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 قال حعالى : 

]َوِْم إَْرِض َآَيوٌت ٭مِْؾُؿق٫مِـ٦َِم * َوِْم 

وَن[   َأْكُػِسُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمْبٯِمُ

 {  02-02}ا٭مذاريوت: 

 قال حعالى : و

ِرهيِْؿ َآَيوٖمِـَو ِْم أ٪ََموِق َوِْم َأْكُػِسِفْؿ َٙمتَّك ]٠َمـُ 

ُف ٤َمَٜم  َؽ َأكَّ ْ َيْؽِػ ٕمَِرٕمِّ ُف احَلؼُّ َأَوََل ْؿ َأكَّ َ ََلُ َيَتَب٦مَّ

ٍء ١َمِفقٌد[   ٬ُمؾِّ ََشْ

ؾً: { 35}٪مصِّ
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 اإلىػػػداء
مفيأىدمبحث ىذاإلىكؿٍّ

لىكالدتيأطاؿاهللعمر ىا،ركحأبيرحمواهلل،كا 
لىزكجتيالعزيزة، كأداـبرىا،كا 

كأبنائي:عمار،كعبدالعزيز،كعبدالقادر،
كعمادالديف،كعزالديف،كعبداهلل،كشيماء،كابنتيالعزيزةأسماء.

لىإخكتيكأخكاتيجميعان. كا 
األفاضؿ. لىمعمميَّ كا 

لىجامع يالعتيدة.تكا 
لىأركاحالشيداءجميعان. كا 

لىكؿمحب. كا 
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 كتقدير شكر
 

ىذه بإتماـ عميَّ مىفَّ أف كالكماؿ الفضؿ صاحب المقتدر العظيـ المناف، اهلل أحمد
 تعالى: قاؿ هلل، كالشكر فالحمد العممية، َٓ َٖمْؽُػُرونِ ]الرسالة ، {251}البؼرة:[ ... َوا١ْمُؽُروا ِٔم َو

كالتعا كالمحبة األلفة بينيـ لتسكد لمعباد اهلل محبة باب اهللكمف جعؿ كاإلحساف، كالبر كف
لئلنساف يمكف كال الككف، ىذا حمقات مف حمقة كاحد فكؿ بالعباد، مرتبطة العباد حاجات
العباد، لحاجات السعي األعماؿ أفضؿ مف اهلل كجعؿ لآلخريف، الحاجة دكف ما بعمؿ القياـ

كالقياـعمييا.

إالبشكرالعبادعمىماأسدكهكقدمكهلآلخريفمفيتـالاليكتمؿككماأفالشكرهلل
.(ُ)(ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس):مساعدةكعكف،كانطبلقانمفىذاالمنيجقاؿ

الفاضؿ لشيخي كالعرفاف كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ فإنني ألىمو بالفضؿ قراران كا 
باإلشراؼعمىىذهالرسالة،ككافأ.د.زكرياإبراىيـالزميميحفظواهلل،كذلؾ بماتفضؿبوعميَّ

يأؿي فكقؼبجانبيكلـ فيأبيىكأجمؿصكرة، الرسالة أفتخرجىذه ىمو ؿُّ جي تقديـفيجيدان
الجزاء، خير ككفاه اهلل فجزاه معمـ، خير فكاف أمكف، بما كالمساعدة كالتكجيو كاإلرشاد النصح

طاءفيالدنياكاآلخرة.خيرالعكأعطاهمففيضعمموككرمو

مف:كما كأتقدـبكافركجزيؿالشكرلكؿٍّ

 حفظو اهلل    عصاـ العبد زىدالدكتكر / األستاذ 

 حفظو اهلل    ماجد محمد ياسيفالدكتكر / األستاذ ك 

ثرائيا،فجزاىـاهللخيران،كجعميمامنارةلمعمـ. المذٍيفكافقامشككرٍيفلمناقشةىذهالرسالةكا 

تقدـبشكرخاصلمدكتكرالفاضؿ/ماجدمحمدياسيفأستاذعمـكظائػػؼاألعضػػػاءكماكأ
شرافانكنصحانبالجانبالعمميمف بكميػػػػػةالطػػػػػػببالجامعةاإلسبلميةالذمأكالنيرعايةكتكجييانكا 

الرسالةفجزاهاهللخيران.

                                                 

(،كسنفأبيداكد،ُْٓٗ،حديثرقـ)ْْٓسنفالترمذم،بابماجاءفيالشكرلمفأحسفإليؾ،ص(ُ)
(،قاؿاأللباني:حديثصحيح.ُُْٖحديثرقـ)،ِٕٖكتاباألدب،بابفيشكرالمعركؼ،ص
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الرسالةمفالمغةالعربيةكشكرخاصلمدكتكرفضؿخالدالزىارالذمقاـبترجمةممخص
 اإلنجميزية، الذمإلىالمغة الددح خميؿ حبلَّـ / بشكرخاصلؤلستاذ كأتقدـ مرنيبكرموغكما

الفاضؿ األخ كتنسيقيا الرسالة ىذه بطباعة قاـ لمف خاص كشكر لمرسالة، المغكم بالتدقيؽ
.أ.عبداهللأبكمكسى)أبكعامر(سكرتيركميةأصكؿالديف

بيف عشت التي اإلسبلمية( )الجامعة الشاىؽ العممي الصرح أشكر أف يفكتني ال كما
كثقافتيا، كفكرىا عمرانيا فيظؿامتداد كطالبان النشأة، فيعصر الخياـ فيظؿ طالبان جنباتيا

األفاضؿ بأساتذتيا القرآف كعمكـ التفسير قسـ كأخصمنيا الديف، أصكؿ لكمية كشكركالشكر ،
.يئةاإلعجازلمقرآفالكريـكالسٌنةكعمىرأسيافضيمةالدكتكرعبدالكريـالدىشافخاصلي

كالشكرمكصكؿلمدراساتالعمياالتيمنحتنيالفرصةإلكماؿدراستي،كماأننيالأنسى
خكتي كا  برىا، كأداـ اهللعمرىا أطاؿ ككالدتي اهلل، كالدمرحمو رأسيـ كعمى أىميجميعان شكر

كز عمىكأخكاتي شيماء ابنتي كأخصمنيـ كأبنائي ، عميَّ صبرىا عمى خيران اهلل جزاىا كجتي
العزيز ككذلؾعماركعبد ، عميَّ كأسماءعمىصبرىا ليفيالتدقيؽالمغكملمرسالة، مساعدتيا

كعبدالقادركعمادالديفكعزالديفكعبداهلل.

ىداء طباعة رسالة الباحث / عامر فكز تبني ك كقد أكصت المجنة ب م يكسؼ عكدة، كا 
 نسخة منيا إلى ىيئة اإلعجاز بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

كالسبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمةال

ذمالعظمةكالقدرةكالمجػدكالكبريػاءكالعػزةكالرفعػةكالعمػككالحكمػةكالثنػاء،تعػالىالحمدهلل
فاألمثػػاؿكالنظػػراء،كالصػػبلةكالسػػبلـعمػػىأحػػبالخمػػؽإلػػىاهللعػػفاألنػػدادكالشػػركاء،كتقػػدسعػػ

،كبعد:محمد

 اهلل عبادة ىي الككف ىذا في اإلنساف كجكد غاية تعالى: قاؿ َـّ ]، ًُ اجِل َوَمو َٚمَؾْؼ

َّٓ ٭مِقَْعُبُدونِ  ـْ ِرْزٍق َوَمو ُأِريُد َأْن ُيْطِعُؿقنِ *  َواإِلْكَس إِ ،ككمماازداد {55-55الذاريات: }[ َمو ُأِريُد ِمـُْفْؿ ِم
اإلنسافمعرفةبحقيقةالخالؽكمماعظـكعبلشأنوعنده،كعبدهحؽعبادتو؛ألنوأصبحفيعممو
أنوحؽيستحؽالعبادة،كمعرفةاهللفيذاتوأمرمحاؿعمىالمخمكؽ،فمذلؾييتعرؼعمىالخالؽ

فسالبشرية.مفخبلؿمخمكقاتو،كالتيمنياخمؽالنَّ

النٌ اهللتبارؾكتعالىىذه جعؿ لذا تعالى: قاؿ آياتاهللفيالككف، مف َوِْم ]فسآية

ونَ *  إَْرِض َآَيوٌت ٭مِْؾُؿق٫مِـ٦ِمَ  . {12-12}الذاريات: [ َوِْم َأْكُػِسُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمبْٯِمُ

اإلدراؾبح كسائؿ الذيفعطمكا أفاهللتبارؾكتعالىذَـّ نجد اآلية إلىىذه يثبالنظر
آياتالنَّ في يتفكركف ىذاال في البيّْف الجمي الكاضح الطريؽ لبياف منو إشارة في فسالبشرية

آيات مف يحتكيو بما فيذاتاإلنساف كالتدبر كالتفكير النظر كذلؾمفخبلؿ لمعرفتو، الككف
عظيمةتدلؿعمىقدرةاهللكسعةعممو،كمدلحكمتو.

ظيارآياتاهللفيالنَّلذاجاءىذاالبحثلبياف يمانانكا  فسالبشريةليزدادالمؤمفمعرفةكا 
قامةالحجةعمىغيرالمؤمنيفببيافالعبلماتكالدالالتكاإلشارات كيقينانبعظـالخالؽ،كقدرتوكا 

كالحجةكالبرىافعمىعظـالعظيـ،كقدرةالقديرتبارؾكتعالى.

 تعالى: ََلٍل ُمب٦ِمٍ َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ ٪َمَلُروِن ]قاؿ ََ ـْ ُدوكِِف َٕمِؾ ا٭مظَّوٛمُِقَن ِْم  ـَ ِم [  َموَذا َٚمَؾَؼ ا٭مَِّذي

فسالبشريةكالككف،كليبيف،كمفجانبآخرجاءىذاالبحثليبرزأسراراآلياتفيالنَّ {22}لؼامن:
لمخمؽأفاهلل تعالى: لقكلو كذلؾمصداقان الخالؽالحقيقي، و ِْم أ٪ََموِق َوِْم ٠َمـُِرهيِْؿ َآَيوٖمِـَ ]ىك

ُف احَلؼُّ ... ْؿ َأكَّ َ ََلُ ؾت:[ َأْكُػِسِفْؿ َٙمتَّك َيتََب٦مَّ  . {55}فصِّ

)لذلؾ الماجستير: فس القدرة اإلليية في آيات الن  اختارالباحثأفيككفعنكافرسالة
(.دراسة قرآنية مكضكعية –البشرية
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 :المكضكعأكالن: أىمية 
.نويتعمؽبأشرؼكأعظـكتابأالكىكالقرآفالكريـتكمفأىميةالمكضكعفيأ .ُ
َـّ .ِ حداثةالمكضكعحيثإفىذاالمكضكعيربطمابػيفالجانػبالػدينيكالجانػبالعممػي،كمػفثػ

 .إبرازجانبالقدرةكالعظمةاإللييةفيو

حاجػػةاألمػػةاإلسػػبلميةاليػػكـخصكصػػانبعػػدانحسػػاركانػػدثاركتراجػػدالجانػػبالمغػػكمعنػػدكثيػػر .ّ
اس،كالذممفخبللوييبيفجانباإلعجػازالمغػكمفنبػادربػإبرازجانػباإلعجػازالعممػيفالنٌم

 فسفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي.فيالنَّ

 :المكضكعاختيار  التي دعت إلى سبا األثانيان: 

.فسالبشريةاعتناءالقرآفالكريـبإبرازآياتالنٌ .ُ
غفاؿكثيرمفالنٌ .ِ قدرةاإللييةالمطمقة.اسجانبالجيؿكا 
 .الردعمىمفينكركفكجكداهللكقدرتو .ّ

 .تعطيؿكثيرمفالناسنعمةالعقؿفيالتعرؼعمىاهلل .ْ

 .افتقارالمكتبةاإلسبلميةإلىبحثعمميمحكـيتناكؿإبرازجانبالديفكالعمـفيآفكاحد .ٓ

 ث.ابتغاءمرضاةاهللالذمىكأسمىغايةأرجكىامفكراءىذاالبح .ٔ

 :البحثثالثان: أىداؼ 

.فسالبشريةإبرازاآلياتاإللييةفيمراحؿكأطكارالنَّ .ُ
االستدالؿباآلياتالتيتدلؿعمىًعظـالقدرةاإلليية. .ِ
 .فسالبشريةكماخمقيااهللتعالى،كمقارنةذلؾبماتكصؿإليوالعمـالحديثبيافحقيقةالنَّ .ّ

 .لبشريةفسابيافكجكهالتكريـكالتفضيؿلمنَّ .ْ

 التفكرفيمخمكقاتاهللالدالةعمىكحدانيتو. .ٓ

زيادةاإليمافكاليقيفباهللتعالىمػفخػبلؿبيػافقػدرةاهللالمطمقػةفػيخمػؽاإلنسػافكعنػدمكتػو .ٔ
 كحسابو.

 رابعان: الدراسات السابقة:
مػػفخػػبلؿمراسػػمتيلمركػػزأبحػػاثالممػػؾفيػػدلػػـييكتػػبفػػيىػػذاالمكضػػكع،كلػػـأقػػؼعمػػى

مميمحكـيتناكؿىذاالمكضكع.بحثع
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 :منيج البحثان: خامس
.اتباعالمنيجاالستقرائيكالمكضكعيكاالستنباطيلآليات .ُ
 جمداآلياتالقرآنيةككتابتيابالرسـالعثماني. .ِ

 .تتبداآلياتالقرآنيةكدراستيادراسةمكضكعية .ّ

 .مبحثكعمؿممخصلكؿكضدالعناكيفالمناسبةلمفصكؿكالمباحثكالمطالب .ْ

 ربطاآلياتبالكاقدكدراستيادراسةعمميةكمكضكعية. .ٓ

 الكقكؼعمىالمطائؼكاإلشاراتكالمعانيالتيتشيرإلييااآليات. .ٔ

 .الرجكعإلىالمصادركالمراجدلمنقؿكالتكثيؽكالتعميؽ .ٕ

 مراعاةاألمانةالعمميةفيالنقؿكالتكثيؽكالتعميؽ. .ٖ

 .اليجائيةترتيبالمصادركالمراجدحسباألحرؼ .ٗ

 .االستعانةباألحاديثالشريفةالتيتخدـالمكضكع .َُ

 .الرجكعإلىالمعاجـالمغكيةمفأجؿبيافمعانيالكمماتالعربية .ُُ

 تخريجاألحاديثمفمظانياكذكرحكـالعمماءعميياماأمكف. .ُِ

 الرجكعإلىالمصادراألصميةكالحديثةفيالتفسير. .ُّ

 الترجمةلؤلعبلـغيرالمعركفيف. .ُْ

 تابةالفيارسالبلزمةفينيايةالبحث.ك .ُٓ

 ان: خطة الدراسة:سادس

كخاتمةكفيارس:أربعةفصكؿ،كمتمييدفصؿمقدمةككقداشتممتخطةالدراسةعمى:
المقدمة:كتشتمؿعمى:

 أىميةالبحث. .ُ

 األسبابالتيدعتالختيارالمكضكع. .ِ

 أىداؼالبحث. .ّ

 الدراساتالسابقة. .ْ

 منيجالبحث. .ٓ

خطةالدراسة. .ٔ
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 الفصؿ التمييدم
 فس البشرية كخصائصيمامفيـك القدرة اإلليية كالن  

كفيومبحثاف:

 .المبحث األكؿ: مفيـك القدرة اإلليية كخصائصيا
كفيومطمباف:

القدرةاإلليية.المطم  األكؿ: مفيـك

خصائصالقدرةاإلليية.المطم  الثاني:

 .افس البشرية كخصائصيالمبحث الثاني: مفيـك الن  
كفيومطمباف:

فسالبشرية.مفيكـالنَّالمطم  األكؿ:

فسالبشرية.خصائصالنَّالمطم  الثاني:

 الفصؿ األكؿ
 فس البشرية كالقدرة اإلليية في خمقياصفات كأنكاع الن  
كيشتمؿعمىثبلثةمباحث:

 فس البشرية في القرآف الكريـ.المبحث األكؿ : صفات الن  
كفيومطمباف:

الصفاتاإليجابية.م  األكؿ:المط

الصفاتالسمبية.المطم  الثاني:

 فس البشرية في القرآف الكريـ.المبحث الثاني: أنكاع الن  
كفيوخمسةمطالب:

نفسالمؤمف.المطم  األكؿ:

نفسالكافر.المطم  الثاني:

نفسالمنافؽ.المطم  الثالث:
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.)ييكدانكنصارل(نفسالكتابيالمطم  الرابع:

فسالبشرية.الحكمةمفتنكعالنٌالمطم  الخامس:

 فس البشرية.: القدرة اإلليية في خمؽ الن  المبحث الثالث
كفيوأربعةمطالب:

القدرةاإللييةفيخمؽاإلنسافمفالعدـ.المطم  األكؿ:

القدرةاإللييةفيخمؽاألنثىمفالذكر.المطم  الثاني: 

فسمفذكركأنثى.ييةفيخمؽالنَّالقدرةاإللالمطم  الثالث:

القدرةاإللييةفيخمؽالذكرمفأنثىدكفزكج.المطم  الرابع:

 الفصؿ الثاني
 آثار كآيات القدرة اإلليية في خمؽ مككنات اإلنساف كمراحمو كأطكاره

كيشتمؿعمىمبحثيف:

 المبحث األكؿ: مراحؿ خمؽ اإلنساف.
كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:
مراحؿخمؽاإلنساففيعالـالذَّر.األكؿ: المطم 

مراحؿخمؽاإلنسافكأطكارهفيعالـاألرحاـ.المطم  الثاني:

مراحؿخمؽاإلنسافمابعداألرحاـ.المطم  الثالث:

 فس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا.المبحث الثاني: مككنات الن  
كفيوثبلثةمطالب:

فسالبشرية.ناتالنَّمككالمطم  األكؿ:

فسالبشرية.آياتالقدرةاإللييةفيالنَّالمطم  الثاني:

فسالبشرية.آثارالقدرةاإللييةفيخمؽالنَّالمطم  الثالث:
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 الفصؿ الثالث
 فس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عميياتكريـ كتفضيؿ الن  

كيشتمؿعمىمبحثيف:

 فس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات.تفضيؿ الن  المبحث األكؿ : 
كيشتمؿعمىمطمبيف:

فسالبشرية.مظاىرتفضيؿالنَّالمطم  األكؿ:

فسالبشريةبنعمةالعقؿ.تفضيؿالنَّالمطم  الثاني:

 فس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا.المبحث الثاني: تكريـ الن  
:ثبلثةمطالبكيشتمؿعمى

فسالبشريةبنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشاد.تكريـالنَّكؿ:المطم  األ 

تكريـالنَّفسالبشريةبنعمةالتسخيركالتمكيف.المطم  الثاني:

.يةبإرساؿالرسؿكىدايةالبشراإلنسانيةفستكريـالنَّ:لثالمطم  الثا

 الفصؿ الرابع
 القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا 

مىثبلثةمباحث:كيشتمؿع

 المبحث األكؿ: القدرة اإلليية عند المكت. 
كفيومطمباف:

القدرةاإللييةعمىنفسالمؤمف.المطم  األكؿ:

القدرةاإللييةعمىنفسالكافركالمنافؽ.المطم  الثاني:

 المبحث الثاني: القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت.
كفيومطمباف:

القدرةاإللييةعندالبعث.ؿ:المطم  األك

القدرةاإللييةعندالحشر.المطم  الثاني:
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 المبحث الثالث: القدرة اإلليية عند الحسا .
كفيوثبلثةمطالب:

القدرةاإللييةفينصبالميزاف.المطم  األكؿ:

القدرةاإللييةفيالعدؿبيفالبشر.المطم  الثاني:

يالحياةاألبدية.القدرةاإللييةفالمطم  الثالث:

 الخاتمة:
كتشتمؿعمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيسيتكصؿإليياالباحث.

 الفيارس:
كتشتمؿعمى:

فيرساآلياتالقرآنية.أكالن:
فيرساألحاديثالنبكية.ثانيان:
فيرساألعبلـالمترجمة.ثالثان:
فيرسالمصادركالمراجد.رابعان:

فيرسالمكضكعات.خامسان:
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 الفصؿ التمييدم

 امالبشرية كخصائصي الن فسمفيـك القدرة اإلليية ك 


:مبحثافكفيو


 .مفيـك القدرة اإلليية كخصائصيا المبحث األكؿ:
 .البشرية كخصائصيا الن فسمفيـك المبحث الثاني: 
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 المبحث األكؿ
 مفيـك القدرة اإلليية كخصائصيا

 
كفيومطمباف:


 مفيـك القدرة اإلليية.المطم  األكؿ: 

 المطم  الثاني: خصائص القدرة اإلليية.
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 المبحث األكؿ
 مفيـك القدرة اإلليية كخصائصيا



 :م  األكؿ: مفيـك القدرة اإللييةالمط
بقدرتػو خمقػوياهللي ادةاهللًكقػدتكجيػتإر،المطابقػةلكجػوالحكمػةتولمشػيئ،المكافقػةاإلنسافي

اإلنسػػافى رانيسػػيران،كأفيجعػػؿبػػيفيػدمإرادتػػومقػػداحػرةنفػػيأحسػفتقػػكيـ،كأفيمنحػػويإرادةنأفيجعػؿى
فإرادتنػػػاالممنكحػػػةلنػػػا،كقػػػدرتناالمكىكبػػػةلنػػػامحػػػدكدة،ليسػػػتعمميافػػػيتنفيػػػذمػػػايريػػػد،مػػػفالقػػػدرة كا 

ادةياهلًلإرتكجيػتدكقالقدرالعاـفيجميداألمكر،بالمقدارالذماليتعارضمدسمطافًالقضاءك
مقيكرانفيمعظـإلى .أكالخارجةعنو،كالحياةكالمكتالداخميةفيذاتوًأيمكرهأفيجعؿاإلنسافى

كالػػذمصػػدرتعنػػوالمكجػػكداتالككنيػػة،فػػاهللالخػػالؽالعظػػيـ،الػػذمأحسػػفخمػػؽاإلنسػػاف
لػػػو،ككمالػػػوكعمػػػٌيؽبجبليػػػتمذاتالقػػػكلالكبيػػػرة،البػػػدأفيكػػػكفذاقػػػكةكقػػػدرةتتصػػػؼبخصػػػائص

سمطانو       .االتيتميؽبذاتوالعمياخصائصيبيافك،كاصطبلحانةنمعنىالقدرةلغبياف،لذالـز

: القدرة في المغة  : أكال ن
كردفيلسافالعرب،أفالقدرة مىكويالشيءعمى:مصدرقكلؾقىدىرى قيدرىهنأممى ،فيكقادره
يقدَّ:اسـ،كالقادريكقديره ى فعيؿهفاعؿمفقىدىرى ،كالقديري مفعًكالمقتدرمفتى،كىكلممبالغة،منوري ؿه
كىكأبمغكاالقتداريإقتىدى كيككنافمف،كالقديركالقادرمفصفاتاهلل،:القدرةيعميوعمىالشيءرى

تعالىالقيدرةكيككنافمفالتقدير ُق ََيَْطُػ َإْٔمَصورَ :،كقكلًو ْؿ َمَشْقا ٪مِقِف َوإَِذا ]َيَؽوُد ا٭مَٞمْ وَء ََلُ ََ ََم َأ ُهْؿ ٬ُمؾَّ

ٍء ٫َمِديٌر[   .{02}ا٭مبؼرة:َأ٣ْمَؾَؿ ٤َمَؾْقِفْؿ ٫َموُمقا َو٭َمْق ١َموَء اهللُ ٭َمَذَهَى ٕمَِسْؿِعِفْؿ َوَإْٔمَصوِرِهْؿ إِنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

،كاهللػػػػػػػػػيءقديػػػػػػػػػؿشػػػػػػػػكعمػػػػىدرة،فػػػػاهلليػػػػػػػػمػػػػفالقفالقػػػػدير كيػػػػؿَّػػػػػػػػػسبحانرو قٌػػػػًدري شػػػػيءوويمي
.(ُ)كقاضيو

القىػػدىًركىػػكالمػػكتيدىٍقػػ:المًجػػاءىفػػيالمحػػيطفػػيالمغػػةأف ـي :اسػػ ذااري الشػػيءمبمىغيػػو،كا  ،كقٌػػدري
الشيءيالشيػػػكاف لويؽى ـْ ]َوَمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه إِْذ ٫َمو٭ُمقا َمو أَ :كقكلػًو،ءىفيكقىدىره ْكَزَل اهللُ ٤َمَٜم َٕم٨َمٍ ِم

ءٍ  .(ِ)أمماكصفكهحؽكصفو،  {72}إكعوم: [... ََشْ

                                                 

لمعبلمةُ) العرب لساف ب( محمد الديف جماؿ الفضؿ ـأبي المصرم، اإلفريقي منظكر بف مكـر ،ُِف
يجازّٕ،ّٔص .بتصرؼكا 

.ُّْ،َّْ،صٓ(الصاحبإسماعيؿبفعباد،جِ)
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عمىالشيء :إقىتىدىرى عميو،كقيؿى دْدٍق ٤ِمـْدَد : تعػالىكالميقتىػًدرالكسػط،كقكلػوي:قىدىرى ِِ ]ِْم َمْؼَعدِد 

اهلليالػػًرزؽىقػػدٍ، أي ٫مددودر،  { 33}ا٭مؼؿددر:َمؾِقددٍؽ ُمْؼَتددِدٍر[  قىػػدىرى يػػوعمدىرتييقػػًدرهيأميجعمػػويًبقىػػدر،كمػػاقىػػانرىكى
:أمبقكةوكمقًدرىةهكمىقدىرىةه .(ُ):كمُّياالقيدرةًبقدىارو

:(لفظيفىماالذمىكمشتؽمفالقدرة)كقدبيفالرازمأفمفاأللفاظالمجانسةلمقادر
كىػػػك،ألسػػماءالتسػػػعةكالتسػػعيفاضػػمفكلػػـيػػػردالكػػريـفػػيالقػػػرآفىػػذااالسػػػـكرد:القػػدير األكؿ:

.مبالغةمفالقادر
ٍء ٫َمِديٌر[ :قاؿتعالى َـّ َوُهَق ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ ََمَواِت َوإَْرِض َوَمو ٪مِقِف .{202}اٛموئدة:]هللِ ُمْؾُؽ ا٭مسَّ

ٍء َو٬َمددوَن اهللُ ٤َمددَٜم ٬ُمددؾِّ ََشْ ... ]قػػاؿتعػػالى:أيضػػانلممبالغػػة.كىػػك،كزفمفتعػػؿعمػػى:الميقتىػػدر :الثػػاني

 {53}ا٭مؽفػ: ُمْؼَتِدًرا[
(ِ).

كالميقتدرجميعياتدؿعمىثبكتالقدرة كالقاًدري ،أنػوسػبحانويكامػؿالقػدرة،كصػفةهللكالقديري
،كلكمػػاؿقدرتػػوخمػػؽأفييعٌممػػوإيػػاهشػػاءكلكمػػاؿقدرتػػوالييحػػيطأحػػدبشػػيءمػػفعممػػوإالبمػػا

حػدهمػفخمقػوكاليفكتػو.،كاليعجزهأويمفليغكبمسَّالسماكاتكاألرضكمابينيمافيستةأياـكما
َّٓ ٕمََِم ١َموءَ ... ]:قاؿتعالى ـْ ٤ِمْؾِؿِف إِ ٍء ِم َٓ ُُيِقُطقَن ٕمٮَِمْ  .{155}البؼرة:[ َو

ـْ ]:ضػانيأكقاؿ دـَو ِمد دوٍم َوَمدو َمسَّ دََمَواِت َوإَْرَض َوَمدو َٕمْقدـَُفََم ِْم ٠ِمدتَِّي َأيَّ [ ٭ُمُغدقٍب  َو٭َمَؼدْد َٚمَؾْؼـَدو ا٭مسَّ

 . {53}ق:

نزلػػػػتاآليػػػػةردانعمػػػػىمػػػػفنسػػػػبصػػػػفاتالمخمكقػػػػاتإلػػػػىاهلل،فبينػػػػتاآليػػػػةأفاهللخمػػػػؽ
ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإشػػػػػػالسماكاتكاألرضكمابينيمافيستةأياـ،كمامٌسوسبحانومفتعػبكالنصػب،كىن

.(ّ)لكماؿقدرتو
كػػؿعمػػى،كتحقيػػؽصػػفةالقيػػدرةالكاممػػةىكمػػاؿالقػػكةعمػػكمػػفاألسػػماءالتػػيتشػػيركتػػدلؿ

،كالتفػرددـالغىمىبىػة،كعػعبكالنىصب،كالضعؼ،كالعجػز،كالتنػاقصفػيالتصػرؼشيءبغيرت
الغنػيبمػا،كالميعػيفمسػاعدةإلىكأنوتعالىاليحتاج،وترجداألمكركمياإلي،كأنوكالنييباألمر

الكاجد،العزيز،الميقيت،،،الميقتدركم،المتيف،القادرػػؾ،القػػػػ:"مالؾالمميػػػػػػىماءػػػػذهاألسػػػؾىػػيمم

                                                 

انظرُ) الخمي( الرحمف عبد ألبي العيف ا: أحمد بف جؿ صٓلفراىيدم، جُُّ، المغة، في كالمحيط ،ٓ،
.ِّْص

تصرؼ.بُّٗ،لئلماـفخرالديفمحمدبفعمرالخطيبالرازم،صماءاهللالحسنىأسشرح(انظر:ِ)
فأبيبكر،كالعبلمةجبلؿالديفعبدالرحمفبجبلؿالديفمحمدبفأحمدالمحمىف،العبلمةتفسيرالجبللي(ّ)

.بتصرؼٖٗٔالسيكطي،ص
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.(ُ)الكارث"
مىقًدرةقاؿالًكسائي يقًدري ةن،كؿىػذاسػمعناهمػفان،كقيٍدرىراىد،كقًكقىدىرانان،كمىقديرة،كمىقدىرىة،:"قىدىرى
.(ِ)العرب"
بمىغيػويقىػدٍكفيالصػحاح: الشػيءمى .{12}األكعاا::[ ... َوَمدو ٫َمدَدُروا اهللَ َٙمدؼَّ ٫َمدْدِرهِ ]:قػاؿتعػالى،ري

كالقَّػػدٍدى،كالقىػػأممػػاعظمػػكهحػػؽتعظيمػػو مػػاييقىػػدّْريهياهللري قػػدىرىةهاليمػػفالقضػػاءكيقػػاؿمػػري عميػػًومى
قًدرىةه .(ّ)أمذكيسار:كرجؿذكقيدرةو،قيدرىةهكمقديرىةهأمكمى
كىػيتعنػىالقيػكةكالميمػؾأفالقيػدرىةىاتضػ  لمباحػث بعدعرضىذهالتعريفات يىقػًدري مصػدرقىػدىرى

.لمشيءكالقيدرىةعميو
 : ثانيان: القيدرىة في االصطبلح

عرفيػاأىميػا:كسػيذكر الباحػث،لقدتعددتآراءالعممػاءفػيتعريػؼالقيػدرةفػياالصػطبلح
إلعػداـ،كاإلبقػاءامكفمػفاإليجػادكتذاتإضافةتقتضيالةلقدرة"صفةذاتيابعضالعمماءفقاؿ:"

.(ْ)"اعتبارمألنوأمر؛مكفتنفسالال
:مفتعريؼمنياأكثريكأكردالخطيبالشربين
.مكفمفإيجادالشيءتىيال -أ
.(ٓ)مكفتىيصفةتقتضيال -ب
.(ٔ)"فعؿكالترؾالقيدرةعبارةعفصحةالكقيؿ:"

،كإيجػاداألشػياءالممكنػة،ثػرأالقيدرةصفةكجكديةمفشػانياأفيكػكفليػاكقاؿالميداني:"
عدام .(ٕ)"نحكذلؾ،أكتحكيميا،أكتفريقيا،أكرؼفيالمكجكداتبجمعيايا،أكالتصػكا 

                                                 

بإيجاز.ُْْ-ُِْسيا،عبدالرحمفحسفالميداني،ص:العقيدةاإلسبلميةكأس(انظرُ)
.ُٗ،صٗمنصكرمحمدبفأحمداألزىرم،ج(تيذيبالمغة،ألبيِ)
.بتصرؼٕٖٕ،ٖٕٔ،صِية،إسماعيؿبفحمادالجكىرم،جالصحاح،تاجالمغةكصحاحالعرب(ّ)
،ُفالسيدمحمداأللكسي،ج،أبيالفضؿشيابالديالقرآفالعظيـكالسبدالمثانيير(ركحالمعانيفيتفسْ)

.َُٖص
.َّ،صُ،جي(تفسيرالقرآفالكريـلئلماـالشيخالخطيبالشربينٓ)
اكم"،اإلماـعبداهللبفعمربفمحمدبف(حاشيةالشياب"عنايةالقاضيككفايةالراضيعمىتفسيرالبيضٔ)

.ُْٓ،صُرالقاضي،جعميأبكالخي
.ُُْص(العقيدةاإلسبلميةكأسسيا،مرجدسابؽ،ٕ)
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نفسوبيذهالصفةفيالقرآفالكريـفػيعػدةآيػات ،قػاؿفاهللتعالىقادركميقتدرفقدكصؼى
ٍء ٫َمِديرٌ ]:عالىت َـّ َوُهَق ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ ََمَواِت َوإَْرِض َوَمو ٪مِقِف .{212}ادائدة:[ هللِ ُمْؾُؽ ا٭مسَّ

ٍء ُمْؼَتِدًرا... ]:يضانكقاؿأ .{55}الؽفف:[ َو٬َموَن اهللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ
ََمَواِت وَ ]:كقاؿكػذلؾ قَِل َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ َـّ ٕمَِؼوِدٍر ٤َمَٜم َأْن ُُيْ إَْرَض َوََلْ َيْعَل ٕمَِخْؾِؼِف

ٍء ٫َمِديرٌ  ُف ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ .{55}األحؼاف:[ اَٛمْقَٖمك َٕمَٜم إِكَّ
،يبرزىػافػيالزمػاف"صفةقديمػةقائمػةبالقػادرسػبحانو:بأنياعرفياالشيخسميمافمحمكدك
كفػؽمػاتعمقػتبػوصػفةعمىي،فبالقدرةنشأالككفكموماتعمقتبوصفةالعمـاألزلعمىكالمكاف

 .(ُ)"عمىالنحكالذمنراهكنممسوالعمـاألزلي

نحكمشيئتوعمىفبالقيدرةنشأالككفكمومانعمموكماالنعممو
ـْ ٪َمَقُؽقنُ ] :قاؿتعالى ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد ١َمْقًئو َأْن َيُؼقَل ٭َمُف ٬ُم .{31}يس:[ إِكَّ

ـْ ٪َمَقُؽقنُ ]:يضانقاؿأك ٍء إَِذا َأَرْدَكوُه َأْن َكُؼقَل ٭َمُف ٬ُم ََم ٫َمْق٭ُمـَو ٭مٮَِمْ .{52}الـحل:[ إِكَّ
ىػػياالقيػػدرةبأنيػػا:"كتػػابدراسػػاتفػػيتكحيػػداألسػػماءكالصػػفاتاإللييػػةفعرفػػاأمػػاصػػاحب

عػػػػداميا،فيػػػػيصػػػػفصػػػػفةأزليػػػػةقائمػػػػةبذاتػػػػوتعػػػػالىيتػػػػأتىبيػػػػاإيجػػػػادالم فػػػػيةتأثيريػػػػةخمكقػػػػاتكا 
.(ِ)األشياء"
صفةمفصفاتالمعػانيقائمػةبالػذات"كالكيبلنيفعرفاالقيدرةبأنيا،كأماعبدالكريـتتاف

عدامػػو قػػانصػػمكحيانتعػػالىقػػادران،كتتعمػػؽبكػػؿمقػػدكرتعم،أكجبػػتككنػػويتػػأتىبيػػاإيجػػادكػػؿممكػػفكا 
،إذلػػػككػػػافلكػػػافالعػػػالـزمقػػػديـتعمػػػؽتنجيػػػ،كلػػػيسليػػػافيمػػػااليػػػزاؿفػػػياألزؿكتنجيزيػػػانحادثػػػان

أفانتفػػاءالتعمػػؽالتنجيػػزمفػػياألزؿالقػػديمان يقتضػػيانتفػػاءنفػػسكقػػدثبػػتحدكثػػوكمػػفالمعمػػـك
.(ّ)الصفة

أفىػػذاالتعريػػؼمػػفأكضػػحالتعريفػاتفػػيتعريػػؼالقيػػدرةاإللييػػة،مػػفحيػػثكيػػرل الباحػػث
أفالقػػدرةإلػػىيخمػػص الباحػػثىػػذهالتعريفػػاتعمػػىكبنػػاء،زالشػػمكؿكالتفصػػيؿكاإليضػػاحكاإليجػػا

،يتعمػػػؽبيػػػاالفعػػػؿلمفاعػػػؿككقكعػػػو،ىػػػيصػػػفةمػػػفصػػػفاتاهللاألزليػػػةتخػػػتصبالمعػػػانياإللييػػػة
رادتػويظيرىااهللكقتشاءكحيثشاءككيؼشاءكفؽمشيئتو عظمػةاهللعمػى،بمكجبيػايسػتدؿكا 

ومفحيثالكجكدكالعدـكالتحكيؿ.ؽفيخمقكقكتوكحكمتوكعدلوكسعةعمموالمطم

                                                 

.ُُّاألىنىتجمياتأسماءاهللالحسنى،ص(الرحيؽُ)
.عدعاشكركد.جابرالسيميرمس.،تأليؼدِٗ:ص(انظرِ)
.ّٓٗأديبالكيبلني،ص،عبدالكريـتتافكمحمدكىرةالتكحيدفيعقيدةأىؿالسنةشرحج(ّ)



-ٕ- 
 

 األلفاظ القرآنية التي تتحدث عف القدرة:
األلفاظالتيتخصمكضكعالبحثجاءتبعدةصيغكاشتقاقاتمنيا:

قػديرانسػتمػرات،فػظ،كلاثنتيفكعشريفسكرةفػيأربعػيفآيػةمرةفيأربعيفلفظقديركرد
ادريفمػػػرةكاحػػػدة،كمقتػػػدرمرتػػػاف،أمػػػالفػػػظمقتػػػدرانمػػػراتكقػػػخمػػػسكقػػػادرسػػػبدمػػػرات،كقػػػادركف

كستيفآية،منيػاثبلثو،كقدكردتىذهاأللفاظفيتسدكثبلثيفسكرة،في(ُ)كمقتدركففمرةكاحد
.(ِ)كثبلثكفآيةمكية،كثمافكعشركفآيةمدنيةخمس

د)قػػػادر،كقػػػدجػػػاءتىػػػذهاأللفػػػاظبعػػػدةصػػػيغكاشػػػتقاقاتمنيػػػااسػػػـالفاعػػػؿالمفػػػردكالجمػػػ
قػػادركف،قػػادريف(كجػػاءتعمػػىكزففعيػػؿكفعػػيبل)قػػدير،قػػديرا(كجػػاءتعمػػىكزكمفتعػػؿ)مقتػػدر(
كمفتعبل)مقتدرا(كمفتعمكف)مقتدركف(ككمياصيغتشػيركتػدلؿعمػىثبػكتكاسػتمراريةكأزليػةالقػدرة

ككمالياكىاىيمجدكلةكالتالي:

 مفظ الكاردصيغة ال زمف نزكليا رقـ اآلية اسـ السكرة ـ

قديرمدنيةَِالبقرة-ُ

قديرمدنيةَُٔالبقرة-ِ

قديرمدنيةَُٗالبقرة-ّ

قديرمدنيةُْٖالبقرة-ْ

قديرمدنيةِٗٓالبقرة-ٓ

قديرمدنيةِْٖالبقرة-ٔ

قديرمدنيةِٔآؿعمراف-ٕ

قديرمدنيةِٗآؿعمراف-ٖ

قديرمدنيةُٓٔآؿعمراف-ٗ

قديرمدنيةُٖٗعمرافآؿ-َُ

قديرمدنيةُٖٓآؿعمراف-ُُ

                                                 

 .ْٕٔ،ْٔٔالمعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،محمدفؤادعبدالباقي،ص(ُ)
،جبلؿالديفالسيكطي،ككتابإتقافالبرىاففيََّ-ُّانظر:كتابلبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،ص(ِ)

القرآف،أ.د.فضؿحسفعباس،ج  .َْٓ-ُّٖ،صُعمـك
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قديرمدنيةُٕالمائدة-ُِ

قديرمدنيةُٗالمائدة-ُّ

قديرمدنيةَْالمائدة-ُْ

قديرمدنيةَُِالمائدة-ُٓ

قديرمكيةُٕاألنعاـ-ُٔ

قديرمدنيةُْاألنفاؿ-ُٕ

قديرمدنيةّٗالتكبة-ُٖ

يرقدمكيةْىكد-ُٗ

قديرمكيةَٕالنحؿ-َِ

قديرمكيةٕٕالنحؿ-ُِ

قديرمكيةٔالحج-ِِ

قديرمكيةّٗالحج-ِّ

قديرمدنيةْٓالنكر-ِْ

قديرمكيةَِالعنكبكت-ِٓ

قديرمكيةَٓالرـك-ِٔ

قديرمكيةْٓالرـك-ِٕ

قديرمكيةُفاطر-ِٖ

قديرمكيةّٗفصمت-ِٗ

قديركيةمٗالشكرل-َّ

قديرمكيةِٗالشكرل-ُّ

قديرمكيةَٓالشكرل-ِّ

قديرمكيةّّاألحقاؼ-ّّ

قديرمدنيةِالحديد-ّْ
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قديرمدنيةٔالحشر-ّٓ

قديرمدنيةٕالممتحنة-ّٔ

قديرمدنيةُالتغابف-ّٕ

قديرمدنيةُِالطبلؽ-ّٖ

قديرمدنيةٖالتحريـ-ّٗ

قديرمكيةُالممؾ-َْ

قديرامدنيةُّّالنساء-ُْ

قديرامدنيةُْٗالنساء-ِْ

قديرامكيةْٓالفرقاف-ّْ

قديرامدنيةِٕاألحزاب-ْْ

قديرامكيةْْفاطر-ْٓ

قديرامدنيةُِالفتح-ْٔ

قادرمكيةّٕاألنعاـ-ْٕ

قادرمكيةٓٔاألنعاـ-ْٖ

قادرمكيةٗٗاإلسراء-ْٗ

قادرمكيةُٖيس-َٓ

قادرمكيةّّاألحقاؼ-ُٓ

قادرمكيةَْالقيامة-ِٓ

قادرمكيةٖالطارؽ-ّٓ

قادركفمكيةِْيكنس-ْٓ

قادركفمكيةُٖالمؤمنكف-ٓٓ

قادركفمكيةٓٗالمؤمنكف-ٔٓ

قادركفمكيةَْالمعارج-ٕٓ
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قادركفمكيةِّالمرسبلت-ٖٓ

قادريفمكيةْالقيامة-ٗٓ

مقتدرمكيةِْالقمر-َٔ

مقتدرمكيةٓٓالقمر-ُٔ

مقتدرامكيةْٓالكيؼ-ِٔ

مقتدركفمكيةِْالزخرؼ-ّٔ

مفخبلؿاسػتعراضاأللفػاظالتػيتتحػدثعػفالقػدرةكتصػاريفياكمشػتقاتيا،كمػفخػبلؿمعرفػة
زمفنزكؿىذهالسكر،يمكفالكقكؼعمىىذهالمبلحظات:

كثبكتالقدرةهللتبارؾكتعالى.أفصيغالقدرةالكاردة -أ فيالقرآفالكريـتدلؿعمىلزـك

 أفىذهالصيغتدلؿعمىًعظـالقدرةاإللييةكأزليتياكتفرداهللبياعفالخمؽ. -ب

أفالسكرالمكيةالتػيكردتفييػاصػيغالقػدرةأكثػرمػفالسػكرالمدنيػةبقميػؿ،كذلػؾفػيإشػارة -ج
ةكالقػػدرةكاأللكىيػػة،فبلبػػدمػػفمخػػاطبتيـبيػػذهالصػػيغإلػػىأفأىػػؿمكػػةكػػانكاينكػػركفالعظمػػ

قامػػةاألدلػػةعمػػىالمنكػػريفمػػفخػػبلؿإظيػػارقػػدرةاهللكعظمتػػوفػػي التػػيتػػدعكإلػػىالتكحيػػدكا 
 ىذاالككف.

 القدرة اإلليية:  (ُ) : خصائصالمطم  الثاني
جػػؿكعػػبلصػػفاتائػػو،كصػػفاتاهللنبييػػةمنػػوأكمػػفأكصػػفاتوتكقيفمعرفػػةاهللفػػيأسػػمائو

ـَ ُيْؾِحدُدوَن ِْم َأ٠ْمدََمئِِف ٠َمدُقْجَزْوَن َمدو ٬َمدوُكقا ]،قاؿتعػالى:كماؿ و َوَذُروا ا٭مَّدِذي َوهللِ ا٠َْٕمََمُء احُلْسـَك ٪َموْد٤ُمقُه ِِبَ

.{232}األعراف:[ َيْعَؿُؾقنَ 

كمػػا،كننفػػيعنػػومػانفػػاهعنيػػا،لذاتػومػػاأثبتػػوتعػالىثبػتلػػوتبػػارؾكنألجػؿذلػػؾالبػػدأف
ٍء ... ]:القػػدرة،قػػاؿتعػػالىيسػػتحيؿعميػػومنيػػا،كمػػفالصػػفاتالتػػيأثبتيػػالذاتػػو إِنَّ اهللَ ٤َمددَٜم ٬ُمددؾِّ ََشْ

ٍء ٫َمِديًرا... ]:أيضان،كقاؿ{253}البؼرة:[ ٫َمِديرٌ  .{15}األحزاب:[ َو٬َموَن اهللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

خمػػؽاإلنسػػافدليػػؿالقػػدرةف،:خمػػؽاإلنسػػاففػػيىػػذاالكػػكفكمػػفمظػػاىرقدرتػػوعػػزشػػأنو
فبل،كمجاؿالقدرةكؿممكفجائز،لمقادركماكؿمصنكعدليؿلمصاندؿمقدكردليؿػػة،ككػػػاإلليي

                                                 

(ُ ا( كىيالصفة ًصيصة، الخى جمد المغةالخصائص: مجمد الكسيط، المعجـ انظر: لتيتميزالشيءكتحدده.
.ِْٕ،صُالعربية،ـ
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مجاؿلمقدرةفيالمستحيبلت.

.(ُ)ءفيذاتوكالفيصفاتوكالفيأفعالواهللليسكمثموشيأفعمىؽأىؿالسنةػكقداتف
بعػضعبػادهبيػا،ككػذلؾسػمىسػمىنفسػوبأسػماءكسػمىكلقدكصؼاهللنفسوبصػفاتك

ان،كمتكبػػركسػػمىببعضػػياصػػفاتخمقػػو،فسػػمىنفسػػو:قػػديران،كحيػػان،كعميمػػان،كجبػػاران،بأسػػماءصػػفاتو
فيشأفإبراىيـحينماغيرىامفاألسماءكالصفاتككصؼبعضعبادهبيذهالصفاتقاؿتعالىك

وُه ٕمُِغََلٍم ٤َمؾِقؿٍ  ٪َمَلْوَ٘مَس ِمـُْفؿْ ]:جاءتوالمبلئكة ُ ْػ َوَٕم٨مَّ َٓ ََتَ .{13}الذاريات:[ ِٚمقَػًي ٫َمو٭ُمقا 

ْؿَع َوإَْٕمَصوَر َوإ٪َْمئِدَدَة ٫َمؾِدقًَل َمدو َٖمْشدُؽُرونَ ]:أيضػانكقػاؿ [ ٫ُمْؾ ُهَق ا٭مَِّذي َأْكَشَل٬ُمْؿ َوَ٘مَعَؾ ٭َمُؽُؿ ا٭مسَّ

َو٬َمدوَن ... ]مبينػانسػببخرقيػا:فػيشػأفالسػفينةكقػاؿتعػالىعمػىلسػافالخضػر.{15}ادؾك:

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ٤َمِزيٌز ]كقاؿأيضػا:.{51}الؽفف:[ َوَراَءُهْؿ َمؾٌِؽ َيْلُٚمُذ ٬ُمؾَّ ٠َمِػقـٍَي ٩َمْصًبو ٭َمَؼْد َ٘موَء٬ُمْؿ َر٠ُمقٌل ِم

.{213}التوبة:[ ٤َمَؾْقِف َمو ٤َمـِتُّْؿ َٙمِريٌص ٤َمَؾْقُؽْؿ ٕمِوُٛمْمِمـ٦َِم َرُءوٌف َرِٙمقؿٌ 

كأ،ككؿماسمىبونفسومػفأسػماءو،كقكتو،كقدرتو،كرحمت،كسمعو،كبصرهفعمـاهلل
كسػػمعو،كبصػػره،كرحمتػػو،ءمنيػػافيػػكمخػػتصبعممػػوكصػػفيابصػػفات،اليشػػاركوالعبػػدفػػيشػػي

منػػػػزهعػػػػفالتشػػػػبيوكالتمثيػػػػؿكالتجسػػػػيـقدرتػػػػو،كغيػػػػرذلػػػػؾمػػػػفالصػػػػفات،كقكتػػػػو،ككعدلػػػػو .فػػػػاهللي
.(ِ)كالتعطيؿ

ِؿقُع ا٭مَبِصٝمُ ... ]:الىتعقاؿ* ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ورى:[ ٭َمْقَس ٬َمِؿْثؾِِف ََشْ .{22}الشُّ

خصائصىذهالصفاتكباألخصخصائصالقدرةاإلليية.ليفيبكفيمايميت
 صفة الكماؿ: -ُ

درةالكاممػةالتػياليعترييػػالػوالقػػفػاهللسػبحانو،تعػدىػذهالصػفةمػػفأىػـصػفاتاهللتعػػالى
زلؿ،كالعجزفيأمحاؿمفاألحكاؿ.ؿ،كال،كالخمنقص

ٍء ٫َمِديرٌ  ...] :قاؿتعالى .{12}البؼرة:[ إِنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

كمعنىءيإنماكصؼاهللجؿذكرهبالقدرةعمىكؿشقاؿالطبرمفيتفسيرهليذهاآلية:"
.(ّ):عالـقدير:قادركمامعنىعميـ

                                                 

.ٕٓ،صُبفأبيالعزالدمشقي،جلئلماـالقاضيعميبفعميبفمحمد،:شرحالعقيدةالطحاكية(انظرُ)
.(سيأتيبيافىذهالصفاتِ)
انظرّ) ) البيافعفتأكيؿآمالقرآف: ـعفتأكيؿآمالقرآفجامد الطبرم، أبيجعفربفجرير لئلماـ ،ُ،

.ِّٓ،ِِٓص
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ٍء ُمْؼَتِدًراَو٬مَ ... ]:كقاؿتعالى .{55}الؽفف:[ وَن اهللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

ُف ٬َموَن ٤َمؾِقًَم ٫َمِديًرا[ ... ]:كقاؿأيضان َٓ ِْم إَْرِض إِكَّ ََمَواِت َو ٍء ِْم ا٭مسَّ ـْ ََشْ َوَمو ٬َموَن اهللُ ٭مُِقْعِجَزُه ِم

.{55}فاصر:

:النقصكقكلوتعالىفيعنوصفاتكتنبتهللتبارؾكتعالىصفاتالكماؿ،ىذهاآلياتتث
َؽ َأَٙمًدا... ] َٓ َيْظؾُِؿ َرٕمُّ .{51}الؽفف:[ َو

.يدؿعمىكماؿعدلوفيذاالنصالكريـ

َٓ َأ٬ْمَٞمُ ... ]:قاؿتعالى ـْ َذ٭مَِؽ َو َغُر ِم ِْ َٓ َأ َٓ ِْم إَْرِض َو ََمَواِت َو ٍة ِْم ا٭مسَّ َٓ َيْعُزُب ٤َمـُْف ِمْثَؼوُل َذرَّ

َّٓ ِْم ٬مَِتو .{5}سبل: [ٍب ُمب٦ِمٍ إِ

.عمىكماؿعمموفيذاالنصالقرآنييدلؿ

ـْ ٭ُمُغددقٍب ... ]:كقكلػػوتعػػالى ددـَو ِمدد كمػػاؿعمػػىذاالػػنصالقرآنػػييػػدلؿػػػػػػ.في{53}ق:[ َوَمددو َمسَّ
.(ُ)قدرتو

 : صفة القدرة المطمقة -ِ

َوهللِ اَٛمَثدددُؾ ... ].قػػػاؿتعػػػالى:إيجػػػادان،كعػػػدمان،كتحػػػكيبلنفقػػػدرةاهللمطمقػػػةتتعمػػػؽبالممكنػػػات

.{52}الـحل:[ ا٤َْٕمَٜم َوُهَق ا٭مَعِزيُز احَلؽِقؿُ 

.(ِ)الكماؿالمطمؽمفكؿكجو"أمكهللالمثؿاألعمى"قاؿابفكثير

َٓ ُُيِقُطقَن ٕمِِف ٤ِمْؾًَم ]:تعالىقاؿ  ا٭مُقُ٘مقُه ٭مِْؾَحلِّ  َيْعَؾُؿ َمو َٕم٦ْمَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َٚمْؾَػُفْؿ َو
ًِ ا٭مَؼقُّقِم َو٫َمْد  َو٤َمـَ

ـْ ََحََؾ ٣ُمْؾًَم  .{222-222صه }[ َٚموَب َم

،كذلػػػػتقػػػػاؿابػػػػفعبػػػػاسكبعػػػػضأىػػػػؿالعمػػػػـ:"كعنػػػػتالكجػػػػكهلمحػػػػيالقيػػػػكـ"أمخضػػػػعت
ءيػديرهعمػىكػؿشػيكىكقيـيناـ،القيكـالذمالخبلئؽلجبارىاالحيالذماليمكتكاستسممتال

.(ّ)والقكاـلوإالبوإليفقيرشيء،الذمكؿفيكالكامؿفينفسو،كيحفظو

ََمَواِت َوإَْرِض َوُهَق ا٭مَعِزيُز احَلؽِقؿُ ... ]:يضانكقاؿأ و::[ َو٭َمُف اَٛمَثُؾ ا٤َْٕمَٜم ِْم ا٭مسَّ .{15}الرُّ

                                                 

.َُٔمةبفأبيالعزالحنفي،صلمعبل،:شرحالعقيدةالطحاكية(انظرُ)
.ْٗٓ،صِفداءإسماعيؿبفكثير،ج(تفسيرالقرآفالعظيـلئلماـالحافظأبيالِ)
.ُٕٓ،صّ(المصدرالسابؽ،جّ)
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صفة األزلية:  -ّ

.،فيكقديـفياألزؿكقبؿالخمؽىيصفةقديمةقائمةبالقادرسبحانو

َؽ ٫َمِديًراَو٬مَ ... ]:قاؿتعالى .{55}الػرقان:[ وَن َرٕمُّ

فياألزؿقبؿالخمؽإلىأ(كاف)أشارقكلو:قاؿصاحبالرحيؽ .(ُ)نوقديره

ٍء ٤َمؾِقؿٌ ]:قاؿتعالى ـُ َوُهَق ٕمُِؽؾِّ ََشْ
ُل َوأَِٚمُر َوا٭مظَّوِهُر َوا٭مَبو٢مِ .{5}احلديد:[ ُهَق إَوَّ

عمىأزليةاهلل:كمياتشيركتدلؿتفسيرىذهاآليةفيرالعمماءالعديدمفاألقكاؿػلقدذك
المتصػرؼلػو،كاآلخػرالػذمالنيايػة،ؤلشياءلئنوىكاألكؿالذمالبدايةلوالمبدإالقكؿ األكؿ:

.لوفيالككفالذمجؿكعبلالنياية

.تياءكاآلخرببلان،بمعنىاألكؿببلابتداءن،األكؿكاآلخرالقكؿ الثاني: 

.بعدكؿأحدكاآلخر،حدقبؿكؿأاألكؿثالث: القكؿ ال

كاآلخرخالؽاآلخريف.،األكؿخالؽاألكليف:القكؿ الرابع

،فيػػكمكجػػكدقبػػؿكػػؿشػػيءحتػػىالزمػػافعمػػىجميػػدالمكجػػكداتاألكؿالسػػابؽ:القػػكؿ الخػػامس
.بعدفنائياألنوجؿكعبلالمكجدكالمحدثلممكجداتكاآلخرالباقي؛كالمكاف
وإليػػػ:الػػػذمتنتيػػػيىػػػكمسػػػببيا.كاآلخػػػرمنػػػواألسػػػباب،أكتبتػػػدئاألكؿالػػػذم:السػػػادس القػػػكؿ

.(ِ)مصيروالمرجدكالإليبمعنىأنو،المسببات

ٍء ... ]:العممػػاءعػػدةآراءفػػيتفسػػيرقكلػػوتعػػالىكقػػدذكػػر ـُ َوُهددَق ٕمُِؽددؾِّ ََشْ
َوا٭مظَّددوِهُر َوا٭مَبددو٢مِ

.{5}احلديد:[ ٤َمؾِقؿٌ 

.الظاىركالباطف:عالـبالظاىركالباطفؿ:الرأم األك

.عمىكؿشيء،كالباطفالعالـبكؿشيءالظاىرالغالب:الرأم الثاني

الجػػػػفكالشػػػياطيفالػػػػذيف:خػػػالؽكىػػػػـظػػػاىركف،كالبػػػػاطففالظػػػاىرخػػػػالؽاآلدميػػػي:الػػػرأم الثالػػػػث
.اليظيركف

                                                 

.ُُّماءاهللالحسنى،صتجمياتأسىنىالرحيؽاأل(ُ)
،ِِّ،صّبفإبراىيـالسمرقندم،ـنصربفمحمدبفأحمدثالميالحجةأبي،لمعبلمة(تفسيربحرالعمـكِ)

.بتصرؼُٔٔ،ُٓٔ،صِٕرآفالعظيـكالسبدالمثاني،جتفسيرالقكركحالمعانيفي
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بكنيػػوبظيػػكرهتعػػالىظػػاىرة،كالبػػاطف:اتألفكػػؿالمكجػػكد،أمبكجػػكده:الظػػاىر: الػػرأم الرابػػع
حكلوالعقكؿسبحانو .،فبلتحـك

.(ُ)"بمعنىأمرالدنياكاآلخرة"كىكبكؿشيءعميـ

مػؾ شػيء، كأنػت قبأنػت األكؿ فمػيس الميػـ ...):قػاؿكقدثبتفيالصحيحأفالنبي
مػػػيس دكنػػػؾ اآلخػػػر فمػػػيس بعػػػدؾ شػػػيء، كأنػػػت الظػػػاىر فمػػػيس فكقػػػؾ شػػػيء، كأنػػػت البػػػاطف ف

.(ِ)(شيء.....

كالظػاىركالبػاطف،كىػيصػفة:األكؿكاآلخػر،لؼالحجػةأفمػفأسػماءاهللتعػالىذكرمؤ
.معرفةذاتو

،،كىػػكخػػالؽأكؿاألشػػػياءقػػػكليـ"معنػػىاألكؿىػػكاألكؿباألكليػػةأىػػؿالعمػػـثػػـنقػػػؿعػػف
.بديمكمتوكبقائورثلكؿشيءالكا،،دائمانباقيانخرانآاآلخر:ىكاآلخرالذماليزاؿكمعنى

.صنائعوكجميدنعموالتيأنعـبيا،كخمقوككمعنىالظاىر:ظاىربحكمتو

.(ّ)"كمعنىالباطفالمحتجبعفذكماأللبابكنوذاتوككيفيوصفاتو

 فة تتعمؽ بإيجاد األشياء مف عدـ:ص -ْ

ئانأفيقػكؿأمػرهإذاأرادشػي،لذافػإفمفعدـتتجمىقدرةاهللكعظمتوفيأنوخالؽاألشياء
.لوكففيككف

ـْ ٪َمَقُؽقنُ ]:قاؿتعالى* ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد ١َمْقًئو َأْن َيُؼقَل ٭َمُف ٬ُم .{31}يس:[ إِكَّ

.الفيالسماءإيجادان،أكإعدامانفياألرضكاليعجزهشيءفاهلل

ـَ ا٭م]:لىقاؿتعا ـْ ُكْطَػٍي َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم ـْ ١َمْقًئو مذ٬مقرا إكو َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم ْهِر ََلْ َيُؽ دَّ

.{1  - 2}اإلكسان [ َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِف ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما

                                                 

انظرُ) ) ج: المثاني، كالسبد العظيـ القرآف تفسير المعاني صِٕركح ،ُٔٔ جُٕٔ، ، العمـك كبحر ،ّ،
.ِِّص

كتابالذكركالدعاء،لئلماـالحافظأبيالحسيفمسمـبفالحجاجالقشيرمالنيسابكرم،(انظر:صحيحمسمـِ)
،صكالتكبةكاالستغفار .(ُِّٕ،حديثرقـ)َُْْ،بابالدعاءعندالنـك

ؿالتيميلئلماـأبيالقاسـإسماعيؿبفمحمدبفالفض:الحجةفيبيافالمحجةشرحعقيدةأىؿالسنة،(انظرّ)
.ُُٗ،صُاألصبياني،ج
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عظمػةاهللكقدرتػوعمػىكىػذادليػؿ،يػذكرلػـيكػفشػيئانكجػداإلنسػافبعػدأففاهللجؿشأنوأ
.إلىخالؽالخمؽضعؼاإلنسافكحاجتوعمىككذلؾدليؿ،فعدـبإيجاداألشياءم

اآلية:ىذهتفسيركالعيكفأقكاؿالعمماءفيتنقؿالماكردمفيالنك
عمػىمعنػىاإلنسػافعمػىكتقديرالكبلـقدأتى،"بمعنىقد"ىؿةقاؿالفراءكأبكعبيدالرأم األكؿ:

الخبر.
.ـ"ىؿ"بمعنىاالستفيا:الرأم الثاني

.أنوأدـ:فقاؿالسدمكقتادةأمااإلنساف
أنوكؿإنساف.كقاؿابفعباسكابفجريج

كزمافغيرمحدد.،:كقتغيرمقدرقاؿابفعباس"فالرأماألكؿ"الحيفمفالدىرأما
سنة.كقاؿبعضالعمماءأربعيف:الرأم الثاني
ثػػـمػػفحمػػػأمسػػنكف،طػػيففأقػػاـأربعػػيفسػػنةدـمػػفآكعشػػركفسػػنةفييػػاخمػػؽةمائػػ:الػػرأم الثالػػث
.ثػـنفػخفيػوالػركح،ختـخمقوبعدمائةكعشريفسنةثـ،ثـمفصمصاؿأربعيفسنة،أربعيفسنة

ـْ ١َمْقًئو َمْذ٬ُمقًرا]:قكلوتعالىأما .{2}اإلكسان:[ ََلْ َيُؽ
فكافعنداهللشيئأنأملـيكفشيئانمذككرافيالخمؽالرأم األكؿ: .يحيىبفسبلـقالومذككران،كا 
ترابػانكطينػاناليػذكرأنػوكػافجسػد:الرأم الثاني ادمػايػرمػااسػموكالم،كاليعػرؼكاليػدرامصػكران

.قطربكثعمب،قالوالفراءكبو،ثـنفخفيوالركحفصارمذككرا
دىرلػـيكػفاإلنسػاف،كتقديرهىػؿأتػىحػيفمػفالػفيالكبلـتقديـكتأخيرقاؿمقاتؿالرأم الثالث:

الحيكافكموكلـيخمؽبعدهحيكاف.ألنوخمقوبعدخمؽ؛مذككرانشيئان
ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِف ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما]قاؿتعالى: و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم .{1}اإلكسان:[ إِكَّ

،انبعػدطػكرنطفػة،فعمقػة،فمضػغةطػكرذااختمطػاليصػبحاإأممفماءالرجػؿكمػاءالمػرأة
ميؼكالخيػػركالشػػركاليػػػدللكػػينبتميػػوبػػػالتكإلػػىأفأصػػبحخمقػػػانمتكػػامبلنيسػػمدكيبصػػػر؛فعظامػػان
لنبتميوفيكؿماذكر،،كشكرهفيالسراءكالضراءكالضبلؿ .(ُ)لذاجعمناهسميعابصيران

ٍء ٫َمدِ ... ] :قاؿتعالى .{12}البؼرة:[ يرٌ إِنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ
،،فيكقديرعمىإيجادهكجكدهأكعدمومفحيثقادرعمىكؿشيءكالمعنىأفاهلل

ءٍ ... ]:ككذلؾقكلوتعالى،أكعمىإعدامو .{25}الرعد: [... اهللُ َٚمو٭مُِؼ ٬ُمؾِّ ََشْ
                                                 

(ُ) عمي الحسف أبي لئلماـ الماكردم" "تفسير كالعيكف جبفالنكت البصرم، الماكردم حبيب بف ،ٔمحمد
.بتصرؼُْٔ–ُُٔص
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.(ُ)فاهللقادرعمىمشيءكجكدهأكعدمو
  أخرل: لى ال تقـك بغيره كال تستند إلى ذاتو قائمة بذاتو تعا ىي صفة صفة القدرة -ٓ

:،قاؿتعػالىغيرمستمدةمفذكاتأيخرلوكسائرصفاتوالقائمةبذاتو،اهللمختصبقدرتف
.{55}احلج: [َمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه إِنَّ اهللَ ٭َمَؼِقيٌّ ٤َمِزيزٌ ]

،كماكصفوبوسوفيكتابومعرفتوبماكصؼبونفذكرابفتيميةأفأصؿعبادةاهلل
كالذيفينكركفبعضذلؾما،،كمفغيرتكيؼكالتمثيؿكالتعطيؿ،مفغيرتحريؼػػػػػػػػػػػمورس

:كالعبدكهحؽعبادتو،قاؿتعالىقدركااهللحؽقدرهكماعرفكهحؽمعرفتوكالكصفكهحؽكصفو
ِؿقُع ا٭مبَ ... ] ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ورى:[ ِصٝمُ ٭َمْقَس ٬َمِؿْثؾِِف ََشْ .{22}الشُّ

:مكاضدةقدركااهللحؽقدرهفيثبلث:ماكقدكردقكلوتعالى
ٍء ]:قاؿتعالى -أ ـْ ََشْ .{12}األكعا::[ ...َوَمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه إِْذ ٫َمو٭ُمقا َمو َأْكَزَل اهللُ ٤َمَٜم َٕم٨َمٍ ِم
 .{55}احلج:[ نَّ اهللَ ٭َمَؼِقيٌّ ٤َمِزيزٌ َمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه إِ ]:قاؿتعالى -ب

دوٌت ]:قاؿتعالى -ج دَمَواُت َمْطِقيَّ َوَمو ٫َمدَدُروا اهللَ َٙمدؼَّ ٫َمدْدِرِه َوإَْرُض َيِقًعدو ٫َمْبَضدُتُف َيدْقَم ا٭مِؼَقوَمدِي َوا٭مسَّ

٬ُمقنَ  مر:[ ٕمَِقِؿقـِِف ٠ُمْبَحوَكُف َوَٖمَعو٧َم ٤َمَمَّ ُي٨ْمِ .{55}الزُّ
،كليثبػػتكحدانيتػػو،أنوعظمتػػوفػػينفسػػوكمػػايسػػتحقومػػفالصػػفاتيثبػػتاهللعػػزشػػلكذلػػؾ

.كفػيالمكاضػدالثبلثػةذـاهللالػذيفمػانزلػوعمػىرسػموكليثبػتمػاأ،الىػكإكأنواليستحؽالعبػادة
.قدرهمفالكفارقدركااهللحؽ

.(ِ)فدؿعمىأنويجبعمىالمؤمفأفيقدراهللحؽقدره
،كلوتعالى:"مػاقػدركااهللحػؽقػدره"أم،"مػاعظمػكهحػؽعظمتػوكقاؿالبغكمفيتفسيرق

.(ّ)"حؽصفتوه،كالكصفككماعرفكهحؽمعرفتو
ِؿقُع ا٭مَبِصٝمُ ... ]:قاؿتعالى ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ورى:[ ٭َمْقَس ٬َمِؿْثؾِِف ََشْ .{22}الشُّ

دالػذملػيسلػو"أمالفػردالصػممعنىقكلوتعػالى"لػيسكمثمػوشػيءأماابفكثيرفبيفأف
.(ْ)نظير

                                                 

انظرُ) القكنكم( البيضاكم،عمىتفسير:حاشية اإلماـ الديفإسلئلماـ الحنفي،عصاـ ،ِجماعيؿبفمحمد
.ِِّص

:البيافلتفسيرآمالقرآف،تقيالديفأبيالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـالحرانيالدمشقي،(انظرِ)
.ّْٗ،صْ)ابفتيمية(،ج

،ّلشافعي،جسعكدالفراءالبغكمالئلماـأبيمحمدالحسيفبفم"معالـالتنزيؿ":تفسيرالبغكمالمسمى(انظرّ)
.ُِٓص

.بتصرؼُُٕص،ْـ،تفسرالقرآفالعظيـ(ْ)
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دددِؿقُع ا٭مَبِصدددٝمُ ... ]تعػػػالى:قكلػػػوتفسػػػيرفػػػيكقػػػاؿابػػػفتيميػػػة ٌء َوُهدددَق ا٭مسَّ [ ٭َمدددْقَس ٬َمِؿْثؾِدددِف ََشْ

ورى: ِؿقُع ا٭مَبِصٝمُ ]لمتشبيوكالتمثيؿكقكلوتعالى:ردّّ،"{22}الشُّ .(ُ)لئللحادكالتعطيؿ"ردّّ[ َوُهَق ا٭مسَّ

يعمػـأصػحابواالسػتخارةفػياألمػكركميػاكمػاكػافنبػيكردفيالحديثالصػحيحأفال
إذا ىػػـ أحػػدكـ بػػاألمر فميركػػع ركعتػػيف مػػف غيػػر الفريضػػة ثػػـ ليقػػؿ ):،يقػػكؿيعمػـالسػػكرةمػػفالقػػرآف

    ي أسػتخيرؾ بعممػؾ، كأسػتقدرؾ بقيػدرىًتؾ أسػنلؾ مػف فضػمؾ ، فإنػؾ تقػدر كال أقػدر، كتعمػـ ػػػـ إنػػالمي
 يك .كال أعمـ، كأنت عبلـ الغ

قػاؿ: أك فػي  –خيران لي في عاجؿ أمرم كآجمػو  –ثـ يسميو بعينو  –الميـ فإف كنت تعمـ 
ديني كمعاشي كعاقبة أمرم فاقدٍره لي كيسره لي ثـ بارؾ لي فيو. الميـ إف كنت تعمـ أنو شر لػي 

أك قاؿ في عاجؿ أمرم كآجمو فاصرفني عنػو كاقػدر لػي الخيػر   -في ديني كمعاشي كعاقبة أمرم
.(ِ)(ث كاف ثـ ارضني بوحي

أفيجعؿلػوقػدرهك،كيرضى،ومايحبأفيختارلو،فالحديثيشيرإلىطمبالعبدمفاهلل
مػفخػالؽكمقدرتػوكسػائرأيمػكرهالعبػديسػتمدعممػو،كىػذايػدلؿعمػىأفلو،كتنجيزهعمىالمطمكب

كبخمقو،تعالىاهللعمايصفكف.،قائـبذاتو
:(ّ)"كيضكالتكيؼ، كالتنكيؿ، كالتف ،ـز التمثيؿ، كالتعطيؿ، كالتحريؼصفة القدرة ال تستم -ٔ

.لممخمكقيففصفاتومخالفةلمحكادثالمشابيةكالمماثمةيالتقتضإفصفػاتاهللتعالى
                                                 

.ُْٗ،صٔيافلتفسيرآمالقرآف،ج:الب(انظرُ)
بابقكؿ،كتابالتكحيد،فظمحمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةبفبردزبولئلماـالحا،صحيحالبخارم(ِ)

.(َّٕٗ،حديثرقـ)َُْٕتعالىقؿىكالقادر،صاهلل
.كأفيقاؿ:اهلللوقدرهكقدرتي:اعتقادأفصفاتاهللمثؿصفاتالمخمكقيف،(التمثيؿّ)

األسماءكالصفاتأكإنكاربعضيا.:إنكارمايجبهللتعالىمفالتعطيؿ
.التحريؼ:تغيرالنصلفظانكمعنى
.،كأفيقاؿعفصفاتاهللبكيؼ:حكايةكيفيةالصفةالتكيؼ
.ظاىركتأكيؿاالستكاءباالستيبلء:حرؼالمفظعفظاىرهإلىمعنىيخالؼالالتأكيؿ
إالاهلل،كالحؽأفالصفاتالتفكيض الحكـبأفمعانينصكصالصفاتمجيكلةغيرمعقكلة،اليعمميا :

.معمكمةمعانييا،أماكيفيتيافيفكضعممياإلىاهلل
الثقاتفيت أقاكيؿ الديفانظر: زيف كالصفاتكاآلياتالمحكماتكالمتشابياتتأليؼاإلماـ األسماء أكيؿ

صمرعي الحنبمي. المقدسي يكسؼالكرمي كاْٖ-ْٔبف األسماء تكحيد كدراساتفي اإلليية،، لصفات
حمدبفمحمدأ،كلمعةاالعتقاداليادمإلىسبيؿالرشادلئلماـمكفؽالديفأبيمحمدعبداهللبفُُٔص
.ِٕ،ِٔدسي،صبفقدامةالمقا
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ِؿقُع ا٭مَبِصٝمُ ... ]:قاؿتعالى* ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ورى: [٭َمْقَس ٬َمِؿْثؾِِف ََشْ .{22}الشُّ

الرحمفعمىالعرشاستكل"":عفقكلوتعالىنسمالؾبفأؿاإلماـئسي

بػػوكاجػػب،كاإليمػػافرمعقػػكؿكاالسػػتكاءمنػػوغيػػرمجيػػكؿ:الكيػػؼغيػػكيػػؼاسػػتكلفقػػاؿ
.(ُ)كالسؤاؿعنوبدعة

كماأخبرفيكتابوه،كأفاستكاءفكيفيةاالستكاءالنعقميا،بؿنجيميا ،كأنويميؽبومعمـك
إثباتػانمػفغيػركالنطمبمزيدعمـفيوإالبماأخبرعنونفيانأكتبارؾكتعالىالنبحثعفكيفيتو

.تأكيؿ

ََمَواِت َوإَْرِض َوُهَق ا٭مَعِزيُز احَلؽِقؿُ ... ]:قاؿتعالى و::[ َو٭َمُف اَٛمَثُؾ ا٤َْٕمَٜم ِْم ا٭مسَّ .{15}الرُّ

ىذهصفتوكصؼاهللنفسوبأفلوالمثؿاألعمىالمتضمفإثباتالكماؿهللكمفكانتأم
.(ِ)فبلمثيؿلوكالنظير

َطِٞمْ ٭مِِعَبوَدٖمِِف َهْؾ َٖمْعَؾُؿ ٭َمُف ٠َمِؿقًّو... ]:قاؿأيضان ِْ .{55}مريم:[ ٪َمو٤ْمُبْدُه َوا

يستحؽمثؿاسمو .(ّ)أممثيبلنكشبييان

 الحكيمػػة فيػػتـ القضػػاء صػػفة القػػدرة تقتػػرف بالمشػػيئة، كمتػػى نفػػذت القػػدرة تعمقػػت بيػػا اإلرادة -ٕ
 بالعدؿ:

،إذيسػتحيؿعقػبلنأفكفؽماعمـفالقدرةالتتعمؽإالبعدتعمؽاإلرادةكلـيرداهللشيئانإال
.(ْ)يريداهللمالـيعمـأكأفيفعؿمااليريد

ـْ ٪َمَقُؽقنُ ]:قاؿتعالى ٍء إَِذا َأَرْدَكوُه َأْن َكُؼقَل ٭َمُف ٬ُم ََم ٫َمْق٭ُمـَو ٭مٮَِمْ .{52}الـحل:[ إِكَّ

صيليػػةالتخصػػزإليجػػادىنػػابعػػدتخصػػيصاإلرادة،كدؿبصػػيغةالماضػػي"أردنػػاه"عمػػىأفا
.(ٓ)كبالمضارعنقكؿعمىتعمؽالقدرةالتنجيزمالحادث

                                                 

.ْٔ،صفيتأكيؿاألسماءكالصفاتكاآلياتالمحكماتكالمتشابياتأقاكيؿالثقات:(انظرُ)
.ُُٗ،صُية،ج(انظر:شرحالعقيدةالطحاكِ)
.ُْٗ،صٔتفسيرآمالقرآف،،ج(البيافلّ)
.ِْٔةاإلسبلميةكأسسيا،ص،كالعقيدُْْ،صفيعقيدةأىؿالسنةجكىرةالتكحيدشرح(ْ)
.ُْٓ،ُْْصشرحجكىرةالتكحيد...،سابؽ،المرجدال(ٓ)
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كأنػواليعجػزه،قاؿابػفكثيػرفػيتفسػيرىػذهاآليػةأنيػاإخبػارعػفقػدرةاهللعمػىمػايشػاء
نػػوإف،فيكػػكفكمػػايشػػاء،كاحػػدةةكفشػػيءأمػػربػػومػػرفػػإذاأرادكػػ،شػػيءفػػياألرضكالفػػيالسػػماء

ػػاليي        ]َوَمددو َأْمُرَكددو :،قػػاؿتعػػالى،كالربسػػكاهإلػػوإالىػػكألنػػوالكاحػػدالقيػػار،فػػبل؛ؼخػػالىاندكالييمى

د[  ٍٍ ٕمِو٭مَبٯَمِ َّٓ َواِٙمَدٌة ٬َمَؾْؿد َّٓ :أيضػانكقػاؿ،{32}ا٭مؼؿدر:إِ َٓ َٕمْعدُثُؽْؿ إِ  ٬َمدـَْػٍس َواِٙمدَدٍة إِنَّ اهللَ ]َمدو َٚمْؾُؼُؽدْؿ َو

.(ُ){06}٭مؼَمن: ٠َمِؿقٌع َٕمِصٌٝم[
 كنييا: صفة القدرة كما ىي بقية الصفات ال يستطيع احد الكصكؿ إلى -ٖ

َّٓ ٕمََِم ١َموءَ ... ]:قاؿتعالى* ـْ ٤ِمْؾِؿِف إِ ٍء ِم َٓ ُُيِقُطقَن ٕمٮَِمْ .{155}البؼرة:[ ... َو

طمدأحدمفعمـاهللعمىشيءإالبماأعممويأمال:اآليةقاؿابفكثيرفيتفسيرىذه
،كيحتمؿأفيككفالمراداليطمعكفعمىشػيءمػفعمػـذاتػوكصػفاتوإالبمػاعميوكأطمعواهلل

.(ِ)أطمعيـاهللعميو

الميـ أنت األكؿ فمػيس قبمػؾ شػيء، كأنػت اآلخػر فمػيس بعػدؾ شػيء، ... ):كفيالحديث
.(ّ)(... س فكقؾ شيء، كأنت الباطف فميس دكنؾ شيءكأنت الظاىر فمي

َٓ ُٖمْدِر٬ُمددُف إَْٕمَصددوُر َوُهددَق ُيددْدِرُك إَْٕمَصددوَر َوُهددَق ا٭مؾَّطِقددُػ ]قػاؿالزجػػاجفػػيتفسػػيرقكلػػوتعػػالى:

.(ْ)أمالتبمغكنوحقيقتوفالمنفيىكىذااإلدراؾالمجردالرؤية،{ 225}األكعا::[ اخَلبِٝمُ 

.خصائصالقدرةاإللييةىـىذهأ

                                                 

.َٗٓ،صِسيرالقرآفالعظيـ،ج(انظر:تفُ)
.ُّٕ،صُنفسالمرجدالسابؽ،ج(ِ)
.َُسبؽتخريجو،ص(ّ)
.ُٖٓ،صِيبفمحمدالشككاني،جمحمدبفعماإلماـ(انظر:فتحالقدير،ْ)
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 المبحث الثاني
 البشرية كخصائصيا الن فسمفيـك 


كفيومطمباف:


 البشرية . الن فس: مفيـك المطم  األكؿ

 البشرية . الن فسالمطم  الثاني: خصائص 
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 المبحث الثاني

 البشرية كخصائصيا الن فسمفيـك 
 

 البشرية: الن فسم  األكؿ: مفيـك المط
سيـكيؼكاف،مفخركجالنَّعمىيدؿكاحدهصؿهأالنكفكالفاءكالسيف:لغة الن فس: تعريؼ أكالن 

كراحةانفخركجالنسيـركحأكىكخركجالنسيـمفالجكؼ،كذلؾ:كمنوالتنفس،كغيرىاأالريح
.بوعفمكركبجيرَّفىيييءكؿش:الن فسك 

لخركج؛ءاالنَّفسىسمفقدنفسو،كالحائضتياإلنسافمفبدففقدالدـإذانوأكذلؾ،الدـ:الن فسك 
.دميا

المر:فاسالن  ك  الشكيقاؿلمماءنفسه،أةكالدة ه؛ألباسـغيريءمفقبيؿتسمية .بوالنَّفسفقكاـ
.(ُ)النَّفسقكاميابالنَّفسك

أمفعدةمعافوعمىلغةالنَّفستيطمؽك الدـ،ىؾبمعن،ككذلبمعنىالركح:النَّفسبرزىا
يقاؿبمعنىككذلؾالجسد،بمعنىككذلؾ بعيفأالعيف، :تعالىقاؿ.دينٍالعًبمعنىتأتيك،صبتو

َٓ َأ٤ْمَؾُؿ َمو ِْم َكْػِسَؽ ... ] {225}ادائدة: [... َٖمْعَؾُؿ َمو ِْم َكْػِِس َو عندؾ،، كما عندم ما تعمـ أم
.(ِ)كحقيقتيكحقيقتؾأ

،أمفيسعة:أمرؾفينفسمفأنتك،أمخمؽكجبلدةكسخاءرجؿلونفس::كقيؿ
كزدني،:أمفيسعةأمرؾأنتفينفسمفك،نفاسأنفاسكالنَّفسكجمد،النفكسالنَّفسكجمد
.(ّ):المتنافسفيوالنفيسيءكالش،ييفأأمر،نابيفنفسيفأك،جؿأمطكؿاأل:نفسانأجميفي

ضربيف:عمىكبلـالعربيجرمفيالنَّفسفأ:كذكرابفمنظكر
مفيركعو.أككذافيفعؿكذا،أكفينفسفبلف،أمركحو،قكلؾخرجتنفسفبلف:حدىماأ

                                                 

.َُُْ،ََُْرسبفزكريا،ص(انظر:المقاييسفيالمغة،ألبيالحسيفأحمدبففاُ)
.َِٓآبادم،صيفبفيعقكبالفيركز(انظر:القامكسالمحيط،مجدالدِ)
.ِّْ،ُّْص،ٖالمغة،ج(انظر:المحيطفيّ)
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كقدأىمؾنفسوأمأك،:قتؿفبلفنفسوتقكؿكحقيقتو،يءجممةالشالنَّفسمعنيخر:كالضر  اآل
.ىبلؾبذاتوكميااإل

.بمعافعديدةتيتأالنَّفسفأفابفمنظكربيٌإضافةلماذكر

 الشبمعنىفيي كجكىريءعيف كالعزة،كالكبر،العظمةبمعنىتأتيك،كذاتوهككنيو
التميز،نفةكاأل بو يككف أمالعقؿ،ككذلؾبما التيتصيببمعنىككذلؾ، أم،اإلنسافالعيف

النَّفسكسميتنفس،أعندمثبلث:كقكليـوجميعاإلنسافيعبربياعف:كذلؾالنَّفسك،)الحسد(
.(ُ)كاتصالوبيا،منياالنَّفسلتكالد؛نفسان

 استعراضمعني النَّفسبعد أعند المغة معافوأيرل الباحثىؿ ىناؾ لمنفسف ،عديدة
تطمؽكيرادبيااإلنسافكموأكبعضو.يعنينافيىذاالبحثأنياكالذم
:اصطبلحان  الن فس: تعريؼ ثانيان 

ى،لفاظالمشتركةفيالمعنمفاألالنَّفسفلفظألنظرانفسالنَّاختمؼالعمماءفيتعريؼ
كالتيمنيايرادبعضمفىذهالتعريفاتإبالباحثتفي يكس،لذابرازكجكهاالختبلؼإكلسنابصدد

الجرجاني ذكره الالنَّفسأفما البخارم الجكىر كالحسكالحركةمىي الحياة لقكة طيؼالحامؿ
.(ِ)ةرادكاإل

:منيالفظمشترؾبيفمعافوالنَّفسفأاليبكحامدالغزأاـمبيفاإلك
.اإلنسافالجامدلقكةالغضبكالشيكةفيىالمعن:حدىماأ

.(ّ)كذاتواإلنسافبالحقيقةكىينفساإلنسافىي:الثاني

داخميفيكيافيءىيش)فقاؿ:النَّفسمنيجاالسبلـفيتزكيو:كعرفياصاحبكتاب
درؾماىيتو،التياإلنساف لمتكجو لكثيرمفالصفاتكالخصائصالشرالخيركإلىقابؿ جامد ،
.(ْ)(ياإلنسانفيالسمكؾةثارظاىرآيةالتيليااإلنسان

 لبعد اإليضاح النَّفستعريؼىذا كالشرع المغة أالباحثيرل في الب:النَّفسف يافنىي
يمامفمظاىرالحياةبمايعمكمايترتب،لركحلييالذمخمقةاهللبمايشممومفجانبيالطيفكااإل

.ياتاهللفيالككفآمفةيآكالذميعتبر،يةاإلنسانمكرفييامفخيركشركسائراأل
                                                 

ابفمنظكر،ـ(لسافالعرب،جماؿالديفمحمُ) يجازبّّٔ-ُّٗ،صُْدبفمكـر .تصرؼكا 
.ِّْريؼعميبفمحمدالجرجاني،صالشكتابالتعريفات،(ِ)
الديف،اإلماـابّ) .ٓ،صّيحامدمحمدبفمحمدالغزالي،ج(إحياءعمـك
.ُٔ،صُالنَّفس،أنسأحمدكرزكف،ج(منيجاإلسبلـفيتزكيةْ)
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 :البشرية الن فسخصائص  :المطم  الثاني
 :تعمؽ بالحياةت التيالبشرية  الن فسكؿ: خصائص  لقسـ األ ا

 .مخمكقة أنيا :أكالن 
طكار.أثبلثةإلىفنقسمياأالبشريةالبدنَّفسالعندالحديثعفخمؽ

.آدـطكرخمؽ-أ
 .آدـطكرخمؽحكاءمفضمد-ب
 .كحكاءآدـبناءأطكرخمؽ-ج
 :طكر خمؽ آدـ -أ

:تعالىقاؿأبكالبشر،فيكخمؽاهللاألكؿلعالـاإلنس،كلقدخمقواهللمفتراب،آدـ 
ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼُؽْؿ مِ ] ونَ َوِم و::[ ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ إَِذا َأْكُتْؿ َٕم٨َمٌ َٖمـَْت٨ِمُ .{12}الرُّ

فأككماؿقدرتوتوعظمعمىياتاهللالدالةآفمفأةيليذهاآلهذكرابفكثيرفيتفسير
.(ُ)مفترابآدـباكـأخمؽ

ـَ  ا٭مَِّذي]:تعالىقاؿلخرأةيآكفي،آدـمفترابفاهللخمؽأإلىشارةإةيففياآل َأْٙمَس

ـْ ٢م٦ِمٍ  ٍء َٚمَؾَؼُف َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم .{5}السجدة:[ ٬ُمؾَّ ََشْ
ٍء َٚمَؾَؼفُ ]:تعالىولقكلهذكرالطبرمفيتفسير ـَ ٬ُمؾَّ ََشْ :قكاؿأعدة[ ا٭مَِّذي َأْٙمَس

.وحكمأكيءتقفكؿشأ-ُ
.يءحسفخمؽكؿشأالذم-ِ
.خمقويءليـكؿشأعمـكأ-ّ

ـْ ٢م٦ِمٍ ]:تعالىوماعفقكلأ فقاؿالطبرم،[َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم مفآدـخمؽأأمبد:
.(ِ)طيف

فيؿيكجدفرؽبيف،مفطيفآدـأم:اإلنسافخمؽبدايةفأإلىتشيراآليةفيذه
:ةيلاياتالتيتبيفذلؾمفاآل؟الترابكالطيف

ـْ ٢م٦ِمٍ َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ]:تعالىقاؿ* ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم .{21}ادممـون:[ ِم

                                                 

.ّْٗص،ّـ،تفسيرالقرافالعظيـ(ُ)
.ٖٓٓٔ،ْٖٓٔ،صٖ،ـعفتأكيؿآمالقرآفلبيافعفتأكيؿآمالقرآفجامدا(انظر:ِ)
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 المنير بأيبيفصاحبالتفسير المراد اإلنسافف اآليةفيىذه الجنسأآدـىك فأك،ك
.(ُ)تمفبيفالترابمَّخبلصةسيةالمرادبالسبلل

،كركعيفيىذهالخصكصيةرضخمؽمفطيفخاصمفطيفاألآدـفإىذافعمىك
إف قاؿ:)ض،كفيالحديثعفأبيمكسىاألشعرم:أفرسكؿاهللأفتككفمفجميداألر

اهلل خمؽ آدـ مف قبضة قبضيا مف جميع األرض فجاء بنك آدـ عمى قدر األرض فجاء منيـ 
.(ِ)(األحمر، كاألبيض، كاألسكد، كبيف ذلؾ السيؿ كالحزف، كالخبيث كالطي ، كبيف ذلؾ

.قيقةىذاالطيفمفالتفصيؿحيءةبشيلاالتاآليةثـتبيف

نٍ َمْسـُقنٍ ]:تعالىقاؿ* ـْ ََحَ ْؾَصوٍل ِم َِ ـْ  .{15}احلجر:[ َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

آدـرخمؽاطكأخرآفأ،اآليةليذهماييفيتفسيركالزحيميةلييشارصاحبالفتكحاتاإلأ
،نوكافأكؿابتدائوأك،نقرإذاأمصكت،لوصمصمةيسمدابسيلاأمالطيفىكالصمصاؿ
.أممتغيران،مسنكنأنفصارحمفكاسكدَّأنتىثـترؾحتان،ثـابتؿفصارطين،جزاءمتفرؽاألانتراب

.سكدالطيفاأل:نفالحم

.(ّ)كفيقكؿالذملورائحةمنتنة،المتغيرالذملورائحةمفطكؿمكثوحتييتخمر:كالمسنكف

بيفابفكثيرفيتفسير الترابفخمؽإالمسنكفألحمفاأهكقد كافبعد آدـنوماهللنما
ـْ ُٖمَراٍب ]:دـحيثقاؿطكارآلىذهاألتعالىجمؿاهللتبارؾكأكقد.(ْ)بيده ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم َوِم

ونَ  و:: [ُٗمؿَّ إَِذا َأْكتُْؿ َٕم٨َمٌ َٖمـَْت٨ِمُ .{12}الرُّ

 المقتطؼ تفسير صاحب بيف التفحيث عيكف مف تفسيراسير هفي اآليةليذه :خمقكـ،
يكفمفآدمعقبلءناطقكفـبشرهأنتإذاـػػث،اةقطػػػػةالحيػػػتـرائحػمفترابلـيشآدـخمؽأم

.(ٓ)لحـكدـ

                                                 

.َُٕ،صُٖأ.د.كىبةالزحيمي،ج(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ُ)
ذكره(،ّْٗٔحديثرقـ)،ْٕٖبالقدر،ص(ركاهأبكداكدفيسننو"سميمافبفاألشعثالسجستاني"،باِ)

.ُِٕ،صْمسمةالصحيحة،ـاأللبانيفيالس
لشريعةكالمنيج،،كالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكآّْ،صِعمرالعجيميالشييربالجمؿ،ج(سميمافبفّ)

.ُّ،َّ،صُّج
.ٕٗ،صُ(تفسيرالقرافالعظيـ،جْ)
.َُِ،صْالشيخمصطفيالحصفالمنصكرم،ـ(ٓ)
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 أكبعد خمؽ ف ركحوآدـاهلل مف فيو نفخ طيف تكريـأك،مف سجكد لو المبلئكة سجد
ْؾَصوٍل ]:الىتعحيثقاؿ،كتفضيؿكليسسجكدعبادة َِ ـْ  ا ِم َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي إِنِّ َٚمو٭مٌِؼ َٕم٨َمً

نٍ َمْسـُقنٍ  ـْ ََحَ ـَ *  ِم ـْ ُروِٙمل ٪َمَؼُعقا ٭َمُف ٠َموِ٘مِدي ًُ ٪مِقِف ِم ْيُتُف َوَكَػْخ .{11-13 }احلجر:[ ٪َمنَِذا ٠َمقَّ

َؽِي إِنِّ َٚمو٭مِ :يضانأكقاؿ
ـْ ٢م٦ٍِم ]إِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئِ ا ِم ـْ ُروِٙمل  *ٌؼ َٕم٨َمً ًُ ٪مِقِف ِم ْيُتُف َوَكَػْخ ٪َمنَِذا ٠َمقَّ

ـَ  ُفْؿ َأْيَُعقَن  *٪َمَؼُعقا ٭مَُف ٠َموِ٘مِدي َؽُي ٬ُمؾُّ
ـَ  *٪َمَسَجَد اٛمَََْلئِ ـَ ا٭ْمَؽو٪مِِري َّٓ إِْٕمؾِقَس ا٠ْمتَْؽَٞمَ َو٬َموَن ِم ٫َموَل َيو إِْٕمؾِقُس  *إِ

ـَ ا٭ْمَعو٭م٦َِم [َمو َمـََعَؽ َأْن َٖمْسُجَد ٛمَِ  ًَ ِم َت َأْم ٬ُمـْ ًُ ٕمِقََديَّ َأ٠ْمتَْؽَٞمْ .{53-52}ص: و َٚمَؾْؼ

سجدلوالمبلئكةسجكدأكنفخفيومفركحوك،آدـبيدهفاهللخمؽأياتتبيفمفىذهاآل
احتج  آدـ :)،كفيالحديثعفأبيىريرةقاؿ:قاؿرسكؿاهللتكريـكتفضيؿالسجكدعبادة

ما السبلـ عند ربيما، فحج  آدـ مكسى، قاؿ مكسى أنت آدـ الذم خمقؾ اهلل بيده، كمكسى عميي
.(ُ)(... كنفخ فيو مف ركحو، كأسجد لؾ مبلئكتو، كأسكنؾ في جنتو

أفخبلصةأطكارخمؽآدـ،يمكفإجماليايرل الباحث بعدالحديثعفأطكارخمؽآدـ
فيمايمي:

لماءفصارطينافابتؿبأإلى،جزاءمفترابمتفرؽاألنتاكوخمقةبدايفإ ترؾان، ثـ
فنفخأإلىوكثلورائحةكرييةمفطكؿميسكدىأانأمطينان:مسنكنأنصارحمففكاسكدأنتحتي

متكامبلن.اهللفيومفركحوليصبحبشران

 :طكر خمؽ حكاء - 
ـْ ]:تعالىقاؿ،ة،خمؽحكاءمفنفسآدـالبشريالنَّفسالطكرالثانيمفأطكار َوِم

ًي إِنَّ  ًة َوَرَْحَ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ٭مِتَْسُؽـُقا إ٭َِمْقَفو َوَ٘مَعَؾ َٕمْقـَُؽْؿ َمَقدَّ ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭َمُؽْؿ ِم َٔ  ِْم َذ٭مَِؽ 

ُرونَ  و:: [َيَتَػؽَّ .{12}الرُّ

،آدـبخمؽحكاءمفضمدزكاجانأنفسكـأفخمؽلكـمفأقدرتوعمىةياتوالدالآأممف
،كسائرالناسمفنطؼالرجاؿكالنساء كتيإلكذلؾلتسكنكا كرحم،لفكىاأيا مكدة ة،كجعؿبينكـ

.(ِ)وياتلقكـيتفكركففيصنداهللكخمقذلؾآلإففي

كا بالنساء خيران، فإف استكص:)قاؿ:قاؿرسكؿاهللكردفيالحديثعفأبيىريرة
ف تركتو لـ  ف أعكج شيء في الضمع أعبله فإف ذىبت تقيمو كسرتو، كا  ، كا   المرأة خمقت مف ضمعو

                                                 

بابماُ) كتابالقدر، جاءفيحجاج(صحيحمسمـ، السبلـ، كمكسىعمييما آدـ  َُِِص، ،َُِّ،
.(ِِٓٔحديثرقـ)

 .بتصرؼّٔٓ(تفسيرالجبلليف،صِ)
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.(ُ)(يزؿ أعكج، فاستكصكا بالنساء

فالحديثيشيركيدلؿعمىأفحكاءخمقتمفضمدآدـ،كقيؿ:أنياخمقتمفضمدآدـ
.(ِ)األيسر،كقيؿ:مفضمعوالقصير

.خراآلإلىليسكفكؿمنيماآدـفحكاءخمقتمفضمدأإلىشارةإآليةاففي

ٌَّ ]:تعالىقاؿ ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة َوَٚمَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَٕم ُؽُؿ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم َو ا٭مـَّوُس اٖمَُّؼقا َرٕمَّ َيو َأهيُّ

ًٓ ٬َمثًِٝما َوكَِسوءً  .{2}الـساء: [... ِمـُْفََم ِرَ٘مو

مفزكجلودـكخمؽآلآدـخمقكامفنفسكاحدةمففالناسجميعانأبيافةاآليفي
.(ّ)كنساءنكثيرانكحكاءرجاالنآدـكخمؽكنشرمف،ضبلعوأنفسومفضمدمف

ـْ َأْزَواِ٘مُؽْؿ َٕمـ٦َِم َوَٙمػَ ]:تعالىقاؿ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو َوَ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم َدًة َوَرَز٫َمُؽْؿ َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم

ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت  .{51}الـحل:[ ... ِم

نياأك،فالزكجةخمقتمفذاتالزكجكنفسوأعمىيؿهياتدلكمايماثميامفاآلاآليةفي
ر.سسرةكمنياتتكالداألباألأرضقدابتدفعمرافاألأك،ياإلنسانصؿالكجكدأ

ـْ َأْزَوا٘مِ ]فقاؿسبحانو: دأكالبناءكاألدأكالتشمؿةكالحفد[ُؽْؿ َٕمـ٦َِم َوَٙمَػَدةً َوَ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم
.(ْ)كرميـبالرزؽالطيبالحبلؿأيـبنعمةالكجكدكنعمةالتكالديعمنعـأفاهللأفكما،البنات

أة،المرإلىكحنينانالغريزةالقكيةالدافعةفجعؿفيالرجؿشكقاناإلنسافلقدكضداهللفي
المر في رغأةكجعؿ كتطمد األ،الرجؿإلىبة حب فييـ سبيؿ،بناءكعزز في المشاؽ كتحمؿ

.ياإلنسانالجنسعمىكذلؾلمحفاظ،كتربيتيـ،تنشئتيـ

  :بناء آدـ كحكاءأطكر خمؽ  -ج
خرقدآىنمنحاإلنسافخذخمؽألي،كخمؽمفضمعوزكجتوحكاءآدـلقدخمؽاهلل

ـَ ٬ُمؾَّ  ]:تعالىقاؿ،الخمؽىكالطيفساسألكف،آدـعفخمؽيءبعضالشختمؼي ا٭مَِّذي َأْٙمَس

ـْ ٢م٦ٍِم  ْكَسوِن ِم ٍء َٚمَؾَؼُف َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإْلِ ـْ َموٍء َمِف٦ٍم  *ََشْ ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم ـْ  *ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ َكْسَؾُف ِم اُه َوَكَػَخ ٪مِقِف ِم ُٗمؿَّ ٠َمقَّ

َْٕمَصوَر َوا ْٕ ْؿَع َوا ٪َْمئَِدَة ٫َمؾِقًَل َمو َٖمْشُؽُرونَ ُروِٙمِف َوَ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ ا٭مسَّ .{1-5 :سجدة}ال [ ْٕ

                                                 

 .(ُّّّ،حديثرقـ)ْٗٔآدـكذريتو،صصحيحالبخارم،كتابأحاديثاألنبياء،بابخمؽ(ُ)
 .ِْْ،صٔفتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـ(ِ)
 .بتصرؼكاختصارُُِٓ-ُُِّ،صّيؿآمالقرآف،ـ(جامدالبيافعفتأكّ)
 .ُِِْ،َِِْ،صٖزىرة،ـ(زىرةالتفاسير،لئلماـمحمدأبكْ)
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التييتـبياىذاةكالصكر،كحكاءآدـطكارخمؽنسؿأمجممةةياتكبصكرتبيفىذهاآل
وكجعؿليذاكمؿتسكيتوكنفخفيومفركحأفأإلىأةىياجتماعماءالرجؿكماءالمر:الخمؽ

ْكَسوُن ِمؿَّ ُٚمؾَِؼ ]:تعالىقاؿ،فئدةكاأل،بصاركاأل،النسؿالسمد ـْ َموٍء َدا٪مٍِؼ  *٪َمْؾَقـُْظِر اإْلِ ََيُْرُج  *ُٚمؾَِؼ ِم

ائِِى  َ ْؾِى َوا٭مٟمَّ  ا٭مصُّ
ـْ َٕم٦ْمِ .{5-5 :طارق}ال [ِم

فمفقدرإمرمعادهفأك،مرمبدئوأعمـبنسافبالنظرلييلئلانمرأاآليةففيأشارالبقاعيأ
آدـبيوأسيموبعدخمؽأيسركجوكأعمىاإلنساففاهللخمؽطعانعادةقاإلعمىاالبتداءقدرعمى
يتدفؽثـبعدذلؾخمؽالنسؿمفماءدافؽ،ياالسبلـمفضمعويعممفترابكزكجوحكاء

شدأكيمتزجاف،الرحـيجتمعاففينيماألىإشارةإفءيكلـيقؿاهللما،ةأمفماءالرجؿكماءالمر
.(ُ)انكاحدءنامتزاجبحيثيصيرافما

لكىي:خرأةيآياتبيفحقيقتىاآليةكىذه

ْفًرا َو٬َموَن َرٕمَُّؽ ٫َمِديًرا]:تعالىؿاق*
ِِ ا ٪َمَجَعَؾُف َكَسبًو َو ـَ اَٛموِء َٕم٨َمً .{55}الػرقان:[ َوُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ِم

:قكاالنأالماءىكردالشككانيفيبيافمعنأ

.كصيراننسبانوكجعمنسانانإأمخمؽمفماءالنطفة،نطفةالمرادبالماءماءالكؿ:م األ أالر 

ٍء َٙمل  ... ]:تعالىالمرادبالماءالماءالمطمؽالذمفيقكلو:الرام الثاني ـَ اٛمَوِء ٬ُمؾَّ ََشْ  َوَ٘مَعْؾـَو ِم

 .(ِ) {52}األكبقاء:[ َأ٪َمََل ُيْمِمـُقن

يكجدكائفحينسافببلماءكالإصؿالخمؽفبليكجدأفالماءالمطمؽىكإماكاففيانأك
كؿشيءساسيمفمككناتالكائناتالحيةأفالماءىكمككفأل؛كذلؾببلماء كمنوجعمنا ،

.حي

ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقفِ ]:تعالىقاؿ* و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم .{1}اإلكسان:[ ... إِكَّ

األ ،خبلطأبمعنىمشاجالنطفة بيا يفءككؿمفالماأة،الرجؿكالمرماءمجمكعكالمراد
.(ّ)كالقكاـكالخكاصةئحاخرفيالريختمؼعفاآل

                                                 

 .بتصرؼّٖٗ،ّٖٖ،صٖبرىافالديفالبقاعي،جاإلماـكر،سكال(نظـالدررفيتناسباآلياتُ)
 .َُُ،صْج(فتحالقدير،ِ)
التأكيؿّ) كأسرار التنزيؿ أنكار ) ، اهللاإلماـ عبد سعيد أبي الديف ناصر ـ الشيرازم، محمد بف عمر ،ِبف

 .ُْٗ،صّجاإلماـعبدالرحمفالثعالبي،،فيتفسيرالقرآف،كالجكاىرالحسافُٓٓص
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كماىذااالختبلؼفيالرائحةكالقكاـكالخكاصإالألفكبلنمفالماءيفيختمؼعفاآلخر
فيالتركيب،كالمياـ،كالكظائؼ.

  :أةطكار التي تمر بيا نطفة الرجؿ كالمر األ
مفماءالرجؿكماءالمرأةكامتزاجيماأشدامتزاجيصبحاجسمانكاحدانفيكؿٍّعندالتقاء

رحـالمرأة،يحمؿصفاتكخصائصمشتركةمفالطرفيف،مارانبأطكارعديدة.

.{25}كوح:[ َو٫َمْد َٚمَؾَؼُؽْؿ َأ٢ْمَقاًرا]:تعالىقاؿ*

َفوٖمُِؽْؿ َٚم ... ]:تعالىقاؿ* ُؾُؼُؽْؿ ِْم ُٕمُطقِن ُأمَّ ـْ َٕمْعِد َٚمْؾٍؼ ِْم ٣ُمُؾََمٍت َٗمََلٍث ََيْ مر:[ ... ْؾًؼو ِم .{5}الزُّ

ـْ ٢م٦ِمٍ ]:تعالىفاؿ* ـْ ٠ُمََل٭مٍَي ِم ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو *  ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ *  َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

ًَم ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمَر ٪َمَتَبوَرَك اهللُ ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي ٪َمَخَؾْؼـَو ا٭مَعَؾَؼَي ُمْضَغًي  ٪َمَخَؾْؼـَو اُٛمْضَغَي ٤ِمَظوًمو ٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعَظوَم حَلْ

ـُ اخَلو٭مِِؼ٦مَ  .{25-21 }ادممـون:[ َأْٙمَس

آدـمفسبللومفطيفكىكاإلنسافعفابتداءخمؽتعالىياتيخبراهللفيىذهاآل
:كىي،كارتسعةلمخمؽأطكيبيفتقمبوفي،سنكفمأومفصمصاؿمفحموخمق

ـْ ٢م٦ِمٍ ] -2 ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم  .فرادكؿاألأآدـفألاإلنسافكجنسأآدـكالمرادبو[َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

صبلبأيمفمنيفةنطفاإلنسافكجنسأأمجعمنانسمو[ ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ ]-ِ
فصارفيحرزمستقرمتمكفحصيفابتداءمفالحمؿ،ناثرحاـاإلأإلىذفتثـقي،الذككر
ـْ ٢م٦ٍِم ... ]:تعالىقاؿ،الكالدةإلى ْكَسوِن ِم ـْ َموٍء َمِف٦مٍ  *َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإْلِ ـْ ٠ُمََل٭مٍَي ِم  [ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ َكْسَؾُف ِم

ـْ َموٍء َمِف٦ٍم ]:الىتعأممفماءضعيؼكماقاؿ،{3-5 :سجدة}ال ْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم ٪َمَجَعْؾـَوُه ِْم  *َأََل

.{15-12 :رسات}اد[٪َمَؼَدْرَكو ٪َمـِْعَؿ ا٭ْمَؼوِدُرونَ  *إ٧َِم ٫َمَدٍر َمْعُؾقٍم  *٫َمَراٍر َمؽ٦ٍِم 

،ـالجامد:كىيالدةالعمقةصفإلىعفصفاتياةأمحكلناالنطف[ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼيً ]-ّ
أة،كترائبالمر،كىكظيره،كىيالماءالدافؽالذميخرجمفصمبالرجؿةكصيرناالنطفأ

بيفالترقك،كىيعظاـصدرىا ةشكؿالعمقعمىحمراءةصيرناىاعمقةالصرإلىةكىيما
ة.المستطيم

لحـبمقدارمايمضغكىيأمقطعةة،صيرناالدـالجامدمضغأم[٪َمَخَؾْؼـَو ا٭مَعَؾَؼَي ُمْضَغيً ]-ْ
نوسبحانويغيربعضالصفاتكسميالتحكيؿعمقوأل،ـالشكؿفيياكالتخطيطحكمضغةل

ة.جزاءزائدأنويخمؽفيياأكلخرأكيخمؽصفات
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[٪َمَخَؾْؼـَو اُٛمْضَغَي ٤ِمَظوًمو ]-ٓ صيرناىا ربمعنىظامانعأم ذات كرجميفأشكمناىا كيديف س
 .ركقيابعظامياكعصبياكع

ًَم ]-ٔ يستره[٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعَظوَم حَلْ بما العظاـ أل،كيقكيو،كيشده،أمغطينا فالمحـكىكالمحـ
 .لياةلكسكايسترالعظـفجعمياك

انكصارخمق،فنفخنافيوالركحفتحرؾأب،كؿلمخمؽاألمباينانأمخمقان[ُٗمؿَّ َأْكَشلَْكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمرَ ] -5
سمدذا،خرآ كبصر، الخالقيفأفتبارؾاهلل،رابضطكاةكحرك،كادراؾ، تعالىأم،حسف
.حسفالمقدريفالمصكريفأكتنزهكتقدساهلل،كمتوحك،نوفيقدرتوأش

ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقِّتُقنَ ]-ٖ .المكتإلىكليمفالعدـتصيركفاألأةنكـبعدىذهالنشإأم[ ُٗمؿَّ إِكَّ

خرةلمحسابكالجزاءثكابانهاآلأأمثـتبعثكفمفقبكركـمفنش[ ُؽْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ُٖمبَْعُثقنَ ُٗمؿَّ إِكَّ ]-ٗ
المعاد: {12}العـؽبوت:[ ... ُٗمؿَّ اهللُ ُيـِْشُئ ا٭مـَّْشَلَة أَِٚمَرةَ ... ]:تعالىكماقاؿكعقابان .(ُ)أميـك

يصبحخمقانىحتىنثلتقاءماءالرجؿباألاةنتيجاإلنسافطكارالتييمربياخمؽىذهاأل
،فجاءتالفاصمةالقرآنية؛لتتناسبمدسياؽاآليات،لتشيركتؤكدحسفالخالقيفأرؾاهللاخرفتبآ

أفاهللتعالىاسمو،كعظمتقدرتو،كعزشأنو،اليماثموأحدفيذاتو،كالفيصفاتو.

