (-�- َوَقاَل اْآلَخُر ِمْثَلُه َفَقال،ُد الرا َال ُنَولَمْن  ِإن

  . )٢()َسَأَلُه َوَال َمْن َحَرَص َعَلْيهِ 
  .طلب الجاه والعلو على الناس باألمور األخروية كالعلم والعمل والزهد: القسم الثاني

 مــن األول بــل أقــبح وأشــد فــسادًا منــه وخطــرًا؛ ألن العلــم والعمــل والزهــد وغيــره مــن وهــذا القــسم أفحــش
  . وثوابه المقيم-تعالى-األعمال األخروية؛ إنما يطلب بها رضا اهللا

لــذا فقــد جــاء التحــذير الربــاني الــشديد لمــن يقــع فــي هــذا القــسم فقــد ضــرب اهللا لنــا مــثًال فــي 
����m�m�m�mm��l��km��l��km��l��km��l��k��v��u��t��s���r��q��p��o��n�����v��u��t��s���r��q��p��o��n�����v��u��t��s���r��q��p��o��n�����v��u��t��s���r��q��p��o��n: -تعالى-القرآن الكريم، قال

��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��x��w��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��x��w��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��x��w��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��x��w

���¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®����¬��«��ª���¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®����¬��«��ª���¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®����¬��«��ª���¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®����¬��«��ª�l�l�l�l 
  ).١٧٦- ١٧٥: األعراف(

َم ِعْلًمـا َمْن َتَعلـ: (  -�-وجاء التحذير النبوي كذلك، لمن طلب المال والجاه باألمور األخروية، قال
ِمما ُيْبَتَغى ِبِه َوْجُه اللِه َعز َوَجل َال َيَتَعلُمُه ِإال ِلُيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمْن الدْنَيا َلْم َيِجْد َعـْرَف اْلَجنـِة َيـْوَم 

  .)٣()اْلِقَياَمِة َيْعِني ِريَحَها
  :المحبة في المال والجاهأنواع 
ل واألهـــل والولـــد والجـــاه، وهـــي مباحـــة مـــالم تـــشغل عـــن طاعـــة اهللا  كحـــب المـــا:محبـــه طبيعيـــة :أوالً 

، وقد بين سبحانه وتعالى هذه المحبة في قوله وجل عز:��m�m�m�m��v�����u��t��s��r��q��p��v�����u��t��s��r��q��p��v�����u��t��s��r��q��p��v�����u��t��s��r��q��p

~��}��|����{��z��y���x��w~��}��|����{��z��y���x��w~��}��|����{��z��y���x��w~��}��|����{��z��y���x��w������¦¥����¤���£��¢��¡���¦¥����¤���£��¢��¡���¦¥����¤���£��¢��¡���¦¥����¤���£��¢��¡�

����ª��©�� �̈�§����ª��©�� �̈�§����ª��©�� �̈�§����ª��©�� �̈�§llll )١٤: آل عمــران(ويقــول تعــالى ،:��m�m�m�m��D��C��B����A��D��C��B����A��D��C��B����A��D��C��B����Allll )ويقــول  ،)٢٠: القيامــة

                                                 

م يسأل اإلمارة أعانه اهللا، رقم الحديث من ل: األحكام، باب:  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب )1(
  ).١٢٩٤(، ص )٧١٤٦(
ـــم يـــسأل اإلمـــارة أعانـــه اهللا، رقـــم الحـــديث: األحكـــام، بـــاب: أخرجـــه اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب )2(  مـــن ل
 ).١٢٩٤(، ص )٧١٤٩(

  ،)٣٦٦٤( حديث في طلب العلم لغير اهللا، رقم ال: العلم ، باب: أخرجه اإلمام أبو داوود في سننه، كتاب )3(
  .، صححه األلباني)١٠/٨٢(  ص 
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���°��±������m�m�m�m:تعـــالى �̄�®����±��°��� �̄�®����±��°��� �̄�®����±��°��� �̄�®llll) ـــين تلـــك ال، )٢٠: الفجـــر  التـــي فطـــرةوغيرهـــا مـــن اآليـــات التـــي تب
  .أودعها اهللا تعالى في اإلنسان

وقــد أبــاح اهللا  لعبــاده الطيبــات مــن الــرزق، وحــرم علــيهم الخبائــث، وكــل مــا يــؤدي بهــم إلــى 
  .الهالك
��m�m�m�m��t��s��r��q��p��o��n���m��t��s��r��q��p��o��n���m��t��s��r��q��p��o��n���m��t��s��r��q��p��o��n���m:عـــالىوهـــي محبـــه األنـــداد مـــع اهللا ت: محبـــة شـــركية :ثانيـــاً 

w�������v��uw�������v��uw�������v��uw�������v��ullll )وسواء كانـت هـذه األنـداد عبـارة عـن أصـنام أو رؤسـاء أو أمـوال )١٦٥: البقـرة ،
، إذا ذكــرت إلــى جانــب اســم اهللا، وٕاذا أشــركها المــرء فــي يهشــركأو غيرهــا، فكــل محبتهــا تعتبــر محبــه 

)١(د هذه األنداد بالحب الذي ال يكون إال هللا؟قلبه مع حب اهللا، فكيف إذا نزع حب اهللا من قلبه وأفر 
   

وهذه المحبة التي يقصدها الباحث في هذا المطلب؛ ألنها تـؤدي بـصاحبها إلـى الهـالك فـي الـدارين، 
����������m�m�m�ms���r���q��p��o��n��m������l��ks���r���q��p��o��n��m������l��ks���r���q��p��o��n��m������l��ks���r���q��p��o��n��m������l��k:كمــــــــــــا قــــــــــــال ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى

��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y���x������w��v��u��t��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y���x������w��v��u��t��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y���x������w��v��u��t��a�� �̀��_��~��}��|��{��z��y���x������w��v��u��t

��gf��e��d��c��b��gf��e��d��c��b��gf��e��d��c��b��gf��e��d��c��b����l��k���j��i��h����l��k���j��i��h����l��k���j��i��h����l��k���j��i��hllll )٢٤: التوبة(.  
  :ذم الحرص على المال

وجل –ذم اهللا لقد  طلـب الـّشيء بأقـصى : " من  يحرص على المال والثراء، ومعنـى الحـرص هنـا-عز
، معرًضا بذلك عن أوامر اهللا تعالى ومقصًرا في حقوقه وواجباته، وقـد قـسم )٢("ما يمكن من االجتهاد

  : إلى نوعينلى المال عابن رجب الحنبلي الحرص
طلبه، والجد في تحصيله والمبالغة في شدة محبه المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة :  أحدهما

¨��©���m�m�m�m�ª��©��¨�ª��©��¨�ª��©��¨�ª: ، كمـــــا قـــــال ســـــبحانه)٣(مـــــن وجوهـــــه مـــــع الجهـــــد والمـــــشقةواكتـــــسابه 

««««llll)مـا : " قـال� وقد جاء في الحـديث عـن كعـب بـن مالـك رضـي اهللا عنـه أن النبـي ، )٢١: الفجر
�.)٤(" على المال والشرف لدينه المرءفسد لها من حرصبأئبان جائعان أرسال في غنم ذ �� �� �� �

                                                 

 ).١/١٢٢(سيد قطب : في ظالل القرآن:  انظر )1(

 ).٩/١٢٥(الرازي : مفاتيح الغيب   )2(

  )٦(ص: انظر ذم المال والجاه)  3(
 قال األلباني )٥٣٥(، ص)٢٣٧٦( ، رقم الحديث )٤٣: (الزهد، باب: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )4(

 . صحيححسن
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 لفــساد ديــن المــؤمن بــالحرص علــى المــال والــشرف علــى حــساب -�-فهــذا مثــل عظــيم ضــربه النبــي 
الدين، وأن فساد الدين بـذلك لـيس بأقـل مـن فـساد الـذئبين فـي الغـنم الالتـي غـاب عنهـا رعاتهـا، فهمـا 

  . سدان فيهايأكالن ويف
 مــن شــر الحــرص علــى المــال والــشرف فــي �فتــضمن هــذا المثــل العظــيم التحــذير الــشديد مــن النبــي 

  .الذي يؤدي إلى فساد الدينالدنيا 
طلبه من وجوهه المباحة مع منع الحقوق الواجبة وهـذا النـوع مـن أنـواع الحـرص جعلـه ابـن  :ثانيهما

وجـل –مـا تحـذير فقـد قـال اهللا رجب مـن الـشح المـذموم الـذي حـذر منـه القـرآن أي عز- :�m�m�m�m...��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ

���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Óllll )١()٩: الحشر(.  
وقد أضاف سبحانه وتعالى الـشح إلـى الـنفس ألنـة غريـزة فيهـا مقتـضيه للحـرص علـى المنـع 
الذي هـو البخـل، ووقايـة شـح الـنفس، يـشمل وقايتهـا للـشح فـي جميـع مـا أمـر بـه؛ ألن العبـد إذا وقـى 

 بهـــا ، منـــشرحٌ رســـوله، فيفعلهـــا ويطبقهـــا وهـــو طـــائٌع منقـــادٌ  لـــه نفـــسه بـــأوامر اهللا و شـــح نفـــسه، ســـمحت
صدره، وأيضًا سمحت له نفسه بترك كل ما نهى اهللا عنه، وٕان كان محبوبًا إلى النفس، وسـمحت لـه 

، وبذلك يحصل على الفالح والفـوز، بخـالف مـن -تعالى-نفسه أيضًا أن يبذل األموال في سبيل اهللا
  . )٢(ح نفسه، بل ابتلي بالشح بالخير، الذي هو أصل الشر ومادتهلم يوق ش

 عــن النبــي -�- الحــديث الــذي رواه جــابر بــن عبــداهللا فــي -� -ن النبــي  التحــذير الــشديد مــوقــد ورد
اتّقــوا الّظلــم؛ فــإّن الّظلــم ظلمــات يــوم القيامــة، واتّقــوا الــّشّح؛ فــإّن الــّشّح أهلــك مــن كــان  (:  قــال--�
  .)٣()م على أن سفكوا دماءهم واستحّلوا محارمهم حمله،قبلكم

  
  :عظم خطورة حب المال والجاه

إن حب المال والجـاه متـى تمكـن مـن القلـب أفـسده وحملـه علـى طلـب المـال مـن غيـر وجـه، وأخرجـه 
فه من الفقر، لذلك فقد حذر اهللا  إلى البخل، وخو– وجل من هذه الفتنة والمفسدة الخطيرة التي ال -عز 

�m��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��u��t��s��r��������q���p��o��n��m��u��t��s��r��������q���p��o��n��m: وا منهـــــا إال القليـــــل، فقــــد قـــــال اهللا تعـــــالىينجــــ

����~��}��|��{��������z��y��xw��v����~��}��|��{��������z��y��xw��v����~��}��|��{��������z��y��xw��v����~��}��|��{��������z��y��xw��vl )٩: المنافقون.(� �� �� �� �

                                                 

 )٦(ص: انظر ذم المال والجاه )1(

تيسير الكريم الـرحمن فـي تفـسير (و ) ٨/٢٢٩(أبو السعود ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (انظر  )2(
  ).٨٥٠( السعدي ): كالم المنان

، ص ) ٢٥٧٨( الحديث تحريم الظلم، رقم: البر والصلة واآلداب، باب:   أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب)3(
)١٠٠٠.( 
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فــَو اهللا مــا الفقــر أخــشى علــيكم، ولكــن أخــشى علــيكم أن تبــسط علــيكم الــدنيا، كمــا : ( --�وقــد قــال
  . )١()ها، وتلهيكم كما ألهتهمُبسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسو 

 الحصول عليه يختلف من إنساٍن إلـى آخـر، فـالمؤمن الـذي يتّقـي اَهللا ويخـاف اَهللا ويرجـو  سبيلَ ولكن 
ثواَب اهللا يسُلك في سبيل الحصول على الرزق المسالَك الطّيبة واألسـباَب المـأذون فيهـا شـرًعا، حتـى 

اهللا له فيه، هكذا يكون المؤمُن حقا، ال يخدعه المـاُل، وال يكون تناوله لهذا المال بالطريق الذي أِذن 
تغـّره الــدنيا بزخارفهــا، فيوقــع نفــَسه فـي الحــرام، وٕاّنمــا لديــه إيمــاٌن يردُعـه وورٌع يحميــه، إيمــاٌن قــوّي فــي 
قلبــه ال يمِكــن أن تزعزَعــه زخــارف الــّدنيا ولــّذاتها، ولكــن يِقــف موقــَف المــؤمن التقــّي عنــد أي مكــَسٍب 

يــُده، فــإن تكــن تلــك المكاســب مكاســَب طّيبــة مكاســَب َأذن اهللا فيهــا ســلَكها وســار عليهــا، وٕان تكــن ير 
m���������t��s��r���q��p��o��n��m�����t��s��r���q��p��o��n��m�����t��s��r���q��p��o��n��m�����t��s��r���q��p��o��n��m: -تعـالى- كمـا قـالمكاسَب خبيثة ابتعد عنها وتركهـا،

��|��{���z��y��x��w��vu��|��{���z��y��x��w��vu��|��{���z��y��x��w��vu��|��{���z��y��x��w��vullll )١٠٠: المائدة( .  
؛ ألنهـــا الموصـــل الحقيقـــي علـــى ربـــاُح الكثيـــرةولـــو كـــان وراءهـــا األفهـــو ال يغتـــّر بالمكاســـب الخبيثـــِة 

 حـرم عليـه ذلـك، ولعلمـه مـدى خطـورة الوقـوع  -تعـالى-الغواية، فال ينخدع بها المـؤمن، لعلمـه أن اهللا
  .فيهما

ومن هنا يتبين للباحث أن الحرص على المال والجاه سبب رئيس من أسباب الغواية التي تفسد ديـن 
 - تعـالى– المال والجاه أصل حب الدنيا واتباع الهوى، وهذا ما بينـه المرء؛ ألن أصل الحرص على

������m��m��m��m��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��¹:  في قوله �̧�¶��µ���� �́��³���²��±���°�� �̄�®��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��¹���� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±���°�� �̄�®��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��¹���� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±���°�� �̄�®��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º��¹���� �̧�¶��µ���� �́��³���²��±���°�� �̄�®

�����É��È��Ç��Æ��Å���Ä�����É��È��Ç��Æ��Å���Ä�����É��È��Ç��Æ��Å���Ä�����É��È��Ç��Æ��Å���Ällll )٤١ – ٣٧: النازعات(.  

  .يلهثون وراء الفانية أن يجعلنا من طالب الباقية وأال يجعلنا ممن - تعالى–نسأل اهللا 
  .التبرج وكشف العورات: المطلب الخامس

 تباع شريعة وا والهدايه بها على عباده هي نعمه اإلسالم من أعظم نعم اهللا تعالى التي امتن
ام، وذلك لما تضمنته هذه الـشريعة الغـراء مـن الخيـر والـسعادة فـي الـدنيا والفـوز والنجـاة فـي نخير األ

  . وسار على نهجها القويماآلخرة لمن تمسك بها
 اهللا هة وصــيانتها، ونهــى عــن التبــرج الــذي ذمــألمحافظــة علــى كرامــة المــر لولقــد جــاء اإلســالم 

��m��m��m��m��j��i��h��g���f��j��i��h��g���f��j��i��h��g���f��j��i��h��g���f:  في الجاهلية، لكونه من أسباب فتنة النساء، كما قال سبحانه وتعالى

m��l��km��l��km��l��km��l��kllll )روج ونهى عن كـشف العـورات، وأمـر بغـض البـصر وحفـظ الفـ، )٣٣: األحزاب

                                                 

ما ُيَحَذُر من زهرة الـدنيا والتنـافس فيهـا، رقـم الحـديث : الرقائق، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب  )1(
 ).١١٧٤( ، ص)٦٤٢٥(
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�m�m�m�m��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n: كما فـي قولـه تعـالى
~~~~�_���_���_���_�� ��l��k����j��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��l��k����j��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��l��k����j��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��l��k����j��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`
mmmmNNNN..l )٣١-٣٠: النور(.  
  :اتعريف التبرج لغة واصطالحً : الً أو 
ما البــــروز أحـــده: مــــن بـــرج، فالبـــاء والـــراء والجـــيم أصـــالن) التبـــرج(أصـــل كلمـــة : التبـــرج لغـــة -١

، فمــن األول البــرج وهــو ســعة العــين فــي شــدة ســواد ســوادها، وشــدة والملجــأوالظهــور، واآلخــر الــوزر 
  .)١( وهو إظهار المرأة محاسنهابياض بياضها ومنه التبرج

  .)٢("هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال األجانب" :االتبرج اصطالحً -٢
  :مظاهر التبرج وكشف العورات: اثانيً 

للتبرج وكشف العورات مظـاهر متعـددة سـواء فـي الجاهليـة أو مـا بعـده وسـيذكرها الباحـث علـى شـكل 
  :نقاط
  .تكشف المرأة في الجاهلية وعرض نفسها على الرجال وطوافها بالبيت عريانة: أوالً 

  . وضع الخلخال في أقدام المرأة حتى تلفت األنظار نحو زينتها: ثانياً 
  .بس الرقيقة والشفافة التي ُتظهر شيئًا من جسدها لبس المرأة المال: ثالثاً 
  .استعمال المرأة الطالء والمساحيق واألصبغة لتخرج بعد ذلك على الناس بفتنتها: رابعاً 

  .التكشف  عن ما يسمى بالكوافير واألخطر عندما يكون العاملون فيه من الرجال: خامساً 
  .اإلسراف والمبالغة في الزينة: سادساً 

  .واالستقصاء منها بعض األمثلة ال على سبيل الحصر ذكر الباحثلتبرج كثيرة ومظاهر ا
  :أبرز األسباب المؤدية إلى التبرج وكشف العورات: اثالثً 

 عمياء، ولقد حل هذا الداء في معظم بالد المسلمين، ومصيبةة داء خطير بل إن تبرج المرأ
، وأدى ذلــك إلــى انتــشار )٣(ات عاريــات حيــث تــرى النــساء فــي الطرقــات وفــي الميــادين العامــة كاســي

  : أذكر أهمها وهذا الداء لم يأت من فراغ وٕانما كان له أسبابٌ ،الفساد بين الجنسين
  : المرأةفيهاهشاشة البيئة التربوية التي نشأت  -١

 على ذلك فإنها ت، فإن المرأة إذا نشأت وترعرعاً ، والستر عرفاً عادة والحشمة تقاليدإذا كان الحجاب 
 غـرس الً د تتحلل من حيائهـا فـي أي وقـت متـى أتـيح لهـا ذلـك، أمـا عنـدما يكـون الـدين والحيـاء أصـق

                                                 

 ).١/٢٣٨(البن زكريا : معجم مقاييس اللغة   )1(

 ).٢/١٨٠(سيد سابق : فقه السنة  )2(
 ).٧٣(البن الخطيب ص:  العصورالمرأة في شتى: انظر  )3(
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 واالســتجابة لــشرعة ولــيس -وجــل عز –فــي القلــب منــذ نعومــة األظفــار فإنــه يحــصل التــسليم ألمــر اهللا 
  .للعادات وال للتقاليد

٣ -  ضعف اإليمان وعدم استشعار الخوف من اهللا عز وجل:  
 وفق ماجاء  عن اهللا )١( بالجوارحالً  باللسان وعما بالقلب وٕاقرارً ا البد أن يكون اعتقادً إن اإليمان

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فـال بـد وأن يوافـق العمـل متابعـة مـا صـدر عـن اهللا  ،�--ورسوله
، وجل وعن رسولهعز - �-.  

ة فــــي الطاعــــات واجتنــــاب  بالزيــــادعليــــهفاإليمــــان إذا لــــم يغــــرس فــــي النفــــوس مــــن الــــصغر ويحــــافظ 
ة للمسلم، فيصبح المسلم غير مهتم وال مبـال يالمنكرات، فإنه سيضعف ويؤثر على الشخصية الحقيق

 ستنـسلخ مـن  وهذا بالطبع سـيؤثر علـى المـرأة التـي،بأوامر الشارع الحكيم من حيث األوامر والنواهي
ته وتـــأثيره ببعــده عـــن الــدين فـــال  علـــى وليهــا الــذي فقـــد شخــصيا، وأيــضً عليـــه دينهــا، ألنهــا لـــم تتــربَ 

  .يستطيع مقاومة رغبة المرأة التي تريد التبرج والتكشف
  : التقليد األعمى -٣

ظاهرة اجتماعية نابعة من دوافع نفسية، وسنة مـن سـنن الكـون، فـإن كـان "التقليد عبارة عن 
مـــى فـــي كـــل  أعاتبـــاع الحـــق فحـــسن، وال يجـــوز أن يكـــون تقليـــدً ا بعـــض الخلـــق مـــن هفيمـــا يـــدعو إليـــ

وا أسـماعهم وبـصيرتهم هم فـي الكفـر والعنـاد وصـم ء الكفار حين قلدوا آباوجل  فقد ذم اهللا عز )٢("شيء
: الزخرف(�m�m�m�m���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ìllll:عن سماعهم الحق فقال سبحانه

٢٢.(  
ذا التقليــد الــذي  مــن هــ-�-فــي العــادات والتقاليــد وقــد حــذرتبــاعهم افيــدخل تحــت هــذا تقليــد الكفــار و 
 بذراع، حتى لـو ا وذراعً ا شبرً التتبعن سنن من كان قبلكم شبرً :(-�-يؤدي إلى الغواية والهاوية فقال 

  .)٣(")فمن: قال" يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ : ، قلنا"تبعتموهمادخلوا جحر ضب 
بـل  المـسلمين شـبابض  بعـ، وقد سـلكمن خالل هذا الحديث يتبين لنا خطورة التقليد األعمى للكفار

  مـا يــصدر عــن الموضــة،ِخــرَ آ ويتــابعون،  مــن الكفـارم غيــرهون يقلــدواهــذا المــسلك فأصـبح ؤهمونـسا
عــن طريــق متابعــة الوســائل اإلعالميــة الهابطــة ســواًء الفــضائيات واإلذاعــات والمجــالت وغيرهــا مــن 

ويج البــضاعة الكاســدة الوســائل األخــرى التــي تــساعد علــى إشــاعة الفاحــشة فــي الــذين آمنــوا وعلــى تــر 
حتى لـو أدى هـذا التقليـد للتبـرج والعـري، ومرجـع  بين المسلمين في تقليد واضح للغرب وأهل الكفر، 

                                                 

 ).٣٣١(لطحاوي صا: انظر العقيدة الطحاوية  )1(

 ).٢/٢٤٧ ( عطية صقر:األسرة تحت رعاية اإلسالم  )2(

لتتبعن سنن من كان :"  قول النبي: باباالعتصام بالكتاب والسنة،: اإلمام البخاري في صحيحة، كتابأخرجه   )3(
  ).١٣٢٥(، ص )٧٣٢٠( رقم الحديث،"قبلكم



�#�����א	?Eن�א	-�מא	��������/,ل�א;ول���������������������������������������������������������������/#وמ�א	+وא���و �
 

            
٦٧

ا للجمال وحب جه إلى التقليد طلبً يتبالنقص ف المقلد  من خاللهايشعرذلك إلى األسباب النفسية التي 
   .الظهور

  :دور الشيطان في التبرج وكشف العورات: ارابعً 
 مـــن الوقـــوع فـــي عليـــهمـــن أعظـــم مـــا يكيـــد بـــه الـــشيطان لإلنـــسان كـــشف العـــورات لمـــا يجـــر 

حــشة وفــساد األخــالق وضــياع الحيــاء والحــشمة، فكــاد آلدم وزوجــه باألكــل مــن الــشجرة التــي نهيــا الفا
��°������m�m�m�m:عن األكل منها �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦llll) ٢٠: األعراف.(  

 لهم مـن كيـد هـذا العـدو الـذي فعـل مـع أبـيهم مـا فعـل البني آدم محذرً وقد وجه سبحانه وتعالى النداء 
  .أن ال يفتنهم ويوقعهم في الغواية عن طريق التساهل في كشف العورات

اللباس الذي يواري سوءاتهم ويجمل هيئاتهم وهو :  عليهم بلباسين يستران عوراتهم-تعالى- اهللاوامتن
 ا وباطًنـام، واللبـاس الـذي يـواري سـيئاتهم ويجملهـم ظـاهرً اللباس المحسوس الـذي يلبـسونه علـى أبـدانه

�m�m�m�m��k��j���i��h��g��f��e��d��k��j���i��h��g��f��e��d��k��j���i��h��g��f��e��d��k��j���i��h��g��f��e��d: وهــو لبــاس التقــوى الــذي تتحلــى بــه قلــوبهم، قــال تعــالى
�����������_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml�����������_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml�����������_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml�����������_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml

�����p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a��`�����p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a��`�����p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a��`�����p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a��`��t��s���rq���t��s���rq���t��s���rq���t��s���rq�
��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��ullll )٢٧ – ٢٦: ا+عراف.(  

ومــا حــذر اهللا عبــاده هــذا التحــذير إال ألن الــشيطان ســيعيد علــيهم الَكــرة فيــأمرهم بــالعري وخلــع الــستر 
ولباس الحشمة لما له في ذلك من المآرب الخبيثة، والمطامع الدنيئة، وقد عمل هذه المكيدة مع أهل 

  . ونساءً الً وا بالبيت عراة رجاالجاهلية، فأمرهم أن يطوف
فالتبرج والعـري مـن أسـلحة الـشيطان التـي تـؤدي إلـى الغوايـة والـضالل المبـين وهـذا واضـح فـي اآليـة 

��°��m�m�m�m:الكريمـــــــة �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦llll )فمــــــــاذا كانــــــــت  ،)٢٠: األعـــــــراف
  ).٢٢: األعراف(mmmm...Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËNNNN..llllالنتيجة؟ 

������mmmm��C��B����C��B����C��B����C��B:بالــستر والتحــذير مــن كــل مظــاهر كــشف العــورات، فقــال تعــالى يلــذلك كــان األمــر اإللهــ

��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��D��H�����G��F��E��Dllll.  
يظل الحذر من الشيطان واجب اإلنسان لينجو من وساوسه وغوائله، ويستقيم في حياته ويسعد في و 

  .الدنيا واآلخرة
  :ف العوراتشالنتائج المترتبة على التبرج وك: اخامسً  

 وقـد حـذر سـبحانه  سـبب للـدخول فـي العقوبـة اإللهيـةي كـشف العـورات التبرج والتساهل فنإ
���m�m�m�m . ..���a:  وتعالى المؤمنين من معصيتة ومخالفة أمرة فقال سبحانه وتعالى �̀�_����~��}���a�� �̀�_����~��}���a�� �̀�_����~��}���a�� �̀�_����~��}
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����h��g������f��e��d��c��b����h��g������f��e��d��c��b����h��g������f��e��d��c��b����h��g������f��e��d��c��bllll )وتفـــشي  ثـــم إن التبـــرج يـــؤدي إلـــى تفكـــك األســـر،)٦٣: النـــور 
الخ مــن اإليمـان والحيــاء يــؤدي إلــى التجــرؤ علــى حرمــات  ألن االنــس،المجتمعــات كــذلكفــي  الطـالق

  والعــري  ينـــشر األخــالق الــسيئة بــين الـــشباب ممــا يــؤدي إلــى فـــساد، كمــا إن التبــرج-وجــل عز –اهللا 
 إلـــى شـــيوع الفـــواحش التـــي بـــدورها تنـــشر األمـــراض الفتاكـــة فـــي ا أخالقهـــم، وهـــذا يـــؤدي حتًمـــوانهيـــار

  . إلى غير ذلك من النتائج المدمرةع برمتهتمع المسلم؛ فتقضي على المجتمالمج
  .العوراتاية والعالج من خطر التبرج وكشف سبل الوق

 من أعظم مقاصد هذا الدين، إقامة مجتمـع طـاهر، سـياجه العفـة والطهـر، مجتمـع ال تهـاج 
بــرج  حــرم الت-وجــل عز –ُتــَضيُق فيــه فــرص الغوايــة، واهللا و فيــه الــشهوات وال تثــار فيــه عوامــل الفتنــة، 

 آلدابــه وأخالقــه؛ فــإذا تفـشى التبــرج فــي مجتمــع مــن المجتمعــات كــان اوالعـري حمايــة للمجتمــع وصــونً 
وحتــى ال يتفــشى التبــرج فــي المجتمــع فقــد أنــشأ ،  للمفاســد فيــها ألخــالق هــذا المجتمــع ونــشرً اذلــك هــدمً 

خلـص الباحـث إلـى ومـن خـالل مـا سـبق ي من االنـزالق إلـى أتـون التبـرج والعـري، ا واقيً ااإلسالم حزامً 
ن السبل التيبعض  المجتمع من شر الغوايةُتَحص .  

  .   نشر الوعي الديني بين المسلمين-١
  .متابعة الوالدين ألبنائهم وغرس اإليمان والحشمة في نفوس األبناء -٢
  . عدم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال-٣
  . عدم مصافحة النساء األجنبيات-٤
  .-وجل عز –حرم اهللا  غض البصر عما -٥
  . البعد عن مواطن اختالط الرجال بالنساء -٦
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٧
  .انتقاء الوسائل اإلعالمية الهادفة والبعد عن الهابطة -٨

  .واالنهياروغيرها من السبل األخرى التي تحمي الفرد واألسرة والمجتمع من التفتت 
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  .رك األمر بالمعروف والنهي عن المنكرت: المطلب السادس
  :أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الً أو 

–إن األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر يحتـل مكانـة عظيمـة فـي اإلسـالم، فقـد جعلـه اهللا 
 عز فاألمــة مرهونــة بقيامهــا بواجــب األمــر بــالمعروف  مــن شــروط تحقيــق خيريــة األمــة،ا شــرطً -وجــل 

��m�m�m�m��V��U������T��S��R��Q��P��O��N��V��U������T��S��R��Q��P��O��N��V��U������T��S��R��Q��P��O��N��V��U������T��S��R��Q��P��O��N:يقـــول اهللا تعـــالىن المنكــر، والنهــي عـــ

Y��X���WY��X���WY��X���WY��X���Wllll )رهُ بيده، امن رأى منكم منكرً :(- � -ويقول الرسول، )١١٠: آل عمرانفليَغي 
  .)١()اإليمانفإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

ي عــن المنكــر هــو القطــب األعظــم فــي فــإن األمــر بــالمعروف والنهــ:"يقــول الغزالــي رحمــه اهللا
 وأهمـــل علمـــه وعملـــه ه النبيـــين أجمعـــين، ولـــو طـــوي بـــساطا ابتعـــث اهللا لهـــالمهمـــة التـــيالـــدين، وهـــو 

لتعطلـــت النبـــوة، واضـــمحلت الديانـــة، وفـــشت الـــضاللة، وشـــاعت الجهالـــة، واستـــشرى الفـــساد، واتـــسع 
  .)٢("الخرق، وخربت البالد، وهلك العباد

  :المعروف والنهي عن المنكر من عدة جوانب، منهاوتكمن أهمية األمر ب
ن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الغاية التي بعث اهللا تعالى األنبياء مـن أجلهـا، وكـم  إ-١

��m��m��m��m��n��m��l��n��m��l��n��m��l��n��m��l:  ، وقد قال اهللا تعالى)٣(قتل في سبيل ذلك من نبي وصديق؛ فكانوا أفضل الشهداء
��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��w�����v����u��t��s��r��q���p��o����x����x����x����xllll )٣٣: فصلت.(  

ســائل نــشر الــدين وتبليــغ الرســالة، إذ هــو مــن  إحــدى و داألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يعــ -٢
 والنهي عن الشرك باهللا والكفر ،عليهم الصالة والسالم فاألمر بتوحيد اهللا أمٌر بمعروف مهام األنبياء

��m�m�m�m�g��f���e��d�g��f���e��d�g��f���e��d�g��f���e��d��j��i��h���j��i��h���j��i��h���j��i��h: - � - نبيــه انهــٌي عــن منكــر قــال تعــالى واصــفً 

�t��s���r��q��p��o��n��m���l��k�t��s���r��q��p��o��n��m���l��k�t��s���r��q��p��o��n��m���l��k�t��s���r��q��p��o��n��m���l��kllll)١٥٧: األعراف(،  

العبودية هللا وحده، لما فيها مـن الـدعوة  إلـى عبـادة اهللا تعـالى يحقق الشعيرة تطبيق هذه أن ومنها  -٣
�m�m�m�m��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d: ، يقــول اهللا تعــالىهوالنهـي عــن عبــادة غيـر 

nnnnllll )٣٦: النحل(.  

                                                 

بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان : أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب اإليمان، باب )1(
  ).٤٢(، ص )٧٨(يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث 

  ).٣/٣٠٦(الغزالي :  إحياء علوم الدين )2(
 ).٤/٢٧( رضا يد رشمحمد:  انظر تفسير المنار )3(
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�m�m�m�m��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A من صـفات المـؤمنين وف والنهي عن المنكراألمر بالمعر  -٤

��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D

����Q���P���ON��M����Q���P���ON��M����Q���P���ON��M����Q���P���ON��Mllll����)وتـرك األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن صـفات ) ١١٢: التوبـة ،
�m�m�m�m��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��}���|��{��z��yx��w��v���u��t: المنـافقين فقــال ســبحانه

����ª��©�� �̈���§���¦¥��¤��£��¢¡�����~����ª��©�� �̈���§���¦¥��¤��£��¢¡�����~����ª��©�� �̈���§���¦¥��¤��£��¢¡�����~����ª��©�� �̈���§���¦¥��¤��£��¢¡�����~llll )٦٧: توبةال.(� �� �� �� �

مــان للفــرد والمجتمــع مــن الهــالك؛ ألن المجتمــع  صــمام األاألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر -٥
  .قد توعده اهللا تعالى بالهالك والعقاب في الدنيا واآلخرةالذي تتفشى فيه المنكرات 

  :خطورة ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: اثانيً 
 لمــن تــرك األمــر بــالمعروف والنهــي عــن وجــل مــن اهللا عز تكمــن الخطــورة فــي الوعيــد الــشديد 

ان للغوايــة  إطــار الــسكوت عــن الحــق، وكتمــان الــشهادة، إذ همــا طريقــفــيالمنكــر؛ وألن التــرك يــدخل 
 ســنن اهللا ماضــية فــي تــسليط عقوبتــه علــى المجتمعــات التــي تتــرك هــذه التــي تــؤدي إلــى الهــالك، وٕان

���m�m�m�m���b��a: الــشعيرة الهامــة، وقــد قــال اهللا تعــالى �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y
��t���s��rq��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c��t���s��rq��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c��t���s��rq��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c��t���s��rq��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c

����v��u����v��u����v��u����v��ullll )٧٩ – ٧٨: المائدة.(  
 في الزبور واِإلنجيل على لسان داود وعيسى ابن - تعالى -لعنهم اهللا " :  أي:لوسيقال األ

   )١("ني إسرائيل باهللا أو بأحد من رسلهملعون من يكفر من ب" مريم بأن أنزل في هذين الكتابين 
 من ترك األمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واسـتغنى عـن هـذه الـشعيرة الهامـة،  أنوهذا يدل على

  . اهللاة من رحما ومطرودً ااستحق أن يكون ملعونً 
إســـرائيل ســـببه عـــصيانهم هللا ولرســله، وعـــدوانهم علـــى الـــذين ذلــك اللعـــن للكـــافرين مـــن بنــي و 
ــالعــنهم لــم يكــن اعتباًطــ، و بالقــسط مــن النــاس يــأمرونهم قــوالهم القبيحــة ، وٕانمــا كــان بــسبب أا أو جزاًف

�mmmm��m��l���m��l���m��l���m��l:  عـصيانهم وعـدوانهم بقولـهسبحانه وتعـالىثم فسر ، السيئ، وسلوكهم وأفعالهم المنكرة
��v��u��t���s��rq��p��o��n��v��u��t���s��rq��p��o��n��v��u��t���s��rq��p��o��n��v��u��t���s��rq��p��o��nllll،  ى بعــــــضهم  كــــــانوا ال ينهــــــ: أنهــــــمأي

، بــل كــانوا يــرون المنكــرات ترتكــب فيــسكتون عليهــا تــراح الــسيئات واج،بعــضا عــن اقتــراف المنكــرات

                                                 

  ).٥/٩٥( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )1(
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 لهـم ذمٌ "������������mmmm v��u��t���sv��u��t���sv��u��t���sv��u��t���s����llll:وقولـه ،بدون اسـتنكار مـع قـدرتهم علـى منعهـا قبـل وقوعهـا
  .)١("غهم في المعاصي والمنكرات وتعجب من سوء فعلهمعلى كثرة ولو 

  :ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكرحكم : اثالثً 
مـن الفقهـاء رحمهـم اهللا تعـالى علـى أن تـرك األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن لقد نص عـدد 

، حيـث كبائر الـذنوب، ومـن أولئـك اإلمـام ابـن حجـر الهيثمـي فـي كتابـه الزواجـر عـن اقتـراف الكبـائر
الكبيرة الثالثـة والرابعـة والخامـسة والتـسعون بعـد الثالثمائـة تـرك األمـر بـالمعروف والنهـي عـن  :"يقول

  .)٢("لمنكر مع القدرة بأن أمن على نفسه ونحو ماله ومخالفة القول الفعلا
 -، وقـــد وصـــف اهللاوجـــل جالبـــة لغـــضب اهللا عز وال شـــك أن فعـــل المعاصـــي وخاصـــة كبـــائر الـــذنوب 

ــــال-تعــــالى ــــأمرون بــــالمعروف وينهــــون عــــن المنكــــر، فق ــــأنهم ي �:- تعــــالى- المــــؤمنين والمؤمنــــات ب
mmmm�a�a�a�a����������b���b���b���b����������c�c�c�c��������d��d��d��d������������fe����fe����fe����fe������gggg�����h���h���h���h������������������iiii��������j��j��j��j����������k��k��k��k����������������������NNNN��������.  .llll����������������������������

  ).٧١: التوبة(
   )٣(" بين المؤمنين والمنافقيناجعله اهللا تبارك وتعالى فرقً :"قال القرطبي

  :اآلثار المترتبة على ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ارابعً  
 مــستطير علــى الفــرد  خطــر جــسيم، وشــرعليــهيترتــب إن تــرك األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

  :والمجتمع  في الدنيا واآلخرة، وهذه اآلثار تتمثل في الجوانب اآلتية
 االختالف والتناحر بـين األمـة، فـإذا تُـرك األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، تحـول المجتمـع -١

�m�m�m�m��l���k��j��i���h��g��f��l���k��j��i���h��g��f��l���k��j��i���h��g��f��l���k��j��i���h��g��f :إلـــى فئـــات متنـــاحرة تتنازعهـــا األهـــواء وقـــد قـــال اهللا تعـــالى
����m����m����m����m��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��qp��o��n����~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��qp��o��n����~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��qp��o��n����~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��qp��o��n��

��¥��¤��£��¢���¡���¥��¤��£��¢���¡���¥��¤��£��¢���¡���¥��¤��£��¢���¡�llll )١٠٤: آل عمران(.  
 ا ويـــصبح مريـــضً  اســوداد القلـــب وتنكيـــسه، فكثــرة مـــشاهدة المنكـــرات وعــدم إنكارهـــا، يألفهـــا القلــب-٢

 هي روافي الحديث الذ - � - ال يفرق بين معروف وال منكر إال ما أشرب من هواة وقد قالامنكوسً 
تعرض الفتن علـى القلـوب كالحـصير ( يقول - � - سمعت رسول اهللا: قال -�-حذيفة بن اليمان

 حتـى ، وأي قلـب أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة بيـضاء، فأي قلـب أشـربها نكـت فيـه نكتـة سـوداء،عودا عودا

                                                 

  .)٤/٢٥٠( محمد سيد طنطاوي:التفسير الوسيط للقرآن الكريم )1(
 ).٢/٨٢٩ (الزواجر عن اقتراف الكبائر )2(

 ).٤/٤٧ (الجامع ألحكام القرآن )3(
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 واآلخــر ، فــال تــضره فتنــة مــا دامــت الــسماوات واألرض، علــى أبــيض مثــل الــصفا:تــصير علــى قلبــين
   )١()ه إال ما أشرب من هوا، ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا،ا كالكوز مجخيً ،اسود مربادً أ

��_�������m�m�m�m: وقـــد قـــال اهللا تعـــالى: اهللاة اللعـــن والطـــرد مـــن رحمـــ-٣ �̂�]��\��[������Z��Y��_�� �̂�]��\��[������Z��Y��_�� �̂�]��\��[������Z��Y��_�� �̂�]��\��[������Z��Y
��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`

��p��p��p��pqqqq...����llll )٧٩ – ٧٨: المائدة.(  
مـان للمجتمـع  ذلك أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر صـمام األ: ك والعقاباإليذان بالهال -٤

مــن الهــالك، فــإذا أهملــت هــذه الــشعيرة، ترتــب علــى ذلــك فــشو المنكــرات وكثــرة الخبــث، فــإذا أصــبح 
زينب فعن   للمجتمع؛ استحق حينها العذاب الشامل الذي يحيق بالصالحين والطالحين،االمنكر عنوانً 
َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْيٌل ِلْلَعَرِب  : ( عليها فزًعا يقول  دخل--� أن النبي -ي اهللا عنها رض-بنت جحش

ِمــْن َشــر َقــْد اْقَتــَرَب ُفــِتَح اْلَيــْوَم ِمــْن َرْدِم َيــْأُجوَج َومــْأُجوَج ِمْثــُل َهــَذا َوَحلــَق ِبِإْصــَبِعِه َوِبــالِتي َتِليَهــا َفَقاَلــْت 
اِلُحوَن َقالَ َيا َرُسوَل اللِه َزْيَنُب َفُقْلُت  ٢() َنَعْم ِإَذا َكُثَر اْلَخَبثُ َأَنْهِلُك َوِفيَنا الص(.  

ــــاء وصــــف الخيريــــة عــــن هــــذه األمــــة، ألن الخيريــــة مقرونــــة بــــثالث شــــروط وهــــي ا-٥ األمــــر : نتف
��m�m�m�m��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N��R��Q��P��O��N:بـــالمعروف، والنهـــي عـــن المنكـــر، واإليمـــان بـــاهللا وقـــد قـــال اهللا تعـــالى

T��ST��ST��ST��SY��X���W��V��U������Y��X���W��V��U������Y��X���W��V��U������Y��X���W��V��U������llll )١١٠: آل عمران.(  
  .إلى غير ذلك من اآلثار الوخيمة المترتبة على ترك هذه الشعيرة الهامة

  :انتكاس الفطرة: المطلب السابع
 االخلق على الفطـرة، وأمـرهم بتعظيمهـا، وحـذر عبـاده مـن إفـسادها وتغييرهـا، مبيًنـ  تعالىلقد خلق اهللا

 لجميــع مــا يحتاجــه البــشر فــي أمــر ا قيًمــان الــذي ارتــضاه، وجعلــه مــستقيمً تباعهــا هــو ســلوك للــديا أن 
����m��m��m��m��µ: دينهم ودنياهم، قال تعالى �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤��µ �́���³��²��±��° �̄�®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤

¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶��������������¾��½��¾��½��¾��½��¾��½llll)٣٠: الروم.(  

                                                 

 وسيعود غريبا، وأنه يأرز ابيان أن اإلسالم بدأ غريبً : باباإليمان، : أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )1(
 ).٧١(، ص)١٤٤(بين المسجدين، رقم الحديث 

،  )٣٣٤٥( قصة يأجوج ومأجوج، رقم الحديث : األنبياء، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب  )2(
  ).٦١٢( ص



�#�����א	?Eن�א	-�מא	��������/,ل�א;ول���������������������������������������������������������������/#وמ�א	+وא���و �
 

            
٧٣

-� - النبـيل قـابذلك، فبينت أنهم على دين الفطرة منذ والدتهـم، وقـدوجاءت السنة النبوية 
ـَساِنهِ ،ُكـل َمْولُــوٍد ُيولَـُد َعَلــى اْلِفْطـَرةِ (: َراِنِه َأْو ُيَمج َدانِـِه َأْو ُيَنــص َكَمثَــِل اْلَبِهيَمـِة تُْنــَتُج اْلَبِهيَمــةَ ، َفــَأَبَواُه ُيَهو  

  .)١() َهْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاءَ ،َجْمَعاءْ 
 لما ، التي خلق عليهاو ترك مع فطرته األصلية على أن المولود ل-�-وهذا دليل واضح من النبي 

،  علــى الــدين الباطــل ألســباب خارجيــةوأنــه إنمــا يقــدم والفاســدة، لــةكــان علــى شــيء مــن األديــان الباط
  .)٢(التي يتلقاها المولود من البيئة الخارجيةوهي سعي األبوين في ذلك وحصول األغراض الفاسدة 

  :مفهوم الفطرة: الً أو 
 تعاريف لمفهوم الفطرة ومعظمها تدور في فلك واحد، وهو األصـل والمنـشأ ذكر العلماء عدة

  .عليهالذي خلقت وأنشأت 
  .)٣("الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين" :قال الجرجاني

  .)٤("هي ما ركب اهللا في اإلنسان من قوته على معرفة اإليمانفطرة اهللا " :قال الراغب
 فـي تفـسير هـذه اللفظـة أي الفطـرة أنهـا الخلقـة والهيئـة التـي فـي والـذي يعتمـد عليـه": قال ابن عطيةو 

 ويــستدل بهــا علــى ربــه ويعــرف ،َئــة ألن يميــز بهــا مــصنوعات اهللاي َدة وُمهَ إلنــسان التــي هــي ُمعــنفــس ا
  .)٥("شرائعه

  .)٦("الفطرة هي النظام الذي أوجده اهللا في كل مخلوق : "وقال ابن عاشور
   .)٧(" الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحةاالعتقادات السالمة من هي: " وأما عند ابن تيمية

هـو أن الفطـرة هـي الخلقـة والجبلـة التـي :  أن جميع التعاريف السابقة تدور حول معنى واحـدلحقيقةوا
أن مـا يحـدث للفطــرة مـن انتكـاس وفــساد ، و أودعهـا سـبحانه وتعـالى فــي نفـس اإلنـسان لقبــول ديـن اهللا

  .تيجة للمؤثرات الخارجية التي يتلقاها المولود منذ نشأته األولىونكوص ما هو إال ن
  

                                                 

، )١٣٨٣( ما قيل في أوالد المشركين، رقم الحديث :الجنائز، باب:  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب )1(
معنى : القدر، باب: ، وفي صحيح اإلمام مسلم، كتاب)٦٥٩٩)(٤٧٧٥)(١٣٥٩)(١٣٥٨(، طرفه في )٢٥٦(ص

 ).١٠٢٥(ص ) ٢٦٥٨(كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم الحديث 
  ).٣/٢٤٦ (الرازي: مفاتيح الغيب:  انظر)2(
 ).٢١٥(ص التعريفات  )3(

 ).٢/١٩٨ (مفردات ألفاظ القرآن )4(
 ).٤/٣٣٦ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )5(

 ).١١/٧١(التحرير والتنوير   )6(

  ).٤/٢٤٥ ( الفتاوى  )7(
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  :أسباب انتكاس وفساد الفطرة: اثانيً 
 مائلـة عـن الـشرك والكفـر إلـى التوحيـد، إن الفطرة تبدأ سليمة نقية على ما خلقهـا اهللا تعـالى،

وب وال تنتهــي إال  وعلــى أال تطمــئن القلــ، وتعظيمــه اهللا تعــالى فطــر الخلــق علــى معرفتــه وتوحيــدهألن
  .)١( شأنه جل هإلي

 :فقـال فـي كيفيـة انحرافهـا -� -ولكن قد يطرأ عليها ما يغيرها ويفـسدها ومـن ذلـك مـا بينـه 
َداِنـــِه َأْو ُيَنـــ( ـــَساِنهِ ، َفـــَأَبَواُه ُيَهو َراِنِه َأْو ُيَمج وٕانـــي خلقـــت .. .: (-� -خـــر، قـــال آ، وفـــي حـــديث )٢()ص

ــيهم مــا أحللــت لهــم، عبــادي حنفــاء كلهــم، وٕانهــم  أتــتهم الــشياطين فاجتــالتهم عــن ديــنهم، وحرمــت عل
 ٣(...)ابه سلطانً ل وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنز(.  

الـــذي يــــودي فهـــذه التغيـــرات تـــؤدي إلـــى فـــساد وانحطـــاط الفطـــرة وســـلوكها مـــسلك الغوايـــة والـــضالل 
  . بصاحبها نحو الهالك

  :منها فساد وانحراف الفطرة نحو الغواية ؤدي إلىمجموعه من األسباب التي ت ذكر العلماءوقد 
  . عن الفضيلة لتلك العاهةامنحرفً خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده فينشأ : الً أو 

اكتــساب َرذائــل مــن األخــالق مــن مخترعــات قــواه الــشهوية والغــضبية ومــن تقليــد غيــره بداعيــة : اثانًيــ
 :، وهو ما أشار إلية سبحانه وتعـالى فـي قولـهها ويدعو إليهااستحسان ما في غيره من مفاسد يخترع

��m��m��m��m����U��T��S��R��Q��P��O���N��M���L��K����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����U��T��S��R��Q��P��O���N��M���L��K����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����U��T��S��R��Q��P��O���N��M���L��K����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����U��T��S��R��Q��P��O���N��M���L��K����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A�l�l�l�l 
  .)٢٣: الزخرف(

خواطر خيالّية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات واإلفراط في حـب الـذات أو : اثالثً 
  .ه النفس فيفكر صاحبها في تحقيقها توسوس ب ممااآلخرينفي كراهية 

 أو تكميليــة ويجــدها مالئمــة لــه أو لذيــذة عنــده حاجيــهصــدور أفعــال تــصدر مــن الفــرد بــدواع : ارابًعــ
 ألن العادة إذا صادفت سـذاجة ،فيالزمها حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة

   .اطبعً من العقل غير بصيرة بالنواهي رسخت فصارت 
ما يزينه لها شياطين الجن واإلنس مما يخالفها ويضادها، وهو أمر شـامل للـشرك الـذي هـو : اخامسً 

أكبــر الكبــائر، إلــى المعاصــي الكبــائر والــصغائر ومــا هــو أقــل مــن ذلــك مــن التــأخير عــن المنــدوبات، 
  .والتكامل في المستويات

                                                 

 .)٤/٢٤٥(ابن تيمية ): الفتاوى: (انظر )1(

 .)١٥( ص سبق تخريجه )2(

الصفات التي يعرف بها في الدنيا :الجنة وصفه نعيمها وأهلها، باب: ي صحيحة، كتاب رواه اإلمام مسلم ف )3(
 ).١٠٩٨(ص ) ٢٨٦٥(أهل الجنة وأهل النار رقم الحديث 
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والطبـاع اآلدميـة علـى مـا تقتـضيه الـشريعة الهوى الـذي يتـضمن تقـديم مـا تميـل إليـة النفـوس : اسادسً 
��m��m��m��m��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A:  من األوامر والنواهي، قال تعالى

��Y���X��WV��U��T��S��R��Q��P��Y���X��WV��U��T��S��R��Q��P��Y���X��WV��U��T��S��R��Q��P��Y���X��WV��U��T��S��R��Q��Pllll )١()٢٣: الجاثية(.  
ــأَ (: -� -التنــشئة الفاســدة مــن ِقبــل الوالــدين وهــي المــشار إليهــا فــي حــديث المــصطفى: اســابعً  َبَواُه َف

َساِنهِ  َراِنِه َأْو ُيَمج َداِنِه َأْو ُيَنص ٢()ُيَهو(.  
فهــذه األســباب وغيرهــا هــي التــي تــؤثر علــى الفطــرة الــسليمة، فهــي كــاألمراض التــي تعتــري 
األبــدان، ويمكــن عالجهــا بمــا يناســبها مــن األدويــة التــي تزيلهــا، وترجــع البــدن إلــى حالتــه األولــى مــن 

بالنسبة للنفس اإلنسانية، فهي تعالج بالوحي الرباني الذي يرجع إليها اعتدالها االعتدال واألمر نفسه 
  .)٣(فائها وكمالها الفطري وصَ 

  :مظاهر االنتكاس للفطرة
  :  منها على سبيل العد ال الحصريذكر الباحثإن مظاهر انتكاس الفطرة كثيرة 

  . إلى درجة البهيميةالً نسانية ونزو  ألنه يتنافى مع الفطرة السليمة والمروءة اإل زنا المحارم،-١
  . اللواط والسحاق-٢
  . ومعاشرة البهائم العري-٣
   . إتيان المرأة في دبرها-٤
  . تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال-٥
  .المجاهرة بالمعاصي-٦
  . سن قوانين غربية تبيح زواج الرجال من الرجال-٧
  . الرجال بالرجال زواج المرأة من الكالب وهذا أدنى من زواج-٨
  . زواج النساء من النساء-٩

وغيرهــا مــن المظــاهر التــي أصــبحت فــي المجتمعــات الغربيــة الكــافرة عــادات ال يمكــن الفكــاك منهــا 
لدرجة تقنينها وتشريعها من السلطات الرسمية، وهنا مكمن الخطـر مـن حيـث انتظـار العقـاب اإللهـي 

  .دوما قوم لوط عنهم ببعيللذين انتكست فطرتهم، 
  

                                                 

: )منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد(، و)٢/٢٤٦(ابن عاشور : )التحرير والتنوير: ( انظر )1(
 ).١/٣٠٦(إبراهيم البريكان 

 .)١٦( ص سبق تخريجه )2(

 ).٣/٣٠٦(ابن تيمية : انظر درء تعارض العقل والنقل  )3(
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  :غياب الوعي الديني في المجتمعات: المطلب الثامن
   :مفهوم الوعي: الً أو 
 وَأْوعـاه َحِفَظـه ا وَعـى الـشيء والحـديث َيِعيـه َوْعًيـ، ِحْفظ القلِب الشيءَ ):"الَوْعيُ : ( المعنى اللغوي-١

  .)١(" َأي َأْحَفُظ وَأْفَهمُ ،وَفِهَمه وَقِبَله فهو واٍع وفالن َأْوَعى من فالن
  .)٢("اإلدراك العقلي الواضح لمتطلبات العمل الناجح هو":  للوعيالمعنى االصطالحي -٢

 أي عمــل يقــوم بــه اإلنــسان البــد لــه مــن إدراك، وهــذا اإلدراك هــو مــن هــذا التعريــف يــرى الباحــث أن
  .الوعي، فالوعي حاله يتطلبها الجميع

  :لمجتمع في اأهمية الوعي الديني: اثانيً 
 فــي نهـوض المجتمـع بـل وحفظـه مــن الـسقوط فـي الغوايـة،  فالعبــد هميـة بالغـةإن للـوعي الـديني أ-١

 علـى الواقـع، سيـسقط )مـن الكتـاب والـسنة(الذي ال يدرك المعنى الحقيقي لتطبيق النـصوص الـشرعية
عن الواقع، فمـا وجـدت النـصوص الـشرعية إال مـن غواية فالنصوص ليست جامدة مجردة ك الفي َشرَ 

  .عأجل تطبيقها في الواق
الوعي الديني يعطي اإلسالم صورته الحقيقية المشرقة التي شابها الكثير من التعتيم بسبب عدم  -٢

  .ا حقيقيً ا معرفيً اإدراك الدين إدراكً 
 اهللا رضـيلم يعلـم الـصحابة  -�- بالوعي الديني عند الصحابة الكرام فالنبي-�- اهتمام النبي-٣

 يقـول ابـن مـسعود  وفـي ذلـكها وٕاسـقاطها علـى الواقـع،عنهم حفظ النصوص فقط، وٕانما فهمها وٕادراك
  .)٣("ما كنا نحفظ إال الخمس والعشر آيات ال نتجاوزها حتى نعمل بها: "رضي اهللا عنه

 على حقيقتها، وأبرز مثـال علـى ها وال يدركونالنصوص على الذين ال يفقهون -�- إنكار النبي-٤
خــر آيــأتي فــي (: -�-ى الــصحيح للقــرآن كمــا قــال  فهمهــم، فلــم يــدركوا المعنــأنكــرذلــك الخــوارج فقــد 

الزمان قوم، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خير البرية، يمرقون من اإلسالم كما يمـرق 
  .)٤(...)السهم من الرمية، ال يجاوز إيمانهم حناجرهم

  
  
  

                                                 

  ).١٥/٣٩٦(ابن منظور :  لسان العرب )1(
 ).مفاهيم تحت المجهر(جميل اللويحق : محاضرات الدكتور  )2(

 ).١/٢٢٠(إبراهيم خليفة : دراسات في مناهج المفسرين: انظر  )3(
، )٣٦١١(عالمات النبوة في اإلسالم، رقم الحديث : المناقب، باب:  صحيحة، كتابأخرجه اإلمام البخاري في  )4(

 ).٥٨٥(ص
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  :تفاوت الناس في درجة الوعي: اثالثً 
م بعـض العبـاد رِ ْكـ يُ -وجـل عز –ى درجه متفاوتة، فاهللا ال شك أن الوعي الديني بين العباد عل

��m�m�m�m��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S: بما ال يكرم به اآلخرين، كما قال اهللا تعالى
���i��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���i��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���i��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���i��h���g��f��ed��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]llll )٣٢: فاطر(  

اها على سائر األمم، ، التي اصطف-�- منه ألمته اأن اهللا تعالى جعل القرآن الكريم ميراثً : والمعنى
ــــه، وتعمــــل بــــأوامره اً وجعلهــــا أمــــه وســــط ــــه، وتــــسترشد بتوجيهات ، وأورثهــــا هــــذا الكتــــاب لتنتفــــع بهدايت

  .)١(.ونواهيه
ثم جعل سبحانه وتعالى العباد القائمين بالكتاب العظيم حسب درجـة الـوعي واإلدراك الـديني 

 ،رط فـي بعـض الواجبـات المرتكـب لـبعض المحرمـاتَفِمـْنُهْم ظـاِلٌم ِلَنْفـِسِه وهـو المفـ: على ثالثة أقـسام
، ويفعـل بعـض للمحرمـات وقـد يتـرك بعـض المـستحباتَوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد وهو المـؤدى للواجبـات التـارك 

  .)٢(ِمْنُهْم ساِبٌق ِباْلَخْيراِت ِبِإْذِن اللِه وهو الفاعل للواجبات والمستحباتوَ ، المكروهات
  :ينيسبل تنمية الوعي الد: ارابعً 
  :تى ال ينزلق المجتمع إلى الغواية، منهاعملية الوعي الديني تتطلب لوازم البد منها حإن 

الشعور الداخلي لإلنسان، فعندما يدرك اإلنـسان أنـه بحاجـة إلـى الـوعي، فإنـه سـيوجه نفـسه فـي : الً أو 
�¡��¢������£��¤���¡��¢������£��¤���¡��¢������£��¤���¡��¢������£��¤���|����{��~������|����{��~������|����{��~������|����{��~�����...mmmm: هذا االتجاه، وهو أول المحركات نحو الوعي، قال اهللا تعالى

¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥NNNN..llll )١١: الرعد(.  
فقناعة اإلنسان لهذه الحاجة هي أول بواعث بناء الوعي، فال يمكن أن يمنح الوعي من الخارج مالم 

  .تكن هناك دوافع داخلية
 بأســـراره ومقاصـــده وعظمتـــه وجـــل  العلـــم، والمقـــصود بـــالعلم هنـــا إدراك الــشيء كمـــا أراده اهللا عز :اثانًيــ

به، وأول مـن لهـم األهميـة هنـا هـم العلمـاء والـدعاة وطـالب العلـم الـشرعي، ألن هـؤالء هـم وبكل جوان
  .من سيوجه المجتمع نحو الوعي الديني السليم، وعليهم اإللمام بكل مقاصد الشريعة

ـــ ـــدين، وغـــرس : اثالًث أصـــول اإليمـــان فـــي نفـــوس األبنـــاء منـــذ نـــشأتهم التثقيـــف األســـري وتوعيـــة الوال
  .الشريعة الغراءوتعليمهم مبادئ 

                                                 

  ).١١/٣٤٨(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم(:  انظر )1(
 ).١١/٣٢٢(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(: انظر  )2(
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، فهو جزء من مكونـات المسجد، له الدور الكبير والفعال في غرس الوعي الديني في المجتمع: ارابعً 
المــسلم، فمــن خاللــه يــؤدي المجتمــع اإلســالمي رســالته فــي الحيــاة، وعــن طريقــه يــتم االنطــالق نحــو 

  .، وعبره يتمكن المصلحون من توجيه الناس وٕاصالح أفكارهماإلصالح
جل طاقتهم في وسائل إعالمهم إلبعـاد الـشباب عـن وا ر وسائل اإلعالم، فأعداء اإلسالم سخ: اخامسً 

تنمية الوعي الديني في  له دور فعال في الدين وتوجيههم نحو االنحالل الُخُلقي، فاإلعالم اإلسالمي
  .المجتمع

تنقــذ المجتمــع مــن إلــى غيــر ذلــك مــن وســائل تنميــة الــوعي الــديني فــي المجتمعــات اإلســالمية التــي 
  .)١(السقوط إلى الهاوية

  :اآلثار المترتبة على وجود الوعي الديني في المجتمعات: اخامسً 
إن الوعي الديني في المجتمع له األثر البالغ في حماية المجتمـع مـن الـسقوط فـي الرذائـل والمنكـرات 

الــديني فــي المجتمــع؛  ووجــود الــوعي واالنجــراف،وهــو بمثابــة صــمام اآلمــان للمجتمــع مــن االنحــراف 
– قــال اهللا ، فــي الــدنيا واآلخــرةعليــهورحماتــه يرفــع العقــاب الربــاني عنــه، بــل ويغــدق ســبحانه بركاتــه 

���������������������������m�m�m�mN��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���AN��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���AN��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���AN��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���A���������Q��P���Q��P���Q��P���Q��P: -تعـــــــالى
RRRRllll  )٩٦: عرافاأل.(  

 الـسنة أنـه لـو آمـن أهـل القـرى  فـي عبـاده، وتلـكه مـن سـنن عـن سـنةٍ  منه سـبحانه وتعـالىهذا إخبارو 
كأهــل مكــة وغيــرهم بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر، واتقــوا مــا نهــى الّلــه عنــه وحرمــه مــن 

الخيـــرات الكثيـــرة مـــن الـــسماء الـــشرك والفـــساد فـــي األرض بارتكـــاب الفـــواحش واآلثـــام، ألنـــزل علـــيهم 
تاهم من العلوم والمعـارف واإللهامـات ، وأخرج لهم خير األرض من نبات ومعادن وكنوز، وآركالمط

  .(2)الرّبانية لفهم سنن الكون
 هإذ بغياب ؛بجميع أصنافها والموبقات وغياب الوعي الديني في المجتمع كفيل بانتشار المنكرات

.يغيب الوازع الديني الذي يمنع انتشارها

                                                 

 ). ٦٠(يلم عبد العزيز محمد اللم: )رسالة المسجد في اإلسالم (:انظر  )1(

 ).٩/١٨(لزحيلي ا: )التفسير المنير: (انظر  )2(
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  الفصل الثاني
  الشيطان وأساليبه في الغواية

  :ويشتمل على مبحثين
  .أساليب الشيطان مع الكافرين: ث األولالمبح

  :وفيه ثالثة مطالب
  .اإلحتناك: المطلب األول
  .االستحواذ: المطلب الثاني
  .األزّ : المطلب الثالث
  .أساليب الشيطان مع المؤمنين: المبحث الثاني

  :وفيه تسعة مطالب
  .الوسوسة: المطلب األول
  .النزع: المطلب الثاني
  .لشيطان لهمتزالل ااس: المطلب الثالث
  .اإلضالل: المطلب الرابع

  .التسويل: المطلب الخامس
  .اإلمالء: المطلب السادس

  .التحريش بين المسلمين: المطلب السابع
  .التخويف: المطلب الثامن
  .التزيين: المطلب التاسع
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  الفصل الثاني
  الشيطان وأساليبه في الغواية

 عداوتهم لإلنسان، وقد أطال القرآن الكريم تحـذيرنا مـن ن من الشياطين، وبي -وجل عز –لقد حذر اهللا 
�m�m�m�m��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z :الــشيطان ومــن فتنتــه ومهارتــه فــي اإلغــواء، ودأبــه وحرصــه علــى ذلــك، قــال تعــالى

��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~���}��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~���}��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~���}��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~���}
����y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o����y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o����y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o����y��x��w��v��u��t��s���rq������p��ollll )٢٧: األعراف(.  

  ه اآلية الكريمة يحذر المولى سبحانه وتعالى بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعلففي هذ
، ام فيهه، ويرغبهام المعاصي، ويدعوكم إليه بأن يزين ل�m�m�m�m~���}��|��{��z~���}��|��{��z~���}��|��{��z~���}��|��{��zllll:  بأبيهم

��m�m�m�m� c��b��aفتنقادون له فيغويكم ويضلكم �̀��_c��b��a�� �̀��_c��b��a�� �̀��_c��b��a�� �̀��_llll�������� أي كما أنزلهما من الجنة، فيريد الشيطان
ك، والــشيطان يــستخدم شــتى الوســائل واألســاليب حتــى يفتــنكم، فعلــيكم أن تحــذروه، أن يفعــل بكــم كــذل

�mmmm��t��s���rq������p��o��n���t��s���rq������p��o��n���t��s���rq������p��o��n���t��s���rq������p��o��n  من شـياطين الجـن mmmmm���l��k���m���l��k���m���l��k���m���l��k���llll ؛ ألنها شتى أساليبهوأن تحذرو 
y��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��ullll١( فترك اإليمان هو الموجب لعقد الوالية بين اإلنسان والشيطان(.  

 إال اإلغــواء واإلضــالل واإلفــساد، الجنــة وٕالــى يــوم القيامــة لــيس لــه عمــل فالــشيطان منــذ أن ُطــرد مــن 
، وهـذا  مـع الكـافرين ومـع المـؤمنين في ذلك طرق وأساليب ولكـن هـذه األسـاليب تنوعـت واختلفـتوله

- �- َقاَل َرُسوُل اللـِه : َقالَ - رضي اهللا عنه -َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري   فعن -�-ما أشار إلية النبي 
ِتَك َوَجَالِلَك :ِإن ِإْبِليَس َقاَل ِلَربهِ ( : ـهُ ، َال َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني آَدَم َمـا َداَمـْت اْألَْرَواُح ِفـيِهْم ،  ِبِعزَفَقـاَل الل: 

  .)٢()َفِبِعزِتي َوَجَالِلي َال َأْبَرُح َأْغِفُر َلُهْم َما اْسَتْغَفُروِني
  .ثين القادمين في المبحسيفصله الباحثوهذا ما 

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ). ٢٨٦(السعدي : )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(: انظر  )1(
 .، صححه األلباني)١٧/٣٤٤(، ص )١١٢٤٤( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث )2(



������א	+وא��/,ل�א	�3(���������������������������������������������������א	����	���������������������������������������א	�6ط�ن�و �
 

            
٨٤

  
  .أساليب الشيطان مع الكافرين: المبحث األول

  
  :وفيه ثالثة مطالب

  
  .اإلحتناك: المطلب األول

  
  .االستحواذ: المطلب الثاني

  
  .األزّ : المطلب الثالث
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  :أساليب الشيطان مع الكافرين: المبحث األول
  .اإلحتناك: المطلب األول

  صطالحاً  لغة وامفهوم اإلحتناك
،  أقــصى فمــه أيَحَنــُك اإلنــسانوهــو  مــشتقه مــن الحنــك: أصــل مــادة اإلحتنــاك:  اإلحتنــاك لغــة-أوالً 

 وال يـذر، وحنـك الرجـل ى فـال يبقـالً  مـستأصالً يقال حنك الجراد الزرع إذا أكله والجراد يأكل بحنكة أكـ
 الــذي يجبــر الدابــة علــى  فــي حنكهــا األســفل ليقودهــا كيــف شـاء فهــو شــبيه باللجــامالً دابتـه إذا شــد حــب

وهـذا ال يكـون إال  ، فهو يستطيع بهذا اللجام أن يـسيطر علـى الدابـة سـيطرة كاملـة،طاعة من يقودها
ـــد مـــشركً  ـــشرك وحـــده الـــذي يجعـــل الـــشيطان يـــسيطراإذا صـــار العب ـــى اإلنـــسان،  مـــن خاللـــه، وال  عل

 فيجلبــه إلــى مــراده مــن ؛بــة بالكامــل فهــو يحتنكــه كأنــه داالــشيطان إذا ســقط اإلنــسان فــي يــد وبالتــالي
  ).٥٥: األنفال(�m�m�m�m��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j���s��r��q�����s��r��q�����s��r��q�����s��r��q��llll : قال تعالى،)١(اإلفساد واإلغواء

mmmm�������n���n���n���n: اختلــف المفــسرون فــي المــراد باإلحتنــاك فــي قولــه تعــالى:  اإلحتنــاك اصــطالحاً -ثانيــاً 

oooo����llllعلى قولين اثنين��������.  
ين عليهم وألستأصلنهم باإلغواء واإلضالل، ستولأي أل��������mmmm����o���no���no���no���n����llll: أن المراد لقوله: األول

  .)٢(  إذا أكله:وهذا القول مأخوذ من كالم العرب، احتنك الجراد ما على األرض
إذا :  مــأخوذ مــن كــالم العــرب، احتنكــت الفــرسا إلــى مــا أشــاء، وهــذا القــول أيــضً مأي ألقــودنه: الثــاني

  .)٣( جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت
  :الرأي الراجح

  .)٤( ن خــالل النظــر والتأمــل فــي المعــاجم اللغويــة تبــين للباحــث أن المعنيــين صــحيحان ومتقاربــانمــ
 هو األرجح واأللصق بالمعنى اللغوي ويتناسب مع ما أراده إبليس لبني آدم من :ولكن المعنى الثاني

                                                 

 ).١/٤٧٣٩ (األزهري: )ب اللغةتهذي(، و)١٠/٤١٦(ابن منظور : )لسان العرب(:  انظر )1(
، )٣/٥٠(ابـن كثيـر : )تفسير القرآن العظيم(، و)١٥/١٠٧(الطبري : )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(: انظر )2(

 . وغيرهم من المفسرين
لشنقيطي ا :)أضواء البيان(، و)١٣٨( صمكي بن أبي طالب): تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي(: انظر  )3(
)٣/١٦٧.( 

ــــــاييس اللغــــــة(، و)حنــــــك( مــــــادة )٤١٧-٤١٦-١٠( ابــــــن منظــــــور:)لــــــسان العــــــرب(: انظــــــر )4( ابــــــن : )معجــــــم مق
 ،)٢/٣١٩(لــــسمرقنديا): بحــــر العلــــوم(و:  انظــــر، وقــــد فــــسر كثيــــر مــــن المفــــسرين اآليــــة بــــالمعنيين،)٢/٨٩(منظــــور

 أبـو :)"إرشاد العقل الـسليم( و،)١٠/٢٨٧(لقرطبي ا :)الجامع ألحكام القرآن(، و)١٠/٨٤(لرازي ا :)التفسير الكبير(و
 . من المفسرين وغيرهم)٤/٢١١(السعود 
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�m�m�m�m��t��s��r���q��p��o��n��m��t��s��r���q��p��o��n��m��t��s��r���q��p��o��n��m��t��s��r���q��p��o��n��m :ك، قال اهللا تعالىاإلغواء والضالل المفضي إلى الهال

��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��ullll )١٧ – ١٦: األعراف.(  
كمـا   عـن الهدايـة، ويـصبح ألعوبـة فـي يـدهيـضله ويـصده إذا أطاع الشيطان واتبعه فإنـه اإلنسانفإن 

mmmm...��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p: بــــين ســــبحانه فقــــال

�̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡�������~�̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡�������~�̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡�������~�̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡�������~llll )٧١: ألنعاما(.  
إن مثل من يكفر باهللا بعد إيمانه كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريـق ": الطبريقال 

 ائتنـا: ريـق فجعلـوا يدعونـه إلـيهم ويقولـون األرض وأصـحابه علـى الطفـيفحيرته الشياطين واسـتهوته 
 صـــلى اهللا عليــــه ، فـــذلك مثــــل مـــن يتـــبعهم بعـــد المعرفـــة بمحمـــدفإنـــا علـــى الطريـــق فـــأبى أن يـــأتيهم

  .)١("، والطريق هو اإلسالمالطريق يدعو إلى الذيومحمد صلى اهللا عليه وسلم هو ،وسلم
  

  :االستحواذ: المطلب الثاني
  :  لغة واصطالحاً مفهوم االستحواذ

حاذ  والَحْوُذ واِإلْحواُذ السيُر الشديد و ،ا َحْوذً من حاَذ َيُحوذُ مأخوذة ) االستحواذ( : االستحواذ لغة-أوالً 

   .)٢(  واستحوذ عليه الشيطان غلبه واستماله إلى ما يريدها شديدً ا ساقها سوقً اِإبله يحوذها َحْوذً 
  عــن المعنــى اللغــوي، فــي معنــى االســتحواذالــم يختلــف المفــسرون كثيــرً  : االســتحواذ اصــطالحاً -اثانًيــ

���m�m�m�mØ��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��ÊØ��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��ÊØ��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��ÊØ��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��Ù����Ù����Ù����Ù: -تعــــالى–فــــي قولــــه ف

�����Ú�����Ú�����Ú�����Úllll )١٩: المجادلة(.  
  .)٣("بمعنى غلب عليهم " ����mmmm����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Ê�llll: قال الطبري

  .)٤(" ملكهم الشيطان واستولى عليهم:  "قال الرازيو 
  .)٥("غلب واستعلى بوسوسته في الدنيا" : قال القرطبيو 

                                                 

 ).١١/٤٥٢(الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن  )1(

الفيومي : )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( و،)٣/٤٨٥(ابن منظور : ) العربلسان(: انظر  )2(
)١/١٥٥( 

 ).٣/٢٥٥(جامع البيان في تأويل القرآن   )3(

 ).١٥/٢٨٥ (التفسير الكبير )4(

  ).١٧/٣٠٥ ( الجامع ألحكام القرآن)5(
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٨٧

لمفـسرين لـم  أن أغلـب أقـوال الباحـثيتبـين لمن خـالل اسـتعراض أقـوال المفـسرين لمعنـى االسـتحواذ ف
  .ا وتعميمً ا، تحديدً اتخرج  عما هو موجود عند اللغويين، وٕانما اختلفت عباراتهم زيادة ونقصانً 

  :إلنسانعلى اكيفية استحواذ الشيطان 
اسـتحواذ الـشيطان : "  بقولـهإلنـسانعلـى ا كيفيـة اسـتحواذ الـشيطان )١(لقد بـين اإلمـام اَلنـَسِفي

الغيبــة والبهتــان، ويــشغل بالــه عــن التفكــر والمراقبــة بتــدبير الــدنيا لمآكــل والمــشارب و باأن : علــى العبــد
  .)٢("وجمعها

ــاوهــذا يعنــي أن الــشيطان إذا اتخــذ قلًبــ  فيــأمر القلــب بالــشهوات عليــه، اســتحوذ ا مــن قلــوب العبــاد بيًت
��m�m�m�m�����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Ê�����Ì��Ë��Êولـــذلك قـــال اهللا تعـــالىالمحرمـــة، فيريـــدها هـــذا القلـــب، فيـــأمر الجـــوارح بفعلهـــا، 

��Î��Í��Î��Í��Î��Í��Î��Í�����Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ���������Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ���������Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ���������Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��ÐÏ����llll)١٩: المجادلة.(  
 في اآلية الكريمة عن علة حال المنافقين الذين اتخذوا اليهود والنصارى - وجل عز –يكشف اهللا ف

أي أوامره والعمل بطاعته فلم يذكروا ، m�m�m�m� Ï������Î��ÍÏ������Î��ÍÏ������Î��ÍÏ������Î��Íllll  الشيطان بالكليةمأولياء، فقد استولى عليه
أي جنوده وأتباعه ورهطه ����������������mmmmÓ��ÒÓ��ÒÓ��ÒÓ��Ò�����Ô�Ô�Ô�Ôllll بأنهم من زمرة- وجل عز –م يصفهم اهللا ، ثشيئا من ذلك

 الكاملون في الخسران : أي����mmmmÚ��Ù��Ø��×�����Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×�����Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×�����Ö��ÕÚ��Ù��Ø��×�����Ö��Õ����llll: هم الخاسرون فقال سبحانهوهؤالء 
  .)٣(حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران ألنهم باعوا الجنة والهدى 

  :إلنسانا  علىأسباب استحواذ الشيطان
 الـشياطين قرنـاء للـذين ال يؤمنـون، مـسلطين -وجـل عز –، فقد صـير اهللا عدم اإليمان باهللا تعالى -١

 اقتضت أن يكون الشياطين الذين هم شرار -وجل عز – اهللا ةعليهم، متمكنين من إغوائهم، ألن حكم
mmmm...��t��s��t��s��t��s��t��s : قــال اهللا تعــالى، وقــد)٤(الجــن فــي تجــانس تــام مــع الكــافرين  الــذين هــم شــرار اإلنــس

y��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��ullll )وقـــال تعـــالى،  )٢٧: األعـــراف :�m�m�m�m��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê
�����Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ�����Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ�����Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ�����Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñllll)٣٠: األعراف.(� �

                                                 

فقيه حنفي، مفسر، مـن أهـل إيـذج : عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدينهو : النسفي )1(
 التأويـل، وكانــت  بالفقـه وأصــول الـدين ولــه تـصانيف عديـدة، منهــا مـدارك التنزيـل وحقــائقا، عالًمـ)مـن كـور أصــبهان(

  ).٤/٦٧ ياألعالم للزركل:انظر(ه ٧٠١وفاته ببلدة إيذج سنة 
 ).٢/٤١١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل  )2(

  ).٥/٢٧٢(الشوكاني : )فتح القدير (:انظر  )3(
 ).٥/٢٦١(سيد طنطاوي محمد : )تفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )4(
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�m�m�m�m��Y��X�����W��V��Y��X�����W��V��Y��X�����W��V��Y��X�����W��V :ومنـه قولـه تعـالى،-�- وعن سـنة نبيـه-وجل عز –  اإلعراض عن ذكر اهللا-٢
�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Zllll)مـــــن يعـــــرض ويتعـــــامى عـــــن ذكـــــر اهللا : ،أي)٣٧ – ٣٦: لزخـــــرفا

 اأي نهيــئ لــه شــيطانً ����llllHHHH]��\�����[]��\�����[]��\�����[]��\�����[(-�-تعــالى، ويعــرض عــن قرآنــه، ويتجاهــل عــن ســنة رســوله
  .)١( ويستحوذ على قلبه وعقلهعليهيستولي 

mmmm�� �̀ �_��� �̂�� �̀ �_��� �̂�� �̀ �_��� �̂�� �̀ �_��� �̂llll ًلهـذا اإلنـسان الـذي أعـرض عـن ذكـر اهللا ا ومالزًمـاأي ذالك الشيطان يكون مصاحب 
   )٢(هالقرآن، مالزمة القرين لقرينه والشيء لظلوعن 

رضـي اهللا  أبـي الـدرداء عـنف تركهـا سـبب اسـتحواذ الـشيطان علـى العبـد،التهاون في الصالة أو   -٣
مــا مــن ثالثــة فــي قريــة وال بــدو ال تقــام فــيهم الــصالة إال اســتحوذ (: -�-  اهللاقــال رســول: عنــه قــال

  .) (3)عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية
  

  :األزّ : المطلب الثالث
  : لغة واصطالحاً مفهوم األزّ 

 اأّزت الِقــْدُر َتــُؤز وَتِئــز َأز و  ،اجعلـــى التحــرك والتحريــك واإلزعــ تــدل )يالهمــزة والــزا( ": األّز لغــة-أوالً 
 ِإذا اشـتّد غليانهـا وقيـل هـو غليـان لـيس بالـشديد وفـي الحـديث عـن ُمَطـرٍف ا واْئتَـزِت اْئتِـزازً ا وَأزازً اوَأِزيـزً 

عــن َأبيـــه رضـــي اهللا عنــه قـــال َأتيـــت النبـــي صــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــو يــصلي ولجوفـــه َأِزيـــٌز كـــَأِزيِز 
  .)٤("ن البكاِء يعني يبكي َأي َأن جوفه َيِجيش ويغلي بالبكاءِ الِمْرَجِل م

  : األّز اصطالحاً -ثانياً 
 تغــريهم :أي أن األّز والهمــز واالســتفزاز أخــوات فــي معنــى التهيــيج وشــدة اإلزعــاج،: "قــال الزمخــشري

  .)٥("على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويالت
أي تغويهم إغواًء، وعنه تحرضهم على محمد :" نى تؤزهم أزابينما يذكر ابن كثير عن ابن عباس مع

تغريهم إغراًء وتستعجلهم :  إلى المعاصي، وعن سفياناتزعجهم إزعاجً :  وأصحابه، وعن قتادة-�-
  .)١("اتطغيهم طغيانً : ، وعن السديالً استعجا

                                                 

 ).١٦/٩٠ ( القرطبي):الجامع ألحكام القرآن (:انظر  )1(

  ).١٦/٧٧(المرجع السابق : انظر )2(
) ٥٤٧(في التشكيك في ترك الجماعة، رقم الحديث : الصالة، باب:  أخرجه أبي داوود في سننه، كتاب )3(
  .، حسنه األلباني)٢/١٥١(
  .)١/١٣(ابن فارس : ، معجم مقاييس اللغة)١/٧٢(ابن منظور : لسان العرب  )4(
 ).٣/٤٢ (تفسير الكشاف  )5(
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نـا بـين الكـافرين وبـين أن معناه، َخَليْ : أحدهما: أن األّز في هذه اآلية على وجهين:  ذكر الشوكانيو
���m�m�m�m��º��¹: الشياطين فلم نعـصمهم ولـم نعـذهم، بخـالف المـؤمنين الـذين قيـل فـيهم �̧�¶��µ��º��¹�� �̧�¶��µ��º��¹�� �̧�¶��µ��º��¹�� �̧�¶��µ

»»»»llll)٦٥: اإلسراء.(  
�m�m�m�m�����\��[��Z��Y��X�����W��V�����\��[��Z��Y��X�����W��V�����\��[��Z��Y��X�����W��V�����\��[��Z��Y��X�����W��V: أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم، قال تعالى: الوجه الثاني

�� �̀�_��� �̂��]�� �̀�_��� �̂��]�� �̀�_��� �̂��]�� �̀�_��� �̂��]l) بــالمعنى اللغــوي عليــهجــه الثــاني ويــستدل ، ويــرجح الــشوكاني الو )٣٦: الزخــرف 
لــألز،  إذ األّز والهمـــز واالســـتفزاز معناهـــا التحريـــك والتهيــيج واإلزعـــاج، فالـــشياطين تحـــرك الكـــافرين 

  .)٢(وتهيجهم وتغويهم
أي تهــيجهم وتـــزعجهم إلـــى ) تـــؤزهم أزا(أن معنـــى" :ويؤيــد اإلمـــام الـــشنقيطي مــا ذهـــب إليـــة الــشوكاني

أي تغـــريهم ) تـــؤزهم أزا( أن أقـــوال العلمـــاء تـــرجح هـــذا، كقـــول ابـــن عبـــاس الكفـــر والمعاصـــي، ويبـــين
 وهـذا الـذي يرجحـه ،)٣("ا أي تـزعجهم إزعاًجـ: أي تـشليهم أشـالء، وكقـول قتـادة:إغراًء، وكقول مجاهـد

ي الـذي يـدل علـى اإلزعـاج واإلهتـزاز  عـالوة علـى أن كلمـة أّز التـي تحتـوي علـى حـرف الـزااحث،الب
  :إجمال معنى األّز في النقاط التالية، ويمكنني والقوة

  . حتى توقعهم في المعاصياأي تزعجهم إزعاجً ): تؤزهم أزا( أن معنى -١
  . تغويهم إغواءً -٢
  . تغريهم إغراًء بالشر-٣
  .  تحركهم وتحثهم على المعاصي-٤
  .ا تهييجً تهيجهم عليها -٥

ارب فــي أغلــب األقــوال، فمــن خــالل المالحــظ مــن أقــوال العلمــاء مــن كلمــة األّز أنــه يوجــد تــداخل وتقــ
ســـياق اآليـــة الكريمـــة بـــين اهللا ســـبحانه وتعـــالى أن الكفـــار بعـــد أن اختـــاروا الكفـــر بمحـــض اختيـــارهم 

وأغلب المفسرين اعتمـدوا فـي بيـان معنـى األّز علـى المعنـى استحقوا أن تأتيهم الشياطين لتؤزهم أزا، 
  .اللغوي المبني على التحريك

؛ ا مبيًنــالً  علــى الكــافرين، فهــي تغــويهم وتــضلهم ضــالا ســلطانً للــشياطين  جعــل تعــالى ســبحانه واهللاو 
، في حين أن اهللا تعالى حفظ المؤمنين مـن توجههم حيثما أرادت فها، لاألنهم رضوا بأن يكونوا أتباعً 

                                                                                                                                                

 ).٣/١٦٧(تفسير القرآن العظيم   )1(

 ).٣/٣٠٥(فتح القدير   )2(
 ).٣/٥١١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   )3(
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٩٠

�����m�m�m�m»��º��¹: قال تعالى،إغواء وكيد الشيطان �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µllll )وقـال تعـالى )٦٥: اإلسراء�m�m�m�m

��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§llll )١٠٠: النحل(  
  :ا أزّ  الكافرينسبب أزّ 

تبـاعهم ا مـع الكفـار هـو يبهل من جمله أساإن السبب الرئيس الستخدام الشيطان أسلوب األزّ 
|��{��|��{��|��{��|��{��mmmm:  إياه بطاعته فيما يدعوهم إليه من الكفر واإللحاد، وفي ذلك يقـول اهللا تعـالىوتمكينهم 

����¦���¥��¤�����£��¢��¡�����~����¦���¥��¤�����£��¢��¡�����~����¦���¥��¤�����£��¢��¡�����~����¦���¥��¤�����£��¢��¡�����~llll)٢٠: بأس.(  
 التــي  لمــن اتبعــهتبــاع الــشيطان وتفننــه فــي اســتخدام أســاليبها الــربط بــين للباحــثوممــا ســبق يظهــر 

؛  إلــى جانــب بعــض يــوم القيامــةا أنــه سيحــشرهم بعــضً  ســبحانههمر، وقــد توعــدتــستدرجهم لــدخول النــا
��m�m�m�m�i��h�������g���f��e��d��c�i��h�������g���f��e��d��c�i��h�������g���f��e��d��c�i��h�������g���f��e��d��c: قال تعالىبسبب اتباعهم لها، �� �� �� �

����j�����j�����j�����j�llll) ٦٨: مريم.(  
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  .أساليب الشيطان مع المؤمنين: المبحث الثاني
  :وفيه تسعة مطالب

  .الوسوسة: المطلب األول
  .غالنز : المطلب الثاني
  .استزالل الشيطان لهم: المطلب الثالث
  .اإلضالل: المطلب الرابع

  .التسويل: المطلب الخامس
  .اإلمالء: المطلب السادس

  .لمسلمينالتحريش بين ا: المطلب السابع
  .التخويف: المطلب الثامن
  .التزيين: المطلب التاسع
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٩٢

  .أساليب الشيطان مع المؤمنين: المبحث الثاني
عباد اهللا المخلصين،  إال الما طرد اهللا الشيطان من رحمته، أقسم باهللا أن يغوي الناس جميعً 

����m��m��m��m:  - تعالى-كما في قوله � �ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è����ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è����ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è����ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è����� ��� ��� �llll  )٨٣  –  ٨٢:  ص(.  
¤��¤��¤��¤��...mmmm: فسلك الشيطان إلغوائهم كل سبيل ومدخل على حسب نوعيـة مـن يواجهـه، قـال تعـالى

§��¦��¥§��¦��¥§��¦��¥§��¦��¥..llll )أي تــسلط علــيهم لكــل مــا تقــدر عليــه، فالخيــل والرجــل كنايــة )٦٤: اإلســراء ،
  :تيه األساليب من أهم ما ينبغي على المسلم معرفتها لما يأ، وهذ)١(عن جميع مكائد الشيطان

  .)٢( كثرة تلبيس الشيطان على الناس بجميع طبقاتهم ومللهم ونحلهم-١
 ه طويلة األمد مع الشيطان دون معرفـة سـالح وطـرق عـدو اإن المسلم لن يستطيع أن يدخل حربً  -٢

  . )٣(في حربه
 ، فــضح أســاليب الــشيطان، وبــين لهــم كيــف يغــوي اإلنــسانأنــه بــالمؤمنين -وجــل عز – اهللا ةمــن رحمــف
: فالـشيطان ال  يـأتي إلـى اإلنـسان ويقـول لـه"  في المعصية، الوسيلة التي يوقع من خاللها اإلنسانو 

 في دنياك وأخـراك؛ ألنـه لـو فعـل ذلـك ىاترك هذه األمور الخيرة، وافعل هذه األمور السيئة؛ كي تشق
  .)٤(" كثيرة، يغرر بها عباد اهللاالً فلن يطيعه أحد، ولكنه يسلك سب

  . الوسوسة:المطلب األول
  :ا الوسوسة لغة واصطالحً مفهوم

 ، الحلــيّ  صــوت: والوســواس الــصوت الخفــي مــن ريــح،:ة والوســواسالوسوســ  ":الوسوســة لغــة -الً أو 
 وسوســت إليــه : يقــال. حــديث الــنفس: والوسوســة والوســواس بالكــسر،:اقــد وســوس وسوســة وِوسواًســو 

  .)٥("زاللْ زال والز لْ م مثل الز ، االسلفتح با والوسواس،ووسواسا، بكسر الواو وسوسة نفسه
  :االوسوسة اصطالحً  -اثانيً 

  .)٦("ما يلقيه الّشيطان في القلب": الوسوسة والوسواس
  .)٧("الخطرة الّرديئة: الوسوسة": وقال الّراغب

                                                 

 ).٣/٣٠٤(الشوكاني : )فتح القدير (:انظر  )1(

  ).٣٨(ابن الجوزي ص : )تلبيس إبليس (:انظر  )2(
 ).١٠٤( ص )المصدر السابق (:انظر )3(
 ).٨٤(عمر األشقر ص:  والشياطينعالم الجن  )4(

  ).٦/٢٥٤(ابن منظور : لسان العرب  )5(
 ).٢٠٨/ ٥ (الفيروز أبادي: بصائر ذوي التمييز )6(

  .)٣٣٧ (المناوي:  التوقيف:، وانظر)٥٢٢(المفردات  )7(
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مـا يقـع فـي الـّنفس مـن عمـل الــّشّر : والوســواس ،الوسوسـة القـول الخفـّي لقـصد اإلضـالل": وقـال الكفـويّ 
  .)١("ر فيهوما ال خي

اإللقـاء الخفـّي فـي الـّنفس إّمـا بـصوت خفـّي ال يـسمعه إّال مـن " :الوسوسة: - رحمه الّله-ن القّيموقال اب
  .)٢( "ألقي عليه، وٕاّما بغير صوت كما يوسوس الّشيطان إلى العبد

  :كيفية الوسوسة
لـة إلــى الوسوسـة عبـارة عـن قـذف بـالهواجس الرديئـة إلـى القلـب، ونفـث سـموم الخـواطر الباط

وترديد ذلك لينبعث الهم بالمعصية، ثم اإلرادة ثم الفعل؛ ألن أول كل فعل هو أن يتحدث القلب ، النفس
  .)٣(بذلك الفعل

والشيطان يستطيع أن يصل إلـى فكـر اإلنـسان وقلبـه بطريقـة ال نـدركها وال نعرفهـا، ويـساعده علـى ذلـك 
إن الـشيطان يجـري (:  قـال-�-رسـول اهللا طبيعته التي خلق عليها، وقد ثبت في صحيح البخـاري أن 

 فهـــذه هـــي الوسوســـة؛ إذ ســـماه اهللا تعـــالى بالوســـواس الـــذي يوســـوس فـــي  )٤()مـــن ابـــن آدم مجـــرى الـــدم
  .صدور الناس
أي أن الـشيطان جـاثم علـى قلـب ابـن آدم، فـإذا سـها وغفـل وسـوس، " الوسواس الخنـاس : قال ابن كثير

   )٥("فإذا ذكر اهللا خنس
  .مالزمة للشيطان في جميع أحواله، وأفعاله، والهدف منها إيقاع المؤمنين في الغوايةوالوسوسة صفه 

  :أسباب الوسوسة

  :رجع إلى عده أمورت الوسوسة أسباب
  . جهل بالشرع-أوالً 

  . خبل في العقل-ثانياً 
  
  
  

                                                 

 ).٩٤١(الكليات  )1(
  ).٢/٤٧٤ ( بدائع الفوائد)2(
 ).٦/٤٩٠(اآللوسي : )والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم (: انظر) 3(
زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم الحديث : االعتكاف، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب)  4(
 ).٣٦٧(، ص )٢٠٣٨(
 ).١٤/٥٣٠(تفسير القرآن العظيم  )5(
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 سـبب  إطالق العنان لالسترسال مع تلـك الهـواجس والوسـاوس، وهـذه األمـور مجتمعـة أو متفرقـة؛-ثالثاً 
  .)١(رئيس في نشأة الهواجس والوساوس

  :الوسواسأنواع 
ــــــــس وجــــــــنّ : ذكــــــــر العلمــــــــاء أن الوســــــــواس نوعــــــــان ���������m�m�m�mg��fg��fg��fg��f: كمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى ����،إن

hhhhllll)الوسوسة اإللقاء الخفـّي، لكـن اإللقـاء اإلنـسي بواسـطة األذن، والجـن ال يحتـاج و ، )٦: الناس
  .إليها

�m�m�m�m��Z��Y��Z��Y��Z��Y��Z��Y : كمـا فـي قولـه تعـالىحي الـّشيطانيّ  اشـتراكهما فـي الـو ،ونظير اشتراكهما في الوسوسة

��p��o��nm��l��k��j���i��hg��f����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��p��o��nm��l��k��j���i��hg��f����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��p��o��nm��l��k��j���i��hg��f����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��p��o��nm��l��k��j���i��hg��f����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[

��q��q��q��qllll) ٢()١١٢: األنعام(.  
  :الوسواستدرج إبليس في 

دة مراتــب، فهــو ال يتــدرج الــشيطان فــي وسواســه مــع اإلنــسان فــي ســبيل إغوائــه وٕاضــالله بعــ
  ييئس البتة فإن

  .بة نقله إلى األخرى مع استخدامه جميع الوسائل واألساليب المختلفة والمتنوعةعجز في مرت
، ولكنــه يــصوره علــى أنــه خيــر يثــاب إن روس لإلنــسان بــصورة الــشر علــى أنــه شــوالــشيطان ال يوســ

  ؛ هفعل
والـشيطان   اهللا تعالى بنا أنه كشف وفـضح أسـاليبه، حتـى نـستطيع أن نقـي أنفـسنا منـه،هولكن من رحم

 من ناحية أخرى بعد أخرى حتى يوقعه فـي هرك المؤمن ما دام على طاعة، بل يحاول أن ينفذ إليال يت
علــى اإلنــسان أن ينظــر فــيمن يــأمره بالمعــصية : - رحمــه الّلــه تعــالى-ابــن القــّيمالمعــصية؛ ولــذلك قــال 

ا، وأن يحترز منه، ويحّضه عليها ويزّينها له، وهو شيطانه الموّكل به، ويفيده هذا الّنظر أن يّتخذه عدوّ 
 مراتـبمـن سـبع مرتبـة واالنتباه لما يريده عدّوه وهو ال يشعر، ألّن هـذا الـّشيطان يريـد أن يظفـر بـه فـي 

إّال إذا عجـز عـن الّظفـر بـه   الـّشاّقة إلـى مـا دونهـاالمرتبـةبعضها أصعب من بعض، وهـو ال ينـزل مـن 
  :وهذه المراتب هي ،فيها

  .مرتبة الكفر :المرتبة األولى

                                                 

ابن الجوزي ص : )إبليستلبيس (، و)١٣٩(ابن القيم، ص : )إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(: انظر) 1(
)١٦٥.(  
): فتح القدير(و، )٣/٦١٢(السمرقندي : )وبحر العلوم(، )١٢/٢٠(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(: انظر )2(

  ).٥/٧٤٤ (الشوكاني 
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 باهللا تعالى وبدينة، وبما هذه المرتبة ُيَسْخر الشيطان كل أساليبه لكي يجعل اإلنسان يكفرو 
أخبرت به رسله عنه، فإن أجابه لما أراد منه بردت نار عداوته واستراح، وٕان نجا اإلنسان من هذه 

  .المرتبة، نقله إلى المرتبة الثانية
  . البدعةمرتبة وهي :المرتبة الثانية

– مـن أوسـع أبـواب الكفـر والـشرك بـاهللا د؛ ألنها تعـأحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصيوالبدعة 
 عز إلى المرتبة الثالثةالعتقاد الباطل؛ فإن عجز منه نقله من مسالك اد؛ ألنها تع-وجل .  

  . الكبائرمرتبة وهي :المرتبة الثالثة
 إلى أخرى حتـى ه وقع المسلم في كبيرة جر فالشيطان ال يمل من الوسوسة التي تؤدي إلى اإلغواء؛ فإذا

  .يغرقه في الكبائر ويصبح من دعاتها؛ فإن عجز نقلة إلى المرتبة الرابعة
  .وهي مرتبة الصغائر: المرتبة الرابعة

ورّبمــا أجــرى علــى   يزّينهــا لــه ويحــّسنها فــي عينــهفالــشيطانوهــذه الــصغائر التــي هــي دون الكبــائر؛ 
ال يـضّر مـع الّتوحيـد ذنـب، كمـا ال ينفـع مـع  (: بهـا الخلـق، وهـي قولـهلسانه وأذنـه كلمـة طالمـا أهلـك

  .عجز الشيطان منه نقله إلى المرتبة الخامسة فإن )الّشرك حسنة
  .االنشغال بالمباحات: المرتبة الخامسة

واالنشغال بالمباحات التي ال ثواب فيها وال عقاب الهدف منه إشغال اإلنسان عن التفكير في أهمية 
  . إلى المرتبة السادسةهبل تضييعه في غير فائدة؛ فإن عجز منه نقلالوقت 

  .االنشغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه: المرتبة السادسة
وهـــذا الـــشيطان ال يمـــل مـــن إغـــواء المـــسلم ففـــي هـــذه المرتبـــة يوســـوس لإلنـــسان ويـــأمره بفعـــل الخيـــر 

 ه وأعلـى منـه؛ فـإن عجـز منـه نقلـ ويحسنه له، إذا ضمن تـرك مـا هـو أفـضلعليهالمفضول ويحضه 
 فـي المعاصـي هوٕايقاعـ من الجن واإلنس في سبيل النيل منه حزبه تسليطهإلى المرتبة السابعة وهي 

  رة، فتارة تدخل في إيمان المسلم،ساوس الشيطان وخطراته لها أساليب وحيل كثي، وو  )١(والذنوب
غير ذلك من عبادات المسلم والهدف منهـا  و  وتارة في الغضب،وتارة في الطهارة، وتارة في الصالة،

  . إغواء المؤمن وٕافساد دينه، وسيبين الباحث أهم تلك الوساوس والخطراتاجميعً 
  :في جانب االعتقادالوسوسة : الً أو 

، ممـا يوقـع  واليـوم اآلخـر-�- مـا يعـارض إيمانـه بـاهللا ورسـولهإن الشيطان يقذف على قلب المـؤمن
  .، فيبدأ به بالتسلسل في الخلق حتى يصل إلى من خلق اهللالكفرالمسلم في الشك الموصل إلى ا

                                                 

 . بتصرف)١/٢٢٢(مدارج السالكين  )1(
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ِإنـا  :فَـَسَأُلوهُ -�-ِمـْن َأْصـَحاِب النبِـي  َجـاَء َنـاٌس (: قـال-�- فعن أبـي هريـرة-�-وهذا ما أشار إليه 
 َذاَك َصـِريُح ":َقـالَ ، َنَعـمْ  :ا قَـاُلو ".ُموُه؟َوقَـْد َوَجـْدتُ ": َقـالَ  .َيـَتَكلَم بِـهِ  َنِجـُد ِفـي َأْنفُـِسَنا َمـا َيَتَعـاَظُم َأَحـُدَنا َأنْ 

  .)١(")اِإليَمانِ 

معنــاه اســتعظامكم الكــالم بــه هــو صــريح اإليمــان فــإن ) ذلــك صــريح اإليمــان(فــي معنــى  قــال النــووي
عن اعتقاده إنمـا يكـون لمـن اسـتكمل اإليمـان  الً استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فض

  .كوالشكو ، وانتفت عنه الريبة ا محققً الً استكما
إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه  ن الشيطان إنما يوسوس لمن َأِيَس منإ معناه :وقيل

شـاء، وال يقتـصر فـي حقـه علـى الوسوسـة، بـل يتالعـب بـه كيـف  وأمـا الكـافر فإنـه يأتيـه مـن حيـث، 
  .)٢(أراد

 عــن القلــب هــو هســواس مــع هــذه الكراهــة العظيمــة لــه ودفعــأي حــصول هــذا الو : "قــال شــيخ اإلســالم
 وٕانمـــا صـــار ؛صـــريح اإليمـــان كالمجاهـــد الـــذي جـــاءه العـــدو فدافعـــه حتـــى غلبـــه فهـــذا أعظـــم الجهـــاد

  .)٣("ا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص اإليمان فصار صريحً اصريحً 
  .في جانب العباداتالوسوسة : اثانيً 

  . من بطالن العبادةا خوفً بها كالتلفظ النية في ب العبادات منها ما يقع  في جانوسوسةال
، كاإلسـراف فـي مـاء الوضـوء والغـسل والـشك فـي نقـض جانـب الطهـارة والوضـوءفي ومنها ما يتعلق 

الطهارة، وكالوسوسة عند قضاء الحاجة، والوسوسة في انتقاض الوضوء، وفـي طهـارة المـاء وطهـارة 
  .ن الصالةاألرض والثياب ومكا

أككبر وتكرير بعض الكلمات، كقوله :  ومنها ما يتعلق بالصالة كإعادة التكبير وكقول الموسوس
 من أنه لم يقرأ ا، أو إعادة الصالة أكثر من مرة؛ خوفً آت آت، وفي السالم أس أس: في التحيات

كاملة، أو أنه لم الفاتحة، ويشعره أثناء صالته أنه أحدث وهو لم يحدث، أو أنه لم يصل الصالة 
  .)٤(يأت بركن من أركانها أو غير ذلك من الصور

وتشكيكه بدينه، ،  وٕاشغاله عن عبادته،المسلم  إفساد صالةوهدف الشيطان من هذه الوساوس
  .وٕاهداره لوقته بطاعته له وبمعصيته لخالقه

  
                                                 

  من وجدها، رقم الحديثبيان الوسوسة وما يقوله : اإليمان، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب) 1(
 ).٦٧(، ص )١٣٢(
 ).٢/١٥٤: (صحيح مسلم بشرح النووي )2(

 ).٧/٢٨٢(ابن تيمية :  مجموع الفتاوى )3(

 )٣٠(ابن قدامة المقدسي، شرح ابن القيم ص : ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة: انظر  )4(
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  . والعباداتيعالج الوسوسة في الجانب العقائد
ــا َأْنــَزَل اهللاُ : (-�-يقــول  ــُه ِشــَفاءً َم ــَزَل َل ــ)١() َداًء ِإال َأْن  فــإن الوسوســة داء عــضال لمــن ابتلــي ا، وحتًم

ألن الهدف األسمى للشيطان من خـالل هـذه الوسـاوس، تـشكيك المـسلم فـي دينـه، حتـى يخرجـه ؛ بها
  .من عقيدة اإلسالم

  .وسيبين الباحث طرق العالج الناجح لكل من ابتلى بهذه الوساوس
  :لى ذكر اهللا المداومة ع-الً أو 

  ).٢٨: الرعد(�m�m�m�m�����å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú�����å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú�����å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú�����å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Úllll لقوله  تعالى 
والشيطان يعيش بمعزل عن الذي يذكر اهللا تعالى، والعبد الذي يحافظ على ذكر اهللا يحفظ نفسه من 

ا كمثـــل رجـــل طلبـــه العـــدو ســـراًعا فـــي أثـــره فـــأتى حـــصنً (: وســـاوس الـــشيطان، كمـــا جـــاء فـــي الحـــديث
  .)٢()حصيًنا فأحرز نفسه فيه، وٕان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اهللا تعالى

فلو لم يكن في الذكر إال هذه الخصلة الواحـدة لكـان حقيقـا بالعبـد أن  : "- رحمه اهللا-يقول ابن القيم
ه من عدوه إال بالذكر وال  بذكره فإنه ال يحرز نفساال يفتر لسانه من ذكر اهللا تعالى وأن ال يزال لهجً 

 وٕاذا ذكـر اهللا تعـالى ،يرصده فـإذا غفـل وثـب عليـه وافترسـهيدخل عليه العدو إال من باب الغفلة فهو 
ن الـشيطان إذا سـمع اإلقامـة إ(:  قـال-�- النبـي ، فعـن)٣(" وتصاغر وانقمع، عدو اهللا تعالىْس نَ خَ انْ 

   )٤()ذهب حتى ال يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس
�m�m�m�m��X�����W��V��X�����W��V��X�����W��V��X�����W��V: -تعالى–ن يتخلى اإلنسان عن ذكر اهللا يسلط اهللا عليه الشيطان، وقد قال اهللا حيف

�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y�� �̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Yllll) ٣٦: الزخرف.(  
  .وترك االسترسال في التفكيرالتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  - ٤

   ).٩٧،٩٨:  ؤمنونالم(  �m�m�m�m�����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j�����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j�����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j�����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��jllll:- تعالى-لقوله

                                                 

، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )1( ص)٥٦٧٨(، رقم الحديث ...زل اهللا داءما أن: الطب ،  
 )١٠٥٩.( 
ما جاء في مثل الصالة والصيام : ، باب�األدب عن رسول اهللا : أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )2(

، )١٧٢٤(، صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير رقم الحديث )٦٤٠(، ص )٢٨٦٣(والصدقة، رقم الحديث 
)١/٣٥٦.(  
 ).١/٥٦(لصيب  ا الوابل )3(
 رقم ،يفكر الرجل الشيء في الصالة: العمل في الصالة، باب:  كتاب،ري في صحيحةا البخمأخرجه اإلما) 4(

 ).١٥١(، ص )٣٨٩(فضل اآلذان، رقم الحديث : الصالة، باب: ، ومسلم في كتاب)٢٢٧(ص  )١٢٢١(الحديث 
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٩٨

، وأمته بـأن يعتـصموا بـاهللا مـن وسـاوس الـشياطين، وخـنقهم، ومـسهم، -�-وفي هذه اآلية أمٌر للنبي
  .)١(ها من أن تحضرهم في أي أمٍر من ُأمورهم الدنيويةمنويستعيذوا 

  ).٣٦: فصلت( �m�m�m�m���¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y���¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y���¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y���¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��yllll: قوله تعالىو 
   وساوسه وخطراته التي يلقيها في قلب المؤمن بقصد التهييج وخاصة عند الغضب، : ونزغ الشيطان

هــــي طلــــب : واالســــتعاذة، )٢( باالســــتعاذةفــــأمر ســــبحانه المــــؤمنين عنــــد تعرضــــهم لنزغــــات الــــشيطان
  .)٣(اإلستجاره من اهللا تعالى دون غيره من سائر خلقه من الشيطان الرجيم

من خلق ربـك؟ فـإذا : من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: قوليأتي الشيطان أحدكم في(: -�-ولقوله 
  .)٥()آمنت باهللا: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل(: وفي رواية أخرى. )٤()بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته

عن االسترسال فـي ذلـك، بـل يلجـأ إلـى اهللا ":  أي)فليستعذ باهللا ولينته(: - رحمه اهللا- قال ابن حجر
 يريـد إفــساد دينـه وعقلـه بهــذه الوسوسـة، فينبغـي أن يجتهــد فـي دفعهـا باالشــتغال فـي دفعـه، ويعلــم أنـه

  .)٦("بغيرها
  : -�- إلى العالج الناجع الذي يقضى على هذا الوسواس الخطير، فقال-�-الرسولوقد أرشدنا 

 فمـن خلـق اهللا عـز وجـل ؟ ،هذا اهللا خلق الخلق: ، حتى يقول قائلهميوشك الناس يتساءلون بينهم(
 ثم ليتفل أحدكم ،، ولم يكن له كفوا أحداهللا أحد، اهللا الصمد، لم يلد ولم يولد:  فقولوا،ذا قالوا ذلكفإ

    .)٧()، وليستعذ من الشيطانثاعن يساره ثال
  .ألن إطالق العنان لالسترسال بهذه الوساوس توصل المسلم إلى الكفر والعياذ باهللا تعالى

ان باالســــتعاذة والتوجــــه إلــــى اهللا فإنــــه ســــينجو مــــن تلــــك أمــــا إن قطــــع المــــسلم الطريــــق علــــى الــــشيط
  .الوساوس

                                                 

 ).١٢/١٤٨ (القرطبي): الجامع ألحكام القرآن(: انظر  )1(

 ).٦/٤٩٠(اآللوسي : )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(: انظر )2(
 ).٧/٣٤٧( القرطبي): الجامع ألحكام القرآن (:انظر  )3(
، ص )٣٢٧٦(رقم الحـديث صـفة إبلـيس وجنـوده،: ء الخلـق، بـاببد: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب) 4(
)٦٠٠.( 
، ص ) ١٣٤(رقم الحديث ، ...بيان الوسوسة في اإليمان: باإليمان، با:صحيحة، كتابأخرجه اإلمام مسلم في ) 5(
)٦٧.( 
 ).٦/٣٤٠( فتح الباري  )6(
 وحسنه )١٢/٣٣١( ص )٤٠٩٨(في الجهمية، رقم الحديث: السنة، باب: أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب  )7(

 ).٢/١٣٥٩(األلباني في صحيح الجامع الصغير
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يا رسـول اهللا، إن :  فقال-�- إلى النبي أتى عثمان بن أبي العاصأنوفي وسواس الصالة كذالك، 
 ذاك شـيطاٌن (: -�-فقـال رسـول اهللا ، َيْلبـُسَها َعلَـي : الشيطان قد حال بيني وبـين صـالتي وقراءتـي

ففعلـت ذلـك فأذهبـه : ، قـال)اا أحسـسته فتعـوذ بـاهللا منـُه، واتفـل علـى يـسارك ثالثًـفـإذ. خنزبٌ : يقال له
  .)١(اهللا َعني

  . بضعف كيد الشيطانويقينه ثقة المسلم بربه -٣
  ).٧٦: النساء( ���������m�m�m�ms��rs��rs��rs��r����������v�����u��t���v�����u��t���v�����u��t���v�����u��t�llll:لقوله تعالى��

ألن الـشيطان عنـدما "،)٢(" غايـة الـضعف كيـدهفالشيطان وٕان بلـغ مكـره مهمـا بلـغ فـإن: " قال السعدي
  .)٣(" بالقياس لكيد اهللا ا جدً ا، فال بد أن يكون كيده ضعيفً كيد سيكون كيده في مقابل كيد ربهي

 فعنـدما يثــق المـسلم بربــه وبـضعف كيــد الــشيطان؛ فإنـه يــستطيع أن يـسيطر علــى تلـك الوســاوس بــل 
  .ويقهره

لشيطان في بثه لتلك الوساوس؛ ألن على اقطع الطريق ؛ فإنه ي- �- أفعال النبيفالمسلم حين يتابع 
 عن ا يتطهر وكيف يتوضأ وكيف يصلى، توقف فورً - �- يتعلم كيف كان النبي ماالموسوس عند

تلك الوساوس، ألن السبب الحقيقي لتلك الوساوس هو قله العلم والجهل بالدين، فبالتالي يلعب 
  .الشيطان بالموسوس كالكرة

                                                 

التعوذ من شيطان الوسوسة في الصالة، رقم الحديث : السالم، باب: مسلم في صحيحة، كتابأخرجه اإلمام  )1(
 ).٨٦٩(، ص )٢٢٠٣(
  ).١/١٨٧( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )2(
 ).١٦٦٣(للشيخ  الشعراوي : ر الشعراوي تفسي )3(
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  .النزغ: المطلب الثاني
  د األسلوب الثاني للشيطان مع المؤمنين والنزغ ُيعَ 

  :اتعريف النزغ لغة واصطالحً 
: أي أغرى وأفسد، وحمل بعضهم على بعض، والنزغُ : اإلغراء، نزغَ ): النزغ(:  النزغ في اللغة- الً أو 

  .)١(ا أي أفسد ويفسد فسادً :اَيْنَزُغ وَيْنِزُغ َنْزغً  بينهمالكالم الذي يغري بين الناس، ونزَغ الشيطان 
عبارة عن وساوس وخطرات يلقيها الشيطان في قلب المؤمن بقصد ): النزغ( :ا النزغ اصطالحً - اثانيً 

  .)٢(التهييج وٕاثارة النفس 
  :بداية نزغ الشيطان لإلنسان

  -�-انتهاء أجله، فعن أبي هريرةحين تبدأ مرحلة نزغ الشيطان مع ابن آدم من حين والدته إلى 
 الـشيطان إال لود يولد إال نخسه الـشيطان فيـستهل صـارخا مـن نخـسهُ ما من مو (:  قال-�- النبيأن

  mmmm�À�¿��¾��½��¼��»��º��À�¿��¾��½��¼��»��º��À�¿��¾��½��¼��»��º��À�¿��¾��½��¼��»��º�llll: اقرءوا إن شئتم: ثم قال أبو هريرة) ابن مريم وأمه

صـياح المولـود حـين يقـع  (:-�-قـال: أبي هريـرة قـالعن وفي رواية اإلمام مسلم ،)٣()٣٦: عمران آل(
  .)٤()نزغة من الشيطان
  :لقرآن الكريمآيات النزغ في ا

–قولـه  مواضـع جميعهـا مرتبطـة بالـشيطان، وأولهـا فـي وردت لفظة النزغ في القرآن الكريم في أربعة
  ).٢٠٠: األعراف( �m�m�m�m����w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m����w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m����w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m����w��v��u��ts��r��q��p����o��n��mllll:-تعالى

�m�m�m�m����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y: وجــاءت نظيــرة هــذه اآليــة فــي فــصلت قــال تعــالى
¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤llll)٣٦: تفصل(.  

 اللغـــوي يفيـــد أن النـــزغ بمعنـــى ىوارتـــبط معنـــى النـــزغ عنـــد المفـــسرين بـــالمعنى اللغـــوي، حيـــث المعنـــ
  . والتهييج المعروف بالغضباإلغراءالتحريك و 

                                                 

 ).٨/٤٥٤( ابن منظور :)لسان العرب(، و)٥/٣٣٢(ابن فارس : )مقاييس اللغة(:   انظر)1(

 ).٧/٣٠٤(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن:  انظر )2(

وٕانــي أعيــذها بــك مــن الــشيطان الــرجيم، رقــم : تفــسير القــرآن، بــاب: أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي صــحيحة، كتــاب )3(
 ). ٨٢٠(، ص)٤٥٤٨(الحديث 

  ،)٢٣٦٧(رقم الحديث  السالم،ليهعفضائل عيسى : الفضائل، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب)4(
 ).٩٢٤( ص 
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وٕاما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن "��������:أيmmmmq��p����o��n��m�q��p����o��n��m�q��p����o��n��m�q��p����o��n��m�llll: قال الطبري
  .)١() باهللافاستعذ(اإلعراض عن الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم 

والـدليل علـى أن المعنـى المفهـوم مـن اآليتـين الـسابقتين هـو الغـضب، مـا وضـحته سـياق آيـة فــصلت 
  .حيث جاء السياق يتحدث عن دفع العداوة ومقدماتها بالصفح والصبر وبيان ثماره في الدنيا واآلخرة

�m�m�m�m��{��z��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��{��z��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��{��z��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��{��z��y��x��w�����v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l: قـــــــــال تعـــــــــالى
��|��|��|��|��p����o���n��m��l��k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}����p����o���n��m��l��k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}����p����o���n��m��l��k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}����p����o���n��m��l��k��j�����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a�� �̀��_~���}��

��w��v����u��������t������s��r��q��w��v����u��������t������s��r��q��w��v����u��������t������s��r��q��w��v����u��������t������s��r��qllll)٣٤ – ٣٣: فصلت.(  
 فأرشـدنا سـبحانه إلــى ،واالسـتعاذة بـاهللا سـبحانه وتعـالى تحمـي المـؤمنين مــن الـشيطان ونزغاتـه وكيـده

  .)٢(اإلستعاذه باهللا السميع العليم
  :ستعاذةمعنى اال

  أستجيرُ : ،أيmmmm..�t��s��r��q��p�t��s��r��q��p�t��s��r��q��p�t��s��r��q��pllll ، ومعنىاالستجارة: واالستعاذة: قال الطبري
من الشيطان أن يضرني في دينـي، أو يـصدني عـن حـق يلَزُمنـي  - من سائر خلقه دون غيره- باهللا
  .)٣(لَربي

������mmmm...¼��»��º��¹:لذا قالت امرأة عمران �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶���������À��¿��¾��½�À��¿��¾��½�À��¿��¾��½�À��¿��¾��½llll)٣٦: عمران آل(  
 ألنهـا عرفـت أن المعاصـي كلهـا تـأتي مـن نـزغ الـشيطان، ؛فأرادت أن تحمي ابنتها من نزغ الـشيطان

والمــستعاذ منــه هــو الــشيطان، وحينمــا يــدخل الــشيطان مــع خلــق اهللا فــي تــزيين .. والمــستعاذ هــو اهللا
، المعاصـي، فهـو يــدخل مـع المخلــوق فـي عـراك، ولكــن الـشيطان ال يــستطيع أن يواجـه رب المخلــوق

   )٤(االستعاذةإذا سمع ذكر اهللا فإنه يخنس ويتراجع، بل ترتعد فرائصه عند  ولذلك
 نزغ الشيطان الفساد والقطيعـة بـين اإلخـوة، قـال ْحِدثُ  كيف يُ ا لنا لتبين واإلسراء يوسفتاوجاءت سور 

���������������������m�m�m�m�t��s��r���q���p��o��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b�t��s��r���q���p��o��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b�t��s��r���q���p��o��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b�t��s��r���q���p��o��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b������������v��u����v��u����v��u����v��u:تعالى
��x��w��x��w��x��w��x��wz��yz��yz��yz��y��������£��¢¡�����~��}��|��{����������£��¢¡�����~��}��|��{����������£��¢¡�����~��}��|��{����������£��¢¡�����~��}��|��{��©§����¦��¥��¤©§����¦��¥��¤©§����¦��¥��¤©§����¦��¥��¤����������������ª��ª��ª��ª����������¬�����«���¬�����«���¬�����«���¬�����«�������llll)يوســف :

 بوسوسته، التي أصلها من نخس الرائض الدابة وحملها على الجـري، نأفسد بيننا الشيطا: أي )١٠٠

                                                 

 ).١٣/٣٣٢ (جامع البيان في تأويل القرآن  )1(

 ).١٢/٣٥٣(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر)  2(

 ).١/١١١ (جامع البيان في تأويل القرآن )3(

 ).١/٩٤٢ (الشعراوي): تفسير الشعراوي (:انظر )4(
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 الــسالم إلــى الجميــع، وبهــذا النــزغ أفلــح الــشيطان فــي إيغــار وتهيــيج عليــهرده يوســف  )١(الــنْخسوهــذا 
�.)٢(داوة بين أبناء النبوةالع �� �� �� �

�m�m�m�m����~��}��|��{z��y��x��w��vu���t��s��r��q��p����~��}��|��{z��y��x��w��vu���t��s��r��q��p����~��}��|��{z��y��x��w��vu���t��s��r��q��p����~��}��|��{z��y��x��w��vu���t��s��r��q��p: وفـــــي اإلســـــراء يقـــــول تعـــــالى

��a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_��a�� �̀��_llll )٥٣: اإلسراء(.  
، أن يـأمر عبـاد اهللا المـؤمنين -�- عبده ورسـوله- تبارك وتعالى -يأمر اهللا " :قال اِإلمام ابن كثير

 فــإنهم إن لــم يفعلــوا ذلــك نــزغ ؛، والكلمــة الطيبــة األحــسنطبــاتهم ومحــاوراتهم الكــالم مخافــيأن يقولــوا 
 ، فإنـه عـدو آلدم وذريتـه؛وقع الشر والمخاصمة والمقاتلـة، و  وأخرج الكالم إلى الفعال؛الشيطان بينهم