 نيا تنبت مف األرض كفيو جانباف: أ ثانيان:
 :كجان  المشر  المنكؿ جان 

بالنباتالنَّفساإلنسانية،كبيفطريقةنمكىامشبيانىذهالنَّفسلقدتحدثالقرآفالكريـعف
هءالذمينبتمفاألرضآخذانغذائومنيا،فاألرضمصدرنمكىذاالنبات،كاإلنسافيأخذغذا

َواهللُ ]:تعالىقاؿحتاجإليو،مفالكائناتالتيتنبتمفاألرضفييمسخرةلخدمتوكتقديـماي

ـَ إَْرِض َكَبوًٖمو .{25}كوح:[ َأْكَبَتُؽْؿ ِم

نباتتعيراإلكاس،كجدكـأك،كـأنشأ:نبتكـأفالمرادبأاآليةليذهتفسيرهبيفالطنطاكمفي
لئل بيف لممشابية ا نباتالنباتكإنشاء اإلنسافنشاء حيث، كإمف تككيف كمييما ا ف لمشيءيجاد

.تعالىبقدرتو

الحيػػاةمػػرةإلػػىثػػـيعػػكد،كالنبػػاتيحصػػد،اإلنسػػافنبػػاتيشػػعربالمشػػابيةبػػيفكالتعبيػػرباإل
.(ِ)اإلنساففيكذاأخرل

                                                 

 .بتصرؼَِ-ُٖ،صُٖعةكالمنيج،ج(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريُ)
 .بتصرؼُٗٔ،ُٖٔ،صِٗمحمدالسيدطنطاكم،ج.د:التفسيرالكسيطلمقرآف،(انظرِ)
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ـٍ َوَأْكَبَتَفو َكَبوًٖمو َٙمَسـًو]:فمريـأفيشتعالىقاؿ* و ٕمَِؼُبقٍل َٙمَس َ .{55}آل عؿران:[ ... ٪َمَتَؼبََّؾَفو َرِبُّ

ىػػذاىعمػػ،كييسػػتدؿـمػػريـأففييػػاتقبػػؿدعػػكة:أاآليػػةىػػذهمعنػػىبيػػافبػػكزىػػرةفػػيأشػػارأ
انفينمػكيكمػ،ككافحالياكالنبػاتينبتػوربالعػالميف،نياصٌكح،كمحبتو،ىابرعايتوأنشأفأالقبكؿب

حتييستكمعم :جانبيفىيدؿعماآليةنباتالحسففيسكقوفاإلىبعديـك

.تفيبيتالعبادةأحيثنشةالتيذيبيةالركحيالتغذية*

و ... ]:تعالىقاؿ،بالرزؽالمستمرالذمكافينزؿعميياالجسديةالتغذيةك* ََم َدَٚمَؾ ٤َمَؾْقَفو َز٬َمِريَّ ٬ُمؾَّ

ـْ ٤ِمـِْد اهللِ  ًْ ُهَق ِم .(ُ) {55}آل عؿران:[ ... اٛمِْحَراَب َوَ٘مَد ٤ِمـَْدَهو ِرْز٫ًمو ٫َموَل َيو َمْرَيُؿ َأكَّك ٭مَِؽ َهَذا ٫َمو٭َم

ال كالشػػيطاف إمػا مػف مكلػكد يكلػد قػاؿ:)أفالنبػيعػفأبػيىريػرةكردفػيالحػديث
.(ِ)(ال مريـ كابنياإياه إمف الشيطاف  يمسو حيف يكلد فيستيؿ صارخان 

ةحقيقىحفظاهلللمريـمفالشيطافالرجيـممايدلؿعمىعمةالحديثداللىذافييكجد
اإل ،ييمفخبلؿالحديثعفمريـلكالحفظاإلة،نباتبالرعايىذا سائر،الجسديةكتغذيتيا كذا

فأفيشتعالىقاؿ،مماتخرجمفالرزؽكالثمراتاألرضنيـينبتكفمفأـمؽمفخصائصيالخ
َّ ]:سرائيؿإبني ِرْج ٭َمـَو ِم ـْ َكْصِٞمَ ٤َمَٜم ٢َمَعوٍم َواِٙمٍد ٪َموْدُع ٭َمـَو َرٕمََّؽ َُيْ ـْ َوإِْذ ٫ُمْؾُتْؿ َيو ُمق٠َمك ٭َم ًُ إَْرُض ِم و ُٖمـْبِ

.{52}البؼرة: [... َٕمْؼؾَِفو َو٫مِثَّوئَِفو َو٪ُمقِمَفو َو٤َمَد٠ِمَفو َوَٕمَصؾَِفو

ةىميػأمػايمثػؿالطعػاـلمجسػدمػفبسػرائيؿإطمبالطعاـمفقبػؿبنػيإلىشارة:إاآليةفي
يخػػرجلبػػوفيػػدعكرأىسػػرائيؿمػػفمكسػػإلػػذاطمػػببنػػك،المأكػػؿاإلنسػػاففمػػفخصػػائصأل؛كذلػػؾ

."بقمياكقثائياكفكمياكعدسياكبصميا"مفاألرضليـمماتنبت

مػاىػك؟فقػاؿ اتفؽأىؿالتأكيؿفيمعنىالبقؿكالقثاءكالعػدسكالبصػؿ،كاختمفػكافػيالفػـك
أىؿالتأكيؿ:البقؿىكأطايبالنباتات،الرطبممايطعمواإلنسافمفالخضارالذمالسػاؽلػو،

رةمعركفةتسمىالقتَّة،أماالعدسفيػكنػكعمػفالحبػكب،كالبصػؿكػذلؾنبػاتيعرفػوكالقثاءفيكثم
منيا: الفـك فممعمماءعدةآراءفيبيافمفيـك الناس،أماالفـك

*الحنطةكالخبز.

*الخبز.

                                                 

 .بتصرؼََُِ،صّرةالتفاسير،ـ(زىُ)
مفالشيطافالرجيـبكتابالتفسير،صحيحالبخارم،(ِ) بؾكذريتيا نيأعيذىا حديثرقـ،ّٗٗص،ابكا 

(ْْٖٓ). 
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*الخبزالذمتخبزهالناس.

*الحنطةبمسافبنيىاشـ.

"ثكميا".*الثكـ،اعتمادانعمىقراءةابفمسعكد

*الحمص،كىكلغةشامية.
 .(ُ)*الحبكبالتيتؤكؿكميافـك

لومايمزمومفصيلذافالنباتيستخمً،األرضصمومفأاإلنسافسبؽالحديثفإفككما
الحديثعفاإل،سبؿالحياةىعملليبنيجسموكيتقكاألرض الحديثعفكعند نباتاليفكتنا

ٍء َٙمل  ]:تعالىقاؿ،صؿكؿحيأالماءالذمىك ـَ اَٛموِء ٬ُمؾَّ ََشْ .{52}األكبقاء:[ َأ٪َمَلَ ُٖمْمِمـُقن َوَ٘مَعْؾـَو ِم

كمايمي:كالمشربالمأكؿطارإنباتفيلذايدكرحديثناعفاإل

 :المنكؿ -ا
ًٓ ٢َمقِّبًو]:تعالىقاؿ َّو ِْم إَْرِض َٙمََل و ا٭مـَّوُس ٬ُمُؾقا ِم َ نداءاآليةفي،{253}البؼرة:[ ... َيو َأهيُّ

كىكمايستطابكيستمذ،كالمسمـأحموالشرعطيبانأكالحبلؿىكما،كؿالحبلؿأػةباحإلمناسب
.(ِ)كيخاؼالحراـ،يستطيبالحبلؿ

ىالقياـعمىأمرمعمكالتقكّْ،حياتناىجؿالحفاظعمكؿألمكركفباألأننامأفنعمـأالبد
َو٬ُمُؾقا ... ]:تعالىقاؿ،سراؼكطالبنااهللبعدـاإل،فيماحؿكطابكؿمباحكلكفاألىذاالديف،

٪ُمقا َٓ ُٖمْْسِ ُٕمقا َو ،كقاؿتعالىفيشأفآدـكحكاءعمييماالسبلـبعدخمقيما:{52}األعراف:[ ... َواْْشَ
ًَ َوَزْوُ٘مَؽ ] ـْ َأْك َٓ َٖمؼْ  اجلـَّيَوَيو َآَدُم ا٠ْمُؽ ٌُ ١ِمْئتََُم َو ـْ َٙمْق ـَ ا٭مظَّوٛم٦ِِمَ ٪َمُؽََل ِم َجَرَة ٪َمتَُؽقَكو ِم [ َرَٕمو َهِذِه ا٭مشَّ

{21}األعراف: اآليةفي، السبلـ عمييما كحكاء آدـ بإسكاف أالجنَّةبياف اإلباحة مفكبلأفيمد
.(ّ)الشجرةكاحدةإجميدثمارىا

الماالفائدةمفإشارةاهللليذا الجانب.فياآليةإشارةإلىحاجةاإلنسافإلىالطعاـكا 

                                                 

،كتفسيرَُٓ،صُعظيـ،جفسيرالقرآفالت،كّْٔ–ّْْ،صُجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ُ)
،كفتحالرحمففيتفسيرالقرآف،لمشيخعبدالمنعـَُّ،صُالمراغي،لمشيخأحمدمصطفىالمراغي،ـ

 بتصرؼ.ٖٗ،صُأحمدتغيمب،ـ
مسعكِ) بف الحسيف محمد أبي اإلماـ كالتأكيؿ، التفسير في التنزيؿ معالـ ) ج الشافعي، البغكم الفىرَّاء ،ُد

 .بتصرؼٔٗص
 .بتصرؼُٖٖٓ،صْفيالتفسير،الشيخسعيدحكل،ـ(األساسّ)
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و ]:تعالىقاؿ* َ و إِنِّ ٕمََِم َٖمْعَؿُؾقَن ٤َمؾِقؿٌ  ا٭مّر٠مؾَيو َأهيُّ وحِلً َِ ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت َوا٤ْمَؿُؾقا  .{52}ادممـون:[ ٬ُمُؾقا ِم

بؿىكخطابلممؤمنيففكما،الٌرسؿفىذاالخطابليسخاصبأبيفالخطيبالشربيني
و ]فاهللقاؿلممرسميف:أ َ ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت  ؾا٭مّر٠مَيو َأهيُّ ـْ ]قاؿلممؤمنيف:[ ٬ُمُؾقا ِم ـَ َآَمـُقا ٬ُمُؾقا ِم و ا٭مَِّذي َ َيو َأهيُّ

وُه َٖمْعُبُدونَ  فالحبلؿعكفعمىأكدؿ،{251}البؼرة: [٢َمقَِّبوِت َمو َرَز٫ْمـَو٬ُمْؿ َوا١ْمُؽُروا هللِ إِْن ٬ُمـُْتْؿ إِيَّ
.(ُ)كالمشربكالفكاكوالمأكؿمفالنَّفستمذهكالطيبماتسو:)كاعممكاصالحان(،الطاعةبقكلىعم

كقدذكرالقرآفالكريـمجمكعةمفاآلياتالتيتدلؿعمىأىميةالمأكؿلئلنسافمنيا:

تعالىقاؿ* ـْ ِرْز٫مِِف َوإ٭َِمْقِف ا٭مـُُّشقرُ ]: ًٓ ٪َموْمُشقا ِْم َمـَو٬مِبَِفو َو٬ُمُؾقا ِم  [ُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ إَْرَض َذ٭ُمق

.{25}ادؾك:

.{5}الـحل:[ َوإَْكَعوَم َٚمَؾَؼَفو ٭مَُؽْؿ ٪مِقَفو دِْفٌء َوَمـَو٪مُِع َوِمـَْفو َٖمْل٬ُمُؾقنَ ]:تعالىقاؿ*

.{5}الػرقان:[ ... َيْل٬ُمُؾ ا٭مطََّعوَم َوَيْؿٮِم ِْم ا٠َْٕمَقاِق  ا٭مّر٠مقلَو٫َمو٭ُمقا َموِل َهَذا ]:تعالىقاؿ*

  :المشر  - 
الشرابكحاجتوإلىالطعاـ،ألجؿذلػؾبػيفاهللحاجػةاإلنسػافلمشػرابحاجةاإلنسافإلى

فيالعديدمفاآليات:

َة ٤َمْقـًو ٫َمْد ]*قاؿتعالى: ْب ٕمَِعَصوَك احَلَجَر ٪َموْكَػَجَرْت ِمـُْف اْٗمـََتو ٤َم٨ْمَ َوإِِذ ا٠ْمَتْسَؼك ُمق٠َمك ٭مَِؼْقِمِف ٪َمُؼْؾـَو اْْضِ

َِبُ  .{52}البؼرة: [... ؿْ ٤َمؾَِؿ ٬ُمؾُّ ُأَكوٍس َم٨ْمَ
قاؿصاحبالظبلؿ:"لقدطمبمكسىلقكموالسُّقيا،طمبيامفربوفاسػتجابلػو،كأمػرهأف

.(ِ)يضربحجرانمعينانبعصاهفانفجرتمنواثنتاعشرةعينانبعددأسباطبنيإسرائيؿ"

:لمكسػػىأمػػاالمراغػػيفػػيتفسػػيرهليػػذهاآليػػة:يبػػيفأفبنػػيإسػػرائيؿحػػيفالتيػػو،قػػالكا
مػػالنػػابحػػرالشػػمسفظمػػؿعمػػييـالغمػػاـ،كقػػالكا:مػػالنػػابالطعػػاـ؟فػػأنزؿاهللعمػػييـالمػػفكالسػػمكل،

،[َوإِِذ ا٠ْمَتْسدَؼك ُمق٠َمدك ٭مَِؼْقِمدفِ ]بضػربالحجػر،قػاؿتعػالى:قالكا:مالنابالماء؟فأمرمكسػى
.(ّ)راءالمحرقةفيفيىذهالصحكأمطمبالسُّقيامفاهللبأفيغنيوبماءي

كماطمبالسُّقيامفاهللإاللمحاجة،خصكصانفيالصحراءحيثيندرالماء.

كىناؾالعديدمفالمكاضدفيالقرآفتبيفحاجةاإلنسافلمماءمنيا:
                                                 

 .ِٖٓ،صِ(تفسيرالقرآفالكريـ،جُ)
 .ّٕ،صُفيظبلؿالقرآف،لسيدقطب،ـ(ِ)
 .ُِٔ،ُِٓ،صُج(تفسيرالمراغي،ّ)
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تعالىقاؿ* ُٕمقنَ ]: زحؼبنكإسرائيؿلدخكؿاأل{53}الواقعة:[ َأ٪َمَرَأْيُتُؿ اَٛموَء ا٭مَِّذي َٖم٨ْمَ كلما رض،
فقاؿتعالى: ـْ ]المقدسةأراداهللأفيختبرىـ ٪َمَؾَمَّ ٪َمَصَؾ ٢َمو٭ُمقُت ٕمِوجُلـُقِد ٫َموَل إِنَّ اهللَ ُمبَْتؾِقُؽْؿ ٕمِـََفٍر ٪َمَؿ

ُٕمقا ِمـْ  َف ٩ُمْر٪َمًي ٕمَِقِدِه ٪َم٨َمِ  ا٩ْمَٟمَ
ـِ َّٓ َم ُف ِمـِّل إِ ـْ ََلْ َيْطَعْؿُف ٪َمنِكَّ َب ِمـُْف ٪َمَؾقَْس ِمـِّل َوَم َّٓ ٫َمؾِقًَل ِمـُْفْؿ ٪َمَؾَمَّ َ٘موَوَزُه  فُ َْشِ

إِ

 ُ ـَ َيُظـُّقَن َأّنَّ َٓ ٢َمو٫َمَي ٭َمـَو ا٭مَقْقَم ٕمَِجو٭ُمقَت َوُ٘مـُقدِِه ٫َموَل ا٭مَِّذي ـَ َآَمـُقا َمَعُف ٫َمو٭ُمقا  ـْ ٪مَِئٍي  اْؿ ُمََل٫ُمقُهَق َوا٭مَِّذي اهللِ ٬َمْؿ ِم

ًْ ٪مِئًَي ٬َمثَِٝمًة ٕمِنِْذِن اهللِ ـَ  ٫َمؾِقَؾٍي ٩َمَؾَب وٕمِِري إاللعدـ{151}البؼرة:[ َواهللُ َمَع ا٭مصَّ بالشرب؛ ىذا فعميـ كما ،
صبرىـعمىحاجتيـلمماء.

اْر٬ُمْض ٕمِِرْ٘مؾَِؽ َهَذا ُمْغَتَسٌؾ ]،قاؿتعالى:اإلنسافلمماءكفيمكضدآخريشيراهلللحاجة

اٌب  إمَِؽ ََلْ َيتََسـَّفْ ٪مَ ... ]،كقاؿتعالىفيمكضدآخر:{51}ص: [... َٕموِرٌد َوَْشَ  [وْكظُْر إ٧َِم ٢َمَعوِمَؽ َوَْشَ

.{151}البؼرة:
 :تي تتحدث عف المنكؿ كالمشر  معان اآليات ال -ج

ىناؾآياتفيكتاباهللتحدثتعفالمأكؿ،كآياتأخرلتحدثتعفالمشرب،كآيات
ةمفضركرياتالبشرية،كضركرالنَّفسجمعتبيفالمأكؿكالمشربباعتبارىمامفخصكصيات

َٓ ُُيِىُّ ]الحياة،قاؿتعالى: ُف  ٪ُمقا إِكَّ َٓ ُٖمْْسِ ُٕمقا َو َيو َٕمـِل َآَدَم ُٚمُذوا ِزيـَتَُؽْؿ ٤ِمـَْد ٬ُمؾِّ َمْسِجٍد َو٬ُمُؾقا َواْْشَ

٪م٦ِمَ  كافكافالمقصكدبيامف،خطابلجميدالعالـاآليةفي":قاؿالقرطبي، {52}األعراف: [اُٛمْْسِ
مف يطكؼ عريانانكاف بالبيت لمصبلإفالعرب مسجد كؿ في عاـ العبرألة،نو الةف لمعمكـ

.(ُ)"لمسبب

مػامػاأفة،كمخيمػأىانكؿكالشػرابمػالػـيكػفشػراألاآليةحؿاهللفيىذهأ:قاؿابفعباس
فػظلمػافيػومػفحكشػرعانوعقػبلنيػإلفالظماءفمنػدكبكسكَّة،عكىكىكماسدالجىو،يإلةتدعكاالحاج

.(ِ)الحكاسةكحراسالنَّفس

إذاكانػػػتاآليػػػةتبػػػيفاإلباحػػػةلممأكػػػؿكالمشػػػربكعػػػدـاإلسػػػراؼ،البػػػدأفنعمػػػـأفاألكػػػؿ
اإلنسػػانية،كالقػدرةعمػػىالعبػػادة،الػػنَّفسكالشػراببشػػكؿعػاـمػػأمكربػػواإلنسػاف؛كذلػػؾلمحفػػاظعمػى

الػػػنَّفسيمػػػامػػػفخصكصػػػياتكىنػػػاؾالعديػػػدمػػػفاآليػػػاتالتػػػيتتحػػػدثعػػػفالمأكػػػؿكالمشػػػربككن
كضركرياتالحياةمنيا:

                                                 

 .ُٓٔ،صٕجاإلماـعبداهللمحمدبفأحمداألنصارمالقرطبي،(الجامدألحكاـالقرآف،ُ)
 .ُٖٔ،صٕ(المرجدالسابؽ،جِ)
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ي ٤َمْقـًو]فيشأفمريـعميياالسبلـ:تعالىقاؿ* ِِب َو٫َمرِّ ،كفيمكضد{15}مريم:[ ... ٪َمُؽ٥ِم َواْْشَ
ـْ ِرْزِق اهللِ... ]:آخرقاؿتعالى ُٕمقا ِم .{52}البؼرة: [... ٬ُمُؾقا َواْْشَ

بشرانيأكؿممايأكمكف،كيشربممايشربكف،أفيككفرسكليـكلقداستيجفقكـىكد
ُه َأ٪َمََل َٖمتَُّؼقَن ]فقاؿتعالىفيشأنيـ: ـْ إ٭َِمٍف ٩َمْٝمُ ًٓ ِمـُْفْؿ َأِن ا٤ْمُبُدوا اهللََّ َمو ٭َمُؽْؿ ِم َو٫َموَل  *٪َمَلْر٠َمْؾـَو ٪مِقِفْؿ َر٠ُمق

 َ ْٔ ُٕمقا ٕمِؾَِؼوِء ا ـَ ٬َمَػُروا َو٬َمذَّ ـْ ٫َمْقِمِف ا٭مَِّذي َّو اْٛمَََلُ ِم َّٓ َٕم٨َمٌ ِمثُْؾُؽْؿ َيْل٬ُمُؾ ِم ْكَقو َمو َهَذا إِ َقوِة ا٭مدُّ ِٚمَرِة َوَأْٖمَر٪ْمـَوُهْؿ ِْم احْلَ

ُٕمقنَ  َّو َٖم٨ْمَ ُب ِم .{55-51:ممـون}اد [َٖمْل٬ُمُؾقَن ِمـُْف َوَي٨ْمَ

 خصكصيات مف كأنيما كالشراب لمطعاـ اإلنساف حاجة عمى تدلؿ اآليات النَّفسفيذه
فيىذهالحياة.اإلنسانية

 :: التكاثرثالثان 
كاليتـ،كمفمقاصدمنيجاهلللعبادهحفظالنكعالبشرم،رضاهللفياألةنسافخميفاإل

ـْ َأْزَواِ٘مُؽْؿ ]:ىقاؿتعال،المفخبلؿالتكاثرإذلؾ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو َوَ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم

ـَ ا٭مطَّقِّبَوِت َأ٪َمبِو٭مَبو٢مِِؾ ُيْمِمـُقَن َوٕمِـِْعَؿِي اهللِ ُهْؿ َيْؽُػُرونَ  َٕمـ٦َِم َوَٙمَػَدةً  .{51}الـحل:[ َوَرَز٫َمُؽْؿ ِم

(كلماككماؿالعمـ)جعؿلكـ،فاهللالذملوتماـالقدرةأةييذهاآللهبيفالبقاعيفيتفسير
(زكاجانأ)جنسوىلإقربأك،ولؼلنكعآيءشال؛ألفنفسكـ(أمفكافاألزكاجمفالجنسقاؿ:)

حفاظانإكتسكنكف،تتكالدكفبيا مف،كـعنكىعملييا بنيفكحفدأككذلؾجعؿلكـ مفةزكاجكـ
.(ُ)ختافصياركاألكالدىـكاألأالبناتكالبنيفك

النَّفسمفخصائصىذهكافجؿذلؾىكالتكاثركحفظالنكعأل،فاليدؼمفالتزاكجإ
تعال،نسافكاثرمفخبلؿالتزاكجالنقرضاإلكلكالالت،التكاثر ىقاؿ ُؽُؿ ]: ُؼقا َرٕمَّ َو ا٭مـَّوُس اٖمَّ َيو َأهيُّ

ُؼقا  ًٓ ٬َمثًِٝما َوكَِسوًء َواٖمَّ ٌَّ ِمـُْفََم ِرَ٘مو ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة َوَٚمَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَٕم اهللَ ا٭مَِّذي َٖمَسوَء٭ُمقَن ٕمِِف ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

.{2}الـساء: [وَم إِنَّ اهللَ ٬َموَن ٤َمَؾقُْؽْؿ َر٫مِقًبوَوإَْرَٙم 

كخمؽمنيا،دـآمف،ـمفنفسكاحدةيمنيـخشيتوفيكالذمخمقيخكؼاهللالناسطالبان
كخمؽمف،دـآكىك،نياخمقتمفحيألنماسميتحكاءا ك،حكاءودـمفضمعآزكجيامفنفس

نتـأةمركحاجأصاحبكؿكفي،تقكاهىعملخرأةكداهللمرثـيؤ،كنساءنكثيراندـكحكاءرجاالنآ
.(ِ)عميياعمالكـرقيبهألفاهللحفيظهإفالتقطعكىاأرحاـبألاكاتقكا،ياهإليياكسائمكىاإمحتاجكف

                                                 

.ُِٗ،صْكر،جسدررفيتناسباآلياتكال(نظـالُ)
سمِ) ابف مقاتؿ تفسير ي( بف سميماف بف مقاتؿ الحسف أبي اإلماـ ماف، ج البمخي، بالكالء األزدم ،ُبشير

 .بتصرؼُِّص



-ّٓ- 
 

 تعالي* قاؿ ـْ َأْكُػِسِفؿْ ]: ًُ إَْرُض َوِم َّو ُٖمـْبِ َفو ِم َٓ َيْعَؾُؿقنَ  ٠ُمْبَحوَن ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ إَْزَواَج ٬ُمؾَّ َّو   [َوِم

.{55}يس:

ككؿالمخمكقاتأ،زكاجكميافسبحانوالذمخمؽاأل،يميؽبوينزهاهللذاتوكيقدسياعماال
فيكالنباتات،الناسمف،امسائراختبلفيىعمىنثأمفذكرك،زكاجأ ككذلؾماىكغائبعنا

طمؽعمىكؿمفالذكركاألنثى،كعمى،كاألزكاججمدزكج،كيزكاجأكذلؾ،رضالسماكاتكاأل
.(ُ)األصناؼالمختمفة

.بعميوالتكاثركحفظالنكعتكالتزاكجيتر

و٬ُمُؿ ا٭متََّؽوُٗمرُ ]:ىقاؿتعال* .{1-2 }التَّؽاثر:[ َٙمتَّك ُزْرُٖمُؿ اَٛمَؼوٕمِرَ *  َأَْلَ

كالدمكاؿكاألأل:التفاخربا(التكاثركل،ك)والييلإمايدعكاىلإاالنصراؼ(:الميك)شغمكـ
.كالرجاؿ

التفاخرأم شغمكـ بكثرتيا،عكافكاأل،كالدكاأل،كالتباىي،: أم،كتحصيميا،كاالعتناء
.(ِ)نتـعميتمؾالحاؿأدرككـالمكتكأىخرةحتكالعمؿلآل،غمكـعفطاعةاهللش

قٌ ]:ىقاؿتعال* ْكَقو ٭َمِعٌى َوََلْ ََم احَلَقوُة ا٭مدُّ ِد ٬َمَؿَثِؾ  ا٤ْمَؾُؿقا َأكَّ َٓ َوِزيـٌَي َوَٖمَػوُٚمٌر َٕمْقـَُؽْؿ َوَٖمَؽوُٗمٌر ِْم إَْمَقاِل َوإَْو

ا ُٗمؿَّ َيُؽقُن ُٙمَطوًمو َوِْم أَِٚمَرِة ٤َمَذاٌب ١َمِدي اُه ُمْصَػرًّ ٍُ ٪َمَٟمَ وَر َكَبوُٖمُف ُٗمؿَّ هَيِق  َأ٤ْمَجَى ا٭مُؽػَّ
ٌٍ ـَ اهللِ ٩َمْق ٌد َوَمْغِػَرٌة ِم

َقاٌن َوَمو ا َْ َّٓ َمتَوُع ا٭مُغُرورِ َوِر ْكَقو إِ .{12}احلديد:[ حَلَقوُة ا٭مدُّ

 الناسجميعانأاعممكا الدنيامجردلعبالجدأييا ،ثـيذىب،بوىتميييكليك،فالحياة
.(ّ)كالدكعدداأل،مكاؿاألةبعضبكثرى،كمفخرةيفتخربيابعضكـعميتزيفبيامؤقتانةكزين

الت اآليات مف العديد الجنسكىناؾ تكاثر تعني كالتي كالزكجية، التزاكج تتحدثعف ي
البشرمعمىىذهاألرضمنيا:

ـْ َذ٬َمٍر َوُأْكثَك َوَ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ ١ُمُعقًٕمو َو٫َمَبوئَِؾ ٭مِتََعوَر٪ُمقا إِنَّ َأ٬مْ ]:ىقاؿتعال* و ا٭مـَّوُس إِكَّو َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم َ َرَمُؽْؿ َيو َأهيُّ

.{25}احلجرات:[ اهللَ ٤َمؾِقٌؿ َٚمبِٝم إِنَّ  ٤ِمـَْد اهللِ َأْٖمَؼو٬ُمؿْ 

َّٓ ]:ىقاؿتعال* َٓ َٖمَضُع إِ ـْ ُأْكَثك َو ِؿُؾ ِم ـْ ُكْطَػٍي ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾُؽْؿ َأْزَواً٘مو َوَمو ََتْ ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ِم  َواهللُ َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

. {22}فاصر: [... ٕمِِعْؾِؿفِ 
                                                 

 .بإيجازّٕٔ،ّٕٓ،صْابرالجزائرم،جبير،أبكبكرج(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكُ)
 .ِْٖ،ِّٖ،صِٗمنيج،ج(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالِ)
 .َِّ،صِٗسابؽ،جالمرجدال،...التفسيرالمنير(ّ)
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ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭مَؽُ ]:ىقاؿتعال* ًي إِنَّ ِْم َوِم ًة َوَرَْحَ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ٭مِتَْسُؽـُقا إ٭َِمْقَفو َوَ٘مَعَؾ َٕمقْـَُؽْؿ َمَقدَّ ْؿ ِم

ُرونَ  ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ و::[ َذ٭مَِؽ  . {12}الرُّ

 :مشيئةأف ليا : رابعان 
ـشران.لقدمنحاهللاإلنسافإرادةحرةيستطيدأفيفعؿبيامايريدخيرانكافأ

.(ُ)اإلرادة:كالمشيئة لغة

:المشيئة في االصطبلح اإلصابة" الناس كمف اإليجاد، اهلل فمف صابتو، كا  الشيء ،(ِ)إيجاد
ُؽْؿ ]:ىقاؿتعالكاالبتبلءسنةمفسننفاهللفيالككف،ييبتمىبوالفردكالمجتمد، ـْ َرٕمِّ َو٫ُمِؾ احَلؼُّ ِم

ـْ  ـْ َوَم ـْ ١َموَء ٪َمْؾُقْمِم .{11}الؽفف: [... ١َموَء ٪َمْؾقَْؽُػرْ  ٪َمَؿ

فاهللطمبمفمحمدأةيفسببنزكؿىذهاآلأةيكردفيتفسيرالمحررالكجيزليذهاآل
فطمبكامفالنبيأفيقكؿلعظماءالكفاربعدأكعفمجالسوفقراءالمسمميف،فيبعدعنوأ،

فيقكؿالنبيأببكامجمسالنبيحتييصاح،كغيرىـ،كابفمسعكد،كسمماف،كصييب،كعمار
مدالنَّفسكصبر،يياالكفارأكترؾطاعتكـ،عراضعنكـفاإلا فحؽمفاهللكآفىذاالقرإ:ليـ

المؤمنيف يشاءمءفذلؾىكالحؽفميختركؿامر،ميـكمصاحبتيـاكالتز، االيمافإلنفسوما ،ما
.(ّ)ماالكفرا ك

َّٓ ذِ ]:ىقاؿتعال* ـْ ١َموَء ِمـُْؽْؿ َأْن َيْسَتِؼقؿَ *  ٬ْمٌر ٭مِْؾَعوَٛم٦ِمَ إِْن ُهَق إِ َ
.{13-15 }التَّؽوير:[ ٛمِ

كالذكراسـيجمدمعانيالدعاءكالكعظبحسف":ةييقكؿابفعاشكرفيتفسيرهليذهاآل
التذكيرلجميدالناسينتفعكفبوفيإفآأمماالقر:كعفالضبلؿعماؿكالزجرعفالباطؿ،األ

ىبعض،كالمحافظةعممدداببعضيـآك،خبلقيـأكتيذيب،كطاعةاهللربيـ،تقادىـصبلحاع
جماعتيـ انتظاـ كدكاـ مفاأل،حقكقيـ، يتبعكىـككيؼيعاممكفغيرىـ لـ الذيف بمعنى(ْ)"مـ .

بماجاءبومفالذكر.لـيتبعكامحمدفالذي

عاشكر ابف يتابد البشأانمبينثـ يعـ العالميف لفظ بوأل؛رف لبلىتداء مدعككف ،نيـ
بالقرأىثـيدلؿابفعاشكرعم،كمستفيدكفمماجاءفيو نيـأل؛فىـالمسممكفآفالذيفتذكركا

                                                 

 .ْٕٔ(المنجدفيالمغةكاإلعبلـ،صُ)
 .ْٕٓ،صُّجعسقبلني،لئلماـأحمدبفعميبفحجرالالبارمبشرحصحيحالبخارم،(فتحِ)
،ّبفعطيةاألندلسي،جأبيمحمدعبدالحؽبفغالبلئلماـ(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ّ)

 .ُّٓ،ُِٓص
 .ُٓٔ،صَّشيخمحمدالطاىرابفعاشكر،ج(التحريركالتنكير،اإلماـالْ)
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االستقامةءشا فسنأل؛كا كبيفالتذكر،حاؿبينيـفالكفارأككىكثناءعمييـ،نفسيـأيـفنصحكا
كذلؾ،كاالعتقاد،أمسكءالعمؿ:ـباالعكجاجنفسيبؿرضكاأل،فيستقيمكاأكاؤنيـلـيشاأفآبالقر
أل أنيـ بوأبكا ييتدكا يقكؿ،ف ثـ الباطني،": العمؿ لصبلح مستعارة االعتقادكاالستقامة ،كىك
.(ُ)تشبييانلمعمؿبخطمستقيـ،تشبيومعقكؿبمحسكس"قكاؿفعاؿكاألاألىكالظاىرمك
إِنَّ ]:ىقاؿتعال،تيكيدعأالعاقؿفيماينسافثباتالمشيئةلئلإفيةصريحةيكىذهاآل

ِف ٠َمبِقًَل  َذ إ٧َِم َرٕمِّ َ ـْ ١َموَء اَتَّ .{11}اإلكسان:[ َهِذِه َٖمْذ٬مَِرٌة ٪َمَؿ
ربوسبيبلنىلإ،أمىذهالسكرة،فمفشاءاتخذ(فىذهتذكرةإ):كؿابفزمنيففيتفسيريق
.(ِ)"بطاعتو

،ماطاعواهللإ،نسافلومشيئةيختارمايشاءإلفاأىتشيركتدلؿعميضانأةيكىذهاآل
ى.كالبعدعفنيجاهللتبارؾكتعال،ماالحيادا ك

 تعالى: لقكلو تفسيره في كثير ابف و ٬َمُػقًرا]كبيف و ١َمو٬مًِرا َوإِمَّ بِقَؾ إِمَّ و َهَدْيـَوُه ا٭مسَّ [ إِكَّ

تع{5}اإلكسان: كقكلو أنو أشار ثـ كبصرناه، ككضحناه، بيناه، أم ، ـِ ]الى: [ َوَهَدْيـَوُه ا٭مـَّْجَدْي

و ١َمو٬مًِرا]،أمبينالوطريؽالخير،كطريؽالشر،{22}البؾد: إماسعيدباختيارهطريؽ،بمعنى[إِمَّ
ماشقيباختيارهطريؽالشرالخير،ك .(ّ)ا 

مف كىناؾالعديد يشاء، ما يختاربيا حرة مشيئة إلىأفاإلنسافلو فياآليتيفإشارة
التيتتحدثعفأفلئلنسافمشيئةحرةمختارةمنيا:اآليات

ٌُ ١ِمْئُتْؿ َر٩َمًدا]:ىقاؿتعال* .{53}البؼرة:[ ... َوإِْذ ٫ُمْؾـَو اْدُٚمُؾقا َهِذِه ا٭مَؼْرَيَي ٪َمُؽُؾقا ِمـَْفو َٙمقْ
ُف ٕمََِم َٖمْعَؿُؾقَن َٕمِصٝمٌ ... ]:ىقاؿتعال* ؾت:[ ا٤ْمَؿُؾقا َمو ١ِمْئُتْؿ إِكَّ . {52}فصِّ
ـْ ُدوكِفِ ]:يضانأكقاؿ* مر:[ ... ٪َمو٤ْمُبُدوا َمو ١ِمْئُتْؿ ِم .{25}الزُّ
ْذَت ٤َمَؾْقِف َأْ٘مًرا... ]:يضانأكقاؿ* َ َتَّ َٓ  ًَ  .{55}الؽفف:[ ٭مَْق ١ِمئْ

 :قكةأف ليا : خامسان 
خمؽاهلل يتقكَّأك،اإلنسافلقد القكة عملعطاه الككفتو،عبادىبيا عم،كعمارة ىكالقياـ

الحياةعبأ ىذه ،اء مف القكة ىذه إكتتفاكت لغةخرآإلىنساف القكة تعريؼ مف بد ال لذا ،
كاصطبلحان.

                                                 

 .ُٔٔ،صَّالتحريركالتنكير،ج(ُ)
 .ّْٖ،صِعيسىبفأبيزمنيفالمٌزم،جعبداهللمحمدبفعبداهللبفاإلماـأبيزمنيف،ابف(تفسيرِ)
 .ّْٖ،صْفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(تّ)
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:ة لغةالقك  -أ
قاؿابففارس:"القكةكالقكلخبلؼالضعيؼ،كأصؿذلؾمفالقكلكىيجمدقكةمف

.(ُ)قكلالحبؿ"
عديدة،فقدتأتيبمعنىكبتتبدكتبالمغةفيبيافمعنىالقكة،تبيفأنياتستعمؿفيمع افو

كتستعمؿكذلؾفيالقدرة الشيء، لكجكد كتأتيبمعنىالتييؤ كالجدية، كالعزيمة، كالقدرة، الشّْدة،
.(ِ)اإلليية
األجساـ كشدة كالعزيمة، كالنشاط، الجد، تدكرحكؿ: أنيا المعانينجد إلىىذه بالنظر

كمتانتيا،كتأييداهلل.
:القكة اصطبلحان  - 

.(ّ)أماالجرجانيفقاؿ:ىيأمريمكّْفالكائفمفالقياـباألفعاؿ
.(ْ)عرفياالطاىربفعاشكربأنيا:كماؿصبلبةاألعضاءألداءاألعماؿالتيترادمنيا

تعالىقاؿ* ـْ ِرَٕموِط اخَلْقِؾ ُٖمْرِهُبقَن ٕمِِف ٤َمُدوَّ ]: ٍة َوِم ـْ ٫ُمقَّ ْؿ َمو ا٠ْمتََطْعُتْؿ ِم وا ََلُ ٬ُمؿْ  َوَأ٤ِمدُّ [ ... اهللِ َو٤َمُدوَّ

.{52}األكػال:
ككذلؾمايتحصؿبيامفتكامؿ،عدادمااستطاعكامفقكةإخطابلممؤمنيفباآليةفي
كعطفياعميالقكة،سـلمخيؿالتيتربطلتجعؿفيسبيؿاهللاىكك،رباطالخيؿةضافا ك،ليذهالقكة

مفمزيوكشرؼ،لبياففضميا؛العاـىمفقبيؿعطؼالخاصعم فييا كذلؾلكييرىب؛كما
.(ٓ)المؤمنكفالكافريف
عقب قاؿةعف عامر :بف اهلل رسكؿ عمسمعت يقكؿىكىك المنبر       عدكا ليـ أك ):

.(ٔ)(ال اف القكة الرميأف القكة الرمي إال أف القكة الرمي إال أما استطعتـ مف قكة 
الرمي القكة عمىأف الحديثداللة الرميمفحفظلسبلمةفي يترتبعمى كذلؾلما ؛

الراميمفخبلؿتحصيفنفسوبتعمـالرميالذميمنحوالقكةكالشدة.
                                                 

 .ٖٔٔمغة،ص:معجـالمقاييسفيال(انظرُ)
 .ْٗٔ،ّٗٔراغباألصفياني،ص،كمفرداتألفاظالقرآف،لمعبلمةالِِٗ،صُِانظر:لسافالعرب،ـ(ِ)
 .ُّّ(التعريفات،صّ)
 .ْْ،صَُ(التحريركالتنكير،ـْ)
 .بإيجازُُٗ،ُُٖ،صٗ(حاشيةالقكنكم،جٓ)
(ٔ ،صحيحمسمـ( نسيوبابفضؿالرميكالحثعكتاباإلمارة، ثـ مفعمـ كذـ ميو حديثرقـّٕٔص، ،

(ُُٕٗ). 
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ـِ ا٠ْمَتْلَ٘مْرَت ا٭مَؼِقيُّ إَِم٦مُ ]:تعالىقاؿ*  ا٠ْمَتْلِ٘مْرُه إِنَّ َٚمْٝمَ َم
ًِ و َيو َإَٔم ًْ إِْٙمَداُُهَ .{15}الؼصص: [٫َمو٭َم

تافتذكدافغنميماعفالماءخكفانأطريقوكجدامرمففرعكففيىحينمافرمكس
األ السقاة بىعمةالمزاحمةككراىي،قكياءمف اختبلطغنميما كعدـ فمأالماء السقاة جاءمغناـ ا

عممىآكرىمكس الحالىا ،ليماىكسق،امكعرؼقصتية،ىذه رجكعيما قصتا،البيتإلىبعد
عم الكبيرأىالقصة أف،بييما أراد أبكىما مكسي يكافئ ف إفبعث،  لممجيإلحداىما  يءو

جاء،بيياأل الرجؿمَّأكقصعميوالقصصهفمما ألإكقالت،نوىذا :بيياحداىما جرهأبتاستأيا
كما،قياثناءالسُّأتامنومفقكةأكذلؾلمار،ميفجرتالقكماألأفخيرمفاستإلرعيالغنـكسقييا

.(ُ)ةمانأدبكخمؽكأصدرمنومف

ًة إِ ]:تعالىقاؿ* ََمَء ٤َمَؾْقُؽْؿ ِمْدَراًرا َوَيِزْد٬ُمْؿ ٫ُمقَّ ُؽْؿ ُٗمؿَّ ُٖمقُٕمقا إ٭َِمْقِف ُيْر٠ِمِؾ ا٭مسَّ ٖمُِؽْؿ َوَيو ٫َمْقِم ا٠ْمتَْغِػُروا َرٕمَّ ٧َم ٫ُمقَّ

َٓ َٖمَتَق٭مَّْقا ُُمِْرِم٦مَ  .{51}هود:[ َو

كصدر،طالبيفمغفرتولماسمؼفيستغفركااهللأقكموإلىنداءمفىكدالسابقةةيفياآل
يرسؿالمطرالكثير،تعالىفيماعندهتبارؾكةكالرغبة،وبالتكبيإلكطالبيـبالتكسؿ،مفالذنكب

.(ِ)أميضاعفيالكـ،قكتكـإلىكيزدكـقكةمضاعفة،النافد

كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفالقكةمنيا:

بِقًّو َيو َُيَْقك ُٚمذِ ]:تعالىقاؿ* َِ ٍة َوَآَٖمْقـَوُه احُلْؽَؿ  .{21}مريم:[ ا٭مؽَِتوَب ٕمُِؼقَّ

 * تعالىقاؿ ؿْ ]: ـْ ٫َمْرَيتَِؽ ا٭مَّتِل َأْٚمَرَ٘متَْؽ َأْهَؾْؽـَوُهْؿ ٪َمََل َكوِِصَ ََلُ ًة ِم ـْ ٫َمْرَيٍي ِهَل َأ١َمدُّ ٫ُمقَّ ـْ ِم [ َو٬َمَليِّ

. {25}حمؿد:

ـْ ]:تعالىقاؿ* ًة  اهللُ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم ْعٍػ ٫ُمقَّ ََ ـْ َٕمْعِد  ْعٍػ ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ ِم و::[ ...ََ .{55}الرُّ

ًة َوَآَٗموًرا ِْم إَْرضِ ]:تعالىقاؿ* .{31}غافر:[ ... ٬َموُكقا َأ٬ْمثََر ِمـُْفْؿ َوَأ١َمدَّ ٫ُمقَّ

 ة:قدر أف ليا : سادسان 

،ليمتحفةالحرةرادفيعطيواإلأك،حسفتقكيـأنساففيفيجعؿاإلأاهللةرادإلقداقتضت
،كالقدرةفيحؽاهللمطمقة،كفيحؽالعبديستعمميافيتنفيذمايريدةمفالقدرانفيمنحومقدارأك

                                                 

 .بتصرؼَُٗ،َُٖ،صٕـندلسي"،لئلماـمحمدبفيكسؼ"أبكحيافاأل(البحرالمحيط،ُ)
،ّفمصطفىأبكالسعكدالعمادم،جمحمدبفمحمدباإلماـ(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،ِ)

 .ِْص
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معرضالحديثعففي (ُ) فيحؽاهللقاصػػرةكمحػػدكدة،كسبؽبيافمعنىالقدرةلغةكاصطبلحان
القدرةاإلليية .مفيـك

كا:كالقدرة لغة الطاقة، العبد اهللفيحؽ فيحؽ كىي منو، كالتمكف الشيء عمى لقكة
ذاكصؼغيراهللبيافييناقصة؛ألفالعبدمكتسبلمقدرة .(ِ)مطمقة،كا 

 فياالصطبلح: فيحؽالعبد العبلمكالقدرة السعكدأةعرفيا "بك يتمكفمفةىيئ: بيا
.(ّ)"الفعؿكالترؾ

.(ْ)الفعؿكتركوباإلرادةأماالجرجانيفقاؿ:ىيالصفةالتيتمكفالحيمف

تحػػكلق القػػػد الكريػػػدث فػػػرآف مكاضػػػـ كثيػػػي اإلنسافػػػػد حؽ في القدرة جانب عف رة
منيا:

تعال ىقاؿ ُْؿ ٫َموِدُروَن ٤َمَؾقَْفو َأَٖموَهو ]: َـّ َأْهُؾَفو َأّنَّ ًْ َو٣َم ـَ يَّ     َٙمتَّك إَِذا َأَٚمَذِت إَْرُض ُزْٚمُر٪َمَفو َوازَّ

ُؾ أََيوِت ٭مَِؼْقٍم يَ  ـَ ٕمِوَْٕمِس ٬َمَذ٭مَِؽ ُكَػصِّ ْ َٖمْغ ُرونَ َأْمُرَكو ٭َمْقًَل َأْو َّنَوًرا ٪َمَجَعْؾـَوَهو َٙمِصقًدا ٬َمَلْن ََل    [َتَػؽَّ

.{15}يوكس:

ُْؿ ٫َموِدُروَن ٤َمَؾْقَفو]:ىقاؿالقاسميفيتفسيرهلقكلوتعال َـّ َأْهُؾَفو َأّنَّ أممتمكنكفمف،[َو٣َم
،كثمارىا،تحصيؿحبكبيا [َأَٖموَهو َأْمُرَكو]كحصدىا ، [٭َمقًَْل َأْو َّنَوًرا ٪َمَجَعْؾـَوَهو َٙمِصقًدا]أمعذابنا
ـَ ]صموأكالمحصكدمف مسمثؿكاأل،أمقبؿذلؾالكقت،[ٕمِوَْٕمسِ ]أملـتنبت،[٬َمَلْن ََلْ َٖمْغ

 القريب الكقت ُؾ أََيوِت ]في َؽ ُكَػصِّ
[٬َمَذ٭مِ ، ُرونَ ]تقريبانةمثمباألأم [٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ في، أم

.(ٓ)معانييا

مفاآلياتدليؿعمىفياآلي امتبلؾاإلنسافجزءمفالقدرةمنحواهللةالسابقةكغيرىا
ـَ ُُيَوِرُٕمقَن اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف َوَيْسَعْقَن ِْم إَْرِض ٪َمَسودً ]إياىا،قاؿتعالى: ََم َ٘مَزاُء ا٭مَِّذي ُبقا إِكَّ ا َأْن ُيَؼتَُّؾقا َأْو ُيَصؾَّ

ْؿ ِْم أَِٚمَرةِ ٤َمَذاٌب دددَع َأْيِدهيِْؿ َوَأْرُ٘مُؾفُ ددددَأْو ُٖمَؼطَّ  ْكَقو َوََلُ ْؿ ِٚمْزٌي ِْم ا٭مدُّ ـَ إَْرِض َذ٭مَِؽ ََلُ ـْ ِٚمََلٍف َأْو ُيـَْػْقا ِم  ْؿ ِم

                                                 

 مفالرسالة.ٓ-ّ(انظر:صُ)
(ِ) ج الكسيط، ِالمعجـ ص ،ُٕٖ ـ العرب، كلساف ،ُِ ص لمراغبّٕ، القرآف، ألفاظ كمفردات ،

 بتصرؼكاختصار.ٖٔٔ،ٕٔٔفياني،صاألص
 .ٗٔص،ُمزاياالكتابالكريـ،جإلى(إرشادالعقؿالسميـّ)
 .ُّٕ(التعريفات،صْ)
 .ِّ،صٗجماؿالديفالقاسمي،جلئلماـلتأكيؿ،(محاسفآ)
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ـْ ٫َمبِْؾ َأْن َٖمْؼِدرُ *  ٤َمظِقؿٌ  ـَ َٖموُٕمقا ِم َّٓ ا٭مَِّذي .{55-55 }ادائدة:[ وا ٤َمَؾْقِفْؿ ٪َمو٤ْمَؾُؿقا َأنَّ اهللَ ٩َمُػقٌر َرِٙمقؿٌ إِ
الذمعميوالجميكرنخصمنو:لحقوالنبيأحقيقةالحكـالذمالنصالقرآنيذايبيفى
كاجتبكا،رسكؿاهللىعماقدمكةرينعيةمفقبيمةكىـجماع،رنييفنيانزلتفيالعيأمفالعمماء

،بؿبكاؿاإلأفيشربكامفأمرىـأك،بمقاحمرليـرسكؿاهللأف،صابيـالمرضأأم:المرض
براعيالنبي،كاحُّفمماصى،فانطمقكا،لبانياأك الغنـ،اختمكا خبرىـمففبمغالنبي،كاستاقكا
،ـرجميأك،يدييـأفقطعت،مربيـأبيـفيءفماارتفدالنيارحتيج،ثارىـآرسؿفيأف،كؿالنيارأ

رضذاتحجارةأكىي،ةلقكاالحرٌأيك،ثـكحميـبيا،ليـمساميرالحديديحمأأم،عينيـأركسمٌ
.(ُ)سقكفسكداءيستسقكففبليي

اآلياتفيتبيفةيمفسببنزكؿاآل مفقبؿأمايـ لتقيمكاأالذيفتابكا عمييـ فتقدركا
كلمعمماءمزيدبياف،التكبةقبؿالمقدرةعمييـبمقركنةفمغفرةاهلل،فاهللغفكررحيـإف،عمييـالحد

لبيانو الشأفيضيؽالمقاـ اآل،فيىذا يستطيدمفخبللياةنسافقدرفلئلأياتيتبيففمفىذه
التيتشيركتدلؿلخرياتاألبرازبعضاآلإىنابالباحث كتفييكس،عماؿالتييريدىاالقياـباأل

،منيا:نسافقدرةفلئلأىعم

َـّ ٤َمَٜم اُٛمق٠ِمِع ٫َمَدُرُه َو٤َمَٜم اُٛمْؼِٟمِ ٫َمَدُرُه ... ]فيشأفالمطمقةالتيلـيدخؿبيا:ىالقاؿتع* َوَمتُِّعقُه

و ٤َمَٜم اُٛمْحِسـ٦ِمَ   .{155}البؼرة: [َمَتو٤ًمو ٕمِوَٛمْعُروِف َٙمؼًّ

ـَ ]:)البستاف(الجنَّةىفيشأفأصحابقاؿتعال* .{15}الؼؾم:[ َو٩َمَدْوا ٤َمَٜم َٙمْرٍد ٫َمودِِري

ـْ َيْؼِدَر ٤َمَؾْقِف َأَٙمٌد ]:ىفيشأفاإلنسافقاؿتعال*  .{5}البؾد:[ َأَُيَْسُى َأْن ٭َم

  :بالخير كالشر كاليدل كالضبلؿ أنيا مبتبلة :سابعان 
الضبلؿككىكمناطالتكميؼ،كبيفاهلللئلنسافطريؽاليدل،لقدخمؽاهللالعقؿلئلنساف

بالخيركا لشرليبتميو ، اَهو]قاؿتعالى: َؿَفو ٪ُمُجقَرَهو َوَٖمْؼَقاَهو*  َوَكْػٍس َوَمو ٠َمقَّ  {3-5 }الشؿس:[ ٪َمَلَْلَ
٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت َوَكْبُؾق٬ُمْؿ ]قاؿتعالى:فياختباركامتحافدائـإلىانقضاءالحياة،فاإلنساف

ِّ َواخَلْٝمِ ٪مِْتـًَي َوإ٭َِمْقـَو ُٖمْرَ٘معُ  .{55}األكبقاء:[ قنَ ٕمِو٭م٨مَّ

مؽاإلنسافأتظيراآليةالحقيقةالتيمف فيذكؽمرارةالمكت،كذلؾأالذمنيايتو؛جمياخي
اهللفيجازلاإلنسافعمىاألعماؿىأفاإلنساففيىذهالحياةمبتمىبالببليا،كالنعـ،ثـإفمآلوإل

                                                 

،ّالقرآف،ـالجامدألحكاـ،كَُٖانظر:أسبابالنزكؿ،اإلماـعميبفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،ص(ُ)
 .َٗٓص
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.(ُ)،أـشرانفيككعدككعيدإفخيران

كفيمكضد المكتكالحياة، مفأجمو مىؽى األمرالذمخى :قاؿتعالىآخربيفاهللحقيقة
ـُ ٤َمَؿًَل َوُهَق ا٭مَعِزيُز ا٭مَغُػقرُ ] ُؽْؿ َأْٙمَس .{1}ادؾك:[ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ اَٛمْقَت َواحَلَقوَة ٭مَِقْبُؾَق٬ُمْؿ َأيُّ

اإلنسافالذمكىبواهللالحياةالتيستنتأستدؿمفاآليةيي ىذهالحياة،ييبمكتوفىذا إنما
كاالختبار عمؿمفيجاز،ليتبيفأمالناسأحسفعمبلن؛ليدؼاالبتبلء، فاهلل،اإلنسافعمىما
.(ِ)بيفائالغفكرالعظيـالمغفرةلمت،العزيزالغالبعمىمايريده

 لمتكاليؼ، مؤىبلن ليككف كالبصر السمد اإلنساف اهلل منح تعالىكلقد َؾْؼـَو إِكَّو َٚم ]:قاؿ

ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِف ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما .{1}اإلكسان: [اإِلْكَسوَن ِم

مؽمفأخبلطماءالمرأةكماءالرجؿ،ليخ ،برهاهللبالتكاليؼتفياآليةدليؿعمىأفاإلنسافخي
إذبكجكدالسمد،مواهللسميعانبصيرانكذلؾعندتأىمولذلؾبالبمكغ،كالعقؿ،لذاجع،باألمركالنيى
.(ّ)فبلتكميؼلعدـالقدرة،فإذاانعدما،أكبأحدىمايتـالتكميؼ،كالبصرمعأ

فاهللكىباإلنسافالحياة،كأعطىاإلنسافعقبلنيميزبوأمفخبلؿىذهاآلياتيتبيف
بماذانآخ،ليككفميبمكغكالنضجسفالكذلؾإذابمغاإلنساف،كجعمومناطالتكميؼ،الخيرمفالشر

عمىةكأعطاهسمعانكبصرانبيماأكبأحدىمايتـالتكميؼليككفحج،يقكؿبعدمايدرؾمايقكؿ
.غكبعدالبماإلنساف

قاؿتعالى:كقدبيفاهللفيكتابوالعزيزفيكثيرمفاآلياتصكركأشكاؿىذااالبتبلء،
٬ُمقا َأًذى ٬َمثًِٝما ٭َمُتْبَؾُقنَّ ِْم َأْمَقا٭مُِؽْؿ وَ ] ـَ َأْْشَ ـَ ا٭مَِّذي ـْ ٫َمبْؾُِؽْؿ َوِم ـَ ُأوُٖمقا ا٭مؽَِتوَب ِم ـَ ا٭مَِّذي َـّ ِم َأْكُػِسُؽْؿ َو٭َمَتْسَؿُع

ـْ ٤َمْزِم إُُمقرِ  وا َوَٖمتَُّؼقا ٪َمنِنَّ َذ٭مَِؽ ِم .{235}آل عؿران:[ َوإِْن َٖمْصِٞمُ

فييخبرنا بما ممتحف المؤمف اإلنساف الماؿكاهللأف في ابتبلء مفالنَّفسو كأذلكثير
المشركيف مف كيبالناس الكتاب، أىؿ مف غيرىـ كمف االبتبلءي، ىذا مف العبلج أف اهلل ف

تقىاهللاك،كيتقىاهلل،فإذاصبراإلنسافالمؤمف،شكالوىكأفيصبراإلنسافالمؤمفأكاالختبارب
التيتقتضيالثباتإف األمكر ىذاشكالح،كالتجميد،كالقكة،فذلؾمفعـز لكؿمكاىبؾتجاه د

.(ْ)االبتبلء
                                                 

 .ّٕٖ،صّ(انظر:المقتطؼمفعيكفالتفاسير،ـُ)
 .بتصرؼّٗ،صٓ،جلكبلـالعميالكبيرأيسرالتفاسير(ِ)
 .ّْٖ،ِْٖ،صٓجأيسرالتفاسير...،المرجدالسابؽ،(ّ)
 .ُُّٗ،صّـلمشيخمحمدمتكليالشعراكم،:تفسيرالشعراكم،(انظرْ)
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تبيفأفلبلبتبلءصكرانكأشكاالن عمىذكربعضصكر،كأشكاؿسيقتصر الباحثبعدما
االبتػػػػػى نقػػػذا شكؿ في ذكػػػػػػػبلء ثـ الصكرػػػاط، ىذه عمى منيا ييستدؿ التي اآليات بعض ر

كاألشكاؿ.

 مف صكر االبتبلء:

ابتبلءاإلنساففيكؿمايممؾ.-ُ

،بالمجاىدة،أكبإتبلؼعضك،أكجزءمنيا.النَّفساالبتبلءب-ِ

االبتبلءباألبناء،بالصبرعمىتربيتيـ،أكبفقدأحدىـ،أكأمعضكمنيـ.-ّ

االبتبلءباألمكاؿ،بمنعيا،أكإعطائيا،أكبفقدىا.-ْ

دك،أكمفأمأمريقتضيالخكؼ.االبتبلءبالخكؼمفاهلل،أكمفع-ٓ

االبتبلءبالجكع،كذلؾبالفقركحبسالنعمةكقمتيا.-ٔ

تبلفيا.-ٕ االبتبلءبنقصالثمرات،كذلؾبقمتيا،أكبفقدىاكا 

االبتبلءبإيذاءالمشركيف،كالمنافقيف،كأىؿالكتاب.-ٖ

االبتبلءبالخيركالشر،كاليدلكالضبلؿ.-ٗ

خبلؼفياألرضفينظراهللماذايعممكف.االبتبلءباالست-َُ

االبتبلءفيالديف،كىذاأعظـببلءعمىاإلنساف،كالعياذباهلل.-ُُ

بعضاآلياتالتيتدلؿ ىذه الصكركاألشكاؿالتيتتحدثعفاالبتبلء، ذكرىذه بعد
عمىماذكرناه:

َر٪َمَع َٕمْعَضُؽْؿ ٪َمْقَق َٕمْعٍض َدَرَ٘موٍت ٭مَِقبُْؾَق٬ُمْؿ ِْم َمو َوُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾُؽْؿ َٚمََلئَِػ إَْرِض وَ ]:قاؿتعالى*

.{255}األكعا::[ َآَٖمو٬ُمؿْ 

ِ ... ]:ىقاؿتعال* ـَ إَْمَقاِل َوإَْكُػِس َوا٭مثََّؿَراِت َوَٕم٨مِّ ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع َوَكْؼٍص ِم ٍء ِم ُؽْؿ ٕمٮَِمْ َو٭َمـَْبُؾَقكَّ

ـَ  وٕمِِري .{255}البؼرة:[ ا٭مصَّ

ِّ َواخَلْٝمِ ٪مِْتـًَي َوإ٭َِمْقـَو ُٖمْرَ٘مُعقنَ ... ]:ىقاؿتعال* .{55}األكبقاء:[ َوَكْبُؾق٬ُمْؿ ٕمِو٭م٨مَّ

ـَ َوَكبُْؾَق َأْٚمَبوَر٬ُمؿْ ]قاؿتعالى:* وٕمِِري ـَ ِمـُْؽْؿ َوا٭مصَّ ُؽْؿ َٙمتَّك َكْعَؾَؿ اٛمَُجوِهِدي .{52}حمؿد:[ َو٭َمـَْبُؾَقكَّ
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 تعالى: قاؿ ٬ُمْؿ َوَيْسَتْخؾَِػُؽْؿ ِْم إَْرِض ٪َمَقـُْظَر ٬َمْقَػ َٖمْعَؿُؾقنَ ٤َمَسك رَ  ...]* ُؽْؿ َأْن هُيْؾَِؽ ٤َمُدوَّ [ ٕمُّ

. {211}األعراف:

كالحؽاليدلكالضبلؿ،كمفاآلياتالسابقةيستدؿعمىأفاإلنسافمبتمىبالخيركالشر،
.،كأفىناؾصكرانكأشكاالنعديدةلبلبتبلءكالباطؿ

 :باالستقامة عمى منيج اهلل كاإلخبلص لومنمكرة ثامنان: أنيا 
الجانبالبد نوأفيـبنفسو،كعرَّأفنعمـأفاهللحيفخمؽالخمؽعندالحديثعفىذا

الخمؽجميعان،ا .لمستحؽلمعبادةالمتفردفيالككفربي

ـْ ٣ُمُفقِرِهؿْ ]قاؿتعالى:* ـْ َٕمـِل َآَدَم ِم ُؽْؿ ٫َمو٭ُمقا  َوإِْذ َأَٚمَذ َرٕمَُّؽ ِم ًُ ٕمَِرٕمِّ َتُفْؿ َوَأ١ْمَفَدُهْؿ ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َأ٭َمْس يَّ ُذرِّ

.{251}األعراف:[ ... َٕمَٜم ١َمِفْدَكو

،خذعمييـالميثاؽأك،البشرية،فطراهللالناسعميياالنَّفسيمافبالخالؽفطرةفياإلفإذ
كىـفيعالـالذىر.

ـُ ٪َمَل٫مِْؿ َوْ٘م ]:قاؿتعالى* ي ْؾِؼ اهللِ َذ٭مَِؽ ا٭مدِّ َٓ َٖمْبِديَؾ خِلَ ـِ َٙمـِقًػو ٪مِْطَرَة اهللِ ا٭مَّتِل ٪َمَطَر ا٭مـَّوَس ٤َمَؾْقَفو  ي َفَؽ ٭مِؾدِّ

َٓ َيْعَؾُؿقنَ  َـّ َأ٬ْمَثَر ا٭مـَّوِس 
و::[ ا٭مَؼقُِّؿ َو٭َمؽِ .{52}الرُّ

لو بإخبلصالعبادة يأمرنا اإلشراؾبو،،فاهللسبحانو ككعدـ الفطرة التيفطرىيىذه
.بلؿضالناسعمييامالـتتأثربمؤثراتتنحرؼباإلنسافعفالجادةإلىطريؽال

فنبكاه  ،ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة)::قاؿرسكؿاهللقاؿعفأبىىريرة
ىؿ تحسكف فييا مف  (ُ) كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ،أك يمجسانو ،أك ينصرانو ،ييكدانو
و::[ ٪مِْطَرَة اهللِ ا٭مَّتِل ٪َمَطَر ا٭مـَّوَس ٤َمَؾقَْفو]:ثـيقكؿأبكىريرة،(ِ)(جدعاء .(ّ){52}الرُّ

،كلكفمغرياتالحياةبمافييامفاستيكاءالشياطيف،مجبكلةعمىالفطرةالنَّفسكلماكانت
لئلنساف ضبلليـ يج،كا  الناػػػألنو اهلل يترؾ فمـ العركؽ، مف الدـ لمشياطيفرممجرل ،سفريسة

تباعسيبيؿاليدلانزؿباالستقامة،كأانيـبماػػػلسىػػػػرعمػػػاءاألمػػػكج،اءػػػػكاألنبي،ؿػػػالٌرسـػػػؿليػػفأرس
                                                 

(ُ الجمعاء: ) العيكب مف سميمة األعضاءأم كاألثر،.كاألطراؼمجتمعة الحديث غريب في النياية انظر:
 .ُْٔص

 .ُُْانظر:المرجدالسابؽ،ص.قطكعةاألذفأكغيرىامفاألعضاء:م(الجدعاءِ)
(،ُّٖٓ،حديثرقـ)َِٖ،صأسمـالعبدفماتفيؿييصمىعميوصحيحالبخارم،كتابالجنائز،بابإذا(ّ)

 .(ِٖٓٔ،حديثرقـ)َُِْص،كؿمكلكديكلدعمىالفطرةمعنىكتابالقدر،باب،مسمـصحيحك
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.كالرشاد
َّٓ ُهقَ ... ]:قاؿتعالى* َٓ إ٭ِمََف إِ و َواِٙمًدا  َّٓ ٭مِقَْعُبُدوا إََِلً ٬ُمقن٠ُمبَْحوَن اهللِ ٤َمَمَّ  َوَمو ُأِمُروا إِ . {52}التوبة:[  ُي٨ْمِ
ـَ ُٙمـََػوءَ ]:يضانأكقاؿ* ي َّٓ ٭مَِقْعُبُدوا اهللَ ُّمْؾِِص٦َم ٭َمُف ا٭مدِّ .{5}البقِّـة:[ َوَمو ُأِمُروا إِ

و َواِٙمًدا]:يرالجبلليففيتفسيرقكلوتعالىجاءفيتفس َّٓ ٭مَِقْعُبُدوا إََِلً أمماأمركا[ َوَمو ُأِمُروا إِ
.(ُ)ليانكاحدانالالوإالىكإكاإلنجيؿإالليعبدكا،لتكراةفيا

كالرساالتجاءتلتكحيداهلل،كعدـ،الٌرسؿك،كدليؿعمىأفكؿاألنبياءة،شارإةيفياآل
اإلشراؾبو.

.{52}األكعا::[ ٫ُمْؾ إِنَّ ُهَدى اهللِ ُهَق اَُلَدى َوُأِمْرَكو ٭مِـُْسؾَِؿ ٭مَِربِّ ا٭مَعوَٛم٦ِمَ ... ]:قاؿتعالى*

يختصبكينكنتوكحياتو،اىدلاهللفيكؿميبيفصاحبالظبلؿأفاإلنسافمحتاجإلى
كشرائد كأنظمة، كقيـ، مؽ، كخي الكينكنة،مفعقيدة ىذه ثـ،كقكانيفتحكـ كاقدالحياة، ليا كتنظـ

لذاليقررأفىدلاهللىكاليدلالذميصمحبوأمراإلنسافف،يتابدالحديث كاآلخرة، يالدنيا
فالعكالـكميامستسممةلوفماالذميجعؿاإلنسافكحدهمف،ركفأفنسمـلربالعالميفكفنحفمأم

السماكات في العكالـ ليا تستسمـ التي الشاممة الربكبية ليذه االستسبلـ عف يشذ العالميف بيف
.(ِ)ضيفاكاألر

ا عمىأف تدلؿ اآلياتالتي مف العديد منياجاهللفيىذهإلنسافمأمكركىناؾ باتباع
.األرض

ـْ َٖموَب َمَعَؽ ]:قاؿتعالى* .{221}هود:[ ... ٪َمو٠ْمَتِؼْؿ ٬َمََم ُأِمْرَت َوَم

َٓ َٖمتَّبِْع َأْهَقاَءُهؿْ ]:قاؿتعالى* ورى:[ َوا٠ْمَتِؼْؿ ٬َمََم ُأِمْرَت َو .{25}الشُّ

.{51}الـساء: [َوُأؤِم إَْمِر ِمـُْؽؿْ  قلا٭مّر٠مَأ٢مِقُعقا اهللَ َوَأ٢مِقُعقا ]:قاؿتعالى*

َٓ  ...]:قاؿتعالى* َـّ َأ٬ْمَثَر ا٭مـَّوِس 
ـُ ا٭مَؼقُِّؿ َو٭َمؽِ ي وُه َذ٭مَِؽ ا٭مدِّ َّٓ إِيَّ َّٓ َٖمْعُبُدوا إِ َّٓ هللِ َأَمَر َأ [ َيْعَؾُؿقنَ إِِن احُلْؽُؿ إِ

. {52}يوسف:

مأتنستن اإلنساف اآلياتأف ىذه خبلؿ مف اليدلج باتباع اهلل،مكر عمىنيج ،كاالستقامة
.كاتباعالحؽ

 
                                                 

 .ِِٓ(تفسيرالجبلليف،صُ)
 .كاختصاربتصرؼُُّّ،ُُِّ،صِ،ـفيظبلؿالقرآف(ِ)
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 :تاسعان: الحياة
لقدخمؽاهللاإلنساف،كأعطاهصفةتدؿعمىكجكدهككينكنتو،كىيالحياة.
.(ُ)كالحينقيضالميت،نقيضالمماتالحياة لغةن:ف

.(ِ)""ىيصفةكجكدية:لكسيماـاألعرفيااإلالحياة اصطبلحان:ك 

ـْ ١َمْقًئو َمْذ٬ُمقًرا]:قاؿتعالى* ْ َيُؽ ْهِر ََل ـَ ا٭مدَّ ـْ ُكْطَػٍي *  َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم إِكَّ

.{1-2 }اإلكسان: [َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِف ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما

كتنفخ،فييخمؽأنسافقبؿالتفكرفيحقيقةذاتاإلك،كالتدبر،مؿألىالتإيةتدعكناىذهاآل
الفيو ثـبعد كاف، ماذا اآلفلـيكفشيئانأركح، تبيفىذه ثـ ،نسافياتضعؼاإلكيؼصار،
مؽىذااإل،ةالمكافالذميخرجمنوكحقار خبلطماءالرجؿكماءأمشاج"أمأفةطنسافمفنفقدخي
ليصبح،طارىذاالكجكدإيمارسحياتوفينسافمتكامبلنإلصبحاأفألىإةالمختمطببعضوأالمر

.(ّ)ليستبيفسبيؿالخيركالشر؛كالبصر،نسافقدكىبلوالسمداإل،فمفضمفىذاالكجكد

.{55}احلج:[ ... َوُهَق ا٭مَِّذي َأْٙمَقو٬ُمؿْ ]:تعالىقاؿ*

.(ْ)اةالدنياالحيهنشاءفيىذاإل:حياكـأفالمرادبأيبيفصاحبالجبلليف

كفىذايفلـأنشاءجاءبعدفاهللمتفردبالخمؽ،متصرؼفيو،فاإلأففياآليةداللةعمى
.هلللوالحياةفييباأىكفبرفكجكدهمان،اإلنسافمكجكد

 تعالى:* اُر أَِٚمَرُة َٚمْٝمٌ ٭مِؾَّ ]قاؿ ٌق َو٭َمؾدَّ َّٓ ٭مَِعٌى َوََلْ
ْكَقو إِ ـَ َيتَُّؼقَن َأ٪َمََل َٖمْعِؼُؾقنَ َوَمو احَلَقوُة ا٭مدُّ  [ِذي

.{51}األكعا::

كبيافأفىذهالحياةماىي،فياآليةيحدداهللحقيقةىذهالحياةالتيكىبيااهلللئلنساف
يشغمؾ ما ككؿ لعبكليك، يصرفؾ،إال لياؾ،أك ىذه،فقد كؿ مف خير ىي الحقيقية كالدار

ليااألمكر، لمعمؿ مدعاة الزائؼ،كىذا المتاع بتفضيؿ،كاالنصراؼعف لمتفكير دعكة كفيىذا
.(ٓ)اآلخرةالباقيةعمىالدنياالفانية

                                                 

 .ُٓٔ(المنجد،صُ)
 .ْص،ِٗ،جفيتفسيرالقرآفكالسبدالمثاني(ركحالمعانيِ)
 .بتصرؼّْٖ،صْتفسيرالقرآفالعظيـ،ج(ّ)
 .ْْٗ(تفسيرالجبلليف،صْ)
 .بتصرؼُّٗ،صِفتحالقدير،ج(ٓ)
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 يخفىعمى إالأكال يتـ ال معني مف يحممو ما بكؿ العمؿ أف حد حياة حياىايضمف
ةمفخصائصفالحيا،الحياةفيىذههمكرأ،ككؿواترليمارسفيياحركاتو،كسكناتو،كتقري؛اإلنساف
يفسرقكلوتعالى،كدليؿعمىكجكدىا،البشريةالنَّفس البماذا ـَ ]:كا  َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم

ـْ ١َمْقًئو َمْذ٬ُمقًرا ْ َيُؽ ْهِر ََل ، {2}اإلكسان: [ا٭مدَّ كأكجدهضمف،فخمؽاإلنسافأكعظمتوب،قدرةاهللإنيا
.يذكريئاندائرةالحياة،كقبؿالحياةلـيكفش

:آلياتالتيتتحدثعفالحياةمنياكىناؾالعديدمفا

ًُ ... ]:قاؿتعالى* قِل َوُيِؿق َ ا٭مَِّذي ُُيْ .{153}البؼرة:[ ... إِْذ ٫َموَل إِْٕمَراِهقُؿ َرِبِّ

ـُ ا٭مَقاِرُٗمقنَ ]:قاؿتعالى* ًُ َوَكْح ـُ ُكْحقِل َوُكِؿق و ٭َمـَْح .{15}احلجر:[ َوإِكَّ

ًُ َوإ٭َِمْقِف ُٖمْرَ٘مُعقنَ ]:لىقاؿتعا* .{55}يوكس:[ ُهَق ُُيْقِل َوُيِؿق

قِقُؽؿْ ]:قاؿتعالى* .{15}اجلاثقة:[ ... ٫ُمِؾ اهللُ ُُيْ

 الككف: اهلل في أنيا آية مف آيات : عاشران 
ؼعرّْسني،قبؿالحديثعفىذهالحقيقةاإلنسانيةآيةمفآياتاهللفيالككف،كالنَّفستعد

 .كاصطبلحانلغةةياآل
ـْ َٚمْؾَػَؽ َآَييً ]:قاؿتعالى،كالعبرة،ىيالعبلمة،كاإلمارة:ةن اآلية لغ َ

قَؽ ٕمَِبَدكَِؽ ٭مِتَُؽقَن ٛمِ  ٪َمو٭مَقْقَم ُكـَجِّ

ُف َآَييً ]:ىقاؿتعال،كذلؾالمعجزةكاآلية، {11}يوكس: [... ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ ، {52}ادممـون: [... َوَ٘مَعْؾـَو إْم
.(ُ):آمكآياتكالجمد،جمؿأثرالكقكؼفينيايتياأك،جممةالقرآفالكريـ:اآليةمفك

كالعبرة.،كالمعجزة،كاألمارة،آليةفيالمغةتطمؽعمىالعبلمةافإذ
.(ِ)ىيالعبلمة،كالداللةالدالةعمىكماؿقدرةاهللاآلية اصطبلحان:

قرآف،متصؿبعضياببعضإلىانقطاعيا،طكيمة"اآليةىيطائفةمفال:كقاؿالجرجاني
.(ّ)كانتأـقصيرة"

مابعد أفاآلية:الباحث يرلتبيفمعنىاآلية كاألمارة: كالعظة،،ىيالعبلمة، كالعبرة،
كيبينيالخمقو،دليبلنعمىقدرتو،كعظمتو،كحكمتوفيالككف،،ييسكقيااهللػفالتػػة،كالبراىيػػكالحج

                                                 

 .ِّلكجيز،مجمدالمغةالعربية،صالمعجـاانظر:(ُ)
 .بتصرؼََُ،صُ:فتحالقدير،ج(انظرِ)
 .ُْ(التعريفات،صّ)



-ْٖ- 
 

.نزؿ،كاإلذعافلوكحدهأكالتصديؽبما،مافبويلئل

ُف احَلؼُّ ]:قاؿتعالى* ْؿ َأكَّ َ ََلُ ؾت:[ ... ٠َمـُِرهيِْؿ َآَيوٖمِـَو ِْم أ٪ََموِق َوِْم َأْكُػِسِفْؿ َٙمتَّك َيتََب٦مَّ .{55}فصِّ

كتظيراآليةعً آياتاهللالتيستتكشؼفيالمستقبؿ، القرآفالكريـظـ لفظلقداستخدـ
المضارعمداقترانوبالسيف،فيإشارةإلىأفآياتاهللالدالةعمىعظمتو،كقدرتو،كحكمتو،في
كنجكـ، كجباؿ، كسحاب، مفمطر، كأشكاليا، مفمخمكقاتعمىاختبلفيا فيو آفاؽالككفبما

اإلنسانيةالنَّفسكشمس،كقمر،كليؿكنيار،كماءكأنياركبحار،ككؿمخمكقاتاهلل،ككذلؾمافي
بماأكدعواهللفييامفبدائدخمقوكعظمةالتركيب،فقدجاءاليكـالذمأطمعنااهللفيوعمىبعض

اإلنسانية،ابتداءالنَّفسىذهاآلياتالباىراتالمعجزات،التيتعتبرمفعجائب،كبدائد،مكنكنات
 كأعضائو، بأجيزتو انتياء كعمميا، ككظائفيا، كتركيبيا، يتبيفبالخمية أف إلى إشارة في كذلؾ

ىكالحؽ،كمفعندالحؽعظـشأنو،كتعالتاإلنسافأفماجاءبواهللعمىيدخيرالخمؽ
قدرتوكعظمتو،فالكقائدكاالكتشافاتالعمميةالتييسرىااهلللئلنساف؛ليكتشفياكيتكصؿإليياعف

لتعمـ،ىكحؽكاتباعوحؽ،فيكمنزؿمفطريؽالعمـفيإشارةإلىأفىذاالديفىكديفالعمـكا
.(ُ)عنداهلل،مشتمؿعمىنظاـالدنيااألصمح،كمعرفةحقائؽاآلخرةاألبقى

دليبلن أففييا السابقة النبينستنتجمفاآلية بو جاء ىكالحؽالمبيفعمىأفما ،
ىكماجاءبوالنبيالظاىر،كىذاالدليؿباإلضافةإلىاألدلةاألخرلالتيتدلؾعمىصدؽ

البشرية،إلظيارعظمتوكقدرتواإلليية.النَّفسكشؼكانجبلءآياتاآلفاؽ،كآيات
،كمابثمفدابة،قاؿتعالى:النَّفس*كفيمكضدآخرفيإشارةلبيافآياتاهللفياألرضك

ََيوٍت ٭مِْؾُؿْمِمـ٦ِمَ  َٔ ََمَواِت َوإَْرِض  ٍي َآَيوٌت ٭مَِؼْقمٍ َوِْم َٚم *  ]إِنَّ ِْم ا٭مسَّ ـْ َدإمَّ ٌُّ ِم       [ُيق٫مِـُقنَ  ْؾِؼُؽْؿ َوَمو َيُب

 .{5-5 }اجلاثقة:

كاتساعيا، األرضكتذليميا بداع كا  كحفظيا، كرفعيا، السماكات صند إلى اآليات تشير
ا،كتفكرفيتسخيرىمامبرىاف،كحجةلممصدقيف،كىدايةإلىالخبلؽالعميـ،فمفنظرفيإتقاني

كتد كطكعيما، إلىمفأنشأىما، ذلؾرككنان زاده ٍي َآَيوٌت ٭مَِؼْقٍم ]بيرىما ـْ َدإمَّ ٌُّ ِم َوِْم َٚمْؾِؼُؽْؿ َوَمو َيُب

.{5 }اجلاثقة: [ُيق٫مِـُقنَ 
لىأيفصرنا؟كلماذافيضمنا؟كحيفيتذكرأكلكا فإذاأبصرناالعبرةفيخمقنا،كيؼكنا؟كا 

كابمايدبعمىاألرضيستيقنكابقدرةالذمأعطىكؿشيءاأللبابكـأكجداهللتعالىمفالد
                                                 

محمكدحجازم،محمدأ.د.،كالتفسيرالكاضح،ُٓ،صِٓيعةكالمنيج،جدةكالشرالتفسيرالمنيرفيالعقي(ُ)
َُّ،َُِ،صُٗجتأليؼالشيخطنطاكمجكىرم،ىرفيتفسيرالقرآفالكريـ،،كالجكإص،ّـ

 .بتصرؼ
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ًَ َهَذا َٕمو٢مًَِل ٠ُمبَْحوَكَؽ ]خمقو،ثـىدل،كينزىكفالعظيـالذمبرأ،كذرأ،كأنشأ،كفرؽ ـَو َمو َٚمَؾْؼ َرٕمَّ

.(ُ) {212}آل عؿران: [ا٭مـَّور٪َمِؼـَو ٤َمَذاَب 
فيآياتاهللفيالسماكاتكاألرض،فياآلياتدعكةلمتفكر،كالتدبر،كاالعتبار،كالنظر

كفيخمقكـأيياالناس،كفيمابثفيالسماكاتكاألرضمفدابة،كذلؾآيات،كدالالتعمىعظـ
العظيـكقدرتو.

ٍي َوُهَق ٤َمَٜم ]*كفيمكضدآخر،قاؿتعالى: ـْ َدإمَّ ٌَّ ٪مِقِفََم ِم ََمَواِت َوإَْرِض َوَمو َٕم ـْ َآَيوٖمِِف َٚمْؾُؼ ا٭مسَّ  َوِم

ِعِفْؿ إَِذا َيَشوُء ٫َمِديرٌ  ورى: [َيْ .{11}الشُّ

كماخمؽالسماكاتكاألرض،كسمطانو،كقدرتو،تدلؿاآليةعمىأفمفدالئؿعظمتو،
كخمؽ فيي، نشر مما مف كجف،إا أشكاليـ،نس، اختبلؼ عمى المخمكقات كألكانيـ،كسائر

اهلل،إفكطبائعيـ، آيات مف ذلؾ عف قدير شأنو جؿ كىك الخمؽ جمد مى القيامة لمحشريـك
.(ِ)كالمحاسبة

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ٭مِتَْسُؽـُقا إ٭ِمَْقَفو َوَ٘مَعَؾ َٕمْقـَُؽْؿ ]قاؿتعالى:*كفيآيةأخرل، ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭َمُؽْؿ ِم َوِم

ُرونَ  ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ ًي إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ًة َوَرَْحَ و::}[ َمَقدَّ . {12الرُّ

مفجنسكـكالجزاءأفخمؽاهللألجمكـ،تشيراآليةإلىأفمفآياتاهللالدالةعمىالبعث،
بيازكاجاىأ إلييا،تألفكا بيا،كتميمكا المؤانسة،كتطمئنكا أفالمخالفةمف،فالمجانسةمفدكاـ كما

ال،أسبابالتنافر ما بيفالزكجيفمفالتراحـ بيفذكماألرحاـفاإلنسافيجد كليسذلؾ،يجده
قدتنتفيكتبقىالرحمة،،لمجردالشيكة مفاهللجؿكعبلبرغـفإنيا نوقداليككفبينيـأألنيا
كشارات،كعبلمات،،ذكرمفىذهاألمكرآياتفكؿماإكالرابطة،سابؽمعرفة، كدالالتلقـك

.(ّ)يتفكركففيىذاالخمؽالعظيـ

كالبرىافعمىعظمةكالدليؿ،كالتأمؿفيىذهاآلياتالتيفيياالحجة،التدبركبعدالتفكر
العممية،اهلل، كفيظؿالتقدـالعمميالتكنكلكجيفيكقتأكصمناخصكصاىكنحففيظؿالثكرة

فاطمعناعمىأمكرلـتكفمعركفةمفقبؿ،كأسرارىا،كمكنكناتيا،اإلنسانية،النَّفسالعمـإلىخبايا
بمقدف الذمسيكلد،كأصبح المكلكد اإلنسافأفيحدد مفشكمور كشفرتو،كطبيعتو،ككذلؾجزء

كمبلحظتياعبرأجيزةتكصؿاإلنسافمفأطكاريمكفمتابعتيا،يفكمايطرأعمىالجنالكراثية،

                                                 

 .ُِّٕ،صٔـ(فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ُ)
 .بتصرؼِٕ،ُٕص،ِٓلشريعةكالمنيج،ج(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكاِ)
 .َُِص،ْؼمفعيكفالتفاسير،ـ:المقتط(انظرّ)
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رفةككذلؾمعاالنقساماتالتيتتـلمخبليا،كأطكار،كعبرىذهاألجيزةيتتبدأكضاع،الختراعيا،
كقدرتوفي،كآياتدالةعمىعظـالعظيـكعجائب،،كمايحممومفأسرار،مابالجنيفمفعيكب

تجعؿاإلنسافيقؼعاجزانأماـآياتاهلل،كعظمتو،كقدرتو.كغيرىا،ىذهاألمكرىذاالككف،

مفحينماطمبمنيـأفيأتكابآيةئةعاـكنيؼ،اقبؿألؼكأربعمالعربلقدأعجزالقرآف
كفصاحتو،،عجازىذاالقرآفإفيإشارةإلىكالمقاؿ،كالببلغة،،كىـأىؿالفصاحة،مثؿىذاالقرآف

كانحسرتمعارؼالكثير،كبعدأفاضمحمت،اليكـإلعجازفافحقيقةاكتركيبو،،كنظموكببلغتو،
مفالمسمميفكأصبحكثيرككذلؾدخكؿغيرالعربفياإلسبلـ،،مفالعرببعمكـالمغةالعربية

فيالكقتكيكادالكثيرمنيـاليميزبيفقكاعدالمغةالعربيةكأصكليا،يمحنكففيالمغةالعربية،
كمايحيطبومفالعكالـأفكعمكـاإلنساف،كالطبيعة،نفسوتراهعمىدرجةعاليةمفعمكـالككف،
،باألمسلمعربأىؿالفصاحةزإلعجاإذاكافشعاراىذااألمريكصمناإلىحقيقةعمميةفحكاىا:

إضافةإلىالشعارالسابؽ:،معالـاليكـلهفشعارإفأفيأتكابسكرةمفمثؿالقرآف،كالمغة،،كالببلغة
كخباياه، أسراره بعض تكشفت الذم اهلل خمؽ الذيفكآياتو،كعجائبو،ىذا خمؽ ماذا فأركني

مفدكنو.
اآليةىياإلشارة، العظيـ،كالحجة،كالبرىاف،كالدليؿ،عبلمة،كالحقان كقدرتوعمىعظـ

قاؿ،كحكمتو مف سبحاف ونَ ]: السمد،{12}الذاريات:[ َوِْم َأْكُػِسُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمبْٯِمُ مفخمؽ ،سبحاف
سبحافمفخمؽالعقؿالذمىكأعظـماخمقوكالحكاس،كاألعضاءجميعان،كاألفئدة،كاألبصار،
كراحتو،،عتونفكم،افمفسخرلسيدالككفكؿماعمىكجوىذهاألرضلخدمتوسبح،فياإلنساف

تعالى اإلشراؾبو،فيمقابؿعبادتو الغنيعفعباده،،كعدـ اهللمفكىك فيعبادة كذلؾلما
حساف،كبر،كعدؿ،كطمأنينة،كأماف،كأمف،كخير،،مصمحة لئلكا  الدنيا،نكسعادة في ساف
.كاآلخرة

ىا٭مَّ ]سبحاف َر ٪َمَفَدى*  ِذي َٚمَؾَؼ ٪َمَسقَّ سبحافاهللالعظيـتعالى،  {5-1 }األعذ:[ َوا٭مَِّذي ٫َمدَّ
ه.ءكتقدستأسمااسمو،

 :كىي ،الخصائص األخركية :القسـ الثاني
 :المكت أكالن:
إلىأفيشاءاهلل الحياة فييا التييكتباهلللو المحظة العمرالزمنيلئلنسافمنذ ،يبدأ
تىاف،كنقيضياالحياةضد:ةن ػالمكت لغفإذافػػػل،كتػػػػاةبالمػػػذهالحيػػنتييىلت كالمىكى الميكاتُّك،كالمىٍكتي
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:الذمماتػػؿ:مػػػ،كقيضدالحياةالمىٍكتي ،كالمىًيتي كمىٍيته أصمومىٍيًكته مكتان،كمىيّْته يمكتي اتى
(ُ).

،أكىك(ّ)،كعرفوآخركفبأنو:ىكعدـالحياة(ِ)صفةكجكديةتضادالحياةالمكت اصطبلحان:
.(ْ)مفارقةالركحلمجسد

كلقدتحدثالقرآفالكريـفيالعديدمفآياتوعفالمكت:

.{55}األكبقاء:[ ... ٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت ]قاؿتعالى:*

الثعالبيفيتفس نقؿ اآلية ليذه رأيتعاق:قكؿالحسفالبصرم"يره قطإالكجدتوما بلن
،كيكرثالتكاني،عفالعمؿؿيسّْكىكاعمـأفطكؿاألمؿيي:ثـقاؿجمو،أحذرانمفالمكتحزينانمف

طالبكىذاأمرقدشكىدبالعياففبليحتاجإلىبيافكاليي،كيميؿإلىاليكل،كيخمدإلىاألرض
.(ٓ)"كالحثعمىالمسابقة،ادرةكيحمؿعمىالمب،صاحبوبالبرىافكماأفقصرهيبعثعمىالعمؿ

الكجكد كيبقىمفشيءإالىكميت،بؿما،نومامفنفسأاقتضتسنةاهللفيىذا
ىذهسنةاهللفيالخمؽ.،كجوربؾذكالجبلؿكاإلكراـ

ُْؿ َمقُِّتقنَ ]:قاؿتعالى* ًٌ َوإِّنَّ مر:[ إِكََّؽ َمقِّ .{52}الزُّ

كلمناسجميعانفإنيـ،كالمؤمنكفبو،كلممكذبيفبو،نبيمأفاآليةخطابلمذكرالطبر
شارةأفكؿإنسافنيايتوا،أمفياآليةدليؿه،(ٔ)كميـميتكف كليس،لمكتفيىذهالحياةالدنياكا 

إِكََّؽ ]:قائبلنلوكىكنبينا،أدؿعمىذلؾمفخطاباهللألحبالبشرعمىكجواألرضهلل

 ًٌ سبحافاهللالعظيـ.يرالخمؽبالمكت،سبحافمفق[ َمقِّ

ًَ ِمـُْف ََتِقُد ]:قاؿتعالى* .{21}ق:[ َوَ٘موَءْت ٠َمْؽَرُة اَٛمْقِت ٕمِوحَلؼِّ َذ٭مَِؽ َمو ٬ُمـْ

،أمحالتوعندالنزع"كسكرة المكتكحضرت"،أمأتت":"جاءت"البقاعيأفمعنىقاؿ
كالسكراف،كغمرتو،كشدتو، الميتبيا يعي،يصير أحكالو،كال بيا عفكأقكالوكأفعالو،تخرج

                                                 

لمعبلمةمحمدمرتضىالزبيدم،اجالعركسمفجكاىرالقامكس،،كتُْٕ،صُْلسافالعرب،ـانظر:(ُ)
 .ُٓٔص،كالمنجد،ْٕٗ،صٗج

 .ْ،صِٗعظيـكالسبدالمثاني،ج(ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالِ)
 .ّْٕ،صٓ،جـميـإلىمزاياالقرآفالكريإرشادالعقؿالس(ّ)
 .ُٔف،الشيخحسنيفمحمدمخمكؼ،ص(صفكةالبيافلمعانيالقرآْ)
 .ّٕٓ،صِاىرالحساففيتفسيرالقرآف،ج(الجكٓ)
 .َُٕٕ،صٗجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ:(انظرٔ)
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،قانكفاالعتداؿ السكرةمجيئان أماألمرالثابتالذميطابقوالكاقد،بالحؽ"انمتمبسكجاءتىذه "
منو، االحتراس في حيمة الحكاسفبل بطبلف فتنة،مف مف البرزخ أحكاؿ عف الغطاء ككشؼ

"ذلؾسافالحاؿإفلـيكفبمسافالمقاؿ"كقيؿلمميتبمسعةالحاؿ،كأ،كضيؽالمجاؿالسؤاؿ،
"أماألمرالذم،ماعدادلوبغايةالجد"حداإلكاأمىذااألمرالعظيـالعاليالرتبةالذميحؽلكؿ

منوكطبعان،ة،مَّجب"كنت" كانتنفرتو ،كلما كقكعو مف الصحةبكىربو في،حفظ األدكاء كدكاء
،كتنفر،أمتميؿ"منو تحيد":ارإلىذلؾبتقديـالجارفقاؿفأش،منوالإالغايةكافكأنوالينفر

.(ُ)"كتيرب،غرككت
فنيايةىذهالحياةىيقبضىذهإفالركح،فخإذاكانتالحياةلمنفساإلنسانيةىيبدايةن

.كىكعالـالبرزخ،خرآلينتقؿاإلنسافإلىعالـالركحمفالجسد،

أتتحدثعفالمكتككىناؾالعديدمفاآلياتالتي منو الكجكدنوحتميةالبد فيىذا
:كمنيا

ُؽْؿ ُٖمْرَ٘مُعقنَ ]:قاؿتعالى* َؾ ٕمُِؽْؿ ُٗمؿَّ إ٧َِم َرٕمِّ و٬ُمْؿ َمَؾُؽ اَٛمْقِت ا٭مَِّذي ُو٬مِّ . {22}السجدة:[ ٫ُمْؾ َيَتَق٪مَّ

و]:قاؿتعالى* مر:[ ... اهللُ َيتََقٓمَّ إَْكُػَس ِٙم٦َم َمْقِِتَ .{51}الزُّ

.{53}الـساء:[ ... َأْيـَََم َٖمُؽقُكقا ُيْدِر٬ُمُؽُؿ اَٛمْقُت َو٭َمْق ٬ُمـْتُْؿ ِْم ُٕمُروٍج ُمَشقََّدةٍ ]:قاؿتعالى*

ُف ُمََل٫مِقُؽؿْ ]:قاؿتعالى* وَن ِمـُْف ٪َمنِكَّ .{3}اجلؿعة:[ ... ٫ُمْؾ إِنَّ اَٛمْقَت ا٭مَِّذي َٖمِػرُّ

ـْ ٤َمَؾقَْفو ٪َمونٍ ]*قاؿتعالى: محن:[ َوَيْبَؼك َوْ٘مُف َرٕمَِّؽ ُذو اجَلََلِل َواإِل٬ْمَرامِ  * ٬ُمؾُّ َم .{15-15 }الرَّ

.بلؿكاإلكراـخالؽكمبدعاألككافحقانكيبقىكجواهللذكالج

كالنشكر :ثانيان   :البعث ي
برزخيةفيالقبرألجؿمسمىعنداهلل،:البعث تنتييىذهالحياةالبرزخيةيعيشاإلنسافحياةن

نبيفمعنىالبعثلغةكاصطبلحان.أففتعيفسافمفقبره،ببعثاإلن

العربعمىكجييفقاؿاألزىرم:لغة البعث البعثفيكبلـ اإلرساؿحدىماأ: تعالي: :كقكلو
و ٪َموْكُظْر ٬َمْقَػ ٬َمونَ ] ـْ َٕمْعِدِهْؿ ُمق٠َمك ٕمَِآَيوٖمِـَو إ٧َِم ٪مِْر٤َمْقَن َوَمَؾئِِف ٪َمَظَؾُؿقا ِِبَ ـَ  ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو ِم [ ٤َمو٫مَِبُي اُٛمْػِسِدي

،فمعناهىناأرسمنا. {225}األعراف:

                                                 

 .ِٕٓ،ِٔٓ،صٕ،جاآلياتكالسكر(نظـالدررفيتناسبُ)
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.أمأثرتوفثار،بعثتالبعيرفانبعثت:تقكؿ،ثارهبارؾأكقاعدآ:كالبعث

ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ ]:اإلحياءمفاهلللممكتى،كمنوقكلو:يضان أكالبعث  ـْ َٕمْعِد َمْقٖمُِؽْؿ ٭مََعؾَّ  [ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو٬ُمْؿ ِم

البعثأمأحييناكـ،{55ؼرة:}الب .(ُ)،كالبعثيأتيبمعنىالنشرلممكتىليـك

.ىكاإلحياءبعدالمكت،كالذميعنينافيبحثناىذاعفالبعث

.(ِ):ىكإحياءالجسدبإعادةالركحإليوالبعث اصطبلحان 

ال عحقيقةكلقدتحدثاهللجؿشأنوعفىذه مىفيمكاضدعديدةمفكتاباهلل،يحثنا
.الفانيةكعدـالرككفإلىىذهالدنيا،العمؿلآلخرة

ـْ ُكطَْػٍي ُٗمؿَّ مِ ]:ىقاؿتعال* ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ِم  ٪َمنِكَّو َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم
ٌِ ـَ ا٭مبَْع َو ا٭مـَّوُس إِْن ٬ُمـْتُْؿ ِْم َرْيٍى ِم ـْ ٤َمَؾَؼٍي َيو َأهيُّ

َؼيٍ  َؼٍي َو٩َمْٝمِ ُّمَؾَّ ـْ ُمْضَغٍي ُّمَؾَّ ك ُٗمؿَّ ُكْخِرُ٘مُؽْؿ ٢مِْػًَل ُٗمؿَّ  ُٗمؿَّ ِم َ ٭َمُؽْؿ َوُكِؼرُّ ِْم إَْرَٙموِم َمو َكَشوُء إ٧َِم َأَ٘مٍؾ ُمَسؿًّ ٭مِـَُب٦مِّ

ـْ ٕمَ  ـْ ُيَردُّ إ٧َِم َأْرَذِل ا٭مُعُؿِر ٭مَِؽْقََل َيْعَؾَؿ ِم ـْ ُيتََقٓمَّ َوِمـُْؽْؿ َم ٬ُمْؿ َوِمـُْؽْؿ َم ًئو َوَٖمَرى إَْرَض ْعِد ٤ِمْؾٍؿ ١َمقْ ٭مَِتْبُؾُغقا َأ١ُمدَّ

 ٍٍ ـْ ٬ُمؾِّ َزْوٍج َِبِق ًْ ِم ًْ َوَأْكَبَت ْت َوَرَٕم .{5}احلج:[ َهوِمَدًة ٪َمنَِذا َأْكَز٭ْمـَو ٤َمَؾْقَفو اَٛموَء اْهتَزَّ

كىك،دـآفاهللخمؽأباكـإف،فياآليةنداءلمناسالذيفيشٌككففياإلعادةبعدالمكت
.(ّ)أصؿالبشرمفتراب

 اآلية عمىففي داللة لمحسابالنَّفسأف المكت بعد تبعث مدعا، ىذا لمشؾ،ةكليس
.دـمفترابآكىكخمؽأبينا،فىناؾأعظـمفىذااألمرإكالريب،ف

َّٓ ٬َمـَْػٍس َواِٙمَدٍة إِنَّ اهللَ ٠َمِؿقٌع َٕمِصٝمٌ ]:قاؿتعالى* َٓ َٕمْعثُُؽْؿ إِ .{13}لؼامن:[ َمو َٚمْؾُؼُؽْؿ َو

 يبيفالقرطبيفيتفسيره اآلية جميعانليذه ابتداءخمقكـ كما،الكخمؽنفسكاحدةإإنما
القيامةإالكبعثنفسكاحدة .(ْ)بعثكـيـك

فأمرهإفالذمبدأالخمؽاليصعبعميوشيءفإفياآليةإشارةإلىعظمةاهلل،كقدرتو،ف
.بعثبعدالمكتتيالنَّفسإلىأفإشارةيضانكفيياأإذاأرادشيئانأفيقكؿلوكففيككف،

البعث، إلىيكـ إفييٍنًظره إلىالبعثطمبإبميسمفربو، كفيمكضدآخرفيإشارة
.{25}األعراف:[ ٫َموَل َأْكظِْرِن إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعثُقنَ ]فقاؿاهللفيشأنوعمىلسانو:

                                                 

 .َِٔ،صُاجالعركسمفجكاىرالقامكس،ـ،كتّّٓ،صِ(تيذيبالمغة،جُ)
 .ُٔنىالقرآف،صاصفكةالبيافلمع(ِ)
 .ٔ،صٔ(انظر:الجامدألحكاـالقرآف،ـّ)
 .ِٓ،صٕ،ـالمرجدالسابؽ(ْ)
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كالتمتني،جميأفيئكأنس،جمنيأك،أمأخرني:نظرنيأ:قاؿإبميسلربو"قاؿالطبرم:
يبعثالخمؽ .(ُ)"إلىيـك

لمحسابكالجزاء القيامةمفقبكرىـ إليأفالناسسيبعثكفيكـ إشارة كىناؾ،ففياآلية
:منيا،العديدمفاآلياتالتيذكرىااهللفيىذاالشأف

اهللجيرة،فأخذتيـالصاعقة)ماتكا(،حينماطمبجمدمفبنيإسرائيؿمفمكسىرؤية
ثـبعثيـاهلل،فقاؿتعالىفيشأنيـ:

ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ ] * ـْ َٕمْعِد َمْقٖمُِؽْؿ ٭َمَعؾَّ .{55}البؼرة:[ ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو٬ُمْؿ ِم

كقاؿتعالىفيشأفعيسى جاءتأموبوتحممو: ََلُم ٤َم٥َمَّ َيْقَم ُو٭مِْدُت ]حينما َوا٭مسَّ

ٌُ َٙمقًّوَوَيْقَم أَ  . {55}مريم: [ُمقُت َوَيْقَم ُإْٔمَع

يرل المكت فحيف كالبعث، كالعقاب بالجزاء ككذبكا كفركا الذيف شأف في تعالى كقاؿ
،حينيايقكؿالكافر:الجنَّة،كمقعدهمفالنَّاراإلنسافمقعدهمف

َو ٬َمؾَِؿٌي ُهَق ٫َموئُِؾَفو ٭َمعَ *  َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَدُهُؿ اٛمَْقُت ٫َموَل َربِّ اْرِ٘مُعقنِ ]* ًُ ٬َمَلَّ إِّنَّ و ٪مِقََم َٖمَر٬ْم وحِلً َِ ٥مِّ َأ٤ْمَؿُؾ 

ـْ َوَرائِِفْؿ َٕمْرَزٌخ إ٧َِم َيْقِم ُيْبَعثُقنَ  .{222-11 }ادممـون:[ َوِم

قاؿتعالىفيشأفيكنسأما التقموالحكتفسبحاهلل، حينما ـَ : ُف ٬َموَن ِم َٓ َأكَّ ]٪َمَؾْق

ٌَ ِْم َٕمْطـِِف إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقنَ  *  اْٛمَُسبِِّح٦مَ  ػات: [٭َمَؾبِ .{255-255 }الصَّ

وَن ]:فيشأفاألصناـالتييعبدىاالمشرككفقاؿتعالىك َأْمَقاٌت ٩َمْٝمُ َأْٙمَقوٍء َوَمو َيْشُعُروَن َأيَّ

.{12}الـحل: [ُيْبَعُثقنَ 

تدلؿىذهاآلياتعمىحقيقةالبعثلئلنسافبعدالمكت.

 نشكر:ال

،فالنشكرىكالحياةبعدالمكتإإذاكافالمكتىكنيايةالحياةف ليقؼاإلنساففييـك
.أـشران،عماعمؿإفكافخيرانلجازماـاهلللييأالحساب

ناًشر:النشكر لغةن  فيك ، أحياه : الميتى فىنىشىر كأنشره، كنيشيران نىٍشرىان، اهللالميتيىٍنشيري نىشىرى ،يقاؿي
أمعاشبعدالمكت،كبابودخؿ.

                                                 

 .ّْٓٓ،صٓجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ُ)
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تعالى: قاؿ كما بعثيـ، أم اهلل، نىشىرىىـ الزجاج: كقاؿ أحياىـ، أم المكتى، اهلل كأنشر
كأرضالمنشر،[َوإ٭َِمْقِف ا٭مـُُّشقرُ ] الحياة، : كالنٍَّشر النُّشيكر، يكـ كمنو أحياه، أم اهلل، كأنشره ،

.(ُ)لمقدسةمفالشاـ،كأىٍنشىراهللالريح:أحياىابعدالمكتأممكضدالنُّشيكر،كىياألرضا

.(ِ)عرفواإلماـابفعاشكربأنواإلحياءبعدالمكت:صطبلحان النشكر ا

اإلحياءبعدالمكت:أفالنُّشيكركيرل الباحث لمكقكؼلمحسابأماـاهللتبارؾكتعالىيـك
القيامة.

ٍء َٚمَؾَؼفُ *  َسوُن َمو َأ٬ْمَػَرهُ ٫ُمتَِؾ اإِلكْ ]:قاؿتعالي* ـْ َأيِّ ََشْ َرهُ *  ِم ـْ ُكْطَػٍي َٚمَؾَؼُف ٪َمَؼدَّ هُ *  ِم َ بِقَؾ َيْسَّ *  ُٗمؿَّ ا٭مسَّ

هُ  هُ *  ُٗمؿَّ َأَموَٖمُف ٪َمَل٫ْمَٞمَ {11-25}عبس:[ ُٗمؿَّ إَِذا ١َموَء َأْك٨َمَ جاء، بمعنىبعثاإلنساففيالقبرإذا أم
.(ّ)كقتو

اآلي يبعثفيالقبرفيذه معمكـ تدلؿعمىأفاإلنسافسيأتييكـ ممحاسبةعفالذملة
.أـشران،عمؿفيدنياهخيران

ًٍ ٪َمَلْٙمَقْقـَو ٕمِِف إَْرَض َٕمْعَد مَ ]:قاؿتعالى* َيوَح ٪َمُتثُِٝم ٠َمَحوًٕمو ٪َمُسْؼـَوُه إ٧َِم َٕمَؾٍد َمقِّ ْقِِتَو َواهللُ ا٭مَِّذي َأْر٠َمَؾ ا٭مرِّ

.{1}فاصر:[ ـُُّشقرُ ٬َمَذ٭مَِؽ ا٭م

فدليـ،ىذهاآليةاحتجاجعمىالكفرةفيإنكارالبعثمفالقبكر:طيةفيتفسيرهقاؿابفع
النبتفيوىكالذم"البمد الميتكىكسكاءمدإحياءالمكتىك"،تعالىعمىالمثاؿالذميعاينكنو

كالنشكرمصدرنشرحياتو،فتمؾتنبأفإذاأصابوالماءمفالسحاباخضرف،قداغبرمفالقحط
.(ْ)يالميتإذاحي

،مرقندميبيففيتفسيرهليذهاآليةأفاهللالذميرسؿالرياحترفدالسحابسأماأبكالميثال
ذاكمثؿالنشكرأمى،مثؿىذاميتفتحيابواألرضبعدييبسيا،الفيسكقواهللإلىالبمد،فيييجو
تحيكف .(ٓ)القيامةبعدالمكتيـك

                                                 

 .ّّٓيبكربفعبدالقادرالرازم،ص،كمختارالصحاح،اإلماـمحمدبفأبِٔٓ،صُْالعرب،ـ(لسافُ)
 .ِِّص،ُٖ،جَُركالتنكير،ـ(التحريِ)
،جّ)  .ْْٖ،صّ(بحرالعمـك
،ْعطيةاألندلسي،جمحمدعبدالحؽبفغالببفيبلئلماـأ(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ْ)

 .ُّْ،َّْص
،جٓ)  .ُٖ،صّ(انظر:بحرالعمـك
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و ٬َمَذ٭مَِؽ ا٭مـُُّشقرُ ]فيقكلوتعالى:قتادةقاؿ "أحيااهللقاؿ:[٪َمَلْٙمَقْقـَو ٕمِِف إَْرَض َٕمْعَد َمْقِِتَ
القيامة"،ىذهاألرضالميتةبيذاالماء  .(ُ)كذلؾيبعثالناسيـك

مثؿهفي اآلية فتحيا، المكتبماءيساؽليا فكذلؾالخمؽيحيكففيإحياءاألرضبعد
القيامةبماءينزؿمفالسماء  ،فتنبتاألجساـمفذلؾالماءكماينبتالزرع.يـك

:منيا،كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفالنشكر

قاؿتعالى* ـْ ِرْز٫مِِف وَ ]: ًٓ ٪َموْمُشقا ِْم َمـَو٬مِبَِفو َو٬ُمُؾقا ِم  [إ٭َِمْقِف ا٭مـُُّشقرُ ُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ إَْرَض َذ٭ُمق

.{25}ادؾك:

ُؾُؼقَن ١َمْقًئو َوُهْؿ ]:فيشأفالكفارالذيفاتخذكااألصناـآليةقاؿتعالى* َٓ ََيْ ًي  ـْ ُدوكِِف َآَِلَ ُذوا ِم َ َواَتَّ

َٓ َٙمقَ  َٓ َيْؿؾُِؽقَن َمْقًٖمو َو َٓ َكْػًعو َو ا َو َْكُػِسِفْؿ َْضًّ ِٕ َٓ َيْؿؾُِؽقَن  َؾُؼقَن َو َٓ ُكُشقًراَُيْ .{5}الػرقان: [وًة َو

َو٭َمَؼْد َأَٖمْقا ٤َمَٜم ا٭مَؼْرَيِي ا٭مَّتِل ُأْمطَِرْت ]:فيشأفكفارمكةكىـيمركفعمىقرلقكـلكطقاؿتعالى*

َٓ َيْرُ٘مقَن ُكُشقًرا ْقِء َأ٪َمَؾْؿ َيُؽقُكقا َيَرْوَّنَو َٕمْؾ ٬َموُكقا   .{52}الػرقان:[ َمَطَر ا٭مسَّ

                                                 

 .ِْٓ،صٗ،لئلماـجبلؿالديفالسيكطي،جالمأثكرب(الدرالمنثكرفيالتفسيرُ)
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 كؿالفصؿ األ 
 كالقدرة اإلليية في خمقياالبشرية  الن فسصفات كأنكاع 

 

كيشتمؿعمىثبلثةمباحث:


 البشرية في القرآف الكريـ. الن فس صفاتالمبحث األكؿ: 
 .في القرآف الكريـ البشرية الن فس أنكاعالمبحث الثاني: 
 .البشرية الن فسالقدرة اإلليية في خمؽ المبحث الثالث: 
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 األكؿالمبحث 

 البشرية في القرآف الكريـ الن فس صفات


:افكفيومطمب


 .الصفات اإليجابية: المطم  األكؿ
 .الصفات السمبيةالمطم  الثاني: 
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 المبحث األكؿ
 البشرية في القرآف الكريـ الن فس صفات



فسالنَّالبشريةالتيتجمدبيفجانبيفمتناقضيف؛آيةمفآياتاهلل،فيذهالنَّفسصفات
إلىأفتنتصرإرادةمفاإلرادتيفعمىاألخرل،قاؿتعالى:،فيصراعدائـبيفىذيفالجانبيف

ـِ ] و ٬َمُػقًرا]،كقاؿأيضان: {22}البؾد:[ َوَهَدْيـَوُه ا٭مـَّْجَدْي و ١َمو٬مًِرا َوإِمَّ بِقَؾ إِمَّ و َهَدْيـَوُه ا٭مسَّ . {5}اإلكسان:[ إِكَّ

أف منيااإلنسانيةمنياالنَّفسفكما الكاذب، كمنيا الصادؽ، منيا الكافر، المؤمفكمنيا
الظالـ،كغيرىا العادؿكمنيا الغادرالخائف،منيا الكفٌيبالعيدكمنيا الخائف،منيا األميفكمنيا

ببيافكتقسيـىذهالصفاتدكفالخكضلذا سيقـك الباحث ،النَّفسمفالصفاتالمتناقضةفيىذه
مكتفيانبالصفةكالدليؿعمييا!!!فيحيثياتىذهالصفات

 المطم  األكؿ: الصفات اإليجابية:
:أىمياكسيذكر الباحث،ىذهالصفاتكثيرةكمتعددة

 اإليماف: -ُ

ىذهالصفةفيالعديدالحديثعفالبشرية،كلقدكردالنَّفساإليمافباهللصفةمفصفات
مفاآلياتفيكتاباهللمنيا:

ـَ ]كأتباعو:ياؿالنب*قاؿتعالىمبينانح ـَ ٕمِوهللِ  ا٭مّر٠مقلَآَم ِف َواُٛمْمِمـُقَن ٬ُمؾٌّ َآَم ـْ َرٕمِّ ٕمََِم ُأْكِزَل إ٭َِمقِْف ِم

ـْ ُر٠ُمؾِِف َو٫َمو٭ُمقا ٠َمِؿْعـَو َوَأ٢َمْعـَو ٩ُمْػَراَكَؽ رَ  ُق َٕم٦ْمَ َأَٙمٍد ِم َٓ ُكَػرِّ َؽتِِف َو٬ُمُتبِِف َوُر٠ُمؾِِف 
ـَو َوإ٭َِمْقَؽ اٛمَ َوَمََلئِ  [ِصٝمُ ٕمَّ

. {135}البؼرة:

كفيمكضدآخريبيفاهللجزاءمفآمفكعمؿصالحان:

ا]*قاؿتعالى: ـْ َأْمِرَكو ُيْْسً و ٪َمَؾُف َ٘مَزاًء احُلْسـَك َو٠َمـَُؼقُل ٭َمُف ِم وحِلً َِ ـَ َو٤َمِؿَؾ  ـْ َآَم و َم . {33}الؽفف:[ َوَأمَّ

كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذهالصفة.

 الصدؽ: -ِ

مفصفات كصفة الحديثالنَّفسالصدؽسمة كرد كلقد فيعفالبشرية، الصفة ىذه
العديدمفاآلياتفيكتاباهللمنيا:
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 إدريس مادحان تعالى قاؿ * يًؼو َكبِقًّو]: دِّ
ِِ ُف ٬َموَن  ، {55}مريم:[ َواْذ٬ُمْر ِْم ا٭مؽَِتوِب إِْدِريَس إِكَّ

.(ُ)صديقان،أممكصكؼبالصدؽكالتصديؽبآياتاهللبأنوإدريسلقدكصؼاهلل

القيامة،كماأعداهللليـ: كفيآياتأخرلبيفاهللجزاءالصادقيفيـك

ـَ ٪مِ ]*قاؿتعالى: تَِفو إَّْنَوُر َٚمو٭مِِدي ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َ٘مـَّوٌت ََتْ ْد٫ُمُفْؿ ََلُ
ِِ وِد٫م٦َِم  قَفو ٫َموَل اهللُ َهَذا َيْقُم َيـَْػُع ا٭مصَّ

قا ٤َمـُْف َذ٭مَِؽ ا٭مَػْقُز ا٭مَعظِقؿُ  َُ إِنَّ اٛمُْسؾِِؿ٦َم َواُٛمْسؾََِمِت ]،كقاؿأيضان: {221}ادائدة:[ َإَٔمًدا َرِِضَ اهللُ ٤َمـُْفْؿ َوَر

ـَ وَ  وٕمِِري وِد٫َموِت َوا٭مصَّ وِد٫م٦َِم َوا٭مصَّ وٕمَِراِت َواخَلو١ِمِع٦َم َواُٛمْمِمـ٦َِم َواُٛمْمِمـَوِت َوا٭مَؼوكِت٦َِم َوا٭مَؼوكَِتوِت َوا٭مصَّ ا٭مصَّ

وئََِمِت َواحَلو٪مِظ٦َِم ٪ُمُروَ٘مُفْؿ َواحَلو٪مَِظوِت  ِؿ٦َم َوا٭مصَّ
وئِ ٫َموِت َوا٭مصَّ ٫م٦َِم َواُٛمَتَصدِّ ـَ َواخَلو١ِمَعوِت َواُٛمَتَصدِّ ا٬مِِري  َوا٭مذَّ

ْؿ َمْغِػَرًة َوَأْ٘مًرا ٤َمظِقًَم  ا٬مَِراِت َأ٤َمدَّ اهللُ ََلُ . {55األحزاب:} [اهللَ ٬َمثًِٝما َوا٭مذَّ

يسمىالصادؽاألميف.كلقدكاف
 األمانة: -ّ

بالرضامفالبشريةكترتقيبياكتحكطياالنَّفسمفالصفاتالساميةالمحمكدةالتيتجمّْؿ
مفكثيرةمكاطفبالتقديركاالحتراـبيفالناس،كلقيمةىذهالصفةجاءتاآلياتمبينةليافياهللك

منيا:كتاباهلل

ََموَكوِِتِْؿ َو٤َمْفِدِهْؿ َرا٤ُمقنَ ]فيشأفالمؤمنيف:تعالىؿ*قا ِٕ ـَ ُهْؿ  . {3}ادممـون: [َوا٭مَِّذي

ىذهاآليةتظيرحقيقةالمؤمنيفالذيفمفصفاتيـحفظماائتمنكاعميو،كذلؾألفالرَّعي
م كنحكىا كالعقكد حافظكفكراعكفلمعيكد ككذلؾىـ لؤلمانة، الحفظكالرعاية اهللىك عاىدكا ما

.(ِ)كالناسعميو

كلقدحذراهللالمؤمنيفكأمرىـأفاليخكنكااهللكرسكلوكيخكنكاأماناتيـ:

قُكقا اهللَ وَ ]*قاؿتعالى: َٓ ََتُ ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ قُكقا َأَموَكوٖمُِؽْؿ َوَأْكُتْؿ َٖمْعَؾُؿقنَ  ا٭مّر٠مقلَيو َأهيُّ . {15}األكػال:[ َوََتُ

آياتكثيرةتتحدثعفىذهالصفة.كىناؾ
 الرحمة: -ْ

؛البشرية،كالتيتتفاكتمفشخصآلخر"الرحمة"النَّفسمفالصفاتالتيأكدعيااهللفي
.إلىقمكبرقيقةتتألـأللـالناس،كتفرحلفرحيـإلسبلـكثيرانمفالقمكبالقاسيةألجؿذلؾحٌكؿا

                                                 

 .ُِٓ،صُٔج،ٖـ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشرعيةكالمنيج،ُ)
 بتصرؼ.ّْٔحسنيفمخمكؼ،صالشيخالبيافلمعانيالقرآف،صفكة(ِ)
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َّٓ َرَْحًَي ٭مِْؾَعوَٛم٦ِمَ ]رحمةلمعالميف،قاؿتعالى:رسؿبأنوأيكلقدحصراهللدعكةالنبي  [َوَمو َأْر٠َمْؾـَوَك إِ

. {225}األكبقاء:

أكردالطبرمفيتفسيرىذهاآليةعدةآراءمنيا:

.(مؤمنيـككافرىـ)إلىخمقورحمةنأرسمواهللتشيركتدلؿعمىأنو-أ

.(ُ)صكابأفاهللأرسؿنبيورحمةلجميدالعالـكال.اإليمافدكفالكفررسؿإلىأىؿؿأيكقي-ب

 مفيكـ يصدؽعميو ما لكؿ أيرسؿرحمة عميو صمكاتربيكرحمتو اإلنس"عالـ"فنبينا
كالجف،كالطير،كالشجر،كالماء،كالسماء،كاليكاء،كغيرىامفالعكالـ.

كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفصفةالرحمةمنيا:

ْؿ ]:لىفيشأفالنبي*قاؿتعا ًَ ََلُ ـَ اهللِ ٭مِـْ ٍي ِم ،كقاؿأيضانفي {251}آل عؿران: [...٪َمبََِم َرَْحَ
َبُعقُه َرْأ٪َمًي َوَرَْحَيً ... ]:شأفأتباععيسى ـَ اٖمَّ ،كىناؾآيات {15}احلديد:[ ... َوَ٘مَعْؾـَو ِْم ٫ُمُؾقِب ا٭مَِّذي

أخرلتتحدثعفالرحمة.

 العدؿ: -ٓ

كسبلمةالنَّفسإحدلصفاتالعدؿ أمفكأماف، التييترتبعمييا الصفة ىذه البشرية،
فيالعديدمفالمجتمعاتاإلنسانية.كطمأنينة الحديثعنيا فقدكرد الصفة، ألىميةىذه كنظران

اآلياتالكريمةفيكتاباهللمنيا:

ًُ ٕمََِم  َوا٠ْمَتِؼؿْ  ...]كالعدؿ:باالستقامةآمرانالنبي*قاؿتعالى َٓ َٖمتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َو٫ُمْؾ َآَمـْ ٬َمََم ُأِمْرَت َو

٤َْمِدَل َٕمْقـَُؽُؿ  ِٕ ـْ ٬مَِتوٍب َوُأِمْرُت  ورى:[ ...َأْكَزَل اهللُ ِم . {25}الشُّ

باالستقامةكالدعكةإلىاالئتبلؼعمىالممةالحنيفية،كعدـفياآليةأمرمفاهلللمحمد
مةمفأىؿالكتابكالمشركيف،كقيؿيامحمدآمنتبماأنزؿمفالكتبالسابقةاتباعاألىكاءالباط

بالعدؿكماآمفالبعضببعضالكتبككفرببعض،ككذلؾفياآليةأمرمفاهلللمحمديسل
إليوبيف كتحاكمكا تخاصمكا إذا بينيـ فكؿالناسعبيدهللالفرؽبينيـالناسفيالحكـ ،(ِ).

فكافلمحمدكاألمركذلؾ فإنوعاـلجميدالمؤمنيف.كا 


                                                 

 بتصرؼ.ٖٕٔٓ،ٖٕٓٓ،صٕجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ُ)
 .بتصرؼُٕٗٓ،ُٖٕٓ،صّتفسيرالنسفي،اإلماـعبداهللبفأحمدبفمحمكدالنسفي،ـ(ِ)
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كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفةمنيا:
ٌي هَيُْدوَن ٕمِوحَلؼِّ َوٕمِِف َيْعِد٭ُمقنَ ]*قاؿتعالى: ـْ ٫َمْقِم ُمق٠َمك ُأمَّ ،كقاؿتعالىمحذران {251}األعراف:[ َوِم

َّٓ َٖمْعِد٭ُمقا ٪َمَقاِٙمَدًة َأْو ... ]لى:،قاؿتعادمفعدـالقدرةعمىالعدؿبيفالنساءبعدـالتعد ٪َمنِْن ِٚمْػُتْؿ َأ

ًْ َأْيََمُكُؽْؿ  ،كىناؾآياتأخرلكثيرةتتحدثعفىذهالصفة. {5}الـساء: [...َمو َمَؾَؽ

 المحبة: -ٔ
شاراتالتعاضدا البشرية،كالتيتنـعفدالئؿكالنَّفسمفالصفاتالبارزةالتيتتميزبيا

تآلؼ،كلقيمةىذهالصفةفيناؾآياتكثيرةتتحدثعفىذهالصفةمنيا:كالتكاتؼكال
بُِعقِن ُُيْبِْبُؽُؿ اهللُ َوَيْغِػْر ٭مَُؽْؿ ُذُكقَٕمُؽؿْ ]*قاؿتعالى: بُّقَن اهللَ ٪َموٖمَّ

. {52}آل عؿران: [... ٫ُمْؾ إِْن ٬ُمـُْتْؿ َُتِ

يافطريؽببةاهللكذلؾبذكرالشيخأبكزىرةأفىذهاآليةتضدالضكابطالصحيحةلمح
طاعةكطاعتومحبةهللمحبتوف،محبةاهلل،كالتيتتمثؿفيمحبةطاعةاإلنسافلمرسكؿ

عصيافهللألنوينطؽعفاهللقرآنانكسنة،كاالتباعيكجبالمحبةألفالمتبدمطيد،هلل،كعصيانو
اليتأتىإالبتبادؿالمحبةبيفالخالؽكالغايةالقصكلأفيسعداإلنسافبمحبةاهللكرضكانو،كىذا

كالمخمكؽ،كمحبةالخالؽتميؽبذاتو،كمحبةالعبدتميؽبحدكثو،كلقدبيفالشيخعبلماتاالتباع
فينقاط:

أفالمتبعيفأذلةعمىالمؤمنيف.-أ
أفالمتبعيفأعزةعمىالكافريف.-ب
افكالماؿ.كالمسالنَّفسأفالمتبعيفيجاىدكففيسبيؿاهللب-ج
فياهلللكمةالئـ.ىـأفالمتبعيفاليأخذ-د

ـْ ]كلقدفصَّؿاهللاالتباعالذميكجبالمحبةالساميةفيقكلوتعالى: ـَ َآَمـُقا َم و ا٭مَِّذي َ َيو َأهيُّ

ـْ ِديـِِف ٪َمَسْقَف َيلِِْت اهللُ ٕمَِؼْقٍم ُُيِبُُّفْؿ َوُُيِبُّقَكُف َأذ٭ِمَّ  ـَ ُُيَوِهُدوَن ِْم َيْرَٖمدَّ ِمـُْؽْؿ ٤َم  ٤َمَٜم ا٭مَؽو٪مِِري
ةٍ ٍي ٤َمَٜم اُٛمْمِمـ٦َِم َأ٤ِمزَّ

ـْ َيَشوُء َواهللُ َوا٠ِمٌع ٤َمؾِقؿٌ  ئٍِؿ َذ٭مَِؽ ٪َمْضُؾ اهللِ ُيْمٖمِقِف َم َٓ َٓ ََيَو٪ُمقَن ٭َمْقَمَي  . (ُ) {55}ادائدة:[ ٠َمبِقِؾ اهللِ َو

كىناؾمكاضدكثيرةتتحدثعفىذهالصفةمنيا:
تع قاؿ * الدنيا: ىذه في اهللفأحسنكا أحبكا الذيف لممحسنيف محبتو مبينان إِنَّ اهللَ ُُيِىُّ  ...]الى

ـَ إَْمِر ٭َمَعـِتُّْؿ ]،كقاؿتعالى: {215}البؼرة: [اُٛمْحِسـ٦ِمَ  َوا٤ْمَؾُؿقا َأنَّ ٪مِقُؽْؿ َر٠ُمقَل اهللِ ٭َمْق ُيطِقُعُؽْؿ ِْم ٬َمثٍِٝم ِم

                                                 

يجاز.ُُٕٖ،ُُٖٔ،صّزىرةالتفاسير،ـ(ُ)  بتصرؼكا 
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َـّ اهللَ َٙمبََّى إ٭ِمَ 
َه إ٭ِمَْقُؽُؿ ا٭مُؽْػَر َوا٭مُػُسقَق َوا٭مِعْصَقوَن ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ َو٭َمؽِ ـَُف ِْم ٫ُمُؾقٕمُِؽْؿ َو٬َمرَّ قُْؽُؿ اإِليََمَن َوَزيَّ

ا١ِمُدونَ  . {5}احلجرات: [ا٭مرَّ

 البر: -ٕ
البشرية،النَّفسالطاعةكاالمتثاؿكاإلذعافلمحؽكعدـالمعصية،مفالصفاتالتيترتقيب

كثيرةفيكتاباهللتعالىتتحدثعفىذهالصفةمنيا:كلقدكردتآيات
ـْ َ٘مبَّوًرا ٤َمِصقًّو]:*قاؿتعالىفيشأفيحيى ا ٕمَِقا٭مَِدْيِف َوََلْ َيُؽ ،"كالبربكالديو" {25}مريم:[ َوَٕمرًّ

،كالطاعةالتككفإالفيخيركمعركؼ.(ُ)بمعنىطاعتيماكعدـعصيانيما
ُؽْؿ ٪َمَآَمـَّو ]فالمؤمنيف:*كقاؿفيمكضدآخرفيشأ ـَو ٠َمِؿْعـَو ُمـَوِدًيو ُيـَوِدي ٭مِْْلِيََمِن َأْن َآِمـُقا ٕمَِرٕمِّ ـَو إِكَّ َرٕمَّ

ـَو َمَع إَْٕمَرارِ  ْر ٤َمـَّو ٠َمقَِّئوٖمِـَو َوَٖمَق٪مَّ ـَو ٪َمو٩ْمِػْر ٭َمـَو ُذُكقَٕمـَو َو٬َمػِّ ،كقاؿاهللمبينانحاؿاألبرار {215}آل عؿران:[ َرٕمَّ
القيامة:ي . {25}االكػطار:[ إِنَّ إَْٕمَراَر ٭َمِػل َكِعقؿٍ ]ـك
 اإلحساف: -ٖ

في كردتآياتكثيرة كلقد اجتماعية، كظاىرة إنسانية، كطبيعة جمالية، اإلحسافصفة
كتاباهللتتحدثعفىذهالصفةمنيا:

ـْ َأ٠ْمَؾَؿ َوْ٘مَفُف هللِ وَ ]*قاؿتعالى: َّ ـُ ِديـًو ِم ـْ َأْٙمَس َذ اهللُ إِْٕمَراِهقَؿ َوَم َ َي إِْٕمَراِهقَؿ َٙمـِقًػو َواَتَّ َبَع ِمؾَّ ـٌ َواٖمَّ ُهَق ُِمِْس

. {215}الـساء:[ َٚمؾِقًَل 
إالفيما فبلحركةكالسكنة ممفأخمصهلل، ليسىناؾأحسفدينان بيافأنو فياآلية

خةلو،كىذاالمؤمفاتبديرضياهلل،كىذاحاؿالمؤمفالمراقب،الغفمةعنده،اإلحسافصفةراس
الحنيفيةالٌرسؿممةإبراىيـالتياشتيرتبيفأتباع فيكلـيدعكإالإلىاهلل،كىذهدعكةالفطرة

.(ِ)التيتميؿمدالدليؿكالبرىاف
ـْ ٤ِمبَ إ*  ٬َمَذ٭مَِؽ َكْجِزي اٛمُْحِسـ٦ِمَ *  ٠َمََلٌم ٤َمَٜم إِْٕمَراِهقؿَ ]كفيمكضدآخرقاؿتعالى: ُف ِم وِدَكو  ِكَّ

٦مَ *  اُٛمْمِمـ٦ِمَ  وحِلِ ـَ ا٭مصَّ َكوُه ٕمِن٠ِْمَحوَق َكبِقًّو ِم ْ ـٌ َو٣َموَِلٌ ٭مِـَْػِسِف *  َوَٕم٨مَّ تِِفََم ُِمِْس يَّ ـْ ُذرِّ َوَٕموَر٬ْمـَو ٤َمَؾقِْف َو٤َمَٜم إ٠ِْمَحوَق َوِم

.. أف .حينماسئؿعفاإلحساف:)قاؿالصحيحأفالنبي،كفي {225-221 فات:ا}الصَّ [ ُمب٦ِمٌ 
.(ّ)(تعبد اهلل كننؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ ...

                                                 

،صُ)  .َِّ(بحرالعمـك
 .بتصرؼِّْص،ِ(نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،ـِ)
،حديثِْعفاإليمافكاإلسبلـك...،صالنبيصحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابسؤاؿجبريؿ(ّ)

 (.َٓرقـ)
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 :في السمـ كالحر  الكفاء بالعيد -ٗ

الصفاتالتيمفالكفاءبالعيدمفالصفاتالتيتدلؿعمىصدؽاإليمافكاليقيف،كىي
كاضدىذهالصفةفيمعفتنميجكانباألمفكاألماففيالمجتمعاتاإلنسانية،كلقدتحدثاهلل

عديدةمنيا:

 عنو: الحؽكالذمحاد بيفمفاتبد المفارقة ـْ ]*قاؿتعالىمبينان ََم ُأْكِزَل إ٭َِمقَْؽ ِم ـْ َيْعَؾُؿ َأكَّ      َأ٪َمَؿ

ُر ُأو٭ُمق إ٭َْمَبوِب  ََم َيَتَذ٬مَّ ـْ ُهَق َأ٤ْمَؿك إِكَّ َٓ َيـْؼُ *  َرٕمَِّؽ احَلؼُّ ٬َمَؿ ـَ ُيق٪ُمقَن ٕمَِعْفِد اهللِ َو          [ُضقَن اٛمِقَثوَق ا٭مَِّذي

. {12-21 }الرعد:

األلبابالذيفيعتبركف فياآليتيفبيافلحاؿالميتديفكالضاليف،كأفالميتديفىـأكلكا
 الكفاءفكينزجركف، الذيفمفصفاتيـ ىؤالء اهلل، ىداىـ الذيف كىـ كيتفكركف، يعقمكف الذيف يـ

.(ُ)قضكنيابالعيدكرعايةاألماناتكالمكاثيؽكالين

قاؿتعالى: الصفةكطمبمفالمؤمنيفالتحميبيا، كفيآياتأخرلرغباهللفيىذه
[ ًٓ . {55}اإلرساء:[ َوَأْو٪ُمقا ٕمِو٭مَعْفِد إِنَّ ا٭مَعْفَد ٬َموَن َمْسُئق

. {255}البؼرة: [...َواُٛمق٪ُمقَن ٕمَِعْفِدِهْؿ إَِذا ٤َموَهُدوا ]كلقدمدحاهللمفأكفىبعيدهفقاؿ:

 :الن فساإليثار عمى  -َُ

مفالصفاتالعمياالتيتعكدعمىالمجتمدبالخيركاليمفكالبركة،كلقدالنَّفساإليثارعمى
 المؤمنكففقاؿتعالى: التييتحمىبيا الصفة َوُيْمٗمُِروَن ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َو٭َمْق ٬َموَن ِِبِْؿ ]مدحاهللىذه

ٌي  َِ . {1}احلرش:[ ...َٚمَصو

،كيبدؤكفبالناسقبميـالنَّفسابفكثيرأفىذهاآليةتعنيتقديـالمحاكيجعمىحاجةذكر
.(ِ)فيحاؿاحتياجيـإلىذلؾ

 الحزف كالتنلـ لما يصي  الناس: -ُُ

اإلنسانيةنفسمتفاعمةمداألحداثالتيتحيطبياتتألـأللـاآلخريف،كفيإشارةالنَّفس
كردالحديثعفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمنيا:النَّفسليذهإلبرازجانبالحسالمرىؼ

َٓ  ...]كىمافيالغار:*قاؿتعالىفيشأفأبيبكرحيفاليجرةمدالنبي إِْذ َيُؼقُل ٭مَِصوِٙمبِِف 

َزْن إِنَّ اهللَ َمَعـَو  قصرلماأخذهمكجالبحرإلى،كقاؿأيضانفيشأفمكسى {52}التوبة: [...ََتْ
                                                 

 .ُٕٕٔ،صّ(فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـُ)
 .ِّٔ،صْتفسيرالقرآفالعظيـ،ج(ِ)
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َٓ ]فرعكف: َؽ ٬َمْل َٖمَؼرَّ ٤َمقْـَُفو َو ـْ َيْؽُػُؾُف ٪َمَرَ٘مْعـَوَك إ٧َِم ُأمِّ َزنَ إِْذ ََتٮِْم ُأْٚمتَُؽ ٪َمَتُؼقُل َهْؾ َأُد٭مُُّؽْؿ ٤َمَٜم َم  [ ََتْ

َزِن ٫َمْد َ٘مَعَؾ رَ ]،كقاؿأيضانفيشأفمريـحيفالكالدة: {52}صه: َّٓ ََتْ تَِفو َأ ـْ ََتْ تَِؽ ٪َمـَوَداَهو ِم ٕمُِّؽ ََتْ

و يًّ . {15}مريم: [ََسِ

كتحمؿألمومريـعميياالسبلـيحممياعمىالصبركالعزاءفياآليةنداءمفعيسى
.(ُ)الحزفكاأللـلماىيفيو

الصفات، ىذه مف العديد كىناؾ البشرية، لمنفس اإليجابية الصفات كأبرز أىـ ىذه
بماذكرمنيا.ىكتفييكس

 ني: الصفات السمبية:المطم  الثا
مماالنَّفسصفات كالرذيمة، كاالنحبلؿ، الفساد إلى بالمجتمعاتاإلنسانية تؤدم السمبية

المجتمعات ليقرالصفاتاإليجابية؛يترتبعمىذلؾدماركخرابىذه ألجؿذلؾجاءاإلسبلـ
 كيرىبمنيا، الصفاتالسمبية، كينيىعف ىذهعمىذكسيقتصر الباحثكيرغبفييا، أىـ كر

الصفات،كىي:

 الكفر: -ُ

الناسصنفاف:مؤمفككافر،كالمؤمفصفتواإليماف،كالكافرصفتوالكفر،كلقدبيفاهلل
ىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتفيكتاباهللتبارؾكتعالىمنيا:

ـٌ ]*قاؿتعالى: . {1}التغابن:[ ...ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ٪َمِؿـُْؽْؿ ٬َمو٪مٌِر َوِمـُْؽْؿ ُمْمِم

إرساؿ يلإالٌرسؿ*قاؿتعالىفيشأفالناسبعد ـْ ٬َمَػَر ... ]يـ: ـَ َوِمـُْفْؿ َم ـْ َآَم [ ...٪َمِؿـُْفْؿ َم

ُه إ٧َِم ٤َمَذاِب ]،كقاؿتعالىفيشأفمفكفر: {155}البؼرة: َطرُّ َْ ـْ ٬َمَػَر ٪َمُلَمتُِّعُف ٫َمؾِقًَل ُٗمؿَّ َأ َوٕمِئَْس  ا٭مـَّورَوَم

. {215}البؼرة: [ُٝم اَٛمِص 

 الكذ : -ِ

رؽفيغاإلنسانيةالتيتؤدمإلىاقتراؼالشركركاآلثاـ،كالالنَّفسالكذبمفأسكأصفات
كثيرمفالصفاتالسمبيةاألخرلالتيتؤدمإلىالفجكركالعصياف،لذاذكراهللىذهالصفةفي

العديدمفاآلياتمنيا:

                                                 

 .َِّ،صّأيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،ـ(ُ)
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ـَ ٬َمػَ ]*قاؿتعالى: َحوُب َوا٭مَِّذي ِْ َؽ َأ
ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو ُأو٭َمئِ ،كفي {51}البؼرة:[ ُهْؿ ٪مِقَفو َٚمو٭مُِدونَ  ا٭مـَّورُروا َو٬َمذَّ

ـْ ٬َمَذَب ٤َمَٜم اهللِ ]مكضدآخربيفاهللأفالكذبمفالصفاتالذميمة،فقاؿتعالى: َّ ـْ َأ٣ْمَؾُؿ ِم ٪َمَؿ

ْدِق إِْذ َ٘موَءُه َأ٭َمقَْس ِْم  َب ٕمِو٭مصِّ ـَ  ؿ٘مفـَّ َو٬َمذَّ مر: [َمْثًقى ٭مِْؾَؽو٪مِِري . {51}الزُّ

تبيفاآليةأنوالأحدأظمـممفكذبعمىاهللبنسبوالشريؾكالكلدإليو،ككذب"بالصدؽ"
.(ُ)جينَّـبالقرآفإذجاءهفإفمأكاه

 قاؿ: آخر مكضد َٓ يَ ]كفي  ٌُ ـْ َٙمْق ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو ٠َمـَْسَتْدِرُ٘مُفْؿ ِم ـَ ٬َمذَّ [ ْعَؾُؿقنَ َوا٭مَِّذي

. {231}األعراف:

كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذهالصفة.

 المكر كالخداع: -ّ

يالكيدإللحاؽضالمكرمفالعبدصفةذميمةتنـعفنفسيةمريضةغيرسكية؛ألنويقت
ا:األذلمفقبؿالماكربالممككربو،لذاحذراهللمفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمني

 قاؿتعالى: *[ ٌُ ـْ َٙمقْ قِّئَوِت َأْن ََيِْسَػ اهللُ ِِبُِؿ إَْرَض َأْو َيْلٖمَِقُفُؿ ا٭مَعَذاُب ِم ـَ َمَؽُروا ا٭مسَّ ـَ ا٭مَِّذي         َأ٪َمَلِم

. {55}الـحل:[ َٓ َيْشُعُرونَ 

قاؿالشعراكم:المكرىكالتبيتالخفيلمنيؿممفاليستطيدمجابيتوبالحؽ،كمجاىرتو
بو،فأنتالتبيتألحدإالإذاكانتقدرتؾعاجزةعفمصارحتومباشرة،فككنؾتبيتلوكتمكر
عف لعجزه إال مكر ما الماكر ألف الجبف، مراتب أكؿ المكر جعمكا كلذلؾ عجزؾ، دليؿ بو
المكاجية،كعمىقدرمايككفالمكرعظيمانيككفالضعؼكذلؾ،كىذامانمحظومفقكلوتعالى

َـّ ٤َمظِقؿٌ  ...]النساء:فيحؽ ْقَطوِن ... ]،كقاؿفيحؽالشيطاف: {13}يوسف:[ إِنَّ ٬َمقَْد٬ُم إِنَّ ٬َمْقَد ا٭مشَّ

ِعقًػو ََ . {55}الـساء: [٬َموَن 

األرضك تغييب ىك باطفكالخسؼ في غادر أم الشيء، فانخسؼ ظيرىا، عمى ما
.(ِ)رعمىباؿاألرض،كأفيأتييـالعذابمفجيةاليشعركفبيا،كلـيخط

 قاؿتعالى: اآلياتالتيتتحدثعفالخداع، ـْ َيُؼقُل َآَمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭مَقْقِم ]أما ـَ ا٭مـَّوِس َم َوِم

َّٓ َأْكُػَسُفْؿ َوَمو َيْشُعُرونَ *  أَِٚمِر َوَمو ُهْؿ ٕمُِؿْمِمـ٦ِمَ  ـَ َآَمـُقا َوَمو ََيَْد٤ُمقَن إِ ٤ُمقَن اهللَ َوا٭مَِّذي
. {1-3 لبؼرة:}ا [َُيَودِ

                                                 

 .ُُٔيرالجبلليف،ص(تفسُ)
 .ِٕٔٗ،ُٕٔٗ،صُّ(تفسيرالشعراكم،ـِ)



-ٕٔ- 
 

تبيفاآليةأفالخداعمفقبؿالمنافقيفبإظيارخبلؼماأبطنكهمفالكفرليدفعكاعنيـ
فيي إلييـ راجد خداعيـ كباؿ ألف أنفسيـ؛ إال يخدعكف كما الدنيكية، الدنياتفأحكامو في ضحكف

.(ُ)خداعيـألنفسيـطبلعاهللنبيوعمىماأبطنكهكييعاقبكافياآلخرةكمايشعركفكيعممكفأفإب

َوإِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْد٤ُمقَك ٪َمنِنَّ َٙمْسبََؽ اهللُ ُهَق ]:الكفاركالييكددمكقاؿأيضانفيشأفالنبي

ِه َوٕمِوُٛمْمِمـ٦ِمَ  َدَك ٕمِـَٯْمِ . {51}األكػال:[ ا٭مَِّذي َأيَّ

كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفة.

 الخيانة: -ْ

د ىناؾالخيانةصفة لذا كالفساد، إلىالجريمة تؤدمبالمجتمعاتاإلنسانية كضيعة نيئة
العديدمفاآلياتفيكتاباهللالتيتذـىذهالصفة،كتتكعدصاحبيا،كمفىذهاآليات:

اٍن ٬َمُػقرٍ  ...]*قاؿتعالى: َٓ ُُيِىُّ ٬ُمؾَّ َٚمقَّ ،كقاؿأيضانمحذرانمفخيانةاهلل {53}احلج:[ إِنَّ اهللَ 
قُكقا اهللَ وَ ]كرسكلو: َٓ ََتُ ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ قُكقا َأَموَكوٖمُِؽْؿ َوَأْكُتْؿ َٖمْعَؾُؿقنَ  ا٭مّر٠مقلَيو َأهيُّ . {15}األكػال:[ َوََتُ

)السُّدمقاؿ اآلية: يسمعكفعفالنبيالٌرسكؿال تخكنكا اهلل ك فيتفسيرىذه كانكا )
 كقكلو: المشركيف، حتىيبمغ اهللككتخكنكا أماناتكـ)فيفشكنو خانكا إذا فإنيـ خانكاالٌرسكؿ( فقد

.(ِ)أماناتيـ

كأسرارالمؤمنيف.تظيراآليةحقيقةالخيانةالتيتطمؽحتىعمىإفشاءأسرارالنبي

 الظمـ: -ٓ

كينبتالحقدكالكرهكالعداء،لذاتحدثكيميتالمبادئكاألخبلؽ،القيـكالمثؿالظمـيطفئ
فالكريـعفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمنيا:القرآ

 تعالى: قاؿ ـْ َيَتَعدَّ ُٙمُدوَد اهللِ ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مظَّوٛمُِقنَ  ...]* أيضان: {111}البؼرة:[ َوَم كقاؿ ،             

. {155}البؼرة: [َوا٭مَؽو٪مُِروَن ُهُؿ ا٭مظَّوٛمُِقنَ  ...]

عطاءال كافالعدؿىكأداءكا  عمىحدكدكحقكؽ،الظمـتعدٌحقكؽألصحابيا،فإفإذا
أكعمىحقكؽنفسوفيكظالـ،كىناؾ اعتبرالقرآفالكريـمفيتعدلعمىحقكؽاآلخريف، لذا

مكاضدأخرلتتحدثعفىذهالصفة.

                                                 

 .ْتفسيرالجبلليف،ص(ُ)
 .َِٖصاإلماـأبكمحمدإسماعيؿبفعبدالرحمفالسُّدمالكبير،،السُّدم(تفسيرِ)



-ٖٔ- 
 

 االستكبار: -ٔ

المجتمعات في كالطبقية كالعنصرية الفئكية نشر عمى تعمؿ ذميمة صفة االستكبار
ذامانىذهالصفةمنيا:فيالعديدمفاآلياتسانية،لذاتحدثالقرآفالكريـاإلن

وا ]*قاؿتعالى: ـَو ٭َمَؼِد ا٠ْمتَْؽَٞمُ َؽُي َأْو َكَرى َرٕمَّ
َٓ ُأْكِزَل ٤َمَؾْقـَو اَٛمََلئِ َٓ َيْرُ٘مقَن ٭مَِؼوَءَكو ٭َمْق ـَ  ِْم َأْكُػِسِفْؿ َو٫َموَل ا٭مَِّذي

ا ٬َمبًِٝما . {12}الػرقان: [َو٤َمَتْقا ٤ُمُتقًّ

.(ُ)ظمكاكتجاكزكافيالكفرابيفالشعراكمحقيقةاالستكباركالعتكفقاؿ:تع

 * آخر كفيمكضد كجنكده: فرعكف فيحؽ تعالى      َوا٠ْمَتْؽَٞمَ ُهَق َوُ٘مـُقُدُه ِْم إَْرِض ٕمَِغْٝمِ ]قاؿ

عفاإليمافبماجاءبومحمدكقاؿأيضانفيشأفالكفارلماأعرضكا، {51}الؼصص:[ ... احَلؼِّ 
:[ قِِّئ . {55}فاصر:[ ...ا٠ْمتِْؽَبوًرا ِْم إَْرِض َوَمْؽَر ا٭مسَّ

ؾآياتأخرلتبيفىذهالصفة.كىنا

 اقتراؼ اإلثـ كالعدكاف: -ٕ
اإلثـكالعدكافمفالصفاتالسمبيةلمنفسالبشرية،كىذهالصفاتتكدمبالمجتمعات
لإلى الصفةفيىالتبلشيكالزكاؿ،كا  التردمكاالنحطاط،كلقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذه

العديدمفاآلياتمنيا:
َوَٖمَرى ٬َمثًِٝما ِمـُْفْؿ ُيَسوِر٤ُمقَن ِْم اإِلْٗمِؿ َوا٭مُعْدَواِن َوَأ٬ْمؾِِفُؿ ]*قاؿتعالىمبينانحاؿكثيرمفالييكد:

ًَ ٭َمبِْئَس َمو ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ  ْح . {51}ادائدة: [ا٭مسُّ
عمىالناس، كاالعتداء يسارعكففياقتراؼاآلثاـ حاؿكثيرمفالييكد اآلية تبيفىذه

.(ِ)كهفترقكيأكمكفالحراـ،كىذشيءقبيحي

 نقض العيكد كالمكاثيؽ: -ٖ

 نقضالعيد فإف اإليجابية، الصفات مف بالعيد الكفاء كاف الصفاتإذا مف كالميثاؽ
لمنٌ السمبية المجتمدفسالبشرية، تفكؾ إلى يؤدم مما كانعداميا الثقة فقداف عميو يترتب كالذم
آياتوعفىذهالصفةمنيا:العديدمفلذاتحدثالقرآفالكريـفيكانحداره،

                                                 

 .ُْٔصالشيخمحمدمتكليشعراكم،،زيبدةالتفاسير(ُ)
 بتصرؼ.َِْ،صُقائؽالتأكيؿ"،جتفسيرالنسفي"مدارؾالتنزيؿكحانظر:(ِ)
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ََم ٤َموَهُدوا ٤َمْفًدا َكَبَذُه ٪َمِريٌؼ ]*قاؿتعالىفيشأفنقضالعيكدكالمكاثيؽمفقبؿبنيإسرائيؿ: َأَو٬ُمؾَّ

َٓ ُيْمِمـُقنَ ِمـُْفْؿ ٕمَ  . {222}البؼرة: [ْؾ َأ٬ْمَثُرُهْؿ 

تشيراآليةالكريمةأفبنيإسرائيؿمنيـالصادؽلمكعدعمىماعاىداهللعميو،كىـأقمية،
.(ُ)كاألكثريةناقضةلمعيد

:مكاضدأخرلتتحدثعفىذهالصفةكىناؾ
 عدـ الخكؼ مف اهلل: -ٗ

ظكاىر مف طبيعية كظاىرة الخكؼصفةالنَّفسالخكؼصفة يككف قد كلكف البشرية،
ىكحاؿكثيرمفالصفات،فالخكؼمفاهللصفةإيجابية، إيجابية،كقديككفصفةسمبيةكما

نجكعدـ القرآفالكريـ،الخكؼمفاهللصفةسمبية،لذا دمفالصفاتالسمبيةالتيتحدثعنيا
عدـالخكؼمفاهلل،كمفىذهاآليات:

َٓ ََيَو٪ُمقَن أَِٚمَرةَ ]فيشأفالكافريف:*قاؿتعالى ثر:[ ٬َمَلَّ َٕمْؾ  ،كقاؿأيضانفيشأفمارآه {55}اددَّ
:َجَرَة اَٛمْؾُعقَكَي ِْم ا٭مُؼْرَآِن َوُكَخقِّ  ...]ليمةاإلسراء َّٓ ٪مِتْـًَي ٭مِؾـَّوِس َوا٭مشَّ ْؤَيو ا٭مَّتِل َأَرْيـَوَك إِ ٪ُمُفْؿ َوَمو َ٘مَعْؾـَو ا٭مرُّ

َّٓ ٢ُمْغَقوًكو ٬َمبًِٝما٪َمََم  ؟ {52}اإلرساء:[  َيِزيُدُهْؿ إِ

 النبي شاىدىا التي المشاىدات مف خكؼالكفار إلىعدـ اآلية كأخبرحيثتشير
عنيا،كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفة.

بماعرضمفىذهالصفاتألنياكثيرةكتحتاجإلىبحثمستقؿ. الباحث كتفييكس

 ث:خبلصة المبح
لقداشتـالمبحثعمىذكرالصفاتاإليجابيةكالصفاتالسمبيةفأبافالٌمثاـعفشخصيتيف

متناقضتيف،شخصيةسكيةارتضتاليدلكالرشادمنياجانليا،كشخصيةمريضةاختارتطريؽ
الصفات كىذه كاالنحبلؿالذميؤدمإلىتردمكانحطاطالمجتمعاتاإلنسانية، الضبلؿكالفساد

آيةمفآياتاهللفيالككف.تيعد





 

                                                 

 .ِٗبدةالتفاسير،ص(زيُ)
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 المبحث الثاني
 البشرية في القرآف الكريـ الن فسأنكاع 

 

كفيوخمسةمطالب:
 المطم  األكؿ: نفس المؤمف.
 المطم  الثاني: نفس الكافر.

 نفس المنافؽ. المطم  الثالث:
 .)ييكدان كنصارل( نفس الكتابي المطم  الرابع:

 البشرية. الن فسنكع الحكمة مف ت المطم  الخامس:
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 المبحث الثاني
 البشرية في القرآف الكريـ الن فسأنكاع 



بنيافاهلل،كىكم فيىذهاألرض،قاؿتعالىاإلنسافي ]َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي :ستخمؼه

ياجاهلل،كلقدخمؽاهللاالستخبلؼإقامةمنقةي،كحقي{52}ا٭مبؼرة:[ ...إِنِّ َ٘مو٤ِمٌؾ ِْم إَْرِض َٚمؾِقَػًي 
ـْ :فخومفركحوعزشأنو،قاؿتعالىمفطيف،كنةواإلنسافمفقبض ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

ـْ ٢م٦ٍِم[  [ :،قاؿتعالى{20}اٛمممـقن:٠ُمََل٭َمٍي ِم ـَ ـْ ُروِٙمل ٪َمَؼُعقا ٭َمُف ٠َموِ٘مِدي ًُ ٪مِقِف ِم ْيتُُف َوَكَػْخ ]٪َمنَِذا ٠َمقَّ

.{07}احلجر:

كالركحالنَّفسفيؿ،افكموأكبعضو،ككذلؾتطمؽعمىالركحتطمؽعمىاإلنسالنَّفسك
؟كؿكاحدمنيمامعنىمستقؿلأـأف؟افتافمترادفتلفظ

:المسألةكنقؿآراءالعمماءفييالقدبسطابفالقيـرحمواهللىذه
الجميكرمفالعمماء.د،كىذاقكؿكالركحميسَّمَّاىاكاحالنَّفسأف:الرأم األكؿ

.(ُ)افتافمتغايرتأنيمالفظ:الثاني الرأم

،كىذهكالركحالنَّفسىـفيبيافمعنىؤراافتعددتآتافمتغايرتثـالذيفقالكابأنيمالفظ
:اءالعمماءالتينقمياابفالقيـبعضآر

.طينية،كالركحنكريةركحانيةالنَّفس:الرأم األكؿ

.،كأفالخمؽبيااٍبتيمّْىناسكتيوالنَّفس،كحالىكتيوالرك:الرأم الثاني

:الرأم الثالث كالنَّفسالركحغير النَّفس، كقكاـ الركح، كالنَّفسغير العبدالنَّفسبالركح، ،صكرة
إالالدنيا،التريدالنَّفس،فكلكالشيكة،كالببلءمعجكففييا،كالعدكأعدلالبفآدـمفنفسوكالي

عؿاليكلتبعانليا،كالشيطافتبدي،كالركحتدعكإلىاآلًخرةإياىاكالتحبإال النَّفسكتؤثرىا،كجي
.الىيىميدَّىابإلياًموكتكفيقوً،كاهللتعكاليكل،كالمىمىؾمدالعقؿكالركح

:الرأم الرابع كنفسالنَّفسالركحغير كركحه، يعقؿفاإلنسافحياة، التي خرجتنفسو ناـ فإذا ،
نوالتيخرجتمالنَّفسيااألشياءلـتفارؽالجسدبؿتخرجكحبؿممتدلوشعاعفيرلالرؤيابب

،رّْؾرجعتإليوأسرعمفطرفةعيف،فإذاحيكتبقىالحياةكالركحفيالجسد،فيويتقمبكيتنفس
                                                 

.ّْٖ(كتابالركح،اإلماـشمسالديفمحمدبفأبيبكربفالقيـالجكزية،صُ)
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 اهلل أراد فإذا في يميتو أف تمؾ أمسؾ خرجتالنَّفسالمناـ كالتي نفس، خرجت ناـ ذا وا 
.يعمـأنوقدرألبرتالركحفيصبح،فإذارأتالرؤيارجعتفأخفصعدتإلىفكؽ

.خفىحقيقتياكعممياعمىالخمؽأاألركاحمفأمراهلل:الرأم الخامس

.(ُ)األركاحنكرمفاهللكحياةمفحياةاهلل:الرأم السادس

اإلماـالسييمي ريافءساريةفيالجسدكسفذكرأفالركحىيذاتلطيفةكاليكا(ِ)أما
تصاليابالبدفا،بشرطالنَّفسينفخياالممؾفيالجنيفىي،كأفالركحالتيالماءفيعركؽالشجر

.إمانفسمطمئنةأكأمارةبالسكء،كىيكاكتسابيابسببوصفاتمدحأكذـ

باعتبارككذلؾاليقاؿلمركحنفسإال،كعمىىذااليقػاؿلمنفسركحإالعمىىذاالنحك
.(ّ)مركبػةمنياكمفاتصاليػابالبدفالنَّفسكمادتياكالنَّفس،فالركحأصؿليوؿإكماتؤ

ا أف فبيف لمنفسكالركح حكلفيبيانو الشيخسعيد خالأما إذا تسمىطلركح تالجسد
قاؿتعالىنفسان ، و : مر:[ ...]اهللُ َيتََقٓمَّ إَْكُػَس ِٙم٦َم َمْقِِتَ ف{50}ا٭مزُّ الركحالتيتقبضحيفالكفاة،

 اهلل نفسانسماىا مؤلؼه فاإلنسافي ، أك كالجسد الركح النصكصكالجسدالنَّفسمف فجاءت ،
تت كجانبالقرآنية يبيفالشيخأفالركحالنَّفسحدثعفجانبالجسد، ثـ ، فييا أكالركحبما ،

لتاليتتحكـفييامطالبالجسد،كبا،مىنفسانكتصبحأسيرةليذاالجسدعندماتحؿفيالجسدتس
كالبيئةك القمب، كقرار الدماغ، عميياتفكير تسيطر ما كبقدر ليا، أسيران القمبي ،الشيكاتيصبح

يمكفأفيؤثرفيذاًتاإلنركبقد القمبي سيطرالعقؿ،أكالقمب،أكالركحيساًف،إماأفمايستنيري
                                                 

.ُّٓ-َّٓ،صكتابالركح(انظر:ُ)
ٍثعىميالسييمينسبوإلىالسُّيىٍيؿكىيقرِ) يةبالغربمف(ىكعبدالرحمفبفعبداهللبفالخطيببفأحمدالخى

مالقوباألندلس،عمىكعمرهسبعةعشرسنة،عالمانمفجموبمدينةمالقوباألندلس،كلدسنةثمافكخمسمائة
كًعم عفتيًالعمماء القراءات أخذ شاعران كاألدب كالمغات بالقراءات عالمان حافظان ضابطان، متقنان، عارفان، يـ،

كبرعفيعمـالمغةالعربية،كالمغات،كاألخبار،كاألثر،كافمالكيار،بَّ،كركلعفابفالعربيكالكىوماعجي
مف أيبيـ اإليضاحكالتبييفلما مفمصنفاتو: كبالكفاؼ، بالصبلحكالكرعكالعفاؼكالقناعة المذىبمشيكران

 فيالقرآفمفاألسماءكاألعبلـ أيبيـ فيما كالتعريؼكاإلعبلـ كنتاجالفكر، كالركضتفسيرالكتابالمبيف،
 باألندلس، مالقو بمدينة كخمسمائة كثمانيف إحدل سنة تكفي يكسؼ، سكرة -ىػُٖٓ-َٖٓاآلنؼكتفسير

ـ.ُُٖٓ-ُُُْ
،ّانظر:كفياتاألعيافكأنباءالزماف،ألبيالعباسشمسالديفأحمدبفمحمدبفأبيبكربفخمكاف،ـ

ُّْْ-ُّْص األديب الفقيو ذىب، مف أخبار في الذىب شذرات العمادأ، بف الحي عبد الفبلح بي
بيعبداهللبفأل،أعبلـمالقو،ُّّ،صّ،األعبلـ،خيرالديفالزركمي،ـِِٕ،ُِٕ،صْبمي،جحنال

.ِِٓعسكركأبيبكربفخميس،ص
بتصرؼ.ٓٔ،صّ(تفسيرالقرآفالكريـ،جّ)
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تطيرالقمبكتنكرفعنأكالجسد فإذا تكك، األخبلؽفالركحفيكضدالعبكدية،دئذ فتظيرفييا
تنتكس فإنيا ال كا  كميا، لئلنسافالعيميا التكميؼ جاء لذا الركح،، مف المؤلؼ المتكامؿ بشكمو

.(ُ)اهللكنفسوكعقموكقمبوعمىمقتضىأمرً،فيكالمكمؼأفيجعؿجسموكالجسد
البعد بسط ىذه اآلراء يرل الباحث ذىبإليو ركحإذاشيخسعيدحكلمفأفالأفما

لرأمأكثراآلراءكضكحانكبيانان،كذلؾلعدةكتصبحأسيرةنلوفإفىذااخالطتالجسدتصبحنفسان،
:اعتباراتمنيا

إ أف يركف العمماء جميكر مترادفافالنَّفسف اسماف أ،كالركح أف إلى الإضافةن ةمغىؿ
رادبياكيالنَّفسانمفالنصكصالقرآنيةأكردتذكر،عدلعفأفكثيرعمىالركحالنَّفسيطمقكف

كالتيتكضحالرأمكىذهبعضمفاآلياتالتيساقياالشيخسعيدحكل.الركحبعدتمبسيابالجسد
:الذمذىبإليو

َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمِ :الى*قاؿتع امي و٭مـَّػس]َو .{0}ا٭مؼقومي:[ ا٭مؾقَّ

ـْ َٚموَف َمَؼومَ :*قاؿتعالى و َم ِف َوَّنَك  ]َوَأمَّ ـِ اََلَقى[  ا٭مـَّػسَرٕمِّ .{52}ا٭مـَّوز٤موت:٤َم

ُتَفو :*قاؿتعالى قًَّي[  * اُٛمْطَؿئِـَّيُ  ا٭مـَّػس]َيو َأيَّ
َِ َقًي َمْر َِ .{06-05:  }ا٭مػجراْرِ٘مِعل إ٧َِم َرٕمِِّؽ َرا

اَهو:*قاؿتعالى َؿَفو ٪ُمُجقَرَهو َوَٖمْؼَقاَهو[  * ]َوَكْػٍس َوَمو ٠َمقَّ .{6-5:  ٭مشؿس}ا٪َمَلَْلَ

تثبتأفقرآنيةبعضانمفالنصكصالد،ثـأكرذلؾمفاآلياتالتيأكردىاالشيخكغير
:يرادبياالركحالنَّفس

َزْوَن ٤َمَذاَب اَُلقِن :*قاؿتعالى .{75}إكعوم:[ ...]َأْٚمِرُ٘مقا َأْكُػَسُؽُؿ ا٭مَقْقَم َُتْ

ـْ َٕمـِل :*قاؿتعالى ًُ ٕمَِرٕمُِّؽْؿ ]َوإِْذ َأَٚمَذ َرٕمَُّؽ ِم َتُفْؿ َوَأ١ْمَفَدُهْؿ ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َأ٭َمْس يَّ ـْ ٣ُمُفقِرِهْؿ ُذرِّ َآَدَم ِم

.{250}ا٤ٕمراف:[ ...٫َمو٭ُمقا َٕمَٜم 

تعال قاؿ ى* ًْ ِْم َمـَوِمَفو ٪َمُقْؿِسُؽ ا٭مَّتِل ٫َمَه ٤َمَؾقْفَ : ُ ْ ََت و َوا٭مَّتِل ََل و اَٛمْقَت ]اهللُ َيَتَقٓمَّ إَْكُػَس ِٙم٦َم َمْقِِتَ

ك  مر:[ ...َوُيْر٠ِمُؾ إُْٚمَرى إ٧َِم َأَ٘مٍؾ ُمَسؿًّ .{50}ا٭مزُّ

:كيرادبياالذاتالنَّفسنصكصانفيثـذكرالشيخ

ـْ َكْػٍس ١َمْقئًو :*قاؿتعالى ِزي َكْػٌس ٤َم َٓ ََتْ ُؼقا َيْقًمو  . { 56}ا٭مبؼرة:[ ...]َواٖمَّ

                                                 

از.بإيجِٕ-ِْ،صُيا،لمشيخسعيدحكل،ـقي(انظر:األساسفيالسنةكفُ)
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و ا٭مـَّوُس اٖمَُّؼق:*قاؿتعالى َ ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة ]َيو َأهيُّ ُؽُؿ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم .{2}ا٭مـسوء:[ ...ا َرٕمَّ

ا :*قاؿتعالى ـْ َٚمْٝمٍ ُِمََْضً ًْ ِم .{52}آل ٤مؿران:[ ...]َيْقَم ََتُِد ٬ُمؾُّ َكْػٍس َمو ٤َمِؿَؾ

تعالى قػاؿ * ـْ ٫َمَتَؾ َكْػًسو ٕمَِغْٝمِ َكْػٍس َأْو ٪َمَسوٍد ِْم إَْرِض ٪مَ ...]: ُف َم ََم ٫َمَتَؾ ا٭مـَّوَس َيِقًعو َأكَّ [ ...َؽَلكَّ

{50}اٛموئدة:
(ُ).

.ىذامحؿذكرىا،ليسكيرادبياالقمبالنَّفسالشيخفيكىناؾنصكصذكرىا

،قاؿأفالركحتطمؽكذلؾعمىالقرآفالذمأكحاهاهللإلىرسكلوإلىبقيأفنشير
قرى:[ ...ـْ َأْمِرَكو ]َو٬َمَذ٭مَِؽ َأْوَٙمْقـَو إ٭َِمقَْؽ ُروًٙمو مِ :تعالى .{30}ا٭مشُّ

اهللي قاؿتعالىككذلؾتطمؽعمىالكحيالذميكحيو ، إلىأنبيائوكرسكلو ُيْؾِؼل ... ]:

ـْ ٤ِمَبوِدِه ٭مُِقـِْذَر َيْقَم ا٭متَََّلِق[  ـْ َيَشوُء ِم ـْ َأْمِرِه ٤َمَٜم َم وَح ِم .{ 23}٩مو٪مر:ا٭مرُّ

َؽَي ٕمِو٭مرُّ :قاؿتعالى
ُل اَٛمََلئِ َّٓ َأَكو ]ُيـَزِّ َٓ إ٭َِمَف إِ ُف  ـْ ٤ِمَبوِدِه َأْن َأْكِذُروا َأكَّ ـْ َيَشوُء ِم ـْ َأْمِرِه ٤َمَٜم َم وِح ِم

ُؼقِن[  .{0}ا٭مـحؾ:٪َموٖمَّ

،حياةبدكنوالتنفدصاحبياالبتةفال،ركحانلمايحصؿبومفالحياةالنافعةالقرآفكسمي
يت،كسمالركحركحانألفبياحياةالبدفكسميت،بؿحياةالحيكافالبييـخيرمنياكأسمـعاقبة

بياالنَّفس لحصكؿالحياة مفالشيءالنفيسلنفاستياركحان إما مف،كسميتنفسان ما كا  كشرفيا،
.(ِ)دخكلياكخركجيافيالبدفسميتنفسانة،فمكثرتنفسالشيء

نفسالمؤمف،كىي:ةعأربنجدأنياتنقسـإلىأقساـالنَّفسكبتتبداآلياتالتيتتحدثعف
.،كنفسالكتابيكنفسالكافر،كنفسالمنافؽ

 :المطم  األكؿ: نفس المؤمف
اإلنسافالمؤمفالباحث بيفيسقبؿالحديثعفنفسالمؤمف معنىاإليمافالذمييكًسبي

فتنعكس اإليماف كقمبوصفة فيعقمو، متمثمة المؤمف نفسية كساعمى أفعالو، في جكارحو، ،ئر
.،كحركاتو،كسكناتو،كسائرتصرفاتو،كأنماطسمككووكأقكال

،واهللتعالىعمييا،كأصؿاإليمافالدخكؿفيصدؽاألمانةالتيائتمنالتصديؽ:أكالن: اإليماف لغة
،كمفلـيعتقدالتصديؽبمسانوفقدأدلاألمانةكىكمؤمففإفاعتقدالتصديؽبقمبوكماصدؽ

                                                 

.بإيجازّٕ-ّٔ،صُيا،ـفقي(انظر:األساسفيالسنةكُ)
بتصرؼ.ّْٗ(كتابالركح،صِ)
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 لؤلمانة فيكغيرمؤد كىكمنافؽابقمبو اهللعمييا أفاإليمافىكإظيارلتيائتمنو كمفزعـ ،
ىبلناليعمـمايقكؿأكيقاؿ،أكجافيكاليخمكمفأفيككفمنافقانالقكؿدكفالتصديؽبالقمب

كقديطمؽلو كقكلوتعالى، اإليمافعمىاإلقراربالمساففقط، ُْؿ َآَمـُقا ُٗمؿَّ ٬َمَػُروا : [ ...]َذ٭مَِؽ ٕمِلَّنَّ

بالجناف،{5}اٛمـو٪مؼقن: بالمسافككفركا ،كقديككفاإليمافإظيارالخضكعكقبكؿالشريعةأمآمنكا
،،كيستعمؿتارةناسمانلمشريعةالتيجاءبياالنبيكاعتقادهكتصديقوبالقمبكماأتىبوالنبي

التصديؽ،كذلؾباجتماعلمحؽعمىسبيؿالنَّفسعافتارةنيستعمؿعمىسبيؿالمدحكيرادبوإذك
قراربالمساف ،كالقكؿ،كعمؿباألركافكيقاؿلكؿكاحدمف:االعتقاد،ثبلثةأشياء،تحقيؽبالقمب،كا 

.(ُ)كالصدؽكالعمؿالصالحإيماف

إلىأنو: اإليماف اصطبلحان ثانيان  لئليماففذىبالبعضمنيـ العمماءفيتعريفيـ تعددتآراء ::
قر العمؿكيىستىٍتًبعيو،كىذاااربالمسافتصديؽبالقمب،كا  .(ِ)لتصديؽيستمـز

اإليمافكذىب أف إلى العمماء مف تصديؽفريؽ بالمساف: قرار كا  كعمؿبالجناف، ،
.(ّ)افػباألرك

:السمؼفيبيافمعنىاإليمافمنياكنقؿابفتيميةرحمواهللأقكاؿ

.ىكقكؿكعمؿ:اإليماف -أ

.يزيدكينقصقكؿكعمؿ:اإليماف - 

.تباعسنةاقكؿكعمؿكنيةك:اإليماف -ج

.افكاعتقادبالقمبكعمؿبالجكارحىكقكؿبالمس:اإليماف -د

قكلةعفأقكاؿالسمؼأفأكردابفتيميةىذهالتعريفاتبيفأنياكمياصحيحةمنماكبعد
يدخؿفيالقكؿفإنو،الخبلؼاليخرجعفأنوخبلؼلفظي،فإذاقالكا:قكؿكعمؿ،فكأئمةالسنة

،كمفأراداالعتقادكرألأفلفظالقكؿاليفيـمنوإالقكؿالقمبكالمساف،كعمؿالقمبكالجكارح
قكؿالظاىرفزاداالعتقادبالقمب،كمفقاؿ:قكؿكعمؿكنية،قاؿ:القكؿيتناكؿاالعتقادكقكؿال

.(ْ)،كأماالعمؿفقداليفيـمنوالنيةالمساف
                                                 

.ُِْ،صٗ(انظر:تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،محمدمرتضىالزبيدم،ـُ)
.ِٖٕكزيدالعجمي،صبأبكاليزيدأأ.د.(العقيدةاإلسبلميةعندالفقياءاألربعة،ِ)
.ِٕٗ،ص(نفسالمرجدالسابؽّ)
بتصرؼ.ُُٓ(كتاباإليماف،شيخاإلسبلـابفتيمية،صْ)
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اإليمافماكقرفيالقمبكصدقوالقكؿكالعمؿ.ة:كالخبلص

الحديثعفنفسا فييا التيكرد أفىناؾلمؤمفكمفخبلؿتتبداآلياتالقرآنية نجد ،
صفاتوالنأحكا أك كىي: المؤمف لنفس بالسكءالنَّفسثبلثة كاألمارة كالمكَّامةالنَّفس، النَّفس،

.المطمئنة
كتميؿعفطبيعةالنَّفسالبشرية،فعندماتنحطالنَّفسحالةمفحاالت:األمارة بالسكء الن فس -ُ

اهلل التيفطرىا فىعميياالفطرة عفالخيرإلىالشر، ؿلواإلقداتىحيدبصاحبيا ـعميو،كتيسَّكّْ
.كفعمو،كارتكابالمحرمات

 ىذه الجرجاني عرؼ البدنيةبأنيالنَّفسكقد الطبيعة إلى تميؿ التي با كتأمر المَّذَّات،
كر الشُّري مأكل فيي السفػػمية، الجية إلى القمب كتجذب الًحسّْيَّػػة، األخكالشيكات كمنبد بلؽػػ،

.(ُ)ةػػػػػػػػالذميم
بالمَّذَّاتكالشيكاتمفخبلالنَّفسكتتكشؼحقيقةىذه اليبكطباإلنسافإلى،كؿانغماسيا

كركاآلثاـديدنيا .ؽالذميمةطبائعياكسجاياىاألخبل،كادركاتسيفمى،فالشُّري
 ىذه اهللخطر رحمو القيـ ابف بيف فالنَّفسلذا عمييا الشيطاف قاؿكىيمنة "أما النَّفس:
،كيزينوييمنّْييا،كيقذؼفيياالباطؿ،كيأمرىابالسكءكاألمارةفالشيطافقرينياكصاحبيا،فيكيًعديىا

لياكيطيؿفياألمؿ بأنكاعاإلمدادالباطؿقبمياكتستحسنياتتالباطؿفيصكرة،كيرييا ،كيمدىا
ا الميمكةمف كالشيكات الكاذبة ألماني كيستعيف كؿ، عمييا يدخؿ فمنو رادتيا، كا  بيكاىا عمييا
رادتياإليومكركه .(ِ)،فمااستعافعمىالنفكسبشيءىكأبمغمفىكاىاكا 

كماكردفيحديثخطبةفسالنَّيستغفراهللكيعكذبومفشركرألجؿذلؾكافالنبي
.(ّ)(، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ...إف الحمد هلل نحمده ، كنستعينو، كنستغفره):الحاجة

،لذاجاءةبالسكءنفسمندفعةنحكالشيكات،كالمزالؽكالمعاصي،كالميالؾاألمَّارالنَّفس
.صيغةمبالغةكىيعمىكزففعَّاؿالكصؼباألمَّارةكىي

قاؿ تعالى* ُئ َكْػِِس إِنَّ : َّٓ َمو َرِٙمَؿ َرِبِّ إِنَّ َرِبِّ ٩َمُػقٌر َرِٙمقٌؿ[  ا٭مـَّػس]َوَمو ُإَٔمرِّ قِء إِ وَرٌة ٕمِو٭مسُّ َمَّ َٕ

:معمماءفيىذهاآليةأكثرمفرأم،ل{35}يق٠مػ:

                                                 

.ِّْ(التعريفات،صُ)
.ّْٔ(كتابالركح،صِ)
الترمذم،بابسنف،ك(ُُِٖ)رقـحديث،ّٖٔ،بابماجاءفيخطبةالنكاح،صفيسننو(ركاهأبكداكدّ)

.اني:حديثصحيح(،قاؿاأللبَُُٓ،حديثرقـ)َُِٔ،صماجاءفيخيطبةالحاجة
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ا رحـ إال م،فيككفالمستثنىنفسيكسؼكأمثالو)فىذاالقكؿمفقكؿامرأةالعزيزأ:الرأم األكؿ
.(كذلؾبصرؼالسكءكالفحشاءربي

عمىأنولـيردبذلؾ:الأينزهنفسيتنبييانيككفالمعنىفأفذلؾمفقكؿيكسؼ:الرأم الثاني
.(ُ)،بؿإظيارأنعـاهللعميومفالعصمةكالتكفيؽلوبحاتزكيةنفسو،كالعيجب

،ألفعزيزكىذاماقالوابفكثيرأةالأفىذهمفتتمةكبلـامركالراج  مف أقكاؿ العمماء
بعدذلؾأحضرهبؿعندىـ،كلـيكفيكسؼةالممؾسياؽالكبلـكمومفامرأةالعزيزبحضر

.(ِ)الممؾ

تبيفصفةكحالةمفح اآلية بالسكءالنَّفساالتىذه فكىياألمَّارة ييتأمربكؿسكء،
خرجمفشركىذامفطبيعتيا عانتولونفسوإالب،كمامفأحدو ،لذاجاءتالفاصمةتكفيؽاهللكا 

يعترمىذهكفضمولمفتابكأنابالقرآنيةلتبيفعظيـمغفرةاهلل النَّفس،كعمؿصالحانكرجدعَـّ
.كء،كالحضعميومفاألمربالسُّ

 الشَّالنَّفسكىذه لئلنساف كتستزيف كأدرانور أكحالو في لينزلؽ لو فييمو كيغرؽ ،
.مستنقعو

[ قابيؿ:أف:فيشقاؿتعالى* ـَ ي ـَ اخَلوَِسِ ٍَ ِم َب ِْ ًْ ٭َمُف َكْػُسُف ٫َمْتَؾ َأِٚمقِف ٪َمَؼَتَؾُف ٪َمَل ٤َم .{52}اٛموئدة:]٪َمَطقَّ

،كتقديرتوكسيمتوأمجعمتوسيبلنكىكنتو:"أمكسعؿالبركسكمفيتفسيرهليذهاآليةقا
،كمتسدلوالضيؽفيوكالحرج،الكبلـفصكرتلونفسوأفقتؿأخيوطكعلو،سيؿعميو

بغيرحؽالسيماقتؿاألخإذاتصكرهاإلنسافيجدهشيئانعاصياننافرانكؿالنفرةعفالنَّفسفإفقتؿ
بع كالعقؿ الشرع البتةدائرة كاالنقياد اإلطاعة عف يدان إف ثـ القكةالنَّفس، استعممت إذا األمَّارة

السَّ الفعؿ ليا صار الغضبية عمييابعية ،أسيؿ كافالنَّفسفكأف أف بعد ليا كالمطيد صيرتو
.(ّ)كالعاصيالمتمردعمييا..."

شيء:اليقاؿطكعتالشيءإالإذاكافالعراكمفذكرفيتفسيرهليذهاآليةأماالشيخالش
الحديد الماءىإنماتقكؿ:طكعتي إلنسافيخأفا،ثـبيفالشمتأبيانعمىالفعؿ،فبلتقؿ:أناطكعتي

يةخاضعةلميكل،فالممكتاف،كممكةأىكائممكةفطريةتحبالحؽكتحبالخير،فيوممكتافاثنتاف
،ىناؾتجاذبانكتصارعانكتدافعان،فكأنماريرةاألىكائيةتغمبتعمىالخيرةالشالنَّفس،فكأفتتصارعاف

                                                 

بتصرؼ.ٔ،ٓ،صُّ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جُ)
.ْٗٗ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ)
.ّٖٔ،صٓإسماعيؿحقيبفمصطفىالحنفيالخمكمالبركسكم،ـالشيخ(ركحالبياففيتفسيرالقرآف،ّ)
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ذميظمـغيرهفقديقبؿ،كلكفساعةيتصكرأنوىكالإلنسافاليحبالظمـإفكقدعميوألفا
.(ُ)ذلؾ

 تعالى: لقكلو تفسيره في البقاعي ًْ ٭َمُؽْؿ َأْكُػُسُؽْؿ َأْمًرا[ كذىب ٭مَ ،{26}يق٠مػ:]َٕمْؾ ٠َمقَّ
بؿزينتكسيمت"لكـأنفسكـأمران"أمأمرعظيـأبعدتـبو،بئ:"بؿسكلت"أملـيأكموالذفقاؿ

.(ِ)يكسؼ"

 صفة التياألمارالنَّفسفيذه لئلنساففزيتية "التسكيؿ"الشركتسيمو الميدانيأف كبيف ،
.(ّ)،كتيكينوكتسييمو،كالتزييف،كالتحبيبباألمركاإلغراءبوعنىالتحسيفي

أخك عمؿ يككف بيكسةكبيذا حسنتيكسؼ قد لمتخمصمنو، البئر في إلقائو مف ،ؼ
العمؿتككف،خصكصانكسيـليـعمموفبت،كأغرت،كىكنت،كسيمتنحبكزينت،ك أفقبحىذا
ةإذاكافإيقاعو،كقديككفكقعوأخؼدرجافكقكعوبأخييـإذاكالنَّفس،كأعظـعمىدرجتوأشد

.عمىغيرذمقرب

نفسشيطانيةالنَّفسصفاتىذهستنتجمفخبلؿيي ،تسيطرعمىاإلنسافكتستكليأنيا
لتيتديراإلنسافالذمأصبحأسيرانتصبحىيافعمىحركاتوكسكناتوكمايصدرعنومفأمكر

مفالكسكسةلئلنسافبيفالفينةالنَّفساتىذهإلشباعرغباتكشيكاتكنزك الشيطافي ،لذااليىمؿُّ

يّْدىاإلنسافعفطريؽاليدايةك .الرشادإلىطريؽالغكايةكالضبلؿكاألخرلحتىييحى

ـَ  * ظِْرِن إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقنَ ]٫َموَل َأكْ :*قاؿتعالى:فيشأفإبميسلعنواهلل ـَ اُٛمـَْظِري ٫َموَل ٪َمبََِم  * ٫َموَل إِكََّؽ ِم

ا٢َمَؽ اُٛمْسَتِؼقؿَ  ْؿ ِِصَ ٫َْمُعَدنَّ ََلُ َٕ ـْ ١َمََمئِؾِِفْؿ  * َأ٩ْمَقْيَتـِل  ـْ َأْيََمِّنِْؿ َو٤َم ـْ َٚمْؾِػِفْؿ َو٤َم ـْ َٕم٦ْمِ َأْيِدهيِْؿ َوِم َٖمَِقـَُّفْؿ ِم َٔ ُٗمؿَّ 

 َٓ [  َو ـَ .{25-25:  }ا٤ٕمرافََتُِد َأ٬ْمَثَرُهْؿ ١َمو٬مِِري

حيثىذهاآلياتتبيفطبيعةالحربالمعمنةمفقبؿإبميسلعنواهللعمىذريةآدـ
:مفعدةجياتليحاصرىـكيغكييـسيأتييـإبميسلعنواهلل

.مفبيفأيدييـ"مفأماميـ":الجية األكلى

.مفخمفيـ:الجية الثانية

.عفاليميف:الثالثةالجية 

                                                 

.َّٖٕ،صٓ(انظر:تفسيرالشعراكم،ـُ)
.ُٖ،صْالدررفيتناسباآلياتكالسكر،ج(نظـِ)
.ُّْ،صْعبدالرحمفحسفحبنكةالميداني،ـالشيخ(معارجالتفكركدقائؽالتدبر،ّ)
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.عفالشماؿ:الجية الرابعة

الحربالت خطة نحذرهكىذه لكي كتابو اهللفي بينيا تككفصد،ي أف إما مفلنفيي
،كفينيايةالمعركةستجدأكثرفأكالشماؿػػػؿذاتاليميػػػػأكالتحكي،ؼػػػذبمفالخمػػػ،أكجاألماـ

الد .(ُ)النَّاريففيالناسكفكريفيستحقكفالخمكديـك

َمؾِِؽ  * ]٫ُمْؾ َأ٤ُمقُذ ٕمَِربِّ ا٭مـَّوسِ ،لذاقاؿتعالىاف،كالغكايةلئلنسفالشيطافديدنوالكسكسة

ـْ َْشِّ ا٭مَق٠ْمَقاِس اخَلـَّوسِ  * إ٭ِمَِف ا٭مـَّوسِ  * ا٭مـَّوسِ  ُدوِر ا٭مـَّوِس[ * ِم ُِ ،كقاؿ{3-2:}ا٭مـوس ا٭مَِّذي ُيَق٠ْمِقُس ِْم 
ْؿ[ ]إِنَّ ا٭مَّ :أيضان ْؿ َوَأْمَٜم ََلُ َل ََلُ ْقَطوُن ٠َمقَّ ُؿ اَُلَدى ا٭مشَّ َ ََلُ ـْ َٕمْعِد َمو َٖمَب٦مَّ وا ٤َمَٜم َأْدَٕموِرِهْؿ ِم ـَ اْرَٖمدُّ ،{03}ِمؿد:ِذي

ـْ ٠َمْقَآِِتََِم :كقاؿأيضان ََم َمو ُووِرَي ٤َمـُْفََم ِم ْقَطوُن ٭مُِقْبِدَي ََلُ ََم ا٭مشَّ كقاؿ، {02}ا٤ٕمراف:[ ...]٪َمَق٠ْمَقَس ََلُ
ا ُمبِقـًو[ :أيضان ْقَطوَن ٬َموَن ٭مِْْلِْكَسوِن ٤َمُدوًّ .{35}اإلَساء:]إِنَّ ا٭مشَّ

اآلياتتشيرإلىالعدا المطمقةبيفاإلنسافكالشيطافىذه كأفكة بالسكءاألمَّالنَّفس، ارة
فنكفالفساد،،كتارةيتعمـمنياكسكسلياالشيطافليغكيياكيضميا،فتارةيىينفسقرينةلمشيطاف

.كاإلغكاء،كالضبلؿ

ـْ ٤َمِؿَل ٪َمَعَؾْقَفو:*قاؿتعالى ـْ َإْٔمٯَمَ ٪َمؾِـَْػِسِف َوَم ُؽْؿ ٪َمَؿ ـْ َرٕمِّ ُر ِم
.{225}إكعوم:[ ... ]٫َمْد َ٘موَء٬ُمْؿ َٕمَصوئِ

ـْ :*كقاؿأيضان ـْ ٠َمقِّئٍَي ٪َمِؿ وَٕمَؽ ِم َِ ـَ اهللِ َوَمو َأ ـْ َٙمَسـٍَي ٪َمِؿ وَٕمَؽ ِم َِ .{57}ا٭مـسوء:[ ...َكْػِسَؽ ]َمو َأ

فأناراهلل قدجاءكـبصائرمفربكـفمفأبصرطريؽاهللسارفيىداه لوحياتوحقان
كفيأيخراه فييا مداخؿكسعد كأدخميا كأىمكيا نفسو الشيطاففظمـ أضمو كمفعمىعفىداه ،

ىذهصفاتياكأحكالياكىذهاألمارةبالسكءكالنَّفس،ىذهىيايةكالضبلؿكخسرالدنياكاآلخرةالغك

.لخسراففيالدنياكاآلخرةنيايةماقدمتكعممتا

الثانيةمفصفاتالمكَّامةالنَّفس:المك امة الن فس -ِ كلقد،المؤمنةالنَّفسىيالحالةأكالصفة
َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمِ :ظمياكعمكشأنياعندهفقاؿتعالىلعالنَّفسأقسـاهللتبارؾكتعالىبيذه  َقْقِم ا٭مِؼَقوَميِ ]

َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمِ  * امي و٭مـَّػسَو .{0-2: }ا٭مؼقومي[  ا٭مؾقَّ

:النَّفسالعمماءفيبيافحقيقةىذهكلقدتعددتآراء

":الرأم األكؿ التَّمكُّالمكَّامةالمفظة مف مأخكذ التقمب" فييكثيرة التردد كىك ـ كىيمف، كالتمكف،
.مكقاتاهللتتقمبكتتمكفكؽمفمخ،فإنيامخمأعظـآياتاهلل

                                                 

بإيجاز.ُِّ،ُِِ،صْ(انظر:معارجالتفكركدقائؽالتدبر،ـُ)
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.ظةمأخكذةمفالمكـالمف:الرأم الثاني
فتعددتآراأماالذيفقالكابأفالمفظةمأخك :ىـأيضانؤذةمفالمـك

.المؤمف،كىذامفصفاتياالمجردةىينفس:الرأم األكؿ

المكـمفاإليمفىينفسالمؤم:الرأم الثاني ،بخبلؼافتكقعوفيالذنبثـتمكموعميو،فيذا
.عمىذنب،بؿيمكمياعمىفكاتوالشقيفإنواليمكـنفسو

لمنكعيف"برانكفاجران"فإفكؿكاأفىذاالمَّ:الرأم الثالث نفسوبرانكافأكفاجرانـك ،فالسعيدحديمـك
.يمكمياإالعمىفكاتحظياكىكاىا،كالشقيالمىارتكابمعصيةاهللكترؾطاعتويمكمياع

المكـيككفيكـا:الرابع الرأم فكافمسيئانيمكمياحينيا،فإ،فإفكؿكاحديمكـنفسولقيامةىذا
كعمىاإلساءة عمىتقصيره، يمكميا فكافمحسنان .ا  حؽكالتنافيبينيا األقكاؿكميا فألكىذه

.(ُ)سميتلكَّامةىامكصكفةبيذاكموباعتبارالنَّفس

:نكعافالمكَّامةالنَّفسأفحمواهللكلقدبيفابفالقيـر
.ظالمةالتييمكميااهللكمبلئكتوالجاىمةالالنَّفسكىي:: لكامة ممكمةالنكع األكؿ

مدكىيالتيالتزاؿتمكـصاحبياعمىتقصيرهفيطاعةاهلل:النكع الثاني: لكامة غير ممكمة
ممكمة غير فيذه جيده، طابذلو في نفسيا المت النفكسمف كأشرؼ مبلـ، كاحتممت اهلل عة

ئميففي فيولكمةالئـ،فيذهقدتخمصتمفلكـاهللالبلَّ مفرضيتمرضاتوفبلتأخذىا ،كأما
.(ِ)بأعمالياكلـتمـنفسياكلـتحتمؿفياهللمبلـالمُّكَّاـفييالتييمكميااهلل

عرفك "الجرجانيبأنياياقد القمبالنَّفس: ماالتيتنكرتبنكر ًسنةقدر عف تنبيتبو
.(ّ)،أخذتتمكـنفسيا"سيئةبحكـًجًبمَّتياالظممانية،كمماصدرتعنياالغفمة

أنسذككاف ،أما ف-فأكرد عفىذه "بأنيا-النَّفسيمعرضحديثو ىيالتيالمت:
اهلل فيطاعة نفسيا الئـ، لكمة فيو فبلتأخذىا البلئميففيمرضاتو، قدكاحتممتمبلـ فيذه ،

،فيياكلـتحتمؿفياهللمبلـالمكاـ،كأمامفرضيتبأعمالياكلـتمـنفسيلكـاهللتخمصتمف
.(ْ)التييمكميا

                                                 

بتصرؼ.ِّٔ،ُّٔ(كتابالركح،صُ)
.ِّٔ،صالمرجدالسابؽ(ِ)
.ِّْ(التعريفات،صّ)
.ْٓ،صِ،ـالنَّفس(منيجاإلسبلـفيتزكيةْ)
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َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمَِقْقِم ا٭مِؼقَوَميِ :ـالقرطبيفيتفسيرهلقكلوتعالىكنقؿعفاإلما َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمِ  * ]  و٭مـَّػسَو

امي التيالمكَّامةالنَّفس،كأقسـكذلؾبةتعظيمانلشأنياسـبيكـالقيام،أفاهللأق{0-2: }ا٭مؼقومي[  ا٭مؾقَّ
كماذاأردتأردتبأكمي؟؟كماذااليمكـنفسو،ماذاأردتبكبلميىينفسالمؤمفالذمالتراهإ

ثـنقؿاإلماـبعدذلؾعدةآراءلمعمماءفيبيافحقيقةىذه؛بحديثي؟كالفاجراليحاسبنفسو
:امةالمكَّالنَّفس

و،كعمىالخيرلـ،فتمكـنفسياعمىالشرلـفىعىمتىيالتيتمكـعمىمافات،كتندـ:الرأم األكؿ
.التستكثرمنو
نفسيابماتمكـعميوغيرىا،فإنياأنياذاتالمكـ:الرأم الثاني فبمعنىالبلئمة،فييبذلؾتككتمـك

.كىيصفةمدحليا
بمعنى:الرأم الثالث المذمكمةالممكمىي الرة أصحابىذا فإف ىذا كعمى ذـ كىيصفة أم،
.النَّفسالقسـبيذهيقكلكفبنفي
.ياآلخرةعمىمافرطفيجنباهللىينفسالكافريمكـنفسوكيتحسرف:الرأم الرابع

و،فالمحسفيمكـنفسولكأنإالكىيتمكـنفسياسنةأكمسيئةحليسمفنفسم:الرأم الخامس
.(ُ)ئ،كالمسيءيمكـنفسولكأنولـييسسانانازدادإح
عمىنفسالمؤمف.تنعكس،كىذهصفاتياالتيالمكَّامةالنَّفسىذهىي

ارتقتإلىالمعاليحالمطمئنةىيغايةالكماؿكالصبلالنَّفس:المطمئنة الن فس -ّ ،،فيينفسه
الغفمةإلىالذكر،كمفالخيانةفاطمأنتمفالشؾإلىاليقيف،كمفالجيؿإلىالعمـ،كمف

إلىالتكبة كمفالرياء كمفالكذبإلىالصدؽ، كمفالكبرإلىاإلخبلص، كالعجبإلى،
الطمدبماعنداهللفي،كىيالتيتحررتمفأسركقيدالشيكاتإلىالتكاضدكالتذلؿهلل

الخمد دار إنساف، فيصكرة نفسمبلئكية الترلكالتعرؼإالطرإنيا اهللكطاعتويؽ،
.ساف،كاإلحكالتبصرإالالخير،كالبر

بنكرالقمبحتىانخمعتمفَـّت:"ىيالتيالنَّفسيذهلؿالجرجانيفيتعريفوقا تنكرىا
.(ِ)ميمة،كتخمقتباألخبلؽالحميدة"صفاتياالذَّ
اهللتعا أجؿَّ كلقد فقاؿتعالىالنَّفسلىىذه قَّيً ]اْرِ٘مِعل إ٧َِم :ككرميا،

َِ َقًي َمْر َِ *   َرٕمِِّؽ َرا

.{07-06 }ا٭مػجر:٪َموْدُٚم٥ِم ِْم ٤ِمَبوِدي[ 

                                                 

بتصرؼ.ٕٗ،صَُ(الجامدألحكاـالقرآف،ـُ)
 .ِّْ(التعريفات،صِ)
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:دةآراءنقمياالقرطبيفيتفسيرهالمطمئنةعالنَّفسكلمعمماءفي
.أيقنتأفاهللربيافأخبتتلذلؾالساكنة،المكقنة،النَّفسىي:الرأم األكؿ

.ىيالمطمئنةبثكاباهلل:الرأم الثاني

.المؤمنةالمكقنةالنَّفسىي:الثالث الرأم

.اآلمنةمفعذاباهللالنَّفسيى:الرأم الرابع

.المخمصةالنَّفسىي:الرأم الخامس

.لعارفةالتيالتصدعنوطرفةعيفاالنَّفسىي:الرأم السادس

.عمىيقيفبماكعداهللفيكتابوالتيعممتالنَّفسىي:الرأم السابع

.اإليماف،المصدقةبالبعثكالثكابالمطمئنةبالنَّفسىي:الرأم الثامف

الجمدعنالجنَّةالمطمئنةألنيابيشّْرتب:الرأم التاسع .دالمكت،كعندالبعث،كيـك

ا،كأفماالراضيةبقضاءاهلل،التيعممتأفماأخطأىالـيكفليصيبيالنَّفسىي:الرأم العاشر
.أصابيالـيكفليخطئيا

.(ُ):أنيانفسكؿمؤمفمخمصطائديحكماقاؿالقرطبيكالصح

النَّفساليخرجعفصفاتالنَّفسيتضحمفذلؾأفكؿماذكرهالعمماءمفآراءفيىذه
نفساطمأنتإلىخالؽالخمؽ،كسممتلوفيكؿحاؿ،ككؿيالمؤمنةالكاثقةالمكقنةبخالقيا،في
.عفاهللكرضياهللعنياكأرضاىارضيتالنَّفسمقاؿ،ككؿحركةكسكنة،فيذه

ُـّ ا٭مُؼُؾقُب[*قاؿتعالى:
َٓ ٕمِِذ٬ْمِر اهللِ َٖمْطَؿئِ ْؿ ٕمِِذ٬ْمِر اهللِ َأ ُـّ ٫ُمُؾقُِبُ

ـَ َآَمـُقا َوَٖمْطَؿئِ .{06}ا٭مر٤مد: ]ا٭مَِّذي

ُل ٤َمؾَ :*كقاؿأيضان ـَو اهللُ ُٗمؿَّ ا٠ْمَتَؼوُمقا َٖمَتـَزَّ ـَ ٫َمو٭ُمقا َرٕمُّ وا ]إِنَّ ا٭مَِّذي َزُكقا َوَإْٔم٨ِمُ َٓ ََتْ و٪ُمقا َو َّٓ ََتَ ْقِفُؿ اَٛمََلئَِؽُي َأ

ؾً:ا٭مَّتِل ٬ُمـُْتْؿ ُٖمق٤َمُدوَن[  وجلـَّيٕمِ  .{52}٪مصِّ

 :المك امة الن فسالمطمئنة ك  الن فسف الفرؽ بي
منيما،المكَّامةالنَّفسكالمطمئنةالنَّفسيتبيفالفرؽبيف مفخبلؿالتعرؼعمىحقيقةكؿو

فتىٍغًمبأكتيغمب،كتقالنَّفستقؼفيكجوالمكَّامةالنَّفسف كلأكتضعؼ،األمارة،كتكبحجماحيا
،راسخةالتعرؼإالالخير،كاليصدرعنياالنَّفس:حالةمستقرةمفحاالتالمطمئنةالنَّفسكلكف

                                                 

 .َّٔ،صَُ(الجامدألحكاـالقرآف،ـُ)
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مستقرة فالخيرممكة يسخطاهلل، كتسخطلما ترضىلرضاه، يرضياهلل، إالما النَّفسفيىذه
.(ُ)التحتاجمعياإلىمجاىدةطكيمة

 يكد الباحثكالذم بيف الفرؽ إلى النَّفسإضافتو أف نفسمبلئكية،النَّفسيف، المطمئنة
تعالتعمىالشيكاتفبلتأسرىا،كأيقنتبماعنداهللفبلترضىسكاه،فبلتأخذمفالدنياإالبقدر

،إنيارضيتبقضاءاهللخيرهكشره،فبلحاكـسكاه،مكطنانكمآالنالجنَّةالترحاؿ،كالترضىبغير
دةإالبالقربمنو،كالسعيلرضاه.كالسعا

 :المطم  الثاني: نفس الكافر
جاحدة،معاندة،مضطربة،قمقة،حائرة،تبحثعفالمصالحالشخصية نفسالكافرنفسه

المجتمد ذلؾتدمير كمفيا كلك الذاتي، لذاكالنفد كالمحبةككشائجالرحمة، أكاصراأللفة كقطد ،
فالمجتمدالكافرمجتمديسيطرعميوالصراعالدائـعمىالمكارد،كالمقدرات،كالمصالح،كيسيطر
عمىأفرادهالسمكؾالنفعيالمادم،فتجدأفرادهيتصارعكفعمىتحقيؽالمنافدالذاتية،ممايؤدم

عمىحقيقةمعنىالكفرلغةكاصطبلحانلمكقكؼالباحثبيف يس ابالمجتمدإلىالضياعكاليبلؾ،لذ
.الكفر،كنفسيةالكافر

فيكتبالمغةتبيفأنويأتيبمعنىتغطيةالشيءكستره،ككؿفرًبتتبدمعنىالكي:في المغة ري فٍ الكي 
،كىياآلياتكافرانإالألنوغطىقمبوبسترهنعـاهللماغطىشيئانفقدكىفىرىه،كماتسميةالكافري

 ككذلؾ بو، اإلشراؾ كعدـ تكحيده، عمى كالبراىيفالٌرسؿالدالة المنزلة، كالكتب كالمعجزات، ،
 كفرىا، فقد فمفلـيصدؽبيا كالكفريالكاضحة، عفنفسو، كحجبيا نقيضاإليماف،أمسترىا :

الحربألن دار كالكفرييقاؿألىؿ كامتنعكا، كعصكا كفركا كيـ النعمة، جحد نقيضالشكر،: ىك
الشيطافكيأتيالكفري عف تعالىحكاية كقكلو ـْ ... ]: بمعنىالبراءة، ٬ْمتُُؿقِن ِم            إِنِّ ٬َمَػْرُت ٕمََِم َأْْشَ

كيقاؿ{00}إٕمراهقؿ:[ ...٫َمْبُؾ  باهلليكفيرككيفٍ، كىفىرى رجؿكافره: كيقاؿ: ككيٍفرانان، ككيفيرىان أمجاحدران :
عمى:ًكفارانألنعـاهلل،كيي مثؿجائدكجياعكنائـكنياـ،جمدالكاًفري ،ككيفَّار،ككىفىرىة،كككاًفر،كًكفاره

كجمدالكاًفرى كىفيكرككىفَّاربمعنىكافر،كاألنثىأيضانكىفيكره ،كجمعياجميعانكيفيرهكرجؿه .ةككاًفره
عديدة،نذكرمنياكافرًكتطمؽكممةال اده،ألنويستربظممتو:ظممةالميؿكسكعمىمعافو

كالسحاب العظيـ، كالنير العظيـ، كالكادم فيو، ما يستر ألنو البحر كعمى كيغطيو، شيء كؿ
المظمـ،كالظممةالتيتسترماتحتيا،كالزرَّاعألنويسترالبذكرفياألرض،كيخفييا،كعمىالتراب

.(ِ)ألنويسترماتحتو،كالكافرمفاألرضمابعدعفالناس
                                                 

 بتصرؼ.ٕٓ،صِ،ـالنَّفس(منيجاإلسبلـفيتزكيةُ)
يجاز.ََِ-ُّٗ،صَُ،كتيذيبالمغة،جٕٖ-ْٖ،صُّ(لسافالعرب،ـِ)  بتصرؼكا 
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ىكانتياؾخاصلحرمةالربكبية،كيككفبالجيؿباهلل،كبصفاتو،(ُ)عرفوالقرافي:الكفر اصطبلحان 
.(ِ)رأةعميوأكبالجي

اآلخر،أكأمحكـمف أكىكعدـالتصديؽباهلل،أكمبلئكتو،أككتبو،أكرسمو،أكاليـك
.(ّ)بالضركرةأحكاـاهلل،أكأمتقريردينييعمـأنومفالديف

فيك:درجات الكفر يتنافىمدالتكحيد التكحيد،ككؿما ينبثؽعفكممة كالرشاد الخير،كاليدل،
نكاران،كمعاندة،جدرتزدادشرؾ،كالشرؾأحدأنكاعالكفر،ك اتالكفركمماازداداإلنسافجحكدان،كا 
الذيفأرسميـموًسيخالؽالخمؽ،كحادعفدينوالذمأنزؿ،كريلككثرطغيانو،كشرهكآثامو،كتحد

 مفالجاىؿالمنكر، شران أشد المعاند فالعالـ قؿصاحبالديفالمشرؾأكلتبميغشرعوكمنياجو،
خطرانمفالزنديؽالذمالديفلو،كأشدأنكاعالكفرالممحدالمنكرلكجكداهللالذماليرلالكجكد

الككف،ك لكفرالشرؾباهللمداإليمافبوربانأنكاعامفإالمادةمتطكرة،فميسىناؾخالؽليذا
قا لذا األصناـخالقان، يعبدكف الذيف المشرككف ؿ ُٕمقَكو إ٧َِم اهللِ ُز٭ْمَػك ... ]: َّٓ ٭مُِقَؼرِّ [ ...َمو َكْعُبُدُهْؿ إِ

مر: .{5}ا٭مزُّ

 زلفىالسُّدمقاؿ : تقريبان بمعنى :(ْ) ، ليقربكىـ عندهإأم منزلة اهلل اهلللى عبد عف ،
أف تجعؿ هلل ندان كىك :)أعظـعنداهلل؟قاؿذنبأمال:سألترسكؿاهللقاؿبفمسعكدا

.(ٓ)(خمقؾ ... الحديث

صالعبادةلو،قاؿفيـيقركفبكجكداهلل،كلكفأشرككافيعبادتيـ،كقدطالبيـاهللبإخبل
َّٓ ٭مِقَْعُبُدوا اهللَ ُّمْؾِِص٦َم ٭مَ :تعالى ـَ ُٙمـََػوَء ]َوَمو ُأِمُروا إِ ي .{3}ا٭مبقِّـي:[ ...ُف ا٭مدِّ

                                                 

ياجةصنياجينسبةإلىقبيمةصن(ىكشيابالديفأبكالعباسأحمدبفإدريسبفعبدالرحمفبفعبداهللالُ)
فيالمغربالعر القبائؿالبربرية كالمشيكربيفالناسبالقرافيأحد كالكفاة،بي، كالنشأة كىكمصرمالمكلد ،

فيطمبالع كافإمامانرحؿكثيران كاألصكؿمـ، كبيرمفخيرةفيالفقو عدد عمىيد تمقىالقرافيالعمـ ،
س منيـ: السبلـالعمماء العزبفعبد كابفالحاجبعثمافبفعمرابفأبيبكربفيكنسمطافالعمماء ،

 الديف، الممقبجماؿ المؤلفاتكغيرىـ مف أثرلالقرافيالتراثاإلسبلميبالعديد كقد األجبلء، العمماء مف
.انظر:ؿفياألصكؿ،كغيرىامفالمؤلفاتكؿفياختصارالمحصكصُّالتيمنيا:الفركؽ،كشرحتنقيحالفيك

 .ٔٗ،ٓٗ،كتاباألعبلـ،صُٗ-ُٓ،صُمقدمةكتابالفركؽ،ـ
 .ِْٗ،صُ،جُ،التحريركالتنكير،ـُِْ(كتابالفركؽ،صِ)
 .ٓ،صُني،جعبدالمجيدعزيزالزنداالشيخ(كتابالتكحيد،ّ)
 .ُْٔالكبير،صالسُّدمالكبير،لئلماـأبيمحمدإسماعيؿبفعبدالرحمفالسُّدم(تفسيرْ)
 (.ٖٔ،حديثرقـ)ِٓص،ككفالشرؾأقبحالذنكبكبيافأعظميابعدهبابكتاباإليماف،،(صحيحمسمـٓ)
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:يشرؾبوشيئان،قاؿتعالىبرغـإقرارىـبكجكداهللإالأنيـأشرككا،كاهللتعالىاليغفرأف
ْك ٕمِوهللِ ٪َمَؼِد ا٪ْمَٟمَ  ـْ ُي٨ْمِ ـْ َيَشوُء َوَم َ

َك ٕمِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذ٭مَِؽ ٛمِ َٓ َيْغِػُر َأْن ُي٨ْمَ ى إِْٗمًَم ٤َمظِقًَم[ ]إِنَّ اهللَ 

.{56}ا٭مـسوء:
 فينار القيامة يـك مخمدكف تفاكتتدرجاتعذابيـ،جينَّـكالكافركفجميعان ف كا  ،

ك صفاتو، في الكافر نفس عمى ذلؾ انعكس كمما الكفر درجات ازدادت أفعالو،ككمما
.كحركاتو،ككؿأمكرحياتو

 ذلؾ ككنيسيبيف الباحثألجؿ الكافريف صفات كسمككيـ،أىـ لشخصيتيـ، انعكاسان ا
كتصرفاتيـ،كتفكيرىـفيالحياة،مستدالنعمىىذهالصفاتببعضاآلياتدكفاالستطرادفيذلؾ

.ذهالصفاتالتعرؼعمىنفسالكافرحتىنستطيدمفخبلؿى
 :فات الكافريفص
ىماؿ  -ُ  .و كرساالتيـمً سي عف معرفة اهلل كري  كسائؿ اإلدراؾتعطيؿ كا 

عمى فيكالكافر الككف، في كالتدبر كالتفكر، كالبصر، السمد، تحجبعنو غشاكة قمبو
ْؿ ٫ُمُؾقٌب  فـَّؿَو٭َمَؼْد َذَرْأَكو جلِ ]:،قاؿتعالىالنَّاركلرسمو،فمصيرهاليستجيبهلل ِـّ َواإِلْكِس ََلُ ـَ اجِل ٬َمثًِٝما ِم

وَن ِِبَ  َٓ ُيْبٯِمُ ْؿ َأ٤ْم٦ُمٌ  و َوََلُ ؾُّ ُأو٭َمئَِؽ َٓ َيْػَؼُفقَن ِِبَ ََ و ُأو٭َمئَِؽ ٬َموَْٕكَعوِم َٕمْؾ ُهْؿ َأ َٓ َيْسَؿُعقَن ِِبَ ْؿ َآَذاٌن           و َوََلُ

.{251}األعراف:[ ُهُؿ ا٭مَغو٪مُِؾقنَ 

الذيفحقتعمييـ كىـ الجفكاإلنسلمنار، مف خمؽكثيران أنو اهللتبارؾكتعالى يخبر
َٓ ]فبلحيمةلوفيالخبلصمنيا،كىؤالءجينَّـلخمقواهللكمىفٍالكممةاألزليةبالشقاكة. ْؿ ٫ُمُؾقٌب  ََلُ

و الخيركاليدل [َيْػَؼُفقَن ِِبَ اليعقمكفبيا و] أم: وَن ِِبَ َٓ ُيْبٯِمُ ْؿ َأ٤ْم٦ُمٌ   سبيؿاليدلكالرشاد [َوََلُ

و] َٓ َيْسَؿُعقَن ِِبَ ْؿ َآَذاٌن  عراضيـعنوبمنزلةمكاعظاهللكالقرآفبمعنىأنيـفيتركيـ [َوََلُ الحؽكا 
كما[ُأو٭َمئَِؽ ٬َموَْٕكَعومِ ]مفاليفقوكاليبصركاليسمد يأكمكفكيشربكفكاليمتفتكفإلىاآلخرة

إالاألكؿ،ككذلؾالكافر ليا ؾُّ ] تأكؿاألنعاـكتشربالىَـّ ََ كذلؾأفاألنعاـتبصر [َٕمْؾ ُهْؿ َأ
بعضماتبصره،ك ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ  ]النَّارىؤالءيعمـأكثرىـأنومعاندفييقدـعمىمنافعياكمضارىافتمـز

.(ُ)كمافييامفالعذابعفأمراآلخرة[ا٭مَغو٪مُِؾقنَ 
 .نيفكالمؤم الٌرسكؿلمكر كالخديعة با -ِ

ب كاألذل الضرر، بإلحاؽ كالتفكير التخطيط في متمثمة كالخديعة ،الٌرسكؿالمكر
كذلؾبالتخطيطلق أكمحاكلةكبالمؤمنيف، أكمحاصرتيـ، إتبلؼعضكمفأعضائيـ، أك تميـ،

                                                 

 .َّْ-ِْٖ،صِالكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،ج(ُ)
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كاإلضراربيـ كىذاالتخريب، كبيفخبث، اهلل، ألجؿذلؾفضحيـ التاريخ، ديدفالكافريفعبر
تابوالعزيزأعماليـ،كسكءنياتيـ،ككشؼأالعيبيـ،كتآمرىـ،فبينيافيكثيرمفالمكاضدفيك

ـَ ٬َمَػُروا ٭مُِقْثبُِتقَك َأْو َيْؼتُُؾقَك َأْو َُيِْرُ٘مقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر ]َوإِْذ :نخصمنياقكلوتعالى َيْؿُؽُر ٕمَِؽ ا٭مَِّذي

 ] ـَ .{52}إكػول:اهللُ َواهللُ َٚمْٝمُ اَٛمو٬مِِري
(يعنيكيمكركف(أممفمكة،)يخرجكؾ(يعنيليحبسكؾفيبيت،)ليثبتكؾ:)قاؿمقاتؿ
.(ُ)الشربالنبي

رجكعإلىسببنزكؿاآلياتتبيفلناطبيعةالمكر،كالخديعةالتيمارسياالكفارضدبال
يتشاكركففيالنبيالٌرسكؿ اجتمعتمشيخةقريشفيدارالندكة المؤمنيف، بعدماكضد

ليشاركيـ الندكة فيدار شيخنجدمفدخؿمعيـ إبميسفيصكرة فاعترضيـ أسممتاألنصار،
 كٍصخميليالرأم، النبي في رأيو بعضالحضكر أبدل فمما شيطاني، رأم إلى ياىـ فأشارا 

فنيضإبميسكقاؿ فيككفبينكـكبينيـبحبسو، بئسالرأمألفأصحابويأتكفإليوفيخرجكنو، :
:بئسالرأمألنكـإذامفبيفأظيرىـ،فنيضإبميسكقاؿقتاؿ،ثـبعدذلؾأشارالبعضبإخراجو

حبلك فإف كأخرجتمكه، قكلو النةكبلطة بو فيؤمف القمكب، تأخذ فيأتيكـلسانو شأنو، فيقكل اس
.كيقاتمكـ

،ثـنيضأبكجيؿفقاؿف :نعمدإلىكؿبطفمفبطكفقريش،فنخرجمنيـأكجـالقـك
رجبلنفيضربكفمحمدضربةرجؿكاحد،فيتفرؽدموعمىالقبائؿ،فبليستطيدبنكعبدالمطمبأف

.فميسليـإالالديوطالبكابدمو،ي
.(ِ):صدقتإفىذاألجكداآلراء،فقكمكاعميوفنيضإبميسفقاؿ

س النػػػػبعرض انجمػػػػبب كانكشػػػػزكؿ، حقيقػػػػت كفيماػػػػػفت الماكريف، كطبيعة المكر، ة
.يمكركف

 .الجداؿ في اهلل بغير عمـ -ّ

ف،تنـعفحقدأعمىكغيكاتباعالجداؿفياهللبغيرعمـصفةبارزةمفصفاتالكافري
ـْ ُُيَودُِل ِْم :ىذهالحقيقةفيمكاضدعديدةمنيا:قاؿتعالىالشياطيف،فبيفاهلللنا ـَ ا٭مـَّوِس َم ]َوِم

ىذهاآليةفيالنضربفالحارث،ككافرجبلن،نزلت{5}احلٍ:اهللِ ٕمَِغْٝمِ ٤ِمْؾٍؿ َوَيتَّبُِع ٬ُمؾَّ ١َمقَْطوٍن َمِريٍد[ 

                                                 

 .ُٓ،صِمقاتؿبفسميمافبفبشيراألزدمبالكالءالبمخي،ـ(تفسيرُ)
 بتصرؼ.ُِٖ،صالسُّدمتفسيرك،ِْٗ،ِْٖ(تفسيرالجبلليف،صِ)
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خ الجداؿجدالن فييا التيكثر كمفاألمكر كىكاه، شيطانو متبعان فياهللبغيرعمـ يجادؿ صمان
كالبعثؿيبلج كالمبلئكة، كالقرآف، خمقو، في كسننو كأحكامو، كشرائعو، كصفاتو، ككمالو، اهلل،

كالمكت،كغيرذلؾمفاألمكرالتييجادؿفيياالكفاربغيرعمـمتبعيفالشياطيفكىكاىـ،حيث
.(ُ)كبئسالقراركالمقرجينَّـيقكدىـإلى

 .التكذي  بآيات اهلل كالجداؿ فيياالكفر، ك  -ْ

الكفركالتكذيبكالجداؿطبائدجبمتعمييانفسالكافر،فبلتجدهإاليكفركيكذبكيجادؿ
فىكينحذرىـ،كنتبلفيآياتاهلل،كلقدفضحاهللعزشأنوالكافريف،كبيفطبيعتيـ،كنفسيتيـ،

.لكقتذاتوتكعدىـبالعذابالشديديـفياشركرىـ،كآثام

ـَ ٬َمَػُروا :*قاؿتعالى َّٓ ا٭مَِّذي ُل ِْم َآَيوِت اهللِ إِ
.{5}٩مو٪مر:[ ...]َمو ُُيَودِ

تبيفاآليةأفكتاباهللنكر،كعمـ،كسمطافمفسمطافاهلل،كحجةساطعة،كآيةبينة،
بالباطؿإالالذيفكفركا،كذلؾلظبلـبصائرىـ،كضبلؿعقكليـ،كمايجادؿفييابالتكذيب،كدفعيا

.(ِ)كمرضقمكبيـ،كجداليـمفقبيؿالسخريةكاالستيزاء،الطمبانلمعمـكالمعرفة

ـَ ٬َمَػُروا :كاككذبكابآياتاهلل،قاؿتعالىكقدبيفاهللتعالىمصيركمآؿالذيفكفر ]َوا٭مَِّذي

ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو  َحوُب اجَلِحقِؿ[ َو٬َمذَّ ِْ .{22}اٛموئدة:ُأو٭َمئَِؽ َأ

.كذببآياتاهللبأفمصيرهالجحيـكىذاتيديد،ككعيدلكؿمفكفرك

تنيىعفالجداؿ،كأفالذميجادؿفيآياتاهللىـ بالنظرإلىاآليةالسابقةنجدأنيا
قِؾ َرٕمَِّؽ ٕمِوحِلْؽَؿِي َواَٛمْق٤ِمظَِي احَلَسـَِي ]اْدُع إ٧َِم ٠َمبِ :الكافركف،فيحيفقاؿاهللتعالىفيشأفالنبي

ـُ  ْؿ ٕمِو٭مَّتِل ِهَل َأْٙمَس .{203}ا٭مـحؾ:[ ...َوَ٘موِدَْلُ

اهللاـفيًخصلقدبيفالزحيميفيتفسيرهليذهاآليةأفالجداؿالمقصكدفياآليةبمعنىال
دحضالحؽك بالباطؿبقصد كالجداؿ كالتكذيببيا، آفبأنوسحركأساطيرككصؼالقر،آياتو،

،كىك:قسـمحمكد،كقـقٌسـالزحيميالجداؿإلىقسميفاألكليف،ث .عنواهللالذمنيىسـمذمـك

المحمكد القسـ فيـأما إلى كالكصكؿ األمكر، كغكامض الحؽ، لبياف الجداؿ كىك :
:تعالىفيشأفنكحاعالناس،فقاؿالحقائؽ،كىذانكعاتخذهاألنبياء،فيدعكتيـلمكصكؿإلىإقن

                                                 

،كالمقتطؼمفعيكفُْٓ،صّجسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،،كأيْْٗ،صٗ(زىرةالتفاسير،ـُ)
 بتصرؼ.ُْٗ،ُْٖ،صّالتفاسير،ـ

 .ْٖٕ،صّالبيافعفآمالقرآف،ـ(جامدِ)
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ْؿ ...]:،ككذلؾفيشأفالنبي{50}هقد: [...]٫َمو٭ُمقا َيو ُكقُح ٫َمْد َ٘موَد٭ْمَتـَو ٪َمَل٬ْمَثْرَت ِ٘مَدا٭َمـَو  َوَ٘مودَِْلُ

ـُ  .{203}ا٭مـحؾ:[ ...ٕمِو٭مَّتِل ِهَل َأْٙمَس

أماالجداؿالمنييعنوفياآلية،فيكجداؿبالباطؿ،كىكالذمكافيجادؿفيوالحارث
.(ُ):إفاآليةنزلتفيشأنوالسَّيمي،كغيرهمفالكفار،كقيؿبفقيسا

المفظالبخصكصالسبب،فييعامةبكؿالكافريفعبرالتا .ريخفالعبرةبعمـك

 .اتباع سبيؿ الشيطاف كمكاالتو -ٓ

إلى فالذميتبدسبيموكيكاليويقكده كالضبلؿ، كبئسالنَّارطريؽالشيطافطريؽالكفر،
ـْ ُُيَوِدُل ِْم اهللِ ٕمَِغْٝمِ ٤ِمْؾٍؿ َوَيتَّبُِع ٬ُمؾَّ ١َمْقَطوٍن َمِريدٍ : المصير،قاؿتعالى ـَ ا٭مـَّوِس َم ـْ *  ]َوِم ُف َم ٬ُمتَِى ٤َمَؾقِْف َأكَّ

ِعِٝم[  ِديِف إ٧َِم ٤َمَذاِب ا٭مسَّ ُف َوهَيْ ُف ُيِضؾُّ ُه ٪َمَلكَّ َّٓ .{5-5 }احلٍ:َٖمَق

كالضبلؿالمعرضيفعفالحؽ،كالمتبعيفلمباطؿ،يترككففياآليةبيافلحاؿأىؿالبدع
أنزؿاهللعمىرسكلو إلىالكفرما الدعاة فيتبعكفأقكاؿرؤكسالضبللة، مفالحؽالمبيف،

مستمرفيالشر،كقضىاهللعمىالشيطافأفأمركالبدع كاألىكاءكاآلراءكيتبدكؿشيطافعاتو
الحارالنَّارالشيطافيضموعفسكاءالسبيؿكييديوإلىعذابكشأفمفتكالهكاتبعوكقمده،فإف

.(ِ)المؤلـالمقمؽالمزعج

 .ر مف سماع رسالة اهلل كاالستكبارعدـ االستجابة هلل كرسمو كالفرا -ٔ
أظيراهللفي كلقد مفسماتالكافريف، بارزة سمة كرسالتيـ هللكلرسمو االستجابة عدـ

ر،قاؿتعالىفيشأفالمكاضدىذهالسمة،فعمىسبيؿالمثاؿالالحصكتابوالعزيزفيكثيرمف
َّٓ ٪مَِراًرا*  ]٫َموَل َربِّ إِنِّ َد٤َمْقُت ٫َمْقِمل ٭َمْقًَل َوَّنَوًرا:نكحمدقكمو ََم َد٤َمْقُِتُْؿ *  ٪َمَؾْؿ َيِزْدُهْؿ ُد٤َموئِل إِ َوإِنِّ ٬ُمؾَّ

وٕمَِعُفْؿ ِْم آَ  َِ ْؿ َ٘مَعُؾقا َأ وا ا٠ْمتِْؽبَوًرا[ ٭مَِتْغِػَر ََلُ وا َوا٠ْمتَْؽَٞمُ ْؿ َوَأَِصُّ .{5-3 }كقح:َذاِّنِْؿ َوا٠ْمَتْغَشْقا ٗمِقَوَِبُ
،كالفرارمنيايسكؽالٌرسؿفيصكرةلبيافعدـاالستجابةهللكرسمو،كاإلعراضعفدعكة

فدعكةالحؽ،ادعاىـإلىاهلل،فماكافمنيـإالاإلعراض،كالفرارمالقرآفقصةنكحمدقكمولمَّ
كذلؾبكضدأصابعيـفيآذانيـ،كتغطيةرؤكسيـفيصكرةلبيافمدلالكفر،كالعنادكالتكبر،

كفػػركاستكبارفرعػػػافتكبػػػبييػػػىفػػػ،كقاؿتعال(ّ)رانكاستكبارانػػػراضتكبػػػذااإلعػػػىىػػكاإلصرارعم

                                                 

 بتصرؼ.ٕٓ،صِْ،جُِ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُ)
 .ِّّٓ،صٕاألساسفيالتفسير،ـ(ِ)
 .ِّٖ،صالسَّعدمعبدالرحمفناصرالشيخ(انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ّ)
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َٓ ُيْرَ٘مُعقَن[ ]َوا٠ْمَتْؽَٞمَ ُهَق َوُ٘مـُقُدُه ِْم ا:كجنكده ُْؿ إ٭َِمْقـَو  .{57}ا٭مؼصص:َْٕرِض ٕمَِغْٝمِ احَلؼِّ َو٣َمـُّقا َأّنَّ

.ؿالكافريفعبرالتاريخكاألزمنةكىذاىكحا

 .العمك في األرض -ٕ

كالتجبر، كالتكبر، األرضالتمرد، في فأظير طغيانو، استفحؿ الكافر أمر عظـ كمما
و،فشأفسثكبالتألُّبحقيقيكمقامواألصميمقاـالعبكديةهلل،كلوالاد،فتجاكزكضعكالعناد،كالفس

الكافريفحينمايعظـأمرىـاليركفإالأنفسيـ،كينصبكفأنفسيـإلولمناس،فعمىسبيؿالمثاؿ،
،ثـ{5}ا٭مؼصص: [...]إِنَّ ٪مِْر٤َمْقَن ٤َمََل ِْم إَْرِض :فيشأففرعكفلمااستفحؿطغيانوقاؿتعالى

اهللتبارؾكتعالىعفعمكفرعكففياألرض،كالذمبمغالطغيافكمجاكزةالحدفيالظمـيخبر
فرعكفإالنفسوف،(ُ)كاالستكباركاالفتخاربنفسو نصبنفسوإلوفياألرضفماذابعدذلؾلـيرى

قاؿ ـْ إ٭َِمٍف ٩َمْٝمِ : ًُ ٭مَُؽْؿ ِم و اَٛمََلُ َمو ٤َمؾِْؿ َ الغركر، {56}ا٭مؼصص:[ ...ي ]َو٫َموَل ٪مِْر٤َمْقُن َيو َأهيُّ عماه ثـ ،
لمناس فقاؿ كالعظمة، كالكبرياء، ُؽُؿ ا٤َْٕمَٜم[ : الطغاة،{05}ا٭مـَّوز٤موت:]٪َمَؼوَل َأَكو َرٕمُّ حاؿ ىك كىذا ،

كالتكبر، الكافريفالمعانديفالجاحديفعبرالعصكركاألزمافالتمرد، كالتجبر،كالعناد،كالجبابرة،
.كاإلصرارعميو

 .فساد في األرضاإل -ٖ

كالعدؿ، كالبر، كالمثؿ، القيـ، كنشر األرض، عمارة المؤمنيف صفات مف كاف إذا
ىذا تحت كيندرج األرض، في اإلفساد الكافريف صفات مف فإف الخير، كجكه ككؿ كاإلحساف،
كقتؿ،كسرقة، كتسمط،كاستضعاؼ، المسمىكؿأشكاؿالفساد،مفقتؿ،كظمـ،كسمب،كنيب،

ضعاؼالناس،كبثالفرقةبينيـ،كغيرذلؾمفصكركنشرا لرذيمةبجميدصكرىاكأشكاليا،كا 
فيياالفساد،قاؿىفرعكف،كتجبر،كتكبر،كعبلفياألرض،كأظيرػػػادكأشكالو،فحيفطغػػػػػػػػالفس

[... ]:تعالىفيشأنو ـَ ـَ اُٛمْػِسِدي ُف ٬َموَن ِم . {5}ا٭مؼصص: إِكَّ

[ يرقكلوتعالى:قاؿالقاسميفيتفس ـَ ـَ اُٛمْػِسِدي ُف ٬َموَن ِم :"أم:المتمكنيفمفاإلفساد]إِكَّ
الممكنةلو.،أم:الذمعندهدرايةبكؿأساليبككسائؿكأدكاتاإلفساد(ِ)كقيرالعباد"

[... ]:كقاؿعزشأنوفيشأفالمفسديف ـَ َٓ ُُيِىُّ اُٛمْػِسِدي .{45}اٛموئدة: َواهللُ 

                                                 

 .َُِٓ،صِتفسيرالنسفي،ـ(ُ)
 .ٓٗ،صُّ،جٖتفسيرالقاسمي"محاسفالتأكيؿ"،ـ(ِ)
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 .، كسفؾ دمائيـ، كتدمير ممتمكاتيـؼ بالناس، كاستضعافيـاالستخفا -ٗ

االستخفاؼبالناس،كاستضعافيـ،كسفؾدمائيـ،كتدميرممتمكاتيـ،شعاركبراءالكفار،
لمكافريف، عامة سياسة كىذه التاريخ، عبر قكموكزعمائيـ مد فرعكف شأف في تعالى :قاؿ

 ُ ٚمرف: ْؿ ٬َموُكقا ٫َمْقًمو ٪َمو٠ِمِؼ٦َم[]٪َمو٠ْمَتَخػَّ ٫َمْقَمُف ٪َمَل٢َمو٤ُمقُه إِّنَّ ،كحينماتتعرضمصالحالكافريف {35}ا٭مزُّ
سيكلد أنو فرعكف شعر فحينما أفتظؿمصالحيـ، يحرقكفاألخضركاليابسفيسبيؿ لمخطر
كاستحي األطفاؿ، كقتؿ األعاجيب، صند يديو، عمى ممكو زكاؿ يككف إسرائيؿ بني في ىطفؿ

الن كفرؽجمكع ىذالنساء، كاصفان تعالى فقاؿ كأذليـ، العذاب، سكء كأذاقيـ كاستضعفيـ، هاس،
الحالةالفرعكنية ٍُ َإْٔمـَوَءُهْؿ : َػًي ِمـُْفْؿ ُيَذٕمِّ

]إِنَّ ٪مِْر٤َمْقَن ٤َمََل ِْم إَْرِض َوَ٘مَعَؾ َأْهَؾَفو ١ِمَقًعو َيْسَتْضِعُػ ٢َموئِ

ـَ اُٛمْػِس  ُف ٬َموَن ِم [ َوَيْسَتْحقِل كَِسوَءُهْؿ إِكَّ ـَ .{5}ا٭مؼصص:ِدي

تظيراآليةحقيقةفرعكففيسياستولمببلدالتيحكميابالمجاكزةبالقيركالتجبركالظمـ
كالعدكاف،كجعؿأىؿتمؾالببلدفرقانكجماعاتمختمفةكمتعددةكمتناحرةبإغراءالعداكةكالبغضاء

استضعؼ بؿ بذلؾ، يكتًؼ كلـ تسد"، فرؽ "سياسة حكميـ ليسيؿ كقيرىـبينيـ؛ منيـ جماعة
كذٌبحأبنا األفاعيؿمفقبؿءكساميـسكءالعذاب، إفىذه ىـحيفالكالدة،كترؾاإلناثأحياء،

.(ُ)فرعكفكجنكدهتسمًوبسمةالمتمرسكالمتمكففيالفساد

األ تتغير كلكف تتبدؿ، كال تتغير ال التاريخ عبر كالجبابرة الطغاة سياسة سماء،ىذه
.،كمفخبللياتتحددشخصيةكمبلمحالطاغيةياسةكاحدةالسفكاألشكاؿ،

 .قتاليـ في سبيؿ الطاغكت -َُ

ية،فبيفاهللحاليـ،،كمصالحوالشخصالنَّفسالكافراليقاتؿإالألجؿالشيطاف،كاليكل،ك
ـَ ٬َمَػُروا ُيَؼوٖمِ :فقاؿتعالى ـَ َآَمـُقا ُيَؼوٖمُِؾقَن ِْم ٠َمبِقِؾ اهللِ َوا٭مَِّذي ُؾقَن ِْم ٠َمبِقِؾ ا٭مطَّو٩ُمقِت ٪َمَؼوٖمُِؾقا َأْو٭مَِقوَء ]ا٭مَِّذي

ِعقًػو[  ََ قَْطوِن ٬َموَن  ْقَطوِن إِنَّ ٬َمْقَد ا٭مشَّ .{54}ا٭مـسوء:ا٭مشَّ

تبيفاآليةأفالذيفآمنكايقاتمكففيسبيؿاهللكنيصرةدينوكمنياجو،كالذيفكفركايقاتمكف
أ كىـلقكتكـباهلل،إفكيدالشيطافبالمؤمنيفكافالشيطافتغمبنصارفيسبيؿالشيطاف،فقاتمكا

.(ِ)ضعيفان


                                                 

 بتصرؼ.ّْ،ّّ،صٕتفسيرالمراغي،ـ(ُ)
 بتصرؼ.ُُٖتفسيرالجبلليف،ص(ِ)
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 .الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل -ُُ

خبلليا كمف هلل، تككف أف ينبغي التي الحاكمية ىي اإلنسانية المجتمعات مبلمح أىـ
،النككصكالتمردعمىحكـاهللسمةمفسماتالكافريفتتمايزالمجتمعاتتقدمانكرقيانكنيكضان،ك

أشاراهللتعالىكسببمفأسبابتردمالمجتمعاتكانحسارىا،كاندثارىا،كضعفيا،كىزيمتيا،كلقد
ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ ٪َمُلو٭مَئَِؽ ُهُؿ ا٭مَؽو٪مُِروَن[ ... ]:ىليذهالسمة،فقاؿتعال .{55}اٛموئدة:َوَم

اآلية" ليذه أنزؿاهللنقؿابفكثيرقكؿالعمماءفيتفسيره قاؿالسُّدم:مفلـيحكـبما
فتركوعمدانكىكيعمـ،فيكمفالكافريف.