  يده في فإن الشيطان ينزغ ؛بحديده ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم ؛وعداوته ظاهرة بينة
ال يشير أحدكم إلـى أخيـه بالـسالح فإنـه ال يـدرى أحـدكم ( :-�-حيث يقول  ،)٣("أي ربما أصابه بها

  .)٤()النار في يده فيقع في حفرة من غلعل الشيطان ينز 
  :الفرق بين النزغ والوسوسة

 الوسوسة وأكثر ما يكون عند  النزغ عبارة عن اإلغواء بلعلماء بين النزغ والوسوسة فقالوا إنق افر
، ويقال هذه نزعة من الشيطان للخصلة الداعية صله لإلزعاج بالحركة إلى الشر أ أنوقيل، الغضب

  .إلى الشر
أما أصل الوسوسة، فهو الصوت الخفي، ومنه يقال لصوت الحلي وسواس، وكل صوت ال يفهم 

، وسمى اهللا تعالى الموسوس اتفصيله لخفائه وسوسة ووسواس، وكذلك ما وقع في النفس خفيً 
  .)٥()٤: الناس( �m�m�m�m��~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{llll" في قوله تعالى بالمصدر اوسواسً 

  
  
  
  
  

                                                 

َنَخــَس بنــو فــالن بفــالن، إذا طــردوه ونخــسوا :  ويقــال،ا البعيــَر وغيــره بالعــصا نخــسته أنَخــسه َنْخــسً َنْخــُسكَ : الــنْخس )1(
 .))١/٣١٦(ابن دريد : )جمهرة اللغة( َبعيره

 ).٤/٩٩(البقاعي : )نظم الدرر(، و)٢/٤٧٧(الزمخشري : )الكشاف(: انظر  )2(

 ).٩/١٧ (تفسير القرآن العظيم )3(

، رقم )من حمل علينا السالح فليس منا(- �-قول : الفتن، باب: ري في صحيحة، كتابأخرجه اإلمام البخا )4(
 ).١٢٨٣(، ص )٧٠٧٢(الحديث 

 ).١/٣٦٧ (لعسكريا ): معجم الفروق اللغوية( :انظر )5(
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  :االستزالل: المطلب الثالث
   :ا لغة واصطالحً  االستزاللمفهوم

، إذا الً  وزلو الً أصل الزلل الخروج عن الطريق المستقيم، يقال زل فالن يزل زل : االستزالل لغة- الً أو 
  .)١(دحضت قدمه ولم تصب موضعها الصحيح

 ومنه قيل  سواء منه أو من غيره،،استرسال الرجل بغير قصد "هو :ال اصطالحً  االستزال - ثانيا
وقال أبو البقاء الزلل الخطأ والعدول عن سنن الصواب  ،للذنب بغير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل

  .)٢(من قولك زلت قدمه أي زلقت
  :آيات االستزالل في القرآن الكريم

 دينه بشتى الطرق واألساليب، ومنها االستزالل، فهو إن الشيطان حريص على إبعاد المؤمن عن
يحرص على أن يزله ويبعده عن المكانة التي هو فيها، ويعظم هذه الزلة، ولهذا جاء االستزالل في 

  .شيطان في موضعين كالهما للمؤمنين إلى الاالقرآن الكريم منسوبً 
�: - تعالى–اهللا في معرض الحديث عن كيفية نزول آدم من الجنة، قال   جاءاألول m� m�m�m��º��º��º��º

¿��¾��½��¼��»¿��¾��½��¼��»¿��¾��½��¼��»¿��¾��½��¼��»........����������������llll )٣٦: البقرة.(  
  :  والفرق بينھما أن��������llllفأزالھما�����m�m�m�m: وفي قراءة، بتشديد ال4مm�m�m�m�����»��º�����»��º�����»��º�����»��º�llll:- تعالى-قوله

 mmmmº�º�º�º�llllل:، أيا استزلھم بمعنىBه، أوقعھما في الزلBي دينBل فBك زلَّ الرجBن قولBه :  مBا فيBإذا ھف

   .إذا سبب له ما يزّل من أجله في دينه أو دنياه:  وأزلَّه غيره، فيهوأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه

 فعلـى القـراءة األولـى يكـون الـشيطان أوقعهمـا فـي ، إَزالـة الـشيء عـن الـشيء بمعنى��������llllفأزالهما����mmmmأما 
  . في تنحيتهماا وعلى الثانية يكون الشيطان سببً ، وُأخرجا منهاالزلل، فزاال عنها،

 قــد ســبحانه وتعــالى اهللا أن ودليلــهومــنهم اإلمــام الطبــري ��������mmmmº�º�º�º�llllراءة قــ بعــض العلمــاء وقــد رجــح
 إْذ كان معنى اإلزالـة معنـى ، بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه فال وجه،أخبر في الحرف الذي يتلوه

فأزالهمـا :"فيكـون كقولـه" فأزالهمـا الـشيطاُن عنهـا فأخرجهمـا ممـا كانـا فيـه" : أن يقـال،التنحية واإلخراج
 كمـا ،فاسـتزلهما إبلـيُس عـن طاعـة اهللا:  ولكن المفهـوم أن يقـال،"ان عنها فأزالهما مما كانا فيهالشيط

  .)٣(فأخرجهما باستزالله إياهما من الجنة "فأزلهما الشيطان" :سبحانه وتعالىقال 

                                                 

 ).١١/٣٠٦(ابن منظور : )لسان العرب: (انظر )1(
  ).٣٨٨(المناوي :  التوقيف على مهمات التعاريف)2(
 ).١/٥٢٤ (الطبري):  البيان في تأويل القرآنجامع(: انظر )3(
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وذلـك؛ ألن الـشيطان لـيس لـه  ، القـراءتين صـحيحة كـًال مـنما رجحه اإلمام القرطبـي بقولـه أن وهذا 
درة علــى إزالــة أحــد مــن مكانــه إلــى مكــان أخــر، ولكــن قدرتــه فــي االســتزالل والوسوســة والوقــوع فــي القــ

  .)١(الزلل
 يــوم أحــد؛ لتبــين -�-عــن الــذين لــم يثبتــوا مــع النبــي  التــي تتحــدث  اآليــة الكريمــة فــيءجــا الثــانيو 

�m�m�m�m��~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��~��}��|��{��z��y����x��w��v��u:  فـي ذلـك، قـال تعـالىالسبب الرئيس
����¡�������¡�������¡�������¡��������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£¢������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£¢������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£¢������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£¢�llll)١٥٥: آل عمران(.  

وهذا التـولي الـذي وقـع فيـه مـن َذكـرهم اهللا تعـالى فـي هـذه اآليـة، يتنـاول الرمـاة  الـذين تركـوا أمـاكنهم 
 بالبقاء والتمترس فيها لحماية ظهـور المـسلمين، كمـا يتنـاول الـذين لـم يثبتـوا -�-التي أمرهم الرسول

ـــــي عنـــــدما اضـــــط ـــــصفوف، مـــــع النب ـــــب لهـــــم الزلـــــل ����: أي ��������mmmm�~��}��~��}��~��}��~��}�llllومعنـــــى ربت ال طل
  أن يخالفوا أمر رسول: أو حملهم عليها بوسوسته لهم،ودعاهم إليها بمكر منه وكان ذلك والخطيئة،

، فكانــــت مخــــالفتهم لرســــولهم وقائــــدهم طاعــــة  عينهــــا لهــــمالتــــي مــــواقفهم فــــي لهــــم بالثبــــات -�-اهللا 
 بـسبب بعـض مـا اكتـسبوه مـن :أي����mmmm¢�����¡����¢�����¡����¢�����¡����¢�����¡��������llll،  قلـوبهمفحرمهم اهللا تأييده وتقوية، للشيطان

 ألن نفوســهم لــم تتجــه بكليتهـا إلــى اهللا فترتــب علــى ذلــك أن منعـوا النــصر والتأييــد وقــوة القلــب ؛ذنـوب
 أنــه قــد عفــا عــن هــؤالء الــزالين، وذلــك بمــنحهم فرصــة التوبــة -وجــل عز –، ثــم أخبــر المــولى والثبــات

�¤��¥���¤��¥���¤��¥���¤��¥���m�m�m�m:   فقال تعالى كيال يقعوا في الخطأ المماثل إلى األبد،عالمينالصادقة المخلصة هللا رب ال
�����¬��«��ª��©��¨§��¦�����¬��«��ª��©��¨§��¦�����¬��«��ª��©��¨§��¦�����¬��«��ª��©��¨§��¦llll)٢(.  

  
  :اإلضالل: المطلب الرابع

  :ا اإلضالل لغة واصطالحً مفهوم

اّلتــي تــدّل علــى ) ض ل ل(ضــّل يــضّل، وهــو مــأخوذ مــن مــاّدة : مــصدر قــولهم : اإلضــالل لغــة-الً أو 

ر حّقــه، وكــّل جــائر عــن القــصد ضــاّل، ورجــل ضــّليل ومــضّلل، إذا كــان ضــياع الــّشيء وذهابــه فــي غيــ
  .)٣(صاحب ضالل وباطل

                                                 

 ).١/٣١١(القرطبي : )الجامع ألحكام القرآن (:انظر )1(

  سيد طنطاوي: )التفسير الوسيط للقرآن الكريم(و )٣/٤٣٢(أبو حيان : )تفسير البحر المحيط(:  انظر)2(
) ٢/٣٠٨.( 

  ).٣/٣٥٦(ابن فارس : )مقاييس اللغة(:  انظر )3(
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وقال ،)١(" العدول عن الّطريق المستقيم، ويضاّده الهداية" هو:قال الّراغب: ااإلضالل اصطالحً  - اثانيً 
  .)٢("سلوك طريق ال يوّصل إلى المطلوب:" المناوي

  :لإلنسان إضالل الشيطان
رض صوص القرآن عن إضـالل الـشيطان لإلنـسان فـي أكثـر مـن موضـع، وسـوف يـستعلقد تحدثت ن

���������m�m�m�m��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A:-تعـالى-الباحث بعض هـذه المواضـع، والتـي منهـا، قولـه

��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I

���� �̂�]����\���� �̂�]����\���� �̂�]����\���� �̂�]����\llll)٦٠: النساء.(  

 آمنوا بما mmmm��F��E��D���F��E��D���F��E��D���F��E��D�llll  من حالة المنافقينتعالى سبحانه و بُ عجَ يمة يَ هذه اآلية الكر ففي 
 وبما قبله، ومع هذا اإليمان فهم يحتكمون إلى غير شرع اهللا تعالى وقد سماه اهللا -�-جاء به النبي
  . بهوالحال أنهم أمروا أن يكفروابالطاغوت، 

يات اإليمــان االنقيــاد لــشرع اهللا فهــذا تنــاقض عجيــب، أن يجتمــع اإليمــان مــع الكفــر؛ ألن مــن مقتــض
  ضله الشيطان وأغواه  أتعالى؛ فمن ادعى أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم اهللا، فقد 

ألن الشيطان ال يـضل اإلنـسان حتـى يـصور لـه الباطـل فـي أحـسن صـورة، ويـزين لـه االنحـراف عـن 

حــاكم إلــى كتــاب اهللا وٕالــى ســنة وهــذا شــأن أهــل النفــاق، شــأنهم اإلعــراض عــن الت ،)٣(المــنهج القــويم

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

������������mmmm:وقولــــه �̂ �]����\��[��Z��Y���� �̂�]����\��[��Z��Y���� �̂�]����\��[��Z��Y���� �̂�]����\��[��Z��Yllll  لمــــن يريـــــد تبــــاعهما ألن فيــــه امتــــداد للتعجـــــب؛ 
  .، وٕاعراضهم عمن يريد هدايتهم أمر يدعو إلى العجب الشديدإضاللهم

  .)٤( ضاللهمشدة فيلبعد للمبالغة ووصفه با ،الكفر والبعد عن الحق والهدى: اد بالضالل البعيدوالمر 
������m�m�m�m����t��s��r��q���������p����t��s��r��q���������p����t��s��r��q���������p����t��s��r��q���������p:- تعـالى-ومن المواضع التي تحدثت عن إضالل الشيطان لإلنـسان، قولـه

���z��y��x��w���v��u���z��y��x��w���v��u���z��y��x��w���v��u���z��y��x��w���v��ullll )٤: الحج(.  
لقد أبان اهللا تعالى في هذه اآلية الكريمـة مـصير الـذي يتبـع الـشيطان، وقـد قـضى اهللا علـى مـن اتبـع 

 تبــاعاو أن يوقعــه فــي الــضالل  ويهديــه إلــى النــار وبــئس المــصير، :  لــها ناصــرً اعلــه ولًيــالــشيطان، وج
ؤدي إلى الضالل في الـدنيا واآلخـرة، وهـذا وعيـد واضـح لمـن اتبـع الـشيطان وانـساق خلـف يالشيطان 

                                                 

 ).٢٩٩ (اظ القرآن مفردات ألف )1(
 ).١/٤٧٤ (التوقيف على مهمات التعاريف )2(

 ).٣/١٩٤(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم (:انظر)3(

  ).٣/٤٥٨ ()التحرير والتنوير(: انظر )4(
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أن يضله عن طريق الحـق :  لكن المراد بالضالل هنا،ضدانل والهدى ، والضال)١(وساوسه وأباطيله
، والمــراد بالهدايــة هنــا، أي بهدايتــه نحــو الــشر؛ ألن الداللــة هنــا مطلقــة، فــان دلــت علــى خيــر والخيــر

����mmmm:  كمـا فـي قولـه تعـالى ولكـن مـع تهكـم وسـخرية هدايـةافهي هداية، وٕان دلت علـى شـر فهـي أيـضً 

����Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��Èllll)٢٢: الصافات(وهم وُخذوا بأيديهم إلى جهنم:  أيُدل)٢(.  
  

  :التسويل:  الخامسالمطلب
  :اتعريف التسويل لغة واصطالحً 

َل : السين والواو والالم أصـل يـدل علـى اسـترخاء فـي شـيء، يقـال: من َسًولَ  : التسويل لغة-الً أو  َسـو
ُل َسوْ  ْلتُ الً ُيَسو لـه الـشيء، إذا زينتـه لـه، فـيمكن أن تكـون أعطيتـه سـؤله، علـى أن تكـون ، وقولهم َسو 
  .)٣( من السؤلهً نَ ي لَ الهمزة مُ 

  .)٤( "، أي زينتهاوسولت نفسه أمرً : "قال الجوهري
، وتـصوير القبـيح عليـهتزيين النفس لما تحـرص : التسويل: " قال الراغب: ا التسويل اصطالحً -اثانيً 

 وقولــــه ،)٨٣: يوســــف(�m�m�m�m|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��wllll: منــــه بــــصورة الحــــسن، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى
  .)٥(").٢٥: محمد( mmmm...��y���x��w��v��u��y���x��w��v��u��y���x��w��v��u��y���x��w��v��ullll: تعالى

والتسويل، والتـزيين كلمتـان تجتمعـان علـى معنـى واحـد بحـسب اللغـة وهـو تحـسين وتـسهيل المعـصية 
  .لفاعلها

  :تسويل الشيطان في السياق القرآني
�m�m�m�m��j��i��j��i��j��i��j��i:  بالــشيطان مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه تعــالىالقــد ورد التــسويل مقترًنــ

��r��q��p��o��n���m��l��k��r��q��p��o��n���m��l��k��r��q��p��o��n���m��l��k��r��q��p��o��n���m��l��k����y���x��w��v��u��ts����y���x��w��v��u��ts����y���x��w��v��u��ts����y���x��w��v��u��tsllll )٢٥: محمد.(  
دى؛ أنهم قوم كفروا يبين اهللا جل وعال أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم اله: المعنى

  .بعد إيمانهم، واختلف العلماء في الذين ارتدوا على أدبارهم أهم اليهود أم المنافقون

                                                 

 ).١٨/٥٦٦(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن (:انظر )1(

 ).٥٩٧٤(لي الشعراوي الشيخ محمد متو : )تفسير الشعراوي(: انظر )2(
 ).٣/٩٠(ابن فارس : )مقاييس اللغة(:  انظر )3(

 ).١/٣٤١(الصحاح في اللغة  )4(

  ).١/٥١٥ (مفردات ألفاظ القرآن )5(
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، فلما بعث وتحققوا أنه -�-نون بنبينا محمد الذين كانوا يؤماليهودنهم إ: قال بعض العلماء
�m�m�m�m��B��A��B��A��B��A��B��A :، واستدل العلماء على قولهم بقـول اهللا تعـالىهو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به

��T��S���R��Q���������P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D�������C��T��S���R��Q���������P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D�������C��T��S���R��Q���������P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D�������C��T��S���R��Q���������P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D�������C

�����[��Z��Y��X��WV��U�����[��Z��Y��X��WV��U�����[��Z��Y��X��WV��U�����[��Z��Y��X��WV��Ullll )؛ ألن قولـــــــــــه)٨٩: البقـــــــــــرة :mmmmT��S���R��Q�T��S���R��Q�T��S���R��Q�T��S���R��Q���U����U����U����U��

VVVVllllمبــــين قولـــــه������������ :��������mmmm����s��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��n����llllوقولـــــه ، :mmmmV��U�V��U�V��U�V��U�����llll�������������������� ْن معنـــــى قولـــــهُمَبـــــي
  .mmmm���m��l��k����m��l��k����m��l��k����m��l��k�llll: تعالى

، والهـدى الـذي تبـين وعلى هذا القول فإن ارتدادهم على أدبـارهم هـو كفـرهم بـه بعـد أن عرفـوه وتيقنـوه
    .)١( ومعرفته بالعالمات الموجودة في كتبهم-�-لهم هو صحة نبوته 
ن، وســـبب ارتـــدادهم مـــن بعـــد مـــا تبـــين لهـــم الهـــدى، هـــو إغـــواء  و نهـــم المنـــافقإ: وقـــال بعـــض العلمـــاء

أي زيـن لهـم الكفـر واالرتـداد ���������m�m�m�m� w��v��uw��v��uw��v��uw��v��ul�l�l�l إلى علة ذلكاالشيطان لهم كما قال تعالى مشيرً 
نافقون نهم المإ، واستدل من قال أي مد لهم في األمل ووعدهم طول العمر�����������������mmmmy���x�y���x�y���x�y���x�l�l�l�l، عن الدين

£��¤��¥��¦��§¨��©���m�m�m�m~��}����|��{~��}����|��{~��}����|��{~��}����|��{���¢��¡�����������������¢��¡�����������������¢��¡�����������������¢��¡����������������ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��ª : بقولـــه تعــــالى

��������«��������«��������«��������«llll)نه في أ، والمنافقون هم الذين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض األمر والراجح )٢٦: محمد
  .)٢( ودعوته-� -ل من محمديْ الدسائس والكيد للنَ 

  .التسويل في آيات القرآنى  في معن المفسرينوسيستعرض الباحث بعض أقوال
َزيــَن لهــم ارتــدادهم علــى أدبــارهم مــن بعــد مــا ": أي �m�m�m�mvvvv wwww����llll: قولــه تعــالىمعنــى : ذكــر الطبــري

  .)٣("تبين لهم الهدى
  .)٤(" سهل لهم ركوب العظائم من السول وهو االسترخاء":أي  �m�m�m�mvvvv wwww����llll: وقال الزمخشري
  .)٥( اوسهل لهم الوقوع فيهزيَن لهم خطاياهم  ":أي  �m�m�m�mwvwvwvwv����llll: وقال الشوكاني

  ؛ ألن )٦( يميل أغلب المفسرين المعاني وٕالى هذه 

                                                 

 .)٧/٣٧٩(الشنقيطي : )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (:انظر )1(

 ).٦/٤٥١(سيد قطب : )في ظالل القرآن(: انظر  )2(

 ).٢٢/١٨١( في تأويل القرآن جامع البيان  )3(
 ).٦/٣٣٢( الكشاف  )4(

 .)٦/٤٨٢( فتح القدير )5(

، )١٦/٢١٢(القرطبي : )الجامع ألحكام القرآن (، و)١٥/٣٢٤(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم: (رانظ )6(
 ).٥/١٩٠(الشنقيطي : )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(و
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لتـزيين مـن أقوال العلماء في معنى تسويل الشيطان علـى معنـى موحـد وهـو التـزيين والتـسهيل، وهـذا ا
َيـْوَم أن فَ ، َد الذين ارتدوا على أدبارهم لهذا التزيين من عند أنفـسهمه مَ  إال عندما ِقَبِل الشيطان لم يأتِ 

  استحبوا العمى على الهدى، سهل لهم الشيطان الوقوع في الكفر والمعاصي وحسَنها في أعينهم
  : النفس أم من الشيطانالتسويل منهل 

�m�m�m�m��j��i��j��i��j��i��j��i:  بالــشيطان مــرة واحــدة فــي كتــاب اهللا تعــالى، وهــو قولــه تعــالىالقــد ورد التــسويل مرتبًطــ

�w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k�w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k�w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k�w��v��u��ts��r��q��p��o��n���m��l��k����y���x�����y���x�����y���x�����y���x�llll )٢٥: محمد.(  
ففــي اآليــة الــسابقة أضــاف الحــق ســبحانه وتعــالى الــشر وأســبابه إلــى الــشيطان، علــى وجــه التــسويل 

  .والتزيين، وٕان  كان الكل بقضاء اهللا وقدره
�m�m�m�m��m��m��m��m: وهي قوله تعالى مواضع من كتاب اهللا تعالى، ةِ  بالنفس في ثالثاوورد ثالث مرات مرتبطً 
t��s��rq���p���o��nt��s��rq���p���o��nt��s��rq���p���o��nt��s��rq���p���o��n�����a�� �̀�_����~��}���|{��z��yx��w��v��u�������a�� �̀�_����~��}���|{��z��yx��w��v��u�������a�� �̀�_����~��}���|{��z��yx��w��v��u�������a�� �̀�_����~��}���|{��z��yx��w��v��u���l�l�l�l   )١٨:  يوسف ( .  

�m�m�m�m���«���ª�����©��¨§���¦���¥��¤��£��¢��¡���~���}|��{��z��y��x��w���«���ª�����©��¨§���¦���¥��¤��£��¢��¡���~���}|��{��z��y��x��w���«���ª�����©��¨§���¦���¥��¤��£��¢��¡���~���}|��{��z��y��x��w���«���ª�����©��¨§���¦���¥��¤��£��¢��¡���~���}|��{��z��y��x��w: وقوله تعالى
����¬����¬����¬����¬llll )٨٣: يوسف.(  
��©�����m�m�m�m��«��ª: وقولــه تعــالى �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~

���� �̄�®��¬���� �̄�®��¬���� �̄�®��¬���� �̄�®��¬llll )٩٦: طه.(  
شيطان، فكالهمــا يـــزين المعــصية ويـــصورها لتــسويل مـــن الــنفس ومـــن الــمــن هنــا يتبـــين للباحــث أن ا

:  تعـالى-فالنفس األمارة بالسوء تشارك الشيطان في التسويل لبنـي آدم كمـا فـي قولـهبصورة الحسن، 
�m�m�m�m��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��Fllll )٥٣: يوسف(.  

  :اإلمالء: المطلب السادس
  :ا لغة واصطالحً اإلمالءتعريف 

 وٕاطالــةاإلمهــال والتــأخير : الَمــال والَملــي كلــه مــده العــيش، واإلمــالءمــن مــال، و  : اإلمــالء لغــة-أوال
  .)١(العمر وَتَملى إْخواَنه ُمتَع بهم

 ، ومنه قيل للمدة الطويلة مالوة من الدهر،اإلمداد اإلمالء : "قال الراغب :ا اإلمالء اصطالحً - اثانيً 
" من الدهروملوه

)٢(
.  

  ).٢٥: محمد( mmmmy���x��w��v��u�y���x��w��v��u�y���x��w��v��u�y���x��w��v��u�llll:-ىتعال–قوله  معنى إمالء الشيطان فيو 

                                                 

 ).١٥/٢٩٠(منظور ابن : )لسان العرب(: انظر  )1(
 ).٢/٣٨٧(مفردات ألفاظ القرآن الكريم )  2(
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  mmmm����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�llll:- تعالى- اإلمهال والمد في األجل، ومنه قوله:أصل اإلمالء

������m�m�m�mh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��e������r��q��p����o��nm��l��k��j��i�������r��q��p����o��nm��l��k��j��i�������r��q��p����o��nm��l��k��j��i�������r��q��p����o��nm��l��k��j��i :-تعالى–وقوله  ،)١٨٣: األعراف(
����w��v��u���ts����w��v��u���ts����w��v��u���ts����w��v��u���tsllll)١٧٨: آل عمران.(  

 مـع الغـرر إياهم بطول األعمـار والمـد لهـم فـي اآلمـال واألمـاني أي وعده :معنى إمالء الشيطان لهم
توسيعها، وجعلها ممـدودة فـي نفـسها، أو بزمانهـا، بـأن يوسـوس لهـم بـأنكم ":  فيهاومعنى المد ، )١(بهم

َقُهم عن العمل ٢("تنالون في الدنيا كذا وكذا مما ال أصل له، حتى ُيَعو(.   

: النــساء(�m�m�m�mÁ��À��¿��¾��½��¼»��ºÁ��À��¿��¾��½��¼»��ºÁ��À��¿��¾��½��¼»��ºÁ��À��¿��¾��½��¼»��ºllll:  تعــالىوقــد اْســُتِدَل علــى هــذا مــن قــول اهللا

�).٦٤: اإلسراء( �m�m�m�m����³�������²��±��°��¯��®¬����³�������²��±��°��¯��®¬����³�������²��±��°��¯��®¬����³�������²��±��°��¯��®¬llll: وقوله تعالى، )١٢٠ �� �� �� �

 إلــى اهللا ، فعلــى قــراءة الجمهــور راجــعٌ mmmm����y���x�����y���x�����y���x�����y���x�llll: واختلــف العلمــاء فــي ضــمير الفاعــل فــي قولــه
طان سهل  أن الشيأي، )٢٥: محمد( mmmm����y���x��w��v��u�����y���x��w��v��u�����y���x��w��v��u�����y���x��w��v��u�llll: ويكون المعنى في قوله، تعالى

 إمهـال المـستدرج لهـم، م هـو الـذي أمهلهـ-وجـل عز –واهللا لهم الكفـر والمعاصـي،  وزينهـا فـي قلـوبهم، 
�m�m�m�m���f��e��d���f��e��d���f��e��d���f��e��d:لهــم ، كقولــه فــي تــزيين الــشيطانالقــرآن الكــريموهــذا القــول تــشهد لــه العديــد مــن آيــات 

����g����g����g����gllll)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ���m�m�m�m��f�����e��d��c��b��a، )٤٨: األنف �̀�_��~���}��|��f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|����
��hg��hg��hg��hgllll)وغيرها من اآليات ،)٢٢: إبراهيم.  

�m�m�m�m��p����o��nm��l��k��j��i���������������h��g��f��e��p����o��nm��l��k��j��i���������������h��g��f��e��p����o��nm��l��k��j��i���������������h��g��f��e��p����o��nm��l��k��j��i���������������h��g��f��e: اوكقوله تعالى فـي إمـالء اهللا لهـم اسـتدراجً 
��w��v��u���ts��r��q��w��v��u���ts��r��q��w��v��u���ts��r��q��w��v��u���ts��r��qllll)وقوله)١٧٨: آل عمران ، :�m�m�m�m�� �̀�_����~��������}��|�� �̀�_����~��������}��|�� �̀�_����~��������}��|�� �̀�_����~��������}��|

��c��b��a��c��b��a��c��b��a��c��b��allll )١٨٢: األعراف(وقوله ، :�m�m�m�m��¿����¾��½���¼��»��¿����¾��½���¼��»��¿����¾��½���¼��»��¿����¾��½���¼��»��Á��À��Á��À��Á��À��Á��Àllll)٥٥: المؤمنون.(  
  .)٣( اهللا وليس الشيطانهو اإلمداد واإلمهال واالستدراج وجميع هذه اآليات تبين أن الفاعل في 

}��|����{��~��������������¡��¢���£��¤��¥��¦��§¨��}��|����{��~��������������¡��¢���£��¤��¥��¦��§¨��}��|����{��~��������������¡��¢���£��¤��¥��¦��§¨��}��|����{��~��������������¡��¢���£��¤��¥��¦��§¨����m��m��m��m:  واإلشارة في قوله تعالى

�����«��ª��©�����«��ª��©�����«��ª��©�����«��ª��©llll )ترجع إلى قوله تعالى)٢٦: محمد ،:��������mmmm�����y���x��w��v��u������y���x��w��v��u������y���x��w��v��u������y���x��w��v��u��l�l�l�l وهذا يعني ،

                                                 

: )الجـــامع ألحكـــام القـــرآن(، و)٢٨/٥٨(الـــرازي : )مفـــاتيح الغيـــب(، و )٤/٣٢٩(الزمخـــشري : )الكـــشاف (:انظـــر )1(
 ).١٥/٣٢٤(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(و، )١٦/٢٤٩(القرطبي 

 ).١٩/١٥٥(اآللوسي : روح المعاني) 2(

 ).٧/٥٨٦(الشنقيطي : )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(: ظران )3(
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ــــــــى الكفــــــــر بــــــــسبب أنهــــــــم �¡��¢���£���¡��¢���£���¡��¢���£���¡��¢���£���������������{��~����{��~����{��~����{��~���mmmm: أن التــــــــسويل واإلمــــــــالء المفــــــــضي إل

§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤§��¦��¥��¤l�l�l�l�)١(.  
،  بفتح األلف منها)َوَأْمَلى َلُهمْ (، فقرأ عامة قّراء الحجاز والكوفة )وأملى لهم(واختلفت القّراء في قراءة 

  .وأملى اهللا لهم: وهي بمعنى
بضم الهمزة وكسر الالم بعدها ياء مفتوحـة، علـى وجـه  )َوُأْمِلَي َلُهمْ (بصرة وقرأ بعض أهل المدينة وال

  .مالم يسّم فاعله
 بضم األلف وٕارسال الياء علـى وجـه الخبـر مـن اهللا جـّل ثنـاؤه عـن )َوُأْمِلي(وقرأ مجاهد فيما ُذكر عنه

  .)٢(نفسه أنه يفعل ذلك بهم
 وهـذا الــذي ،مــن فـتح األلـفقـّراء الحجـاز والكوفـة وقـد رجـح اإلمـام الطبــري القـراءة التـي عليهـا عامــة 

  .)٣( أغلب المفسرينعليه
هو اإلمهال والتأخير وهو مـأخوذ مـن : ن اإلمالءإوهناك فرق واضح بين اإلمالء واالستدراج، حيث 

هو تجديد للعبد : غير أن االستدراج، )١٨٣: األعراف(mmmm����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�����j��i���h��gf��e�llll: قول اهللا تعالى
 االســتغفار ئه مــع إنــسا، والــذنوبرغــم مــا يــصدر عنــه مــن الخطايــا التــي ال تحــصى العاصــي بــالنعم

وم وخــصوص بينهمــا، إذ كــل وعلـى هــذا فهنــاك عمـ ، وال يباغتــهالً  قلــيالً والتوبـة إلــى أن يأخــذه اهللا قلـي
  .)٤(استدراج إمالء، وليس كل إمالء استدراج

  
  : بين المؤمنيناإليقاع: المطلب السابع

 وذلــك بإيقـــاع العـــداوة والبغـــضاء ، المـــؤمنينتمزيـــق كـــل الحــرص علـــى إن الــشيطان حـــريص
 التي يسعى لتحقيقها إلغواء المؤمنين، ألن هدف الشيطان األسمى هو إيقـاع هبينهم وهذا من أساليب

����m�m�m�m��g��f��ed���c��b����a:  فــي الغوايــة التــي تــؤدي إلــى الــسعير، قــال تعــالىالمــسلم �̀�_��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_

l��k��j����i��hl��k��j����i��hl��k��j����i��hl��k��j����i��hllll )٦: فاطر(.  
 والجماعـات والمجتمعـات والـدول؛  بـين المـؤمنين مطلـب شـيطاني كبيـر، إذ بـه تتفكـك األسـراإليقاعو 
ن مــن ألذا جــاء التحــذير الربــاني للمــؤمنين مــن التعــاطي مــع هــذا األســلوب مــن أســاليب الــشيطان، لــ

                                                 

 ).٧/٥٨٧ (): المصدر السابق(:  انظر)1(
 )٢٢/١٨١( الطبري :)جامع البيان في تأويل القرآن(: انظر) 2(
  ).٢٨/٥٨(الرازي : )مفاتيح الغيب(، و)المرجع السابق(: انظر) 3(
 ).١/٤٩(ري العسك: )معجم الفروق اللغوية(:  انظر )4(
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: تعـالىقـال ، أن يوقـع البغـضاء والعـداوة بـين المـسلمين: أعظم مقاصد الشيطان الخبيث، وأشـد حيلـه
�m�m�m�ma�� �̀�_��� �̂�]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Qa�� �̀�_��� �̂�]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Qa�� �̀�_��� �̂�]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Qa�� �̀�_��� �̂�]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q  

��e���d��c��e���d��c��e���d��c��e���d��cllll )٩١: المائدة(   
  : لوقوع العداوة والكراهية واألحقاد بين الناس وهماينرئيسالسببين الوهذه اآلية تبين 

ب أو  وهو كل ما خامر العقل وغالبه أو غطاه أو أثر فيـه أو سـتره مـن مـأكول ومـشرو : الخمر-الً أو 
، وقــد ورد )١(عــن طريــق الــشم أو اإلبــر، وذلــك أن العقــل إذا تخمــر وانغلــق صــار صــاحبه كــالمجنون

  .)٢("والخمر ما خامر العقل: " قالعن عمر رضي اهللا عنه
وسبب نزول هذه اآلية يبين خطورة الخمر وٕايقاع الشيطان بين المؤمنين، فقد أخرج الطبري عن ابن 

 نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل األنصار، شـربوا حتـى ثملـوا، : "عباس رضي اهللا عنهما قال
فعل بي هذا : عبث بعضهم ببعض فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى األثر بوجهه ولحيته فيقول

 ما فعل بي هذا حتـى ا رحيمً اأخي فالن، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، واهللا لو كان بي رءوفً 
 فهـــل أنـــتم ... إلـــى قولـــه...إنمـــا الخمـــر والميـــسر mmmm: غائن فـــأنزل اهللا تعـــالىوقعـــت فـــي قلـــوبهم الـــض

  .)٣( ����llllمنتهون
: ، والميسر)٤("جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، كالمراهنة ونحوها" هو :الميسر -اثانيً 

رف اآلخر ؛ ألنه يؤدي إلى ربح بال عمل وال تجارة، وخسارة الط أخذ أموال الناس بالباطلعبارة عن
لخمــر والميــسر إال اوالــشيطان ال يريــد للنــاس مــن تعــاطيهم ، يــؤجج فــي الــنفس نــار العــداوة والبغــضاء

 بــسبب الــشراب، والبغــضاء بــأن يــزرع الكراهيــة والحقــد ااإليقــاع فــي العــداوة بــأن يعــادي بعــضهم بعــضً 
ـــشيطان مـــن التفريـــق والتـــشتيت بعـــ ـــذ هـــدف ال د التـــأليف والنفـــرة مـــن بعـــضهم الـــبعض، فيتحقـــق حينئ

  .)٥(باإليمان والجمع بأخوة اإلسالم

                                                 

 ). ٤١٤(أبو البقاء الكفوي : )الكليات(، و)٣٢٥(للراغب األصفهاني : )مفردات ألفاظ القرآن( :انظر) 1(
ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من شراب، : األشربه، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )2(

 ).١٠٤٤(، ص )٥٥٨٨( رقم حديث" والخمر ما خامر العقل:" عن عمر رضي اهللا عنه قال

تيسير (و).١٠/٥٧٢(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن(، و)١٣٨(الواحدي : )أسباب النزول: (انظر  )3(
 ).٢٤٣(السعدي : )الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 ).٢٤٣(السعدي : )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(:  انظر )4(

  ).٧/٤٠(الزحيلي : )فسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالت( :انظر  )5(
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 أن يوقــع بيــنهم  المــصلين لــه فــأرادةِ الــذي يــئس مــن عبــاد الــشيطان نهج مــن مــ-�-النبــيرنا ذوقــد حــ
 َس ِيـ أَ دْ  قَـانَ طَ يْ  الـش ن إِ (:  يقـول-�-سـمعت النبـي: فعن جابر رضـي اهللا عنـه قـالالعداوة والبغضاء، 

  .)١()مْ هُ نَ يْ  بَ يشِ رِ حْ ي الت  فِ كنْ لَ ، وَ بِ رَ عَ  الْ ةِ يرَ زِ ي جَ فِ  ونَ ل صَ مُ  الْ هُ دَ بُ عْ  يَ نْ أَ 
أي يسعى بينهم بالخصومات والشحناء والفتن، ويشغل بعضهم ببعض، والشيطان يتخذ سوء الظن 

-)٢( الذي رواه سليمان بن صرد- �- نحو التحريش بين المؤمنين، لحديث النبي اوالغضب طريقً 
 ونحن عنده ُجُلوٌس، وَأَحُدُهَما َيُسب َصاِحَبُه - �-رجالِن عند النبي  اْسَتب : يقول سليمان- �

: ِإني َألْعَلُم َكِلَمًه، َلْو قاَلَها َلَذَهَب َعْنُه َما َيِجُد، َلْو َقالَ : (- �- َقِد اْحَمر َوْجُهُه، فقال الَنِبي اُمْغَضبً 
ِإني َلْسُت : ؟ َقالَ  - �-َأَال َتْسَمُع ما َيُقوُل النِبي : اَلوا لِلرُجلِ  َفقَ ،)َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشيَطاِن الرِجيمِ 

  .)٣( )ِبَمْجُنونٍ 

 بين أن المشاحنات التي َتحُدث بين المسلمين؛ سببها الشيطان وكم من أحداث - �-فحديث النبي
البغضاء وكل ذلك  بين األشقاء، وٕاضفاء العداوة و جتمعنا أدت إلى سفك دماء، وتفريقٍ وقعت في م

  .وراءه الشيطان، فحرٌي بالمسلم أن يلجأ إلى اهللا وأن يستعيذ باهللا من الشيطان ومن مكايده
، فالـشيطان مـا يلقيـه الـشيطان فـي قلـوبهم إنمـا هـي بـسبب  التي تقع بين النـاس؛ العداوة والبغضاءإن

ما فـي هـذه النقطـة التـي تمثـل وأن يوقعهم في مخالفة شرع اهللا السي ال يفتأ عن التحريش بين الناس،
 فـي -تعـالى-، والتي يسلك من أجلها مسالك عديـدة، ومـن ذلـك مـا ذكـره اهللا ارئيس ابالنسبة له غرضً 

  .)٩١: المائدة( �m�m�m�m��Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q��Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q��Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Q��Z��Y��X��W��V��U��T��S����R��Qllll: قوله
 واء  غيــر التفريـق، وتقطيـع األوصـال ســالً  أن الـشيطان ال يقبــل مـن جنـوده عمـ-�-وقـد ذكـر النبـي

فعــن جــابر بــن عبــداهللا بــين األزواج أو بــين األشــقاء أو بــين األرحــام أو حتــى بــين المجتمــع الواحــد، 
 ثُ َعـــــبْ  يَ م  ثُـــــ،اءِ َمـــــى الْ َلـــــ عَ هُ َشـــــرْ عَ ع ُ ضَ  َيـــــيَس ِلـــــبْ  إِ ن إِ (:-�-قـــــال رســـــول اهللا: رضـــــي اهللا عنهمـــــا قـــــال

 تَ عْ نَ ا َصــَمــ: ولُ ُقــيَ  فَ .اذَ َكــا وَ ذَ  َكــتُ ْلــعَ فَ : ولُ ُقــيَ  فَ  َيِجــُئ َأَحــُدُهمْ ،ةً َنــتْ  فِ مْ ُهــمُ ظَ عْ  أَ ةً َلــزِ نْ  مَ هُ ْنــ مِ مْ اهُ َنــأدْ فَ ، ُ اهايَ رَ َســ

                                                 

تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة : صفة القيامة والجنة والنار، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )1(
 ).١٠٨٣(، ص )٢٨١٢(الناس، رقم الحديث 

 فسماه اّي، الُخزاعي، وكان اسمه في الجاهلية يسارً  بن أبي الجون، وهو ُلحُسَلْيمان بن ُصَرد: هو الصحابي  )2(
ل ما نزلها المسلمون، وكان ممن طلب الً  فاضا سليمان، يكنى أبا الُمَطرف، وكان َخيرً -�-النبي سكن الكوفة أو ،

دم الحسين رضي اهللا عنه ممن قتله، فقتل رضي اهللا عنه في معركة عين الوردة سنه خمس وستين للهجرة، وكان 
 )).  ٢/٥٢٢(ابن األثير : )أسد الغابة(: انظر((.  وتسعين سنهً اعمره حين قتل ثالثً 

، ص )٦١١٥(الحذر من الغضب، رقم الحديث : األدب، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )3(
)١١٢٢.(  
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ــيَ فَ  مْ هُ دُ َحــ أَ َيِجــيءُ  م ثُــ: الَ َقــ. ائً يْ َشــ ــكْ رَ ا تَ َمــ: ولُ ُق ــيْ  بَ تُ ْقــر ى فَ تــ حَ هُ ُت ــأَ رَ  امْ نَ يْ َبــوَ ه ُ َن ــنِ دْ يُ فَ : الَ َقــ! هِ ِت ــيَ  وَ هِ ِي : ولُ ُق
    .)١()تَ نْ أَ م َ عْ نِ 

مــسلمين أن يحــذروا مــن تحــريش الــشيطان وٕالقائــه العــداوة بيــنهم علــى جميــع طبقــاتهم؛ ألن فحــرٌي بال
وقـد   وخاصـة المـسلمين علـى هـذه األرض المباركـة فلـسطين،،تفـرقهم وتـشتت شـملهمالشيطان يفـرح ب

 بـين النـاس،  والبغـضاءنهى اإلسالم عن كل األسباب التي تـسهل للـشيطان مهمتـه فـي إيقـاع العـداوة
والتنـابز باأللقـاب، والغيبـة والنميمـة، والحـسد، والتقليـل مـن   وسوء الظـن بهـم،ة من اآلخرين،كالسخري

 الــشيطان ليوقــع النــاس فــي عليــه وغيرهــا مــن األســباب التــي تمثــل الجــسر الــذي يعبــر ،شــأن اآلخــرين
   .الغواية

  
  .التخويف: المطلب الثامن

  :لها لتخويف المؤمنين وهما طريقان ذكر القرآن الكريم طرق الشيطان التي يسعى من خاللقد
  : التخويف من أولياء الشيطان-الً أو 

، اختلف المفسرون في معنى التخويف ) ١٧٥: آل عمران(�m�m�m�mV��U����T��S��RV��U����T��S��RV��U����T��S��RV��U����T��S��Rllll: قال تعالى
  :في هذه اآلية الكريمة على قولين اثنين

ـــه يخـــ: أحـــدهما ـــه المـــشركين، وهـــذا قـــول ابـــن عبـــاس، ومجاهـــدأن ، وقتـــادة، وف المـــؤمنين مـــن أوليائ
  .وغيرهم
وهـذا قـول فيخـافون منـه، نافقين ليقعـدوا عـن قتـال المـشركين،  الم، وأتباعه أنه يخوف أولياَءه:والثاني
  .)٢(دي، والس الحسن

:  ذلـك أن قولـه تعـالى،األرجـح ولكن المعنى األول هـو ،)٣( أن المعنيين صحيحانوقد بين ابن تيمية
mmmmV��U�V��U�V��U�V��U�llll ف( لفعــل حــذف فيــه المفعــول األولبقرينــة قولــه تعــالى بعــده) يخــو:�����m�m�m�m��X��W��X��W��X��W��X��W

��Y��Y��Y��Yllll،  مفعــولين إذ هــو مــضاعف خــاف  يتعــّدى إلــى )َخــّوف(؛ ألن فعــل ئــهتقــديره يخــّوفكم أولياو
علـى  ، إلـى مفعـولين مـن بـاب َكـَساا مفعول واحد فصار بالتضعيف متعّديً إلى، وخاف يتعّدى المجّرد

يقويــه قــراءة ابــن عبــاس ويعاضــد هــذا و  ،)٢٨: آل عمــران( �mmmmÇ��Æ��Å�Ç��Æ��Å�Ç��Æ��Å�Ç��Æ��Å�llll: تعــالىولــه قغــرار

                                                 

  يطان، رقم تحريش الش: النار، بابضفة القيامة والجنة و : أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )1(
 ).١٠٨٣(، ص )٢٨١٣(الحديث 

  ).١/٢٦٤(الماوردي : )النكت والعيون(:  انظر )2(
 ).١٤/٢٠٤( ابن تيمية ):مجموع فتاوى شيخ اإلسالم: (انظر  )3(
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ســبب أن   باإلضــافة إلــى،ئــه يعــود إلــى أوليا�����m�m�m�m�X��W�X��W�X��W�X��Wllll وضــمير،يخــوفكم أوليــاءه: وابــن مــسعود
�:  من الكفار كما أشار سبحانه وتعالى في اآلية التي تسبقهانزول اآلية بسبب تخويف المؤمنين �� �� �� �

�m�m�m�mØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�������������������������l�l�l�l 

ـــد قـــال)١٧٣: آل عمـــران( ـــاس، وق ـــت فـــيمن خـــوف المـــؤمنين مـــن الن ـــات إنمـــا نزل :  تعـــالى،  فهـــذه اآلي
mmmmV��UV��UV��UV��Ullllأي يعظمهــم فــي صــدوركم، ولهــذا قــال:  قــال قتــادة:�����m�m�m�m�X��W�X��W�X��W�X��Wllll)وهــذا الــذي ، )١

  .الباحثيميل إليه 
يقومـون بمـا أمـر  ال المـؤمنين مـن كثيـرٌ فتخويف الشيطان للمؤمنين نجد آثاره في واقعنـا المعاصـر، ف

اهللا به من الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عن الجهاد ومقارعة األعداء وما ذلـك إال 
 فــي كثيــر مــن األحيــان عــن ويحجمــونفنجــدهم يتقاعــسون  لتعظــيم الــشيطان أعــداء اهللا فــي نفوســهم،

، فنجد الشيطان ينفش ركة، وخاصة فيما يتعلق بجهاد اليهود الذين يغتصبون أرضنا المباسبل الخير
وأنـه ال ِقَبـَل لكـم بهـؤالء األعـداء فهـم كثيـرو  ، وال يغلبـه غالـب،االباطل ويصوره على أنه ال يهـزم أبـدً 

ُن شــأن األعــداء الــشيطان فــال يــزال،مالعتــاد والُعــَدة وال ِقَبــَل لكــم بمــواجهته م هويــوهم، م فــي نفوســه يهــو
ويثبطـوا ء النـاس إن اسـتجابوا هللا ولرسـوله، حتـى يقعـدوا  هـؤالسـيالقونه ومـا أنهم ذوو بأس وذوو شدة

  .بالواجبن ممارسة الدعوة، والقيام ع
 ف المـؤمنين ولكن اهللا تعالى يكشف وُيَجلي الشيطان للمؤمنين على حقيقته المـاكرة، والخادعـة، ويَعـر

ـــوا أوليـــاء الـــشيطا ـــى حـــذر، فـــال يرهب وال يخـــافوهم،  نعلـــى حقيقـــة مكـــره ووسوســـته، ليكونـــوا منهـــا عل
 أضعف من أن يخـافهم مـؤمن يـركن إلـى قـوة اهللا الواحـد القهـار؛ ألن القـوة الوحيـدة ؤهفالشيطان وأوليا

التي ُتخـشى وُتخـاف، هـي القـوة التـي تملـك النفـع والـضر، وهـي قـوة اهللا التـي ال تقـف أمامهـا قـوة، ال 
: آل عمــــران(�m�m�m�mY��X��WY��X��WY��X��WY��X��W\[��Z��\[��Z��\[��Z��\[��Z��llll: ، ولــــذلك قــــال اهللا تعــــالىئــــهقــــوة الــــشيطان وال قــــوة أوليا

 والمــــؤمن إذا عــــرف أســــلوب الــــشيطان فــــي تخويفــــه للمــــؤمنين وتعظــــيم قــــوة األعــــداء، فإنــــه ،)٢().١٧٥
–سيمــضي، وسيكتــشف وهــن وجــبن األعــداء أمــام مــن يــستند ويعتمــد علــى قــوة اهللا تعــالى، قــال اهللا 

 عز وجــــــــــــــــــــــــــل- :�m�m�m�m}|��{��z��y��xw���v��u��t}|��{��z��y��xw���v��u��t}|��{��z��y��xw���v��u��t}|��{��z��y��xw���v��u��t...........��»��º¹����� �̧ �¶����»��º¹����� �̧ �¶����»��º¹����� �̧ �¶����»��º¹����� �̧ �¶��

�¼�¼�¼�¼½�½�½�½�llll )فكلمـا قـوي إيمـان العبـد زال مـن قلبـه خـوف :" قال ابـن القـيم، )٣٨ – ٣٦: الزمر
   .)٣("أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم

                                                 

 ).١٢٨٣ (الشيخ الشعراوي): تفسير الشعراوي(، و)٣/٢٨١(ابن عاشور : )التحرير والتنوير(:  انظر)1(

 ).٢/٢(سيد قطب : )نفي ظالل القرآ (: انظر )2(

 ).١١٠: (إغاثة اللهفان  )3(
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  : التخويف من الفقر-اثانيً 
ــــــال �m�m�m�m��²��±��°:  تعــــــالىق �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��²��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��²��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��²��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤

�³�³�³�³llll)٢٦٨: البقرة.(  
الشيطان التي يسعى من خاللها لترهيب النـاس لكـي يتركـوا مـا أمـروا التخويف من الفقر من أساليب 

ــبــه ويتــرددوا عــن القيــام بــه ع أنــواع ، فبتخويــف الــشيطان منعــوا الزكــاة، وتعــاملوا بالربــا، واقترفــوا جمي
 إذ خـوفهم مـن العـار والفـضيحة ، كمـا فـي أيـام الجاهليـة بنـاتهم وبـالخوف يـدفعهم إلـى وأدالمحرمات،

ر مــن البنــت إن هــي كبــرت وانحرفــت، ولهــذا فــإن هــذا األســلوب مــن أخطــر أســاليب التــي ربمــا تــصد
  .الشيطان؛ ألنه يدخل من خالله على نفوس الناس فيفسدها

©����¤��¥����¦���¤��¥����¦���¤��¥����¦���¤��¥����¦��mmmm: قال تعالى �̈�§���© �̈�§���© �̈�§���© �̈�§llll ووعد الشيطان هنا تخويفه للمؤمنين ،
ولذلك يحذر اهللا تعالى ، وتصدقوا في سبيل اهللا تعالى،  إن هم أنفقوا، وضياع األموالمن اإلفقار

المؤمنين من وسوسة الشيطان التي تأمرهم بالمعاصي، واآلثام، وتغريهم بارتكابها والتي من أقبحها 
 ا لديه، وأال يخشى فقرً والشح ، أن يقاوم غريزة البخلالمسلمفعلى  البخل الشديد والشح المهلك،

، ويعاقب ه، ويزيده من خيره وفضلا ألن اهللا تعالى يعوض المنفق خيرً بصدقة مالية يتصدق بها،
ما : "- -� رسول اهللاقال:  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قالفى الحديث الصحيح، و )١(الممسك تلفا

: ويقول اآلخر ،)٢(ا خلفً ا منفقً طأعاللهم : حدهماأ، فيقول من يوم يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن
  .)٣("ا تلفً ا ممسكً طاللهم أع

 بـالفقر ثـم الً يخـوف الرجـل أو أن الـشيطان " وهـي : الخـازنفٌه جميلٌه يـشير إليهـا اإلمـام وفي اآلية لطي
، وهــي البخــل وذلــك ألن البخيــل علــى صــفة مذمومــة  إلــى أن يــأمره بالفحــشاءيتوصــل بهــذا التخويــف

، لـك المقدمـة وهـي التخويـف مـن الفقـرعند كل أحد فـال يـستطيع الـشيطان أن يحـسن لـه البخـل إّال بت
°��±���m�m�m�m : قــــال تعــــالىفلهــــذا �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤��±��° �̄�®��¬��«��ª���© �̈�§����¦����¥��¤

�³��²�³��²�³��²�³��²llll)٤( )٢٦٨: البقرة(.   

                                                 

سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم(و، )٧٤٤ (الشيخ الشعراوي): تفسير الشعراوي(: انظر )1(
)١/٦١٨.( 

ي خليفة فيقوم  له، أا، ووالٌد يموُت فيكون ابنه َخَلفَ االخليفة بَمْنِزله ماٍل يذهب فيِخلُف اهللا َخَلفً : الخلفُ : ا خلفً  )2(
 ).١/٣٢٣(الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين: انظر(، اعوضك مما ذهب منك خلفً : مقامه، وأخلف اهللا عليك

، ص )١٤٤٢(فأما من أعطى واتقى، رقم الحديث : الزكاة، باب:  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب )3(
 ).٣٦٣(، ص )١٠١٠( والممسك، رقم الحديث في المنفق: ، ومسلم في صحيحة، كتاب الزكاة، باب)٢٦٧(

 ).١/٣٠١(لباب التأويل في معاني التنزيل   )4(
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والوعــد فــي كــالم العــرب إذا أطلــق فهــو فــي الخيــر، وٕاذا قيــد بــالموعود مــا هــو فقــد : " قــال ابــن عطيــة
  .)١(" يقدر بالخير وبالشر كالبشارة وهذه اآلية مما قيد الوعد فيها بمكروه وهو الفقر

 ا وعد الشيطان للمؤمنين في اآلية الكريمة، يتبين لكل ذي لـب أن الـشيطان ال ينـصح أحـدً من خالل
 بخيــر وال يدلــه علــى مــا فيــه صــالحه وخيــره، وٕانمــا يــدل النــاس علــى هالكهــم ويــدفعهم لمــا فيــه أذاهــم

 عليــه، يريــد الخيــر لإلنـسان كمــا حــدث مـع ســيدنا آدم ا أميًنـا بــدا فــي بعـض أســاليبه ناصــحً دفعـا، وٕان
، فهـو ينـصح المـؤمنين بعـدم )٢١: األعـراف(�m�m�m�mÆ��Å��Ä�����Ã��ÂÆ��Å��Ä�����Ã��ÂÆ��Å��Ä�����Ã��ÂÆ��Å��Ä�����Ã��Â����������������llll: السالم، قـال تعـالى

¤��¥����¦����§��¤��¥����¦����§��¤��¥����¦����§��¤��¥����¦����§���m�m�m�m: اإلنفــــــاق، ويحــــــذرهم الفقــــــر إن هــــــم أنفقــــــوا، كمــــــا قــــــال تعــــــالى

¨̈̈̈llllبمـنعهم الزكـاة التـي ا فهو بـذلك يحـرمهم مـن األجـر العظـيم، ويـدفعهم إلـى الجحـيم  دفًعـ 
، كما بـين سـبحانه اتنقص من أموالهم شيئً م عن كون الصدقة واإلنفاق ال من أركان اإلسالم، ويغفله

��m��m��m��m��_��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����t��s��r��q��p��o��n��m��_��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����t��s��r��q��p��o��n��m��_��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����t��s��r��q��p��o��n��m��_��~}��|��{�������z��y��x��w��v���u����t��s��r��q��p��o��n��m:  وتعالى

��f��e��d��cb��a�����`��f��e��d��cb��a�����`��f��e��d��cb��a�����`��f��e��d��cb��a�����`llll )مـــا نقـــصت صـــدقه مـــن (: --�النبـــي، وكمـــا أخبـــر )٢٦١: البقـــرة
  .)٢().....مال

����mmmm�®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��³��²��±��°:قال تعالى���� �̄�³��²��±��° �̄�³��²��±��° �̄�³��²��±��° �̄llll  
، أما يبارك لهم في أموالهمو ر ذنوبهم، أنه بإنفاقهم الصدقات ُيغفَ  عباده -وجل عز – اهللا وعدَ و 

 فيــصدهم عـــن ذلــك بــالتخويف وبتـــزيين المعاصــي، فيحــرمهم المغفـــرة واألجــر، والبركــة فـــي نالــشيطا
  . أموالهم

 ومــا يحــصل مــن ،رة إلــى منــافع الــدنيافــالمغفرة إشــارة إلــى منــافع اآلخــرة والفــضل إشــا: " قــال الخــازن
  .)٣("الرزق والخلف
 الـــشيطان فإيعـــاد لمـــة فأمـــا لمـــة، وللملـــك ، بـــابن آدملمـــة إن للـــشيطان (:  بقولـــه--�وهـــذا مـــا بينـــه 

 فمـن وجـد ذلـك فلـيعلم أنـه ، وتـصديق بـالحق، فإيعـاد بـالخير، وأما لمـة الملـك، وتكذيب بالحق،بالشر

                                                 

 ).١/٣٦٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1(

استحباب العفو والتواضع، رقم الحديث : البر والصلة واآلداب، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )2(
  ).١٠٠٢(، ص )٢٥٨٨(
 ).١/٣٠١ (اب التأويل في معاني التنزيللب )3(
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¤��¥����¦����¤��¥����¦����¤��¥����¦����¤��¥����¦�����m�m�m�m - ثـــــم قـــــرأ - )يتعـــــوذ بـــــاهللا مـــــن الـــــشيطان فل،، ومـــــن وجـــــد األخـــــرىمـــــن اهللا

�̈�§�̈�§�̈�§�̈�§llll)١(.  
يخيفـه ومن هنا ينبغي على المسلم أن يقوي إيمانه بخوفه من اهللا تعالى؛ ألن الذي يخـاف مـن اهللا ال

�mmmm��Y��X��W���Y��X��W���Y��X��W���Y��X��W :، وقـد قـال اهللا تعـالى بينه وبين الـشيطاناالشيطان، ويكون خوفه من اهللا حاجزً 
�[��Z�[��Z�[��Z�[��Z��\�����\�����\�����\���llll)١٧٥: نآل عمرا.(  

  
  :التزيين: المطلب التاسع
ْينُ : مفهــوم التــزيين ْينِ : الــزَنــْت ، زانــه الُحــْسُن يزينــه َزْينــا،نقــيُض الــشي وازدانــِت األرُض بُعــشِبها، واز 

���m�m�m�m¹ : ومنـــــه قولــــــه تعــــــالى،)٢( والّزينــــــة جـــــامٌع لُكــــــل مــــــا يتـــــزّين بــــــه،وَتَزيَنـــــتْ  �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ������������������º���º���º���º�

»»»»NNNN..llll)٢٤: يونس.(  

  :ال التزيين في القرآن الكريماستعم
�mmmm...��t��s��r������q��p��o��n���t��s��r������q��p��o��n���t��s��r������q��p��o��n���t��s��r������q��p��o��n : مـــا نـــسب إلـــى اهللا تعـــالى كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: األولـــى

uuuuNNNN..llll)وقولــه تعــالى.)٧: الحجـرات  :�m�m�m�m���� �̀ �_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W���� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W���� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W���� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��Wllll)النمــل :

٤.(  
�m�m�m�m��w������v��u��t��w������v��u��t��w������v��u��t��w������v��u��t��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x: ، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالىالــــشيطانإلــــى مــــا نــــسب : الثانيـــة

�����}��|�����}��|�����}��|�����}��|llll) ٣٩: الحجر(.  
��m��m��m��m��r��q��p��r��q��p��r��q��p��r��q��p:  وقوله تعالى، )٢١٢: البقرة(��m�m�m�m��[��Z��Y����X��W��[��Z��Y����X��W��[��Z��Y����X��W��[��Z��Y����X��Wllll. فاعلةمالم يسم : الثالثة

v�����u��t��sv�����u��t��sv�����u��t��sv�����u��t��sNNNN..llll)١٤: آل عمران.(  
  :فإن كان التزيين من اهللا تعالى فهو على وجهين

  .يكون على جهة العقوبة مع الخذالنقد : الثاني، و قد يكون على جهة االمتحان واالبتالء:  األول
  .)٣(وٕان كان التزيين من الشيطان فهو على جهة الوسوسة والكيد لإلنسان

  .)٣٩: الحجر (�m�m�m�m�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��tllll: قال تعالى

                                                 

ما جاء في الذي يفسر : ، باب- -�تفسير القرآن عن رسول اهللا: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )1(
  .، صححه األلباني)٦٦٩(، ص )٢٩٨٨(القرآن برأيه،  رقم الحديث 

 ).٢/٩٢٩(الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين  )2(
  ).١/٢٢٣(السمرقندي : )لومبحر الع (:انظر  )3(
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اهللا تعــالى بيديــه، ونفــخ فيــه مــن روحــه،  ههــذه اآليــة فيهــا داللــة واضــحة علــى أن اإلنــسان الــذي خلقــ
: هـذا اإلنـسان قائمـة علـى االبـتالء كمـا قـال تعـالىُة  في أحـسن تقـويم، حيـاهد له مالئكته، وخلقوأسج
�m�m�m�m����Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º����Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º����Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º����Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����ºllll )ومــــن ابــــتالء اهللا تعــــالى ، )٢: اإلنــــسان

لإلنــسان، ابــتالؤه بالــشيطان الــذي ال يغفــل عنــه البتــة، فالــشيطان حــين أخــرج مــن الجنــة خاطبــه اهللا 
��_����`����m�m�m�m����a: بقولهتعالى  �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V����a���`����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V����a���`����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V����a���`����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���Vllll)٣٥ – ٣٤: الحجر.(  

  .)١(mmmm..�����}��|��{��z��y��x��w������v��u�������}��|��{��z��y��x��w������v��u�������}��|��{��z��y��x��w������v��u�������}��|��{��z��y��x��w������v��u��llll: حينها قال إبليس
، ويعترف بأن اهللا خالقة، وخالق آدم، وخالق الكون كله -وجل عز –و إبليس هنا يعترف بربوبية  اهللا 

��mmmm....��w������v��u����w������v��u����w������v��u����w������v��u  :لـــذلك قـــال ،)٧٦: ص(�m�m�m�m�Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�����È��Ç��Æ��������È��Ç��Æ��������È��Ç��Æ��������È��Ç��Æ���llll: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى

�����}��|��{��z��y��x�����}��|��{��z��y��x�����}��|��{��z��y��x�����}��|��{��z��y��xllll   
 أم ؟ أي أقــسم بإغوائــك إيــاي ألزيــنن لهــم فــي األرض،هــل هــي للقــسم) w������vw������vw������vw������v( ����:والبــاء فــي قولــه

  .للسببية؟ أي بسبب ما أغويتني
ـــة للـــسبب، قـــال تعـــالى ـــأتي فـــي اللغـــة العربي ـــاء ت ���m�m�m�mx��w��v���ux��w��v���ux��w��v���ux��w��v���u��z��y����z��y����z��y����z��y: الب

{{{{llll )ـــا احتمـــاالن قائمـــان، الـــبعض يقـــول)١٣: المائـــدة إن الفعـــل ال : ، أي بـــسبب نقـــضهم، وهن
–، وهـي صـفة مـن صـفات اهللا mmmm�é���é���é���é��llll: يجوز اإلقسام به، إال إذا جاء بالصفة مثل قوله تعـالى

 عز ال، الباء للسببية، أي بـسبب مـا أغـويتني: ولذلك قالوا! ، إنما بإغواء اهللا-وجل :mmmm���������x�x�x�x��z��y���z��y���z��y���z��y�

{{{{llll وألغـــوينهم أجمعــــين، والــــضمير لذريــــة آدم، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى ،�m�m�m�m�����p��o���n�����p��o���n�����p��o���n�����p��o���n

qqqqllll )٢()٦٢: اإلسراء(   
  :تزيين الشيطان المعاصي لإلنسان

�m�m�m�m��t��t��t��t : الشيطان لإلنسان الشرك والمعاصي بجميع أحوالهـا وصـفاتها، كمـا قـال تعـالىنُ ي زَ يُ 

�����}��|��{��z��y��x��w������v��u�����}��|��{��z��y��x��w������v��u�����}��|��{��z��y��x��w������v��u�����}��|��{��z��y��x��w������v��ullllولـــه تعــــالى، وق :mmmm...��Ã����Â��Á��À��Ã����Â��Á��À��Ã����Â��Á��À��Ã����Â��Á��À

��È��Ç��Æ��Å�����Ä��È��Ç��Æ��Å�����Ä��È��Ç��Æ��Å�����Ä��È��Ç��Æ��Å�����Ällll )٤٣: األنعام(.  
، أو يــشغلهم بزينــة وٕايقــاعهم فيهــا، وتحبيبهــا إلــى أنفــسهم، إمــا بتحــسين المعاصــي لهــم: لهــمزيين والتــ

  .)٣(الدنيا عن فعل ما أمرهم اهللا به فال يلتفتون إلى غيرها

                                                 

  ).٢/١٢٢١(الزحيلي : )التفسير الوسيط(: انظر)  1(
 ).١٠/٥(اآللوسي : )روح المعاني( ، و)٩/٣٠٩(الرازي : )مفاتيح الغيب (:انظر)  2(
  ).٤/١٧٩(الشوكاني : )فتح القدير( و،)١٧/١٠٣(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن(: انظر  )3(
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 الــسالم األكــل مــن عليــهآدم فــي الجنــة، فــزين آلدم لعبــاد مــذ كــان ســيدنا وقــد بــدأ الــشيطان بــالتزيين ل
، )١٢٠: طــه( mmmm...����s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����s��r���q��p��o��n��m��l��k��jllll: الــشجرة، وحــسنها عنــده فقــال

فــسماها شــجرة الخلــد، وهــذا أول المكــر والكيــد، ومنــه ورث أتباعــه تــسمية األمــور المحرمــة باألســماء 
   .)١(التي تحب النفوس مسمياتها

 فهو يظهر الباطل في صورة الحق، والحق ،ب الذي يسلكه وال يزال يسلكه إلغواء العبادوهذا األسلو 
في صورة الباطل، وال يزال يحسن له الباطل وُيَكرهه بالحق حتـى ينـدفع إلـى فعـل المنكـرات ويعـرض 

ا ، ويــزين المعــصية حتـى يغــري النــاس بهــا، وال يــشبعو ا فيــزين المنكــر حتـى يــصبح معروًفــ،عـن الحــق
  :كما قال تعالى ،ا كلما ازداد لها عطشً امنها أبدا؛ ألن المعاصي كلما ازداد اإلنسان منها شربً 

 �m�m�m�m�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��tllll.  
  :تزيين الشيطان لألمم السابقة

لــى هــذا مــا فعلــة الــشيطان مــع األمــم الكــافرة، فقــد  زيــن لهــم أعمــالهم، وحــسنها فــي أعيــنهم، وحببهــا إ
�m�m�m�m���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À :قلوبهم، قال تعالى

��Ð��Ï��Ð��Ï��Ð��Ï��Ð��Ïllll)٦٣: النحل(وقوله تعالى،:mmmm...È��Ç��Æ��Å�����Ä��ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä��ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä��ÃÈ��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����llll)٤٣: األنعام.(  
���m�m�m�mf����e��d��c��b��a: وقوله تعالى �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yf����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yf����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yf����e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y� �� �� �� �

��g����g����g����g��llll)١١٢: األنعام.(  
  :اننماذج لألمم التي زين لها الشيط

���m�m�m�m: ، قـــال تعـــالى وثمـــودٌ عـــادٌ  -الً أو  �̧ �¶��µ �́�³��²�����±��°�� �̄�®�� �̧�¶��µ �́�³��²�����±��°�� �̄�®�� �̧�¶��µ �́�³��²�����±��°�� �̄�®�� �̧�¶��µ �́�³��²�����±��°�� �̄�®
�����¿��¾��½��¼��»��º���¹�����¿��¾��½��¼��»��º���¹�����¿��¾��½��¼��»��º���¹�����¿��¾��½��¼��»��º���¹llll )٣٨: العنكبوت.(  

�m�m�m�m��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M:  قــــوم ســــبأ، قــــال تعــــالى-اثانًيــــ

����]��\��[�����Z��Y��X����]��\��[�����Z��Y��X����]��\��[�����Z��Y��X����]��\��[�����Z��Y��Xllll)٢٤: النمل.(  
���m�m�m�m��f��e��d��f��e��d��f��e��d��f��e��d��o���n��m��l��k��j��i��h��g���o���n��m��l��k��j��i��h��g���o���n��m��l��k��j��i��h��g���o���n��m��l��k��j��i��h��g:، قال تعـالى كفار قريش-اثالثً 

��d�����c���b��a�� �̀�_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��t��sr��q��p��d�����c���b��a�� �̀�_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��t��sr��q��p��d�����c���b��a�� �̀�_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��t��sr��q��p��d�����c���b��a�� �̀�_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��t��sr��q��p

����i��h��g��fe����i��h��g��fe����i��h��g��fe����i��h��g��fellll)وقوله تعالى)٤٨: األنفال ،  :�m�m�m�m��j��i��h��g��f��e��d�����c��b����j��i��h��g��f��e��d�����c��b����j��i��h��g��f��e��d�����c��b����j��i��h��g��f��e��d�����c��b��

����{��������z��������y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k����{��������z��������y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k����{��������z��������y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k����{��������z��������y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��kllll)٢٥: فصلت(  

                                                 

 ).١/١١٢(ابن القيم : )ة اللهفانإغاث(: انظر  )1(
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ـــــــه تعـــــــالى �����©���m�m�m�m: وقول �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��©����� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��©����� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢��©����� �̈�§��¦��¥��¤����£��¢

�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°���¯®��¬��«��ª�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°���¯®��¬��«��ª�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°���¯®��¬��«��ª�����¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°���¯®��¬��«��ªllll )١٣٧: األنعام.(  
 وقعوا في غواية الشيطان من خالل تزيينه لمعاصيهم، وأعمالهم المنكرة،  وغيرهمفهؤالء األقوام

الهداية وأقفل نور صدهم عن ، فهمؤ والمحرمة التي تخالف ما أمرهم به اهللا وما أمرهم به أنبيا
  .فأصبحوا بطاعتهم للشيطان من الخاسرينالبصيرة لديهم؛ 

وهـذا بـاب كيـده األعظـم الـذي يـدخل منـه علـى ابـن  " :- رحمـه اهللا –ولذلك يقول ابـن القـيم 
آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما ُتحبه وتـؤثره، فـإذا عرفـه 

 مـــن هـــذا البـــاب، وكـــذلك علـــى إخوانـــه وأوليائـــه مـــن اإلنـــس إذا أرادوا عليـــه بهـــا العبـــد ودخـــل اســـتعان
أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا، أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب ال 

  .)١("يخذل عن حاجته من دخل منه
  :من صور تزيين الشيطان

 أنه أنفع األشياء لـه، وُيَنفـره مـن الفعـل هذي يضره، حتى ُيخيل إليإن الشيطان يزين لإلنسان الفعل ال
  : حتى يخيل له أنه يضره، فعلى سبيل المثال،له الذي هو أنفع األشياء

نكــرات، وتــرك مفهــو يــزين عبــادة األصــنام، وقطيعــة األرحــام، ووأد البنــات، ونكــاح األمهــات، وفعــل ال
 قالــب التــودد إلــى النــاس والتقــرب إلــيهم، وتــزيين النفــاق، األمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، فــي

ــــــة مــــــع أعــــــداء اهللا تعــــــالى ــــــه للمعاصــــــي بتعــــــدد صــــــورهاوالمداهن   .)٢( ، وهكــــــذا تتعــــــدد صــــــور تزيين
  :المستثنون من تزيين الشيطان

، كمــا فــي أن يغــوي العبــاد مــن خــالل تزيينــه لمعاصــيهم فيــوقعهم فــي شــر أعمــالهموعــد الــشيطان لقــد 
  .)٣٩: الحجر (�m�m�m�m�}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�}��|��{��z��y��x��w������v��u��tllll  :قوله تعالى

 اهللا ولكنـــه َعِلـــَم ِعْلـــَم اليقـــين، أن – عز ألن مـــنهم ؛ لـــن يعطيـــه القـــدرة علـــى إغـــواء جميـــع العبـــاد-وجـــل 
، ا كاذًبـا وعـدً فلـم يعـطِ  ا أن يكـون كاذًبـ لم يـرَض ولذلك  وكيده ال يعمل فيهم،المخلصين والمصطفين،

���m�m�m�mb��a جميع العباد، فاسـتثنى يغوي أنطيع  يستفيدعي أنه  �̀���_b��a�� �̀���_b��a�� �̀���_b��a�� �̀���_llll )٤٠: الحجـر( ،

  .)٣(همء، فهؤالء لم ولن يستطيع إغوا-وجل عز –الذين أخلصوا لدينه، واصطفاهم اهللا : أي
                                                 

 ).١/١١٢(إغاثة اللهفان   )1(

  ).١/١١٠ (): المرجع السابق(: انظر  )2(
 ).٩/٣١٢( )مفاتيح الغيب(: انظر  )3(
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mmmm��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è: يقـــول اإلمـــام الـــشنقيطي عنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى

�ð�ð�ð�ðllll )ذكــر اهللا : " )٨٣ – ٨٢: ص– عز فــي هــذه اآليــة الكريمــة لمــا وعــد أنــه سيــضل -وجــل 
  .)١(" بأنه ال قدرة له على إضاللهماأكثر بني آدم، استثنى من ذلك عباد اهللا المخلصين، معترفً 

ــَضْعِفِه وقلــة حيلتــه حيــال المــؤمنين المخلــصين المتــوكلين الملتجئــين إلــى اهللا مــن   فــاعتراف إبلــيس َب
��m�m�m�m�v�v�v�v���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w����¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w����¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w����¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w: العبــاد، بينهــا ســبحانه وتعــالى

��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£llll )١٠٠ – ٩٩: النحل.(  
 علـى أحـد مـن عبـاد اهللا المخلـصين، بـل ا لـم يجعـل لـه سـلطانً -وجـل عز –فاآلية السابقة تبـين أن اهللا 

ن أنـــصاره نفـــسه يـــوم القيامـــة، يـــوم يتبـــرأ مـــ، وهـــذا مـــا قالـــه إبلـــيس ســـلطانه علـــى مـــن اتبعـــه باختيـــاره
���m�m�m�m���f�����e��d��c��b��a: ، قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى)٢(وأعوانــــــــــــــــه �̀�_��~���}��|���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|

s��r���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hgs��r���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hgs��r���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hgs��r���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hgllll )٢٢: إبراهيم.(  
فالمـشركون، ومـن سـار علـى نهجهـم هـم مـن فـتح المجـال للـشيطان بالتـسلط علـيهم بـاإلغواء 

، تفخــيٌم لــشأن  لمــا قالــه اللعــينامــع كونــه تحقيقًــ هفيــو : "وهــذا مــا بينــه أبــو الــسعود فــي تفــسيره بقولــه
المخَلصين وبياٌن لمنزلتهم والنقطاع مخالِب اإلغواء عنهم وأن إغواَءه للغاوين ليس بطريـق الـسلطاِن 

، ولبعـدهم عـن ربهـم وعـدم تحـصنهم بـاإلخالص لـه سـبحانه )٣(" له بسوء اختيـاِرهمتباعهمابل بطريق 
 مـن إغـواء -وجـل عز – من إخالص العبد له حمايـة ووقايـة يقيـه بهـا اهللا وتعالى، فقد جعل اهللا تعالى

  .ا ومعينً االشيطان بعكس من لم يخلص هللا تعالى ولم يجعل اهللا له سندً 
َده علــى مــن ســلكوا لــه الطريــق فالــشيطان قعــد لبنــي آدم فــي طــرقهم ووعــد بــإغوائهم، وقــد َصــدق َوْعــ

 انه لم يـتمكن ممـن ركـن اإليمـان فـي قلـوبهم وتوكلـوا علـى اهللا إلغوائهم ولم ُيحصنوا أنفسهم منه، إال
تعـــالى حـــق توكلـــه وتقـــووا بقـــوة إيمـــانهم وصـــدق نوايـــاهم، وٕاخالصـــهم هللا، فهـــؤالء ال يـــؤثر فـــيهم كيـــده 

�m�m�m�m���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v���¢��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v: إلغــــــوائهم، كمــــــا قــــــال تعــــــالى
��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£llll)١٠٠ – ٩٩: النحل.(  

                                                 

  ).٢/٢٧٧ (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )1(
 ).٩/٣١٣(الرازي : )مفاتيح الغيب(: انظر  )2(

 ).٤/٧٩ (ايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مز )  3(
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الـــذي ال يـــستطيع أن نـــرى الــشيطان وٕان بلـــغ مكــره وكيـــده مهمـــا بلــغ فإنـــه فــي غايـــة الــضعف وهكــذا 
ــــــــــــــــى ا ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــسلط  مــــــــــــــــن خالل ــــــــــــــــأي حــــــــــــــــال مــــــــــــــــن األحــــــــــــــــواليت ــــــــــــــــص ب .لمــــــــــــــــؤمن المخل
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  الفصل الثالث
  نماذج قرآنية للساقطين في الغواية، والناجين منها

  :ويشتمل على مبحثين
  .ن في الغوايةنماذج قرآنية للساقطي: المبحث األول

  : عشرة مطالبوفيه
  . السالمهابن نوح علي: المطلب األول
  . لوط نوح وامرأةامرأة: المطلب الثاني
  .قوم لوط: المطلب الثالث
  .النمرود بن كنعان: المطلب الرابع

  .فرعون: المطلب الخامس
  .قارون: المطلب السادس

  .أصحاب السبت: المطلب السابع
  .باعوراءبلعام بن : المطلب الثامن
  .صاحب الجنتين: المطلب التاسع
  .أصحاب الجنة: المطلب العاشر
  .نماذج قرآنية للناجين من الغواية: المبحث الثاني

  : ثمانية مطالبوفيه
  .مريم عليها السالم: المطلب األول
  .امرأة فرعون: المطلب الثاني
  .مؤمن آل فرعون: المطلب الثالث
  .سحرة فرعون: المطلب الرابع

  .مؤمن سورة ياسين: ب الخامسالمطل
  .أصحاب الكهف: المطلب السادس

  .صاحب صاحب الجنتين: المطلب السابع
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  .أصحاب األخدود: المطلب الثامن

  .نماذج قرآنية للساقطين في الغواية: المبحث األول
  : عشرة مطالبهوفي

  . السالمهابن نوح علي: المطلب األول
  .امرأة لوط: المطلب الثاني

  .قوم لوط: لثالمطلب الثا
  .النمرود بن كنعان: المطلب الرابع

  .فرعون: المطلب الخامس
  .قارون: المطلب السادس

  .أصحاب السبت: المطلب السابع
  .بلعام بن باعوراء: المطلب الثامن
  .صاحب الجنتين: المطلب التاسع
   .أصحاب الجنة : المطلب العاشر
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  :ي الغوايةنماذج قرآنية للساقطين ف: المبحث األول
 لعبــاده، ليتبــين خبيــثهم مــن طيــبهم؛ القــد اقتــضت حكمــة اهللا تعــالى أن يمــتحن خلقــه، فأوجــد الــشيطان فتنــًه واختبــارً 

ألنه سبحانه وتعالى خلق النوع اإلنساني من األرض، وفيها الـسهل والحـزن، والطيـب والخبيـث، فـال بـد أن يظهـر 
إن اهللا خلــق آدم (:  يقـول-�-ســمعت رسـول اهللا :  قـال-�-مـا كـان فـي مــادتهم، ففـي الحـديث عــن أبـي موسـى

من قبضة قبضها من جميع األرض، فجاء بنو آدم علـى قـدر األرض، مـنهم األحمـر واألبـيض واألسـود، والـسهل 
    .)١()والحزن، والطيب والخبيث

 لـذلك اله محًكـه ورسـء يميـز بـه الطيـب مـن الخبيـث، كمـا جعـل أنبيـاافجعل سبحانه وتعالى الـشيطان بغوايتـه محًكـ
  ).١٧٩: آل عمران( �m�m�m�m�§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��y�§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��y�§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��y�§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��yllll: التمييز، قال تعالى

 اهللا تعــالى التمــايز بــين البــشر، مــنهم الــذين اســتجابوا هللا تعــالى، وهــؤالء هــم الــذين نجــوا مــن ةُ لــذلك اقتــضت حكمــ
    .ا للشيطان، وهؤالء هم الذين سقطوا في الغوايةالغواية ومن الوقوع فيها،ومنهم الذين استجابو 

 أي اســقطوا درجــة اعتبــارهم عنــد اهللا تعــالى، وعنــد المــؤمنين؛ وذلــك بإســقاط أنفــسهم :ومعنــى الــسقوط فــي الغوايــة
  .)٢(بالباليا القبيحة، استجابة للشيطان

ليها فيظهر باالمتحان طيبهـا مـن قتضت حكمته أنه ال بد أن يمتحن النفوس ويبتا : "- رحمه اهللا-يقول ابن القيم
ـــه،خبيثهـــا ـــه وكرامات ـــه، ومـــن يـــصلح لمواالت  ويخلـــصها بكيـــر ، ومـــن ال يـــصلح ولـــيمحص النفـــوس التـــي تـــصلح ل

 وقـد ، األصـل جاهلـة ظالمـةفـي إذ الـنفس ؛االمتحان كالـذهب الـذي ال يخلـص وال يـصفو مـن غـشه إال باالمتحـان
 وٕاال ففـي ، فـإن خـرج فـي هـذه الـدار،وجه إلى الـسبك والتـصفيةحصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خر 

  .)٣(" فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة،كير جهنم
  وسيبين الباحث في المبحثين القادمين نماذج من الذين سقطوا في الغواية، ونماذج للناجين منها

  
  : السالمعليهابن نوح : المطلب األول

، وذلــك عــن طريــق خدعــة إبليــسيه، حيــث --�بــشرية، حتــى حــصل الــشرك فــي قــوم نــوحإن أول مــا خلــق اهللا ال
، فلمــا مــاتوا ) و يغــوث ويعــوق ونــسرا و ســواعٌ ودٌ ( : مــن الــصالحين وهــمةجــاء إبلــيس إلــى جيــل، كــان فيــه خمــس

م فـي العبـادة، َوْسَوَس الشيطان إلى أتباعه، أن اعملوا تماثيل لهؤالء الخمسة تذكركم بهم؛ فإذا نظرتم إليهـا اجتهـدت
                                                 

، )٢٩٥٥( رقم الحديثومن سورة البقرة،: " ، باب-�-تفسير القرآن عن رسول اهللا :  أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب) 1(
 ).١٦٣٠(، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة )٦٦٢(ص 

 ).٢/٢٣٧ (نعمة اهللا النخجواني: )الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية(: انظر)  2(
 ).٣/١١ (زاد المعاد في هدي خير العباد) 3(
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 إليهم إبليس أن ، فوسوسفلما مات هذا الجيل، وجاء جيل بعده، ولم يكن فيهم من يعلم لماذا ُعِمَلْت هذه التماثيل
، )١(يعبدوها، وهكذا وقع الشرك، وتفشى، وُعِبَدت الطواغيت مـن دون اهللا تعـالى وشـرَع النـاس فـي الـضاللة والكفـر

 يا نوح ...: (لى أهل األرض، كما يقول أهل الموقف يوم القيامةع ُبعث  فكان أول رسول،--�اأرسل اهللا نوحً 
  .)٢()...أنت أول الرسل إلى أهل األرض

، وفـي ا ونهـارً الً ، لـيا وجهـارً اسـبيل الـدعوة سـرً --�فهو أول رسول، وكان من قبله أنبياء، وقد سلك نوح 
قومه رغم كل محاوالته التي أفنى عمره وهو يدعوهم  من الً  قلياجميع األحوال المختلفة، لكن لم يستجب له إال نفرً 

  .ن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين وفي النهاية قالوا َإل ،إلى التوحيد بالترغيب، والترهيب، وبالمناظرات
 أنـه لـن يـؤمن مـن قومـك إال مـن قـد آمـن، كـان قـد مكـث فـي قومـه وهـو يـدعوهم نحـو هولما أوحى اهللا إليـ

 بالكفر والعناد، ولـن يلـدوا إال ا بعد جيل، يوحي بعضهم بعضً ا كافرً الً ، وهو ما يرى إال جيا عامً تسعمائة وخمسين
½��¾��¿���m�m�m�m��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ä��Ã��Â�����Á�����À��¿��¾��½��Ä��Ã��Â�����Á�����À :�-- علــى لــسان نــوح- تعــالى- اهللا غــضب هللا فقــالة، دعــا دعــو ا كفــارً افــاجرً 

��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ���Å��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ���Å��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ���Å��Ñ���Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç��Æ���Ållll )٢٧ – ٢٦: نوح(.  
�m�m�m�m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì: -تعــالى- ربــه، فاســتجاب اهللا دعوتــه فقــال و نــادى نــوحٌ 

���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õllll )٧٦ - ٧٥: الصافات(.  
 مــن بنــي البــشر، لكنهــا تعلــيم مــن اهللا اوكانــت النجــاة بــصناعة الــسفينة بــأمر مــن اهللا تعــالى، فهــي ليــست اختراًعــ

���m�m�m�m�Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø�Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø�Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø�Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø�â��áà��ß��Þ��â��áà��ß��Þ��â��áà��ß��Þ��â��áà��ß��Þ: تعالى، كما في قوله �� �� �� �
��ã������ã������ã������ã����llll )٣٧: هود(.  

 وهي إذا رأيت تنور أهلـك يخـرج منـه المـاء فـاعلم أن الهـالك قـد جـاء ،--�وقد كان هناك مواعده من اهللا لنوح
لقومــك فاركــب الــسفينة أنــت ومــن معــك، واحمــل فيهــا مــن كــل زوجــين اثنــين، أي مــن الحيوانــات والطيــور، وغيرهــا 

mmmm������q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a: ليبقى النسل، كما قال تعالى
����{�����z��y��x��w��vu��t����s��r����{�����z��y��x��w��vu��t����s��r����{�����z��y��x��w��vu��t����s��r����{�����z��y��x��w��vu��t����s��rllll)٤٠: هود.(  

 مـنهم زوجتـه المـذكورة فـي سـورة التحـريم، وابنـه كفـاٌر، --� اهللا تعالى أنه سـيبقى فـي بيـت نـوحةوقد سبقت كلم
  .)٣(المذكور في آخر هذه القصة

                                                 

 ).٥/٤٢١(الشوكاني : )فتح القدير(: انظر)  1(
  ِإنا َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى (قول اهللا تعالى: أحاديث األنبياء، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب) 2(

 ).٦١٠(ص ، )٣٣٤٠( رقم الحديث، ..)َقْوِمهِ 
 ).٤/٣٢٠(ابن كثير: )تفسير القرآن العظيم( : انظر )3(
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ــا صــعد نــوح ومــن معــه فــ تعــالى-قولــهكمــا فــي  --�ي الــسفينة نــاداهم نــوحولم - :mmmm��b�������a�� �̀����_��~����b�������a�� �̀����_��~����b�������a�� �̀����_��~����b�������a�� �̀����_��~��
����i���h��g���f��ed��c����i���h��g���f��ed��c����i���h��g���f��ed��c����i���h��g���f��ed��cllll )٤١: هود(.  

باسم اهللا وبركته تجري على سطح الماء، وباسم اهللا يكـون منتهـى سـيرها، وقـد ذكـر المغفـرة والرحمـة فـي هـذا : أي
 أنفــسهم، أنهــم نجــوا ببركــة علمهــم، فــاهللا تعــالى نــبههم ة قــرار المقــام، وهــو وقــت اإلهــالك والغــرق، لعلهــم اعتقــدوا فــي

 حيــث أشـعرهم بفـضله ورحمتــه هإلزالـة العجـب مـنهم؛ فــإن اإلنـسان فـي جميــع أحوالـه محتـاج إلــى إعانـة اهللا وفـضل
  .)١(على عباده المؤمنين الذين نجاهم

: تفاعها، نـادى نـوح ابنـه كمـا أخبـر تعـالى فوق األمواج العظيمة التي تشبه الجبال في ار  تسير فلما بدأت السفينة
�m�m�m�m������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��������p��o��n��m��l���k������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��������p��o��n��m��l���k������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��������p��o��n��m��l���k������~��}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��������p��o��n��m��l���k

¤��£�����¢��¡¤��£�����¢��¡¤��£�����¢��¡¤��£�����¢��¡����¥��¥��¥��¥�������� �̈ � §¦���� �̈�§¦���� �̈�§¦���� �̈�§¦��������«���ª��©��«���ª��©��«���ª��©��«���ª��©��������°�� �̄�®��¬°�� �̄�®��¬°�� �̄�®��¬°�� �̄�®��¬��������²��±��²��±��²��±��²��±���������������µ�� �́�³�µ�� �́�³�µ�� �́�³�µ�� �́�³�����������������¶��¶��¶��¶���������������¹���� �̧��¹���� �̧��¹���� �̧��¹���� �̧
ººººllll)٤٣ – ٤٢: ھود(.  

ِفي َمْعِزٍل َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإما ِألَنُه َكاَن َلْم ُيْؤِمْن " : قال ابن عاشور في ناحية،  )٢(الً  منعز - -�وكان ابن نوح
 َفَلْم ُيَصدْق ِبُوُقوِع الطوَفاِن، َوإِما ِألَنُه اْرَتد َفَأْنَكَر ُوُقوَع الطوَفاِن َفَكَفَر ِبَذِلَك ِلَتْكِذيِبِه - َعَلْيِه السَالمُ - ِبُنوحٍ 

  .)٣("لَ الرُسو 

 باإليمان والركوب معه، حتى ال يغرق ويكون - �-  إذ طالبه نوح،اوفي كال الحالتين فإنه أصبح كافرً 
  .مع الكافرين الهالكين

 منـه أنـه الى جبل يحفظنـي مـن الغـرق فـي المـاء، ظًنـإسآوي : الً غير أن هذا االبن الجاحد العاق رد على نوح قائ
ال شـــيء : فـــي مكـــان عـــال أو جبـــل شـــامخ، فأجابـــه نـــوح عليـــه الـــسالمســـيل عـــادي، يمكـــن النجـــاة منـــه بالتحـــصن 

 يعــصمك مــن أمــر اهللا وعذابــه الــذي يعاقــب بــه الكــافرين إال مــن رحمــه اهللا مــن الهــالك، فعــصى االبــن ربــه، وعــق
  .)٤(، فكان من المغرقين المهلكينا فشيئً اأباه، فحال بينهما الماء الذي بدأ باالرتفاع شيئً 

  
  
  

                                                 

 ).٨/٤١١(الرازي : )مفاتيح الغيب(:  انظر )1(
 ).١/١٤٠٦أبو البقاء الكفوي : الكليات(. بكسر الزاي وهو اسم مكان العزلة، وأصله من العزل وهو التنحية واإلبعاد: المعِزل  )2(
  ).١٢/٧٦(التحرير والتنوير   )3(
 ).٢/١٠٤٤(الزحيلي : )وسيطالتفسير ال(: انظر) 4(
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  : امرأتا نوح ولوط عليهما السالم:يالمطلب الثان
 مــن نمــاذج الــسقوط فــي الغوايــة، والــذي يتمثــل فــي خيانــة الــدين، وذلــك بمخالفــة األنبيــاء ان نموذجــنهــذا

وتعاليم السماء، التي جاءوا بها، وهـذا مـا كـان مـن امرأتـي النبيـين الكـريمين، نـوح ولـوط عليهمـا الـسالم، وقـد ذكـر 
����m��m��m��m��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a:  لىاهللا تعالى فعلتهما، قال تعا �̀�_��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a�� �̀�_��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a�� �̀�_��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a�� �̀�_

��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��nz��y����x��w��v��u��t��s���rz��y����x��w��v��u��t��s���rz��y����x��w��v��u��t��s���rz��y����x��w��v��u��t��s���rllll)١٠: التحريم(.  

نـوح ( للعبرة واالتعاظ، وذلك بخيانـة صـادرة مـن زوجتـي نبيـين كـريمين الً لقد ضرب اهللا تعالى في اآلية السابقة مث
  .)فخانتاهما(" الخيانة" ي يعبر عن فعلة المرأتين بلفظ عليهما السالم، وقد جاء اللفظ القرآن) ولوط

  : نوح ولوط عليهما السالماالتي ُوصفت بها زوجتأقوال المفسرين في الخيانة 
  .أن خيانتهما كانت بالكفر، أي في مخالفتهما للنبيين الكريمين في الدين؛ إذ كانتا مشركتين: قيل

  .ه تخبر بأضياف--�نون، وكانت امرأة لوط تقول للناس إنه مج--�كانت امرأة نوح: وقيل
كانتـا :  تطلع الكفار على أسراره، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة بـذلك، وقيـل--�كانت امرأة نوح: وقيل

  . أفشتاه إلى المشركيناخيانتهما النميمة؛ إذا أوحى اهللا إليهما شيئً : منافقتين، وقيل
 مـن عليـهضـيف دخنـت؛ لـتعلَم قومهـا أنـه قـد نـزل بـه ضـيف؛ لمـا كـانوا  إذا نزل به --�كانت امرأة لوط: وقيل

  .)١(إتيان الرجال
وقد أجمع المفسرون على أنه ال يقصد بخيانة امرأتي نوح ولوط عليهما السالم خيانة العرض، فلم تزن امرأة نبـِي 

 هســالة، وينــسب إليــقــط، وٕانمــا هــي خيانــة الــدين، وذلــك ألن تــصور خيانتهمــا فــي العــرض ينفــر مــن صــاحب الر 
، والـذي َيهــُم الباحــث هنـا أنهمــا وقعتـا فــي الغوايــة )٢(الـنقص، وهــو مـا يتعــارض مـع أداء الرســول وتبليــغ رسـالة ربــه

  .بكفرهما وبانسالخهما عن القيم اإليمانية؛ لتْنضمان إلى قيم الوثنية، فكانت عاقبه سقوطهما الهالك
ــى اهللا تعــالى النبيــين وهــذا كــان نتــاج وقوعهمــا فــي الغوايــة، فاســتحق تا عقــاب اهللا تعــالى فــي الــدنيا واآلخــرة، فقــد نج

 من قومهما، ولم يسلم من ذلك العقاب واإلهالك امرأتهما، قال تعالى في حق نوح االكريمين، وأهلك من كان كافرً 
�����m�m�m�m��vu��t����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu��t����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu��t����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a��vu��t����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a: السالمعليه

����{�����z��y��x��w����{�����z��y��x��w����{�����z��y��x��w����{�����z��y��x��wllll )٤٠: هود(.  

                                                 

): مفاتيح الغيب(و، )٦/٤٦(الماوردي : )النكت والعيون(و  ،)٢٣/٤٩٧(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن( :انظر  )1(
 .)٨/١٧٠(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم( و)١٨/٢١٠(القرطبي : )الجامع ألحكام القرآن(و ،)٣٠/٤٤( الرازي

: )أضواء البيان( و،)١٧/٢٦٨(ابن كثير : )القرآن العظيمتفسير (و ، )٨/١٧٠(البغوي : )لتنزيلمعالم ا(: انظر  )2(
 ).٨/٢٢٤(الشنقيطي
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  .)١( القول، وشاء اهللا تعالى له الشقاوة والهالك، امرأة نوح وابنه وكانا كافرين عليهوالذي حق 
�m�m�m�m��\��[Z���Y��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��\��[Z���Y��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��\��[Z���Y��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��\��[Z���Y��X��W��V��U��T��S��R���Q��P:   الـــــسالمعليـــــهوقـــــال عـــــن لـــــوط 

�̂�]�̂�]�̂�]�̂�]����� �̀�_� �̀�_� �̀�_� �̀�_llll )٢(الكينأي كانت من الھ: ومعنى كانت من الغابرين ،)٨٣: األعراف(.  
ية من الهالك والعقاب، هي رابطـة العقيـدة واإليمـان، وأن كـل الـروابط مـا  ومن هنا يتبين للباحث أن الرابطة المنج

؛ فإذا اختلت رابطة العقيدة فال رابطـة، وقـد بـين اعدا هذه الرابطة ال قيمة لها عند اهللا، وال تغني عن صاحبها شيئً 
، وال والد مع ولده، كما هة ال تنفع مع الكفر، ال زوجه مع زوجها، وال ولد مع والداهللا تعالى أن جميع جهات القراب

���m�m�m�me��d���c��b��a: يقول تعالى �̀�_��^��]��\��[����Ze��d���c��b��a�� �̀�_��^��]��\��[����Ze��d���c��b��a�� �̀�_��^��]��\��[����Ze��d���c��b��a�� �̀�_��^��]��\��[����Z����������������f����f����f����fllll)٨٩ – ٨٨: الشعراء(.  
  ).٢١٤: الشعراء( �m�m�m�mq��p��oq��p��oq��p��oq��p��ollll: لما نزلت: وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها

يا فاطمُة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلـب، يـابني عبـد المطلـب، : " على الصفا، فقال -�-قام رسول اهللا
  .)٣("، سلوني من مالي ما شئتماال أملك لكم من اهللا شيئً 

اإليمـان، وبمـا يكـرمُ اهللا ب ال يملك نفع أحٍد يوم القيامة، ولو كـان أقـرب قريـب، إال ا وبهذا يتبين لكل مسلم أن أحدً 
  .)٤(الشفاعةبه من شاء ب

  
  :قوم لوط: المطلب الثالث

  الذين أشركوا مع اهللا آلهة أخرى، وكانوا   السالم إلى أهل سدومعليه ً لوطالقد أرسل اهللا تعالى 
  .يقطعون السبيل، ويأتون في ناديهم المنكر، وال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

ــــو  ــــم يــــسبقهم إليهــــافلقــــد ابتــــدع ق ــــوط فاحــــشة ل ــــذكران مــــن العــــالمين، أحــــدٌ م ل ــــان ال ــــال   مــــن العــــالمين، وهــــي إتي ق
��mmmm:تعـــــــــــــــالى �̈ � �§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����������~��}���|���{��z���y��x�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����������~��}���|���{��z���y��x�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����������~��}���|���{��z���y��x�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����������~��}���|���{��z���y��x

��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©��¬��«��ª��©������ �́�³��²±��°��¯���®������ �́�³��²±��°��¯���®������ �́�³��²±��°��¯���®������ �́�³��²±��°��¯���®��¼��»��º��¹�����������¸��¶��µ��¼��»��º��¹�����������¸��¶��µ��¼��»��º��¹�����������¸��¶��µ��¼��»��º��¹�����������¸��¶��µ

��Á��À��¿���¾��½��Á��À��¿���¾��½��Á��À��¿���¾��½��Á��À��¿���¾��½llll )٣٠ – ٢٨: العنكبوت(،  

                                                 

  ).٤/٢٠٨(أبو السعود : )إرشاد العقل السليم(: انظر  )1(
 ).٥/٣٧٠(ابن عاشور : التحرير والتنوير )2(

، ص )٣٥٠(، رقم الحديث )وأنذر عشيرتك األقربين(: ه تعالىفي قول: اإليمان، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )3(
)١٠٠.( 

 ).٨/٢٢٤(الشنقيطي: )أضواء البيان(: انظر )4(
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 بالتـــصدي للمـــارين فيـــه بأخـــذ أمـــوالهم أو قتـــل أنفـــسهم أو إكـــراههم علـــى أي قطـــع الطريـــق، وذلـــك: الـــسبيلوقطـــع 
الفاحشة؛ إذ كانوا يقعدون بالطرق ليأخـذوا مـن المـارة مـن يختارونـه، فقطـع الطريـق فـساد فـي ذاتـه، وهـو أفـسد فـي 

  .هذا المقصد
، وبالتظـاهر فـي تـزيين ضابعـوأما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلـوا نـاديهم للحـديث بـأقبح الكـالم أمـام بعـضهم 

  .)١(زيادة في فسادها وقبحها ألنه معين على نبذ التستر منها ومعين على شيوعها في الناسالفاحشة 
وِفعلــة قــوم لــوط  الــشنيعة المنكــرة لــم يفعلهــا قــوم قــبلهم قــط، فهــم أول مــن ســن هــذه الــسنة الــسيئة، فوصــلوا إلــى مــا 

ـــل أحـــط مـــن البهـــائميـــهوصـــلت إل  mmmmZ��Y�Z��Y�Z��Y�Z��Y��������������������������a��`��_��^]��\��[�����a��`��_��^]��\��[�����a��`��_��^]��\��[�����a��`��_��^]��\��[llll:  كمـــا قـــال تعـــالى البهـــائم، ب
  .)١٧٩: األعراف(

 إذ هي النظـام الـذي أوجـده اهللا ؛فاهللا تعالى جعل الرجل يشتهي المرأة، والمرأة تشتهي الرجل، فهذه فطرة اهللا تعالى
 الـسالم مـن فعلـتهم،  ليـهع وقوم لوط خالفوا فطرة اهللا تعالى، وهذا مـا أثـار اسـتغراب لـوط ،)٢(تعالى في كل مخلوق

���m�m�m�m ....���g��f��e��d����g��f��e��d����g��f��e��d����g��f��e��d��h�h�h�h�r��q��po��n���m��l��k��j��i���r��q��po��n���m��l��k��j��i���r��q��po��n���m��l��k��j��i���r��q��po��n���m��l��k��j��i:   السالمعليهقال تعالى على لسان لوط 
���t���s���t���s���t���s���t���sllll )الــسالم بقـــولهمعليــه، بــل أخــذوا يــستهزئون بنبــي اهللا لــوط )١٦٦ – ١٦٥: الــشعراء   :mmmm������B��A��B��A��B��A��B��A

N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��CN��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��CN��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��CN��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��Cllll����)٥٤: النمل(.� �� �� �� �
  ألنـه بدعوتـه إيـاهم يعكـر صـفو؛هم، وبإخراجـه مـن بـين أظهـر عليهمر آ لوط دعوة نبيهم لهم بالعفاف، بالتفرد قوم

  .؛ ألنه بنظرهم جريمة كبرى)٣(شهواتهم وملذاتهم، فال يصلح لمجاورتهم
لم  السالم بفحشهم وشذوذهم الجنسي، وفسادهم في األرض، ولوط يدعوهم إلى اهللا تعالى، فعليهفاستمر قوم لوط 

 السالم إذا جاءه عليه، حتى زوجه لم تؤمن بل كانت كافرة، وكان لوط هلم أهلها إال ابنتاايؤمن في تلك القرية الظ
ضيوف من الرجال يخفيهم، وكان يحـذرهم مـن دخـول القريـة، وهـذا مـا أغـضب هـؤالء الفجـرة، وهـددوه بـالطرد مـن 

  ).١٦٧: الشعراء(�m�m�m�m��x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v��}��|����{������z��y��}��|����{������z��y��}��|����{������z��y��}��|����{������z��yl:  قال تعالى،األرض هو ومن معه من المؤمنين

ــم يبــالِ   بتهديــدهم ووعيــدهم، وهــذا ديــدن الكفــرة فــي كــل زمــان ومكــان؛ إذ يتوعــدون --� ســيدنا لــوطفل
ويهددون أنبيـاء اهللا تعـالى وعبـاده الـصالحين باألسـر، والـرجم، والقتـل، والطـرد واإلبعـاد، واسـتمر لـوط فـي دعوتـه، 

 الــسالم فــي فلــسطين لتبــشره بالولــد، كمــا قــال عليــه قــد وصــلت لــسيدنا إبــراهيم وفــي تلــك األحيــان كانــت رســل اهللا
�m�m�m�m�̄: تعــــالى �®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥....��������llll )ن هــــؤالء الرســــل لــــسيدنا ، )٦٩: هــــودثــــم بــــي

                                                 

 ).١٠/٤٨٨(ابن عاشور : )التحرير والتنوير(: انظر )1(
 ).١١/٧١( )المرجع السابق(: انظر  )2(

  ).٦/٢٠٠(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(: انظر  )3(
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ئيل،  السالم، ورسل اهللا تعالى، هم جبريل، وميكاعليه السالم، أنهم ذاهبون لتدمير وٕاهالك قرية لوط عليهإبراهيم 
  .)١(وٕاسرافيل، وقيل كانوا تسعة، وقيل كانوا أحد عشر

`���m�m�m�m��e��d��c��b����a��`��e��d��c��b����a��`��e��d��c��b����a��`��e��d��c��b����a:   السالم يجادل رسل اهللا كما أخبر سـبحانه وتعـالىعليهفأخذ إبراهيم    
��_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��q��p��o��n����m��l���k��j��i��h��g��f��_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��q��p��o��n����m��l���k��j��i��h��g��f��_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��q��p��o��n����m��l���k��j��i��h��g��f��_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��q��p��o��n����m��l���k��j��i��h��g��f

����a��`����a��`����a��`����a��`llll )٧٦ – ٧٤: هود .(  
 ســورة فـي - سـبحانه - قـد حكاهــا ،المالئكـة الــذين أرسـلوا ِإلهـالك قــوم لـوطو لمجادلـة التـي حـصلت بــين إبـراهيم وا

  كـانالتـي القريـة :أي �m�m�m�mK��J��I�����H��G��F��E�����D��C��B��AK��J��I�����H��G��F��E�����D��C��B��AK��J��I�����H��G��F��E�����D��C��B��AK��J��I�����H��G��F��E�����D��C��B��A����llll�L�L�L�L : قولـهفـي العنكبـوت

��_����mmmmP��O��N��M�P��O��N��M�P��O��N��M�P��O��N��M�����llll��m�m�m�m،يسكنها قوم لوط �̂�������]��\[��Z���Y��X��W��VU��T��S��R_�� �̂�������]��\[��Z���Y��X��W��VU��T��S��R_�� �̂�������]��\[��Z���Y��X��W��VU��T��S��R_�� �̂�������]��\[��Z���Y��X��W��VU��T��S��R��������

��c��b��a���`��c��b��a���`��c��b��a���`��c��b��a���`llll)٣٢-٣١: العنكبوت.(  

 الـسالم لمجادلـة عليـه بياٌن من اهللا تعالى للدواعي التي حملـت إبـراهيم ����mmmm��p��o��n����m��l���p��o��n����m��l���p��o��n����m��l���p��o��n����m��l�llll: وقوله تعالى
 لإلمهــال ا ألمــر اهللا تعـالى، ولكــن طلًبــا، ولــم تكـن المجادلــة ردً )٢(رسـل اهللا مــن المالئكــة فـي شــأن إهــالك قـوم لــوط