.(ُ)قاؿابفعباس:مفجحدماأنزؿاهللفقدكفر،كمفأقربوفيكظالـفاسؽ"

د عف سبيؿ اهللإن -ُِ  .فاؽ األمكاؿ لمص 

النبي حرب في األمكاؿ إنفاؽ التاريخ عبر الكافريف صفات مف المؤمنيفكحرب،
بعادىـعفطريؽالحؽ،كاليدل،فيذاسبيميـ،كديدنيـ،ألجؿذلؾبيفاهللىدفػػػػػػػػػػػػػلصرفي يــكا 

تعالى فقاؿ األمكاؿ، إنفاؽ مف ـْ ٠َمبِقِؾ اهللِ : وا ٤َم ْؿ ٭مَِقُصدُّ ـَ ٬َمَػُروا ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاََلُ [ ...]إِنَّ ا٭مَِّذي

بالرجكعإلىسببا.{54}إكػول: لنزكؿنجداآليةنزلتفيمفأنفؽمالولقتاؿالمسمميفكحربيـيـك
المفظالبخصكصالسبب.(ِ)بدر ،كالعبرةبعمـك

 .مكاالة الكفار بعضيـ بعضان  -ُّ

كافاهللكرسكلوكلي فإفالكافريفلانإذا أكلياءبعض، كالمؤمنكفكذلؾبعضيـ ممؤمنيف،
بعض،ينصربعضيـبعضان،بعضيـأكلياء منيمالآلخر،كيأكمبعضيـبعضان،قاؿكيمجأكؿه

ـَ ٬َمَػُروا َٕمْعُضُفْؿ َأْو٭مَِقوُء َٕمْعٍض  تعالى: .{55}إكػول:[ ...]َوا٭مَِّذي

ثباتهبيَّفابفكثيرفيتفسير لآليةأنياتدلؿعمىقطدالمكاالةبيفالمؤمنيفكالكافريفكا 
تالكافريفكاحدةفبلتتغيرإالاألسماء،كاألماكففصفا،(ّ)لممكاالةبيفالكافريفبعضيـبعضان

.كاألزمنة،ففرعكفزمفمكسىىكنفسوأبكجيؿعمىعصرالنبي
ىذهأىـكأبرزصفاتالكافريفالتيتنعكسعمىنفسيةالكافريف،فتنعكسعمىالمجتمد

 كانتشار كانحطاطيا، البشرية، المجتمعات تردم ذلؾ ترتبعمى مما كالبغي،اإلنساني الرذيمة،

                                                 

 .ِٔ،صِتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ُ)
 .ُّٖانظر:لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،جبلؿالديفالسيكطي،ص(ِ)
 بتصرؼ.ّّْص،ِتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ّ)
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ك كالزنا، كالسرقة، كالقتؿ، كاالضطياد، كالقير، كالظمـ، كالعداكات، ذلؾمفصكركالفساد، غير
.التردمكاالنحطاط

 :المطم  الثالث: نفس المنافؽ
مقّْيةمتعددةتجمدبيفالجبف،كالطمد،كالمنافدالنّْفىاؽ سمكؾمركب،يرجدإلىعناصرخي

الحؽ، كجحد فالدنيكية، لذا الكذب، مؽ عمىالنّْفىاؽكخي المدمرة الكخيمة آثاره لو مرضنفسي
عدـ مف كيعيشحالة مصالحو، عمى قمؽ فالمنافؽ فيو، يعيش الذم المجتمد كعمى المنافؽ،
قدرة ذا كالمنافؽ اإلنسانية، المجتمعات مقكمات أىـ ىما العنصراف كىذاف كالتكازف، االستقرار،

الس في كميارة االجتماعيةفائقة، بالبيئات المنافؽ كتمكف تكيؼ ككمما الكذب، لتصند مكؾ
جميعان، بيا جبياتليمكر عمىعدة العمؿ عمى أقدر كاف كمما المختمفة كالجماعاتاإلنسانية

كالفساد كالضرر، األذل، ؛كيكقد ذلؾ الباحثف بييسألجؿ حتىالنّْفىاؽمعنى كاصطبلحان لغةن
.الشخصيةالمنافقةكقكؼعمىمبلمحنستطيدال

نسبةإلىالنَّفىؽ،كىكالسَّرىبفياألرض،ألفالمنافؽيسترالنّْفىاؽبيفابفمنظكرأف:لغةن  الن فىاؽ
.بالذميدخؿالنَّفىؽكيستترفيوكفرهكيغيبو،فىشيًبو

نافقاءه:كقيؿ دخكلو كىك كاليربكع نافؽ ألنو منافقان يق؛سمي جحر لو اليربكع لوكذلؾألف اؿ
آالنافقاءك طمبمفالقاصعاءقصد فإذا القاصعاء المنافؽفخريقاؿلو ككذا خرجمفالنافقاء،

 فيو، يدخؿ الذم الكجو غير مف اإليماف مف ك:الن فىاؽك يخرج المنافؽ، فيالنّْفىاؽفعؿ الدخكؿ
:كيقػػػػػػاؿ.كيظيرإيمانورهػػػػػػركيفٍػػػر،كىككذلؾالذميستػػػػػػػمفآخووكالخركجعنػػػاإلسبلـمفكج
.(ُ)انػػنافؽمينافقوكنفاق

.(ِ):أمستركفرهكأظيرإيمانو:نافؽفيالديفقاؿالفيركزآبادم

.(ّ)ىكإظيارالقكؿبالمسافأكالفعؿبخبلؼمافيالقمبمفالقكؿكاالعتقاد:اصطبلحان  الن فىاؽ

سرارالشر.(ْ)أك"ىكالذميستركفرهكيظيرإيمانو" .(ٓ)أكىكإظيارالخيركا 

                                                 

.ِِٕ،ِِٔ،صُْ(انظر:لسافالعرب،ـُ)
.ّْٖصالقامكسالمحيط،(ِ)
جّ) الكىيبي، اهلل عبد بف محمد د. السمؼ، عند التكفير كضكابط االعتقػادية اإليماف نكاقض )ِ،

.ُْٗ،ُْٖص
.ُْٗ،صنفسالمرجدالسابؽ،كنفسالجزء(ْ)
.َٓ،صُظيـ،ـ(تفسيرالقرآفالعٓ)
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دعاءاإليمافكذبانكزكرانكمخادعةنلممؤمنيف،مداىكإظياراإلسبلـبالمساف،ك:كعرفو الميداني
عمى اًحدهكافران،كييدىؿُّ .(ُ)أفيدَّعياإلنسافاإلسبلـكاليعمؿبوالنّْفىاؽإبطافالكفر،ممايجعؿجى

ىكاالختبلؼىـمايميزالمنافؽأبيفأفأخطركتكاصطبلحانلغةنؽالنّْفىابعدبيافمعنى
ـْ :كماقاؿتعالىأمبيفمايٌدعىكبيفحقيقةماىكعميو،بيفالظاىركالباطف ـَ ا٭مـَّوِس َم ]َوِم

. {6}ا٭مبؼرة:َيُؼقُل َآَمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭مَقْقِم أَِٚمِر َوَمو ُهْؿ ٕمُِؿْمِمـ٦َِم[ 
:"أجمدجميدأىؿالتأكيؿعمىأفىذهاآليةنزلتفي-رحمواهلل–لطبرمقاؿاإلماـا

مفأىؿ .(ِ)،كأفىذهالصفةصفتيـ"النّْفىاؽقـك
 لحالتو انعكاسان التيتعتبر المنافؽمفخبلؿإبرازصفاتو نفسية يةالنَّفسكتتضححقيقة

 يترتب كما كاالنفعالية، كالكجدانية، الفكرية، جكانبيا كفعؿ،بكؿ قكؿ، مف الجكانب ىذه عمى
،كنظرانألفىذهالصفاتكثيرةكمتعددةكمتشعبةكىناؾرسائؿككتبألفتفيىذاالمجاؿ كاعتقادو

.الستدالؿعمييامفالقرآفالكريـكا،أبرزىاكببيافأىـىذهالصفاتسيقـك الباحث لذا
 :صفات المنافقيف

 :الكذ  في القكؿ كالعمؿ -ُ

فةفيبيفىذهالصقد(تبارؾكعبل)برزسماتالمنافقيفلذانجدالحؽالكذبسمةمفأ
ـْ َيُؼقُل َآَمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭مَقْقِم أَِٚمِر َوَمو ُهْؿ ٕمُِؿْمِمـ٦َِم[ :إشارةلممنافؽ،فقاؿتعالى ـَ ا٭مـَّوِس َم ،{6}ا٭مبؼرة:]َوِم

صرار،كىذهمفأخطرقمبوجاحدمنكرعنافؽيقكؿبمسانوماليسفيقمبو؛ألففالم فتعمُّدكا 
ألنؾالتستطيدأفتقؼعمىحقيقةأمره.عمىالمجتمدالقضايا

 :الخداع -ِ

مر مخادعة، المنافؽ، األميفيضشخصية الصادؽ بمظير يتظاىر فيك سكية، غير ة،
ـَ  ]َُيَود٤ُِمقنَ :فيشأفالمنافقيفىبيـ،قاؿتعالليقكـبخداعالمؤمنيفكالنيؿمنيـكاإليقاع  اهللَ َوا٭مَِّذي

َّٓ َأْكُػَسُفْؿ َوَمو َيْشُعُروَن[ . {7}ا٭مبؼرة: َآَمـُقا َوَمو ََيَْد٤ُمقَن إِ
ـَ َآَمـُقا[قاؿابفكثيرفيتفسيرقكلوتعالى: ٤ُمقَن اهللَ َوا٭مَِّذي

بإظيارىـماأظيركه" ]َُيَودِ
 .(ّ)"بذلؾيعتقدكفبجيميـأنيـيخدعكفاهلل،مفاإليمافمفإسرارىـالكفر

                                                 

.ّٓ،صُكخبائثالمنافقيففيالتاريخ،عبدالرحمفحسفحبنكةالميداني،جالنّْفىاؽ(ظاىرةُ)
.َُِ،صُ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـِ)
.َٓ،صُ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ)
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 :المنافؽ مصا  بمرض قمبي -ّ

،مصاببمرضمستقرفيالقمبمماينعكسعمىسائرالجسد،قكالن،المنافؽغيرسكم
ف الحبلؿ بيفه كالحراـ بيفه إ:)قاؿكفعبلن،كاعتقادان،ركلمسمـعفالنعمافبفبشيرأفالنبي
لشبيات استبرأ لدينو كعرضو كمف كقع كبينيما مشتبياته ال يعمميف كثيره مف الناس فمف اتقى ا

ف لكؿ ممؾ حمى  في الشبيات كقع في الحراـ كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو كا 
ذا فسدت فسد  مى ى الجسدي كموي كا  مىحٍت صى ف في الجسد مضغة إذا صى ف حمى اهلل محارمو أال كا  أال كا 

فبصبلحالقمبيصمح(ُ)(الجسد كيمُّوي أال كىي القم  سائرالجسدسائرالجسد، يفسد كبفساده ،،
مفبابالكرع؛ألفرمةكمفدالئؿصبلحالقمبترؾاإلنسافألمكرليستبكاضحةالحؿكالالحي

بعكسالمنافؽالذميتصيد،لدينويستبرئبذلؾعرضو،كفيصكف،مخافةالكقكعفيالحراـاتركي
عففسادفعموكقكلوكاعتقاده.نـاألمكر،كيضدالمبرراتالكاىيةالكاذبةالتيت

المرضالمستشرمفي بيفاهللحقيقةىذا قمكبالمنافقيففقاؿتعالىكلقد ]ِْم ٫ُمُؾقِِبِْؿ :

و  ًَ .{22}ا٭مبؼرة:[ ...َمَرٌض ٪َمَزاَدُهُؿ اهللُ َمَر

.فياآليةكاردكلقدتعددتآراءالعمماءفيبيافمعنىالمرضال ،فقيؿ:الشؾَّ

رياء.كقيؿ:بمعنىال

كقيؿ:بمعنىالنفاؽفزادىـنفاقان.

.(ِ)كقيؿ:ىكمرضفيالديف،كىـالمنافقكف
 :اإلفساد في األرض -ْ

إل المنافؽ ذاتية؛نظرة نفعية مادية نظرة الحياة فيى اإلفساد عف ينفؾ ال ذلؾ ألجؿ
بلحفيػػػػمفاإلصوًػػػػًفريعيػػػكفػػػػيكاتوىػػػوكشػػػةكنزكاتػػوالشخصيػػػدـمصمحتػػػؿمايخػػاألرض،فك

ـُ ُمْصؾُِحقَن[ :األرض،قاؿتعالى ََم َكْح َٓ ُٖمْػِسُدوا ِْم إَْرِض ٫َمو٭ُمقا إِكَّ ْؿ  . {22}ا٭مبؼرة:]َوإَِذا ٫مِقَؾ ََلُ

 تعالى: قكلو تفسير في عطية ابف َٓ ُٖمْػِسُدوا ِْم إَْرِض[قاؿ في"،] تفسدكا ال معناه
.(ّ)ةالكفرة"األرضبالكفركمكاال

                                                 

أخذ،بابكصحيحمسمـ(،ِٓحديثرقـ)،ِْص،مفاستبرألدينوبابكتاباإليماف،،البخارم(صحيحُ)
.(ُٗٗٓ،حديثرقـ)ٕٗٔ،ٖٕٔ،صالحبلؿكترؾالشبيات

بتصرؼ.ُٓ،صُ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ)
 .ّٗ،صُالمحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ـ(ّ)
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فنظريةاإلصبلحبالنسبةلممنافؽتنحصرفيمايحققومفنفدذاتي.
 :نة، كالغدر، كنقض العيد، كالفجكرالخيا -ٓ

المنافؽخائفلنفسو،كلدينو،كلمجتمعو،فيكمتنكرلمقيـ،كالميثؿ،كالمبادئ،خارجعمى
نقضالعيدديدنو،ك،الغدرشيمتو،ركءةلوكالماأليطراألخبلقيةكاالجتماعية،كاإلنسانية،المبدأ

ذا اؤتمف خاف:)كالفجكرسمتو،كلقدقاؿ ذا كعد أخمؼ كا  (،آية المنافؽ ثبلث إذا حدث كذ  كا 
بشرحالنككم) فيصحيحمسمـ ذا خاصـ فجركفيركاية إذا عاىد غدر كا  تعالى(ُ)( كقاؿ ،:

ـْ َٕمْعِد  ـَ َيـُْؼُضقَن ٤َمْفَد اهللِ ِم ُؿ ]َوا٭مَِّذي َؾ َوُيْػِسُدوَن ِْم إَْرِض ُأو٭َمئَِؽ ََلُ َِ ِمقَثو٫مِِف َوَيْؼطَُعقَن َمو َأَمَر اهللُ ٕمِِف َأْن ُيق

اِر[ ْؿ ٠ُمقُء ا٭مدَّ ْعـَُي َوََلُ .{03}ا٭مر٤مد: ا٭مؾَّ

ـَ َيـُْؼُضقَن ٤َمْفَد اهللِ :فيتفسيرقكلوتعالى(ِ)نقؿابفكثيرقكؿأبكالعالية [...]َوا٭مَِّذي
"قاؿ إذا: الخصاؿ، ىذه عمىالناسأظيركا الظيرة كافليـ ىيستخصاؿفيالمنافقيفإذا

ذاائتمنكاخانكاكنقضكاعيداهللمفبعدميثاقو،كقطعكاماأمر ذاكعدكاأخمفكا،كا  حدثكاكذبكا،كا 
ذاكانت ثكا:إذاحدالظيرةعمييـأظيركاالثبلثخصاؿاهللبوأفيكصؿ،كأفسدكافياألرض،كا 

ذاائتمنكاخانكا" ذاكعدكاأخمفكا،كا  .(ّ)كذبكا،كا 

:البغض لممؤمنيف -ٔ
لممؤمنيفمفصفاتالمنافقيف المنافقيف،؛البغضكالعداءكالكره اهللعفمكاالة نيانا لذا

عفالسعيإليقاعالضرر،كاألذل،كالمكيدة،كالخديعةكالمكريتكانكفكاتخاذىـبطانة،ألنيـال
بالمؤمنيف.

                                                 

(،ِِٖٔحديثرقـ)،ٖٓٓصحيحالبخارم،كتابالشيادات،بابمفأمربإنجازالكعدكفعموالحسف،ص(ُ)
(.ٗٓ،حديثرقـ)ْٔص،منافؽكتاباإليماف،بابخصاؿال،كصحيحمسمـ

يىاحيالبصرممقرئ،كفقيو،كمفسر،كراكملمحديث،كافمكلىِ) فىيدبفًمٍيرافأبكالعاليةالرّْ (أبكالعالية:ىكري
رَّاء،كافثقةكثيرالحديث،المرأةمفبنيرباحمفتميـثـاعتقتو،قرأالقرآفعمىأبيبفكعبكغيرهمفالقي

سمدمفعمركابفمسعكدكعميكعائشةكطائفةمفالصحابة،كافابفعباسيرفعوعمىسريرهكيقكؿىكذا
العمـيزيدشرفانكييجمسالممكؾعمىاألسّْرَّةقيؿعنو:ليسأحدبعدالصحابةأعمـبالقرآفمفأبيالعاليةثـ

]َفنَِذا ُكِؼَر ِِف الـَّاُقوِر * اتسنةتسعيفلميجرةكىكيقرأفيصبلةالصبح:سعيدبفجبير،حجستيفحجة،م

ثر: ،فخرميتان.{1-3َفَذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌ: َعِسٌر[ }اددَّ
ذىب مف أخبار في الذىب شذرات صُج،انظر: ـَُِ، سعد، البف الكبرل كالطبقات ،ٕ،

،ُّٕ-ُُٕ،صُف:شمسالديفمحمدبفعميبفأحمدالداكدم،ج،كطبقاتالمفسريُُْ-ُُِص
.ُْْ،ُّْ،صّكفياتاألعيافكأنباءالزماف،ـ

.َّٓ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ)
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وا َمو ٤َمـِتُّْؿ ٫مَ :*قاؿتعالى ًٓ َودُّ َٓ َيْل٭ُمقَكُؽْؿ َٚمَبو ـْ ُدوكُِؽْؿ  َٓ َٖمتَِّخُذوا ٕمَِطوَكًي ِم ـَ َآَمـُقا  َو ا٭مَِّذي ْد َٕمَدِت ]َيو َأهيُّ

ُدوُرُهْؿ َأ٬ْمَٞمُ ٫َمْد َٕمقَّـَّو ٭َمُؽُؿ أََيوِت إِْن ٬ُمـْ  ُِ ِػل  ـْ َأ٪ْمَقاِهِفْؿ َوَمو َُتْ .{226}آل ٤مؿران: تُْؿ َٖمْعِؼُؾقَن[ا٭مَبْغَضوُء ِم

اتخاذ مف بالحذر المسممة لمجماعة تكجيو اآلية في أف قطب سيد المعمـ اإلماـ يشير
أعدائيامفالكفار،كالمنافقيف،كأىؿالكتاببطانةنتجعمياأمناءعمىأسرارىا،كمصالحيا،كأمكر

النفاحياتي ىذه كخبايا كطبائد، مبلمح ألف إال ذلؾ كما تتربص، كمكاف زماف كؿ في كس
فميحذرالمؤمنكفمفمنحىؤالءاألعداءالثقة،بالمؤمنيف؛ليخدعكىـ،كيمحقكابيـالضرركاألذل

عمىأىؿالكتابمفقطبثـبيفسيد.كاألمف،كالكد،كاالستشارة أفىذهالصكرةتنطبؽابتداءن
الشركر،كاآلثاـ،كالنكاياالسيئة،كالبغضالييكدالمجاكريفلممسمميفبالمدينة،كماحصؿمنيـمف
يبد بالمكدة منخدعيف المسممكف فيو كاف كقت في يالدفيف يا الييكد أكلئؾ عمىليـ فيطمعكنيـ

.(ُ)،ككثيرمفأمكرحياتيــأسرارىـ،كخباياى

مؼ مف خميفة إال كانت لو ما بعث اهلل مف نبي كال استخ:)قاؿكفيالحديثأفالنبي
كالمعصـك  ،تنمره بالخير كتحضو عميو، كبطانة تنمره بالسكء كتحضو عميو (ِ)، بطانة فبطانتا

مفاألصدقاءكاألصفياءكاألكلياء،انتيف،فيالحديثإشارةإلىأفىناؾبط(ّ)(مف عصمو اهلل
رتحضعمىفعؿالشركتزينو،كىذاعمؿإمادعاةلمخير،أكدعاةلمشر،بطانةالشَّفابطانتىـك

اهلل كالمعصكـمفحماه عمؿالمؤمنيف، تأمربالخيركتحضعميو،كىذا كبطانة مفالمنافقيف،
 ألجؿذلؾالبدأفنتحرلأفتككفالبطانةالتيتحيطبنا؛إليوالكقكعفياليبلؾ،أكمايجرُّ
.الصمحاء،كاألتقياء،كأىؿالخيرجميعانبطانةخيرنتخيرىامف

 :ف مف المصائ  كالمحف كاالبتبلءاتبالمؤمني الفرح كالسركر بما يحؿ -ٕ

طبد كالنكازؿ كالككارث، المصائب، مف بالمسمميف يحؿ بما كالتشفي كالسركر، الفرح،
 عمييا المنافؽجبمو بيفاهللتعالىىذاالنّْفىاؽكسجية كقد فتمؾالطبدك، :تعالىولكقيالسًَّجيَّة
٬ُمْؿ ٬َمقُْدُهْؿ ١َمْقًئو إِنَّ اهللَ  ]إِْن ََتَْسْسُؽْؿ َٙمَسـٌَي َٖمُسْمُهؿْ  َٓ َيَُضُّ وا َوَٖمتَُّؼقا  و َوإِْن َٖمْصِٞمُ َوإِْن ُٖمِصبُْؽْؿ ٠َمقَِّئٌي َيْػَرُٙمقا ِِبَ

قٌط[  .{202}آل ٤مؿران:ٕمََِم َيْعَؿُؾقَن ُِمِ

                                                 

بتصرؼ.ِْٓ،صُ(فيظبلؿالقرآف،ـُ)
مفأتباعو.فتحالبارمالبطانة:اسـجنسيشمؿالكاحدكالجماعة،كالمراد:مفيطَّمدعمىباطفحاؿالكبير(ِ)

 .ُُٓ،صُُبشرحصحيحالبخارم،ـ
مفعصـاهلل،ص(ّ) (.ُُٔٔ)رقـ،حديثُّّٔصحيحالبخارم،كتابالقدر،بابالمعصـك
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أيياالمؤمنكف"حسنة"كغنيمةكنصرإِْن ُٖمِصبُْؽْؿ ":رغنيفيتفسيرىذهاآليةيقاؿالم
كقحطأكىزيمة"يفرحكاَوإِْن ُٖمِصْبُؽْؿ ٠َمقِّئَيٌ  ىـ"تغضبيـكتحزنيـ"أمالمشرككفكالمنافقكف""تسؤ

وا بيا"عميكـفإذاعممتـأنيـكذلؾفامتنعكاعفمكاالتيـ اهللَوَٖمتَُّؼقا عمىعداكتيـَوإِْن َٖمْصِٞمُ
٬ُمْؿ ٬َمْقُدُهْؿ ١َمْقًئو باجتنابمكاالتيـ قطٌ  فعداكتيـمإِنَّ اهللَ ٕمََِم َيْعَؿُؾقَن  َٓ َيَُضُّ افيجازييـعمييُِمِ

.(ُ)كيجازيكـكذلؾعمىصبركـعمىأذيتيـ"

صفةفإذاكافالفرح،كالسركر،كالتشفيبمايحؿبالمسمميفمفمصائب،كككارث،كنكازؿ
كالمنافقيف، كالصلمكافريف، أماـفإفالمسمـمطالببالصبركالثباتكالعـز كالتماسؾكالكحدة مكد
فبليظيراالنيياركالتخاذؿكالتراجد،فإفالصبر،كتقكلاهلل،كالخكؼمنو،كؿىذهاالبتبلءات

كعد بحبمو كاالعتصاـ إرضائو عمى خيرانـكالعمؿ كاالبتبلءات النكازؿ ىذه يجعؿ عنو، الحيد
 .يمانيـعمىتقكاىـ،كصبرىـ،كا كرصيدانلممؤمنيف،فيجازييـاهلل

 :نشر اإلشاعات الكاذبة، كتركيج مقاالت الفحش، كالسكء ضد المسمميف كضد رسكلو  -ٖ

اإلشاعاتكاألكاذيبكاألضاليؿينشطالمنافقكفإلشاعتيا،كبثيا،كتركيجيابيفالمسمميف
كالذمبدكره المسمميف، بيف كالبمبمة كاالضطراب، الفكضى، مف حداثجك كا  منيـ، بيدؼالنيؿ

مإلىإرباؾالصؼاإلسبلمي،كالنيؿمنو،كتمزيقو،كتفتيتو،فعمىسبيؿالمثاؿنشرحادثةيؤد
بيفأصحابو،كالنيؿمنو،ككذلؾ،كمفثـزعزعةمكانةالنبياإلفؾلمنيؿمفعرضالنبي
مفأمرتزكيجوزينتبنتجحش،كغيرىامفاألمكر،كلقدبيفمانشرهالمنافقكفعفالنبي

ء:ماجامفالمكاضدمنياعمىسبيؿالمثاؿأالعيبيـ،كفضحيـفتكعدىـبالعذابفيكثيراهلل
ْؿ ٤َمَذاٌب َأ٭مِقٌؿ ِْم :فيشأفحادثةاإلفؾ،قاؿتعالى ـَ َآَمـُقا ََلُ ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َٖمِشقَع ا٭مَػوِٙمَشُي ِْم ا٭مَِّذي ]إِنَّ ا٭مَِّذي

ْكَقو َوأَِٚمَرةِ َواهللُ َيْعَؾؿُ  َٓ َٖمْعَؾُؿقَن[  ا٭مدُّ .{27}ا٭مـقر:َوَأْكُتْؿ 

المنافقكف رماىا حينما اهللعنيا رضي عائشة المؤمنيف أـ تبرئة اآلياتنزلتفي ىذه
عمى المكذكبة الفاحشة إشاعة في المنافقكف كساىـ االفتراء، كأقبح الكذب، أبمغ كىك "باإلفؾ"

كذلؾبيدؼالنيؿمفشرؼ المؤمنيف"الزنا" فنزلتىذهالنبيأـ كفيرسالتو، كالطعففيو،
.(ِ)اآلياتتفضحالمنافقيف،كتعمفتبرئةكطيارةعائشةرضياهللعنيا

                                                 

 .ِٕ،صُتاجالتفاسير،ـ(ُ)
 .َُٕ-ُٔٔلمزيدمفالعمـحكؿىذهاآلياتيراجدكتابالصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ،ص(ِ)
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عاؼفيؤثرعمىضًكاذيبخطرانجسيمانعمىالمجتمد؛كتمثؿاإلشاعات،كاألضاليؿ،كاأل
ـمؿعمىفضحمركجييا،كعدأفنععمىنااهللتمفعزيمتيـ،لذلؾحضَّػػػفـكيػػػػياإليماف،كيثني

.األمكرتتنافىمداإليمافىذه؛ألفتصديقيـ
ذاعتيا بيدؼ النيؿ منيـ ،كنشرىا ،كبثيا ،إفشاء أسرار المسمميف  -ٗ  : كا 

تقانو؛ألجؿذلؾكاف يسعىلقضاءالسركالكتمافأمرافيسيماففينجاحالعمؿكا 
يضتيجرة،كغزكاتو،كركحاتو،كأمكرحياتوالتيتقكثيرمفاألمكربالسركالكتماف،كمنيايكـال

ىالمنيؿسراركالكتمافكالتخفيكالتكرية،لذافإفالمنافؽيسعىإلفشاءىذهاألسرار،كبثياكنشراإل
ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذا٤ُمقا ٕمِِف :مفالمسمميف،قاؿتعالى ـَ إَْم .{65}ا٭مـسوء: [...]َوإَِذا َ٘موَءُهْؿ َأْمٌر ِم

جاء النبي أف اآلية ىذه تفسير بادرفي ًمبكا غي أك مىبكا، غى فإذا السرايا يبعث كاف
فيضعفكفبوالمنافقكفيستخبركفعفحاليـ،فيفشكف،كيحدثكفبوقبؿأفييحدثبورسكؿاهلل

اهللتعالى فأنزؿ قمكبالمؤمنيف، المنافقيفيعني]َوإَِذا َ٘موَءُهْؿ[: ،] ـِ ـَ إَْم الفتح]َأْمٌر ِم أم
.(ُ)أشاعكهكأفشكه]َأَذا٤ُمقا ٕمِِف [القتؿكاليزيمة]َأِو اخَلْقِف[، كالغنيمة

لقاء التيـ عمى البر  ،ارتكا  الجرائـ، كاآلثاـ، كالشركر -َُ  :ء مف الناسآكا 
يعمؿالمنافؽألجؿتحقيؽمصالحوالمادية،كلكعمىحساباآلخريفبارتكابالجرائـ،

أنويمبسنفسوثكبالطيارة،كالعفة،كالبراءة،كذلؾبإلقاءالتيـعمىاآلخريفكاآلثاـكالشركرإال
ـْ َيْؽِسْى :بيـ،كتكعدىـبالعذاب،قاؿتعالىمفالناس،كلقدفضحاهللالمنافقيف،كبيفأالعي ]َوَم

َتوًكو َوإِٗمْ  . {220}ا٭مـسوء:ًَم ُمبِقـًو[ َٚمطِقَئًي َأْو إِْٗمًَم ُٗمؿَّ َيْرِم ٕمِِف َٕمِريًئو ٪َمَؼِد اْٙمَتَؿَؾ ُِبْ
إثمان يرتكبكف أك الذنكبسيكان يقترفكف الذيف مفصفاتالمنافقيف بيافلصفة فياآلية
قصدان،ثـيرميبوبريئانغيرفاعؿليذاالذنبكاإلثـ،فالذمرمىفقداحتمؿ"بيتاف"أمكذبانعمى

ثمان"كبيرةمفالكبائر .(ِ)البرئ"كا 
كأنيـ ال يذكركف اهلل إال  ،لمناس في أعماليـ ءاةالقياـ لمصبلة كيس الى، كالمراك  ،المخادعة -ُُ

 :قميبلن 

التمكفبالبيئات،كالمخادعة،كقمةالعبادة،كالكسؿفيأدائيا،كالقياـعمييا،كالمراءاةلمناس
تعالىلناطبيعةجبمتعمييانفسالمنافؽ،لذايكشؼاهلل،فياألقكاؿ،كاألفعاؿ،كقمةذكرىـهلل

 ]إِنَّ اُٛمـَو٪مِِؼ٦َم َُيَوِد٤ُمقَن اهللَ َوُهَق َٚموِد٤ُمُفْؿ َوإَِذا :ابوالعزيزلكينحذرىـفقاؿعنيـيكتػػػبفػػػذهالجكانػػػى

                                                 

.ُٕ،صِـمحمدالحسيفبفمسعكدالفراءالبغكم،الـالتنزيؿفيالتفسيركالتأكيؿ،(معُ)
،ص(ِ)  .ُِْتفسيرالقرآفبكبلـالرحمف،ثناءاهللاليندماألمرتسىرمّْ
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َّٓ ٫َمؾِقًَل[  َٓ َيْذ٬ُمُروَن اهللَ إِ ََلةِ ٫َموُمقا ٬ُمَسو٧َم ُيَراُءوَن ا٭مـَّوَس َو .{250}ا٭مـسوء:٫َموُمقا إ٧َِم ا٭مصَّ

 الرازم قاؿكقأكرد اآلية ىذه تفسير في الزجاج ؿ يخادعكف]َُيَوِد٤ُمقَن اهللَ[": أم
لو يظيركف أم اهلل، قاؿرسكؿ كما الكفر كيبطنكف اإليماف، ََم ُيَبويُِعقَن : ـَ ُيَبويُِعقَكَؽ إِكَّ          ]إِنَّ ا٭مَِّذي

أم:مجازييـبالعقابعمىخداعيـ".]َوُهَق َٚموِد٤ُمُفْؿ[:،كقكلو{22}ا٭مػتٍ:[ ...اهللَ 

اب قكؿ ذكر عباسثـ تعالى:ف قكلو تفسير قاؿ]َوُهَق َٚموِد٤ُمُفْؿ[ في تعالى": إنو
إلىالصراط كصمكا فإذا يعطيالمؤمنيف، كما نكران كذلؾأنوتعالىيعطييـ خادعيـفياآلخرة،

وَءْت َمو َٙمْق٭َمُف َذَهَى ]َمثَُؾُفْؿ ٬َمؿَ :ؿتعالىارىـكبقكافيالظممة،قانطفأنك ََ ثَِؾ ا٭مَِّذي ا٠ْمَتْق٫َمَد َكوًرا ٪َمَؾَمَّ َأ

وَن[  َٓ ُيْبٯِمُ ََلِة :أماعفقكلوتعالى،"{25}ا٭مبؼرة:اهللُ ٕمِـُقِرِهْؿ َوَٖمَر٬َمُفْؿ ِْم ٣ُمُؾََمٍت  ]َوإَِذا ٫َموُمقا إ٧َِم ا٭مصَّ

ذاقامكاإلىالصبلةمدالمسمميف٫َموُمقا ٬ُمَسو٧َم[ قامكاكسالى،أممتثاقميفمتباطئيفكىكيعنيكا 
معنىالكسؿفيالمغة،كسببذلؾالكسؿأنيـيستثقمكنيافيالحاؿكاليرجكفبياثكابان،كالمف
تركياعقابان،فكافالداعيلمترؾقكيانمفىذهالكجكه،كالداعيإلىالفعؿليسإالخكؼالناس،

ُيَراُءوَن ]:لكسؿكالفتكر،أماقكلوتعالىعؿعمىكجواكالداعيإلىالفعؿمتىكافذلؾكقدالف

َّٓ ٫َمؾِقًَل[ َٓ َيْذ٬ُمُروَن اهللَ إِ جؿالرياءكالسُّمعةالألالمعنىأنيـاليقكمكفإلىالصبلةإالا٭مـَّوَس َو
ثناءالذكرحقيقةأالثاني:الصبلة،األكؿ::رازمأفالمرادبالذكرعدةأمكرألجؿالديف،ثـبيفال

 ، كقت:الثالثالصبلة غير أك الصبلة، كقت سكاء األكقات، جميد في اهلل يذكركف ال أنيـ
.(ُ)الصبلة

 :كسمككيـ بيف المؤمنيف كالكافريف ،مذبذبكف في كالئيـ المنافقكف -ُِ

في صفاتيـ مف كصفة المنافقيف، شعار ىؤالء إلى كال ىؤالء إلى ال كالتذبذب التمكف
المجتمد،كيضعؼتماسكوكقكتو،لذابيفاهللتعالىىذهضدرخطيريفتمفعالمجتمد،كىذاأم

لكيي الذميمة فقاؿتعالىفييـالصفة المؤمنكف، حذرىا َٓ إ٧َِم : ِء َو َٓ َٓ إ٧َِم َهُم ]ُمَذْٕمَذٕم٦َِم َٕم٦ْمَ َذ٭مَِؽ 

ـْ ََتَِد ٭َمُف ٠َمبِقًَل[  ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ ٪َمَؾ ِء َوَم َٓ ]ُمَذْٕمَذٕم٦َِم َٕم٦ْمَ  :،كردفيتفسيرقكلوتعالى {255}ا٭مـسوء:َهُم

ِء بمعنىمردكديفبيفاإليمافكالكفرمفالذبذبة،كىيجعؿالشيءمضطربانَذ٭مَِؽ[ َٓ َٓ إ٧َِم َهُم [

ِء[ َٓ َٓ إ٧َِم َهُم .(ِ)بمعنىالىـمنسكبيفإلىالمؤمنيف،كالإلىالكافريفَو

                                                 

.ٖٓ،ْٖ،صُُ،جٔمحمدالرازمفخرالديػػػػػػػػفبفضياءالديفبفعمر،ـاإلماـ(التفسيػػػػػػػػػػرالكبيرتفسيرُ)
الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جِ) انظر: ،"تفسيرالبيضاكم"،كأنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿّٕٗ،صُ(

.ِْْ،صُـ
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 .(ُ)ضطرابمفخكؼأككجؿ"قاؿابفعاشكر:الذبذبة"شدةاال

ف تظاىركا باإلصغا ،اإلعراض عف مجالس العمـ -ُّ  :ء فإنيـ منصرفكف بعقكليـ كقمكبيـكا 

فإنو لذا مادم، بمقياس األمكر كيقيس النفعية، الذاتية ألمكره إال ينصرؼ ال المنافؽ
فتظاىريعرضعفمجالسالعمـألنويعتبرىامضيَّعةلكقتومفغيرنفدمادميعكدعم يو،كا 

ـْ َيْسَتِؿُع إ٭َِمقَْؽ َٙمتَّك :لىفيبيافىذااألمرباإلصغاءفإنومعرضبقمبوكعقمو،قاؿتعا ]َوِمـُْفْؿ َم

ـَ ٢َمبََع اهللُ ٤َمَٜم  ـَ ُأوُٖمقا ا٭مِعْؾَؿ َموَذا ٫َموَل َآكًِػو ُأو٭َمئَِؽ ا٭مَِّذي ِذي ـْ ٤ِمـِْدَك ٫َمو٭ُمقا ٭مِؾَّ بَُعقا ٫ُمُؾقِِبِْؿ إَِذا َٚمَرُ٘مقا ِم َواٖمَّ

ـْ َيْسَتِؿُع إ٭َِمْقَؽ[:حاؿالمنافقيففقاؿ،لقدبيفاهلل{24}ِمؿد:َأْهَقاَءُهْؿ[  أمكمفالكافريف]َوِمـُْفْؿ َم
كقراءتؾ(ألفالمنافؽكافر) ـْ ٤ِمـِْدَك ٫َمو٭ُمقا مفيستمدإلىدعكتؾ،ككبلمؾ، ]َٙمتَّك إَِذا َٚمَرُ٘مقا ِم

ـَ ُأوُٖمقا ا٭مِعْؾَؿ[ ِذي أم]َموَذا ٫َموَل َآكًِػو[اؿالمنافقكفلمذيفآتاىـاهللالعمـ،كالفيـمفالمؤمنيفق٭مِؾَّ
ظيارأنيـلـينشغمكابكعي،كفيـما شيءقاؿ،كماذلؾإالاستيزاء،كتحقيران،كرياءن،كنفاقان،كا 

ـَ ٢َمَبَع اهللُ ٤َمَٜم ٫ُمُؾقِِبِْؿ[قالو َؽ ا٭مَِّذي
َبُعقا َأْهَقاَءُهْؿ[لكفارأمكسـقمكبيـبسمةا]ُأو٭َمئِ أم]َواٖمَّ

.(ِ)شيكاتنفكسيـ،كمامالتإليوطبائعيـ
 الغرؽ في الممذات، كالن يـ في الشيكات كحيسف الحديث: -ُْ

يي أجساد ذك مفىـ المنافقيف يجذبالناسمف مقالة لو مف كمنيـ إلييا، الناظر عجبي
.ليوبحسفتصنعوكاختيارهلؤللفاظلبلستماعإ

شباعشيكاتوكنزكاتو،كالكثيرمف المنافؽحريصعمىالدنيا،كعمىمتاعياكالتمذذبيا،كا 
اإلنساف ييعجىبي مف فمنيـ لذا المادية باألمكر اىتماميـ عمى بناءن بأجسادىـ ييتمكف المنافقيف

بيف ذلؾ ألجؿ الخارجي، كالمظيػر الظاىرة الصػكرة عمى بناءن كماليـ كمقاليـ، اهللبأجسادىـ،
]َوإَِذا َرَأْيتَُفْؿ ُٖمْعِجبَُؽ َأْ٘مَسوُمُفْؿ َوإِْن َيُؼق٭ُمقا َٖمْسَؿْع :كرفيكتابوالعزيز،قاؿتعػالىتعالىىذهاألم

ُْؿ ُٚمُشٌى ُمَسـََّدٌة  ْؿ ٬َملَّنَّ
.{ 5}اٛمـو٪مؼقن:[ ...٭مَِؼْقَِلِ

مفتظير يراىالمافييامفاآليةبعضانمفصفاتكىيئاتالمنافقيف،فإذارأيتيـ؟تيعجبي
 كالركنؽ، ؿْ النضارة أ َوإِْن َيُؼق٭ُمقا َٖمْسَؿْع ٭مَِؼْقَِلِ كذالقةففتحسب لفصاحتيـ كصدؽ حٌؽ قكليـ

 جسيمان رأسالمنافقيففصيحان اهللبفأبٌي كافعبد كقد ألسنتيـ، ُْؿ ُٚمُشٌى ُمَسـََّدٌة جميبلن ٬َمَلّنَّ
بالخيشبالمنصكبةالمسندةإلىالحائط،،مستنديفبياشبيكافيجمكسيـفيمجالسرسكؿاهلل

                                                 

 .ُِْ،صٓ،جّالتحريركالتنكير،ـ(ُ)
.ّٕ،صِٔ،جٔأبكعميالفضؿبفالحسفالطبرسي،ـاإلماـ(انظر:مجمدالبياففيتفسيرالقرآف،ِ)
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.(ُ)كالعمـالذمينتفدبوصاحبوالتعمـ،لخمكىـعفالفيـالنافدالتيالتفيـك

 :، كالحرك  كزمف االبتبلءاتكخصكصان في الظركؼ الحرجة إثارة الفتف -ُٓ

حكاؿالحرجةالتييمربياالبيئةالطبيعيةلممنافؽتككففيظؿاالضطرابات،كالفتف،كاأل
حاالت مف حالة إلى كبالنظر المجتمدالنّْفىاؽالمجتمد، مف النيؿ كيؼتتصرؼبيدؼ لنرل ؛

فراده،قاؿتعالىفيكتابوالعزيزعمىلسافعبداهللبفأيبيبفسمكؿلتثبيطالمسمميف، المسمـكا 
ل بيـكا  كاليزيمة كالضرر، األذل، حاؽ ـْ َرَ٘مْعـَو إِ :

َـّ ا٤ََٕمزُّ ِمـَْفو إََذلَّ ]٭َمئِ [ ...٧َم اَٛمِديـَِي ٭َمُقْخِرَ٘م

.{6}اٛمـو٪مؼقن:

عت عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ كنت مع عمي فسم:ركلالبخارمعفزيدبفأرقـقاؿ
: "لئف رجعنا إلى المدينة ليخرجف نفضكا" كقاؿيعند رسكؿ اهلل حتى  : "ال تنفقكا عمى مفيقكؿ

إلى عبد اهلل  فنرسؿ رسكؿ اهلل  ذكرت ذلؾ لعمي فذكر عمي لرسكؿ اهلل األعز منيا األذؿ" ف
ابف أبي كأصحابو، فحمفكا ما قالكا كصدقيـ رسكؿ اهلل ككذبني، فنصابني ىـ لـ يصبني مثمو 

َـّ ا٤ََٕمزُّ ِمـَْفو إََذلَّ وَ  ...]إَِذا َ٘موَءَك اُٛمـَو٪مُِؼقَن : فجمست في بيتي فننزؿ اهلل  ُة َو٭مَِر٠ُمق٭مِِف ٭َمقُْخِرَ٘م هللِ ا٭مِعزَّ

َٓ َيْعَؾُؿقَن[ َـّ اُٛمـَو٪مِِؼ٦َم 
.(ِ)إلٌي إف اهلل صدقؾ ، فنرسؿ رسكؿ اهلل {6-2: }اٛمـو٪مؼقن َو٭مِْؾُؿْمِمـ٦َِم َو٭َمؽِ

حالةمفحاالت فيالمجتمدالمسمـ،كىناؾصكركثيرةالنّْفىاؽىذه التيزرعتنفسيا
.إلسبلميذاالمنافؽعبرالتاريخالمثؿى

ليو -ُٔ  :الح  الشديد لمماؿ، حتى أمكاؿ الزكاة كالصدقات كالسعي عميو كا 

ليوسبيؿالمنافقيف،كقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذا جمدالماؿ،كتكديسو،كالسعيعميوكا 
:يالمنافقيففيمكاضدكثيرةمنياالجانبف

تعالى قاؿ * َد٫مَ : ـْ َيْؾِؿُزَك ِْم ا٭مصَّ ْ ُيْعَطْقا ِمـَْفو إَِذا ُهْؿ ]َوِمـُْفْؿ َم قا َوإِْن ََل َُ وِت ٪َمنِْن ُأ٤ْمُطقا ِمـَْفو َر

.{36}ا٭متقٕمي: َيْسَخُطقَن[

بأنؾلـتعدؿتشيراآليةإلىأفمفالمنافقيفمفطعففيقسمتؾلمصدقاتيامحمد
.(ّ)لمبعضفأنزؿاهللىذهاآليةمنعؾفيعطائؾلمبعضك

                                                 

 .ٓٓٓاسير،صزيبدةالتف(ُ)
،كصحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابإذاجاءؾالمنافقكفَِٓالصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ،ص(ِ)

(.ََْٗ،حديثرقـ)َُّٖصقالكانشيدإنؾلرسكؿاهلل...إلىالكاذبيف،
 بتصرؼ.ّٓ،صِتفسيرمقاتؿبفسميمافالبمخي،ـ(ّ)
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الماؿبكؿالسُّبؿكالطرؽمدكالجشدكحبالدنيامفخبلؿجمدمفاآليةمدلالطييستدؿ
ؽفيوحؽاآلخريف.تعمَّحتىكلك

 :عف الجياد في سبيؿ اهللالفرح الشديد بالتخمؼ  -ُٕ

 شره كأىدافوحينىًيـالمنافؽ مصالحو، حفظ شأنو مف ما ككؿ إلييا، كيركف الدنيا، ب
جيادفيسبيؿاهللفإنويتخمؼعنو،كاليسعىإليو،الماديةيسعىلمدفاععنيا،كماسكلذلؾمف

فيغزكة الجانبخصكصان بيفاهللىذا تخمؼجمدمفالمنافقيف،ككرىتبكؾكلقد أفكاحينما
فقاؿفيسبيؿاهللكايجاىد مدرسكلو :تعالىفيشأفمفتخمؼمفالمنافقيفعفالجياد

ُػقَن ٕمَِؿْؼَعِدِهْؿ ِٚم  َٓ ]٪َمِرَح اُٛمَخؾَّ ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ ِْم ٠َمبِقِؾ اهللِ َو٫َمو٭ُمقا  ََلَف َر٠ُمقِل اهللِ َو٬َمِرُهقا َأْن ُُيَوِهُدوا ٕمَِلْمَقاَِلِ

ا ٭َمْق ٬َموُكقا َيْػَؼُفقَن[  ٘مفـَّؿَٖمـِْػُروا ِْم احَلرِّ ٫ُمْؾ َكوُر  .{62}ا٭متقٕمي:َأ١َمدُّ َٙمرًّ

ك الجياد، عف بتخمفيـ المنافقيف، لحاؿ بياف اآلية فرحيـفي بإظيار رضاىـ ثَـّ مف
التخمؼ؛ كسركرىـبذلؾالتخمؼ،ككرىيـأفيجاىدكافيسبيؿاهللبأمكاليـكأنفسيـ،كبرركاىذا

ف بسببالحر، عمييـ مشقة النفير اإلنسافحبأف يتقيو أف الذميمكف الدنيا في الحر مف ذركا
.(ُ)بالظمؿكالبككركاآلصاؿ،عمىحراآلخرةالذماليقدرقدره

ىذهأىـصفاتالمنافقيفالتيتعتبرانعكاسانلنفسيةالمنافؽ،كالتيمفخبلليانستطيدأف
نتعرؼعمىالمنافؽكيؼيعمؿ،ككيؼيفكر،ككيؼينظرإلىالناسمفحكلو،كىناؾالعديدمف

.(ِ)الصفاتاألخرل

مفأشد،كأخطربعدعرضىذهالصفاتانجمتلناحقيقةنفسالمنافؽ،لذافيكيعتبر
الناسعمىالمجتمدالمسمـ،كذلؾألنومندسفيداخؿالصؼاإلسبلمي،فيعمؿبمعكلولينخر
كنشرالرذيمة، كتمزيؽالصؼاإلسبلمي، ضعاؼ، كا  كتفتيت، لتدمير، المجتمدساعيان فيعضد

الخير،كاليدل،ـكالفساد،كاالنحبلؿ،كمحاربةالفضيمة،كالخير،كالبر،كالعدؿ،كاإلحساف،ككؿقي
 !!!كالرشادفحذركه

 :)ييكد كنصارل( يالمطم  الرابع: نفس الكتاب
 الكتابي كنفس كالنصارل، الييكد مف كؿٍّ عمى يطمؽ لفظ الكتابي تتراكح بيف نفسما

مفبابالتجني!!كلكفمفبابالحقيقة،كذلؾألفاألصؿفيىذاالمنافؽ،كنفسالكافر،كليس

                                                 

 .ِّٓيركبلـالمناف،صتيسيرالكريـالرحمففيتفس(ُ)
كخبائثالمنافقيففيالتاريخ،عبدالرحمفالنّْفىاؽ(مفأرادمعرفةالمزيدمفىذهالصفاتفعميوبكتاب:ظاىرةِ)

حسفحبنكةالميداني.
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الٌرسؿىـفيشتىاألمكربمافييااإليمافبؤانأكنصارل"اتباعماجاءبوأنبياأىؿالكتاب"ييكد
 محمد كالمرسميف النبييف خاتـ رأسيـ كعمى اهلل، رسؿ مف أحد بيف تفريؽ دكف قاؿجميعان ،

تعالى ـَ َيتَّبُِعقَن : لَّ ا٭مَِّذي َُيُِدوَكُف َمْؽتُقًٕمو ٤ِمـْ  ا٭مّر٠مقل]ا٭مَِّذي َدُهْؿ ِْم ا٭متَّْقَراِة َواإِلْكِجقِؾ َيْلُمُرُهْؿ ا٭مـَّبِلَّ إُمِّ

ٌَ َوَيَضُع ٤َمـْفُ  ُم ٤َمَؾقِْفُؿ اخَلَبوئِ رِّ ُؿ ا٭مطَّقِّبَوِت َوُُيَ ـِ اُٛمـَْؽِر َوُُيِؾُّ ََلُ ُهْؿ َوا٩َْٕمََلَل ا٭مَّتِل ٕمِوَٛمْعُروِف َوَيـَْفوُهْؿ ٤َم ْؿ إِِْصَ

ـَ َآَمـُقا ٕمِفِ  ًْ ٤َمَؾقِْفْؿ ٪َمو٭مَِّذي َبُعقا ا٭مـُّقَر ا٭مَِّذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقنَ  ٬َموَك وُه َواٖمَّ ُروُه َوَكٯَمُ َو *  َو٤َمزَّ ٫ُمْؾ َيو َأهيُّ

َّٓ ُهَق ُُيْقِل َٓ إ٭َِمَف إِ ََمَواِت َوإَْرِض  ًُ  ا٭مـَّوُس إِنِّ َر٠ُمقُل اهللِ إ٭َِمْقُؽْؿ َيِقًعو ا٭مَِّذي ٭َمُف ُمْؾُؽ ا٭مسَّ ٪َمَآِمـُقا ٕمِوهللِ  َوُيِؿق

َتُدونَ  ُؽْؿ َِتْ بُِعقُه ٭مََعؾَّ ـُ ٕمِوهللِ َو٬َمؾََِمٖمِِف َواٖمَّ لِّ ا٭مَِّذي ُيْمِم ٌي هَيُْدوَن ٕمِوحَلؼِّ َوٕمِِف *  َوَر٠ُمق٭مِِف ا٭مـَّبِلِّ إُمِّ ـْ ٫َمْقِم ُمق٠َمك ُأمَّ َوِم

.{237-235 }ا٤ٕمراف: َيْعِد٭ُمقَن[

ـَ ٤ِمـَْد اهللِ :لمبشريةىياإلسبلـ،قاؿتعالىلةاهللجميعانمفعنداهلل،كرساالٌرسؿف ي ]إِنَّ ا٭مدِّ

ـْ يَ  ـْ َٕمْعِد َمو َ٘موَءُهُؿ ا٭مِعْؾُؿ َٕمْغقًو َٕمْقـَُفْؿ َوَم َّٓ ِم ـَ ُأوُٖمقا ا٭مؽِتَوَب إِ ْؽُػْر ٕمَِآَيوِت اهللِ ٪َمنِنَّ اهللَ اإِل٠ْمََلُم َوَمو اْٚمتََؾَػ ا٭مَِّذي

يُع احِلَسوِب[  كيشيراهللفيمكضدآخرأنوال{27ران:}آل ٤مؿََسِ حيث، دينان يقبؿغيراإلسبلـ
[ :يقكؿ ـَ ي ـَ اخَلوَِسِ  ِم

ـْ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ِْم أَِٚمَرةِ ـْ َيْبَتِغ ٩َمْٝمَ اإِل٠ْمََلِم ِديـًو ٪َمَؾ كيقكؿ،{63}آل ٤مؿران:]َوَم
ـْ ٬َموَن َٙمـِقًػو ُمْسؾًَِم َوَمو ]َمو ٬َموَن إِْٕمَراهِ :أبياألنبياءإبراىيـاهللفيشأف

اكِقًّو َو٭َمؽِ َٓ َكٯْمَ و َو قُؿ هَيُقِديًّ

٬م٦َِم[  ـَ اُٛم٨ْمِ .{45}آل ٤مؿران:٬َموَن ِم

 إبراىيـ مكحدانتظيراآليةحقيقة كافحنيفان نما كا  كافييكديان،كالنصرانيان، بأنوما
الحنيفيةالتي،الٌرسؿحقيقةكؿاألنبياءك،كىذه(ُ)مطيعانلربومسممانلو،كلـيكفمفالمشركيف

.دأنممةيالتزيغعفالحؽق
ناسخةلشريعةمكسىفشريعةعيسى ناسخةلشريعةعيسى،كشريعةمحمد

ـَ : ،لذاقاؿاهللتعالى ـَ ٕمِوهللِ َومَ  ا٭مّر٠مقل]َآَم ِف َواُٛمْمِمـُقَن ٬ُمؾٌّ َآَم ـْ َرٕمِّ ََلئَِؽتِِف َو٬ُمُتبِِف َوُر٠ُمؾِِف ٕمََِم ُأْكِزَل إ٭َِمْقِف ِم

ـَو َوإ٭َِمْقَؽ اَٛمِصُٝم[  ـْ ُر٠ُمؾِِف َو٫َمو٭ُمقا ٠َمِؿْعـَو َوَأ٢َمْعـَو ٩ُمْػَراَكَؽ َرٕمَّ ُق َٕم٦ْمَ َأَٙمٍد ِم .{063}ا٭مبؼرة:َٓ ُكَػرِّ

الكتاب نفس عمى بياسيقتصر الباحثيكلمتعرؼ يتسـ التي الصفات أىـ ذكر عمى
.بمايثبتيامفآياتقرآنيةكريمةتدالنمسفيظؿنقاطي،الكتاب

 :)ييكدان كنصارل( يصفات الكتاب
ًبغكؿه مفالييكدكالنصارل،كلقدصي ابصفاتممنيكماأسمفناالكتابيلفظيطمؽعمىكؿٍّ

مفخبلليانستطيدالتعرؼعمييا.
                                                 

 .ِّٖ،صُسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جي(أُ)
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 .فو بصفات النقص كنسبو الكلد إليواإلشراؾ باهلل ككص -ُ

اإلشراؾباهللأفتجعؿمدراؾبوكفر،فكيؼبالذمينكركجكداهلل؟كعبادةاهللمداإلش
يحب بيفاهللتعالىأفاإلشراؾبو كلقد إليؾ، كتقربو تعبده قاؿاهللندان لذا عظـ، طالعمؿميما

َـّ ٤مَ :تعالى ًَ ٭َمَقْحَبَط ٬ْم ـْ َأْْشَ
ـْ ٫َمْبؾَِؽ ٭َمئِ ـَ ِم ـَ ]َو٭َمَؼْد ُأوِٙمَل إ٭َِمقَْؽ َوإ٧َِم ا٭مَِّذي ي ـَ اخَلوَِسِ َـّ ِم َٕمِؾ *  َؿُؾَؽ َو٭َمَتُؽقَك

] ـَ و٬مِِري ـَ ا٭مشَّ ـْ ِم مر: اهللَ ٪َمو٤ْمُبْد َو٬ُم .{44-43 }ا٭مزُّ

ؾبو،ثـبيفاهللتبارؾكتعالىابعدـاإلشرالٌرسؿتباعلمرسؿجميعان،كألمفاهللفيذانداء
َك :ؿتعالىمادكفذلؾلمفيشاء،فقاأنواليغفرأفيشرؾبو،كلكفيغفر َٓ َيْغِػُر َأْن ُي٨ْمَ ]إِنَّ اهللَ 

ًٓ َٕمِعقًدا[ ََل ََ ؾَّ  ََ ْك ٕمِوهللِ ٪َمَؼْد  ـْ ُي٨ْمِ ـْ َيَشوُء َوَم َ
.{224}ا٭مـسوء: ٕمِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذ٭مَِؽ ٛمِ

ككصفكه باهلل، أشرككا كنصارل ييكدان منيـ كبلن أف نجد الكتاب أىؿ حاؿ إلى بالنظر
الكلدإليو،قاؿتعالىصبصفاتالنق ٍُ :،كنسبكا  ا٭مـََّصوَرى اَٛمِسق

ًِ ـُ اهللِ َو٫َمو٭مَ  ا٭مَقُفقُد ٤ُمَزْيٌر إْم
ًِ ]َو٫َمو٭مَ

ـْ ٫َمْبُؾ ٫َموَٖمَؾُفُؿ اهللُ َأكَّك ُيمْ  ـَ ٬َمَػُروا ِم ْؿ ٕمَِل٪ْمَقاِهِفْؿ ُيَضوِهُئقَن ٫َمْقَل ا٭مَِّذي ـُ اهللِ َذ٭مَِؽ ٫َمْقَُلُ ُذوا َأْٙم *  ٪َمُؽقنَ إْم َ َبوَرُهْؿ اَتَّ

 َٓ و َواِٙمًدا  َّٓ ٭مَِقْعُبُدوا إََِلً ـَ َمْرَيَؿ َوَمو ُأِمُروا إِ ٍَ إْم ـْ ُدوِن اهللِ َواَٛمِسق َّٓ ُهَق ٠ُمبَْحوَكُف ٤َمَمَّ َوُرْهَبوَّنُْؿ َأْرَٕموًٕمو ِم
 إ٭َِمَف إِ

٬ُمقَن[  .{52-52 }ا٭متقٕمي:ُي٨ْمِ

ـْ ٫َمبُْؾ[]ُيَضو:غكمفيتفسيرهلقكلوتعالىأيضانلقدذكرالب ـَ ٬َمَػُروا ِم عدةِهئُقَن ٫َمْقَل ا٭مَِّذي
أقكاؿمنيا:

".بمعنىيشابيكف،كالمضاىاةالمشابية":قاؿابفعباس

".يكاطئكف":كقاؿمجاىد

".يكافقكف":سفالبصرمكقاؿالح

قاالسُّدمكقاؿ المسيحابفاهللكما : مفقبؿفقالكا الييكد "ضاىتالنصارلقكؿ لت:
.ابفاهلل"رمفقبؿعزيالييكد

يقكلكفالبلتكالعزلكمناةكقاؿمجاىد "يضاىئكفقكؿالمشركيفمفقبؿالذيفكانكا :
.(ُ)بناتاهلل"

نعتاهللتعالىبالكفركؿمفأشرؾ بصفاتأك،أككصؼاهللبصفاتالنقص،كلقد
ـَ ٫َمو٭مُ : التميؽبجبللوحيثيقكؿتعالى ـَ اهللِ ]٭َمَؼْد ٬َمَػَر ا٭مَِّذي ـْ َيْؿؾُِؽ ِم ـُ َمْرَيَؿ ٫ُمْؾ ٪َمَؿ ٍُ إْم قا إِنَّ اهللَ ُهَق اَٛمِسق

                                                 

 .ُِْ،صِج(معالـالتنزيؿفيالتفسيركالتأكيؿ"تفسيرالبغكم"،ُ)



-َُٓ- 
 

ََمَواِت  ـْ ِْم إَْرِض َيِقًعو َوهللِ ُمْؾُؽ ا٭مسَّ ُف َوَم ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ ٍَ إْم  َوإَْرِض َوَمو َٕمْقـَُفََم ١َمْقًئو إِْن َأَراَد َأْن هُيْؾَِؽ اَٛمِسق

ٍء ٫َمِديرٌ َْيُؾُؼ َمو َيَشوُء َوا ُٕمُؽْؿ *  هللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ ـُ َإْٔمـَوُء اهللِ َوَأِٙمبَّوُؤُه ٫ُمْؾ ٪َمؾَِؿ ُيَعذِّ  ا٭مَقُفقُد َوا٭مـََّصوَرى َكْح
ًِ َو٫َمو٭َم

ََمَوا ـْ َيَشوُء َوهللِ ُمْؾُؽ ا٭مسَّ ُب َم ـْ َيَشوُء َوُيَعذِّ َ
ـْ َٚمَؾَؼ َيْغِػُر ٛمِ َّ ِت َوإَْرِض َوَمو َٕمْقـَُفََم َوإ٭َِمقِْف ٕمُِذُكقٕمُِؽْؿ َٕمْؾ َأْكتُْؿ َٕم٨َمٌ ِم

.{26-25 }اٛموئدة:اَٛمِصُٝم[ 

التميؽبوتعالىحينماكصفكهبصفاتفاستحقكاالمَّعنةبيفاهللكفرالييكدفيآيةأخرلك
ًْ َأْيِدهيِْؿ َو٭ُمِعـُقا ٕمََِم ٫مَ :شأنوحيثيقكؿ ًِ ا٭مَقُفقُد َيُد اهللِ َمْغُؾق٭َمٌي ٩ُمؾَّ و٭ُمقا َٕمْؾ َيَداُه َمْبُسق٢َمَتوِن ُيـِْػُؼ ٬َمقَْػ ]َو٫َمو٭َم

.{45}اٛموئدة:[ ... َيَشوءُ 

:"إفاهللكضديدهعمىآليةحقيقةقكليـعفاهللبقكليـفيتفسيرهليذهاالسُّدمكلقدبيف
.(ُ)صدرهفبليبسطياحتىيردعميناممكنا"

كتجنيعمىاهلل، خرلالتيتكجدفيكتبيـبكصؼعداعفاألمكرالكثيرةاألكىذاكفره
ككصؼاألن النقص، كبصفات الشر، بصفات بياهلل مف كغيرىا بالزنا، التياء الذميمة الصفات

.التميؽبيـ

 .الكفر بآيات اهلل -ِ

لقدكفرأىؿالكتاببآياتاهللالتيجاءبيارسميـ،كيتمثؿالكفربآياتاهللمفقبؿأىؿ
و،فيدمكسىمًسياهللالمتمكةكغيرالمتمكة"المعجزات"التيأظيرىااهللعمىيدريالكتاببالكفربآيات

مف تنفجر كتارة البحر، تشؽ كتارة تسعى، إلىحية تارة تتحكؿ التي كعصاه نكران، تتؤلأل التي
كالقمؿ، الجراد، مف الفراعنة عمى اهلل أرسميا التي اآليات مف كغيرىا العيكف، الحجر ضربيا

ادبيذهاآلياتبنكإسرائيؿإيمانانكيقينان،دضفادع،كالدـ،آياتمفصبلتلكييؤمفالفراعنة،كيزكال
 تعالىفيشأف الفراعنةقاؿ عمى اآلياتالتيأرسميا َؾ : ]٪َمَلْر٠َمْؾـَو ٤َمَؾْقِفُؿ ا٭مطُّق٪َموَن َواجَلَراَد َوا٭مُؼؿَّ

ََلٍت ٪َمو٠ْم  َم َآَيوٍت ُمَػصَّ َػوِدَع َوا٭مدَّ وا َو٬َموُكقا ٫َمْقًمو ُُمِْرِم٦َم[ َوا٭مضَّ أمأرسؿاهللعمييـ.{255}ا٤ٕمراف:تَْؽَٞمُ
بيكتيـ كدخؿ فأغرؽمزارعيـ المطر القيمَّؿ ثـ كثمارىـ، فأكؿزركعيـ الجراد ثـ البراغيث، كىك

ىيـ،السكسأكالقرادفتتبدماترؾالجراد،ثـالضفادعفممئتبيكتيـكطعاميـ،ثـالدـفيمياأك
.(ِ)ىذهكمياآياتأكيسيؿمفأنكفيـ،

                                                 

 .ِِّالكبير،صالسُّدم(تفسيرُ)
 بإيجاز.ُِٗ،كتفسيرالجبلليف،صُّْٔ-َّْٔ،صْانظر:جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ِ)
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برغـذلؾبمجردأفنجاىـىذهاآلياتلزامانأفتزيدىـإيمانانكيقينانبكحدانيةاهللإالأنيـ
أمصنمانيعبدكنومفان:اهللمففرعكفكجنده،كعبركاالبحرطمبكامفمكسىأفيجعؿليـإلي

ائِقَؾ ا٭مَبْحَر ٪َمَلَٖمْقا ٤َمَٜم :مفاهلل،قاؿتعالىـيأتيـبشيءدكفاهلل،ككأفمكسىل ]َوَ٘موَوْزَكو ٕمَِبـِل إَِْسَ

ُؽْؿ ٫َمقْ  ٌي ٫َموَل إِكَّ ْؿ َآَِلَ و ٬َمََم ََلُ ْؿ ٫َمو٭ُمقا َيو ُمق٠َمك اْ٘مَعْؾ ٭َمـَو إََِلً ـَوٍم ََلُ ِْ َفُؾقَن[ ٫َمْقٍم َيْعُؽُػقَن ٤َمَٜم َأ ٌم ََتْ

.{256}ا٤ٕمراف:
بن أف كثير ابف كعظيـبٌيف اهلل آيات مف رأكا كقد البحر جاكزكا حيف إسرائيؿ ي
 مفمكسىسمطانو، فطمبكا يعبدكفاألصناـ، عمىقكـ يعبدكنوفمركا أفيجعؿليـصنمان

اهلل، دكف مفمف عنو يينزه أف يجب كما كجبللو اهلل عظمة تجيمكف إنكـ مكسى: ليـ فقاؿ
.(ُ)الشريؾكالمثيؿ

كذكرىـبنعـاهللإالأنيـبعدذلؾكفركا،كعبدكاالعجؿ،ثـبعدماتابكامكسىفكبخيـ
التكبةكالمغفرةمفاهلل لمكسىتاباهللعمييـ،ثـبعدذلؾأخذمنيـمكسىنقباءليطمبكا :فقالكا

ـَ ٭َمَؽ َٙمتَّك َكَرى اهللَ َ٘مْفَرًة ٪َمَلَٚمَذْٖمؽُ  ـْ ُكْمِم و٤ِمَؼُي َوَأْكُتْؿ َٖمـُْظُروَن[ ]َوإِْذ ٫ُمْؾُتْؿ َيو ُمق٠َمك ٭َم إلى،{33}ا٭مبؼرة:ُؿ ا٭مصَّ
غيرذلؾمفالمكاقؼالتيتشير،كتدلؿعمىكفرأىؿالكتابمفبنيإسرائيؿ،كنككصيـكعدـ

.اىنالئلفاضةفييالمجاؿ،كالتياتباعأمراهلل،كأمررسكلو
 عيسى بيا جاء التي اآليات عف كاألأما األكمو إبراء المكتى،مف حياء كا  برص،

ـْ : كغيرىامفاآليات،قاؿتعالىفيشأفعيسى قَؾ َأنِّ ٫َمْد ِ٘مْئُتُؽْؿ ٕمَِآَيٍي ِم
ائِ ًٓ إ٧َِم َٕمـِل إَِْسَ ]َوَر٠ُمق

ا ٕمِنِْذِن اهللِ   ٪َمَلْكُػُخ ٪مِقِف ٪َمقَُؽقُن ٢َمْٝمً
ـَ ا٭مط٦ِِّم ٬َمَفْقئَِي ا٭مطَّْٝمِ ُؽْؿ َأنِّ َأْٚمُؾُؼ ٭َمُؽْؿ ِم َوُإْٔمِرُئ ا٬َْٕمَؿَف َوإَْٕمَرَص َوُأْٙمقِل َرٕمِّ

ََيًي ٭َمُؽؿْ  َٔ ِٚمُروَن ِْم ُٕمُققٖمُِؽْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ٫ًمو *   إِْن ٬ُمـُْتْؿ ُمْمِمـ٦ِمَ اَٛمْقَٖمك ٕمِنِْذِن اهللِ َوُأَكبِّئُُؽْؿ ٕمََِم َٖمْل٬ُمُؾقَن َوَمو َٖمدَّ َوُمَصدِّ

 ُ ِٕ ـَ ا٭متَّْقَراِة َو َو َٕم٦ْمَ َيَديَّ ِم
ُؼقا اهللَ َوَأ٢مِقُعقِن[ ٛمِ ُؽْؿ ٪َموٖمَّ ـْ َرٕمِّ َم ٤َمَؾْقُؽْؿ َوِ٘مْئُتُؽْؿ ٕمَِآَيٍي ِم ِٙمؾَّ ٭َمُؽْؿ َٕمْعَض ا٭مَِّذي ُٙمرِّ

.{ 32-57 }آل ٤مؿران:
كلـيؤمفمعوإالقميبلن،كطمبكامزيدانمفاآليات،كمفاآلياتبرغـذلؾكيذّْبعيسى
بيا.إالأنيـكفركااافبيجيؿ،ككجباإليمفيالتكراةكاإلنالتيكردتالمتمكة

 :أكصاؼ محمد 
٫ًمو ٛمَِو َٕم٦ْمَ َيَديَّ :قاؿتعالى قَؾ إِنِّ َر٠ُمقُل اهللِ إ٭َِمقُْؽْؿ ُمَصدِّ

ائِ ـُ َمْرَيَؿ َيو َٕمـِل إَِْسَ ]َوإِْذ ٫َموَل ٤ِمقَسك إْم

ـْ َٕمْعِدي ا٠ْم  ا ٕمَِر٠ُمقٍل َيْلِِت ِم ً ـَ ا٭متَّْقَراِة َوُمَب٨مِّ ُؿُف َأَْحَُد ٪َمَؾَمَّ َ٘موَءُهْؿ ٕمِو٭مَبقِّـَوِت ٫َمو٭ُمقا َهَذا ٠ِمْحٌر ُمب٦ٌِم[ ِم

ػ: .{4}ا٭مصَّ
                                                 

 .ِّٓ،صِتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ُ)
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فيالحديثأفالنبي كرد  إف لي أسماء، أنا محمده، كأنا أحمدي، كأنا الماحي)قاؿ:
، كأنا الحاشري الذم يمحك اهلل بي الكفرى 

.(ِ)(الذم يحشري الناس عمى قدمي، كأنا العاق  (ُ)

.{52}آل ٤مؿران:]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َِلَ َٖمْؽُػُروَن ٕمَِآَيوِت اهللِ َوَأْكُتْؿ َٖمْشَفُدوَن[ :لذاقاؿاهللليـ

"تشيدكف":يشيدكفأنوالحؽ،كيجدكنومكتكبان،كأماآياتاهلل"محمد:"السُّدمقاؿ
.(ّ)عندىـ"

.غـذلؾناصبكهالعداء،ككفركابوبر

 .سبيؿ اهللالصد عف  -ّ

كاالنصالصد االمتناع "ىك اإلعػػ: بنية القكيـ الصراط عف قبكؿػػراؼ كعدـ راضعنو،
.(ْ)الحؽ"

]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب :لصدىـعفسبيؿاهلل،كقاؿتعالىلذاخاطباهللتعالىأىؿالكتاب

ـَ َٖمْبُغقَّنَو ٤ِمقَ  ـْ َآَم ـْ ٠َمبِقِؾ اهللِ َم وَن ٤َم .{77}آل ٤مؿران: ً٘مو َوَأْكُتْؿ ١ُمَفَداُء َوَمو اهللُ ٕمَِغو٪مٍِؾ ٤َمَمَّ َٖمْعَؿُؾقَن[َِلَ َٖمُصدُّ

صدىـكافمطالبةليـبعدـصدكصرؼمفآمفباهلل،ككفياآليةنداءإلىأىؿالكتاب
فيكتبيـعفسبيؿاهللبإلقاءالشبيةكالشككؾ،كذلؾبإنكارىـصفةمحمد كميبلنعفزيغان

كصفتوزيغكالميؿعفاالستكاءفيالديفكالقكؿكالعمؿ،كأنتـشيداءأفنعتمحمدالحؽ،كال
مكتكبةفيالتكراة،كأفديفاهللالذماليقبؿغيرهىكاإلسبلـ،فاهللاليغفؿعماتعممكف،كىذا

.(ٓ)تيديدككعيدمفاهللليـلصدىـعفسبيؿاهلل،كعدـالتصديؽبمحمد
مخب تعالى قاؿ أكصاؼالنبي مدلمعرفة عف لكجكبران إشارة في مجيئو قبؿ مف
اإليماف ـَ َآَٖمْقـَوُهُؿ ا٭مؽَِتوَب َيْعِر٪ُمقَكُف ٬َمََم َيْعِر٪ُمقَن َإْٔمـَوَءُهْؿ َوإِنَّ ٪َمِريًؼو ِمـُْفْؿ ٭َمقَْؽتُُؿقَن احَلؼَّ ]بو  َوُهْؿ ا٭مَِّذي

. {255}البؼرة:[ َيْعَؾُؿقنَ 

 

                                                 

.ُِٖ،صْالذمييحشرالناسخمفوكعمىممتودكفممةغيره،لسافالعرب،ـ(ُ)
 (.ْٖٔٗ،حديثرقـ)َُّٕصبخارم،كتابالتفسير،بابيأتيمفبعدماسموأحمد،صحيحال(ِ)
 .َُٖالكبير،صالسُّدم(تفسيرّ)
 .ُْٓ،صد.زكرياالزميميعبدالسبلـالمكح،بحثد.(مباحثفيالتفسيرالمكضكعينظريةكتطبيقان،ْ)
،ُالديفعميبفمحمدالبغدادم،ـء،عبل"التنزيؿلبابالتأكيؿفيمعاني"(مختصرتفسيرالخازفالمسمىٓ)

 .ُّٕ،ُّٔص
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 .الغمك في الديف -ْ

كالا نقص، كال حيؼ، كال غمك، فبل االعتداؿ ميزاف كالكسطية غمك، الحد في لمجاكزة
ًي َو٠َمطًو :فقاؿتعالىتفريط،ألجؿذلؾمدحاهللتبارؾكتعالىأمةمحمد ]َو٬َمَذ٭مَِؽ َ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ ُأمَّ

.{255}ا٭مبؼرة: [...٤َمَؾقُْؽْؿ ١َمِفقًدا  ا٭مّر٠مقل٭مَِتُؽقُكقا ١ُمَفَداَء ٤َمَٜم ا٭مـَّوِس َوَيُؽقَن 
أكجز،كأىؿالكتاببنككصيـكتمردىـككفرىـكلكينحددالبكفالشاسدبيفأمةمحمد

سفكؿمعنىالحيبماتحدثبواإلماـسيدقطبفيتفسيرهعف"األمةالكسطا"،إنيااألمةالكسط
،كالفياالنتكاسكالفضؿكاالعتداؿكاالقتصادكالتصكركاالعتقاد،فبلتغمكفيالتجردالركحي

المادمكأمةكسطفيالتفكيركالشعكرتستمسؾبمنياجيا،كتنظرفينتاجالفكركالتجريبفي
حدكدمابينواهللكرسكلو،أمةكسطانفيالتنسيؽكالتنظيـ،أمةكسطانفياالرتباطاتكالعبلقات؛

يأخذعفربوبدكرهذعنو،كالذمالتيتأخالمنشكدة،أمةمحمدةفبلإفراطكالتفريط،إنيااألم
]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب :أنيـغالكافيدينيـ،قاؿتعالىنجدكبتتبدأحكاؿأىؿالكتاب،(ُ)عزشأنو"

ؾُّقا ٬َمثًِٝما وَ  ََ ـْ ٫َمْبُؾ َوَأ ؾُّقا ِم ََ َٓ َٖمتَّبُِعقا َأْهَقاَء ٫َمْقٍم ٫َمْد  بِقِؾ[ َٓ َٖمْغُؾقا ِْم ِديـُِؽْؿ ٩َمْٝمَ احَلؼِّ َو ـْ ٠َمَقاِء ا٭مسَّ ؾُّقا ٤َم ََ

.{55}اٛموئدة:

كزتيـلمحدلدرجةيكضحاإلماـالشككانيحقيقةالغمكالذممارسوأىؿالكتاب،كذلؾبمجا
األ أثبتكا يقكؿالييكد،ىيةلعيسىكلأنيـ يقكؿالنصارل،أكحطوعفمرتبتوالعميةكما كما

.(ِ)اعمىطريؽالصكابماختيارىك،اإلفراط،أكالتفريطفذلؾكمومفالغمكالمذمكـ،كسمكؾطريؽ

بيفاهللحقيقةعيسى فيمكضدآخرحيثيقكؿكقد َٓ َٖمْغُؾقا ِْم : ]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب 

ـُ َمْرَيَؿ َر٠ُمقُل اهللِ َو٬َمؾِؿَ  ٍُ ٤ِمقَسك إْم ََم اَٛمِسق َّٓ احَلؼَّ إِكَّ َٓ َٖمُؼق٭ُمقا ٤َمَٜم اهللِ إِ ُتُف َأ٭مَْؼوَهو إ٧َِم َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـُْف ِديـُِؽْؿ َو

ََم اهللُ إ٭َِمٌف َواِٙمٌد ٠ُمبَْحوَكُف أَ  ا ٭َمُؽْؿ إِكَّ َٓ َٖمُؼق٭ُمقا َٗمََلَٗمٌي اْكتَُفقا َٚمْٝمً ْن َيُؽقَن ٭َمُف َو٭َمٌد ٭مَُف َمو ِْم ٪َمَآِمـُقا ٕمِوهللِ َوُر٠ُمؾِِف َو

ََمَواِت َوَمو ِْم إَْرِض َو٬َمَػك ٕمِوهللِ .{252}ا٭مـسوء: َو٬مِقًَل[ ا٭مسَّ

بؿ بالتفريطأكاإلفراط، الحد بأفاليتجاكزكا فياآليةخطابألىؿالكتاب"النصارل"
 فعيسى كالكلد، الشريؾ اهللعف بتنزيو الحؽ لزكـ مف بد الركحال بنفخ بقدرتو اهلل أكجده

بكاسطةجبريؿ إليفيو أك ابفاهلل، أنو زعمتـ أماآلليةكليسكما أكثالثثبلثة، معو، ان
و،انتيكاعفذلؾخيرانلكـ،إنمااهللكاحدمنزهعفالكلدكالشريؾ،لومافيػػػة:اهللكعيسىكأمػػػثبلث

                                                 

 بتصرؼكاختصار.ُُّ،صُ(فيظبلؿالقرآف،ـُ)
 بتصرؼ.ِٖ،صِجتحالقدير،ف(ِ)
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.(ُ)السمكاتكمافياألرضككفىبوشييدانعمىذلؾ
سيقتصر الباحث  الصفاتلضيؽالمقاـ، كعديفعمىىذه دة،صفاتأىؿالكتابكثيرة،

أالكىيإنكار الكتاب، أىؿ كنفسية لطبيعة متكاممة بأفتضدصكرة كفيمة كاحدة كيكفيصفة
 محمد تعالىصفة قاؿ ككجكباتباعو، كنبكتو، ـَ َآَٖمْقـَوُهُؿ ا٭مؽَِتوَب َيْعِر٪ُمقَكُف ٬َمََم َيْعِر٪ُمقَن : ]ا٭مَِّذي

،ثـىذهبعضاآلياتالتييستشؼ {254}ا٭مبؼرة:ؼَّ َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن[ َإْٔمـَوَءُهْؿ َوإِنَّ ٪َمِريًؼو ِمـُْفْؿ ٭َمَقْؽتُُؿقَن احَل 
:دكفالتعميؽعمييامستدالنباآلياتبذكرىاىكتفسييمنياصفاتأخرلألىؿالكتاب

 عدـ إقامة شرع اهلل كأحكامو: -ٓ
ٍء َٙمتَّك ُٖمِؼقُؿقا ا:*قاؿتعالى ـْ َرٕمُِّؽْؿ ]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب ٭َمْسُتْؿ ٤َمَٜم ََشْ ٭متَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوَمو ُأْكِزَل إ٭َِمْقُؽْؿ ِم

ـْ َرٕمَِّؽ ٢ُمْغَقوًكو َو٬ُمْػًرا ٪َمََل َٖمْلَس ٤َمَٜم ا٭مَؼْقِم ا٭مَؽو٪مِرِ  [ َو٭َمَقِزيَدنَّ ٬َمثًِٝما ِمـُْفْؿ َمو ُأْكِزَل إ٭َِمقَْؽ ِم ـَ .{46}اٛموئدة:ي

 :ح  االنتقاـ مف المؤمنيف -ٔ
ـْ ٫َمبْ ]٫مُ :*قاؿتعالى َّٓ َأْن َآَمـَّو ٕمِوهللِ َوَمو ُأْكِزَل إ٭َِمقْـَو َوَمو ُأْكِزَل ِم ُؾ َوَأنَّ ْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َهْؾ َٖمـِْؼُؿقَن ِمـَّو إِ

. {37}اٛموئدة:َأ٬ْمَثَر٬ُمْؿ ٪َمو٠ِمُؼقَن[ 

 :إلباس الحؽ بالباطؿ ككتماف الحؽ -ٕ
.{52}آل ٤مؿران: بُِسقَن احَلؼَّ ٕمِو٭مَبو٢مِِؾ َوَٖمْؽُتُؿقَن احَلؼَّ َوَأْكُتْؿ َٖمْعَؾُؿقَن[]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َِلَ َٖمؾْ :*قاؿتعالى

 :كالء بعضيـ بعضان كمناصرة بعضيـ بعضان كلك كانكا عمى الباطؿ -ٖ
َٓ َٖمتَِّخُذوا ا٭مَقُفقَد َوا٭مـََّصوَرى َأْو٭مَِقوَء َٕمْعُضفُ :*قاؿتعالى ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ ْؿ ]َيو َأهيُّ ـْ َيَتَقَلَُّ ْؿ َأْو٭مَِقوُء َٕمْعٍض َوَم

َٓ هَيِْدي ا٭مَؼْقَم ا٭مظَّوٛم٦َِِم[  ُف ِمـُْفْؿ إِنَّ اهللَ  .{32}اٛموئدة:ِمـُْؽْؿ ٪َمنِكَّ

 :الكفر كالجحكد بكؿ ما جاء بو النبي  -ٗ
ـَ ُأوُٖمقا ا٭مؽَِتوَب ٕمُِؽؾِّ َآَيٍي َمو َٖمبِ :*قاؿتعالى ًَ ا٭مَِّذي ـْ َأَٖمْق

.{253}ا٭مبؼرة: [...ُعقا ٫مِبَْؾتََؽ ]َو٭َمئِ

 :كخشية الناس االستخفاؼ باهلل كآياتو كالمتاجرة بيا -َُ
ـَ َهوُدوا وَ :*قاؿتعالى ِذي ـَ َأ٠ْمَؾُؿقا ٭مِؾَّ و ا٭مـَّبِقُّقَن ا٭مَِّذي و َأْكَز٭ْمـَو ا٭متَّْقَراَة ٪مِقَفو ُهًدى َوُكقٌر َُيُْؽُؿ ِِبَ وكِقُّقَن ]إِكَّ ٕمَّ ا٭مرَّ

واَوإَْٙمبَ  َٓ َٖمْشَٟمُ َشُقا ا٭مـَّوَس َواْٚمَشْقِن َو ـْ ٬مِتَوِب اهللِ َو٬َموُكقا ٤َمَؾْقِف ١ُمَفَداَء ٪َمََل ََتْ ٕمَِآَيوِِت َٗمَؿـًو  وُر ٕمََِم ا٠ْمُتْحِػُظقا ِم

ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مَؽو٪مُِروَن[  .{55}اٛموئدة:٫َمؾِقًَل َوَم

                                                 

 .ّْ،صٔ،جّالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـ(ُ)
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 كر كعدـ الحكـ بما أنزؿ اهلل:الفسؽ كالفج -ُُ
ْ َُيُْؽْؿ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مَػو٠ِم :*قاؿتعالى ـْ ََل ُؼقَن[ ]َو٭ْمَقْحُؽْؿ َأْهُؾ اإِلْكِجقِؾ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ ٪مِقِف َوَم

.{55}اٛموئدة:

القرآنية الشكاىد كنصارل"يالكتابالتيأبرزتنفسبعدعرضىذه بقيلنا"ييكدان فما ،
كالضبلؿ،مفالكقكعإالأفنحذر الكتابمفالزيغ، أىؿ فيو كقد عففيما كالبعد كاالنحراؼ،

.منيجاهلل

 :البشرية الن فسالمطم  الخامس: الحكمة مف تنكع 
رض،إذاكانتالحكمةمفخمؽاإلنسافىيعبادةاهللالتيتؤىموليككفخميفةاهللفياأل

َّٓ ٭مَِقْعُبُدونِ ]:ىذاقكلوعزشأنوكيدلؿعمى َـّ َواإِلْكَس إِ ًُ اجِل هللثـيدلؿا،{55}الذاريات:[ َوَمو َٚمَؾْؼ
يقكؿ حيث لمخبلفة ترشيحو  [... َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي إِنِّ َ٘مو٤ِمٌؾ ِْم إَْرِض َٚمؾِقَػيً ]:عمى

ىيتعريؼالناسالٌرسؿإذاكانتالحكمةمفإرساؿ،ثـكاضحهكالحكمةجميةفاليدؼ،{52}البؼرة:
لقكلوتعالىبرب َّٓ َأَكو ]:يـ،كخالقيـتحقيقان َٓ إ٭َِمَف إِ ُف  َّٓ ُكقِٙمل إ٭َِمقِْف َأكَّ ـْ َر٠ُمقٍل إِ ـْ ٫َمبْؾَِؽ ِم َوَمو َأْر٠َمْؾـَو ِم

.{15}األكبقاء:[ ٪َمو٤ْمُبُدونِ 

؟؟؟يكالكافر، كالمنافؽ، كالكتاب ؤمف،ما الحكمة مف خمؽ المفثمةسؤاؿيطرحنفسو:

.بدأفنعرؼالحكمةلغةكاصطبلحانقبؿاإلجابةعمىىذاالسؤاؿال
ـي،كالكبلـالمك:الحكمة لغة الكبلـ:ىيافؽلمحؽ،كالعمـمدالعمؿ،كقيؿتأتيبمعنىالعدؿ،كالًحٍم

.فالحشكعالمنقكؿالمصكف
،كيقاؿ:إفمف:الًحكمىةكجمع  ـٍ ديمفالجيؿ:أمعبرةن،كأمثاالن،ككبلماننافعانيمنالشعرلًحكمىةًحكى

.كالسفو،كينيىعنيما

لمفيتقفاألمكر ـيكيحسفدقائؽالصناعات:حكيمانكيقاؿي .،كييحًك
ـي  كي ذكالحكمة،كيجكزأفيككفبمعنىالحاكـ،مثؿقديربمعنىقادر،كعميـبمعنىعالـ.:كالحى

الذمىكأعـمفامفا:كالًحكمىةي  كـً كـكالعكسلحي ،كىكبمعنىالعمـكالفقولًحكمة،فكؿًحكمىةحي
كالحكمةتمندصاحبيامفالجيؿكالسفو.كالقضاءبالعدؿ،

ـياألشياءك:كجمع الحكيـ كماء،كالذمييٍحًك بمعنىميٍفًعؿوحي .يتقنيافيكفعيؿه

ـيكالحاكـي:كمف صفات اهلل ًكي ـيكالحى كى .الحى
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ـي  ـي كالحكي كى ـياألشياءكيتقنيابمعنىالحاكـ،كىكالقاضي،كىكأيض:كالحى .انالذمييحًك

الذمالاختبلؼلذكرالحكيـكيطمؽعمىالقرآفا لكـ،كعميكـ،كىكالحكـ أمالحاكـ :
.(ُ)فيو،كالاضطراب
ة،التيىيإفراطىذهالقكة،ربىزٍىيىيئةالقكةالعقميةالعمميةالمتكسطةبيفالجى:الحكمة اصطبلحان 

.(ِ)كالببلدةالتيىيتفريطيا

.(ّ)أكىيإصابةالحؽبالعمـكالعمؿ

.(ْ):العمـالمحقؽ،كالعمؿالمتقفالمحكـكعرفياالقكنكمفيحاشيتو

المتعمقة اليقينية بالعمكـ النظرية القكة تكميؿ المحقؽ العمـ أف إلى القكنكم كأشار
األخبلؽ،كالعبادات،كالثانيإشارةإلىكماؿالقكةالعمميةبالتعبدبالشرائدالنبكية،ثـبالمعتقدات،ك

أحرزالكماؿلمجانبيفكاف ذا دكفاألخرلاليسمىحكيمان،كا  بيفأفمفاستكمؿكاحدةمنيما
.(ٓ)عالمانمفالعمماءالربانييف

يجادىاعمىغايةاإل:الحكمة مف اهلل ـياألشياءكا  .(ٔ)حكاـًعم

المادة؛البقدرتنافععمـيبحثفيوعفأحكاؿالمكجكداتالخارجيةالمجردة:كالحكمة اإلليية
.كاختيارنا

.(ٕ)أكىيالعمـبحقائؽاألشياءعمىماىيعميو،كالعمؿبمقتضاىا

يجادىاعمىغايةاألحكاـ:كالحكمة مف اإلنساف .(ٖ)معرفةاألشياءكا 
                                                 

انظر:مجمؿالمغة،جُ) كالمحيطفيالمغة،جِْٔ،صُ( ـّٖٖ،ّٕٖ،صِ، كلسافالعرب، ،ْ،
صُٕٖ،ُٖٔص كاألعبلـ، المغة في كالمنجد ،ُْٔ ص كالتعريفات، ميماتَُّ، عمى كالتكقيؼ ،

 .ُِٗمحمدعبدالرؤكؼالمناكم،صالتعاريؼ،
 .ُِٗ،كالتكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صَُّ(كتابالتعريفات،صِ)
مفرداتّ) تفسير معجـ سم( القرآف، عألفاظ طايح ص الزيف، التعاريؼ،ِّٗؼ ميمات عمى كالتكقيؼ ،

 .ُِٗص
 .ْْٔ،صٓ(حاشيةالقكنكم،ـْ)
 .نفسالمرجدالسابؽكنفسالمجمدكالصفحة(ٓ)
 .ُِٗ،كالتكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صَِْ(معجـتفسيرمفرداتألفاظالقرآف،صٔ)
 .َُّ(التعريفات،صٕ)
 .ُِٗيماتالتعاريؼ،مرجدسابؽ،ص(التكقيؼعمىمٖ)
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يككفأكثريخمص إلى تعريؼ مبسط حكمةلغةكاصطبلحانفإفالباحثبعدبيافمعنىال
تنكشؼلوبعض،كىبةمفاهلللمفآمفيقينان،كعمؿتصديقانمكائمةلمكضكعالبحث:ىيلطؼه
ٍمؽوالكاألشياءحقائؽكمقاصدكغاياتاألحكاـ تظيرمفخبلليا،مترتبةعمىأمرأكحكـأكخى

.عةعمموفيالككفهلل،كقدرتو،كسمدلعدؿا

آ مف العديد في الكريـ القرآف تحدث ياتكلقد الحكعو ف قاؿىذهمة منيا: بعضان
تعالى َّٓ ُأو٭ُمق إ٭َمْ ]: ُر إِ ٬مَّ ا ٬َمثًِٝما َوَمو َيذَّ ـْ ُيْمَت احِلْؽَؿَي ٪َمَؼْد ُأوِِتَ َٚمْٝمً ـْ َيَشوُء َوَم [ َبوِب ُيْمِِت احِلْؽَؿَي َم

.{151}البؼرة:

نكردجممةمفأقكاؿالعمماءيمعرضالحديثعفبيافمعنىالحكمةالمعنيفياآليةف
:منيا

.:ىيالنبكةالسُّدم*قاؿ

عباسكقتادة ابف كقاؿ كمؤخره،* كمقدمو كمتشابيو، كمحكمو كمنسكخو، ناسخو القرآف، عمـ :
.،كأمثاالنكحبللوكحرامو

.*قاؿالضحاؾ:القرآفكالفيـفيو

.مجاىد:القرآف،كالعمـ،كالفقو*قاؿ

:منياالتيخعي:معرفةمعانياألشياءك*قاؿإبراىيـالن

.قاؿالحسف:الكرعفيالديف-أ
.القكؿكالعمؿ:قيؿ-ب

.الصادقةىياإلقداـعمىاألفعاؿالحسنة:كقيؿ-ج

:يرالحكمةفيالقرآفبأربعةكجكه:تفس*كقاؿمقاتؿ

.مكاعظالقرآف:األكؿ

.افيالقرآفمفالعجائبكاألسرارم:الثاني

.العمـكالفيـ:الثالث

.(ُ)النبكة:الرابع

                                                 

 .ْْٔ،صٓ،كحاشيةالقكنكم،ـَّْ،صُ(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،جُ)
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كالذم،فيمعيفكاحدكىكالعمـصبُّت،كةحبالنظرلكؿىذهاآلراءنرلأنياكمياصحي
مىالعمـكاستنتاجاألحكاـ،كالرؤل،كالتصكراتالمبنيةعخبللويتكصؿاإلنسافإلىاستنباطمف
.كالعمؿالصادؽيقينيال

،كمابيفابفالقيـرحمواهللحيثيقكؿ:الٌرسؿكأفضؿالحكمةكخيرىا،كىيماجاءتبو
الحؽ إلصابة الحؽ، كديف لميدل الصالح كالعمؿ النافد، لمعمـ المتضمنة الحؽ الحكمة "ىي

كماسمو،كجمعيالمحمداعتقادان،كقكالن،كعمبلن،كىذهالحكمةفرقيااهللسبحانوبيفأنبيائوكر
جمدلومفالمحاسفمافرقوفياألنبياءقبمو،كجمدفيكتابومفالعمكـكاألعماؿمافرقوفي
الكتبقبمو،فمكجمعتكؿحكمةصحيحةفيالعالـمفكؿطائفةلكانتفيالحكمةالتيأكتييا

.(ُ)و"صمكاتاهللكسبلموعميوجزءانيسيرانجداناليدرؾالبشرنسبت

:منياالٌرسؿحكمةفيحؽاألنبياءككىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفال

.{12}ص:[ َو١َمَدْدَكو ُمْؾَؽُف َوَآَٖمْقـَوُه احِلْؽَؿَي َو٪َمْصَؾ اخِلَطوِب ]:*قاؿتعالىفينبيوداكد

ُؿُف ا٭مؽَِتوَب َواحِلْؽَؿَي َوا٭متَّْقَراةَ ]:*كقاؿعفالمسيح .{53}آل عؿران:[ َواإِلْكِجقَؾ  َوُيَعؾِّ

بِقًّو]:*كقاؿتعالىعفيحيى َِ .{21}مريم:[ َوَآَٖمْقـَوُه احُلْؽَؿ 

.{225}الـساء:[ َوَأْكَزَل اهللُ ٤َمَؾقَْؽ ا٭مؽَِتوَب َواحِلْؽَؿيَ  ...]:*كقاؿلرسكلو

 كافالمعنىالمقصكد ما العمـمفكأيان فكموصحيحأصمو المستمدمفاليقينيالحكمة،
!!!عمـاهلل

كتدلؿعمىعظـ تشير الحؽ، تنطؽبمساف الككفحكمة اهللفيىذا خمقو كلكؿشيء
كالتناسمي، اليضمي، كجيازؾ كأنفؾ، كلسانؾ، فعينؾ، عممو، كسعة كجبركتو، كقدرتو، الخالؽ،

فيج بؿككؿخمية كعقمؾ، كلكفبشرتؾ، كرائحتؾالخاصة، كالدكرم، سدؾتنطؽكاإلخراجي،
مـأمرىا،كمن عي القدير،فمفالحكمةما زالتخافية،يبحكمةالحكيـ،كعظمةالعظيـ،كقدرة ما ا

.كمنياماتفردبعممياخالؽالخمؽ

بيفنفسمؤمنة،كمنافقة،ككافرة،كأىؿالنَّفسكبالنظرإلىالحكمةمفتنكع البشريةما
كتاب،نجدأفىناؾمكاضدعديدةفيالقرآفا منيااالختبلؼنذكرلكريـتبيفالحكمةمفىذا

ُؽُؿقنَ *  َأ٪َمـَْجَعُؾ اٛمُْسؾِِؿ٦َم ٬َموُٛمْجِرِم٦مَ ]:بيؿالمثاؿالالحصر،قكلوتعالىعمىس  [َمو ٭َمُؽْؿ ٬َمْقَػ ََتْ

. {55-55 }الؼؾم:
                                                 

 .َِّ(إغاثةالميفافمفمصائدالشيطاف،صُ)
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،تبيفىذهاآلياتعدالةاهللفيالككف،كذلؾبالمفارقةبيفمفىكمؤمف،كمفىككافر
.اليستككففيالجزاءكالعقابفيـمؿ،فكماأنيـاليستككففيالع

:"إفالتسكيةبيفالمطيدكالعاصيغيرجائزة،ثـيشيرإلىيقكؿاإلماـفخرالديفالرازم
كانتىناؾتسكيةفيالجكىريةكالجسميةكالحدكثكالحيكانيةكغيرىامفاألمكرالكثيرة، أنوإذا

،ثـيؤكداإلماـعمىىذااالستبعادمفخبلؿفيناؾإنكارفيا تقريرستكائيمافياإلسبلـكالجـر
ُؽُؿقنَ ]:ىذااالستبعادبقكلوتعالى .(ُ)فيذاالحكـالمعكج[َمو ٭مَُؽْؿ ٬َمقَْػ ََتْ

،كذلؾاليستكممفيعمؿصالحان،كىكقانت،كساجد، فكماأنواليستكمالمسمـكالمجـر
مؿالصالح،خرة،كرجاءنلرحمةاهللكرضكانو،مدمفاليعمؿآلخرتو،فيتنكرلمعكقائـخكفانمفاآل

.كاليسعىلمرضاةاهلل
ِف ]:ألجؿذلؾقاؿتعالى َي َرٕمِّ َذُر أَِٚمَرَة َوَيْرُ٘مق َرَْحَ ْقِؾ ٠َموِ٘مًدا َو٫َموئًَِم َُيْ ًٌ َآَكوَء ا٭مؾَّ

ـْ ُهَق ٫َموكِ َأْم َم

ـَ  ُر ُأو٭ُمق إ٭َْمَبوِب  ٫ُمْؾ َهْؾ َيْستَِقي ا٭مَِّذي ََم َيتََذ٬مَّ َٓ َيْعَؾُؿقَن إِكَّ ـَ  مر:[ َيْعَؾُؿقَن َوا٭مَِّذي .{1}الزُّ

فيىذهاآليةيضرباهللمثبلنفيعدـاالستكاءبيفمفىكمطيدعابدفيساعاتالميؿ،
 قائمان، أك ساجدان صبلتو، في ربو يتعبد كجكبيف باهلل، أشرؾ أندادان؛مف لو ليسفالعؿ مؤمف

كالكافر،فيكيعمؿخكفانمفعذاباهللفياآلخرة،كراجيانبطاعتوهللرحمةمفربو،فيؿيستكم
آخرمبينانح؟المؤمفالتقيمدالكافرالفاجر قيقةإنيـاليستككفعنداهلل،ثـيضرباهللمثبلن

يستكيافالعالً ىؿ كالجاىؿ ـ، المطيد يستكم ال كذلؾ ىذاف، يستكم ال يعتبر؟ إنما كالعاصي،
.(ِ)كيتعظأصحابالعقكؿالسميمة

الذيف بيف كمفارقة ليا، العمؿ كعدـ لآلخرة، العمؿ جانب بيف كذلؾ مفارقة اآلية ففي
،النَّاريعممكف،كالذيفاليعممكف،ثـتدلؿآياتاهللفيمكاضدأخرلعمىأنواليستكمأصحاب

 الجنَّةكأصحاب أصحاب فإف الفائزكفالجنَّة، ىـ َحوُب ]: ِْ َحوُب  ا٭مـَّورَٓ َيْستَِقي َأ ِْ  اجلـَّيَوَأ

َحوُب  ِْ .{12}احلرش: [ُهُؿ ا٭مَػوئُِزونَ  اجلـَّيَأ

كلمزيدمفالتأكيدعمىعدـاالستكاءبيفجانبالخير،كجانبالشرعنداهلل،ىذهبعض
:اآلياتالتيتتحدثعفىذاالجانب

َٓ ا٭مـُّقرُ *  ي ا٤َْٕمَؿك َوا٭مَبِصٝمُ َوَمو َيْسَتقِ ]:*قاؿتعالى َٓ ا٭مظُُّؾََمُت َو َٓ احَلُرورُ *  َو َٓ ا٭مظِّؾُّ َو َوَمو *  َو

َٓ إَْمَقاُت  .{11-21 }فاصر:[ ...َيْسَتِقي إَْٙمَقوُء َو

                                                 

 .ِٗ،صِٖ،جُٓ(التفسيرالكبير،ـُ)
 .ِٕ،صِ،ـ(انظر:صفكةالتفاسير،الشيخمحمدعميالصابكنيِ)
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قَِّئُي ]:ؿتعالى*كقا َٓ ا٭مسَّ َٓ َٖمْسَتِقي احَلَسـَُي َو ؾت:[ ...َو .{55}فصِّ

ٌٍ ُأَ٘موٌج ]:*كقاؿتعالى إُمُف َوَهَذا ِمْؾ .{21}فاصر: [...َوَمو َيْسَتِقي ا٭مَبْحَراِن َهَذا ٤َمْذٌب ٪ُمَراٌت ٠َموئٌِغ َْشَ

كىناؾالعديدمفالمكاضدفيالقرآفالكريـتشيرإلىعدـاالستكاءبيفالشيءكنقيضو،
،كالخيركالشر،كالظمـكالعدؿ،كالحسنةكالس يئة،كالماءالعذبالفراتبالنظرإلىالمسمـكالمجـر

الشاسد البكف تظير التي الجكانب مف كغيرىا كالظبلـ، كالنكر كالنيار، كالميؿ األجاج، كالممح
آخرعدـااللتقاءكالمفارقةالتامة،فجانبالخيريترتب كالتناقضالتاـفيكبلالجانبيف،كبمفيـك

ىاليبلؾكالخسراف،كىذايقكدناإلىاستنتاجعميوالسعادةفيالدنياكاآلخرة،كجانبالشريقكدإل
كجانب مضيء، مشرؽ جانب كسقكط، تردم كحالة اهلل، إلى كارتقاء صعكد، حالة ىناؾ أف

إلىفيـالحكمةالمترتبةعمىخمؽاهللنبمظمـقاتـ،جا الحقيقةتقكدنا ،بناءكجانبىدـ،ىذه
ـْ َيعْ ]:فيىذاالككفالنَّفسكتنكعىذه ا َيَرهُ ٪َمَؿ ٍة َٚمْٝمً ا َيَرهُ *  َؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ ٍة َْشًّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ  [َوَم

لزلة: .{3-5 }الزَّ

إنوالعدؿاإللييالمطمؽ،إنوعدؿخالؽالخمؽتبارؾكتعالىجؿشأنو،كعظمتقدرتو،
.أسماؤه،كتفردعفالخمؽفيصفاتوكتقدست

 خبلصة المبحث:
فبيفنفسالمؤمفكالكافركالمنافؽأبافالمبحثأ فيالقرآفالكريـ، نكاعالٌنفسالبشرية

بيافالحكمةاإللييةفيتنكعىذه ـٌ مفخبلؿعرضصفاتيـ،كمفث كنصارل" كالكتابي"ييكدان
يترتبعمىكؿ كما كاليدلكالضبلؿ، كييبٌيفطريؽالخيركالشر، ييحدد النفسالتيمفخبلليا

لسيرفيو.طريؽ،كنيايةا
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 لثالمبحث الثا
 البشرية الن فسالقدرة اإلليية في خمؽ 


ةمطالب:أربعكفيو


 .اإلليية في خمؽ اإلنساف مف العدـ: القدرة المطم  األكؿ

 .اإلليية في خمؽ األنثى مف الذكر المطم  الثاني: القدرة
 مف ذكر كأنثى. الن فسالمطم  الثالث: القدرة اإلليية في خمؽ 

 مطم  الرابع : القدرة اإلليية في خمؽ الذكر مف أنثى دكف زكج.ال
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 المبحث الثالث
 البشرية الن فسالقدرة اإلليية في خمؽ 

القرآفيعتبرالخمؽمفأقكلالبراىيفكاألدلةعمىكحدانيةاهلل،ألجؿذلؾكانتأكؿآيات
بذكرالخىعمىنبينانزكالن ـْ *  ٕمِو٠ْمِؿ َرٕمَِّؽ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ  ا٫ْمَرأْ ]:ؽ،قاؿتعالىمٍتبدأ َٚمَؾَؼ اإِلْكَسوَن ِم

.{1-2 }العؾق: [٤َمَؾٍؼ 

،كقدأخذتأطكارالخمؽإلىعيسىكلقدتعددتكجكهالخمؽفياإلنسافمنذآدـ
صكرانمتعددة،كطرقانمختمفة،فيحيفخمؽاهللآدـبدكفأبكأـ،فقدخمؽمفنفسوزكجتوحكاء،

ا أخذ كاألـثـ كذلؾعفطريؽالتزاكجبيفاألب)آدـ( ذلؾمنحىآخر، لخمؽفيالتكاثربعد
بالتقاءماءالرجؿ،كماءاألنث النسؿاإلنساني،فيتعبيرعفىلينتجمفىذيفالمائيف)حكاء( :

استمراريةالحياة،كتدخمتيدالقدرةاإللييةفيصكرةأخرلمفصكرالخمؽ،ليخمؽعيسى
؟فياأناأخمؽمفافخمؽآدـببلأـكأبمفالشيء:إذاكأب،ككأفاهلليقكؿلنافأـببلم

نفسوزكجانلو،كىاأناأخمؽمفآدـكحكاءذريتيما،كبطريقةتختمؼعفخمؽآدـ،كخمؽحكاء،
ـْ ُدوكِِف َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ ٪َمَلُروِن َموَذا َٚمؾَ ]:مفأـببلأب،قاؿتعالىثـىاأناأخمؽعيسى ـَ ِم َؼ ا٭مَِّذي

ََلٍل ُمب٦ِمٍ  ََ .{22}لؼامن: [َٕمِؾ ا٭مظَّوٛمُِقَن ِْم 

قدرتو، تعالت العظيـ، اهلل سبحاف فيدل، قدر مف سبحاف فسكل، خمؽ مف سبحاف
.كعظـشأنو

:ةأخذصكرانكأشكاالنمتعددةكىيالبشريالنَّفسأفخمؽ:خبلصة القكؿ

.(مفالشيءبدكفأبكأـخمؽاإلنساف)آدـ:أكالن 

.(مفذكردكفأنثىخمؽ)حكاءعميياالسبلـ(مفنفس)آدـ:ثانيان 

.حكاءعمييماالسبلـمفذكركأنثىخمؽذريةآدـك:ثالثان 

.(مفأـببلأبالخركجعمىىذهالصكربخمؽ)عيسى:رابعان 

:يذهالصكرلبيافىذاك

 :ي خمؽ اإلنساف مف العدـاإلليية ف: القدرة المطم  األكؿ

الككف،كمفدالئؿ مفصفاتاهللتعالىالقدرة،كقدرتومطمقة،فبليعجزهشيءفيىذا
خمقو،كبئانقدرةاهللتعالىفيىذاالككفخمؽالككفمفالشيء،فقبؿخمؽىذاالككفلـيكفشي
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قاؿتعالىانمكجكدانأصبحكائن ، ََم ]: وٍم َوُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ ، {5}هود:[ ...َواِت َوإَْرَض ِْم ٠ِمتَِّي َأيَّ
بنفخةفيومفركحو،فإذاثـأكجداإلنساف)آدـ(مفترابليتحكؿإلىإنسافبقدرةاهللكعظمتو

.نبيفمعنىالخمؽلغةكاصطبلحانكقبؿبيافىذاالجانبيتعيفأفىكإنسافحي.