�mmmm��F��E��D��C��B���F��E��D��C��B���F��E��D��C��B���F��E��D��C��B:  ومـن معـه مـن المـؤمنين، كمـا قـال تعـالى- -� على لـوطا وخوفً ،)٣(لعلهم يؤمنون

����_�� �̂�]�\��[��Z��Y���X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M���L������K���J�������I��H��G����_�� �̂�]�\��[��Z��Y���X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M���L������K���J�������I��H��G����_�� �̂�]�\��[��Z��Y���X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M���L������K���J�������I��H��G����_�� �̂�]�\��[��Z��Y���X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M���L������K���J�������I��H��G

��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`llll )٣٧ – ٣١: الذاريات.(  
   .)٤(مكافأتهذاه وال يتسرع إلى آأي الذي يتحمل من : والحليم
  .)٦ (التأّوه من خوف الّله كثير: وقيل، )٥(الدعاء  كثير: واألواه

  .)٧( إلى اهللا تعالى في أموره كلهاا السالم كان راجعً عليههو كثير الرجوع إلى طاعة اهللا تعالى، وٕابراهيم : والمنيب
����m��m��m��m�x��������w��vu��t��s��r�x��������w��vu��t��s��r�x��������w��vu��t��s��r�x��������w��vu��t��s��r����a:   السالمعليهولهذا قال اهللا تعالى إلبراهيم  �̀�_��~��}��|{��z��y������a�� �̀�_��~��}��|{��z��y������a�� �̀�_��~��}��|{��z��y������a�� �̀�_��~��}��|{��z��y���l�l�l�l 

  ).٧٦: هود(
                                                 

 ).٢/٧٣٦(الشوكاني : )فتح القدير( و ،)٧/٤٨٠( )مرجع السابقال(: انظر  )1(
 ).٧/٢٤٣(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم(: انظر  )2(

 ).٤٢٤٧(الشيخ محمد متولي الشعراوي : )تفسير الشعراوي(: انظر  )3(

 ).٣/١٠٩ (البيضاوي: )أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف( :انظر )4(
 ).١١/٥٢ (الطبري: )جامع البيان عن تأويل آي القرآن (:ظران )5(
 ).١٩٣(ابن قتيبة : ، وتفسير غريب القرآن)٢٣/ ٢ (:الفراء: معاني القرآن) 6(

 ).٩/٦٤(القرطبي : )الجامع ألحكام القرآن: (رانظ )7(
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والمقــصود بــأمر اهللا هنــا، عذابــه ســبحانه وتعــالى وٕانــه آٍت قــوم لــوط ال محالــة، وأنــه ال َمــَرد لــه، وقــد بينــه ســبحانه 
�m�m�m�m���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A:-تعالى– قال ،)١(وتعالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز

�QP��O��N��M��L��K��J��I�QP��O��N��M��L��K��J��I�QP��O��N��M��L��K��J��I�QP��O��N��M��L��K��J��I����V�U��T��S��R������V�U��T��S��R������V�U��T��S��R������V�U��T��S��R��llll)وقولـــــه تعـــــالى)٨٣ – ٨٢: هـــــود ، :
mmmm����_�� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����_�� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����_�� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����_�� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��Rllll) ٧٥ – ٧٤: الحجر(.� �� �� �� �

 �m�m�m�m��|��{��z��y���x��wv��u��t��sr��q��p����o������������n��m���l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��sr��q��p����o������������n��m���l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��sr��q��p����o������������n��m���l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��sr��q��p����o������������n��m���l��kllll: وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى

��������m�m�m�m~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t: ، وقولــــه تعــــالى)٤٠: الفرقــــان( �̈ �§��¦��¥¤��£��¢��¡������������ �̈ �§��¦��¥¤��£��¢��¡������������ �̈ �§��¦��¥¤��£��¢��¡������������ �̈ �§��¦��¥¤��£��¢��¡�����
��°���� �̄��®��¬��«��ª��©��°���� �̄��®��¬��«��ª��©��°���� �̄��®��¬��«��ª��©��°���� �̄��®��¬��«��ª��©llll)اهللا  إلى غير ذلك من اآليات التي تتحدث عن أمر ،) ١٧٥ – ١٧٢: الشعراء–

 عز وجل-.  
�.)٧٧ :هود(�m�m�m�m����o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c����o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c����o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c����o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���cllll: قال اهللا تعالى �� �� �� �

 علـى هيئـة غلمـاٍن مـرد حـسان الوجـوه، لـذلك --� اين لوًطـ السالم قاصـدعليهانطلق رسل اهللا من عند إبراهيم 
mmmm��k��j��i��h��g���k��j��i��h��g���k��j��i��h��g���k��j��i��h��g�llll ،أي ساءه مجيئهم لظنه أنهم أناٌس فخـاف أن يقـصدهم قومـه فيعجـز عـن مـدافعتهم 

أشـهد بـاهللا إنهـا : وما أمُرها؟ قـال: أما بلغكم أمُر هذه القرية؟ قالوا:  بهم إلى منزله قال لهمافلما مشى معهم منطلقً 
 إن فـي : ، فدخلوا منزلـه ولـم يعلـم بـذلك أحـٌد فخرجـت امرأتـه فـأخبرت بـه قومهـا، وقالـتالً  قريٍة في األرض عملشر

�m�m�m�m��l��k��j��i��h��g��f���e��l��k��j��i��h��g��f���e��l��k��j��i��h��g��f���e��l��k��j��i��h��g��f���e: ، كمـا قـال تعـالى)٢( مـا رأيـت مثـل وجـوههم قـط الً بيت لوٍط رجـا
����|��{��z������y��x��w��v��u��ts���r��q��p��o���n��m����|��{��z������y��x��w��v��u��ts���r��q��p��o���n��m����|��{��z������y��x��w��v��u��ts���r��q��p��o���n��m����|��{��z������y��x��w��v��u��ts���r��q��p��o���n��mllll )٣٣: العنكبوت.(  

 الـسالم ال يريـد أن ُيفـضح فـي ضـيفة، وهـو ال يعلـم حقيقـتهم، ويعلـم حقيقـة قومـه، القـوم الخبثـاء، الـذين عليهفلوط 
  .شذت شهواتهم وأخالقهم

���������������������������������m�m�m�mw��v��u��t��s��r��qw��v��u��t��s��r��qw��v��u��t��s��r��qw��v��u��t��s��r��q: فــأتوا بابــه مــسرعين يطرقــون بابــه، يريــدون اقتحــام البيــت، كمــا قــال تعــالى
¤���£¢��¡�����~��}������|��{��zy��x¤���£¢��¡�����~��}������|��{��zy��x¤���£¢��¡�����~��}������|��{��zy��x¤���£¢��¡�����~��}������|��{��zy��x����� �̄�®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥������� �̄ �®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥������� �̄ �®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥������� �̄ �®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥��llll )هــــــــود :

ــــــــــه تعــــــــــالى، )٧٨ ���������m�m�m�mÌ��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À���¿��¾��½Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À���¿��¾��½����llll: وقول
  ).٧٢ – ٦٧: الحجر(

ماذا تريدون، قالوا نريد الرجال الـذين معـك، يـا لـوط ألـم ننهـك عـن العـالمين، ألـم ننهـك :  السالمعليهقال لهم لوط 
}��|���������������m�m�m�m��ª©��¨��§���¦��¥��¤���£¢��¡�����~��}������|��{��ª©��¨��§���¦��¥��¤���£¢��¡�����~��}������|��{��ª©��¨��§���¦��¥��¤���£¢��¡�����~��}������|��{��ª©��¨��§���¦��¥��¤���£¢��¡�����~��}:جال وتخفـيهم عنـا، قـال لـوطأن تصد عنا الر 

                                                 

 ).٢/١٨٧(الشنقيطي : )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (:انظر )1(

  ).٣/٣٧٣(أبو السعود: )رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإ(:  انظر)2(
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�̄ �®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«llll لـذلك وصـف اهللا تعـالى قـوم اً  وال حليمـاً  رشيدالً  السالم لم يجد في قومه رجعليه، ولكنه ،
من المالئكة ، أو - �- ، وهذا القسم، إما أن يكون من اهللا بحياة النبي mmmm�L���K��J��I��H��L���K��J��I��H��L���K��J��I��H��L���K��J��I��H�llll: لوط بقوله

التـي أزالـت عقـولهم وتمييـزهم سـكرتهم أي إنهـم فـي غـوايتهم أو شـده :  السالم، والمقصود بـسكرتهمعليهبحياة لوط 
  .بين الخطأ والصواب

  .)١(أي يتحيرون ويتمادون، فكيف يسمعون النصح، ويلتفتون إلى نصيحتك: يعمهون
�m�m�m�m��À��À��À��À: ، كما قال تعالى إلى اهللا تعالى إلى ركن شديدء، وآوى رفع يديه إلى السما--�فلما ضاقت الدنيا بلوط

Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÊ��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÊ��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÊ��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��l)كان إن، يغفر اهللا للوط( :   وهو يقرأ هذه اآليات-�-قال النبي  ،)٨٠: هود 
  .)٢()يأوي إلى ركن شديد

 أغلـق البـاب علـى --� لـوطفلما علم جبريل والمالئكُة خوف لوط من تهديد قومه، وقـد كـان" :قال ابُن عباس 
مـــه، قـــال لـــه جبريـــل يـــا لـــوط إن ركنـــك لـــشديد، وٕانهـــم آتـــيهم عـــذاٌب غيـــُر : نفـــسه وعلـــى المالئكـــة، وهـــو يناشـــُد قو

���mmmm...��Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í�����Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í�����Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í�����Û��Ú��Ù��Ø��������×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í:  الــسالمعليــهفقــالوا للــوط  ،)٣("مـردود
��éè��ç��æ��åä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��éè��ç��æ��åä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��éè��ç��æ��åä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��éè��ç��æ��åä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü�ì��ë��ê�ì��ë��ê�ì��ë��ê�ì��ë��êllll )٨١: هود.(  

  .فلما رأت المالئكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات: " يقول الرازي رحمه اهللا
  .أنهم رسل اهللا: أحدها
  . هموا به ماأن الكفار ال يصلون إلى: ثانيها
  .أنه تعالى يهلكهم: ثالثها
  .أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب: رابعها

  .)٤(" شديد وٕان ناصرك هو اهللا تعالىإن ركنك :خامسها
ــا علــم أنهـــم رســل اهللا، اســتعجل العـــذاب علــى قومــه مـــن شــد--�حينهــا اطمــأن لـــوط  مــا بهـــم مــن خبـــث، ة  لم

���m�m�m�m: ، وكمـا فـي قولـه تعـالىmmmm�ì��ë��ê��éè��ç��æ��ì��ë��ê��éè��ç��æ��ì��ë��ê��éè��ç��æ��ì��ë��ê��éè��ç��æ�llllوفحش، فقالـت لـه المالئكـة  �́ �³��²�� �́�³��²�� �́�³��²�� �́�³��²

��»��º��¹�� �̧��¶��µ��»��º��¹�� �̧��¶��µ��»��º��¹�� �̧��¶��µ��»��º��¹�� �̧��¶��µllll )٦٦: الحجر(.  

                                                 

 ).٤/٨٧(أبو السعود : )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(و ، )٩/٣٢٦(الرازي : )مفاتيح الغيب(: انظر  )1(

 رقم  ،) ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوَأْنُتْم تُْبِصُرونَ َوُلوًطا ِإْذ َقالَ  (:أحاديث األنبياء، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب )2(
 ).٦١٩(ص ، )٣٣٧٥(الحديث 

 ).٤/١٩٢(البغوي : معالم التنزيل) 3(
 ).٨/٤٤٩(الرازي : مفاتيح الغيب)  4(
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لـذي ينتظـرهم، قـال ا السالم، لتبدأ أنواع العقوبات لقـوم لـوط المجـرمين، وهـم ال يعلمـون ماعليهفخرج إليهم جبريل 
�m�m�m�m��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e:  تعـــــــــالى

��w��w��w��wllll )٣٩ - ٣٧: القمر(.  
مــوا ، وقيــل بجنــاٍح مــن أجنحتــه علــى وجــوههم، فعهمــسح بجناحيــ--�ن جبريــل إ: قــال أكثــر المفــسرين

، )١(يجـول فـي بعـض وأخـذ بعـضهم، فصاروا ال يعرفـون الطريـق��������mmmm�j��i��j��i��j��i��j��i�llll: - تعالى-كما قال اهللا ،اجميعً 
  . وهي طمس األبصار--�وهذه العقوبة األولى لقوم لوط

أن أســر بأهلــك بقطــع مــن الليــل، وقــد بــين الحــق ســبحانه وتعــالى فــي ســورة القمــر : --�ثــم قــالوا للــوط
� )٢().٣٤: القمر(�m�m�m�m�s��rq��po�s��rq��po�s��rq��po�s��rq��po���t���t���t���tllll: -تعالى-، وهو آخر الليل، قالالمقصود بقطٍع من الليل �� �� �� �

وال يلتفت منكم أحٌد خلفه، حتى ال :    أيmmmm�ä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��ä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��ä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��ä��ã����â��á��àß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��l�l�l�l: - تعالى-قال
ن  بعدم االلتفات إلى الخلف؛ ألن عادة مـ-وجل عز –يرى العذاب المروع النازل بالقوم المجرمين؛ وٕانما أمرهم اهللا 

  .إال امرأتك فإنها من جمله الهالكين .)٣( إليهااترك وطنه أن يلتفت إليها عند مغادرته حنينً 
وهـي مـا جـاءهم بـه مـن : فبعـد طمـس أبـصارهم، أخـذتهم الـصيحة--�وبدأ ترادف وتتابع العذاب على قوم لـوط

��m��m��m��m��O��N��O��N��O��N��O��N:   تعالى قال،)٤( مع رفع بالدهم إلى عنان السماءاالصوت القاصف عند شروق الشمس، وتزامنً 

��P��P��P��Pllll )٧٣: الحجر.(  
 الـسالم ديـارهم لقلـبهم فطـرتهم وطبـائعهم، وأمطـرهم الحـق عليـه فقلـب علـيهم جبريـل ،--�وقد ُخسف بقرى لوط

سبحانه وتعالى بحجارة من سجيل منضود كتلك التي ُأمطرت على أصحاب الفيل، وقد أخبـر سـبحانه وتعـالى أن 
�m�m�m�m��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A: كمــا أخبــر ســبحانه وتعــالى )٥(العــذابهــذه الحجــارة معلمــة عليهــا عالمــة 

�O��N��M��L��K��J��I���H��G�O��N��M��L��K��J��I���H��G�O��N��M��L��K��J��I���H��G�O��N��M��L��K��J��I���H��G� �� �� �� �

P�P�P�P�llll��������)٨٣ – ٨٢: هود(.  

                                                 

الرازي : )يح الغيبمفات(، و)٣/١١٠(الزمخشري : )الكشاف (و، )٢٢/٥٩٨(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن(: انظر)  1(
)١٥/١٨(. 

  ).٢/١٩٠(الشنقيطي: )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(: انظر  )2(
  ).٧/٢٥١(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم (:انظر  )3(
  ).٨/٣٢٠(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(: انظر )4(
 ٍ.)٤٨٠٠ (محمد متولي الشعراوي: )تفسير الشعراوي(: انظر )5(
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وهنــا وعيــد مــن اهللا تعــالى لكــل مــن ســقط فــي وحــل غوايــة قــوم لــوط، فهــو مرشــح أن يــصيبه مــا أصــابهم كمــا قــال 
  ).٨٣: هود( �m�m�m�mV�U��T��S��R���QP��O��NV�U��T��S��R���QP��O��NV�U��T��S��R���QP��O��NV�U��T��S��R���QP��O��Nllll: تعالى

  :النمرود بن كنعان: المطلب الرابع
لتكبــر والجحــود والعــصيان وادعــاء الربوبيــة مــن دون اهللا تعــالى، ل ومثــاالً  نمــوذج آخــر للــساقطين فــي الغوايــة، هــذا

فالنمرود لم يسبقه أحد من العالمين في جحوده وتجبره على الخلق، حيث عم في زمانه الكفر وطم؛ إذ كان قومه 
 ا منذ عبـادتهم لألصـنام والكواكـب التـي ال تـسمع وال تبـصر وال تملـك لهـم نفًعـيتقلبون في دياجير الجهل والضاللة

 قومه إلى عبادته، فما كان منهم إال ا من دون اهللا تعالى، داعيً ا، فاستخف النمرود قومه فنصب نفسه إلهً اوال ضرً 
  .)١(أن أجابوه وأطاعوه

، فابتـدأ  أفواه الكفرة المعاندينبه الحجة والبرهان ما يخرسوقد نشأ إبراهيم في هذا المحيط الكافر، وقد أعطاه اهللا 
وهـذا  --� بنفسه وبأبية ومـع هـذا الجبـار المعانـد النمـرود، وقـد سـجل القـرآن مـا دار بـين إبـراهيم--�إبراهيم

���m�m�m�m��g��f��e����d��c���b��a: الجبار من مناظرة أدت إلى إفحام وٕاسكات النمرود، قـال تعـالى �̀�_��^��]��g��f��e����d��c���b��a�� �̀�_��^��]��g��f��e����d��c���b��a�� �̀�_��^��]��g��f��e����d��c���b��a�� �̀�_��^��]

��i��h��i��h��i��h��i��h��_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��u��ts��r��q��p��o���n��m��l��k��j���_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��u��ts��r��q��p��o���n��m��l��k��j���_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��u��ts��r��q��p��o���n��m��l��k��j���_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��u��ts��r��q��p��o���n��m��l��k��j�

����i��h��g��f��e��dc���b��a��`����i��h��g��f��e��dc���b��a��`����i��h��g��f��e��dc���b��a��`����i��h��g��f��e��dc���b��a��`llll )(: قولهو ، )٢٥٨: البقرة�̂ � �]�̂ ��]�̂ ��]�̂ رأيت بمعنى هل "  :   قال الفراء) [��
�dc�ba: (قولـــه و ،)٢(" وهـــو النمـــرود بـــن كـــوش بـــن كنعـــان، إبـــراهيمهـــل رأيـــت الـــذي حـــاج : أي �̀�_dc�ba� �̀�_dc�ba� �̀�_dc�ba� �̀�_(����������������

 (وقوله ،)٣( السالم والنمرود هي المخاصمةعليهة التي ذكرها اهللا تعالى بين إبراهيم المحاج :h��g��f��eh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��e( 
ألن آتاه اهللا، أو مـن أجـل أن آتـاه اهللا الملـك، علـى معنـى أن إيتـاء الملـك أبطـره وأورثـه الكبـر والعتـو، فحـاج : "أي

: وقوله تعالى ،)٤(" ضع ما يجب عليه من الشكرعلى أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر مو  أو لذلك،
)o���n��m��l��k��j��io���n��m��l��k��j��io���n��m��l��k��j��io���n��m��l��k��j��i.(  

  
  

                                                 

 ).٣/٤٦٢(الرازي : )مفاتيح الغيب(:  انظر )1(

 ).٣/٢٧١(القرطبي :  الجامع ألحكام القرآن )2(

 ).١/٥٩٢(سيد طنطاوي : )التفسير الوسيط للقرآن الكريم (:انظر )3(

 ).١/٣٧٥(الشوكاني : فتح القدير   )4(
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يعنــي بــذلك ربــي الــذي بيــده الحيــاة والمــوت، يحــي مــن يــشاء ويميــت مــن أراد بعــد : " قــال اإلمــام الطبــري
  .)١("اإلحياء

تـل بالتخليـة واإلبقـاء، أن النمـرود ُيْحيـي مـن وجـب عليـه الق: اإلحياء واإلماتة عنـد النمـرود فـسرها أكثـر المفـسرينو 
  .)٢(فجعل ترك القتل إحياًء له، ويميت من يقتله من غير سبب يوجب القتل

 السالم أن اهللا تعالى هو الذي يخلق الحياة والمـوت فـي األجـساد؛ لكـن النمـرود بكفـره وعنـاده عليهلقد بين إبراهيم 
 ال يـصح نـصبه فـي مقابلـة ا أحمقًـإازهاق الروح؛ فكان هذا جواًبـ اإلماتة بالقتل و لَ و أَ َل اإلحياء بالعفو واإلبقاء، وَ و أَ 

 السالم لذلك انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى ال تتيسر فيها المغالطة من النمرود كما حصل معه عليهحجة إبراهيم 
�_���_���_���_������}��|��{��~�����}��|��{��~�����}��|��{��~�����}��|��{��~�z���y��x��wz���y��x��wz���y��x��wz���y��x��w: ( الـسالمعليـهفي األولى لما ادعى المعاندة والمكابرة، قال لـه إبـراهيم 

`̀̀̀.(��������  
إذا كنــت تــدعي أنــك ُتحــي وتميــت، فالــذي ُيحيــي ويميــت قــادر علــى التــصرف فــي الوجــود وتــسخير : أي  ����

 كما تدعي فأت بها من ا فإن كنت حقً ؛كواكبه وحركاته، فالشمس تشرق كل يوم من المشرق، وتغرب من المغرب
  .)٣(المغرب

َأَتْدُروَن َأْيَن َتْذَهُب : ( َقاَل َيْوًما- �-لنِبي َأن ا- �-  الغفاري صحيح مسلم من حديث أبى ذر في وكما
 ،ِإن َهِذِه َتْجِري َحتى تَْنَتِهَي ِإَلى ُمْسَتَقرَها َتْحَت اْلَعْرِش َفَتِخر َساِجَدةً ( : َقالَ ، َقاُلوا اللُه َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ :)؟َهِذِه الشْمُس 

 َفَتْرِجُع َفُتْصِبُح َطاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها ثُم َتْجِري َحتى ،َل َلَها اْرَتِفِعي اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئتِ َفَال َتَزاُل َكَذِلَك َحتى ُيَقا
 َحْيُث ِجْئِت َفَتْرِجُع تَْنَتِهَي ِإَلى ُمْسَتَقرَها َتْحَت اْلَعْرِش َفَتِخر َساِجَدًة َوَال َتَزاُل َكَذِلَك َحتى ُيَقاَل َلَها اْرتَِفِعي اْرِجِعي ِمنْ 

َفُتْصِبُح َطاِلَعًة ِمْن َمْطِلِعَها ثُم َتْجِري َال َيْسَتْنِكُر الناَس ِمْنَها َشْيًئا َحتى تَْنَتِهَي ِإَلى ُمْستََقرَها َذاَك َتْحَت اْلَعْرِش 
َأَتْدُروَن َمَتى ( :- �- َفَقاَل َرُسوُل اللهِ )َطاِلَعًة ِمْن َمْغِرِبَهاَفُيَقاُل َلَها اْرَتِفِعي َأْصِبِحي َطاِلَعًة ِمْن َمْغِرِبِك َفُتْصِبُح 

���m�m�m�mb����a  َذاَك ِحينَ )؟َذاُكمْ  �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��Ub����a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��Ub����a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��Ub����a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V��Ullll )٤().١٥٨: األنعام(   

                                                 

  ).٥/٤٣٢(الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن )1(
الجامع ألحكام (، و)١/٣١٦(البغوي : )معالم التنزيل في تفسير القرآن(، و)١/٣٢٩(الماوردي : )النكت والعيون(: انظر  )2(

 ).١/٦٨٦(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(، و)٣/٢٧٠(القرطبي : )القرآن

 ).١/٦٨٦(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم: (انظر )3(

 ، )٢٥٠( رقم الحديث بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإليمان،:  اإليمان، باب:أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )4(
 .)٧٦(ص
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ال  الــسالم، وعلمــه القــاطع بأنــه عليــهأي بعــد عجــز النمــرود عــن معارضــة إبــراهيم ، )c���b��ac���b��ac���b��ac���b��a (:قــال تعــالى
��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��e: (يقـــدر علـــى المكـــابرة، بهـــت وانقطـــع عـــن الكـــالم وتحيـــر، وختمـــت اآليـــة الكريمـــة بقولـــه تعـــالى

iiii( ،عليـهعند مخاصمتهم ومحاجتهم ألهل الحق لما هـم ���� ال يلهمهم وال يرشدهم الحجة والبرهان والبيانأي 
  .)١(من الضالل والكفر

متكبرين ممن جحدوا وحدانية اهللا تعالى رغم الـدالئل الواضـحة وقد ذكر اهللا تعالى حال هؤالء المعاندين ال
�m�m�m�m�n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c�n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c�n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c�n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c����������s��r��q�p�o��s��r��q�p�o��s��r��q�p�o��s��r��q�p�o:   كالنمرود وأمثاله، قال تعالى

���z��y��x��w���v��u����t���z��y��x��w���v��u����t���z��y��x��w���v��u����t���z��y��x��w���v��u����tllll )٤-٣: الحج.(  
 المــوتى، معرضــا عمــا أنــزل اهللا  يقــول تعــالى ذاًمــا مــن كــذب بالبعــث، وأنكــر قــدرة اهللا علــى إحيــاء:"قــال ابــن كثيــر

  .)٢("على أنبيائه، متبًعا في قوله وٕانكاره وكفره كل شيطان مريد
  وهذا حال هؤالء المعاندين يتركون ما أنزل اهللا من الدالئل البينات، ويتبعون شياطين اإلنس والجن 

م - ُجُل ر َمُرَد ال: اْلَعاِتي، تَُقولُ  هو ����mmmmn��m���l���k�n��m���l���k�n��m���l���k�n��m���l���k�llllوالمريد في قوله تعالى َيْمُرُد، َفُهَو َماِرٌد -  ِبالض 
  .)٣(ِإَذا َكاَن َعاِتًيا: َوَمِريدٌ 

واآليـة الكريمـة تتنـاول كـل مـن اتـصف بهـذه الـصفة، أي فــي الجـدال الباطـل، ولقـد أبـان الحـق نهايـة كـل مـن اتبــع 
أن يوقعــه فـي الــضالل، ويدلــه  مـن دون اهللا تعــالى االـشيطان، وهــو أنـه قــضى علــى مـن اتبــع الــشيطان وجعلـه ولًيــ

على الطريق المؤدية إلى النار، وهذا وعيد من اهللا تعالى لكل من اتبـع الـشيطان أن يـضله فـي الـدنيا، وأن يخزيـه 
  .)٤(في اآلخرة، وتحذيٌر من االنسياق مع وساوسه وأباطيله

  :نهاية النمرود
ظــالمين، أمثـال النمــرود، وأشــباهه الــذين تجبــروا إن النـاظر إلــى صــفحات التــاريخ ليــرى كيـف كانــت نهايــة هــؤالء ال

  .وتكبروا وطغوا، وآثروا الحياة الدنيا على اآلخرة
 نفلقد كان النمرود أول من تجبر في األرض ولم يسبقه إلى فعلته الشنيعة أحد، ولقد ذكر أهل التفسير أ

ل إخراجها، لكـن دون جـدوى، فمـا كـان  ابتلى النمرود بذبابٍة، دخلت رأسه، وجعلت تطن وهو يحاو -وجل عز –اهللا 
 ومكـث مـثلهن فــي تعـذيب اهللا لــه همنـه إال أن أمـر عبيــده أن يـضربوا رأسـه بالنعــال، فمكـث أربعمائــة عـام فـي ملكــ

                                                 

 ).١/٢١٤(السمرقندي : )بحر العلوم(: انظر  )1(

 ).٥/٣٩٤(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم )2(

 ).٤/٢٦٤(الشنقيطي : ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأ )3(

   ).٢/١٦٢٥ (حيليلز ا :)التفسير الوسيط(:  انظر)4(
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 - تعـالى-من خالل ضربه بالنعال على رأسه، وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه؛ حتى أماتـه اهللا
النمرود ادعـى إحيـاء المـوتى، وقــد عجـز أن يميـت ذبابـه علــى صـغر حجمهـا وقربهــا ، فــميتـًة ال تخلـو مـن اإلذالل

  .)١( منه
  )٢٠: المجادلة( �m�m�m�mã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üllll: ولقد صدق اهللا في قوله

فــأي ًذٍل لحــق بــالنمرود، لقــد ذلــه اهللا تعــالى وجعلــه لمــن خلفــه عبــرًه وآيــة، فــأُي إلــِه هــذا الــذي يــضرب بالنعــال قــال 
: الجاثية( �m�m�m�m�_��~��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p����o��n�_��~��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p����o��n�_��~��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p����o��n�_��~��}��|{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p����o��n�l�l�l�l: ىتعال

٣٧ – ٣٦(.  
  :فرعون: المطلب الخامس

 بفرعون وقد زاد علـى مـن سـبقه ممـن سـقط فـي الً نموذج آخر للساقطين في الغواية يحدثنا عنه القرآن الكريم متمث
  . والربوبيَة على حٍد سواءاإللوهيةئه الغواية بادعا

   .)٢(ون لقب لكل ملك من ملوك مصر في ذلك الزمان، كقيصر ملك الروم، وكسرى ملك الفرسوفرع
mmmm��d���c��d���c��d���c��d���c: ولقـــد وصـــف القـــرآن الكـــريم فرعـــون بالعديـــد مـــن األوصـــاف منهـــا االســـتكبار، قـــال تعـــالى

n��m�����l��k��j��i�����h��g��f��en��m�����l��k��j��i�����h��g��f��en��m�����l��k��j��i�����h��g��f��en��m�����l��k��j��i�����h��g��f��el�l�l�l� )وقال تعـالى� ،)٣٩: القصص:���m�m�m�m��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£��¦��¥��¤��£

��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§±��°��¯��®��¬±��°��¯��®��¬±��°��¯��®��¬±��°��¯��®��¬llll )٧٥: يونس)  
 ��m��m��m��m�����o��n�m��l����k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a��`�����o��n�m��l����k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a��`�����o��n�m��l����k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a��`�����o��n�m��l����k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a��`�l�l�l�l:  وقال تعالى

  ).٤٦ – ٤٥: المؤمنون(
وأصل االستكبار طلب الكبر من غير استحقاق ال بمعنى طلب تحصيله مـع اعتقـاد عـدم : "قال اآللوسي

بـر عنـه بمـا يـدل علـى الطلـب لإليـذان بـأن مآلـه محـض  واعتقاده كذلك وٕانمـا عاحصوله بل بمعنى عد نفسه كبيرً 
  .)٣("الطلب بدون حصول المطلوب

����m�m�m�m���e��d��c��b��a: العلــو، قــال تعــالى: ومــن الــصفات التــي وصــف اهللا بهــا فرعــون �̀�_��~���e��d��c��b��a��� �̀�_��~���e��d��c��b��a��� �̀�_��~���e��d��c��b��a��� �̀�_��~llll 

��©���m�m�m�m��¬��«��ª:  وقال تعالى،)٨٣: يونس( �̈�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��¬��«��ª��©�� �̈�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~

����³��²��±��°��¯®����³��²��±��°��¯®����³��²��±��°��¯®����³��²��±��°��¯®llll) ٤: صصالق.(� �� �� �� �

                                                 

 ).١/٣٧٦(الشوكاني : )فتح القدير( و،)٥/٤٣١(الطبري : )جامع البيان في تأويل القرآن(: انظر  )1(

 ).٥/٤٠٢(ابن عاشور : )التحرير والتنوير(، و )١/٨٩(الزمخشري : )الكشاف(: انظر  )2(

 ).٤/٣٤٨(روح المعاني  )3(
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لقد ذكر سبحانه وتعـالى فـي اآليـة الكريمـة مـدى العلـو والتكبـر والتجبـر والطغيـان الـذي كـان يمارسـه فرعـون ببنـي 
أن فرعــون جــاوز كــل حــٍد فــي غــروره وظلمــه، وعدوانــه، فاســتعلى : إســرائيل، والعلــو بمعنــى االرتفــاع، والمعنــى هنــا

  .هذا منتهى االستعالء، ومنتهى الطغيان والتكبر، و -وجل عز –على رعيته، وعلى وزرائه، وعلى اهللا 
وهـي الطائفـة التـي لهـا اسـتقالل خـاص، وقـد جعـل النـاس طوائـف، وأصـبح : عة حيث جعل أهلها ِشيعَا، جمع شـي
 فيما يريـده مـن أمـور دولتـه، فهـذه الطائفـة للبنـاء، وتلـك للـسحر، وثالثـه لخدمتـه هيستخدم كل طائفة منهم على حد

ر بعضها لبعضومناصرته فيما ي ١(ريد، وأخرى يسلط بعضها على بعض، ويسخ(.  
وهــذا الفعــل ينــافي ادعــاءه لإللوهيــة، وهــو دليــل واضــح علــى بطــالن مــا ادعــاه فرعــون لنفــسه مــن ادعــاء الربوبيــة 

لوهيـــة؛ ألن المـــألوهين ينبغـــي أن يكونـــوا عنـــد اإللـــه سواســـية، لـــذلك يقـــول اهللا تعـــالى فـــي معـــرض حديثـــه عـــن واأل
   .)١٥٩: األنعام( �m�m�m�mr��q��p�����o��n��m��l��k��j��ir��q��p�����o��n��m��l��k��j��ir��q��p�����o��n��m��l��k��j��ir��q��p�����o��n��m��l��k��j��illll النبوات،

   )٢(ذلك؛ ألن دين اهللا واحد، وأوامره واحده للجميع وهذا ما كان نقيضه عند فرعون
�mmmm��°��¯®��¬��«��ª���°��¯®��¬��«��ª���°��¯®��¬��«��ª���°��¯®��¬��«��ª: ثـم فـسر سـبحانه وتعـالى االستـضعاف الــذي لحـق ببنـي إسـرائيل، قـال تعــالى

³��²��±³��²��±³��²��±³��²��±llll )وقد سمى اهللا ،)٤: القـصص – عز ؛ ألنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عـن ا هذا استضعافً -وجل
  .)٣(أنفسهم بشتى الوسائل

  : وقد ترتب على قتل فرعون للذكور واستبقاءه لإلناث مفاسد خطيرة، أذكرها من وجوه عده
   .وذلك يقتضى انقطاع النسل، ن ذبح األبناء يقتضى فناء الرجالأ: أحدهما

 فإن المرأة لتتمنى الموت إذا انقطع عنها تعهد ؛ المعيشةفيصالح النساء هالك الذكور يقتضى فساد م أن: ثانيها
  .الرجال
   .، من أعظم العذاب االنتفاع بهفي، والرجاء القوى  وتحمل الكد، أن قتل الذكور عقب الحمل الطويل:ثالثها
، وذلـك نهايـة الـذل ءى إلـى صـيرورتهن مـستفرشات لألعـدا، يـؤد النساء بـدون الـذكران مـن أقـاربهن أن بقاء:رابعها

   )٤(.والهوان

                                                 

 ).١٠/٣٧٥(سيد طنطاوي : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )1(

 ).١/٦٨١٦( الشيخ الشعراوي): تفسير الشعراوي (:انظر )2(
 ).٦/١٨٥(البغوي : معالم التنزيل )3(

 ).١/٤٣١(الرازي : )مفاتيح الغيب(انظر   )4(
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 للفــساد، وأي فــساد أعظــم اومـن الــصفات التــي وصــف القــرآن بهــا فرعــون، الفــساد، حيــث كــان فرعــون رمــزً 
�m�m�m�m��r���q��p��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��r���q��p��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��r���q��p��o��n��m��l��k����j��i�������h��g��r���q��p��o��n��m��l��k����j��i�������h��g: مــن ادعــاء اإللوهيــة مــن دون اهللا، قــال تعــالى

a� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��t��sa� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��t��sa� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��t��sa� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��t��s����������������llll )٣٨: القصص(.� �� �� �� �

~������¡��¢��£��¤��~������¡��¢��£��¤��~������¡��¢��£��¤��~������¡��¢��£��¤���m�m�m�m:  مــن إفــساد فرعــون فــي قومــه، قــال تعــالىاوقــد بــين الحــق ســبحانه وتعــالى صــورً 

§��¦��¥§��¦��¥§��¦��¥§��¦��¥����³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©��¨³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©��¨³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©��¨³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©��¨llll )فـــذيلت اآليـــة )٤: القـــصص ،
ل مـن ال ذنـب لهـم، جترائـه علـى قتـإلالكريمة بوصف شامل لفرعون بأنه مـن الراسـخين فـي اإلفـساد، ومـا ذاك إال 

وهــذا الــصنيع ال يكــون إال مــن أهــل اإلفــساد، وهــذا مــا بينــه ســبحانه وتعــالى فــي ســورة الفجــر حيــث يقــول ســبحانه 
���m�m�m�m: وتعالى �̀�_��~��}��|��{��z���y��x���w��v��u��t����s��r��q����p���o����n��m��l�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��x���w��v��u��t����s��r��q����p���o����n��m��l�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��x���w��v��u��t����s��r��q����p���o����n��m��l�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��x���w��v��u��t����s��r��q����p���o����n��m��l

����a����a����a����allll)لظلم، فلمـا أكثـروا الفـساد، كـان العـالج تطهيـر  فالطغيان والبغي يولد معه الفساد وا،)١٤ – ١٠: الفجـر
��mmmm����a:   كما قال تعالى )١(وجه األرض من الفساد �̀�_��~��}��|��{��z���y�����a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�����a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�����a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�llll وهذه الـصورة ،

تتكرر مع كل حاكم ظالم، وهـي أوضـح مـا تكـون فـي الوجـه البـشع لطواغيـت العـرب، الـذين كـشف الربيـع العربـي 
�.لقتل في شعوبهم، فأتى اهللا بنيانهم من القواعدزيفهم وحقيقتهم، حينما استمرءوا ا �� �� �� �

ومن إفساد فرعون قلـب الحقـائق لـدى النـاس عـن طريـق إغـداق األمـوال للـسحرة ورعـايتهم واإلنفـاق علـيهم؛ لـسحر 
  : عقول الناس، وقد بين سبحانه وتعالى أن هذا من عمل المفسدين كما قال تعالى

�m�m�m�m�_ �̂ �]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S�_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S�_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S�_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S��e��d������c����b��a��`���e��d������c����b��a��`���e��d������c����b��a��`���e��d������c����b��a��`�llll )٨١: يونس.(  
���m�m�m�m���¹: ، كمـا قـال تعـالى-وجل عز –ومن إفساده كفره وتكذيبه بآيات اهللا  �̧��¶����µ�� �́�³��²��±��°���¹�� �̧��¶����µ�� �́�³��²��±��°���¹�� �̧��¶����µ�� �́�³��²��±��°���¹�� �̧��¶����µ�� �́�³��²��±��°

��Á��À��¿¾���½��¼»��º��Á��À��¿¾���½��¼»��º��Á��À��¿¾���½��¼»��º��Á��À��¿¾���½��¼»��ºllll )١٠٣: األعراف(.  
ة عـصرنا الـذين  وتـصرفاته، وهـذا ينطبـق علـى كـل فراعنـهوغيرها من الصفات التي التصقت بفرعـون نتيجـة أفعالـ

أثبتوا أنهم على درب سلفهم األول فرعون، ولكن سنتعرف على النهاية الحتمية التي آل إليها فرعون والتي تنتظر 
  .فراعنة هذا الزمان

 أنه ليس في حاجـة وظن ، للثروة، والمال، والجاه والسلطانهنه استغنى عن الناس بملكأففرعون لما ظن 
��m��m��m��m��k����j��i�������h��g��k����j��i�������h��g��k����j��i�������h��g��k����j��i�������h��g:  ، وقال) ٢٤:  النازعات( �m�m�m�m��k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��h��k��j��i��h�l�l�l�l: اإللوهية، فقالإلى غيره؛ ادعى الربوبية و 

��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��lllll )٣٨: القصص(.  

                                                 

 ).٨/٣٤(سيد قطب : )في ظالل القرآن(: انظر  )1(
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لقــد غــاب عــن فرعــون أن هــذه الحيــاة فانيــة وٕالــى زوال وأنــه ســيرجع إلــى اهللا تعــالى، فمــا كــان منــه إال أن 
  ).٢٩: الشعراء( �m�m�m�m��n���m��n���m��n���m��n���mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ollll: توعد كل من اتخذ إلها غيره بالعذاب الشديد، فقال

ووصل الغرور الموهوم بفرعون، الذي غرته الحياة وبهارجها؛ بأن ينادي في قومه ليقنعهم بـأن مـا فيـه مـن النعـيم 
��m�m�m�m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��l��k��j��i��h���g��f��e��d��l��k��j��i��h���g��f��e��d��l��k��j��i��h���g��f��e��d: وهيته، قال تعالىألهو حقيقة ال خيال وال وهم ودليل راسخ على 
����u��t��sr���q��p��o��n��m����u��t��sr���q��p��o��n��m����u��t��sr���q��p��o��n��m����u��t��sr���q��p��o��n��mllll )٥١: الزخرف(.  

فهو ينادي على قوم تعلقوا بالحياة الدنيا وزينتها، فهم ال يتطلعون إال إلى األرض، وفرعون يلفت أنظارهم إلى مـا 
تعلقــت بــه قلــوبهم، وامـــتألت بــه عقــولهم، ويقــدم لهـــم المغريــات البــاهرات، وهــم لطاعتـــه أســرع، ومــا ذلــك إال كمـــا 

  ).٥٤: الزخرف( �m�m�m�mq���p��oq���p��oq���p��oq���p��o����v��u����t��s��r����v��u����t��s��r����v��u����t��s��r����v��u����t��s��rllll: وصفهم اهللا جل وعال في قوله
وهذا ناتج عن خضوع الناس له، وسكوتهم عن مظالمه، وخوفهم من سطوته ومن جبروته  وانكبابهم على األمور 

  . والمنافع الدنيوية، ونسيانهم آلخرتهم،المادية
 عليــه -ن موســى علــى لــسا-وجــل ز ع–، فقــال ا وثــروًة وجاًهــالً وقــد أعطــى اهللا ســبحانه وتعــالى فرعــون مــا

ــــــــسالم  �m�m�m�mÊÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��ºÊÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��ºÊÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��ºÊÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º......llll :-ال

  .)٨٨: يونس(
ونـــسي فرعـــون أن هـــذا الجـــاه والقـــوة والـــسلطان إنمـــا هـــو اســـتدراج مـــن اهللا تعـــالى للظـــالمين للمـــضي فـــي 

 �m�m�m�mZ��Y��X��W��V��U��T��S���R��QZ��Y��X��W��V��U��T��S���R��QZ��Y��X��W��V��U��T��S���R��QZ��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q�����[�������[�������[�������[��llll: طغيـانهم وغــيهم وغــوايتهم، كمــا قــال تعــالى

��mmmm...��\[��Z��Y���X���W���V��U��T���\[��Z��Y���X���W���V��U��T���\[��Z��Y���X���W���V��U��T���\[��Z��Y���X���W���V��U��T الطغاة المفسدين ليـزدادوا إثمـا-وجل عز –، فيستدرج اهللا )٤٨: الحج(

����_�� �̂��]����_�� �̂��]����_�� �̂��]����_�� �̂��]llll )بهـم ا ومكـرً ا، فاهللا سبحانه وتعالى يمهل الطغاة ويمدهم بأسـباب القـوة، والقـدرة كيـدً )٤٥ – ٤٤: القلم 
  .ن غرة، ثم يأخذهم على حيا لهم ونصرً اال حبً 

  :نهاية فرعون كما يصورها القرآن
  .ن الشر مهما استعلى وطغى وتكبر وتجبر البد له من نهاية حتمية؛ ألن هذه سنه اهللا في خلقةإ

، -وجـل عز –فالمتكبرون والمتجبرون قد تخدعهم سطوتهم وقوتهم الماديـة، فينـسون قـوة اهللا وجبروتـه، فـيهلكهم اهللا 
ن، أمـــا لمـــاذا لـــم يهلـــك اهللا فرعـــون منـــذ أن بـــدأ بإفـــساده فـــي األرض وتنكيلـــه ببنـــي وهـــذا مـــا حـــدث بالنـــسبة لفرعـــو 

  إسرائيل؟
واإلجابة تكمن في أن بني إسرائيل يوم أن كانوا يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم  ويستحي نساءهم، 

، أمـا حـين اسـتعلى اإليمـان اانًة وخوفًـ واسـتكالً لـم يكونـوا يـؤدون هـذه الـضريبة إال ذ؛ ألنهم - تعالى-ينقذهم اهللالم 
 الرؤوس، تدخلت اعو و وا الحتمال التعذيب وهم مرف واستعد - السالمعليه –في قلوب الذين آمنوا من أتباع موسى 
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ــــ  للنــــصر فــــي األرواح والقلــــوب قبــــل أن يعلــــن فــــي أرض االقــــدرة إلدارة المعركــــة، فأهلــــك اهللا فرعــــون فكــــان إعالًن
  .)١(المعركة

�m�m�m�m��¡������~��}��|��{��z���y��x��¡������~��}��|��{��z���y��x��¡������~��}��|��{��z���y��x��¡������~��}��|��{��z���y��x :يــــة فرعــــون كمــــا قــــال تعــــالىفكانــــت نها
����£��¢����£��¢����£��¢����£��¢llll ا أسخطونا وأغـضبونا بأفعـالهم انتقمنـا مـنهم بعاجـل العـذاب الـذي :  أي)٥٦ – ٥٤: (الزخـرفلم

�m�m�m�m����w��v��u��t����s��r���q��p�������o��n��m����w��v��u��t����s��r���q��p�������o��n��m����w��v��u��t����s��r���q��p�������o��n��m����w��v��u��t����s��r���q��p�������o��n��m: ، وقـــــال تعـــــالى)٢(عجلنـــــاه لهـــــم فأغرقنـــــاهم فـــــي البحـــــر أجمعـــــين

xxxxllll) فــي  والمجــرمين ألمثالــه مــن المتمــردينالً  ونكــاانــتقم اهللا منــه انتقامــا فجعلــه عبــرهً : أي، )٢٦-٢٥: عــاتالناز 
��mmmma: وقوله تعالى)٣(الدنيا واآلخرة �̀�_��~��}��|��{��z���y�a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y�llll)١٤ – ١٣: الفجر(.  

  :قارون: المطلب السادس
��mmmm���~����}��|��������{��z��y��x���w�����~����}��|��������{��z��y��x���w�����~����}��|��������{��z��y��x���w�����~����}��|��������{��z��y��x���w : بقـارون، قـال تعـالىالً  نموذج آخـر للـذين سـقطوا فـي الغوايـة متمـثوهو

�̧ ��¶���µ�� �́�³��²±��°��� �̄��®��¬��«��ª��©���� �̈��§��¦���¥��¤����£��¢��¡�̧ ��¶���µ�� �́�³��²±��°��� �̄��®��¬��«��ª��©���� �̈��§��¦���¥��¤����£��¢��¡�̧ ��¶���µ�� �́�³��²±��°��� �̄��®��¬��«��ª��©���� �̈��§��¦���¥��¤����£��¢��¡�̧ ��¶���µ�� �́�³��²±��°��� �̄��®��¬��«��ª��©���� �̈��§��¦���¥��¤����£��¢��¡��������������������������½��¼�����»��º��½��¼�����»��º��½��¼�����»��º��½��¼�����»��º
Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾������ÆÅ����ÆÅ����ÆÅ����ÆÅ������������Ç��Ç��Ç��Ç����������������������È��È��È��È��������������������������Ê���É��Ê���É��Ê���É��Ê���É���������������������Î��Í���ÌË�Î��Í���ÌË�Î��Í���ÌË�Î��Í���ÌË������������������Ï���Ï���Ï���Ï�����������Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð

����×����×����×����×����llll )٧٧-٧٦: القصص.(  
، وقد رزقه اهللا تعالى سعة في الرزق، وكثرًة - �-  كاَن قارون من بني إسرائيل وهو ابن عّم سيدنا موسى فقد

في األموال حتى فاضت بها خزائنه، واكتظت صناديقه بما حوته منها، فلم يعد يستطيع حمل مفاتيحها مجموعة 
مالبس الفاخرة وال يخرج إال في زينته، وكان يعيش بين قومه عيشة الترف، فكان يلبس ال ،من الرجال األقوياء

  .)٤(ويسكن القصور، ويختار لنفسه الخدم والعبيد، ويستمتع بملذات الدنيا الفانية
، عليهومع كل النعم واألموال التي أغدق اهللا تعالى بها على قارون إال أنه وقع في الغواية نتيجة جحوده لنعم اهللا 

  .زاألموال والكنو  وتكبر على قومه، وافتخر بكثرة ما آتاه اهللا تعالى من ، فاغتر بنفسها شكورً افلم يكن عبدً 

                                                 

  ).٥/١٣١( سيد قطب): في ظالل القرآن(: انظر  )1(
 ).٢١/٦٢٢(الطبري : )ي تأويل القرآنجامع البيان ف(: انظر  )2(

 ).٨/٣٠٥(ابن كثير : )تفسير القرآن العظيم(: انظر )3(
الجـــامع ألحكـــام (، و)١٢/١٠٨(الـــرازي : )مفـــاتيح الغيـــب(، و)١٩/٦١٥ (الطبـــري): جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن(:  انظـــر )4(

  ).١٣/٣١٠(القرطبي : )القرآن
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 قــال ،ه وغيــهوقــد نــصحه قومــه علــى جهــة الــوعظ والتنبيــه والتحــذير مــن المــآل الــسيئ المحتــوم إن اســتمر فــي بغيــ
̧� mmmm:  تعـــــــــالى �¶���µ��´��³��²±��°��� �̄��®��¬��«�̧�¶���µ��´��³��²±��°��� �̄��®��¬��«�̧�¶���µ��´��³��²±��°��� �̄��®��¬��«�̧�¶���µ��´��³��²±��°��� �̄��®��¬��«�������������������������Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾��½��¼�����»��º�Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾��½��¼�����»��º�Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾��½��¼�����»��º�Ä��Ã����Â��Á��À¿�����¾��½��¼�����»��º����

×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í���ÌË��Ê���É��È��Ç��ÆÅ×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í���ÌË��Ê���É��È��Ç��ÆÅ×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í���ÌË��Ê���É��È��Ç��ÆÅ×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í���ÌË��Ê���É��È��Ç��ÆÅllll  )٧٦: القصص.(  
وكانت نصيحة قومه له واضحة جلية مبنية على خمسة أصول راسخة، من تمسك بها وعمل بمقتضاها نجى من 

  : وأخذ بنقيضها سقط في الغواية، وهي كالتالي،الغواية، ومن استهتر بها، واتبع هواه
لما أعطاك اهللا من المال فرح البطر، واألشر، والتفاخر، والتعاظم علـى النـاس، واالسـتخفاف بهـم، ال تفرح : أولها

 : -  رضي اهللا عنهما- قال ابن عباس،)١(واستعمال ِنَعِم اهللا تعالى في معصيته؛ ألن هذه الصفة يمقتها اهللا تعالى
 فــي قولــه - رضــي اهللا عنــه-قــال مجاهــد و  )٢("؛ ألنــه مــا كــان يخــاف معــه عقوبــة اهللا تعــالىاكــان فرحــه شــركً " 

����mmmm�̧:تعالى �¶���µ��´��³��̧�¶���µ��´��³��̧�¶���µ��´��³��̧�¶���µ��´��³�llllولذلك ) ٣( " األشرين الَبِطرِين الذين ال يشكرون اهللا على ما أعطاهم"ال يحب : أي���� ،
����m�m�m�m: ، إذ بالــشكر تــدوم الــنعم، كمــا قــال تعــالىعليــهكانــت نــصيحة قومــه لــه بالتواضــع وشــكر نعــم اهللا  �̂ �]��� �̂�]��� �̂�]��� �̂�]

h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_��������llll )٧: إبراهيم.(  
رة  فــي طلــب: وابتــغ فيمــا آتــاك اهللا الــدار اآلخــرة، أي: ثانيهــا اآلخــرة، ونعيمهــا، اجعــل تلــك األمــوال والكنــوز مــسخ 

 بـه اهللا تعـالى، وذلـك بـالتقرب ر لنفسك من األجور باإلنفاق في سبيل اهللا وفي وجـوه الخيـر، ومـا أوجخِ وثوابها، واد
 ألنها هي الباقية وما سواها إلى فناء وزوال بدليل ؛)٤( يحصل لك بها ثواب في اآلخرة في أنواع القربات التيإليه

���m�m�m�m: قولــــــه تعــــــالى �̀ �_��~}��|��{��z��y���x��w�������������v��u��t��s��r��q��p��o�������n�� �̀�_��~}��|��{��z��y���x��w�������������v��u��t��s��r��q��p��o�������n�� �̀�_��~}��|��{��z��y���x��w�������������v��u��t��s��r��q��p��o�������n�� �̀�_��~}��|��{��z��y���x��w�������������v��u��t��s��r��q��p��o�������n
�j���i��h��g��f��e��d��c���b��a�j���i��h��g��f��e��d��c���b��a�j���i��h��g��f��e��d��c���b��a�j���i��h��g��f��e��d��c���b��allll )٢٩ - ٢٥: الدخان(.  

، ممـا أباحـه اهللا لـك، وكـن وسـطيً وال تنـسى نـصيبك مـن الـدنيا، أي ال: ثالثها فـي ذلـك؛ ألن ا تتركهـا تـرك المنـسي 
الدين ال يريدك أن تكون عالة على المجتمع، بل يطالبك بالجـد والعمـل بالكـسب الحـالل مـع إعطـاء كـل ذي حـق 

  .)٥(حقه، واألخذ من الدنيا بقدر مايكفيك منها للوصول إلى اآلخرة
  

                                                 

 ).٥/٤٢١(الشوكاني ): فتح القدير(: انظر )1(
 ).١٢/١١٠(الرازي : مفاتيح الغيب  )2(
 ).٦/٢٥٣(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم  )3(

 ).١٠/٤٣٩(ابن عاشور ): التحرير والتنوير(، و)٥/٤٢١(الشوكاني ): فتح القدير(، و)٦/٢٥٣) (المصدر السابق: (انظر  )4(

 ).٥/٢٤٤(بو السعود أ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: (انظر)  5(
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 ألن حقيقـة نـصيب اإلنـسان ؛ تعمـل فـي الـدنيا لآلخـرة حتـى تنجـو مـن العـذابال تتـرك أن: " قال مجاهد وابـن زيـد
  .)١("من الدنيا أن يعمل لآلخرة

  .)٢(" الصالحهوهو أن يعمل في دنياه آلخرته، ونصيب اإلنسان عمره، وعمل:" وقال جمهور المفسرين

ــا أمــره باإلحــسان بالمــال، كــان األمــر: رابعهــا بجميــع أنواعــه، ا باإلحــسان مطلًقــوأحــسن كمــا أحــسن اهللا إليــك، لم ،
  .)٣(سواء كان باإلعانة، أو بطالقة في الوجه، أو بحسن اللقاء، فإحسان اهللا يجب أن يقابل باإلحسان إلى خلقة

وال تبــغ الفــساد فــي األرض، إنــه ال يحــب المفــسدين، أي ال تقــصد اإلفــساد فــي األرض بــالظلم والبغــي : خامــسها
ل والتكبر، وبتسخير المال في اإلفساد بين الناس دون اإلصالح، وال يحـب المفـسدين واإلساءة إلى الخلق بالتطاو 

  .)٤(كما ال يحب الفرحين
ى أن يقبــل هــذا النــصح واإلرشــاد، وكــان رده ال يحمــل فــي طياتــه إال معــاني الفــساد واإلفــساد، قــال ولكــن قــارون أَبــ

��m�m�m�m��N���M��L��K��J��I��H��GF�����E��D��C������B��A��N���M��L��K��J��I��H��GF�����E��D��C������B��A��N���M��L��K��J��I��H��GF�����E��D��C������B��A��N���M��L��K��J��I��H��GF�����E��D��C������B��A��Z���YX��������W��V��U��T������S��R��Q��P��O���Z���YX��������W��V��U��T������S��R��Q��P��O���Z���YX��������W��V��U��T������S��R��Q��P��O���Z���YX��������W��V��U��T������S��R��Q��P��O: تعالى
�� �̂�]��\����[�� �̂�]��\����[�� �̂�]��\����[�� �̂�]��\����[llll )٧٨: القصص.(  

وهنا تتجلـى معـاني الـسقوط فـي الغوايـة لقـارون حينمـا رد هـذا النـصح الـصادق مـن أهـل الـصالح والتقـوى، عنـدما 
 بماله استغواه، فاستقبل جبدعوه ألن يسلك بهذا المال، الطريق التي تحمد عواقبه، وتتم به تلك النعمة، ولكن العُ 

إنمــا أعطــاني اهللا هــذا المــال علــى :  أيmmmm...GF�����E��D��C������B��GF�����E��D��C������B��GF�����E��D��C������B��GF�����E��D��C������B��llll: تلــك الــدعوة باالســتخفاف والتحــدي فقــال
وقــد جمعــت هــذا المــال بخبرتــي ومعرفتــي، ولــوال رضــا اهللا عنــي، ومحبتــه لــي، وعلمــه بفــضلي  فــضل علــم عنــدي،

، فهذه المقولـة ال تخـرج إال مـن مغـرور أنـساه المـال شـكر )٥( إليةعنكم، وأني أهٌل له، لما وصلت إلى ما وصلت
�m�m�m�m��Y��X��W��V��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��Y��X��W��V��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��Y��X��W��V��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��Y��X��W��V��U���T����S��R��Q��P������O��N��M: ربه، ونظير هذا القول في القرآن قـول اهللا تعـالى

����on��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\[��Z����on��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\[��Z����on��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\[��Z����on��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\[��Zllll)٤٩: الزمــــــــــــر – 

��mmmm������m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a: وقوله تعالى، )٥٠ �̀�_��~��}��|��{��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{

����{��zy��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n����{��zy��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n����{��zy��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n����{��zy��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������nllll) ٥٠: فصلت.(� �� �� �� �

                                                 

  ).٦/٢٢١(البغوي : معالم التنزيل في تفسير القرآن  )1(
 ).٥/٤٢١(الشوكاني :  فتح القدير )2(

 .)٦/٧٤(الزمخشري ): الكشاف: (نظرا  )3(

  ).٥/٤٤٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن(، و )١٢/١١٠(الرازي ): مفاتيح الغيب: ( انظر  )4(
فـــي ظـــالل (و) ٦/٢٥٥(ابـــن كثيـــر ):  القـــرآن العظـــيمتفـــسير( و)١٩/٦٢٦(الطبـــري ): ل القـــرآنجـــامع البيـــان فـــي تأويـــ: (انظـــر) 5(

 ).٥/٤٤٤(سيد قطب ): القرآن
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فقارون ينكر أن يكون هللا شيء فيما بين يديه من هذا المال، والعلـم الـذي يدعيـه قـارون لـيس العلـم الـذي 
ي تنضح به الطبائع الخبيثة والنفوس المريضة القائمة على النصب واالحتيـال تحصله العقول، وٕانما هو العلم الذ

  .والمداهنة والمتاجرة بالذمم في سبيل الوصول إلى المال والجاه
وهذا النموذج ليس الوحيد فـي البـشرية، فكـم مـن النـاس مـن يظـن أن علمـه وجهـده وشـطارته وحـدهما سـبب غنـاه، 

  .حر التصرف بماله على الوجه الذي يريده هو، إما بإنفاق أو بإمساكفينسب الفضل لنفسه وبالتالي فهو 
فاإلسالم لم يمنع الملكية الخاصة، ولم يلغهـا، بـل قـدر الجهـد البـشري الـذي ُبـذل فـي سـبيل تحـصيلها مـن 

تهـا،  لتحـصيلها وتنميا معيًنـا للتـصرف فـي تلـك الملكيـة، كمـا رسـم منهًجـا معيًنـاالطرق المشروعة، وقـد َرسـم منهًجـ
، وال فـي إمـساكه غـيطالموهذا المنهج متوازن ال يحرم الفرد ثمرة جهـده، وال يطلـق يـده لالسـتمتاع بـه حتـى التـرف 

  .)١(حتى التقتير، ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال، وهذا منهج واضح المعالم والسمات
mmmm....��V��U��T������S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��V��U��T������S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��V��U��T������S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��V��U��T������S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��]��\����[��Z���YX��������W��]��\����[��Z���YX��������W��]��\����[��Z���YX��������W��]��\����[��Z���YX��������W: قــال تعــالى
^̂̂̂llll )٧٨: القصص.(  

وهذه اآلية الكريمة رٌد مـن اهللا تعـالى لقـارون ولغيـره ممـن يـدعون بهـذا اإلدعـاء الكـاذب الباطـل، فلـو كـان 
اهللا تعـالى يـؤتي األمـوال مـن يؤتيـه لفــضل فيـه، وخيـر عنـده ولرضـاه عنـه، لــم يهلـك مـن أهلـك مـن أربـاب األمــوال 

 وأعز نفرا، فالهالك ال يكون إال ممن سخط اهللا عليهم، ولـو كانـت هنـاك قـوة ذاتيـة هـي الً كثر منه ماالذين كانوا أ
التي جمعت له المال لحفظته تلك القوة من الهـالك، فـأمره اهللا تعـالى أن ينظـر إلـى مـن سـبقه مـن األمـم ممـن هـم 

 mmmm ،)٢ ( بكفـرهم وعـدم شـكرهمأهلكهم اهللافـ اشـيئً  عـنهم قـوتهم وال جمعهـم مـن اهللا ، فلم تغـنِ الً د منه قوًه وأكثر ماأش
�̂ �]��\����[��Z�̂�]��\����[��Z�̂�]��\����[��Z�̂�]��\����[��Zllllال يسأل المجرمون عن كثرة ذنوبهم، إذا ال حاجة أن يسألهم اهللا عن أنواع :  أي

: ، وقولــه تعــالى)٢٨٣: البق""رة(mmmm...����e��d��c��b�����e��d��c��b�����e��d��c��b�����e��d��c��b�llll: ذنــوبهم؛ ألنــه ســبحانه علــيم بــأحوالهم كمــا قــال تعــالى
mmmm...��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l�����s�����s�����s�����sllll )٣().٨٤: النحل(   
  
  
  
  

                                                 

  .)٥/٤٤٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن(: انظر  )1(
 ).٦/٢٥٥(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم(: انظر  )2(
 ).٢٠/١٦٢(الزحيلي : )التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: (انظر) 3(
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  :نهاية قارون كما يصورها القرآن
`���m�m�m�m��s�r����q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��s�r����q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��s�r����q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��s�r����q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a: قـــــــــــال تعـــــــــــالى

ttttllll )٧٩: القصص.(  
فالقرآن يصور لنا الحالة التي خرج فيهـا قـارون علـى قومـه، وهـي أحـسن وأكمـل صـورة، ولـيس فـي القـرآن إال هـذا 

ا رآه الناس على تلك الزينة، قـال مـن كـان يرغـب ض النظر عما ذكر من تفصيالت في وجوه الزينة، فلم القدر بغ
، وهؤالء إما أن يكونوا من السذج والجهال الذين يريـدون الحيـاة mmmm..��p��o��n��m���l��k����p��o��n��m���l��k����p��o��n��m���l��k����p��o��n��m���l��k��llllويتمنى الدنيا، 

ــا رأت هــذا الم وكــب العظــيم تحركــت، وتطــايرت مــن العيــون الــدنيا، وٕامــا أن يكونــوا مــن المــؤمنين؛ ألن النفــوس لم
اآلخــرة فكـره، فعظمــت قطـرات التمنـي واالشــتهاء؛ والنـاس انقـسموا إلــى فـريقين، الفريـق األول همــه الـدنيا وال تـشغل 

�m�m�m�m��y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���v��y��x��w���v  هـم مـن أهـل الحكمـة والعلـم والنظـر،:والفريـق الثـاني،  وأشـعلت فكـره، الدنيا في وجِهـةِ 
� �̀��_��~���}��|��{��z� �̀��_��~���}��|��{��z� �̀��_��~���}��|��{��z� �̀��_��~���}��|��{��ze��d����c��b��a�e��d����c��b��a�e��d����c��b��a�e��d����c��b��a�llll )٨٠: القصص.(  

:  كمــا بــين ســبحانه وتعــالى وهــذه النظــرة ثاقبــة؛ ألنهــا قائمــة علــى حــساب ســليم ســديد مــع الحيــاة الــدنيا وحطامهــا،
mmmm...§��¦��¥¤��£����¢��¡����§��¦��¥¤��£����¢��¡����§��¦��¥¤��£����¢��¡����§��¦��¥¤��£����¢��¡����NNNN..llll)فيرضى بما قسمه اهللا له منها، ويطلب الرزق من )٧٧: النساء  ،

ال :  أي��m��m��m��m�e��d����c��b�e��d����c��b�e��d����c��b�e��d����c��b�l�l�l�l وال يصرفه هذا كله عن طلب اآلخرة،  طرق شرعية، فيؤدي حق اهللا والعباد،
��mmmma: يظفــر بهــا وال يوفــق لقــول هــذه الكلمــة  وهــي قولــه تعــالى �̀��_��~���}��|��{�a�� �̀��_��~���}��|��{�a�� �̀��_��~���}��|��{�a�� �̀��_��~���}��|��{�llll إال الــصابرون 

  .)١( عن لذات الدنيا اعلى طاعة اهللا، وعلى طلب زينة الحياة الدنيا، وٕايثار ما عند اهللا تعالى عوضً 

����m�m�m�mgggg��y��x��w���v������������u��t��s���r��q��p��o��n����m��l��k��j��i���h�����y��x��w���v������������u��t��s���r��q��p��o��n����m��l��k��j��i���h�����y��x��w���v������������u��t��s���r��q��p��o��n����m��l��k��j��i���h�����y��x��w���v������������u��t��s���r��q��p��o��n����m��l��k��j��i���h: قــــال تعــــالى.
���³���²±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©̈ ��§��¦��¥������¤����£��¢��¡�����~��}��|���{���z���³���²±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©̈ ��§��¦��¥������¤����£��¢��¡�����~��}��|���{���z���³���²±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©̈ ��§��¦��¥������¤����£��¢��¡�����~��}��|���{���z���³���²±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©̈ ��§��¦��¥������¤����£��¢��¡�����~��}��|���{���z

¶��µ���´¶��µ���´¶��µ���´¶��µ���´llll )٨٢ – ٨١: القصص(  

 قـال ابـن �m�m�m�mi���h���gi���h���gi���h���gi���h���g��j����j����j����j��llllلما أشر وبطر على الخلق خسف اهللا به وبداره األرض جزاء عتوه وبطره، 
لمـا ذكـر اهللا تعـالى اختيـال قـارون فـي زينتـه، وفخـره علـى قومـه وبغيـه علـيهم، عقـب ذلـك بأنـه خـسف بـه : " كثير

-فعن أبي هريـرة رضـي اهللا عنـه أن النبـي  ، بعد عيناَب في األرض هو وداره، فأصبح أثرً  َفُغي ،)٢("وبداره األرض

                                                 

 ).١٩/٦٢٩(الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر  )1(

 ).١٠/٤٨٥: ( تفسير القرآن العظيم )2(
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تُـُه َوُبــْرَداُه ِإْذ ُخــِسَف بِـِه اَألْرُض َفهُــَو َيَتَجْلَجــُل َبْيَنَمــا َرُجــٌل َيْمـِشى َقــ: ( قـال-� ــى َتقُــوَم فـيْد َأْعَجَبْتــُه ُجماَألْرِض َحت 
   .)١()الساَعةُ 

 بجاهه وماله، كما يبتلع الحيوان فريـسته، الً في لمحة خاطفة ابتلعت األرض قارون وداره، بعدما كان يطأها مختا
 الــضالل المتحــرك، لتنتهــي معالمــه دون أن يكــون لــه مــن ينــصره مــن بــأس اهللا وهكــذا تطــوى صــفحة ســوداء مــن

ويدفع عنه هذا المـصير، حينهـا انقـشعت الغمـة عـن أعـين الـسكارى الـذين فتنـوا بمـال قـارون، ووقفـوا يحمـدون اهللا 
  .يعتبر، وحينئذ ظهرت العبرة لمن )٢(تعالى أن لم يستجب لهم ما تمنوه باألمس، ولم يؤتهم ما آتى قارون

 ةفالحكم القاطع الذي يمليه هذا النموذج للساقطين في الغواية، أن االغترار بالمال ونسيان مـصدره الـرئيس، ونـسب
مصدره إلى النفس البشرية؛ قد يتحول هذا المال إلى نقمة وشقاوة فـي الـدنيا واآلخـرة، ولـذلك ختمـت اآليـة الكريمـة 

  .والهم، وٕان ملكوا الدنيا فهم الخاسرون في الدنيا واآلخرة، وٕان كثرت أمmmmm¶��µ���´���³�¶��µ���´���³�¶��µ���´���³�¶��µ���´���³�llll: بقوله تعالى
  

  :أصحاب السبت: المطلب السابع
وســيلة   بــشرعةااللتــزامويتحــدث هــذا النمــوذج عــن مجموعــة مــن اليهــود، اســتخدمت التحايــل علــى أمــر اهللا، وعــدم 

  . منها أن مثل هذا يجوز على اهللا تعالىاللوصول إلى أهدافها، ظنً 
  للعبادة فيـه؛ ألنـه مـا مـن ديـن مـن األديـان إال ولـه يـومٌ ا مميزً اذا التحايل يوم أن اختار اهللا لهم يومً وكانت بداية ه

 يجتمعون فيه، فهو اليوم الذي ا أسبوعيً ا لبني إسرائيل يوم الجمعة، ليكون لهم عيدً -وجل عز –للعبادة، فاختار اهللا 
واختـاروا الـسبت الدعـائهم أن اهللا تعـالى خلـق الـسموات واألرض أتم اهللا فيه خلق الكون، ولكـنهم رفـضوا الجمعـة، 

 أن يستريحوا ويتفرغوا للعبادة يوم السبت، ن فهم يريدو - تعالى اهللا عما يقولون-في ستة أيام واستراح يوم السبت 
 يتفرغـوا لعبادتـه عون، وهكذا كانت رغبتهم، فأعطاهم اهللا تعـالى مـا طلبـوا، وأمـرهم أن كما يد هئفهم أبناء اهللا وأحبا

ـــيم بحـــالهم يعلـــم أنهـــم لـــن يوفـــوا بمـــا ألزمـــوا بـــه أنفـــسهم، فهـــم أهـــل الجـــدال، -وجـــل عز –فـــي هـــذا اليـــوم، واهللا   العل
أضـل (:  فـي قولـه-�-، ولقـد شـرف اهللا تعـالى أمـة اإلسـالم بـأن أعطاهـا يـوم الجمعـة، كمـا بـين النبـي )٣(والعنـاد

 لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األحـد، فجـاء اهللا بنـا، فهـدانا اهللا ليـوم اهللا عن الجمعة من كان قبلنا، فكان
الجمعة، فجعل الجمعة والسبت واألحد، وكـذلك هـم تبـٌع لنـا يـوم القيامـة، نحـن اآلخـرون مـن أهـل الـدنيا، واألولـون 

                                                 

تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، رقم : اللباس والزينة، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )1(
 ).٨٣١(، ص )٢٠٨٨(الحديث

 ).٥/٤٤٥(سيد قطب ):  ظالل القرآنفي(: انظر )2(

 ).٥٠٦٩(للشعراوي ): تفسير الشعراوي(: انظر  )3(
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 مـا أملـت علـيهم شـياطينهم،، وهكذا عميت أبصارهم فاختـاروا ألنفـسهم )١()يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخالئق
���m�m�m�mg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��c��q��p��o��n��m��l��k��ji��h�����q��p��o��n��m��l��k��ji��h�����q��p��o��n��m��l��k��ji��h�����q��p��o��n��m��l��k��ji��h�����s��r����s��r����s��r����s��r :قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى

ttttllll)١٢٤: النحل(.  
م علــيهم الــصيد، وأمــروا بتعظيمــه، والتفــرغ لعبــادة اهللا، ولكــنهم أبــّوا إال  المــضي فــي طريــق العنــاد،  فــابتلوا بــه وُحــر

}��|��{��~������¡��¢��£��¤��}��|��{��~������¡��¢��£��¤��}��|��{��~������¡��¢��£��¤��}��|��{��~������¡��¢��£��¤���m�m�m�m:   تعالى، قال اهللاا وخلفً الً والجدال، فجعلهم اهللا مث

¹ �̧�¶��µ��´³��²���±°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¹ �̧�¶��µ��´³��²���±°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¹ �̧�¶��µ��´³��²���±°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥¹ �̧�¶��µ��´³��²���±°��¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥����������������

ººººllll )١٦٣: األعراف(.  
 عن أهل تلك القرية وما حدث لهم نتيجة مخالفتهم - وهذا السؤال توبيخ وتقريع–ذكر لهم يا محمد واسألهم ا: أي

فــإن أســالفهم ارتكبــوا الــذنب  ؛ بــل هــو مــوروث،رين مــنهم لــيس جديــدا وبيــان أن كفــر المعاصــ "ألوامــر اهللا تعــالى،
  .)٢(، وأتباعهم من معاصرينا على ذات الدرب ه، وشرع"العظيم، وخالفوا أوامر الّله تعالى

ـــك ـــسلفهم يـــا محمـــد،وحـــذرهم مـــن مخالفِت ـــئال يحـــل بهـــم مـــا حـــل ب ، اختلـــف وهـــذه القريـــة كانـــت ســـاحلية. ل
  . بذكر قصتهم ألخذ العبرة منهمالقرآن لم يذكرها مكتفيً المفسرون في اسمها، ذلك أن ا

 يوم السبت، وٕانما يتفرغون لعبادة اهللا تعالى، وحان موعد اختبارهم، وابتالئهم، ليتبين ومعلوم أن اليهود ال يعملون
  .مدى صبرهم على طاعة اهللا تعالى

، وأشــد إرادة، إذ تتربــى مــن اعزًمــومــن المعلــوم أن االبــتالء يــصقل النفــوس المؤمنــة، ويخرجهــا بعــده أقــوى 
  .خالله النفوس على الصمود أمام الملذات والمغريات

فقد ابتالهم اهللا تعالى، بأن جعل الحيتان تأتي يوم السبت كأنها المخاض ال ُيرى وجه المـاء لكثرتهـا، وال 
تـى وسـوس لهـم الـشيطان تأتيهم فـي سـائر األيـام، فكـانوا علـى ذلـك برهـة مـن الـزمن، فانهـارت عـزائم فرقـة مـنهم ح

 بالـصيد يـوم الـسبت، فهـم لـم يـصطادوه يـوم الـسبت مباشـرة وٕانمـا أقـاموا ال، فهـذه صـفتهم، وبـدأو حتالوا الحيِ ا ف،اأمرً 
الحـواجز والحفـر، فـإذا قـدمت الحيتـان وقعـت فـي تلـك الحفـر فلـم تـستطع الخـروج، فيـصطادونها يـوم األحـد، وكـان 

�m�m�m�m��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A: علــيهم، فانقــسم النــاس لــثالث أمــم، كمــا قــال تعــالىهــذا االحتيــال بمثابــة صــيد وهــو محــرم 
U��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��FU��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��FU��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��FU��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��Fllll) ١٦٤: األعراف.(  

  
  

                                                 

 ).٣٠٧(، ص )٨٥٦(هداية هذه األمة ليوم الجمعة، رقم الحديث :  مسلم في صحيحة، كتاب، الجمعة، بابم أخرجه اإلما  )1(

 ).٩/١٤٢(الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)  2(
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، )١("هـــي مجموعـــة النـــاس التـــي تـــدين بعقيـــدة واحـــدة وتـــصور واحـــد، وتـــدين لقيـــادة واحـــدة " : اصـــطالحاً  واألمـــة
 ا وتعمـل بالِحَيــل، وأمـة ال تعـصي اهللا، ولكنهــا تقـف موقًفــ-تعـالى–رع اهللا أمـة عاصــية غيـر ملتزمـة بــش: فأصـبحوا

سلبيا فهي ال تنكر عليهم ما فعلوه، بل تتعجب من صنيع المنكرين، كيف ينكرون علـى أمـة وقـد كتـب اهللا علـيهم 
اهللا تعـالى، العذاب، وأمة طائعة هللا وقفت في وجه الباطل بكل قوة ترشده، وتأمره بالمعروف، وتحـذره مـن غـضب 

عظتنا إياهم معذرٌة إلى ربكم، نؤدي فرضه علينا باألمر بالمعروف والنهي عن : وكان ردهم على المنكرين بقولهم
  .)٢(المنكر، ولعلهم يتقون فيرجعون عن تعديهم، وارتكابهم لما حرم اهللا تعالى

������m�m�m�m���g��f��e��d��c��b��a: قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W
hhhhllll)١٦٥: األعراف(  

ـــا اســـتكبر العـــصاة، ولـــم تجـــد كلمـــات المـــؤمنين معهـــم نفًعـــ جـــراء - أي الـــشديد-حـــل بالعـــصاة العـــذاب البئـــيس الم 
  .إمعانهم، وٕاصرارهم على المعصية
 وفقــدوا ،فبينمــا هــم علــى ذلــك أصــبحت تلــك البقيــة فــي أنــديتهم ومــساجدهم: : "قــال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا

 فــذهبوا ينظــرون فــي دورهــم، فوجــدوها ،فــانظروا مــا هــو! إن للنــاس لــشأًنا: فقــال بعــضهم لــبعض، النــاس فلــم يــروهم
مغلقــة علــيهم، قــد دخلوهــا لــيال فغلقوهــا علــى أنفــسهم، كمــا يغلــق النــاس علــى أنفــسهم فأصــبحوا فيهــا قــردة، وٕانهــم 

فلوال مـا ذكـر : قال ابن عباس،  لقردليعرفون الرجل بعينه وٕانه لقرد، والمرأة بعينها وٕانها لقردة، والصبي بعينه وٕانه
  .)٣("اهللا أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم

  .أما تلك األمة الساكتة، فقد سكت النص القرآني عن ذكرها بشيء
ت نها قعـدت عـن اإلنكـار اإليجـابي، ووقفـإ إذ ، لشأنها، وٕان كانت لم تؤخذ بالعذاباربما تهوينً : " يقول سيد قطب

   .)٤("عند حدود اإلنكار السلبي، فاستحقت اإلهمال وٕان لم تستحق العذاب
�m�m�m�m��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d : ونظير ذلك في قولـه تعـالى

���� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w���� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w���� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��w���� �̀�_��~��}��|���{��z��yx��wllll )٦٠: المائدة.(  
، كثيـرة، يـستطرد بعـض المفـسرين فـي ذكرهـا، نتوقـف يات التي تتحدث عن المسخ، وعن حياتهم بعد المـسخاوالرو 

دون الخوض فيها، ذلك أن القرآن قد سكت عنها ولم يرد لهـا ذكـر صـحيح فـي الـسنة النبويـة، ومـا ورد فـي الـسنة 
                                                 

 ).٣/٣٠٩(سيد قطب :   في ظالل القرآن)1(
تفــــسير (، و)٣/٣٠٩(ســــيد قطــــب : )فــــي ظــــالل القــــرآن(و). ١٣/١٨٥(الطبــــري ): جــــامع البيــــان فــــي تأويــــل القــــرآن: (انظــــر)  2(

 ).٣٠٨٨(للشعراوي ): الشعراوي

  ).١/٢٩٠(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم  )3(
 ).٣/٣٠٩(سيد قطب ): في ظالل القرآن(: انظر  )4(
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 عـن نـسل القـردة والخنـازير، هـل هـي ممـا -�-النبوية فقط هو السؤال عن نسل القردة والخنازير، فقد سئل النبـي
، وٕان القــــردة الً ، فيجعــــل لهـــم نــــسا، أو يعـــذب قوًمــــا لــــم يهلـــك قوًمــــ-وجــــل عز –إن اهللا (: -�-يمـــسخ؟ فقــــال النبـــ

  .)١()والخنازير كانوا قبل ذلك
 رضـي اهللا َأِبـى ُهَرْيـَرةَ  والعيـاذ بـاهللا، فعـن ا أخرى من بني إسرائيل قد مسخت فئراًنـاوقد ذكرت السنة النبوية أن أممً 

ــٌة ِمـْن (-�-ِه  َقــاَل َرُسـوُل اللــ: َقـالَ عنـه اْلفَـْأَر َأَال َتَرْوَنَهــا ِإَذا بنـيُفِقـَدْت ُأم ِإْســَراِئيَل َال ُيـْدَرى َمــا َفَعلَـْت َوَال ُأَراَهــا ِإال 
دْثُت َهـَذا اْلَحـِديَث َكْعًبـا َفَقـاَل  َقاَل َأُبو ُهَرْيـَرَة َفَحـ،)ُوِضَع َلَها َأْلَباُن اِإلِبِل َلْم َتْشَرْبُه َوإَِذا ُوِضَع َلَها َأْلَباُن الشاِء َشِرَبْتهُ 

، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى أفعــالهم )٢() َقــاَل َذِلــَك ِمــَراًرا، ُقْلــُت َنَعــمْ -�-آْنــَت َســِمْعَتُه ِمــْن َرُســوِل اللــهِ 
  .الشنيعة مع ربهم منذ القدم

التحايـل علـى أوامـره؛ ألنـه عنـوان واضـح ، وخطـورة هوهذا تنبيه لنا من اهللا تعالى؛ ألن نـدرك خطـورة مخالفـة شـرع
���m�m�m�m��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹: للسقوط في الغواية، قال تعالى �̧�¶���������µ���´��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���������µ���´��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���������µ���´��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���������µ���´

Î��Í��Ì��Ë��Ê�É��È��ÇÆ��ÅÎ��Í��Ì��Ë��Ê�É��È��ÇÆ��ÅÎ��Í��Ì��Ë��Ê�É��È��ÇÆ��ÅÎ��Í��Ì��Ë��Ê�É��È��ÇÆ��Å� �� �� �� �

���Ï���Ï���Ï���Ïllll )ن أن يقومـوا بــواجبهم ي، ألن المعاصـي عنـدما تعـم وتستـشري، البـد مـن الـدعاة والمـصلح)١١٦: هـود
�.التذكير،  والنهي عن المنكر؛ لينجوا من عذاب اهللا وسخطهفي النصح و  �� �� �� �

 لقد جعل اهللا تعالى أصحاب السبت يترنحون ما بين النكال والموعظة جراء فعلتهم الشنيعة، فتناول القرآن ذكرهم 
����m��m��m��m��f��e��d��c����b��a:  في العديد من اآليات، قال تعالى �̀���_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c����b��a�� �̀���_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c����b��a�� �̀���_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c����b��a�� �̀���_��~��}��|��{��z��y

k��j��i������h��gk��j��i������h��gk��j��i������h��gk��j��i������h��g����n��m��l������n��m��l������n��m��l������n��m��l��llll )٦٦ – ٦٥: البقرة .(  
 فهـم ينكـرون ،ا وعلـوً ا واستيقنتها أنفسهم ظلًمـ-�- الخطاب لليهود الذين جحدوا رسالة النبي اففي هذه اآلية أيضً 

 يـــذكرهم بالمـــصير نفـــسه، إن هـــم بقـــوا علـــى ذات -�-ويكتمـــون ســـيرة أســـالفهم ممـــن غـــضب اهللا علـــيهم، فـــالنبي
، فهو يخبرهم بما ال علم له به وال قومه قبل نزول القرآن، وال يعلم هـذا األمـر -�-ته وهذا من دالئل نبو ،المنهج

�m�m�m�m��u��t��u��t��u��t��u��t: ونظيـره فـي قولـه تعـالى، �m�m�m�m����_��~��}��|��{��z��y����_��~��}��|��{��z��y����_��~��}��|��{��z��y����_��~��}��|��{��z��yllll:  سواهم، ولـذلك قـال اهللا لهـم

�h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{�����z���y��x��w��v�h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{�����z���y��x��w��v�h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{�����z���y��x��w��v�h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{�����z���y��x��w��v��lk��j��i����������lk��j��i����������lk��j��i����������lk��j��i��������

p��o����n��mp��o����n��mp��o����n��mp��o����n��m��������llll)٤٧: النساء( ،  

                                                 

، رقم الحديث ...بيان أن اآلجال واألرزاق وغيرها ال تزيد وال تنقص: القدر، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )1(
 ).١٠٢٧(، ص )٢٦٦٣(

 ).١١٤٣(، ص )٢٩٩٧(في الفأر وأنه مسٌخ، رقم الحديث : الزهد والرقائق، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )2(
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ولذلك جعل اهللا تلك القرية عبرة مانعة من ارتكـاب مثـل مـا عملـوا، لألمـم الـذين كـانوا فـي زمانهـا، أو الـذين جـاءوا 
ن وحـدهم بمثـل هـذه الحـوادث، قـال اهللا و من بعدها، وخص السياق الموعظـة للمتقـين ال لغيـرهم؛ ألنهـم هـم المنتفعـ

  .)١ (mmmm�l��k��j��i������h��g��f��l��k��j��i������h��g��f��l��k��j��i������h��g��f��l��k��j��i������h��g��f�n��m�n��m�n��m�n��m�llll: تعالى
  .بلعام بن باعوراء: المطلب الثامن

 وهذا النموذج رهيب عن من أعطاه اهللا آياته وهدايته، وعلمه، فانـسلخ منهـا نموذج آخر للذين سقطوا في الغواية،
�m�m�m�m��v��u��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��v��u��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��v��u��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k��v��u��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k: كما تنسلخ الحية من جلدها، قال تعالى

���������~��}��|��{���z��y��x��w���������~��}��|��{���z��y��x��w���������~��}��|��{���z��y��x��w���������~��}��|��{���z��y��x��w����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡����¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡

��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��²��±��° �̄��®llll )١٧٦ – ١٧٥: األعراف(.  
يتحدث القرآن الكريم عن مشهد من المشاهد العجيبة، إنسان يؤتيه اهللا تعالى من آياتـه، ويـسبغ عليـه مـن 

، ينسلخ كأنما اآليات أديٌم لـه متلـبٌس بلحمـه، ينـسلخ انعمائه، ويكسوه من علمه؛ ولكنه ينسلخ من هذا كله انسالخً 
 الــشيطان، فيــصبح عليــهمــن آيــات اهللا، وينحــرف عــن الطريــق القــويم، ليتبــع هــواه، ويــسقط فــي الغوايــة، ليــستحوذ 

 بـالطين، ثـم إذا هـو ا إذا نحـن بهـذا المخلـوق، الصـقً ،ألعوبة بيده يوجه حيـث يـشاء، ثـم إذا نحـن أمـام مـشهد مفـزع
 هيئــة كلــب، يلهــث إن طــورد، ويلهــث إن لــم يطــارد، فيــأمر اهللا نبيــه بــأن يقــرأ علــى اليهــود خبــر هــذا مــسخ علــى

  .)٢( اإلنسان الذي أصبح من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المصلحين
نزلت في بلعم بن باعوراء من بني إسرائيل، وقال ابن عباس رضي اهللا : - �- قال ابن مسعود :" قال الواحدي

  .)٣("هو بلعم بن باعوراء:  وغيره من المفسرين:عنهما

وهــو : قـال ابــن عـساكر... هــو بلعـام بــن بـاعوراء  ويتــصل نـسبه بلـوط بــن هـاران بــن آزر: قلـت:" وقـال ابـن كثيــر
  .)٤("الذي كان يعرف االسم األعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن

ــــدنيا، ــــاع اآلخــــرة بال ــــه، وب ــــد عــــن دين ــــد ارت ــــداده عــــن دينــــهوأمــــا بلعــــام فق m�m�m�m� ��v��u��t��s��v��u��t��s��v��u��t��s��v��u��t��s وبمجــــرد ارت

wwwwllll ًوبمجـرد الً ، فعـعليـه عنه، يتربص به، للوقوع في لحظـة ضـعف فيـستحوذ ا وكأن الشيطان كان بعيد 
 أي ����mmmm�£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��l�l�l�l،نابتعاده عن الدين جاءه الشيطان فكان من الغاوي

 ورفعه في الدنيا واآلخرة وأصبح له شأن لكنه خـسر الـدنيا واآلخـرة، ،هلو شاء اهللا تعالى لثبت هذا الرجل على دين
                                                 

 ).١/١٦٠(سيد طنطاوي ): فسير الوسيط للقرآن الكريمالت: (انظر)  1(

 ).٣/٣٢١(سيد قطب ): في ظالل القرآن(: انظر  )2(

 ).١/٨١(الواحدي :  أسباب نزول القرآن)3(
 ).٦/٤٥٤(ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم )4(
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ولكنه أخلد إلى األرض، وشـأنه كـشأن الكثيـر مـن علمـاء الـسالطين الـذين يفتـون للـسلطان هـذا حـالل وهـذا حـرام، 
¥���¦��§��¨��©������mmmm... ��ª��©��¨��§��¦���¥��ª��©��¨��§��¦���¥��ª��©��¨��§��¦���¥��ª.الً  قلــياحــسبما يريــد، مقابــل شــهرة ومتــاع زائــل، يــشترون بآيــات اهللا ثمًنــ

�«�«�«�«�®����¬��®����¬��®����¬��®����¬�llll. فقد شبه اهللا تعالى الرجل بأخس الحيوانات الذي هو الكلب، الذي من طبيعته اللهث سواء 
، وخص الكلب بالذكر دون غيره من سـائر الحيوانـات؛ ألن الكلـب همتـه ال تتعـدى بطنـه، ا، أم مستريحً اكان متعبً 

�mmmm��²��±���²��±���²��±���²��±لـم بلعـام، وجهلـه، فهمـا سـواء،  ولهـذا اسـتوى ع،)١(وهكذا الكافر فهو دائم اللهث على الـدنيا ومتاعهـا

��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³��¼��»��º���¹��¸¶��������µ�� �́�³llll  
أن يقـص تلـك القـصص : -�- وبـدل دينـه مثلـه كمثـل بلعـام، فـأمر اهللا نبيـه الً  قلـيافكل من اشترى بآيات اهللا ثمًنـ

بلعــام ســقطوا فــي  اليــوم أمثــال علمــاء الــسالطينعلــى النــاس للتحــذير مــن تبــديل الــدين مقابــل دنيــا فانيــة، فكــم مــن 
ــًة لــسالطينهم، يــسفكون مــن خاللهــا دمــاء األبريــاء، وينــشرون فــي األرض الغوايــة كمــا ســقط،  وجعلــوا فتــواهم َمطي

إن (: -�- الثبـات؛ ألن القلـوب كمـا قـال-تعـالى-نـسأل اهللالفساد، فهم ال يقولون كلمـة الحـق، بـل ال يتجـرؤون، 
:" -�-، ثم قال رسـول اهللا" الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاءقلوب بني آدم ُكلَها بين إصبعين من أصابع

  .)٢("اللهم ُمَصرَف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
والثبات على الدين ليس باألمر الهين، ولكنه يحتاج إلى دعاء ومجاهـدة الـنفس علـى هـذه الـدنيا كمـا قـال 

  ).٦٩: وتالعنكب( �m�m�m�m�����y��x��w��v��ut��s��r��q���p�����y��x��w��v��ut��s��r��q���p�����y��x��w��v��ut��s��r��q���p�����y��x��w��v��ut��s��r��q���pllll: تعالى
ومــن هنــا ال بــد أن يأخــذ كــل مــن زاده اهللا بــسطة فــي العلــم، العبــرة والموعظــة مــن قــصة بلعــام، وأن يــستعين بكــل 

: -تعـــالى–، كمـــا قـــال  إال القـــوم الخاســـرونموانـــع الوقـــوع فـــي المعـــصية، حتـــى يستـــشعر مكـــر اهللا فـــال يأمنـــه أبـــدا
mmmm����r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h����r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h����r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h����r��q����p��o����n����m��l��kj���i��hllll )٩٩ :األعراف(. � �� �� �� �

� �� �� �� �

  .صاحب الجنتين في سورة الكهف: المطلب التاسع
 لــرجلين فــي الماضــي، كــان بينهمــا صــلة وصــحبة، الً  مــن خاللــه مــث-وجــل عز –هــذا النمــوذج يــضرب اهللا 

همــا، هما، وال مكانهمــا، وال زمانءأحــدهما مــؤمن واآلخــر كــافر، واكتفــى القــرآن بــذكر قــصتهما، فلــم يــذكر لنــا أســما
 والــذي َيُهــُم الباحــث فــي هــذا المطلــب هــو الرجــل الكــافر صــاحب الجنتــين، وســيتناول ،عبــرة والعظــة بأخــذ الامكتفًيــ

                                                 

 ).٢/٣١١(الزمخشري ): الكشاف(: انظر)   1(
، ص )٢٦٥٤(تصريف اهللا تعالى القلوب كيف يشاء، رقم الحديث : القدر، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب)  2(
)١٠٢٣.( 
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��mmmm��²���±����²���±����²���±����²���±: قـال تعـالى . نمـاذج للنـاجين مـن الغوايـة: والـذي بعنـوانالباحث صاحبه المـؤمن فـي المبحـث الثـاني

��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³

�Ë��Ê�Ë��Ê�Ë��Ê�Ë��Ê��Ì���Ì���Ì���Ì�llll )٣٣ – ٣٢: الكهف.(   
 فـي دنيـاه، وآتـاه مـن نعمـه التـي ال تعـد وال تحـصى، عليـهابتلى اهللا الرجـل الكـافر بـأن بـسط لـه الـرزق، ووسـع لقد 

��m��m��m��m��s��r���q��p��s��r���q��p��s��r���q��p��s��r���q��p- عليه السالم- في حق سليمان-تعالى–وما ذلك إال ابتالًء منه ليشكر، أم يكفر، كما قال اهللا 
�����z��yx����w��v�����u��t�����z��yx����w��v�����u��t�����z��yx����w��v�����u��t�����z��yx����w��v�����u��t¥��¤��£�¢��¡���~�������}��|��{¥��¤��£�¢��¡���~�������}��|��{¥��¤��£�¢��¡���~�������}��|��{¥��¤��£�¢��¡���~�������}��|��{����¦�¦�¦�¦�llll )٤٠: النمل.(� �� �� �� �

��mmmm¿��¾��½��¼���»��º��¹: قال تعالى �̧�¶��µ�¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�����llll  
 لم يبين سبحانه وتعـالى مكانهمـا مكتفيـا ، أو مزرعتين،أي بستانين) جنتين( لذلك الكافر -وجل عز –لقد جعل اهللا 
، إذ كانتـا مـزروعتين ا عجيبً ام هاتين الجنتين وصفً يفأصبح يملك بستانين، وقد وصف القرآن الكر  ،بالعبرة والعظة

ـر اهللا  باألعناب، وكانتا مسورتين بنخل من جميع جهاتها، وكان صاحبهما يزرع الزرع بين تلك األعناب، وقـد فج
نـــين ت، بـــدون جهـــد بـــشري، وقـــد صـــور القـــرآن هـــاتين الج، فأصـــبح المـــاء يجـــري بـــين الجنتـــين المـــزروعتينالـــه نهـــرً 

 بهمـا، والـزرع والخـضار والبقـول يـزرع بـين أسـراب ا محيًطـ كـانروعتين بتناسـق هندسـي جميـل، النخـلوكأنهما مز 
،  جــاهزا للقطــف، واسـتوى علــى ســوقهراألعنـاب، والنهــر وقنواتــه يجـري بينهمــا، حتــى إذا آتـت أكلهــا، وأصــبح الثمـ

، ءينقص منها شيأي لم :   ولم تظلمmmmm���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á����Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á����Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á����Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��l�l�l�l: كما قال تعالى
  .)١( تكثر في عام وتقل في عام، وهكذا األشجاراغلب البساتين؛ ألن الثمار غالبً أكما يحدث في 

  فهذا المنظر الساحر الخالب يحتاج إلى شكر دائم، فماذا كان من صاحب الجنتين؟
�m�m�m�m��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A: -تعالى–قال 

��T��T��T��T��Y��X��W��V���U���Y��X��W��V���U���Y��X��W��V���U���Y��X��W��V���U�llll)٣٦ – ٣٥: الكهف.(  

 ونـسي ، نفـسه بـالبطرتال كالطـاووس، ومـألخُأعِجَب الرجل بجنتيه، وامتألت نفسه بهما، وازدهاه النظر إليهما، فا
  .أن يشكر اهللا تعالى على ما أعطاه من تلك النعم

 نفـسه أن هـذا اهللا عليـه، موهًمـفدخلهما وهو كافر بربه، متكبر على اآلخـرين، فوصـل بـه الغـرور بـأن يجحـد نعـم ا
:  ألخيـهالً  وهـي إنكـار البعـث بعـد المـوت قـائمـن مراحـل الغـرورتقدمـة النعيم لن يفنى أبدا، ثـم انتقـل إلـى مرحلـة م

 ممـا أعطـاني فـي الـدنيا، أي جحـود وكفـران اوحتى لو كان البعث حقيقة سيقع؛ فإن اهللا سيعطينى فـي اآلخـرة خيـرً 
�m��B��A��B��A��B��A��B��A: -تعـالى–قـال ، ن هذا الرجل إلى الدنيا ونسي أنهـا ال تبقـى ألحـدأ اطمللنعمة أكبر من هذا، فلقد

                                                 

 .)٥/٦٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن(و )١١/٢٤٩(اآللوسي ): روح المعاني: ( انظر)1(
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N��M��L��K���J��I���H��G��FE��D��CN��M��L��K���J��I���H��G��FE��D��CN��M��L��K���J��I���H��G��FE��D��CN��M��L��K���J��I���H��G��FE��D��C����l )وظـــن أنـــه مـــادام اهللا تعـــالى أنعـــم )٤٦: الكهـــف ،
ا، فتعجل سد؛ ألن الكفار ينعمون في الدنياعليه في الدنيا فالبد أن ينعم عليه في اآلخرة، والحقيقة أن هذا قياس ف

�m�m�m�m��u��t��s��r��q��p����o��u��t��s��r��q��p����o��u��t��s��r��q��p����o��u��t��s��r��q��p����o: - تعــالى-، وهــذا كقولــهلهـم طيبــاتهم فــي حيــاتهم، ولكــنهم فــي اآلخــرة يعــذبون

��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y���x���w��v��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y���x���w��v��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y���x���w��v��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y���x���w��v

��{��z��y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m���l��{��z��y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m���l��{��z��y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m���l��{��z��y��x���w��v��������u��t��s��rq��p����o������n��m���lllll� �� �� �� �

�m ��X��W��V���U���T��S��R��X��W��V���U���T��S��R��X��W��V���U���T��S��R��X��W��V���U���T��S��R:لك قابــل هــذه الــنعم بهــذا التمــرد، والعنــاد، بقولــهولــذ، )١()٥٠ – ٤٩: فــصلت(

YYYYllll يكــون هــذا ظنــه فــي  فقولـه هــذا إمــا علــى وجــه الــتهكم واالســتهزاء، فيكــون زيـادة كفــر علــى كفــره، وٕامــا أن
ي أعطـــاه ، ونـــسي قـــدرة اهللا الـــذ أجهـــل النـــاس؛ إذ ال تـــالزم بـــين عطـــاء الـــدنيا وعطـــاء اآلخـــرةمـــنالحقيقـــة، فيكـــون 

   .)٢( ومكنه، بأن يسلبه ما آتاه
���°���m�m�m�m: فمـــاذا كانـــت نتيجـــة هـــذا البطـــر، والغـــرور، قـــال تعـــالى �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤

�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹�Ä�Ä�Ä�Ällll )٤٣ – ٤٢: الكهف(.� �� �� �� �

mmmm...��t��t��t��t:  يكـون لـه منفـذ، كمـا فـي قولـه تعـالىيحيط بـه، فـال ورٌ ثمر سُ لل وكأن mmmm��¥��¤���¥��¤���¥��¤���¥��¤�llll: قوله تعالى
w��v��uw��v��uw��v��uw��v��uNNNN..llll )٢٢: يونس(.  

ألن اإلحاطة قد تكون بالشيء، ثـم : أحيط بزرعه أو بنخله:  ولم يقلmmmm��¥��¤���¥��¤���¥��¤���¥��¤�llll: قال سبحانه وتعالى" وقد
جعـة ول، وبـذلك تكـون الفاجاءت على الثمر ذاته، وهو قريـب الجْنـي قريـب التنـا يثمر بعد ذلك، لكن اإلحاطة هنا

  .)٣("، والثمر هو الغاية والمحّصلة النهائية للزرعفيه أشد
mmmm�̧: قــــــــــال تعــــــــــالى � � � � �¶��µ���´��³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��̧�����¶��µ���´��³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��̧�����¶��µ���´��³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦��̧�����¶��µ���´��³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦�������½���¼��»��º��¹��½���¼��»��º��¹��½���¼��»��º��¹��½���¼��»��º��¹

�Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾�Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾�Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾�Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾llll )ِلمــا اعتــرى هــذا الجاحــد مــن غــم وهــم  بــديعٌ  وهنــا تــصويرٌ ،)٤٣ – ٤٢: الكهــف 
زاخـرة بـأنواع الثمـرات، وكيـف أصـبحت سـاقطة ومتهدمـة و  ةإلى جنته كيف كانـت عـامر وحسرة وندامة، وهو ينظر 

���m�m�m�m��²��±��°: ، كما قال تعـالىكأنها لم تغن باألمس �̄�����®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��²��±��°�� �̄�����®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��²��±��°�� �̄�����®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��²��±��°�� �̄�����®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤

                                                 

 )٧١(ابن عثيمين ص ): تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف(، و )٥/٦٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن: (انظر  )1(

 ).١/٤٧٧(السعدي ): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: ( انظر )2(

 ).٥٤١٥(الشيخ الشعراوي : تفسير الشعراوي  )3(
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��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º������������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³

�Ï��Î����Í��ÌË����Ê��É����È��Ç�Ï��Î����Í��ÌË����Ê��É����È��Ç�Ï��Î����Í��ÌË����Ê��É����È��Ç�Ï��Î����Í��ÌË����Ê��É����È��Ç����Ñ��Ð�����Ñ��Ð�����Ñ��Ð�����Ñ��Ð�llll)٢٤: يونس.(  
، حتـى الفئـة التـي كـان يتظـاهر بهـا  أحـدايقول يـا ليتنـي اتبعـت نـصيحة صـاحبي فلـم أشـرك بربـيفأصبح 

  . عنه من بأس اهللا شيئالم تغنِ ويتكبر على الناس بها، بأنهم سينصرونه ويقفون معه 
 بـل يـسرع إلـى التوبـة فـي كـل وقـت فاألصل في المسلم أال يصل إلى قول يا ليتني؛ ألنـه حينهـا والت حـين منـدم،

  .وحين
ب بهـا إليـه، ولـيس ليـستغني بهـا عنـه، لذلك ينبغي أن يعلم اإلنسان أن اهللا تعالى أعطاه هذه الـنعم ليتقـر و 

  .)٧ - ٦: لعلق( �m�m�m�m�����k����j��i��h��g��f����e��d�����k����j��i��h��g��f����e��d�����k����j��i��h��g��f����e��d�����k����j��i��h��g��f����e��dllll: كما قال تعالى
  .)٤٤: الكهف( �m�m�m�m����Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ����Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ����Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ����Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Ællll: قال تعالىو 

هنالـك المـواالة هللا، : ، فيكـون المعنـىوفمـنهم مـن فـتح الـوا������������m�m�m�m��Ç��Ç��Ç��Ç�llll اختلفـوا فـي قـراءةثم: " قال ابن كثير
¯���¯���¯���¯�����m��m��m��m:   يرجع إلى اهللا وٕالى مواالته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله،هنالك كل أحد  من مؤمن أو كافر: أي

��»���º�¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º�¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º�¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º�¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°llll )إخباًرا عـن فرعـونوكقوله( ٨٤: غافر :�mmmm...��Y��X��Y��X��Y��X��Y��X

i��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Zi��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Zi��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Zi��h��g���f��e��d��c�����b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[���Zllll)ومــنهم مــن كــسر الــواو  ،)٩٠: يــونس