ٍمؽيبالفتحيطم:الخٍمؽي لغةن  :ؽعمىمعنييفالخى

 .اع الشيء مف غير أصؿ، كال احتذاء: إبداألكؿ

كفيمكضدآخرقاؿ، {11}البؼرة:[ ...ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ٭َمُؽْؿ َمو ِْم إَْرِض َيِقًعو ]:قاؿتعالى
ََمَواِت َوإَْرَض َوَ٘مَعَؾ ا٭مظُُّؾََمِت َوا٭مـُّقَر ]:تعالى .{2}األكعا::[ ...احَلْؿُد هللِ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ

 .الثاني: إيجاد الشيء مف الشيء

ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة ]:قاؿتعالى ُؽُؿ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم َو ا٭مـَّوُس اٖمَُّؼقا َرٕمَّ .(ُ) {2}الـساء:[ ...َيو َأهيُّ

عديدةمنيافيكتبالمغةكجؽيمٍكبتتبدمعنىالخى :دأنويطمؽعمىمعافو

ٍمؽي  كالمساكاةبيفشيئيف،يقاؿ:خمقتالنعؿإذاقدرتو،فأطمؽعمىإيجادشيءبمعنىالتقدير:الخى
كذلؾب الذمىكإبداع-التقديرالمستقيـ،كالخمؽمعنىعمىمقدارشيءسبؽلوالكجكد،كيىًردي

ـُ اخَلو٭مِ ... ]:قاؿتعالىاليككفإالهلل،-الشيءمفغيرأصؿكالاحتذاء [ ِؼ٦مَ ٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس

.لمقدريفأما، {25}ادممـون:

كذلؾ الخمؽ اإلكيطمؽ عمى تعالى: قاؿ األجزاء، كتأليؼ حياء، ـْ ]:        َواهللُ َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

كاف،كيطمؽكذلؾعمىإيجادالشيءعمىتقديرمشتمبلنعمىتعييفقدر، {22}فاصر: [...ُٖمَراٍب 
.التعييفقبؿذلؾاإليجادذلؾ

عالخمؽكقديرادب .مىفعمو:اليـبالشيءكالعـز

يطمؽب قاؿتعالىكقد معنىالكذبكاالفتراء، ُؾُؼقَن إ٪ِْمًؽو ... ]: ، {25}العـؽبوت: [...َوََتْ
ٍمؽياليست :عمؿفيكافةالناسإالعمىكجييفأمتكذبكاتكذيبان،كالخى

.فيمعنىالتقدير:أحدىما

.فيالكذب:الثاني

                                                 

 .ِٔٗ،كمفرداتألفاظالقرآف،صِّْ(انظر:التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صُ)
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ي أنو عمى بالخمؽكيدؿ اهلل غير يكصؼ أف تعالىصح قاؿ التقدير، معنى          :عمى

ـُ اخَلو٭مِِؼ٦مَ ... ] أفغيرمفعمىتقديرمايعتقدهالناسكيزعمكنو، {25}ادممـون: [٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس
الحناءكنتؼاهلليبدع،فاهللأحسنيـإيجادانعمىمايعتقدكف،أكإشارةإلىمايشكىكنومفالخميقةب

كموالمحية،كمايجرممجراه،أكع .(ُ)مىمعنىتغييرحي

 تبيفمعنىالخمؽفيالمغة قكؼعمىتعريؼاصطبلحيإلىالكيخمص الباحثبعدما
يجاداألشياءمفاألشياء،أكإيجادىامفالعدـمفغيرلمخمؽكىك :قدرةاهللالمطمقةفيإبداعكا 

.أصؿكالاحتذاء

ـْ ١َمْقًئو َمْذ٬ُمقًرا]:ى*قاؿتعال ْهِر ََلْ َيُؽ ـَ ا٭مدَّ .{2}اإلكسان:[ َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم

،كنستدؿمفاآليةأف(ِ)فياآليةإخبارمفاهللأنوأكجداإلنسافبعدأفلـيكفشيئان
خمؽمنواإلنساف؟؟اإلنسافقبؿخمقو،لـيكفشيئان،كبخمقوأصبحشيئان،فماىكىذاالشيءالذم

؟؟لذمخمؽمنواإلنسافقبؿأفيخمؽكماذاكافالشيءا

وٍم ]:*قاؿتعالى ََمَواِت َوإَْرَض ِْم ٠ِمتَِّي َأيَّ .{5}هود:[ ...َوُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ

السماكاتكاألرضقبؿ أف إلى يشير كىذا العدـ، مف لمشيء إيجاد أسمفنا كما فالخمؽ
كناشيئان،كبخمقيماأصبحاشيئان،ثـمفتراباألرضخمؽاهللاإلنساف،كقبؿخمقولـخمقيمالـيك

تكفشي ككذلؾسائرالمخمكقاتلـ اهللكعظمتو، داللةعمىقدرة كىذا خمقياقبؿئانيكفشيء،
.تبارؾاهللأحسفالخالقيفف

تعالى كفيمعرضالحديثعفقكلو ـْ ١َمْقًئو َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ]: ْ َيُؽ ْهِر ََل ـَ ا٭مدَّ ِٙم٦ٌم ِم

.{2}اإلكسان: [َمْذ٬ُمقًرا

يشيرسيدقطبفيكقفاتومدىذهاآليةمبينانأنياتفيضبإيحاءاتكثيرةمفكراءصيغة
إلىماقبؿخمؽالنَّفستأمبلتشتى،منياماتتجوبالنَّفساالستفياـ،كىذهاإليحاءاتتثيرفي

اإل أيفكافقبؿكجكده؟مفالذمأكجدهكنسافككجكده، فيىذاك؟ مذككران مفالذمجعموشيئان
يك أف قبؿ ككجكدكالكجكد ذكر لو في؟ف اإليحاءاتتثير ىذه أف مبينان حديثو يتابد النَّفسثـ

إلىالكراء،تدعكإلىالتفكرفيحقيقةاإلنساف،كتدبريدالقدرة، اإلنسانيةتفكيرعميؽ،كنظرة
                                                 

،التكقيؼعمىَِٗ،ِٖٗ،تفسيرمفرداتألفاظالقرآفالكريـ،صِٕٗ،ِٔٗ(مفرداتألفاظالقرآف،صُ)
التعاريؼميمات كالكمياتمعجـ أيالفي، الحسيفمصطمحاتكالفركؽالمغكية،ألبيالبقاء كببفمكسى

 .كاختصاربتصرؼَّْ،ِْٗالكفكم،ص
 .ّْٖ،صْ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ)
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 نكالحكمة ثـ الغكايةظراإلليية، طريؽ عف كالبعد كالرشاد، اليدل طريؽ لتممس األماـ إلى ه
.(ُ)كالضبلؿ

 أتى قد اإلنساف بأف اآلية ىذه حقيقة عمى كلمتأكيد مكجكد،عميو غير فيو كاف زمف
كالجف المبلئكة كىـ عميو، المتقدميف الخميقة مف ألحد مذككر كال مخمكؽ، إخباركال كىذا ،

هعمماءطبقاتاألرضالذيفماأكدكىذاككفاإلنساففيبدءالخمؽكافمعدكمانغيرمخمكؽب
.(ِ)إالبعدخمقيابأحقابطكاؿ"عمىاألرض:"لـيكجداإلنسافقالكا

:ىذاالشيءالذمخمؽاإلنسافمنوبيافلك
ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ]:*قاؿتعالى ـْ ٢م٦ِمٍ َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم .{21}ادممـون:[ ِم

 خصائص عف الحديث عند التمييدم الفصؿ في األمر ىذا بياف سبؽ النَّفسكلقد
:بإجماؿذلؾالباحثكتفي يكس ،(ّ)اإلنسانية
الترابفتحكؿإلىطيف،ثـإفاهللخمؽآدـ مفترابمتفرؽاألجزاء،ثـابتؿىذا

الطيففترةزمنيةإلىأفأنتف طيفلورائحةكرييةمفأم)انكاسكدفصارحمأمسنكنتيرؾىذا
إلىأفنفخاهللتعالىفيومفركحوليصبحبشرانمتكامبلنلوسمدكبصركعقؿ،كماطكؿمكثو(

إليو،كنؤكدعميوأفآدـ قبؿأفيخمؽلـيكفشيئان،كبخمقومفتراباألرضنكداإلشارة
كافأصبحشيئان،كلكفثمةسؤاؿما الترابقبؿأفيككفشيئانذا معرفةمعنىالخمؽالذمإف؟

يطمؽفيإحدلمعانيوعمىإيجادالشيءمفالشيء،كذلؾبإيجاداألشياءمفالعدـيشيرإلى
 يكفشيئان، لـ آدـ الترابالذمخمؽمنو كالعظمةكبخمقوأف القدرة عيف ىك كىذا أصبحشيئان،

 كااإلليية، ماذا آخر، سؤاؿ كىناؾ آدـف شيئاننسؿي يككنكا أف شيء،قبؿ ال كاحدة، اإلجابة ؟
ادلمنامكبخمقيـأصبحكاشيئان،فأصؿآدـالتراب،كأصؿنسؿآدـالتراب،كليسأدؿعمىذلؾم

فيالفصؿالتمييدمفيخصائص بمعنىتتغذلالنَّفسعميو تنبتمفاألرض، أنيا اإلنسانية
نسافعفطريؽكائناتأخرلمفحيكاف،كنبات،كغيرستخمصلئلعمىمككناتاألرضالتيتي

ذلؾ،فيتغذلعمييااإلنسافلينمكجسمو،كيكبرشيئانفشيئان.

ونَ ]:*قاؿتعالى ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ إَِذا َأْكُتْؿ َٕم٨َمٌ َٖمـَْت٨ِمُ ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم و::[ َوِم .{12}الرُّ
بكرالجزائرمفيتفسيره عمىكجكده،أشارأبك إلىأفمفآياتاهللالدالة اآلية ليذه

عمموكقدرتوالمستكجبةلعبادتوكحده،كالمقررةلقدرتوعمىالبعثكالجزاء،كخمؽالبشرمفترابك
                                                 

يجاز.ّٖٕٕ،ّٕٕٕ،صٔ(فيظبلؿالقرآف،ـُ)  ،بتصرؼكا 
 .ِِٖص،ِٗ،جُٓـ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ِ)
 مفالرسالة.ِٓ-ِّانظر:ص(ّ)



-ُُِ- 
 

مفتراب،كخمؽحكاءزكجومفضمعو،ثـخمؽباقيالبشريةبطريقةاألكؿآدــإذخمؽأباى
ىالتناسؿ،فإذ بإذنوتعالى،ثـيبيفياألرضمتفرقكبشرمنتشركففـا يعمركنيا ففيأقطارىا

آخرلمخمؽان:بأفىناؾكجيمدلبلنعمىىذهالحقيقةاإللييةالشيخحقيقةالخمؽمفتراببعدآدـ
تككنتمف قد كحكاء األبكيفآدـ النطؼالتيىيأصؿخمؽاإلنسافبعد أف كىك تراب، مف

فنباتاألرض،كأفنباتاألرضمشتمؿعمىاألجزاءالترابيةالتيككفميالغذاء،كأفالغذاءقد
.(ُ)أنبتتو،فبيذاكافتككيفاإلنسافمفتراب

حقيقةكجكدية، كىذه تراب، كأصؿنسؿآدـ تراب، الشيخأفأصؿآدـ يتبيفمفكبلـ
التكلكفماىيالصكرةالتيمفخبلليايتحكؿ ،كينطؽ،ابإلىكائفحييتحرؾ،كيسمدرىذا

؟إنياالركحالتيتفردىذهالصكرةالحيةكيؼتحكؿالجمادإلى؟كيصدرعنوكؿمظاىرالحياة
َّٓ ]:بعممياخالؽالخمؽ،قاؿتعالى ـَ ا٭مِعْؾِؿ إِ ـْ َأْمِر َرِبِّ َوَمو ُأوٖمِقُتْؿ ِم وُح ِم وِح ٫ُمِؾ ا٭مرُّ ـِ ا٭مرُّ َوَيْسَل٭ُمقَكَؽ ٤َم

.{35}اإلرساء: [٫َمؾِقًَل 
ا إف الساكف الجماد فياألرض(الذماليشعركاليحسكاليتحرؾ)لذمجعؿ ينتشر

خمؽالترابالذمىكأصؿآدـكذريتو،خمقومفالشيء،كبخمقو،ىكاهلل-كعظمتوبقدرتو-
 شيئان، كممافأصبح كمداد عرشو، كزنة نفسو، كرضا خمقو، عدد كبحمده العظيـ اهلل تو،سبحاف
.كالعظمةالمطمقةصاحبالقدرة

 المطم  الثاني: القدرة اإلليية في خمؽ األنثى مف الذكر:
 تتجمىالقدرة اإلليية مختمفةعفخمؽآدـ أخرلكبصكرة لتكشؼعفآيةمفمرة

ليوتعكد،ليسكف آياتالخمؽفيىذاالككف،لتبيفأفالمرأةجزءحقيقيمفالرجؿ،منوخمقت،كا 
كيحفإليو،فكحدتيمامظيرمفمظاىرالحياة،كتكامؿبشرميتحدفيوكؿمنيمالآلخر،كيألفو

عنصرمالذككرةكاألنكثةليتجسدمفكراءىذااالتحادتكاثرالجنسالبشرم،فبعدأفخمؽاهللآدـ
عمييماتبدعالقدرةاإللييةبخمؽحكاءمفشيءمفنفسآدـئانمفالشيءكبخمقوأصبحشي

سبيؿالمثاؿالالحصرعديدمفاآلياتالتيتدلؿعمىىذهالحقيقةمنياعمى،كىناؾالالسبلـ
تعالى قكلو ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة َوَٚمَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو ]: ُؽُؿ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم ُؼقا َرٕمَّ و ا٭مـَّوُس اٖمَّ َ [ ...َيو َأهيُّ

.{2:الـساء}
تعالى القرطبيأفمعنىقكلو كلفظالنَّفسعمىتأنيثلفظ(َدةٍ َواٙمِ )بيفاإلماـ النَّفس،

فعينيبومذكر،كيجكزفيالكبلـ ـْ َكْػٍس َواِٙمد)يؤنثكا  عمىماكردفيبعضالقراءاتكىذا(ِم

                                                 

 .ُٖٔ،صْلكبلـالعميالقدير،ج(أيسرالتفاسيرُ)
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.(ُ)بنيآدـكحكاء(ِمـَْفو)كالمراد:آدـالنَّفسمراعاةالمعنى،إذالمرادبعمى

اإلماـالزحيميفأشارأففياآليةت ذكيربأصؿاإلنسافالكاحد،كداللةعمىكجكبأما
حدكداإلنسانية،كأفاإلنسافأخاإلنسافأحبأـكرهكاألخكةتقتضيالمسالمة،كالتعارؼ،التزاـ

.(ِ)كنبذالمحاربةكالخصكمةكالتقاطد

خمؽزكجانلو،كأنومفنفسآدـيستدؿمفتفسيراآليةأفاهللخمقنامفآدـ
عميياالسبلـ.كىيحكاء
: )استكصكا بالنساء خيران فإنيف خمقف مف قاؿكقدكردفيالحديثالصحيحأفالنبي

ف أعكج شيء في الضمع أعبله، فإذا ذىبت تقي ف تركتوي لـ يزؿ أعكجًضمع، كا  ، مو كسرتو كا 
.(ّ)فاستكصكا بالنساء خيران(

التيخمق كالطبيعة كرقتيا، الحديثمدلضعؼالمرأة أفيظير البد فمذا اهللعمييا يا
يككفاإلنسافحكيمانفيتعاممومعيا!!!

ك بيفابفعباسفيما الضمدحيثيقكؿكلقد إف حكاء خمقت مف ):ردعنوطبيعةىذا
.(ْ)(ضمع آدـ األيسر كىك نائـ

ليؿمفدالئؿ:زكجتوحكاءكىذادثأفاهللخمؽمفضمدآدـاأليسريستدؿمفالحدي
.فيالخمؽقدرةاهلل

فيالعديدمفكلقدحدداهللعزشأنواليدؼالذمخمؽألجموحكاءمفضمدآدـ
:اآلياتمنيا

ًْ ]:*قاؿتعالى َؾ وَهو ََحَ ـَ إ٭َِمقَْفو ٪َمَؾَمَّ َٖمَغشَّ  َوَ٘مَعَؾ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو ٭مِقَْسُؽ
ـْ َكْػٍس َواِٙمَدةٍ ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

 .{231}األعراف:  [ ... ََحًَْل َٚمِػقًػو

بيفاهللتبارؾكتعالىلمخمؽأفالفطرةالتيفيًطرالناسعميياتتجوبكصمتياإلىاإليماف
 العيدالذمأخذهاهللتعالىعمىالناس،كىـفيالنَّفسباهللتعالى،كىذهشيادة اإلنسانية،كىذا

،كاالمتناععفتولترسيخالعقيدةبكحدانيظيكرآبائيـ،كىاىكاهلليذكرىـبالنشأةاألكلى،كذلؾ
                                                 

.ٔ،صّ(الجامدألحكاـالقرآف،ـُ)
.ِِّ،صْج،ِـ(التفسيرالميسرفيالشريعةكالعقيدةكالمنيج،ِ)
كتاب،،كصحيحمسمـ(ُٖٔٓ،حديثرقـ)َُُُص،،كتابالنكاح،بابالكصاةبالنساءصحيحالبخارم(ّ)

.(ُْٖٔحديثرقـ)،ٓٓٓصالرضاع،بابالكصيةبالنساء،
.ُّٔص،ٗـ،،كتابالنكاح،بابالكصاةبالنساءبشرحصحيحالبخارمفتحالبارم(ْ)
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 آدـ نفس مف جميعان الناس خمؽ فاهلل الشيطاف، كسكسة عف كالبعد فيـالشرؾ، لذلؾ ؛
متجانسكفأصحابطبيعةكاحدةميمااختمفتأجناسيـ،كتباينتشعكبيـ،كقبائميـفيـآلدـكآدـ

االنتشارإالبعدماخمؽاهللآلكمفتراب، دـمفنفسومفكينكنيتوزكجةلويسكفلـيتـىذا
جؿإلييا،كيطمئفبيا،كيأنسيا،كيألفيا،كىذهالجكانبجزءاليتجزأمفكيافطبيعةكؿمفالر

ثكرَّفمذلؾتجدشكقانكميبلنلمترابطبيفالجنسيف؛ليمتدكيي،كاالقترافكالمرأةفبلسكفإالبالتزاكج
ًْ ََحًَْل ]:ؿمايؤكدعميوخالؽالخمؽحيثيقكإلىاألجياؿجيبلنبعدجيؿ،كىذا َؾ وَهو ََحَ ٪َمَؾَمَّ َٖمَغشَّ

ىكالمقا[ َٚمِػقًػو المقاءلينتشرءالمشركعالذممفخبللوتككفالثىذا نتيجةليذا اإلنسانية مرة
.(ُ)لجنساإلنسانيليحمؿرسالةاهللفيىذاالكجكدا

اهللفييااألنثىمفالذكرمفغيرزكجةلبيافبعدماتبينتالطريقةكالصكرةالتيخمؽ
دثعفىذهالصكرة،قدرةاهلل،كعظمتوفيخمقونشيرإلىأفىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتح

:كالطريقةمنيا

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ٭مِتَْسُؽـُقا إ٭َِمْقَفو َوَ٘مَعَؾ ]:*قاؿتعالى ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭مَُؽْؿ ِم ًي إِنَّ ِْم  َوِم ًة َوَرَْحَ َٕمقْـَُؽْؿ َمَقدَّ

ُرونَ  ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ و:: [َذ٭مَِؽ   .{12}الرُّ

 تعالى* قاؿ َٓ َيْعَؾُؿقنَ ]: َّو  ـْ َأْكُػِسِفْؿ َوِم ًُ إَْرُض َوِم َّو ُٖمـْبِ َفو ِم  [٠ُمْبَحوَن ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ إَْزَواَج ٬ُمؾَّ

 .{55}يس:

ُؾؼُ َٚمؾَ ] :قاؿتعالى* ـَ إَْكَعوِم َٗمََمكَِقَي َأْزَواٍج ََيْ ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَأْكَزَل ٭َمُؽْؿ ِم ُؽْؿ َؼُؽْؿ ِم

َٓ إ٭َِمفَ  ُؽْؿ ٭َمُف اُٛمْؾُؽ  ـْ َٕمْعِد َٚمْؾٍؼ ِْم ٣ُمُؾََمٍت َٗمََلٍث َذ٭مُِؽُؿ اهللُ َرٕمُّ َفوٖمُِؽْؿ َٚمْؾًؼو ِم ٪ُمقنَ  ِْم ُٕمُطقِن ُأمَّ َّٓ ُهَق ٪َمَلكَّك ُٖمٯْمَ [ إِ

مر: .{5}الزُّ

 :مف ذكر كأنثى الن فسليية في خمؽ المطم  الثالث : القدرة اإل 
االسػػبلـمػػفضػػمعو،دليػؿآخػػرمػػفدالئػػؿعظمػػةمػػبػالنظرإلػػىخمػػؽآدـكخمػػؽحػكاءعميي

اإلنسػانيةمنحػىآخػرالػنَّفسأخػذسػنةاهللفػيالكػكففػيتكػاثركانتشػارتاهللكقدرتوفيىذاالككفل
االسػبلـ،كىػذامػكجتػوحػكاءعميياألكلىالتيخمؽفييػامػفنفػسآدـكزكشكبلنمختمفانعفالطريقة

دليؿآخرعمىأفاهللاليعجزهشيءفياألرضكالفيالسماء،كفيمعرضبيافىذاالجانب:

                                                 

َُِ،ََِص،ٗريعةكالعقيدةكالمنيججرفيالشنيكالتفسيرالم،ََّّ-َِّٖ،صٔ(زىرةالتفاسير،ـُ)
.كاختصاربتصرؼ
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ُؽُؿ ا٭مَِّذي*قاؿتعالى: ُؼقا َرٕمَّ و ا٭مـَّوُس اٖمَّ َ ٌَّ ِمـُْفََم  ]َيو َأهيُّ ـْ َكْػٍس َواِٙمَدةٍ َوَٚمَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَٕم َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

ًٓ ٬َمثًِٝما َوكَِسوًء  .{2}ا٭مـسوء:[ ...ِرَ٘مو

التزاكجأففياآليةدليؿعمى(ُ)قاؿاإلماـالقرطبي:"بث"معناهفرؽكنشرفياألرض
البشرمفيىذهاألرضالذمعمادهالذكربيفالذكركاألنثىىكطريؽالتكاثركاالنتشارلمجنس

كاألنثى"األبكاألـ".

ًة َوَرَْحَ *قاؿتعالى: ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ٭مِتَْسُؽـُقا إ٭َِمْقَفو َوَ٘مَعَؾ َٕمقْـَُؽْؿ َمَقدَّ ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭مَُؽْؿ ِم ًي إِنَّ ِْم ]َوِم

ُروَن[  ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ وم:}اَذ٭مَِؽ  .{02٭مرُّ

مفأجمؿمابينوالعمماءفيتفسيرىذهاآليةماأشارإليوالشيخالشعراكمحيثبيفأف
عجابانيكرثيقينان اآليةىيالشيءالعجيبالذميقؼعندهالعقؿمندىشاندىشةتكرثإعجابان،كا 

اكنكعناأزكاجان،فمـبحكمةالخالؽ،كمفآياتاهللالعجيبةالباىرةأفخمؽلنامفأنفسنامفجنسن
يحدثالتكاثربيفاإلنسافككائفآخرمفكائناتالخمؽ،إنمابيفإنسافمدإنسافيختمؼمعو
فيالنكع،فيذاذكركذاؾأنثى،كىذااالختبلؼاختبلؼتكامؿالاختبلؼتعاندكتصادـ،فالمرأة

كيأنسبنعكمتياكرقتياكحنانيا،كىيلمرقةكالميكنةكالحناف،كالرجؿلمقكةكالخشكنة،لذافيكيفرح
ككأف كقصده، اهلل أراده الذم التكامؿ يحصؿ فحينيا كرجكلتو، بخشكنتو كالفرح السركر تبدم

رةحكاءفيكيانو،فكماأفالميؿكالنيارذاإلنسافيعكدإلىأصموالتحاـكاتحادكماىكآدـالمتج
فيسمخاهللمفالميؿالني يعكدمرةنأخرلضركرتافمتكاممتاف، كذلؾاكدارثـ ليؾفالرجؿكالمرأة

قِْؾ إَِذا آيتاف،فمذاالغرابةفيأفيجمداهللبيفالميؿكالنيار،كالذكركاألنثى،قاؿتعالى: ]َوا٭مؾَّ

٬َمَر َوإُْكَثك * َوا٭مـََّفوِر إَِذا ََتَٜمَّ  * َيْغَشك فالكؿميمة{5-2:٭مؾقؾ}اإِنَّ ٠َمْعقَُؽْؿ ٭َمَشتَّك[  * َوَمو َٚمَؾَؼ ا٭مذَّ ،
 فالميؿلمراحة بو قَْؾ منكطة لمسعيكالعمؿ،{22}ا٭مـَّبل:[ ٭مَِبو٠َمو ]َوَ٘مَعْؾـَو ا٭مؾَّ ]َوَ٘مَعْؾـَو ا٭مـََّفوَر كالنيار

،كأنىيستكمالميؿمدالنيار،فالمساكاةبينيماجيؿكظمـكحيؼكاختبلؿفي{22}ا٭مـَّبل:َمَعو١ًمو[ 
ـْ تابدالشيخحديثومبيناناختبلؼالعمماءفيتفسيرىـلقكلوتعالى:مكازيفالككفكالخمؽ،ثـي ]ِم

المعن،َأْكُػِسُؽْؿ[ "فيحيفيرلالبعضأف يرليقائبلن: منا، فييقطعة آدـ، مفضمد حكاء
الفريؽاآلخرمفالعمماءأفالمخاطببوالذكركاألنثىمعان،كماأفاألزكاجتطمؽعميياأيضان

لناكىيأنوكافاالعتقادسائدانأنويتحددنكعت،ثـيؤكدالشيخعمىحقيقةقدتكشفرجؿكامرأة"
االعتقادكذلؾمفخبلؿتكشؼ لكفالقرآفالكريـغيرىذا الجنيفمفماءالرجؿكماءالمرأة،

                                                 

.ٔ،صّالجامدألحكاـالقرآف،ـ(ُ)
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ـْ َمـِل  ُيْؿـَك[  معنىاآليةفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي: ْ َيُؽ ُكْطَػًي ِم ،فتكصؿ{55ا٭مؼقومي:}]َأََل
العمماءإلىأفماءالمرأةالدخؿلوفينكعالجنيف،إنماالذميحددذلؾىكماءالرجؿ،كاستدؿ

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو... ]الشيخبقكلوتعالى: وم:... َٚمَؾَؼ ٭مَُؽْؿ ِم بأفالمعنىبذلؾذككر،{02[ }ا٭مرُّ
شفر مف الرجؿ ماء يحممو بما كذلؾ األزكاج كراثيػة كصفات(ُ)ة األنكثة صفات عمى تحتكم

.(ِ)الذككرة

كجاءالعمـالحديثليدلؿعمىىذهالحقيقةتدلؿاآليةعمىأفأصؿاإلنسافىكآدـ
بمايحممومفشفرتوالكراثيةالحاممةلمصفاتالذكريةكالصفاتاألنثكيةفيحيفأفاألنثىتحمؿ

قطالصفاتاألنثكية.ف

 ؽ األزكاج )الذكر كاألنثى(:العمة في خم
التيخمؽاهللمفأجميامفأنفسناأزكاجانيقكؿالشيخالشعراكم:كفي معرض بياف العمة

"أفالعمةاألصيمةفيالزكاجأفيسكفكؿكاحدلآلخر،كالسكفاليككفإالعفحركة،كذلؾ
يدآخرالنيارأفيسكففالرجؿطكؿيكموفيحركةالعمؿكالسعيعمىالمعاشيكدحكيتعب،فير

يي مف ريحيإلى ىذاكو كفي كالعطؼكالرقة، كالحناف السكف عندىا زكجتو غير يجد فبل يكاسيو،
لكفتصكرإفعادالرجؿمتعبانفمـيجدىذاالسكف،،السكفيرتاحكيستعيدنشاطولمعمؿفيغد

ٍفكه ،إذف:ينبغيلممرأةأفتعمـمعنىبؿكجدزكجتوكمحؿسكنوكراحتوتزيدهتعبان،كتكدِّرعميوصى
 أفاألمراليقتصرعمىالسَّكىفإنما ثـ أمكرالحياة، لتستقيـ ... ]الٌسكىفىنا،كتؤدمميمتيا

ًة َوَرَْحَيً  وم:[ ... َوَ٘مَعَؾ َٕمقْـَُؽْؿ َمَقدَّ في{02}ا٭مرُّ الحبالمتبادؿ ىي "المكدة قكلو: الشيخ يتابد ثـ ،
فمشكارالحياةكشراكتياف العيشكىيتكدحلتدبرأمكرالبيتكتربيةاألكالدكا  يكيكدكيكفرلكاـز

،ىذافيإطارالحبكالحنافالمتبادؿأماالرحمة:فتأتي{5}ا٭مؾقؾ:]إِنَّ ٠َمْعَقُؽْؿ ٭َمَشتَّك[ اهلليقكؿ:
فيمؤخرةىذهالصفات،سكفكمكدةكرحمة".

                                                 

"مفصفاتكراثيةتكرثالمقصكدبالشفرة(ُ) الكراثيةىيماتحمموالصبغيات"الجينات"أكمايسمى"كركمكسـك
فيخميةجسـاإلنساف منيـْٔمفجيؿآلخركيبمغعددىا " "كركمكسـك زكجمفالصبغياتِِصبغيان

"،كالحيكافصبغيان"كركمكسِّالحيكية،كزكجكاحدمفالصبغياتالجنسيةأمابكيضةالمرأةفتحتكمعمى ـك
"كبجمعيايصبحانفسعددالصبغياتالمكجكدةفيالخميةِّالمنكملمرجؿكذلؾيحتكمعمى "كركمكسـك

كيختْٔالعاديةفيجسـاإلنساف صكركمكسـك كاحدفقطبتحديدجنسالمكلكدكىذاالكركمكسـك كركمكسـك
ذكرأـأنثىلذاالمسئكؿعفتحديدجنس:مكلكدمكجكدفيالذكرفقطدكفاألنثىكىكالذميحددجنسال

،كمحاضراتفئْ،ْٓ،صًجنيدالذكرىكالرجؿكليسالمرأة،انظر:عمـالنَّسيج،دكتكر:مكفؽشريؼ
.ّْ،ّّحسفمحمكدالغمباف،ص.أسامةعطيةالمزنيكدأ.ية،النَّفسعمـنفسالنمككالصحة

تصرؼكاختصار.بُُّٖٓ-ُُّٔٓ،صُٖتفسيرالشعراكم،ـ(ِ)
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أفىذهالمرحمةالتيربمافقدتـفيياالسكفثـيشيرالشيخإلىأفالقرآفيمفتأنظارناإلى
كفقدتـالمكدة،فإفالرحمةتسعكـ،فميرحـالزكجزكجتوإفقصيرتإمكاناتيالمقياـبكاجبيا،كلترحـ

 الفقر أصابو المرضأك أقعده إف زكجيا ُروَن[الزكجة ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ ىذه،]إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  في
كالمراحؿ أنفسناالمسائؿ مف األزكاج لنا جعؿ تعالى اهلل ككيؼأف الزكجية، بالحياة تمر التي

كليستمفجنسآخر،ككيؼبنىىذهالعبلقاتمفالسكفكالحبكالمكدةثـفيمرحمةالكبر
.(ُ)عمىالرحمةالتييجبأفيتعايشبياالزكجافطيمةحياتيما

عمارالككفكاستعماره.يترتبعمىىذاالسكفكالحبكالمكدةكالرحمةإ

فيناؾ استبانتالصكرالتييتـفيياخمؽاإلنسافمفالذكركاألنثى"األبكاألـ" بعدما
العديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذاالجانبكالتيمنيا:

 تعالى: قاؿ ـْ َأْكػُ * ًُ إَْرُض َوِم َّو ُٖمـْبِ َفو ِم َٓ َيْعَؾُؿقَن[ ]٠ُمْبَحوَن ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ إَْزَواَج ٬ُمؾَّ َّو  ِسِفْؿ َوِم

.{54}يس:

٬َمَر َوإُْكَثك[ *قاؿتعالى: ْوَ٘م٦ْمِ ا٭مذَّ ُف َٚمَؾَؼ ا٭مزَّ .{53}ا٭مـَّجؿ:]َوَأكَّ

ـْ َذ٬َمٍر َوُأْكثَك َوَ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ ١ُمُعقًٕمو َو٫َمَبوئَِؾ ٭مِتََعوَر٪ُمقا إِ *قاؿتعالى: و ا٭مـَّوُس إِكَّو َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم َ نَّ َأ٬ْمَرَمُؽْؿ ]َيو َأهيُّ

.{25}احلجرات: ٤ِمـَْد اهللِ َأْٖمَؼو٬ُمْؿ إِنَّ اهللَ ٤َمؾِقٌؿ َٚمبٌِٝم[

 المطم  الرابع: القدرة اإلليية في خمؽ الذكر مف أنثى دكف زكج:
أنثىدكف مف الذكر خمؽ الكجكد: فيىذا باإليجاد المتفضؿ المكجد دالئؿعظمة مف

ا أفىذازكج،كىذهصكرةأخرلمفصكرالقدرة كأشكاليا،فكما إللييةتتجمىفيأبدعصكرىا
اإللوجعؿبعضمخمكقاتوأرضان،كبعضياسماءن،كبعضياحيكانان،كبعضيانباتان،كبعضياترابان،
كبعضياذىبان،كبعضياأنياران،كبعضيامفذكركأنثى،كبعضيامفالذكركالأنثى،كبعضيا

خمقواهللمفأـذكرانمفأنثىدكفزكجكماىكعيسىزكجيا،كبعضياخمؽمنياياخمؽمن
لخمؽمفالشيء،كبخمقويصبحمايككفاحيندكفأب،ىذهالصكر،كاألشكاؿلمخمؽ،كخصكصان

!!فيذاشيءيشير،كيدلؿعمىمدلقدرةاهللالمطمقةالتيليسلياحد،فكؿمافيىذاشيء
حضفضمو،بالكينكنة،فكؿمافيىذاالكجكدآيةتنطؽبمالكجكدمديفهللبكينكنيتو،كمايتعمؽ

.كقدرتو،كعظمتو،كحكمتو

                                                 

بتصرؼ.ُُِّٔ-َُُّٔ،صُٖتفسيرالشعراكم،ـ(ُ)
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إِنَّ َمَثَؾ ٤ِمقَسك ]:مفأـببلأب،فقاؿلذابيفاهللتعالىقدرتوفيخمؽعيسى

ـْ ٪َمَقُؽقنُ  ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ٫َموَل ٭َمُف ٬ُم ـْ *  ٤ِمـَْد اهللِ ٬َمَؿَثِؾ َآَدَم َٚمَؾَؼُف ِم ـَ  احَلؼُّ ِم ي ـَ اُٛمْؿَٟمِ ـْ ِم                                 [ َرٕمَِّؽ ٪َمََل َٖمُؽ

.{52- 51}آل عؿران:

تبيفاآليةأفمفاتخذعيسىإليانفقدكذبعمىاهلل،ككذبجميدأنبيائو،ككذبعيسى
إليان،شبيةباطمة،فمككافلياكجوصحيح،لكافآد ـ،فالشبيةالتياعترضتلوباتخاذه

أحؽمنو،فإنوخمؽمفدكفأـكالأب،كمدذلؾ،فاتفؽالبشركميـعمىأنوعبدمفعباداهلل،
.(ُ)مفأبطؿالدعاكل"فدعكلإلييةعيسى

كالريبةفيقمكبالمرجفيففمـ،لقدحسـاهللتبارؾكتعالىأمرعيسىكياليدخؿالشؾ
لمنيؿمنو عمى،يترؾليـمجاالن يدلؿلنا القديركما فعيسى،قدرة العظيـ، مخمكؽكعظمة

عمىخمؽ-ابأكلىمفب–مفطيف،فإنوقادرفكماأفاهللخمؽآدـ،كباقيالمخمكقات
.غيرأبأـمفعيسىمف

 عيسى بيا جاء التي الكيفية لنا اهلل بيف تعالىثـ حيثيقكؿ أب، دكف أـ :مف
ًَ ٤ِمْؿَراَن ا٭مَّتِل] ـَ  َوَمْرَيَؿ إْمـَ ًْ ِم و َو٬ُمُتبِِف َو٬َموَك َ ًْ ٕمَِؽؾََِمِت َرِبِّ ٫َم دَّ َِ ـْ ُروِٙمـَو َو ًْ ٪َمْرَ٘مَفو ٪َمـََػْخـَو ٪مِقِف ِم َأْٙمَصـَ

.{21}التَّحريم:[ ا٭مَؼوكِت٦ِمَ 

فيجيبدرعيا،كىيطاىرةمصدقةبكتباهلل،كبمافمريـعميياالسبلـنفخجبريؿ
.(ِ)كىيمفالمطيعيفالعابديفالصادقيفأرسؿبوجبريؿحيفنزؿعمييا،كبعيسى

ـُ َمْرَيَؿ َر٠ُمقُل اهللِ َو٬َمؾَِؿُتُف ]كفيآيةأخرليبيفىذهالحقيقة،حيثيقكؿ: ٍُ ٤ِمقَسك إْم ََم اَٛمِسق إِكَّ

.{252}الـساء:[  ...َأ٭ْمَؼوَهو إ٧َِم َمْرَيَؿ 

ذكركحفعيسى،(ّ)كممةاهلل)كففيككف(ألقاىاإلىمريـأمإنماعيسى
مفأمراهللمثؿكؿاألركاحالبشريةالتيخمقيا.

َواْذ٬ُمْر ِْم ]:ؼعفذاتيا،حيثيقكؿاهللتعالىكفيمكضدآخرتتجمىىذهالحقيقةلتكش

قًّو
٫مِ ـْ َأْهؾَِفو َمَؽوًكو َْشْ ـْ ُدوِّنِْؿ ِٙمَجوًٕمو ٪مَ  * ا٭مؽَِتوِب َمْرَيَؿ إِِذ اْكَتَبَذْت ِم َذْت ِم َ و ٪َموَتَّ َلْر٠َمْؾـَو إ٭َِمْقَفو ُروَٙمـَو ٪َمَتَؿثََّؾ ََلَ

و ا ٠َمِقيًّ ًَ َٖمِؼقًّو * َٕم٨َمً ـِ ِمـَْؽ إِْن ٬ُمـْ َْحَ ًْ إِنِّ َأ٤ُمقُذ ٕمِو٭مرَّ ََهَى ٭مَِؽ ٩ُمََلًمو َز٬مِقًّو * ٫َمو٭َم
ِٕ ََم َأَكو َر٠ُمقُل َرٕمِِّؽ   * ٫َموَل إِكَّ

                                                 

 .َُِتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ص(ُ)
 بتصرؼ.ْٖ،صٔالنكتكالعيكف"تفسيرالماكردم"،ـ(ِ)
 .ِّٓ،صُالمؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،ـ(ّ)
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ْ َيْؿَسْس  ًْ َأكَّك َيُؽقُن ِٔم ٩ُمََلٌم َوََل ْ َأُك َٕمِغقًّو٫َمو٭َم ٌ َو٭مِـَْجَعَؾُف َآَيًي  * ـِل َٕم٨َمٌ َوََل ٫َموَل ٬َمَذ٭مِِؽ ٫َموَل َرٕمُِّؽ ُهَق ٤َم٥َمَّ َه٦مِّ

ْخَؾِي ٪َمَلَ٘موَءَهو اَٛمَخوُض إ٧َِم ِ٘مْذِع ا٭مـَّ  * ٪َمَحَؿَؾْتُف ٪َموْكَتَبَذْت ٕمِِف َمَؽوًكو ٫َمِصقًّو * ٭مِؾـَّوِس َوَرَْحًَي ِمـَّو َو٬َموَن َأْمًرا َمْؼِضقًّو

ًُ َكْسًقو َمـِْسقًّو ًُّ ٫َمْبَؾ َهَذا َو٬ُمـْ ًْ َيو ٭َمْقَتـِل ِم و * ٫َمو٭َم يًّ َتِؽ ََسِ َزِن ٫َمْد َ٘مَعَؾ َرٕمُِّؽ ََتْ َّٓ ََتْ تَِفو َأ ـْ ََتْ  * ٪َمـَوَداَهو ِم

ْط ٤َمَؾقِْؽ ُر٢َمبًو َ٘مـِقًّو
ي إ٭َِمقِْؽ ٕمِِجْذِع ا٭مـَّْخَؾِي ُٖمَسو٫مِ ِِب  * َوُهزِّ ـَ ا٭مب٨ََمِ َأَٙمًدا ٪َمُؽ٥ِم َواْْشَ َـّ ِم و َٖمَريِ ي ٤َمْقـًو ٪َمنِمَّ  َو٫َمرِّ

َؿ ا٭مَقْقَم إِْكِسقًّو ـْ ُأ٬َمؾِّ ْقًمو ٪َمَؾ َِ ـِ  َْحَ ًِ ١َمْقًئو  * ٪َمُؼقِٔم إِنِّ َكَذْرُت ٭مِؾرَّ ِؿُؾُف ٫َمو٭ُمقا َيو َمْرَيُؿ ٭َمَؼْد ِ٘مْئ ًْ ٕمِِف ٫َمْقَمَفو ََتْ ٪َمَلَٖم

و ًَ َهوُروَن مَ  * ٪َمِريًّ ِؽ َٕمِغقًّوَيو ُأْٚم ًْ ُأمُّ ـْ ٬َموَن  * و ٬َموَن َإُٔمقِك اْمَرَأ ٠َمْقٍء َوَمو ٬َموَك ُؿ َم ٪َمَل١َموَرْت إ٭َِمْقِف ٫َمو٭ُمقا ٬َمقَْػ ُكَؽؾِّ

بِقًّو َِ ًُ  * ٫َموَل إِنِّ ٤َمبُْد اهللِ َآَٖموِنَ ا٭مؽَِتوَب َوَ٘مَعَؾـِل َكبِقًّو * ِْم اٛمَْفِد  ـَ َمو ٬ُمـْ ََلةِ َوَ٘مَعَؾـِل ُمَبوَر٬ًمو َأْي وِن ٕمِو٭مصَّ َِ َوَأْو

ًُ َٙمقًّو ٬َموِة َمو ُدْم َعْؾـِل َ٘مبَّوًرا ١َمِؼقًّو * َوا٭مزَّ ْ َُيْ ا ٕمَِقا٭مَِدِِت َوََل ََلُم ٤َم٥َمَّ َيْقَم ُو٭مِْدُت َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم  * َوَٕمرًّ َوا٭مسَّ

ٌُ َٙمقًّو ـُ َمْرَيَؿ ٫َمْقَل احَلؼِّ ا٭مَِّذي ٪مِ  * ُإْٔمَع ونَ َذ٭مَِؽ ٤مقَسك إْم ـْ َو٭َمٍد ٠ُمْبَحوَكُف إَِذا  *  قِف َيْؿَٟمُ َمو ٬َموَن هللِ َأْن َيتَِّخَذ ِم

ـْ ٪َمَقُؽقُن  ََم َيُؼقُل ٭َمُف ٬ُم  . {55-25:مريم} [٫َمَه َأْمًرا ٪َمنِكَّ

كاذكرفيالقرآفمريـإذاعتزلتفيمكافبعيد،كاتخذتساترانبعيدانعفالناسفجاءىا
إلىاهلل،فأخبرىاجبريؿأنيجئتبأمراهللألتسببفيأفييب،فاستعاذتكالتجأتجبريؿ

يقتربرجؿمنيبالزكاجكأنيلست فأجابتوككيؼيككفذلؾكلـ مباركان، طاىران غبلمان اهلللًؾ
فاجرةتبغيالزنا،فأجابجبريؿإنوآيةكبرىافعمىتماـالقدرةاإللييةفيخمؽالغبلـمفغير

اهلل أمر كىذا المخاضكىيأب، فألجأىا أىميا عف بعيدان فابتعدت فحممت القضاء، فيو سبؽ
ىانادامقدماتالكالدةإلىجذعالنخمة،فقالت:ياليتنيمتقبؿىذاتخكفانمفاتياميابالرذيمة،ف

أفاهللجعؿتحتؾجدكؿماء،كىزمبجذعالنخمةيتساقطعميؾرطبانمفجبريؿأكعيسى
لمن كالتحزنيبشأفمكلًأطيبالطعاـ فطيبينفسان مفالناسفساء، أحدان رأيًت ذا كا  دكفأب، ده

فاتيمكىافأشيرمإلىعيسى قكميا فأتتبو عفالكبلـ، كقكليإنينذرتلمرحمفصكمان ،
بفريةعظيمةحيثأتتبكلدمفغيرأب،كأنتيامريـأختىاركففيالصبلحكالتقكل،فأجابكا

:أنيعبداهللكيؼنكمـمفكاففيالميدرضيعان،فأجابعيسىسىبعدإشارتيالعي
آتانيالكتاب،"أمقضىبإعطائيإياه"البدمفتحقيقو،كأفأككفبارانبكالدتيمكرمانلياممتثبلن

فمتعاظمانعاصيانلربو،ىذاقكؿالحؽفخمقوبقكلوكف،كأنتـتتخاصمكفػػػػألمراهللبالبر،كلـأك
.(ُ)يشأنو،فسبحافاهللالذمإذاأرادشيئانفإنمايقكؿلوكففيككفف

                                                 

يجاز.َّٕ،َّٔ،عبداهللعمكاف،صمصحؼالصحابةفيشرحكمماتالقرآفالكريـ(ُ)  بتصرؼكا 
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األمكركيحرفياعفيتصيدأعطتمجاالنلمفإفىذهالطريقةالتيخمؽفيياعيسى
مسارىا،كيؤكلياكيؼيشاءألمرفينفسويريدتحقيقو،كتضيؽىذهالنظرةكتتسدحسباختبلؼ

أفأمك كما كاآلراء، اهلللعيسىاألىكاء أخرلأعطاىا المكتىران كإحياء بيا كمعجزاتأيده
براءاألكمو،كاألبرص،كاإلخبارعفبعضالغيكب،ىذهالمعجزاتجعمت "الذماليككفإالهلل"كا 

 لعيسى كالربكبية األلكىية، يعتقدكف شأنوالنصارل في تعالى قاؿ لذا ًٓ إ٧َِم َٕمـِل ]، َوَر٠ُمق

قَؾ َأنِّ 
ائِ ـَ ا٭مط٦ِِّم ٬َمَفْقئَِي ا٭مطَّْٝمِ ٪َمَلْكُػُخ ٪مِقِف ٪َمقَُؽقنُ إَِْسَ ُؽْؿ َأنِّ َأْٚمُؾُؼ ٭َمُؽْؿ ِم ـْ َرٕمِّ ا ٕمِنِْذِن اهللِ  ٫َمْد ِ٘مْئتُُؽْؿ ٕمَِآَيٍي ِم  ٢َمْٝمً

ََيًي َوُإْٔمِرُئ ا٬َْٕمَؿَف َوإَْٕمَرَص َوُأْٙمقِل اَٛمْقَٖمك ٕمِنِْذِن اهللِ َوُأَكبِّئُُؽْؿ ٕمََِم َٖمْل٬ُمُؾقَن  َٔ ِٚمُروَن ِْم ُٕمُققٖمُِؽْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  َوَمو َٖمدَّ

 .{51}آل عؿران: [٭َمُؽْؿ إِْن ٬ُمـُْتْؿ ُمْمِمـ٦ِمَ 

٭َمَؼْد ]:ذلؾقدكفر،كلقدقاؿتعالىفيشأفمفاعتقدفالذماعتقدألكىيةعيسى

ـُ َمْرَيَؿ وَ  ٍُ إْم ـَ ٫َمو٭ُمقا إِنَّ اهللَ ُهَق اٛمَِسق ْك ٬َمَػَر ا٭مَِّذي ـْ ُي٨ْمِ ُف َم ُؽْؿ إِكَّ قَؾ ا٤ْمُبُدوا اهللَ َرِبِّ َوَرٕمَّ
ائِ ٍُ َيو َٕمـِل إَِْسَ ٫َموَل اَٛمِسق

َم اهللُ ٤َمَؾْقِف  ـْ َأْكَصورٍ  ا٭مـَّورَوَملَْواُه  اجلـَّيٕمِوهللِ ٪َمَؼْد َٙمرَّ  .{51}ادائدة:[ َوَمو ٭مِؾظَّوٛم٦َِِم ِم

ـَ ] :كفيمكضدآخرقاؿ َّٓ إ٭َِمٌف َواِٙمٌد َوإِْن ََلْ  ٭َمَؼْد ٬َمَػَر ا٭مَِّذي ـْ إ٭َِمٍف إِ ٌُ َٗمََلَٗمٍي َوَمو ِم
٫َمو٭ُمقا إِنَّ اهللَ َٗمو٭مِ

ـَ ٬َمَػُروا ِمـُْفْؿ ٤َمَذاٌب َأ٭مِقؿٌ  َـّ ا٭مَِّذي  .{55}ادائدة:[ َيـَْتُفقا ٤َمَمَّ َيُؼق٭ُمقَن ٭َمَقَؿسَّ

 كذلؾباحتياجيما المسيحكأمو؛ عمىبطبلفألكىية مفالتأكيد ككبمزيد فمفا لغيرىما،
اإللوأفيككفغنيانبذاتو،كيتنافىعنوالعجز،كصفاتالضع ؼ،فيبرىفاهللعمىذلؾحيثلكاـز

ـْ ٫َمْبؾِِف ]:يقكؿ ًْ ِم َّٓ َر٠ُمقٌل ٫َمْد َٚمَؾ ـُ َمْرَيَؿ إِ ٍُ إْم يَؼٌي ٬َموَكو َيْل٬ُمََلِن ا٭مطََّعوَم اْكُظْر ٬َمقَْػ  ا٭مّر٠مؾَمو اَٛمِسق دِّ ِِ ُف  َوُأمُّ

ُؿ أََيوِت ُٗمؿَّ اْكُظْر َأكَّك ُيْم٪َمُؽقنَ كُ  ُ ََلُ َٓ َكْػًعو َواهللُ ُهَق *  َب٦مِّ ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ ٭َمُؽْؿ َْضًّ ـْ ُدوِن اهللِ َمو  ٫ُمْؾ َأَٖمْعُبُدوَن ِم

ِؿقُع ا٭مَعؾِقؿُ   .{55-55}ادائدة:[ ا٭مسَّ

ذهاالدعاءات،ئتومفىفيمكضدآخريشيداهللعيسىعمىنفسو،كعمىالخمؽفيتبر
تعالى قاؿ ـْ ُدوِن اهللِ ٫َمو]: ٦ْمِ ِم َل إََِلَ ُذوِن َوُأمِّ

ِ ًَ ٭مِؾـَّوِس اَتَّ ًَ ٫ُمْؾ ـَ َمْرَيَؿ َأَأْك َل َوإِْذ ٫َموَل اهللُ َيو ٤ِمقَسك إْم

ًُ ٫ُمْؾتُُف ٪َمَؼْد ٤َمؾِْؿَتفُ  َٓ َأ٤ْمَؾُؿ َمو ِْم  ٠ُمْبَحوَكَؽ َمو َيُؽقُن ِٔم َأْن َأ٫ُمقَل َمو ٭َمقَْس ِٔم ٕمَِحؼ  إِْن ٬ُمـْ َٖمْعَؾُؿ َمو ِْم َكْػِِس َو

ُم ا٭مُغُققِب  ًَ ٤َمَلَّ  .{225}ادائدة:[ َكْػِسَؽ إِكََّؽ َأْك

ذاكافاهللقدخمؽآدـمفالطيففإنوقادرمففعيسى مخمكؽكبقيةالمخمكقات،كا 
لمذ أنوخمؽمفذكردكفأنثىزكجان كما كذلؾبابأكلىعمىخمؽعيسىمفغيرأب، كر،

أنوخمؽإنسا عدبمكغالزكجةسفبمفأبكيفكبيريففيالسفنانبخمؽحكاءمفضمدآدـكما
.كرياكزكجتو،كغيرىمااليأسكماحصؿلعمرافكزكجتو،كز
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حقانإنواإللواألعظـالمتفردفيالخمؽعمىالصكرة،كالكيفيةكالييئةكالشكؿالذميريد،
إنو يختار الذم الكقت المطمقةكفي القدرة فما،صاحب القيار، إالالعظيـ خمقو شيء مف

.بميزافكاقتدار

 خبلصة المبحث:
أظيرالمبحثقدرةاهللالمطمقةفيخمؽالٌنفسالبشريةفيصكركأشكاؿعديدة،ابتداءن

بخمؽمفخمؽاإلنسافمفعدـمركرانبخمؽاألنثىمفذكر،ثـخمؽالٌنفسمفذكركأنثىانتياءن
الذكرمفأنثىدكفزكج.
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 الفصؿ الثاني
 آثار كآيات القدرة اإلليية في خمؽ مككنات اإلنساف 

 كمراحمو كأطكاره


كيشتمؿعمىمبحثيف:


 المبحث األكؿ: مراحؿ خمؽ اإلنساف.

 البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا. الن فسالمبحث الثاني: مككنات 
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 المبحث األكؿ
 احؿ خمؽ اإلنسافمر 


كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:


 المطم  األكؿ: مراحؿ خمؽ اإلنساف في عالـ الذ ر.

 المطم  الثاني: مراحؿ خمؽ اإلنساف كأطكاره في عالـ األرحاـ.
 المطم  الثالث: مراحؿ خمؽ اإلنساف ما بعد األرحاـ.
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 المبحث األكؿ
 مراحؿ خمؽ اإلنساف

سافمفأىـاألمكرالتيتكشؼعفعظمةاهللكقدرتوفيالحديثعفمراحؿخمؽاإلن
ىذاالككف،كالتيتستدعياإليمافكاليقيفبخالؽالخمؽ،ففيالكقتالذمكافالعربيغيطُّكففي
دائرةأميتيـكانحسارحدكدمعرفتيـالتيالتتجاكزمعالـالباديةبمككناتياالمحدكدة؟نزؿالقرآف

ليخاطبالناسب بشتىالكريـ المنفتحة العالمية إلىدائرة المغمقة الدائرة مفىذه يخرجيـ مفيكـ
َؽ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ]جكانبالمعرفة ـْ ٤َمَؾٍؼ *  ا٫ْمَرْأ ٕمِو٠ْمِؿ َرٕمِّ . {1-2 }العؾق:[ َٚمَؾَؼ اإِلْكَسوَن ِم

ذّْرئانىذاالخالؽخمؽالككفمفالشيء،كبخمقوأصبحشي ،كخمؽاإلنسافمفطيف،كجي
يكمانبعديكـ،كساعةبعدساعةإلىأفيرثاهللاألرضكمفتخرجمفذاتوكينكنةآدـذريتوفي

مراحؿىذاالخمؽمفخبلؿماكردفيالقرآفالكريـابتداءنمفعالـالذرسيبيف الباحثعمييا،لذا
كانتياءنبالحياةاألبدية؟!!

 المطم  األكؿ: مراحؿ خمؽ اإلنساف في عالـ الذر:

متناهوعال عجيب، عالـ الذر اهللـ قدرة عمى الدالة باآليات ينطؽ عالـ غر، الصّْ في
الحديثإلى حتىتكصؿالعمـ عمينا خافيان العالـ ظؿىذا مفأسرارىذاكعظمتو، يسيرو شيءو

المثيرلبلىتماـالباعثعمىاإليماف.العالـ

فيكادمماحدثمدآدـبيفالنبي،كفيإشارةلبيافبعضمفخفاياىذاالعالـ
نعمافبعرفةحيفشاىدذريتوالمتجذرةفيكيانوتخرجأمامومفعالـالذرإلىعالـالمجسمات،

كمفعالـالغيبإلىعالـالشيادة.
    بنعماف  إف اهلل أخذ الميثاؽ مف ظير آدـ قاؿ:)عفالنبيعفابفعباس

ىا فنثرىا بيف يديو، ثـ كمميـ قيببلن قاؿ: أو كؿ ذرية ذر يـك عرفة، فنخرج مف صمب -يعني عرفة –
ألست بربكـ؟ قالكا: بمى شيدنا أف تقكلكا يـك القيامة إنا كنا عف ىذا غافميف، أك تقكلكا إنما 

.(ُ)(فتيمكنا بما فعؿ المبطمكفأأشرؾ آباؤنا مف قبؿ، ككنا ذرية مف بعدىـ 

لؾألفىذاالعمـكافمغيبعناكجاءبوىذاالحديثيدلؿعمىصدؽالكحيكالنبكة؛كذ
كلـيتعمـفي،كىكأمياليعرؼالقراءةكالكتابة،الصادؽالمصدكؽقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ

                                                 

،ْ،كذكره:محمدناصرالديفاأللبانيفيسمسمةاألحاديثالصحيحة،ـِٕٔ،صْ(ركاهأحمدفيمسنده،جُ)
.(ُِّٔ)،حديثرقـُٖٓص
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حيثإفالخصيةالتيىيمكافتككيفالنطؼأكؿماتتككففيالجنيفمعيدأكجامعةأككمية،
فش شيئان تنزؿ ثـ الظير، منطقة في تككف فإنيا أمتويئان، مف آدـ رأل المشيكد: اليكـ ىذا في

األنبياءكالمرسميف،كرألمنيـذكمالنكر،كذكمالظممة،كالحيسفكالقبح،كالمعانديف،كرألمنيـ
قالكا: المبلئكة بمىكشيد قالكا: ألستبربكـ؟ عمىأنفسيـ ربيـ أشيدىـ يكميا أتباعالشياطيف،

ـْ َهَذا ٩َمو٪مِؾ٦ِمَ ١َمِفْدَكو َأْن َٖمُؼق٭ُمقا يَ ... ] و ٬ُمـَّو ٤َم .{251}األعراف:[ ْقَم ا٭مِؼقَوَمِي إِكَّ

لما خمؽ اهلل آدـ مس  ظيره فسقط مف ظيره كؿ قاؿ:)أفالنبيعفأبيىريرة
مف  (ِ)ان بيصىك خالقيا مف ذريتو إلى يـك القيامة كجعؿ بيف عيني كؿ إنساف منيـ ك  (ُ) نىسىمة

اؿ آدـ أم ر  مف ىؤالء؟ قاؿ: ىؤالء ذريتؾ فرأل رجبلن منيـ نكر، ثـ عرضيـ عمى آدـ فق
ما بيف عينيو قاؿ: قاؿ أم ر  مف ىذا؟ قاؿ ىذا رجؿ آخر األمـ مف ذريتؾ يقاؿ  بيصفنعجبو ك 

لو داكد، قاؿ ر  ككـ جعمت عمره؟ قاؿ: ستيف سنة، قاؿ: أم ر  ىذا كىبتي لو مف عمرم 
مؾ المكت قاؿ: أكلـ يبقى مف عمرم أربعكف سنة، أربعيف سنة، فمما انقضى عمر آدـ كجاءه م

بنؾ داكد قاؿ فجحد آدـ فجحدت ذريتو، كنسي آدـ فنسيت ذريتو كخطئ آدـ اقاؿ: أكلـ تعطيا 
 .(ّ)(فخطئت ذريتو

 عالـ الذر كالعمـ الحديث:
كشؼعفأسرارهىذاالحديثيضدصكرةحقيقيةلعالـالذرالمتجذرفيكينكنةآدـالذميي

ذلؾمماتكصؿإليوالعمـالحديث.هيكمانبعديكـكساعةبعدساعة،كليسأدؿعمىكخبايا

:إفالعمـالحديثيقكؿ:"إفاإلنسافمكجكدبشكؿشيفرةمعقدةقاؿالدكتكرمحمدالبار
مطكيةمبرمجة،فإذااستقرتالنطفةاألمشاجفيالرحـ،بدأتتفؾشيئانمفسرىاالمغمؽحسب

دلذلؾخطكةفخطكة،حتىتخطكالنطفةاألمشاجمفمرحمةإلىمرحمةكمفطكرالبرنامجالمع
.(ْ)إلىطكر،حسبذلؾالبرنامجالمعدمنذأفكانتفيعالـالذرحسبأمربارئياكخالقيا.."

إنوعالـالذرالمغيبعفاإلنسافالذماليعمموإالخالؽالخمؽ،ىذاالعالـالمكجكدفي
كالشيفرة الرمز الكركمكسكماتالالكراثية عمى يسمى،مكجكدة ما الكركمكسكمات بيذه كيكجد

                                                 

(ُ الجزر( السعاداتبفمحمد أبي الديف محي فيغريبالحديثكاألثر، النياية النَّفسكالركح. مبفنسمة:
.ُّٗاألثير،ص

.ٔٓٗالكبيص:البريؽ.المرجدالسابؽ،ص(ِ)
فيالمستدرؾعمىالصحيحيف،جّ) الحاكـ أخرجو األّٓٓ،صِ( ،كذكره ،ْـلبانيفيالسمسمةالصحيحة،

 .َُٔص
.َُٓانظر:ص(ْ)
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الجيف أك ك(ُ)بالناسمة كالسمككيةالنَّفسالتيتحتكمعمىالصفاتالجسدية اهلل،ية كالتييظيرىا
عبر تنتقؿ الصفات ىذه السرمدم، عالميا إلى يعيدىا ثـ شاء ككيفما شاء كأينما شاء متى

ليظيرمف؛كأمةبعدأمة،بلنبعدجيؿيثـتتكارثج،كيةلآلباءكالبكيضةلؤلمياتالحيكاناتالمن
فظيكرهإلىعالـالظيكر.اجاءأك

ٌَّ ]قاؿتعالى: ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة َوَٚمَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَٕم ُؽُؿ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم َو ا٭مـَّوُس اٖمَُّؼقا َرٕمَّ َيو َأهيُّ

 ًٓ . {2}الـساء:[ ...٬َمثًِٝما َوكَِسوًء  ِمـُْفََم ِرَ٘مو
ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو ]:كقاؿأيضان مر:[ ...َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم . {5}الزُّ

صفاتيـ، في يختمفكف الناس أف نجد تراب، مف كآدـ آدـ مف خمقكا الناس أف برغـ
تعمؿكؿذلؾمكجكدكاإلنساففيعالـالذركسماتيـ،كحركاتيـ،كسكناتيـ،كأفكارىـ،كخياليـ،ك

،كذلؾألفالٌناسخميطمفنطفةالرجؿكنطفةالمرأة،كباجتماعيماتخرج(ِ)فيويدالقدرةاإلليية
.صفاتجديدةكمختمفة

 العيد كالميثاؽ يقتضي عدـ اإلشراؾ باهلل:
دكهكاليشرككابوشيئان،العيدكالميثاؽالذمأخذهاهللعمىآدـكذريتوبكادمنعمافأفيعب

ىكف أىؿ أليقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى قاؿ:)عفالنبيكردفيالصحيحعفأنسبفمالؾ
لك كانت لؾ الدنيا كما فييا أكنػػػت مفتديان بيا؟ فيقكؿ نعـ فيقكؿ قد أردت منؾ  :عذابان  الن ار

فنبيت إال  الن اركال أدخمؾ  أىػػػػػكف مف ىػذا كأنت في صمػ  آدـ أف ال تشػػػرؾ أحسبو قاؿ
.(ّ)(الشػػػرؾ

خمقيـ يشيرىذاالحديثإلىالعيدكالميثاؽالذمأخذهاهللعزشأنوعمىآدـكذريتويـك
مبو اسيكفركفباهللخالقيـكالمتنعـعمييـباإليجادكاإلمدادكبنعمةػػانمفالنٌػػػثـبيفأففريق،فيصي

                                                 

لغيكبكفيكؿخميةمفاليحيطبياكاليدرؾمداىاإالعبلـاان(ىذهالناسبلتتؤدمكظائؼكتحمؿأسرارُ)
مميكفخمية،فيحيفلكجمعتَٔجسـاإلنسافأكثرمفثمانيةببلييفناسمة،كفيجسـاإلنسافأكثرمف

بكسفأمعقؿيستطيدأفيحيطبيا،قاؿدأسرىذهالناسبلتكميافيجسـاإلنساففإفحجميااليزيدعف
ـْ ٤ِمْؾؿِ تعالى: ٍء ِم َٓ ُُيِقُطقَن ٕمٮَِمْ َّٓ ٕمََِم ١َموَء ...[ }ا٭مبؼرة:]َو ،انظر:خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،{033ِف إِ

 .ُّْصد.محمدعميالبار،
 بتصرؼكاختصار.ُْٖ-ُِْ(خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صِ)
(ّ صحيحمسمـ، ) كالٌنار، كالجٌنة القيامة األرضذىبان،صكتابصفة بمؿء الفداء ،ََُٖبابطمبالكافر

 .(َِٖٓحديثرقـ)
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كفبعدكؿىذهالمنحكالفضائؿكالعطايا!!!كيؼبيـيكفر.اليدلكالرشاد

]َوإِْذ َأَٚمَذ :حيثقاؿتعالىكلقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذاالعيدكالميثاؽفيكتابوالعزيز

ُؽْؿ ٫َمو٭ُمقا ٕمَ  ًُ ٕمَِرٕمِّ تَُفْؿ َوَأ١ْمَفَدُهْؿ ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َأ٭َمْس يَّ ـْ ٣ُمُفقِرِهْؿ ُذرِّ ـْ َٕمـِل َآَدَم ِم َٜم ١َمِفْدَكو َأْن َٖمُؼق٭ُمقا َيْقَم َرٕمَُّؽ ِم

ـْ َهَذا ٩َمو٪مِؾ٦َِم[  و ٬ُمـَّو ٤َم . {251}األعراف:ا٭مِؼَقوَمِي إِكَّ
يصكرالقرآفالكريـالمشيدالككنيالذمأخذهاهللعمىالبشريةقاطبة،كالذميتجسدفي

اؼلوبالربكبيةكحدهإبرازجانبالفطرةالتيفطراهللالبشريةعمييابأخذهالميثاؽعمييـباالعتر
و:: [... ٪مِطَْرَة اهللِ ا٭مَّتِل ٪َمَطَر ا٭مـَّوَس ٤َمَؾْقَفو... ]قاؿتعالى:،كىـفيعالـالذر ،فالتكحيدميثاؽ {52}الرُّ

كخالقيا البشرية فطرة بيف فينقضالميثاؽ؛معقكد ليـ فبلحجة فإفكأ، المشيد ىذا كيفية ما
فعاؿاهللماداـأنواليدرؾذاتاهلل،كأيانماكافىذااإلشياداإلدراؾالبشرميعجزعفكيفياتأ

بجعؿنسموجيبلنبعدأك،بإخراجذريةآدـمفكينكنتوأماـناظريوكىذاماترجحوالدالئؿكالقرائف
أكالمقاؿعمىكحدانيةاهللكربكبيتوفيىذا،جيؿكقرنانبعدقرفليشيدكاعمىأنفسيـبمسافالحاؿ

كىذاحجةعمىالخمؽبماأكدعواهلل،فكىيأكبرشيادةعمىتحقيؽىذاالميثاؽكالكفاءبوالكك
.(ُ)فييـمفقكلالبصيرةكاإلدراؾالتيتشيدبكحدةالكجكدكبربكبيةالخالؽ

السابقة اآلية خبلؿ مف العالـ ىذا عف حديثو إطار في الشعراكم الشيخ فبدأ،أما
وَن[]وَ باستعراضقكلوتعالى: ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ إَِذا َأْكتُْؿ َٕم٨َمٌ َٖمـَْت٨ِمُ ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم و:: ِم . {12}الرُّ

يقكؿالشيخالشعراكم:"الكبلـىناعفبدءالخمؽبصيغةالجمد،كالمرادآدـثـحكاء،ثـ
يفتعكدبوإلىالماضيالبدبثاهللفييمارجاالنكثيرانكنساء،فالعالـاليكـالذميعدبالممياراتح

التقيانشأمنيماالنسؿ،لكفىؿنشأالنسؿمفأبعاض أفتعكدإلىاثنيفىماآدـكحكاء،فمما
لكأفالحيكافالمنكمكافميتانميتةخرجتمفآدـ،أـمفأبعاضحيةىيالحيكاناتالمنكية!!!

إذان:جاءأكالدآدـمفميكركب فياألرضكأنجبكا،أ(ِ)لماحدثاإلنجاب، بييـآدـ،كانتشركا
،كبالتاليفكؿمنافيوذرةمفعيدآدـ،كحتىاآلفلـككؿمنيـيحمؿذرةمفأبيواألكؿآدـ

يطرأعمييافناءأبدانكىذاىكعالـالذرالذمشيدخمؽاهللآلدـ،إنياأبعاضناالتيشيدتىذا
َتُفْؿ ؿتعالى:العيداألكؿبيفالخمؽكالخالؽسبحانوقا يَّ ـْ ٣ُمُفقِرِهْؿ ُذرِّ ـْ َٕمـِل َآَدَم ِم ]َوإِْذ َأَٚمَذ َرٕمَُّؽ ِم

و ٬ُمـَّ  ُؽْؿ ٫َمو٭ُمقا َٕمَٜم ١َمِفْدَكو َأْن َٖمُؼق٭ُمقا َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي إِكَّ ًُ ٕمَِرٕمِّ ـْ َهَذا ٩َمو٪مِؾ٦َِم[ َوَأ١ْمَفَدُهْؿ ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َأ٭مَْس و ٤َم

. {251}األعراف:
                                                 

ـُ) القرآف، فيظبلؿ جّ( صٗ، ـُّٔٗ-ُُّٗ، التفسير، كاألساسفي صْ، كتفسيرَِِٔ-َِٖٓ، ،
يجاز.ِٕٓ-ِِٕ،صِالقرآفالعظيـ،ج  بتصرؼكا 

 (ميكركبالشيء:أصؿالشيء.ِ)
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منااآلفكحتىقياـالساعةذريةحيةمفأبيوآدـ،ىذهالذرةالحيةىيالتيإذانفي كؿٍّ
كلكفىذهالفطرةتيطمىس،ؿالفطرةاإليمانيةفيكؿنفسبشريةػػػيالتيتمثػػد،كىػػػػذاالعيػػػشيدتى

.(ُ)"أكتيغٌمؼبالغفمةكالمعاصي

يؤكدحقيقةىذاالعالـالمكجكدعمىالشفرةإفالدليؿالعقميالمقركفبالكاقدالعممياليكـل
ليتكاصؿسرىذاالكجكدإلىأفيرث،المتجذرةفيكينكنتوالكراثيةلئلنسافالممتدةإلىآدـ

فخميةكاحدةبالبكيضةيكٌكناوئلتقافالحيكافالمنكملمذكرحاؿاإاألرضكمفعمييا،حيثاهلل
مساكو عدد عمى تحتكم كركمكسكمات لعدد الجسـ في تحمؿ(،مكسكـككرْٔ)الخمية عمييا

األجياؿ عبر المتكارثة الكراثية الصفات،الصفات إلى إضافة اإلنسانية الصفات تحمؿ كعمييا
كاألنثكية أك،الذكرية جمبلن أك شجرة أنجبت بامرأة تزكج رجبلن أف اإلطبلؽ عمى يحصؿ فمـ
إنوعالـالكينكنةاألكلى،إنوعالـالذر،رةالكراثيةإنسانانمكجكدانعمىالشفتحصانانكلكفأنجب

تنتشر الخمؽالتي خالؽ سبحاف الكجكد ىذا تتكشؼفي التي اآليات عالـ إنو جيؿ بعد جيبلن
سبحافاهلل.

 في عالـ األرحاـ:كأطكاره المطم  الثاني: مراحؿ خمؽ اإلنساف 
خم مراحؿ عف النبكية كالسنة الكريـ القرآف تحدث لقد آدـ منذ اإلنساف مركرانؽ ،

بذريتو،ابتداءنمفمرحمةالطيفمركرانبالنطفة،ثـالعمقة،ثـالمضغة،ثـخمؽالمضغةعظامان،ثـ
كسكةالعظاـلحمان،ثـخمؽاإلنسافالمتكامؿفيأحسفتقكيـثـمرحمةالطفكلة،ثـمرحمةالشباب

لمكت.،ثـانتياءىذهالحياةباثـالكيكلة"األشد"

المراحؿ بيذه اإلنساف مركر عمى كحديثان قديمان العمماء أجمد ذاتو الكقت كلكف،في
فيتحديدمبلمح،كأشكاؿ،كطبيعةىذهاألطكار،كماىذااالختبلؼإاللقصكركمحدكديةكامفاخت

ْ َيْعؾَ ]عمـاإلنسافبرغـماأكتيمفعمـ،قاؿتعالى: َؿ اإِلْكَسوَن َمو ََل كقاؿأيضان، {5}العؾق:[ ؿْ ٤َمؾَّ
العمـ َّٓ ٫َمؾِقًَل  ...]مبينانمحدكديةىذا ـَ ا٭مِعْؾِؿ إِ كفيإشارةلكماؿعمـ،{ 35}اإلرساء:[ َوَمو ُأوٖمِقُتْؿ ِم

 ًُ ُمتَِّخَذ اُٛمِضؾ٦ِّمَ ]اهلل َٓ َٚمْؾَؼ َأْكُػِسِفْؿ َوَمو ٬ُمـْ ََمَواِت َوإَْرِض َو ْؿ َٚمْؾَؼ ا٭مسَّ [ ٤َمُضًدا َمو َأ١ْمَفْدُِتُ

[ ...َأَأْكُتْؿ َأ٤ْمَؾُؿ َأِم اهللُ ... ] كفيمكضدآخريتساءؿاهللمبينانمحدكديةعمـاإلنساف،{ 52}الؽفف:

. {252}البؼرة:

                                                 

 .َُُّٓ،ُُّْٗ،صُٖ(تفسيرالشعراكم،ـُ)
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زةباآلياتكبعضاألحاديثالنبكيةمدسيقتصر الباحثلذا عمىذكرىذهالمراحؿمعزَّ
تالخبلؼماأمكف.التطرؽآلراءالعمـالحديثدكفالخكضفيجزئيا

 عالـ األرحاـ:
أنو:يرل الباحث ؼعمىعالـاألرحاـمفخبلؿالتعرُّ

الفترة الزمنية التي تمكث فييا النطفة األمشاج في رحـ األـ "حمؿ الجنيف داخؿ الرحـ" إلى فترة 
.الكالدة، كىي في الغال  تسعة أشير

ْقـَو اإِلْكَسوَن ]تمنياقاؿتعالى:كلقدتحدثالقرآفالكريـعففترةالحمؿفيعدةآيا َِّ َوَو

ُؾُف َو٪مَِصو٭ُمُف َٗمََلُٗمقَن ١َمْفًرا  َعْتُف ٬ُمْرًهو َوََحْ ََ ُف ٬ُمْرًهو َوَو َؾتُْف ُأمُّ . {25}األحؼاف:[ ...ٕمَِقا٭مَِدْيِف إِْٙمَسوًكو ََحَ

مىفياآليةكصيةمفاهلللجنساإلنساف،باإلحسافكالحنكعمىكالديو،كصيةقائمةع
الكصيةمربكطةبإظيارجانبالتضحية اإلحسافبمقتضىالكالدية،كىذه كىذا أساسإنسانيتو،
براز النبيمةالكريمةالتيتتقدـبيااألمكمة،كالتياليجزيياأبدانإحسافمفاألكالدميماأحسنكا،كا 

أكاخر في خصكصان الحمؿ، فترة خبلؿ األـ قبؿ كالتعبكالعذابمف األلـ الحمؿ،صكرة أياـ
كبفضؿتقدـعمـاألجنةفإذابويكشؼعفأسراركجسامةالتضحيةكنبميافيصكرةحسيةمؤثرة،

بالح تمقيحيا بمجرد بخاصيةاكيفالبكيضة كىيمزكدة الرحـ، تسعىلبللتصاؽبجدار المنكم، ف
حي إلىمكضعيا، األـ دـ فيتكارد كتأكمو الذمتمتصؽبو تمزؽجدارالرحـ ثتسبحىذهآكمة،

البكيضةالممقحةفيبركةمفدـاألـ،الغنيبكؿمافيجسميامفخبلصات،كتمتصولتحيابو
كتنمككتكبر،ثـبعدالكضدتعطياألـعصارةلحمياكعظميافيالمبف،كعصارةقمبياكأعصابيا

.(ُ)فيالرعاية،كىيمدذلؾفرحةسعيدة

ُؾُف ]ؿتعالى:اققؿمدةلمحمؿمفىذهاآلياتكلقداستدؿعمىرضىاهللعنوعمىأ َوََحْ

ُف َوْهـًو ٤َمَٜم ]تعالى:،كقاؿ{25:األحؼاف} [... َو٪مَِصو٭ُمُف َٗمََلُٗمقَن ١َمْفًرا َؾْتُف ُأمُّ ْقـَو اإِلْكَسوَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف ََحَ َِّ َوَو

ـٍ َو٪مَِصو٭ُمُف ِْم ٤َموَم٦ْمِ  ـْ َوا٭مَقا]ؿتعالى:اكق،{ 25}لؼامن:[ ...َوْه َ
َـّ َٙمْق٭َم٦ْمِ ٬َموِمَؾ٦ْمِ ٛمِ َدُه َٓ ـَ َأْو ْع

َِ ٭مَِداُت ُيْر

و٤َمَي  ََ اآلياتاستنبطعمي {155}البؼرة:[ ...َأَراَد َأْن ُيتِؿَّ ا٭مرَّ مفىذه أقؿمدة محمؿستةلأف
،عفمعمربفعبداهللالجينيقاؿ:تزكجرجؿمناككافقوعثمافكجمدمفالصحابة،أشير

إلىعثمافامرأةمف فذكرلوذلؾ،فبعثجيينةفكلدتلوتماـستةأشير،فانطمؽزكجيا
التبسب يبكيؾ؟فكاهللما فقالتما بكتأختيا قامتلتمبسثيابيا فمما أحدمفخمؽاهلليإلييا

                                                 

 رؼ.بتصَِِٔ-ِِٖٓ،صٗلتفسير،ـ(األساسفياُ)
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ماشاء،فمماأتىبياعثمافتعالىغيرهقطيقضياهلل أمربرجميافبمغذلؾعميانفيَّ
:أماتقرأفقاؿلو:ماتصند؟قاؿ:كلدتتمامانلستةأشير،كىؿيككفذلؾ؟فقاؿلوعميفأتاه

ُؾُف َو٪مَِصو٭ُمُف َٗمََلُٗمقَن ١َمْفًرا]يقكؿ:القرآف؟قاؿ:بمى.قاؿ:أماسمعتاهلل َٙمْق٭م٦َْمِ ]كقاؿ:[َوََحْ

فقاؿعثماف[٬َموِمَؾ٦ْمِ  أشيرقاؿ: بقيإالستة نجده كاهللفمـ فطنتبيذا: بالمرأة،ما عميَّ
فكجدكىاقدفرغمنياقاؿ:فقاؿمعمر:فكاهللماالغراببالغراب،كالالبيضةبالبيضة،بأشبومنو

.(ُ)بأبيوفممارآهأبكهقاؿ:ابنيكاهللالأشؾفيو

 كيفية استنباط أقؿ مدة لمحمؿ !!!
فشيران،كفيآيةأخرلأفالفطاـكماكردفياآليةأفالحمؿكالفصاؿ"الفطاـ"فيثبلثي

" الفطاـ مدة طرح تـ فإذا شيران"، كعشريف "أربعة عاميف في الحمؿِْأقصاه مدة مف شيران"
أشيركىكأقؿمدةالحمؿ.ٔ=ِْ-َّشيران"أم:َّكالفطاـ"

.ىذااالستنباطمفقبؿعمي ىكماأقرهالعمـالحديثاليـك

فيالمحمىق اؿ:"اليجكزأفيككفالحمؿأكثرمفتسعةأشيركالأقؿمفأماابفحـز
تعالى: اهلل بقكؿ أشير ُؾُف َو٪مَِصو٭ُمُف َٗمََلُٗمقَن ١َمْفًرا ]ستة تعالى:،{25}األحؼاف:[ ...َوََحْ كقاؿ

[ ََ ـْ َأَراَد َأْن ُيتِؿَّ ا٭مرَّ َ
َـّ َٙمْق٭م٦َْمِ ٬َموِمَؾ٦ْمِ ٛمِ َدُه َٓ ـَ َأْو ْع

َِ ىػفمفادع {155}البؼرة:[... و٤َميَ َوا٭مَقا٭مَِداُت ُيْر
.(ِ)جياران"كردكبلـاهلل،كالمحاؿحمبلنكفصاالنيككففيأكثرمفثبلثيفشيرانفقدقاؿالباطؿ

 أكده ما كىذا كأقمو، الحمؿ مدة أكثر الحديثفي العمـ خمؽسيبيف الباحثلذا مراحؿ
فيالفصؿالتمييدممدإبرازبعضجكانباإلنساففيعالـاألرحاـبشكؿأكسدمماتطرقناإليو

القدرةاإلليية.

 : (ّ) ف المنكم )الحيمف المنكم(اك يأكالن: مرحمة الح
ال الجياز يقكـ حيث الجنيف، إنتاج عممية في المرأة، كما الرجؿ الذكرميساىـ تناسمي

نتيمترالمكعببمائةاتالتيتسبحفيالسانكياتالمنكية"حيثتقدرىذهالحبإنتاجالنطؼ"الحيكان
.(ْ)فمنكماكيمميكفح

                                                 

 .َِٔٓ،صٗ(األساسفيالتفسير،ـُ)
 .ُِّ،صَُجالمحمىباآلثار،(ِ)
كاألصكبالحيمف(ّ) المنكمخطأ، الحيكاف لفظ أف كالقرآف العمـ بيف اإلنساف حياة أشارصاحبكتابدكرة

 .ِٗالمنكم،ككذلؾالبكيضةخطأكاألصكبالبييضة.انظر:ص
 .َٗالعمـالحديث،ص(دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكْ)
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ناتالمنكيةباالتحادمدالبكيضةاألنثكيةلتككفالجنيف.اكيكتقكـىذهالح

ـْ َموٍء * ٪َمْؾَقـُْظِر اإِلْكَسوُن ِمؿَّ ُٚمؾَِؼ ]كلقدبيفاهللمكافخركجىذهالنطؼحيثيقكؿ ُٚمؾَِؼ ِم

ْؾِى *  َدا٪مٍِؼ  ـْ َٕم٦ْمِ ا٭مصُّ ُرُج ِم ائِِى  ََيْ َ . {5-5}الطًّارق:[ َوا٭مٟمَّ

فياآلياتدعكةمفاهلللئلنسافإلىالنظربعيفالبصيرة،كالتفكر،كالتأمؿ،كالتدبرفي
يستبصراإلنسافحقيقةضعفوكافتقاره،كىكافنشأتوكتكاضدأصموحتىيحمموذلؾعمىلخمقو،

شيءيسيرمفلـتشـرائحةالحياةقط؛إدراؾقدرةاهللكالخضكعلجبلؿربوالذمخمقومفمكاد
مفماءمييفيندفدمف"الصمب"ظيرالرجؿ،كمف"الترائب"عظاـصدراألنثى،كلقدعبراهلل

ما مف يخمؽ اإلنساف بأف عممان بالماء "بالماء"ءتعالى المراد ألف المرأة!!! كماء الرجؿ ماء يف
.(ُ)كاحدانماءناالممتزجمفالماءيففيالرحـكباالمتزاجصار

:  كالذم عميو العمماء اليـك

مفأفاآليةتتحدثعفالماءالدافؽ"المني"الذميتككففيالخصيةكممحقاتيا،يخرج
بيفالصمبكالترائب،كسببتدفقوأفتقمصاتجدارالحكيصمةالمنكيةكالقناةالقاذفةلممنيمد

المنكم(ِ)تقمصاتعضبلتالعجاف بالسائؿ فتدفد كىذا، إلىالميبؿ، "القضيب" اإلحميؿ عبر
اإلحميؿيككفبسببأعصابخاصةفيانتصاببدكرهيتعمؽبالجيازالعصبيالبلإرادم،كماأف

 بحيراتلتمتمئاألكردةالدمكيةالكثيفةالمحاطةبدـتدفؽاليالجيازالعصبيالبلإرادم،بكاسطتيا
تأتيمفمنطقةبيفالصمبكالترائب.دمكية،فتسببحالةاالنتصاب،كىذهاألعصاب

كبلن أف بالذكر بيفصمبكالجدير التناسمية الحدبة مف كالمبيضيتككناف الخصية مف
الجنيفكترائبو،كالصمبىكالعمكدالفقرم،كالترائبىياألضبلع،فتتككفالخصيةكالمبيضفي

حتىتصؿإلىكيسالصففخارجىذهالمنطقة"بيفالصمبكالترائب"ثـتنزؿالخصيةتدريجيان
السابدمفالحمؿ الشير فيأكاخر أقؿبقميؿمف،الجسـ فيالخصية الحرارة كذلؾألفدرجة

الجسـ تبمغدرجةحراة فبينما الجسـ، فيالخصيةرـفإفدرجةالحرإّدرجةحراة فمك،ـّٓة
يضفينزؿإلىحكضالمرأة،كمدارتفعتإلىدرجةحراةالجسـلقتمتالحيكاناتالمنكية،أماالمب

النزكؿتبقىتغذيةالخصيةكالمبيضبالدماءكاألعصابكالممؼمفحيثأصميا أم"بيف،ىذا
كالترائب". الصمب تقكؿ حيث األمر ىذا في صريحة القرآنية ْؾِى ]كاآلية ـْ َٕم٦ْمِ ا٭مصُّ ََيُْرُج ِم

ائِِى  َ ب،إنماتعطيالدقةػةفحسػػػتببلغيػػليس(فػػبي)ةػػػب،فكممػػبكالترائػػػفالصمػػؿمػػـتقػػكل[ َوا٭مٟمَّ

                                                 

 بتصرؼ.َّٖٗ،َّٕٗ،صٕ(فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـُ)
 .ُٕالمنطقةالكاقعةبيفالفرجكالشرح.انظر:اإلنسافىذاالكائفالعجيب،ص(ِ)
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.(ُ)العمميةالمتناىية

كلقدتنبوابفالقيـرحمواهللإلىىذهالحقيقةحينمابيفآراءالعمماءفي"الترائب".

.(ِ)مرادبياترائبوأيضان،كىيعظاـالصدرمابيفالترقكةإلىالثندكةلفقيؿ:ا

مرادبياترائبالمرأة.كقيؿ:ال

قاؿ الصمب:ثـ مف يقؿ الصمبكالترائبكلـ بيف مف قاؿ سبحانو ألنو أظير كاألكؿ
ـْ ... ]كالترائب،فبلبدأفيككفماءالرجؿخارجمفبيفىذيفالممتقييفكماقاؿاهللفيالمبف ِم

 {55}الـحل: [... َٕم٦ْمِ ٪َمْرٍث َوَدمٍ 
(ّ).

أخرليبيفاهلل كفيآية قاؿتعالى: خمؽاإلنساف: َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو ]المراحؿالتييمربيا

ـْ ٢م٦ٍِم  ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم . {25-21}ادممـون:[ ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ * اإِلْكَسوَن ِم

 آدـ خمؽ منذ اإلنساف بيا يمر التي األطكار تبيف اآليات ىذا،فيذه يكمنا إلى
فت آدـ البشر أصؿ اآلياتأف أديمياشير األرضمف تربة سمتمف خبلصة مف خمؽ ،

(مفمنيفيأصبلبالذككر)الكدرفييا،ثـبعدذلؾخمقتذريتومفماءمييفضعيؼحقير
فيحرزمستقرمتمكفحص اإلناثفصارتالنطفة مفالحمؿإلىلتقذؼفيأرحاـ يفابتداءن

.(ْ)الكالدة

 اآليةأما ليذه تفسيره في القنكجي ف،اإلماـ كىكقد "السؿ" مف ىي "السبللة" أف بيف
الطيفإذا:استخراجالشيءمفالشيء،كالسبللةىيالخبلصةألنياتسؿمفالكدر،كقيؿالسبللة

عصرتوانسؿمفبيفأصابعؾفالذميخرجىكالسبللة،كعفابفعباسقاؿ:السبللةصفكالماء
.(ٓ)ذميككفمنوالكلدالرقيؽال

ـْ ٢م٦ٍِم  ...]كلتأكيدىذهالمراحؿقاؿتعالى: ـْ ٠ُمََل٭مٍَي *  َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ َكْسَؾُف ِم

ـْ َموٍء َمِف٦مٍ  . {3-5}السجدة:[ ِم

                                                 

 بتصرؼ.ُُٔ،ُُٓاإلنسافبيفالطبكالقرآف،ص(خمؽُ)
مفلحـالصدر.انظر:كتبخمؽاإلنسافمدتحقيؽكتابالثندكة:المنطقةالكاقعةأسفؿالثدييف،كماحكليما(ِ)

 .ُِٔغايةاإلحساففيخمؽاإلنساف،ص
 .ُّْ،صُج(أعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،ّ)
،كجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ُٗ،ُٖ،صُٖ(انظر:التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،حْ)

 بتصرؼ.َٗٗٓ،َٖٗٓ،صٓـ
 .َُِ،صٗصٌديؽبفحسفبفعميالحسيفالقنكجي،ـالشيخ(ٓ)
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آخرفيالتكاثركىكسبللةمفماءضعيؼ فاآليةصريحةفيأفنسؿآدـأخذشكبلن
.(ُ)طفةكالتيتخرجمفمكافحقيركىكالن

 ىذا خمؽ اهلل:
ناتالمنكيةالتيتعتبرمفآياتاهللاكيبالنظرإلىنطفةالرجؿ"المني"كماتحتكيومفالح

كتتجسدالنَّفسفي بيا، أشبو القذائؼالصاركخية بؿ بالقذائؼالصاركخية، فييأشبو البشرية،
أسحينعظمةاهللكقدرتو تتكشؼلنا ما الحالنَّفسرارىذه عفطكلوفاليزيداكياإلنسانية،فيذا

فبرأسمصفحمدبب،لوقمنسكةاكي"،كيمتازىذاالحرتمالخمسةميكركف"كاحدعمىالمميكفمف
يكمفمصدرالطاقة،كلوذيؿطكيؿبكاسطتوفيومصمتة،مصفحة،تقيومفاألخطار،كلوعنؽ

حتىيصؿإلىيتحرؾ،كينطمؽبسرعةفائقةتبمغأ ضعاؼحجمو"مميمتريففيالدقيقةالكاحدة"
ناتتسبحفيالسائؿالمنكمالذمتنتجوممحقاتالجيازالتناسمي،كمفآياتاكيالبكيضة،كىذهالح

فيحتكمعمىأسرارالكراثةاكيفيىذاالكائفالمتناىيفيالصغر،أفرأسىذاالحىاهللالعظم
 .(ِ)البفكالبنتكميا،ينقميامفاألبإلىا

فالمنكم"كنطفةاكيكلقدكشؼالعمـالحديث،أفخمؽاإلنسافمقدكرفينطفةالرجؿ"الح
باآلباء ليتصؿ القركف عبر يمتد الجينات ضمف الكراثي العامؿ تأثير إف بؿ "البكيضة" المرأة

.(ّ)كاألجداد،حتىيصؿإلىآدـ

بوعضبلتا التيتغمؽفتحةالمثانةعندخركجالمني،لمثانةكمفعظيـقدرةاهللماتقـك
كعمؿىذه،حتىاليخرجشيءمفالبكؿفيختمطبو،أكأفيدخؿشيءمفالمنيإلىالمثانة

.(ْ)العضبلتآليانكغيرإرادم

 تعالى قكلو عف الحديث العمـ أبانو ما عجائب ـْ َموٍء َمِف٦مٍ ]كمف ْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم [ َأََل

جمطة{12}ادرسات: عمىىيئة يككفمتماسكان عنؽالميبؿكعنؽالرحـ المنكمعند السائؿ أف
المنكية،كيتحكؿإلىجمطةة"مثؿخثرةالمبف"كذلؾلكجكدمادة"الفيبرنكجف"الذمتفرزهالحكيصم

فيكجكدمادةالتخثرالتيتفرزىاالبركستاتا..فيحيفأفإفرازاتالبركستاتاتحتكمعمىإنزيـ
ناتالمنكيةإلىاكيدقيقة"كبذلؾتتحررالحَّ-ُٓ"بركفيبرنكيسيف"الذميحمؿىذهالجمطةبعد"

                                                 

 بتصرؼ.ْٖٓ(تفسيرالجبلليف،صُ)
 بتصرؼ.ُِّ،أرقاـفيجسـاإلنساف،صَُٔ(خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صِ)
(ّ ص( الطبكالقرآف، بيف اإلنساف كُِٕخمؽ المصكر،، البيكلكجيا ستككمي،معجـ ككريف ٖٗصتأليؼ:

 رؼ.بتص
 .ُٗالقرآفالكريـكالعمـالحديث،ص(دليؿاألنفسبيفْ)
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عشرة تتضاعؼإلى التي الرحـ عنؽ عند المخاطية لممادة يحدث ما إلى إضافة الرحـ، عنؽ
يسمحلمح بما أكثرسيكلة، كتصبحطبيعتيا بالعبكرعبرقنيكاتتتخمؿالمنكيةناتاكيأضعاؼ،

لمخاط،بالنظرإلىىذهالجمطة،كاليدؼمنيا؟؟؟ا

ناتالمنكيةفيدائرةمغمقةاكينجدأفالجمطةتعمؿعمىالحفاظعمىأكبرعددمفالح
الح يحررىذه بركفيبرنكيسيف" " ثـبفعؿإنزيـ الحركة، الجمطةلتعمؿمرةاكيمقيدة ناتمفدائرة

.(ُ)أخرل

 كقفة تدبر:
اـىذاالمخمكؽالمتناىيفيالصغرنستنتجكحدهىذاالكجكد،بعكدةبكقفةتأمؿكتدبرأم

حكاءإلىكينكنةآدـ،كلكفمكررةفيأبنائو،لتنتقؿجيبلنبعدجيؿ،ثـتمتحـمرةأخرلدكاليؾ،
كحيفنتأمؿحقيقةالشيفرةالكراثيةالتيتحمؿصفاتاإلنسافالقادـ،كمدلدقتياكصغرىا،أيف

.،أكالطكؿ،أكالقصر،أكالشكؿفتكمفصفاتالمك

الذمينتجالنطؼ،كعددالعامميففيو،كمدلأىميتيـصندكحينمايتعرؼاإلنسافعمىالم
إجابةكقدالتجد لبعضيا تجد العاممكف،كأسئمةأخرلقد كاألدكاتالتييستخدميا العمؿ، ليذا

ألكثرىاإالأفتقكؿ:سبحافخالؽالخمؽ!!!

 أـ أنثى: ان رجؿ ىك الذم يحدد المكلكد ذكر كم لمالحيكاف المن
٬َمَر َوإُْكَثك]قاؿتعالى: ْوَ٘م٦ْمِ ا٭مذَّ ُف َٚمَؾَؼ ا٭مزَّ ـْ ُكطَْػٍي إَِذا َُتْـَك*  َوَأكَّ ،لقدأباف{ 55-55}الـَّجم:[ ِم

 إلى العمماء تكصؿ حيف تكشفتحقائقو حتى مبيمان ظؿ سر الحديثعف ناتاكيالحأفالعمـ
فيىذهنكيةمال بالنطفة كأفالمقصكد الجنيفأكأنكثتو، ذككرة تحديد التيبإمكانيا ىيالكحيدة

"ذكرميحمؿشارة"معمىكاآليةىكماءالرجؿكذلؾأفنطفةالرجؿتحت "،Yصبغي"كركمكسـك
" شارة يحمؿ أنثكم " "كركمكسـك صبغيXكصبغي عمى فتحتكم المرأة بكيضة أما في"،

يحم ""كركمكسكميف" األنكثة شارة يتحد"XXبلف كالبكيضة؟ المنكم الحيكاف بيف االتحاد كعند
نط بمعنىاتحاد مفاألنثى، مفالذكرمدكركمكسكـ "فكركمكسكـ ذكرية منكية كنطفةYXة ،"

مفاألنثى"Y"أك"X"فيتحدكركمكسكـمفالذكر"XXأنثكية"البكيضة"" "ألفX"مدكركمكسـك
"مفاألنثى=بكيضةممقحةتنتجأنثى.X"مفالذكرمد"Xاتحاد""،بمعنىXXكبلىما"

"مفاألنثى=بكيضةممقحةتنتجذكر.X"مفالذكرمد"Yاتحاد"

                                                 

 بتصرؼ.ٕٕ،ٕٔنجاب،د.حامدأحمدحامد،ص(اآلياتالعجابفيرحمةاإلُ)
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الح أف تكشفت التي العظيمة األسرار اكيكمف يحمؿ الذم المنكم الذككرةكركمكسـكف
ةالتحمؿىذهػػارةاألنكثػػػػؿشػػػيتحمػػالتكماتػػالكركمكساػػػاء،بينمػػػةبيضػػػازبمادةمشعةلماعػػيمت

.(ُ)الصفة

المنكمخصائصالذككرةكاألنكثة.وناكيالرجؿىكالذميحمؿحفإذان

فيأف يستنبط الباحث: كاألنثكية الذكرية "الكركمكسكمات" الحديثعف العمـ كشفو ما
ةالتيتنطؽبكحدةالخمؽالمتجذرةفيػػػةاإللييػػػلحقيقداػػػييؤيػػػؿعممػػػردليػػالحيكافالمنكمىكأكب

.كينكنةآدـ

:سؿ،فقاؿفقاؿلوالنبيأفحبرانمفأحبارالييكدجاءيسأؿالنبيكفيالحديث
ماء الرجؿ أبيض، كماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا الييكدم:...قاؿجئتأسألؾعفالكلدقاؿ:)

ذا عبل مني الرجؿ آنثا بإذف اهللفىعىبل ماء الرجؿ من (قاؿالييكدم:لقدي المرأة أذكرا بإذف اهلل، كا 
نؾلنبيثـانصرؼ،فذىبفقاؿرسكؿاهلل لقد سنلني ىذا لكف الذم سنلني عنو :)صدقت،كا 

.(ِ)(كمالي عمـه بشيء منو حتى أتاني اهلل بو

يدخ لـ فنبينا كالنبكة الكحي عمىصدؽ الحديثيدلؿ ىذاىذا ليتعمـ كمية أك جامعة ؿ
السبؽ كافالعمك، ما الماء،أكالشيكة،أكأممعنىالعمـفيكأيمّْي،كأيان العمك،يعنيو،أككثرة

العممي التقدـ فيظؿ اليكـ العمـ أثبتو العممي اإلعجاز فيقمة أمكر الحديثأفصحعف فإف
كالتكنكلكجي.

عفيـأٌفأـسيميـحدثتأنياسألػتنبياهللكفيحديثآخرعفأنسبفمالؾحدث
فقالت أـ  إذا رأت ذلؾ المرأة فمتغتسؿ،:)المرأةترلفيمناميامايرلالرجؿ،فقاؿرسكؿاهلل

: نعـ فمف أيف يككف الش بو، إف   كاستحييت مف ذلؾ قالت كىؿ يككف ىذا فقاؿ النبي سيميـ: 
فيذا(ّ)(رقيؽ أصفر فمف أييما عبل أك سبؽ يككف الشبوماء الرجؿ غميظ أبيض كماء المرأة 

الحديثأيضانيكشؼجانبمفجكانباألعجازاألخرل،أالكىكالشبوبيفالكلدككبلنمفأبكيو،

                                                 

،كخمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآفَٗ،ٖٗصد.تاجالديفمحمكدالجاعكني،(اإلنسافىذاالكائفالعجيب،ُ)
 بتصرؼ.ََُ،ٗٗرآفالكريـكالعمـالحديثص،كدليؿاألنفسبيفالقُّٖ-ُّْص

 (.ُّٓ،حديثرقـ)ُُّصحيحمسمـ،كتابالحيض،باببيافصفةمنيالرجؿكالمرأة،ص(ِ)
ص(ّ) منيا، المني بخركج المرأة عمى الغسؿ كجكب باب الحيض، كتاب مسمـ، رقـَُّصحيح حديث ،

(ُُّ.) 
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ككذلؾاإلفصاحعفطبيعةماءالرجؿكالمرأةكصفةكبلنمنيما،كىذاعمـلـيقموإالرسكؿاهلل
عنواليكـ.قبؿأفيكشؼالعمـالحديث

 ثانيان: مرحمة البكيضة:
حيثتقكـالمرأةمفخبلؿ،تساىـالمرأةكماالرجؿفيعمميةإنتاجالجنيف،كماأسمفنا

التناسميبإفرازبكيضةكاحدةكؿشيرفيالكضدالطبيعي،كيبمغقطرىا ميكركفََِجيازىا
الحك.ِ) ركف،كيكمفالسرفيكبرالبكيضةفالمنكماليزيدعفخمسةميكاكيميميمتر(بينما

الح اكيكصغر تغذيو عف المسئكلة ىي البكيضة أف في المنكم تمقح"ف حيف االمشاج" النطفة
فالمنكم.اكيبالح

كالبدرالمنير،إف مفىالةمشعة يحيطبيا ما اهللفيخمؽالبكيضة مفمظاىرقدرة
مسيرباختياؿككأنياتتييألمزفاؼبانتظارتسمىالتاجالمشد،ثـمايحيطبيامفأىدابتدفعيال

"الح اكيالعريس كتسمح كتبش فتيش المنكم" ف فقط كاحد تسمحبالدخكؿلحيكاف ال كبعدىا ،
.(ُ)لمحيكاناتاألخرلبحيثتقفؿجدارىاكيصبحمتيف

فالمنكمكالبكيضةأثناءعمميةااللتقاءمفتغيراتاكيكمفالجديربالذكرمايطرأعمىالح
 مدعاة(ِ)فيزيكلكجية ليك كؿكتشريحية كأتقف كأحسف أبدع الذم هلل ساجدان اإلنساف يخر ألف
شيءخمقو.

فالبكيضةفيبدايةنمكىاتفرزىرمكفيرفدمفسمؾالرحـمفمممتركاحدإلىإحيث
فسيانكجسميانخمسةمممترات،كتنمكمدغشائواألكعيةالدمكيةكالغددالرحميةكتككفالمرأةمييأةن

.(ّ)لبلتصاؿكالتخصيب

بإفرازالبكيضة فطكلوأربعة،مصندعجيبىككمفعظيـقدرةاهللأفالمبيضالذميقـك
.(ْ)كىكيعمؿبنظاـمستقؿعفإرادةالمرأة،كسمكوسنتمتركاحد،كعرضوسنتمتراف،سنتمترات

الؽالخمؽ،فعمؿىذهاألعضاءظـقدرةخإلدراؾمدلعًةفتمدعاىذهاألسرارالتيتكشٌ
كصغرىاكتخصصيافيأداءعمميايشيرإلىكجكدقكةعظيمةخمؼىذهالمخمكقاتالعجيبة!!!

                                                 

 ،بتصرؼ.ُٓٔ-ُِٔ(خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صُ)
،ُج(عمـالفيزيكلكجيا:ىكدراسةكظائؼاألعضاء،أكىكعمـالغريزةعنداإلنساف،الطبمحراباإليماف،ِ)

 .ٖص
 .ٖٓ(دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صّ)
 .ٖٖصالمرجدالسابؽ،(ْ)
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مف التناسمي الجياز تحمي التي الحامضية الميبؿ افرازات العجيبة الظكاىر كمف
قدرليذهالنطؼلذافإفاهلل؛الميكركبات،كىذاالكسطالحمضيبإمكانوقتؿالنطؼكشؿحركتيا

ةالمنكيةكغدةسبحفيو،يفرزمفغددمعينةكالبربخكالحكيصمتسائبلنيحميياكيغذيياكينشطياك
.(ُ)البركستاتا

 ىذا خمؽ اهلل!!!

 ثالثان: طكر النطفة األمشاج:
عندإيبلجالقضيبفيميبؿالمرأةمصحكبانبحركاتإيقاعيةلحكضالمتجامعيف"الذكر

يالجماععندالرجؿبقذؼالمنيالمفرزمفممحقاتالجيازالتناسميعبرالقضيبكاألنثى"ينتي
فمنكمإلىالبكيضةاكيناتالمنكيةليصؿحاكيفيميبؿالمرأةمحتكيانعمىآالؼالمبلييفمفالح

 اإلخصاب عممية فتحدث بتمقيحيا ليقكـ التناسمي الجياز ممحقات مف تفرز "النطفة(ِ)التي
األمشاج".

ًْ ََحًَْل َٚمِػقًػو ... ]قاؿتعالى: َؾ وَهو ََحَ . {231}األعراف: [...٪َمَؾَمَّ َٖمَغشَّ

ًْ ََحًَْل َٚمِػقًػو ]قاؿالشعراكمفيقكلوتعالى: َؾ وَهو ََحَ تعبيرميذبعفعممية[ ...٪َمَؾَمَّ َٖمَغشَّ
الجماعمفأجؿالجماعفيالكظيفةالجنسيةبيفالزكجكالزكجة،كالغشاءىكالغطاءكجعؿاهلل

؛كالمعنىأنياحممتالجنيفلفترةكىيالتدرمأنياحامؿ،ارجاالنكثيرانكنساءمالتناسؿليبثمني
.(ّ)ألفنمكالجنيفبطئبطءالتشعراألـبو

 ىذا خمؽ اهلل !!!
 بأفالبكيضةإما حتىترسؿإلىالمبيضإشاراتتخبره فيالرحـ فتعشعشالبكيضة

لمرحـأفيقكـبماعميومفحسفالضيافةكتقديـماتحتاجواإليعازفتطمبمنوبدأتتعشعش،
.(ْ)مفحاجات

فالمنكمإذاأحسبقربالكصكؿلمبكيضة،سرعافاكيكمفاألسرارالتيتكشفت،أفالح
القدرةعمىإذابةجزءمفالمنطقةالدائريةالمشعةفيجدارالبكيضة، يفرزمادةخاصةليا ما

                                                 

 .َٕ(اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صُ)
فالمنكمكالبكيضةكينتييباتحادالنكاتيف،الذكريةاكياثتبدأبالتبلمسبيفالح(اإلخصاب:سمسمةمفاألحدِ)

كاألنثكية،كاختبلطالصبغاتمفاألبكاألـاستعدادانالنقساـالبكيضةالمخصبة،دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـ
 .ْٓكالقرآف،ص

 .ُْٔٓ-ُْٓٓ،صٔ(تفسيرالشعراكم،ـّ)
 .َٗصد.عبدالحميددياب،د.أحمدقرقكز،آفالكريـ،الطبفيالقرمد(انظر:ْ)
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نفسالكقتتقكـالبكيضةبدكرىابإفرازمادةأخرللزجةالقكاـعمىسطحيافيمنطقةاقترابكفي
فالمنكم،تحيةلوكترحيبانبو،كمفجيةأخرلتسييبلنعميولبللتصاؽبسطحالبكيضة،ثـاكيالح

.(ُ)ياتيماليكمبلمشكارح،فالمنكمجدارالبكيضةليدخميا،ثـيغمؽالثقبالذمفتحواكييثقبالح

المتن الكائف ىذا عمـ الذم المادة؟مف ىذه يفرز أف الصغر في الذمكمفاىي
لو؟ المادةأفرزىا ليذه المككنة المكاد بيذه جاء أيف عمى؟كمف تعمـ جامعة أك كمية أم كفي
!!؟تحضيرىا

الميبؿمفماءلزج يفرزه ما ، الحديثعنيا عمىكمفاألسرارالتيأبافالعمـ يساعد
.(ِ)إيبلجالقضيبفيالميبؿ،إضافةإلىأنويرطبالميبؿ،كينظفومفالجراثيـكالميكركبات

 بقي أف نبيف الفرؽ بيف النطفة كالنطفة األمشاج:

منيا:(ّ)لفظة"نطفة"أك"النطفة"فيالقرآفالكريـاثنيعشرمرةتكرد

 * تعالى: ـْ ٢م٦ِمٍ  َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسونَ ]قاؿ ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم       [ ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ *  ِم

. {25-21}ادممـون:

* ـْ ُكطَْػٍي ]قاؿتعالى: ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ِم و َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم  ٪َمنِكَّ
ٌِ ـَ ا٭مبَْع َو ا٭مـَّوُس إِْن ٬ُمـُْتْؿ ِْم َرْيٍى ِم [ ...َيو َأهيُّ

.{ 5}احلج:

ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبتَؾِقِف ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما]أيضان:كقاؿ* و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم .{ 1}اإلكسان:[ إِكَّ

قبؿالحديثعفبيافالفرؽبيفالنطفةكالنطفةاألمشاجنكردماذكرهاأللكسيفيبياف
ـْ ٢م٦ِمٍ  ...]معنىقكلوتعالى: ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم ـْ ٢م٦ِمٍ ]حيثأشارإلىأف {21ممـون:}اد[ ِم ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم [ِم

.(ْ)تشيرإلىنطفةالرجؿكبكيضةالمرأة،فيمامفغذاء،كالغذاءمفطيف

فمعمومعنىيدؿعمىالكاقد،فآدـمفطيف،كسبللةآدـمفطيف،كالنطفةمفخبلصة
مفغذاءأصمومفطيف.

                                                 

بتصرؼُٔٗ،ُٓٗطبفيالقرآفالكريـ،ص،كمدالٓٗ(دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُ)
 كاختصار.

 .ّٓ(دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صِ)
 .ٖٕٗالمعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،ص(ّ)
 .ُّ،صُٕكحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،جر(ْ)
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فيتفسيرف ابفكثير لكممةذكر المختمطبعضوأمشاج"ه كالمشجكالمشيج، أخبلط..، "
فيمعنى"األمشاج"منيا:كاالنأخرلق،ثـذكرأببعض

يماءالرجؿكماءالمرأةإذااجتمعا،ثـبعدذلؾيعنقاؿابفعباس:"مفنطفةأمشاج"
ينتقؿمفطكرإلىطكر،كمفحاؿإلىحاؿ،كمفلكفإلىلكف.

كالك كالحسف كمجاىد عكرمة بماءقاؿ الرجؿ ماء اختبلط ىك األمشاج أنس: بف ربيد
.(ُ)المرأة،"نبتميو"أمنختبره

دكتكركريـحسنيفمذىبالباحثيففيالعصرالحديثفيمدلكؿ"النطفة"نخصالأكرد
منياىذاالمذىب:

 ناتالمنكيةالمكجكدةفيالمنيكالتيتفرزىاالخصية.اكيىيالحالنطفة المذكرة : -ُ
 ىيالبكيضةالتييفرزىاالمبيضمرةفيالشير.لمؤنثة:النطفة ا -ِ
 البكيضةالمخصبة.النطفة األمشاج: -ّ

.(ِ)بينماذىبالبعضمفالعمماءغيرىذاالمذىب

فإفىذاكأيان كافاالختبلؼبيفالعمماءفيمفيكـكمدلكؿالنطفةكالنطفةاألمشاج، ما
النطفةكالنطفةاالختبلؼيظؿاختبلفانمفقبؿالعمماءلمكصك ؿلمدلكؿاهللتبارؾكتعالىلمفيـك

أأنتـأعمـأـاهلل.،األمشاج

 النطفة كالقرار المكيف:
.{ 25}ادممـون:[ ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ ]قاؿتعالى:*

ـْ َموٍء َمِف٦مٍ ]كقاؿأيضان:* . {12-12}ادرسات:[ اٍر َمؽ٦ِمٍ ٪َمَجَعْؾـَوُه ِْم ٫َمرَ *  َأََلْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم

ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبتَؾِقِف ]المقصكدبالنطفةىيالنطفةاألمشاجلقكلةتعالى و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم إِكَّ

.{ 1}اإلكسان:[ ٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما

الحرقفةكىذهكلقدأبافالعمـالحديثأفالرحـمحصنةبعظاـالعجزكالعصص،كعظاـ
العظاـمرتبطةبالعديدمفالعضبلتكالمماسؾالتيتتصؿبالرحـكتجعمياجديرةأفتمقب"بالقرار

.(ّ)المكيف"
                                                 

 .ّْٖ،صْ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ)
 .ٕٔ(لمزيدمفالمعمكماتفيىذاالجانبيراجدكتابدكرةفيحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صِ)
 .ُُٖ(اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صّ)
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فقدبيفأفالمفسريفقديمانأماصاحبكتابدليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث
ك الرحـ، ىك المكيف بالقرار المقصكد أف إلى ذىبكا إلىكصؼالحكضالعظمىكحديثان اتجيكا

أٌكد ثـ يكفكأربطةالرحـكمكضعوفيالحكض، تشيرإلىما االستقرارككممةرأفكممة"قرار"
.(ُ)فرالحمايةكىذاينطبؽعمىالرحـ"مكيف"تشيرإلىمايك

 رأم العمـ الحديث:
القرارالمكيف"كالذمعميوصاحبكتابدكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآفأفمدلكؿ"

التناسؿفياإلنسافكىيالخصيةفيالرجؿكالمبيضفيالمرأة كقداستدؿعمىذلؾ،ىكغده
ألفعمـاهللىكالعمـالمطمؽكعمـ؛مراداهللقطغيذهاآلراءفإنياالتمػػتىػأيانماكان،ةػػػدةأدلػػبع

اإلنسافمحدكد.

 رابعان: طكر العمقة:
عقبالمشيجالثانيىيالطكر العمقة: التيتبدأ لتككف(مشيجالنطفتيفأكاإلخصاب)مرحمة

ألنيانشأتمفاتحادشيئيف؛فريدالمميزكالكراثيالتركيبالالبلقحة،كىي"نطفةاألمشاج"ذات
 التعمؽ إلتماـ الزمة مراحؿ مف يمييا كما كىي بطانفريديف، الرحـفي كظيفتياة ألف "عمقة"

.(ِ)ككنياىيالتعمؽببطانةالرحـاألساسيةحاؿت

منو كالقطعة حمرتو اشتدت ما الغميظ الجامد الدـ عمى يطمؽ المغة في كالعمؽ
مىقىة، كتعى بالبدف تعمؽ دكدة و،فيبشينكالعمقة منو بيف(ّ)كتمتصالدـ شكمي تشابو كىناؾ ،

البدني الكتؿ تككيف قبؿ مرحمة في كالجنيف العمقة الرحـدكدة بجدار كتعمؽ العمقة تقكـ حيث ة
.(ْ)رزفيوغكتن

كمفىذهالمكاضد:(ٓ)كلقدكردلفظعمقةأكالعمقةأكعمؽفيالقرآفالكريـستمرات

. {25}ادممـون:[ ...ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي ]قاؿتعالى:*

و ا٭مـَّوُس إِْن ٬ُمـْتُْؿ ِْم ]قاؿتعالى:* َ ـْ َيو َأهيُّ ـْ ُكْطَػٍي ُٗمؿَّ ِم ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ِم و َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم  ٪َمنِكَّ
ٌِ ـَ ا٭مبَْع      َرْيٍى ِم

. {5}احلج:[ ...٤َمَؾَؼٍي 

                                                 

 .َُّ-َُّصمرجدسابؽ،دكرةفيحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،(لمزيدمفالعمـيراجدكتابُ)
 .َِٓ-َِّدكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صانظر:(ِ)
 .ِٕٓ،صَُ(انظر:لسافالعرب،ـّ)
 .ٖٔمرجدسابؽ،ص،(دكرةحياةاإلنسافْ)
 .ٕٔٓ(المعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،صٓ)
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* َك ٠ُمًدى]قاؿتعالى: ـْ َمـِل  ُيْؿـَك*  َأَُيَْسُى اإِلْكَسوُن َأْن ُيْٟمَ ْ َيُؽ ُكْطَػًي ِم ُٗمؿَّ ٬َموَن ٤َمَؾَؼًي ٪َمَخَؾَؼ *  َأََل

ى٪َمَس  .{ 53-55}الؼقامة:[ قَّ

:كمفىؤالءالمفسريف،ذىبالمفسركفأفمعنىعمقةفياآلياتىيالدـالغميظالمتجمد
سيدقطبكغيرىـ.كسعيدحكم،كابفكثير،كالقرطبي،كالطبرم،
حجـالعمقةعندانغراسياأفالذمحدلبالعمماءالقكؿبأفالعمقةىيالدـالغميظ؛ىكك

كىذاالفيـنتجعف،كىيمحاطةبالدـمفجميدجياتيا،اليزيدعفربدالمميمتربجدارالرحـ
.(ُ)المبلحظةالعينيةكلكنيالـتبعدكثيرانعفماتكصؿإليوالعمـالحديث

 ىذا خمؽ اهلل!!!
 العمقة مرحمة األمشاجمفاألسبكعالثانيتبدأ عمكؽالنطفة "منذ كتنتييالتكتة"،مرحمة

المرح عندظيكرالكتؿالبدنيةكالتيفينيايةاألسبكعالثانيمفالتقاءالبكيضةبالنطفةمةىذه
المضغة طكر بداية مف،(ِ)تعتبر تتككف الجرثكمية" "الكرة العمقة ىذه أف بالذكر الجدير كمف

طبقتيف:
ؽطبقةخارجيةتتككفمفخبلياآكمةتقكـبقضـجدارالرحـدكفأفتسببلوأذل،ثـتعم -أ

ك،فيو كثخانتو حجمو فيزداد األمر، ليذا تييأ قد الرحـ يككف الكقتذاتو الجيكبتفي زداد
 الدمكيةاستعدادانلتغذيةالعمقة.

 .(ّ)يايخمؽالجنيفكأغشيتومنالطبقةالداخميةك -ب
آكمة أفتتحكؿإلىخبليا الخبليا ليذه الذمحدل؟مفالذمأصدرأمره ما أجيزةبثـ

تيالجسـإلى ـٌ كمف؟عدـمقاكمةىذهالخبلياكتركياتقضـجدارالرحـبيطجيازالمناعة،كمفث
كمقاكمتوبشتىاألسمحةالتييمتمكيا!!! طبيعةالجسـأفيتصدلفكرانألمغازو

كمفاألمكرالتيتستدعيالتفكركالتدبرأفالكرةالجرثكميةبعدعمكقيابجدارالرحـتككف
بحيرا ببرؾأك الدماءمحاطة الجرثكميةعمىىذه الكرة فتتغذلىذه إلى،تمفالدماء، إضافة

غدةرحميةتفرزمايسمىبمبفالرحـالذمخمسةعشرألؼماتقكـبوالغددالرحميةالتيتبمغ
فيالكقتذاتواليزيدانيككفمتخثرهمرأتتغذلعميوىذهالكرة،كمفالمبلحظأفىذاالدـفيأكؿ

ال باألكعيةحجـ المحيطة البحيراتالدمكية تحكيؿ فيتـ الحبر).( نقطة عفحجـ الجرثكمية كرة
.(ْ)الدمكيةالرحميةإلىطكرجديدكذلؾبظيكرالكتؿالبدنية

                                                 

 .َِْالطبكالقرآف،صخمؽاإلنسافبيف(ُ)
 .ُْٗانظر:المرجدالسابؽ،ص(ِ)
 بتصرؼكاختصار.َِِ-ََِنسافبيفالطبكالقرآف،ص(خمؽاإلّ)
 بتصرؼ.ُِّ،ُِِ،صنفسالمرجدالسابؽ(ْ)
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المسمم العمماء كاف كلقد فاألكائؿ إلحاطتياىـبتفسيرمعذكريف الغميظنظران بالدـ العمقة
ـالتقدـالعمميكالتكنكلكجيالذميكشؼحقيقةىذهاألشياء.لعدك،بالبحيراتالدمكيةالمتجمطة

 خامسان: طكر المضغة:

كالعشريف الثالث اليـك في كتبدأ العمقة، مرحمة تمي التي المرحمة ىي المضغة مرحمة
الرابد) األسبكع بداية التمقيح(تقريبان كىي،بعد تقريبان"، األربعيف اليكـ كىك آخرحيضة "بعد أك

كاألجيزةتظي األعضاء تخمؽ مرحمة كىي األسناف، آثار عميو يمضغ ما بقدر لحـ كقطعة ر
.(ُ)لمجنيف
ي لمكافعزكما المحـ مف القطعة ىي لممضغة: المغة أىؿ عرفو ما التعريؼ، ىذا ز
.(ِ)المضغ

الحديث العمـ بينو غرائبما الجنيفمضغة:أنوكمف يبدك البدنية الكتؿ تظير عندما
.(ّ)صغيرة،يشبوشيئانممضكغاىعميوآثاراألسناف

كلقدتحدثالقرآفالكريـعفىذاالطكرفيالعديدمفاآلياتمنيا:

َٓ َٖمْرُ٘مقَن هللِ َو٫َموًرا]قاؿتعالى: . {25-25:}كوح[ َو٫َمْد َٚمَؾَؼُؽْؿ َأ٢ْمَقاًرا * َمو ٭َمُؽْؿ 

 ـْ ]قاؿتعالى: ـْ ٢م٦ِمٍ  َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم ُٗمؿَّ *  ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ *  ٠ُمََل٭مٍَي ِم

 .{25-21}ادممـون:[ ...َٚمَؾْؼـَو ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي ٪َمَخَؾْؼـَو ا٭مَعَؾَؼَي ُمْضَغًي 

و َٚمَؾْؼـَ ]قاؿتعالى: ٌِ ٪َمنِكَّ ـَ ا٭مبَْع و ا٭مـَّوُس إِْن ٬ُمـُْتْؿ ِْم َرْيٍى ِم َ ـْ َيو َأهيُّ ـْ ُكْطَػٍي ُٗمؿَّ ِم ـْ ُٖمَراٍب ُٗمؿَّ ِم و٬ُمْؿ ِم

َ ٭مَُؽْؿ َوُكِؼرُّ ِْم إَْرَٙموِم َمو َكَشوُء  َؼٍي ٭مِـَُب٦مِّ ؾَّ َؼٍي َو٩َمْٝمِ ُّمَ ؾَّ ـْ ُمْضَغٍي ُّمَ  .{ 5}احلج:[ ...٤َمَؾَؼٍي ُٗمؿَّ ِم

 :" مخمقة كغير مخمقة " :أقكاؿ العمماء في قكلو تعالى

ه.ؤرفيالرحـكيتككفمنياالجنيفكأعضاالمخمقة:كىيماتستق

.(ْ)غيرالمخمقة:السقطكىيماتمقييااألرحاـ

.ذىبإليوأيضانالكثيرمفالمفسريف(لقكلوتعالى)كىذاالمعنى

                                                 

ُْٔ،ُّٔسافىذاالكائفالعجيب،ص،كاإلنُُٗ،ُُٖ(دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُ)
 كاختصار.بتصرؼ

 .ٖٗ،صُْ(لسافالعرب،ـِ)
 .ُُٖصدليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،(ّ)
بتصرؼ.ُِٔ،صّتفسيرالقرآفالعظيـ،ج(ْ)
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كلقدجمدابفالجكزمأقكاؿالعمماءفياآليةفقاؿ:
رحاـمفالنطؼكىكدـقبؿأفيككفقةماخمؽسكيان،كغيرالمخمقةماألقتواألأفالمخمَّأحدىما:

خمقان.قالوابفمسعكد.
ماغير المخمقة:ماـ،كتلماأكمؿخمقوبنفخالركحفيو،كىكالذميكلدحيان:قةالمخم   أفالثاني:

يلـيكمؿخمقوبنفخالركحفيو...ىذامعنىقكؿابفعباس.أسقطغيرح
ة:غيرالمصكرة..قالوالحسف.أفالمخمقةالمصكرة،كغيرالمخمقالثالث: 
بعضالرابع: صكر قد كتارة كعمقة، يسقطنطفة تارة السقط، المخمقة كغير المخمقة كتارةوأف ،
.السُّدم..قالو.ركموكّْقدصي

.(ُ)كابفقتيبةالفراءالسقط،قالو:أفالمخمقةالتامة،كغيرالمخمقةالخامس:
بعضيامدماذىبإليوالعمـالحديثفيفيراءقدالتقىجمدىذهاآلكلعؿابفالجكزمب

فيـاآلية.
 األطباء في العصر الحديث: آراء

ىناؾالعديدمفاآلراءالعمميةفيمحاكلةفيـقكلوتعالى"مخمقةكغيرمخمقة"...منيا
ىذاالمذىب.

.أفمعنى"مخمقة"كىيالخبلياالتييخمؽاهللتعالىمنياالجنيفأكالن:
بكظيفةالعمكؽبجدارالرحـكاليخمؽ أما"غيرالمخمقة"فييالخبلياالمغذيةلمجنيفكتقـك

منياالجنيف.
جنيف.المعنى"مخمقة"كىيالتييخمؽاهللتعالىمنياثانيان:

قة"كىيالتياليخمؽاهللمنياجنيف،كتعرؼطبيان"بالحمؿالبلجنيني"كىيك"غيرالمخمَّ
تتككفبياأنسجةالجنيفخارجالجنيف.الحالةالتي

في دكرة كتاب صاحب مف المقترح كالمذىب األطباء، ذكرىا أخرل آراء حياةكىناؾ
اإلنسافبيفالعمـكالقرآف:

مقة،أممصكرانكمستبيفالخًانىيذلؾالجزءالذميتـخمقوكتصكيرهفيصبحتام:قة""مخم  
إنسانانكماذىبتإليوالتفاسير.

                                                 

 .َِٖ،ِٕٗ،صٓ(زادالمسيرفيعمـالتفسير،جُ)
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يستبفخمقياكصكرتيا:قة"ير مخم  "غ أملـ كىيجعؿشيءمفالمضغةغيرمخمؽ،
التناسؿفياالنساف،أمالبيضاتفيمبيضالمرأةكالح ناتالمنكيةفيخصيتياكيكىيخبليا

.(ُ)الرجؿ
بعدماتبيففأيماكانتآراءالعمماء،فالكؿيريدالكصكؿإلىالمعنىالمنشكدمفاآلية،ك

عنىالمضغةعندالمفسريفكعندعمماءالطبالمحدثيففيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجيلنام
عمموكحكمتو!!!سعةبعظـالخالؽكقدرتوكشعربزيادةاإليمافكاليقيفنف

 سادسان: مرحمة خمؽ العظاـ:
العظاـقكاـالجسـ،كعميياتقكـالعضبلتكتشتغؿ،كالعضبلتلحـاليقكـكيعمؿكحده،

ذلؾتغمؽكتكسكل بعد ثـ العضبلت، بيا لتشد لتعطيلمجنيفقكامو تظيرالعظاـ العضبلتذا
جـكمتعادؿ.سكمنالعظاـككأنيالباسمفصؿ

جاءبوالقرآفالكريـ(أفتككيفالعظاـيسبؽتككيفالعضبلتب)ماأكدهالعمـالحديثإف
كأكدهقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،كفيإشارةليذا:

 . {25}ادممـون:[ ...٪َمَخَؾْؼـَو اُٛمْضَغَي ٤ِمَظوًمو  ...]اؿتعالى:ق

كعصبيا بعظاميا كرجميف كيديف رأس ذات شكمناىا بمعنى عظامان، صيرناىا أم
.(ِ)كعركقيا
ب يبدأ ال العظـ الحديثأف العمـ أباف اللقد مراكز ظيكر إالبعد تمالتخمؽ في(ّ)عظـ
.(ٓ)،(ْ)سبكعالتاسدلنمكالجنيفباستثناءعظـالترقكةاألابتداءنمفضغيالنسيجالمي

:نشاءكتككيفالعظاـكفيآياتأخرلتشيرإلىإ
ـِ َٖمْؼِقيؿٍ ] قاؿتعالى:  . {5}التِّني:[ ٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

بواإلنسافمنتصبفياآليةاشارةإلىإ انرافعانرأسوبداعالخمؽفيالعمكدالفقرمالذميقـك
.(ٔ)نحنيانراكعانساجدانهللخالقوم

                                                 

 ؼكاختصار.بتصرُّٓ-ُْٖانظر:صلمزيدمفالمعمكماتيراجدكتاباإلنسافىذاالكائفالعجيب(ُ)
 .ُٗ،صُٖ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جِ)
 (ىكأسمكبمفأساليبتحكؿأنسجةمعينةفيالجنيفإلىعظـ.ّ)
انظر:كتابخمؽ(ْ) النحر. العظمافالمشرفافعمىأعمىالصدرمفرأسالمنكبيفإلىثغرة الترقكتاف:ىما

 .ِٗاإلنساف،لمسيكطي،ص
 .ُّٕظر:اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صان(ٓ)
 .ُٓٓاآلياتالعجابفيرحمةاإلنجاب،ص(ٔ)
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َأْو ٬َمو٭مَِّذي َمرَّ ٤َمَٜم ٫َمْرَيٍي َوِهَل ]كفيمكضدآخربيفاهللعزشأنوتركيبكانشاءالعظاـ:

و ٪َمَلَموَٖمُف اهللُ ِمئََي ٤َموٍم  ل َهِذِه اهللُ َٕمْعَد َمْقِِتَ
ًُ َيْقًمو َٚموِوَيٌي ٤َمَٜم ٤ُمُرو١ِمَفو ٫َموَل َأكَّك ُُيْقِ ًَ ٫َموَل ٭َمبِْث ُٗمؿَّ َٕمَعَثُف ٫َموَل ٬َمْؿ ٭َمبِثْ

إمَِؽ ََلْ َيَتَسـَّْف َواْكُظْر إ٧َِم َِحَ  ًَ ِمَئَي ٤َموٍم ٪َموْكُظْر إ٧َِم ٢َمَعوِمَؽ َوَْشَ وِرَك َو٭مِـَْجَعَؾَؽ َآَيًي ٭مِؾـَّوِس َأْو َٕمْعَض َيْقٍم ٫َموَل َٕمْؾ ٭َمبِْث

ٍء ٫َمِديرٌ َواْكُظْر إ٧َِم ا٭مِعظَوِم ٬َمقَْػ  َ ٭َمُف ٫َموَل َأ٤ْمَؾُؿ َأنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ ًَم ٪َمَؾَمَّ َٖمب٦َمَّ [ ُكـِْشُزَهو ُٗمؿَّ َكْؽُسقَهو حَلْ

 .{151}البؼرة:

نحييياكنجمعياؼأمكي[ ا٭مِعَظوِم ٬َمقَْػ ُكـِْشُزَهوَواْكُظْر إ٧َِم ] معنىقكلوتعالى:السُّدمبيف
الجسـعميياكنركبيافكؽبعضياالبعضليق .(ُ)ـك

 ىذا خمؽ اهلل!!!

الجنيف عمر مف جدان مبكرة مرحمة في األعضاء نمك مرحمة ليا،تبدأ بالتخطيط كذلؾ
الفصؿكالكصؿ مكاضد يظيركىك،ككصؿ خفيال فيناؾأمر فشيئان شيئان تبنىاألعضاء ثـ

دأاألكعيةالدمكيةتزحؼنحكعمىالتدرجشيئانفشيئان،حيثتبؽ،ثـالنشكءكالتخممتصكيرتقدير
الرأس،كفيأثناءذلؾتضدالمبناتاألكلىلعظاـالجمجمةعمىغشاءرقيؽحتىتكسكالدماغ،
كمفكجكهاإلعجازأفتككيفالعظاـيبدأفياألسبكعالخامسكالسادسلتتحكؿالكتؿالبدنيةإلى

يفةىيخبلياالغضاريؼكخبلياكثإلىخبلياحيثتتحكؿالخبلياالرخكة،قطاععظميكعضمي
العظاـ،كالعجيبفياألمرأفبعضالعظاـتسبؽبنسيجغضركفيفياألسبكعالخامس،كذلؾ

الغضرك تتخمؿالخبليا نسبيان سميكة مادة الغضركفية الخبليا التيبأفتفرز كتسمىالعظاـ فية،
الغ الغضركفية"اضتسبؽ "العظاـ ريؼ تنمك التي العظاـ تمؾ فتعرؼمباشرةأما األغشية مف

يفتت حيث عظمي، ىيكؿ إلى الغضركفي الييكؿ تحكؿ يبدأ ذلؾ بعد ثـ الغشائية، بالعظاـ
ثـتككفخبليا،ثـيترسبالكالسيكـبيفالخبلياالتيتظيرفيوالعظاـ،الغضركؼكيغمركيزاؿ

.(ِ)بانيةلمعظاـكخبلياآكمولمغضاريؼ

كىي:يفالعظاـ،كلكفىناؾعبلماتاستفياـتطرحنفسيابسيطةجداعفتككىذهنبذة

!!؟مفالذماختارالكقتالمناسبلتتحكؿالمضغةإلىمرحمةالعظاـ

!!؟ثـمفالذمأليـخبليامعينةفيىذاالكائفلتبدأبكضدالييكميةلمييكؿالعظمي

!!ثـمفالذمأليـخبليامعينةلتتحكؿإلىخبلياغضركفية؟

                                                 

.ٖٓ،كتفسيرالجبلليف،صُّٔصتفسيرالسُّدم،(انظر:ُ)
،بتصرؼكاختصارشديد.ِٖٔ-ِٕٕ(خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف:صِ)



-ُٓٓ- 
 

خبلياآكموبتدميرىاكسحؽآثارىاثـمفا !!؟لذمأنيىدكرىذهالخبليالتتفتتكتقـك

 ىذا خمؽ اهلل!!!
 سابعان: مرحمة كسكة العظاـ لحمان:

متداخم مرحمة كالمحـ العظاـ فيةمرحمة البعض، بعضيا األسبكعيفي تستغرؽ
             مصداقانلقكلوتعالى:،(ُ)بقةلكسكتيابالمحـةساػػػػػاـمرحمػػػػػػػفالعظػػالخامسكالسادسكالسابدكتككي

ًَم  ...] .{ 25}ادممـون:[ ...٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعَظوَم حَلْ
 أكضح كتابوكلقد في تكفيؽ محمد سمٌالدكتكر الكريـ القرآف ماأف بأىـ مرحمة ىكؿ

كماأف،زىاداخؿالمضغةيحصؿفييا،فالغالبعمىىذهالمرحمةىكالبدءفيتككيفالعظاـكتمي
اكتس بعدىا التي كعمى الصغيرة، المحمية الكتؿ ظيكر قبميا التي المرحمة العظاـالغالبفي اء

.(ِ)بالعضبلت
.(ّ)كفلممضغةكمياكقديككفلبعضياأفالتحكؿقديككالذم كفؽ المفسركف لو:

منياىكالذمانإفجزءكالذمكشؼعنوالعمـالحديثأفالتحكؿيككفلبعضالمضغة،ف
آخريتحكؿإلىعضبلتتكسكىذهالعظاـ،انكىذايشيركيدلؿعمىأفجزء،يتحكؿإلىعظاـ

كنظرانلتداخؿالمراحؿفيبعضياالبعض،حصؿبوالتغيراتلمجنيفتنظرانلعدـدقةالترتيبالذم
ممايتبيفأفالتصنيؼالقرآنيفإفاألطباءاعتمدكانظاـاألسبكعفيتقديرمراحؿالجنيفالزمنية

تمرحمةكالعظاـكالمحـبحرؼالفاء،بينماجاءأدؽ،كىذاماأشارإليوالقرآفالكريـإلىالمضغة
.(ْ)ذايتضمفدقةلغكيةكغايةعمميةكى "،ثـ" ػالطيفكالنطفةالعمقةمعطكفةب

  ىذا خمؽ اهلل!!!

 ثامنان: مرحمة الخمؽ اآلخر:
اإليجادقدحصؿفيالمرحمةالسابقة،فإفالمرحمةالتيتميياىيمرحمةبماأفالخمؽك

،حداثالشيءكترتيبوإ:النشأةىك:النشءىلمخمكؽ،كىذايستشؼمفمعنىالتربيةكالتنشئةلمجنيفا
.(ٓ)شيءكتربيتوكاإلنشاءي:إيجادال

                                                 

 .َّٕ(خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صُ)
 .ُُِصالقرآفالكريـكالعمـالحديث،دليؿاألنفسبيف(ِ)
 .ُْ،صُٖ،جٗ(ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،ـّ)
 بتصرؼ.ُُِقرآفالكريـكالعمـالحديث،ص(دليؿاألنفسبيفالْ)
 .َٕٖ(معجـمفرداتألفاظالقرآف،صٓ)
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يفيد ما القرآنالهكىذا يمفظ ـُ اخَلو٭مِِؼ٦مَ ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو آَ ...]: [ َٚمَر ٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس

فيكيصكركيصؼبعمؽكبدقوحالةىذاالجنيفكىكينشأ.،  {25}ادممـون:

أمنفخنافيوالركحكصارخمقان[ ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمرَ ] قاؿابفكثيرفيتفسيرىذهاآلية:
رؾاهللأحسفالخالقيف.آخرذاسمدكبصركادراؾكحركةكاضطرابفتبا

قاؿ:اذاأتتعمىثـأكردابفكثيرعفزيدبفعميعفأبيوعفعميبفأبيطالب
فذلؾقكؿاهلل"ثـأنشأناه،النطفةأربعةأشيربعثاهللإليياممكانفنفخفيياالركحفيظمماتثبلث

أمينقمومفحاؿإلى:ذهاآليةبفعباسفقاؿعفمعنىىاأما.خمقانآخر"يعنينفخنافيوالركح
.(ُ)حاؿإلىأفيخرجطفبلن،ثـنشأصغيران،ثـاحتمـ،ثـصارشابانكيبلن،ثـشيخانىرمان

ماـالطبرمبعدأفنقؿأقكاؿالعمماءفيتفسيراآليةفبيفأفأكلىاألقكاؿمفقاؿ:أمااإل
الركحفيو،فيتحكؿخمقانآخرإنسانان،ككافأنوعنىباآليةنفخالركحفيالجنيف،كذلؾأنوينفخ

نفخالركحفيوبكعظـ،ك،كمضغة،عمقةمفنطفة،كقبؿذلؾبأحكالوالتيكصفواهللأنوكافبيا
يتحكؿعفتمؾالمعانيكمياإلىمعنىاإلنسانية،كماتحكؿأبكهآدـبنفخالركحفيالطينةالتي

.(ِ)فالذمخمؽمنوخمؽمنياإنسانانكخمقانآخرغيرالطي

فيذهاآليةتمثؿجانبيف:

جانبيراقبوالعمـالتجريبيبكسائمو،كىكالتميزالذميظيربوالجنيفكقداكتسبالجان  األكؿ:
صفاتواإلنسانية،كظيرتذككريتوكأنكثيتو،كبدأيتحرؾ.

يةسملجاةاالستعداداتجاءبوالكحي،كىكنفخالركحفيوكىكتتكيجنيائيلكافالجان  الثاني:
 في كانتتجرم فالتي اإلنساف، صفات الكتسابو بالجنيف الركح حمقـٌتنفخ حمقاتوةآخر مف

يستنبط ما كىذا آخر، حي كائف أم عف مختمفان آخر خمقان كركحو بجسمو الجنيف تجعؿ التي
ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقُِّتقنَ ]عالى:مفالمفظالقرآنيالذميتمكىذااإلنشاءاآلخر،حيثيقكؿاهللت [ ُٗمؿَّ إِكَّ

.{25}ادممـون:

وِح ]قاؿتعالى:،كعمـالركحعمـأخفاهاهللعفاإلنسافاليعممواالىك ـِ ا٭مرُّ َوَيْسَل٭ُمقَكَؽ ٤َم

َّٓ ٫َمؾِقًَل  ـَ ا٭مِعْؾِؿ إِ ـْ َأْمِر َرِبِّ َوَمو ُأوٖمِقتُْؿ ِم وُح ِم  .  {35}اإلرساء:[ ٫ُمِؾ ا٭مرُّ

                                                 

 .ُِٓ،صّ(تفسيرالقرآفالعظيـ،جُ)
 .ُُٗٓ،صٕأكيؿآمالقرآف،ـ(جامدالبيافعفتِ)
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نساف،فموصفاتوالنكعيةكالفرديةكالجسميةكالعقميةكلوركحإذاناستكمؿالجنيفحقيقتوكإ
نسافمتكامؿكماأرادهاهلل.إنوأأحد،كافيييشاركوال

فسنكردبعضالنصكصمفباباالستئناسبيا:فيالسٌنةمرحمةخمؽاإلنسافعفأما
بذكرىذيفالباحثكتفي يسك خمؽاإلنساف،كثيرةىياألحاديثالتيتحدثتعفمراحؿ

الحديثيفدكفالخكضفيالتفاصيؿ؛ألفمراحؿخمؽاإلنساففيالسٌنةتحتاجإلىبحثخاص
كمستقؿ.

 اهلل رسكؿ حدثنا قاؿ: مسعكد بف اهلل عبد المصدكؽ-عف الصادؽ قاؿ:–كىك
ذلؾ، ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ إف أحدكـ يجمع في بطف أمو أربعيف يكمان، ثـ عمقة مثؿ )

فكاهلل إف أحدكـ  –يبعث اهلل ممكان فيؤمر بنربع: برزقو كأجمو، كشقي أك سعيد، ثـ ينفخ فيو الركح 
ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى ما يككف بينو كبينيا غير باع أك ذراع، فيسبؽ عميو  –أك الرجؿ  –

ف الرج ؿ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجن ة حتى ما يككف بينو الكتا ، فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجن ة فيدخميا، كا 
.(ُ)(كبينيا غيري ذراع أك ذراعيف، فيسبؽ عميو الكتا ، فيعمؿ بعمؿ أىؿ الن ار فيدخميا

ككؿ اهلل ممكان بالرحـ فيقكؿ: قاؿ:)عفالنبيكفيحديثآخرعفأنسبفمالؾ
يقضي خمقيا قاؿ: أم ر  أذكر أـ أم ر  نطفة، أم ر  عمقة، أم ر  مضغة، فإذا أراد اهلل أف 

.(ِ)(أنثى، أشقي أـ سعيد؟ فما الرزؽ، فما األجؿ؟ فيكت  كذلؾ في بطف أمو

ثـ اهلل، يريده بما يؤمر بالرحـ مككؿ ممؾ ىناؾ أف نستدؿ الحديثيف ىذيف خبلؿ مف
اكأطكارنستنتجكذلؾأفاإلنسافيمربمراحؿ تعددتآراء كلقد فيبطفأمو، لعمماءفيخمقو

تككففيأربعيفيكمان؟ كميا كالمضغة كالعمقة، ىؿأفالنطفة، المراحؿكاألطكار، فيبيافىذه
أربعيف في النطفة أف أـ بعضالركايات، في كرد كما كأربعيف خمس أك كأربعيف، اثنيف أك

أشي أربعة المجمكع فيككف أربعيف، في كالمضغة أربعيف، في كالعمقة الممؾيكمان، ينفخ ثـ ر،
(ّ)الركح؟

 المطم  الثالث: مرحمة خمؽ اإلنساف ما بعد األرحاـ:
رحـأموبالكالدة.تنتييحياةالجنيففيالكالدة:

                                                 

 (.ْٗٓٔ،حديثرقـ)ُّّّصحيحالبخارم،كتابالقدر،ص(ُ)
 (.ٓٗٓٔنفسالمصدرالسابؽ،كنفسالكتابكالصفحة،حديثرقـ)(ِ)
ـ(ّ) البارم، فتح كتاب انظر: المعمكمات مف صُُلمزيد الطبْٓٗ-ْٖٔ، بيف اإلنساف ككتابخمؽ ،

يعرضالمؤلؼ حيث بيفكالقرآف، كالجمد التكفيؽ كيحاكؿ العمماء، كيعرضآراء األحاديث، مف العديد
 .َْٗ-ّٖٔاألحاديث،ص
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ْؿَع َوإَْٕمَصوَر ]قاؿتعالى: َٓ َٖمْعَؾُؿقَن ١َمقًْئو َوَ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ ا٭مسَّ َفوٖمُِؽْؿ  ـْ ُٕمُطقِن ُأمَّ َواهللُ َأْٚمَرَ٘مُؽْؿ ِم

ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ وَ   .{ 53}الـحل: [إ٪َْمئَِدَة ٭َمَعؾَّ

بعدذلؾتبدأحياهجديدهإلنسافجديدخرجمفعالـاألرحاـعالـيحيطبوظمماتثبلث،
ـَ إَْكَعوِم َٗمََمكَِقَي أَ ]قاؿتعالى: ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ ِمـَْفو َزْوَ٘مَفو َوَأْكَزَل ٭مَُؽْؿ ِم ُؾُؼُؽْؿ ِْم َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم ْزَواٍج ََيْ

ـْ َٕمْعِد َٚمْؾٍؼ ِْم ٣ُمُؾََمٍت َٗمََلٍث  َفوٖمُِؽْؿ َٚمْؾًؼو ِم مر:[ ...ُٕمُطقِن ُأمَّ خركجهيرىكىذٍإلىعالـأكسدكأرحب،تى{ 5}الزُّ
يي اإلنساف كالسركرعبٌىذا بالفرح اآلخركف يتمقاه حيف في كالمعاناة، باأللـ ممزكجة بمغة عنيا ر
ترحاب.كالسعادةكال

كتشتمؿمرحمةمابعداألرحاـعمىمراحؿثبلث:

 .)الشيخكخة(مرحمةالكيكلة-ج.)األشد(مرحمةالشباب-بمرحمةالطفكلة. -أ
 

 مرحمة الطفكلة: - أ
ِرُ٘مُؽْؿ ٢مِْػًَل  ...]قاؿتعالى: .(ُ)أميخرجكـمفالرحـإلىالدنياطفبلن، {55}غافر: [...ُٗمؿَّ َُيْ

يخرجكـطفبلن"ىكفيمكضد"أطفاؿ"كالعربقدتضدلفظالكاحدفي:"ثـكقاؿأبكعبيدة
معنىالجميد.

كقيؿ:إنماقاؿ"طفبلن"فكحد،ألفالميـفيقكلوتعالى"نخرجكـ"قددلتعمىالجميد،
.(ِ)إلىأفيقكؿ:أطفاالنيحتجفمـ

حتاجفيياإلىرعايةطكيمةيةيخرجالطفؿإلىالدنياضعيفانعاجزان،كيمتدىذاالعجزمد
كعقمو أعضائو لنمك كافية الفترة كىذه المخمكقات، بيف طفكلة أطكؿ اإلنساف فطفكلة كعناية،

.كبمككناتياكعضبلتو،يتأثربالبيئةالمحيطةبو،كيتعمـفييا،كيتأثركيؤثربيا

األـ كعمى الطفؿ عمى تطرأ التي التغيرات الطفكلة فترة في لبلنتباه المثير معانكمف
كنخصمنيا:

لبف األـ: تعالى: و٤َمَي ]قاؿ ََ ـْ َأَراَد َأْن ُيتِؿَّ ا٭مرَّ َ
َـّ َٙمْق٭َم٦ْمِ ٬َموِمَؾ٦ْمِ ٛمِ َدُه َٓ ـَ َأْو ْع

َِ [ ...َوا٭مَقا٭مَِداُت ُيْر

يتناسب {155}البؼرة: الذم الطعاـ ىذا الطفؿبمككناتو يعيشيا التي الزمنية الكالدةكالمرحمة منذ
دمرحمةالطفكلةالتيتمتازباحتياجػبمػػيتتناسػػػاتالتػػػىالمككنػػعمكمػػػكيحتػػػفي،اـػػػىالفطػػػكحت

                                                 

 بتصرؼ.ْٖ،صِْ،جُِ،ـفيتفسيرالقرآفكالسبدالمثاني(ركحالمعانيُ)
 .َِٖ،صٓ(زادالمسيرفيعمـالتفسير،جِ)
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الطفؿلغيره،كاحتياجوإلىطعاـيتناسبكطبيعةجسموالضعيؼفمبفاألـ:

تركيبوالكيماكممداإلمكاناتاليضميةلمرضيد،فيكسريداليضـمككناتوكقكاموكتناسبت -ُ
 كاالمتصاص.

 مراض.مفبعضاألكتمنحوالمقاكمةكالمناعةيحتكمعمىمضاداتحيكيةتحميالطفؿ -ِ
 يعندالطفؿ.النَّفسيعمؿعمىتنميةالجانبالعاطفيك -ّ
 يعتبرمفالمنحالتيتمنحيااألـلمطفؿببلثمفكالمقابؿ. -ْ
 .(ُ)يةكالعضكيةالنَّفسكماأفعمميةالرضاعةتقياألـمفبعضاألمراض -ٓ

 :(األشدالشبا  )مرحمة  - 
مرحمة األشد: الشيخكخة بداية إلى الطفكلة نياية مف تمتد التي المرحمة تعالى:(ِ)ىي قاؿ ،

٬ُمْؿ ... ] ،كىذهالفترةيتمتدفييااإلنسافعادةبكامؿ {55}غافر:[ ...ُٗمؿَّ َُيِْرُ٘مُؽْؿ ٢مِْػًَل ُٗمؿَّ ٭مَِتبُْؾُغقا َأ١ُمدَّ
يبدأ كمدبدايتيا جاءتقكاه، كليذا إ[٭مَِتْبُؾُغقا]التكميؼالشرعي، إشارة أفبالبلـ لىأفالغاية

.(ّ)يخرجكـأطفاالنكيبقيكـلتكبركاشيئانفشيئان،ثـتبمغكاأشدكـككمالكـفيالقكةكالعقؿ

ُه َوَٕمَؾَغ َأْرَٕمِع٦َم ٠َمـًَي ... ]قاؿتعالى: . {25}األحؼاف:[ ...َٙمتَّك إَِذا َٕمَؾَغ َأ١ُمدَّ

هُ ]قاؿابفكثيرفيتفسيرهاآلية َوَٕمَؾَغ َأْرَٕمِع٦َم ]أمقكمكشبكارتجؿ[َٙمتَّك إَِذا َٕمَؾَغ َأ١ُمدَّ

.(ْ)أمتناىىعقمو،ككمؿفيموكحممو[٠َمـَيً 

هُ ]كقاؿالكاحدمالنيسابكرمفيتفسيرهعفعطاءفيقكلوتعالى: ثمانيعشرة[َٕمَؾَغ َأ١ُمدَّ
.(ٓ)سنة

البمكغ"مفالتكميؼإلىيخمص الباحث اآلراءمفخبلؿىذه منذ تبدأ بأفمرحمةاألشد
نيايةفترةالشباب".

 * ىؿ ىناؾ تعارض بيف مرحمة األشد كبمكغ األربعيف سنة؟؟؟

ُه َوَٕمَؾَغ َأْرَٕمِع٦َم ٠َمـًَي ... ]قاؿتعالى: . {25}األحؼاف: [...َٙمتَّك إَِذا َٕمَؾَغ َأ١ُمدَّ

                                                 

 بتصرؼ.َُٔ،ُٗٓ،ص(دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديثُ)
.ُٖٓ،صنفسالمرجدالسابؽ(ِ)
بتصرؼ.ْٖ،صِْ،جُِ(ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،ـّ)
.ُٗٔص،ْ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ)
.َُٕ،صْ(الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،جٓ)
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نقؿأقكاؿالعمماءفيمعنى)األشد(.بلطبرماإلماـاذلؾبيَّف
ىيثبلثكثبلثكفسنة.أكالن:
ميـ"بمعنىبمكغمرحمةالتكميؼ".ثانيان: بمغالحي

.(ُ)أربعكفسنة،كبذلؾتككفمرحمةاألربعيفىيمفضمفاألشدفيكأمااستكاءاألشد
 :(الشيخكخةكلة )يالكمرحمة  -ج

عنماي تقدـالسفباإلنسافكيبمغالًكبىر،كيردإلىأرذؿالعمر،كليسالشيخكخةتعنياليـر
لمشيخكخةسفمحدد،لكنيامعركفةبيفالناس.

٬ُمْؿ ُٗمؿَّ ٭مِتَُؽقُكقا ١ُمقُقًٚمو... ]قاؿتعالى: . {55}غافر: [... ُٗمؿَّ ٭مَِتبُْؾُغقا َأ١ُمدَّ
.(ِ)"األربعيفمرحمةاكتماؿالقكةكالعقؿكالشيخمفجاكز"قاؿالزحيمي:األشد:

 ممخص األبحاث العممية التي تناكلت ىذه المرحمة:
البمكغ، بعد ما مرحمة في النمك عف يتكقؼ اإلنساف جسـ أف العممية: األبحاث تقكؿ

كينصرؼإلىالمحافظةعمىمستكلالنمكالذمكصؿإليو،كذلؾبتعكيضأمتمؼيحصؿفي
مكاتالعقميةممرالنمكلفسدتالحياة،كلكفىناؾبعضالالخبليا،كىذامفحكمةاهلل؛ألنولكاست

في تستمر يبدأالتي ثـ األربعيف، في قمتيا تبمغ حتى األشد مرحمة كتستمر تتكقؼ، كال النمك
كالتعكيض، البناء عممية مف أقكل اليدـ عممية فتصير الجسـ، مجمكع في فسيكلكجي انقبلب

فيظ عمىبعضالغدد، أعراضالعجز األمراضكتظير كتستأسد التجاعيد، كتظير الشيب، ير
كتقؿ فيتناقصالكزفكالطكؿ، الجسـ، أجزاء مفالضعؼكافة حالة كتعـ الجسـ، مقاكمة لقير
الذمجعؿ ىك األمكر ىذه في التراجد كىذا العقؿ، أداء كيتراجد كالنشاط، الحركة عمى القدرة

األ كانتمرحمة كما قكة، ضعؼبعد مرحمة تعالى:الشيخكخة قاؿ ضعؼ، بعد قكة مرحمة شد
ُؽْؿ َٖمْعِؼُؾقنَ ...] ك َو٭مََعؾَّ ـْ ٫َمبُْؾ َو٭مَِتْبُؾُغقا َأَ٘مًَل ُمَسؿًّ ـْ ُيتََقٓمَّ ِم . {55}غافر: [َوِمـُْؽْؿ َم

فيذهاآليةيصحأفتكضدبيفكؿمرحمةكأخرلمفمراحؿخمؽاإلنساف،كذلؾألفنمك
كحالكليدمنذلحظةالكالدة،يسيركفؽاحتماليفمتعادليف،نالجنيفمنذلحظةاإلخصاب،ككذلؾ

.(ّ)االستمرارأكالتكقؼ
                                                 

َْٕٕ،َْٕٔ،صٗ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـُ)
.ُٖٓ،صِْالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ج(ِ)
.ُٓٔ(انظر:دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صّ)
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أشارإليوالقرآفقبؿألؼكأربعمائة عاـكنيؼ،لكفىذهاألبحاثالعمميةتشيرإلىما
بشكؿمختصركمكجز،فيمايشيركيدلؿعمىأفىذاالقرآفليسمفعندالبشر،بؿىكمفعند

مؽتجمتقدرتوكعظـشأنو.خالؽالخ

ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقُِّتقنَ ]كتنتييىذهالمرحمةبالمكت،قاؿتعالى: ُؽْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي *  ُٗمؿَّ إِكَّ ُٗمؿَّ إِكَّ

. {25-25 }ادممـون: [ُٖمْبَعُثقنَ 

 خبلصة المبحث:
الذٌ بعالـ ابتداءن كأطكاره اإلنساف خمؽ مراحؿ المبحث خبلؿ مف الكينكنةتبيف )عالـ ر

مفالنطفة اإلنساففيعالـاألرحاـابتداءن األكلىلمبشرية(،ثـالمراحؿكاألطكارالتييمرفييا
إلىأفيصبحجنينانتامان،ثـمرحمةمابعداألرحاـالمتمثمةفيمرحمةالطفكلة،ثـمرحمةالشباب

)األشد(انتياءنبمرحمةالكيكلة)الشيخكخة(.
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 حث الثانيالمب
 كآثار كآيات القدرة اإلليية فيياالبشرية  الن فسمككنات 

 
كفيوثبلثةمطالب:


 البشرية. الن فسالمطم  األكؿ: مككنات 

 البشرية. الن فسالمطم  الثاني: آيات القدرة اإلليية في 
 البشرية. الن فسالمطم  الثالث: آثار القدرة اإلليية في خمؽ 
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 المبحث الثاني
 البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا الن فسكنات مك

 البشرية: الن فسالمطم  األكؿ: مككنات 
تتككفمفجانبيف،جانبالركح،كجانبالجسد،النَّفسسبؽالحديثعف أنيا البشرية؛

ىذهالركح،قاؿتعالى:سافنعفاإلكلقدأخفىاهللتبارؾكتعالى ـى ـِ ]عم وِح ٫ُمِؾ  َوَيْسَل٭ُمقَكَؽ ٤َم ا٭مرُّ

َّٓ ٫َمؾِقًَل  ـَ ا٭مِعْؾِؿ إِ ـْ َأْمِر َرِبِّ َوَمو ُأوٖمِقُتْؿ ِم وُح ِم .{35}اإلرساء:[ ا٭مرُّ

كذلؾألفالركحىيسركجكد،ييستدؿمفاآليةأفاهللعزشأنوقدتفردبعمـىذهالركح
ذابوًبنىٍفًخالركحفياإلنسافككينكنتو،فمماخمؽاهللتعالىآدـمفطيفالحياةفيوكالحركة ،كا 

الحياة فيو تدب إنساف إلى يتحكؿ الخصائصكالصفات؛الجسد مف لو متكامبلن إنسانان ليصبح
اإلنسانية.

اليمتمؾمفمقكماتالحياة جانبالطيفالذمفيأصموجماد تدبركتفكرأماـ بكقفة
نسافإلىجانبحيليككفجزءانـاإلشيء،فإذابوبقدرةاهللكعظمتويتحكؿىذاالجمادفيجس

بحيث امتزاج عبلقة ىي كالجسد الركح بيف العبلقة فيذه الحي، اإلنساف كينكنة مف يتجزأ ال
عمىذلؾالبدأفينظرلئلنسافمفكبلالجانبيفحتىنصؿ إالبالمكت،بناءن يستحيؿفصميا

الجانبيفكفؽميزافالحؽ،مفغيركبلكحاجاتبوإلىحالةمفالتكازف،تؤىموألداءمتطمبات
إفراطكالتفريطأكبخسأكتجاىؿألممطمبأكنزعو،كفؽمعاييركمحدداتتضبطسيرعمؿ

مني ا.مكؿو

تذكقيا عمى األقدر كىك بالتفاؤؿ، مميء معيا، متفاعؿ لمحياة متفتح السكم فاإلنساف
قامةحؽاهللفيىذهاألرض،فإذاطيعـشكرجألداءكنمكذكاالستمتاعبمنحياكعطاياىا،فيكال ا 

اهللأفمنحوالغذاءالمىيسيكر،كالشييةكالمعدةالياضمةكالعافيةالسابغة.

صحيحاألعضاءكالمشاعر فاهللأباحألنبيائوكىـصفكة،فاإلنسافاليستغنيعفجسدو
عمىكجوالخصكصكالناسالٌرسؿفأقراهللحاجة،الخمؽكأشرؼالبشرأفيمبكاحاجاتالجسد

،قاؿتعالى: َو ]عمىكجوالعمـك و إِنِّ ٕمََِم َٖمْعَؿُؾقَن ٤َمؾِقؿٌ  ا٭مّر٠مؾَيو َأهيُّ وحِلً َِ ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت َوا٤ْمَؿُؾقا  [ ٬ُمُؾقا ِم

َٓ َيل٬ُْمُؾقَن ا٭مطَّعَ ]،ثـبعدذلؾكضحاهللىذهاإلباحةفقاؿ:{52}ادممـون: وَم َوَمو َوَمو َ٘مَعْؾـَوُهْؿ َ٘مَسًدا 

ـَ  .{3}األكبقاء: [٬َموُكقا َٚمو٭مِِدي
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أ الجيازاليضمي، أقراهللكظيفة كدفكما قاؿتعالى: التناسمي، الجياز ]َو٭َمَؼْد كظيفة

يً  يَّ ْؿ َأْزَواً٘مو َوُذرِّ ـْ ٫َمبْؾَِؽ َوَ٘مَعْؾـَو ََلُ .{56}ا٭مر٤مد:[ ...َأْر٠َمْؾـَو ُر٠ُمًَل ِم

بدأفتؤدلكفؽنظاـمشركعيصكففبل،إلنسافتركيباكتناسبكطبيعةتفالغريزةنزعة
فرازاتبقيةأعضاءالجسـبنظرة كيحافظعمىطريقةنزكعيا،كبشكؿشامؿأقراهللكظيفةكعمؿكا 

المبحث يمقىعميومفمطالبكفيىذا سيبيف الباحث أىـ متكازنةبيفحاجاتوكمتطمباتوكما
)اآلية( القدرة كالعظمة اإلليية تحت ميسم ىمككنات جسـ اإلنساف مع إبراز بعض مف جكان  

 مستدالن ببعض اآليات مف القرآف الكريـ. ،كذلؾ بما تعنيو مف معنى

 مككنات جسـ اإلنساف:
يتككفجسـاإلنسافمفالعديدمفاألعضاءكاألجيزةالتيتقكـبعمؿكظيفةمنكطةبيا

خر،فالعيفلئلبصارلممحافظةعمىتؤدييافيإطارالكؿ،فبليستطيدعضكأفيستغنيعفاآل
بنعمة الجسد بقية كالمسافيتذكؽلييسًعدى فيوخيراإلنساف، لما كالسمدلبلستجابة الجسد، سبلمة
كلذةمايستطابكيؤلؼ،ككؿجيازأكعضكيعمؿمتفانيانلراحةبقيةاألعضاءكسعادتيا،دكف

برؽبرسالةتنطؽبكحدةىذاالكجكدكعظمةككأفالجسدي،التعاليأكالتمردعمىسائراألعضاء
فيذهالبراىيفكالحجج،المكجدفاإلنسافآيةمتكاممةفيكيًنيياآياتتقربأفليذاالمخمكؽخالؽ

بالخميقة بؿ اإلنساف بخمؽ ،كالشاراتكالدالالتمقركنة يقكؿ: حاليا ]َوِْم إَْرِض َآَيوٌت كلساف

وَن[ َوِْم َأْكُػِس *  ٭مِْؾُؿق٫مِـ٦ِمَ  .{02-02}ا٭مذاريوت:ُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمْبٯِمُ

اإلنساف فيجسـ التيالعناصرأىـ يذكر الباحث سكقبؿالحديثعفاآلياتالمكنكنة
يتككفمنياجسـاإلنساف.

لمككنات المخبرم التحميؿ خبلؿ مف كجدكاإلنساف األكلية، بمنجـأنوعناصره أشبو
 حكالي تركيبو في يشترؾ كصغير، رئيسعشريفاثنيف بشكؿ تتكزع أكسجيف،يعنصران، عمى:

،كأكسجيف،ىيدركجيفككربكف،%مفكزفالجسـ،كَٕ-ٓٔماءبنسبةكىيدركجيفعمىشكؿ
،كفيتامينات،كىرمكناتأككالتيتشكؿأساسالمركباتالعضكيةمفسكرياتكدسـ،كبركتينات

 خمائر، الكمكر، كىي: مكاد سبد إلى تنقسـ جافة كالمغنيسيكـ،كمكاد كالفكسفكر، كالكبريت،
،كىيتشكؿيكـسالكالك ،كالصكديـك كسبدمكادأخرل،%مفالمكادالجافةَٖ-َٔ،كالبكتاسيـك

كستة ، كالمكلبيديـك كالتكتياء، كالككبالت، كالمنغنيز، كاليكد، كالنحاس، الحديد، كىي: أقؿ بنسبة
.عناصربشكؿزىيدكىي:الفمكر،كاأللمكنيكـ،كا ،الكادميكـ،كالكرـك لبكر،كالسيمينيـك
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كاليشترطأفتككفكؿ،كمفآياتاهللأفكؿىذهالعناصرمكجكدةفيتراباألرض
فيناؾأكثرمفمئةعنصرفياألرض،فيمالـ،مككناتالترابداخمةفيتركيبجسـاإلنساف

أشاثنيفكعشريفيكتشؼسكل كلقد اإلنساف، فيتركيبجسـ األمرعنصران ارالقرآفإلىىذا
ـْ ٢م٦ٍِم[ حيثقاؿتعالى: ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم .(ُ){20}اٛمممـقن:]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

 البشرية: الن فسالمطم  الثاني: آيات القدرة اإلليية في 
َوِْم *  ق٫مِـ٦ِمَ َوِْم إَْرِض َآَيوٌت ٭مِْؾؿُ ]يااهللفيأنفسنا،قاؿتعالى:كنكثيرةىياآلياتالتيأ

ونَ   {12-12 }الذاريات: [َأْكُػِسُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمْبٯِمُ المثاؿكسيذكر الباحث ، اآلياتعمىسبيؿ ىذه أىـ
الالحصر،منيا:

 اآلية األكلى: المساف:
المسافآيةمفآياتاهللفيخمؽاإلنساف،فيكمعجزةربانيةتدعكلمتأمؿكالتبصُّر، ييعدُّ
تعال قاؿ ََيوٍت ]ى: َٔ ََمَواِت َوإَْرِض َواْٚمتََِلُف َأ٭ْمِسـَتُِؽْؿ َوَأ٭ْمَقاكُِؽْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ـْ َآَيوٖمِِف َٚمْؾُؼ ا٭مسَّ َوِم

و::[ ٭مِْؾَعوٛم٦ِِمَ  ،بالنظرإلىىذاالعالـالمترامياألطراؼ،كمافيىذاالعالـمفالناسعمى {11}الرُّ
كألسنتيـ كألكانيـ ىذااختبلؼصكرىـ في كقدرتو اهلل عظمة مظاىر االختبلؼمف ىذا فكؿ ،

الككف.

ربوطالبانمنوأفيحمؿعقدةلسانو؛ليككفأفصحفيالكبلـكأقدركلقدخاطبمكسى
ـْ ٭مَِسوِن ]عمىالفيـ،قاؿتعالىعمىلسافمكسى: ، {13-15 }صه:[ َيْػَؼُفقا ٫َمْقِٔم *  َواْٙمُؾْؾ ٤ُمْؼَدًة ِم

ال ىذا ييعبرالناسعفمبمفاهللإالألفالمسافطكما بو التفاىـكاالتصاؿبيفالناس، كسيمة
 يقـك الذم اإلنساف عمى اهلل نعـ مف المساف يعتبر الكقت ذات في الحياة، ىذه في حاجاتيـ

[ ٭مَِسوًكو َو١َمَػَت٦ْمِ وَ *  َأََلْ َكْجَعْؾ ٭َمُف ٤َمْقـ٦َْمِ ]بالعديدمفالكظائؼكالميماتفيىذهالحياة،قاؿتعالى:

. {1-3 }البؾد:

كىذاالمسافيقكـبدكريفميميفأحدىماحسيكاآلخرمعنكميستكليعمىالجسد،كيغمر
ذاؽ طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان كباإلسبلـ دينان :)رحانأكحزنانكماأخبربذلؾالنبيفالقمب

.(ِ)(كبمحمد نبيان كرسكالن 

                                                 

بتصرؼ.ّٕ،ِٕمدالطبفيالقرآفالكريـ،ص(ُ)

بيانكرسكالن،نصحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابذاؽطعـاإليمافمفرضيباهللربانكباإلسبلـديناكبمحمد(ِ)
 .(ّْ،حديثرقـ)ْٕص
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 ئؼ التي يقـك بيا المساف:مف المياـ كالكظا
عفكثيرمفالكظائؼ،كالمياـ،كاألسرارالتيتبيفمكانةكأىميةلقدكشؼالعمـالحديث

المسافمنيا:
*يستخدـالمساففيعمميةمضغالطعاـ،كتقميبو،كتبميموبالمعاب،كمفثـبمعو.

المالح،كالحامض،كالطعـالمعدني*يقكـالمسافبعمميةتذكؽاألطعمةكاألشربة،الحمككالمر،ك
كالقمكم،ككؿطعـييتىذىكؽعمىجزءكمكافخاصفيالمساف،كالتذكؽكاحدمفاألسرارالدقيقة

المحكمةالتيتكتنؼجسـاإلنساف.
المسافبدكركبيرفيعممية التصكيت،كذلؾبمشاركةأعضاءالفـالتخاطبكالتكاصؿك*يقـك

األخرل.
المس .(ُ)افبعمميةتنظيؼلمفـمفالداخؿكالخارج*يقـك

أنوبرغـصغرحجـالمسافإالأنويحتكمعمىتسعةآالؼمفنتكءات:صنع اهلل (ِ)كمف بديع*
الذكؽالدقيقة،كيتصؿكؿنيتكءبالمخبأكثرمفعصب،كىكيحتكمغشاءمخاطييمتدعمى

.(ّ)بقيةالفـيسيـفيعمميةتذكؽاألطعمة
بقيأفنشيرإلىآيةعظمىى بعضبدائدصنداهللفياإلنساف، يسمىكىي،ذه ما

بمسافالمزمارالذميقكـبعمؿالإرادممدعاةلمتفكركالتأمؿحيثيمثؿشرطيالمركرفيكيقد
،فأثناءمركرالطعاـ فيأخطرالمناطؽعنداتصاؿفتحةاليكاءالمارعمىالحنجرةمدالبمعـك

ع الفـ مف أثناء الطعاـ يمر كيال الحنجرة فتحة بقفؿ الشرطي ىذا يقكـ البمعكـ إلىمى البمد
.(ْ)الحنجرةفيؤدمإلىالمكت!!!سبحافمفخمؽفسكل

 اآلية الثانية: الشفتاف:
جيازأكعضكفياإلنسافخمؽليدؼكغايةكمقصد،كراعىالخالؽفيخمقوإتقانوكؿ

ـِ َٖمْؼِقيؿٍ  ٭َمَؼْد ]كتحسينو،قاؿتعالى: كلقدزكداهللاإلنسافبشفتيف، {5}التِّني:[ َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

                                                 

الرازؽ،ص(ُ) عبد كريمافكديد د. اشتيكمَٗالتشريحككظائؼاألعضاء، أ.د. كظائؼاألعضاء، كعمـ ،
 بتصرؼكاختصار.َّٓالعبداهلل،ص

لةكالمادةكالزمافاإلبداع:إنشاءالشيءببلابتداعكالاحتذاء،فإذااستعمؿفياهلل:فيكإيجادالشيءبغيرآ(ِ)
 .ِٗكالمكاف.انظر:التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،ص

،ُد.محمدبفسعكدالشكيعر،ـ،كفيأنفسكـأفبلتبصركف،ِِٗ-ِِٕ،صُ(الطبمحراباإليماف،جّ)
 بتصرؼكاختصار.ُٔٔ-ُْٔص

 .ُْْ،صُ(انظر:الطبمحراباإليماف،جْ)
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 كأباف ٍمقىوي، خى بيا عجمؿ تعالى: فقاؿ صنعو، بديد ْ َكْجَعْؾ ٭َمُف ٤َمْقـ٦َْمِ ]ف        [ َو٭مَِسوًكو َو١َمَػَت٦ْمِ *  َأََل

فيالحسفكالجم{1-3 }البؾد: كتعتبرالشفتافغاية ، المياـ إضافة إلى قياميما بالعديد مف اؿ،
 الكظائؼ كالتي منيا:ك 

تخرجمفالشفتيفمثؿحرؼالميـ، النطؽ،حيثإفىناؾحركفان الشفتاففيعممية *تساىـ
.(ُ)الحركؼكحركاتيامفضمةكفتحةككسرةكسككفاعدةفيمخارجمسكالباء،إضافةإلىال

بعمؿالبكابةفبلتسمحبم فيذلؾمففائدةركراليكاءإالعفطريؽاألنؼ،كذ*تقـك لؾلما
بومفاالرتشاؼك .(ِ)االمتصاصكالمجلئلنساف،إضافةإلىماتقـك

.(ّ)درجةالحرارةكالبركدةلؤلطعمة،كالحفاظعمييافيداخؿالفـ*تقكـالشفتافبتحسُّس

مفأغنىمناطؽالجسـبالمستقببلت؛فالشفتافالشفتافعنصرتحسسكاستمتاعلئلنسافدع*تي
.(ْ)الحسّْية

 اآلية الثالثة: األسناف:

كالجماؿي أبافاهللي،ككماؿالقكاـ،الحسفي تجمىفيكؿمظيرمفمظاىراإلنسافكلقد
ٍء َٚمَؾَؼُف ]عفىذافقاؿ: ـَ ٬ُمؾَّ ََشْ إلىاألسناف،كالنظركالتدبر،التأمؿ،ب{5}السجدة:[ ...ا٭مَِّذي َأْٙمَس

أماـآيةناندرؾأن،كتركيبيا،كاتساقيا،كشكميا،كقكاميا،كجماليا،كالمادةالمصنكعمنياكؿجزء
مفآياتاهللفياإلنساف!!!

فجعؿعقابمف،كلقدأبافاهللعفمكانةاألسناففياإلنسافلماليامفأىميةعظيمة
َـّ ٕمِ ... ]اعتدلعمييابإتبلفيا،بالمثؿفقاؿ: ِـّ َوا٭مسِّ .{55}ادائدة:[ ... و٭مسِّ

فكانتىذهاآليةنزلتفيبنيإسرائيؿفإفشرعمفقبمناشرعلنامالـينسخ قاؿ،كا 
.(ٓ)الحسفالبصرم:"ىيعمييـكعمىالناسعامة"

                                                 

 .ُُٔ،َُٔكيدالقرآف،محمدبفشحادةالغكؿ،صبغيةعبادالرحمفلتحقيؽتج(ُ)
 بتصرؼ.ُِٖدليؿالنَّفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،ص(ِ)
 بتصرؼ.ّْٗانظر:عمـكظائؼاألعضاء،ص(ّ)
اإلسبلمية،(ْ) بالجامعة الطب بكمية كظائؼاألعضاء عمـ أستاذ ياسيف، محمد ماجد أ.د. مد كجاىي لقاء

 الجامعةاإلسبلميةغزة.ـبَُِِ/ٗ/ٓ
.ْٔ،صِتفسيرالقرآفالعظيـ،ج(ٓ)
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 النبي اليضـأما عممية في األكلى المحطة بصفتيا األسناف أىمية إلى إشارة كفي
ألنياعظيمة،فقدعينيبجماؿأسنانوكالمحافظةعميياقكيةنظيفةسميمةكماتقكـبومفكظيفة

يقياإلنسافمفكثيرمفالعمؿ فقاؿ:سببلكثيرمفاألمراضكالحفاظعمييا )لكال أف أشؽ ،
.(ُ)ألمرتيـ بالسكاؾ مع كؿ صبلة( -أك عمى الناس –عمى أمتي 

أس عمى المستمرة كالعناية لمحرص أخرل إشارة )كفي    كاف إذا قاـ مف الميؿ نانو:
فاه (ِ)يشكص )(ّ) النبي مف المستمرة العناية فيذه ،األسناف أىمية عمى كاضحة داللة

بالنسبةلئلنساف.
بعضمف ىذه لئلنساف، بالنسبة األسناف ىذه كمكانة ككظيفة أىمية بياف مف      كلمزيد

الكظائؼ التي تقـك بيا األسناف:المياـ ك 
تبراألسنافالحارسعمىالفـ،فبلتسمحلشيءيضراإلنسافبدخكؿالفـ.*تع

مف كاضحة صافية الحركؼ خراج كا  التصكيت، بعممية بالقياـ أيخر أعضاء مد المشاركة *
مخارجيا،لذافإذاسقطسف؟نرلمخارجبعضالحركؼيمتبسعمىالسامد.

األسنافبعمميةتقطيدكطحفالطعاـليسيؿ ىضموكامتصاصو.*تقـك
كمفخبلؿسبلمة األطباء استطاع فمقد لئلنساف، كصحية جمالية األسنافصكرة تمثؿ

فيذاتالكقتأثبتكاأفاألسنافالصناعيةالترقىإلىمكانة،األسنافالحكـعمىصحةاإلنساف
.(ْ)األسنافالطبيعية

بضغطيصؿإلىمايقارببديع صنعكمف  خمسيفكيمكجراـعمىاهللأفاألسنافتقـك
ةالسنتمترالكاحدالمربدبفعؿالعضبلتالماضغةالتييحتكيياالفؾ،فيحيفأفىناؾأربدعشر

لمخفض،ككاحدةلرفدالفؾالسفميإلىأعمى،كستهعضمةتشترؾفيعمميةالمضغ،منياسته
لمحركةاألماميةالفيكؿجانبلمتحريؾالجانبي،كتتضافرأربده الطاحكففيومنيا خمفية،كىذا

ىك السفمي فالفؾ الغذائية، المكاد كطحف ىرش مف ييمىٌكف حتى متحركة كمنطقة ثابتة منطقة
.(ٓ)المتحرؾ،أمااألسناففمنيالمتقطيدكمنيالمتمزيؽكمنيالمجرشكالطحف

                                                 

الجمعة،كتابالجمعة،صحيحالبخارم،(ُ) .(ٕٖٖرقـ)حديث،ُٕٖصبابالسكاؾيـك

يشكص:أميدلؾأسنانوكينقييا،كقيؿ:يستاؾمفسفؿإلىعمك،كأصؿالشكصالغيسؿ.النيايةفيغريب(ِ)
 .ْٓٗالحديثكاألثر،ص

.(ٖٖٖ)حديثرقـنفسالمرجدالسابؽنفسالكتابكالبابكالصفحة،،صحيحالبخارم(ّ)

بتصرؼكاختصار.َٗ-ٖٖ،صُكفيأنفسكـأفبلتبصركف،ج(ْ)

.ُْٓ،صُالطبمحراباإليماف،ج(ٓ)
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 اآلية الرابعة: الغدد المعابية:
يمعفاإلنسافالنظرفيمككناتاإلنسافكأ كمويجدجيزتوكأعضائو،حينما خمؼىذا

كنىخيصمنياىناالغددالمعابيةكالتي(ُ)سرارمايطمؽعميواسـالغدداألسرعجيب،كمفأعجب
ممايؤدمإلىمكتوكفنائو،،لجؼكتيبسفـاإلنسافتليادكرعظيـفيحياةاإلنساف،فمكتكقف

فميذهالغدددكركبيرنجمموفيمايمي:
 كظائؼ التي تقـك بيا الغدد المعابية:المياـ كال

كىضـ اليضـ، عممية في كالمساعدة الطعاـ، كتبميؿ الفـ، بترطيب المعابية الغدد تقكـ
بدكرهيقكـبتحكيؿالنشاالذمبعضاألطعمةكذلؾبإفرازالمعابالذميحتكمعمىإنزيـاألميبلز

فياليكـ،كيفرزىذاستمائةسنتيمترمكعبؿدإلىسكرالمالتكزكتقكـالغددالمعابيةبإفرازمايعا
الفؾاألسفؿكتحت األذنيفكداخؿ أماـ الخديف داخؿ تتكزع الغدد أزكاجمف ثبلثة المعابمف

فرازمكادمخاطيةمساعدةفيطرؼالمساف ،كماتقكـالغددالمعابيةبالمساعدةفيعمميةالنطؽ،كا 
،(ِ)نسافيحتكمعمىعكامؿتساعدفيشفاءالجركحفلعاباإلأعمميةاليضـ،كماكأنوكجد

ىذهبعضمفأسرارىذاالمعابكىناؾالكثير.
 اآلية الخامسة: الجياز اليضمي:

خمؽاهللاإلنسافمفاألرض،كىكيتغذلعمىنباتاتكمخمكقاتاألرض،كسيعكدإلى
.{11}األعراف: ٬َمََم َٕمَدَأ٬ُمْؿ َٖمُعقُدوَن[... ]األرض،قاؿتعالى:

َو ا٭مـَّوُس ]كلقددعانااهلللممأكؿكالمشرببصفتيمامفضركراتالحياة،قاؿتعالى: َيو َأهيُّ

ًٓ ٢َمقًِّبو َّو ِْم إَْرِض َٙمََل {253}البؼرة:[ ... ٬ُمُؾقا ِم كقاؿأيضان: ، ًٓ ]ُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ إَْرَض َذ٭ُمق

ـْ  مما{25}ادؾك:ِرْز٫مِِف َوإ٭َِمقِْف ا٭مـُُّشقُر[  ٪َموْمُشقا ِْم َمـَو٬مِبَِفو َو٬ُمُؾقا ِم اإلنسافاالستفادة كلكييستطيد ،
التركيبقابم إلىمككناتبسيطة يأكؿ ما بتحكيؿ يقـك اهللبجياز زكده فقد فيةيأكؿ لمذكباف

بالكظائؼ كالقياـ الطاقة كتكليد كالخبليا األنسجة بناء في لتستخدـ الجسـ يمتصيا ثـ الماء،
حيكية.ال

                                                 

ىينكعافىيأعضاءخاصةأكىيمجمكعةمفالخبلياأكخبليامنفردةتنتجمكادانمختمفةحيكيةلمحياةك(ُ)
غددقنكية"ذاتقناة"أكتسمىخارجيةاإلفراز،كغددالقناةليايجرمإفرازىافيياكتصبفيالدـمباشرة

ال معجـ انظر: باليرمكنات، يسمى ما تفرز كىي صماء غدد أك داخمية" "غدد المصكر،بكتسمى يكلكجيا
.ََُ،صُ،كفيأنفسكـأفبلتبصركف،ـٗٔ،ٖٔص

ف(ِ) صيأرقاـ اإلنساف، ْٓجسـ المصكرْٔ، البيكلكجيا كمعجـ األعضاء،ٖٕص،، كظائؼ كعمـ ،
بتصرؼ.ُّٓ،َّٓص
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مفالقناة اليضمية: كبلن كالمر:مصطمحيجمد ثـمءالفـ، كالغميظة الدقيقة كاألمعاء كالمعدة، ،
فتحةالشرج.

 المياـ كالكظائؼ التي يقـك بيا الجياز اليضمي:

دُّاإلشارةإليوفيعمميةاليضـىك: كمانكى

ماتفرزهمفلعابيبمؿالطعاـ،ككالغددالمعابيةمفتقطيدكطحفالطعاـ،*ماتقكـبواألسناف
اليضـ، فيعممية كالمسافكيساىـ بو يقـك اليضـكما فيعممية مفمفدكركبيركميـ ،

.تقميبولمطعاـ،كتحريكوكمزجوببعضوالبعض

*ماتقكـبوالعصاراتالتيخصيااهللبحكمةبالغة،منياماىكقمكمحارلوالقدرةعمىإذابة
كتفتيتج كمدلحاجتوالطعاـ الطعاـ مدحجـ كىيتفرزبمقاديرتتبلئـ فبلتككف،زيئاتو،

جيزةكتخؿبعمميا.األكثيرةفتضربوكتفسدالفائدةمنو،كالتككفقميمةفتؤثرعمى

تقكـبواألنزيماتفيعمميةاليضـكتحميؿالمكادالغذائية.الدكرالذم*

عمميةاليضـكعمميةاالمتصاص.*ماتقكـبوالمعدةكاألمعاءالدقيقةفي

*ماتقكـبواألمعاءالغميظةمفإتماـلعمميةاالمتصاصلممكادالغذائيةكمفثـخركجالفضبلت
.(ُ)عفطريؽفتحةالشرج

 كمف بديع خمؽ اهلل في أعضاء الجياز اليضمي:

المعدة لجدار كاقية مخاطية مادة مف لممعدة اهلل زكده ما ؛* ال عمييكي ؤثر حامضيا
المعدم( )الحامض الطعاـ،الييدرككمكريؾ تيضـ أنيا بركتينات،بمعنى مف تحتكيو بما

كالتيضـنفسيا!!!

مةكالمنفحةالتيتحتكمعمىاألنزً،مبلييفغدةسبدإلىست*ماأكدعواهللمفغددمعديةتبمغ
أكتساعدفيىضمو.،تعمؿعمىىضـالطعاـ

،تعمكىامعاءالدقيقةالتيتحتكمعمىمجمكعةمفالشعيرات"الزُّغابات"المعكية*ماتقكـبواأل
ذاتزغ لتزيدمفمساحةالجزءالذم؛بالمجيرااللكتركنيإالرلاباتالتيطبقةمفالخبليا

إلىعشريفضعفان بامتصاصالغذاء المساحة،يقكـ إلىأضعاؼىذه يزداد عدد.ثـ كيبمغ
حكالياباتالمعكيغالز إلىاثنتيعشرة عشرة فيفمميكف، ستمائةيكجد كؿسنتيمترمربد

،كػػػاـالميضػػػةالمتصاصالطعػػػةمعكيػػػػابغزةآالؼػػػكثبلث كفغدةمعقدةػمميكفػػػةكثبلثػػػخمسـك

                                                 

بتصرؼكاختصار.ُِٓ-ُِِ،صُ،كفيأنفسكـفبلتبصركف،جٕٔ،ٔٔمعجـالبيكلكجياالمصكر،ص(ُ)
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التركيبلمعمؿعمىىضـالطعاـ،كمميارخميةجداريةإلفرازكمكرالماء.

اهلل عجيبصند كمف إلى* بعضالمكاد بتحكيؿ تقكـ الغميظة األمعاء في بكتيريا تكجد أنو
.(ُ)يستفيدمنياالجسـأىميافيتاميفؾلفيتامينات

كىناؾالكثيرمفالعجائبكاألسرارفيىذاالجياز!!!فمفالذمأليـىذهالغددالتيتفرز
يالمعدةالتيتفرزالمكادالياضمة!!مفالذمأليـالخبلياالجداريةف؟العصاراتأكاليرمكنات
اليضـ في المساعدة ال؟أك أليـ الذم مف المعدغ!! كصكؿيدد تمند مخاطية مادة لتفرز ة

.؟!!العصاراتلجدارىالكيالتيضميا

 تعالى: ََل ]قاؿ ََ ـْ ُدوكِِف َٕمِؾ ا٭مظَّوٛمُِقَن ِْم  ـَ ِم [ ٍل ُمب٦ِمٍ َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ ٪َمَلُروِن َموَذا َٚمَؾَؼ ا٭مَِّذي

.{22}لؼامن:

 اآلية السادسة: الجياز التنفسي:
،كلقداحتارالعقؿفيإدراؾكنوالتنفس،ئياالتنفسسرحياةاإلنساف،كتكقفويكحيبانتيا

أف يستطيد نفسالكقتال كفي يراه، أف يستطيد كلكفال اإلنساف يحسبو اليكاء كذلؾألف
يستغنيعنو.

افمايحصؿلئلنسافعندتناقصكميةاألكسجيفكخصكصانفيكفيإشارةمفاهلللبي
ُف َُيَْعْؾ ]طبقاتالجكالعميايقكؿتعالى: ـْ ُيِرْد َأْن ُيِضؾَّ ْدَرُه ٭مِْْل٠ِْمََلِم َوَم َِ ْح  ـْ ُيِرِد اهللُ َأْن هَيِدَيُف َي٨ْمَ ٪َمَؿ

ََمِء  ُد ِْم ا٭مسَّ عَّ ََم َيصَّ قًِّؼو َٙمَرً٘مو ٬َمَلكَّ ََ ْدَرُه  . {215}األكعا::[ ...َِ

األكسجيففيالمرتفعاتالعالية، انخفاضنسبة فحكاىا: تظيرحقيقةعممية اآلية فيذه
ميبلن،كماأفسبعةكستيف%فكؽسطحالبحرفييتنعدـنيائيانفيعمكُِففيحيفأنياتبمغ

يؤدمإلىنقصمعدؿمركرال ارتفعناعفسطحاألرضمما يكاءالضغطالجكمينخفضكمما
عبراألسناخالرئكيةإلىالدـ،كؿىذايؤدملصعكبةفيالتنفسكمماصعداإلنسافعاليانإلىأف

.(ِ)يفقداإلنسافكعيوثـيمكت

الحيكيةف عممياتو في الجسـ يستخدمو أكسجيف إلى يحتاج ىذه،اإلنساف عف كينتج
أكس الكربكفيالعممياتثاني كد الرئتيف، طريؽ عف إخراجو مفيتـ يحتكيو بما التنفسي الجياز

                                                 

اإلنساف،ص(ُ) جسـ في صٕٓ-ُْأرقاـ المصكر، البيكلكجيا كمعجـ أٔ، كمد الكريـ،، القرآف لطبفي
بتصرؼكاختصار.ّٗص

.ِِ،ُِانظر:مدالطبفيالقرآفالكريـ،ص(ِ)
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 كالرئتيفكالشعباتكالشعيبياتكاألكياساليكائية)األسناخ(" تقكـبعمؿ"القصبةاليكائيةكالحنجرة
:نجمموفي

 المياـ كالكظائؼ التي يقـك بيا الجياز التنفسي:
ةمففتحة*القياـبعمميةالشييؽكالزفير،حيثيدخؿاليكاءالمحمؿباألكسجيففيعمميةآلي

َـّ،األنؼإلىالحنجرة الرئتيفكذلؾمفخبلؿعمميةآليةبمساعدةالحجابالحاجزإلىكمفث
ؿالدـفياألسناخالرئكيةالمتصمةبالشعيراتالدمكيةباألكسجيف.حمٌييثـلعضبلتالصدرية،كا

كسيدالكربكفالناتج*القياـبعمميةالزفيركىيعمميةمعاكسةلمشييؽحيثيتـفيياخركجثانيأ
.(ُ)مفعمميةاالحتراؽفيالجسـمفالدـإلىالرئتيفعبرفتحةاألنؼ

 كمف بديع صنع اهلل في الجياز التنفسي:
*احتكاءفتحةاألنؼعمىشعيراتتعمؿعمىتنقيةاليكاءالداخؿإلىالرئتيفمفالغباركالمكاد

الغريبة.
ةتعطياليكاءالماردرجةحرارةتناسبحرارةالجسـ،ككذلؾ*كجكدغدةباألنؼتفرزمادةنخامي

إعطاءاليكاءدرجةرطكبةمعينةلتكيؼمدالجسـ.
عادة زالةمافيالدـمفالمكادالضارةكا  *عمميتاالشييؽكالزفيرتعمبلفعمىتطيير،كفمترة،كا 

الدـالمنقىلمقمبليصؿإلىجميدأجزاءالجسـ.
ال عمميتا تتكرر * بمعدؿ كالزفير عشرةشييؽ سبد إلىانيعشرةمثإلى ليمر الدقيقة في مرة
 حكاؿ آالؼالرئتيف عشرة خبلؿ اليكاء مف كعشريفلتر األكياسساعةأربد مساحة ككبر ،

(ِ)اليكائيةالتييتـمفخبللياتبادؿالغازاتلكتـفردىالغطتممعبكرةالسمةفيالرئةالكاحدة
!!مفالذمأليـىذاالجيازعمىالعمؿبيذه؟ؿءكالعجائبالبدأفنتسابعدىذهاألسرار

!!مفالذمعمـالغدةالمكجكدةباألنؼلتفرزالمادةالمخاطية!!!مفأيفيتكفرفي؟الطريقةاآللية
لئلنساف !!سبحافخالؽالخمؽ،سبحافاهلل.؟لترمفاليكاءعشرةآالؼاليـك

 اآلية السابعة: القم :
فيكمضخة(ّ)ةالصنكبريةالشكؿالتيفيالجانباأليسرمفالبدفقمبىكالمضغال

جذرالجسـليتخبلياؿ،كىكمحؿاإليمافالذمييضخإلىكؿخميةمفػؿكالتمػػػيالتكػػػاةالتػػػالحي
هيقينانبخالؽالخمؽ.ديزفيكينكنةاإلنساففي

                                                 

بتصرؼكاختصار.ُٕ،َٕمعجـالبيكلكجياالمصكر،ص(ُ)

بتصرؼكاختصار.ٖٓ-ٕٕ،كأرقاـفيجسـاإلنساف،صٖٗ-ٓٗ،صُكفيأنفسكـأفبلتبصركف،ج(ِ)

 .ُِٔ،صٓ،جٗبفتيميةالحرَّاني،ـمجمكعالفتاكل،تقيالديفأحمد(ّ)
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ثيرةمفكتاباهللمنيا:قاؿتعالىفيشأفكلقدحظيالقمببمساحةكبيرةفيآياتك
 النبي ـْ َٙمْق٭مَِؽ ٪َمو٤ْمُػ ٤َمـُْفْؿ ]: قا ِم ْكَػضُّ َٓ ًَ ٪َمظًّو ٩َمؾِقَظ ا٭مَؼْؾِى  ْؿ َو٭َمْق ٬ُمـْ ًَ ََلُ ـَ اهللِ ٭مِـْ ٍي ِم ٪َمبََِم َرَْحَ

ْؾ ٤َمَٜم  ًَ ٪َمَتَق٬مَّ ْؿ َو١َموِوْرُهْؿ ِْم إَْمِر ٪َمنَِذا ٤َمَزْم ؾ٦ِمَ َوا٠ْمَتْغِػْر ََلُ . {251}آل عؿران:[  اهللِ إِنَّ اهللَ ُُيِىُّ اُٛمَتَق٬مِّ

 المؤمنيف: لنصرة بدر يكـ المبلئكة إنزاؿ شأف في ى ٭َمُؽْؿ ]كقاؿ َّٓ ُٕم٨ْمَ َوَمو َ٘مَعَؾُف اهللُ إِ

ـْ ٤ِمـِْد اهللِ ا٭مَعِزيِز احَلؽِقؿِ  َّٓ ِم َـّ ٫ُمُؾقُٕمُؽْؿ ٕمِِف َوَمو ا٭مـَّٯْمُ إِ
. {215ل عؿران:}آ[ َو٭مَِتْطَؿئِ

القمبفيكلقدكضحالنبي أفصبلحوصبلححقيقية معتبران كصفية لمجسدانصكرة
)... أال إف في الجسد مضغة، إذا صمحت صم  الجسد لمجسدكموحيثيقكؿ:انكفسادهفسادكمو،

ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال كىي القم  .(ُ)(كمو، كا 

خبرعنيااليي،بمايحتكيومفأمكرعمميةةالنبككالكحيدالئؿصدؽمفىذاالحديثدعيي
إالمتخصصكمتبحرفيعمـاألحياء،كذلؾأفالقمببمايقكـبومفعمؿيضخالدـالمحمؿ

أفىذاالغذاءإذا،بالغذاءإلىجميدأعضاءالجسـليصؿإلىكؿخميةمفخبلياه،بمعنىآخر
ىكؿخميةمفخبلياالجسـ،ككذلؾإذاكافمفحبلؿ.كافمفحراـأكبوبعضانمنوضخوإل

 بالدـ تتعمؽ كالتي القمب كعمؿ كظيفة يعتبركلبياف منكطالذم كضخو الحياة، شرياف
:نجمؿبالقمب،لذاس

:المياـ كالكظائؼ التي يقـك بيا القم  كالدـ

ىجميدأعضاءالجسـنقؿإلالدـالمحمؿبالغذاءالممتصفيالمعدةكاألمعاءلييالقمب*يضخ
كخبلياه.

الدـالمحمؿبالفضبلتالمتخمفةعفعمميةالبناءكاليدـكاالحتراؽكالتنفسكطرحيايضخالقمب*
إماعفطريؽالكميةليخرجعمىشكؿبكؿ،أكعفطريؽالجمدبشكؿعرؽ،،خارجالجسـ

أكعفطريؽالرئةبتخميصالدـمفثانيأكسيدالكربكف.

،ثـيضخوإلىخبلياضخوإلىالرئتيفليحمؿباألكسجيفالقمبالدـالغيرمؤكسج،ثـيد*يجم
.الجسـلمقياـبالكظائؼالحيكية

ـلمحاربتياكالقضاءعمييا.ػػػزكالجسػػػتغيػػالتاـالغريبةػاـالمضادةلؤلجسػػػىاألجسػػكمعمػػػػ*يحت

ضبطعمؿالجسـفيشتىالجكانبمفطكؿكقصر،*يحمؿالدـاألنزيماتكاليرمكناتالتيت
األمكرالمتعمقةبيا.كنمك،كذككرةكأنكثة،كتغيراتفسيكلكجيةكغيرذلؾمف

                                                 

 .ْٗسبؽتخريجو،ص(ُ)
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*يعمؿالدـعمىإنتاجمادةالتخثر)التجمط(التيتحدثخارجالجسـلكقؼالنزيؼالذميحدث
دـينزؼإلىمفارقةالحياة.نتيجةلتعرضالجسـإلصاباتكحكادثفمكالىذاالتجمطلظؿال

فيك الجمد *فيحيفيعتبرالدـخطالدفاعالثانيبعد يقـك بإنتاجالسمـك خاصة كعبرخبليا
فرزىاالبكتيرياكالجراثيـ.تالتيالمضادةلمسمكـكالمكادالكيميائية

اصةتمكنيامفخاصةلياالقدرةعمىالتكيؼبييئاتكأشكاؿخبمعمية*يقكـالدـبكاسطةخبليا
.كالقضاءعميياالتياـالجراثيـكالبكتيريا

مف الذميقيالجسـ فيالجسـ المناعة عفجياز بالمسئكلية خاصة كعبرخبليا الدـ *يقكـ
األمراضكيقاكميا.

الدـكعبرخبلياخاصةكمفخبلؿغدة)التيمكس( بعمؿمايسمى)كميةحفظاألمف(ُ)*يقـك
اكتشاؼالعدككالتعرؼعدـمياجمةخبلياالجسـكبتدريبخبلياخاصةعمىفيالجسـ(كذلؾ

تخرج، شيادة عطائيا كا  عمميا أداء عمى الخبليا ىذه اختبار ثـ معو، كالتعامؿ شفرتو عمى
.(ِ)كالسماحليابتدريبغيرىامفالخبلياالمناطبياعمميةحفظاألمففيالجسـ

ستيفإلىمفاأفىذهالمضخةاإللييةعددنبضاتيلدـفيالقمبكاكمفبديدصنداهلل
ينبضاتلترستةنبضةفيالدقيقةتضخخبللياثمانيف مايزيدعمىالقمبمفالدـ،كفياليـك

مميكفستةكخمسيفلترمفالدـ،أمبمعدؿثمانيةآالؼمائةألؼمرة،يضخخبلليامايقارب
.(ّ)جالكفعمىمدلالحياة

شؼالعمماءكجكدأربعةمكلداتلمكيرباءفيالقمب؛كالتيتعطيالقمبالقدرةعمىكلقداكت
النبض،كاليعمؿمنياإالالمكلدالرئيسي،كتعمؿالمكلداتاألخرلكمكصؿلمكيرباء،كفيحالة

كي الثاني، المكلد يعمؿ األكؿ، المكلد كفيقكـتعطؿ لمكيرباء، تكصيؿ بعممية اآلخراف المكلداف
دالثالثبالعمؿ،كالرابدبتكصيؿالكيرباء،كفيحالةػػػػكـالمكلػػػػيقيػػػالثاناألكؿكدػةتعطؿالمكلػػػحال
تكليدعمىؿالرابد،كفيحالةتعطمو،تعمؿعضمةالقمبػػػثيعمػػػالثالانيكػػاألكؿكالثدػػؿالمكلػػتعط

                                                 

(غدةتكجدفيمقدمةالصدر،تحتكمعمىمبلييفمفالخبلياالممفيةالتيفيحالةانشطار،عندالكالدةتككفُ)
دةكبيرة،كتكاصؿعمميةالنماءإلىأفيبمغاإلنسافسفالبمكغ،عندذلؾتنكمشعمىنفسيا،كتمعبىذهالغ

 كعجائبيا، الحياة انظر: كالعدكل، األمراض ضد الجسد عف الدفاع في كبيران بيدس،إميؿدكران خميؿ
 .َْٕ،كعمـكظائؼاألعضاء،صِٗٗص

،مدالطبفيالقرآفالكريـ،ْٔ-ٖٓ،معجـالبيكلكجياالمصدر،صَٕ-ٖٓ(أرقاـفيجسـاإلنساف،صِ)
 بتصرؼكاختصار.ُّٓص

 بتصرؼكاختصار.ٔٔ،أرقاـفيجسـاإلنساف،صِٕٗ،صِلطبمحراباإليماف،ج(اّ)
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.(ُ)الكيرباءذاتيان
 !!!سبحاف اهلل العظيـ

 جيشكيعتبر يمتمؾ فيك الجمد، بعد الثاني الدفاع خط أجيزتومتكامبلنانجرارانالدـ في
التحصينات مف يمتمؾ الجيش ىذا مداداتو، كا  كمنشآتو، كمصانعو، كثكناتو، قيادتو، كمراكز
كاإلمداداتكالتجييزاتمااليمتمكوجيشفيالعالـ،فيكيمتمؾمفالخبراءكالعمماءفيمجاالت

متك عديدة كالبرمائية كالكيميائية فيشتىأنكاعالحركبالجرثكمية اإلنسافيقؼماممة يجعؿ ما
.(ِ)عاجزانعففيـمايحدثفيذاتو

الجيكشمحصفأماـصنداهللحينمكيزدادعجزاإلنساف أفمصندإنتاجىذه يعمـ: ا
صؼكريةدـحمر،بجدارحصيف)مخالعظاـ(ىذاالمصنديصبفيالدـفيالثانيةمميكنيفكن

كخمسةمبلييفصفيحةدمكية،كمائةكعشريفألؼكريةدـبيضاء،كتتراجدكتضعؼىذهالكظيفة
ـَ ا٭مَعْظُؿ ِمـِّل]عندالمسنيف،قاؿتعالى: .(ّ) {5}مريم:[ ... ٫َموَل َربِّ إِنِّ َوَه

فيظؿالتقدـالعمميكا لتكنكلكجيلتظيرحقانإنناأماـآيةبؿآياتتتكشؼيكمانبعديـك
عظمةاهللكقدرتوالمطمقةفيىذاالككف!!!

 اآلية الثامنة: الجياز البكلي:
القػػدرةاإللييػػة،كبػػالنظرإلػػىالػػنَّفستتػػكالىآيػػاتاهللفػػي ـى عظػػ اإلنسػػانية،ليبصػػراإلنسػػافي

امػػػفعمميػػػاتىضػػػـ،تنتيػػػيبامتصػػػاصالعناصػػػرالغذائيػػػة،مػػػالمأكػػػؿكالمشػػػربكمػػػايترتػػػبعميي
خػػػ راجالفضػػػبلتبمػػػاتحتكيػػػومػػػفمػػػكادعادمػػػة،أكزائػػػدةعػػػفالحاجػػػة،اليسػػػتفيدمنيػػػاالجسػػػـ،كا 

فالفضبلتالخمكيةالناتجةعفمختمؼالتفاعبلتفيالجسـ،يخرجقسـمنياعبػرالتػنفس،كبخػار
ماءكثانيأكسيدالكربكفكقسـيخرجبكاسطةالغددالعرقيةفيالجمػد،كقسػـتستأصػموالكيميتػافمػف

كبالنظرإلىآليةخػركجالبػكؿمػفجسػـاإلنسػاف،كاألعضػاءالتػيتسػاىـفػيؿبكؿ.الدـعمىشك
عظمةاهللكرحمتولسيدالككف"اإلنسػاف"،فمػكقػدرأفتختػزفىػذهدلىذهالعممية؛يدرؾاإلنسافم

!!؟المخمفاتفيجسدهماذاسيحدث

لئلنسػػافنػػكردمػػاحػػدثمػػدىػػاركفكلبيػػافقيمػػةكأىميػػةالجيػػازاإلخراجػػيالػػذممنحػػواهلل
يؿ:"أنتأزىدمني..ألنيأزىدفػيضىمفضيؿبفعياض:"ماأزىدؾ!"،أجابوالفيلالرشيدحيثقاؿ

                                                 

 ـبالجامعةاإلسبلميةبغزة.َُِِ/ٗ/ٓلقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيف،(ُ)
 بتصرؼ.ْٔ،ّٔ(أرقاـفيجسـاإلنساف،صِ)
 .ِْ(انظر:مدالطبفيالقرآفالكريـ،صّ)
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الرشػيدبمػاءليشػربسػألوابػػفيىتػػالػدنياكأنػتتزىػدفػياآلخػرة،كالػػدنيافانيػة،كاآلخػرةباقيػة"كحػيفأي
ىػػػذهالشػػػربة،بكػػػـكنػػػت تشػػػترييا؟قػػػاؿ:بنصػػػؼممكػػػي"فممػػػاشػػػربيا،قػػػاؿلػػػو:الٌسػػػماؾ:"لػػػكمينعػػػتى

"لكمنعتخركجيامفبدنؾ،بماذاكنتتشترييا؟قاؿ:بجميدممكي..".

،عممػػانبػػأفىػػاركف(ُ)قػػاؿابػػفالسػػٌماؾ:"إفممكػػانقيمتػػوشػػربةمػػاءجػػديرأالينػػافسفيػػو"
ممكػػوكاتسػػاعوكػػافيخاطػػبالسػػحاب ليػػا:أمطػػرمحيػػثشػػئت،فػػإففػيالسػػماءقػػائبلنالرشػيدلًعظىػػـً

خراجؾراجدلبيتماؿالمسمميف!!!

بػالنظرإلػىىػذهالقصػةنػدرؾسػانمػفالمػاءدخػؿالجسػـكاختػزفبػو،كأتبانلمػاؿاليسػاكم
راحػػةالجسػػـ،كالقيػػاـعمػػىإومػػفبػػـ،كمػػاتقػػكمػػدلقيمػػةكأىميػػةالجيػػازالبػػكليالمتمثػػؿفػػيالكميػػة

كطمأنينتو.،كأمانو،أمنو

المتمثػػؿفػيالكميػػةكمػػايتصػػؿبيػػا،يمكػفأفنجمػػؿمػػايقػػكـبػوالجيػػازاإلخراجػػيالبػػكليك
أعضاء،كالحالبكالمثانةكاإلحميؿ،كغيرذلؾمفاألعضاءمف
 :الجياز اإلخراجيمياـ ككظائؼ أىـ 

 زالةمابومففضبلتسائمةعفطريؽالبكؿ.،كحجمو،تنظيـمككناتالدـ كا 

 دـ.ضبطدرجةحمكضةال 

 .المساىمةفيضبطضغطالدـ 

 المساىمةفيعمميةسبلمةكأمفالجسـ(ِ). 

 مف بديع صنع اهلل في الجياز اإلخراجي:

،كعرضػيامػفعشػرةإلػىاثنتػيعشػرةسػنتيمترارتفاعيػانجػدأففيبالنظرإلىحجـالكميتػ
ـالكميػةقبضػة،فػيحػيفلػـيتجػاكزحجػثبلثػةسػنتيمترات،كسػماكتيامػفخمسػةإلػىسػتةسػنتيمتر

فػػيالمػػرأةخمسػػةكعشػػريفكمائػػةجػػراـفػػيالرجػػؿكخمسػػةكتسػػعيفكمائػػةجػػراـاليػػد،كتػػزفحػػكالي
يعمؿكؿأنبكببكفػاءةتفػكؽكفػاءةالفمتػر،كفييامفاألنابيبالبكليةمفمميكفإلىمميكنيفتقريبان

فالفبلتػػرالمنزليػػةفػػيىػػذاالمنزلػػي،فكيػػؼبنػػالػػكتخيمنػػاأفالكميػػةبيػػامػػفمميػػكفإلػػىمميػػكنيفمػػ
،كلكاجتمعػتلبمغػتمفثبلثيفإلىخمسكخمسيفمميمتركيتراكحطكؿاألنبكبالجسـالصغير،

إلػىخمسػمائةكألػؼسػاعةمػابػيفأربػدكعشػريفأكثرمفستيفكيمكمترانكيمرخبلؿالكميتيفكؿ
خمسػػةلتػػراتالػػدـيقػػاربلتػػرمػػفالػػدـفػػيحػػيفمتكسػػطمػػافػػيجسػػـاإلنسػػافمػػفثمانمائػػةكألػػؼ

                                                 

 .ّٓٔ،ّْٔ،صّسعدمضناكم،ـد،د.(مكسكعةىاركفالرشيُ)
 بتصرؼكاختصار.ُٖٕ،ُٕٕ(بيكلكجيااإلنساف،حميدأحمدالحاج،صِ)
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،لػذانػدرؾالعمػؿالشػاؽ،كبيذاتنقػيالكميػةالػدـسػتانكثبلثػيفمػرةفػياليػكـاتلترستةلىإكنصؼ
يقكـبوجيازصغيرممكؾاهللإياه،يعمؿليؿنياراليكؿكاليمؿكصػيانتوليسػتالذمالمضني

عادةبناءأجيزتومغيبػةعنػؾ،ىػذاالجيػازاليضػاىي وجيػازقػطعمػىكجػواألرضالمػفبيدؾكا 
ىاتػػافالكميتػػافتعمػػبلفعمػػىفمتػػرةالػػدـكتنقيتػػومػػفالمػػكادكحديػػد،كالمػػفنحػػاس،كالمػػفذىػػب،
الدـمفايقاربلتركنصؼمفالبكؿ،ليصفيايستخمصاممالضارةكمقارنةبحجـالدـالكرادإليي

.(ُ)ضبطمستكلالسائؿفيالجسـييلالفضبلتكالمخمفات،
إنوجيازيبعثالدىشة،كيعمؽاإليمافكاليقيفبعظػـخمػًؽربالعػالميف،مػفالػذمممكػؾ

!!؟ىذاالجياز
!!؟بؿمفالذمممكؾاألجيزةعامة

ـْ ]إنومالؾالممؾ: ـْ َٖمَشوُء َوُٖمِعزُّ َم َّ ـْ َٖمَشوُء َوَٖمـِْزُع اٛمُْؾَؽ ِم  ٫ُمِؾ ا٭مؾُفؿَّ َمو٭مَِؽ اٛمُْؾِؽ ُٖمْمِِت اٛمُْؾَؽ َم

ٍء ٫َمِديرٌ  ـْ َٖمَشوُء ٕمَِقِدَك اخَلْٝمُ إِكََّؽ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ .{15}آل عؿران:[ َٖمَشوُء َوُٖمِذلُّ َم

 اآلية التاسعة: حاسة الس مع:
األصكاتطريقةالتفاىـمدالبشر،فييتعبرعفمعنىمانقكؿمفخبلؿمايحدثمف

السمدالتيكىب عبرحاسة الكبلـ نقؿىذا كيتـ اهلللئلنسافكلقدحظيالسمدبمكانةالكبلـ يا
ساميةفيكتاباهلل،كقدـعمىالبصرككفالسمداألداةاألكلىالتيتيكتسببوالمعرفة،لذانجدي

اآلذاففياألذفاليمنىلمجنيف،،لذلؾسمىالنبيالجنيففيبطفأمويسمدقبؿأفيبصر
كتتضحقيمةكفيتركيبالدماغ،منطقةالسمدتتقدـعمىمنطقةالبصر،،كاإلقامةفياليسرل

عمى فيتعذر مرىؼ، بسمد فامتازكا البصر، فقدكا الذيف مف العباقرة، نرل حينما السمد حاسة
اإلنسافأفيبدعكىكفاقدحاسةالسمدخصكصانإذافقدىامنذالكالدة.

فيتسدعشرةمرة،كسبدعشرةمكضعانكلقدكردتلفظتيالسمدكالبصرفيكتاباهلل
،كذلؾألفالمدرؾبالسمدأعـكأشمؿ،كالمدرؾبالبصرأتـكأكمؿ.(ِ)لفظةالسمدقبؿالبصر

ْؿَع َوإَْٕمَصوَر َوإ٪َْمئَِدَة ٫َمؾِقًَل َمو َٖمْشُؽُرونَ ]قاؿتعالى: [ ٫ُمْؾ ُهَق ا٭مَِّذي َأْكَشَل٬ُمْؿ َوَ٘مَعَؾ ٭َمُؽُؿ ا٭مسَّ

. {15}ادؾك:

ْؿَع َوإَْٕمَصوَر ]قاؿتعالى:ك َٓ َٖمْعَؾُؿقَن ١َمْقًئو َوَ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ ا٭مسَّ َفوٖمُِؽْؿ  ـْ ُٕمُطقِن ُأمَّ َواهللُ َأْٚمَرَ٘مُؽْؿ ِم

ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ  .{53}الـحل:[ َوإ٪َْمئَِدَة ٭َمَعؾَّ
                                                 

 بتصرؼكاختصار.ِٕ،كمعجـالبيكلكجياالمصكر،صٗٗ-ِٗ(أرقاـفيجسـاإلنساف،صُ)
 .ّٓ(مدالطبفيالقرآفالكريـ،صِ)
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ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقفِ ]كقاؿأيضان: .{1}اإلكسان: [٪َمَجَعْؾـَوُه ٠َمِؿقًعو َٕمِصًٝما إِكَّو َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

 أيضان: ْؿَع َوا٭مَبٯَمَ َوا٭مُػَماَد ٬ُمؾُّ ُأو٭َمئَِؽ ٬َموَن ٤َمـُْف ]كقاؿ َٓ َٖمْؼُػ َمو ٭َمْقَس ٭َمَؽ ٕمِِف ٤ِمْؾٌؿ إِنَّ ا٭مسَّ َو

 ًٓ .{55}اإلرساء:[ َمْسُئق

في عظيمة أىمية مف لو لما السمد قيمة تتحدثعف اإلنسافكىناؾآياتكثيرة حياة
بوحاسةالسمد .فيإطاركيمكفأفنجمؿماتقـك

:التي تقـك بيا حاسة السمعكظائؼ المياـ كال
 تقتضيواألمكر كالتعامؿمعياكفؽما لمقياـبفيميا استقباؿاألصكاتالتيتصدرمفحكلنا

.(ُ)بصفةأفاألصكاتىيطريقةلمتفاىـمدالبشر
 إضا عظيـ بعمؿ األذف الرأستقكـ في اإلنساف تكازف تختصبحفظ فيي السمد، إلى فة

 ألجؿ(ِ)"المتصؿبالمخيخالمسئكؿعفتكازفالجسـعبرعصبالتكازفكاألعضاءجميعان ،
ْٕمـَو ٤َمَٜم َآَذاِّنِْؿ ِْم ا٭مَؽْفِػ ٠ِمـ٦َِم ٤َمَدًدا]ذلؾكردفيالقرآفالكريـقكلوتعالى:  {22}الؽفف:[ ٪َمََضَ

كاحدفناـأىؿالكيؼ.بمعنىتـتعطيؿح  اسةالسمدكاالتزاففيآفو

 كمف بديع صنع اهلل:
أفاألذفالتيىيكسيمةالسمدمحاطةبشعيراتتمندمركراألجساـالضارةإلىداخؿ
ٍمميكخ"تقكـبتزييتطبمةاألذفالتيتستقبؿ األذف،إضافةإلىماتفرزهمفمادةشمعيةتسمى"الصُّ

الضارة،االىتزازاتالصكتية المرالذميحدمفدخكؿاألجساـ المادةطعميا كمفعجائبىذه
يالتفكركالتدبر،شكؿصيكافاألذفكىذهالتعرجاتالمكجكدةعمييادعإلىداخؿاألذف،كمايست

.(ّ)كالتيتعمؿعمىتجميداألصكاتثـإدخالياإلىداخؿاألذف
ت التي اآليات كمف العظيـ، بعظـ تحتكيونطؽ دىميزما مف مترابطة شبكة مف األذف

لمعبلقات االتصاؿكالتنظيـ كشبكة كسنداف، كمطرقة، كفكىات، كغرؼ، كحفر، كجدر، كممرات،
فيالكقت األذف، دقةكعمؿكنظاـ أمكرتثيرالعجبكالدىشةأماـ األذف، داخؿىذه المكجكدة

 يكجد ألؼذاتو أنكاعثبلثكف كافة لنقؿ أذف فيكؿ سمعية األصكاتبمختمؼاىتزازاتيا،خمية
.(ْ)كشدتيابحساسيةشديدة

                                                 

 .بتصرؼّٓمدالطبفيالقرآفالكريـ،ص(ُ)
 بتصرؼ.ٖٔانظر:معجـالبيكلكجياالمصكر،ص(ِ)
صّ) لئليماف، محراب الطب د.ََِِ-ََِ( الحكاس، مكسكعة ص، البدكم، كنش بتصرؼّٓخميؿ

 كاختصار.
 بتصرؼكاختصار.ُْ،مدالطبفيالقرآفالكريـ،صَُٕ-ُٕٔ(أرقاـفيجسـاإلنساف،صْ)
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البشرية،طريقةاستقباؿاألصكاتالتيالنَّفستأمؿفيكقفةكمفاألمكرالتيتستدعي
صكافاألذفبتجميدىذهاألصكات،ثـيمرىذاالصكتعبرممر تصدرمفحكلناحيثيقـك

ليعشريفإلىثبلثيفمرة،كلكالىذاالتكبيرخاص،ثـيكبرالصكتبداخؿاألذفليصؿإلىحكا
لتبلشتاألصكات،ثـتنتقؿىذهاألمكاجالصكتيةإلىالخبلياالسمعيةفتكلدتيارعصبييحممو

.(ُ)لمتعامؿمعو،فيترجمياسمعانخالعصبالسمعيإلىمركزالسمدفيالمي

ىذابعضيسيرمفأسرارىذاالجيازكماخفيأعظـ!!!

 الميـ كبحمدؾسبحانؾ 

 سبحاف اهلل العظيـ

 اآلية العاشرة: حاسة البصر:
مافياإلنسافمفأسراركعجائب،أذىمتالعمماءككقفكاأمامياعاجزيفأماـعظمةاهلل

كقدرتو،كمفىذهاآلياتالمبيرة،العينافعضكاحاسةالبصر.

يتبعنايةالرحمفتعتبرحاسةالبصرمفأىـحكاساإلنساف،كألىميةىذهالحاسة،حظ
فيالعديدمفاآلياتمنيا:

كفد عميو قدـ حينما القرآف عمييـ قيرئ حينما معو كمف النجاشي شأف في تعالى قاؿ
ـَ احَلؼِّ ...... ]الحبشة: َّو ٤َمَر٪ُمقا ِم ْمِع ِم ـَ ا٭مدَّ كقاؿفيشأفيعقكب،{35}ادائدة:[ َٖمَرى َأ٤ْمُقـَُفْؿ َٖمِػقُض ِم

يكسؼ عمى حزف حيف ـَ احُلْزِن ...... ]: ًْ ٤َمْقـَوُه ِم سحرة،{35}يوسف:[ َوإْمقَضَّ شأف في كقاؿ
كىناؾآياتعديدةتشيرإلى،{225}األعراف:[ ٫َموَل َأ٭مُْؼقا ٪َمَؾَمَّ َأ٭ْمَؼْقا ٠َمَحُروا َأ٤ْم٦ُمَ ا٭مـَّوِس ...]فرعكف:

ىذهالحاسة.

.دقةكاإلتقافكحاسةالبصركماتحتكيومفأعضاء،غايةفياإلحكاـكال

 :فيعينملىـ المياـ كالكظائؼ أ

يحيطباإلنسافمفكائناتكمخمكقات* الخمؽ،رؤيةما عانةاإلنسافعمى،كالتفكرفيىذا كا 
تكاليؼىذهالحياة.