� .)١("هنالك الحكم هللا الحق: أي )الَيةُ وِ الْ (من  �� �� �� �

، وخيــر عاقبـــة لمــن تـــاب وآمــن وعمـــل خيــر إثابـــة وٕاعطــاء ألوليائـــه:" أي، mmmm����Ï��Î��Í��Ì���Ë�����Ï��Î��Í��Ì���Ë�����Ï��Î��Í��Ì���Ë�����Ï��Î��Í��Ì���Ë�llll :قــال تعـــالى
  .)٢("صالحا ثم اهتدى

 وطاعتــه، وأمــا الغــرور واالفتتــان بهــا ســبب مــن أســباب زوالهــا فالــسبب الــرئيس لبقــاء الــنعم ودوامهــا هــي شــكر اهللا
���m�m�m�m��h��g���f��e��d��cb��a: وهالكهـــــــا كمـــــــا قـــــــال اهللا تعـــــــالى �̀�_��� �̂�]��h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_��� �̂�]��h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_��� �̂�]��h��g���f��e��d��cb��a�� �̀�_��� �̂�]llll 

  ).٧: إبراهيم(
  

  .أصحاب الجنة في سورة القلم: المطلب العاشر
 أن ما بأيديهم هو الباق، ونـسوا واالنموذج عن مجموعة من األخوة فتنهم المال، وغرهم الطمع، وظنويتحدث هذا 
 من نتاج ا، وعابوا على أبيهم الذي كان يقتطع جزءً )٩٦: لنحل( �m�m�m�m�n��m��l��k���ji��h��g�n��m��l��k���ji��h��g�n��m��l��k���ji��h��g�n��m��l��k���ji��h��gllll: قول اهللا تعالى

                                                 

 ).٥/١٦٠(تفسير القرآن العظيم  )1(

 ).٨/٥٢٤(سيد طنطاوي : التفسير الوسيط للقرآن الكريم)2(
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بهم الـذي فرضـه اهللا لهـم، وقـرروا حـصاد أرضه يوم َجْني الثمار، فأجمعوا أمرهم علـى حرمـان الفقـراء حقهـم ونـصي
����...mmmm: ، لــئال يــراهم الفقــراء، لكــن المفاجــأة أن  قلــب اهللا مكــرهم علــى أنفــسهم كمــا قــال اهللا تعــالىالً محــصولهم لــي

�u��t��s��r��qp�u��t��s��r��qp�u��t��s��r��qp�u��t��s��r��qpllll )وقولــــــه تعــــــالى)٢٣: يــــــونس ، :mmmm...��q��p��o��nm���l��k��q��p��o��nm���l��k��q��p��o��nm���l��k��q��p��o��nm���l��kllll 

هــم علــى اهللا ونـسوا أنهــم أمنـاء علــى هــذا المـال، فالمــال مــال  شـحهم وبخلفــدمر اهللا محـصولهم جــزاء، )٣٠: األنفـال(
�m�m�m�m��H��G�����F��E��H��G�����F��E��H��G�����F��E��H��G�����F��E: ث القرآن الكريم عن قصتهم بنوع من اإلسهاب في قولـه تعـالىداهللا، والعيال عيال اهللا وقد تح

��_�� �̂�]�������������\��[��Z���Y����X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��_�� �̂�]�������������\��[��Z���Y����X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��_�� �̂�]�������������\��[��Z���Y����X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��_�� �̂�]�������������\��[��Z���Y����X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I
�c��b���a��`�c��b���a��`�c��b���a��`�c��b���a��`���y��x��w����v���u��t��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��h��g������f��e��d�������y��x��w����v���u��t��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��h��g������f��e��d�������y��x��w����v���u��t��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��h��g������f��e��d�������y��x��w����v���u��t��s���r�����q���p��o�������n��m���l��k���j��i��h��g������f��e��d����

��t����s���r��q��p����������o���n�����m��l��k��j��i����h���g���f������e���d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z��t����s���r��q��p����������o���n�����m��l��k��j��i����h���g���f������e���d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z��t����s���r��q��p����������o���n�����m��l��k��j��i����h���g���f������e���d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z��t����s���r��q��p����������o���n�����m��l��k��j��i����h���g���f������e���d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z
������¢��¡���������~��}��|�����������{���z������y��x��w��v��u������¢��¡���������~��}��|�����������{���z������y��x��w��v��u������¢��¡���������~��}��|�����������{���z������y��x��w��v��u������¢��¡���������~��}��|�����������{���z������y��x��w��v��u���³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£���³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£���³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£���³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��©�� �̈�§����¦��������¥���¤��£

��´��´��´��´llll )٣٣ – ١٧: القلم(  
 تلـك الـنعم فلم يـشكروه علـى  من كفار مكة،نعمتهاقه اهللا تعالى للذين بطروا هذه القصة وهذا النموذج سف
 قـصة أصـحاب الجنـةت  إليهم، ومقابلتهم إياه بالتكذيب والمحاربة، وقد كانـ-�-وهي بعثة النبي محمد، الجسيمة

  . عندهم، فيذكرهم اهللا بها وبعاقبة حالهمشائعة ومعروفة
 الــذي كــان يعطــي الفقــراء ، الــصالح عــن أبــيهما عظيًمــاورثــوا بــستانً  مجموعــه نفــر :هــم) وأصــحاب الجنــة(

 يـشاركهم أحـد، أرادوا أن يستأثروا بالثمـار وحـدهم فـال، ا أمرً بشأن جنتهمبيتوا والمساكين حظهم منها، ولكن الورثة 
  .)١(وأن يحرموا المساكين حظهم

، رغم اعتراض  مغلظة على ذلكاأنهم أقسموا أيمانً : أيmmmmQ��P��O��N��M���L��K�Q��P��O��N��M���L��K�Q��P��O��N��M���L��K�Q��P��O��N��M���L��K�llll: قال تعالى
�mmmm��P���P���P���P -تعـالى–أوسطهم، ولعل أوسطهم وافقهم على ما أقسموا عليه باعتبار إسـناد الفعـل لجمـيعهم، ومعنـى قولـه 

QQQQllllمــن ثمــار هــذا البــستان، وقيــل لــم يقولــوا إن شــاء اهللا مــن شــدة غــرورهم، الً ال يجعلــوا شــيئا ولــو قلــي:  أي 
هو المشي حول الشيء من كل جوانبه، ولم يعين هنا :   الطواف������������mmmmY����X���W��V��U��T��S�Y����X���W��V��U��T��S�Y����X���W��V��U��T��S�Y����X���W��V��U��T��S�llll - تعالى-وقوله

نـه أن الطـائف ال يكـون إال بالليـل زم: جنس الطائف فلعله من جنس مـا يـصيب الجنـات مـن الهـالك، وعـن الفـراء
 وتنــوين كلمــة طــائف يفيــد التعظــيم بمعنــى أن الطــائف كــان عظــيم ،اســمي الخيــال الــذي يــراه النــائم فــي نومــه طيًفــ

قــال ابــن "����������������mmmm��\��[���\��[���\��[���\��[�llll - تعــالى- وقولــه، وهــو تقييــد لوقــت الطــائف����mmmm����X�����X�����X�����X��Y�Y�Y�Yllll- تعــالى- وقولــهالتــدمير،

                                                 

 ).٧/٣٠٠(سيد قطب ): ل القرآنفي ظال(و ) ٨/١٨٥(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: (انظر  )1(
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، )١("مثـل الـزرع إذا ُحـِصد، أي هـشيًما يبـًسا: ، والـسدي وقـال الثـوري،أي كالليـل األسـود: " رضي اهللا عنهمـاعباس
��_����mmmm- تعــالى-وقولــه �̂_�� �̂_�� �̂_�� �̂l�l�l�lأن ينــادي : صــبحوا تنــادوا إلنجــاز مــا أجمعــوا عليــه أمــرهم، والتنــادي أفلمــا: أي���������

�����mmmm��e��d�����c��b���a���e��d�����c��b���a���e��d�����c��b���a���e��d�����c��b���a- تعـالى-بعضهم على بعض وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلـى جنـتهم مبكـرين، وقولـه
�g������f�g������f�g������f�g������fllllالخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار: غدووال���� ،mmmm����d�����cd�����cd�����cd�����cllll بستانكم إن كنتم قاصدين للصرم  :أي

أي خرجـوا منـسلين بهـدوء دون أن ����������������mmmmk���j��i�k���j��i�k���j��i�k���j��i������r�����q���p��o�������n��m�r�����q���p��o�������n��m�r�����q���p��o�������n��m�r�����q���p��o�������n��mllll-تعـالى-وقطع الثمار، وقولـه 
���������mmmm�����q���p��o��n��m������q���p��o��n��m������q���p��o��n��m������q���p��o��n��m:-الى تعـــ-يـــشعر بهـــم أحـــد ثـــم فـــسر اهللا تعـــالى عـــالم الـــسر والنجـــوى مـــا يتخـــافتون بـــه، قـــال

rrrrllll ًتعـالى- يـدخلها علـيكم، وقولـها يقولون لبعضهم البعض ال تجعلوا اليوم فقير - mmmmw����v���u��t�w����v���u��t�w����v���u��t�w����v���u��t�����llllأي  :
فلما أشرفوا عليها فجعوا : أيmmmm}��|��{��z���y�}��|��{��z���y�}��|��{��z���y�}��|��{��z���y�����llll: - تعالى-ن على المنع والحرمان، وقولهو انطلقوا وهم قادر 

 من الخضرة والنضرة والثمار، وأصبحت سوداء مدلهمة ال عليهل التي كانت بما رأوا، فأصبحت جنتهم بغير الحا
، ينتفع منها بشيء، فاعتقدوا أنهم ضلوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، ثم رجعوا عما كانوا فيه وتأكدوا أنها هي

 لحرمــان المــساكين ال حــظ لنــا فيــه وال نــصيب، والجــزاء مــن جــنس العمــل، بيتــوا النيــة:  أيmmmma��`��_�a��`��_�a��`��_�a��`��_�llllفقــالوا 
 اقال أعدلهم وخيرهم مذكرً :  أيmmmm�i����h���g���f������e���d��c��i����h���g���f������e���d��c��i����h���g���f������e���d��c��i����h���g���f������e���d��c��l�l�l�l-تعالى– تعالى من كل الثمار، وقوله -فحرمهم اهللا

 -وقولــه بأنــه وعظهــم فعــصوه، الهــم بــأنهم لــم يأخــذوا برأيــه، وأصــروا علــى معــصيتهم، وكــان جــوابهم يتــضمن إقــرارً 
 جــراء اقتــرافهم -تعــالى-إقــرار بالنــدم وتقريــر إلجابــة أخــيهم بتــسبيح اهللا  mmmm��������o���n�����m��l��k���������o���n�����m��l��k���������o���n�����m��l��k���������o���n�����m��l��k�p��p��p��p��llll :-تعــالى

 فكمـــــا هـــــي العـــــادة عنـــــد وقـــــوع ����mmmm�|��{���z������y��x��w��v��u��t����s���r��|��{���z������y��x��w��v��u��t����s���r��|��{���z������y��x��w��v��u��t����s���r��|��{���z������y��x��w��v��u��t����s���r�llll: للمعـــــصية، وقولـــــه تعـــــالى
تالوم باللوم على اآلخرين فهـم يـصنعون اآلن ذلـك، ثـم تركـوا الـالمصائب، فكل شريك يتنصل من التبعة، ويتوجه 

�m�m�m�m�̈  -  تعالى-  بالخطيئة أمام العاقبة السيئة، وقولهافيما بينهم ليعترفوا جميعً  ��§����¦�¥���¤��£������¢��¡���������~��̈ ��§����¦�¥���¤��£������¢��¡���������~��̈ ��§����¦�¥���¤��£������¢��¡���������~��̈ ��§����¦�¥���¤��£������¢��¡���������~����������l�l�l�l 
 مـن تلـك الجنـة، إنـا إلـى ربنـا، اإقبال على اهللا مصحوب بالندم وطلب المغفرة، والعـوض، عـسى اهللا أن يبـدلنا خيـرً 

mmmm�́ -تعالى–لعفو والغفران، وقوله ال لغيره، مقبلون وطالبون للصفح وا � �³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��́��³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��́��³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª��́��³����²��±°�� �̄��®��¬«��ª�����llllأي�������� :
 لمن خالف أمره، وبخل بما أعطاه اهللا من نعم، ومنع حق المساكين والمحتاجين، فهذه  -ل وجعز -هكذا عقاب اهللا

    .)٢(عقوبة الدنيا، أما عذاب اآلخرة؛ فإنه أشق وأخزى

                                                 

 ).٨/١٩٦(ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم  )1(

): روح المعـــــــاني فـــــــي تفـــــــسير القـــــــرآن العظـــــــيم والـــــــسبع المثـــــــاني(و) ٨/١٩٧(ابـــــــن كثيـــــــر): تفـــــــسير القـــــــرآن العظـــــــيم: (انظـــــــر  )2(
 ).٧/٣٠١(قطب سيد ): في ظالل القرآن(و) ٢٩/٨٣(ابن عاشور ): التحرير والتنوير(و) ٢١/١٨٣(اآللوسي
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 بيـنهم فـي  هـذا النمـوذج متـداوالً كفار مكة، وقـد كـان للساقطين في الغواية إلى القرآن الكريم هذا النموذجوقد ساق 
القصص، فيربط بين سنته فـي الغـابرين وسـنته فـي الحاضـرين، ويلمـس قلـوبهم بـأقرب األسـاليب إلـيهم، وفـي ذات 

 ،)١(ه عواقبـه ونتائجـهالوقت يشعر المؤمنين بأن ما يرونه بأيدي الكفار من النعم والثروة إنما هـو ابـتالء مـن اهللا لـ
 - تعـــــالى–وقولـــــه  ،)٣٥: األنبيـــــاء( mmmm...��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñllll :- تعـــــالى-وهـــــي مـــــن ســـــننه كقولـــــه

mmmm...{��z��y���x��w{��z��y���x��w{��z��y���x��w{��z��y���x��wllll )١٦٨: األعراف(.  
يبين لنا كيف نشكر نعم اهللا، وكيف ننتصر على أنفسنا األمارة بالـسوء، فنخـرج زكـاة أموالنـا لنطهـر وهذا النموذج 

ا، وأموالنــا، ونــدخل الــسعادة علــى وجــوه الفقــراء والمحــرومين، وفــي نفــس الوقــت لنــدرك مــا ينتظــر الــذين بهــا قلوبنــ
��m��c���b��a����c���b��a����c���b��a����c���b��a :- تعـالى-يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا من العذاب األليم، كما فـي قولـه

��s��r���qp��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e����d��s��r���qp��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e����d��s��r���qp��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e����d��s��r���qp��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e����d

��x�����w��v��u��t��x�����w��v��u��t��x�����w��v��u��t��x�����w��v��u��t��}��|��{��z��y���}��|��{��z��y���}��|��{��z��y���}��|��{��z��y��l   )تعالى- ، وقوله) ٣٤:  التوبة -  :��m��Æ��Å���Ä��Æ��Å���Ä��Æ��Å���Ä��Æ��Å���Ä
��áà��ß��Þ��Ý���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ�����Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��áà��ß��Þ��Ý���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ�����Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��áà��ß��Þ��Ý���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ�����Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��áà��ß��Þ��Ý���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ�����Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç

�����åä���ã��â�����åä���ã��â�����åä���ã��â�����åä���ã��âl )١٨٠: آل عمران(� �� �� �� �
 هم وال يؤدوا زكاة أموالن، وهو يتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة للذين ال يؤدو - �-وكما أخبر النبي 

، فلم يؤد زكاته، ُمثَل له يوم الً من آتاه اهللا ما(: - �-قال رسول اهللا: قال- �-حق اهللا منها، عن أبي هريرة 
ُقُه يوم القيامة، ث أنا مالك، أنا :  ثم يقول-  يعني شدقيه-  يأخذ بلهزمتيهمالقيامة شجاعَا أقرع، له زبيبتان، ُيَطو

   )٢()١٨٠: آل عمران( �mÄÄÄÄ��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å�����Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å�����Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å�����Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å���l:، ثم تال) أنا مالك،كنُزك

  :الخالصة
لقد كانت هذه النماذج للُمْهَلكين الذين سـقطوا فـي الغوايـة نتيجـة كفـرهم وطغيـانهم واسـتكبارهم فـي األرض 

  لنــا لالتعـاظ بمـا آل إليـه مـصيرهم جــراء كفـرهم، واكتفـى الباحـث بـذكر هــذه-تعـالى-بغيـر الحـق، فقـد ضـربها اهللا 
، الحتوائهـا علـى الكثيـر مـن العبـر  ال الحـصر علـى سـبيل المثـالوذلـكالنماذج مع أن القرآن الكـريم يعـج بغيرهـا، 

  . التسلسل الزمني فيهاوقد حرص الباحث على مراعاةوالدالالت، 
وايــة، إذ قــد بــين لنــا القــرآن الكــريم أن الهــالك والعقــاب ال يمتنــع عــن أبنــاء وزوجــات األنبيــاء ممــن ســقطوا فــي الغل

، وأن األقوام التي -تعالى-الرابطة المنجية من الهالك؛ إنما هي رابطة اإليمان، وما دون ذلك ال قيمة له عند اهللا

                                                 

  ).٧/٣٠١(سيد قطب ): في ظالل القرآن( : انظر )1(
 ).٢٦٠(، ص)١٤٠٣(إثم مانع الزكاة، رقم الحديث : الزكاة، باب: كتاب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة  )2(
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تقلــب فطـــرة اهللا ولــم تنـــصع ألوامــر اهللا وتوجيهـــات أنبيائـــه؛ فــإن العقـــاب ســيحل بـــديارهم، وأن مــن تكبـــر علـــى اهللا 
لوهية لم يهمله اهللا، وٕان أمهله؛ ألن سنن اهللا ال تتغير وال تتبدل، وٕانما األوادعى لنفسه الملك والسلطان والربوبية و 

   .يؤخرهم ألجل معدود، فقد رأينا كيف انتقم اهللا منهم
 للوقـوع فـي الغوايـة إن لـم يـستعمل فـي مـساره الـصحيح اً  رئيساً  المال والجاه والسلطان سبب- تعالى–وقد جعل اهللا 

 المال، واغترار النفس به تحوله إلى نقمة وشقاوة في الدنيا واآلخرة، فهذه النمـاذج فنسيان مصدرالذي رسمه اهللا، 
 فــال تخدعــه الــدنيا ا فطًنــاوغيرهــا التــي فــي القــرآن؛ إنمــا هــي عالمــات، وٕاشــارات علــى طريــق المــؤمن ليكــون يقًظــ

 ا إال لالبتالء والتمحيص إلى اهللا، وأنه ما ُوِجَد في هذه الدنيهُ ببريقها وزينتها وزخرفها، ويعلم أن مرد.  
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  .نماذج قرآنية للناجين من الغواية: المبحث الثاني
  :وفيه ثمانية مطالب

  . السالمعليهيوسف : المطلب األول
  .امرأة فرعون: المطلب الثاني
  .مؤمن آل فرعون: المطلب الثالث
  .سحرة فرعون: المطلب الرابع

  . ياسينآلمؤمن : المطلب الخامس
  .أصحاب الكهف: المطلب السادس

  .صاحب صاحب الجنتين: المطلب السابع
  .أصحاب األخدود: المطلب الثامن
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  .نماذج قرآنية للناجين من الغواية
  . السالمعليهيوسف : المطلب األول
إغواء جميــع ؛ ألن إبلــيس تعهــد بــ- علــيهم الــسالم- مواقــف خبيثــة مــع جميــع األنبيــاء- لعنــه اهللا-لقــد كــان إلبلــيس

�m�m�m�m��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è: الخلــــــق دون اســــــتثناء، كمــــــا فــــــي قولــــــه تعــــــالى عــــــن الــــــشيطان

��ð��ð��ð��ðllll)مـن الوقـوع فـي َشـَركه، - علـيهم الـسالم- غير أن اهللا تعـالى عـصم جميـع األنبيـاء).٨٣ – ٨٢: ص 
عزيـز، وفـي الـسجن، وفـي  ابُتلي بأنواِع من المحن والشدائد، من إخوته، وفي بيت ال- السالمعليه-وسيدنا يوسف

 الـسالم فـي تلـك عليـهن لـسقط يوسـف و تآمر النـسوة حتـى نجـاه اهللا مـن تلـك المـصائب، ولـوال أن األنبيـاء معـصوم
الغواية كبقية الخلق؛ ولكن عصمه اهللا من الوقوع فيها، واختار الباحث قصته مع الغواية، وكيف أنجـاه اهللا منهـا، 

½��¾��������¿���m�m�m�m��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À: وايتـه، كبـاقي سـير األنبيـاء، قـال تعـالى لكل من وقع في مثـل غالتكون عنوانً 

�����Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ�����Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ�����Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃ�����Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��ÄÃllll 
  ).١١١: يوسف(

 مـن امـرأة العزيـز، وكيـف أنجـاه اهللا - الـسالمعليـه -وسيتحدث الباحث عن الغواية التي تعرض لهـا سـيدنا يوسـف
  .   لشباب األمة في هذا الزمن الذي ضج بالشهوات والفتنامنها، لتكون عنوانً 

mmmm��������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç����Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç����Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç����Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç ��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A : قال تعالى
��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N��ML��K��J������I��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N��ML��K��J������I��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N��ML��K��J������I��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N��ML��K��J������I

q��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��dq��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��dq��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��dq��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d����������������llll)٢٤ – ٢٢: يوسف(.  
 الستقبال التكاليف ا قد بلغ مرحلة الفتوة، وأصبح جاهزً - السالمعليه - أن يوسف-سبحانه وتعالى-يبين لنا الحق

 مالمح الرجولة التي ُتهيج امرأة العزيز؛ لكنه بعـد أن بلـغ نجـد أن عليه لم تكن ا صغيرً الً والمحن، بعد أن كان طف
بحت امـرأة العزيــز تـدرك مفاتنــه، وأصــبح خيالهـا يــسرح فيمـا هــو أكثـر مــن اإلدراك، وهــو الحـال تغيــر وتبـدل، فأصــ

 يعــيش فــي كنفهــا فــي ذات - الــسالمعليــه -التهــاب الوجــدان بالعاطفــة، لتــأتي مرحلــة النــزع بعــدهما؛ ألن يوســف
  .)١( عنه لما حدثت الغوايةالقصر، إذ لو كانت محجوبة وبعيدهً 

 في حديث اإلسراء - �-  في غاية الحسن والجمال، كيف ال وقد قال عنه- السالمعليه - لقد كان يوسف
: جبريل، قيل: من أنت؟ قال: ثم َعَرَج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: (....- �-الطويل، قال 

                                                 

 ).٤٣٨٦(الشعراوي ): تفسير الشعراوي: ( انظر) 1(
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 إذا هو قد - -�قد ُبِعَث إليه، َفُفِتَح لنا، فإذا بيوسف: وقد ُبعَث إليه؟ قال: ، قيل- �- محمد: ومن معك؟  قال
َب ودعا لي بخير ١(...)ُأعطَي شطر الُحْسِن، َفَرح(.  

وقــد أوصــى عزيــز مــصر امرأتــه بإكرامــه، وحــسن رعايتــه، والظــاهر أنهــم لــم يرزقــوا باألبنــاء، ولهــذا قــال عــسى أن 
���m�m�m�m: ينفعنا أو نتخذه ولـدا، كمـا قـال تعـالى �̄ �®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢

°°°°...llll )ه نظـــرت إليـــة امـــرأة ا، فأحبتـــه امـــرأة العزيـــز حًبـــ)٢١: يوســـفينتهـــي عنـــده الوصـــف، فبعـــد أن بلـــغ أُشـــد ،
����:العزيز نظرة مختلفة، فدعته لمخالطتها، وتزينت له في أبهـى زينـة لمواقعتـه إياهـا،  يوضـحها اهللا تعـالى فـي قولـه

mmmm ��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��Allll��������  
أكثـر مـا تـستعمل هـذه اللفظـة بهـذا المعنـى بـين الرجـال والنـساء،  هي المالطفة في الـَسوق إلـى غـرض، و : المراودة

��������...mmmm: - تعــالى–، وقولــه )٢(بــصيغة المفاعلــه، والمفاعلــه مــستعمله فــي التكريــر: وتقتــضي تكريــر المحاولــة، وهــي
I��HI��HI��HI��Hllllــبح مــا ةفــامرأ������������������������ ــم ُق  العزيــز غلقــت األبــواب، وأحكمــت اإلغــالق؛ ألن مــن يفعــل األمــر القبــيح يعل

 وهـي تـراوده عـن ال، ويحـاول أن يـستر فعلـه، وهـى فعلـت ذلـك بمنـأى عمـن يعيـشون فـي القـصر، وأخـذت وقتًـيفعـ
 أمــٌر ال - الــسالمعليــه -مــع أن الــذي اُبتلــي بــه يوســف"متنــاع، بــصبره، وعفتــه، وتقــواه، نفــسه، وهــو يمتنــع أشــد اال

داعي وزوال المـانع، وكـان الـداعي هاهنـا  فإن موافقة الفعـل بحـسب قـوة الـ- تعالى-يصبر عليه إال من صبره اهللا
أي تهيـــأت لــه بأحــسن ملــبس، وأحــسن صــورة علـــى  ��������ZZZZ��������mmmm����L��K��JL��K��JL��K��JL��K��Jllll- تعــالى-، وقولــه)٣("فــي غايــة القــوة

�mmmm��Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N���Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N���Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N���Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N�llll: اختالف القراءات، وقوله تعالى �� �� �� �

ة فـي مكـان خـاِل وآمـن، واإلنـسان ضـعيف قـد فطـره  وهذه حاله حرجه، شاب وامـرأ- تعالى-استعاذ والتجأ إلى اهللا
��mmmm: ، ولهذا قـال اهللا تعـالى)٤(اهللا على الميل إلى الجنس اآلخر، فربما تسول له نفسه أن يفعل �̀ � _^��]��\��� �̀�_^��]��\��� �̀�_^��]��\��� �̀�_^��]��\�

�����q��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�����q��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�����q��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�����q��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�l�l�l�lقال بعض المفسرين ، :
 نبــي اهللا ا الفعــل، وقــد رووا فــي ذلــك أســاطير كثيــرة، يــصورون فيهــهــم  هــو - الــسالمعليــه -ن مــا قــام بــه يوســفإ

بــصاحب الغريــزة الهائجــة المندفعــة التــي ال يوقفهــا شــيء، لــوال أن ســاق اهللا لــه البــراهين الكثيــرة وســاقوا لهــا أمثلــة، 
 والـراجح مــا أورده جمهـور المفــسرين، علـى أنهــا همـت بــه هـم الفعــل، وهـم  جلــى لـه برهــان ربــه  الــنفس، ثـم ت بهــا هـم

                                                 

 إلى السموات وفرض الصلوات، رقم الحديث -�- اإلسراء برسول اهللا :اإليمان، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )1(
 ).٧٩(، ص )٢٥٩(
 ).١٢/٢٥١(ابن عاشور): ر التحرير والتنوير(، و)٣/٢٣٢(ابن عطية ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( انظر )2(
 ).١/١٤٨(ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )3(

 ).٢٤٧(ابن عثيمين ): تفسير القرآن الكريم، جزء عم: (انظر  )4(
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ا أبـى يوسـف فـي أول األمـر  بعـدم،هو نهاية موقف طويل من اإلغراء: " ، وهذا الهم كما يقول سيد قطب)١(فترك
وهو تصوير واقعي صادق لحالة الـنفس البـشرية الـصالحة فـي المقاومـة والـضعف؛ ثـم االعتـصام بـاهللا ، واستعصم

  .)٢("في النهاية والنجاة
العزيــز ت  ال نكــاد نجــده فــي أي نمــوذج آخــر، فهــا هــي امــرأالً مــوذج دواعــي الغوايــة، تكــاملقــد تكاملــت فــي هــذا الن

المــراودة، وتغليــق األبــواب، :  الــسالم بــثالث دواعــي يحــدثنا عنهــا القــرآن الكــريم وهــيعليــه -تقابــل ســيدنا يوســف
�m�m�m�m���QP��O��N��ML��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A���QP��O��N��ML��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A���QP��O��N��ML��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A���QP��O��N��ML��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A����R����R����R����R:   وقولها هيت لك، قال تعالى

Z��Y��X������W���VU��T��SZ��Y��X������W���VU��T��SZ��Y��X������W���VU��T��SZ��Y��X������W���VU��T��S����llll����������������  
معـاذ اهللا، إنـه ربـي :  ، وهـي قولـه- الـسالمعليـه يوسـف -فقوبلت دواعي الغواية بثالث دواعي للعفـاف مـن سـيدنا

 ،���������m�m�m�m�Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N�Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N�Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N�Z��Y��X������W���VU��T��S����R��QP��O��N���������l�l�l�l: كما قال تعالى، أحسن مثواي، إنه ال يفلح الظالمون
 الــصورة عــن تلــك الغوايــة ليوجــب علينــا االعتــصام بالعفــاف والــشرف واألمانــة، فمــا والقــرآن الكــريم رســم لنــا هــذه

  ��������)٣(أحوجنا إلى هذا النموذج في ظل الفتن والمغريات
هــي ثالثــة عــشر وجهــا و  - رحمــه اهللا- ابــن القــيم حيــث ذكــر إليقاعــه فــي الحــرام بــأمور كثيــرة،عليــهوقــد اســتعانت 

  :باختصار
  . المرأةإلىي طبع الرجل من ميله ما ركب اهللا سبحانه ف: الً أو 

  . أن يوسف عليه السالم كان شابا:ثانيا
  . أنه كان عزبا ال زوجة له:ثالثا
  . أنه كان في بالد غربة:رابعا

  . أن المرأة كانت ذات منصب وجمال:خامسا
  . أنها غير آبية وال ممتنعة:سادسا
  . أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد:سابعا
  .ا وتحت سلطانها وقهرها إنه في داره:ثامنا

غبة وقـد غلقـت األبـواب وغيبـت ا إنه ال يخشى أن تنمي عليه هي وال أحد من جهتها فإنها هي الطالبة والر :تاسعا
  .الرقباء

                                                 

 ).٧/٣٦٤(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: (انظر  )1(

  ).٤/٣٠١(سيد قطب : في ظالل القرآن  )2(
  ).٢/٦٢٦(الزرقاني ): مناهل العرفان: (انظر  )3(
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  . أنه كان مملوكا لها في الدار:عاشرا
 بهــن عليــه  وشــكت حالهــا إلــيهن لتــستعين، إيــاهن فــأرتهواالحتيــال أنهــا اســتعانت عليــه بأئمــة المكــر :حــادي عــشر

  فاستعان هو باهللا عليهن فقال وٕاال تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 
  .ته بالسجن والصغاردَ  أنها توع :ثاني عشر
 بـل كـان غايـة يفرق به بينهما ويبعد كال منهما عن صاحبه  ما أن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة:ثالث عشر

 لــذنبك إنــك كنــت مــن الخــاطئين وشــدة الغيــرة اســتغفريأعــرض عــن هــذا وللمــرأة  أن قــال ليوســف ،مــا خاطبهمــا بــه
  .للرجل من أقوى الموانع

 آثر مرضـات اهللا وخوفـه، وحملـه علـى اختيـار الـسجن علـى - السالمعليه -ومع شده هذه الدواعي إال أن يوسف
�. صاحب الفعلا بأنه أيضً - السالمعليه - اتهموا يوسفلالجها، غير أن بعض )١(ارتكاب الفاحشة �� �� �� �

  :قد شهد اهللا تعالى في هذه اآلية على طهارته أربع مرات" :قال الفخر الرازي
 كــــذلك لنــــصرف عنــــه :أي mmmml�l�l�l�NNNN..l ه قولــــ:والثــــاني ،�mmmm...k��j��i��hk��j��i��hk��j��i��hk��j��i��hl�l�l�lقولــــه :  أولهــــا

 وأمـا بيـان أن إبلـيس أقـر ،...mmmmq�q�q�q�llll: قولـه: والرابـعmmmm�p��o���n��p��o���n��p��o���n��p��o���n�llll3333 :قوله:  والثالث،السوء والفحشاء
فــــأقر بأنــــه ال  )٨٣ – ٨٢: ص(�m�m�m�mð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��èð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��èð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��èð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��èllll: ، فألنــــه قــــالبطهارتـــه

 من ا فكان هذا إقرارً  mmmmq�p��o���n�q�p��o���n�q�p��o���n�q�p��o���n�llll:  لقوله تعالى،يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين
هـؤالء الجهـال الـذين نـسبوا إلـى يوسـف عليـه ل، وعنـد هـذا نقـول ا أغـواه ومـا أضـله عـن طريقـة الهـدىإبليس بأنه مـ

إن كـانوا مـن أتبـاع ديـن اهللا تعـالى فليقبلـوا شـهادة اهللا تعـالى علـى طهارتـه وٕان كـانوا مـن أتبـاع التهمـة لسالم هذه ا
  .)٢("إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته

  :خالصة القول
ــاه اهللا - الــسالمعليــه -أن يوســف مــن تلــك  -تعــالى�– لــم يستــسلم لكيــدهن، بــل التجــأ إلــى اهللا تعــالى، فنج

�m�m�m�m���s��r���s��r���s��r���s��r:  وصــف كيــد الــشيطان بالــضعف، فقــال- تعــالى-الغوايــة والتــي هــي أعظــم مــن كيــد الــشيطان، ألن اهللا

����v�����u��t����v�����u��t����v�����u��t����v�����u��tllll )٧٦: النساء(ووصف كيد النساء بالِعَظم، فقال ، :�m��¼��»��º��¼��»��º��¼��»��º��¼��»��ºl)٢٨: يوسف(.  
سه، أن تقــوده نحــو المعــصية؛ ألن لــذا البــد للمــسلم أن يستــشعر خــوف اهللا تعــالى ورقابتــه، فــال يطلــق العنــان لنفــ

وال يطلـق العنـان لبـصره، فينظـر إلـى مـا (٥٣: يوسف(�m�m�m�m��L��K��J��I��H��G��F��L��K��J��I��H��G��F��L��K��J��I��H��G��F��L��K��J��I��H��G��Fllll: النفس كما قال تعالى
: - تعـالى-حرم اهللا عبر اإلنترنت، أو الفضائيات، أو غيرها، وال يبالي من أجل تمتع ناظريه، بل يتذكر قـول اهللا

                                                 

 ).١/١٤٨( )الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: (انظر  )1(
 ).٩/٢٢(مفاتيح الغيب    )2(
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�m�m�m�m��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��w��v���ut��s��r��q��p���o��n���~��}��|��{���z��yx����~��}��|��{���z��yx����~��}��|��{���z��yx����~��}��|��{���z��yx��l�l�l�l   )وليس النساء ) ٣٠:  النور ،
`����m��m��m��m��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��i�������h��g��f��e��d��c��b����a��`��i�������h��g��f��e��d��c��b����a:  - تعالى-بمنأى عن هذا النداء، بل قال

�x��w��v���u��t���sr��q��p��o��nm��l��k����j�x��w��v���u��t���sr��q��p��o��nm��l��k����j�x��w��v���u��t���sr��q��p��o��nm��l��k����j�x��w��v���u��t���sr��q��p��o��nm��l��k����jllll) فإذا وقع في معصية ) ٣١: النور ،
���m�m�m�m��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y��~��}��|��{��z���y���d��c��b���a :- تعالى-يتوب منها ويتذكر قول اهللا �̀�_����d��c��b���a�� �̀�_����d��c��b���a�� �̀�_����d��c��b���a�� �̀�_��l�l�l�l 

�).٢٠١: األعراف( �� �� �� �
  

  .امرأة فرعون: المطلب الثاني
، وقد ذكر القرآن  بإمراة فرعونويتمثلومع نموذج آخر للذين نجوا من الغواية؛ نتيجة استعالء اإليمان في قلوبهم 

  :الكريم امرأة فرعون في موضعين اثنين
�����m�~��}|��{��z��y��x��w��v�~��}|��{��z��y��x��w��v�~��}|��{��z��y��x��w��v�~��}|��{��z��y��x��w��v�����h��g��f��e����d��c����b��a: - تعالى- أولها، قوله �̀�_������h��g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_������h��g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_������h��g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_�l 

|��{��~�����¡��¢��£��¤���¥��¦��§��|��{��~�����¡��¢��£��¤���¥��¦��§��|��{��~�����¡��¢��£��¤���¥��¦��§��|��{��~�����¡��¢��£��¤���¥��¦��§���m�m�m�m: - تعـالى–، والموضع الثاني، قوله )٩: القـصص(

���µ������� �́ �³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���µ������� �́ �³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���µ������� �́ �³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨���µ������� �́ �³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨llll )١١: يمحر الت.(  
، فعـن أبـي -وجـل  عز –حة لكتاب اهللا لم يذكر القرآن اسم امرأة فرعون، وٕانما ذكرتها السنة النبوية، والتي هي شار 

َكَمـَل مـن الرجـال كثيـر، ولـم َيكُمـل مـن النـساء إال (: -�-قال رسول اهللا:  قال-رضي اهللا عنه-موسى األشعري 
  .)١()......مريم بنت عمران، وآسيُة امرأة فرعون

 قلــب نــت بخالفــه، صــاحبهَ  كانــت مــن خيــار النــساء، ومــن بنــات األنبيــاء، تزوجهــا فرعــون، فكا،وآســية بنــت مــزاحم
 أعلـى للمـؤمنين، الً مـث -وجـل عز –، جعلهـا اهللا )٢( للمساكين، ترحمهم وتتـصدق علـيهم وتعطـيهماً يملؤه الرحمة، وأم

  . من أفضل نساء أهل الجنة، ومن النساء الُكمل في هذه الدنيا من لدن حواء إلى قيام الساعة-�-وجعلها النبي
فلما كان في الـسنة التـي يـذبحون ؛ ن يذبح َمن ُوِلد من بني إسرائيل سنة، ويتركوا سنةأمر فرعون أ: " قال الُسدي

   )٣("فلما أرادت وضعه، حزنت من شأنه، فأوحى اهللا إليها؛ --�فيها حملت بموسى

                                                 

فضل عائشة رضي اهللا عنها، رقم الحديث : ، باب- �-أصحاب النبي أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب، فضائل ) 1(
 ).٦٨٤(، ص )٣٧٦٩(

 ).٦/١٩٣(البغوي ): معالم التنزيل: (انظر  )2(

 ).١٩/٥١٩(الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن )3(
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وحببـــه إلـــى  َأَحَبـــه اهللا " :أي� )٣٩: طـــه(m...[��Z��Y���X[��Z��Y���X[��Z��Y���X[��Z��Y���X.....l: - رضـــي اهللا عنهمـــا-قـــال ابـــن عبـــاس
كانـت فـي : ")١(، وقـال قتـادة" مـسحة مـن جمـال، ال يكـاد يـصبر عنـه مـن رآهعليـهُجعل : " ل ابن عطية، وقا"خلقة

  .)٢("، ما رآه أحد إال أحبه، وعشقه مالحة--�موسىعيني 
ــا ضــاق عليهــا  فــاجتمع علــى أم موســى حبهــا الفطــري لوليــدها وحبهــا بــسبب إلقــاء محبــة اهللا فــيمن ينظــر إليــة، فلم

�m�����P�����O��N�����P�����O��N�����P�����O��N�����P�����O��N: - قوله تعالى-إليها أن ترضعه، وتضعه في التابوت، وتلقيه في اليم، كما فيأمرها، أوحى اهللا 
������e��d��c�����b��a���� �̀�_ �̂��]���\��[������Z��Y��X��W��V��U��TS��R���Q������e��d��c�����b��a���� �̀�_ �̂��]���\��[������Z��Y��X��W��V��U��TS��R���Q������e��d��c�����b��a���� �̀�_ �̂��]���\��[������Z��Y��X��W��V��U��TS��R���Q������e��d��c�����b��a���� �̀�_ �̂��]���\��[������Z��Y��X��W��V��U��TS��R���Q�l )٧: القصص .(  

_��`����m��d��c�����b��a: - تعـــــــــــــــــــــالى-وقولـــــــــــــــــــــه �̂��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��TS��R���d��c�����b��a����`��_ �̂��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��TS��R���d��c�����b��a����`��_ �̂��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��TS��R���d��c�����b��a����`��_ �̂��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��TS��R�
eeeel)٧: لقــصصا( أمرهــا اهللا عز ، مــن يقتــل مــن فرعــون، عليــه بإرضــاعه، فــإذا خافــت - بــوحي إلهــام-وجــل 

؛ ألنــه اأمرهـا أن تقذفـه فـي الـيم، وال تحــزن علـى فراقـه، وأن تكـل أمـره إلــى اهللا، وأن تـضرب بـالخوف والحـزن جانًبـ
:  اسـتجابة لـوحي اهللا كمـا قـال تعـالىفاستجابت أم موسـى، ووضـعت ابنهـا فـي التـابوت ،-وجل  عز -في رعاية اهللا

��m����ã��â��á��à��ß��Þ����ã��â��á��à��ß��Þ����ã��â��á��à��ß��Þ����ã��â��á��à��ß��Þ�����S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����C��B��A�����S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����C��B��A�����S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����C��B��A�����S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����C��B��A
���� �̂���]��\��[��Z��Y���X��WV����U��T���� �̂���]��\��[��Z��Y���X��WV����U��T���� �̂���]��\��[��Z��Y���X��WV����U��T���� �̂���]��\��[��Z��Y���X��WV����U��Tl) ٣٩ – ٣٧: طه(.  

ر القـرآن عـن الحالـة  علـى وليـدها، وقـد عبـاخوفًـ--�  لطـار قلـب أم موسـى -وجـل  عز –لوال أن القلوب بيد اهللا 
�m���u���t��s��r��q����p��on��m��l��k���j���u���t��s��r��q����p��on��m��l��k���j���u���t��s��r��q����p��on��m��l��k���j���u���t��s��r��q����p��on��m��l��k���j: ، قــــال تعــــالى--�التــــي أصــــبحت فيهــــا أم موســــى

��{��z�����y��x��w��v��{��z�����y��x��w��v��{��z�����y��x��w��v��{��z�����y��x��w��vl) مــن كــل شــيء ا فارًغــ--�أصــبح قلــب أم موســى: ، أي)١٠: القــصص 
هـا مـن الخـوف علـى سوى موسى، وهمها وخوفها عليه، لدرجة أنها كادت تكشف أمـره بالـصراخ مـن شـده مـا ألـم ب

  .)٣(، وصبرها لتكون من المصدقين لوعده، -وجل عز –ولدها؛ ولكن ثبتها اهللا 
�m��q��p��������o��nm��l��k���j��i��h��g��q��p��������o��nm��l��k���j��i��h��g��q��p��������o��nm��l��k���j��i��h��g��q��p��������o��nm��l��k���j��i��h��g: --�وكانت النتيجة التي تخشاها أم موسى

t��s��rt��s��rt��s��rt��s��rl)إنها القدرة اإللهية، تتحدى فرعون وهامان وجنودهما، فيقـف التـابوت )٨: القصص ،

                                                 

رير، ثقة ثبت، كان رأًسا في العربية والغريب، وأيام هو ق: قتادة  )1( اب البصري الضدوِسي أبو الخطتادة بن ُدعامة بن قتادة الس
تقريب : (ه، نظر١١٧كان قتادة من أنسب الناس، ُيقال ولد أكمه، مات سنة : العرب وأنسابها، حتى قال فيه أبو عمرو بن العالء

  ).١/٣(لبكر أبوزيد): طبقات النسابين(، و)٤٥٣(ابن حجر العسقالني ): التهذيب
 ).١١/١٧٧(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن  )2(

 ).١٩/٥٣٠(الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن: (  انظر)3(
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ن بــه إلــى امــرأة فرعــون آســية بنــت مــزاحم، فلمــا كــشفت عنــه، وفتحــت  الجــواري وذهــبْ تــهصر فرعــون، فالتقط قــامأمــ
  .التابوت، أوقع اهللا محبته في قلبها

: - تعـالى- اهللا موسى بالسالح وال بالمـال وال بالجـاه، وٕانمـا بـستر رقيـق شـفاف، إنـه سـتر الحـب كمـا قـالفلم ينج 
m...[��Z��Y���X[��Z��Y���X[��Z��Y���X[��Z��Y���X..lحـصنه، فحمتــه عليـهمـت بـه يــد القـدرة قلـب امــرأة فرعـون، بعـد أن اقتحمــت ، فاقتح 

 علــى ا، خوًفــ--�، فــي وقــت كــان فيــه زبانيــة فرعــون يتتبعــون أخبــار الــذكور مــن مواليــد قــوم موســى)١(بالمحبــة
ال ملكهم وعرشهم، ويبثون عيونهم في كل مكان كي ال يفلت منهم طفل، فها هي القدرة اإللهية تلقي فـي أيـديهم بـ

 ا يتحـداهم، وَحَزًنـا، فاقتحم على فرعون حصنه، ليكون لهم عـدوً ابحث وال كد الطفل الذي على يديه هالكهم جميعً 
  .)٢(يدخل الهم على قلوبهم

�m��~��}|��{��z��y��x��w��v��~��}|��{��z��y��x��w��v��~��}|��{��z��y��x��w��v��~��}|��{��z��y��x��w��v: وتحرك اإليمان والحنان لدى امرأة فرعون لتقف في وجه السفاح بقولها
g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_g��f��e����d��c����b��a���� �̀�_���h�����h�����h�����h��l )٩: القصص.(  

: قـال فرعـونيـا فرعـون،  إنه مما تقر به العيون وتفـرح لـه القلـوب، لـي ولـك: تخاصم عنه وتحببه إلى فرعون: أي
 لــــو أن عــــدو اهللا قــــال فــــي ":قــــال ابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنهمــــا، )٣( فكــــان كــــذلك،أمــــا لــــك فــــنعم، وأمــــا لــــي فــــال

ثـم بينـت  ، )٤("هللا، ولكنـه أبـى، للـشقاء الـذي كتبـه اهللا عليـهعسى أن ينفعنا، لنفعه ا:  كما قالت آسية--�موسى
  .العلة التي قالت ألجلها ما قالت

����mb��a - تعالى-قوله �̀b��a���� �̀b��a���� �̀b��a���� �̀�lإذ رأت فيه عالمات النجابة، ومخايـل الـُيمن، وقولـه ا خيرً هعلنا نصيب من: أي� ،
تبنــــي الملــــوك، وكانــــت ال تلــــد  لالً هــــ لمــــا فيــــه مــــن الوســــامة والجمــــال التــــي تجعلــــه أm����������e����d��c��e����d��c��e����d��c��e����d��cl:-تعــــالى–

  .)٥( من فرعون، فوهبه لها، وأضفت عليه حبها ههبتفاستو 
  . فيها أربعة أقوالm���h��g��f����h��g��f����h��g��f����h��g��f�l: قال تعالى

  . ال يشعرون أنه عدو لهم:أحدها
  . أن هالكهم على يديه:والثاني
  . ال يشعر بنو ِإسرائيل أنا التقطناه:والثالث

                                                 

  ).٥/٤١١(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر)1(
 ).٥/٤١١(سيد قطب  )المصدر السابق: ( انظر )2(

 ).١٩/٥٢٤(الطبري ): بيان في تأويل القرآنجامع ال: (انظر )3(

 ).٦/١٩٣(البغوي : معالم التنزيل  )4(

 ).٢٠/٣٩(أحمد المراغي ): المراغيتفسير الشيخ : (انظر  )5(
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  .)١( أني أفعل ما أريد ال ما يريدون ال يشعرون:والرابع
  .والمتأمل في األقوال األربعة يجد أنها واقعة بهم، فهم ال يشعرون

������©���m: قـال تعـالى �̈ �§��¦��¥��¤����£��¢��¡���~���}��©������ �̈ �§��¦��¥��¤����£��¢��¡���~���}��©������ �̈ �§��¦��¥��¤����£��¢��¡���~���}��©������ �̈ �§��¦��¥��¤����£��¢��¡���~���} ��²��±��°�� �̄�®��¬��«����²��±��°�� �̄�®��¬��«����²��±��°�� �̄�®��¬��«����²��±��°�� �̄�®��¬��«��
���È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã���Â���Á��À����¿��¾���½��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́��������³���È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã���Â���Á��À����¿��¾���½��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́��������³���È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã���Â���Á��À����¿��¾���½��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́��������³���È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã���Â���Á��À����¿��¾���½��¼��»��º��¹��� �̧�¶��µ�� �́��������³��É��É��É��É

�Î���Í�Ì��Ë��Ê�Î���Í�Ì��Ë��Ê�Î���Í�Ì��Ë��Ê�Î���Í�Ì��Ë��Êl )١٣ – ١٢: القصص.(� �� �� �� �
--�في جميع أطواره منذ والدته وحتى وفاتـه، ورجـع موسـى--�لقد تجلت عناية اهللا ورعايته لنبي اهللا موسى

إلى الحضن الذي فارقه بعد أن حرم اهللا عليه المراضع ليتحقق وعد اهللا لها في رضاعته وكفالته، ولها علـى ذلـك 
 ا أشده، لم يستطع أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل، إلى أن قتل فرعونًيـفلما بلغ موسى، أجر

نصرة لإلسرائيلي، فهرب موسى حتـى خـرج مـن تلـك الـديار، ليرجـع بعـد عـشرة مـن الـسنين يحمـل الـدعوة والرسـالة 
  .ئهإلى فرعون ومل

ــا وقعــت المواجهــة بــين موســى رصــد الموقــف وتراقــب عــن كثــب، وبــين فرعــون وســحرته، كانــت آســية ت--�ولم
قرة عين لهـا بقـضاء --�ه، فأصبح موسىئ على فرعون ومل--�وتدعو اهللا سبحانه وتعالى أن ينصر موسى

 للمؤمنين فـي الً وهية فرعون، وأصبحت مثآمنت برسالة موسى ودعوته وكفرت بألاهللا وقدره، بعد أن عرفت الحق 
  .الدنيوي، واختارت ما عند اهللا على ما عند فرعونإصرارها على اإليمان وتركها للقصور والنعيم 

��°����m: قـــال تعـــالى �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|

�µ� �́�³��²��±�µ� �́�³��²��±�µ� �́�³��²��±�µ� �́�³��²��±l) ١١: التحريم(.  
 للمؤمنين في الثبات على الدين رغم شـده الـبالء والـألواء، فآسـية امـرأت الً فقد ضرب اهللا في هذه اآلية الكريمة مث

ــا علــَم فرعــون ف رعــون كانــت تعــيش تحــت أعــدى أعــداء اهللا، فآمنــت بــاهللا وكفــرت بفرعــون، ونجــت مــن الغوايــة، فلم
بإيمانها وَتد لها أربعة أوتاد، وأضجعها على ظهرها، وجعل على صدرها رحى، واستقبل بها عين الـشمس، وألقـى 

��°�����m: عليها صخرة عظيمة، فقالت �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦�²��±�²��±�²��±�²��±�����������µ�´���µ�´���µ�´���µ�´�l فرقى 
  .)٢(بروحها إلى الجنة، فألقيت الصخرة على جسد ال روح فيه

 حرموهـا ..وهددوها بأنهـا إن آمنـت وعذبوها، بل ،، قد صدوها عن اإليمانزبانيتهعر بأن فرعون و وهذا الدعاء يش
  .)٣( وزينته وفخامته،من قصر فرعون

                                                 

 ).٦/٢٠٤(ابن الجوزي ): زاد المسير: ( انظر )1(
 ).٢٦٢- ٧/٢٦١(الشوكاني ): فتح القدير(، و )١٥/٣٩٠(الرازي ): مفاتيح الغيب: (انظر  )2(

 ).١٤/٤٨٤(سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )3(
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أن يعوضها عـن و لت ربها أجل المطالب، وهو دخول الجنة وقد وصفها اهللا تعالى باإليمان والتضرع إليه، وقد سأ
  . بجوار الرحمن أعلى درجات الجنةفي، دارا في الدنيادار فرعون 

يها من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة، ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب اهللا لها ١(فاختارت الجوار قبل الدار، وأن ينج(    
لجنة على صبرها، وٕايمانها وثباتها رغم الفـتن والـشدائد التـي تعرضـت فاستحقت آسية أن تكون أفضل نساء أهل ا

 فـي األرض -�-خط رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما-اإلمام أحمد في مسنده، عن ابن عباسروى لها، فقد 
نــة أفــضل نــساء أهــل الج: -�-اهللا ورسـوله أعلــم، فقــال رســول اهللا : تــدرون مــا هــذا؟ فقــالواأ: قــال(خطــوط،  أربعـهَ 

 خديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد، وآســية بنــت مــزاحم امــرأة فرعــون، ومــريم ابنــة عمــران رضــي اهللا عــنهن
  .)٢()أجمعين

  
  .مؤمن آل فرعون: المطلب الثالث

�m��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c: ومع نموذج آخر للذين نجـوا مـن الغوايـة مـؤمن آل فرعـون، قـال تعـالى
��r��q��p���o��n��m��l��k��j��r��q��p���o��n��m��l��k��j��r��q��p���o��n��m��l��k��j��r��q��p���o��n��m��l��k��j��_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s

l��k��j��i��h��g��f��e��dc�������b��a��`l��k��j��i��h��g��f��e��dc�������b��a��`l��k��j��i��h��g��f��e��dc�������b��a��`l��k��j��i��h��g��f��e��dc�������b��a��`l)٢٨: غافر(.  
�m��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��c: والراجح من أقوال العلماء أن هذا الرجل من جماعة فرعون بدليل قوله تعالى

j��ij��ij��ij��il)٣()٢٨: غافر(.  
  .وقد جاء ذكر الرجل المؤمن في القرآن الكريم في عدة مواضع

�m��A��A��A��A:  علـى لـسان فرعـون- تعـالى-، قـال--�نكر على فرعون ومأله عندما قرروا قتل موسـىأحينما : أولها
�E��D��C��B�E��D��C��B�E��D��C��B�E��D��C��Bl )فقال لهم الرجل المؤمن)٢٦: غافر ، :m��p���o��n��m��l��k��p���o��n��m��l��k��p���o��n��m��l��k��p���o��n��m��l��kl.� �

��©���m: لما قال فرعون لقومه: الثاني �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}l )٢٩: غافر.(  

                                                 

 ).١/٨٧٤(السعدي ): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: (انظر  )1(

 )..٤/٨٢(، ص )١٥٠٨(، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث )٤/٤٠٩(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )2(

): فــــتح القــــدير(، و )١٣/٣٢٦(الــــرازي ): مفــــاتيح الغيــــب(، و )٢١/٣٤٥(الطبــــري ): مع البيــــان فــــي تأويــــل القــــرآنجــــا: (انظــــر  )3(
 ).٤/٦٩٦(الشوكاني 
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����m����»��º��¹:   الرجل المؤمنعلى لسانتعالى قال  �̧�¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«����»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«����»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«����»��º��¹�� �̧�¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«
��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼

�ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×�ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×�ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×�ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×l )٣٣ – ٣٠: غافر.(  
�m��t��s��r���q��t��s��r���q��t��s��r���q��t��s��r���q:  استهزاء برب العـالمين، قـال تعـالىايبني له صرحً لما طلب فرعون من هامان أن : الثالث

��a�� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀��_��~��}��|�������{��z��y��x��w��v��ul )٣٨: القصص(  
�m�̈: فقال الرجل المؤمن �§��¦����¥������¤��£�������¢��¡�̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡�̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡�̈�§��¦����¥������¤��£�������¢��¡��������l)٣٨: غافر.(  

ــا وجــدهم  الرجــل المــؤمن علــى الكفــر أراد تخــويفهم وتــرهيبهم،: الرابــع فقــال لهــملم  :�o�� wv��u��t��s��wv��u��t��s��wv��u��t��s��wv��u��t��s
�̀�_��~��}��|{���������z��y��x�̀�_��~��}��|{���������z��y��x�̀�_��~��}��|{���������z��y��x�̀�_��~��}��|{���������z��y��xn )٤٤: غافر(.  

 لمن ذاقوا حالوة اإليمان، لحق في وجه السلطان الجائر، ومثالً  للذين يصدحون بكلمة اا عنوانً لُ  ُيَمث جوهذا النموذ
  .-وجل عز -فآثروا إعالن براءتهم من الكفر، وٕاظهار مواالتهم لدين اهللا

 ودعوته، فأمر فرعون بقتل --�صه مؤمن آل فرعون عندما اشتد حقد، وغضب فرعون على موسىوظهرت ق
 وســبب القتــل بينتــه بقيــة اآليــة الكريمــة، فــي ،�oG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��An: موســى كمــا قــال تعــالى

�o R��Q�����P��O���N��M��L��K�����J�����IR��Q�����P��O���N��M��L��K�����J�����IR��Q�����P��O���N��M��L��K�����J�����IR��Q�����P��O���N��M��L��K�����J�����I �:- تعالى-قوله �� �� �� �
��S����S����S����S��n )٢٦: غافر(.  

، فتحـرك اإليمـان الكـامن والمكتـوم فـي --� من قتـٍل لموسـىؤهآل فرعون ما يدبر له فرعون وملوقد رأى مؤمن 
  . ودينه--�براءته من فرعون ودينه، ومواالته التامة لموسىب بكل وضوح  ليصدحقلبه

وبدأ مؤمن آل فرعـون يظهـر للعيـان بـدون خـوف أو وجـل ليحـاجج قومـه ويثبـت خطـأهم وفـساد عقيـدتهم بالحجـة، 
�o��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c: - تعــــــالى–لبــــــراهين، قــــــال وا

��i��h��g��f��e��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��r��i��h��g��f��e��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��r��i��h��g��f��e��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��r��i��h��g��f��e��dc�������b��a�� �̀�_��~��}��|{��z���y��x��w��vu��t��s��r
��l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��jn )٢٨: غافر.(  

وهــو ���:--�لقــد كانــت هــذه الرســالة األولــى مــن مــؤمن آل فرعــون لفرعــون وقومــه عــن ســبب قتــل موســى
ــ،�������op���o��n��m��l��kp���o��n��m��l��kp���o��n��m��l��kp���o��n��m��l��k�n:لهــميقــول   ا وهــو الــذي جــاءكم بــالحجج، والبــراهين الواضــحة؛ فــإن كــان كاذًب

 في قوله، أصابكم ما وعدكم به مـن العقوبـة بـسبب بقـائكم علـى ديـنكم الـذي افإنما إثم كذبه عليه، وٕان كان صادقً 
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����o: - تعـالى- سـخطه جـراء كفـركم، وقولـه علـىاأنتم عليه،  فال حاجة بكم إلى قتله؛ ألن قتله سيزيد ربكـم سـخطً 
��l��k��j��i��h��g��f��e��l��k��j��i��h��g��f��e��l��k��j��i��h��g��f��e��l��k��j��i��h��g��f��en (1)متعد إلى فعل ما ليس له فعله وهأي ال ُيَوِفق للحق من.  

والظاهر أن مؤمن آل فرعون قد خاض مـع قومـه جولـة ضـخمة جالهـا مـع المتـآمرين مـن فرعـون وقومـه، وقـد بـدأ 
 –، قــال --� يــسوق لهــم أدلــة بطــالن قتــل موســى، وأخــذ--�معهــم بعــد اســتنكاره علــى أمــرهم بقتــل موســى

  .)٢٩: غافر( �o{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����n{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����n{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����n{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o����nn: -تعالى
، فأخــذ  اهللالقــد ظهــر شــعور مــؤمن آل فرعــون إلــى الــسطح، وأخــذ يــشعر بمــا يــشعر بــه كــل قلــب مــؤمن تجــاه ديــن

لطان، فهـم أولـى النـاس باتقائـه؛ ألن بـأس اهللا يحذرهم من بأس اهللا؛ ألنه أقرب ما يكـون مـن أصـحاب الملـك والـس
يتربص بهم، ثم أخذ يذكرهم بما هـم فيـه مـن الـنعم والـسلطان والغلبـة علـى النـاس، ويـشعرهم أنـه واحـد مـنهم، وهـو 

، وهذا ما يجعلهم يأخذوا نصيحته باهتمام، ويشعرهم أن بأس ��������o{��z��y��x���w��v��u�{��z��y��x���w��v��u�{��z��y��x���w��v��u�{��z��y��x���w��v��u�nيذكرهم ببأس اهللا
  . مرد له، وال ناصر، وهم أضعف ما يكونون تجاههاهللا إذا جاءهم فال

هنا ينتفض فرعون ويأخذه ما يأخذ كـل طاغيـة توجـه لـه النـصيحة، تأخـذه العـزة بـاإلثم، ويـرى فـي نـصيحة الرجـل 
��©���o:  في نفوذه وسلطانه، قال تعالىالً المؤمن تدخ �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}����©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}����©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}����©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡������~��}��n   )غافر :

 ، شك وال جدال، وهذا ديدن الطغاة أشير عليكم إال بما أرى لنفسي، وهو الصواب والرشاد بال، قال فرعون ال)٢٩
فقـد أضـلهم اهللا، وخــتم علـى ســمعهم وقلـوبهم، وجعـل علــى أبـصارهم غــشاوة، فيعتقـدوا أن مـا يفعلونــه هـو الــصواب 

لنصيحة لفرعون ومأله رغـم مـا الحق، ومع هذا الصلف والتكبر والعربدة يجد الرجل المؤمن أن من واجبه إسداء ا
يعلنــون مــن رفــض لنــصيحته، فأخــذ يطــرق أســماعهم وقلــوبهم بإيقــاع آخــر علهــم ينتفعــوا وعلهــم يــستجيبوا، فأخــذ 

�����o��¶��µ: يحذرهم من بأس اهللا في الـدنيا واآلخـرة، قـال تعـالى �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��¶��µ���� �́�³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«
��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å��������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È���Ç��Æ��Å����
�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����ß��Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Òn )٣٣ - ٣٠: غافر(.   

فيبـدو أن قومـه ُطبـع علـى قلـوبهم، فهـو يقــرع  أسـماعهم، وقلـوبهم بتـذكيرهم بمـصارع األقـوام الـذين كــذبوا، 
ثمـود، وكيـف أصـبحت مـصارعهم شـاهدة علـى بـأس اهللا يـوم أن وكفرا باهللا عبر التـاريخ، أمثـال قـوم نـوح، وعـاد، و 

  .)٢( ونفورااجاءهم، ثم انتقل بهم إلى يوم القيامة وما فيه من أهوال، فما زادهم نصحه، ووعظهم إال طغيانً 

                                                 

 ).٢١/٣٧٧(الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر )1(

 ).٦/٢٥٦(سيد قطب ): في ظالل القرآن(، و )٧/١٤٣(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: ( انظر )2(
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�o:  تعـالى– غيـره، قـال ا وهي تكذيبه بـأن هنـاك إلهًـنوانتقل فرعون إلى مرحلة جديدة من الكفر والطغيا

~������}��|~������}��|~������}��|~������}��|���on��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_�����on��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_�����on��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_�����on��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_��
~��}���|��{��z��y���xw��v��u��t��s��r��q��p~��}���|��{��z��y���xw��v��u��t��s��r��q��p~��}���|��{��z��y���xw��v��u��t��s��r��q��p~��}���|��{��z��y���xw��v��u��t��s��r��q��pn )٣٧ - ٣٦: غافر(.� �� �� �� �

د أن ار الحيـاة الـدنيا علـى حـساب اآلخـرة، أفلما رأى مؤمن آل فرعون تعلق قومه بالملك والـسلطان وبزهـرة 
:  - تعالى-، وأنها ال قيمة لها في مقابل دار الخلود والنعيم المقيم، قاليبين لهم حقيقة وقيمة الدنيا بالنسبة لآلخرة

��o�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦����¥������¤��£���¢��¡�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦����¥������¤��£���¢��¡�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦����¥������¤��£���¢��¡�� �́�����³��²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦����¥������¤��£���¢��¡
��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ

Ï�����Î��Í��Ì��ËÏ�����Î��Í��Ì��ËÏ�����Î��Í��Ì��ËÏ�����Î��Í��Ì��Ën)٤٠ – ٣٨: غافر.(  
��©��oحظــات كــان فرعــون يقــول لقومــه قبـل ل �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡�������©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡�������©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡�������©�� �̈�§��¦���¥��¤��£�����¢��¡�����n )ا وزورً ا، كــذبً )٢٩: غــافر 
  .)١( فرعون وقومه هو سبيل الغيعليه، وكأن ما تعريض شبيه بالتصريحفي اآلية و والرشاد ضد الغي،  ،اوبهتانً 

ي وجهـه، وبـين مـا يدعيـه  قـوة سـلطان فرعـون وصـدح بكلمـة الحـق فـوالجميل أن الرجل المـؤمن لـم يخـش   
��ZZZZ����oهو الكذب، فقال لقومـه ممـن تمـرد وطغـى وآثـر الحيـاة الـدنيا �̈ �§��¦����¥������¤��� �̈�§��¦����¥������¤��� �̈�§��¦����¥������¤��� �̈�§��¦����¥������¤�n ،

ثم بدأ يبين لهم سبيل الرشاد، وهي أن يعرف كل واحـد مـنهم حقيقـة الـدنيا، وأنهـا متـاع زائـل، وأن اآلخـرة هـي دار 
��o��¹: -تعـالى–لهـم قاعـدة الحـساب والجـزاء فـي اآلخـرة، قـال البقاء، وٕاليها النظـر الـدائم، ثـم إذا هـو يقـرر  �̧��¹�� �̧��¹�� �̧��¹�� �̧

�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È�����Ç��Æ�������Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿¾�������½��¼��»��º
ÏÏÏÏn وهذا فضل من اهللا لعبـاده فـي هـذه الحيـاة الـدنيا، إذ اقتـضت سـنته وحكمتـه أن تـضاعف الحـسنات وال ،

  .ه، بل جعلها كفارة للسيئات، فإذا دخلوا الجنة رزقهم فيها بغير حسابتضاعف السيئات رحمة منه لعباد
 عندهم  فـي إيمـان، فحـاوره قومـه اوبعد هذه الجولة المحتدمة بين مؤمن آل فرعون و فرعون وقومه، يصبح متهمً 

o��B����B����B����B����D��C��D��C��D��C��D��C: للرجوع عن دينه، والعودة إلى الوثنية، مما جعله يستهجن من هـذا العـرض الـساخف، قـال تعـالى
���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���������I��H��G��F��E���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���������I��H��G��F��E���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���������I��H��G��F��E���X��W��V��U����T��S������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���������I��H��G��F��E

����Z����Y����Z����Y����Z����Y����Z����Yn )٤٢ – ٤١: غافر.(  
��o��C��B����C��B����C��B����C��B:  وٕالى النجاة من عـذاب اهللا بقولـه،يستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى الجنة والنعيم المقيم والدائم

G��F��E��DG��F��E��DG��F��E��DG��F��E��D�n،ية، وهم يدعونه إلى الكفر، والوثن�����������o��O��N��M��L��K��J���������I��H���O��N��M��L��K��J���������I��H���O��N��M��L��K��J���������I��H���O��N��M��L��K��J���������I��H�

                                                 

 ).٦/١١٤(الزمخشري ): الكشاف: (انظر  )1(
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����Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��P����Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��P����Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��P����Z����Y���X��W��V��U����T��S������R��Q��Pn ،فشتان ما بين الـدعوتين، دعـوُه واضـحة صـريحة مـستقيمة 
  .)١(تدعوا إلى إله واحد، ودعوة تدعوا إلى الشرك والكفر بالبراهين والحجج التي تدل على وحدانية اهللا

تمسكهم بعقيدتهم الفاسدة، اقتنع أن ال جدوى من استجابتهم لـه، وأن عـدائهم سـيجرهم إلـى فلما تبين له إصرارهم و 
�o، عقوبــــة إلهيــــة، فأحزنــــه ذلــــك فهــــددوه وتوعــــدوه بالقتــــل، فقــــال لهــــم بحــــال المــــؤمن المــــشفق علــــيهم مــــن النــــار

�̀ �_��~��}��|{���z��y��x��wv��u��t��s�̀�_��~��}��|{���z��y��x��wv��u��t��s�̀�_��~��}��|{���z��y��x��wv��u��t��s�̀�_��~��}��|{���z��y��x��wv��u��t��sn )٤٤: غافر.(  
دعــوتي لكــم بالنجــاة مــن الكفــر والــشرك، وااللتــزام بــأوامر اهللا، والبعــد عــن ســوف تتــذكرون صــدق قــولي لكــم، و : أي

نواهيه، وٕاني مفوض أمري إلى اهللا فمنه أستمد االستعانة والعصمة من كـل سـوء، وهـو وحـده المطلـع علـى عبـاده 
  .)٢(العليم بأحوالهم

  ).٤٥: غافر( �o����l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b����l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b����l��k��j����i��h��gf��e���d��c��b����l��k��j����i��h��gf��e���d��c��bn: قال تعالى
يل واضـح علـى أن التوكـل الـصادق، وتفـويض األمـور إلـى اهللا، سـبب رئـيس فـي الحفـظ، والوقايـة مـن كـل وهذا دل

: الطـالق( �o|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��wn: - تعـالى-سوء، وقد جاء ذلـك فـي العديـد مـن آيـات القـرآن الكـريم، قـال

�o��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È: - تعالى-، وفي قوله)٣
�����Ø�����Ø�����Ø�����Øn)١٧٣: آل عمران.(  

فال شك أن فرعون وأعوانه مكروا بمؤمن آل فرعون، ولم يفصح القرآن الكريم عن طبيعة المكر الذي تعرض لـه، 
 وقــاه ســيئات مــا مكــروا وأنجــاه اهللا مــن بطــشهم -تعــالى-ولكــن يبــدو أنــه تعــرض للتعــذيب، والمطــاردة، ولكــن اهللا

  .)٣(هم يعذبون في الحياة البرزخية ويوم القيامة ينتظرهم أشد العذابوٕافسادهم، وحاق بآل فرعون أشد العذاب ف
-فكانــت النتيجــة الحتميــة، أن إيمــان هــذا الرجــل، وجهــره بــالحق فــي وجــه الــسلطان الطاغيــة والجــائر أن وقــاه اهللا

���o: - تعــالى- مــن غــوايتهم، وممــا أراده الظــالمون بــه مــن أذى وعــدوان، كمــا قــال-تعــالى �̧ � � � ��¶��µ��´�� �̧�����¶��µ��´�� �̧�����¶��µ��´�� �̧�����¶��µ��´��¹���¹���¹���¹�

ººººn)٤()٤٣: فاطر(.  
  
  

                                                 

 )٦/٢٥٩(سيد قطب ): في ظالل القرآن: (انظر )1(

 ).٣/٢٢٧٦(الزحيلي ): التفسير الوسيط: ( انظر )2(

 ).٧/٢٧٨(أبو السعود ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (انظر  )3(

 ).١٢/٢٩٥(يد طنطاوي س): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )4(



�(��ذج�8E(���		��8ط�ن����א	+وא����وא	(�$�ن��(#�����������������������������������������������א	�3	2/,ل���א	 �
 

      
  

١٧٤    
  

  .سحرة فرعون: المطلب الرابع
  .نموذج آخر للذين سلكوا طرق الغواية، فأنجاهم اهللا منها عندما استنارت قلوبهم باإليمان

، حتــى ا  وحــشيً اهم ســحقً ئم علــى اســترهاب النــاس، وســحق وعــي مــن نظــام فرعــون القــاالقــد كــان ســحرة فرعــون جــزءً 
، وكلفه بالرسالة إلى فرعون --� إلى موسى- تعالى-األباطيل، فلما أوحى اهللاأضحت عقولهم مقيدة لألوهام و 

 باآليــات والبــراهين الدالــة علــى صــدق رســالته ودعوتــه، وقــد كــان مــن هــذه اآليــات التــي - تعــالى-، أيــده اهللائــهومل
�o��p��o��n��m��l��k���j��i��p��o��n��m��l��k���j��i��p��o��n��m��l��k���j��i��p��o��n��m��l��k���j��i:  هـــي العـــصا، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى--�أعطاهـــا اهللا لموســـى

�r��q�r��q�r��q�r��q���g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s������g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s������g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s������g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s���

�m��l��k��ji��h�m��l��k��ji��h�m��l��k��ji��h�m��l��k��ji��hn  )٢٣ - ١٧: طه(.  
 بالسحر، وكان فرعون يعتمد على السحرة في استمالة قلوب وعقول الناس --�اتهم فرعون موسىلقد 

���m�i����h���������g��f��i����h���������g��f��i����h���������g��f��i����h���������g��f���p��o��n��m��l��k��j����p��o��n��m��l��k��j����p��o��n��m��l��k��j����p��o��n��m��l��k��j:، كما قال تعالى--�نحوه، فأراد أن يواجه موسى
���|���{�����������z��y��x��w��v��u��t��s���r��q���|���{�����������z��y��x��w��v��u��t��s���r��q���|���{�����������z��y��x��w��v��u��t��s���r��q���|���{�����������z��y��x��w��v��u��t��s���r��ql )٥٩ – ٥٦: طه.(  

 نه اإلمام الشعراوي بقوله وما جاء به قوم فرعون--� الفرق بين ما جاء به موسىإنالسحر ال  :"، يبي
ياء علـى غيـر حقيقتهـا، كمـا شـ، فيـرى األيقلب حقيقة الشيء، بل يظل الشيء على حقيقتـه، ويكـون الـسحر للرائـي

���m..µ:قال تعالى �́��³µ�� �́��³µ�� �́��³µ�� �́��³..����l)رآها ، وٕانْ  في الحقيقةالً  حبالهم كانت حبافلما ألقى السحرةُ ) ١١٦: ألعراف 
، بـدليل أنـه لمـا رآهـا كـذلك خـاف فعندما ألقاها انقلبت حية حقيقية، أما عصا موسى الناظر حّيات وثعابين تسعى

   .)١("منها
ــالنــا موعــدً  حــدد --�فقــالوا لموســى  نجتمــع نحــن وأنــت، فنعــارض مــا جئــت بــه بمــا عنــدنا مــن ا معلوًم

موعــدكم يــوم الزينــة، وهــو يــوم عيــد لهــم، : --� بــين الفــريقين، فقــال لهــم موســىاالــسحر، ولــيكن المكــان وســطً 
يجتمــع فيــه كــل ســكان مــصر، يتزينــون فيــه، وهــو الوقــت المعلــوم الــذي أشــار إليــة الحــق فــي ســورة الــشعراء، قــال 

 ،��m����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó�H��G��F����E��D��C��B��A�H��G��F����E��D��C��B��A�H��G��F����E��D��C��B��A�H��G��F����E��D��C��B��A�l:  الىتع
�m|���{�z��y�|���{�z��y�|���{�z��y�|���{�z��y��l: - تعـالى–يوم الزينة، وأن ُيَجمـع النـاس فـي وقـت الـضحى، كمـا قـال : واليوم المعلوم هو

  .)٢( يريد أن يكون هذا اللقاء في وضح النهار ليشهده الجميع--�وموسى������������ضاحين، : أي

                                                 

 ).١/٥٧٠٢(تفسير الشعراوي )  1(
 ).١/٥٧٠٣( للشيخ الشعراوي:)تفسير الشعراوي(، و )٤/٢٨(الشنقيطي ): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (انظر)  2(
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�m�m�m�m��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��b  : -  تعالى- ق فرعون يحشد الحشود من كبار السحرة في جميع أنحاء مصر، كما في قولهفانطل
m��l��k���j�i��h��g��f��em��l��k���j�i��h��g��f��em��l��k���j�i��h��g��f��em��l��k���j�i��h��g��f��e����l����������������)١١٢-١١١: األعراف(،  

~�����¡��¢��£��~�����¡��¢��£��~�����¡��¢��£��~�����¡��¢��£����m:  - تعالى- وقوله، )٧٩: يونس( �m����F��E��D��C��B��A����F��E��D��C��B��A����F��E��D��C��B��A����F��E��D��C��B��Al: -تعالى-وقوله
����¤����¤����¤����¤l)٦٠: طه( .  

 ليغلبـه علـى حـد زعمـه --�يعاد المعلوم الذي بينه وبين نبي اهللا موسىوجاء فرعون بسحرته للم  
��m....��N����N����N����N: بسحره، وقد كان فرعون في استقبالهم ليشد أزرهم، والسحرة في هذا الوقت طالب دنيا، فقالوا لفرعون

��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S�R��Q��P��O��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S�R��Q��P��O��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S�R��Q��P��O��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S�R��Q��P��Ol )٤٢ – ٤١: الشعراء.(  
 فاإلله الحق ُيْطِعـم وال ُيْطعـم، ويجيـر وال ُيَجـار ، إلى مسيرة اإلله فرعون في رعيتهرفانظ: " يقول الشيخ الشعراوي

، ويعلمون مدى حاجة فرعون إلـيهم ع السحرة وهم أبطال هذه المباراة، ولما اجتمعليه، اإلله الحق ُيعطي وال يأخذ
 دون أجـر، فهـذه خـدمتكر النـاس فـي إْن كنـت تُـسخ : روا باالتفـاق معـه واالشـتراط عليـهفي هذا الموقف؛ لذلك بـاد

  .)١("المسألة تختلف، ولن تمر هكذا دون أجر
  وهل اإلله الحق يحتاج إلى معاونة الغير؟

وقـد كـان الـسحرة فـي هـذا الوقـت مـن طـالب الــدنيا فطلبـوا مـن فرعـون أن يغـدق علـيهم  المـال مقابـل دعـم إلوهيتــه 
  .)٢(m��Y��X����W��V���Y��X����W��V���Y��X����W��V���Y��X����W��V���[��Z��[��Z��[��Z��[��Zlالباطلة، فوعدهم بالمال والجاه 

 و فرعـون وسـحرته، واختلـف --�وجاء السحرة مـن كـل مكـان فـي منـاظرة علنيـة واضـحة، بـين نبـي اهللا موسـى
  .)٣(االمفسرون في عددهم، حتى أن بعضهم أوصلهم إلى سبعين ألفً 

واجتمع الناس من كل حدب وصوب، سواء كان من الفراعنـة، أو مـن بنـي إسـرائيل، وموسـى وهـارون لـيس معهـم 
¢��£��¤��¥��¦��§��¢��£��¤��¥��¦��§��¢��£��¤��¥��¦��§��¢��£��¤��¥��¦��§���m، وبدأ السحرة يحاورون موسى وهم في منتهى الثقـة بأنفـسهم -وجل عز – اهللا إال

º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©���¨º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©���¨º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©���¨º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©���¨l )األعــــــــــراف :

�m��S��R��Q��PO���N���M��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��S��R��Q��PO���N���M��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��S��R��Q��PO���N���M��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��S��R��Q��PO���N���M��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A: - تعــالى–، وقولــه )١١٦ – ١١٥
��X��WV��U��T��X��WV��U��T��X��WV��U��T��X��WV��U��T�����Y�����Y�����Y�����Yl )٦٦ – ٦٥: طه(� �� �� �� �

                                                 

 ).١/٦٥٣٨(تفسير الشعراوي   )1(

 ).١١/٤٧٣(الرازي ): مفاتيح الغيب: (انظر  )2(

 ).١٣/٢٦(الطبري ): يان في تأويل القرآنجامع الب: (نظرا  )3(
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 فــي رحمــة اهللا بهــم ا، وهــذا األدب مــنهم كــان ســببً --�وهــذه اآليــات تبــين أن الــسحرة كــانوا متــأدبين مــع موســى
  .)١(وبهدايتهم فكانوا أول المؤمنين

– أن يبــدءوا بإلقــاء حبــالهم وعــصيهم ومــا حملــوه معهــم، فــألقوا حبــالهم وعــصيهم، كمــا قــال --�فاختــار موســى
  ).٤٤: الشعراء( m���m���l��kji��h��g��f��e��m���l��kji��h��g��f��e��m���l��kji��h��g��f��e��m���l��kji��h��g��f��el: -تعالى

لقد أقسم السحرة بعزة فرعون؛ ألن فرعـون ال يغلـب وال يقهـر فـي نظـرهم، والحقيقـة أن العـزة الحقـة ال ُتغلـب، وعـزة 
    .)٢(فرعون مصطنعة، وكاذبة، وليس لها رصيد من الحق، وما دام األمر كذلك، فأنتم األذلة، والمهزومون

 مــا جــاءوا بــه مــن الــسحر، -تعــالى-العــصي تتحــول إلــى ثعــابين مرعبــة، ومخيفــة، وقــد وصــف اهللابالحبــال و فــإذا 
���m��º���¹: بالــــــسحر العظــــــيم، قــــــال تعــــــالى �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®l 

، فالقرآن يقرر أن السحر عظيم، والسحر وقع على أعين الناس، وأثار السحرة الرهبة والخوف في )١١٦: األعراف(
  .�m����¶¶¶¶�lس كما أخبر القرآنقلوب النا

، ومــا لــيس حقيقــة، لتــصبح عــين المــسحور خاضــعة افالــساحر يــسيطر علــى عــين المــسحور ليــري مــا لــيس واقًعــ
  .)٦٦: طه(�m�����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q��PO���N���M�����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q��PO���N���M�����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q��PO���N���M�����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q��PO���N���Ml: للساحر، قال تعالى

 النـاس، والمرئـي يبقـى كمـا هـو ال والسحر َتَخُيل وليس حقيقة، فالحبال والعصي ال تسعى، فالـساحر يـسحر أعـين
�����m��V��U��T���V��U��T���V��U��T���V��U��T-تعـالى-يتغير، فالعصى هي هي، والحبال هي هي، والذي يتغيـر هـو عـين الرائـي، ولـذلك قـال اهللا

Y��X��WY��X��WY��X��WY��X��Wlالً ، فالــسحر ال يقلــب الحقيقــة، ويراهــا الــساحر علــى طبيعتهــا، ولــذلك ظــل مــا ألقــوا فــي نظــرهم حبــا 
 ى تعـــال-، غيـــر رؤيـــة النـــاس، قـــالاوعـــصي- :�m�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®�¶��µ�� �́��³��²��±��° �̄�®l، ـــَل ُخي 

  .)٣( تسعى، وليس للسحرة؛ ألن السحرة يعرفون الحقيقة، للجماهير فقط أنها
فهـــذا المـــشهد المفـــزع انعكـــس علـــى نبـــي اهللا موســـى، ألنـــه فـــي النهايـــة بـــشر؛ ولكنـــه مؤيـــد مـــن رب الـــسماء، قـــال 

���mf��e��d��c��b��a:تعـالى �̀�_�� �̂�]��\��[f��e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[f��e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[f��e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[l)لــم يخــف مــن --�، فموسـى)٦٨ – ٦٧: طــه 
 ســـيخاف وتنتهـــي --�الثعـــابين؛ ولكنـــه خـــاف أن يفـــتن النـــاس بمـــا رأوا مـــن الـــسحر، فظـــن الـــسحرة أن موســـى

  .المناظرة بالتسليم للسحرة، ونسوا أن موسى مؤيد بالمعجزات

                                                 

 ).٧/٢٣٠(القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن: ( انظر )1(

 ).١/٦٥٤١(الشيخ الشعراوي ): تفسير الشعراوي: (انظر  )2(

 ). ٢/٣٣٨(الشوكاني ): فتح القدير: (انظر  )3(
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������½��¾��¿���m�Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½���Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À:-تعالى-قال اهللا
��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ô���Ó��Ò���Ñl )تعالى- وقوله،)١١٩ – ١١٧: األعراف - :�������m�����v��u��t��s��r��q��p��o�����v��u��t��s��r��q��p��o�����v��u��t��s��r��q��p��o�����v��u��t��s��r��q��p��o

l)تعالى-وقوله�،)٤٥: الشعراء -:���m���u��ts��r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��g�����f��e�d��c��b��a���u��ts��r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��g�����f��e�d��c��b��a���u��ts��r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��g�����f��e�d��c��b��a���u��ts��r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��g�����f��e�d��c��b��a
���y��x���w��v���y��x���w��v���y��x���w��v���y��x���w��vl)٦٩ – ٦٨: طه.(� �

وحِي جديد، وقد كان قد ُدرب علـى إلقـاء العـصا مـن  في هذا الموقف العصيب إلى --�احتاج موسى
 ما بين التعليم لإلعداد لما يكون، والتنفيذ لما يكون، فربما قد دخل علـى بـشرية موسـى شـيء اقبل؛ ألن هناك فرقً 

  .)١(من الخوف والضعف نتيجة السحر العظيم واالسترهاب، فال بد من أمر جديد
قلب الشيء عن وجهه، ومنـه قيـل للكـذب : ي تلقف ما يأفكون، واإلفك هو أن يلقي عصاه، فإذا هفأوحى اهللا إليه

، وٕاذا بهــا تأكــل كــل )٢(إفــك؛ ألنــه مقلــوب عــن وجهــه، والعــصا هنــا تلقــف مــا قلبــوه مــن الحــق إلــى الباطــل بــسحرهم
بـالمكر هـو التـدبير الخفـي، : الثعابين الموجودة في الميدان ال تألوا على شيء؛ ألن ما صنعوه كيد ساحر، والكيـد

والحيلــة للتغلــب علــى الخــصم، وال يفلــح الــساحر أنــى ذهــب؛ ألنــه ال يعتمــد علــى الحقيقــة الثابتــة، بــل يعتمــد علــى 
  .)٣(التخيل، في قلب واضح للحقائق

m�Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê�����Ù��Ø���×��Ö��Õ�����Ù��Ø���×��Ö��Õ�����Ù��Ø���×��Ö��Õ�����Ù��Ø���×��Ö��Õ���B��A��B��A��B��A��B��A:  قال تعالى

����H��G��F��E��D���C����H��G��F��E��D���C����H��G��F��E��D���C����H��G��F��E��D���Cl )تعــالى-وقولــه ،)١٢٢ – ١١٩: األعــراف - :�m��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x
��c��b��a��� �̀��_����~��c��b��a��� �̀��_����~��c��b��a��� �̀��_����~��c��b��a��� �̀��_����~l )وقوله تعالى)٤٨ – ٤٦: الشعراء ، :  

، بــل مباشــرة بمجــرد رؤيــتهم لعــصا موســى وهــي تلقــف مــا هلقــد حــدث مــالم يتوقعــه فرعــون، فلــم ينظــر الــسحرة إليــ
 لــيس بــرأيهم، اجدً ؛ ألن خــرورهم ســ�lوســجد الــسحرةm، ولــم يقــل����m����Ø���×��ÖØ���×��ÖØ���×��ÖØ���×��Ö�l-تعــالى-صــنعوا، فقــال

 أخــر ألقــاهم ســاجدين، وهــو االنبهــار الحــق، فالــساحر اولكــن نتيجــة عمليــة إنبهاريــة لمــا حــدث أمــامهم، فكــأن شــيئً 
الـسحرة الحيـة حقيقيـة، فهـم ال يعرفـون دعـوة ى يعتقد أن مـا يفعلـه هـو سـحر؛ ألنـه علـى غيـر الحقيقـة، لكـن لمـا رأ

ى مؤيــد بــالمعجزات، ومــا رأوه معجــزة حقيقيــة، فعرفــوا أن المــسألة  أن موســا، لكــن الــذي علمــوه يقيًنــ--�موســى 
ليست سحرا، وهم العلماء والخبراء في الـسحر، فلقفـت مـا ألقـوا مـن الحبـال والعـصي التـي تقـدر بأنهـا ُحملـت علـى 

                                                 

  ).١/٣٠٠١(الشيخ الشعراوي ): تفسير الشعراوي: (انظر  )1(
 ).٧/٢١٢(الرازي ): اتيح الغيبمف: (انظر  )2(

 ).٥/١٢٧(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )3(
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ســـبعين بعيـــر، والحيـــة تلقـــف كـــل هـــذا دون أن يتغيـــر حجمهـــا، فهـــذا ال يمكـــن أن يفعلـــه الـــساحر بـــأي حـــال مـــن 
  .)١(والاألح

، لحظات زمنية معدودة تفرق بين الكفر واإليمان، كانوا m����H��G��F��E��D���C��B��A�����H��G��F��E��D���C��B��A�����H��G��F��E��D���C��B��A�����H��G��F��E��D���C��B��A�l: قال تعالى
  . وأصبحوا اآلن في عداد المؤمنينm....T��S�R��Q��P��O��N��T��S�R��Q��P��O��N��T��S�R��Q��P��O��N��T��S�R��Q��P��O��N���l: قبل لحظات يقولون لفرعون

�mp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��dp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��dp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��dp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��d���s��r��q���s��r��q���s��r��q���s��r��q:  علـــى لـــسان فرعـــون-تعـــالى-قـــال اهللا
�������~��}���|���{��z��y��x��w��v��u��t�������~��}���|���{��z��y��x��w��v��u��t�������~��}���|���{��z��y��x��w��v��u��t�������~��}���|���{��z��y��x��w��v��u��tl)تعالى- وقوله ،)٧١: طه  - :����������m��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e

���{��z��y��x��w���v��u��ts��r��q��p��o��n��������m��lk��j��i��h���{��z��y��x��w���v��u��ts��r��q��p��o��n��������m��lk��j��i��h���{��z��y��x��w���v��u��ts��r��q��p��o��n��������m��lk��j��i��h���{��z��y��x��w���v��u��ts��r��q��p��o��n��������m��lk��j��i��h�l   )الشعراء :
٤٩.(�� �

موسـى، ونبوتـه، يهـدمون هذه اآليات تبين أن فرعون فزع، وارتعب من إيمان السحرة؛ ألن السحرة بإيمانهم بدعوة 
ــا هــددهم بالقتــل والتعــذيب، والنكايــة، ألوهيــة فرعــون المزعومــة ويثبتــون أ لوهيــة الواحــد األحــد، بــدليل أن فرعــون لم

واتهــم موســى بأنــه كبيــرهم، الــذي علمهــم الــسحر، مــع أن موســى غائــب عــن أرض مــصر عــشر ســنوات، والــسحرة 
 نبـئُ ي، ام يـرهم إال فـي هـذا المكـان، كـان رد الـسحرة صـريحً َجمعهم فرعون مـن أرجـاء مـصر ولـيس موسـى، فهـو لـ

���©����m��ª  : - تعالى- عما بداخلهم من إكراه فرعون لهم على صنعهم للسحر، قال �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢
����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��¹������ �̧ �¶���µ�� �́�³��²±��°��¯��®��¬«����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��¹������ �̧ �¶���µ�� �́�³��²±��°��¯��®��¬«����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��¹������ �̧ �¶���µ�� �́�³��²±��°��¯��®��¬«����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��¹������ �̧ �¶���µ�� �́�³��²±��°��¯��®��¬«

ÈÈÈÈl)تعـالى-ه وقولـ،)٧٣ – ٧٢: طه-:�m��±�°��¯��®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��±�°��¯��®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��±�°��¯��®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��±�°��¯��®��¬��«����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}
��²��²��²��²l )ن، ومــا يفعلونــه مـــن الــسحر، إنمــا هــو خـــداع و  أنهـــم كــاذبا، فكــأنهم يعلمــون مــسبقً )٥١ – ٥٠: الــشعراء

، ا حقيقًيـا إيماًنـاًعـإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا ما اقترفناه من إثم في تـضليل النـاس، فـآمنوا جمي: ولذلك قالوا. للناس
 :قــال قتــادة ،ا التــي تلقوهــا مــن فرعــون لــم تمــنعهم مــن الرجــوع عــن الــدين الجديــد، حتــى قتلــوا جميًعــتفكــل التهديــدا

  .)٢(" وفي آخره شهداء بررة،كانوا في أول النهار كفارا سحرة"
 فـي نظامـه، بـل ا رئيـسً ا جـزءً يمان إذا المست بشاشته القلوب، لكن السؤال كيف يقتلهم فرعـون وقـد كـانواهكذا اإلو 

أن هـذا دأب الطواغيـت فـي كـل عـصر مـن العـصور، فهـم ال يتورعـون فـي :  في تثبيـت ملكـة، والجـوابا هامً اركنً 
، فـال يـستطيع فرعـون فـي --� من كان في سبيل المحافظة على الملـك، والـسلطان، أمـا موسـىاقتل أحد، كائنً 

ـــ ـــه؛ ألن الموقـــف أصـــبح بي ـــاء أن يقتل ـــة والعـــزة، والجمـــاهير متعاطفـــة مـــع تلـــك األثن ـــه الغلب د موســـى، فأصـــبحت ل

                                                 

 ).١/٣٠٠٥(الشيخ الشعراوي ): تفسير الشعراوي: ( انظر )1(

 ).٥/٣٥٢(محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )2(
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، كمـا حـدث مـع أهـل األخـدود ا، فلو قتله لربما أصبح هناك فتنة في مصر وربما آمن النـاس جميًعـ--�موسى
 والمكيـدة فـي سـبيل و بعد ذلك المكيدة تلهيعيش في مصر لُتَدَبَر ل--�لما تبين لهم صدق الغالم، فترك موسى

  . عن أعين الجماهيرا إلى قتله بعيدً الوصول
�m���r��q��p��o��nm��l��k��j���i������h��g���f��e��d��cb��a���r��q��p��o��nm��l��k��j���i������h��g���f��e��d��cb��a���r��q��p��o��nm��l��k��j���i������h��g���f��e��d��cb��a���r��q��p��o��nm��l��k��j���i������h��g���f��e��d��cb��a: قـــال تعـــالى

v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sl )١٢٧: األعراف(.  
ويبــــدأ القــــرآن بــــذكر مــــشهد جديـــــد بعــــد إعــــالن الهزيمــــة المنكــــرة لفرعـــــون، وأتباعــــه، لقــــد َكُبــــَر علــــيهم أن يخـــــرج 

 يــأتمرون بهــم، ويهيجــون فرعــون لقتلــه، ويخوفونــه مــن العاقبــة األليمــة، وهــي  ومــن معــه، فبــدأ المــأل--�موســى
��m��t��s���r��q��p���t��s���r��q��p���t��s���r��q��p���t��s���r��q��p:، قـال فرعـون--�القضاء علـى إلوهيـة فرعـون، وتثبيـت الـسلطان لموسـى 

v��uv��uv��uv��ul.  
 وشــفقه اومـن هنـا نعلــم أن المقـربين مــن فرعـون، هــم أحـرص مـن فرعــون نفـسه علــى الـسلطان، لــيس خوفًـ

 على مصالحهم، ومنافعهم الشخصية؛ ألن زوال حكم وسلطان فرعون، هـو زواٌل وانتهـاٌء ا حفاظً على فرعون، بل
 فـي دمــاء الــشعوب، يوغــل فــي أنظمــة الطواغيـت، إذ الــذي يـدافع عــنهم و المنـافعهم، والحقيقــة أن هـذا مــا نــراه عياًنـ

  . على مصالحهم الشخصيةاإنما هم المتحكمون في مفاصل الحكم  حفاظً 
 وما آمن له إال القليـل مـن قومـه، كمـا بـين --�ون في تنفيذ، وعيده، وتهديده لمن آمن مع موسىويمضي فرع

����m��d��c��b��a: القرآن �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��d��c��b��a��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��d��c��b��a��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��d��c��b��a��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o
���e���e���e���el)ا رأى بنو إسرائيل ما رأوا من إيذاء فرعون لهم، قالوا لموسى)٨٣: يونسفلم ،�- -  :��m�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬

��Ã���Â���Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±��°��Ã���Â���Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±��°��Ã���Â���Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±��°��Ã���Â���Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�³��²��±��°
��Ä��Ä��Ä��Äl )١٢٩: األعراف.(  

 لفرعـون، وال ألتباعـه، بـل هللا ت فـي تثبيـت المـؤمنين، ويقـرر لهـم الحقيقـة بـأن األرض ليـس--�فيمضي موسـى
  .الواحد القهار والعاقبة ال تكون إال للمتقين

  
  :مؤمن آل ياسين: المطلب الخامس

نمــوذج للنــاجين مــن الغوايــة يمثــل العنــوان األبــرز لكــل الــدعاة والمــصلحين، ومــن يعملــون لنــصرة وهــذا ال
 يتـصدون للباطــل، الً  يقــيض لدينـه رجـا- تعـالى- فــي كـل زمـان ومكـان؛ ألن اهللا-تعـالى-الحـق، وٕاعـالء كلمـه اهللا

ن، فقــد حــدثنا القــرآن عــن قــصته فــي وينتــصرون للحــق، ولــو كلفهــم ذلــك أغلــى مــا يملكــون، ومــنهم مــؤمن آل ياســي
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�m��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A: -تعــــــــــالى-قولــــــــــه
���������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T����S��������R��Q���������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T����S��������R��Q���������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T����S��������R��Q���������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T����S��������R��Q
���_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k����j���_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k����j���_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k����j���_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k����j��������������������������������������������������������

����k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��`����k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��`����k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��`����k��j��i��h���gf��e��dc��b��a��`l)١٩ – ١٣: يس.(  
 لتلــك القريــة، كمــا -تعــالى-وتبــدأ قــصة مــؤمن آل ياســين، باألحــداث التــي وقعــت للرســل الــذين أرســلهم اهللا

  .�mH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��AH��G��F��E��D��C��B��A�l: -تعالى-قال
وهـا، فقـال جمـع مـن المفـسرين أن هـذه القريـة اختلف المفسرون في اسم هذه القريـة، وفـي ماهيـة الرسـل الـذين جاؤ 

، غيـر أن ابـن )١( علـى االبتـداء-�-ل مـن عيـسى، وقيـل أنهـم رسـ-تعالى- والمرسلون هم من اهللا،هي أنطاكية
ن اهتمـام القـرآن فـي هـذه أن القـرآن الكـريم لـم يـذكر مـن هـم أصـحاب القريـة؛ أل: كثير ومعه بعض المفسرين قـالوا

  : واالتعاظ، وعدد ابن كثير الوجوه التي يبين بها حجته،قرآن إنما هو للعبرةالقصة وغيرها من قصص ال
��������:-تعـالى–، كمـا قـال  ال من جهة عيسى- عز وجل-أن ظاهر القصة يدل على أن هؤالء كانوا رسل اهللا: األول
m��T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J�l.  

، ولهــذا كانــت عنــد -�-، وكــانوا أول مدينــة آمنــت بالمــسيح  إلــيهمل أنطاكيــة آمنــوا برســل عيــسىأن أهــ: الثــاني
   .-دين علماء :أي - فيها بتاركهالتي، إحدى المدن األربعة النصارى

أنطاكيــة مــع الحــواريين أصــحاب عيــسى، كانــت بعــد نــزول التــوراة، وقــد ذكــر أبــو ســعيد الخــدري  أن قــصة :الثالــث
، بـل أمـر المـؤمنين ألمـم عـن آخـرهم بعـذاب يبعثـه علـيهملم يهلـك أمـة مـن ا، أن اهللا تعالى بعد إنزاله التوراة وغيره

   .)٢(بعد ذلك بقتال المشركين
 لــم يعــين اســم هــذه القريــة؛ -تعــالى-وهــذا الــذي يرجحــه الباحــث بعــد الرجــوع إلــى  بعــض أقــوال المفــسرين، أن اهللا

ال بعــض األشــخاص، أو األمــاكن، أو وذلــك ألنــه لــو كــان فــي بيــان هــذه القريــة بعينهــا مــصلحة لبينهــا، وكــذا حــ
  .)٣(األزمان؛ ألنه ليس فيه فائدة تذكر، والمقصود في مثل هذه المواطن هو العبرة بما وقع في هذه األحداث

                                                 

) ٥/٤٠٦(أبو السعود): ليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل الس(و) ١٥/١٧(القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن: ( انظر) 1(
 ).٤/٥٧٩(الشوكاني ): فتح القدير(و
 ).٦/١٦١(سيد قطب ): في ظالل القرآن(و ) ١١/٣٥٨(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: ( انظر  )2(
 ).٥٥(مين ابن عثي): تفسير القرآن الكريم سورة يس (: انظر) 3(