.{12}العـؽبوت:[ ٫ُمْؾ ٠ِمُٝموا ِْم إَْرِض ٪َموْكُظُروا ٬َمقَْػ َٕمَدَأ اخَلْؾَؼ ...]قاؿتعالى:

                                                 

 تصار.بتصرؼكاخٕٖ،ٖٔ(معجـالبيكلكجياالمصكر،صُ)
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ْؿَع َوإَْٕمَصوَر َواهللُ]قاؿتعالى: َٓ َٖمْعَؾُؿقَن ١َمقًْئو َوَ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ ا٭مسَّ َفوٖمُِؽْؿ  ـْ ُٕمُطقِن ُأمَّ  َأْٚمَرَ٘مُؽْؿ ِم

ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ  .{53}الـحل:[ َوإ٪َْمئَِدَة ٭َمَعؾَّ

 كمف بديع صنع اهلل:
اهللكاإلخبلص،إفاإلحكاـكاإلتقاف لتكحيد البصرمدعاة التيتحيطبحاسة لو،كالدقة

الجفكفالمحاطة مفحاجبيفيمنعافالعرؽمفالتسربإلييما،ثـىذه يحيطبيما فالعينافكما
 لمعينيف، الكصكؿ مف الضارة كاألجساـ الغبار تمند بدكرىا كالتي كمف عظيـ القدرة باألىداب

الدمدالذميرطبيماكيغذمقرنياإلليية الجفكفتعمؿبحركةالإرادية،ثـىذا ةالعيف،أفىذه
الدمدمف يحتكيو فيالكقتنفسوما المطيرلمعيف، "الميزكزيـ" يحتكيومفإنزيـ إضافةإلىما

!!؟أمبلح!!!ماذالكتكقؼالدمدأكلككافطعموحمك

فيناؾستعضبلت التيتعمؿبيا!!! اهللتككيفالعيفكالكيفية قدرة ككذلؾمفعظيـ
فيحيفأفىناؾغشاء الدمكعيةيغذمالعيفيدعى"المشيمة"تحرؾالعيف، كبيرمفاألكعية
كتعمؿكؿخميةيبمغعددىابالمبلييف،فيشبكيةالعيفكىناؾأشكاؿعديدةمفالخبلياالبصرية

تنتيي،كلكف أكذاكرتيا الكاميرا، الكفاءة؛ألففيمـ بؿىيدائمة تصكير، بصريةبمثابةكاميرا
كيخرجمفالعيفنصؼمميكفليؼعصبيينقؿالصكرةماالنياية،شبكيةالعيففيمـيتجددإلى

بشكؿممكف،إضافةإلىماتحتكيومفسائؿىبلميجبلتينييمؤلتجكيؼالعيفالداخمي،كمف
بديدصنداهللبؤبؤالعيفكىيفتحةمستديرةكسطالقزحيةكىيالتيتعطيالعيفالمكف،كىذا

عةالداخمةلمعيفكتركيزىا،ففيحالةاشتدادالضكءيضيؽالبؤبؤشألالبؤبؤيعمؿعمىالتحكـبا
ارتخاء نتيجة البؤبؤ يتسد الخافت الضكء حالة كفي القزحية، تقمصعضبلت لعممية نتيجة
عضبلتالقزحية،كينتجعفىاتيفالعمميتيففرؽفيشدةالضكء،كمافيتجميداإلشاعةكتككيف

اإلنس يجعؿ ما كتعديميا نبضاتالصكرة إطبلؽ مف العيناف بو تقكـ ما ثـ هلل، ساجدان يخر اف
َـّ كيؼيعمؿالدماغعصبيةإلىالدماغعندمايثيرىاالضكءالمنبعثمفاألجساـالخارجية،كمفث

إلىترجمةالنبضاتإلنتاجالصكرة،كمايحتكيومركزحاسةاإلبصارفيالعيفمفمائةكثبلثيف
لمضكء الجكانبآياتمفآياتاهللفيخمؽ(ُ)مميكفمستقببلن البشريةتستدعيالنَّفسكؿىذه

إعبلفالكالءالمطمؽلربالبرية!!!

                                                 

صُ) الحكاس، مكسكعة صُٗ-ٕ( اإلنساف، جسـ في كأرقاـ المصكر،ُٖٔ-ُٕٕ، البيكلكجيا كمعجـ ،
 بتصرؼكاختصار.ٖٓ،ْٖص
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 اآلية الحادية عشرة: حاسة الشـ:
ـ،كىػػػكسػػػمةجماليػػػةجمػػػؿاهللبيػػػااألنػػػؼبمػػػايحكيػػػومػػػفأجػػػزاءتمثػػػؿعضػػػكحاسػػػةالشَّػػػ

سافبتككينو،كبطبيعةعممػو،كبتناسػقوكأداءاإلنساف،فيالكقتذاتوفيكآيةمفآياتاهللفياإلن
كظائفو.

 لؤلنؼ فيما يمي: ظائؼالمياـ كالك كيمكف إجماؿ 

ففػي،اشتماـالركائحالطيارةالمنبعثةمفاألجساـكالتعرؼعميياونوالعضكالذميتـمفخبلل*إ
ديػدماىيػةىػذهالكقتالذمالتسػتطيدالحػكاساألخػرلإدراؾماىيػةاألشػياءيسػتطيداألنػؼتح

فعمىسبيؿالمثاؿ:التستطيدالعيفتحديدآثارنارأكغازمحيطبنا،يستطداألنػؼ،األشياء
،أكالمادة.إعطاءحالةمفالحيطةكالحذرليذاالجسـ

.(ُ)مخارجالجكؼكاألصكاتالمشاركةفيعممية*

حينمااشتـرائحةابنوكفيإشارةمفاهللليذهالحاسة،قاؿتعالىعمىلسافيعقكب
َٓ َأْن ُٖمَػـُِّدونِ ]قاؿ:يكسؼ ٍَ ُيق٠ُمَػ ٭َمْق َِ٘مُد ِري َٕ  ا٭مِعُٝم ٫َموَل َإُٔمقُهْؿ إِنِّ 

ًِ . {15}يوسف:[ َوَٛمَّو ٪َمَصَؾ

النبي :فبيفطبيعةىذهالحاسةفيشـماىكطيبأكماىكغيرذلؾقاؿأما
مثؿ صاح  المسؾ ككيًر الحداد: ال تعدميؾى مف صاح  مثؿ الجميس الصال  كالجميس السُّكء ك)

.(ِ)(المسًؾ إما تشتريو أك تجد ريحوي، ككيري الحداد يحرؽ بيتؾ أك ثكبؾى أك تجدي منو ريحان خبيثةن 

رعىبٍفيالحديثإشارةإلىالفارؽبيفأفتشتـرائحةطيبةكرائحةدكفذلؾ،كالشـيككف
المقياـبأمكرالحياةكالعكفعمييا.حاسةالشـالتيمنحنااهللإياى

 كمف بديع صنع اهلل:
يحتكماألنؼعمىخبلياشميةمعقدةالتركيب،متنكعةالتككيفشديدةالحساسيةفيالتقاط
اإلنسافعظـ كيستشعر رائحة، مف منيا ييشـ كما نكية، مف تظير بما األنكاع الركائحكتمييز

فجزيئاتالمكادالمختمفةالمنتشرةباليكاءإيفيةالشـ،حيثالخالؽكبديدصنعوحينماينظرإلىك
الغشاء مف العمكم الجزء اليكاء ىذا كيقابؿ األنؼ، عبر اليكاء مد كتيستىٍنشىؽ تختمط الجكم
المخاطيالمبطفلؤلنؼكالذميحتكمعمىخبلياخاصةبالشـ،فيحدثتفاعؿبيفجزيئاتالمكاد

بيفخبلياالشـالمكجكدةبالغشاءالمخاطيالمبطفلؤلنؼ،كيتبدذلؾالمختمفةالمكجكدةباليكاءك
َـّ،تفاعؿبينيما إرساؿإشاراتعفطريؽاألعصابالخاصةبالشـالمكجكدةبو،كمنياإلىكمفث

                                                 

 بتصرؼ.ّْ(انظر:مكسكعةالحكاس،صُ)
 .(َُُِرقـ)حديث،ِّْصصحيحالبخارم،كتابالبيكع،بابفيالعطاركبيدالمسؾ،(ِ)
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الخاصةبالشـ،كالتيبدكرىاتينبّْوإلىىذهالرائحة،عممانبأفالخبلياالشميةىيخبلياخقشرةالم
"بمعنىأنياتتفاعؿمدالركائح"تكجدبالغشاءالمخاطيالمبطفلؤلنؼبثمثوالعمكم،كتبمغكيماكية

المخاطيحكالي الغشاء مف الجزء ىذا سنتيمترمربعةمساحة يقاربمفخمسة ما بو كيكجد ،
عشريف أخرلإلفرازالمخاطالبلـز الشميةخبليا الخبليا بيفىذه يكجد كما مميكفخميةشمية،

ذابةالجزيئاتالمتطايرةمفالمكادالمختمفة،كتمتدمحاكرعصبيةخاصةبحاسةلتر طيباألنؼكا 
بالم الشميتيف البيصيمتيف إلى الخبليا مفىذه الجمجمةخالشـ األماميمفعظمة الجزء خبلؿ

حكاـ،ف ايةكىدؼإاللمقصدكغدـتكفلتكجمكتعرؼبالعظمة"الًغرباليَّة"كىذهالخبلياتعمؿبدقةكا 
 إثارة في الرائحة كتشترؾ المطمقة، كالحكمة العمـ صاحب الحدده الدكافدلشيية كتحريؾ مطعاـ

الجنسية،كلكييستطيداألنؼالقياـبعمميةالشـ،البدأفتككفالمادةالتيتيشـقابمةلمذكباففي
أىدابال إلى المادة جزيئاتىذه تصؿ أف بد ككذلؾال الزيكت، أك كىذهخبلياالماء الشمية،

ة،كرائحةالعفف،ذكر،أكالمسؾ،أكالزىكر،كالنعناع،أكاألثير،كالركائحالنفاالركائحمنياالكاف
.(ُ)مفحاسةالذكؽعشرةآالؼمرةكتعتبرحاسةالشَّـعنداإلنسافأقكلبػ

موكجعموآيةمفآياتالككف.نوكجمَّسبحافمفخمؽاإلنساففحسَّ

 : الييكؿ العظمي:ةثانية عشر اآلية ال
كالييكؿالعظميكاحد بديعو، اهللمفأسرار أكدعو كما اإلنساف، جسـ تأمؿأماـ بكقفة
منيا،فقدكقؼالعمماءحائريفأماـعظـىذاالبناءالمعجزفيتككينو،كشكمو،كتركيبو،ككيفية

و!!!ئنشك

ـْ ُدوكِفِ ]َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ ٪َمَلُروِن َموَذا َٚم قاؿتعالى: ـَ ِم ،كلمكشؼعف {22}لؼامن:[ ... َؾَؼ ا٭مَِّذي
]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو عظيـقدرتوفيمكاضدعديدةمنيا:قاؿتعالى:عفاهللفاأبعظـالييكؿالعظمي،

ـْ ٢م٦ِمٍ  ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم        ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي ٪َمَخَؾْؼـَو ا٭مَعَؾَؼَي  ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو*  ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ *  اإِلْكَسوَن ِم

ًَم ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمَر ٪َمَتَبوَرَك اهللُ أَ  ـُ اخَلو٭مِِؼ٦َم[ُمْضَغًي ٪َمَخَؾْؼـَو اٛمُْضَغَي ٤ِمظَوًمو ٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعَظوَم حَلْ  ْٙمَس

. {25-20:}اٛمممـقن

 تعالى: قاؿ آخر مكضد ًَم  َواْكُظرْ ... ]كفي [ ... إ٧َِم ا٭مِعَظوِم ٬َمْقَػ ُكـِْشُزَهو ُٗمؿَّ َكْؽُسقَهو حَلْ

يككفالمعنى{ 037}ا٭مبؼرة: بالزامكقراءةبالراء"ننشرىا"كعمىىذا ،ذكرابفكثيرقراءة"ننشزىا"
بعضياعمىبعض. عمىالقراءةاألكلى:انظرإلىالعظاـكيؼنرفعياكنركبي

                                                 

 .بتصرؼِٓ-ّْس،ص(انظر:مكسكعةالحكاُ)
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إ انظر األخرل: القراءة كعمى نحيييا كيؼ العظاـ (ُ)لى يشيراف المعنييف ككبل لىإ،
 تعالى: تنتييبقكلو أفاآلية اهللكقدرتوخصكصان ٍء ٫َمِديٌر[ ... ]عظمة َأ٤ْمَؾُؿ َأنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

.{037}ا٭مبؼرة:

ـْ كقاؿتعالىفيمكضدآخرمدلبلنعمىكماؿقدرتوكعظمتو: َكْجَؿَع  ]َأَُيَْسُى اإِلْكَسوُن َأ٭مَّ

َي َٕمـَوَكُف[ *  ٤ِمَظوَمفُ  ـَ ٤َمَٜم َأْن ُكَسقِّ . {5-5}ا٭مؼقومي:َٕمَٜم ٫َموِدِري

في الدفينة اآلياتعفسرمفاألسرار حيثيشيراهللإلىالنَّفستكشؼىذه البشرية
اهلل بؿبقدرة كانتعميوقبؿالمكت، كما بإعادتيا البالية المطمقةليسفقطبجمدالعظاـ قدرتو

كىذاسر،عمىتسكيةبنافاإلنساف"أطراؼأصابعو"تشكيمةفيأدؽصكرةكافعميياقبؿمكتو
مبينانأفلكؿإنسافبصمةخاصةمتفرد،مفأسرارالقرآفالتيجاءالعمـالحديثليكشؼعنيا

الخمؽ عف شخصيف،بيا بصمتا تتشابو الحككمات،فبليمكفعمىاإلطبلؽأف جعؿ ما كىذا
.(ِ)عمىىكيةالمصكصكاألشخاصمفخبلؿىذهالبصماتتتعرؼ

 العظميمفخبلؿ الييكؿ كعظمة الكظائؼ التي يقـك بيا ىذا المياـ ك كتتكشؼقيمة
كالتي مف أىميا:الجياز

* مف يتككف الذم العظمي الييكؿ يقكـ كمائتي ثمافو )عظمة؛ بيف ما ثمانيةتزف إلى سبعة
عطائوالشكؿكالقكاـكالدعامة.بعمميةشدلجسـ(كيمكغرامات اإلنسافكا 

*تشكؿالعظاـأعضاءالحركةلئلنسافبمساعدةالعضبلت.

*تعدالعظاـالمصندالحصيفالذمبداخموييصندالدـ.

ال كالنخاع كالدماغ اإلنساف جسـ في كاألجيزة األعضاء بحماية العظمي الييكؿ يقكـ شككي*
.كالقمبكالرئتيفكاألحشاء

العظاـبتخزيف*تق بعضالدىكفالتييحتاجياالجسـ.الكالسيكـكـك

العظاـبإنتاجبعضالكريماتالتييستفيدمنياالجسـ .(ّ)*تقـك

                                                 

 .ِِّ،صُ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ)
 بتصرؼ.ُّٗ،ُِٗ(دركةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صِ)
انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صّ) المصكر،صُُٓ-َُٕ( البيكلكجيا اإلنساف،ّٓ-َٓ،معجـ ،بيكلكجيا

 بتصرؼكاختصار.ِْٗ-ِْٕص
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 مف بديع صنع اهلل:
اقتضتحكمةاهللالبالغةأفتككفأجساـالبشرمختمفةفيأشكاليا،مترابطةفيأجزائيا

كالقكة كالحركة، المركنة، يعطييا الترابطبيفأجزاءبما فياالستجابة،كىذا كالسرعة فيالعمؿ،
الجسـالمتمثؿفيالييكؿالعظميبيفالعظاـبعضياببعضبكاسطةالمفاصؿ،كالغضاريؼ،التي
كتأخذ كالتركيب، كالدقة، فيالصند، المفاصؿآية كتعد بيفالفقراتكالمفاصؿ، تعتبركالكسادة

غيرذلؾمفالعظاـفيؽ،كمنيامايربطعظاـاألقداـ،كطعظاـالساأشكاالنعديدة،فمنيامايرب
كمنياالمتحرؾالذمييكسبالجسـالحركة،جسـاإلنساف،كمفالمفاصؿماىكثابتغيرمتحرؾ

المزجة.فياتجاىاتمعينة الزيتية المادة كمفاآلياتالتيتستدعيالتأمؿكالتبصركاالعتبار،
اصؿكمفاصؿالقدـعمىسبيؿالمثاؿكالتيتدلؿعمىقياـالجسـبذاتومفالتيتكجدبيفالمف

فناء،إنياكحدةالكجكدالمتمثؿفيكحدة عداد،كا  نشاء،كصيانة،كدفاع،كا  جميدالجكانببناء،كا 
البشرية.النَّفس،حقانإنناأماـآيةمفآيات(ُ)اإلنساف

 : العضبلت:ةاآلية الثالثة عشر 
،كالعضبلتلحـاليقكـكحده،(ِ)عظاـقكاـالجسـ،فعميياتشتغؿالعضبلتإذاكانتال

كعندمايمكتاإلنسافيتمزؽىذاالمباسكتبقىالعظاـمدةطكيمةحتى،فييأشبوباأللبسةلمعظاـ
تتبلشى،كبرغـأفالعظاـقكاـالجسـإالأنياالتستطيدالحركةببلعضبلت،فمامفعضكأك

اإلنساف،يتحرؾكفؽعضبلتتتحكـفيوجيازإالك كىذهالعضبلتقدتككفإراديةيتحكـفييا
بفعؿكاعو كالقدميفكالمسافكغيرذلؾ)، لمتحكـ،(كعضبلتاليد التخضد تككفالإرادية كقد

المقصكد،مثؿعضمةالقمب.
كقدذكراهلللحـاإلنساف"العضبلت"فيمكاضدعديدةمنيا:

ًَم ......]إشارةلمرحمةمفمراحؿخمؽاإلنساف:*قاؿتعالىفي ،{25}ادممـون:[ ٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعظَوَم حَلْ
حيائيابعدالمكت:"عزير"كقاؿأيضانفيشأف َواْكُظْر ... ]فيإشارةحيةميشاىدةلتركيبالعظاـكا 

. {151}البؼرة:[ ...إََِل الِعَظاِ: َكقَْف ُكـِْشُزَها ُثمَّ َكْؽُسوَها حَلاًْم 

َواَل َيْغَتْب َبْعُضُؽْم َبْعًضا َأُُيِبُّ  ...]*كقاؿفيشأفالذميستغيبأخيوفكأنويأكؿلحموميتان:

. {21}احلجرات:[ ...َأَحُدُكْم َأْن َيْلُكَل حَلَْم َأِخقِه َمقًْتا َفَؽِرْهُتُؿوُه 
                                                 

 بتصرؼكاختصار.ْٗ-ُٗص،ُـ،كفيأنفسكـأفبلتبصركف،ِٖٓ-ِْٕ(بيكلكجيااإلنساف،صُ)
(العضمة:عبارةعفمجمكعةمفالخبلياالعضميةالمككنةمفخيكطمتكازنةفيمحكرالخميةكمجمعةداخؿِ)

ألخرل خمية الخيكطمف كيختمؼعدد اسطكانية، رـز عمىشكؿ اإلنساف،.الخمية فيجسـ أرقاـ انظر:
 .ُُٕص
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اإلنسافنذكر العضبلتفيجسـ كأىمية قيمة مفمعرفة الكظائؼ مياـ ك الأىـ كلمزيد
التي تقـك بيا العضبلت:

*تقكـالعضبلتبدكرميـفيجسـاإلنساففييتعطيالجسـالقدرةعمىالحركةكالتنقؿمف
مكافإلىآخر.

العضبلتبإمدادالجسـبالطاقةالبلزمة. *تقـك
*تعطيالعضبلتالجسـالقكاـالمتناسؽكالييئةالحسنة.

العضبلتبشدالمفا .(ُ)كتنظيـالحركةعظاـصؿكال*تقـك
 كمف بديع صنع اهلل:

البشرية،فكؿزكجالنَّفساألزكاجالمتعاكسةأك"العضبلتالمتضادة"آيةمفآياتاهللفي
إحدلالعضمتيفترتخياألخرل(ِ)مفىذهالعضبلتيقكـبفعميفمتعاكسيف؛ففيحيفتتقمص

الع كمتا تقمصت فمك اهلل صند بديد مف التقمصكىذا كبيذا ليما؛ كشمؿ تشنج لحصؿ ضمتيف
مفحيثالشكؿكالحجـكاالرتخاءتتـالحركةأكاالنتقاؿمفمكافآلخر،ككؿعضمةتتناسب

مد فيوكالقكة تتحكـ الذم كالعضك الساؽ،،المكاف عضمة تختمؼعف الكجو عضمة كبالتالي
اتتسببيااألعصابحيثتنتييتختمؼعفعضمةالقمب،كتنبَّومعظـالعضبلتبكاسطةنبض

 ألياؼالخمية التي تقمصالعصبية التعميماتعمى ىذه فتعمؿ بألياؼعضمية التعميمات تحمؿ
َـّترتخيالعضمةالمقابمةلياكترسؿنبضاتإلىالدماغتخبرهبالحالةالجديدة .(ّ)العضمةكمفث

ف التيترسؿإلىالعضمة يالجيازالعصبيالمركزمكبالنظرإلىاإلشارات"النبضات"
"اإلساتيمككليف" جزيئات عمى تحتكم صغيرة جيكب العصبية الخمية نياية في يكجد ،حيث

عمى تعمؿ أخرل مكاد تحرؾ بدكرىا كالتي المذككرة، المادة الجيب النبضاتيفرز كصؿ كعند
،كىيبدكرىاتعمؿممايؤدمإلىإحداثبعضالتفاعبلتفيالخيكطالعضمية؛نطاؽالعضبلت

العضمية الخيكط انزالؽ في.عمى تفرز التي المحفزة بعضالمكاد فصؿ مف متتابعة كبعممية
كالذميعبرعنوبالحركةأكالتنقؿةػػةالتقمصكاالسترخاءلمعضمػػػدثعمميػػتح،اػػػةكانفصاليػػالعضم

                                                 

 بتصرؼ.ٖٓبيكلكجيااإلنساف،ص(ُ)
(التقمصىكنقصفيطكؿالعضمةكازديادفيقطرىافيقسميااألكسط،كيحصؿىذاالتقمصعندمايصؿِ)

العضمةنبضاتعصبيةتشعرىابالدكرالممقىعميياكمفخصائصىذهالعضبلتالمركنةالتيتمكنيامف
األص إلىطكليا شدتثـالعكدة انظر:كفيأنفسكـأفبلتبصركف،جاالستطالةإذا تكقؼالشد، ،ُميإذا

 .ُُُص
 بتصرؼكاختصار.ٓٓ،ْٓ(معجـالبيكلكجياالمصكر،صّ)
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.(ُ)مفمكافآلخر

المكادكبالكميةكالمقداركالكقتالمناسب،مفبكقفةتدبركتفكركاعتباركيؼتفرزىذه
الجيازالعصبيالمركزمإلىكيفيةالعمؿكاإلدارةكالتخطيطمفالذمعممو،مف الذمأليـىذا

الذمأرشده،إنواهلل!!!

 : الجمد:ةاآلية الرابعة عشر 
رةاهللكعظمتو،كمماأمعناالنظرفيأجيزةاإلنسافكأعضائو،كمماازددناإيمانانكيقينانبقد

خمقواهللفياإلنسافمفالجمد!!!امكمايزيدناإدراكانلعظمةالخالؽ

فيكتاباهللتتحدثمىكلً لمجمدمفأىميةفيتككيفاإلنساففإفىناؾمكاضدعديدة ا
يكـالقيامة: ـَ ٬َمَػُروا ٕمَِآَيوٖمِـَو ٠َمْقَف ]عنو،قاؿتعالىفيشأفالذيفكفركا ََم  إِنَّ ا٭مَِّذي ُكْصؾِقِفْؿ َكوًرا ٬ُمؾَّ

َهو ٭مَِقُذو٫ُمقا ا٭مَعَذاَب إِنَّ اهللَ ٬َموَن ٤َمِزيًزا َٙمؽِقًَم  ٭ْمـَوُهْؿ ُ٘مُؾقًدا ٩َمْٝمَ ًْ ُ٘مُؾقُدُهْؿ َٕمدَّ ،تبيفىذه {55}الـساء:[ َكِضَج
اآليةشدةالعذابالكاقدعمىالكافر،كذلؾمفخبلؿنضجالجمكدالذمىككنايةعفشدةالعذاب

فالنضجىكبمكغالشيءنيايتو،فسرعافماييبدؿاهللالكافرجمدانآخرغيرالذمنضجكذلؾأل
.(ِ)ألفالجدأكثرمناطؽالجسـإحساسان،فيككفالمقصكدمفذلؾدكاـالعذابعمىالكافر

يتخممو فالجمد خفيؼرقيؽ، أنو رغـ مكطفاإلحساسباأللـ ىك الجمد أف كيرلالعمماء
يقةمفعصباإلحساسالمترابطبالمخممايترتبعميوقكةاإلحساسالذميصؿتأثيرهشبكةرق

.(ّ)إلىالجيازالمركزمبأقصىسرعةممكنة

 ـْ ٪َمْقِق ُرُءو٠ِمِفُؿ احَلِؿقؿُ  ...]كفيآيةأخرلقاؿتعالى: ُيْصَفُر ٕمِِف َمو ِْم ُٕمُطقِّنِْؿ *  ُيَصىُّ ِم

كدىذهاآليةمرةأخرلمدلحساسيةالجمكدبالنسبةلئلنسافالكافر،كتؤ {12-21}احلج:[ َواجُلُؾقدُ 
فيبيفاهللأفالكافر القيامةيصبمففكؽرؤكسيـيففييتحظىبقسطكبيرمفالعذاب، يكـ

النحاسالمذاب ىك بفجبير: قاؿسعيد الحرارة"، فيغاية الذمىك الحار "الماء أم: الحميـ
أميذيبأمعا)يصيربو(أميذاببوأمب فيبطكنيـكالجمكد" ىـكماءىـكأحشاءالحميـ"ما

.(ْ)يذيبجمكدىـفيؤثرفيالظاىركالباطف

                                                 

 .ُُِ(انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صُ)
 بتصرؼ.ِّْ،صّ،ـلمقرآف(التفسيرالكسيطِ)
 .ُْْفيأنفسكـأفبلتبصركف،صك(ّ)
 .ّّٗٓ،صٕساسفيالتفسير،ـ(األْ)
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فيذهاآلياتتبيفحقيقةعمميةفحكاىاأفالجمديحتكمعمىخبلياحسيةتنقؿاإلحساس
حسيةألجؿذلؾمفالجمدإلىالمخ،كىذاالجمدىكأكثراألجزاءفيالجسـاحتكاءنعمىالخبلياال

اءالنصالقرآفمبينانأفىذهالجمكدكممانضجتبدؿاهللػػػذاجػػل،يتحسػػػاءالتػػػفيكأكثراألعض
الكافريفغيرىاليذكقكاالعذاب.

التي يقـك المياـ كالكظائؼ كتتكشؼ عظمة اهلل كقدرتو في خمؽ ىذا الجمد حينما تتبيف 
 بيا الجمد كالتي منيا:

الج ىذا أف * حيثيقكؿ: اهللفيكتابو أبانيا القيامة يـك عظيمة بميمة يقكـ َٙمتَّك إَِذا َمو ]مد

َ ١َمِفْدُٖمْؿ ٤َمَؾْقـَو *  َ٘موُءوَهو ١َمِفَد ٤َمَؾْقِفْؿ ٠َمْؿُعُفْؿ َوَإْٔمَصوُرُهْؿ َوُ٘مُؾقُدُهْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ  ُؾقدِِهْؿ َِل َو٫َمو٭ُمقا جِلُ

ٍة َوإ٭ِمَْقِف ُٖمْرَ٘مُعقنَ ٫َمو٭ُمقا َأْكَطَؼـَو اهللُ ا٭مَّ  َل َمرَّ ٍء َوُهَق َٚمَؾَؼُؽْؿ َأوَّ ؾت:[ ِذي َأْكَطَؼ ٬ُمؾَّ ََشْ  .{12-12}فصِّ

،كأرادكااإلنكار،أكأنكركاالنَّارفيتفسيرىذهاآليات:حتىإذاكردكاعمىالسَّعدمقاؿ
بعدخص عمكـ كجمكدىـ" كأبصارىـ عمييـسمعيـ مفالمعاصي"شيد عممكه كانكاما كص"بما

كذاككذا،يكـكذاككذا، يعممكف"أميشيدكؿعضكمفأعضائيـ،فكؿعضكيقكؿأنافعمتي
كخصىذهاألعضاءالثبلثة؛ألفأكثرالذنكبإنمايقدبياأكبسببيا،فإذاشيدتعمييـعاتبكىا

كنحفندافدعنكف؟"كقالكالجمكدىـ"ىذادليؿعمىأفالشيادةتقدمفكؿعضك"لـشيدتـعمينا"
"قالكاأنطقنااهللالذمأنطؽكؿشيء"فميسفيإمكاننا،االمتناععفالشيادة،حيفأنطقناالذمال
خمؽأيضان كأجسامكـ، بذكاتكـ، خمقكـ فكما أكؿمرة" خمقكـ "كىك عمىمشيئتو يستعصيشيء

ليوترجعكف"فياآلخرةفيجزيكـبماع .(ُ)ممتـصفاتكـ،كمفذلؾاإلنطاؽ"كا 
 كمف اآليات التي اكتشفيا العمماء:

*أنويكجدفيكؿعضكفيجسـاإلنسافخبلياذاكرة،تستطيدتخزيفالمعمكمات،كخبلياالجمد
،كتخرجىذهككفأفأكبرمساحةلمجسـىيمساحةالجمدطكؿذاكرةفيجسـاإلنساف،أفييا

يشيركيؤكدعمىذ،كىىبقيةاألعضاءكعمعميولتشيدالجمدمفالمعمكماتيكـالقيامة ما ا
.(ِ)ماأكدهالقرآفالكريـقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،ىذاخمؽاهلل!!

تميفالقمكبقاؿتعالى: تميفلذكراهللكما ةأخرللمجمدكىيأنيا يصى أبافاهللعفًخصّْ *ثـ
ْدَرُه ٭مِْْل٠ِْمََلِم ٪َمُفَق ] َِ َح اهللُ  ـْ َْشَ ََلٍل َأ٪َمَؿ ََ ـْ ذ٬ِْمِر اهللِ ُأو٭مَئَِؽ ِْم  ْؿ ِم ِف ٪َمَقْيٌؾ ٭مِْؾَؼو٠ِمَقِي ٫ُمُؾقُِبُ ـْ َرٕمِّ ٤َمَٜم ُكقٍر ِم

ْؿ ٗمُ *  ُمب٦ِمٍ  ُ ـَ ََيَْشْقَن َرِبَّ و َمَثوِنَ َٖمْؼَشِعرُّ ِمـُْف ُ٘مُؾقُد ا٭مَِّذي  ٬مَِتوًٕمو ُمَتَشوِِبً
ٌِ ـَ احَلِدي َل َأْٙمَس  ْؿ ؿَّ َٖمؾ٦ُِم ُ٘مُؾقُدهُ اهللُ َكزَّ

                                                 

 .ٖٗٔ،ٖٖٔ(تفسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صُ)
 غزة.–ـ،الجامعةاإلسبلميةَُِِ/ٗ/ِٔ-َّ:ُلقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيف،الساعة(ِ)
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ـْ َهودٍ      ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ ٪َمََم ٭مَُف ِم ـْ َيَشوُء َوَم ْؿ إ٧َِم ِذ٬ْمِر اهللِ َذ٭مَِؽ ُهَدى اهللِ هَيِْدي ٕمِِف َم مر[ َو٫ُمُؾقُِبُ .{15-11:}الزُّ

كمفىكأعمى،فياآليةإشارةإلىمفشرحاهللصدرهلئلسبلـفيكعمىنكرمفربو
فيحيفأفاهللأنزؿكتابانبميغانفصيحانيصدؽ،ضبلؿمبيفالقمباليرلالحؽكاليدلفيكفي

بدكفتعارضكالتضا بعضان، كيشبوبعضو فيومفالمكاعظكالعبر،دبعضوبعضان، كتناقض،
فإذاسمدبوالمؤمنكفتعترييـخشيةكقشعريرةلجمكدىـعندتبلكتومفخكفيـمفاهلل،ثـتميف

يخذلوفيذاالقرآفىذاصفتو،ييدمبومفشاءمفخمقو،كمفجمكدىـفتطمئفكتسكفقمكبيـ،
.(ُ)يجعؿقمبوقاسية

.(ِ)كىذاماأثبتوالعمـالحديثبأفخبلياالجمدتستجيبلممكجاتالصكتية
 الكظائؼ األخرل لمجمد:المياـ ك كمف 

*يعتبرالجمدبمثابةخطالدفاعاألكؿعفالجسـمفاألعداء.
بم الجمد يقكـ مستقبؿ* بمثابة بالمخ مفعصباإلحساسالمترابط دقيقة شبكة مف يحتكيو ا

لئلحساسعنداالتصاؿبيفاألشياء،فيرسؿنبضاتإلىالدماغلمتعامؿمدالحدث.
الجمدبعمميةحمايةألنسجةالجسـمفالجفاؼكحفظيامفالتمؼ. *يقـك

لؤلنسجة.ةكاقيةق*يمندالجمدمففقدافالسكائؿفيكيمثؿطب
عمىاإلطبلؽ فمفنجد خاص، لكفكقكاـ فمكؿو جميبلن، حسنان قكامان الجسـ ثنيفا*يمنحالجمد

نسخةكاحدةفيلكنيماكقكاميما.
الجمدبإنتاجبعضالفيتامينات ،كالذميحافظشعةفكؽالبنفسجيةبفعؿاألمثؿفيتاميف"د"*يقـك

.عمىقكةالعظاـكسبلمتيا
الجمد فمكالىذه*يقـك مفالتشقؽ، كيمنعو كينعمو فيطريو عمىالجمد فرازىا كا  بتخزيفالدىكف،

المادةلفنياإلنساف.
.؛مفخبلؿالغددالعرقية*يقكـالجمدبمثابةجيازتكييؼصيفانكشتاءن

 بتخميصالجسـمفبعضالمكادالضارةالتيتخرجعمىشكؿعرؽ.الجمد*يقـك
الجمدبعممية .(ّ)الممسكالتحسسكالضغط*يقـك

                                                 

 بتصرؼ.ٕٕ،ٕٔ،صّمحمدعميالصابكني،ـالشيخ(صفكةالتفاسير،ُ)
 غزة.–ـ،الجامعةاإلسبلميةَُِّ/ٓ/ِٓلقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيف(ِ)
صّ) اإلنساف، بيكلكجيا صُٓٗ( الحكاس، مكسكعة صَٔ-ٓٓ، المصكر، البيكلكجيا كمعجـ ،ِٖ ،ّٖ

 بتصرؼكاختصار.
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 كمف بديع صنع اهلل:

إلىأكثرمفأربعيفأفالجمدبمنزلةالتربةالخصبة،إذيغطيوالشعر،فيكيحتكممف
فيحيفككؿشعرةلياعضبلتتثبتيا،كشعيراتدمكيةتغذييا،شعرةلكؿسنتيمترمربد،ثمانمائة

.(ُ)قدمانمربعانمانيةعشرثتبمغمساحةسطحالجمدفياإلنسافالعادمحكاؿ

قٌية،حيث كماأفالجمديعتبرجيازتكييؼمفطرازفريدميعجزبمايحكيومفغيددعىرى
ىذهالغددبتخميصالجسـمفخمسةإلىخمسةعشريكجدمف مميكفمكيؼ"غددعرقية"كتقـك

حتكمعمىبعضالمكادحرارتوالزائدةبكاسطةعمميةالتبخر،حيثتفرزىذهالغددماء"عرؽ"ي
كالتي الجسـ مفحرارة فيأخذىا لكييتبخر، العرؽيحتاجإلىدرجةحرارة كىذا لمجسـ، الضارة

تعمؿعمىتمطيؼدرجةحرارةالجسـ ،كتتكزعىذهالغددعمىأماكفعديدةمفجسـ(ِ)بدكرىا
عضمي،كىذامايتطمبأفىذهالغددتنشطصيفانكعندالقياـبمجيكدكمف حكمة اهلل اإلنساف،

تمطيؼلدرجةحرارةالجسـ.

. {252}البؼرة:[ ... َأَأْكُتْؿ َأ٤ْمَؾُؿ َأِم اهللُ... ]سبحافاهلل

 : الغدد الصماء:ةاآلية الخامسة عشر 
الجسـالبشرمفيوأعمؽاألسرار،كأغرباألعماؿ،فيوقدرةرىيبة،كحكمةبالغة؛ترعاىا

التيتفرزفيالدـمباشرةمف(ّ)انية،كمفىذهاألسرار،اليرمكناتكتكجيياكتحيطياالعنايةالرب
مَّاء،دكفالحاجةإلىقناةكتسمى"ريسؿ"كىيصمةالكصؿبيفمختمؼاألعضاء، قبؿالغددالصَّ

كىذهالغدديكمؿبعضيا"،كتؤثرعمىكافةخبلياالجسـكتساىـفيتأديةكظائفيا"كظائؼالخبليا
بيدؼال يؤثربعضان فيحيفأفمفاليرمكناتما نشاطو، الجسـكانسجاـ محافظةعمىكحدة

الجسـ،نجدأفىناؾىرمكناتتؤثرعمىأجزاءخاصةمفالجسـ،كىناؾجزء عمىكؿخبليا
.(ْ)خاصمفالدماغىكالضابطالرئيسيفيعممياتإنتاجاليرمكنات

                                                 

 .بتصرؼّْْ(كفيأنفسكـأفبلتبصركف،صُ)
 بتصرؼ.َِّ،صِ،كالطبمحراباإليماف،جَْ(مدالطبفيالقرآفالكريـ،صِ)
عفّ) عبارة تأثيران( فيو كتؤثر الجسـ بقية إلى مفغدة إلىأخرلأك مفغدة الدـ عبر تنتقؿ كيماكية مكاد

شديدان...كىذهالمكادتكزفبالناناجراـ"كاحدعمىبميكفمفالجراـ"كالميكركجراـ"كاحدعمىمميكفمفالجراـ"
اتتأثيرخطيرجدان،فإفأقؿخمؿفيأمفييكميةضئيمةجدانجدانكلكنيابرغـضالتياكحقارةكزنيافييذ

مقيكالعقميأكالقصكرالجسميكالجنسيك ي،انظر:مدالطبفيالنَّفسمنياقديسببالمكتأكالتشكهالخى
 .ْٗالقرآفالكريـ،ص

 بتصرؼ.ُّٗ(أرقاـفيجسـاإلنساف،صْ)
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م اء فيذ  :كظائؼ كعمؿ اليرمكناتالمياـ كاله أىـ كلبياف أىمية كمكانة كعمؿ الغدد الص 

حداثتكازففيكظائفو. *العمؿعمىتنسيؽكظائؼالجسـكالتحكـفيوكا 

*العمؿعمىبناءالخبلياكاألنسجةفيالجسـ.

*العمؿعمىنمكالجسـ.

*تقكيةجيازالمناعةفيجسـاإلنساف.

*تنشيطكتقكيةالعمؿالذىنيعنداإلنساف.
عمىحمايةالجسـمفاألمراضكاألعداءكاألكبئة.*العمؿ

*العمؿعمىحفظالنكعاإلنسانيمفخبلؿعمميةالتكاثر.
*العمؿعمىالحفاظعمىالنسبةالطبيعيةفيمككناتاألعضاءكالخبليافيجسـاإلنساف.

*العمؿعمىتخزيفبعضالمكادالغذائيةكاالستفادةمنياكقتالحاجة.
عمىتككيفبعضالكريماتلمجسـ.*العمؿ

*العمؿعمىاالستجابةلتغيراتبيئةالجسـمفجفاؼ،جكع،كعطش.
كاليضـكالتنفسكتقميص،*القياـبعمميةاليندسةكالتصميـكالدىانات،كالحميبكالكالدةكالتغذية

كالسعادة،كحفظالضغطكالذككرةكاألنكثة،العضبلت،كضخالدـكثبكتدرجةالحرارةلمجسـ
.(ُ)كاالكتئابكالفرحكالسركركالحزفكالضحؾكالبكاء...

 كمف بديع صنع اهلل:
كيمك نصؼ مف أقؿ تزف مجتمعة الغدد ىذه أف إال اليرمكنات ىذه تأثير عظـ برغـ

(ِ)غراـ أف عممان غدد، تزف مميغراـمجاكراتالدرؽ كالغدمائة الغراـ، مف مفعشرة ةأمجزء
مم كالمبيضالنخامية غرامات، كالكظرسبعة تزفنصؼغراـ، الغدد كالدرؽعشرةكة غرامات،

.(ّ)،كىكأكبرغدةفيجسـاإلنسافغراـخمسمائةكألؼغرامان،كالكبدعشريف
أأنتـ إال اهلل،البشريةكماخفيأعظـكاليعمموالنَّفسىذهبعضمفالسرالمكنكففي

 أعمـ أـ اهلل!!!

                                                 

،كأرقاـفيجسـاإلنساف،ُٖٖ-ُٖٕ،صِ،كالطبمحراباإليماف،جُّٗ-ِٕٗيكلكجيااإلنساف،صب(ُ)
 بتصرؼكاختصار.َُِ-ُّٗص

 .ِٖٗ(بيكلكجيااإلنساف،صِ)
 .ُٖٕ،صِ(الطبمحراباإليماف،جّ)
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 : الكبد:ةعشر اآلية السادسة 
مفالنبي كفيإشارة اإلنساف، فيجسـ أكبرغدة بصفتو لبيافسنتحدثعفالكبد

 فأطمؽعميو الدـ، مف كبيرة يحتكمعمىكمية ككنو الكبد بابالمجازحقيقة مف الدـ لفظ
 النبي أف عمر، بف اهلل عبد فعف الحقيقة، )ال        أيحمت لكـ ميتتاف كدماف، فنما قاؿ:
.(ُ)(الميتتاف فالحكت كالجراد، كأما الدماف فالكبد كالطحاؿ

ىذا بيا يقكـ التي كالكظائؼ المياـ نتعرؼعمى أف البد العضك، ىذا حقيقة كلمعرفة
تالكظائؼنذكربعضانمنيا!!!ئاالعضككالتيتبمغم

 أىـ الكظائؼ كالمياـ التي يقـك بيا الكبد:
نسافاليسعوإالأفيخرساجدانلخالؽالخمؽ،حيثيعتبرعمؿككظائؼالكبد؛تجعؿاإل

كيمككنصؼالكيمكجراـ.أكبرغدةفيجسـاإلنساف،فيزفمايقارب
كى أكبػػ* مسػػػك فػػػر جسػػتكدع اإلنسػػػػي لتخزيػػػـ الدسػػػػاف كالسكريػػػف كالبركتينات،ػػػػـ، ات،

كالفيتامينات.
ينية".نالحمراء"فيالحياةالج*فيكمصندإنتاجكرياتالدـ

*فيكمصندإلنتاجبعضالخمائركالعصاراتالتيتعمؿعمىىضـالطعاـ.
*يزكدالجسـبالمكادالمضادةلمجراثيـ.

*يمعبالكبددكرانىامانفيإنتاجالكريماتالتييحتاجياالجسـبمايكفرهمفالمكادالفعالةلوفي
الطحاؿكالنخاعالعظميبإنتاجيا.إنتاجالكريماتالتييقكـ

 *يعدجيازفمترةكتنقيةلمدـ،حيثيردهمئاتاأللتارمفالدـفيقكـبتخميصالشكائبكالسمـك
مفالجسـ.

بالدـ .(ِ)*يحافظعمىمعدؿثابتلمشحـك
 مف بديع صنع اهلل:

كتكمف،زكنةفيومايحتاجوالجسـكقتالحاجةمفالمكادالسكريةكغيرىامفالمكادالمخ
آليةعمؿالكبدفيتخزيفالسكر،فيأنويجففوبطريقتوالخاصةكيخزنوعمىشكؿغميككجيف،

الشكؿالمبلئـلمطاقةكالحرؽ.سكرالجمكككزكحيفيحتاجوالجسـيحكلوإلى
                                                 

جُ) سننو، في ماجو ابف ركاه صِ( ،َُُِ رقـ حديث الجامد(ُّّْ)، صحيح في األلباني كصححو ،
 .َُِ،صُالصغيركزيادتو،ـ

كأرقاـفيجسـ،ِٕٖ،ِٖٔ،ص،كعمـالنسيجالجزءالنظرمُٕٕ-ُُٕ،صِ(الطبمحراباإليماف،جِ)
 بتصرؼكاختصار.ِٓ-ْٖاإلنساف،ص
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مفالدـفيمائتافكألؼسنتيمترمكعبيمرفييامميارخمية،ثبلثمائةالكبدكتكجدفي
كمايقكـالكبدبإتبلؼخبلياالدـالحمراءالمسنة،كمايساىـفيإنتاجمادةالتخثرقةالكاحدة،الدقي

الكبدعنصرالحديدالذميدخؿفيصناعةالدـ،كماأنويفرزفخارجاألكعيةالدمكية،كمايخز
.(ُ)،كخصكصانالمكادالدىنيةالعصارةالصفراكيةالتيتعمؿعمىىضـالطعاـكامتصاصو

 اآلية السابعة عشرة: الطحاؿ )مقبرة الجسـ(:
كأداءدعن المتكامؿفيأجيزتوكأعضائو، الجسـ نستحضركحدة الحديثعفالطحاؿ،

عمموككظائفو،كالذميتكشؼمفخبلؿمايقكـبوالطحاؿمفعمؿمتكامؿلمجسـ،فيالكقت
يقربغراـ،كحجموقدرقبضةسبعيفكمائةذاتويبمغكزنوحكالي خمسةعشراليد،كطكلوما

.سنتيمتر
 أىـ المياـ كالكظائؼ التي يقـك بيا الطحاؿ:

*يساىـفيصناعةكرياتالدـالحمراءعندالجنيفأثناءفترةالحمؿ،كيتكقؼعفىذهالميمة
بعدالكالدةليتكلىنخاعالعظاـىذهالميمة،كيبقىالطحاؿكعضكاحتياطيعندعجزنخاع

العظاـ.
*يعتبرمخزنانلمدـعندالحاجة.

بالتياـالجراثيـكالشكائبالمكجكدةفيالدـ. *يحتكمعمىخبليابالعةتقـك
التالفةكيحطميا، الحمراء الدمكية بقبرالخبليا حيثيقكـ لمجسـ المقبرة *يعمؿالطحاؿبمثابة

الكبدفيصندالصفر ليستعمميا الناتجعفكيعمؿعمىاالستفادةمفمككناتيا الحديد اء،أما
التكسيركالتحطيـفيستخدـفيصندمادةالييمكغمكبيف.

 :كمف بديع صنع اهلل
يحاطىذهالطحاؿبكبسكلةمرنةتحفظوكتحميو،تتناسبكمكانةكطبيعةعممو،كيمتدفي

،كيحتكمالطحاؿعمىأكعيةصالطحاؿحكاجزمتنكعةتقسـالطحاؿإلىعددكبيرمفالفصك
إلىدم بيا يدفد ـٌ ث كمف المضادة، األجساـ تككف الطحاؿ داخؿ كفي كأعصاب، كليمفاكية كية

الد الجسـ خارجفاعأجيزة داخؿالدـكطردىا الغريبة األجساـ خاصةالصطياد ية،كىناؾخبليا
.(ِ)الجسـ

                                                 

 باختصار.ِٓ-َٓ(انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صُ)
،كمكسكعةٖٗجسـاإلنساف:دراسةخاصةفيالتشريحككظائؼاألعضاء،أحمدمحمدمحمددرباس،ص(ِ)

 بتصرؼكاختصار.َُٓ،َُْبيب،صجسـاإلنساف،زينبمنصكرح
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ـْ ُدوكِِف َٕمِؾ ا٭مظَّوٛمُِ ] ـَ ِم ََلٍل ُمب٦ِمٍ َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ ٪َمَلُروِن َموَذا َٚمَؾَؼ ا٭مَِّذي ََ . {22}لؼامن:[ قَن ِْم 

مف بعضان عرفنا ما منيا بأفىناؾآياتعديدة عممان اآلياتالتيذكرت، سييكتفىىبيذه
الكثيرالكثيرالتينجيؿسرهكحكمتوفيىذه البشريةالتيتعتبرآيةمفالنَّفسأسرارىا،كمنيا

آياتاهللفيىذاالككف.

 البشرية: الن فسرة اإلليية في خمؽ القد المطم  الثالث: آثار
تدلؿعمىعظمةاهللكقدرتو،ككمماكتنطؽبمسافالحؽ،خمؽاإلنسافآيةمفآياتاهلل

 أسرار النَّفستكشفت كعظمتو، اهلل بقدرة اإلنساف معرفة ازدادت كمما فياإلنسانية شيء فكؿ
ـِ َٖمْؼِقيؿٍ ]تعالى:قاؿاإلنسافآيةتشيدبعظمةاهللكقدرتوكسعةعممو، [ ٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

ـْ ٢م٦ِمٍ ] كقاؿأيضان:، {5}التِّني: ٍء َٚمَؾَؼُف َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم ـَ ٬ُمؾَّ ََشْ  .{5}السجدة:[ ا٭مَِّذي َأْٙمَس

 اإلنساف مخمكؽ ينطؽ كؿ جزء فيو بالكحدانية:
بالنظرإلىالعيف،ككيفيةاإلبصار،،خمقو،كأتقنوإالكأحسفاهللاإلنسافمامفشيءفي

كالغدد كاألسناف، كالمساف، الشـ، ككيفية كاألنؼ، عممو، ككيفية كالقمب، السمد، ككيفية كالسمد،
المعابية،كتقطيدالطعاـ،كتقميبو،كتبميموبالمعاب،كتحميمولبعضأنكاعاألغذية،ثـطريقةسيرهفي

كيفيةإفرازالعصاراتعميو،ككيفيةىضمو،كامتصاصو،كخركجالفضبلت،المرمء،ثـالمعدة،ك
ككيفيةعمؿالكبد،كالطحاؿ،كالبنكرياس،كالغددبجميدأنكاعيا،ككيفيةعممياكمدلتأثيرإفرازىا،
التنفسككيفيتيا،كعمميةاحتراؽ كالشعيراتالدمكية،كعممية كسريافالدـفيالشراييف،كاألكردة،

إالمكا كبالنظر منيا، الطاقة كتكليد الخمية، في الغذائية اهللفياإلنساف؟د خمقو ما !!لىأعظـ
بمثابةمركزالقيادةلمجسـكمو.ييعدالذمأالكىكالعقؿ

فيأجيزتوكأعضائو،كؿعضكلوعمؿخاصمككؿىذاالخالؽخمؽاإلنسافمتكامبلن
ا مف متحرران لآلخر يديف كالكؿ فبلإليو، آخر، عف يستغنيعضك ال حيف في )األنا(، لذاتية

الجيازالدكرميقكؿلمجيازالتنفسيدعنيكشأني،كالالجيازاليضمييقكؿلمجيازاإلخراجي
آيةمفآياتاهللتنطؽبكحدةاإلنساف، دعنيأتحررمفأسرؾ،فالكؿيعمؿألجؿالكؿ،كىذه

الاهلل!!!إبليااإلنسافتقكؿ:الإلوكمفثـبكحدةالخالؽ،ككأفكؿخميةمفخ

 المن  الربانية تقتضي اإلخبلص كالعبكدية:
أفيكقؼأمامياكقفةخمكصهلل،ستدعيعمىاإلنسافالتعدكالتحصى،مماتمنحاهلل

تأسركؿعضكمفأعضائو،لتسكففيكؿخميةمفخبلياهفبلتنطؽإالبذكراهلل،كالتحيا
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ـعطائو،كالتزىكإالبنكره،كالتسعىإالإلىاألنسبجكارهلتشدككتسعدبمحبتو،إالعمىبمس
كتخشىغضبو!!

يستدعي مماالتعرؼعمىحقيقتياإفمنحاهللالتقدربثمفقدممكؾاهللإياىا،كىذا ،
.ترتبعمىمعرفتيامعرفةاهللالمنعـالمتفضؿي

،عظمياعمىالعبادالنبيتقدربثمفبيفاليلبيافعظـىذهالمنحالتكفيصكرة
 (ِ)معافى في بدنو، عنده قكت يكمو ، فكننما حيزت (ُ) )مف أصب  آمنان في سربو:حيثيقكؿ

.(ْ)((ّ) لو الدنيا بحذافيرىا

فيىذه كمدلقيمتيا فيالبدف، الحديثجانبالمعافاة فيىذا أفنشيرإليو نكد كما
كذلؾبإبراز كاآلفات،انبالمنحجالحياة، مفالعيكب، كسبلمتيا اهللفياإلنساف، التيأكدعيا

ـِ اََلَقى]كأنو:كىذاكنزاليقدربثمف،كيدلؿعمىعظـقكؿالنبيكاألمراض، *  َوَمو َيـْطُِؼ ٤َم

َّٓ َوْٙمٌل ُيقَٙمك ضائو،كأرادسانانفقدأحدأعلكتصكرنافيىذاالعصرأفإن،{5-5 }الـَّجم:[ إِْن ُهَق إِ
فبكـتقدرشراء !!تصكرأنؾتريدشراءكمية،أككبد،أكطحاؿ،أكبنكرياس،أكمعدة،أك؟ىا

التعد،كالتحصى،كالتقدربثمفمنحفيالمحصمةأنتتمتمؾ،كىذامستحيؿقمب،أكرئة،
عميؾخالؽالخمؽ.تفضؿبياكأنعميا

؟أكالشـ؟أكالذكؽ؟رنسافالسمد؟أكالبصماىكطعـالحياة؟ككيؼتبدك؟إذافقداإل
!!؟أككميتيوأككبدهأكطحالو...كيؼتككفالحياة

 اإلخبلص كالعبكدية عزة كرفعة لمبشرية:
كلكف لو، كىكليسفيحاجة لؾيستحؽالشكر، كأكجدىا الكنكز، إفالذمممكؾىذه

 تعالى: قاؿ عميؾ آثاره تعكد خمؽ ْؿَع َوإَْٕمَصوَر َوإ٪َْمئَِدَة ٫َمؾِقًَل  َوُهَق ا٭مَِّذي]الشكر             َأْكَشَل ٭َمُؽُؿ ا٭مسَّ

أيضان، {53}ادممـون: [َمو َٖمْشُؽُرونَ  ًَ ٤َم٥َمَّ َو٤َمَٜم  ...] كقاؿ َربِّ َأْوِز٤ْمـِل َأْن َأ١ْمُؽَر كِْعَؿتََؽ ا٭مَّتِل َأْكَعْؿ

وُه َوَأْدِٚم  ََ و َٖمْر وحِلً َِ ٦مَ َوا٭مَِديَّ َوَأْن َأ٤ْمَؿَؾ  وحِلِ يستحؽ ،{21}الـؿل: [ْؾـِل ٕمَِرَْحَتَِؽ ِْم ٤ِمَبوِدَك ا٭مصَّ ىذاأال

                                                 

.ِْْفيسربو:أمفينفسو.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص(ُ)
.ٖٗٔحيزت:أمجمعت.سنفابفماجو،ص(ِ)
.ُْٗالحذافير:أمفكأنماأعطيالدنيابأسرىا.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص(ّ)
(،قاؿاأللبانيحديثِّْٔ،حديثرقـ)ِٗٓ،صّْ،بابسنفالترمذم،كتابالزىدعفرسكؿاهلل(ْ)

(،قاؿاأللبانيُُْْ،حديثرقـ)ٖٗٔحسف،كأخرجوابفماجوفيسننو،كتابالزىد،بابالقناعة،ص
حديثحسفكليسفييابحذافيرىا.
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كلكفطاعتؾتمرسؾعمىعصياف،كىكليسفيحاجةلطاعتؾالمنعـالمتفضؿعميؾالطاعة؟
ـْ ُيطِِع اهللَ َوَر٠ُمق٭مَُف َوََيَْش اهللَ َوَيتَّْؼِف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭م]قاؿتعالى:سمطافىكاؾ، ، {51}الـور:[ َػوئُِزونَ َوَم
ـَ َآَمـُقا َأ٢مِقُعقا اهللَ َوَأ٢مِقُعقا ]كقاؿأيضان: و ا٭مَِّذي َ وُه  ا٭مّر٠مقلَيو َأهيُّ ٍء ٪َمُردُّ َوُأؤِم إَْمِر ِمـُْؽْؿ ٪َمنِْن َٖمـَوَز٤ْمتُْؿ ِْم ََشْ

ـُ َٖمْلِويًَل إِْن ٬ُمـْتُْؿ ُٖمْمِمـُقَن ٕمِوهللِ َوا٭مَقْقِم أَِٚمِر َذ٭مِ  ا٭مّر٠مقلإ٧َِم اهللِ وَ  ،أاليستحؽ {51}الـساء:[ َؽ َٚمْٝمٌ َوَأْٙمَس
قاؿكمحبتؾلوالتزيدمفشأنو،كلكفمحبتؾلوتجعمؾتستعميعمىاألندادكالشركاء،المحبة؟
ـَ آَ ]تعالى: ـْ ُدوِن اهللِ َأْكَداًدا ُُيِبُّقَّنُْؿ ٬َمُحىِّ اهللِ َوا٭مَِّذي ـْ َيتَِّخُذ ِم ـَ ا٭مـَّوِس َم َمـُقا َأ١َمدُّ ُٙمبًّو هللِ َو٭َمْق َيَرى َوِم

َة هللِ َيِقًعو َوَأنَّ اهللَ ١َمِديُد ا٭مَعَذاِب  ـَ ٣َمَؾُؿقا إِْذ َيَرْوَن ا٭مَعَذاَب َأنَّ ا٭مُؼقَّ أاليستحؽالعبادة، {255}البؼرة:[ ا٭مَِّذي
ادالذيفالكلكفعبادتؾلوتحررؾمفأسرؾلمعب،كالتنقصمفممكوشيئان،كعبادتؾلوالتزيد
ذالن إال الخالؽ،كفقران،يزيدكنؾ دكف لمخمؽ أل،كانكساران أحؽ ألمكركىك استقامة لو عبادتؾ ف

ـنالذاكضداهللل،حياتؾبجميدجكانبيا،كىذاالككفالينبغيلئلنسافأفيفسدفيو منياجانيهقىكّْ
شؤكننا،حياتنا ا،كينظـ مد الككف فيىذا ما كؿ مد مف،كأنفسنا،هللكعبلقاتنا يحيطبنا كما

 ككائنات، كحيكانات، كنباتات، كمياه، كبحار، كأنيار، اهلل،جمادكىكاء، إياه عممنا قاؿكما لذا ،
 .{55}احلج: [َمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه إِنَّ اهللَ ٭َمَؼِقيٌّ ٤َمِزيزٌ ] :تعالى

الخالؽ  تنزيو المنزلة،كتقديسو،فينبغيمنا نزالو لنفسوكا  لذاتو،التيارتضاىا لنا كعرفيا
إلرضائو فنسعى مكره، نأمف فبل كخشيناه نعصيو، فبل أطعناه أجبناه ذا كا  أجبناه، عرفناه، فإذا

اهللالسبلمة نسأؿ أرضاه مف إلرضاء اآلخرة كتتزيف الحؽ، بنكر الدنيا تشرؽ ،كالعفك،فبرضاه
كالقبكؿ!!!

 خبلصة المبحث:
ناتاألكليةالتيتتككفمنياالٌنفسالبشرية،ثـبٌيفآياتالقدرةاإللييةأظيرالمبحثالمكك

كمايترتبعمىىذهاآلياتكآثارىاالتيتقتضيمحبةاهلل ة(ػػػػػػػػػ)اآليفيىذهالٌنفستحتمسمى
كطاعتوككجكبالسيرعمىمنياجوالذمفيوالخيركالسعادةفيالدنياكاآلخرة.
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 ثالفصؿ الثال
 عمى غيرىا البشرية  الن فسيؿ ضتكريـ كتف

 مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عمييا


كيشتمؿعمىمبحثيف:


 عمى غيرىا مف المخمكقات.البشرية  الن فسالمبحث األكؿ: تفضيؿ 
 .البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا الن فستكريـ المبحث الثاني: 
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 المبحث األكؿ
 عمى غيرىا مف المخمكقاتية البشر  الن فستفضيؿ 


:مطمبيفكيشتمؿعمى

 
 .البشرية الن فسمظاىر تفضيؿ المطم  األكؿ: 
 .البشرية بنعمة العقؿ الن فستفضيؿ المطم  الثاني: 
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 المبحث األكؿ
 مف المخمكقات البشرية عمى غيرىا الن فستفضيؿ 

مايشاء،كمفحكمةالخالؽلقدخمؽاهلليالككف،كشأفالخالؽأفيتفردفيالخمؽيفعؿ
عزشأنوتفضيموألشياءعمىأشياء،كالتفضيؿاليككفإالبمزية،كشرؼ،كرفعة،فرفدالمسمـ،

 اإلنساف اهلل فجعؿ كالمنافؽ، الكافر، كحط ىذاالمسمـ في لو خميفةن جعمو بأف الككف ىذا سيد
،كالخبلفة{52}ا٭مبؼرة:[ ...ِي إِنِّ َ٘مو٤ِمٌؾ ِْم إَْرِض َٚمؾِقَػًي ]َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئِؽَ الككف،قاؿتعالى:

فإفحاد؟ كبيف، الخالؽكحدد أراد الخميفةكفؽما إالضمفمنياجيسيرعميو لئلنسافالتتـ
فأطاعفيكالخميفةالمرتضىمفقبؿاهلل بدال،كىذاالمنياجاليستحؽلقباالستخبلؼ،كا 

لينفؾعفأشياءكيمتندعفأشياء!!!لومفرباط

 منفس البشرية:لتفضيؿ المظاىر مف المطم  األكؿ: 
مفخمؽاهللتعالى،قاؿ كثيرةىيمظاىرالتفضيؿالتيفضؿاهللبيابنيآدـعمىكثيرو

 ْؾـَوُهْؿ ِْم ا٭مَٞمِّ َوا٭مبَْحِر َوَرَز٫ْمـَوهُ تعالى: ْمـَو َٕمـِل َآَدَم َوََحَ ـْ ]َو٭َمَؼْد ٬َمرَّ َّ ْؾـَوُهْؿ ٤َمَٜم ٬َمثٍِٝم ِم ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت َو٪َمضَّ ْؿ ِم

{ 52}اإلَساء:َٚمَؾْؼـَو َٖمْػِضقًَل[  ، التفضيؿ لمظاىر معرضالبياف ىذهسيقـك الباحثكفي بذكر
الصكركاألشكاؿفينقاط:

 خمؽ اهلل اإلنساف بيده كنفخ فيو مف ركحو، كأمر المبلئكة أف يسجدكا لو:  -ُ

لئلتفضيؿأم ىذا بعد يخمقالتفضيؿنساف بأف المخمكؽ الخالؽ فيو بيده،والذميكـر
عمى مىكيتو مى تعمك بأف منكط تكريـ سجكد بالسجكد، المبلئكة كيأمر ركحو، مف فيو كينفخ

الىكأحطمفالبيائـ،قاؿتعالى: ا مِ ]شيكانيتو،كا  ٪َمنَِذا *  ـْ ٢م٦ِمٍ إِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي إِنِّ َٚمو٭مٌِؼ َٕم٨َمً

ـَ  ـْ ُروِٙمل ٪َمَؼُعقا ٭مَُف ٠َموِ٘مِدي ًُ ٪مِقِف ِم ْيُتُف َوَكَػْخ ُفْؿ َأْيَُعقنَ *  ٠َمقَّ َّٓ إِْٕمؾِقَس ا٠ْمتَْؽَٞمَ  * ٪َمَسَجَد اَٛمََلئَِؽُي ٬ُمؾُّ     إِ

ـَ  ـَ ا٭مَؽو٪مِِري ًُ  * َو٬َموَن ِم ـَ ا٭مَعو٭م٦ِمَ  ٫َموَل َيو إِْٕمؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َٖمْسُجَد ٛمَِو َٚمَؾْؼ ًَ ِم َت َأْم ٬ُمـْ  [ٕمَِقَديَّ َأ٠ْمتَْؽَٞمْ

 {.55-52: }ص

 خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ: -ِ

الت تعالى:فضيؿكمظاىر قاؿ تقكيـ، أحسف في اإلنساف اهلل خمؽ أف لئلنساف األخرل
ـِ َٖمْؼِقيٍؿ[  راءالعمماءفيبيافمعنىقكلوتعالى:كلقدتعددتآ،{ 5}ا٭مت٦ِّم:]٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

ـِ َٖمْؼِقيٍؿ[ ىذهاآليةمنيا:]ِْم َأْٙمَس
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.خمؽ*فيأحسف

*فيأعدؿخمؽ.

*فيأحسفصكرة.

*فيأعدؿخمؽ،كأحسفصكرة.

*أمخمقنااإلنساففبمغنابواستكاءشبابوكجمدهكقكتو،كىكأحسفمايككفكأعدؿمايككفبو
قكامو.

.(ُ)ؾشيءمفالحيكاناتإالكىكمنكبعمىكجيوغيراإلنسافليسىنا*

تعالى: تندرجتحتمعنىقكلو اآلراء ىذه يتبيفأفكؿ كتدبرىا اآلراء إلىىذه بالنظر
ـِ َٖمْؼِقيٍؿ[ عمىصحةكؿىذهاآلراءفيكصؼاهلللخمؽاإلنساف.ممايدلؿ]ِْم َأْٙمَس

 بيا الخير كالشر: جعؿ اهلل لئلنساف إرادة حرة يختار -ّ

إلى يخمد أك المبلئكة، لمرتبة اإلرادة بيذه يعمك أف فإما حرة، إرادة لئلنساف اهلل جعؿ
ـِ ]األرض،قاؿتعالى: . {22}البؾد:[ َوَهَدْيـَوُه ا٭مـَّْجَدْي

،بمفيكـآخر:إف(ِ)"عرفناهسبيؿالخيركسبيؿالشر"قاؿمجاىدفيتفسيرىذهاآلية:
وحريةاالختياربعدأفاستبافلوطريؽالخير،كطريؽالشر،طريؽاليدل،كطريؽىذااإلنسافل

اإلنساف تكريـ ضركب مف ضرب الحرة، اإلرادة كىذه الظممة، كطريؽ النكر، طريؽ الضبلؿ،
كتفضيموفيىذهالحياةعمىسائرالمخمكقاتإذاأعمؿعقموليصؿإلىالطريؽالسَّكم،كيككف

بيائـإذاأىمؿعقموكقادتوالشيكاتكالممذاتإلىحيثتريد.أحطكأخٌسمفال

 البعث كالنشكر لمحسا  كالعقا : -ْ

الحسابكالعقاباليككفإاللممختاريفالذيفيميزكفبيفالطيبكالخبيث،كالخيركالشر،
 تعالى: قاؿ لمنفسالبشرية، كالتكريـ التفضيؿ مفمظاىر مظير ـْ  َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو]كىذا اإِلْكَسوَن ِم

ـْ ٢م٦ِمٍ  ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي ٪َمَخَؾْؼـَو ا٭مَعَؾَؼَي ُمْضَغًي ٪َمَخَؾْؼـَو اٛمُْضَغَي *  ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكطَْػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ِمٍ *  ٠ُمََل٭َمٍي ِم

ًَم ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمَر  ـُ اخَلو٭مِِؼ٦مَ ٤ِمَظوًمو ٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعظَوَم حَلْ ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقُِّتقنَ *  ٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس ُٗمؿَّ *  ُٗمؿَّ إِكَّ

ُؽْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ُٖمْبَعُثقنَ  . {25-21 }ادممـون:[ إِكَّ

                                                 

 .ِٕٕٖ-ََٕٖ،صَُجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ُ)
 .َّٕجبر،صتفسيراإلماـمجاىدبف(ِ)
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ًٓ ٪َموْمُشقا ِْم َمـَو٬مِبَِفو َو٬مُ ]كفيمكضدآخرقاؿتعالى: ـْ ُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ إَْرَض َذ٭ُمق ُؾقا ِم

. {25}ادؾك:[ ِرْز٫مِِف َوإ٭َِمْقِف ا٭مـُُّشقرُ 

ففياآلياتبيافالنتياءالحياةبالمكت،ثـالبعثمفالقبكركالنشكرلمحسابأماـاهلل
القيامة. يـك

الجانبالذميعتبر تشيرإلىىذا كالتشريؼكىناؾآياتأخرلكثيرة مفدالئؿالتكريـ
ة؛ليجزمكؿامرئبماصندإفكافخيران،أكشران.كالتفضيؿلمنفسالبشري

 تسخير ما في الككف لخدمة اإلنساف كراحتو كاإلعانة عمى شئكف الحياة: -ٓ

اإلنساف"الخميفة"أحبالمخمكقاتإلىاهلل،لذافإفاهللسخرلومافيالسماكاتكمافي
األرض،كىذادليؿمحبةاهللكتفضيمولئلنساف"الخميفة".

َأََلْ َٖمَرْوا ]،كقاؿتعالى: {11}البؼرة:[ ...ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ٭َمُؽْؿ َمو ِْم إَْرِض َيِقًعو ]قاؿتعالى:

ََمَواِت َوَمو ِْم إَْرِض َوَأ٠ْمبََغ ٤َمَؾقُْؽْؿ كَِعَؿُف ٣َموِهَرًة َوَٕمو٢مِـًَي  َر ٭مَُؽْؿ َمو ِْم ا٭مسَّ . {12}لؼامن:[ ...َأنَّ اهللَ ٠َمخَّ

سخيرلمككفلخدمةاإلنساف"الخميفة"دليؿتشريؼكتكريـكتفضيؿ،كسيردىذاالجانبفالت
فيمطمبقادـبشكؿأكثرإيضاحانكبيانان.

 :البشرية بنعمة العقؿ الن فستفضيؿ المطم  الثاني: 
 * نعمة العقؿ:

،هبيامفالنعـالعظمىالتيتفضؿاهللبياعمىاإلنسافكأمدَّالعقؿجكىرةعظيمةكىك
اإلنسافعمىغيرهمفالمخمكقات،كبوفيضؿكالعزةكالكرامة،بويككفالتكريـكالتكميؼكالتشريؼ

العقؿكمقاصده،نظرانألفمعانيمعنىالعقؿلغةنكشرعانمدبيافلبعضبذكرسيكتفي الباحث ك 
ىذااألمريحتاجلبحثمستقؿ.

العقؿ لغةن:

بسوفيقاؿابففارس:"العيفكالقاؼ كالبلـأصؿكاحدمنقاسمطرديدؿعمىعيٍظميو،حي
بسةمفذلؾالعقؿ،كىكالحابسعفذميـالقكؿكالفعؿ" .(ُ)الشيءأكمايقاربالحي

كالنَّيي،ضدالحمؽ،كالجمدعقكؿ،كسيميالعقؿعقبلن؛ألنوبويتميزاإلنسافعفكالعقؿ: الًحجري
و،ػػػػػػػرهكرأيػػػػدألمػػػؾالجامػػػا،ككذلػػػاعفىكاىػػػوكيردىػػػ:الذميحبسنفسؿيػػات،كالعاقػػػائرالحيكانػػس

                                                 

 .ِٕٔمعجـالمقاييسفيالمغة،ص(ُ)
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الشيء .(ُ)عقموعقبلنإذافيمويكاعتقؿلسانو؛إذاحبس،ميًندالكبلـ،كعقؿى

تفيدالربطكاالم اؿكالمندكالفيـ،تثمفخبلؿماتقدـييستنبطأفالعقؿيطمؽعمىمعافو
الم فيوكىذه اإلنسافعمىغيرهمفالمخمكقات، عانيمفصفاتالعقؿكميماتوالذمخيصبيا

يميزاإلنسافبيفالخيركالشر،كالنافدكالضار،كبويتصرؼفياالختيار،فيكممكةإنسانيةبو
يسمكاإلنسافعمىالمخمكقات،كبإىمالوينحطأدنىالدركاتكالدرجات.

 العقؿ اصطبلحان: 

.(ِ)اني:"العقؿجكىرركحانيخمقواهللتعالىمتعمقانببدفاإلنساف"قاؿالجرج

أمااإلماـالغزاليفقاؿ:"الكصؼالذميفارؽاإلنسافبوسائرالبيائـ،كىكالذماستعدبو
النظريةكتدبرالصناعاتالخفيةالفكرية" .(ّ)لقبكؿالعمـك

الت الغريزة "ىك فقاؿ: تيمية ابف اإلماـ كيقصدأما كيميز، يعمـ بيا التي يفياإلنساف
.(ْ)المنافددكفالمضار"

أقرأفاإلنسافباستعمالوالعقؿكقصدهالخير،فيكفيأكك فابفتيميةفيتعريفوىذا
الفيككالبيائـكالعياذباهلل،بؿأحط.حدكدإنسانيتو كخيريتو،كا 

 مف أسماء العقؿ:

،كالحجا،كالًحٍجر،كالنُّيىكردفيكتاباهللتعالىالعد .(ٓ)يدمفاألسماءلمعقؿمنيا:المُّبُّ

بيافلبعضمعانيالعقؿ:

: -أ المُّ ُّ

 تعالى: قاؿ ُؤِم إ٭َْمَبوِب ]* ِٕ ََيوٍت  َٔ قِْؾ َوا٭مـََّفوِر  ََمَواِت َوإَْرِض َواْٚمتََِلِف ا٭مؾَّ                [إِنَّ ِْم َٚمْؾِؼ ا٭مسَّ

 . {212}آل عؿران:

ـَ َآَمـُقا... ]:كقاؿأيضان* ُؼقا اهللَ َيو ُأؤِم إ٭َْمَبوِب ا٭مَِّذي . {22}الطَّاق:[ ... ٪َموٖمَّ

                                                 

 .ِّّ،ِِّ،صَُانظر:لسافالعرب،ـ(ُ)
 .ُُٓالتعريفات،ص(ِ)
الديف،ج(ّ)  .ُُٖ،صُإحياءعمـك
 .ُّٓ،صٓ،جٗكتابالفتاكل،ـ(ْ)
 .ِٓانظر:كتابالداللةالعقميةفيالقرآفالكريـ،ص(ٓ)
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كسمىبذلؾلككنوخالصما،العقؿالخالصمفالشكائب:بُّقاؿالراغباألصفياني:المُّ
ؿ،فكؿلبعقؿكقيؿ:ىكمازكىمفالعق،مفالشيءبُّكالمُّ،كالمبابنيوفياإلنسافمفمعا

.(ُ)األحكاـالتيالتدركياإالالعقكؿالذكيةبأكلىاأللبابكليسكؿعقؿلب،كليذاعمؽاهلل

 "النُّيى": - 

ََيوٍت ]قاؿتعالى:* َٔ ـَ ا٭مُؼُروِن َيْؿُشقَن ِْم َمَسو٬مِـِِفْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ْؿ ٬َمْؿ َأْهَؾْؽـَو ٫َمبَْؾُفْؿ ِم ُؤِم َأ٪َمَؾْؿ هَيِْد ََلُ ِٕ

. {213}صه:[ ا٭مـَُّفك

ُؤِم ا٭مـَُّفك]كقاؿأيضان:* ِٕ ََيوٍت  َٔ  .{55}صه:[ ٬ُمُؾقا َواْر٤َمْقا َأْكَعوَمُؽْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ 

.(ِ)كالنُّييةىيالعقؿالناىيعفالقبائح،جمعيانييى"

 "الًحجر": -ج

. {5جر:}الػ[ َهْؾ ِْم َذ٭مَِؽ ٫َمَسٌؿ ٭مِِذي ِٙمْجرٍ ]*قاؿتعالى:

نماسمي[٭مِِذي ِٙمْجرٍ ]قاؿابفكثيرفيتفسير: "لذمعقؿكلبكديفكحجر،كا  أم:
.(ّ)العقؿحجران؛ألنويمنداإلنسافمفتعاطيمااليميؽبومفاألفعاؿكاألقكاؿ"

أخرل .(ْ)ىذهبعضمفالمعانيلمعقؿ،كىناؾمعافو

 مقاصد العقؿ:

ياإلنساف،فمماخمقوقاؿلو:أقبؿفأقبؿ،ثـقاؿلو:أدبرالعقؿأعظـشيءخمقواهللف
فأدبر،كلقدخمؽاهللالعقؿليدؼكغايةكمقصدمنيا:

 التفكر في خمؽ اهلل لمتعرؼ عمى اهلل: -ُ

خارجعف العقؿ،كىكأمر"سماعي"،كلكفاهللدلناعمىالتعرؼإطارمعرفةذاتاهللأمره
،كذلؾألفالتفكرفيذاتاهللأمرالخكضولتدبرفيخمؽمخمكقاتعمىذاتومفخبلؿالتفكركا

فيويؤدمإلىالكفركالعياذباهلل.

                                                 

.ّّٕصألفاظالقرآف،(مفرداتُ)
.ِٕٖصنفسالمرجدالسابؽ،(ِ)
 .ُْٓ،صْتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ّ)
نكفاف(ْ) الكريـ عبد د. الكريـ، القرآف في العقمية الداللة كتاب مراجعة فعميو المعمكمات مف المزيد أراد مف

 عبيدات.
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ُؤِم إ٭َْمَبوِب ]*قاؿتعالى: ِٕ ََيوٍت  َٔ ْقِؾ َوا٭مـََّفوِر  ََمَواِت َوإَْرِض َواْٚمتََِلِف ا٭مؾَّ ـَ *  إِنَّ ِْم َٚمْؾِؼ ا٭مسَّ ا٭مَِّذي

ًَ َهَذا َٕمو٢مًَِل  َيْذ٬ُمُروَن اهللَ ٫مِقَوًمو ـَو َمو َٚمَؾْؼ ََمَواِت َوإَْرِض َرٕمَّ ُروَن ِْم َٚمْؾِؼ ا٭مسَّ َو٫ُمُعقًدا َو٤َمَٜم ُ٘مـُقِِبِْؿ َوَيَتَػؽَّ

. {212-212 }آل عؿران:[ ا٭مـَّور٠ُمْبَحوَكَؽ ٪َمِؼـَو ٤َمَذاَب 

فيخمؽتبيفاآلياتعظمةاهللكقدرتوكحكمتوفيىذاالككفبمافيومفبديدصنداهلل
الككفأرضوكسمائوكمافييفمفآيات،كمافيومفاختبلؼالميؿكالنيار،كتسخيرىمالنا ىذا

الراجحةكلراحتنا،فكؿماخمقواهللفيىذاالككفآيةاليستشعرىاكيكقفبياإالأصحابالعقكؿ
شأنو، جؿ القدير كقدرة العظيـ، عظمة ليدرككا اآليات؛ ىذه في أعممكىا الذيفالذيف ىؤالء

ذاكريف جنكبيـ، كعمى كقعكدان قيامان كحيف؛ لحظة كؿ في كذكره اهلل عبادة عف ينقطعكف ال
إليو، متضرعيف إليو مذعنيف الككف ىذا خالؽ بكحدة مقريف بعقكليـ متأمميف كقمكبيـ بألسنتيـ

.(ُ)طالبيفمنوالمغفرةكالرضكاف

 ف:إتماـ عممية التسخير كالتمكي -ِ

اهللسخرلناىذاالككفلخدمتناكراحتنا،كإلتماـعمميةالتسخيركالتمكيف،البدمفالعمؿ
عمىعمميةاإلتماـالتيتتضمفالجانبالعممي،كالذممفخبللوتتـعمميةاستخراجكاستغبلؿ

اإلنسافكتييئةكاالستفادةكالتمكفمفالذمسيخرلنا،فاهللسخرلنامافياألرض:فيجبعمى
السعيكالعمؿعمىاستخراجكاستغبلؿماسيخرلخدمتناكراحتنا،كىذااليمكفإالباستعماؿالعقؿ
ال المثاؿ سبيؿ فعمى الحيكية، كالمنشآت بالمشاريد القياـ عمى اإلنساف ينكبي خبللو مف الذم

اإلنساف فجيبعمى لخدمتنا، فييا اهلل أكدعو بما لنا، الشمسمسخرة عمىالحصر، يعمؿ أف
لسبؿ استخداميا عمى يعمؿ أف بد فبل المعادف، لنا كسخر معيشتو، سيبؿ في طاقتيا استخداـ

 تعالى: قاؿ كراحتنا، ، {15}احلديد:[ ...َوَأْكَز٭ْمـَو احَلِديَد ٪مِقِف َٕمْلٌس ١َمِديٌد َوَمـَو٪مُِع ٭مِؾـَّوِس ...]معيشتنا
داموفيصندكثيرمفالصناعاتالتيتعمؿفانكباإلنسافعمىاستخراجومفاألرض،كاستخ

فتنفجر فيذاتو، القكلالكامنة فاإلنسافمطالببإخراج فيالدنيا، سعاده كا  اإلنساف عمىراحة
كنخمة عظيمة، شجرة عناصر كيانيا في التيتضـ النكاة ىي كما كيانو في الطاقاتالمندسة

أىابعدجيدكصراع.باسقة،فماأفتندسفيالثرلحتىتتفاعؿكتخرجخب

 عمارة الككف: -ّ

العدؿ يسكده الذم المنشكد اإلنساني المجتمد قامة كا  الككف عمارة العقؿ مقاصد مف
كالمحبةكاإلخاءكالتعاكفكالمساكاة،ككؿالقيـكالميثؿكالمبادئالتيتنيضبالمجتمعاتاإلنسانية،

                                                 

 بتصرؼكاختصار.ُّٓ-َُٓ،صُفتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـ(ُ)
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المع الجكانب ىذه المبلئكية، الطبيعة إلى بيا الجكانبكترقى مد كتتحد بينيا فيما تتآلؼ نكية
الماديةحتىتتكامؿمدبعضياالبعض،كتخرجبثكبكاحدىدفياالمنشكدعمارةالككف،كلقدقسـ
اهللىذاالككف،ككزعمكاردهكمصادرهبشكؿيكجبتضافركتكاتؼكتعاكفأبناءالجنسالبشرم،

كذلؾلعمارةالككف.

ـَ إَْرِض َوإ٧َِم َٗمؿُ ]*قاؿتعالى: ُه ُهَق َأْكَشَل٬ُمْؿ ِم ـْ إ٭ِمٍَف ٩َمْٝمُ و ٫َموَل َيو ٫َمْقِم ا٤ْمُبُدوا اهللَ َمو ٭َمُؽْؿ ِم وحِلً َِ قَد َأَٚموُهْؿ 

قٌى  . {52}هود:[ َوا٠ْمَتْعَؿَر٬ُمْؿ ٪مِقَفو ٪َمو٠ْمتَْغِػُروُه ُٗمؿَّ ُٖمقُٕمقا إ٭َِمْقِف إِنَّ َرِبِّ ٫َمِريٌى ُُمِ
ْ َيِسٝمُ ]*كقاؿأيضان: ًة َأَوََل ـْ ٫َمْبؾِِفْؿ ٬َموُكقا َأ١َمدَّ ِمـُْفْؿ ٫ُمقَّ ـَ ِم بَُي ا٭مَِّذي

وا ِْم إَْرِض ٪َمَقـُْظُروا ٬َمْقَػ ٬َموَن ٤َمو٫مِ

ْؿ ُر٠ُمُؾُفْؿ ٕمِو٭مَبقِّـَوِت ٪َمََم ٬َموَن اهللُ ٭مِقَظْ  َّو ٤َمَؿُروَهو َوَ٘موَءِْتُ ـْ َوَأَٗموُروا إَْرَض َو٤َمَؿُروَهو َأ٬ْمَثَر ِم
٬َموُكقا ؾَِؿُفْؿ َو٭َمؽِ

و::[ َأْكُػَسُفْؿ َيظْؾُِؿقنَ  . {1}الرُّ

الميستغؿ المادم الجانب فيو يتكامؿ الذم المنشكد المجتمد صكرة ترسـ اآليات ىذه
بكاسطةالعقؿ،كالمسخرلئلنسافمدالجانبالمعنكمبأحكاموكمثموكقيموكمبادئوالمستمدةمف

الساب األمـ أحكاؿ إليو آلت ككيؼ كرسمو، مفاهلل إليو كصمكا كما قكتيـ، عمى باعتمادىـ قة
ببناء كعمركىا مفخيرات، فيباطنيا كما كذخائرىا، كنكزىا ككشفكا األرض، فحرثكا الحضارة،
المصاندكالمنشآتكالقصكر،فجاءتيـرسميـبالبيناتلتتكامؿجكانبالعمارةليذهاألرض،كيسكد

 كاإلحساف، كالبر كالمساكاة كالمحبة العدؿ لكنيـ كالمثؿ، القيـ مف كأعمتغركغيرىا قكتيـ تيـ
.(ُ)بصيرتيـعفاليدلكالضبلؿفظممكاأنفسيـبإنزاؿعذاباهللكعقابو

عمى كالتي البشرم، خصائصالعقؿ تتحد حينما لئلنساف كأىميتو العقؿ قيمة كتتضح
التمييزبيفالنافدكالضار،كالخيركالشر،كالجائزكالمستحي ؿ،كالسببكالمسبب،كغيرىارأسيا:

بي المتفرد البشرم خصائصالعقؿ مف ىي التي األمكر المخمكقاتامف سائر عمى اإلنساف
باهلل أكإلىالخسرافالمبيفكالعياذ بإعماًلو، فيالدنيا إلىالسعادة المكجبلمتكاليؼالذميقكد

كذلؾبإىمالو.

 خبلصة المبحث:
سالبشريةعمىغيرىامفالمخمكقاتمفخبلؿإظياركضحالمبحثمظاىرتفضيؿالٌنف

لو، المبلئكة سجاد كا  مفركحو، فيو كنفخو بخمؽاهلللئلنسافبيده، المتمثمة التفضيؿ ىذا كجكه
عطائوإرادةحرة،كتكميفوبالتكاليؼ،كالمحاسبةعمييا،كمنحونعمةالعقؿ. كا 

                                                 

 بتصرؼكاختصار.ْٕٗكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صتسيرال(ُ)
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 المبحث الثاني
 ا أنعـ اهلل عميياالبشرية ببياف م الن فستكريـ 


:ثبلثةمطالبكيشتمؿعمى

 
    البشرية بنعمة اإليجاد كاإلمداد  الن فسالمطم  األكؿ: تكريـ 

 كاليدل كالرشاد.
 البشرية بنعمة التسخير كالتمكيف. الن فسالمطم  الثاني: تكريـ 

كىداية  الٌرسؿية بإرساؿ نساناإل  الن فسالمطم  الثالث: تكريـ 
 .يةالبشر 
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 لمبحث الثانيا
 البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا الن فستكريـ 

أنعـاهللعميونعموالتيالتعد اإلنسافسيدالككف،كىكأحبالمخمكقاتإلىاهلل،لذا
ف ُصقَهو إِنَّ اهللَ ٭َمَغُػقٌر َرِٙمقؿٌ ]كالتحصى،قاؿتعالى:كا  َٓ َُتْ وا كِْعَؿَي اهللِ  . {23حل:}الـ[ َوإِْن َٖمُعدُّ

 اإليجاد كاإلمداد كاليدل كالرشاد:البشرية بنعمة  الن فسالمطم  األكؿ: تكريـ 
منياماىكظاىر،كمنياماىكباطف،كقدجيمعتىذهنعـاهللالتيأنعمياعمىاإلنساف

َر ٭مَُؽؿْ ]النعـفيآيةكاحدةحيثيقكؿاهللتبارؾكتعالى: ْ َٖمَرْوا َأنَّ اهللَ ٠َمخَّ ََمَواِت َوَمو ِْم  َأََل َمو ِْم ا٭مسَّ

. {12}لؼامن:[ ...إَْرِض َوَأ٠ْمَبَغ ٤َمَؾقُْؽْؿ كَِعَؿُف ٣َموِهَرًة َوَٕمو٢مِـًَي 

يعدىذهاآليةالجامعةلنعـاهللفيىذاالككف،كالتيأنعـاهللبياعمىاإلنسافالذمال
ذاالككف،أرضوكسماؤه،كلكفبنفخويذكرمفناحيةحجموككزنوبالنسبةإلىالخبلئؽفيىكال

الركحتبارؾكتعالىفيىذاالمخمكؽالصغيرجعمتوكارثانكبيرانكسيدانليذاالككف،فمذلؾسخراهلل
يستضيءبياليبلن،كيستيدمبيافيمافيلومافيالسماكاتك األرض،مفشمسكقمر،كنجـك

كمافياألرض،لسقيالناسكالحيكافكالزركعظمماتالبركالبحر،كالسحابالذمينزؿبالمطر
مفالدكابكاألشجار،كالمياهكالبحار،كالسففكالمعادف،كغيرىامفالمنافد،مانعمـكمالـنعمـ،

نزاؿالكتب،كالنعـالتيأكنيااهللفيالٌرسؿإرساؿبعمىاإلنسافاهللنعموكأتـ البشريةالنَّفسكا 
فيعمينا،كبرغـكؿىذهالنعـمنيااظاىرةكمني،فيكؿعضكككؿجزء باطنة،كماندركوكماخى

.(ُ)فإفبعضالناسيكفركيجادؿفياهللكآياتوبغيرعمـكالىدلكالكتابمنير

فيبياف استطرد المراغيفقد اإلماـ معنىأما تعالى: َوَأ٠ْمَبَغ ٤َمَؾقُْؽْؿ كَِعَؿُف ٣َموِهَرًة ]قكلو

ذكرعدةآراءلمعمماءمنيا:ف {12ؼامن:}ل[ َوَٕمو٢مِـَيً 

مؽ.الظاىرة: -ُ اإلسبلـكماحسفمفالخي

ماسترعميؾمفسيءعممؾ.الباطنة:

الصحةككماؿالخمؽ.الظاىرة: -ِ

المعرفةكالعقؿ.الباطنة:    

                                                 

ـُ) تفسيرالقرآفالعظيـ، ـْٖٓ،صّ( كفيظبلؿالقرآف، جٓ، ـِِٕٗ،صُِ، كتفسيرالمراغي، ،ٕ،
بتصرؼكاختصار.ٖٖص
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ماييرلباإلبصارمفالماؿكالجاهكالجماؿكتكفيؽالطاعات.الظاىرة: -ّ

اليقيالباطنة: كحسف باهلل، العمـ مف نفسو في المرء يجده مفما العبد عف ييدفد كما ف،
.(ُ)اآلفات

ىيكؿالنعـ الظاىرة:أفيرل الباحثبعدبسطآراءالعمماءعفالنعـالظاىرةكالباطنة
أمرمفاألمكر الخير،كقداستبافكظيرلناالماديةكالمعنكيةيصدؽعميوالقكؿأنومفكجكه

عمموالنعـ الباطنة:أمامو،عم فييكؿأمرمفأمكرالخيرالماديةكالمعنكيةالتيخفيعمينا
كتقديره.

 * اهلل المنعـ المتفضؿ:
كقدأسنداهللعزشأنوىذهالنعـإليوفيالعديدمفالمكاضدفيكتابوالعزيزمنيا:

ـَ اهللِ ]*قاؿتعالى: ـْ كِْعَؿٍي ٪َمِؿ . {55}الـحل:[ ...َوَمو ٕمُِؽْؿ ِم

ُرونَ ]*كقاؿتعالى: ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ ََمَواِت َوَمو ِْم إَْرِض َيِقًعو ِمـُْف إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  َر ٭مَُؽْؿ َمو ِْم ا٭مسَّ [ َو٠َمخَّ

.{ 25}اجلاثقة:

ىذه مفالعمماء،كقسمكا كابفالقيـكغيره النعـ كلقدتحدثالكثيرمفالعمماءعفىذه
ـإلىأقساـ.النع

بتقسيـالنعـإلىقسميف:كسيقـك الباحث

 أكالن: النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد".

 ثانيان: النعـ العامة كتقسـ إلى ثبلثة أقساـ:

نعمةاإليجاد. -أ

نعمةاإلمداد. -ب

.(ِ)نعمةالتسخيركالتمكيف-ج

 أكالن: النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد":
الدينارشاد:نعمة اليدل كال في العبد سعادة فييا كالتي كاإليماف، اإلسبلـ نعمة ىي

أفنسألوفيصبلتنا،خرة،كىيالنعمةالتيأمرنااهللخرة،كىيالمتصمةبسعادةالديناكاآلكاآل
                                                 

.ٖٖ،صٕ(تفسيرالمراغي،ـُ)
الباحثبإفرادىذهالنعمةفيمطمبخاصنظرانلكثرتي(ِ)  ا.سيقـك
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ـْ ُيطِِع اهللَ وَ ]قاؿتعالى"* ـَ َأْكَعَؿ اهللُ ٤َمَؾقِْفْؿ مِ  ا٭مّر٠مقلَوَم َفَداِء ٪َمُلو٭َمئَِؽ َمَع ا٭مَِّذي يِؼ٦َم َوا٭مشُّ دِّ ـَ ا٭مـَّبِق٦َِّم َوا٭مصِّ

ـَ ُأو٭َمئَِؽ َر٪مِقًؼو ٦َم َوَٙمُس
وحِلِ  . {51}الـساء: [َوا٭مصَّ

 األصناؼ األربعة المقصكديف في اآلية:
الصالحيف.-ْالشيداء-ّالصديقيف-ِالنبيف-ُ

مكلىرسكؿاهلل"ثكباف"اآلية،حيثإنيانزلتفيمعنىتضحيبالرجكعإلىسببالنزكؿ
ككافشديدالحبلرسكؿاهللكقدتغيرلكنو،فعرؼالحزف،،قميؿالصبرعنو فأتاهذاتيـك

: ما غٌير لكنؾ؟ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل ما بي مرض كال كجع غير أني فقاؿ رسكؿ اهلل ،فيكجيو
رفع مع اؾ ألنؾ تي إف لـ أرؾ أستكحش كحشة شديدة حتى ألقاؾ، ثـ ذكرت اآلخرة فنخاؼ أف ال أر 

ف لـ أدخؿ  الجن ةالنبييف كأني إف دخمت  ال اراؾ أبدان،  الجن ةكنت في منزلة أدنى مف منزلتؾ، كا 
.(ُ)فنزلت اآلية

أعظـنعمةأنعـاهللبياعمىالخمؽىينعمةاليدلكالرشادأفمفسببالنزكؿتبيف
كأمنعمة،كالصديقيفكالشيداءكالصالحيفخرةكصحبةالنبييفالتييترتبعميياسعادةالدنياكاآل

؟!أفضؿمفىذهالنعمة

 ثانيان: النعمة العامة:
كنعمة مؤمنيـككافرىـ، الخمؽجميعان، النعمةيشترؾفييا كالماؿ،كالغنى،الصحة:ىذه
و]":كىذهالنعمةالتعدكالتحصىقاؿتعالى:كغيرىامفالنعـ،كالممبس،كالمسكف ا كِْعَؿَي َوإِْن َٖمُعدُّ

ُصقَهو إِنَّ اهللَ ٭مََغُػقٌر َرِٙمقؿٌ  َٓ َُتْ  . {23}الـحل:[ اهللِ 

ذكرأقساـىذهالنعمةمدالتركيزعمىأىـأنكاعىذهاألقساـ:مىعلذا سيقتصر الباحث

 نعمة اإليجاد: -ُ
:مفنعـاهللعمىاإلنسافإيجادهكتركيبو،كىناؾآياتكثيرةتتحدثعفىذاالجانبمنيا
ـْ ُكْطَػٍي ٪َمنَِذا ُهَق َٚمِصقٌؿ ُمب٦ِمٌ ]":قاؿتعالى  .{ 5}الـحل:[ َٚمَؾَؼ اإِلْكَسوَن ِم

يجاده كا  اإلنساف خمؽ حقيقة إلى الكريمة اآلية شيء،تشير مف أكجده اهلل مىييفكأف
التيتجعؿاإلنسافيرتيعمفَّمىضعيؼ،كبرغـضعفوإالأفاهلل كاإلدارة بالعقؿكالقدرة فدو

رادتػػػبعقم كم،الأفيستبدبوالغركر،ػػػـالعمػػػارؽالعالػػػىمشػػمكاإلػػػف،كأفيسػػـالطيػػػفعالعوػػػوكا 
                                                 

(ُ ص( لمكاحدم، أسبابالنزكؿ، ِٗانظر: ، التنزيؿ، البغكم"معالـ ج"تفسير صُ، القرآفّٖٓ، تفسير ،
.ّٓٓ،صُـقاؿالحافظأبكعبداهللالمقدسي:البأسبإسناده،العظيـ،
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.(ُ)كيستكلىعميواليكلفيكفربخالقوكيجحدنعمةاهللعميو

المفك األمكاضد خرل يبيف التي اهلل تعالى:فييا قاؿ كالتركيب: اإليجاد َ ]نعمة و َيو َأهيُّ

َك ٕمَِرٕمَِّؽ ا٭مَؽِريؿِ  اَك ٪َمَعَد٭مََؽ *  اإِلْكَسوُن َمو ٩َمرَّ . {5-5 }االكػطار:[ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼَؽ ٪َمَسقَّ

مْحَنُ كقاؿأيضان: محن:[ َٚمَؾَؼ اإِلْكَسونَ * ا٭مُؼْرَآنَ  َعؾَّمَ  *]الرَّ . {5-2}الرَّ

و[ ... اهللُ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ُٗمؿَّ َرَز٫َمُؽؿْ ]كقاؿأيضان: . {52::}الرُّ

ىناؾآياتأخرلتشيرإلىىذهالنعمةالعظيمة.ك

 نعمة اإلمداد: -ِ
يقصدبيذهالنعمة:ماأمداهللاإلنسافبومفالنعـالعظيمةكالكثيرة،فاهللتبارؾكتعالى

أمدَّهبنعـكثيرةنخصمنيا:كخمؽاإلنسافكأنعـعميوبنعمةاإليجاد،

 * نعمة الصحة كسبلمة األعضاء:
َوَأ٠ْمبََغ ... ]أفضؿالنعـكأعظميا،نعمةالصحةكالسبلمةفياألعضاءقاؿتعالى:مف

 .{12}لؼامن:[ ... ٤َمَؾقُْؽْؿ كَِعَؿُف ٣َموِهَرًة َوَٕمو٢مِـَيً 

قاؿالمراغيفيبيافمعنىىذهاآلية:
.الصحةككماؿالخمؽالظاىرة:

.(ِ)المعرفةكالعقؿ.الباطنة:

ـِ َٖمْؼِقيؿٍ ٭مََؼْد َٚم ]كقاؿتعالى:*  .{ 5}التِّني: [َؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

.،كالحسفيقتضيالصحةكالقكةكالسبلمة.(ّ)"فيأحسفتقكيـ"بمعنىفيأحسفخمؽ

ـُ اخَلو٭مِِؼ٦مَ ... ]كقاؿأيضان: .{25}ادممـون:[ ٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس

 النبي بيف الحدكلقد في كالسبلمة الصحة نعمة فضؿ الشريؼ قاؿ:يث حيث
.(ْ)(مف أصب  آمنان في سربو معافان في بدنو عنده قكت يكمو فقد حيزت لو الدنيا)

                                                 

.َِٕ،صْ(التفسيرالقرآنيلمقرآفـُ)
.ٖٖص،ٕ(تفسرالمراغيـِ)
.ٕٗٓص،حمدفؤادعبدالباقيم،القرآفالكريـغريب(معجـّ)
مفالرسالة.ُْٗ،صسبؽتخريجو(ْ)
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 كالعيكف: كالجنات* نعمة اإلمداد باألمكاؿ كاألكالد كاألنعاـ 
كىمامفنعـاهللعمىاإلنساف.،قرةعيفيقربيااإلنسافداألمكاؿعصبالحياةكاألكال

.{4}اإلَساء:]َوَأْمَدْدَكو٬ُمْؿ ٕمَِلْمَقاٍل َوَٕمـ٦َِم َوَ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ َأ٬ْمَثَر َكِػًٝما[ :فيشأفبنياسرائيؿقاؿتعالى*

:عفطريؽالتزاكجؿبياىذهالنعمةكؤتكقاؿتعالىفيمكضدآخرمبينانالطريقةالتي
ـْ َأْكُػِسُؽؿْ  ـَ ا٭مطَّقَِّبوِت َأْزَواً٘مو َوَ٘مَعَؾ ٭مَؽُ  ]َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم ـْ َأْزَواِ٘مُؽْؿ َٕمـ٦َِم َوَٙمَػَدًة َوَرَز٫َمُؽْؿ ِم ْؿ ِم

 .{51}الـحل:[ َأ٪َمبِو٭مَبو٢مِِؾ ُيْمِمـُقَن َوٕمِـِْعَؿِي اهللِ ُهْؿ َيْؽُػُرونَ 

كىناؾآياتأخرلتبيفنعمةاإلمدادبيذهاألمكرمنيا:

َعْؾ ٭َمُؽْؿ َأّْنَوًراَوُيْؿِدْد٬ُمْؿ ٕمِلَْمَقاٍل َوَٕمـ٦َِم َوَُيْ ] قاؿتعالى:*  .{21}كوح:[ َعْؾ ٭مَُؽْؿ َ٘مـَّوٍت َوَُيْ

 أيضان:* ُؼوا اهللَ َوَأصِقُعونِ  كقاؿ ٬ُمْؿ ٕمََِم َٖمْعَؾُؿقنَ *  ]َفاتَّ ُؼقا ا٭مَِّذي َأَمدَّ ُكْم بَِلْكَعاٍ: َوَبـنِيَ * َاٖمَّ َوَجـَّاٍت *َأَمدَّ

 .{ 255-252}الشعراء: [َوُعُقونٍ 

 ئكة:* نعمة اإلمداد بالمبل 
ُؽْؿ َٖمْشُؽُرونَ ] قاؿتعالى: ُؼقا اهللَ ٭مََعؾَّ ٬ُمُؿ اهللُ ٕمِبَْدٍر َوَأْكُتْؿ َأِذ٭مٌَّي ٪َموٖمَّ ـْ * َو٭َمَؼْد َكٯَمَ إِْذ َٖمُؼقُل ٭مِْؾُؿْمِمـ٦َِم َأ٭َم

ـَ اَٛمََلئَِؽِي ُمـَْز٭م٦ِمَ  ٍف ِم َٓ ُؽْؿ ٕمَِثََلَٗمِي َآ ٬ُمْؿ َرٕمُّ ـْ ٪َمْقِرِهْؿ َهَذا َٕمَٜم إِْن ٖمَ * َيْؽِػقَُؽْؿ َأْن ُيِؿدَّ وا َوَٖمتَُّؼقا َوَيْلُٖمق٬ُمْؿ ِم ْصِٞمُ

ِم٦مَ  َؽِي ُمَسقِّ
ـَ اَٛمََلئِ ٍف ِم َٓ ُؽْؿ ٕمَِخْؿَسِي َآ .{215-215}آل عؿران:[ ُيْؿِدْد٬ُمْؿ َرٕمُّ

تخبراآليةالكريمةماحصؿلممسمميفيكـبدركىـقمة،كالمشرككفكثر،كلكفبرغـذلؾ
أمره،كمفدالئؿنصراهلللممسمميفنصرىـاهللكأعزىـ،كىذا مامدعاةلتقكلاهللكطاعتوكلزـك

فتصبركاعمى أمدىـاهللمفمبلئكتوالمسكَّميفبعبلماتتميزىـكالعمائـكغيرىامفالعبلمات،كا 
.(ُ)لقاءاهللكتطيعكهكالتخالفكه؟فإفاهلليمددكـبالمبلئكةمفعندهنصرةلكـ

 نعمة التسخير كالتمكيف:البشرية ب الن فسكريـ تالمطم  الثاني: 
مفالنعـالتيالتعدكالتحصى،نعمةالتسخيركالتمكيفلئلنسافعمىكجوىذهاألرض،

ََمَواِت َوَمو ِْم إَْرِض َوَأ٠ْمبََغ ٤َمَؾْقُؽْؿ كَِعَؿُف ٣َموهِ ]قاؿتعالى: َر ٭مَُؽْؿ َمو ِْم ا٭مسَّ ْ َٖمَرْوا َأنَّ اهللَ ٠َمخَّ َرًة َوَٕمو٢مِـًَي َأََل

َٓ ٬مَِتوٍب ُمـِٝمٍ  َٓ ُهًدى َو ـْ ُُيَوِدُل ِْم اهللِ ٕمَِغْٝمِ ٤ِمْؾٍؿ َو ـَ ا٭مـَّوِس َم . {12}لؼامن:[ َوِم

بذكرأىـىذهالنعـ:سيكتفي الباحث،كنظرانألفىذهالنعـكثيرةاليمكفعدىا
                                                 

 بتصرؼكاختصار.َْٗ،َْٖ،صُتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ُ)
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 * نعمة المساكف كالبيكت كاألثاث:
كاأل كالبيكت المسكف يستطيدنعمة خبلليا مف كالتي اإلنساف، عمى اهلل نعـ مف ثاث

ـْ ]اإلنسافأفيأمفعمىنفسوكمالو،لذاقاؿتعالى: ـْ ُٕمُققٖمُِؽْؿ ٠َمَؽـًو َوَ٘مَعَؾ ٭مَُؽْؿ ِم َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم

قَّنَو َيْقَم ٣َمْعـُِؽْؿ َوَيْقَم إ٫َِموَمتُِؽْؿ  َقا٪مَِفو َوَأْوَٕموِرَهو َوَأ١ْمَعوِرَهو َأَٗموًٗمو َوَمَتو٤ًمو إ٧َِم ُ٘مُؾقدِ إَْكَعوِم ُٕمقُقًٖمو َٖمْستَِخػُّ ِْ ـْ َأ َوِم

. {32}الـحل: [ِٙم٦مٍ 
كقتإقاماتكـ،ككذلؾجعؿافاهللجعؿلكـبيكتتبنكنيامفالحجركالمدرلتسكنكافيي

كىيالخياـ،عيكدةمغايرةلبيكتكـالم(كىياإلبؿكالبقركالغنـكالمعزبيكتان)لكـمفبيكتاألنعاـ
لكـكسفركـككقتاكقتترحخفيفةكاألدـكتجدكنيا(ِ)مفاألنطاع(ُ)بيةكالفساطيطخكالقبابكاأل

باراإلبؿكأصكاؼالضأفمتاعانلمبيتمماالبناء،ككذلؾمفأشعارالمعزكأكنزكلكـفيالضربك
.(ّ)يمتدبوبفنكفالتمتدإلىمدةمفالزمافكيمبسكيفرش

 :خمؽ األنعاـ كتسخيرىا لئلنساف* نعمة 
تعالى: قاؿ اإلنساف، عمى بيا اهلل أنعـ التي النعـ مف لئلنساف كتسخيرىا األنعاـ خمؽ

[ ُٙمقنَ َو٭َمُؽْؿ ٪مِقَفو َيَوٌل ِٙم٦َم ُٖمِرُُيقَن َوِٙم٦َم َٖمْْسَ *  َوإَْكَعوَم َٚمَؾَؼَفو ٭مَُؽْؿ ٪مِقَفو دِْفٌء َوَمـَو٪مُِع َوِمـَْفو َٖمْل٬ُمُؾقنَ ]

. {5-5 }الـحل:
في[َوَمـَو٪مِعُ ]اإلدفاءمفاألكسيةكغيرىا،[َٚمَؾَؼَفو ٭مَُؽْؿ ٪مِقَفو ِدْفءٌ ]بمعنىاإلبؿ،[ َوإَْكَعومَ ]

[ِٙم٦َم ُٖمِرُُيقنَ ]منظرحسف،[َو٭َمُؽْؿ ٪مِقَفو َيَوٌل ]مفلحكميا،[َوِمـَْفو َٖمل٬ُْمُؾقنَ ]انيا،ظيكرىاكألب
ُٙمقنَ َوِٙم٦َم ٖمَ ]مفالمرعى، ِؿُؾ َأْٗمَؼو٭َمُؽؿْ ]أمالرعي،[ْْسَ يعني[إ٧َِم َٕمَؾدٍ ]،أمتعتكـكزادكـ[ َوََتْ

َّٓ ٕمِِشؼِّ إَْكُػسِ ]مكانان ُؽْؿ ٭َمَرُءوٌف َرِٙمقؿٌ ]النَّفسإالبتعب[ََلْ َٖمُؽقُكقا َٕمو٭مِِغقِف إِ .(ْ)بمفآمف[إِنَّ َرٕمَّ
 :المشركبات مف المبف* نعمة 
مفنعـاهللعمىاإلنساف،كعمىكجوالخصكصالمبفبمافيومففكائدالمطعـكالمشرب

ـْ َٕم٦ْمِ ٪َمْرٍث لئلنساف،قاؿتعالىفيشأفىذهالنعمة: َّو ِْم ُٕمطُقكِِف ِم ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِم ]َوإِنَّ ٭َمُؽْؿ ِْم إَْكَعوِم ٭َمِعْٞمَ

وِرٕم٦َِم[ . {44}ا٭مـحؾ: َوَدٍم ٭َمَبـًو َٚمو٭مًِصو ٠َموئًِغو ٭مِؾشَّ

                                                 

 .ُُٖ،صُُالفسطاط:دربمفاألبنيةفيالسفر.انظر:لسافالعرب،ـ(ُ)
،كقطرالمحيط،المعمـ:ِٕٖ،صُْالنطاع:بساطمفاألنعاـمعركؼعندالعرب.انظر:لسافالعرب،ـ(ِ)

 .ُّٔبطرسالبستاني،ص
.ٕٔ،صٓ،ـ(ركحالبياففيتفسيرالقرآفّ)
تفسيرابفكىبالمسمىالكاضحفيتفسيرالقرآفالكريـ،أبيمحمدعبداهللبفمحمدبفكىبالديتكرم،(ْ)

.َّْ،صِـ
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.(ُ)سائغانسيؿالشربلبنانكالدـيخرج،الكرشالفرث:

 * نعمة المطعكمات مف الثمرات كالزركع:

ََيًي ٭مَِؼْقٍم ]قاؿتعالى: َٔ ـْ َٗمَؿَراِت ا٭مـَِّخقِؾ َوا٤َْٕمـَوِب َٖمتَِّخُذوَن ِمـُْف ٠َمَؽًرا َوِرْز٫ًمو َٙمَسـًو إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  َوِم

. {55}الـحل:[ َيْعِؼُؾقنَ 

"كمف"أم:جعؿلكـمفثمراتالنخيؿكاألعنابماتتخذكفمنوسكرانبمعنىخمران"قبؿتحريميا"
.(ِ)كرزقانحسنان

نبات الزرع* نعمة   :إنزاؿ المطر كا 

نباتالزرعمفنعـاهللعمىاإلنساف،قاؿتعالى: ََمِء ]إنزاؿالمطركا  ـَ ا٭مسَّ ُهَق ا٭مَِّذي َأْكَزَل ِم

اٌب َوِمـُْف ١َمَجٌر ٪مِقِف ُٖمِسقُؿقنَ َموًء ٭مَُؽْؿ مِ  ـْ ٬ُمؾِّ *  ـُْف َْشَ ْيُتقَن َوا٭مـَِّخقَؾ َوا٤َْٕمـَوَب َوِم ْرَع َوا٭مزَّ ًُ ٭َمُؽْؿ ٕمِِف ا٭مزَّ ُيـْبِ

ُرونَ  ََيًي ٭مَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ . {22-22 }الـحل: [ا٭مثََّؿَراِت إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ 

 الذمأنزؿلكـمفالغماـماءن تشربكفمنو،كأنبتلكـبوشجراناهللكحده طيكران مباركان
.(ّ)كزرعانترعىفيودكابكـكتعكدمنافعياإليكـ

ـَ ا٭مثََّؿَراِت ]كقاؿأيضان: ََمِء َموًء ٪َمَلْٚمَرَج ٕمِِف ِم ـَ ا٭مسَّ ََمَواِت َوإَْرَض َوَأْكَزَل ِم اهللُ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ

َر ٭مَُؽُؿ ا٭م َر ٭مَُؽُؿ إَّْنَورَ ِرْز٫ًمو ٭مَُؽْؿ َو٠َمخَّ . {51}إبراهقم:[ ُػْؾَؽ ٭مِتَْجِرَي ِْم ا٭مبَْحِر ٕمَِلْمِرِه َو٠َمخَّ

زالة الكر * نعمة   :كشؼ الضر كا 

َلُرونَ ]قاؿتعالى:  ُّ ٪َمن٭َِمْقِف ََتْ ُؽُؿ ا٭مَضُّ ـَ اهللِ ُٗمؿَّ إَِذا َمسَّ ـْ كِْعَؿٍي ٪َمِؿ َّ * َوَمو ٕمُِؽْؿ ِم ُٗمؿَّ إَِذا ٬َمَشَػ ا٭مَضُّ

٬ُمقنَ ٤َمـْ  ِْؿ ُي٨ْمِ . {55-55 }الـحل:[ ُؽْؿ إَِذا ٪َمِريٌؼ ِمـُْؽْؿ ٕمَِرِبِّ

بيفالشعراكمأفاهللأمدنابالنعـرحمةمنوكفضبلن،كىذهالنعـالتعدكالتحصى،كفي
نفسالكقتاليغتراإلنسافبيذهالنعـ،كيذىؿعفالمنعـكيبتعدعفاهللكيمتفتإلىغيره،كفي

اإلنسافالضرالتفتإلىاهلللمحاجةالتيألجأتوإلىمصدراإلمدادالحقيقيكيضرعحاؿإذامس
.(ْ)إليو،بمعنىأفالتجعمؾالنعمةتنسىاهللكالتمتفتإليوإالكقتالشدة

                                                 

 .ّْٗ،صُتفسيرابفأبيزمنيف،ـ(ُ)

 فحة.نفسالمرجدكالص(ِ)

 .ُّٖالتفسيرالميسر،د.عائضالقرني،ص(ّ)

 بتصرؼ.ََّٖ-ََُٖ،صُّتفسيرالشعراكم،ـ(ْ)
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 :تسخير الميؿ كالنيار* نعمة 

ْؿَس َوا٭مَؼَؿرَ قاؿتعالى: ْقَؾ َوا٭مـََّفوَر َوا٭مشَّ َر ٭َمُؽُؿ ا٭مؾَّ َراٌت ٕمَِلْمِرِه إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ  ]َو٠َمخَّ َوا٭مـُُّجقُم ُمَسخَّ

ََيوٍت ٭مَِؼْقٍم َيْعِؼُؾقَن[ . {21}الـحل: َٔ

كذلؾلمافيالميؿمفالراحة؛بأفسخراهللالميؿكالنياركجعميمامكافقيفلمصالحالناس
كالسكفكاالستعدادلمنياركمافيومفالعمؿكالكد.