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�m��[��Z��Y��X��W��V�U��T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���[��Z��Y��X��W��V�U��T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���[��Z��Y��X��W��V�U��T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J���[��Z��Y��X��W��V�U��T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J: - تعالى-قوله
�������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\�������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\�������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\�������i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��\��q��p��o��n��m��l��k����j����q��p��o��n��m��l��k����j����q��p��o��n��m��l��k����j����q��p��o��n��m��l��k����j��l 

  ).١٧-١٥يس(
 ما قامت به قريش من تكذيب هو عين ما حدث للمرسلين من قبلِة  أن-�-تعالى للنبي الكريم-يبين اهللا

 بــأن مــا يالقيــه مــن -�-كأصــحاب هــذه القريــة، فكانــت المواجهــة بالتكــذيب ال بالتــسليم، وفــي هــذا تطمــين للنبــي 
، وٕانما هذه طبيعة الـدعوات، فكـل رسـالة حـق البـد وأن يواجههـا باطـل، وهـذه سـنن اهللا  من األمراقريش ليس بدعً 

  .ال تتغير وال تتبدل
إلى أهل تلك القرية رسولين إلقامة الحجة، وتوصيل رسالة اهللا إلـيهم، فتمـت مقابلتهمـا -تعالى-فأرسل اهللا

زهما بالتكذيب، واالستهزاء، فعز- عز مـن أزر الرسـولين الكـريمين،  برسول ثالث، يؤك-وجل د أنهم رسل اهللا، وليـشد
فـتم مقـابلتهم ��������m...T����S��������R��T����S��������R��T����S��������R��T����S��������R���l: علـى لـسانهم-تعـالى-فتقدموا جميعهم إلى أهل القريـة مـن جديـد، فقـال اهللا

  :بثالث اعتراضات وهي
  . أي ما أنتم رسل وٕانا بشر مثلناm��[��Z��Y��X��W��V��[��Z��Y��X��W��V��[��Z��Y��X��W��V��[��Z��Y��X��W��Vl: األول
���_m: الثاني �̂��]��\_��� �̂��]��\_��� �̂��]��\_��� �̂��]��\�� �̀��� �̀��� �̀��� �̀�lليس من عند اهللا وال عن طريق الوحي، وٕانما من عند ه وأن ما تدعونا إلي 

  .أنفسكم
  . أنكم مرسلونا وتدعون كذبً m ��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��al: الثالث

 فكانت إجابة الرسل ألهل m�q��p��o��n��m��l��k����j���������i��h��g��f�q��p��o��n��m��l��k����j���������i��h��g��f�q��p��o��n��m��l��k����j���������i��h��g��f�q��p��o��n��m��l��k����j���������i��h��g��fl: - تعالى-قوله
يفتهم؛ بأنه ليس ظ الصدق، فقالوا لهم ربنا يعلم وهذا يكفي، ثم حددوا و القرية بكل ثقة ويقين بأن ما جاءوا به هو

لهم إال توصيل الرسالة وما كلفوا بتبليغه إليهم، فهكذا كان رد الرسل على أهل القرية، فلم يقابلوا سفاهة أهل تلك 
  .)١(القرية بمثلها، وٕانما قابلوها بالمنطق السليم

  : مؤكداتوقد أكد هؤالء الرسل رسالتهم بثالث
  ��������.وهذا جاري مجرى القسم�mh��gh��gh��gh��g�l: األول
  .�m ���������i���������i���������i���������il:الثاني

  .)٢( الالم، لشدة إنكارهم لرسالتهم�m kkkk�l:والثالث

                                                 

 .).١٢/٢٠(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم(و ) ٦/١٦٢( سيد قطب :)في ظالل القرآن(: انظر)  1(

 ).٦٠(مين ابن عثي): تفسير القرآن الكريم سورة يس (:انظر)2(
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  .وهذه المؤكدات لم تكن لتقال لوال شدة التكذيب الذي القوه هؤالء الرسل من أهل تلك القرية
��m_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s��e��dc��b��a: -تعـــــالى–قولـــــه  �̀���������e��dc��b��a�� �̀���������e��dc��b��a�� �̀���������e��dc��b��a�� �̀�������

����k��j��i��h���gf����k��j��i��h���gf����k��j��i��h���gf����k��j��i��h���gfl  
هكذا طبيعة الـدعوات البـد وأن تتعـرض للمعيقـات، وهكـذا طبيعـة المكـذبين، تأخـذهم العـزة بـاإلثم، فهـم ال يطيقـون 
مــن يــأمرهم إلــى الحــق والهــدى، فــدعوة الحــق عنــدهم شــر، وصــاحبها مــتهم يجــب أن يــسكت وٕاال فــالرجم والعــذاب 

لــى اســتعمال أغلــظ األســاليب لمقاومــة الحــق، والحجــة؛ ألن الباطــل ضــيق الــصدر ال يــستطيع األلــيم، فيعمــدون إ
���������������������m�_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s�_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s�_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��s�_��~��}���|��{��z��y��x��wv��u��t��sl: الصمود، لذلك قالوا للرسل �� �� �� �

هو التشاؤم، وهو من دعاوى الجاهلية، والخير والشر ال يأتي من خارج الـنفس، بـل مـن داخلهـا ومـرتبط : والتطير
ا وبأعمالهــا، فالعبــد هــو المــتحكم فــي حظــه؛ ألن إرادة اهللا تنفــذ إليــه مــن خــالل نيتــه وعملــه، وأمــا التــشاؤم بنواياهــ

 ذلــك فــي -�- وقــد بـين )١(بـالوجوه، وباألمــاكن، واألشـخاص والطيــور، فهــذا كلـه مــن الخرافـات التــي ال أصــل لهـا
ومـا الفـأل؟ : ، قـالوا) طيرة، وخيرها الفألال(:  يقول-�-سمعت رسول اهللا : حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

   .)٢()الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم(: قال
فكــان التهديــد والوعيــد مــن أهــل تلــك القريــة للرســل الكــرام بــالرجم والعــذاب األلــيم، والحقيقــة أن هــذا دأب المكــذبين 

ديــد والوعيــد، وقــد حــدثنا القــرآن المعانــدين مــن لــدن آدم إلــى قيــام الــساعة فــي مواجهــة دعــوات الحــق بــالرجم وبالته
  .الكريم عن نماذج من األنبياء، والرسل، والصالحين، الذين تعرضوا لمثل هذه التهديدات

���m����c��b��a: -تعالى- تم تهديده بالرجم قال�--فنوح �̀�_����^��]��\����c��b��a�� �̀�_����^��]��\����c��b��a�� �̀�_����^��]��\����c��b��a�� �̀�_����^��]��\l )١١٦: الشعراء(  
��}|��{��~�����¡¢����}|��{��~�����¡¢����}|��{��~�����¡¢����}|��{��~�����¡¢���m�z��y��x��w��v�z��y��x��w��v�z��y��x��w��v�z��y��x��w��v: -تعـــالى- واجهـــوه بـــنفس التهديـــد، قـــال�--وٕابـــراهيم

�¤��£�¤��£�¤��£�¤��£l)دَ �--، وشـــعيب)٤٦: مـــريمتعـــالى- كـــذلك، قـــالُهـــد- :�m��k���j��i��������h��g��f��e��d��k���j��i��������h��g��f��e��d��k���j��i��������h��g��f��e��d��k���j��i��������h��g��f��e��d
����w��v����u��t��sr��q��p��on���m��l����w��v����u��t��sr��q��p��on���m��l����w��v����u��t��sr��q��p��on���m��l����w��v����u��t��sr��q��p��on���m��ll )ُهِدُدوا كذلك، قالا، وأصحاب الكهف أيضً )٩١: هود  -

  .)٢٠: الكهف( �m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ãl: -تعالى
فهــذه طبيعــة الــدعوات،  تــشق طريقهــا رغــم المــصاعب واألشــواك التــي تعتــري طريقهــا إال أن النــصر فــي النهايــة 

  .حليفها، والهالك والخسران لمن يقف في وجهها

                                                 

 ).٦/١٦٣(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )1(
 ).١٠٧٠(، ص)٥٧٥٤(ث الطيَرِة، رقم الحدي: الطب، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )2(
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نـــاكم مـــا فيـــه صـــالحكم )١٩: يـــس(m...��k��j��i��h���gf��e��k��j��i��h���gf��e��k��j��i��h���gf��e��k��j��i��h���gf��el: -تعـــالى-قولـــه ـــا ذكر أي بـــسبب أن ،
  .)١(زون للحد ومتعجرفون في قولكموهدايتكم ونجاتكم، بل أنتم متجاو 

فبعد هذه المحاورة التي دارت بين أهل القرية و الرسل، والتي تدل على سـفاهة أهـل القريـة وسـوء أدبهـم مـع رسـل 
تعــالى، وتطــاولهم -يبــيُن تعــالى مــا دار بــين هــؤالء القــوم والرجــل الــصالح الــذي ســاءه تنكــر قومــه لرســل اهللا، اهللا

�m��u��t��s��r����q��p��o��n��m��u��t��s��r����q��p��o��n��m��u��t��s��r����q��p��o��n��m��u��t��s��r����q��p��o��n��m: -تعالى-هم بالرجم والعذاب األليم، قولهعليهم، بل تهديهم إيا
��~��}��|��{��z���y��x��w��v��~��}��|��{��z���y��x��w��v��~��}��|��{��z���y��x��w��v��~��}��|��{��z���y��x��w��vl)٢١ – ٢٠: يس(.  

جــاء رجــل ذو فطــرة ســليمة، يــسرع الُخطــا لينــصح قومــه، وينهــاهم عــن إيــذاء الرســل، ويــأمرهم باتبــاعهم؛ ألنــه : أي
، وفـي )٢(لحقيقة فلم يسكت وهو يرى الضالل والفجور مـن حولـهحينما استشعر قلبه حقيقة اإليمان، تحركت هذه ا

ٌ علـى أنـه مـن فقـراء النـاس، ولـيس مـن أشـرافهم، وٕانمـا فيـه تنبيـه�������������m p��op��op��op��o�lمجيء هذا الرجل الـصالح مـن 
هـــو مـــن الـــضعفاء؛ وألن اإليمـــان عـــادًه يـــسبق إليـــه الـــضعفاء؛ ألنهـــم ال يـــصدهم عـــن الحـــق مـــا فيـــه أهـــل الـــسيادة 

، وقــد جــاء فــي )٣( تــرٍف وعظمــٍة، والمعتــاد فــي هــؤالء أنهــم يقطنــون وســط المدينــة ولــيس فــي أطرافهــاوالوجاهــة مــن
 يدعوه فيه إلى ا كتابً -�- رسول اهللا ه سفيان الشهير والطويل مع هرقل عظيم الشام، عندما أرسل إليبيحديث أ

يان، فمــا كــان مــن هرقــل إال أن اإلســالم، وقــد تــزامن هــذا مــع وجــود قافلــة لقــريش فــي الــشام علــى رأســها أبــو ســف
فأشـراف النـاس يتِبعونـُه، أْم : قـال... .: ( وعـن دعوتـه، فكـان ممـا َسـئل-�- سفيان يسأله عن محمدااستجوب أب

، :....قـل لـه: ، فقال للترجمان.....بل يزيدون،: أيزيدون أم ينقضون، قلتُ : بل ُضَعَفاُؤُهْم، قال: ُضَعَفاُؤُهْم؟ فقلت
، فـإن كـان مــا ......هم اتبعـوه، وهـم أتبـاع الرســلءالنـاس اتبعــوه أم ُضـعفاُؤهم؟ فـذكرت أن ُضــعفاأشـراف : وسـألتك

  .)٤(...) فسيملك موضع قدمي هاتيناتقول حقً 
:  عند اهللا فائدتان األولىامعلومً  افي تنكير الرجل مع أنه كان معروفً "  ��������m��r����q���r����q���r����q���r����q�l:-تعالى-قوله: قال الرازي

 لظهـور الحــق مـن جانــب المرســلين اأن يكـون مفيــدً :  الثانيــة، لـشأنه أي رجــل كامـل فــي الرجوليـةاأن يكـون تعظيًمــ
   .)٥("حيث آمن رجل من الرجال ال معرفة لهم به فال يقال إنهم تواطؤا

                                                 

 ).٧/١٦٣(أبو السعود ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (انظر  )1(

 ).٦/١٦٣(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )2(
 ).٢٢/٣٦٦(ابن عاشور ): التحرير والتنوير: (انظر  )3(
 ). ١٤(، ص )٧( رقم الحديث باٌب،: بدء الوحي، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب  )4(

 ).١٣/١٩(مفاتيح الغيب   )5(
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 هــم أهــل القريــة بــرجم الرســل، أو ه، وقــد بلغــا وهــذا دليــل علــى أن الرجــل جــاء مــسرعً �m ��r��r��r��rl:-تعــالى-وقولــه
 -تعـالى- فأراد أن يؤدي الواجب المنوط به من النصيحة خـشيًة علـيهم وعلـى الرسـل، وهـذا ثنـاٌء مـن اهللابتعذيبهم،

، وهـــذا نمـــوذج لكـــل الـــدعاة )١(علـــى هـــذا الرجـــل، يفيـــد أن يكـــون هـــذا الرجـــل قـــدوًة فـــي اإلســـراع إلـــى تغييـــر المنكـــر
، وٕانكـار المنكـر، فـال يوجـد منكـر أكبـر -تعـالى-والمؤمنين أن يبذلوا قصارى جهدهم في النصح والـدعوة لـدين اهللا

ك الظـروف ليـؤدي الواجـب الـذي لـ، بـل أقـدم لينـصر الرسـل فـي أحاقاه هذا الرجل، ومـع ذلـك لـم يبـق متفرًجـمما ال
  .-تعالى- تجاه دعوته، ولتكن النتائج ما تكن، المهم أن يقيم الحجة عليهم ويبرأ إلى اهللاعليه

، وقيل ا قبل مجيئه، فقيل أنه كان نجارً ههذا الرجل، وحالوقد أكثر بعض المفسرين من ذكر صنعة 
، والحقيقة أنه ال حاجة لنا في تفصيل ذلك؛ )٢(، وقيل غير ذلك، واختلف بعض العلماء في اسم هذا الرجلاإسكافً 

 فإننا نكتفي بالهدف الذي ضرب من عليهألنه لم يرد نص صريح ال في الكتاب وال في السنة يوضح ذلك، وبناًء 
   .جله المثل والقصص وهو االعتبار واالتعاظأ

ـــين اهللا�mv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��s�l: -تعـــالى-قولـــه ـــدأ -تعـــالى- يب ـــيهم ب  أن هـــذا الرجـــل بمجـــرد وصـــوله إل
 ولم يقل لهم يأيها السفهاء، أو يأيها الجهال، مع أنهم أساءوا أدبهم ����mtttt�l: بنصحهم، وبدأ حديثه معهم بقوله

، وليونـًة حتـى يحبـبهم إلـى قلـوبهم، وهـذا الـذي يجـب أن يـسير ا، وتعطفًـادً  تـودmtttt�l: مع رسل اهللا، بل بقوله
 الـذين جـاءوا لهـدايتكم وٕانقـاذكم مـن mv��uv��uv��uv��u�l: -تعـالى- الدعاة في تعاملهم مـع العـصاة، قولـهعليه

�m��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A: -تعالى- قال،)٣(الغواية؛ ألن هؤالء الرسل دعوا إلى ما دعت إلية الرسل كلهم
�I��H��G�I��H��G�I��H��G�I��H��G��O���N��M��������L���K���J����O���N��M��������L���K���J����O���N��M��������L���K���J����O���N��M��������L���K���J��l )٢٥: األنبياء(.  
، رسل الذين جاءوا بأمر ربكم إليكمهؤالء الاتبعوا : أي m~��}��|��{��z���y��x~��}��|��{��z���y��x~��}��|��{��z���y��x~��}��|��{��z���y��xl: -تعالى-قوله��������

، وٕانهـــم لـــصادقون، وٕاال فمـــا الـــذي يحملهـــم لتحمـــل ا وال مغنًمـــافهـــم ال يبتغـــون أجـــرً ،  الحـــقليرشـــدوكم إلـــى الطريـــق
 أنفـسهم ثـابتون علـى فـيوالحال أنهـم  لوال أنهم مكلفون، استهزاء، وهم ال يجنون من ذلك كسبً المشاق واإليذاء واال

   .)٤(فهم يدعون إلى إلٍه واحد، وعقيدة راسخة سليمة خالية من الخرافات ،الهدى

                                                 

 ).١٢/٢٣(ابن عاشور ): التحرير والتنوير: (انظر  )1(
: الشوكاني): فتح القدير(و) ٦/٥٧٠(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم(و) ١٥/١٧(القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن: (انظر  )2(
)٦/١٥٧.( 

 ).٧٣(ابن عثيمين ): كريم، سورة يستفسير القرآن ال: (انظر  )3(

 ).١٢/٢٣(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم(و ) ٦/١٦٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن(: انظر  )4(
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 ليـستثير ،وبدأ فـي حـض قومـه علـى اإليمـان، واتبـاع الحـق، عـن طريـق بيانـه لألسـباب التـي حملتـه علـى اإليمـان
��©���m��°��������¯��®��¬��«��ª: -تعـالى-قلوبهم نحو الهداية، قال �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡��°��������¯��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡��°��������¯��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡��°��������¯��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡

��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±l )٢٣ – ٢٢: يس(.  
 من غواية وضالل في عبادتهم لغير اهللا، فيقول ه أن الرجل المؤمن استنكر على قومه ما هم في-تعالى-يبين اهللا

فهـــذا أصـــل الِفَطـــْر؛ ألن الفطـــر مجذوبـــٌة إلـــى الـــذي فطرهـــا، ����� أعبـــد اإللـــه الـــذي خلقنـــي،وأي شـــيء يمنـــع أن: لهـــم
فــانحراف الفطــر وضــاللها إنمــا نتيجــة مــؤثر خــارجي ولــيس مــن داخلهــا، فكيــف لــي أن أدع عبــادة خــالقي الـــذي 

 أي إليـة ���������m��§��§��§��§¨̈̈̈�l، اخلقني، وأعبد من دونه ماال تنفع شفاعتهن إن أرادني اهللا بـسوء، وال تملـك لـي إنقـاذً 
  .)١(تصيرون، وتردون

 مـع اهللا فـي العبـادة، وهـذا اإن اتخـذُت هـذه اآللهـة شـريكً : ، أي)٢٤: يـس(�m��À��¿��¾���½��¼��À��¿��¾���½��¼��À��¿��¾���½��¼��À��¿��¾���½��¼l: -تعـالى- قولـه
، ثــم خــتم حديثــه مــع قومــه فــي تحــدٍي واضــح بــإعالن )٢(بهــم، ألكــونن فــي ضــالل واضــح، وهــو الخــسران تعــريٌض 

 )٢٥:يــس(����m��Å���Å���Å���Å�l:-تعــالى-قولــه����،ورزقكــم الــذي خلقكــم ��m���Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â��Ã��ÂÄ�Ä�Ä�Ä��lإيمانــه بكــل صــراحٍة وقــوة 
اسـمعوا قـولي لتـشهدوا لـي بمـا :أن الخطـاب للرسـل، فقـال لهـم: نيواشهدوا لي بذلك عنده، وقال بعض المفـسر : أي

�.)٣(أقول لكم عند ربي، إني أمنت بربكم وبرسالتكم �� �� �� �
 واعية، بل السياق يبين أنهم قتلوه، اإليمان، لم تجد آذانً ْم باوالغالية من صاحب القلب الُمَفعَ فهذه النصائح القيمة، 

  �m�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç: -تعالى-قال
ÖÖÖÖl )٢٧ – ٢٦: يس(.� �� �� �� �

فلمـا قـال ذلـك وثبـوا عليـه وثبـة رجـل : فيمـا بلغـه عـن ابـن عبـاس وكعـب ووهـب، قـال ابـن إسـحاق": قال ابـن كثيـر
اللهم اهد قومي، فإنهم : "جعلوا يرجمونه بالحجارة، وهو يقول: وقال قتادة، د يمنع عنهواحد فقتلوه، ولم يكن له أح

، فالسياق يوضح أن القوم لـم يمهلـوه )٤("فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك، فقتلوه، رحمه اهللا". ال يعلمون
ا فيهــا، وعلــى قومــه ومــا هــم فيــه مــن ، ثــم يــسدل الــستار علــى الــدنيا ومــئاً أن قتلــوه، وٕان كــان لــم يــذكر مــن ذلــك شــي

ادخــل الجنــة، :  أيmÉ��È��Ç�É��È��Ç�É��È��Ç�É��È��Ç�l: -تعــالى-، قولــه)٥(تكــذيب، ويرفــع مكانــة هــذا الرجــل إلــى منــازل الــشهداء

                                                 

 ).٦/١٦٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن(و ) ٢٠/٥٠٦(الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن(:  انظر )1(
 ).٦/١٥٧( الشوكاني ):فتح القدير(:  انظر )2(
  ).٦/٥٧١(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم(: انظر  )3(

 ).٦/٥٧١(تفسير القرآن العظيم   )4(

 ).١٢/٢٥(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ( انظر )5(
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ياليت   : أي، ) ٢٧  – ٢٦: يس( ����mÖ�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�Ö�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�l:فدخلها، فلما عاينها قال
يروا إلـى مثـل مـا أنـا فيـه مـن النعـيم، ومـا أعـده اهللا لـي مـن قومي يعلمون بمآلي وحالي فيؤمنوا بمثل إيماني، فيص

  .)١(-تعالى-مغفرة، وبما جعلني في زمرة المكرمين المقربين الشهداء، الذين تلحقهم كرامة اهللا
أدخلـه اهللا الجنــة وهـو فيهــا :  قــال قتـادة،تــل قيـل لــه ادخـل الجنـة أنـه لمـا قُ اآليــة والظـاهر مـن :قلــت: "قـال القرطبـي

ـــــــه تعـــــــالى،رزقحـــــــي يـــــــ : آل عمـــــــران(�m��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��dl:  أراد قول

٢(")١٦٩(.  
 فتمنـى أن يعلمـوا مـاذا لقـي مـن ، أنـه لـم ُيلِهـه دخولـه الجنـة عـن حـال قومـه:والمعنـى: " وقال الطاهر ابـن عاشـور

 بكظـم الغـيظ وبـالحلم علـى أهـل ا فكان مّتِسمً ربه ليعلموا فضيلة اِإليمان فيؤمنوا وما تمّنى هالكهم وال الشماتة بهم
  .)٣("الجهل

، فهو ال يحمل في قلبه إال الخير والشفقة والرحمة لقومه العصاة، وهذا الذي ا وميتً افهذا الرجل نصح قومه حيً 
وا أنفسهم من الغواية كما نجا هداية الناس، حتى ُيَنج هذا يتوجب على الدعاة فعلة، أن يحملوا في قلوبهم هم 

��m��N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B����N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B����N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B����N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B: -تعالى- الرجل، ولم تنته قصته إلى هنا، بل قال اهللا
���W��V��U��T��S���������R���������Q��P��O���W��V��U��T��S���������R���������Q��P��O���W��V��U��T��S���������R���������Q��P��O���W��V��U��T��S���������R���������Q��P��Ol)٢٩- ٢٨: يس(.  

اهللا، ولهـوانهم علـى   من السماء؛ ألنهم لم يحتـاجوا إلـى ذلـك، لحقـارتهم،اوما أنزلنا على قومه بعد موته جنودً : أي
؛ ألنهــم  حكمتنــا أن ننــزل علــيهم جنــدا مــن الــسماءفــي ومــا صــح ومــا اســتقام :أي ����m�N��M���L��N��M���L��N��M���L��N��M���L�l: تعــالى-قولــه

ــــك  قــــال m���W��V��U��T��S���������R���������Q��P����W��V��U��T��S���������R���������Q��P����W��V��U��T��S���������R���������Q��P����W��V��U��T��S���������R���������Q��P�l:-تعــــالى-قولــــه  ،)٤(أحقــــر، وأهــــون مــــن أن يفعــــل معهــــم ذل
 ال ،)٥("احـدة؛ فـإذا هــم هامـدون ميتــونأخـذ جبريــل بعـضاضتي بــاب المدينـة، ثـم صــاح بهـم صــيحة و : " المفـسرون

مـــن خـــالل تكـــذيبهم المرســـلين، وقـــتلهم -تعـــالى-حـــراك لهـــم كـــأنهم لـــم يكونـــوا؛ جـــزاء ِفعلهـــم الـــشنيع مـــع رســـل اهللا
  .للمصلحين الناصحين

  .  األمم المكذبةنفهكذا كانت عاقبة المعاندين المكذبين الذين وقفوا في وجه الدعوات، فمثلهم كمثل غيرهم م

                                                 

 ).١٢/٢٦): (المرجع السابق: (انظر  )1(
  ).١٥/٢١( الجامع ألحكام القرآن  )2(
 ).١٢/٢٧(ير والتنوير التحر   )3(

 ).١٢/٢٦(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )4(
 ).٧/١٦(البغوي : معالم التنزيل  )5(
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���m����l��k��j��i�������������h��g��f��e��d���c��������b��a: -تعالى-قوله �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y����l��k��j��i�������������h��g��f��e��d���c��������b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y����l��k��j��i�������������h��g��f��e��d���c��������b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y����l��k��j��i�������������h��g��f��e��d���c��������b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y
��p�����o��n��m��p�����o��n��m��p�����o��n��m��p�����o��n��ml)٣١ – ٣٠: يس(.  

 ال -جــل و  عز -، واهللائاً فالحــسرة عبــارة عــن انفعــال نفــسي تلقــائي علــى حــال مؤســفة ال يملــك اإلنــسان حيالهــا شــي
هــؤالء العبــاد يـستحق الحــسرة، فهــي حــال مؤسـفة، ُأتيحــت للعبــاد فرصــة يتحـسر علــى العبــاد، ولكنــه يقـرر أن حــال 

النجاة؛ ولكنهم أعرضوا، مع أن مصارع الظالمين ماثلة أمامهم، فلم ينتفعوا ولم يتعظوا، بل يسيئوا أدبهم مع رسل 
    .)١(اهللا، الذين يرسلهم بين الفينة واألخرى لتذكير العباد

  
  .أصحاب الكهف: المطلب السادس

ذج آخر للذين نجوا من الغواية يتمثُل بفتيٍة َصَنَعُهْم اإليمان، فجعل قلوبهم تتعالى على زخـارف الـدنيا الفانيـة، نمو 
  .ِلَتفر بدينهَا من بين أظهر الوثنية وتنجوا من الغواية التي وقع قومهم فيها

���m��d��c��b��a: -تعالى-قال �̀�_��~���}��|��{��z����y��x��w��v��u���t��s��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z����y��x��w��v��u���t��s��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z����y��x��w��v��u���t��s��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z����y��x��w��v��u���t��s����
��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i�����h��g��f��e��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i�����h��g��f��e
��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{

��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²l )١٤ – ٩: الكهف(.  
، فقــد روي أنهــم -�-ال كفــار مكــة للنبــيوقــد وردت قــصة أصــحاب الكهــف فــي القــرآن الكــريم بــسبب ســؤ 

، ومـا ورد فـي كتـبهم، فلمـا ذهـب الـرجالن -�-أرسلوا رجلين منهم إلى أهـل الكتـاب ليـسألوهم عـن صـدق الرسـول
، إن أردتم معرفة صدق محمد فاسألوه عن ثالث أشياء، فإن أجابكم فهو صادق: إلى يهود المدينة، قال لهم يهود

الطــواف الــذي طــاف األرض؟ ذهبــوا فــي الــدهر مــذاهب عجيبــة؟ وعــن قــصة الرجــل عــن قــصة القــوم الــذين لوه اســأ
 وٕان أجـاب فـي بعـض افـإن أصـاب فـي ذلـك كلـه فلـيس بنبـي وٕان لـم يجـب فـي ذلـك فلـيس نبًيـ روح؟واسألوه عـن الـ

، فتوقـف الـوحي خمـسة اأخبـركم غـدً : -�-، فقـال رسـول اهللا فتـأخرمسك عن بعضه فهو نبـي فـسألوه عنهـاذلك وأ
 لـئال يتخـذ المـشركون تـأخر إخبـار الـوحي لـه وسـيلة لتكذيبـه، -�- الوحي، واغـتم النبـيعليه، لم ينزل ار يومً عش

 أن يخبرنا ولـم يـصدق، والحقيقـة أن تـأخر الـوحي دليـل ا وعدنا غدً اوالحقيقة عكس ذلك؛ ألنهم سيقولون أن محمدً 
فـأنزل  -�-، ثـم نـزل الـوحي علـى رسـول اهللاختلق قصة من نسج خياله الاقطعي على صدقة؛ ألنه لو كان كاذبً 

                                                 

 ).٦/١٦٥(سيد قطب ): في ظالل القرآن: (انظر  )1(
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 ونزل فـي ةآخر القصإلى ����������m|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��s�lاهللا تعالى في شأن الفتية
   )١().٨٥: اإلسراء( �m��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��Àl : الروح قوله تعالى

  .�m|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��s|��{��z����y��x��w��v��u���t��slوقد بدأ السياق بأسلوب استفهام تعجبي 
، علـى سـبيل االمتحـان-�-سـألوا عنهـا الرسـول،  اعلم أن القوم تعجبـوا مـن قـصة أصـحاب الكهـف":  قال الرازي
 ا، فـإن مـن كـان قـادرً  تحسبن ذلك فإن آياتنا كلها عجب، فال من آياتنا فقطا أنهم كانوا عجبً أم حسبت: قال تعالى

 ا جـرزً االنبات والحيوان ثم يجعلها بعد ذلـك صـعيدً على تخليق السموات واألرض ثم يزين األرض بأنواع المعادن و 
حفظ طائفة مدة ثالثمائة سنة وأكثر في النوم، هذا هو خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورحمته 

  .)٢("الوجه في تقرير النظم، واهللا أعلم
 اتــسعت تــسمى  فالفتحــة فــي الجبــل إذا ضــاقت تــسمى غــار، وٕاذا����������m x��w��v��ux��w��v��ux��w��v��ux��w��v��u�l:- تعــالى-قولــه
 ومعنـاه ،أمـا الـرقيم فهـو العالمـة أو الكتابـة أو الرسـم علـى الـشيء، ولـذا نـسبهم اهللا إليـة، ا، وهم قد دخلوا كهفً اكهفً 
 وقيــل اســم الجبــل وقيــل اســم ، وقيــل كتــاب دونــت فيــه أســماؤهم، قيــل هــو اللــوح الــذي ســجلت عليــه أســماؤهم: هنــا

  .)٣(القرية
  .مكتوب:  أي)٢٠: المطففين( �m�����u������t�����u������t�����u������t�����u������tl: هم، ومنه قوله تعالىؤ فيه أسماوالراجح أنه اللوح الذي دونت 

هل حسبت يا محمد أن واقعتهم، وقصتهم عجيبة، مقارنة بقـدرة : أي��������m.....|��{��z����y|��{��z����y|��{��z����y|��{��z����y�l: -تعالى-قوله
  .)٤(اهللا؛ فإن في مخلوقاتنا من اآليات العظيمة الدالة على قدرة اهللا ما هو أعظم وأعجب من ذلك

�������������������m��b��a: -  تعالى- ما حدث لهم، حيث حطوا رحالهم في الكهف، فقال-وجل  عز -ثم يبين اهللا �̀�_��~���b��a�� �̀�_��~���b��a�� �̀�_��~���b��a�� �̀�_��~�
m��l��k��j��i�����h��g��f��e���d��cm��l��k��j��i�����h��g��f��e���d��cm��l��k��j��i�����h��g��f��e���d��cm��l��k��j��i�����h��g��f��e���d��cl)١٠: الكهف(.  

��mb��a: -تعالى-قوله �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~�lمن الوقوع في الغوايـة كمـا ا بدينهم، وخوفً الجأوا إلى الكهف فرارً : أي 
 جمع فتـى، وهـو الـشاب القـوي صـاحب �m����̀̀̀̀lوالتي تتمثل في الشرك ونكران البعث والنشور، وقع قومهم، و 

أعطنـــا مـــن عنـــدك رحمـــة، : أيmm��l��k��j��i�����h��g��f��e���d�m��l��k��j��i�����h��g��f��e���d�m��l��k��j��i�����h��g��f��e���d�m��l��k��j��i�����h��g��f��e���d�l:  فقـــال هـــؤالء الفتيـــة،)٥(العزيمـــة
                                                 

روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن (و ) ٥/١٤٩(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم(و  )١/٢١٦(الواحدي ): أسباب النزول: (انظر) 1(
  ).١١/٢١١(اآللوسي): العظيم والسبع المثاني

 ).١٠/١٦١( مفاتيح الغيب ) 2(

 ).٤/٣٧١(الشوكاني ): فتح القدير(و) ١٠/١٦٢(الرازي ): مفاتيح الغيب: (انظر  )3(

 ). ٥/١٣٥(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: (انظر  )4(

 ).٢٢(ابن عثيمين ): يم، سورة الكهفتفسير القرآن الكر : (انظر  )5(
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 ضـــد الغـــي، وهـــو :ويـــسر لنـــا أمرنـــا بعـــد تركنـــا ألهلنـــا، ومـــساكننا، وقومنـــا المـــاكثين علـــى العقائـــد الفاســـدة، والرشـــد
  .عليهاالهتداء إلى الطريق المستقيم والثبات 

وقــد ذكــرهم اهللا هنــا بوصــفهم فتيــة، مــع أن الحــديث ذكــرهم فــي بدايــة القــصة بأصــحاب الكهــف؛ ليــدل علــى فتــوتهم 
، ا، وبــذلهم وتــضحيتهم، فقــد تركــوا أهلهــم وأوطــانهم مـن أجــل ســالمة عقيــدتهم، والــصغير قــد يكــون راشــدً )١(ورشـدهم

الــشيخ الكبيــر قــد يكــون غيــر راشــد؛ ولــذلك البــد أن ُيعتنــى بالــصغار، وأن ُيــسمع لهــم، فالــصغير قــد ُيــرى منــه وأن 
  .ُتقى، إذ األصل التشجيع وعدم اإلهمال

��m���~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o: -تعــــــالى-قولــــــه

l)علـى غيـرهم أن اً نـومهم ممتنعـون البـصر؛ ليكـون ، وخـص األذن هنـا دالً  ثقياً  أي أنمناهم نوم)١٢-١١: الكهف 
التـي منهـا عظـم فـساد النـوم، وقّلمـا   فألنهـا الجارحـة؛ بالـذكر)اآلذان(وأما تخـصيص : "، قال ابن عطية)٢(يوقظهم

، وقـد ضـرب لنـا الرسـول الكـريم فـيمن )٣("ينقطع نوم نائم إال من جهة أذنه، وال ُيـستحكم نـوم إال مـن تعطـل الـسمع
 َرُجــٌل نــام َلْيَلــُه -�-ُذِكــَر عنــد النبــي: عبــد اهللا بــن مــسعود رضــي اهللا عنــه قــالعــن ف، الً الة الفجــر مــثينــام عــن صــ

 .)٤()في ُأذنه(: ، أو قال)قال ذاك رُجٌل بال الشيطاُن في أذنيه(، أصبححتى 
ـحm��u��t���u��t���u��t���u��t�l: -تعالى-قوله  ن اهللا تعالى هنا عدد السنين التي نامها الفتية، ووضها فـي آيـة أخـرى  لم يبي

�©���m®��¬��«����ª: -تعـــالى-مـــن ســـياق قـــصتهم، فـــي قولـــه �̈�§��¦®��¬��«����ª��©� �̈�§��¦®��¬��«����ª��©� �̈�§��¦®��¬��«����ª��©� �̈�§��¦l)قولـــه)٢٥: الكهـــف ،-
 االستيقاظ -تعالى-بإيقاظهم من نومهم، وسمى اهللا: أي����m���~��}��|���{��z��y��x��w����~��}��|���{��z��y��x��w����~��}��|���{��z��y��x��w����~��}��|���{��z��y��x��w��l:-تعالى

��m: تعــــالى-؛ ألن النــــوم اخــــو المــــوت، قــــالامــــن النــــوم بعثًــــ �̂ �]���\��[��Z�����Y���X��W� �̂�]���\��[��Z�����Y���X��W� �̂�]���\��[��Z�����Y���X��W� �̂�]���\��[��Z�����Y���X��W��a �̀�_���a �̀�_���a �̀�_���a �̀�_�

���r��q���p��o��n����m��lk��j����i��h��g���f��e��d��c��b���r��q���p��o��n����m��lk��j����i��h��g���f��e��d��c��b���r��q���p��o��n����m��lk��j����i��h��g���f��e��d��c��b���r��q���p��o��n����m��lk��j����i��h��g���f��e��d��c��b�l )٥( ) ٤٢:  الزمر ( .  
ثم أيقظناهم من بعد نومهم الطويل لنـرى أي الفـريقين : أيmNNNN..���~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y���~��}��|���{��z��y�l: -تعالى-قوله

   للمدة التي ناموها في الكهف؟اأدق إحصاءً 
علـــى أن احـــد الحـــزبين هـــم : بين المـــذكورين ، وأكثـــر المفـــسرينولـــم يبـــين هنـــا شـــيئًا عـــن الحـــز " : قـــال الـــشنقيطي

، والحزب الثـاني هـم أهـل المدينـة الـذين بعـث الفتيـة علـى عهـدهم حـين كـان عنـدهم التـاريخ بـأمر أصحاب الكهف
                                                 

 ).٨/٤٧٦(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )1(

 ).٣/٢٠٧(الشنقيطي ): أضواء البيان: ( انظر )2(

 ).٤/٢٩٠(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )3(

 ).٦٠٠(، ص)٣٢٧٠( إبليس وجنوده، رقم الحديث صفة: بدء الخلق، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة، كتاب )4(

 ).٢٤(ابن عثيمين ): تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف: ( انظر )5(
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همـا حزبـان مـن المـؤمنين : الفتية، وقيل هما حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكـافرون، وقيـل
  .)١( ن أصحاب الكهف، اختلفوا في مدة لبثهم، إلى غير ذلك من األقوالفي زم

��©���m��®��¬��«��ª: -تعالى-قوله �̈��§¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢l)١٣: الكهف.(  
  .بعد أن صور لنا القرآن الكريم مشهد أصحاب الكهف بصورة إجمالية، فهاهو يشرع في تفصيلها

 قـذف اهللا فـي قلـوبهم يثي الـسن، فـذكر أنهـم فتيـه مـن الـشباب حـد لنـا قـصتهم هنـا بالتفـصيل،-تعالى-فقد ذكر اهللا
 وزادهم هدى، فدل تعالى في هذه اآلية الكريمة أن الشباب أقبل للدين والحق من الشيوخ، وهذا مـا حـدث ،اإليمان

 ، وأمــا الــشيوخ مــن قــريش، تمترســواا ولرســوله شــبابً -تعــالى-فــي مكــة؛ إذ كــان أكثــر المــستجيبين هللا-�-مــع النبــي
، اعترفـــوا هللا ا مـــنهم، وهكـــذا أخبـــر تعـــالى عـــن أصـــحاب الكهـــف أنهـــم كـــانوا فتياًنـــالً حـــول عقيـــدتهم الفاســـدة إال قلـــي

- وُتقـى، بـدليل قولـهاً  يزيد صاحب اإليمان إيمان-تعالى-بالوحدانية، فزادهم هدى، وهذا من صميم العقيدة أن اهللا
���m: تعــــــــالى �̀ �_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�����e��d��c��b��a�����e��d��c��b��a�����e��d��c��b��a�����e��d��c��b��al 

  .)٢()١٢٤: التوبة(
  .)٣(" مكنونات محاسنهم بأن ثبتناهم على الدين، وأظهرنا لهm��®��¬���®��¬���®��¬���®��¬�l: " قال أبو السعود

���m��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹: -تعـــــــــالى-قولـــــــــه �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°
��Ä��Ä��Ä��Äl )ضدهم، ومخالفة التيار بحاجة إلى تثبيت ثبتناها وقويناها باإليمان؛ ألن قومهم على : ، أي)١٤: الكهف

 ال سيما أنهم أحداث األسنان، فهم قابلون للتأثير والتغيير؛ ولكن اهللا ربط على قلوبهم فثبتهم، ،)٤(من الرب الكريم
 اً وهـــذا دليـــل علـــى أن المـــؤمن عنـــد حـــدوث الفـــتن واالبـــتالءات بحاجـــة إلـــى تثبيـــت مـــن اهللا، وٕان كـــان قلبـــه مفعمـــ

������m: -تعـالى-باط على القلوب يجعلها ثابتة راسخة، مطمئنة إلى ما عرفت من الحـق، قولـهوالر ، باإليمان �́ �³�� �́�³�� �́�³�� �́�³
��µ��µ��µ��µlتعـالى- والقيام حركة تدل علـى العـزم والثبـات والهمـة، قولـه- :m������¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ

¿��¾��½¿��¾��½¿��¾��½¿��¾��½��������l)١٤: الكهف(.  
  
  
  

                                                 

 ).٣/٢٠٨( أضواء البيان  )1(

 ).٥/١٤٠(ابن كثير ): تفسير القرآن العظيم: (انظر  )2(

 ).٤/٢٤٢ (العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد   )3(

 ).٢٦(ابن عثيمين ): ر القرآن الكريم، سورة الكهفتفسي: (انظر )4(
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  :اختلف المفسرون في هذا القيام على أقوال
، إن اإنـي ألجـد فـي نفـسي شـيئً : اء المدينة من غير ميعاد، فقـال رجـل مـنهم هـو أكبـر القـومتمعوا ور إنهم اج: فقيل

��m������¹ ا، فقــاموا جميًعــ كــذلك نجــد فــي أنفــسنااونحــن أيــضً : ربــي رّب الــسموات واألرض، فقــالوا �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ
¿��¾��½��¼��»���º¿��¾��½��¼��»���º¿��¾��½��¼��»���º¿��¾��½��¼��»���º��������l.  

إلــى عبــادة الطواغيــت، فثبــت اهللا هــؤالء دقيــانوس، وكــان يــدعوا النــاس : أنــه كــان لهــم ملــك جبــار يقــال لــه: وقيــل
���m������¾��½��¼��»���º��¹الفتيـــة، وعـــصمهم مـــن الـــسقوط فـــي الغوايـــة، فقـــاموا بـــين يديـــه �̧�¶��µ��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ

¿¿¿¿l.  
 آخـر غيـر اهللا الـن نعبـد معبـودً : أي ������������m¿��¾��½��¼��»�¿��¾��½��¼��»�¿��¾��½��¼��»�¿��¾��½��¼��»���������lإنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم: وقال عطاء

  .)١(الً  وال استقالاال اشتراكً 
الـــذي يـــراه الباحـــث أن هـــذه األقـــوال  جميعهـــا محتملـــة؛ إذ ال تعـــارض بينهـــا، فجميعهـــا تتـــضمن معنـــى النهـــوض و 

  .بالحق، وتحمل تبعاته
القــسم الــذي (و)قــد(و) الــالم: (وهــذه الجملــة مؤكــده بــثالث مؤكــدات، وهــي "�m ��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Ál:- تعــالى-قولــه

 بالكفر، الً  وموغالً  مائالً قو :  أيm Ä��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��ÁÄ��Ã��Â��Ál سواه الو دعونا إلهً :  أيmÃ�Ã�Ã�Ã��l: ، وقوله) الالمعليهدلت 
  .)٢(" لقالوا هذا القول المائل الموغل بالكفر والعياذ باهللااوصدقوا، لو أنهم دعوا غير اهللا إلهً 

�m��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ: -تعــالى-قولــه
Ù��ØÙ��ØÙ��ØÙ��Øl )١٥: الكهف.(  

الخــالص هللا، أعلنــوا بــراءتهم مــن كــل االعتقــادات الــشركية الفاســدة؛ ألن طريــق االعتقــاد بعــد أن أعلنــوا توحيــدهم 
�����m��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Óالــصحيح البــد لــه مــن دليــل قــوي يــستند إليــه، وٕاال فهــو الكــذب واالفتــراء علــى اهللا

ÙÙÙÙlن؛ ي واختالف المنهجـن،ي، فهؤالء الفتيه أنار اهللا بصيرتهم، فعرفوا الحق من الباطل، فبان لهم تباين الطريق
إذ ال سبيل لاللتقاء، وال المشاركة، فقرروا الفرار بدينهم؛ ألنهم ليسوا رسل وال أنبياء ليتحملوا أعبـاء ونتـائج الـدعوة 
والمواجهة، وٕانما هم فتية تبين لهم الحق وسط ظالم من الكفر والشرك، وهم ال ِقَبل لهم به حتى يصدحوا بالحق، 

  .)٣(فرار بالعقيدة، فاختاروا الكهف على زخارف الدنيا الفانيةفال سبيل لهم إال ال

                                                 

 ).٤/٣٧٣(الشوكاني ): فتح القدير(و ) ١٠/١٧٩(الرازي ): مفاتيح الغيب: (انظر  )1(

 ).٢٨(ابن عثيمين : تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف )2(

 ).٥/٥٥(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )3(
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�m��R��Q��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A: -تعــــــالى-قولــــــه
���S���S���S���Sl )فـارقتموهم بأديـانكم فـي عبـادتهم غيـر اهللا، وفـارقتموهم بأبـدانكم : أي، )١٦: الكهفm��J���I���H��G���J���I���H��G���J���I���H��G���J���I���H��G�

�N��M��L��K�N��M��L��K�N��M��L��K�N��M��L��Klتركم من قومكم  أي يرحمكم ويس�����mR��Q��P��OR��Q��P��OR��Q��P��OR��Q��P��O�������S���S���S���Sl�������� ًترتفقون اأي ما أنتم فيه، أمر 
- النبيفيه، فحينئٍذ هربوا  بدينهم إلى الكهف، فآووا إليه، وفقدهم الملك، فعمى اهللا أبصارهم عنهم، كما حدث مع 

  . وصاحبه الصديق حين لجأ إلى الغار وعمى اهللا المشركين عنهما، فلم يهتدوا إليهما -�
ؤالء الفتية اعتزلوا قومهم، وهجروا ديارهم، وفارقوا أهلهم، وتجردوا من الدنيا الفانيـة، وانتقلـوا مـن العـيش الرغيـد، فه

، تنتـــشر فيـــه اً ، وســـيعاً إلـــى الكهـــف الخـــشن الـــشديد؛ لكـــن الكهـــف الـــضيق اتـــسع برحمـــه اهللا، فأصـــبح فـــسيح رحيبـــ
ورفقها، فهكذا اإليمان يفعل بأصحابه، إذ ال قيمة للماديات الرحمة، لتتسع خيوطها وتمتد ظاللها، وتشملهم بلينها 

  .)١(في ظل البعد عن اهللا، ولو أعطي اإلنسان الدنيا بحذافيرها
 هؤالء الفتية من الغواية بعد محاوالت قومهم إيقاعهم فيها، ليظهـر لكـل -تعالى-ومن هنا يتبين لنا كيف نجى اهللا

 سـبيل دينـه بالغـالي والنفـيس؛ لـذلك اسـتحق هـؤالء الفتيـة أن يـربط عاقل أن صاحب اإليمـان الـصادق يـضحي فـي
  . لكل الشباب إلى يوم القيامةا على قلوبهم، وأن يزيدهم هدى، وأن يصبحوا نبراسً -تعالى-اهللا
  

  .صاحب صاحب الجنتين: المطلب السابع
لــِنَعم، فــي نــسيان واضــٍح ألصــحاب اإليمــان عنــدما يواجهــون مــن يغتــر بالمــال وا-تعــالى-هــذا النمــوذج ضــربه اهللا

الكـافر مـن الـنعم والـذي  تن بمـا أعطـى اهللا الرجـل تـللُمـْنِعم المتفـضل، فـصاحب صـاحب الجنتـين لـم ينخـدع ولـم يف
تحدثنا عنه ضـمن النمـاذج التـي سـقطت فـي الغوايـة، بـل علـم هـذا الرجـل ِعْلـَم اليقـين أن عطـاء اهللا للرجـل الكـافر 

�m...����w��v�����u��t��s��r���q����w��v�����u��t��s��r���q����w��v�����u��t��s��r���q����w��v�����u��t��s��r���q:--� لسان سيدنا سليمانعلى -تعالى-لهإنما هو فتنة وابتالء، كما في قو 
����¦����¥��¤��£���¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����¦����¥��¤��£���¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����¦����¥��¤��£���¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����¦����¥��¤��£���¢��¡���~�������}��|��{�����z��yxl) بــل الــصاحب المــؤمن الرجــل الكــافر بكــل ، فقا)٤٠:النمــل

ئ، بـل أظهـر ثبات وبكل قوة، في إشارة  واضـحة إلـى تـساوي القـوتين، الحـق والباطـل، فلـم ينـزوي الحـق ولـم يختبـ
  .قوة اعتزازه وصلته باهللا

���m���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a: -تعالى- قال �̀����_��� �̂�]����\��[���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��� �̂�]����\��[���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��� �̂�]����\��[���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��� �̂�]����\��[l )٣٧: الكهف(.  

 وأن الساعة اا اغتر الرجل الكافر بما أعطاه اهللا في الدنيا من ِنَعْم وخيرات، واّدعى أن هذا النعيم لن يفنى أبدً لم ،
  كون له أفضل منها، انبرى له الصاحب المؤمن بكل قوة قامت سيولئنلن تقوم، 

                                                 

 ).٥/٥٥(ب سيد قط): في ظالل القرآن: (انظر)1(
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واعتــزاز بالــدين لينكــر عليــه بطــره وكبــره، ليوجــه إلــى األدب الواجــب مــع المــنعم، وينــذره عاقبــة أمــره، فلقــد استــشعر 
  .)١(الصاحب المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال، وأن ما عند اهللا خيٌر وأبقى

  �m��d��c��b��a��`��d��c��b��a��`��d��c��b��a��`��d��c��b��a��`���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��el: -تعالى- قوله
�m له، اخلق أصلك؛ ألن خلق أصله سبب في خلقه، فكان خلقه خلقً :  أيm��d��c��b���d��c��b���d��c��b���d��c��b�l: " قال الزمخشري

iiii�lلك إنـسانً : أي�لك وكمألنعمـه، لـشكه فـي البعـث كمـا ا بـاهللا جاحـدً ا مبلـغ الرجـال، جعلـه كـافرً ا بالًغـا ذكـرً اعد 
  .)٢(ا كافرً -�-يكون المكذب بالرسول

د أن بين الصاحب المؤمن للرجل الكافر أصل خلقه، أعلن موقفـه بكـل وضـوح وشـجاعة وفخـر واعتـزاز، بقـول بع
 ).٣٨: الكهف(�ms���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��ll: اهللا على لسانه

 -تعـالى-؛ فإني لست بكافٍر، بل معتـرف هللاالً  سواك رجمكنت يا هذا تنكر خالقك الذي خلقك من تراب ثإن : أي
 .)٣(لوهيته، وال في أسمائه وصفاتهأ ال في ربوبيته، وال في ا والعبادة، وال أشرك معه أحدً بالطاعة

�m��}��|��{��z��y��x��w������v��u��}��|��{��z��y��x��w������v��u��}��|��{��z��y��x��w������v��u��}��|��{��z��y��x��w������v��u: ثم يرشده ويوجهه إلى ما كان األولى أن يـسلكه عنـد دخـول جنتـه فقـال

��h��g��f��e���d��c��b��a �̀�_��~��h��g��f��e���d��c��b��a �̀�_��~��h��g��f��e���d��c��b��a �̀�_��~��h��g��f��e���d��c��b��a �̀�_��~l) حــين دخلــت حــديقتك و :  أي)٣٩: الكهــف بــستانك، وُأعجبــت بمــا فهــال
هذا من فـضل اهللا، إذ لـواله لمـا كـان، فمـا شـاء اهللا كـان ومـا لـم يـشأ لـم : في داخلها من أشجار ثمار وزروع، قلت

�m�����̀يكن �_��~��}�̀�_��~��}�̀�_��~��}�̀�_��~��}�lبكثرة ما أعطاك اهللا: قال المؤمن للكافر:  أي ٤(إن كنت تغتر وتعتز علي(.  
ــ، ، وال يكــون إال مــا شــاء اهللااهللا ملــك ونعمــة إال بــال يقــوى أحــد علــى مــا فــي يــده مــن: " قــال الزجــاج ا علمــه  ثــم لم

�m ��g��f��e���d��c��b��g��f��e���d��c��b��g��f��e���d��c��b��g��f��e���d��c��b: علـــى افتخـــاره بالمـــال والنفـــر فقـــالاإليمـــان وتفـــويض األمـــور إلـــى اهللا ســـبحانه أجابـــه

hhhh�l")٥(.  
اس، وخاصــة  للخيــر، يحــب الهدايـة لجميــع النــاوفـي هــذه اآليــة الكريمـة توجيــٌه لكــل مـؤمن صــادق أن يكــون مفتاًحـ

  .للعصاة منهم
فها هو الرجل المؤمن يدل صاحبه على مفتـاح الـسعادة والخيـر الـذي يزيـده مـن خيـر الـدنيا زيـادًة علـى مـا أعطـاه 

�m�̀:  الدنيا، أن تقولياهللا، فمفتاح زيادة الخير والنعم ف �_��~��}��|��{��z�̀�_��~��}��|��{��z�̀�_��~��}��|��{��z�̀�_��~��}��|��{��zl)١(.  
                                                 

 ).٥/٦٤(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )1(

 ).٢/٧٢٢( الكشاف  )2(

  ).٨/٥١٨(محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر  )3(
 ).٢/١٧٧(الصابوني ): صفوة التفاسير: ( انظر )4(

  ).٤/٣٩٢(الشوكاني : فتح القدير  )5(
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��m�v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��{��z��y��x���w���{��z��y��x���w���{��z��y��x���w���{��z��y��x���w: -تعالى-قوله

�¢��¡�����~��}��|�¢��¡�����~��}��|�¢��¡�����~��}��|�¢��¡�����~��}��|l)فـــي اآلخـــرة:  أي)٤١ – ٤٠: الكهـــف����m��u��t��s��r��q���u��t��s��r��q���u��t��s��r��q���u��t��s��r��q�lعلـــى : أي
قــال ابــن عبــاس، والــضحاك، وقتــادة، ومالــك عــن  "����m��u��t��s���u��t��s���u��t��s���u��t��s�lجنتــك التــي ظننــت أنهــا لــن تفنــى أبــدا

  .)٢(" من السماءاأي عذابً : الزهري
 الـسياق مـن مـشهد النمـاء واالزدهـار إلـى مـشهد الخـراب والـدمار، ثم يسدل الستار على جنتي الرجل الكافر لينقلنـا

���°���m: ومن هيئة البطر والُعجب إلى هيئة الندم، قـال تعـالى �̄�®��¬��«��ª��©��������� �̈ �§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��������� �̈ �§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��������� �̈ �§��¦��¥��¤��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��������� �̈ �§��¦��¥��¤

�����Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�����Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�����Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�����Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�����¶��µ���´��³��²��±�l   )فهذا ما ) ٤٣  –  ٤٢:  الكهف 
 الــصاحب المــؤمن لــصاحبه الكــافر الجاحــد للمــنعم والجاحــد لنعمــه، الــذي ســقط فــي الغوايــة وينجــوا هــو منهــا توقعـه

  .لعلمه أن هذا المال إنما هو ابتالء وفتنة من اهللا
وهذه القصة تضمنت أنه ال ينبغي ألحٍد أن يـركن إلـى الحيـاة الـدنيا، وال يغتـر بهـا، وال يثـق بهـا، : " قال ابن كثير

ل طاعة اهللا والتوكل عليه في كل حال نصب عينية، وليكن بمـا فـي يـد اهللا أوثـق منـه بمـا فـي يـده، وفيهـا بل يجع
 على طاعة اهللا واإلنفاق في سبيله، ُعذَب به، وربما ُسلَب منه؛ معاملـة لـه بنقـيض قـصده، وفيهـا اأن من قدم شيئً 

بــاٌل ودمــاٌر علــى مــن رد النــصيحة الــصحيحة، وفيهــا أن أن الواجــب قبــول نــصيحة األخ الُمــشفق، وأن مخالفتــه و 
  .)٣(..."الندامة ال تنفع إذا حان القدر، ونفذ األمر الحتم، واهللا المستعان

  
  .أصحاب األخدود:  الثامنمطلبال

 قيـل يحدثنا عنه القرآن الكـريم وتفـصله لنـا الـسنة النبويـة لفئـة مـن المـؤمنين الـسابقين علـى اإلسـالم، وهذا النموذج
إنهــم مــن النــصارى الموحــدين، ابتلــوا بأعــداء لهــم طغــاة، أجبــروهم علــى تــركهم لعقيــدتهم، فــأبوا وتمنعــوا بعقيــدتهم، 

ــ ، علــى مــرأى ومــسمع مــن افحفــر لهــم الطغــاة األخاديــد فــي األرض، وأوقــدوا فيــه النــار، وأنزلــوهم فيهــا فمــاتوا حرًق
����m��g��f��e��d��c�������b��a: -تعـــالى- قـــال اهللا،)٤(الجمـــوع التـــي حـــشدوها لمـــشاهدة الجريمـــة �̀�_��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_l 

  ).٨: البروج(

                                                                                                                                                                  

 ).٥٤١٣(يخ الشعراوي الش): تفسير الشعراوي: (نظر  )1(

 ).٥/١٥٩(ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم )2(

 ).٢/٥٧٧ (البداية والنهاية )3(

 ).٧/٥٠٠(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر )4(
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فهذه الفئة المؤمنة التي ذاقت طعم اإليمان وحالوته، لم تفرط في دينها، حتى وٕان تعرضت ألبشع طريقة 
  .في القتل؛ ألنها علمت أن الدنيا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة فنجت من الغواية وفازت بالسعادة

��_���m: -الىتع-قال اهللا �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O��N����M��L��K��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O��N����M��L��K��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O��N����M��L��K��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O��N����M��L��K

��w���v��u��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a���`��w���v��u��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a���`��w���v��u��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a���`��w���v��u��t��s��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a���`

������b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x������b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x������b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x������b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��xl)١٠ – ٤: البروج(.  
 الفاتنين ملعونون وخاسرون في الدنيا واآلخرة، وسوف يكون مـصيرهم  أن هؤالء الظلمة-تعالى-يبين اهللا

هم علــى حفــر األخاديــد وٕاشــعال ئنــار جهــنم والتحريــق فيهــا إن لــم يموتــوا علــى توبــة صــادقة ونــدم شــديد جــراء تجــر 
ا عليهمـــالنيـــران فيهـــا وٕالقـــاء المـــؤمنين الموحـــدين، والفتـــرة التـــي كـــان فيهـــا هـــذا الحـــدث الجلـــل بـــين عيـــسى ومحمـــد 

 .)١(السالم
 والمعنى متقـارب،االحديث عن نجاتهم من الغواية واختيارهم للسعادة بعد استشهادهم حرقً  في يات الروا تعددتوقد

كان ملك (:  قال-�-رسول اهللاوقد اخترت رواية اإلمام مسلم عن صهيب رضي اهللا عنه أن  في كل الروايات، 
إني قد كبرت فابعث إلى غالما أعلمه السحر، فبعث إليـه : لملك، فلما كبر قال لر قبلكم، وكان له ساح كانفيمن

 ر غالمــا يعلمــه، فكــان فــي طريقــه إذا ســلك، راهــب، فقعــد إليــه وســمع كالمــه، فأعجبــه، فكــان إذا أتــى الــساحر مــ
حبــسني : إذا خــشيت الــساحر فقــل: بالراهــب وقعــد إليــه، فــإذا أتــى الــساحر ضــربه، فــشكا ذلــك إلــى الراهــب، فقــال

فبينمــا هــو كــذلك إذ أتــى علــى دابــة عظيمــة قــد حبــست النــاس، . حبــسني الــساحر: ٕاذا خــشيت أهلــك فقــل و .أهلــي
اللهــم إن كـان أمــر الراهـب أحــب إليـك مــن : اليـوم أعلــم الـساحر أفــضل أم الراهـب أفــضل؟ فأخـذ حجــرا فقـال: فقـال

ى الراهــب فــأخبره فقــال لــه فــأت. أمــر الــساحر فاقتــل هــذه الدابــة، حتــى يمــضي النــاس، فرماهــا فقتلهــا ومــضى النــاس
 ،أي بنــي، أنــت اليــوم أفــضل منــي، قــد بلــغ مــن أمــرك مــا أرى، وٕانــك ســتبتلى، فــإن ابتليــت فــال تــدل علــي: الراهــب

 فــسمع جلــيس للملــك كــان قــد عمــى، فأتــاه ،وكــان الغــالم يبــرئ األكمــه واألبــرص، ويــداوي النــاس مــن ســائر األدواء
يشفي اهللا، فإن أنت آمنـت  إني ال أشفى أحدا، إنما: فقال.  أنت شفيتنيما ها هنا لك أجمع إن: بهدايا كثيرة فقال

مــن رد :  فــأتى الملــك فجلــس إليــه كمــا كــان يجلــس، فقــال لــه الملــك،بــاهللا دعــوت اهللا فــشفاك؟ فــآمن بــاهللا فــشفاه اهللا
 الغـالم،  فأخـذه فلـم يـزل يعذبـه حتـى دل علـى،ربي وربك اهللا: ولك رب غيري؟ قال:  قال،عليك بصرك؟ قال ربي

أنـا ال : قـال! أقد بلغ من سحرك ما تبـرئ األكمـه واألبـرص، وتفعـل وتفعـل؟! أي بني: فجئ بالغالم فقال له الملك
أرجــع عــن :  فأخــذه فلــم يــزل يعذبــه حتــى دل علــى الراهــب، فجــئ بالراهــب، فقيــل لــه،أشــفى أحــدا، إنمــا يــشفى اهللا

:  ثم جئ بجليس الملـك فقيـل لـه،ه فشقه حتى وقع شقاه فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأس،دينك

                                                 

 ).١٩/٢٢٧(القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن: ( انظر )1(
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أرجـع : ثـم جـئ بـالغالم فقيـل لـه. ارجع عن دينك، فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسـه، فـشقه بـه حتـى وقـع شـقاه
اذهبوا بـه إلـى جبـل كـذا وكـذا، فاصـعدوا بـه الجبـل، فـإذا بلغـتم : عن دينك، فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال

اللهـم اكفنـيهم بمـا شـئت، فرجـف بهـم : جع عن دينه وٕاال فاطرحوه، فـذهبوا بـه فـصعدوا بـه الجبـل فقـالذروته فإن ر 
 فدفعـه إلـى نفـر مـن ،كفانيهم اهللا: ما فعل أصحابك؟ قال: وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك. الجبل، فسقطوا

: ع عن دينه وٕاال فاقذفوه، فـذهبوا بـه فقـال، فتوسطوا به البحر، فإن رجراذهبوا به فاحملوه في قرقو : قالأصحابه ف
مـا فعـل أصـحابك؟ : وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملـك. اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا

تجمـع النـاس فــي : ومـا هـو؟ قـال:  قـال،إنـك لـست بقـاتلي حتـى تفعـل مـا آمـرك بـه: فقـال للملـك. كفـانيهم اهللا: قـال
باسم اهللا رب : لبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قلصعيد واحد، وتص

 فجمـع النـاس فـي صـعيد واحـد، وصـلبه علـى جـذع، ثـم أخـذ سـهما ،الغالم، ثم ارمني، فإنك إذا فعلـت ذلـك قتلتنـي
 السهم في صـدغه، فوضـع باسم اهللا رب الغالم، ثم رماه فوقع: من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال

! الغــالم آمنــا بــرب! آمنــا بـرب الغــالم! آمنـا بــرب الغــالم: يـده فــي صــدغه، فــي موضـع الــسهم، فمــات، فقــال النــاس
أرأيــت مــا كنــت، تحــذر؟ قــد واهللا نــزل بــك حــذرك، قــد آمــن النــاس، فــأمر باألخــدود فــي أفــواه : فــأتى الملــك فقيــل لــه

 ففعلـوا، حتـى جـاءت ،أو قيل له أقـتحم،  يرجع عن دينه فأحموه فيهامن لم: السكك، فحدت، وأضرم النيران، وقال
   .)١()يا أمة اصبري فإنك على الحق: امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال، لها الغالم

:  وقيل، تعالى- من رحمة اهللاباإلبعاددعاء على هؤالء الكفار " )٤: البروج(�m������M��L��K������M��L��K������M��L��K������M��L��Kl: -تعالى-وقوله
هو إخبار عن أولئك الظالمين، فإنه :  وقيل،تلوا بالنار فصبروا عن قتل أولئك المؤمنين، أي إنهم قُ اإلخبارعناه م

روى أن اهللا قــبض أرواح الــذين ألقــوا فــي األخــدود قبــل أن يــصلوا إلــى النــار، وخرجــت نــار مــن األخــدود فأحرقــت 
  .)٢("الذين هم عليها قعود

ن الغـضب والنقمـة علـى هـؤالء القـوم  لبـشاعة مـا اقترفـوه مـن ذنـب الـذي وتبدأ اإلشـارة إلـى الحـادث بـإعال
يثيــر غــضب الحلــيم، فاســتحقوا الغــضب واللعنــة فــي الحالــة التــي كــانوا عليهــا وهــم يرتكبــون تلــك الجريمــة، فــالقرآن 

- ٥:  البروج( ����������m�����]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O�����]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O�����]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O�����]��\��[��Z��Y��X��W���V���U��������T��S��R����Q��P���O�l اقترفوه وكأنه رأي العين مايصور

اآلخـــر، فهـــم  ويلقـــون بـــالمؤمنين فيهـــا واحـــد تلـــو ، وهـــذا تعبيـــر يـــصور موقـــف المجـــرمين وهـــم يوقـــدون النيـــران،)٧
يشاهدون عملية التعذيب، وفعل النار في األجساد في لذة وسعار، وهذا دليل على أن القوم غالظ القلوب، تمكـن 

 علـــى أن المـــؤمنين كـــانوا أشـــد صـــالبة فـــي ا ودليـــل أيـــضً الكفـــر والباطـــل مـــنهم وتجـــردوا مـــن اإلنـــسانية والرحمـــة،
                                                 

، )٣٠٠٥(خدود والساحر والراهب والغالم، رقم الحديث قصة أصحاب األ: الزهد، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب )1(
 ).١١٤٥(ص 

 ).١٩/٢٩٤(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن )2(
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، )١(عقيدتهم، وٕاصرارهم على إيمانهم الذي تعالى على العذابات والفتن، بل وانتصر على النار وعلى الحيـاة ذاتهـا
����m��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a:- تعـــــــالى-قولـــــــه �̀�_��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_��r�����q��p��o��nm��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c�������b��a��� �̀�_

ssssl )الحميــد، الغالــب الــذي ال ُيغلــبومــا كــان لهــم عنــدهم ذنــب إال إيمــانهم بــاهللا العزيــز : يأ ،)٩ – ٨: البــروج ،
المحمــود فــي كــل حــال، وهــو مالــك الــسموات واألرض وٕاليــة األمــر كلــه، ومــن كــان بهــذه الــصفات فهــو حقيقــة بــأن 

د، واهللا شاهد  الطغـاة مـن اقتـراف جـريمتهم أي أن اهللا لـو شـاء لمنـع : ما فعلوا، وأشـار بقولـه العزيـزبيؤمن به ويوح
إلى أن المعتبـر عنـده سـبحانه بالعواقـب، فهـو وٕان أمهـل فهـو لـن يهمـل، وأنـه سـيجازي :  بها، والحميدمبل وٕاحراقه

ثم هو الشهيد  " ،)٩: البروج(m...��s��r�����q��p��o��s��r�����q��p��o��s��r�����q��p��o��s��r�����q��p��ol: تعالى ، وتختم اآلية بقوله)٢(المؤمنين، ويعاقب المجرمين
 ،، وتهـدد العتـاة المتجبـرين وهذه لمسة تطمئن قلوب المـؤمنين..ن وأصحاب األخدودعلى ما كان من أمر المؤمني

����m: تعالى ، قوله)٣("ا وكفى باهللا شهيدً ،افاهللا كان شهيدً  �̀�_��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u

����b��a����b��a����b��a����b��al)١٠: البروج(.  
العمل، لكن الفارق بين الحريقين أن حريق ، فالجزاء من جنس ايبين تعالى أن عقوبة هؤالء المجرمين بالنار أيضً 

  .)٤(الدنيا يوقدها الخلق وحريق اآلخرة قد أوقدها الخالق، كما أن حريق الدنيا لحظات وأن حريق اآلخرة أبد اآلباد
 لهــم فــي حيــاتهم، ويــصبروا علــى مــا يالقــون مــن ا للمــؤمنين ليكــون لهــم نبراًســ-تعــالى-وهــذا النمــوذج يــضربه اهللا

دعوتــه، الــذين رســخ اإليمــان فــي قلــوبهم، فتعــاَلوا علــى الغوايــة بات، وليتأســوا بهــذا الغــالم وبمــن آمــن األذى والمــشق
وعلـى الفــتن بـل علــى الـدنيا بأســرها، فهـم كــسحرة فرعـون، الــذين اسـتعلى اإليمــان فـي قلــوبهم، بـل المــست بــشاشته 

��°���m  : - تعالى- شغاف قلوبهم، قال �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢�°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¶���µ�� �́�³��²±����¶���µ�� �́�³��²±����¶���µ�� �́�³��²±����¶���µ�� �́�³��²±��
������¸������¸������¸������¸l )٧٢: طه(.  

الذين صبروا على المحن واالبتالءات كعمار وأمـه سـمية  -�- ألصحاب النبي ا عمليً اوقد كان هذا النموذج درسً 
وبــالل وخبيــب وخبــاب، وغيــرهم، فهــم علمــوا أن هــذا هــو درب األنبيــاء واألصــفياء، فــالطريق إلــى الجنــة محفــوف 

  . كل ذلك يزول مع أول غمسه في الجنةبالمخاطر واألشواك، لكن
  
  

                                                 

 ).٣٠/١٥٩(وهبة الزحيلي ): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج(و ) ٨/١(سيد قطب ): في ظالل القرآن(: انظر)  1(

 ).٣٠/١٥٩(وهبة الزحيلي ):  والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة(:  انظر )2(
 ).٨/٢(سيد قطب : في ظالل القرآن  )3(

 ".بتصرف) " ٨/٣: (المرجع السابق  )4(
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  : الخالصة
 ياتـه كـل إمكانرُ  ُيًسخ أن يكون الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، فالباطلُ -تعالى-اقتضت حكمة اهللالقد 

ة  وقـوًة؛ لكـن أصـحاب الحـق وٕان رأوا قـو اووسائله في سبيل إيقـاع المـؤمنين فـي الغوايـة، وضـمهم إليـه ليزيـد انتفاًشـ
الباطل وسحره لعيونهم، بكثرته وقوته، إال أنهم علموا حقيقته، وزيفه، فلم تضرب أيديهم، ولم تزغ أبصارهم، فآثروا 

 الباحـــث بـــذكر هـــذه ىســـتقرار اإليمـــان فـــي قلـــوبهم، واكتفـــاالنـــضمام إلـــى قوافـــل النـــاجين، وهـــذه نتيجـــة واضـــحة ال
 لكـل الـسالكين لـدرب اإليمـان، فيتمترسـوا خلـف إيمـانهم اًسـ، لتـصبح نبرابغيرهـاالنماذج، مـع أن القـرآن الكـريم ملـئ 

  .   ليحظوا بسعادة الدارين
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  الفصل الرابع
  منهاوالوقاية نتائج الغواية وسبل النجاة 

    -:ويشتمل على مبحثين .
  نتائج الغواية : املبحث األول

  -: مطالبستةوفية 
  .الكفر: المطلب األول
  .ليهم ولعنهم غضب اهللا ع: المطلب الثاني
  .الندمالخسران و : المطلب الثالث
  .اآلخرةفي  العذاب األليم :المطلب الرابع

  .الحشر مع الشياطين  :المطلب الخامس
  .الهداية إلي السعير :  المطلب السادس

  
  .  من الغوايةسبل النجاة والوقاية :املبحث الثاني

  -:وفية ثمانية مطالب
  . إخالص العبادة هللا: المطلب األول
  .التوبة:المطلب الثاني
  .المداومة علي ذكر اهللا :  المطلب الثالث
  . التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم االستغفار و: المطلب الرابع

  .كثرة السجود هللا تعالي : المطلب الخامس
  .الحياء والحشمة : المطلب السادس

   .الزواج: المطلب السابع
  . على اهللالتوكل:المطلب الثامن

  .التربية اإليمانية المتكاملة: لب التاسعالمط
   .لدعاءا :المطلب العاشر
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  نتائج الغواية : املبحث األول

  -: مطالبستةوفية 
  .الكفر: المطلب األول
  .غضب اهللا عليهم ولعنهم : المطلب الثاني
  .الندم و الخسران :المطلب الثالث
  .اآلخرةالعذاب األليم في  :المطلب الرابع

  . الحشر مع الشياطين :المطلب الخامس
  .الهداية إلي السعير :  المطلب السادس
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  .الكفر: المطلب األول
إن الـــشيطان يـــسعى مـــن خـــالل إيقـــاع النـــاس فـــي الغوايـــة؛ بإضـــاللهم، وٕايقـــاعهم فـــي المعاصـــي والمنكـــرات، إلـــى 

مـادي فـي الغوايـة واإلصـرار عليهـا، الوصول بهم على النتيجة الحتمية المترتبة علـى غـوايتهم وهـي الكفـر؛ ألن الت
توصل اإلنسان إلى الكفر، وهذا الذي يسعى إلية الـشيطان عبـر جميـع أسـاليبه ووسـائله، ألن هـذه النتيجـة يترتـب 

: - تعـالى-عليها الهدف األسمى الذي يسعى الشيطان لتحقيقه وهو دخول النار، وهذا ما بينه القرآن الكـريم، قـال
�m��ed���c��ba�� �̀�_��ed���c��ba�� �̀�_��ed���c��ba�� �̀�_��ed���c��ba�� �̀�_l��k��j����i��h��g��fl��k��j����i��h��g��fl��k��j����i��h��g��fl��k��j����i��h��g��fl )٦: فاطر(.  

  . )١(فهذه غايته ومقصوده من الغواية أن يوقع أتباعه في جهنم وبئس المصير
لذا فقد حذر سبحانه وتعالى عباده في العديد من مواضـع القـرآن الكـريم مـن الوقـوع فـي َشـَرِك الـشيطان بـل كـشف 

�m���}��|��{��z���}��|��{��z���}��|��{��z���}��|��{��z: -تعــالى- وذلــك فــي قولــهلنــا خططــه التــي ســعي مــن خاللهــا إليقــاع النــاس فــي الغوايــة،
��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀����������_��~��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀����������_��~��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀����������_��~��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e��d��c��b��a�� �̀����������_��~

��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��u��y��x��w��v��ul )٢٧: األعراف(.  
فوقــوع اإلنــسان فــي الغوايــة، يحــتم عليــة الوصــول إلــى النتيجــة التــي يريــدها الــشيطان وهــي الكفــر   

وجل -باهللا فـي الغوايـة وكيـف أوصـلهم وهذا ما حدث مـع مـن سـقط ؛ فإذا تحقق هذا الهدف استراح الشيطان، -عز
وجـل - تبـرأ مـنهم الـشيطان، وهـذا مـا بينـه اهللا-تعـالى-الشيطان إلى الكفر حتـى إذا كفـروا بـاهللا فـي قولـه- عز  :�m

��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�����������È��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�����������È��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�����������È��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�����������È��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál )١٦: الحشر(  
، ومثل هؤالء المنافقين الذين وعدوا اليهود بالنْصَرِة -تعالى-فسياق اآلية الكريمة يتحدث عن المنافقين، فيقول اهللا

والمــدد إن ُقوِتُلــوا، وبــالخروج معهــم إن ُأخرجــوا مــن ديــارهم، كمثــل الــشيطان الــذي َغــر اإلنــسان، وّزيــَن لــه الغوايــة، 
اج اإلنــسان إليــه، عــه وكفــر، فلمــا احتــووعــد اإلنــسان بالنــصرة عنــد الحاجــة إليــة، إذا أطاوســهل لــه الوقــوع فيهــا، 

إنـي أخـاف اهللا إن نـصرتك أن يـشركني : وطلب منه النصرة، تبرأ الشيطان منه، وخذله وتركه لمصيره، بل قال له
  . )٢(معك في العذاب

و - اهللاتعبــدمــن بنــي إســرائيل  عابــداً  أن  وقــد ذكــر المفــسرون عز مــدة طويلــة مــن الــزمن، وٕان الــشيطان قــصده -جــل 
ها، فجاءوا بها إلية ئيريد إغوائه، فعمد إلى امرأة فأجنها، فقال إلخوتها، عليكم بهذا العابد؛ فإنه له القدرة على شفا

ح فــداواها، وكانــت عنــده، فبينمــا هــو يومــًا عنــدها إذ أعجبتــه فأتاهــا فحملــت منــه، فأتــاه الــشيطان، فقــال لــه سيفتــض
أن شـــيطانها أخـــذها، أي ماتـــت، فمـــا زال : أمـــرك فاقتلهـــا، فقتلهـــا، وجـــاء إخوتهـــا فـــسألوا عنهـــا، فأجـــابهم الراهـــب

                                                 

  ).١/٦٦٤(السعدي ): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: (انظر) 1(
  ).٨/٢٣٢(أبو السعود ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ( انظر )2(
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الشيطان بهم حتى دلهم على مكان قتلها، وجاءوا للراهب فما زالوا به حتى اعترف بجريمته، وعندما حانت ساعة 
ه، فكان طلبـه أن يـسجد لـه سـجدة واحـدة، فلمـا سـجد قتله، تمثل له الشيطان بالناصح األمين، ليخلصه مما هو في

، فهــذه القــصة موجــودة عنــد أكثــر المفــسرين، ليــست مــن  )١(لــه قــال إنــي بــريء منــك، إنــي أخــاف اهللا رب العــالمين
 الشيطان من اإلنسان عند كفره، فهذه الغايـة التـي يريـد أن يـصل إليهـا ؤأسباب النزول وٕانما على سبيل كيفية تبر 

المتمكنـين و فيتبرأ من اإلنسان في الدنيا واآلخـرة، وقـد حـدثنا القـرآن عـن الجـدال الحاصـل بـين الـشيطان في الدنيا، 
 -تعـالى–في الغواية ممن استحقوا دخـول النـار، فيقولـون للـشيطان أنـت أغويتنـا وزينـت لنـا، فيقـول لهـم، كمـا بـين 

ــــــسانه ــــــى ل ���mj��i��hg���f�����e��d��c��b��a: عل �̀�_��~���}��|j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��m��l��k���m��l��k���m��l��k���m��l��k�
��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n

®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥���¤®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥���¤®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥���¤®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥���¤l )٢٢: إبراهيم.(  
وقــد بــين الباحــث بعــض النمــاذج للــذين أوصــلهم الــشيطان بعــد ســقوطهم فــي الغوايــة إلــى الكفــر، أمثــال ابــن نــوح 

  .عام بن باعوراء وغيرهموزوجته، وقوم لوط، والنمرود، وفرعون، وبل--�
  

  .غضب اهللا عليهم ولعنهم : المطلب الثاني
 وتوجيهـــات أنبيائـــه علـــيهم الـــسالم، فـــاليهود، -تعـــالى-خـــرى للغوايـــة اســـتحقها مـــن خـــالف أوامـــر اهللاوهـــذه نتيجـــة أ

اهللا تعالى، والنصارى وغيرهم ممن كفروا باهللا لم يصلوا إلى هذه النتيجة إال عندما أغواهم الشيطان، فتجرئوا على 
 فـي بيـان تطـاولهم -تعـالى- غوايتهم في القرآن الكريم، قال-تعالى-وعلى كتبه، وعلى أنبيائه ورسله، وقد بين اهللا

علــى الــذات اإللهيــة وتحــايلهم علــى اهللا وعلــى شــريعته، فبغــوايتهم هــذه، وصــلوا إلــى نتيجــة الغــضب اإللهــي واللعــن 
وجل -والطرد من رحمة اهللا جل القرآن الكريم هذا الغضب واللعن في العديد من اآليات، قـال تعـالى، وقد س- عز :

�m....���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½¼���»���º��¹�� �̧��¶��µ��´���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½¼���»���º��¹�� �̧��¶��µ��´���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½¼���»���º��¹�� �̧��¶��µ��´���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½¼���»���º��¹�� �̧��¶��µ��´

���Í��Ì��Ë������Ê��É��ÈÇ���Í��Ì��Ë������Ê��É��ÈÇ���Í��Ì��Ë������Ê��É��ÈÇ���Í��Ì��Ë������Ê��É��ÈÇ�l ) تعالى- ، وقوله) ٦١:  البقرة -   :�m�m�m�m ...��x��w��vu��t��s��r���x��w��vu��t��s��r���x��w��vu��t��s��r���x��w��vu��t��s��r�

�����y�����y�����y�����yllll )تعالى-، وقوله)٩٠: البقرة-:�m��w��v���u�w��v���u�w��v���u�w��v���u��d��c��b�������a��`��_��~��}��|��{��z��y����x���d��c��b�������a��`��_��~��}��|��{��z��y����x���d��c��b�������a��`��_��~��}��|��{��z��y����x���d��c��b�������a��`��_��~��}��|��{��z��y����x�

��x��w�����v��u��ts��������r��q��p��o��n��m�������l��k���j��ih��g��f��e��x��w�����v��u��ts��������r��q��p��o��n��m�������l��k���j��ih��g��f��e��x��w�����v��u��ts��������r��q��p��o��n��m�������l��k���j��ih��g��f��e��x��w�����v��u��ts��������r��q��p��o��n��m�������l��k���j��ih��g��f��e

yyyyl )تعالى-  وقوله،)١١٢: آل عمران- :�m���ed��c��b������a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y���ed��c��b������a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y���ed��c��b������a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y���ed��c��b������a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y

                                                 

تفـسير القـرآن ( و ) ١٨/٣٨(القرطبـي ): الجـامع ألحكـام القـرآن ( و)٢٣/٢٩٧(الطبـري ): جامع البيان في تأويل القـرآن: (انظر) 1(
  ).٨/٧٥(ابن كثير ): العظيم
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����h��g��f����h��g��f����h��g��f����h��g��fl )وقولــــــــه تعــــــــالى، )١٥٢: األعـــــــراف: �m\��[������Z��Y\��[������Z��Y\��[������Z��Y\��[������Z��Y��a�� �̀�_�� �̂�]����a�� �̀�_�� �̂�]����a�� �̀�_�� �̂�]����a�� �̀�_�� �̂�]��
��j��i��h��g��f��ed��c���b��j��i��h��g��f��ed��c���b��j��i��h��g��f��ed��c���b��j��i��h��g��f��ed��c���bl )٧٨: المائدة(� �� �� �� �

والغضب واللعن ليس خاصًا باليهود والنصارى فحسب، بل في كـل مـن سـار علـى ذات الـنهج، وقـد رأينـا 
 باألقوام السابقة الذين سقطوا في الغواية، فالغضب واللعن نتيجـة مـن نتـائج الغوايـة -تعالى-كيف حل غضب اهللا

  . من يخالف المنهج الذي رسمه لنا سبحانه وتعالىتنتظر كل
  

  .الندمالخسران و : المطلب الثالث
؛ ألن -تعــالى-ومــن النتــائج المترتبــة علــى الغوايــة حالــة النــدم التــي تــستولي علــى المعــرض عــن ذكــر اهللا

  :-لى تعا- قيض للمشركين قرناء سوء يالزمونهم طيلة حياتهم، ليزينوا لهم الغواية، قال-تعالى-اهللا
�m�m�m�m���y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b�����y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b�����y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b�����y��xw��v��u��t��s��r��q����p��o��n��������m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��

��{�z��{�z��{�z��{�zllll )٢٥: فصلت(.  
عندما يغفل قلب اإلنسان عن اهللا، أن يجد الـشيطان طريقـه إليـه فيلزمـه ، ويـصبح -تعالى-قد اقتضت حكمة اهللاو 

-، قــال لــسوء وظيفــتهم أن يــصدوا قرنــاءهم عــن ســبيل اهللالــه قــرين ســوء، يوســوس لــه، ويــزين لــه الباطــل، فقرنــاء ا
�m��̀:-تعالى �_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�̀�_��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��Vl� �

( �������������m�h��g���f��e��d��c��b��h��g���f��e��d��c��b��h��g���f��e��d��c��b��h��g���f��e��d��c��b��l:   بينما هم يحسبون أنهم مهتدون، قال تعالى.)٣٦: الزخرف( 

لواضحة، ثم ال يدعه حتى يفيـق  وهذا أسوأ ما يصنعه القرين بقرينه، أن يصده عن السبيل الواحدة ا، )٣٦:الزخرف
ليتبين الحق من الضالل، وٕانما يوهمه أنه سائر في الطريق الصحيحة الصائبة القاصدة، حتى يصطدم بالمصير 

ثــم يبــين ســبحانه وتعــالى مــا يكــون بــين هــذا اإلنــسان ، )١(األلــيم، فــإذا هــو يــرى نفــسه فــي جهــنم وبــئس المــصير 
mmmm���r��q���p���o��n��m��l���k��j��r��q���p���o��n��m��l���k��j��r��q���p���o��n��m��l���k��j��r��q���p���o��n��m��l���k��j: -تعــالى-ن يــوم القيامــة، قــالالكــافر، وبــين قرينــه مــن الــشياطي

t��st��st��st��sllll )عــن حالــة النــدم التــي يعيــشها اإلنــسان الكــافر عنــدما يظفــر بمــن أغــواه ����تعبيــروهــذا ، )٣٨: الزخــرف
أتمنى أن تكـون المـسافة بينـي وبينـك مـن البعـد والمفارقـة، كالمـسافة بـين المـشرق :  وأوقعه في الضالل، فيقول له

المـشرق والمغـرب، وقـد عبــر عنهمـا بالمـشرقين علـى سـبيل التغليـب ألحـدهما علــى : لمغـرب، فـالمراد بالمـشرقين وا
 العديد من اآليات الدالة على تقييض الشياطين للكفار، إلغوائهم وٕاضاللهم، وقد -تعالى-، وقد ساق اهللا)٢(اآلخر

                                                 

  ).٦/٣٥٥( سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر) 1(
 ).١٣/٨١( محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر)  2(
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ليب الشيطان مع الكافرين، ونـسوق بعـضها فـي هـذا بين الباحث العديد منها في الفصل الثاني، ضمن مبحث أسا
، وقـد بـين الباحـث )٨٣: مـريم( �m�m�m�m��|��{����z��y��x��w��v��u��t��|��{����z��y��x��w��v��u��t��|��{����z��y��x��w��v��u��t��|��{����z��y��x��w��v��u��tllll: -تعالى-المطلب للتوضيح، قوله

��m�m�m�m��s��s��s��s قولـــه-تعـــالى–أقـــوال المفـــسرون فـــي معنـــى األّز فـــي اآليـــة الكريمـــة فـــي ذات الفـــصل الثـــاني، وقـــد بـــين 
ttttllllتعالى-، وقوله :mmmm��c��b����c��b����c��b����c��b���d����d����d����d���llll )على أن قرناء الشياطين جـديرين بالـذم الـشديد، قـد ����)٢٥: فصلت ،

  .)٣٨: النساء( �m�m�m�m.....��S���R��Q��P��O��N��M��S���R��Q��P��O��N��M��S���R��Q��P��O��N��M��S���R��Q��P��O��N��Mllll: -تعالى-صرح بذلك في آية أخرى، قال
����������mmmmوقوله: "  قال الشنقيطي �S�� �R��� �S���R��� �S���R��� �S���R�llll����� ��� ���   .)١("ألن كال من ساء وبئس فعل جامد إلنشاء الذم؛ ����������m��m��m��mt��st��st��st��sllllبمعنى�

ره اهللاوالخـسران الــذي  فــي العديـد مــن اآليـات القرآنيــة،  -تعـالى-يجنيـه الــشيطان واتباعـه ممــن سـقط فــي الغوايـة قــر 
��....m:  -تعالى-قال �̧ �¶��µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬��� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬�l )١١٩: النساء(.  

يـة، ويتـرك طريـق  في اآلية الكريمة أن من يتبع الشيطان ويواليـه، ويـسير خلفـه فـي طريـق الغوا-تعالى-فيبين اهللا
الحــق والهــدى، فقــد خــسر خــسرانًا واضــحًا بينــًا؛ ألن الــشيطان ال يــدعوا اإلنــسان إال مــا يهلكــه، ويخزيــه فــي الــدنيا 

  . )٢(واآلخرة
فحـصل لـه الــشقاء !! وأي خــسار أبـين وأعظـم ممــن خـسر دينـه ودنيــاه وأوبقتـه معاصـيه وخطايــاه؟: " قـال الـسعدي

  . )٣("األبدي، وفاته النعيم السرمدي
 ســاق لنــا القــرآن الكــريم العديــد مــن اآليــات التــي تعبــر عــن حالــة النــدم التــي يعيــشها الكفــار يــوم القيامــة جــراء وقــد

�m��u��t��s��r�����q��p����o��n��u��t��s��r�����q��p����o��n��u��t��s��r�����q��p����o��n��u��t��s��r�����q��p����o��n: -تعـــالى-اتبـــاعهم الـــشيطان وانغماســـهم فـــي الغوايـــة، قـــال

��j��i���h��g��fe���d��c��b��a �̀�_������~��}��|��{��z���y��x��w��v��j��i���h��g��fe���d��c��b��a �̀�_������~��}��|��{��z���y��x��w��v��j��i���h��g��fe���d��c��b��a �̀�_������~��}��|��{��z���y��x��w��v��j��i���h��g��fe���d��c��b��a �̀�_������~��}��|��{��z���y��x��w��v�l  )٤٩:  الكهف(   
©���m��¬����«��ª: -تعـــــالى-، وفـــــي قولـــــه �̈�§¦���¥��¤��£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¬����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¬����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¬����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x

����µ����´��³��²����±��°��¯®����µ����´��³��²����±��°��¯®����µ����´��³��²����±��°��¯®����µ����´��³��²����±��°��¯®l )تعـــــالى-وفـــــي قولـــــه ،)١٠٠ – ٩٩ :المؤمنــــون - :�m��k��j����i��h��g��k��j����i��h��g��k��j����i��h��g��k��j����i��h��g

��}��|����{��z��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l��}��|����{��z��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l��}��|����{��z��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l��}��|����{��z��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l���¢¡�������~�������¢¡�������~�������¢¡�������~�������¢¡�������~����

��¦���¥��¤��£��¦���¥��¤��£��¦���¥��¤��£��¦���¥��¤��£l )تعالى-  وفي قوله،)٢٩ – ٢٧: الفرقان-  :�m��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í

���Û��Ú��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Û��Ú��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Û��Ú��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô���Û��Ú��Ù����������Ø��×��Ö��Õ��Ô��P��O��N��M����L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B���A��P��O��N��M����L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B���A��P��O��N��M����L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B���A��P��O��N��M����L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B���A

                                                 

  ).٧/٢٧(الشنقيطي ): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ( انظر) 1(
  ).٣/٣١٦( محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (انظر )2(
  ).١/٢٠٣ (يسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ت)3(
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����V��U���T��S��R��Q����V��U���T��S��R��Q����V��U���T��S��R��Q����V��U���T��S��R��Ql )عن حالة الندم التي التي تكشف لنا وغيرها من اآليات، )٥٨ – ٥٦: الزمر 
�. تنتاب هؤالء الكفار نتيجة سقوطهم في الغواية �� �� �� �

  
  .اآلخرةفي  العذاب األليم: المطلب الرابع

وجــل -اهللالقــد أمــر  المــؤمنين أن يتخــذوا الــشيطان عــدوًا؛ ألن الــشيطان يــدعوا أصــحابه ليكونــوا مــن أصــحاب - عز 
���m�m�m�m��b����aمـــة فـــي اآليـــة الكري-تعـــالى-الـــسعير، وهـــذا مـــا بينـــه اهللا �̀�_��b����a�� �̀�_��b����a�� �̀�_��b����a�� �̀�_��k��j����i��h��g��f��ed��k��j����i��h��g��f��ed��k��j����i��h��g��f��ed��k��j����i��h��g��f��ed

llllllll )٦: فاطر.(����  
ومــع هــذا األمــر اإللهــي إال أن كثيــرًا مــن النــاس غفلــوا عــن هــذا األمــر واتخــذوا الــشيطان صــديقًا مالزمــًا لهــم فــي 

وعيـد ؛ ألن هـؤالء لـم ينجـوا مـن العـذاب األلـيمحياتهم؛ فأطاعوه فـي معـصية اهللا، وأعـانهم علـى الغوايـة، فاسـتحقوا 
 - ســبحانه وتعــالى-الــشيطان لبنــي آدم بــاإلغواء، بــسبب تمكيــنهم للــشيطان فــي أنفــسهم، فلــم يــستجيبوا لنــداء الحــق

 -تعـالى–، وقـد بـين اهللا شكل مانعـًا لإلنـسان مـن الـسقوط فيهـاالذي بين لعباده وسـائل النجـاة مـن الغوايـة، والتـي تـ
����f����f����f����f:-تعــالى-ألن يكونــوا مــن أصــحاب الــسعير، وفــي ذلــك يقــولبهــم لعبــاده أن اتبــاع الــشيطان فــي الغوايــة يــؤدي 

l��k��j����i��h��gl��k��j����i��h��gl��k��j����i��h��gl��k��j����i��h��gllll،  ولكنــه ســيقول ألتباعــه بعــد أن أســقطهم فــي الغوايــة، عنــدما يعــاينون عقــاب
�m.....���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a���q��p����o��n��m��l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a: -تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى-اهللا

�~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r�~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r�~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r�~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r��¨§��¦��¥���¤��£����¢��¡�����¨§��¦��¥���¤��£����¢��¡�����¨§��¦��¥���¤��£����¢��¡�����¨§��¦��¥���¤��£����¢��¡���
����®��¬��«��ª��©����®��¬��«��ª��©����®��¬��«��ª��©����®��¬��«��ª��©l )٢٢: إبراهيم(.  

للتحـذير مـن اتبـاع الــشيطان فيمـا يـدعوا إليـة مـن الغوايـة، َفَيِعـُد الـشيطان اتباعــه -تعـالى-وهـذه اآليـة تأكيـد مـن اهللا
يطان مــا يعــدهم إال وعــودًا كاذبــة وباطلــه، ويمنــيهم باألمــاني الكاذبــة، حتــى ال يفتــروا عــن طاعتــه، والحــال أن الــش

، و القــرآن الكــريم يعــج )١(بــاألمور الكاذبــة الخادعــة التــي ظاهرهــا يغــري وباطنهــا يــردي إلــى جهــنم وبــئس المــصير
  .بالعديد من اآليات التي تبين خسارة من يقع في غواية الشيطان في اآلخرة

  
  
  
  

                                                 

  .)٣/٣١٧( محمد سيد طنطاوي ): التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ( نظر)1(
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  .الحشر مع الشياطين: المطلب الخامس
وجل - وعد اهللالقد من سار على درب إبليس في الغواية، وسار خلـف شـهواته ونزواتـه، مفـضًال  كل - عز

الفانية على الباقية، أن يـسوقهم مجتمعـين مـع شـياطينهم الـذين كـانوا يغـرونهم ويغـووهم بالمعـصية، ويزينوهـا لهـم، 
  .)٦٨: مريم (�m��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��cl:  في قوله-تعالى-وهذا ما بينه اهللا

  : القسم في اآلية الكريمة أمرانوفائدة
  .أن العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين: أحدها"

 باسمه مضافًا إلى الرسول رفعًا من شأنه، كما رفع مـن شـأن الـسموات واألرض -تعالى-أن في إقسام اهللا: الثاني
  .)١(")٢٣: الذاريات( �m��§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~��§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~��§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~��§���¦��¥��¤���£���¢��¡�����~l: في قوله

  :ار وشياطينهم في موقفين اثنينوحشر هؤالء الكف
  .جمع في المحشر: الموقف األول

 �m��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��c��j��i��h�������g���f��e��d��cl: -تعــالى-وهـذا مــا أكدتـه اآليــة الكريمــة فـي قولــه

  .)٦٨: مريم(
ن الـذين أنكـروا اآلخـرة، وأنكـروا و  بذاته الكريمة، أنـه ال بـد أن ُيْحـَشَر هـؤالء المجرمـ-تعالى-أقسم اهللا: أي

، بأن يحشروا من قبـورهم أحيـاء مـع قرنـائهم مـن الـشياطين الـذين أغـووهم، فيقـرن كـل -تعالى-، وكفروا باهللالبعث
كافر مع شيطانه بسلسلة، ثم يكون إحضارهم حول جهنم، وهذا اإلحضار يكون قبل ورودهم النار، بأن يحضرهم 

 صــورة حــسية لحــال -نه وتعــالىســبحا-، فيرســم الحــق)٦٨: مــريم (mmmm��j��i��h�������g���f���j��i��h�������g���f���j��i��h�������g���f���j��i��h�������g���f�llll -تعــالى-اهللا
؛ ألن البــارك mmmm��j���j���j���j�llll: -تعـالى-ن وهـم جــاثون حـول جهـنم جثــّو الخـزي والـذل والمهانـة، فــي قولـهيهـؤالء المجـرم

على ركبتيه صورته صورة الذليل المهان، وهذه صوره مفزعه، مرعبه، فعندما يتصور اإلنسان جموع الناس الـذين 
حول جهنم، ينتظرون في كل لحظة أن يلقـوا فيهـا وهـم جـاثون علـى ال يحصيهم عدد وهم محشورين، ومحضرين 

�������m�m�m�m¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤����������������������²��±��°:في قوله-تعالى–ركبهم في ذلة وفزع، وهذا ما بينه  �̄�®��¬��«��ª����©��¨§��¦���²��±��°����� �̄�®��¬��«��ª����©��¨§��¦���²��±��°����� �̄�®��¬��«��ª����©��¨§��¦���²��±��°����� �̄�®��¬��«��ª����©��¨§��¦�� �� �� �� �
��³���³���³���³�llll)٢( ) ٢٨:  الجاثية( .  

  
  

                                                 

  ).١٠/٣٣١( الرازي :  مفاتيح الغيب )1(
ســــيد قطــــب ): فــــي ظــــالل القــــرآن( و ) ٣/٤٩٠( الــــشوكاني ): فــــتح القــــدير( و) ١٠/٣٣١( الــــرازي): مفــــاتيح الغيــــب( : انظــــر )2(
   . )١٦/١٤٥ (الزحيلي): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج(و) ٥٥٨٨(الشيخ الشعراوي): تفسير الشعراوي( و) ٥/١٠٤(
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  .جمع في جهنم: الموقف الثاني
����m��f��������e��d��c��b��a: -تعالى- وهذا الجمع بينته اآلية الكريمة في قوله �̀�_��f��������e��d��c��b��a��� �̀�_��f��������e��d��c��b��a��� �̀�_��f��������e��d��c��b��a��� �̀�_l  

  .)٩٥ – ٩٤: الشعراء(
  :فيها أربعة أوجه���������������mb��a���`��_b��a���`��_b��a���`��_b��a���`��_�l:قوله تعالى

  . معناه جمعوا في النار":أحدها
  .طرحوا فيها على وجوههم: الثاني

  .نكسوا فيها على رؤؤسهم: الثالث 
  . )١("بعضهم على بعضقلب : الرابع 

 حال هؤالء المجـرمين وهـم يلقـوا -سبحانه وتعالى-قريبٌة من بعضها، إذ يصور الحقوجميع هذه األقوال 
 -فــي جهــنم هــم والــذين أضــلوهم، وجنــود إبلــيس الــذين زينــوا لهــم الــشر والمعاصــي، فلــم يفلــت مــنهم أحــد، وقــد جــاء

  . مرًة بعد مرةً  بلفظة الكبكبة التي تدل على التكرير في المعنى، وكأنهم ينكبوا في جهنم -سبحانه وتعالى
، ئهم وتــساقطهم بــال عنايــة وال نظــاموٕاننــا لنكــاد نــسمع مــن جــرس اللفــظ صــوت تــدفعهم وتكفــ: " يقــول ســيد قطــب

 وٕانهـم ، فهـو لفـظ مـصور بجرسـه لمعنـاه، كما ينهار الجرف فتتبعه الجـروف ،وصوت الكركبة الناشئ من الكبكبة
 فهــو تعمــيم ، والجميــع جنــود إبلــيسm�d��d��d��d���f���e���f���e���f���e���f���e�l هــم ،ني وقــد كبكــب معهــم جميــع الغــاو ،لغــاوون ضــالون

  . )٢("شامل بعد تخصيص 
وهؤالء ما استحقوا هذا العذاب إال من أجل غوايتهم واتَباعهم للغاوين، فكانـت نتيجـة غـوايتهم أن يحـشروا 

�m��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A: -تعـــالى-مـــع مـــن أغـــواهم ، وقـــد قـــال اهللا

S��R��QS��R��QS��R��QS��R��Q����Y���X��W��V���U��T�������Y���X��W��V���U��T�������Y���X��W��V���U��T�������Y���X��W��V���U��T���l )٩٠ – ٨٩: النمل(.  
  

  .الهداية إلى السعير: المطلب السادس
 عبـاده المـؤمنين بـل وجميـع بنـي آدم مـن خطـورة عـداوة الـشيطان لإلنـسان، وخطـورة الهـدف -تعـالى-لقد حـّذر اهللا

: -تعـالى-كريمـة، قـالالذي يسعى الـشيطان لتحقيقـه مـن خـالل عداوتـه لهـم وذلـك مـن خـالل العديـد مـن اآليـات ال
mmmm�l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_�l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_�l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_�l��k��j����i��h��g��f��ed���c��b����a�� �̀�_�l�l�l�l   )سبحانه وتعالى- ، ينهانا الحق) ٦:  فاطر - 

َلـــه مـــن أنفـــسنا منزلـــه العـــدو المـــاكر المخـــادع؛ ألنـــه يـــزين -تعـــالى-أن نغتـــر بغـــرور الـــشيطان إيانـــا بـــاهللا وأن ننز ،
                                                 

 ).٤/١٧٨(الماوردي : النكت والعيون )1(
  ).٥/٣٥٥( في ظالل القرآن   )2(
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اشكم إيـاه حـذركم مـن عـدوكم الـذي تخـافون غائلتـه علـى المعصية فـي ثـوب الطاعـة، فاحـذروه بطاعـة اهللا واستغـش
فالــشيطان ال يــدعو إلــى الخيــر وال إلــى ! أنفــسكم، فــال تطيعــوه، وال تتولــوه، فالعــدو ال يتبــع خطــى عــدوه وهــو يعقــل

 فالعاقــل ال يجيــب دعــوة الــداعي إلــى عــذاب الــسعير، فهــذه لمــسة ����mmmml��k��j����i��h��g��f��l��k��j����i��h��g��f��l��k��j����i��h��g��f��l��k��j����i��h��g��f��llllالنجــاة
ن اإلنــسان حــين يستــشعر ويستحــضر صــورة المعركــة بينــه وبــين الــشيطان؛ فإنــه يتحفــز بكــل وجدانيــة صــادقة؛ أل

قـواه، أن يـدفع غوايتـه وٕاغرائـه، فيـصبح متيقظــًا فطنـًا لكـل وسـائل اإلغـراء التــي يكيـد الـشيطان بهـا لإلنـسان، وهــذه 
، )١(بديــة بــين اإلنــسان والــشيطان مــن اإلنــسان، حالــة االســتعداد الــدائم للمعركــة األ-تعــالى-الحالــة التــي يريــدها اهللا

  .mmmml��k��j����i��l��k��j����i��l��k��j����i��l��k��j����i��llll :-تعالى-كما قال ،وكفرهفهو يدعو حزبه ومن أطاعه في دعوته 
اع  فإن الشيطان قد يكون ساعيًا لغاية إيق؛ أن تكون الم العلة إماmmmm����i������i������i������i��llll :والالم في قوله: " قال ابن عاشور

ن  أل؛مخفيــة فــي خــاطره الــشيطاني وٕان كــان ال يجهــر بهــاال، وهــي علــة للــدعوة اآلدميــين فــي العــذاب نكايــة بهــم
�m���j��i��h��g���j��i��h��g���j��i��h��g���j��i��h��g أن تكـون الـالم الم العاقبـة والـصيرورة مثـل وٕامـا، إخفاءها من جملة كيده وتزيينـه

��l��k��l��k��l��k��l��k...������������l )٢() ٨: القصص( .  
  . )٣(" ألنه لم يْدُعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك":قال ابن عطية

�m�m�m�m��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê: -تعــالى-ولــوال مــواالتهم للــشيطان لمــا دعــاهم إلــى دخــول النــار، قــال
Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òllll )٣٠: األعراف(.  

 يلفت انتباهنا إلى نقطٍة مهمٍة؛ وهـي أن الـشيطان لـيس لـه القـدرة علـى التـَسلط علـى النـاس -رحمه اهللا-وابن كثير
¢���¢���¢���¢����m�m�m�m: -تعـالى-من ذلك إال بسببهم ومن جراء مـواالتهم لـه، وبـذلك يقـول-تعالى-مكنه اهللامن تلقاء نفسه، فلم ي

�����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£llll) ١٠٠: النحل(.  
عليهم بمواالتهم له وليس الستقالله بذلك، فليس إذن ُمْجَبُرون، بل مواالتهم لـه هـي المـسؤوله -تعالى-فيسلطه اهللا

  .)٤( أن يجرهم إلى جهنم- لعنه اهللا–ن ثم استطاع عن تسلطه عليهم، وم
   . ) ٤: الحج( �mpppp�������������������z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���z��y��x��w���v��u����t��s��r��ql: -تعالى-قال اهللا

                                                 

  ).٦/١٣٥(سيد قطب ): في ظالل القرآن(  و)٢٠/٤٣٩(الطبري ): جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر)1(

 ).١١/٤٤٣(التحرير والتنوير  )2(

  ).٤/٤٣٠ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )3(
  ).٤/٦٠٢( تفسير القرآن العظيم   )4(
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: أي����m����z��y��x��w���v�����z��y��x��w���v�����z��y��x��w���v�����z��y��x��w���v��lكتب اهللا علي هذا الشيطان، أن من سار على دربِه وتابعُه وواالُه فإنه: أي
 للشر، والهدى كما أنه يستعمل في اإلرشاد والداللة على الخير، فإنه :يضله عن طريق الحق والخير، ويهديه أي

�m�m�m�m...��Õ����Ô��Ó��Õ����Ô��Ó��Õ����Ô��Ó��Õ����Ô��Ó :-تعـــالى-يـــستعمل أيـــضًا فـــي الداللـــة علـــى الـــشر، فالداللـــة مطلقـــة، ونظيـــر ذلـــك فـــي قولـــه

ÖÖÖÖllll )تعـــــــالى-، وقولـــــــه)٢٣: الـــــــصافات- :�m�m�m�m��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|��¦��¥������¤��£��¢¡�����~��}��|llll 

  . )١ ()٤١: القصص(
   )٢("هي النار المتوهجة التي ال تخمد وال تنطفئ  "����mmmm�������z���z���z���zl: -تعالى-وقوله

فهكــذا تكــون نتيجــة الغوايــة واتبــاع الــشيطان؛ فإنــه يهــدي أتباعــه وحزبــه ليكونــوا مــن أصــحاب النــار، فهــذا غايتــه 
  .ومقصوده ممن تبعه، أن يهان غاية اإلهانة بالعذاب الشديد

  : الخالصة
ــ ى الغوايــة، واتبــاع الــشيطان فيمــا يــدعو إليــه مــن الوعــود الكاذبــة ال شــك أن ســلوك الــسبل التــي تــؤدي إل

واألمــاني الباطلــة، تمثــل النهايــة المؤلمــة التــي تنتظــر كــل مــن وقــع فيهــا؛ ألن الــشيطان لــم يفتــر البتــة عــن إغــواء 
�m�m�m�m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m :-تعـالى-الناس بـشتى الوسـائل واألسـاليب بهـدف إيقـاعهم فـي الغوايـة، كمـا بـين

��s��s��s��s����d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��t����d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��t����d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��t����d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u��tllll )١٧ – ١٦: األعراف.(  
ــَك : ( َيُقــولُ -�- َســِمْعُت َرُســوَل اللــهِ َ: َقــال- رضــي اهللا عنــه-َعــْن َأِبــي َســِعيٍد اْلُخــْدِري و  ِت ــِه ِبِعز ــاَل ِلَرب ــيَس َق  ِإن ِإْبِل

ــــَرُح َأْغِفــــُر َلُهــــْم َمــــا ،َم َمــــا َداَمــــْت اْألَْرَواُح ِفــــيِهمْ َوَجَالِلــــَك َال َأْبــــَرُح ُأْغــــِوي َبِنــــي آدَ  ِتــــي َوَجَالِلــــي َال َأْب ــــُه َفِبِعزَفَقــــاَل الل 
  . )٣()اْسَتْغَفُروِني

ومن هنا فإن النهاية مؤلمة لكل من سلك سبيل الغواية؛ ألنه بذلك حقق مراد الشيطان في إهالك الناس، 
 -تعـالى-يتبرأ الشيطان من أتباعه بعدما أسـقطهم فـي الغوايـة، ومعـاينتهم لعقـاب اهللاويشتد األلم عليه أكثر عندما 

أمام أعينهم، فيكشف حينها عن الحقيقة التي غابت عن كـل مـن يـركض خلـف الـشهوات والنـزوات والـشبهات فـي 
���������m.....�l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a�l��k���������j��i��hg���f�����e��d��c��b��a: -تعالى-سبيل إرضاء الشيطان، كما قال

���¤��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��m���¤��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��m���¤��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��m���¤��£����¢��¡���~��}��|���{��z��yx��w��v��u��ts��r���q��p����o��n��m
����®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥����®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥����®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥����®��¬��«��ª��©��¨§��¦��¥l )٢٢: إبراهيم(.  

                                                 

  ).٤/٢٦٢(الشنقيطي ): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( و ) ٥٩٧٤(الشيخ الشعراوي ): تفسير الشعراوي: (   انظر)1(
 )٥٩٧٤(الشيخ الشعراوي : تفسير الشعراوي  )2(

 ).٨٣(تم تخريجه ص  )3(
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فال بد لكل عاقل أن ينظر إلى هـذه النتيجـة المؤلمـة التـي تنتظـر كـل مـن يقـع فـي الغوايـة ويـسلك سـبل الـشيطان، 
��m��m��m��m��q��p��on��m��l��k��j��q��p��on��m��l��k��j��q��p��on��m��l��k��j��q��p��on��m��l��k��j:  - تعالى-  اهللا، كما بينوأن يتيقن أن الطريق الوحيد للنجاة هو طريق

����|���{��z��y��x��wv��u��t��s���r����|���{��z��y��x��wv��u��t��s���r����|���{��z��y��x��wv��u��t��s���r����|���{��z��y��x��wv��u��t��s���rllll )١٥٣: األنعام.(  
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  .  من الغوايةسبل النجاة والوقاية :املبحث الثاني
  -:وفية ثمانية مطالب

  .إخالص العبادة هللا : المطلب األول
  .التوبة:المطلب الثاني

  .المداومة علي ذكر اهللا :  الثالثالمطلب 
  . التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم االستغفار و: المطلب الرابع

  .كثرة السجود هللا تعالي : المطلب الخامس
  .الحياء والحشمة : المطلب السادس

   .الزواج: المطلب السابع
  . على اهللالتوكل:المطلب الثامن
  .كاملةالتربية اإليمانية المت: المطلب التاسع
  . لدعاءا :المطلب العاشر
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  .  من الغوايةسبل النجاة والوقاية :املبحث الثاني
 بعبــادة أن يــسر لهــم ســبل النجــاة والوقايــة مــن الغوايــة، والتــي تنــدرج تحــت طريــق -تعــالى-مــن رحمــة اهللا
؛ ألن الـشيطان توعـدهم بإسـقاطهم  عباده أن يسلكوها، وأال يتنكبوا الطريق فيتركوها-تعالى-الهداية، التي أمر اهللا

العديـد مـن اآليـات  فـي -تعـالى-فيها، وهذه السبل تمثل طريق الخالص والنجاة من غواية الـشيطان، وقـد بـين اهللا
 أنــه لــن ينجــو مــن غوايتــه أحــد، قــاله إبلــيس لعبــادالقرآنيــة توعــد تعــالى- بــاإلغواء، حتــى ظــن الظــان-:��m�m�m�m��n��m��n��m��n��m��n��m

v��u��t��s��r���q��p��ov��u��t��s��r���q��p��ov��u��t��s��r���q��p��ov��u��t��s��r���q��p��o����d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w�������d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w�������d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w�������d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���llll )

، )٣٩: الحجـر( �m�m�m�m�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��t�����}��|��{��z��y��x��w������v��u��tllll: -تعالى-، وقوله)١٧ – ١٦: األعراف
�m�m�m�m��s��r��q�����p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��s��r��q�����p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��s��r��q�����p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��s��r��q�����p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c:  -تعالى-وقوله

�����¡�����~��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t�����¡�����~��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t�����¡�����~��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t�����¡�����~��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t��§��¦��¥��¤��£��¢���§��¦��¥��¤��£��¢���§��¦��¥��¤��£��¢���§��¦��¥��¤��£��¢�

��³�������²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨��³�������²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨��³�������²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨��³�������²��±��°��¯��®¬��«��ª��©���¨llll )٦٤ – ٦٢: اإلسراء(.  
كــشف لعبــاده خطــط الــشيطان التــي -تعــالى–ومــع هــذا التهديــد والوعيــد مــن الــشيطان لإلنــسان بــاإلغواء إال أن اهللا 

حـصن الحـصين للمـسلم مـن يسعى من خاللها إلسقاطه في الغواية، وبين سـبل النجـاة والوقايـة التـي هـي بمثابـة ال
  .غواية الشيطان، والتي سيبينها الباحث في المطالب التالية

  
  .إخالص العبادة هللا : المطلب األول
موافقًا، فعليهما مدار القبول، -�- ال يقبل من العبادات إال ما كان خالصًا، ولهدي النبي-تعالى-إن اهللا

mmmm����....��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ã��â��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ã��â��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ã��â��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������ã��â :-تعــالى-حــدهما عــن اآلخــر، وكمــا قــالأفــال ينفــك 

îîîîllll )إن ( :  يقـــول-�-ســـمعت رســـول اهللا: ، وعـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا رضـــي اهللا عنـــه، قـــال)  ١١٠: الكهـــف
الــشيطان يحــضر أحــدكم عنــد كــل شــيء مــن شــأنه حتــى يحــضره عنــد طعامــه، فــإذا ســقطت لقمــة أحــدكم فليأخــذها 

ليأكلها وال يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنـه ال يـدري فـي أي طعامـه فليمط ما كان بها من أذى ثم 
أنـــا أغنـــى : قـــال اهللا تبـــارك وتعـــالى: ( -�-قـــال رســـول اهللا : وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه، قـــال، )١()البركـــة

  . )٢()الُشركاء عن الشرك، من عمل عمًال أْشَرَك فيِه معي غيري، تركته وِشْرَكهُ 

                                                 

  ).٨٠٧(، ص )٢٠٣٣( ، رقم الحديث ....استحباب لعق األصابع: ، باباألشربة: ، كتابأخرجه اإلمام مسلم في صحيحة )1(
، )باب تحريم الرياء: وفي نسخة( من أشرك في عمله غير اهللا: الزهد والرقائق، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة، كتاب  )2(

 ،)١١٤١(، ص )٢٩٨٥( رقم الحديث 
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 أن الـــشيطان ال ســـبيل لـــه علـــى المخلـــصين، الـــذين أخلـــصوا هللا عبـــادتهم، فلـــم يكـــن - ســـبحانه وتعـــالى-ينوقـــد بـــ
  .للشيطان وال غيره نصيب فيها

  :وقد عرف العلماء اإلخالص بعدة تعريفات
   )١(" اإلخالص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وقيل تصفية الّسّر والقول":قال الكفويّ 

 تخليص القلب من كـّل شـوب يكـّدر صـفاءه، فكـّل مـا يتـصّور أن يـشوبه غيـره فـإذا  هو اإلخالص: "وقال المناويّ 
ســتر بــين العبــد وبــين اهللا تعــالى ال يعلمــه ملــك : اإلخــالص :، وقيــلصــفا عــن شــوبه وخلــص منــه يــسّمى خالــصا

  .)٢( "فيكتبه، وال شيطان فيفسده، وال هًوى فيميله
  .)٣("خلوص القلب من تأله ما سوى اهللا تعالى وٕارادته ومحبته:  واإلخالص: "وقال الطحاوي

فمن خالل أقوال العلماء يتبين للباحث أن اإلخالص هو عبارة عن تنقية األعمال واألقـوال والعبـادات مـن كـل مـا 
  .يشوبها، بحيث تَُبرْأ عن كل ما دون اهللا تعالى

�m�m�m�m��C�����B��A��C�����B��A��C�����B��A��C�����B��A:-تعـالى-له وحده في العديـد مـن اآليـات، قـال عباده بإخالص العبادة -تعالى-وقد أمر اهللا

I���H��G��F��E���DI���H��G��F��E���DI���H��G��F��E���DI���H��G��F��E���D.....�������� �̀ � �_�� �̂�]��\��[���� �̀��_�� �̂�]��\��[���� �̀��_�� �̂�]��\��[���� �̀��_�� �̂�]��\��[llll )وغيرها من اآليات)١٤ -١١:الزمر ،.  
 ألن اِإلخـالص مـن األمـور ؛، وٕاخالصـها مـن الـشوائبوفى اآلية دليل على وجـوب النيـة": الشوكانيقال 

 األقــوال واألفعــال فــيأن مــالك األمــر علــى  الــسنة الــصحيحة دلــت، وقــد  القلــب ال تكــون إال بأعمــالالتــيالقلبيــة 
  . )٥() إنما األعمال بالنيات (:  حديثفي، كما )٤(النية

لعنه - لذلك؛ فإن العبد إذا حقق اإلخالص يقطع السبيل على الشيطان من أن يتسلط عليه، وقد استثنى هو بنفسه
  .من ضمن أهدافه؛ إذ ال سلطان له عليهم المخلصين من غوايته، وأخرجهم -اهللا

��m��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��t��|��{��z��y��x��w������v��u��t:- لعنــــه اهللا- مخبــــرًا عمــــا قالــــه إبلــــيس-تعــــالى -يقــــول

�d��c��b��a�� �̀���_���~��}�d��c��b��a�� �̀���_���~��}�d��c��b��a�� �̀���_���~��}�d��c��b��a�� �̀���_���~��}������������������e����e����e����e�����������������������f��f��f��f����������j��i��h���g���j��i��h���g���j��i��h���g���j��i��h���g������������r���q��p��o��n��m��l��k����r���q��p��o��n��m��l��k����r���q��p��o��n��m��l��k����r���q��p��o��n��m��l��k��

�t��s�t��s�t��s�t��sl) تعالى - وقال،)٤٢ – ٣٩: الحجر :�m�m�m�mé��èé��èé��èé��è������������ê���ê���ê���ê���������������������ë����ë����ë����ë�����í��ì����í��ì����í��ì����í��ì����������î�î�î�î���������������������ï���ï���ï���ï���������������������ð�����ð�����ð�����ð���l�l�l�l��������������������
  .)٨٣ – ٨٢: ص( 

                                                 

 ).١/٦٤(الكليات) 1(
  ) .١/٤٣ ( التوقيف على مهمات التعاريف)  2(
  ).١/٤٤٣ ( شرح العقيدة الطحاوية) 3(
 ).٤/٤٤٨: (  فتح القدير )4(

، ) ١( ، رقم الحديث -�-َكْيَف َكاَن َبْدُء اْلَوْحِي ِإَلى َرُسوِل اِهللا : ، بابَبْدِء اْلَوْحيِ :  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب )5(
  ).١٣(ص
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) َاْلُمْخلَـِصْين( فقد بينت اآليات الكريمات أن المخلصين فقـط، هـم المـستثنون مـن غوايـة الـشيطان، وقُـِرأت
ن الـذي: " بالكـسر، أي) الُمْخِلـِصينْ ( ، وقُـِرئ"عبادتـك بتوفيقـك وهـدايتكالذين أْخَلصتُهم واستخلـصَتُهم ل:" بالفتح، أي

  . )١("أخلصوا لك العبادة
 قرره وهو يدرك أن ال سبيل إلى سواه، فهذه ُسنُة اهللا - اللعين-ومن هنا فإن هذا الشرط الذي قرره إبليس

�mmmm��e��d���e��d���e��d���e��d: -ســبحانه وتعــالى-أن يــستخلص مــن عبــاده مــن يخلــصون لــه أنفــسهم؛ لــذلك كانــت النتيجــة فــي قولــه

s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��fs��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��fs��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��fs��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f�t���t���t���t��l) واالســـــــــــــــتثناء ، )٤٢ – ٤١: الحجـــــــــــــــر
������mmmm b��aذكور فـــــي اآليـــــةالمـــــ �̀���_b��a�� �̀���_b��a�� �̀���_b��a�� �̀���_�lمـــــن عبـــــاد اهللا ألن الغـــــاوين ليـــــسوا جـــــزءاً  ����؛�قطـــــوعماء ناســـــتث� 

المخلصين، كما أن الشيطان ال يغوي إال الـشاردين كمـا يتلقـف الـذئب الـشاردة مـن القطيـع، أمـا الـذين أخلـصوا هللا 
  .)٢(الء ليس للشيطان عليهم سبيلأنفسهم، وجردوا له الوحدانية فهؤ 

|��{��~��|��{��~��|��{��~��|��{��~���m�m�m�m: -تعــــالى-، وقولــــهmmmm�t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j�l: -تعــــالى-قولــــه

��¸��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤�����£��¢��¡�����¸��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤�����£��¢��¡�����¸��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤�����£��¢��¡�����¸��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤�����£��¢��¡���

��¿��¾��������½��¼���»��º¹��¿��¾��������½��¼���»��º¹��¿��¾��������½��¼���»��º¹��¿��¾��������½��¼���»��º¹llll )٢١ – ٢٠: سبأ( .  
 القدرة على إجبار الناس، وٕاغوائهم وٕاضـاللهم، وٕانمـا لـه القـدرة علـى العبـاد - اهللالعنه- لم يعط إبليس-تعالى-فاهللا

�����:-تعالى-الذين يرضون فكره، ويتابعونه محض إرادتهم المطلقة، وهذا مأخوذ من قوله �� �� �� �

mmmm�t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j�llllتعالى-، وقوله-: �m�m�m�m��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢
���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§llll )١٠٠: النحل(.  

لسلطان الذي أعطيه الشيطان هو تسلطه عليهم باإلغواء، واإلضالل، وتمكنه مـنهم، بحيـث يـؤزهم علـى الكفـر  وا
  . )٣( أزا، ويستحوذ عليهم، كما بينا ذلك في أساليبه مع الكافرين

أنفسهم وسلطانه على أوليائه ليس فيه حجة وال برهان؛ إنما استجابوا له بمجرد أن دعاهم، فهم الذين أعانوه على 
: -تعـالى-، كما في قوله)٤( في النار-تعالى-ومكنوه منهم بموافقتهم ومتابعتهم إياه، لذلك استحقوا أن يجمعهم اهللا

�m�m�m�m����|��{���z��y���x���w��v��u��t��s����|��{���z��y���x���w��v��u��t��s����|��{���z��y���x���w��v��u��t��s����|��{���z��y���x���w��v��u��t��sllll )٦٣: اإلسراء.(  
  .لذلك فقد عصم اهللا أهل اإلخالص من غوايته وسلطانه عليهم، وتوكل اهللا برعايتهم

                                                 

  ).١٠/٢٨( القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن(و ) ١٧/١٠٣(ي الطبر : جامع البيان في تأويل القرآن  )1(
 ).٤/٤٣٧(سيد قطب ): في ظالل القرآن: ( انظر  )2(

 ).٦٨٢(الشيخ الشعراوي ): تفسير الشعراوي( و ) ٧/٤٨١( ابن عاشور ): التحرير والتنوير: (  انظر )3(
 ).١/٢٦( عمر األشقر ): عالم الجن والشياطين: ( انظر )4(
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 أن يرزقنا اإلخالص في أقوالنا وأفعالنا وفي عبادتنا، وأن يجعل إخالصنا حرزًا وحصنًا لنـا مـن -الىتع- نسأل اهللا
  .الغواية

  
  . واالستغفارالتوبة: المطلب الثاني

 النجـاة ر لهم باب التوبة من الغواية، والتحصن والوقاية منهـا باالسـتغفار؛ ألنهمـا سـبيالمن رحمة اهللا بعبادة أن يس 
  ).١٧: محمد( �m�m�m�mÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���Ãllll:-تعالى- واآلخرة، كما قالفي الدنيا
 عبــاده األخــذ بالتوبــة ولــزوم االســتغفار؛ وســمى نفــسه بالغفــار والغفــور وغــافر الــذنب، -تعــالى و  ســبحانه-وقــد أمــر

  .وأثنى على المستغفرين، ووعدهم بجزيل الثواب، فالتوبة واالستغفار هما الجدار الواقي للعبد من الغواية
 ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن هي: "والتوبة في الشرع

  .)١("باإلعادة األعماليتدارك من 
  : نذكر منهاوالقرآن الكريم زاخر باآليات التي تحث على التوبة واالستغفار،

���m�m�m�m���f��ed��c���b��a :-تعالى-قوله �̀�_�� �̂��]���f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]���f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]���f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]l����k���ji��������h���g�l����k���ji��������h���g�l����k���ji��������h���g�l����k���ji��������h���g�llll )٣: غافر.(  
غــافر ذنــوب المــستغفرين، وقابــل توبــة التــائبين، وراحــم المنيبــين، وهــو شــديد العقــاب علــى مــن تجــاوز حــدوده، : أي

واستهان بأمره، وأصر على ذنبه، وهـو صـاحب التفـضل علـى العبـاد، وصـاحب اإلنعـام علـى الخليقـة، إذ ال معبـود 
  . )٢(ة كل بما يستحقا وال شريك له، إليه يرجع الخلق إلحقاق الحق ومجاز بحق سواه وال إله غيره،

 فتح لعباده باب التوبة،  ليقطع الطريق على الشيطان في إغواء العباد، فكل من أذنـب ذنبـًا ثـم تـاب -تعالى-اهللاو 
صـفات عبـاد اهللا،  علـى إغوائـه؛ ألن التوبـة واالسـتغفار صـفتان مـن  الـشيطانيقـدرلن  واستغفر، -تعالى-إلى اهللا

 -�-، وقــد قــال)٤٢: الحجــر( �m�m�m�m����t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j����t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��jllll :-تعــالى-وقــد قــال اهللا
 قـال-�-في الحديث الـذي يرويـه أبـو هريـرة رضـي اهللا عنـه، عـن النبـي وجـل أذنـب : ( ، فيمـا يحكـي عـن ربـه عز

 أذنب عبـدي ذنبـًا، فعلـم أن لـه ربـًا يغفـر الـذنب، ويأخـذ :اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبٌد ذنبًا، فقال
أذنــب عبـدي ذنبــًا، فعلـم أن لــه ربــًا : أْي رب، اغفــر لــي ذنبـي، فقــال تبـارك وتعــالى: بالـذنب، ثــم عـاد فأذنــب، فقـال

أذنــب عبــدي : أي رب، اغفــر لــي ذنبــي، فقــال تبــارك وتعــالى: يغفــر الــذنب، ويأخــذ بالــذنب، ثــم عــاد فأذنــب، فقــال
  . )٣()أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لكبًا، فعلم ذن

                                                 

 ).١/٧٦( الر اغب األصفهاني : ردات غريب القرآنمف )1(

  ).١/٧٣١( السعدي ): تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(: انظر  )2(
 ).١٠٥٨(، ص )٢٧٥٨(، رقم الحديث ....قبول التوبة من الذنوب: التوبة، باب: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب )3(
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: -تعـالى-لذلك كـان التوجيـه اإللهـي للعبـاد بالمـسارعة إلـى التوبـة واالسـتغفار فـي العديـد مـن اآليـات القرآنيـة، قـال
mmmm����p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dllll )١١٠: النساء(� �

يعمل ذنبًا وهو السوء، أو يظلم نفسه بإكسابها إياها ما تستحق من عقوبة، ثم يتوب إلى اهللا من تلك أن من : والمعنى
األعمــال، وعمــل مــا يحبــه اهللا مــن األعمــال الــصالحة والطاعــات، وداوم علــى االســتغفار، يجــد ربــه ســاترًا عليــه ذنبــه؛ 

  . )١(وذلك بصفحه له عن عقوبة جرمه
 المسلم عندما تنزلق قدماه تجاه المعصية، فبهما يصل العبد ه الحصن الذي يأوي إليفالتوبة واالستغفار عبارة عن

  .إلى شاطئ النجاة، وهذا ما بينته اآليات الكريمات، واألحاديث النبوية المطهرة
  ).١٥٣:األعراف( �m�m�m�mw��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��jw��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��jw��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��jw��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��jllll :-تعالى-قوله
 بالتوبــة واالســتغفار -تعــالى-ميــع أنواعهــا كبيرهــا و صــغيرها، ثــم يرجعــوا إلــى اهللاوالــذين يقترفــون الــسيئات بج: أي

 من بعـد تلـك العظـائم لغفـور رحـيم، سـاتر علـى مـا كـان مـنهم، وهـذه -تعالى-واإلنابة، وٕاخالص اإليمان؛ فإن اهللا
ن الذنوب وٕان ُجلت، وعظمت؛ اآلية الكريمة تحمل في طياتها من البشائر والفرح للمذنبين ما اهللا به عليم، لُيْعلم أ

ويقطـع عليـه فرحتـه، ، وهـذا مـا يهلـك ويحـزن إبلـيس،  )٢(فإن عفو اهللا وكرمه أعظـم وأجـل، شـريطة التوبـة واإلنابـة
 فكيـده وينغص علية عيشته؛ ألن هدفه األسمى هو إيقاع الناس في المعاصـي والـذنوب التـي توصـلهم إلـى النـار،

  .عودة العبد إلى ربه، وهذا ما بينته السنة المطهرةوغوايته تذهب أدراج الرياح بمجرد 
ــي َســِعيٍد اْلُخــْدِري ف ــْن َأِب ــال- رضــي اهللا عنــه-َع ــولُ -�- َســِمْعُت َرُســوَل اللــهِ َ: َق تِــَك : ( َيُق ــِه ِبِعز ــيَس َقــاَل ِلَرب  ِإن ِإْبِل

ــــَرُح َأْغِفــــُر َلُهــــْم َمــــا ،ُح ِفــــيِهمْ َوَجَالِلــــَك َال َأْبــــَرُح ُأْغــــِوي َبِنــــي آَدَم َمــــا َداَمــــْت اْألَْرَوا ِتــــي َوَجَالِلــــي َال َأْب ــــُه َفِبِعزَفَقــــاَل الل 
  . )٣()اْسَتْغَفُروِني

يا ابن : قال اهللا تبارك وتعالى: (  يقول- �-سمعت رسول اهللا: قال- �-وفي الحديث القدسي عن أنس بن مالك
 أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، على ما كان فيك وال

ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا 
  . )٤()ألتيتك بقرابها مغفرة

وجل -فالتوبة واالستغفار باب ال يغلقه اهللا تينتيلتين اآل في وجه أحد من الناس إال في الحا-عز.  
  .عند حشرجة الروح في الحلق: أولهما

                                                 

  ).٩/١٩٤(الطبري ): القرآنجامع البيان في تأويل : (انظر )1(
 ).٧/٢٥٧(الرازي ): مفاتيح الغيب( و ) ٢/١٩٤(الرازي ): الكشاف: ( انظر )2(

 .، صححه األلباني)١٧/٣٤٤(، ص )١١٢٤٤(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث   )3(

 ).٨٠٤(، ص )٣٥٤٠(، رقم الحديث ...فضل التوبة واالستغفار: الدعوات، باب: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )4(
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إن اهللا يقبل توبة العبد مالم : ( قال-  �-عن النبي - �- بن عمروهذا ما بينته السنة المطهرة، فعن عبد اهللا
  .)١()يغرغر

  .عند طلوع الشمس من المغرب: ثانيهما
���m�m�m�m.....�X��W��V��U��T��S��R��Q��P�X��W��V��U��T��S��R��Q��P�X��W��V��U��T��S��R��Q��P�X��W��V��U��T��S��R��Q��P��cb����a: -تعالى-وهذا بينه قوله �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y���������cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y���������cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y���������cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y�������

����g��f�������e��d����g��f�������e��d����g��f�������e��d����g��f�������e��dllll )١٥٨: األنعام(.  

 فإن كان مصلًحا في ؛ قبل ذلكإذا أنشأ الكافر إيماًنا يومئذ ال يقبل منه، فأما من كان مؤمناً : أي: "قال ابن كثير
^��^��^��^������....����mmmm:-تعــالى-أمــا قولــهمنــه توبتــه، لــم تقبــل ،  كــان مَخلًطــا فأحــدث توبــة حينئــذعملــه فهــو بخيــر عظــيم، وٕان
����a��`���������_����a��`���������_����a��`���������_����a��`���������_bbbb...c�c�c�c���������������������llll٢("وال يقبل منها َكْسُب عمل صالح إذا لم يكن عامال به قبل ذلك: أي����������������( .  

  يبـــسط يــده بالّليــل ليتـــوب-ّز وجــلّ  عــ-إّن اللّــه(: - �-قــال رســول اللّـــه: قــال -�-عــن أبــي موســى األشـــعريّ و 
  . )٣()ه بالّنهار ليتوب مسيء الّليل، حّتى تطلع الّشمس من مغربهامسيء الّنهار، ويبسط يد

  . تصبح التوبة حصنًا للمؤمن من الغواية البد وأن تستكمل شروطهاوحتى
  :شروط التوبة

ال تتعلّــق بحــّق آدمــّي فلهــا شــروط وربــه الّتوبــة واجبــة مــن كــّل ذنــب، فــإن كانــت المعــصية بــين العبــد : "قــال الّنــوويّ 
  :ثالثة وهي

  . أن يقلع عن المعصية-١
  . أن يندم على فعلها-٢
، ويــزاد شــرط رابــع إذا كــان الــذنب فــإن فقــد أحــد الّثالثــة لــم تــصّح توبتــه.  أن يعــزم علــى أن ال يعــود إليهــا أبــدا-٣

  . )٤(" بحق آدمي، أن يبرأ من حق صاحبهاً متعلق
  .قي أنفسنا من الغواية تي ون، فبالتوبة واالستغفار ننج جنا إلى سالح التوبة واالستغفارفما أحو 

  

                                                 

( فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهللا لعبادهن رقم الحديث : الدعوات، باب: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )1(
  .، قال األلباني حديث حسن)٨٠٣(، ص )٣٥٣٧

 ).٣/٣٧٦( تفسير القرآن العظيم  )2(
( ، ص )٢٧٥٩(قبول التوبة وٕان تكررت الذنوب والتوبة، رقم الحديث : التوبة، باب: كتاب أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه،  )3(

١٠٥٨.(  
 ).١/١٧(رياض الصالحين   )4(
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  .المداومة على ذكر اهللا: المطلب الثالث
لغوايته ووساوسه التي   على كل حال مطردٌة للشيطان، ودفعٌ - تعالى- ال شك أن المداومة على ذكر اهللا

���m�m�m�m���a: - تعالى-إغواء العباد، لذلك قال اهللاإلى يسعى من خاللها  �̀�_��~��}��|��{��z���y���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y

��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��bllll )٢٠١: األعراف( .  

 تذكروا أمر اهللا -  ما كان ذلك العارض-إن الذين اتقوا إذا عرض لهم عارض من أسباب الشيطان" : قال الطبري
فإذا هم مبصرون هدى اهللا وبيانه وطاعته فيه، فمنتهون : أي mmmm��d��c��b���d��c��b���d��c��b���d��c��b�llll: - تعالى-، وقولهوانتهوا إلى أمره

   .)١("عما دعاهم إليه طائف الشيطان

 جثم الشيطان على قلبه، وألقى إليه الوساوس بأنواعها، والتي هي أصل -تعالى- ا غفل المسلم عن ذكر اهللاأما إذ
الذنوب والمعاصي، فإذا ذكر اهللا العبد؛ فإن الشيطان ينخنس وينقبض، وهذا ما أشار إليه ابن كثير عند تفسيره 

ى قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل أن الشيطان جاثم عل: " أي)٤: الناس( �m�m�m�m��~��}��~��}��~��}��~��}llll: -تعالى- لقوله
  . )٢("وسوس، فإذا ذكر اهللا خنس

والـــشيطان يعـــيش بمعـــزل عـــن الـــذي يـــذكر اهللا تعـــالى، والعبـــد الـــذي يحـــافظ علـــى ذكـــر اهللا يحفـــظ نفـــسه مـــن وســـاوس 
 حصيًنا فأحرز نفسه  حصنافأتى في أثره اً كمثل رجل طلبه العدو سراع: ( -�-الشيطان، كما جاء في حديث النبي 

مقمعته التي يقمع بها، -تعالى-فذكر اهللا.)٣()فيه، وٕان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اهللا تعالى
كمــا يقمـــع المفـــسد والــشرير بالمقـــامع التـــي تردعــه، ولهـــذا يكـــون الـــشيطان المــؤمن هـــزيًال ضـــئيًال مــن شـــدة مـــا يعذبـــه 

 ال يـستطيع الـشيطان أن يتـسلط عليـه؛ -تعـالى-م علـى ذكـر اهللافالـذي يـداو  .)٤(المؤمن، ويقمعه من ذكر اهللا وطاعته
�m�m�m�m��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V: -تعــالى-إنمــا يتــسلط علــى الغافــل البعيــد عــن اهللا، وهــذا مــا بينتــه اآليــة الكريمــة فــي قولــه
����h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[����h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[����h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[����h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]�����\��[llll )ومفهوم المخالفة )٣٧ – ٣٦: الزخرف

كريمــات أن الــذي يــذكر اهللا ال يقــيض لــه هــذا الــشيطان؛ ألنــه حــصن نفــسه بهــذا الــذكر، مــن أن يغويــه مــن اآليــات ال
وقد جاءت السنة المطهرة زاخرة ومفصلة لألذكار التي تطـرد الـشيطان، وتكـون حـرزًا لـصاحبها .ويصده عن سبيل اهللا

  .من الغواية
                                                 

  ).١٣/٣٣٧ ( جامع البيان في تأويل القرآن )1(

 ).١٤/٥٣٠(تفسير القرآن العظيم  )2(
ما جاء في مثل الصالة والصيام والصدقة، رقم : ، باب�األدب عن رسول اهللا : أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )3(

  ).١/٣٥٦(، )١٧٢٤(، صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير رقم الحديث )٦٤٠( ، ص )٢٨٦٣( الحديث 
 ).٢/٧٩٢( ابن القيم ): بدائع الفوائد: ( انظر )4(
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االســتيقاظ مــن النــوم، وآخــر عنــد األكــل، وعنــد الــشرب، فالــسنة جعلــت أذكــارًا للــصباح وأذكــارًا للمــساء، وذكــرًا عنــد 
ذان وعنــد وعنــد اللــبس، وعنــد دخــول البيــت، وعنــد الخــروج منــه، وعنــد دخــول الخــالء وعنــد الخــروج منــه، وعنــد األ

  .اإلقامة، وغيرها، فلم تدع السنة وقتًا إال وخصص بذكر
وجـل -ومن هنا فالبد للعبـد أن يحـرز نفـسه بـذكر اهللا الـشيطان ال يـدخل عليـه إال مـن بـاب الغفلـة، فـإذا ؛ ألن -عز

  .ذكر اهللا انخنس، وتصاغر وانقمع
 ن النبيالذاكر يعيش في معية اهللا-�- وقد بي أن - وجل يقول اهللا تبـارك وتعـالى: ( -�- ، قال رسول اهللا-عز :

ي، وٕان ذكرنـي فـي مـأل، ذكرتـه أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفـس
فــي مــٍأل خيــر مــنهم، وٕان تقــرب إلــَي شــبرًا، تقربــت إليــة ذراعــًا، وٕان تقــرب إلــَي ذراعــًا، تقربــت منــه باعــًا، وٕاذا أتــاني 

نزوي ويتــصاغر، ولــن يكــون لــه ي، فــإذا كــان اهللا مــع العبــد الــذاكر، فحتمــًا فــإن الــشيطان ســ)١()يمــشي أتيتــه هرولــة
  .تأثير

  
  . التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:المطلب الرابع

 هـــي أقـــوى وأمـــضي ســـالح يتـــسلح بـــه المـــؤمن ضـــد الـــشيطان وغوايتـــه، فبهـــا -تعـــالى-إن االســـتعاذة بـــاهللا
وجل -تحصل االستعانة باهللا على مقاومة هذا اللعين الذي ال يقدر على صده إال خالقه-عز .  

  . )٢(" ولجَأ ِإليه واعتصم منه الذ:، أيَعْوذًا وِعياذًا وَمعاذاً عاذ به َيُعوُذ ) "َعَوذَ (مصدر: واالستعاذة في اللغة
هي االلتجـاء إلـى اهللا " االستعاذة : ، وقال ابن كثير )٣("االستجارة" هي: االستعاذة:  قال الطبري:واالستعاذة شرعاً 
أي أسـتجير بجنـاب : ومعنى أعوذ باهللا مـن الـشيطان الـرجيم: " ، وقال)٤("  من شر كل ذي شرّ هوااللتصاق بجناب

اهللا من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أُمِرْت به، أو يحثني على فعل ما 
   )٥("-تعالى-نهيت عنه؛ فإن الشيطان ال يكّفه عن اإلنسان إال اهللا

ن الشيطان يرانا هو َوَقِبيُلُه من  في سننه؛ أل- �- به، والنبي - تعالى-واالستعاذة باهللا مطلب شرعي إذ أمر اهللا
  . راهنحيث ال نراهم، لذا ُشرع لنا أن نعتصم ونلوذ بمن يراه وال 

                                                 

، )٧٤٠٥( النعوت وأسامي اهللا، رقم الحديث ما ُيذكر في الذات و : التوحيد، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب )1(
 ).١٣٣٨(ص 

  ).٣/٤٩٨(ابن منظور : لسان العرب )2(
 ).١/١١١ (جامع البيان في تأويل القرآن )3(

 ).١/١١٤( تفسير القرآن العظيم  )4(

 ).١/١١٤(المرجع السابق  )5(
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، وعبــاده علــى االســتعاذة مــن الــشيطان فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه -�- رســوله-تعــالى-وقــد حــث اهللا
  .الكريم

  ).٢٠٠: األعراف( �m�m�m�m�w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m�w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m�w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m�w��v��u��ts��r��q��p����o��n��mllll:  -تعالى-قال اهللا
�m�m�m�m��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y:  االستعاذة في آية أخرى، في قوله-تعالى-وقد كرر اهللا
����¥����¥����¥����¥llll )ومدى حاجة العبد إلي االلتجاء باهللا من الشيطان ومن ة، وهذا دليل على أهمية االستعاذ)٣٦: فصلت ،

�m�m�m�m���qp��o��n��m���l����k���j��i��h���qp��o��n��m���l����k���j��i��h���qp��o��n��m���l����k���j��i��h���qp��o��n��m���l����k���j��i��h��x��w���v������u��t��s��r��x��w���v������u��t��s��r��x��w���v������u��t��s��r��x��w���v������u��t��s��r: -تعالى-غوايته، وقوله
����¢�����¡�������~��}|��{��zy����¢�����¡�������~��}|��{��zy����¢�����¡�������~��}|��{��zy����¢�����¡�������~��}|��{��zyllll )٥٦: غافر.(  

 من الشيطان الذي نعلم وجـوده وال نـراه بلفـظ االستعاذةوتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في : " يقول ابن القيم
اإلبــصار بلفــظ اإلنــس الــذين يؤنــسون ويــرون ب  مــن شــراالســتعاذةوجــاءت ،  فــصلتالــسميع العلــيم فــي األعــراف و 

  . )١("ألن أفعال هؤالء أفعال معاينة ترى بالبصرغافر؛ السميع البصير في سورة 
فالقرآن والسنة يبينان لنا مدى أهمية التعوذ باهللا من الشيطان؛ ألن العبد بالتعوذ يحصن نفسه من الـشيطان ومـن 

  .احث في نقاطغوايته، وقد جاءت االستعاذة بعدة صيغ وألفاظ وأوقات، وسيذكرها الب
  .االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم على وجه العموم: أولها
  .  )٩٨ – ٩٧: المؤمنون( �m�m�m�m����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j����v��u��t����s��r��q��p��o��n��m��l��k��jllll: -تعالى-قوله

 وأمته بأن يعتصموا باهللا  من الشياطين، ومن غوايتهم وخنقهم ومسهم، وأن يـستعيذوا بـه مـن -�-هذا أمر للنبي
: " ، ومــن ذلــك حــضورهم اإلنــسان عنــد موتــه، قــال ابــن القــيم)٢(ن تحــضرهم الــشياطين فــي أي أمــر مــن أمــورهمأ

  . )٣(األظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصابتهم البن آدم
  .االستعاذة باهللا عند نزغات الشيطان: ثانيها

 mmmm������w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m�l�l�l�l: -تعالى-وهذا ما بينته اآليات الكريمات، في قوله

  .)٣٦:  فصلت(  �m�m�m�m�����¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y�����¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y�����¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��y�����¥��¤����£����¢��¡���~��������}����|��{��z��yllll:  -تعالى- وقوله،)٢٠٠:  األعراف(

                                                 

  ).٢/٧٦٥( بدائع الفرائد   )1(
  ).٣/٢٠٢( الزمخشري ): الكشاف(  و)١٩/٦٨(  الطبري ):جامع البيان في تأويل القرآن: (انظر) 2(
 ).١/٩٥(ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )3(
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 باإلحـــسان، وهــذا ال يقـــدر عليـــه إال ؛ ألن فـــي اآليــة أمـــراً mmmm�¥�¤����£����¢��¥�¤����£����¢��¥�¤����£����¢��¥�¤����£����¢�llllوجــاء التأكيـــد فـــي هــذه اآليـــة 
على الذين شكوا في سمعه بقولهم وفعلهم، وعلمه بهم، -تعالى-ة بعد إنكار اهللالصابرون، وقد سبقت اآلية الكريم

  .فاحتاج الحال إلى مزيد توكيد
  . )١( فيها األمر باإلعراض، وهذا أسهل على النفوس، فلم يؤكدmmmm�w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u�llllأما في اآلية األولى 

  فــي ةعلـى التحــصين باالســتعاذ-�-لنبــي وقـد دلــت الــسنة  النبويــة علـى أهميــة التعــوذ بــاهللا، بأحاديـث حــث فيهــا ا
فـي الـصالة أو فـي غيرهـا، والتعـوذ  عنـد الـصالة، وعنـد الوسوسـة سـواء مواضع عدة، ذكرها اإلمـام النـووي، منهـا،

بــاهللا عنـــد الغــضب، وعنـــد رؤيـــة مــا يكـــره فـــي المنــام، وعنـــد دخـــول المــسجد، ودخـــول الخـــالء، وعنــد ســـماع نهيـــق 
ذ الحـسن والحـسين، وفـي الـصباح وفـي المـساء، وعنـد النـوم، بـل -�- النبـي الحمير، وعند الجماع، وقد كـان يعـو 

 وقــد أشــار الباحــث إلــى  )٢( باالســتعاذة الدائمــة فــي كــل وقــت وحــين مــن فتنــة المحيــَى والممــات-�-أمــر النبــي ،
  .بعضها في أساليب الشيطان في الغواية

ل األحـوال واألوقـات، تغلـق بـاب إغـواء الـشيطان للمـؤمن، ومن هنا فإن االستعاذة باهللا من الشيطان الـرجيم فـي كـ
  .وتجعل المؤمن في حصن يصُعب على الشيطان اختراقه

  
  .كثرة السجود هللا تعالى: المطلب الخامس

ـا كـان الـسجود أبلـغ -تعـالى-إن السجود سمة من سمات عباد اهللا الـصالحين، الـذين سـَمْوا بمقـام العبوديـة هللا ولم ،
وجل – هللا صور العبودية كـان كثـرة سـجود -تعـالى- التي يصل العبد من خاللها إلى مقامات القرب مـن اهللا-عز ،

�m�m�m�m��x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v: -تعالى-العبد بالنسبة للشيطان مراغمًة ودحرًا له؛ ألن الشيطان ُأمَر بالسجود فأبى، كما قال

���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y���£��¢��¡�����~��}��|��{��z����yllll) تعــــــالى-، وقولــــــه)٣٤: البقــــــرة- :�m�m�m�m�È�È�È�È��É���É���É���É�

�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë���Êllll )فــإبليس رفــض إطاعــة أوامــر اهللا)٣١ – ٣٠: الحجــر ،-
�m�m�m�m��]��\��[��Z��Y��X��W���V��]��\��[��Z��Y��X��W���V��]��\��[��Z��Y��X��W���V��]��\��[��Z��Y��X��W���V: -تعــالى-؛ فاســتحق اللعــن والطــرد مــن رحمــة اهللا، كمــا قــال-تعــالى

��a���`����_��^��a���`����_��^��a���`����_��^��a���`����_��^....�����y��x��w��v�����y��x��w��v�����y��x��w��v�����y��x��w��vllll )عباد اهللا ؛ لذلك اشتد حنق الشيطان على)٤٣-٣٥-٣٤: الحجر 
-تعـالى- وأثنى عليهم في كتابه الكريم، فقـال-تعالى-الذين ُأمروا بالسجود، فسجدوا هللا طائعين، وقد امتدحهم اهللا

                                                 

  ).١/٩٦ ()المصدر السابق: (انظر )1(
  ).١/١٨ (النووي ): األذكار: ( انظر )2(
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  :��m��m��m��m��X��W���V��UT��S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A��X��W���V��UT��S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A��X��W���V��UT��S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A��X��W���V��UT��S���R��Q��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A

�[����Z��Y�[����Z��Y�[����Z��Y�[����Z��Yllll )٢٩: الفتح(.  
سوا بأشداء مطلقًا، وال رحماء مطلقًا؛ ي ، فهم ل- �- لكريمة أصحاب النبي  في اآلية ا-تبارك وتعالى-فقد مدح اهللا

وٕانما شدتهم على أعدائهم ورحمتهم إلخوانهم، وال تراهم إال راكعين ساجدين، محافظين على صالتهم، ال يبتغون 
 :ة السجود، فقال بكثر - سبحانه وتعالى-  ووَصفهم ، والظفر برضاه، - تعالى - هللا من ا  القرب  وال يرجون إال

mmmm�[����Z��Y��X��W���V�[����Z��Y��X��W���V�[����Z��Y��X��W���V�[����Z��Y��X��W���Vllll���� أي عالمتهم، وهي نور يرتسم على وجوههم يوم القيامة، وحسن سمت يعلوا
 دليٌل على السجود  أعلى mmmm�[����Z��Y��[����Z��Y��[����Z��Y��[����Z��Y�llll: ، وقوله-  هللا تعالى-وجوههم في الدنيا من كثرة سجودهم وطاعتهم

ف بهذه الصفة؛ فإن الشيطان سيعجز عن ، فال شك أن من اتص)١(-تعالى- واإلخالص هللادرجات العبودية 
 ن النبيقال- �-هريرة فعن َأِبى ، ان، ومحاربة له للشيطاً  أن في السجود إرغام- �- إيقاعه في الغواية، وقد بي : 

 َوِفى ِرَواَيِة َأِبى ُكَرْيٍب - ا َوْيَلُه  ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشْيَطاُن َيْبِكى َيُقوُل يَ  (- �-َقاَل َرُسوُل اللهِ 
 السهو في ، بل إن سجدتي)٢() ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالسُجوِد َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنُة َوُأِمْرُت ِبالسُجوِد َفَأَبْيُت َفِلَى النارُ - َيا َوْيِلى 

: - �-قال رسول اهللا: قال- �-الخدري  سعيد يالصالة تذالن الشيطان إذالًال وتجعله من الصاغرين، فعن أب
إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلى ثالثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، ويبن على ما استيقن، ثم يسجد 

 )٣()سجدتين قبل أن ُيَسلم؛ فإن كان صلى خمسًا شفعن له صالته، وٕان كان صلى إتمامًا ألربع ترغيمًا للشيطان
  .إغاظة له وٕاذالالً : أي) وترغيمًا للشيطان( ، 

 ت أحاديث النبيمن اهللا أن في كثرة السجود إذالًال وٕارغامًا للشيطان، ووقايًة للعبد من الغواية، وقرباً - �- دل  -
-حديث ربيعة بن كعب األسلميمن - �- من أسباب دخول الجنة، وهذا ما بينه النبي اً  رئيساً ، بل سبب- تعالى
َفُقْلُت َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك ِفى ، )َسلْ : ( َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه َفَقاَل ِلى - �- اهللاكنت أبيُت مع رسول: ، قال- �

عليك (، وفي رواية أخرى ) السُجوِد  نى َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرةِ  َفَأعِ ( : َقالَ ،ُقْلُت ُهَو َذاكَ ،  ) َأَوَغْيَر َذِلكَ ( َقاَل ، اْلَجنةِ 
  . )٤( )نك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا بها درجة وحط عنك بها خطيئة إ فبالسجود

                                                 

 ).١٣/٢٨٧( سيد طنطاوي محمد): التفسير الوسيط للقرآن الكريم( و) ٥/٥٥( الشوكاني ): فتح القدير ( : انظر )1(

َالةَ :باإليمان، با: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب )2( ٨١(الحـديث  رقـم ، باب َبَيـاِن ِإْطـَالِق اْسـِم اْلُكْفـِر َعَلـى َمـْن تَـَرَك الـص 
   ).٥١( ، ص )
 ).٢٠٩(، ص )٥٧١(ديثالحرقم السهو في الصالة والسجود له،  :بالمساجد، با: أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب)3(

 ١٨٤( ، ص )٤٨٩-٤٨٨( الحديثرقم  فضل السجود والحث عليه،  :بالصالة، با:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب)4(
.(  
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َر بالـــسجود فلـــم ِمـــومــن هنـــا فـــإن كثـــرة الـــسجود تغــيظ الـــشيطان، وتجعلـــه يعـــيش فـــي ُذٍل و َصــَغاٍر كونـــه أُ 
ا فــي ، وكثــرة الــسجود تقــرب العبــد مــن اهللا، وتجعلــه يــسمو -تعــالى-يــسجد،  فاســتحق اللعــن والطــرد مــن رحمــة اهللا

 تمثـل عالجـًا ناجعـًا للغوايـة، فالـذي يـديم الـسجود -تعـالى-أعلى مراتب العبودية، وعلـى ذلـك فـإن كثـرة الـسجود هللا
  .   لن ينال الشيطان منه، ولن يقع في الغواية، نسأل اهللا أن يجعلنا من عباده الساجدين-تعالى-هللا
  

  .الحياء والحشمة: المطلب السادس
لــشيطان لإلنــسان، كــشف العــورات وذهــاب الحيــاء والحــشمة،الذي يُجــر إلـــي  مــن أعظــم مــا يكيــد بــه اإن

  .الوقوع في الفاحشة وفساد األخالق
الحيــاء انقبــاض الـّنفس عــن عـادة انبــساطها فــي ظـاهر البــدن لمواجهـة مــا تــراه : " وقـد عــرف المنـاوي الحيــاء بقولـه

هـو انقبـاض الـّنفس : وقيـل، عـن المـساوىء خـوف الـّذمّ الّترقـّي هـو : وقيـل ،نقصا، حيث يتعّذر عليها الفرار بالبدن
  . )١("من شيء حذرا من المالم 

 وذريتـه بتـزيين الُعـري، �--ولذلك فقد دأب الشيطان منذ اللحظة األولى لطـرده مـن الجنـة، بالكيـد آلدم
ليــة تطــوف وخلــع الــستر، ولبــاس الحــشمة، وهــذا مــا فعلــه الــشيطان مــع أهــل الجاهليــة، فقــد كانــت العــرب فــي الجاه

بالبيـــت عـــراة، الرجـــال بالنهـــار، والنـــساء بالليـــل، ومـــا ذاك إال بتـــزيين الـــشطان لهـــم هـــذا الفعـــل، وٕانكـــاره علـــيهم أن 
 محتـــشمين، بحجـــة كيـــف يطوفـــوا بالبيـــت بمالبـــس عـــصوا اهللا فيهـــا، وقـــد بـــين الباحـــث ذلـــك فـــي أســـباب نيطوفـــو 
  . )٢(الغواية

ء لبني آدم محذًرا لهم من كيد هذا العدو الذي فعل مع أبـيهم الندا - سبحانه وتعالى-لذلك فقد وجه الحق
  .ما فعل أن ال يفتنهم ويوقعهم في الغواية عن طريق التساهل في كشف العورات 

�m�m�m�m��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d: -تعــالى-وامـتن علــيهم بلباسـين يــستران عـوراتهم كمــا قـال
}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��rq��p��o��d��c��b��a�� �̀����������_��~�����d��c��b��a�� �̀����������_��~�����d��c��b��a�� �̀����������_��~�����d��c��b��a�� �̀����������_��~���

���y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e���y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e���y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e���y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j��ih����g�������f��e�l�l�l�l   )ا+عراف :

٢٧ – ٢٦.(   

                                                 

  ).١/٣٠٢(المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف )1(
  ).٦١): (خالل البحث، التبرج وكشف العورات: ( انظر )2(
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أن هناك تالزمًا دائمًا بين لباس العورات والزينة، وبين التقـوى، فكالهمـا لبـاس، -سبحانه وتعالى-وقد بين
  . )١(، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، فهما متالزمان فهذا يستر عورات القلب ويزينه

ولذلك جاء التحذير الربـاني للعبـاد مـن مكائـد الـشيطان وغوايتـه، ألن الـشيطان سـيعيد الَكـَرة فيـأمرهم بـالعري وخلـع 
  .الستر والحشمة،  فهي سبب رئيس من أسباب الغواية التي تؤدي إلى فساد الدين والدنيا

 إلـــى عـــرف تنجـــرفآدم بنعمتـــه علـــيهم فـــي تـــشريع اللبـــاس والـــستر ، صـــيانة إلنـــسانيتهم مـــن أن كر بنـــي ذ واهللا ُيـــ 
وجــل -فالحيــاء والحــشمة مــن ســبل النجــاة مــن الغوايــة التــي أمرنــا اهللا! البهــائم باألخــذ بهــا فــي مواجهــة كيــد -عز  

  .الشيطان وغوايته
بالــستر، والحيــاء والحــشمة، والحــذر مــن كــل مظــاهر ومــن هنــا فقــد كــان النــداء اإللهــي، والتوجيهــات النبويــة للعبــاد 

كــشف العــورات، لقطــع الطريــق علــى الــشيطان؛ ألن التبــرج وكــشف العــورات، ونــزع الحيــاء، مــن أســلحة الــشيطان 
��©���m�m�m�m��®��¬��«��ª: التي تؤدي إلى الغواية والضالل المبين وهذا ما بينته اآليـة الكريمـة �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦

°��¯°��¯°��¯°��¯llll )٢٠: األعراف( .  
  

  .الزواج: لمطلب السابعا
لقــد ســد اإلســالم كــل األبــواب التــي تــؤدي إلــى الوقــوع فــي الغوايــة، ويــسر األبــواب والــسبل التــي تــؤدي إلــى العفــة 

ـا كـان -سـبحانه وتعـالى-والطهارة ومنها الزواج الشرعي الذي شـرعه اهللا وتطمـئن حيـاتهم، ولم للعبـاد حتـى تـستقر 
يًال فطريًا للطرف اآلخر، استغل الشيطان ما أودعه اهللا فيهما من الميل الفطري فـي كٌل من المرأة والرجل يميل م

  .سبيل إيقاعهما في الغواية
 جعل من خالله امتداد الحياة - تعالى-والميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي؛ ألن اهللا

، يـسكن ثـم اً  هـذا الميـل دائمـ- تعالى-رض، وقد جعل اهللاعلى هذه األرض، وتحقيق الخالفة لهذا اإلنسان في األ
يعـــود، وٕاثارتـــه فـــي كـــل حـــين تـــودي بـــه إلـــى اإلفـــضاء المـــادي للحـــصول علـــى اإلشـــباع، فـــإذا لـــم يـــتم هـــذا تعبـــت 

 فـــالنظرة تثيـــر، واالخـــتالط بـــين الجنـــسين يثيـــر،  هـــذا بمثابـــة عمليـــة تعـــذيب مـــستمرة،األعـــصاب المـــستثارة، وكـــان
مسة بين الجنسين أيضًا تثير، واإلخضاع بالقول يثير، والحركة تثير، والضحكة تثير، والدعابة والمصافحة والمال

؛ لذلك فقد سد اإلسالم كل هذه األبواب التي تؤدي إلى تلك االستثارة، وألن الشيطان ال يـألوا جهـدًا وذريتـه )٢(تثير
 الـذي انتـشرت فيـه الرذيلـة ومنافـذها مـن خـالل في إغواء بني آدم بشتى الطرق، والوسائل وخاصًة فـي زماننـا هـذا

                                                 

  ).٣/٢١١( سيد قطب : )في ظالل القرآن: (  انظر )1(
 ).٥/٢٧٦( ): في ظالل القرآن: (  انظر )2(
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ـا كانـت النـساء مـن أعظـم  الحبائـل المواقع اإلباحية عبر اإلنترنت، والقنوات المختلفـة عبـر التلفزيـون وغيرهـا،  ولم
وجــل -والوســائل التــي يــصل بهــا الــشيطان إلــى إفــساد المجتمــع وٕايــصاله إلــى الرذيلــة واالنحــراف، فقــد ســد اهللا عز - 

، ك الطرق المؤدية إلى الغواية وأمر بالطريق الوحيد الذي يؤدي إلـى الوقايـة والنجـاة منهـا، وهـو الـزواج الـشرعيتل
فاإلسالم ال يعتمد على العقوبات ابتداًء من أجل إنشاء مجتمع نظيف عفيف، بقدر ما يعتمد قبل كل شـيء علـى 

  .ا، ويضمن لها الجو النظيف الطاهرالوقاية، فهو ال يحارب الدوافع الفطرية لإلنسان، بل ينظمه
 أســباب التهيــيج ىفهــو يقــوم علــى تــضييق فــرص الغوايــة، وٕابعــاد كــل عوامــل الفتنــة والرذيلــة، وقطــع الطريــق علــ

؛ لــذلك فقــد شــرع اإلســالم  )١(واإلثــارة، وٕازالــة العوائــق دون اإلشــباع الطبيعــي بوســائله المختلفــة المــشروعة والنظيفــة
�m�m�m�m��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A:  -تعــالى-علــه الــسبيل الــشرعي الوحيــد إلغــالق بــاب الغوايــة، قــالالــزواج، وحــث عليــه، وج

S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��F��E��DS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��F��E��DS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��F��E��DS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���I��HG��F��E��Dllll )٣٢: النور.(  
لقد بين اإلسالم أن الزواج هو الطريق الوحيد لمواجهة الميول الجنسية الفطريـة، وهـو الغايـة النظيفـة لتحقيـق تلـك 

  . العقبات من طريق الزواج لتجرى الحياة على طبيعتهاالميول، وأمر بإزالة كل
وال شـــك أن المـــال يعتبـــر عقبـــة كبيـــرة فـــي طريـــق تحقيـــق العفـــاف، واإلســـالم نظـــام متكامـــل؛ لـــذلك يـــأمر الجماعـــة 

  .)٢(المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى العفاف وتحصين النفوس
   �m�m�m�m�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��Allll: -تعالى-قال

ساهموا فـي تـزويج الـشباب يـ في اآلية الكريمة أولياء األمور ومن يملكـون المـال، أن -تعالى-مر اهللالقد أ  
 الـصالحين -سـبحانه وتعـالى-هم الذين ال أزواج لهم من الرجال والنساء، وقـد خـص : من كال الجنسين، واأليامى

�m�m�m�m  ��Q��PO��N��M��L��K��J���I��Q��PO��N��M��L��K��J���I��Q��PO��N��M��L��K��J���I��Q��PO��N��M��L��K��J���I:  - تعالى- في اآلية بالذكر ليحصن دينهم، ويحفظ عليهم صالحهم، وقوله
S��RS��RS��RS��Rllllوقــد وعــدهم اهللا -تعــالى–ال تمتنعــوا مــن تــزويجهم بــسبب فقــرهم؛ ألن الفقــر والغنــى بيــد اهللا :  أي ،

  .)٣(واالعتصام من معاصيه-تعالى-بالغنى؛ ألنهم طلبوا رضا اهللا
تعــالى يلفــت -ة، ولكــن اهللا عــن الــزواج خوفــًا مــن تكاليفــه المرهقــ يحجمــونولــذلك نجــد فــي واقعنــا كثيــرًا مــن الــشباب

  mmmm S��R��Q��PO��N��M��L��K��J���IS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���IS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���IS��R��Q��PO��N��M��L��K��J���Illll في اآلية الكريمة مانتباهه

                                                 

  ).٥/٢٧٩( سيد قطب ): في ظالل القرآن الكريم: ( انظر  )1(
 ).٥/٢٧٩( سيد قطب ): المرجع السابق: (  انظر )2(

  ).١٢/٢٤٢( القرطبي ): الجامع ألحكام القرآن: (  انظر )3(
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 ، اهللا عونـــه الغـــازي فـــي ســـبيل اهللاىثالثـــة كلهـــم حـــق علـــ( : -�-قـــال: قـــال-رضـــي اهللا عنـــه-وعـــن أبـــي هريـــرة 
  .)١() والناكح الذي يريد التعفف ،والمكاتب الذي يريد األداء

���m�m�m�m:  -تعـــالى-ن الـــزواج آيـــة مـــن آيـــات اهللا، قـــالتعـــالى أ-وقـــد بـــين اهللا �̀ � �_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y�� �̀��_��~��}��|��{��z��y

�m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��a�m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��a�m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��a�m����l��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��allll )٢١: الروم.(  
̀� mmmm خلـق لكـم -سـبحانه وتعـالى-ومن آياته الدالة علـى قدرتـه ورحمتـه بكـم، أنـه: أي � �_��~�̀��_��~�̀��_��~�̀��_��~llll���� أي مـن 

  .جنسكم في البشرية اإلنسانية
خلــق لكــم مــن نفــس :  بيــان العلــة التــي خلقكــم فيــه علــى هــذه الطريقــة،أي������������mmmm ��`��`��`��`b��ab��ab��ab��allll:-تعــالى-قولــه

جنسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ويميل بعضكم إلى بعض؛ ألن الجنس يميل إلى جنسه، وكل نوع ينسجم ويأتلف مع 
لكـم  أي محبة ورأفة، لم تكن بيـنكم قبـل ذلـك؛ وٕانمـا حـدثت mmmmf��e�f��e�f��e�f��e�llllنوعه، وجعل بينكم يا معشر األزواج 

�m�m�m�m...��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I��M��L��K���J��I:  فـــي قولـــه-تبـــارك وتعـــالى-عـــن طريـــق الـــزواج الـــذي شـــرعه لكـــم، وقـــد وصـــفه اهللا

ONONONON...llll )٢()١٨٧: البقرة( .  

هــن ســكن لكــم وأنــتم ": قــال�����m�m�m�m...��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I...llll:قــال ابــن عبــاس فــي معنــى قولــه تعــالى
  . )٣(دي، وهو قول مجاهد وقتادة والسُ "سكن لهن

 نتيجة الزواج،  تمثل السور الواقي لكل الشباب واألزواج في -تعالى-لسكن والمحبة والمودة التي بينها اهللاوهذا ا 
مواجهة الفتن والمغريات والشهوات التي يعج بها عالمنا، ولذلك كان التوجيه النبوي للـشباب بـالزواج؛ ألنـه عنـوان 

نــُه ، َفإِ َيـا َمْعــَشَر الــشَباِب، َمـِن اْســَتَطاَع اْلَبـاَءَة، َفْلَيتَــَزوجْ ( : -�-العفـة والطهــارة والوقايـة مــن الفــتن والـشهوات، قــال
ْومِ ، َوَمْن َلْم َيسْ َأَغض ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرجِ  ُه َلُه ِوَجاءٌ َتِطْع ، َفَعَلْيِه ِبالص٤()، َفِإن(.  

يهم ديــنهم وصــالحهم، ويجعلهــم عنوانــًا للعفــة فــالزواج يحفــظ الــشباب مــن الوقــوع فــي الغوايــة، فــيحفظ علــ
�m: - تعــالى- مــن ال يقــدر علــى الــزواج بالــصبر والعفــة، كمــا فــي قولــه-ســبحانه وتعــالى–والطهــارة، وقــد وجــه 

� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��V��U� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��Ul)ليــسلك ســبيل العفــاف لنفــسه، وليــسع إليــه؛ : ، أي)٣٣:  الن""ور
يــره، ويـسكن الغريــزة بالـصوم، أو يــشغل نفـسه بالعمــل أو بمـا يفيــده، وهـذا مــا بـأن يمنــع المهـيج ســواًء بـالنظر أو بغ

                                                 

  .، حسنه األلباني)٢/٨٤١(، ص )٢٥١٨( المكاتب، رقم الحديث : العتق، باب: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )1(
  ).٢١/٣٠(األلوسي :  روح المعاني )2(
  ).٣/٤٩٢(الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن )3(
  ).٩٥٥( ، ص )٥٠٦٥( الحديث ، رقم َمْن َلْم َيْسَتِطِع اْلَباَءَة َفْلَيُصمْ  :النكاح، باب: أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب  )4(
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ْومِ : ( في قوله-�-أشار إليه ُه َلُه ِوَجاءٌ َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع، َفَعَلْيِه ِبالصتعالى- وقوله).، َفِإن  -  :�m��Y��X��W��V���Y��X��W��V���Y��X��W��V���Y��X��W��V�
lـــه: ،أي ـــة مجـــتمعهم لهـــم، وقول ـــى النكـــاح، أو بإعان ��m�Z��Z��Z��Z: بقـــدرتهم عل �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�� �̂�]��\��[�l ـــى ـــة عل  فـــدلت اآلي

-االسـتعفاف وسـيلة مـن وسـائل الغنــى؛ ألنـه نـشأ مـن إرادة التقــوى والطهـر، وهـذا مـا بينتــه اآليـة الكريمـة فـي قولــه
mmmm...��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r���q��p��o����n��m��l����k��j��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r���q��p��o����n��m��l����k��j��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r���q��p��o����n��m��l����k��j��¤��£¢��¡��������~��}|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r���q��p��o����n��m��l����k��j: -تعالى

����©�� �̈�§��¦��¥����©�� �̈�§��¦��¥����©�� �̈�§��¦��¥����©�� �̈�§��¦��¥llll)١()٣ – ٢:  الطالق(.  
وأخيرا فإن الزواج ضرورة حتمية لإلنسان، فهو خير واق من الوقوع في الغواية، لذلك رغب اإلسـالم وحـث عليـه؛ 

 يجد كل منهما الـسكن اخر، وفي اجتماعهمبحيث يجد كل من المرأة والرجل الراحة والطمأنينة واالستقرار عند اآل
  مقاصـد وأهـداف اإلســالمالعلمـاء وقـد ذكـر  الكريمـات، فـي اآليــات-تعـالى-القلبـي والرحمـة والمـودة التـي بينهـا اهللا

  : الزواجمن
  .الولد، وهو األصل وله وضع الّنكاح والمقصود به إبقاء الّنسل" -١
 واالســتجابة لنــداء الفطــرة  كــسر الــّشهوة، والمــراد الّتحــّصن مــن الــّشيطان، وكــسر الّتوقــان ودفــع غوائــل الــّشهوة،-٢

  .  غّض البصر وحفظ الفرجالغريزية على أسس مشروعة، باإلضافة إلىوتلبية الحاجة 
لّنفس وٕايناسها بالمجالسة والّنظـر ونحوهمـا إراحـة وتقويـة لهـا لترويح إيجاد السكن النفسي، والمودة والرحمة، و  -٣

  .على العبادة
رء بجميع أشغال المنزل لـضاع  في الّزواج تفريغ القلب عن تدبير المنزل وتهيئة أسباب المعيشة ولو تكّفل الم-٤

  .أكثر أوقاته، ولم يتفّرغ للعلم والعمل، والمرأة الّصالحة عون على الّدين بهذه الّطريق
 مجاهــــدة الــــّنفس ورياضــــتها بالّرعايــــة والواليــــة والقيــــام بحقــــوق األهــــل، والــــّصبر علــــى أخالقهــــّن والــــّسعي فــــي -٥

وهذه كّلها أعمال عظيمة الفضل لما فيها من الّرعاية والوالية، إصالحهّن وٕارشادهّن إلى طريق الّدين، ورعايتهّن، 
  .واألهل والولد رعّية، وفضل الّرعاية عظيم، وال يحترز منها إّال من خاف القصور عن القيام بحّقها

: البقــرة( �m�m�m�m...��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I��ON��M��L��K���J��I...llll: -تعــالى–خــر، قــال  اعتبــار كــل مــن الــزوجين لباســًا وســترًا لآل-٦

٢(")١٨٧(.  
  .  أن ييسر لشبابنا سبيل العفة والزواج وأن يحفظهم من الفتن والشهوات-تعالى-نسأل اهللا

  

                                                 

  ).٦٣٢٦( الشيخ الشعراوي ) : تفسير الشعراوي: ( انظر  )1(
صالح  : الزواج بنية الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية ، و)٢/٢٧( الغزالي : إحياء علوم الدين) 2(

  ).١/٧٣(آل منصور 
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  . على اهللالتوكل: المطلب الثامن
ه مـن ء وأنبيـا-�- عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، وقـد أمـر اهللا بـه نبيـه-تعالى-إن التوكل على اهللا

( �m��e�����d��c��b��e�����d��c��b��e�����d��c��b��e�����d��c��bl: وقولـــــه، )٣: األحـــــزاب( mmmm��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^llll: -تعـــــالى-قبلـــــه، فقـــــال

��_�m: -تعـالى–، وأمر به المؤمنين، فقال )٢١٧: الشعراء �̂�]��\_�� �̂�]��\_�� �̂�]��\_�� �̂�]��\l )وقولـه)١١: إبـراهيم ، :�m�m�m�m��n��n��n��n

����w��v��u��t��sr�������q���������p�����o����w��v��u��t��sr�������q���������p�����o����w��v��u��t��sr�������q���������p�����o����w��v��u��t��sr�������q���������p�����ollll )١٣: التغابن.(  
  .)١(ذ باألسباب المشروعةالتوكل هو االعتماد على اهللا في جميع األمور مع األخ: " قال ابن القيم

 فـي اسـتجالب المـصالح ودفـع المـضاّر مـن أمـور - عـّز وجـلّ -صـدق اعتمـاد القلـب علـى اللّـه: " وقال ابن رجـب
   )٢(" األمور كّلها إليه، وتحقيق اإليمان بأّنه ال يعطي وال يمنع وال يضّر وال ينفع سواه ووكلت،  كلهاالّدنيا واآلخرة

  .)٢: األنفال( mmmm...��������g���f��e����g���f��e����g���f��e����g���f��ellll: -تعالى-سيره لقولهولذلك قال ابن كثير في تف

 ســواه، وال يقــصدون إال إيــاه، وال يلــوذون إال بجنابــه، وال يطلبــون الحــوائج إال منــه، وال يرغبــون إال اليرجــون:"  أي
 إليــه، ويعلمــون أنــه مــا شــاء كــان، ومــا لــم يــشأ لــم يكــن، وأنــه المتــصرف فــي الملــك، وحــده ال شــريك لــه، وال معقــب

  . )٣("التوكل على اهللا جماع اإليمان: لحكمه، وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير
�m�m�m�m��x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v:  فـي قولـه-تعـالى-فالمؤمنون المتوكلون على ربهم ليس للشيطان سـلطان علـيهم، وهـذا مـا بينـه اهللا

����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y�l�l�l�l   )النحل :

١٠٠ - ٩٩ (.  
 سـلطان الـشيطان علـى أهـل اإليمـان والتوكـل، وأثبتـه لمـن -تعـالى-ففي هذه اآلية الكريمـة نفـى اهللا  

mmmm������x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v: تعالى-تولى الشيطان والمشركين، فليس للشيطان طريق يتسلط به على المؤمنين المتوكلين، فقوله
��|��{��z���y��|��{��z���y��|��{��z���y��|��{��z���yllllثل الـشرك، بـل إنمـا سـلطانه ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب ال يغفر م:  أي

��©����������mmmm���ªعلـى الــذين يتولونــه ويطيعونــه فيمـا يــدعوهم إليــه، فهــؤالء يـدخلون تحــت واليتــه، وقولــه �̈�§����ª��©�� �̈�§����ª��©�� �̈�§����ª��©�� �̈�§�llll 

  . )٤(باهللا مشركون: أي

                                                 

 ).٢/١٣٦(مدارج السالكين   )1(

 ).١/٤٣٦ ( لعلوم والحكمجامع ا )2(

 ).٤/١٢( تفسير القرآن العظيم   )3(

 ).٣/٩٦ ( البغوي): معالم التنزيل في تفسير القرآن(: انظر  )4(
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بــسم اهللا توكلــت علــى اهللا، وال حــول وال قــوة إال بــاهللا، : مــن قــال إذا خــرج مــن بيتــه: (  فــي قولــه-�-وهــذا مــا بينــه
  .)١()يت ووُقيت وتنّحى عنه الشيطانُكف: يقال

  .ولذلك فإن التوكل من أقوى األسباب التي يدفع بها العبد مكائد الشيطان وغوايته
  

  .التربية اإليمانية المتكاملة: المطلب التاسع
ربـــط الولـــد منـــذ تعقلـــه بأصـــول الـــدين، وتعويـــده منـــذ تفهمـــه أركـــان : " بالتربيـــة اإليمانيـــةوالمقـــصود   

كـل مـا يتـصل بـالمنهج الربـاني، : ليمه مـن حـين تمييـزه مبـادئ الـشريعة الغـراء، ومبـادئ الـشريعة هـياإلسالم، وتع
  . )٢("وتعاليم اإلسالم من عقيدة، وعبادة، وأخالق، وتشريع، وأنظمة، وأحكام

وجــل -وقــد خلــق اهللا د العقــل والقلــب والــنفس والجــسد، وقــ:  اإلنــسان بتكــوين يــشمل أربعــة جوانــب رئيــسة وهــي-عز
 فـــي اإلنـــسان منـــذ نزولـــه مـــن بطـــن أمـــه غيـــر مكتملـــة، ومحـــدودة اإلمكانـــات، وأودع اهللا فيهـــا -تعـــالى-خلقهـــا اهللا

���m�m�m�m��½��¼��»��º��¹: -تعــالى-خاصــية النمــاء والتــأثر بــالمحيط الخــارجي، كمــا قــال �̧�¶���µ��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ
�����Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿���¾�����Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿���¾�����Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿���¾�����Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿���¾llll )٧٨: النحل(.  

ا األثر الـدائم فـي اتجـاه تحقيـق الهـدف هد دائم وٕامداد يترك فيوهذه الجوانب األربعة تحتاج إلى تعه  
، ولكــي يظهــر األثــر اإليجــابي لكــل -تعــالى-مــن وجــود اإلنــسان علــى األرض وهــو تحقيــق العبوديــة الــصحيحة هللا

  . )٣(هذه الجوانب كان من الضروري سلوك طريق التربية اإليمانية المتكاملة
 وهــو القــرآن والـسنة منــذ بدايــة التنــشئة، لهــا الــدور -تعــالى–تقــوم علـى مــنهج اهللا والتربيـة اإليمانيــة المتكاملــة التــي 

الكبيــر فــي تحــصين العبــد مــن الغوايــة؛ ألن االهتمــام بتنميــة البــذور اإليمانيــة فــي اإلنــسان منــذ طفولتــه لهــا الــدور 
ة األولـى، ومـا أكثـر اآليـات األكبر في التأثير علـى حياتـه مـستقبًال، وال شـك أن هـذا الـدور منـاط بالوالـدين بالدرجـ

ن تجـــاه أوالدهـــم، وبخاصـــة اآلبـــاء ي المـــربةالقرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة التـــي تركـــز علـــى التربيـــة اإليمانيـــة ومـــسؤلي
 ليس يومًا أو شهرًا أو سـنة؛ وٕانمـا تـشمل فتـرة زمنيـة طويلـة، تبـدأ مـن عنـد الـوالدة تواألمهات؛ ألن هذه المسؤوليا

  .مكلفاً إلى أن يصبح اإلنسان 

                                                 

  ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته، رقم الحديث : الدعوات، باب: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب  )1(
 . قال األلباني حديث حسن)٧٧٩( ، ص  )٣٤٢٦( 

  ).١/١١٧(عبداهللا علوان : تربية األوالد في اإلسالم  )2(
  ).١/٤(مجدي الهاللي ): نظرات في التربية اإليمانية: ( انظر )3(
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���m�m�m�m��»���º��¹: -تعـــالى-فمـــن ذلـــك قولـــه �̧�¶��µ��� �́�³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��»���º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��»���º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��»���º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���±���°�� �̄�®��¬��«

��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��Â��Á��À��¿��¾��½��¼llll )تعالى- ، وقوله) ٦:  التحريم -  :��m��m��m��m��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡

�°�� �̄�®¬��«�°�� �̄�®¬��«�°�� �̄�®¬��«�°�� �̄�®¬��«llll )١٣٢: طه.(  
َداِنِه َأْو ُينَ ، َفَأَبوَ ُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ ُكل َموْ  ( :-�- وقد قال َساِنهِ اُه ُيَهو َراِنِه َأْو ُيَمج َكَمَثِل اْلَبِهيَمِة تُْنَتُج اْلَبِهيَمةَ ص ، 

  . )١()، َهْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاءَ َجْمَعاءْ 
والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سـاذجة خاليـة عـن كـل نقـش وصـورة، وهـو : " يقول الغزالي

ل مــا نقــش ومائــل إلــى كــل مــا يمــال بــه إليــه، فــإن عــود الخيــر وعلمــه نــشأ عليــه وســعد فــي الــدنيا واآلخــرة قابــل لكــ
وشـاركه فــي ثوابــه أبــوه وكــل معلــم لــه ومــؤدب؛ وٕان عــود الـشر وأهمــل إهمــال البهــائم شــقي وهلــك وكــان الــوزر فــي 

  .)٢("ألخالقوصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن ا... رقبة القيم عليه والوالي له
ولذلك فإن الصبي إذا أهمل في تربيته اإليمانية المستمدة من الكتاب والسنة منذ نعومة أظفاره؛ فإنها ستنعكس 

على سلوكه مستقبًال، فالصبي الذي لم يتلق تربية صالحة منذ األساس؛ فإنه في الغالب عندما يكبر ويشب يقع 
  .في المحرمات والموبقات غالباً 

 فــي متابعــة نــشئهم ؛ ألنهــم متوجيــه النبــوي ألوليــاء األمــور أن يكونــوا عنــد مــسؤولياتهولــذلك كــان ال  
ُكلُكــْم َراٍع َوُكلُكــْم  : ( يقــول-�-  رســول َســِمْعتُ : َيُقــولُ - رضــي اهللا عنــه-َعْبــَد اِهللا ْبــَن ُعَمــرتحــت رعــايتهم، فعــن 

َماُم َراٍع َوَمْسُئولٌ ،َمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتهِ  َعْن َرِعيِتِه َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت   َرِعيِتِه َوالرُجُل َراٍع ِفي َأْهِلِه َوَمْسُئولٌ َعنْ   اْإلِ
 َوالرُجـُل (:  َقـاَل َوَحـِسْبُت َأْن قَـْد َقـالَ ،) َواْلَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسيِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيتِـهِ ،َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيِتَها

  . )٣()َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتِه َوُكلُكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتهِ 
 واألصول التي يجب أن تزرع في العبد منذ نعومة سساأل مجموعة منوالتربية اإليمانية المتكاملة تقوم على 

  :أظفاره
وجل -اعة المطلقة هللازرع التوحيد الخالص والط: أوالً  عز-.  

 فــي --� اهللا إبــراهيم منــذ الــصغر، وهــذا مــا بينــه نبــي اإلســالم بتربيــة الــنشء علــى التوحيــد الخــالصاعتنــى لقــد 
�m�m�m�m��¢��¡�����~��}��|��{��z���y���x����w��v��¢��¡�����~��}��|��{��z���y���x����w��v��¢��¡�����~��}��|��{��z���y���x����w��v��¢��¡�����~��}��|��{��z���y���x����w��v :-تعـالى- قبيل وفاته، حيـث قـال اهللاهوصيته لبني

����¦��¥������¤��£����¦��¥������¤��£����¦��¥������¤��£����¦��¥������¤��£llll )ومــا )١٣٢: البقــرة  ، نــه النبــيــيم ابــن عبــاس فــي صــغره وزرع -�- بي  لألمــة فــي تعل

                                                 

  .)٧٠(ص: تم تخريجه، انظر  )1(
  ).٣/٧٣(إحياء علوم الدين   )2(
 ).١٦٨( ، ص  )٨٩٣(قم الحديث الجمعة في القرى والمدن، ر : الجمعة، باب:  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب )3(
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كنــت خلــف رســول : قــال-رضــي اهللا عنهمــا-التوحيــد الخــالص فــي قلبــه، وقــد كــان يومهــا صــغيرًا، فعــن ابــن عبــاس
ــَك َكِلَمــاتٍ (:  يومــًا، فقــال-�-اهللا ــي ُأَعلُم ــا ُغــَالُم ِإن ــْظ اللــَه َيْحَفْظــكَ ، َي ــْظ اللــهَ ، اْحَف ــَأْلَت ، َتِجــْدُه ُتَجاَهــكَ  اْحَف  ِإَذا َس

 َواْعَلْم َأن اْألُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك بِـَشْيٍء لَـْم َيْنَفُعـوَك ِإال بِـَشْيٍء ، َوإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللهِ ،َفاْسَأْل اللهَ 
وَك ِإال بِـَشْيٍء قَـْد َكَتَبـُه اللـُه َعَلْيـكَ  َوَلْو اْجَتَمُعوا عَ ،َقْد َكَتَبُه اللُه َلكَ  وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضر ُرِفَعـْت اْألَْقـَالمُ ،َلى َأْن َيُضر ، 
ُحفُ  ْت الص١()َوَجف( .  

  .تربية النفس على العفاف والخشية والصدق: ثانياً 
صال الطيبـة العظيمـة لإلسـالم، تـورثهم إن تربية األبنـاء منـذ نعومـة أظفـارهم علـى العفـاف والخـشية والـصدق والخـ

¼��½��¾��¼��½��¾��¼��½��¾��¼��½��¾���m�m�m�m: -تعـالى–حسن الخلـق، وتعـودهم علـى إلـف الطاعـات، وكراهيـة المعاصـي والـسيئات، لـذلك يقـول 

�������É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿�������É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿�������É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿�������É��È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿llll )٤١ – ٤٠: النازعات(.  

  .حسن المعاملة وحسن الخلق مع جميع الخلق: ثالثاً 
 حــسن تأديــب األبنــاء منــذ صــغرهم بــآداب اإلســالم وتعويــدهم علــى حــسن المعاملــة وحــسن لقــد حــث اإلســالم علــى

 وهو إتمام البنيان-�-الخلق؛ ألنه الهدف األول لدعوة النبي . .  
  .زرع روح المراقبة هللا سبحانه في كل تصرفاتهم وأحوالهم: رابعاً 

ه، ويعلم سره ونجواه، ويعلم خائنة األعين وما تخفـي يراقبه ويرا-تعالى- الولد على أن اهللابتعويدوهذا ال يكون إال 
الــصدور، ويعينــه فــي ذلــك تعلــم اإلخــالص هللا رب العــالمين فــي كــل عمــل يــسبقه نيــة؛ ألنــه بــذلك يحقــق العبوديــة 

��m��m��m��m���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h:  - تعالى- ، ويكون ممن شملهم قوله-تعالى-الخالصة هللا

����x���w��v��ut��s����x���w��v��ut��s����x���w��v��ut��s����x���w��v��ut��sllll )٢()٥: ينةالب( .  
لذلك فإن المسلم إذا تهيأت له التربية اإليمانية المتكاملة التي تضمن معاني التقوى والمراقبة والخوف والرجاء؛ 

فإنه ينشأ بال شك على اإليمان الراسخ، واألخالق الفاضلة والتربية الصالحة التي تجعله نقيًا ال تستهويه الماديات 
نًا - لسالمعليه ا- وال الشهوات، مثل سيدنا يوسف  من الغواية، وهذه الطريقة من أنجع الطرق  فتجعله ُمَحص

.لتحصين أبنائنا من االنحراف والغواية  
 
 
 

                                                 

 ).٥٦٣(، ص )٢٤٩٨( باٌب، رقم الحديث : ، باب...القيامة والرقائق: أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )1(

  .بتصرف) ١/١١٧(عبداهللا علوان : تربية األوالد في اإلسالم )2(
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  .الدعاء: المطلب العاشر
 مــن العبــد؛ بــأن يقيــه مــن كيــد الــشيطان وغوايتــه، وأن يعينــه علــى -تعــالى-ال شــك أن الــدعاء والتــضرع إلــى اهللا

، -تعــالى-ألســاليب التــي تقــي العبــد مــن تلــك الغوايــة، فالــذي خلــق الــشيطان هــو اهللالطاعــة والعبــادة، مــن أنجــع ا
 قريـــب مجيـــب -تعـــالى-فعنـــدما يـــستنجد العبـــد ويلجـــأ إلـــى اهللا بالتـــضرع والـــدعاء ليـــصرف مخلوقـــه عنـــه؛ فـــإن اهللا

  .الدعاء
  . )١(" هو لسان االفتقار بشرح االضطرار:  " وقد عرف المناوي الدعاء بقوله

وجــل -د أمـر اهللالـذلك فقـ تعــالى- عبـاده أن يـدعوه، قـال-عز- :�m��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»

��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���ÇÆ��Å��Äl )تعالى-وقوله، )١٨٦: البقرة- :�m�m�m�m��O��N��M��O��N��M��O��N��M��O��N��M
��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��P��Z����Y��X��W��V��U��T���S���RQ��Pllll)يـأمر -سـبحانه وتعـالى- فاهللا،)٦٠:  غافر 

 أمٌر من ����������m��m��m��m�Q��P��O��N��M�Q��P��O��N��M�Q��P��O��N��M�Q��P��O��N��M�l�l�l�l:  - تعالى-رع إليه بالدعاء، فقولهعباده المؤمنين أن يكثروا من التض
 بالطاعــات؛ فإنــه يــستجيب -ســبحانه وتعــالى-المــؤمنين أن يكثــروا مــن التــضرع والــدعاء، والتقــرب إليــهه اهللا لعبــاد

  . )٢(هماءدعائهم وال يخيب رج
َتَعاَلى كل َلْيَلة ِإَلى َسَماء الدْنَيا ِحين يْبقى ثلث ينزل َربَنا تَبارك وَ  (: َقالَ -�-َأن َرُسول اهللا -�-َوَعن أبي ُهَرْيَرة 

  . )٣()ستجيب َلُه من يسألني َفأْعِطيه من يستغفرني َفأْغِفر َلهُ أ َفَيُقول من يدعوني ف،اللْيل اآلخر
  : ال تتم إال بشروط بينها العلماء-تعالى-ولكن استجابة الدعاء من اهللا

�����©���m�m�m�m�����ª: -تعالى-اإلخالص لقوله: "أولها �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��£�����ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��£llll) ١٤: غافر.(  
�m�m�m�m�́:  قال تعالى-�-المتابعة لرسول اهللا: الثاني �³��²�́�³��²�́�³��²�́�³��²llll )١٥٨: األعراف.(  
 أن يعلــم أن جميــع خــزائن الخيــرات، - تعــالى -الثقــة بــاهللا واليقــين باإلجابــة، وممــا يزيــد ثقــة المــسلم بربــه : الثالــث

ـــرة أبـــي ، فعـــن - تعـــالى -والبركـــات عنـــد اهللا  ـــه -هري ـــتم(:  قـــال-�- عـــن النبـــي- رضـــي اهللا عن  ادعـــوا اهللا وأن
  .)٤() واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل الهموقنون،

                                                 

  ).١٦٦ (التوقيف على مهمات التعريف )1(

  ).١٢/٣٠٤( محمد سيد طنطاوي ): آن الكريمالتفسير الوسيط للقر : (انظر  )2(
  الدعاء والصالة من آخر الليل، رقم الحديث: التهجد، باب:  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب )3(

 ). ٢١٣(، ص  )١١٤٥( 
 ).٧٩٠(، ص )٣٤٧٩(ما جاء في فضل الدعاء ، رقم الحديث : الدعوات باب:  أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )4(
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: - تعـالى-ممـا عنـده مـن العقـاب، قـال حضور القلب، والخشوع والرغبة فيمـا عنـد اهللا مـن الثـواب والرهبـة : الرابع
�m�m�m�m��¶µ���´�����³���²��±��°��¯��®��¶µ���´�����³���²��±��°��¯��®��¶µ���´�����³���²��±��°��¯��®��¶µ���´�����³���²��±��°��¯��®��¾��½������¼��»��º��¹���¸��¾��½������¼��»��º��¹���¸��¾��½������¼��»��º��¹���¸��¾��½������¼��»��º��¹���¸

Ã��Â��Á��À¿Ã��Â��Á��À¿Ã��Â��Á��À¿Ã��Â��Á��À¿llll )٩٠: األنبياء (.  
إذا دعــا (: -�-قــال رســول اهللا:  قــال-اهللا عنــه   رضــي–العــزم والجــزم، والجــد فــي الــدعاء، عــن أنــس : الخــامس

   )٢( )١()"أحدكم فليعزم في الدعاء، وال يقل اللهم إن شئت فأعطني؛ فإن اهللا ال مستكره له
 إلـى أهميـة الـدعاء للمـسلم، إذ بـه يكـشف اهللا الغمـة، ويزيـل النقمـة، ويقـي العبـد مـن غوايـة ومن هنا ينبغـي الفطنـة

  .الشيطان وكيده، وينجيه من الكربات والمحن
بــًا إليــِه وإِلــى داِرِه، دار الــّسالم والّنعــيم المقــيم، وأن يســأل اهللا تعــالى أن يجعــل عملــأ خالــصًا لوجهــه الكــريم، ومقر 

 المؤمنين، وأن يوّفقنا لما يحـب ويرضـى، ويخـتم لنـا بخيـٍر فـي عافيـة، فإنـُه أكـرم األكـرمين وأرحـم ينفعنا ِبه وعَباَدهُ 
  .الّراحمين
  : الخالصة

 كل ما يؤدي إلى السقوط تجنبُ يإن من يعرف سبل النجاة والوقاية من الغواية، ال يمكن إال أن يكون مؤمنًا حقًا، 
 يغفــل عـن هـذه الـسبل، وال يعتبرهـا أمــرًا هامـشيًا فـي حياتـه الدنيويـة؛ وٕانمــا فـي الغوايـة، فالمـسلم الحـق ال يمكـن أن

يحفظ نفسه ودينـه بهـا ممـا يخدشـه أو يـضر بـه، فاألخـذ بتلـك الـسبل يترتـب عليهـا فـوز العبـد فـي الـدار اآلخـرة أو 
  .هالكه

القــرآن، ومــرض مــرض القلــوب ومــرض األبــدان، وكالهمــا مــذكور فــي : المــرض نوعــان: " لــذلك يقــول ابــن القــيم
القلوب ينقسم إلى قسمين، مرض شبهه وشك، ومرض شهوة وغي، وكالهما مـذكور فـي القـرآن، وهـذا الـذي يجـب 

   )٣(....."أن ننتبه إليه
 وهذه السبل تمثل - تعالى-ومن هنا فإن منهج اإلسالم يقوم على تقوية اإلنسان بإيمانه وٕاسالمه ويقينه باهللا

  . حصين ووقاية من الشيطان وغوايتهسلم في حصنالسياج اآلمن الذي ُيبقي الم
  
  
  

                                                 

العزم في الدعاء وال يقل إن شئت، رقم : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب:  أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب )1(
  .، صححه األلباني )١٠٣٤( ، ص  )٢٦٧٨( الحديث  

  ).٩(خالد الربعي : ِمْن َعَجاِئِب الدعاء  )2(
 ).١/١٨ ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )3(
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  الخاتمة
 الذي بفضله وبتوفيقه أتممُت هذا البحث المتواضع، ،الحمد هللا رب العالمين، الكريم المنان المتفضل

والذي أتمنى أن يتقبله مني، وأن يجعل فيه خيرًا عميمًا لكل من يقرؤه، ويجعله ذخرًا لي في آخرتي، 
وأصـلي ر، نتفع به إذا ما انقطعت عنـي ُسـُبل العمـل والعبـادة واالسـتغفاأ يُنتفع به بعد مماتي، فوعلماً 

  :وأسلم على رسول اهللا وصحبه ومن وااله ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد
  :فهذه بعض النتائج التي توصلت إليها وهي على النحو التالي

تها في القرآن الكريم في واحٍد وعشرين موضعًا في الـسور المكيـة، وجـاءت  وردت الغواية ومشتقا-١
في باب التحذير من اتباع إغواء الشيطان بعـد أن عـزم علـى إغـواء بنـي آدم بكـل الطـرق والوسـائل، 

  .وموضعًا واحدًا في السور المدنية ليتناغم مع األجواء اإليمانية السائدة
مختلفــة وصــورها المتنوعــة، ســواء فــي أصــول الــدين أو فروعــه، وأن ن الغوايــة لهــا ميادينهــا الإ  -٢

  .الشيطان هو المحرك الرئيس لها
 إن الشيطان ترصد لبني آدم منذ مبدأ خلقهم، فهو يسعى إلى إغوائهم بـشتى الطـرق واألسـاليب، -٣

ة وصـورها بهدف إضاللهم، من خالل إفساده لعبادتهم، فينبغي على المسلم أن يحذر من تلـك الغوايـ
  .المتعددة، وأن يلتزم بالكتاب والسنة فهما المصدر الوحيد للنجاة من تلك الغواية

ن للغوايـــة أســـبابًا كثيـــرة متعـــددة ومتنوعـــة، فوقـــوع اإلنـــسان بإحـــدى تلـــك األســـباب تـــسهل علـــى إ -٤
  . الشيطان مهمته

و يغــويهم، ويــضلهم   يــستخدم الــشيطان فــي إغوائــه لبنــي آدم مجموعــه أســاليب مــع الكــافرين، فهــ-٥
ضـالًال مبينـًا؛ ألن هـؤالء الكـافرين رضـوا بـأن يكونـوا أتباعـًا للـشيطان، فهـو يـوجههم حيـث شـاء، وقــد 

  .جعل اهللا له سلطانًا عليهم
 يـــستخدم الـــشيطان أســـاليب أخــــرى مـــع المـــؤمنين، لكــــن كـــل حـــسب إيمانــــه وحـــسب نوعيـــة مــــن -٦

 لهم أساليبه المختلفة، وكيف يغـوي اإلنـسان مـن  اهللا بعباده المؤمنين أن فضحةيواجهونه، ومن رحم
  .خاللها

 مـن -تعـالى- اعتراف الشيطان بضعفه وقلة حيلته أمام المخلصين المتـوكلين الملتجئـين إلـى اهللا-٧
  .العباد 

 الـشيطان فيهـا فتنــة لهـم واختبــار، ووجــود هـذه الـدنيا دار اختبــار وابـتالء، يمـتحن اهللا فيهــا خلقـه، -٨
  .من طيبهمليتبين خبيثهم 
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، وهؤالء هم الذين نجوا من الغواية ومـن الوقـوع -تعالى-َ  البشر قسمان، منهم الذين استجابوا هللا-٩
  .فيها، ومنهم الذين استجابوا للشيطان، وهؤالء هم الذين سقطوا في الغواية

وطغيــانهم ن القــرآن الكــريم ســاق لنــا نمــاذج للُمْهَلِكــين الــذين ســقطوا فــي الغوايــة نتيجــة كفــرهم إ -١٠
 لنا، لتكون عالمات على طريق المؤمن -تعالى-واستكبارهم في األرض بغير الحق، وقد ضربها اهللا

ليكــون يقظــًا فطنــًا، فــال تخدعــه الــدنيا ببريقهــا وزينتهــا، ولــيعلم الهــدف الــذي مــن أجلــه وجــد فــي هــذه 
  .الدنيا
يهـزمهم الـشيطان، ولـم تغـريهم  نمـاذج لمـن اسـتعلى اإليمـان فـي قلـوبهم، فلـم القـرآن الكـريمذكر  -١١

ـــسالكين ـــوة الباطـــل، لتكـــون هـــذه النمـــاذج نبراســـًا لكـــل ال ـــم تـــسحرهم ق ـــدنيا، ول ـــىال  درب اإليمـــان،  عل
  .ليفوزوا بسعادة الدارين و يتمترسوا خلف إيمانهمل
 استمرار عداوة الشيطان لإلنسان ما دامت روحه في جـسده، فيجـب الحـذر منـه ومـن غوايتـه، -١٢ 

  .ح الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنةوذلك بالتسل
 يهدف الشيطان من غوايته للعباد إضاللهم وكفرهم، ليستحقوا اللعن والطرد من رحمة اهللا، كما -١٣

  . بجواره في جهنم والعياذ باهللاينها يخسرون الدنيا واآلخرة، ويكونو حدث معه، فح
العبادات المختلفة، يكون حاجزًا متينًا يمنع  والتقرب إليه بأنواع -تعالى-ن إخالص العبادة هللاإ -١٤

  .اقتراب الشيطان ويحصن النفس من تسلل الغواية إليها
  . بعٌد عن الحماية والتحصين من الشيطان-تعالى-ن البعد عن اهللاإ -١٥

  :أما عن التوصيات
  :والباحث يوصي بما يلي

  .سك بالكتاب والسنةالحرص على تحصين النفس من الوقوع في الغواية وذلك بالتم  -١
  . عدم االستهانة بالمعاصي والذنوب؛ ألنها السبيل الذي ُيستدرج العبد من خالله إلى الغواية-٢
ن أن يجتهدوا فيكشفوا للمسلمين أساليب الشيطان التي يسعى من خاللها ي  أوصي الدعاة والمرب-٣

  .إغواء الناس، وٕايقاعهم في الباطلإلى 
رح نماذج الذين سقطوا في الغواية والذين نجوا منها لتكون إشارات  أوصي المربين بنشر وش-٤

  .على الطريق حتى ال يقع الناس في الغواية
 الحرص على تربية األبناء منذ نعومه أظفارهم على تعاليم اإلسالم من خالل تربية إيمانية -٥

  .متكاملة؛ ألن هذه التربية تحصنهم من الغواية ومن تسلط الشيطان عليهم
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ذا وأسأل اهللا الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل، فما كان صوابًا فهو مـن ه
اهللا، ومـا كـان مـن خطـأ فهـو منـي ومـن الــشيطان واهللا منـه بـراء، وأصـلي وأسـلم علـى أشـرف األنبيــاء 

  .والمرسلين، والحمد هللا رب العالمين
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  الصفحة   اآليةرقم  رةالسو   اآلية  م
١.   mmmm���{��z����y��x��w��v���{��z����y��x��w��v���{��z����y��x��w��v���{��z����y��x��w��v..l�l�l�l�  ٢٢٦  ٣٤  
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١١٨-٨٥  ٦٣-٦٢-

٢١٠-٢٠٨  
١٩٦.   �m�m�m�m����³�������²��±��°�� �̄�®¬����³�������²��±��°�� �̄�®¬����³�������²��±��°�� �̄�®¬����³�������²��±��°�� �̄�®¬����...llll�������� ١٠٩-٩٢  ٦٤  
١٩٧.   �m�m�m�m»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ����......llll�������� ٩٠-٨٩  ٦٥  
١٩٨.   mmmm���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À����...llll�������� ١٨٥  ٨٥  
١٩٩.   �o��¡���~��}����|��{��z��y��¡���~��}����|��{��z��y��¡���~��}����|��{��z��y��¡���~��}����|��{��z��y����..llll���������������� 

  
  

  اإلسراء

١٨١  ١٠١  
  

٢٠٠.   �m����y��x��w��v��u���t��s����y��x��w��v��u���t��s����y��x��w��v��u���t��s����y��x��w��v��u���t��s
��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z
������k��j��i�����h��g��f��e���d��c������k��j��i�����h��g��f��e���d��c������k��j��i�����h��g��f��e���d��c������k��j��i�����h��g��f��e���d��c...llll�������� 

١٨٥  ١٤- ٩-
١٨٦-
١٨٧-

١٩٩-١٨٨  
٢٠١.   �mË��Ê��É��È��Ç���ÆË��Ê��É��È��Ç���ÆË��Ê��É��È��Ç���ÆË��Ê��É��È��Ç���Æ����..llll�������� ١٨٨  ١٥  
٢٠٢.   �m��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A����.llll�������� ١٨٨  ١٦  
٢٠٣.   m����\��[�����Z��Y��X��W��V������\��[�����Z��Y��X��W��V������\��[�����Z��Y��X��W��V������\��[�����Z��Y��X��W��V������..llll�������� ٢٠١  ١٧  
٢٠٤.   �m��a��`_��~���}��|��a��`_��~���}��|��a��`_��~���}��|��a��`_��~���}��|����....llll�������� ٢٠٢  ١٨  
٢٠٥.   �m{��zy��x����w��v{��zy��x����w��v{��zy��x����w��v{��zy��x����w��v.llll���������������� ١٩٧  ١٩  
٢٠٦.   mmmm���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã����.......llll�������� ١٨٠  ٢٠-

٢٠٤-٢٠٣  
٢٠٧.   �mF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A����.llll�������� ٢٠٤  ٢١  
٢٠٨.   �m��i����������h��g�����f��e��i����������h��g�����f��e��i����������h��g�����f��e��i����������h��g�����f��e����llll�������� ٢٠٥  ٢٢  
٢٠٩.   �mjjjjp��o��n���m���l��k��p��o��n���m���l��k��p��o��n���m���l��k��p��o��n���m���l��k�������....llll�������� ٢٠٦  ٢٤-٢٣  
٢١٠.   �m«����ª��©� �̈�§��¦«����ª��©� �̈�§��¦«����ª��©� �̈�§��¦«����ª��©� �̈�§��¦����......llll���������������� 

  
  
  
  
  

  الكهف
  
  
  
  
  
  
  

  الكهف
  

٢٠٩-١٨٧  ٢٥  
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٢١١.   mmmm�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±���� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±���� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±���� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±������llll�������� ١٥٣  ٣٣-٣٢  
٢١٢.   �m�m�m�m��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A����llll��������� �� �� �� ١٥٣  ٣٦-�٣٥  
٢١٣.   �ma�� �̀����_��� �̂�]����\��[a�� �̀����_��� �̂�]����\��[a�� �̀����_��� �̂�]����\��[a�� �̀����_��� �̂�]����\��[����..llll����������������� �� �� �� ١٩٠  �٣٧  
٢١٤.   �ms���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��ls���r��q��p��o��n���m��l����....llll��������� �� �� �� ١٩١  �٣٨  
٢١٥.   �m��{��z��y��x��w������v��u��{��z��y��x��w������v��u��{��z��y��x��w������v��u��{��z��y��x��w������v��u����.......llll��������� �� �� �� ١٩١  �٣٩  
٢١٦.   �m��p���o��n��m��l��k��j��p���o��n��m��l��k��j��p���o��n��m��l��k��j��p���o��n��m��l��k��j����.....llll���������������� ١٩١  ٤١-٤٠  
٢١٧.   �m«��ª��©��������� �̈�§��¦��¥��¤«��ª��©��������� �̈�§��¦��¥��¤«��ª��©��������� �̈�§��¦��¥��¤«��ª��©��������� �̈�§��¦��¥��¤����llll���������������� ١٥٤  ٤٣-٤٢-

١٩١-١٥٩  
٢١٨.   �m�m�m�mÍ��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��ÆÍ��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��ÆÍ��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��ÆÍ��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ����..........llll��������� ١٥٥  �٤٤  
٢١٩.   �m��FE��D��C��B��A��FE��D��C��B��A��FE��D��C��B��A��FE��D��C��B��A����.........llll��������� ١٥٣  �٤٦  
٢٢٠.   �ms��r�����q��p����o��ns��r�����q��p����o��ns��r�����q��p����o��ns��r�����q��p����o��n����.llll����������������� ٢٠١  �٤٩  
٢٢١.   �m�m�m�m��è����ç��æ���å����ä������ã��â��è����ç��æ���å����ä������ã��â��è����ç��æ���å����ä������ã��â��è����ç��æ���å����ä������ã��â����..........llll��������� �

  
  
  

  الكهف
  
  
  
  
  
  
  

  الكهف
٢٠٨  ١١٠  

  
٢٢٢.   �m��|{���z��y��x��w��v��|{���z��y��x��w��v��|{���z��y��x��w��v��|{���z��y��x��w��v����......llll��������  ١٨٠  ٤٦  
٢٢٣.   mmmm��}��|��{��z�����y��x��w����}��|��{��z�����y��x��w����}��|��{��z�����y��x��w����}��|��{��z�����y��x��w��

~~~~����£��¢��¡��£��¢��¡��£��¢��¡��£��¢��¡������.................llll��������  
١١-١٠  ٥٩ -

١٣-١٢ -
٢٤  

٢٢٤.   �m�m�m�mT��S��R��Q��P��OT��S��R��Q��P��OT��S��R��Q��P��OT��S��R��Q��P��O��U�����U�����U�����U�������......llll��������  ٢٠  ٦٦  
٢٢٥.   �m���f��e��d��c���f��e��d��c���f��e��d��c���f��e��d��c����.......llll��������  ٢٠٢-٩٠  ٦٨-

٢٠٣  
٢٢٦.   �m�m�m�mz��y��x��w��v��u��tz��y��x��w��v��u��tz��y��x��w��v��u��tz��y��x��w��v��u��t����.....llll������������������������� �

  
  
  
  مريم

٢١٩-٨٩  ٨٣  
  

٢٢٧.   �o��o��n��m��l��k���j��i��o��n��m��l��k���j��i��o��n��m��l��k���j��i��o��n��m��l��k���j��i����..llll�������� ١٨٠  ٢٣-١٧  
٢٢٨.   �m���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ��B��A��B��A��B��A��B��A����...llll���������������������������� 

  
  ١٦٥-١٦٤  ٣٩-٣٧  
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٢٣٠.   �m����¤��£��¢��¡�����~����¤��£��¢��¡�����~����¤��£��¢��¡�����~����¤��£��¢��¡�����~����........llll�������� ١٧١  ٦٠  
٢٣١.   �m��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í����...llll�������� ١٨١  ٦٤  
٢٣٢.   �mJ��I��H��G���F��E��D����C��B��AJ��I��H��G���F��E��D����C��B��AJ��I��H��G���F��E��D����C��B��AJ��I��H��G���F��E��D����C��B��A����..llll��������� ١٧٤  ٦٦-�٦٥  
٢٣٣.   �m��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M����.....llll�������� ١٧٤  ٦٦  
٢٣٤.   �m�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[����.........llll�������� ١٧٥  ٦٨-٦٧  
٢٣٥.   �mm��l��kj���i��h��g���f��e��dm��l��kj���i��h��g���f��e��dm��l��kj���i��h��g���f��e��dm��l��kj���i��h��g���f��e��d����...llll�������� ١٧٦  ٧١  
٢٣٦.   �m��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢����....llll���������������� ١٩٥-١٧٦  ٧٣-٧٢  
٢٣٧.   �m�m�m�m��¥��¤��£��¢��¡������~��¥��¤��£��¢��¡������~��¥��¤��£��¢��¡������~��¥��¤��£��¢��¡������~����..llll��������� ١٠٨  �٩٦  
٢٣٨.   mmmmQP�QP�QP�QP������W�VUT�SR�W�VUT�SR�W�VUT�SR�W�VUT�SR����....llll�������� ٥٧  ١٠٠  
٢٣٩.   mmmm��o��n��m��l��k��j��o��n��m��l��k��j��o��n��m��l��k��j��o��n��m��l��k��j����.........llll��������� �� �� �� ١١٩  �١٢٠  
٢٤٠.   �m�m�m�mz��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��u����.llll��������������������� �� �� �� ١٠-٥- ٤  �١٢١-

١١  
٢٤١.   �m�m�m�mË���Ê��É��È���Ç���Æ��ÅË���Ê��É��È���Ç���Æ��ÅË���Ê��É��È���Ç���Æ��ÅË���Ê��É��È���Ç���Æ��Å����...llll����������������� �� �� �� ٥٨-٥٤  �١٢٤  
٢٤٢.   �m�m�m�m��¦¥���¤�����£�����¢��¡��¦¥���¤�����£�����¢��¡��¦¥���¤�����£�����¢��¡��¦¥���¤�����£�����¢��¡����........llll�������� 

  
  
  
  طه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢٢٥  ١٣٢  طه

  
٢٤٣.   �m��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A......llll�������� ١٥٧  ٢٥  
٢٤٤.   mmmm��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��×����ÕÔ��Ó��Ò��Ñ����......llll��������� �� �� �� ١٧٥  �٣٥  
٢٤٥.   �m�m�m�m��������²��±��°�� �̄�®��������²��±��°�� �̄�®��������²��±��°�� �̄�®��������²��±��°�� �̄�®����.....llll�������� 

  األنبياء

٢٢٨  ٩٠  
  

٢٤٦.   �m�m�m�m��j�����i��h��g��f��e���d��c��j�����i��h��g��f��e���d��c��j�����i��h��g��f��e���d��c��j�����i��h��g��f��e���d��c����....llll����������������  ١٠٥  ٤- ٣-
٢٠٥-١٣٧  

٢٤٧.   �m�m�m�m��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\����....llll��������  

  
  
  ٢٦  ٢٥  
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٢٤٨.   �m�m�m�m��M���L��K��J��I��H��G��M���L��K��J��I��H��G��M���L��K��J��I��H��G��M���L��K��J��I��H��G����....llll��������  ٢٤٣  ٣١  
٢٤٩.   �m�m�m�m���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j���q��p��o��n��m��l��k��j����..llll��������  ٢  ٤٢  
٢٥٠.   �m�m�m�m��V��U��T��S���R��Q��V��U��T��S���R��Q��V��U��T��S���R��Q��V��U��T��S���R��Q����.....llll����������������  ١٤١  ٤٨  
٢٥١.   �m�m�m�mt��s���������r��qt��s���������r��qt��s���������r��qt��s���������r��quuuux��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v��yyyy��z����z����z����z������...llll����������������  

  الحج

١١  ٦٧  
  

٢٥٢.   mmmm��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Qllll ٢٥  ٤  
٢٥٣.   �m�m�m�m��e��d�����c��b��a��`��e��d�����c��b��a��`��e��d�����c��b��a��`��e��d�����c��b��a��`����....llll���������������� ١٣٩  ٤٦-٤٥  
٢٥٤.   �m�m�m�m��Á��À��¿����¾��½���¼��»��Á��À��¿����¾��½���¼��»��Á��À��¿����¾��½���¼��»��Á��À��¿����¾��½���¼��»llll ١٠٩  ٥٥  
٢٥٥.   �m�m�m�m��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j��p��o��n��m��l��k��j����....llll�������� ٢٢٨-٩٧  ٩٨-٩٧  
٢٥٦.   �m����~��}��|��{��z���y��x����~��}��|��{��z���y��x����~��}��|��{��z���y��x����~��}��|��{��z���y��x����.llll������������������������ 

  
  

  المؤمنون

٢٠١  ١٠٠-٩٩  
  

٢٥٧.   mmmmTTTT��������UUUU��������VVVV����X���W��X���W��X���W��X���W������Y��Y��Y��Y������Z��Z��Z��Z��������������]�\���[]�\���[]�\���[]�\���[��������...llll������������������������ ٤٦  ٢  
٢٥٨.   mmmmH��G��F��EH��G��F��EH��G��F��EH��G��F��E.����...............llll�������� ٤٨-٣٠  ٢١  
٢٥٩.   �m�m�m�m��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n

���ut���ut���ut���ut����................................llll�������� 
٦٧-٦٥  ٣١-٣٠ -

١٦٤-٧١-  
٢٦٠.   �m�m�m�mF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A����...llll���������������� ٢٢١  ٣٢  
٢٦١.   �m��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��[��Z��[��Z��[��Z��[��Z����.llll��������  ٢٣٤-٤٠  ٣٣  
٢٦٢.   mmmm����������c��b���a�� �̀�_����~��}��c��b���a�� �̀�_����~��}��c��b���a�� �̀�_����~��}��c��b���a�� �̀�_����~��}����.llll��������  

  
  

  النور
  

  
  

  النور
٥٦-٢٣  ٦٣ -

٦٧  
  

٢٦٣.   �m��m������l��k��j����i��h��g��m������l��k��j����i��h��g��m������l��k��j����i��h��g��m������l��k��j����i��h��g����..llll��������  ٢٠١  ٢٩-٢٧  
٢٦٤.   �m�m�m�mr��q��p����o�n��m���l��kr��q��p����o�n��m���l��kr��q��p����o�n��m���l��kr��q��p����o�n��m���l��k����.llll������s��s��s��s ١٣٣  ٤٠  
٢٦٥.   �m�m�m�m�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì����....llll����������Õ��Õ��Õ��Õ� �� �� �� �

  
  

  ١٧  ٥٥  الفرقان
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٣٣٥.   �m�m�m�m��k��j��i��h��g���f��k��j��i��h��g���f��k��j��i��h��g���f��k��j��i��h��g���fllll  ٦٤  ٣٠  
٣٣٦.   �m�m�m�m��µ���� �́�³��²��±��°��µ���� �́�³��²��±��°��µ���� �́�³��²��±��°��µ���� �́�³��²��±��°  

  
  األحزاب

٣٢  ٧٢  
  

٣٣٧.   �m�m�m�m���������������������� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{�� �̀���_��~��}��|��{ ١٨  ٣  
٣٣٨.   �m�m�m�mI���H��G��F��E���D��C�����B��AI���H��G��F��E���D��C�����B��AI���H��G��F��E���D��C�����B��AI���H��G��F��E���D��C�����B��A ٢٠٩  ١٤-١١  
٣٣٩.   �m�m�m�m��z��y��xw���v��u��t��z��y��xw���v��u��t��z��y��xw���v��u��t��z��y��xw���v��u��t 

  الزمر

١١٤  ٣٨-٣٦  
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٢٥٤    
  

٣٤٠.   �m��\��[��Z�����Y���X��W��\��[��Z�����Y���X��W��\��[��Z�����Y���X��W��\��[��Z�����Y���X��W���� ١٨٧  ٤٢  
٣٤١.   �m�m�m�m��x��w������v��u��t��s��r��x��w������v��u��t��s��r��x��w������v��u��t��s��r��x��w������v��u��t��s��r ٥٦  ٤٥  
٣٤٢.   �m�m�m�m��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��U���T����S��R��Q��P������O��N��M��U���T����S��R��Q��P������O��N��M ١٤٥  ٥٠-٤٩  
٣٤٣.   �m��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�����Ð����Ï��Î��Í ٢٠١  ٥٨-٥٦  
٣٤٤.   mmmm������¦��¥��¤��£���¢��¡�����¦��¥��¤��£���¢��¡�����¦��¥��¤��£���¢��¡�����¦��¥��¤��£���¢��¡��� ٢٤  ٦٥  

  
٣٤٥.   �m�m�m�m��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��c���b��a�� �̀�_�� �̂��] ٢١١  ٣  
٣٤٦.   �m�m�m�m����� �̈�§��¦��¥��¤��£����� �̈�§��¦��¥��¤��£����� �̈�§��¦��¥��¤��£����� �̈�§��¦��¥��¤��£ ٢٢٨  ١٤  
٣٤٧.   �m�m�m�m���������b����a�� �̀�_����~��}��|���������b����a�� �̀�_����~��}��|���������b����a�� �̀�_����~��}��|���������b����a�� �̀�_����~��}��|� �� �� �� ١٧  �٢١  
٣٤٨.   �m��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c��i��h���g��f��e��d��c� �� �� �� ١٦٨  �٢٨-

١٦٩-١٦٨  
٣٤٩.   �m���¥��¤��£�����¢��¡������~��}���¥��¤��£�����¢��¡������~��}���¥��¤��£�����¢��¡������~��}���¥��¤��£�����¢��¡������~��}� ١٦٩  �٢٩-

١٧٩-١٧٠  
٣٥٠.   �m��³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«��³��²��±�������°�� �̄�®����¬��«� ١٧٦-١٧٠  ٣٣-�٣٠  
٣٥١.   �o��c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|��c��b��a�� �̀�_��~������}��|� ١٧٠  ٣٧-�٣٦  
٣٥٢.   �m��¤��£�������¢��¡��¤��£�������¢��¡��¤��£�������¢��¡��¤��£�������¢��¡��¦����¥������¦����¥������¦����¥������¦����¥����� ١٧٦-١٧٠  ٤٠-�٣٨  
٣٥٣.   o��G��F��E��D��C��B����G��F��E��D��C��B����G��F��E��D��C��B����G��F��E��D��C��B��� ١٧٠  ٤٢-�٤١  
٣٥٤.   �o��y��x��wv��u��t��s��y��x��wv��u��t��s��y��x��wv��u��t��s��y��x��wv��u��t��s� ١٧٦-١٦٧  �٤٤  
٣٥٥.   �o����i��h��gf��e���d��c��b����i��h��gf��e���d��c��b����i��h��gf��e���d��c��b����i��h��gf��e���d��c��b� ١٧١  �٤٥  
٣٥٦.   �m�m�m�m��[��Z��Y��X��W����V��U��[��Z��Y��X��W����V��U��[��Z��Y��X��W����V��U��[��Z��Y��X��W����V��U� ٥٨  �٥١  
٣٥٧.   �m�m�m�m��n��m���l����k���j��i��h��n��m���l����k���j��i��h��n��m���l����k���j��i��h��n��m���l����k���j��i��h ٢٢٧  ٥٦  
٣٥٨.   �m�m�m�m��T���S���RQ��P��O��N��M��T���S���RQ��P��O��N��M��T���S���RQ��P��O��N��M��T���S���RQ��P��O��N��M� �� �� �� �

  
  
  
  
  

  غافر

٢٢٩  ٦٠  
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٢٥٥    
  

٣٥٩.   mmmm�b���b���b���b����i��h��g��f��e��d�����c���i��h��g��f��e��d�����c���i��h��g��f��e��d�����c���i��h��g��f��e��d�����c� ٢٠٠-١١٩  ٢٥  
٣٦٠.   �m�m�m�m��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l ١٠١-٦٩  ٣٤-٣٣  
٣٦١.   �m�m�m�m��¡���~��������}����|��{��z��y��¡���~��������}����|��{��z��y��¡���~��������}����|��{��z��y��¡���~��������}����|��{��z��y ١٠٠-٩٨  ٣٦-

٢١٦  
٣٦٢.   mmmm���w��v��u��t��s��r��q��p����o����w��v��u��t��s��r��q��p����o����w��v��u��t��s��r��q��p����o����w��v��u��t��s��r��q��p����o� 

  
  

  فصلت

١٥٤-١٤٥  ٥٠-٤٩  
  

٣٦٣.   mmmm��r��q��p��o��n��m��l��k��j���r��q��p��o��n��m��l��k��j���r��q��p��o��n��m��l��k��j���r��q��p��o��n��m��l��k��j�� �� �� �� ١٦  �١٣  
٣٦٤.   �m�m�m�m��¡���������~��}��¡���������~��}��¡���������~��}��¡���������~��}���¤��£��¢���¤��£��¢���¤��£��¢���¤��£��¢� �� �� �� �

  
  ٢٣  ٢١  الشورى

  
٣٦٥.   �m�m�m�m��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì ٦٦  ٢٢  
٣٦٦.   �m�m�m�m����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A����J��I��H����G��F��E��D��C��B��A ٧٤  ٢٣  
٣٦٧.   �m�m�m�m��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V��� �̂��]�����\��[��Z��Y��X�����W��V

��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_ 
٨٨-٥٨  ٣٧-٣٦ -

٩٧-٨٩ -
٢٠٠-

٢٢٨-٢٢٦  
٣٦٨.   mmmm���q���p���o��n��m��l���k��j��q���p���o��n��m��l���k��j��q���p���o��n��m��l���k��j��q���p���o��n��m��l���k��j ٢٠٠  ٣٨  
٣٦٩.   �m��d��d��d��d��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e ١٤١-١٨  ٥١  
٣٧٠.   �m�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w�~��}��|��{��z���y��x��w�������� ١٨  ٥٢  
٣٧١.   �m�m�m�m��|��{��z���y��x��|��{��z���y��x��|��{��z���y��x��|��{��z���y��x 

  
  

  الزخرف
  
  
  

  الزخرف
  
  

١٤٤-١٤٢  ٥٦-٥٤  
  

٣٧٢.   �m�m�m�mt��s��r��q��p��o�������nt��s��r��q��p��o�������nt��s��r��q��p��o�������nt��s��r��q��p��o�������n� �� �� ��   ١٤٤  ٢٩-٢٥  الدخان�
  

٣٧٣.   �m�m�m�m��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A� �� �� �� ٧٥  �٢٣  
٣٧٤.   �m�m�m�m¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤����������������������®��¬��«��ª����©��¨§��¦���®��¬��«��ª����©��¨§��¦���®��¬��«��ª����©��¨§��¦���®��¬��«��ª����©��¨§��¦�� �� �� �� �

  
  ٢٠٣  ٢٨  الجاثية



����א	/#�س�א	���� �
 

      
  

٢٥٦    
  

٣٧٥.   �m�m�m�m��t��s��r��q��p����o��n��t��s��r��q��p����o��n��t��s��r��q��p����o��n��t��s��r��q��p����o��n� �� �� �� ١٣٨  ٣٧-�٣٦  
  

٣٧٦.   �m�m�m�m�������I��H��G��F��E��DC��B��A�������I��H��G��F��E��DC��B��A�������I��H��G��F��E��DC��B��A�������I��H��G��F��E��DC��B��A� �� �� ��   ٢١٧  ٢٩  الفتح�
  

٣٧٧.   �m�m�m�mÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä���Ãllll ٢١١  ١٧  
٣٧٨.   �m�m�m�m��u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��n��u��t���s��r��q��p��o��n ٤٤  ٢٢  
٣٧٩.   �m�m�m�m��q��p��o��n���m��l��k��j��i��q��p��o��n���m��l��k��j��i��q��p��o��n���m��l��k��j��i��q��p��o��n���m��l��k��j��i

��ts��r��ts��r��ts��r��ts��r 
١٠٦  ٢٥-

١٠٩-١٠٨  
٣٨٠.   �m�m�m�m~��}����|��{~��}����|��{~��}����|��{~��}����|��{��¡����������������¡����������������¡����������������¡�����������������¢���¢���¢���¢ ١٠٩-١٠٧  ٢٦  
٣٨١.   �m�m�m�m|��{��z��y���x|��{��z��y���x|��{��z��y���x|��{��z��y���x}}}}�����~�������~�������~�������~�� 

  
  
  

  محمد

٢٥  ٣٦  
  

٣٨٢.   mmmm��t��s��r������q��p��o��n��t��s��r������q��p��o��n��t��s��r������q��p��o��n��t��s��r������q��p��o��nllll ١١٩  ٧  
٣٨٣.   mmmmR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OR���Q��P��OSSSS���V��U��T�����V��U��T�����V��U��T�����V��U��T�� 

  
  ٣٦  ١٢  الحجرات

  
٣٨٤.   mmmm������³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª��������³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª��������³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª��������³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��ª��llll ١٤  ٢٧  ق  

  
٣٨٥.   �m��¥��¤���£���¢��¡�����~��¥��¤���£���¢��¡�����~��¥��¤���£���¢��¡�����~��¥��¤���£���¢��¡�����~ ٢٠٣  ٢٣  
٣٨٦.   mmmm�H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B��������I��������I��������I��������I� ١٣٢  ٣٧-٣١  
٣٨٧.   �m�m�m�mh��g��f��e��d���ch��g��f��e��d���ch��g��f��e��d���ch��g��f��e��d���cllll 

  
  رياتاالذ

٢١  ٥٦  
  

٣٨٨.   �m�m�m�m��I��H���G��F��E��I��H���G��F��E��I��H���G��F��E��I��H���G��F��Ellll� �� �� �� -١١-٦- ٣  ٢  النجم�
١٣  

  
٣٨٩.   �m�m�m�m���t��s��rq��po���t��s��rq��po���t��s��rq��po���t��s��rq��pollll ١٣٥  ٣٤  القمر  
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٢٥٧    
  

٣٩٠.   �m�m�m�m��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e��j��i��h��g��f��e� �� �� �� ١٣٤  ٣٩-�٣٧  
  

٣٩١.   �m�m�m�m��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��ÐÏ������Î��Í�����Ì��Ë��Ê� �� �� �� ٨٧-٨٦  �١٩  
٣٩٢.   �m�m�m�mã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Üã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü� �� �� �� �

  المجادلة
١٣٨  ٢٠  

  
٣٩٣.   �m�m�m�mÑÑÑÑ��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��� �� �� �� ٦٣  �٩  
٣٩٤.   �m��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ç����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á� �� �� �� �

  الحشر
١٩٨  ١٦  

  
٣٩٥.   mmmm��s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m���s��r��q��p��o��n��m�llll� �� �� ��   ٥٣  ١  الممتحنة�

  
٣٩٦.   �m�m�m�m��s��r��������q���p��o��n��m��s��r��������q���p��o��n��m��s��r��������q���p��o��n��m��s��r��������q���p��o��n��m

��xw��v��u��t��xw��v��u��t��xw��v��u��t��xw��v��u��t� �� �� �� �

- ٦٠-٥٨  ٩  المنافقون
٦٣٤  

  
٣٩٧.   �m�m�m�m¤��£��¢���¡�������~¤��£��¢���¡�������~¤��£��¢���¡�������~¤��£��¢���¡�������~¥¥¥¥����� �̈�§���¦������� �̈�§���¦������� �̈�§���¦������� �̈�§���¦��� �� �� �� ٢٠  �٧  
٣٩٨.   �m�m�m�mu��t��sr��q�p��o��nu��t��sr��q�p��o��nu��t��sr��q�p��o��nu��t��sr��q�p��o��n��v����v����v����v��� �� �� �� �

  التغابن
٢٢٣  ١٣  

  
٣٩٩.   mmmm���r���q��p��o����n��m��l����k��j���r���q��p��o����n��m��l����k��j���r���q��p��o����n��m��l����k��j���r���q��p��o����n��m��l����k��j� �� �� ��   ١٧٢  ٣- ٢  الطالق�

  
٤٠٠.   �m�m�m�m��³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��³��²���±���°�� �̄�®��¬��«��³��²���±���°�� �̄�®��¬��«� �� �� �� ٢٢٥  �٦  
٤٠١.   �m�m�m�m��e��d������c��b���a�� �̀�_��e��d������c��b���a�� �̀�_��e��d������c��b���a�� �̀�_��e��d������c��b���a�� �̀�_� �� �� �� ١٢٩  �١٠  
٤٠٢.   �m��¢��¡�����~��}��|��¢��¡�����~��}��|��¢��¡�����~��}��|��¢��¡�����~��}��|� �� �� �� �

  
  التحريم

١٦٧-١٦٤  ١١  
  

٤٠٣.   �m�m�m�m����n��m�����l��k����n��m�����l��k����n��m�����l��k����n��m�����l��kllll    ٢٨  ٤  
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٢٥٨    
  

٤٠٤.   �m�m�m�mL��K��J��I��H��G�����F��EL��K��J��I��H��G�����F��EL��K��J��I��H��G�����F��EL��K��J��I��H��G�����F��E��M�����M�����M�����M��� ١٥٦  ٣٣-١٧  
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  فهرس األحاديث النبوية
رقم   طرف الحديث  م

  الصفحة
  ٤٦  .....؟ ثم قام فاختطب ثم قالأتشفع في حد من حدود الّله   .١

  ٦٣  .....ات يوم القيامة، واّتقوا الّشّح؛ فإّن الّشحّ اّتقوا الّظلم؛ فإّن الّظلم ظلم   .٢

  ٢٤٠  .................ادعوا اهللا وأنتم واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من   .٣

  ٢٤٠  .................إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، وال يقل اللهم إن   .٤

  ٢٣٠  .................. صالته فلم يدر كم صلى ً إذا شك أحدكم في   .٥

  ٢٣٠  ...............ِإَذا َقرََأ اْبُن آَدَم السْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشْيَطاُن َيْبِكى   .٦

  ٢٤٢  .............................. َعَمُلُه ِإال ِمنْ ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنهُ    .٧

  ٢٢٣  ...................اللهم اغفر لي ذنبي، فقال : أذنب عبٌد ذنبًا، فقال   .٨

  ١٥٠  ...ن لليهود يوم السبت، وكان أضل اهللا عن الجمعة من كان قبلنا، فكا   .٩

  ٤٥  ....)فأرجعه: (-����-أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال ال، فقال رسول اهللا .١٠

  ٥٤  ..م، وأرفعها في درجاتكم، أال أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكك.١١

  ٣٦  ............ قال. بلى يا رسول الّله: قلنا بائر؟أال أنبئكم بأكبر الك.١٢

  ٨٣  ...........ِإن ِإْبِليَس َقاَل ِلَربِه ِبِعزِتَك َوَجَالِلَك َال َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني آَدَم َما .١٣
  ٢٢٤  ...........ِإن ِإْبِليَس َقاَل ِلَربِه ِبِعزِتَك َوَجَالِلَك َال َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني آَدَم َما.١٤
  ٢١٦  ....... آَدَم َما َال َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني، ِبِعزِتَك َوَجَالِلَك : ِإن ِإْبِليَس َقاَل ِلَربهِ .١٥
  ١١٤  ..ُ َفأْدَناُهْم ِمْنهُ .ِإن ِإْبِليَس َيَضعُ َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء، ُثم َيْبَعُث َسرَاَياه.١٦
  ١٥٥  ................. مستخلفكم فيها فينظرإن الدنيا حلوة خضرة وٕان اهللا.١٧
  ٦٧  .....إن الدنيا حلوة خضرة، وٕان اهللا مستخلفكم فيها، فينظر كيف.١٨
  ٩٨  ............ن الشيطان إذا سمع اإلقامة ذهب حتى ال يسمع صوتهإ.١٩
  ١١٣  .....................ِإن الشْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن َيْعُبَدُه اْلُمَصلوَن ِفي َجِزيَرةِ .٢٠
  ٩٣  ............................إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.٢١
  ٢١٩  ..........كم عند كل شيء من شأنه حتىإن الشيطان يحضر أحد.٢٢
  ٣٢  .....لبر يهدي إلى الجنة، وٕان الرجل إن الصدق يهدي  إلى البر، وٕان ا.٢٣
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  ١٢٦  .............. جميع األرض،إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من.٢٤
  ١٥٢  .............. لم يهلك قوًما، أو يعذب قوًما، فيجعل-وجل  عز –إن اهللا .٢٥
  ٢٢٤  ..................... يبسط يده بالّليل ليتوب- عّز وجلّ -إّن الّله.٢٦
  ٢٢٤  ................................إن اهللا يقبل توبة العبد مالم.٢٧
  ٢٢  ..... أن ال إله إال اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة،أن تشهدَ .٢٨
  ١٩٨  .....إن قلوب بني آدم ُكلَها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب ،.٢٩
  ١٥٦  .....................إن قلوب بني آدم ُكلَها بين إصبعين من أصابع.٣٠
  ١١٨  .................................إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة.٣١
  ٦٢  ..........................ِإنا َال ُنَولي َهَذا َمْن َسأََلُه َوَال َمْن َحَرَص َعَلْيهِ .٣٢
َماَرِة َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفِنْعمَ .٣٣   ٦٢  ...ِإنُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى اإلِْ
  ٢٢٣  ..............................................إنما األعمال بالنيات.٣٤
  ١١٣  ...............ِإني َألْعَلُم َكِلَمًه، َلْو قاَلَها َلَذَهَب َعْنُه َما َيِجدُ .٣٥
  ٣  .......ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اللِه َوالسْمِع َوالطاَعِة َوإِْن َعْبٌد َحَبِشي َفِإنُه َمنْ .٣٦
  ٢٢  ..... على خمس؛ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمًداُبِنَي اإلسالمُ .٣٧
ُتُه َوُبْرَداُه ِإْذ ُخِسَف ِبِه اَألْرُض َفُهَو ِ .٣٨ ١٤٩  ..َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشى َقْد َأْعَجَبْتُه ُجم  
  ٧٤  ... فأي قلب أشربها،تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.٣٩
  ٢٣٣  ..... والمكاتب الذي،نه الغازي في سبيل اهللاثالثة كلهم حق علة اهللا عو .٤٠
  ١٦٦  .......من: ثم َعَرَج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل.٤١
  ٩٥  ..........ِإنا َنِجُد ِفي َأْنُفِسَنا :َفَسأَُلوهُ -����-ِمْن َأْصَحاِب النِبي  َجاَء َناٌس .٤٢
  ١٧٥  ...........تدرونأ:  قال (خطوط، في األرض أربعه -����-خط رسول اهللا .٤٣
  ٩٨  ...........................................ذاك شيطان يقال له خنزب.٤٤
  ٦٧  ...قوم معهم سياط كأذناب البقر: صنفان من أهل النار لم أرهما.٤٥
  ٢٣٠  ..............( َقاَل ، َفُقْلُت َأْسأَُلَك ُمرَاَفَقَتَك ِفى اْلَجنةِ ، )َسلْ : ( َفَقاَل ِلى.٤٦
  ١٥٢   ِإْسرَاِئيَل َال ُيْدَرى َما َفَعَلْت َوَال ُأرَاَها ِإال اْلَفْأَر َأَال َتَرْوَنَها بنيُفِقَدْت ُأمٌة ِمْن .٤٧
  ٦٥  ....فَو اهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم.٤٨
  ٢٢٤  .......ملأنا أغنى الُشركاء عن الشرك، من ع: قال اهللا تبارك وتعالى.٤٩
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  ٢١٩  .............يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني: قال اهللا تبارك وتعالى.٥٠
  ١٩٨  ............................قال ذاك رُجٌل بال الشيطاُن في أذنيه.٥١
  ١٣٨  ............ َقاُلوا اللهُ ):؟َأَتْدُروَن َأْيَن َتْذَهُب َهِذِه الشْمُس : (َقاَل َيْوًما.٥٢
  ٥٧  ... َأَال ُأْخِبُرُكْم َعْن اْلنَفِر الثَالَثِة؟ َأما َأَحُدُهْم َفَأَوَى ِإَلَى اهللا (:َقالَ .٥٣
  ٣٧  ..ذكرك أخاك :(قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا) أتدرون ما الغيبة؟: (قال.٥٤
  ٢٨  ......كان رسول اهللا خلقة القرآن.٥٥
  ٢٠٢  ....إني: فلما كبر قال للملك، ركان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساح.٥٦
رَاِنهِ .٥٧ َداِنِه َأْو ُيَنص َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَهو ٧٨ -٧٦  ................ُكل -

٧٩-  
رَاِنهِ .٥٨ َداِنِه َأْو ُيَنص َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَهو ٢٣٨  ................ُكل  
َماُم رَاٍع َوَمْسُئولٌ ،ُكلُكْم رَاٍع َوُكلُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتهِ .٥٩   ٢٣٨  ................. اإلِْ
  ٩٧  .....كمثل رجل طلبه العدو سراًعا في أثره فأتى حصًنا حصيًنا فأحرز.٦٠
  ٢٢٦  .................................كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره.٦١
  ١٦٩  ...................َكَمَل من الرجال كثير، ولم َيكُمل من النساء إال مريم.٦٢
  ٧٥  ..َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن َشر َقْد اْقَتَرَب ُفِتَح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوجَ .٦٣
  ١٨٩  .....................ال طيرة، وخيرها الفأل.٦٤
  ١٠٢  .........................حدكم إلى أخيه بالسالح فإنه ال يدريال يشير أ.٦٥
  ٦٩  ...لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراًعا بذراع، حتى لو دخلوا.٦٦
  ٢٠٥  ...............لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم.٦٧
  ٩٦  .......................... ِشَفاءً َما َأْنَزَل اُهللا َداًء ِإال َأْنَزَل َلهُ .٦٨
  ١٥٥  .................ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.٦٩
  ٦٣  .. على المال المرءفسد لها من حرصبأما ذئبان جائعان أرسال في غنم .٧٠
  ٨٨  ...................ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال.٧١
  ٢٨  ............. شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلقما من.٧٢
  ١٦  ....ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه.٧٣
  ١٠٠  ....ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه.٧٤
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  ١١٧  ....................ما من يوم يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن.٧٥
  ١١٨  .....................................ما نقصت صدقه من مال.٧٦
  ١٦٣  ............من آتاه اهللا ماًال، فلم يؤد زكاته، ُمثَل له يوم القيامة شجاعاَ .٧٧
  ٢٧  ........ ولم يفسق، رجع كما ولدته  يرفثمن أتى هذا البيت فلم.٧٨
  ٦٢  ....َوْجُه اللِه َعز َوَجل َال َيَتَعلُمُه ِإال ِلُيِصيبَ َمْن َتَعلَم ِعْلًما ِمما ُيْبَتَغى ِبِه .٧٩
  ٧٢  ....من رأى منكم منكرًا فليَغيرُه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم.٨٠
  ٢٣٧  .......بسم اهللا توكلت على اهللا، وال حول وال: من قال إذا خرج من بيته.٨١
  ٥٣  ........اضالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بع.٨٢
  ٧٧  ................وٕاني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وٕانهم أتتهم الشياطين.٨٣
َماَرَة َفِإنَك ِإْن ُأوِتيَتَها َعْن َمْسأََلةٍ .٨٤   ٦٢  ..َيا َعْبَد الرْحَمِن ْبَن َسُمَرَة َال َتْسَأِل اإلِْ
  ٢٣٩  .................. اْحَفظْ ، َيْحَفْظكَ  اْحَفْظ اللهَ ،َيا ُغَالُم ِإني ُأَعلُمَك َكِلَماتٍ .٨٥
  ١٣٠  ...يا فاطمُة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يابني عبد المطلب،.٨٦
٨٧. ُه َأَغضْج، َفِإنَباِب، َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة، َفْلَيَتَزو٢٣٤  .........َيا َمْعَشَر الش  
  ١٢٧  .........................يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل األرض.٨٨
  ٩٨  ........من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: يأتي الشيطان أحدكم فيقول.٨٩
  ٧٩  ............يأتي في آخر الزمان قوم، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم.٩٠
  ١٣٥  ......................... كان يأوي إلى ركن شديدإن، يغفر اهللا للوط.٩١
  ٢٢٦  ........أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا: تعالىيقول اهللا تبارك و .٩٢
  ٢٤٠  ....................ينزل َربَنا تَبارك َوَتَعاَلى كل َلْيَلة ِإَلى َسَماء الدْنَيا.٩٣
  ٩٨  .......هذا اهللا خلق: يوشك الناس يتساءلون بينهم، حتى يقول قائلهم.٩٤
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 فهرس األعالم المترجم لها
  اسم العلم  م

  
رقم 
  الصفحة

  ٤٩  أبو إسحق إبراهيم بن محمد السري الزجاج   .١

  ٥  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي   .٢

  ٤  ارس بن زكريا القزويني الرازيسأحمد بن ف   .٣

  ٣٥  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي   .٤

  ٤  إسماعيل بن حماد الجوهري   .٥

  ٥٠  السديإسماعيل بن عبد الرحمن    .٦

  ٥٧  )أبو واقد الليثي( الحارث بن عوف    .٧

  ٥  الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني    .٨

  ٤   الجشمي البكريدريد بن الصمة   .٩

  ١١٣   بن أبي الجونُسَلْيمان بن ُصَرد .١٠

  ٣٤  شمس الدين أبو عبداهللا بن قايماز المعروف بالذهبي .١١

حاك بن مزاحم البلخي  .١٢ ٥٠  الض  

  ٤٩  عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المعروف بالليث بن سعد .١٣

  ٨٧  عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات .١٤

  ١٧١  قتادة بن ُدعامة بن قتادة السدوِسي أبو الخطاب البصري .١٥

  ٦  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي .١٦

  ٥  لمعروف بابن األثيرمحمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ا .١٧

  ٣٦  نفيع بن الحارث الملقب بأبي بكرة .١٨

  ٤٩  يحي بن زياد بن عبداهللا األسدي الفراء .١٩

  ٤٩  يعقوب بن إسحق أبو يوسف بن السكيت .٢٠
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 فهرس المصادر  والمراجع
  .دار ابن رجب-م١/٢٠٠٠ط-طفى العدوي الشيخ مص-أحكام النكاح والزفاف -١
  .بيروت/  دار المعرفة-حمد الغزالي أبو حامد محمد بن - إحياء علوم الدين -٢

  .دمشق/ دار القلم-م١٩٩٩ه، ٥/١٤٢٠ط- عبد الرحمن الميداني-األخالق اإلسالمية وأسسها
/ دار القلم- م٢٠٠١ه، ١/١٤٢٢ط- محمد بن الحسين بن عبداهللا األُجّري -أخالق العلماء -٣

 .دمشق
 الشهرزوي المعروف بابن  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان- أدب المفتي والمستفتي -٤

 .بيروت/ مكتبة العلوم والحكم- ه١/١٤٠٧ط- الصالح
دار - م٢٠٠٠ه، ١/١٤٢١ط- تفسير أبي السعود-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -٥

 .بيروت/ الفكر
 دار - م٢٠٠٣ه، ١/١٤٢٤ط- لإلمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي- أسباب النزول -٦

 .القاهرة/ الحديث
 .دار الجيل- ه١/١٤١٢ط- ابن عبد البر- يعاب في معرفة األصحاباالست -٧
 .الدار المصرية للكتاب- م١٩٩٠ه، ١/١٤١١ط-  عطية صقر- األسرة تحت رعاية اإلسالم -٨
 .مؤسسة الرسالة-م٢٠١٠ه، ١/١٤٣١ط- عبد الكريم زيدان-أصول الدعوة -٩

- الشنقيطي محمد األمين بن محمد المختار -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٠
 .المدينة المنورة/ مكتبة العلوم والحكم-ه١/١٤٢٥ط

ــــ-عــــالماأل - ١١ ــــزر كل ــــن فــــارس ال ــــدين بــــن محمــــود ب ــــم-١٥ ط- الدمــــشقيي خيــــر ال .  دار العل
 .للماليين

ــــشيطان - ١٢ ــــان مــــن مــــصائد ال ــــيم-إغاثــــة اللهف ــــن الق ــــة اب دار -م١٩٧٥ه، ٢/١٣٩٥ط- الجوزي
 .بيروت/ المعرفة

 .بيروت/  دار الفكر- البيضاوي-وفأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعر  - ١٣
 -ه١٤١٥ - محمــود بـن أبـي الحــسن النيـسابوري الغزنــوي-إيجـاز البيـان عــن معـاني القـران - ١٤

 .بيروت/ دار الغرب اإلسالمي
 .اإلسكندرية/  دار عمر بن الخطاب-للدكتور محمد نعيم ياسين-اإليمان - ١٥
 .بيروت/ ار الفكر د- أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي-بحر العلوم - ١٦
 .دار عالم الفوائد- البن القيم الجوزية-بدائع الفوائد - ١٧
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/ المكتبــــة العلميــــة -ي مجــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــوب الفيــــروز آبــــاد-بــــصائر ذوي التمييــــز - ١٨
 .بيروت

 عبــد العزيــز بــن -بيــان التوحيــد الــذي بعــث اهللا بــه الرســل جميعــا وبعــث بــه خــاتمهم محمــدا - ١٩
 .إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد رئاسة -م١٩٩٦ه، ١/١٤١٧ط-باز

 دار ســـحنون للنـــشر -م١/١٩٩٧ط- للـــشيخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور-التحريـــر والتنـــوير - ٢٠
  .والتوزيع

 دار - محمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم المبـاركفوري- بشرح جامع الترمذيتحفة األحوذي - ٢١
 .بيروت/ الكتب العلمية

 .القاهرة/ دار السالم-م١٩٩٩ه، ٣٢/١٤١٩ط- عبداهللا علوان-تربية األوالد في اإلسالم - ٢٢
 .بيروت/ دار الكتاب العربي-ه١/١٤٠٥ط- علي بن محمد بن علي الجرجاني-التعريفات - ٢٣
 . أخبار اليوم قطاع الثقافة القاهرة- محمد متولي الشعراوي-تفسير الشعراوي - ٢٤
الهيئـة المـصرية -م١٩٩٠-محمد رشيد بن علي رضا-)تفسير المنار( القرآن الحكيم تفسير  - ٢٥

 .العامة للكتاب
 - أبـــــو الفـــــداء إســـــماعيل بـــــن عمـــــر بـــــن كثيـــــر القرشـــــي الدمـــــشقي-تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم - ٢٦

 . دار طيبة للنشر-م١٩٩١ه، ٢/١٤٢٠ط
 .الدمام/ دار ابن الجوزي-ه١/١٤٢٣ ط- محمد بن صالح العثيمين-القرآن الكريمتفسير  - ٢٧
 .بيروت/ دار الفكر- الشيخ أحمد مصطفى المراغي-تفسير المراغي - ٢٨
ه، ١/١٤٠٨ط- القيـسي أبـو محمــد مكــي بـن أبـي طالـب-تفـسير المـشكل مـن غريـب القـرآن - ٢٩

 . دار النور اإلسالمي-م١٩٨٨
- الــــدكتور وهبــــه بــــن مــــصطفى الزحيلــــي-التفــــسير المنيــــر فــــي العقيــــدة والــــشريعة والمــــنهج - ٣٠

 . دار الفكر المعاصر-ه٢/١٤١٨ط
 .دمشق/  دار الفكر-ه١/١٤٢٢ط- الزحيلي للدكتور وهبة بن مصطفى-الوسيطالتفسير  - ٣١
 .م١٩٧٨ه، ٣/١٤٠٧ط- محمد سيد طنطاوي-التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ٣٢
ه، ١/١٤١٦ط- حـــــسن بـــــن محمـــــد النيـــــسابوري-تفـــــسير غرائـــــب القـــــرآن ورغائـــــب الفرقـــــان - ٣٣

 .بيروت/دار الكتب العلمية-م١٩٩٦
دار -يق السيد أحمد صـقر تحق-أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة -تفسير غريب القرآن - ٣٤

 .الكتب العلمية
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- جمـــــال الـــــدين أبـــــو الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــوزي-تلبـــــيس إبلـــــيس - ٣٥
 .دار الفكر-م٢٠٠١ه، ١/١٤٢١ط

دار إحيــاء التــراث -م٢٠٠١- أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد األزهــري الهــروي-تهــذيب اللغــة - ٣٦
 .بيروت/ العربي

ـــرؤوف المنـــاوي محمـــد عبـــد -التوقيـــف علـــى مهـــام التعـــاريف - ٣٧ / دار الفكـــر-ه١/١٤١٠ط-ال
 .بيروت

ه، ١/١٤٢٠ط- عبــــد الــــرحمن الــــسعدي-تيــــسير الكــــريم الــــرحمن فــــي تفــــسير كــــالم المنــــان - ٣٨
 .مؤسسة الرسالة-م٢٠٠٠

-م٢٠٠٠ه، ١/١٤٢٠ط- محمد بن جريـر بـن يزيـد الطبـري-جامع البيان في تأويل القرآن - ٣٩
 . تحقيق أحمد شاكر-مؤسسة الرسالة

ه، ١/١٤١٧ط- أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي-جــامع العلــوم والحكــم - ٤٠
 .بيروت/ مؤسسة الرسالة-م١٩٩٧

ه، ٢/١٣٨٤ط- محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر شـمس الـدين القرطبـي-الجامع ألحكام القرآن - ٤١
 .القاهرة/ دار الكتب المصرية-م١٩٦٤

 .دار العلم للماليين-م١/١٩٨٧ ط-ابن دريد -جمهرة اللغة - ٤٢
 -م١٩٩٧ه، ١/١٤١٨ ط- ابن القـيم الجوزيـة-ي لمن سأل عن الدواء الشافيالجواب الكاف - ٤٣

 .دار المعرفة
/  مؤســـسة الألعلمـــي للمطبوعـــات- أبـــو زيـــد الثعـــالبي-الجـــواهر الحـــسان فـــي تفـــسير القـــرآن - ٤٤

 .بيروت
 .بيروت/ مؤسسة الرسالة-م٩/١٩٩٧ ط-ان عبد الباقي رمض-خطر التبرج واالختالط - ٤٥
 .دمشق/ دار القلم-م١٩٨٠ه، ٢/١٤٠٠ط- محمد الغزالي-خلق المسلم - ٤٦
 .بيروت/  دار المعرفة-م٣/١٩٧١ ط- محمد فريد وجدي-دائرة معارف القرن العشرين - ٤٧
- أحمـــد بـــن علـــي عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــي أبـــو العبـــاس-درء تعـــارض العقـــل والنقـــل - ٤٨

 .الرياض/ دار الكنوز األدبية-ه١/١٣٩١ط
 .دار القاسم-نبليالحافظ ابن رجب الح –ذم المال والجاه  - ٤٩
 .بيروت/  دار الكتب العلمية- المقدسيقدامهابن  -ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة - ٥٠
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-ه١/١٤١٩ط- أبـــو المحاســـن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحـــسن الدمـــشقي-ذيـــل تـــذكرة الحفـــاظ - ٥١
 . دار الكتب العلمية-م١٩٩٨

 .ه١/١٤٠٧ط- عبد العزيز محمد اللميلم-رسالة المسجد في اإلسالم - ٥٢
 أبـــي الفــضل شـــهاب الــدين الـــسيد -عــاني فـــي تفــسير القـــرآن العظــيم والـــسبع المثــانيروح الم - ٥٣

 .لبنان-بيروت/  دار الفكر-محمود اآللوسي البغدادي
 . المكتب اإلسالمي-ه٣/١٤٠٤ط- ابن الجوزي-زاد المسير - ٥٤
ـــاد - ٥٥ ـــيم الجوزيـــة-زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العب  مؤســـسة -م١٩٩٤ه، ١/١٤١٥ط- ابـــن الق

 .بيروت/ الرسالة
 صـالح آل - الزواج بنية الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصـد الـشريعة اإلسـالمية - ٥٦

 .دار ابن الجوزي–ه ١/١٤٢٨ط-منصور
 المكتبـــــة -م١٩٩٩ه، ١/١٤٢٠ط- ابـــــن حجـــــر الهيثمـــــي-الزواجـــــر عـــــن اقتـــــراف الكبـــــائر - ٥٧

 .العصرية
 .الرياض/ مكتبة المعارف للنشر- ألبي سليمان بن األشعث السجستاني-سنن أبو داوود - ٥٨
مكتبــة دار - بتحقيــق األلبــاني-١ط - لمحمــد بــن عيــسى بــن ســورة الترمــذي-ســنن الترمــذي - ٥٩

 .الرياض/ المعارف
 المعهــد العــالمي -م١/١٩٩٦ط- محمــد هيــشور-سـنن القــرآن فــي قيــام الحــضارات وســقوطها - ٦٠

 .القاهرة/ اإلسالميللفكر 
 .بيروت/ اليين دار العلم للم-م٤/١٩٩٠ ط- إلسماعيل بن حماد الجوهري-لصحاحا - ٦١
 دار -م٢٠٠٢ه، ٢/١٤٢٣ط- محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري-صــحيح البخــاري - ٦٢

 .بيروت/ الكتب العلمية
دار الكتـب -م٢٠٠٣ه، ٢/١٤٢٤ط- مسلم بن الحجـاج القـشيري النيـسابوري-صحيح مسلم - ٦٣

 .بيروت/ العلمية
 .رياضال/  دار الرشد-م١٩٨٧ه، ١/١٤٠٧ ط-لبكر أبوزيد -طبقات النسابين - ٦٤
 . دار النفائس-م١٩٩٩ه، ١١/١٤١٩ط- عمر سليمان األشقر-عالم الجن والشياطين - ٦٥
 .بيروت/  المكتب اإلسالمي-م٢٠٠٥ه، ٧/١٤٢٦ ط-ابن تيمية -العبودية - ٦٦
 .الرياض/دار العاصمة-ه١/١٤٢٠ط- صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان-عقيدة التوحيد - ٦٧
 .المكتب اإلسالمي-م١٩٨٤ه، ١٤٠٤/ط- أبو جعفر الطحاوي-العقيدة الطحاوية - ٦٨
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 . دار ومكتبة الهالل– ألبي عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي -العين - ٦٩
 دار - أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالني- بـشرح صـحيح البخـاريفتح البـاري - ٧٠

 .بيروت/ المعرفة
حمـد  لمحمـد بـن علـي بـن م- فتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير - ٧١

 .بيروت/  دار الفكر-م١٩٩٢ه،١/١٤١٣ ط-الشوكاني
 .القاهرة/  دار الفتح لإلعالم العربي-م١٩٩٩ه، ٢١/١٤٢٠ ط-السيد سابق -فقه السنة - ٧٢
 .دار ركابي-م١/١٩٩٩ط- نعمة اهللا النخجواني-الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية - ٧٣
 .دار ابن رجب-ه١/١٤٢٢ط- ابن القيم الجوزية-الفوائد - ٧٤
 .القاهرة/  دار الشروق-٢ط- سيد قطب إبراهيم-لقرآنفي ظالل ا - ٧٥
/ مكتبة التراث اإلسالمي-أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس -قاعدة في المحبة - ٧٦

 .القاهرة
 .بيروت/  مؤسسة الرسالة- محمد بن يعقوب الفيروز آبادي–القاموس المحيط  - ٧٧
 .دار إحياء الكتب العربية- كثيربنلإلمام عماد الدين أبي الفداء  -قصص األنبياء - ٧٨
 .بيروت/  مكتبة الحياة- محمد بن عثمان الذهبي-الكبائر - ٧٩
 دار إحيـــاء -الزمخـــشري-الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل - ٨٠

 .بيروت/ التراث العربي
 مؤســسة -م١٩٩٨ه، ١/١٤١٩ط- أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــوي-الكليــات - ٨١

  .بيروت/ لةالرسا
- عــالء بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي الــشهير بالخــازن-لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل - ٨٢

 .بيروت/  دار الفكر-م١٩٧٩ه، ١/١٣٩٩ط
 .بيروت/  دار صادر-١ ط- محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري-لسان العرب - ٨٣
 .المعارف مكتبة -م٢٠٠٠ه، ٣/١٤٢١ط- مناع القطان-مباحث في علوم القرآن - ٨٤
دار -م٢٠٠٥ه، ٣/١٤٢٦ط- لتقــي الــدين أبــو العبــاس بــن تيميــة الحرانــي-مجمــوع الفتــاوى - ٨٥

 .الوفاء
 عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة د أبـــو محمـــ-المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز - ٨٦

 .بيروت/ دار الكتب العلمية-م١٩٩٣ه، ١/١٤١٣ط-األندلسي
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ه، ٢/١٣٩٣ط- ابــن القــيم الجوزيــة- نــستعين بــين منــازل إيــاك نعبــد وٕايــاكمــدارج الــسالكين - ٨٧
 .بيروت/ دار الكتاب العربي-م١٩٧٣

-عبــــداهللا بــــن أحمــــد بــــن محمــــود النــــسفي أبــــو البركــــات - وحقــــائق التأويــــلمــــدارك التنزيــــل - ٨٨
 .دار الكلم الطيب-م١٩٩٨ه، ١/١٤١٩ط

 المطبعــة -م١/١٩٧٩ط-محمــد محمــد عبــد اللطيــف بــن الخطيــب-المــرأة فــي شــتى العــصور - ٨٩
 .لقاهرةا/ المصرية

-م١٩٩٧ه، ١/١٤٢٠ط- لإلمام أحمد بن حنبل أبـو عبـداهللا الـشيباني–مسند اإلمام أحمد  - ٩٠
 .القاهرة/ مؤسسة قرطبة

 - أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي-المـــصباح المنيـــر فـــي غريـــب الـــشرح الكبيـــر - ٩١
 .بيروت/ المكتبة العلمية

 دار طيبـة -م١٩٩٧ه، ٤/١٤١٧ط- أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي-معالم التنزيل - ٩٢
 .للنشر والتوزيع

دار -ه١/١٤٢٠ط- الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد البغـوي-معالم التنزيل في تفـسير القـرآن - ٩٣
 .بيروت/ إحياء التراث العربي

 رابطـــــة العــــــالم -م١٩٨٢ه، ٤/١٤٠٢ط- عبــــــد الـــــستار ســــــعيد-المعـــــامالت فــــــي اإلســـــالم - ٩٤
 .اإلسالمي

 .دار عالم الكتب-م١٩٨٣ه، ٣/١٤٠٣ط-راء أبو زكريا يحي بن زياد الف-معاني القرآن - ٩٥
-م١٩٨٨ه، ١/١٤٠٨ط-تحقيـق عبـد الجليـل عبـه شـلبي-  للزجـاج-معاني القـرآن وٕاعرابـه - ٩٦

 .عالم الكتب
دار العلـــوم -تحقيـــق محمـــد إبـــراهيم ســـليم- ألبـــي هـــالل العـــسكري -معجـــم الفـــروق اللغويـــة - ٩٧

 .القاهرة/ والثقافة
 دار -م١٩٧٩ ه،١٣٩٩- بـــن زكريـــا أبـــو الحـــسين احمـــد بـــن فـــارس-معجـــم مقـــاييس اللغـــة - ٩٨

 .الفكر
- محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحـــسن بـــن الحـــسين البكـــري الملقـــب بـــالفخر الـــرازي-مفـــاتيح الغيـــب - ٩٩

 . دار الكتب العلمية بيروت-م٢٠٠٠ه، ١/١٤٢١ط
 .دمشق/  دار القلم- الحسين بن محمد الراغب األصفهاني-القرآنغريب مفردات  - ١٠٠
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/  دار المعرفـــة-١ط-القاســـم الحـــسين بـــن محمـــد أبـــو -المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن للراغـــب - ١٠١
 .بيروت

 .دار القاسم-م٢٠٠٢ه، ١/١٤٢٣ط- خالد الربعي-ِمْن َعَجاِئِب الدعاء - ١٠٢
دار -م٢٠٠٣ه، ١/١٤٢٤ط- محمد عبـد العظـيم الزرقـاني- في علوم القرآنمناهل العرفان - ١٠٣

 .القاهرة/ السالم
 .مؤسسة قرطبة-ه١/١٤٠٦ط- ابن تيمية-منهاج السنة النبوية - ١٠٤
ـــــادات ومعـــــامالت - ١٠٥ ـــــد وآداب وأخـــــالق و عب ـــــاب عقائ ـــــو بكـــــر جـــــابر -منهـــــاج المـــــسلم، كت  أب

 .المدينة المنورة/ مكتبة العلوم والحكم-م١٩٩٨ه، ٦/١٤١٩ط-الجزائري
دار -م٢/٢٠٠٤ط- محمــــد يوســـــف للـــــدكتور-مــــنهج القــــرآن الكـــــريم فــــي إصـــــالح المجتمــــع - ١٠٦

 .القاهرة/السالم
دار - الــشيخ محمــاس بــن عبــد اهللا محمــد الجلعــود-المــواالة والمعــاداة فــي الــشريعة اإلســالمية - ١٠٧

 .الرياض/ الجبهة
 .م١/١٩٩٦ط- محمد علي التهانوي- والعلومكشاف اصطالح الفنونموسوعة  - ١٠٨
ه، ١٤١٥-برهــان الــدين أبــي الحــسن إبــراهيم البقــاعي-نظــم الــدرر فــي تناســب اآلي والــسور - ١٠٩

 .بيروت/  دار الكتب العلمية-م١٩٩٥
- لبرهان الدين أبو الحسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي- والسور في تناسب اآلياتنظم الدرر - ١١٠

 .بيروت/  دار الكتب العلمية-م٢٠٠٢ه، ٢/١٤٢٤ط
دار الكتـــب - أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب المـــاوردي البـــصري-النكـــت والعيـــون - ١١١

 -أبــــو الحـــسن علــــي بـــن محمــــد الخــــازن -لبـــاب التأويــــل فـــي معــــاني التنزيـــل.بيــــروت/ العلميـــة
 . بيروت /دار الفكر-م١٩٧٩ه، ١٣٩٩

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ابـن - في غريب الحديث واألثرالنهاية - ١١٢
 .بيروت/  دار المكتبة العلمية-األثير

 .دار ابن الجوزي-ه٣/١٤٢٢ط-محمد بن عبد الوهاب: نواقض اإلسالم - ١١٣
أبــي بكــر بــن أيــوب  أبــو عبــداهللا شــمس الــدين محمــد بــن -الوابــل الــصيب مــن الكلــم الطيــب - ١١٤

 .بيروت/دار الكتاب العربي-ه١/١٤٠٥ط-الدمشقي الملقب ابن القيم
ـــان - ١١٥ ـــن أبـــي بكـــر بـــن خلكـــان-وفيـــات األعي ـــدين أحمـــد بـــن محمـــد ب ـــو العبـــاس شـــمس ال - أب

  .بيروت/  دار صادر-م١/١٩٩٧ط
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  فهرس الموضوعات: رابعًا 
  صفحةال  موضوعال

  أ  ا]ھداء  

  ج  الشكر والتقدير 
  ج  المقدمة

  مفهوم الغواية ومشتقاتها ونظائرها: فصل التمهيديال
  مفهـــــــــــــــــــوم الغواية: المبحث األول

  ٤  الغواية لغة: المطلب األول
  ....................................الغواية اصطالحًا : المطلب الثاني

٥  
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  ملخص البحث 
  رسالة ماجستير بعنوان

  )دراسة موضوعية.......الغواية في ضوء القرآن الكريم( 
هــذه الرســالة العلميــة تتحــدث عــن الغوايــة فــي ضــوء القــرآن الكــريم، وموضــوع الرســالة جــدير 
بالبحث والدراسة، خاصة وأن شبح الغواية يخيم على العالم اإلسالمي، سواًء في العقائد أو العبادات 

  .بعد الكثير من الناس عن تعاليم دينهمأو المعامالت أو األخالق، بسبب 
وقد اعتمد الباحث في بحثه لهذا الموضوع على المنهج االستقرائي، حيث قام الباحـث بجمـع اآليـات 
القرآنيـــة المتعلقـــة بموضــــوع الغوايـــة ســـواًء بمعناهــــا اللفظـــي أو بمفهومهـــا الــــشمولي، فاشـــتملت علــــى 

  .ةمجموعة من اآليات، ومجموعة من األحاديث النبوي
  .وتتكون هذه الرسالة العلمية من مقدمه وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

أما التمهيد فقـد تحـدث فيـه الباحـث عـن معنـى الغوايـة فـي اللغـة واالصـطالح، وبـين العالقـة 
  .بين المعنى اللغوي واالصطالحي للغواية

تحـــدث واحتــوى الفـــصل األول علـــى مبحثـــين، تحـــدث المبحـــث األول عـــن ميـــادين الغوايـــة، و 
المبحــث الثــاني عــن أبــرز أســباب الغوايــة فــي القــرآن الكــريم، وذلــك مــن خــالل حــصر أبــرز األســباب 
التي تؤدي إلى الغواية، وأما الفصل الثاني، فقد تحدث عن الشيطان وأبرز أسـاليبه فـي الغوايـة، وقـد 

الثــاني تحــدث الباحــث فــي المبحــث األول عــن أســاليب الــشيطان مــع الكــافرين، وتحــدث فــي المبحــث 
عـن أسـاليبه مـع المـؤمنين، وأمـا الفـصل الثالـث، فقــد احتـوى علـى مبحثـين اشـتمال نمـاذج قرآنيـة لمــن 
ســـقطوا فـــي الغوايـــة، ولمـــن نجـــوا منهـــا، وأمـــا الفـــصل الرابـــع، فيـــشتمل أيـــضًا علـــى مبحثـــين، المبحـــث 

 فيمثــل ســبل النجــاة ُيمثــل نتــائج الغوايــة ومــا يترتــب عليهــا فــي الــدنيا واآلخــرة، والمبحــث الثــاني: األول
، والتوبــة واالســتغفار، والمداومــة -تعــالى-إخـالص العبــادة هللا: والوقايـة مــن الغوايــة، وهــذه الــسبل هــي

علــــى ذكــــر اهللا، والتعــــوذ بــــاهللا مــــن الــــشيطان الــــرجيم، وكثــــرة الــــسجود، والحيــــاء والحــــشمة، والــــزواج، 
  . بالدعاء-الى إلى اهللا تع-والتوكل، والتربية اإليمانية المتكاملة، واللجوء

وقد خـتم الباحـث بحثـه بخاتمـة اشـتملت علـى مجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات، وقـد اشـتمل 
فهــرس اآليــات القرآنيــة، وفهــرس األحاديــث النبويــة، : هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن الفهــارس وهــي

وفهــرس األعــالم، وفهــرس المــصادر والمراجــع، وفهــرس الموضــوعات، كمــا اشــتمل هــذا البحــث علــى 
  .خٍص للرسالة باللغة العربية، وملخص باللغة اإلنجليزيةمل

  واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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Summary of Master's thesis in English 

Master's thesis entitled 
(Seduction in Quran.. objective study) 

This scientific research talks about the seduction in the holy 
Quran this major object is worthy of research and study, especially 
since the seduction is around the Islamic world, in both of their 
doctrines worship, transactions or in ethics, because most of people 
are away from their religion. 

The researcher adopted in consideration of this matter to the 
inductive approach, collected the Quran verses related to seduction, 
in its verbal or global contained a set of verses, and hadith. 

This research divided into: introduction, 4 chapters and a conclusion. 

Introduction explain the meaning of seduction in the language 
and terminology, and the relationship between linguistic meaning 
and terminology of the seduction. 

First chapter contains two sections, the first about the places 
of seduction, while the second focuses on the main reasons of 
seduction in the holy Quran. 

The second chapter is about the devil and his methods of 
seduction, with unbelievers in the first section and with believers in 
the second. 

The third Chapter contains two sections, about  examples from 
Quran for whom those who failed in seduction and who survived. 

The forth Chapter contains two sections, the first represents 
the results of seduction and its consequents in this world and the 
Hereafter, and the second section represents the means of survival 
and prevention of seduction. 

Conclusion includes a set of results and recommendations, 
beside indexes: index of Quran verses, hadith, characters, sources, 
references, and subjects, finally a summary in Arabic, and another in 
English. 

May Allah guide us to His right straight Path. 