 :تسخير البحر* نعمة 

ًَم نعـاهللالكبرلعمىاإلنسافالبحر،قاؿتعالى:مف َر ا٭مبَْحَر ٭مَِتْل٬ُمُؾقا ِمـُْف حَلْ ]َوُهَق ا٭مَِّذي ٠َمخَّ

. {25}الـحل: [... ٢َمِريًّو

لحمان كلتأكمكا النعـ مف فيو بما االنتفاع مف الناس يتمكف بحيث لمخمؽ بجعميا كذلؾ
.(ُ)طريان

 :نجـكتسخير ال* نعمة 

كليافكائد،زيفاهللبياالسماءكجعميارجكمانلمشياطيف،عـاهللعمىاإلنسافالنجكـمفن
َراٍت ٕمَِلْمِرهِ ... ]،قاؿتعالى:أخرل ْؿَس َوا٭مَؼَؿَر َوا٭مـُُّجقَم ُمَسخَّ . {55}األعراف: [... َوا٭مشَّ

،قاؿتعالى:انكبيفاهللبعض و َوُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭َمُؽُؿ ]مففكائدىذهالنجـك ا٭مـُُّجقَم ٭مِتَْفتَُدوا ِِبَ

تعالى: {15}األكعا::[ ... ِْم ٣ُمُؾََمِت ا٭مَٞمِّ َوا٭مَبْحرِ  قاؿ ٍَ َوَ٘مَعْؾـَوَهو ]، ْكَقو ٕمَِؿَصوٕمِق ََمَء ا٭مدُّ ـَّو ا٭مسَّ َو٭َمَؼْد َزيَّ

ِعٝمِ  ْؿ ٤َمَذاَب ا٭مسَّ َقو٢م٦ِِم َوَأ٤ْمتَْدَكو ََلُ .{5}ادؾك:[ ُرُ٘مقًمو ٭مِؾشَّ

 :مس كالقمرتسخير الش* نعمة 

لييضيء عميو بانعكاسالنكر كالقمر اإلنساف، منيا التييستفيد كحرارتيا الشمسبنكرىا
 الككف آيتاف اهلل التيسخرىا آياتاهلل لئلنسافمف تعالى: قاؿ ْؿَس َوا٭مَؼَؿَر ]، َر ٭مَُؽُؿ ا٭مشَّ     َو٠َمخَّ

. {55}إبراهقم:[ ... َدائَِب٦ْمِ 

رافكالينياف،يسعيافلمصالحكـمفتالشمسكالقمراليفأفاهللسخرلناالسَّعدمبيف
.(ِ)حسابأزمنتكـكمصالحأبدانكـكحيكاناتكـكزركعكـكثماركـ

                                                 

ج(ُ) الجاكم، نككم محمد مجيد، قرآف معنى لكشؼ لبيد" "مىراح المسمى التنزيؿ، لمعالـ المنير ،ُالتفسير
 .ْٔٗص

 .ُٕ،صْتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ج(ِ)
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َراٍت ٕمَِلْمِرِه  ...]كقاؿأيضان: ْؿَس َوا٭مَؼَؿَر َوا٭مـُُّجقَم ُمَسخَّ . {55}األعراف:[ ...َوا٭مشَّ

 :تسخير األنيار* نعمة 

ألجؿافاالستغناءعنيافيىذهالحياة؛ئيةالتياليستطيداإلنساألنيارمفالمكاردالما
َر ٭َمُؽُؿ إَّْنَوَر[... ]ذلؾسخرىااهلللخدمةاإلنساف،قاؿتعالى: . {51}إبراهقم: َو٠َمخَّ

 :تسخير الفمؾ* نعمة 

ألجؿذلؾسخرىا؛الفمؾمفالكسائؿالتيتعيفاإلنسافعمىأعباءىذهالحياةكمتطمباتيا
َر ٭َمُؽُؿ ا٭مُػْؾَؽ ٭مَِتْجِرَي ِْم ا٭مبَْحِر ٕمَِلْمِرهِ ... ]اهلللئلنساف،قاؿتعالى: . {51}إبراهقم: [... َو٠َمخَّ

نالتحمم؛أفاهلليسرلناصناعةالسففكأقدرناعميياكحفظياعمىتيارالماءالسَّعدمبيف
.(ُ)قصدهنإلىبمدناكأمتعتناكتحمؿتجارت

مفىذهالنعـبما ذكر الباحث كتفييسيىذاالككفالتعدكالتحصىكىناؾنعـكثيرةف
ألنياتحتاجإلىبحثمستقؿ.

 :يةكىداية البشر  الٌرسؿية بإرساؿ نساناإل  الن فس: تكريـ المطم  الثالث
اهللالٌرسؿ شرع كتبميغ الخمؽ، لتعريؼالناسباهللخالؽ أيرسمكا األرض، اهللفي سفراء

كاإلنذاربيكـالكعيد،كسيدكرالحديثفيىذاالمطمبعفىذهالجكانب:بيينولمناس،تك

.الٌرسؿاليدؼمفإرساؿأكالن:

.الٌرسؿكظيفةثانيان:

.الٌرسؿكجكباإليمافبثالثان:

.مبشريةكدليؿمحبةاهلللنسانيةلمنفساإلانتكريمالٌرسؿإرساؿرابعان:
 

 :الٌرسؿأكالن: اليدؼ مف إرساؿ 
مىولمبشريةكىي:لقدبي فاهللتبارؾكتعالىاليدؼالذممفأجموأرسؿريسي

تبميغ شرع اهلل: -أ
كالذميتمثؿفيتبميغشرعاهللفي،الٌرسؿىناؾآياتكثيرةتتحدثعفاليدؼمفإرساؿ

كنبيناالٌرسؿحؽ  ا٭مّر٠مؾ٪َمَفْؾ ٤َمَٜم ... ]عمىكجوالخصكصمنيا:قاؿتعالى:عمىكجوالعمـك

                                                 

 .ُٕ،صْتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ج(ُ)
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َّٓ ا٭مَبََلُغ اُٛمب٦ُِم[  و ،كقاؿأيضان:{53}ا٭مـحؾ:إِ َ ْ َٖمْػَعْؾ ٪َمََم  ا٭مّر٠مقل]َيو َأهيُّ ـْ َرٕمَِّؽ َوإِْن ََل ْغ َمو ُأْكِزَل إ٭َِمقَْؽ ِم َٕمؾِّ

ًَ ِر٠َمو٭َمَتفُ  ْغ بتبميغشرعو،كفيآيةأخرلبيفاهللتبارؾكتعالىتكميفولمرسكؿ{45}اٛموئدة:[ ... َٕمؾَّ
َّٓ ا٭مَبََلُغ َواهللُ َيْعَؾُؿ َمو ُٖمْبُدوَن َوَمو َٖمْؽُتُؿقَن[  ا٭مّر٠مقل]َمو ٤َمَٜم لى:قاؿتعا فياآليةتكميؼ،{77}اٛموئدة:إِ

بتبميغشرعاهلل،مفخبلؿتكصيؿاألحكاـلمناس،كالقياـبماأمراهللتعالىبومفاهلللرسكلو
الطاعةكاالستجابة،فبلعذرفيالتفريط"كاهللف،مفأمرأكنييمماقامتعميوالحجةكالدليؿ مـز

مطمدعمىحاؿالعبدظاىرانكباطنانفيكمجازيوعمىذلؾثكاباناهللفيعمـماتبدكفكماتكتمكف"
.(ُ)الٌرسكؿغبوكعقابانكفيىذاتيديدككعيدمفاهللبمزكـإتباعمابمٌ

اآلياتدلؿت أخرلكىناؾآيات،كىكتبميغشرعاهللؿالٌرساليدؼالمنكطبوعمىىذه
كثيرةتتحدثعفىذااليدؼ.

بيـ في شئكف حياتيـ: تنسيكال الٌرسؿاالقتداء ب - 
ب ىدؼمنشكدتأسيكالالٌرسؿاالقتداء األخبلؽ؛بيـ في عالية درجة الناسإلى ليصؿ

كلبياف.الٌرسؿرجةتقتربمفـإلىدػػػكؿبيػػػػلمكص(كمدالناسالنَّفسمداهللكمد)كالمعامبلت
ىذاالجانبىناؾالعديدمفاآلياتفيالقرآفالكريـالتيتتحدثعفىذااألمرمنيا.

ـْ ٬َموَن َيْرُ٘مق اهللَ َوا٭مَقْقَم أَِٚمَر َوَذ٬َمَر اهللَ : قاؿتعالى َ
]٭َمَؼْد ٬َموَن ٭مَُؽْؿ ِْم َر٠ُمقِل اهللِ ُأ٠ْمَقٌة َٙمَسـٌَي ٛمِ

فيأقكالوكأفعالوكأحكالوفيذهاآليةأصؿكبيرفيالتأسيبرسكؿاهلل،{02:}إٙمزاب٬َمثًِٝما[ 
.(ِ)كصبرهكمصابرتوكمرابطتوكانتظارهالفرجمفربو

معو: ًْ ٭مَُؽْؿ ُأ٠ْمَقٌة كفيآيةأخرليقكؿاهللتعالىفيشأفإبراىيـكالذيفآمنكا ]٫َمْد ٬َموَك

ـَ  ـْ ُدوِن اهللِ ٬َمَػْرَكو ٕمُِؽْؿ َوَٕمَدا َٕمقْ  َٙمَسـٌَي ِْم إِْٕمَراِهقَؿ َوا٭مَِّذي َّو َٖمْعُبُدوَن ِم و ُٕمَرَآُء ِمـُْؽْؿ َوِم ـَـَو َمَعُف إِْذ ٫َمو٭ُمقا ٭مَِؼْقِمِفْؿ إِكَّ

.{5}اٛمؿتحـي:[ ...َوَٕمْقـَُؽُؿ ا٭مَعَداَوُة َوا٭مَبْغَضوُء َإَٔمًدا َٙمتَّك ُٖمْمِمـُقا ٕمِوهللِ َوْٙمَدُه 

كالذيفآمنكامعو،إذتبرؤامفأىميـكقكميـلبلقتداءبإبراىيـفياآليةدعكةمفاهلل
.(ّ)الكافريفكعادكىـكخالفكىـكابغضكىـ

كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذاالجانب.
 

                                                 

بتصرؼ.َّ،صْالبحرالمحيط،ـتفسيرانظر:(ُ)
.َِْ(أكجزالتفاسيرمفتفسيرابفكثير،خالدعبدالرحمفالعؾ،صِ)
بتصرؼ.ِْٖ،ِّٖ،صْج(انظر:الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،ّ)
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:عبر التاريخ التعرؼ عمى السنف اإلليية في الصراع بيف الحؽ كالباطؿ -ج
أرسؿ فيالصراعبيفالتعرؼع:الٌرسؿمفاألىداؼالتيمفأجميا مىالسنفاإلليية

الصراعمفنتائج يترتبعمىىذا التاريخكما .الحؽكالباطؿعبر تعالى: ـْ قاؿ ًْ ِم ]٫َمْد َٚمَؾ

ٕم٦َِم[  ـٌ ٪َمِسُٝموا ِْم إَْرِض ٪َموْكُظروا ٬َمقَْػ ٬َموَن ٤َمو٫مَِبُي اٛمَُؽذِّ تظيراآليةسنفاهلل.{255}آل ٤مؿران:٫َمْبؾُِؽْؿ ٠ُمـَ
كالفئةالمؤمنةمفجانب،الٌرسؿككففياألمـالماضيةكفيطبيعةالصراعالقائـبيففيىذاال

كالكافريفكالمكذبيفكالمعاديفلمرسؿكالمؤمنيفمفجانبآخر،ككيؼآؿالصراعبينيما،مففكز
ك،لمرسؿ كالنصركالفبلح، مفسارعمىطريؽالعصاةكمفسارعمىنيجيـكحظىبالسعادة

كانتعاقبتوالخسرافكالدماركاليبلؾ،فمفسارفياألرضكتعقبأحكاؿاألمـ،كتدبر؛المكذبيف
يؤكدهالقرآفمفمصير،التاريخكعرؼاألخبار،يجدمصداؽتمؾالسنةاإللييةالثابتة ما كىذا

.(ُ)كالمكذبيفلمرسؿكاألنبياء،كغيرىـمفاألمـ،عاد،كثمكد،كفرعكفكمفتبعو

كثيرةتشيرإلىسنةاهللفيالصراعبيفالحؽكالباطؿكنتيجةىذاالصراعكىناؾآيات
كىذامايزيدالمؤمفإيمانانكيقينانبنصراهللكعزتولمرسؿكلممؤمنيف.

 أخذ العبرة كالعظة مف قصص المرسميف مع أقكاميـ: -د
ىدؼمنشكد كالعظة الدرسكالعبرة إرساؿ ذلؾك؛كاألنبياءالٌرسؿمف ردتآياتألجؿ

مفىذهاآليات:،ىذاالجانبعمىكثيرةفيكتاباهللتدلؿ

ـْ َٖمْصِديَؼ ا٭مَِّذي قاؿتعالى:
ى َو٭َمؽِ ُؤِم إ٭َْمَبوِب َمو ٬َموَن َٙمِديًثو ُيْػَٟمَ

ِٕ ٌة  ]٭َمَؼْد ٬َموَن ِْم ٫َمَصِصِفْؿ ٤ِمْٞمَ

ًي ٭مَِؼقْ  ٍء َوُهًدى َوَرَْحَ . {222}يق٠مػ:ٍم ُيْمِمـُقَن[ َٕم٦ْمَ َيَدْيِف َوَٖمْػِصقَؾ ٬ُمؾِّ ََشْ

المذككريفالٌرسؿأكردالخطيبفيتفسيرهليذهاآليةأفالضميرفي"قصصيـ"يعكدإلى
،الٌرسؿففيقصص {222}يق٠مػ:[ ... ؾا٭مّر٠ُم ]َٙمتَّك إَِذا ا٠ْمَتْقئََس فيقكلوتعالىفياآليةالسابقة

مفأقكاميـ،فيىذهالقصصعبرةألكليكفيالصراعالذميدكربينيـكبيفالسفياءالضاليف
 حيثينجميالمكقؼدائمان كالرأم، كذكمالفطنة كممتو،فعاألبصار، عبلء كا  ديفاهلل، إظيار

كانتصاررسمو،كمفتبعيـمفالمؤمنيف،عمىحيفيقدالببلءكالخزمكالخذالفبالذيفكذبكارسؿ
،أمىذاالقصص {222}يق٠مػ:وَن َٙمِديًثو ُيْػَٟمَى[ ]َمو ٬مَ اهللكآذكىـ،كصدكاالناسعفسبيؿاهلل

،لـيكفحديثانممفقان،أكمفترل،كلكنوالٌرسؿالذميقصصواهللتعالىعمىنبيوالكريـ،مفأنباء
السماكية، الكتب مف سبقو لما مصدقان فجاء ربو، مف كحيان النبي تمقاه قد العالميف، رب كبلـ

                                                 

بتصرؼكاختصار.َُُ-ٔٗ،صْ،جِةكالشريعةكالمنيج،ـ(التفسيرالمنيرفيالعقيدُ)
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ييا،حامبلناليدلكالرحمةلمفيؤمنكفبو،كييتدكفبيديو،كيستقكفمفصبلنكؿماكافمجمبلنف
.(ُ)مفمكارده

أقكاميـ.مدعمىأخذالعبرةكالعظةمفقصصالمرسميفكتدلؿتشيرخرلآياتأكىناؾ

 :الٌرسؿلئبل يككف لمناس عمى اهلل حجة بعد  -ق
 أرسؿ أجميا عمى:الٌرسؿمفاألىداؼالتيمف الحجة بيفاهللىذاإقامة كلقد الناس،

ٌي َٕمْعَد : الجانبفيقكلوتعالى ـَ ٭مَِئَلَّ َيُؽقَن ٭مِؾـَّوِس ٤َمَٜم اهللِ ُٙمجَّ ـَ َوُمـِْذِري ي ِ َو٬َموَن اهللُ  ا٭مّر٠مؾ]ُر٠ُمًَل ُمَب٨مِّ

. {243}ا٭مـسوء:٤َمِزيًزا َٙمؽِقًَم[ 

 إرساؿ مف الحكمة اآلية الٌرسؿتبيف كىي يكإقامة، الناس عمى القيامة،الحجة ـ
،النَّار،كمنذريفمفكفركأشرؾكعمؿسكءانبالجنَّةمبشريفمفآمفكعمؿصالحانبالٌرسؿفيؤالء

رسكالن إلينا أرسمت ما ربنا يقكلكا ال حتى القيامة؛ يكـ الناس حجة لقطد إال ذلؾ فعؿ كما
.(ِ)(فيأفعالوكتدبيرهمان كحكي(أمغالباناليماندفيشيءأراده)ككاف اهلل عزيزان )

ألجميا.الٌرسؿاألىداؼالتيأرسؿاهللبعضىذهىي

 :الٌرسؿثانيان: كظيفة 
سفراءاهللفيىذهاألرض،تقدعمييـكظيفةساميةتتمخصفيمايمي:الٌرسؿناأفكمابيَّ

 تبميغ شرع اهلل كىداية الناس: - أ
تعالى ِف َو٭َمْق ٬َمِرَه  ]ُهَق ا٭مَِّذي َأْر٠َمَؾ َر٠ُمق٭َمفُ : قاؿ ـِ ٬ُمؾِّ ي ـِ احَلؼِّ ٭مُِقْظِفَرُه ٤َمَٜم ا٭مدِّ ٕمِوَُلَدى َوِدي

٬ُمقَن[  . {55}ا٭متقٕمي:اُٛم٨ْمِ

َّٓ ا٭مبَََلُغ اُٛمب٦ُِم[  ا٭مّر٠مؾ٪َمَفْؾ ٤َمَٜم  ...]كفيمكضدآخرقاؿتعالى: . {53}ا٭مـحؾ:إِ

و كفيمكضدآخرقاؿتعالى: َ ْغ َمو أُ  ا٭مّر٠مقل]َيو َأهيُّ ـْ َرٕمَِّؽ َٕمؾِّ . {45}اٛموئدة: [...ْكِزَل إ٭َِمقَْؽ ِم

 :تثبيت فؤاد النبي  - 
ـْ َأْكَبوِء قاؿتعالى:الٌرسؿكلبيافىذهالكظيفةالممقاةعمىعاتؽ  ا٭مّر٠مؾ]َو٬ُمَلًّ َكُؼصُّ ٤َمَؾْقَؽ ِم

ًُ ٕمِِف ٪ُمَماَدَك َوَ٘موَءَك ِْم َهِذِه احَلؼُّ َوَمْق٤ِمظٌَي َوِذ٬ْمرَ  . {202}هقد:ى ٭مِْؾُؿْمِمـ٦َِم[ َمو ُكَثبِّ

                                                 

 .ِٔ،ُٔ،صُّ،جْ(التفسيرالقرآنيلمقرآف،ـُ)
 .ٕٔٓ،صُ(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جِ)
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نذار المكذبيف بعذا  اهلل: -ج  تبشير المؤمنيف بما أعده اهلل ليـ، كا 
 عاتؽ عمى الممقاة الكظيفة ىذه بياف الٌرسؿكفي تعالى: و َأْر٠َمْؾـَوَك ٕمِوحَلؼِّ َٕمِشًٝما ]قاؿ إِكَّ

َحوِب اجَلِحقؿِ  ِْ ـْ َأ َٓ ُٖمْسَلُل ٤َم . {221}البؼرة:[ َوَكِذيًرا َو

ٌي َٕمْعَد :أيضانكقاؿ ـَ ٭مِئََلَّ َيُؽقَن ٭مِؾـَّوِس ٤َمَٜم اهللِ ُٙمجَّ ـَ َوُمـِْذِري ي ِ َو٬َموَن اهللُ ٤َمِزيًزا  ا٭مّر٠مؾ]ُر٠ُمًَل ُمَب٨مِّ

. {243}ا٭مـسوء:َٙمؽِقًَم[ 

كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذاالجانب.

 كطاعتيـ: الٌرسؿثالثان: كجك  اإليماف ب
اإلنسانية،كخالؽالخمؽمنذكينكنتيـاألكلىفيصمبالتكحيدميثاؽمع قكدبيفالفطرة

 أفاليكًآدـ اهللبيـ كمفرحمة يكًمي، كال تنحرؼ، فقد إلىفطرتيـ فقدمييـ إلىعقكليـ يـ
.الٌرسؿتضؿ،لذلؾأرسؿإلييـ

َّٓ ٭مِقَُطوَع ٕمِنِْذِن اهللِ *قاؿتعالى: ـْ َر٠ُمقٍل إِ . {45}ا٭مـسوء: [... ]َوَمو َأْر٠َمْؾـَو ِم

ائِقَؾ َوَٕمَعْثـَو ِمـُْفُؿ اْٗمـَْل ٤َم٨َمَ َكِؼقًبو َو٫َموَل اهللُ إِنِّ َمَعُؽؿْ *كقاؿأيضان: ـْ  ]َو٭َمَؼْد َأَٚمَذ اهللُ ِمقَثوَق َٕمـِل إَِْسَ
٭َمئِ

ْرَُتُقُهؿْ  ٬َموَة َوَآَمـُْتْؿ ٕمُِر٠ُم٥ِم َو٤َمزَّ ََلَة َوَآَٖمْقتُُؿ ا٭مزَّ َرنَّ ٤َمـُْؽْؿ ٠َمقَِّئوٖمُِؽْؿ  َأ٫َمْؿُتُؿ ا٭مصَّ ٬َُمػِّ َٕ و َٙمَسـًو  ًَ ُتُؿ اهللَ ٫َمْر َْ َوَأ٫ْمَر

ؾَّ ٠َمَقاَء ا٭مسَّ  ََ ـْ ٬َمَػَر َٕمْعَد َذ٭مَِؽ ِمـُْؽْؿ ٪َمَؼْد  تَِفو إَّْنَوُر ٪َمَؿ ـْ ََتْ ِري ِم ُْدِٚمَؾـَُّؽْؿ َ٘مـَّوٍت ََتْ َٕ . { 20}اٛموئدة:بِقِؾ[ َو

 منيـ: ـكمكقؼ أقكامي الٌرسؿ
تتبايفالناسمكاقؼنجدأفتجاىيـ،أقكاميـكمكاقؼالٌرسؿالتيتتحدثعفتتبداآلياتب

.تجاهالمرسميفمابيفالكفركالتكذيبكاإليذاءكاالستيزاءكالسخريةكالصد
 آليات التي تتحدث عف التكذي :ا - أ

ًْ ٫َمْقُم ُكقٍح اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[ قاؿتعالى:* َٕم . {223}ا٭مشعراء:]٬َمذَّ

ًْ ٤َموٌد اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[ ؿتعالى:*قا َٕم . {205}ا٭مشعراء:]٬َمذَّ

ًْ َٗمُؿقُد اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[ *قاؿتعالى: َٕم . {252}ا٭مشعراء:]٬َمذَّ

ًْ ٫َمْقُم ٭مُقٍط اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[ *قاؿتعالى: َٕم . {242}ا٭مشعراء:]٬َمذَّ
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 اآليات التي تتحدث عف الكفر: - 

ْؿ إِْن َٖمْستَْغِػْر ]الذيفكفركا:مدقكموالٌرسكؿ*قاؿتعالىفيشأف َٓ َٖمْسَتْغِػْر ََلُ ْؿ َأْو  ا٠ْمتَْغِػْر ََلُ

َٓ هَيِْدي ا٭مؼَ  ُْؿ ٬َمَػُروا ٕمِوهللِ َوَر٠ُمق٭مِِف َواهللُ  ّنَّ
ْؿ َذ٭مَِؽ ٕمِلَ ـْ َيْغِػَر اهللُ ََلُ ًة ٪َمَؾ ْؿ ٠َمبِْع٦َم َمرَّ . {32}التوبة:[ ْقَم ا٭مَػو٠ِمِؼ٦مَ ََلُ

ـَ ُُيَودُّوَن اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف ُأو٭َمئَِؽ ِْم إََذ٭م٦ِّمَ ]*كقاؿأيضان: . {12}ادجادلة:[ إِنَّ ا٭مَِّذي

 اآليات التي تتحدث عف اإليذاء: -ج

ـَ ُيْمُذوَن ا٭مـَّبِلَّ َوَيُؼق٭ُمقَن ُهَق ُأُذٌن ٫ُمْؾ ُأُذُن َٚمْٝمٍ ]مدقكمو:*قاؿتعالىفيشأفالنبي َوِمـُْفُؿ ا٭مَِّذي

ْؿ ٤مَ ٭َمُؽْؿ ُيمْ  ـَ ُيْمُذوَن َر٠ُمقَل اهللِ ََلُ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َوا٭مَِّذي ِذي ٌي ٭مِؾَّ ـُ ٭مِْؾُؿْمِمـ٦َِم َوَرَْحَ ـُ ٕمِوهللِ َوُيْمِم [ َذاٌب َأ٭مِقؿٌ ِم

. {52}التوبة:

َأُه ا]*كقاؿأيضان: ـَ َآَذْوا ُمق٠َمك ٪َمَٞمَّ َٓ َٖمُؽقُكقا ٬َمو٭مَِّذي ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ َّو ٫َمو٭ُمقا َو٬َموَن ٤ِمـَْد اهللِ َوِ٘مقًفوَيو َأهيُّ [ هللُ ِم

. {51}األحزاب:

 اآليات التي تتحدث عف االستيزاء: -د

*قاؿتعالىفيشأفالنبي ْؿ ]: ـَ ٬َمَػُروا ُٗمؿَّ َأَٚمْذُِتُ ِذي ًُ ٭مِؾَّ ـْ ٫َمْبؾَِؽ ٪َمَلْمَؾْق َو٭َمَؼِد ا٠ْمُتْفِزَئ ٕمُِر٠ُمٍؾ ِم

. {51:}الرعد[ ٪َمَؽْقَػ ٬َموَن ٤ِمَؼوِب 

 ـَ ٠َمِخُروا ِمـُْفْؿ َمو ٬َموُكقا ٕمِِف َيْسَتْفِزُئقنَ ]*كقاؿأيضان: ـْ ٫َمْبؾَِؽ ٪َمَحوَق ٕمِو٭مَِّذي [ َو٭َمَؼِد ا٠ْمتُْفِزَئ ٕمُِر٠ُمٍؾ ِم

. {22}األكعا::

 اآليات التي تتحدث عف السخرية: -ق

 تعالىفيشأفنكح قاؿ * ََم َمرَّ ٤َمَؾقْ ]: ـْ ٫َمْقِمِف ٠َمِخُروا ِمـُْف ٫َموَل إِْن َوَيْصـَُع ا٭مُػْؾَؽ َو٬ُمؾَّ ِف َمََلٌ ِم

و َكْسَخُر ِمـُْؽْؿ ٬َمََم َٖمْسَخُرونَ  . {53}هود:[ َٖمْسَخُروا ِمـَّو ٪َمنِكَّ

ـَ ٠َمِخُروا ِمـُْفْؿ ]:الٌرسؿ*قاؿفيشأفالذيفسخركامف ـْ ٫َمْبؾَِؽ ٪َمَحوَق ٕمِو٭مَِّذي َو٭َمَؼِد ا٠ْمُتْفِزَئ ٕمُِر٠ُمٍؾ ِم

. {22}األكعا::[ ٕمِِف َيْسَتْفِزُئقنَ  َمو ٬َموُكقا

 اآليات التي تتحدث عف الصد: -ك

النبي قاؿتعالىفيشأف * ْؿ َٖمَعو٭َمْقا إ٧َِم َمو َأْكَزَل اهللُ َوإ٧َِم ]: ًَ اُٛمـَو٪مِِؼ٦َم  ا٭مّر٠مقلَوإَِذا ٫مِقَؾ ََلُ َرَأْي

ُدوًدا ُِ وَن ٤َمـَْؽ  . {52}الـساء:[ َيُصدُّ
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ًٓ َٕمِعقًدا إِنَّ ]*كقاؿأيضان: ََل ََ ؾُّقا  ََ ـْ ٠َمبِقِؾ اهللِ ٫َمْد  وا ٤َم دُّ َِ ـَ ٬َمَػُروا َو . {255}الـساء:[ ا٭مَِّذي

فمفقبؿأقكاميـ.لمرسمكاكيؼقكبؿكىناؾآياتأخرلتبيف

 :محبة اهلل لمبشريةدليؿ ك ة نسانيلمنفس اإل  ان كريمت الٌرسؿرابعان: إرساؿ 
فيأحسفتقكيـ،كمنحوالعقؿ،كجعؿفيونفخةمفلقدخمؽاهللاإلنسافككرمو،كخمقو

،كعمىرأسيـمحمدالٌرسؿركحو،كسخرلومافيالسماكاتكمافياألرض،ثـأرسؿاهلللمناس
نكاليـطريؽاليدلكالرشاد،مفخبلؿالمنياجالذمأنزلواهللالمطيؼالخبير،كالذميدلؿيليب

مصمحةالمصاحبةلؤلحكاـالكاردةفيىذاالمنياج.عمىمحبةاهلللمعباد،مفخبلؿال

 تعالى: قاؿ ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ٤َمِزيٌز ٤َمَؾقِْف َمو ٤َمـِتُّْؿ َٙمِريٌص ٤َمَؾقُْؽْؿ ٕمِوُٛمْمِمـ٦َِم َرُءوٌف * ]٭َمَؼْد َ٘موَء٬ُمْؿ َر٠ُمقٌل ِم

. {206}ا٭متقٕمي:َرِٙمقٌؿ[ 

الالٌرسؿكماىـالٌرسكؿىذا،بيننالمناسكافةمفتبيفاآليةأفاهللأرسؿإلينامحمدان
شديدالرحمةبنا،،حريصعمينالنيتدمإلىالطريؽالقكيـ،يحبكاليرضىلناالمشقةكالمكركه

.(ُ)كىكاليحبلناإالالخير

كالتيتعتبردليؿمحبةاهلل؛كفيآيةأخرلبيفاهللمدلالمنةالتيمٌنياعمىالمؤمنيف
لممؤمنيف.

*قاؿت ـْ َأْكُػِسِفْؿ َيْتُؾق ٤َمَؾْقِفْؿ َآَيوٖمِِف َوُيَز٬مِّ عالى: ًٓ ِم ٌَ ٪مِقِفْؿ َر٠ُمق َـّ اهللُ ٤َمَٜم اُٛمْمِمـ٦َِم إِْذ َٕمَع قِفْؿ ]٭َمَؼْد َم

ََلٍل ُمب٦ٍِم[  ََ ـْ ٫َمْبُؾ ٭َمِػل  ُؿُفُؿ ا٭مؽَِتوَب َواحِلْؽَؿَي َوإِْن ٬َموُكقا ِم . {245}آل ٤مؿران:َوُيَعؾِّ

المنَّةيالنعمةالثقيمةبالفعؿ،كأفيقاؿ:مففبلفعمىفبلفإذا"ألصفياني:قاؿالراغبا
.(ِ)"أثقموبالنعمة

في قطبفيستطرد سيد أما النعمة، ىيأعظـ المنَّة أف عمى الراغبيستدؿ كبلـ مف
شاءكبناءتفسيرهلآليةالتيتظيرحقيقةكبيرةتبيفمدلالمنَّةاإللييةعمىالمؤمنيف،كدكرىافيإن

كال كالجاه فضؿ، كاليقاربيا منَّة، التياليدانييا المنَّة ىذه كقيادتيا، كتربيتيا كتعميميا األمة،
"لخيرأمة:سمطاف،كالعرضمفأعراضاألرض،إنيانعمةإرساؿخيرالبشرية"رسكؿاهلل

ًْ ٭مِؾـَّوِس ] ٍي ُأْٚمِرَ٘م ؟؟عظمى،كأممنَّةبعدىذهالمنَّة،إنياالمنَّةال {222}آل عؿران:[ ...٬ُمـُْتْؿ َٚمْٝمَ ُأمَّ
 يككفىذا حينما صمةالٌرسكؿخصكصان إنيا اهلل، أبمغفيالداللةعمىكـر كىذا "مفأنفسيـ"،

                                                 

 بتصرؼ.ِِٕ،ُِٕ(تفسيرالجبلليف،صُ)
 .ِٗٓ(معجـمفرداتألفاظالقرآف،صِ)
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الناس،كذلؾالنَّفسبالنَّفس كاألمكركما فيكيحسكيشعركيفرحكيتألـكيتفاعؿمداألحداث، ،
المنَّةفيحياةاألمةالمسممة،أبمغفيتحقيؽآماليـكالشعك ربآالميـ،ثـتظيراآليةآثارىذه

ًٓ ِمـُْفْؿ َيْتُؾق ٤َمَؾْقِفْؿ ]،كماقاؿاهللتعالىفيشأنو:أفىذاالنبي ق٦َِّم َر٠ُمق ٌَ ِْم إُمِّ ُهَق ا٭مَِّذي َٕمَع

ُؿُفُؿ ا٭مؽِتَوَب َواحِلْؽَؿَي َوإِ  قِفْؿ َوُيَعؾِّ ََلٍل ُمب٦ِمٍ َآَيوٖمِِف َوُيَز٬مِّ ََ ـْ ٫َمبُْؾ ٭َمِػل  ،يتمكآياتاهلل {1}اجلؿعة:[ ْن ٬َموُكقا ِم
في مفكرامةكمنَّةلذلؾفييآياتخالؽالخمؽفيشتىأمكرحياتيـ،كيزكييـكيطيرىـياكما

كالكثنية الشرؾ أرجاس مف كأنظمتيـ كمجتمعيـ، كحياتيـ، كأعراضيـ، قمكبيـ كيطير كينقييـ،
لجاىمية،كيعمميـاآلدابكاألحكاـكاألخبلؽكالمعامبلتالتيتبنىعمىالطيركالمحبةكالخرافةكا

كالتعاكفكاإلخاء.

كىذهالرسالةالعظيمةالتيحكلتيـمفالٌرسكؿلذاكانتىذهالمنَّةاإللييةليذهاألمةبيذا
.(ُ)الغيكالبغيكالضبللةإلىنعمةاإلسبلـ،نعمةاليدلكالرشاد

 صة المبحث:خبل
اشتمؿالمبحثعمىبيافصكرتكريـالٌنفسالبشريةبماأنعـاهللعمييامفنعمةاإليجاد

كاإلمدادكاليدلكالرشاد،ثـماسخرهاهللليا،كمٌكنيامنوفيىذهالحياةالدنيا،ثـانتيىالمبحث
ببيافمظيرتكريـاهللليذهالٌنفسبإرساؿالرُّسؿلياكىدايتيا.

                                                 

 بتصرؼكاختصار.ُُٓ-َٔٓ،صُفيظبلؿالقرآف،ـ(ُ)
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 الفصؿ الرابع
 القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا 


كيشتمؿعمىثبلثةمباحث:


 المبحث األكؿ: القدرة اإلليية عند المكت. 

 البشرية ما بعد المكت. الن فسالمبحث الثاني: القدرة اإلليية عمى 
 المبحث الثالث: القدرة اإلليية عند الحسا .
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 المبحث األكؿ

 ليية عند المكتالقدرة اإل 


كفيومطمباف:


 .المطم  األكؿ: القدرة اإلليية عمى نفس المؤمف
 .المطم  الثاني: القدرة اإلليية عمى نفس الكافر كالمنافؽ
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 المبحث األكؿ
 القدرة اإلليية عند المكت

 

 المطم  األكؿ: القدرة اإلليية عمى نفس المؤمف:
،كليسىناؾأحدفيالكجكدفيالحياةالدنيافالمكتىكنيايةلمحياةالتييحياىااإلنسا

إالكسيمكت،حتىممؾالمكت،حتىالمكتسيمكتكيبقىكجوربؾذكالجبلؿكاإلكراـ.

 تعالى: ـِ قاؿ ـْ ُزْٙمِزَح ٤َم ْقَن ُأُ٘مقَر٬ُمْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمَؿ ََم ُٖمَق٪مَّ  ا٭مـَّور]٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت َوإِكَّ

َّٓ َمَتوُع ا٭مُغُروِر[ اجلـَّيَؾ َوُأْدِٚم  ْكَقو إِ ،{235}آل عؿران: ٪َمَؼْد ٪َموَز َوَمو احَلقَوُة ا٭مدُّ ]َأْيـَََم َٖمُؽقُكقا كقاؿأيضان:

:،كقاؿتعالىفيحؽحبيبوكسيدالخمؽ{53}الـساء:[ ... ُيْدِر٬ُمُؽُؿ اَٛمْقُت َو٭مَْق ٬ُمـُْتْؿ ِْم ُٕمُروٍج ُمَشقََّدةٍ 
ُْؿ َمقُِّتقنَ إِكََّؽ َمقِّ ] مر:[ ًٌ َوإِّنَّ كقاؿأيضان:{52}الزُّ ًَّ ٪َمُفُؿ ]، ـْ ٫َمبْؾَِؽ اخُلْؾَد َأ٪َمنِْن ِم َوَمو َ٘مَعْؾـَو ٭مَِب٨َمٍ ِم

.{55}األكبقاء:[ اخَلو٭مُِدونَ 

ببيافكسيقـك الباحث،ككؿالخمؽسيمكتكف،(مؤمف،كافر،منافؽ)إذانكؿنفسستمكت
لمؤمف.القدرةاإللييةعمىنفسا

 سكرات المكت:
 تعالى: قاؿ لحكمة، كضعفيا لحكمة فشدتيا كتضعؼ؛ تشتد َوَ٘موَءْت ]لممكتسكرات،

ًَ ِمـُْف ََتِقُد  فإذا{21}ق:[ ٠َمْؽَرُة اَٛمْقِت ٕمِوحَلؼِّ َذ٭مَِؽ َمو ٬ُمـْ فياآليةداللةعمىأفلممكتسكرات، ،
كييفر كنزؿبساحتؾ،جاءتيتكشؼاليقيفالذمكافيتمارلكيتناءلفيو جاء قد ىك ىا منو،

.(ُ)فبلمحيدكالمناصكالفكاؾكالخبلص

.كىذهالسكراتلـينجمنياحتىالنبي

أك  – (ِ)كاف بيف يديو رىككةه  إف رسكؿ اهلل ركمأفعائشةرضياهللعنياكانتتقكؿ:
قكؿ: ال إلو إال اهلل، إف لممكت عمبة فييا ماء، فجعؿ ييدخؿ يده في الماء فيمس ي بيا كجيىوي كي

.(ْ)، ثـ نص  يىده فجعؿ يقكؿ: في الرفيؽ األعمى، حتى قيبض كمالت يده (ّ)سىكرات 
                                                 

.َِْ،صْ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ)
.َّٕ،صُُ(العمبةمفاألدـ.فتحالبارم،ـ2)
الس3َّ) األلـ.( نتيجة يحتضر مف عمى تطرأ التي الحالة عمى كيطمؽ كعقمو، المرء بيف تعرض حالة كر:

.ّٗٔ،صُُفتحالبارم،ـ
.(َُٓٔ)،حديثرقـُُِّصكراتالمكت،حيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابسص(4)
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يعانيفياحتضارهمفسكراتالمكت،يعانيفييامايعانيمفاأللـ،حتىفيذاالنبي
قبضتركحوالطاىرة.

بكر قائمةعندرأسو،فنظرتالكفاة،كانتعائشةرضياهللكلماحضرتأبا عنيا
ذابركحوتحشرج فيصدرهفتمثمتببيتمفالشعركقالت:(ُ)إليوكا 

الفتى عف الثراء يفنى ما لعمرؾ




الصدري ليا كضاؽ يكمان حشرجت إذا


 َوَ٘موَءْت ٠َمْؽَرُة اَٛمْقِت ٕمِوحَلؼِّ َذ٭مَِؽ ]كقاؿ:يابنيتيالتقكليشعرانكلكفقكلي:فنظرإلييا

ًَ ِمـُْف ََتِقُد   {21}ق:[ َمو ٬ُمـْ
(ِ).

كىكفيآخررمؽفيالحياةكفيشدةسكراتالمكتيتذكركتاباهللفيذاأبكبكر
كيستحضرآياتو.

 الحكمة مف اشتداد سكرات المكت عمى المؤمف:
اشتدادسكراتالمكتعمىالمؤمفإالليمقىاهللكقدكىٌفراهللبياعفسيئاتو حتى؛كما

يمقىاهللكليسعميوشيءهمفالسيئات،أكخفؼبعضانمفسيئاتو.

 ممؾ المكت مككؿ بقبض األركاح:
ذا،لقدككؿاهللممؾالمكتبقبضأركاحالعباد جاءممؾالمكتليقبضركحالمؤمفكا 

كيسميامفجسدهكماتيسؿالشعرةمفالعجيف،قاؿتعالى:وجاءهبصكرةحسنةطيبة،فيعالجركح
ُؽْؿ ُٖمْرَ٘مُعقنَ ] َؾ ٕمُِؽْؿ ُٗمؿَّ إ٧َِم َرٕمِّ و٬ُمْؿ َمَؾُؽ اَٛمْقِت ا٭مَِّذي ُو٬مِّ ،تدلؿاآليةعمىأفاهلل {22}السجدة:[ ٫ُمْؾ َيَتَق٪مَّ

،قاؿتعالى:كتحضرمبلئكةالرحمةمدممؾالمكتالمكتبقبضأركاحالعباد؛ككؿممؾ
٢ُمقَن[ َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَد٬ُمُؿ اٛمَْقُت ... ] َٓ ُيَػرِّ ْتُف ُر٠ُمُؾـَو َوُهْؿ   .{52}األكعا:: َٖمَق٪مَّ

 حضكر مبلئكة مككمكف بقبض الركح مع ممؾ المكت:
فياآليةبيافأنويكجدمدممؾالمكتمبلئكةمككمكفبقبضاألركاح،كىـاليقصركف،

ذاحض،،إذانىناؾمبلئكةتحضرمدممؾالمكت(ّ)كاليضيعكفماأمركابو رعندهالمبلئكةكا 
                                                 

.ُِٗ،صْ(أمتترددفيصدرهكلياصكت،كىيالغرغرةعندالمكتكترددالنَّفىٍس،لسافالعرب،ـ1)
ج2) سعد، البف الكبرل، الطبقات صّ( زكائدُْٔ، إلى الظمآف مكارد كتابصحيح في األلباني صححو ،

.(ُِِٖ)،حديثرقـّّٕ،صِابفحباف،ج
.ُٖٕ(تفسيرالجبلليف،ص3)
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فإفاهللسيخمفو؛ماىكقادـعميو،كاليحزفعمىماخٌمفوفيالدنيا،كأاليخاؼمالجنَّةبشركهب
و٪ُمقا ف،قاؿتعالى:يحمافيوكىكأرحـالر َّٓ ََتَ ُل ٤َمَؾْقِفُؿ اٛمَََلئَِؽُي َأ ـَو اهللُ ُٗمؿَّ ا٠ْمَتَؼوُمقا َٖمَتـَزَّ ـَ ٫َمو٭ُمقا َرٕمُّ ]إِنَّ ا٭مَِّذي

وا ٕمِ  َزُكقا َوَإْٔم٨ِمُ َٓ ََتْ ؾت: ا٭مَّتِل ٬ُمـُْتْؿ ُٖمق٤َمُدوَن[ وجلـَّيَو اهلل،ثـ {52}فصِّ ربنا تبيفاآليةأفالذيفقالكا ،
كثبتكاعمىذلؾ،أكلئؾتتنزؿعمييـ(بتكحيداهللكغيرهمماكجبعمييـ)ؿاستقامكاعمىىذاالقك

كمابعدالمكت،كاليحزنكاعمىماخٌمفكامفأىؿالمبلئكةعندالمكتبأفاليخافكامفالمكت
.(ُ)التيكنتـتكعدكفبيافيالحياةالدنياالجنَّةككلدفاهلليخمفكـفيو،كأبشركاب

ذابيشرالمؤمفب ،استبشركفرحكأحبالمكت،عفعبادةبفالصامتأفالنبيالجنَّةكا 
( قالتعائشةأكره لقاء اهلل، كره اهلل لقاءهمف أح  لقاء اهلل، أح  اهلل لقاءه، كمف كقاؿ: )

ليس ذلؾ، كلكف المؤمف إذا حضره المكت كبشر برضكاف بعضأزكاجو:إنالنكرهالمكت،قاؿ:)
ف الكافر إذا  اهلل ككرامتو، فميس شيء أح  إليو مما أمامو، فنح  لقاء اهلل كأح  اهلل لقاءه، كا 

أكره إليو مما أمامو، فكره لقاء اهلل ككره اهلل  حضر بيش ر بعذا  اهلل كعقكبتو، فميس شيء
.(ِ)(لقاءه

 كيؼ تقبض ركح المؤمف:
حفظاهللفيالدنيا،فبلبدأفيحفظوكيرعاهكيكرموفيالدنياكعندقبضكماأفالمؤمف

وركح عفأبيىريرة قاؿرسكؿاهللكفياآلخرة، )قاؿ: إذا حضر المؤمف المكت أتتو :
بحريره بيضاء، فيقكلكف: أخرجي راضيةن مرضيان عنؾ إلى ركح اهلل كريحاف كر   مبلئكة الرحمة

غير غضباف فتخرج كنطي  ري  المسؾ، حتى إنو ليناكلو بعضيـ بعضان حتى ينتكا بو با  
السماء فيقكلكف: ما أطي  ىذه الري  التي جاءتكـ مف األرض؟ فينتكف بو أركاح المؤمنيف، فميـ 

بغائبو يقدـ عميو، فيسنلكنو: ماذا فعؿ فبلف؟ ماذا فعؿ فبلف؟ فيقكلكف: أشد فرحان مف أحدكـ 
دعكه فإنو كاف في غـ الدنيا، فإذا قاؿ ليـ: فبلف قد مات أتاكـ؟ قالكا: ذى  إلى أمو الياكية، 

ف الكافر إذا  ضر أتتو مبلئكة العذا  بمسخ فيقكلكف: أخرجي ساخطة عميؾ إلى عذا  اهلل، تحاكا 
  جيفة، حتى ينتكا بو با  األرض فيقكلكف: ما أنتف ىذه الري ؟ حتى ينتكا بو فتخرج كننتف ري

.(ّ)(أركاح الكفار
                                                 

بتصرؼ.ِْٖ(تفسيرالسُّدل،ص1)
(2) البخارم، صحيح الرقاؽ، صكتاب لقاءه، اهلل أحب اهلل لقاء أحب مف َُِّباب رقـُُِّ، حديث ،

،ُِٖٗ،ُِٖٖمسمـ،كتابالذكركالدعاء،بابمفأحبلقاءاهللأحباهلللقاءه،صصحيح،ك(َٕٓٔ)
.(ِْٖٔحديثرقـ)

،حديثرقـَّ،صُٕ(البحرالزَّخار،مسندالبزَّار،أبيبكرأحمدبفعمركبفعبدالخالؽالعتكيالبزَّار،ج3)
.ُِٓ-ُُٓ،صُ،صححواأللبانيفيكتابمشكاةالمصابيح،ج(ِْٓٗ)
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بعدقبضركحالمؤمف،يغسؿكيكففكيصمىعميوكيدفففيالقبر.

بالنظرإلىىذهالحالةالتييمقاىاالمؤمفعندالمكت،ككيؼأفقدرةاهللكعظمتوالتي
نفخالركحفيو،ككيؼنزعتىذهالركحمفالجسدليتحمؿكيعكدإلىبحكلتالطيفإلىإنسافحي

مككناتواألصميةالتيسمتمفاألرض؟؟؟

إنياقدرةالعظيـالذمكىبيالئلنساف،كالذمينزعيامفاإلنسافإنواهللخالؽالخمؽرب
العرشالعظيـ.

 المطم  الثاني: القدرة اإلليية عمى نفس الكافر كالمنافؽ:
بيفالكفركاإليماف،يبطفالكفركيظيراإليماف،ال كافرمنكرجاحد،كالمنافؽمترددما

إالالخزمكالخسراففيالدنياكاآلخرة،النّْفىاؽكىؿجزاءاإلحسافإالاإلحساف،كىؿجزاءالكفرك
صكرةليقبضركحالكافركالمنافؽفيصكرةمخيفة،كريحونتنة،فينزعياب؛لذايأتيممؾالمكت

مفالصكؼ.-نكعمفالشكؾ–مؤلمةكماينتزعالحريرمفالشكؾ،أكالحسؾ

 حاؿ الكافر كالمنافؽ عند االحتضار:
فزعة مخيفة صكرة كالمنافؽ، الكافر ليقبضركح المكت ممؾ بيا يأتي التي الصكرة

َٖمَرى إِذِ ا٭مظَّوٛمُِقَن ِْم ٩َمَؿَراِت اَٛمْقِت  َو٭َمقْ ... ]قاؿتعالى:اإلنسانيةإطاقتياكتحمميا،النَّفسالتستطيد

َزْوَن ٤َمَذاَب اَُلقِن ٕمََِم ٬ُمـُْتْؿ َٖمُؼق٭ُمقَن ٤مَ  َؽُي َٕمو٠ِمطُق َأْيِدهيِْؿ َأْٚمِرُ٘مقا َأْكُػَسُؽُؿ ا٭مَقْقَم َُتْ
َٜم اهللِ ٩َمْٝمَ احَلؼِّ َو٬ُمـُْتْؿ َواَٛمََلئِ

وَن[ ـْ َآَيوٖمِِف َٖمْستَْؽِٞمُ .{15}األكعا:: ٤َم

بالعذابكاليكؿكالضيؽالذميئانممانكئيبانأفىذهاآلياتترسـمشيدانمركعسيدقطبفبيٌ
بالعذاب، يبسطكفأيدييـ كالمبلئكة فيغمراتالمكتكسكراتو، المشرككفالمكذبكفكىـ يبلقيو

يقكلكففيىذهاألحكاؿيبلقكفالعذاباليكفبماكانكا،كىـيطمبكفأركاحيـلمخركجمفأجسادىـ
.(ُ)عمىاهللغيرالحؽ،كبماكانكايستكبركفكيتعالكفعمىاهللكرسكلوكعمىالمؤمنيف

ُٕمقَن ُوُ٘مقَهُفْؿ َوَأْدَٕموَرُهْؿ َوُذو٫ُمقا ٤َمَذاَب قاؿتعالى: ـَ ٬َمَػُروا اَٛمََلئَِؽُي َيَْضِ ]َو٭َمْق َٖمَرى إِْذ َيتََقٓمَّ ا٭مَِّذي

اآلية،{52}األكػال: احَلِريِؼ[ ىذهىذه كتضد الكافريفحيفاالحتضار، حاؿ ترسـ أيضان القرآنية
تحضربوالمبلئكةإلخافةالكافريفكتعذيبيـ،فيقكمكفبضرب اآليةالمشيدأماـأعيننا،فيحاؿو

كفيآيةأخرلأيضانيبيفاهللمآؿالكافريف.(ِ)رؽحكءالعذابالميػػػأستاىـ،كيسكمكىـسـكػػػكجكىي
                                                 

.ُُْٗ،صِ،ـفيظبلؿالقرآف(1)
بتصرؼ.ِّّ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـ2)
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ُٕمقَن ُوُ٘مقَهُفْؿ َوَأْدَٕموَرُهْؿ[ ر،قاؿتعالى:حاؿاالحتضا ْتُفُؿ اَٛمََلئَِؽُي َيَْضِ .{15}حمؿد:]٪َمَؽْقَػ إَِذا َٖمَق٪مَّ

فيؽالناسأي،بعدالمكت(التييعيشياالكافركالمنافؽكقتاالحتضار)تنتييىذهالحاؿ
الكافركالمنافؽ ،قاؿاإلماـعميبفنتيجةلتكشؼالحيجب،فيتضحاألمرلكؿإنسافخصكصان

مفعالـالحياةإلىعالـالبرزخ.،بالمكتينتقؿاإلنساف(ُ)أبيطالب:"الناسنياـفإذاماتكاانتبيكا"

 حياة البرزخ:
البعث،مفماتدخمو .(ِ)البرزخ:ىكالحاجزبيفالشيئيف،كىكمفكقتالمكتإلىيـك

بالمكت،ثـيتبدالمكتف الميتفيقبره،يبلقيتنتييالحياةالدنيا ترةزمنيةيمكثفييا
يبلقيوالكافرأكالمنافؽ.انكجحيمانيتنعـفيياالمؤمف،أكعذابانفيياإمانعيم

ًُ ٬َمَلَّ قاؿتعالى: و ٪مِقََم َٖمَر٬ْم وحِلً َِ ]َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَدُهُؿ اَٛمْقُت ٫َموَل َربِّ اْرِ٘مُعقِن * ٭مََع٥مِّ َأ٤ْمَؿُؾ 

َو ٬مَ  ـْ َوَرائِِفْؿ َٕمْرَزٌخ إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقَن[ إِّنَّ .{222-11}ادممـون:ؾَِؿٌي ُهَق ٫َموئُِؾَفو َوِم

كأفىناؾحياة،يذهاآليةحاؿاإلنسافحيفالمكتيبيفأبكالميثالسمرقندمفيتفسيرهل
:يقكؿلممؾالمكتكأعكانويعني]َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَدُهُؿ اَٛمْقُت[تسمىبحياةالبرزخ،قاؿتعالى:

 ليرجعكنيإلىالدنيا ربمرىـ أكيا و[سيدمردني.. وحِلً َِ ]٭َمَع٥مِّ َأ٤ْمَؿُؾ  خالصان ]٪مِقََم يعني:

] ًُ [فيالدنيا،قاؿتعالى:َٖمَر٬ْم َو كىكردعمييـيعني:أنواليردإلىالدنياثـقاؿ]٬َمَلَّ ]إِّنَّ

يق٬َمؾَِؿٌي ُهَق ٫َموئُِؾَفو[ يعني: قاؿ: ثـ كالتنفعو ـْ َوَرائِِفْؿ َٕمْرَزٌخ[كليا القبر]َوِم مفبعدىـ يعني:
.]إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقَن[

 عدة أقكاؿ في معنى البرزخ منيا: سمرقندمثـ أكرد ال 

البرزخمابيفالدنياكاآلخرة. -ُ

 كؿحاجزبيفالشيئيففيكبرزخ. -ِ

 مابيفالنفختيففيكالبرزخ. -ّ

 بقيةالدينا. -ْ

 .(ّ)بربيفالدنياكاآلخرةالق -ٓ

                                                 

.َِٖ،صِمفاألحاديثعمىألسنةالناس،ـمزيؿاإللباسعمااشتير(كشؼالخفاءك1)
 .ُٔ،صِلسافالعرب،ـ(ِ)
،ج3) .ُِْ،صِ(تفسيرالسمرقندم،بحرالعمـك
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ىذهاألقكاؿتدكرحكؿمشكاةكاحدةكىيالحياةالتييحياىااإلنسافمنذأفيرل الباحث
المكتفيالقبرإلىأفييبعثمرةأخرليكـالقيامةلمحساب،كالتيتسمىبحياةالبرزخ.

 أحكاؿ القبر:
ماحفرةمفالجنَّةإماركضةمفرياضالقبرأكؿمنازؿاآلخرة،كىك كالعياذباهللالنَّاركا 

لذاكردتأحاديثكثيرةتبيفأحكاؿالقبرمنيا:

إف العبد إذا كضع في قبره كتكلى قاؿ:)أفالنبيركلالبخارمعفأنسبفمالؾ
عنو أصحابو كأنو ليسمع قرع نعاليـ إذا انصرفكا أتاه ممكاف فيقعدانو فيقكالف لو: ما كنت تقكؿ 

؟ فنما المؤمف فيقكؿ: أشيد أنو عبد اهلل كرسكلو فيقاؿ لو: انظر إلى لرجؿ محمد في ىذا ا
فيراىما جميعان كيفت  لو مف قبره إليو، كأما  الجن ةقد أبدلؾ اهلل بو مقعدان مف  الن ارمقعدؾ مف 

يضر  الكافر أك المنافؽ، فيقكؿ: ال أدرم، كنت أقكؿ كما تقكؿ الناس فيقاؿ ال دريت كال تميت ثـ 
.(ُ)(بمطرقة مف حديد ضربة بيف أذنيو فيصي  صيحة فيسمعيا مف يميو إال الثقميف

الندركوفيكمفاألمكراألخركية(ِ)إحياءالميتفيالقبركمعاكدةالركحأمرسماعي
التييعجزالعقؿالبشرمعفإدراؾكيفيتياكاإلحاطةبيا،كالتييجباإليمافبيا،كفيالحديث

كاتباعولو،فإفآمفبوعمىأفىناؾممكيفيأتيافلمميتفيقبرهكيسأالنوعفالنبيداللة
 مف مقعده النَّاريريانو في بمقعده الجنَّةكاستبدالو مف مقعده إلى قبره مف لو يفتح ثـ الجنَّة،

بعذديدكيفيضرببمطارؽمفحأكالمنافؽالذملـيؤمفبمحمد،أماالكافر،كيينعـفيقبره
فيقبره.

مفخيرفيالحياة عممو تثبيتمفاهلللممؤمفمقابؿما الممكيففيالقبرىك جابة كا 
)عفالنبيعفالبراءبفعازبلدنيا.ا      بره أيتي ثـ شىًيدى أف قإذا أيقعد المؤمف في قاؿ:

ىػلو تعاػػػؾ قكلػػػكؿ اهلل، فذلػػػدان رسػػػال إلو إال اهلل كأف  محم ـَ َآَمـُقا ٕمِو٭مَؼْقِل : ًُ اهللُ ا٭مَِّذي          ]ُيَثبِّ

 ًِ [(،كفيركايةأخرل{05}إٕمراهقؿ: [... ا٭مثَّوٕمِ ًِ ـَ َآَمـُقا ٕمِو٭مَؼْقِل ا٭مثَّوٕمِ ًُ اهللُ ا٭مَِّذي نزلت في عذا  ]ُيَثبِّ
.(ّ)القبر

 
                                                 

.(ُّْٕ)،حديثرقـِْٖصحيحالبخارم،كتابالجنائز،بابماجاءفيعذابالقبر،ص(1)
ليسلمعقؿفيومجاؿ،ماكافطريؽالعمـبوالسمدالكاردفيالك(2) بمعنىأفعمموتابكالسنة،كاآلثارمما

 رسكلو أك اهلل مف إال يعممو الغيبية.ال األمكر مف األثرية،ألنو أسرار كسكاطد البيية األنكر لكامد
.ّ،صِاإلماـمحمدبفأحمدالسفارينياألثرمالحنبمي،ج

.(ُّٗٔ،حديثرقـ)ِّٖبماجاءفيعذابالقبر،صصحيحالبخارم،كتابالجنائز،با(3)
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 صفة الممكيف:
فيأحاديثكثيرةمنيا:الممكافالمذافيأتيافلمميتفيقبرهليماصفاتكردت
أتاه ممكاف  -أك قاؿ: أحديكـ -إذا قيبر الميت:)قاؿ:قاؿرسكؿاهللعفأبيىريرة

، فيقكالف: ما كنت تقكؿ في ىذا الرجؿ؟  ، كلآلخر: الن كيري أسكداًف أزرقاًف، يقاؿ ألحدىما: المينكىري
إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو، : ىك عبد اهلل كرسكلو، أشيد أف ال إلو فيقكؿ ما كاف يقكؿي 

فيقكالف: قد كن ا نعمـ أنؾ تقكؿ ىذا ثـ ييفس ي لو في قبره سبعكف ذراعان في سبعيف، ثـ ينكري لو 
: أرجعي إلى أىمي أخبرىـ؟ فيقكالف: نـ كنكمًة العركس الذم ال يكقظوي  فيو، ثـ يقاؿ لو: نـ، فيقكؿي

ف كاف منافقان، قاؿ: سمعتي الناسى  إال أح ُّ أىمًو إليًو، حتى يبعثوي اهلل مف مضجعًو ذلؾ، كا 
يقكلكفى فقمتي مثمو، ال أدرم، فيقكالًف: قد كنا نعمـ أنؾ تقكؿ ذلؾ، فيقاؿي لؤلرض: التئمي عميو، 

.(ُ)(فتمتئـ عميو، فتختمؼي فييا أضبلعيوي، فبل يزاؿ فييا ميعذبان حتى يبعثوي اهلل مف مضجعًو ذلؾ

كافركالمنافؽمفالمكتإلىأفيبعثفيقبره.الالمؤمفكىذاحاؿ

 خبلصة المبحث:
أثناء يبلقيو كما المؤمف نفس مف كؿٍّ عمى المكت عند اإلليية القدرة المبحث أكضح

االحتضارمفبشائرالرحمةكالمغفرة،كفيالمقابؿحاؿالكافركالمنافؽكمايبلقيوحاؿاالحتضار
كالمكتمفالعذاب.

                                                 

،كحسنواأللباني.(َُُٕ)،حديثرقـِْٓ-ِّٓ(سنفالترمذم،بابماجاءفيعذابالقبر،ص1)
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 الثاني المبحث

 البشرية ما بعد المكت الن فسالقدرة اإلليية عمى 


كفيومطمباف:


 المطم  األكؿ: القدرة اإلليية عند البعث.
 المطم  الثاني: القدرة اإلليية عند الحشر.
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 المبحث الثاني

 البشرية ما بعد المكت الن فسالقدرة اإلليية عمى 
 

 المطم  األكؿ: القدرة اإلليية عند البعث:
األرضغير فتيبدؿ األحياء، مف فيو مف فيمكتكؿ عالمنا، بفناء الدنيا الحياة تنتيي
كيرد األخرلفيبعثاهللالناسجميعان، ينشئاهللالنشأة ثـ السماكات، كالسماكاتغير األرض،

إلييـالحياةمرةأخرل.

 كجك  اإليماف باليـك اآلخر:
ـَ َآمَ قاؿتعالى: َو ا٭مَِّذي َل ٤َمَٜم َر٠ُمق٭مِِف َوا٭مؽَِتوِب ا٭مَِّذي ]َيو َأهيُّ ـُقا َآِمـُقا ٕمِوهللِ َوَر٠ُمق٭مِِف َوا٭مؽَِتوِب ا٭مَِّذي َكزَّ

 ًٓ ََل ََ ؾَّ  ََ ـْ َيْؽُػْر ٕمِوهللِ َوَمََلئَِؽتِِف َو٬ُمُتبِِف َوُر٠ُمؾِِف َوا٭مَقْقِم أَِٚمِر ٪َمَؼْد  ـْ ٫َمبُْؾ َوَم ،{255}الـساء: َٕمِعقًدا[َأْكَزَل ِم
اآلخر.فيذهاآلي ةتدلؿعمىكجكباإليمافباليـك

عفعبداهللبفعمرعفأبيوعمرأمااألحاديثالدالةعمىكجكباإليمافباليكـاآلخر،
رسكؿاهللا عندى شديدبياضالثياببفالخطابقاؿ:بينمانحفي ذاتيكـإذطمدعمينارجؿه

فأسندريكبتيوومناأحدحتىجمسإلىالنبيشديديسكاًدالشعرالييرلعميوأثرالسفركاليعرف
اإلسبلـ ):إلىركبتيوككضدكفَّيوعمىفخذيوكقاؿيامحمدأخبرنيعفاإلسبلـفقاؿرسكؿاهلل

أف تشيد أف ال إلو إال اهللي كأف  محمدان رسكؿي اهلًل كتقيـ الصبلة كتؤتي الزكاةى كتصكـى رمضافى 
قاؿ:(و سبيبلن كتحيج  البيت إف استطعت إلي كيصدقوي، يسألوي لو فعجبنا قاؿ: صدقت، قاؿ: ،

قاؿ أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمًو كاليـك اآلخر كتؤمف بالقدر ):فأخبرنيعفاإليماف،
أف تعبد اهلل كننؾ تراه فإف لـ تكف )،قاؿ:صدقت،قاؿ:فأخبرنيعفاإلحساف؟قاؿ:(خيره كشره

(تراه فإنو يراؾ قاؿ: ، قاؿ: قاؿ:(ما المسئكؿ عنيا بنعمـ مف السائؿ)فأخبرنيعفالساعة؟ ،
 قاؿ: أمارًتيا؟ عف أف تمد األمة ربتيا كأف ترل الحفاة العيراة العىالىة رعاء الشاء )فأخبرني

مميانثـقاؿلي(يتطاكلكف في البنياف :قمتي(يا عمر أتدرم مف السائؿ؟):قاؿ:ثـانطمؽفمبثتي
.(ُ)(فإنو جبريؿ أتاكـ يعممكـ دينىكيـ)أعمـ،قاؿ:اهلليكرسكلوي

اآلخر.داللةالحديثفي عمىكجكباإليمافباليـك

                                                 

 .ّٔسبؽتخريجو،ص(ُ)
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 معنى اليـك اآلخر:
ممايككفبعدالمكت:كفتنةاإليمافباليكـاآلخريدخؿفيوكؿماأخبراهللبوكرسكلو

القيامةمفاألىكاؿك يككفيكـ كنعيموكما كالصحؼ،القبر،كعذابو، كالحشر، كالبعث، الشدائد،
كغيرىاالنَّاركالجنَّةكالميزاف،كالصراط،كالجزاءكالحساب،كنشرالصحؼبيفالناس،كالحكض،ك

اآلخر .(ُ)مفاألمكرالمتعمقةباليـك

اآلخرالركفالخامسمفأركافاإليمافكماكردفيالحديث كيعتبركذلؾاإليمافباليـك
السابؽ.

 اليـك اآلخر في القرآف الكريـ:أسماء 
مف فيو سيككف اآلخركما اليكـ الحديثعف تخمكعف الكريـ فيالقرآف سكرة التكاد

بإيجاز كتارة بتفصيبلتدقيقة، تارة كمتنكعة، كأساليبكثيرة بصكر القرآف،أحداث، أطمؽ كلقد
القيامة:الكريـأسماءكثيرةعمىيكـالقيامة،كمفاألسماءالتيكردتفيك تاباهللليـك

ـَ ُأوُٖمقا ا٭مِعْؾَؿ ]الذميشيرإلىالبعثإلىالحياةبعدالمكت،قاؿتعالى:* يـك البعث: َو٫َموَل ا٭مَِّذي

َٓ َٖمعْ  ٌِ َو٭َمؽِـَُّؽْؿ ٬ُمـُْتْؿ   ٪َمَفَذا َيْقُم ا٭مبَْع
ٌِ و::[ نَ َؾُؿقَواإِليََمَن ٭َمَؼْد ٭َمبِْثُتْؿ ِْم ٬مَِتوِب اهللِ إ٧َِم َيْقِم ا٭مَبْع  .{55}الرُّ

ـَ كالذميشيرإلىقياـالناسإلىحساباهلل:قاؿتعالى:* يـك القيامة: ]َوَيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي َٖمَرى ا٭مَِّذي

ٌة َأ٭َمْقَس ِْم  [ ٘مفـَّؿ٬َمَذُٕمقا ٤َمَٜم اهللِ ُوُ٘مقُهُفْؿ ُمْسَقدَّ ـَ ي ِ مر: َمثًْقى ٭مِْؾُؿتََؽٞمِّ  .{52}الزُّ

 ]إِنَّ َيْقَم ا٭مَػْصِؾ ٬َموَن ِمقَؼوًٖمو[ىالفصؿبيفالناسبالعدؿ،قاؿتعالى:كالذميشيرإل* يـك الفصؿ:

 .{25}الـَّبل:

* يـك الديف: قاؿتعالى: عمىأعماليـ، الخبلئؽكمجازاتيـ َمو٭مِِؽ َيْقِم ]كالذميشيرإلىإدانة

ـِ  ي  .{5}الػاحتة:[ ا٭مدِّ

َيْقَم ]إلىالحياةاألخرل،قاؿتعالى:كالذميشيرإلىخركجالناسمفقبكرىـ* يـك الخركج:

قَْحَي ٕمِوحَلؼِّ َذ٭مَِؽ َيْقُم اخُلُروِج   .{51}ق:[ َيْسَؿُعقَن ا٭مصَّ

التبلؽ،يكـالجمد،يكـالتغابف، يـك كىناؾأسماءكثيرةمنيا:يكـالحساب،يكـالفتح،
الخم الحسػػيـك الخركج،يـك التنػػػكد،يـك اآلزفػػػرة،يـك ة،الطامة،الصاخة،الساعة،الحاقة،ػػػػاد،يـك

                                                 

اآلخرمفالمكتإلىالخمكدفيُ) .ّّأحمدجابرمحمكدالعمصي،ص،د.النَّارأكالجنَّة(اليـك
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.(ُ)الكاقعة،الغاشية،كغيرذلؾمفاألسماء
القيامة.العمة مف تعدد كتنكع أسماء اليـك اآلخر:  التيكيؿكالتعظيـمفأمريـك

بداية اليـك اآلخر:

،يبدأبأحداثتغييرعاـفيىذاالككف،فتنشؽالسماء،كتتناثرالنجكـ،كتتصادـالككاكب
كتتفتتاألرض،كيخربكؿشيء،كيدمركؿماعرفواإلنساففيىذاالكجكد.

وِر[ *قاؿتعالى: َؿَقاُت َوَٕمَرُزوا هللِ ا٭مَقاِٙمِد ا٭مَؼفَّ ُل إَْرُض ٩َمْٝمَ إَْرِض َوا٭مسَّ  .{53}إبراهقم:]َيْقَم ُٖمَبدَّ

و[*قاؿتعالى: ًِ إَْرُض ِز٭مَْزاََلَ لزل ]إَِذا ُز٭ْمِز٭َم  .{2ة:}الزَّ

ًْ ]*قاؿتعالى: ََمُء اْكَشؼَّ ًْ *  إَِذا ا٭مسَّ َو َوُٙمؼَّ ًْ ٭مَِرِبِّ .{1-2}االكشؼاق: [َوَأِذَك

ْت *  َوإَِذا ا٭مـُُّجقُم اْكَؽَدَرْت ]*قاؿتعالى: َ  .{5-1}التَّؽوير: [َوإَِذا اجِلَبوُل ٠ُمٝمِّ

ْت ]*قاؿتعالى: ًْ َمو ٪مِقَفو وَ *  َوإَِذا إَْرُض ُمدَّ ًْ َوَأ٭ْمَؼ ؾَّ ًْ *  ََتَ و َوُٙمؼَّ َ ًْ ٭مَِرِبِّ .{5-5}االكشؼاق: [َوَأِذَك

َرْت ]*كقاؿتعالى: ْؿُس ٬ُمقِّ .{2}التَّؽوير: [إَِذا ا٭مشَّ

كىناؾصكرانأخرلمفصكرالتغيرليذاالككففيالقرآفالكريـ.

ينتييفيوكؿشيء .(ِ)كلقدثبتلدلعمماءالعمـالطبيعيأفىذاالككفسيأتييـك

 عمـ الساعة:

اآلخرة،كىكعمـمفالعمكـالتياستأثرتأتيبعدىاىكاليكـالذمتنتييفيوالحياةالدنياك
مىكانمقربان. بعممياخالؽالككففمـيطمدعميونبيانمرسبلن،كالمى

و٤َمِي ]*قاؿتعالى: . {55}لؼامن:[ ...إِنَّ اهللَ ٤ِمـَْدُه ٤ِمْؾُؿ ا٭مسَّ

و٤َمِي إ٭ِمَ ]*قاؿتعالى: ؾت:[ ...ْقِف ُيَردُّ ٤ِمْؾُؿ ا٭مسَّ . {55}فصِّ

َّٓ هُ ]*قاؿتعالى: قَفو ٭مَِق٫ْمتَِفو إِ ؾِّ َٓ ُُيَ ََم ٤ِمْؾُؿَفو ٤ِمـَْد َرِبِّ  وَن ُمْر٠َموَهو ٫ُمْؾ إِكَّ و٤َمِي َأيَّ ـِ ا٭مسَّ ًْ ِْم َيْسَل٭ُمقَكَؽ ٤َم َق َٗمُؼَؾ

َّٓ ٕمَ  َٓ َٖمْلٖمِقُؽْؿ إِ ََمَواِت َوإَْرِض  َٓ ا٭مسَّ َـّ َأ٬ْمَثَر ا٭مـَّوِس 
ََم ٤ِمْؾُؿَفو ٤ِمـَْد اهللِ َو٭َمؽِ  ْغتًَي َيْسَل٭ُمقَكَؽ ٬َمَلكََّؽ َٙمِػلٌّ ٤َمـَْفو ٫ُمْؾ إِكَّ

                                                 

(ُ انظر: المعمكمات، مف لمزيد بف( اهللمحمد أبيعبد شمسالديف اإلماـ األفراح، ببلد إلى حادماألركاح
،ككتابالبعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،د.محمدُُِ-َُٔأبيبكر"ابفقيـالجكزية"،ص

.ٔٗ-ٕٓكالنيؿ،صعبدالسبلـأب
.ِٔٔصالشيخسيدسابؽ،(العقائداإلسبلمية،ِ)
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. {235}األعراف:[ َيْعَؾُؿقنَ 

 الحكمة مف إخفاء عمـ الساعة:
،كأزجرعفالمعصية.أخفىاهللعمـالساعةألفذلؾأدعىإلىطاعةاهلل
 البعث:

حياءالعبادفييكـالمعاد.يبدأ اليكـاآلخربالبعثكالذميعنيالمعادالجسماني،كا 
،فإذاشاءالحؽتبارؾ(ُ)كالنشكرمرادؼفيالمعنى،فنشرالميتإذاعاشبعدالمكت

 كيقـك األجساد، إلى األركاح فتعكد الصكر في فنفخ إسرافيؿ أمر حيائيـ كا  العباد إعادة كتعالى
ـْ ١َموَء ]الميف،قاؿتعالى:الناسلربالع َّٓ َم ـْ ِْم إَْرِض إِ ََمَواِت َوَم ـْ ِْم ا٭مسَّ قِر ٪َمَصِعَؼ َم َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

مر:[ اهللُ ُٗمؿَّ ُكِػَخ ٪مِقِف ُأْٚمَرى ٪َمنَِذا ُهْؿ ٫مَِقوٌم َيـُْظُرونَ  العجيب،{53}الزُّ المشيد ىذا مصكر أيضان كقاؿ
قِر ٪َمنَِذا] ـْ َمْر٫َمِدَكو َهَذا َمو َو٤َمَد  َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ ـْ َٕمَعَثـَو ِم ِْؿ َيـِْسُؾقَن * ٫َمو٭ُمقا َيو َوْيَؾـَو َم ـَ إَْ٘مَداِث إ٧َِم َرِبِّ ُهْؿ ِم

ونَ  قَْحًي َواِٙمَدًة ٪َمنَِذا ُهْؿ َيِقٌع ٭َمَدْيـَو ُِمََْضُ َِ  َّٓ ًْ إِ َدَق اُٛمْر٠َمُؾقَن * إِْن ٬َموَك َِ ـُ َو َْحَ .{55-52}يس: [ا٭مرَّ

معنىىذهاآليات؛البدمفالرجكعإلىاآلياتالسابقةلياكالتيتشيركتدلؿعمىتكامؿل
وِد٫م٦ِمَ ]إنكاركاستبعادالكفرةليكـالقيامة: َِ فيجيبيـ،{ 53}يس:[ َوَيُؼق٭ُمقَن َمَتك َهَذا ا٭مَق٤ْمُد إِْن ٬ُمـُْتْؿ 

قَْحًي َواِٙمَد ]اهللتبارؾكتعالى: َِ  َّٓ ُؿقنَ َمو َيـُْظُروَن إِ َٓ إ٧َِم *  ًة َٖمْلُٚمُذُهْؿ َوُهْؿ ََيِصِّ َقًي َو ِِ ٪َمََل َيْستَطِقُعقَن َٖمْق

بمعنىفإذاصيحةكاحدةكىيصيحةالفزعكالناسفيأسكاقيـ،{ 52-51}يس: [َأْهؾِِفْؿ َيْرِ٘مُعقنَ 
ـكمعايشيـيختصمكفكيتشاجركفعمىعادتيـفبليستطيعكفتكصيةعمىمايممككف،فاألمرأى

مفذلؾ،كالإلىأىميـيرجعكف،ثـبعدذلؾتككفنفخةالصعؽالتييمكتبيااألحياءكميـما
،ثـبعدذلؾتأتينفخةالبعث،قاؿتعالى: ـَ إَْ٘مَداِث ]عداالحيالقيـك قِر ٪َمنَِذا ُهْؿ ِم َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

ِْؿ َيـِْسُؾقنَ  لثةالتييبعثكينشرالناسمفاألجداثكالقبكر،كىذهىيالنفخةالثا،{ 52}يس:[ إ٧َِم َرِبِّ
ركفإلىربيـلمحساب،فيذلؾالمكقؼالمييبيقكؿالمنكركفيكالنسبلف:ىكالمشيالسريد،يس

ـْ َمْر٫َمِدَكو]لمبعث: ـْ َٕمَعَثـَو ِم ـُ ]عفىذاالمكقؼتجيبيـالمبلئكة،[٫َمو٭ُمقا َيو َوْيَؾـَو َم َْحَ َهَذا َمو َو٤َمَد ا٭مرَّ

َدَق اُٛمْر٠َمُؾقنَ  َِ قَْحًي ]ليـ،فماىيإالصيحةكاحدةالٌرسؿحينيايتحقؽكعد، [َو َِ  َّٓ ًْ إِ إِْن ٬َموَك

ونَ  إلىاهلل،[َواِٙمَدًة ٪َمنَِذا ُهْؿ َيِقٌع ٭َمَدْيـَو ُِمََْضُ محضركف لدينا الجميد فإذا كاحد أمر أمرنا فإنما
.(ِ)لمحساب

                                                 

.ْٓ-ِٓمفالرسالة،ص(سبؽالحديثعنوفيالفصؿالتمييدمُ)
بتصرؼ.ِٖٓ،ُٖٓ،صّ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ)
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 النفخ في الصكر:
كىككاقؼمكقؼفالذمينفخفيوالممؾالمككؿبالنفخفيو،كىكإسرافيؿالصكرىكالقر

.(ُ)لواالستعدادمنذأفخمقواهللاستعدادانألمراهلل
.(ِ)(قرف ينفخ فيوفقاؿلو:ماالصكر؟قاؿ:)جاءأعرابيإلىالنبي

.(ّ)كقاؿمجاىد:الصكركييئةالبكؽ

إف طرؼ صاح  الصكر قد ككؿ بو مستعد ينظر :)اهللقاؿ:قاؿرسكؿعفأبيىريرة
.(ْ)(نحك العرش مخافة أف يؤمر قبؿ أف يرتد إليو طرفو كنف عينيو كككباف درباف

الخدرم قاؿرسكؿاهللكفيحديثآخرعفأبيسعيد )قاؿ: كيؼ أنعـي كصاح ي :
ياالقرًف قد التقـ القرف كاستمع اإلذف متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكيؼنقكؿ المسممكف: قاؿ ،)

.(ٓ)(قكلكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ عمى اهلل تككمنارسكؿاهلل؟قاؿ:)

 اليـك الذم ينفخ فيو في الصكر:
إف مف أفضؿ أيامكـ يـك الجمعة، فيو خمؽ :)عفأكسبفأكسقاؿ:قاؿرسكؿاهلل

مف الصبلة فيو فإف صبلتكـ معركضة  آدـ، كفيو قبض، كفيو النفخة، كفيو الصعؽ، فنكثركا عميٌ 
.(ٔ)(عمٌي... الحديث

الذمخمؽفيوآدـكفيوقبض. فالنفخفيالصكريككفيكـالجمعة،كىكاليـك

 كيفية البعث:
 كتعالى تبارؾ اهلل أراد فتعكدةعادإإذا الصكر، في بالنفخ إسرافيؿ أمر حيائيـ كا  العباد

الناسلرب ُٗمؿَّ ُكِػَخ ٪مِقِف ُأْٚمَرى ٪َمنَِذا ُهْؿ ٫مِقَوٌم ... ]العالميف،قاؿتعالى:األركاحإلىاألجسادكيقـك

                                                 

.ُٗٓ،صِ(التبيافشرحأركافاإليماف،ـُ)
.(َِّْ)،حديثرقـْٕٓص(سنفالترمذم،بابماجاءفيشأفالصكر،ِ)
.ّْٕص،ُُـ(فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابنفخالصكر،ّ)
(ْ كتاباألىكاؿ، الصحيحيف، عمى المستدرؾ ٖـ( َُِّص، حديثرقـ في(ٕٖٔٔ)، األلباني كصححو ،

.(َُٖٕ)،حديثرقـٓٔ،صّالسمسمةالصحيحة،ـ
الترمذمٓ) سنف سابؽ( مرجد با، ص، الصكر، فيشأف جاء ْٖٓبما حديثرقـ األلباني(ُِّْ)، قاؿ ،

حديثصحيح.
الجمعة،صٔ) كليمة الجمعة بابفضؿيـك سنفأبيداكد، حديثرقـُِٖ( قاؿاأللبانيحديث(َُْٕ)، ،

صحيح.



-ِّٕ- 
 

مر:[ َيـُْظُرونَ  ليحيياهللبوالٌناسكيسبؽالنفخةالثانيةفيالصكرنزكؿماءمفالسماء،{ 53}الزُّ
التأكميانبتالماءالبقؿ،كىذهالعظمةالتيتنبتىيالعظمةالتيفتنبتمنوأجسادالعبادكمايي

البعثكماىي. األرضفتظؿإلىيـك

منو  (ُ)كؿُّ ابف آدـ ينكمو الترا ي إال عج ى الذنً  قاؿ:)أفرسكؿاهللعفأبيىريرة
.(ِ)(خمؽ كفيو يرك 

إف  في اإلنساف قاؿ:)عفرسكؿاهللعفأبيىريرةركايةأخرلمفنفسالحديثكفي
منو يرك ي يـك القيامة، قالكا أم عظـو يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ عج   عظمان ال تنكمو األرض أبدان 

.(ّ)(الذن 

كال بالحرؽ، تتأثر كال األرض، التأكميا العٍظمة أفىذه اهللكقدرتو كمفدالئؿعظمة
بالضغط؛كىيالتيتحمؿالعكامؿالكراثيةلئلنساف.

 ما بيف النفختيف: ةالمد
 آخر حديث كفي نفس مف أخرل بركاية السابؽ الحديث النبي بيفيبيف ما المدة

قاؿرسكؿاهلل قاؿ: ما بيف النفختيف أربعكف، قالكا يا أبا ىريرة ):النفختيف،عفأبيىريرة
، ثـ  (ْ)أربعكف يكمان؟ قاؿ أبيت  ، قالكا: أربعكف سنة؟ قاؿ: أبيتي ، قالكا أربعكف شيران؟ قاؿ: أبيتي

ف كما ينبت البقؿي قاؿ كليس مف اإلنساف شيء إال يبمى إال ينزؿي اهلل مف السماء ماءن فينبتك
.(ٓ)(الخمؽ يـك القيامة عظمان كاحدان كىك عج  الذ ن  كمنو يرك 

 عدد النفخات في الصكر:
آراءالعمماءفيعددالنفخات،ىؿىيثبلثأـاثنتاف؟تتعدد

                                                 

دميكىكالذَّنب:العظـالمطيؼالذمفيأسفؿالصمبكىكرأسالعيصعص،كىكأكؿمايخمؽمفاآل(عجبيُ)
البعث. .ّٗ،صَُانظر:لسافالعرب،ـالذميبقىمنوليعادتركيبالخمؽيـك

.(ِٓٓٗ،حديثرقـ)َُْٗ،ص،كتابالفتف،بابمابيفالنفختيف(صحيحمسمـِ)
.المرحدالسابؽ،نفسالكتابكالبابكالصفحة،الحديثمفركايةأخرل(ّ)
أفالمرادأربعكفيْ) بوأربعكف.(أبيتأفأجـز انظر:صحيحمسمـبشرحكمانأكسنةأكشيرانبؿالذمجـز

.ِٗ،صُٕ،جٔالنككم،ـ
صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابكنفخفيالصكرفصعؽمففيالسماكاتكمففياألرضإالمفشاء،(ٓ)

ص )َُُٕشاء، رقـ حديث كُْْٖ، ص(، النفختيف، بيف ما باب الفتف، كتاب مسمـ، ،َُْٗصحيح
.(ِٓٓٗحديثرقـ)
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الفزعمقدمة،بمعنى:فجعؿأصحابىذاالرأمنفخةفخات في الصكر ىي نفختافعدد الن   -أ
لمفزعاألكبرأمفزعكا نفخةالصعؽ،يفزعكفأكالنثـيصعقكف،فتككفكاحدةفالصعؽمبلـز

بحديثالنبي استدلكا فتككف)نفختيففيآفكاحد( منو ماتكا )فزعان بيف النفختيف قاؿ:
قاؿ: أبيت، قاؿ: قالكا: يا أبا ىريرة أربعكف يكمان، قاؿ: أبيت، قاؿ: أربعكف سنة، ،أربعكف

، (ُ)(أربعكف شيران، قاؿ: أبيت، كييبمى كؿ شيء مف اإلنساف إال عج  ذنبو فيو ييرك  الخمؽ
ذكرفيالحديثنفختيفكليسثبلثان.حيثقاؿأصحابىذاالرأمأفالنبي

:ينفخفيوثـيفزعكف،ثـينفخثانيةفيصعقكف،ثـينفخعدد النفخات في الصكر ثبلث نفخات -ب
ثةفيبعثكف.ثال

كالراجحىكالقكؿالثانيألفصريحالقرآفيدؿعميو،فمقدفرؽاهللفيصريحالقرآفبيف
 .(ِ)نفخةالفزع،كنفخةالصعؽ،كنفخةالبعث

بعدىذهالنفخاتيقؼالناسفيمكقؼمييبلمحسابأماـاهللتبارؾكتعالى.

 المطم  الثاني: القدرة اإلليية عند الحشر:
الق يامةبعدبعثالناسمفقبكرىـ،يساقكفلمحشر.يـك

بمعنىالمجمد،كمنويكـالمحشر،أم:جمدالناسيكـالقيامة،كالمحشر:المجمدالحشر لغة:
 .(ّ)الذميحشرإليوالقـك

قاؿالسفاريني:"ىكجمدأجزاءاإلنسافبعدالتفرقة،ثـإحياءاألبدافبعدمكتيا:اصطبلحان  الحشر
سكؽالناسجميعانإلىالمكقؼالعظيـبعدبعثيـمف،أك(ْ)لىمحشرىالفصؿالقضاءكسكقياإ

.(ٓ)رالذمينتظرفيوالخبلئؽفصؿالقضاءفييـشقبكرىـ،عمىأرضالمح

َكوُهْؿ ٪َمَؾْؿ ُكَغوِدْر ِمـُْفؿْ ]*قاؿتعالى: ُ اجِلَبوَل َوَٖمَرى إَْرَض َٕموِرَزًة َوَٙم٨َمْ  .{55}الؽفف:[ َأَٙمًدا َوَيْقَم ُكَسٝمِّ

منثكران اهللىباءن تسييرالجباؿبأفيجعميا فياآليةبيافلمشاىديكـالقيامة؛كالتيمنيا
منبثان،كترلاألرضبارزةليسعمييامايسترىامماكافعمييامفالجباؿكاألشجار،كحشرالناس

                                                 

.ِّٕ،ص(سبؽتخريجوُ)
اآلخرمفالمكتإلىالخمكدفيِ) .ُْٖ،ُْٕ،صالنَّارأكالجنَّة(اليـك
،كالمصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،"لمرافعي":أحمدبفمحمدبفُِٕ،صْانظر:لسافالعرب،ـ(ّ)

 .ُٕٖعميالمقرمالفيكمي،ص
 .ُٖٓ،صِالبييةكسكاطداألسراراألثرية،جلكامداألنكار(ْ)
اآلخربعدالمكتإلىالخمكدفيٓ) .ُُٔ،صالنَّارأكالجنَّة(اليـك
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.(ُ)فمـيترؾمنيـأحدان

لمؤمنيفكالمجرميفكبلنإلىمكانوالمعدلو.كفيآيةأخرليبيفاهللحشرا

ـِ َو٪ْمًدا]قاؿتعالى:* َْحَ .{35-35}مريم: [ ِوْرًدا ٘مفـَّؿَوَكُسقُق اُٛمْجِرِم٦َم إ٧َِم *  َيْقَم َكْح٨ُمُ اُٛمتَِّؼ٦َم إ٧َِم ا٭مرَّ

بيفتبيفاآليةحاؿالمؤمنيفالمتقيف،كحاؿالكافريفالمخالفيفالمكذبيفلمٌرسؿ،كشتاف
المؤمفكالكافر،فالمؤمنكفيساقكفلمحشرجماعاتمعززيفمكرميفيسعىنكرىـبيفأيدييـ،أما

.(ِ)الكافركففإنيـيساقكفعنفانعطاشانصاغريفإلىالنار

 صفة حشر العباد:
غي عراة حفاة العباد النبييحشر ابفعباسأف عف "غيرمختكنيف"، )رالن إنكـ قاؿ:

عراة غرالن محشكركف حفاة  تعالى: قكلو قرأ ثـ و ٬ُمـَّو ... ]( َل َٚمْؾٍؼ ُكِعقُدُه َو٤ْمًدا ٤َمَؾْقـَو إِكَّ ٬َمََم َٕمَدْأَكو َأوَّ

{ 225}األكبقاء: [٪َمو٤ِمؾ٦ِمَ 
(ّ). 

الحديثقالت:يارسكؿاهللالرجاؿكالنساءجميعان، كعفعائشةرضياهللعنيافيىذا
.(ْ)(ة األمر أشد مف أف ينظر بعضيـ إلى بعضيا عائشينظربعضيـإلىبعض؟قاؿ:)

مفخبلؿىذهاألحاديثنتبيفصفةحشرالناسيكـالقيامة،فيحشرالناسكيكـكلدتيـ
أفاألمرطبيعةحشرالناسعراةن،فبيفالنبيمفأمياتيـ،فاستغربتعائشةرضياهللعنيا

ال مكقؼ،فالناسالكؿينتظررحمةاهللأكبرمفأفينظربعضيـإلىبعضمفشدةرىبةىذا
كمغفرتو.

 أرًض المحشر:
األرضالتييحشرالعبادعمييايكـالقيامة؛أرضأخرلغيرىذهاألرض،قاؿتعالى:

وِر[  َؿَقاُت َوَٕمَرُزوا هللِ ا٭مَقاِٙمِد ا٭مَؼفَّ ُل إَْرُض ٩َمْٝمَ إَْرِض َوا٭مسَّ  . {56}إٕمراهقؿ:]َيْقَم ُٖمَبدَّ

دفيبيافمعنىىذهاآلية:"تبدؿأرضانبيضاءمثؿالفضة،لـييسفؾعميياقاؿابفمسعك
.(ٓ)دـهحراـ،كالييفعؿفيياخطيئة"

                                                 

.ُٓٗ،صِ(انظر:تفسيرالنسفي"منازؿالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ"،ـُ)
.رؼبتصُٕٓ،صّ،كتفسيرالبغكم"معالـالتنزيؿ"،جُْْ،صّتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ِ)
(.ِٓٓٔ،حديثرقـ)ُِّّصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالحشر،ص(ّ)
.(ِٕٓٔنفسالمصدرالسابؽكالمرجدكالصفحة،حديثرقـ)(ْ)
.ّٗٓ،صُ(معانيالقرآف،ألبيجعفرالنحاس،ـٓ)
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الحشر،عفسيؿبفسعدقاؿ:كلقدبيفالنبي صفةىذهاألرضالتييككفعمييا
، كقرصة (ُ)اء عفراء ى أرض بيضػػػة عمػـك القيامػػر الناس يػػػييحشكؿ:)ػػػػػيقكؿاهللػػػسمعترس

.(ْ)((ّ))ليس فييا معمـ الحد  قاؿسيؿأكغيره:(، (ِ)الن ًقى
كالكقتالذمتبدؿفيواألرضغيراألرضكالسماكاتىككقتمركرالناسعمىالصراط

أكقبؿذلؾبقميؿ.
رسكؿاهلل ُل ا]عفقكلوتعالى:عفعائشةرضياهللعنياقالت:سألتي َْٕرُض َيْقَم ُٖمبَدَّ

ورِ  َؿَقاُت َوَٕمَرُزوا هللِ ا٭مَقاِٙمِد ا٭مَؼفَّ فنيف يككف الناس يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ: {53}إبراهقم: [٩َمْٝمَ إَْرِض َوا٭مسَّ
.(ٓ)عمى الصراط

كالصراط: متف عمى ممدكد جينَّـجسر قنطر فيك كاآلخركف، األكلكف يرده بيفجينَّـ،
.(ٔ)النَّاركالجنَّة

الصراط أحدمفالسيؼكأدؽمفالشعرةفيوخطاطيؼ،ككبلليبمأمكرةبأخذمفكىذا
أمرتبو،فمفالناسمفيمركطرؼالعيف،ككالبرؽ،ككالريح،ككالطير،ككأجكدالخيؿ.

فنككف  ، قاؿ رسكؿ اهلل جين ـ... كيضر  جسر :)عفالنبيعفأبيىريرة
، أما (ٖ)يـ سم ـ سم ـ، كبو كبللي  مثؿ شكؾ السعداف يكمئذ: الم الٌرسؿ، كدعاء (ٕ)مف يجيز  أكؿ

أما رأيتـ السعداف؟ قالكا: بمى يا رسكؿ اهلل، قاؿ: فإنيا مثؿ شكؾ السعداف، غير أنيا ال يعمـ قدر 
 لـ ينجي  (َُ)بعممو، كمنيـ المخردؿ  (ٗ) ؽي ا إال اهلل، فتخطؼ الناس بنعماليـ: منيـ المكبى ػػػػعظمي

                                                 

.يدةالبياضكقيؿ:شد،كقيؿ:خالصةالبياض،كقيؿ:بيافيضربإلىالحمرة،(العفر:بياضليسبناصدُ)
مفالغشكالنخاؿ.النقي:أمالدقيؽقي(كقرصةالنَِّ)
ليتد(ليسفييامعمـالحد:بمعنىأنياليسفيياعبلمةسيكنىكالبناءكالأثركالشيءمفالعبلماتالتيييّ)

.ّّٖ،صُُانظر:فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـبيامفالطرقاتكالجباؿكالصخرةالبارزة.
القيامة،صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،با(ْ) .(ُِٓٔ)،حديثرقـُِّّصبيقبضاهللاألرضيـك
مسمـٓ) صحيح ك( القيامة صفة كتاب القيامة،النَّاركالجنَّة، يـك األرض كصفة كالنشكر البعث في باب ،

 (.ُِٕٗ،حديثرقـ)َُّْص
 .ُٖٗ،صِاألثرية،ج(لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسرارٔ)
 وأكؿمفيمضيعمىالصراطكيقطعو.مَّتكأ(بمعنى:يككفالنبيٕ)
 (نكعمفأنكاعالشكؾيمتازبشككوكطيبمرعاه.ٖ)
 .ؾ(بمعنى:اليبلٗ)
أفََُّ) بمعنى: ) النَّاركبلليب في فييكم ـالنَّارتقطعو ... البارم فتح انظر: المعاني ىذه كؿ ،ُُ،

 .ِْٔ،ُْٔص
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مف أراد أف يخرج ممف كاف  الن ارف عباده، كأراد أف يخرج مف ػػػاء بيػػػمف القضرغ اهلل ػػػى إذا فػػحت
يشيد أف ال إلو إال اهلل، أمر المبلئكة أف يخرجكىـ فيعرفكنيـ بعبلمة آثار السجكد، كحـر اهلل 

، فيص  عمييـ ماء يقاؿ (ُ)شكا حً امتي أف تنكؿ مف ابف آدـ أثر السجكد، فيخرجكنيـ قد  الن ارعمى 
 الن ارة في حميؿ السيؿ، كيبقى رجؿ مقبؿ بكجيو عمى بلو ماء الحياة فينبتكف نبات الحيقاؿ 

، فبل يزاؿ يدعك الن اريا، فاصرؼ كجيي عف بني ريحيا، كأحرقني ككائشى قى يا ر  قد      فيقكؿ: 
، ثـ يقكؿ بعد ذلؾ: يا الن اراهلل فيقكؿ: لعمؾ إف أعطيتؾ أف تسنلني غيره، فيصرؼ كجيو عف 

، فيقكؿ: أليس قد زعمتى أف ال تسنلني غيره؟ كيمؾ يا ابف آدـ ما الجن ةر  قر بني إلى با  
رؾ. فبل يزاؿ يدعك، فيقكؿ: يا ر  ال تجعمني أشقى خمقؾ، فبل يزاؿ يدعك حتى يضحؾ، فإذا غدأ

ف  مف الدخكؿ فييا، فإذا أدخؿ فييا قيؿ: تمف  مف كذا فيتمنى، ثـ يقاؿ لو: تمبضحؾ منو أذف لو 
لو: ىذا لؾ كمثمو معو، قاؿ أبك ىريرة: كذلؾ  ؿي كفيتمنى، حتى تنقطع بو األماني، فيق      كذا 

.(ِ)(دخكالن  الجن ةرجؿ آخر أىؿ 

 كيؼ يقاد الناس إلى أرض المحشر:
بعدنفخإسرافيؿفيالسكركمكتالناسجميعان،فينفخإسرافيؿنفخةأخرلفيخرجالناس

كقيـإسرافيؿإلىأرضالمحشر،كىذهاآلياتتكضحىذاالجانب:مفقبكرىـ،فيس

.{ 5}االكػطار:[ َوإَِذا ا٭مُؼبُقُر ُٕمْعثَِرْت ]*قاؿتعالى:

.(ّ)بمعنى:"بيًحشتكأخرجمكتاىا"

ِْؿ َيـْ ]كفيآيةأخرليقكؿاهللتعالى: ـَ إَْ٘مَداِث إ٧َِم َرِبِّ قِر ٪َمنَِذا ُهْؿ ِم  [ِسُؾقنَ َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

 .{ 52}يس:

 ربيـ،السَّعدمقاؿ إلى ينسمكف كالقبكر األجداث مف خرجكا الصكر في نفخ "فإذا :
.(ْ)أميسرعكفلمحضكربيفيديواليتمكنكفمفالتأنيكالتأخر"

ثـفيآيةأخرلبيفاهللحاؿالعبادحيفبعثيـكقدطبدليـعبلماتيسيركفنحكىا،
ُْؿ إ٧َِم ُكُصٍى ُيق٪مُِضقنَ ]قاؿتعالى: ا٤ًمو ٬َمَلّنَّ ـَ إَْ٘مَداِث َِسَ  .{ 55}ادعارج:[ َيْقَم ََيُْرُ٘مقَن ِم

                                                 

 .ْٔٔ،صُُانظر:فتحالبارم...ـرقكا.ت(بمعنى:احُ)
 (.ّٕٓٔ،حديثرقـ)ُِّٗ،صجينَّـصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالصراطجسر(ِ)
.ٕٖٓ(تفسيرالقرآفالكريـ،"رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"،صّ)
.ٕٔٔ(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صْ)
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يسرعكف عبلمات ليـ كضد كقد األجداث، مف يخرجكف كىـ الناس حاؿ اآلية تبيف
.(ُ)إلييا

ك خشعا تعالى: قاؿ المكقؼ، الناسفيىذا أخرلتبيفحاؿ ًعو َإْٔمَص ]فيآية وُرُهْؿ ُٚمشَّ

ُْؿ َ٘مَراٌد ُمـْت٨َِمٌ  ـَ إَْ٘مَداِث ٬َمَلّنَّ اِع َيُؼقُل ا٭مَؽو٪مُِروَن َهَذا َيْقٌم ٤َمِْسٌ *  ََيُْرُ٘مقَن ِم                [ُمْفطِِع٦َم إ٧َِم ا٭مدَّ

 .{3-5}الؼؿر: 

فياآليةبيافلحاؿالناسحيفخركجيـمفالقبكر،كقدشبييـاهللبحاؿالجرادالمنتشر،
ي ىذاكىـ في يدعكىـ الذم لمداعي آذانيـ فاتحيف المشي في مسرعيف المحشر؛ نحك تكجيكف

عسير .(ِ)المكقؼ"إسرافيؿ"كفييايقكؿالكافركفىذايـك

َيْقَم َيُؽقُن ا٭مـَّوُس ٬َمو٭مَػَراِش ]كقدكصفيـاهللفيآيةأخرلكالفراشالمبثكث،قاؿتعالى:

 .{ 5}الؼارعة: [اَٛمْبُثقِث 

،فقاؿ:ثـف ا٤ِمَل ]يآيةأخرليصؼاهللحاليـمفالخشكعفيىذااليـك َيْقَمئٍِذ َيتَّبُِعقَن ا٭مدَّ

ًسو َّٓ َُهْ ـِ ٪َمََل َٖمْسَؿُع إِ َْحَ َقاُت ٭مِؾرَّ ِْ  إَ
ًِ  .{ 223}صه: [َٓ ٤ِمَقَج ٭َمُف َوَٚمَشَع

إسرافيؿتصؼىذهاآليةحاؿالناسحينمايبعثكفمفقبكرىـ،كيقكمكفمنيا،فيدعكىـ
ميطعيف فيتبعكنو لممكقؼ، كاليسرةن،إلمحضكركاالجتماع كاليعرجكفيمنةن يمتفتكفعنو ال ليو

فبلًعكجلدعكةالداعي،بؿتككفدعكةحؽ،كصدؽلجميدالخمؽ،يسمعيـجميعيـكيصيحليـ
ف لمرحمففبلتسمدإالىمسان، بلتسمدإالأجمعيففيحضركفلمكقؼالقيامة؛خاشعةأصكاتيـ

الرحمف لحكـ الخشكعكالسككتكاإلنصاتانتظاران فقطيممكيـ تحريؾالشفتيف أك األقداـ، كطء
.(ّ)فييـ،كقدعنتكجكىيـتذلؿكخضكع

 تعالى: قاؿ الناسقياـ، كؿ المكقؼالمييب، ىذا [ َيْقَم َيُؼقُم ا٭مـَّوُس ٭مَِربِّ ا٭مَعوَٛم٦ِمَ ]في

 .{ 5}ادطَّػػني:

ك الكربكينقصالكؿ ىذا كيزيد الناسفيكربشديد، كحاؿ اقؼفيأرضالمحشر،
بمقدارأعماليـ.

 
                                                 

.ٗٔٓ،ص"رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"(تفسيرالقرآفالكريـ،ُ)
.ِْٔ،صّ(الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جِ)
.ْٓٓ(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صّ)
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 كيؼ يحشر المتقكف:
ـِ َو٪ْمًدا]قاؿتعالى: َْحَ  .{ 35}مريم:[ َيْقَم َكْح٨ُمُ اُٛمتَِّؼ٦َم إ٧َِم ا٭مرَّ

 تبيفحاؿالماييالبغكمفيتفسيرالطبرمكأكرد آراء عدة )كفدان( متقيففيلقكلوتعالى:
المحشرمنيا:

قاؿابفعباس:"ركبانان".
كقاؿأبكىريرة:"عمىاإلبؿ".
الذىب رحاليـ نكؽ عمى كلكف أرجميـ عمى يحشركف "ما طالب: أبي بف عمي كقاؿ

فىمُّكابياطارت .(ُ)كنجائبسرجيايكاقيت،إفىمُّكابياسارت،كا 
 كيؼ يحشر الكافركف:

 ـْ ]قاؿتعالى: ُهْؿ َيْقَم  َوَم ـْ ُدوكِِف َوَكْح٨ُمُ ْؿ َأْو٭مَِقوَء ِم ـْ ََتَِد ََلُ ـْ ُيْضؾِْؾ ٪َمَؾ هَيِْد اهللُ ٪َمُفَق اٛمُْفَتِد َوَم

ًْ ِزْدَكوُهْؿ ٠َمِعًٝما ََم َٚمبَ َمًّ َمْلَواُهْؿ ٘مفـَّؿ ٬ُمؾَّ ُِ  .{ 15}اإلرساء: [ا٭مِؼَقوَمِي ٤َمَٜم ُوُ٘مقِهِفْؿ ٤ُمْؿقًو َوُٕمْؽًَم َو

عب ابف كصمان:قاؿ بحجة، ينطقكف ال كبكمان: يسرىـ، شيئان يركف فبل عميان، اس:
.(ِ)اليسمعكفشيئانيسرىـ

يا نبي اهلل أفرجبلنقاؿ:)كفيالحديثالصحيحعفقتادةقاؿ:حدثناأنسبفمالؾ
نيا قادران عمى شاه عمى الرجميف في الدمييحشر الكافر عمى كجيو يـك القيامة؟ قاؿ: أليس الذم أ

.(ّ)(أف يمشيو عمى كجيو يـك القيامة؟ قاؿ قتادة: بمى كعزة ربنا
ىذاحاؿالكافريفيحشركفعمىكجكىيـصمانكبكمانكعميان.
كفيىذاالمكقؼمفالناسمفيحشركأمثاؿالذر،كمنيـمفيحشركالشمستدنكمنو

منيـمفيمجموإلجامان.كمقدارميؿليسلوظؿ،كمنيـمفيغرؽفيعرقو،ك
بفعامرحدثنيالمقدا ـي مىي بفاألسكدقاؿ:سمعتدعفعبدالرحمفبفجابرحدثنيسي

فيككف  (ْ)تدنك الشمس يـك القيامة مف الخمؽ حتى تككف منيـ كمقدار ميؿيقكؿ:)رسكؿاهلل
 ف يككف إلى ركبتيو، لى كعبيو، كمنيـ مإـ في العرؽ، فمنيـ مف يككف ػػػدر أعماليػػالناس عمى ق

                                                 

.ُٕٓ،صّتفسيرالبغكم"معالـالتنزيؿ"،ج،كْْٓٓ،صٕجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ُ)
.ِّٔٓ،صٕ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـِ)
أكلئؾشرمكانانكأضؿسبيبلن،جينَّـصحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابالذيفيحشركفعمىكجكىيـإلى(ّ)

.(َْٕٔ)،حديثرقـََُِص
ؿبوالعيف.(قاؿسيميـبفعامر:كاهللماأرلمايعنيبالميؿأمسافةاألرض؟أـالميؿالذمتكتحْ)
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.(ِ)(بيده إلى فيو ، كمنيـ مف يمجمو العرؽ لجامان، كأشار (ُ)كمنيـ مف يككف إلى حقكيو 

حيث يرسـالحديثصكرةالمكقؼالعظيـيكـالقيامة،كيصكرحالةالناسفيىذااليـك
تكممااشتدالعرؽكعبلعمييـ.ءيتفاكتكففيعرقيـتبعانألعماليـ،فكمماسا

 مقدار الحشر:
النَّار،كأىؿالجنَّةالجنَّةيبدأالحشربعدخركجالناسمفقبكرىـ،كينتييحتىيدخؿأىؿ

.النَّار

 :مقداره عمى المؤمنيف
 ىريرة أبي عف قاؿ )قاؿ: يـك القيامة عمى المؤمنيف كقدر ما بيف الظير :
.(ّ)(كالعصر

بيفالظ اليكـعمىالمؤمنيفمثؿما ينتظركفالكرامةمفاهللفيظؿىذا يركالعصر،
العرشفيـفيرعايةاهللكحفظواليصيبيـليبالشمسالتيالتبعدعنيـإالكقدرميؿ.

 مقداره عمى الكافريف:
القيامةألؼسنة" .(ْ)قاؿابفعباس:"مقدارالحسابيـك

 ـْ َُيْ ]قاؿتعالى: َّو َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ ٕمِو٭مَعَذاِب َو٭َم ؾَِػ اهللُ َو٤ْمَدُه َوإِنَّ َيْقًمو ٤ِمـَْد َرٕمَِّؽ ٬َمَل٭ْمِػ ٠َمـٍَي ِم

ونَ   .{ 55}احلج: [َٖمُعدُّ

القيامةجعمواهللعمىالكافريفمقدارخمسيفألؼسنة .(ٓ)كقيؿ:يـك

ـَ ٭َمقَْس ٭مَُف َدا٪مِعٌ *  ٠َمَلَل ٠َموئٌِؾ ٕمَِعَذاٍب َوا٫مِعٍ ]قاؿتعالى: ـَ ا*  ٭مِْؾَؽو٪مِري َٖمْعُرُج *  هللِ ِذي اٛمََعوِرِج ِم

وُح إ٭َِمْقِف ِْم َيْقٍم ٬َموَن ِمْؼَداُرُه ََخِْس٦َم َأ٭ْمَػ ٠َمـَيٍ  َؽُي َوا٭مرُّ
 .{ 5-2}ادعارج:  [اَٛمََلئِ

                                                 

قك"كىكمكضد(الحقكيف:ُ) ٍقكاف:الخاصرتاف،"عظمةالحكضمفرده"الحى شداإلزاركىكالخاصرة،كالًحقكاًفكالحى
كتاب جالمصبالجانبية"، لمرافعي، الكبير الشرح غريب في المنير صُاح ،ُٗٗ ـك، العرب، ،ْلساف

بتصرؼ.ُّٖص
القيامةأعاننااهللعمىأىكالو،صكصفةالجنَّة،كتاب(صحيحمسمـِ) ،ُّٕٔنعيمياكأىميا،بابصفةيـك

.(ِْٖٔحديثرقـ)
،كصححواأللبانيفيسمسمةاألحاديثالصحيحة،ُِِ،صُ(المستدرؾعمىالصحيحيف،كتاباإليماف،ـّ)

.(ِْٔٓ)،حديثرقـْٖٓ،صٓـ
.ُٖٖٓ،صٕ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـْ)
.ُٖٖٗ،صَُ،ـنفسالمرجدالسابؽ(ٓ)
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مفمشيدإال المشاىدليكـالحشرتدلؿعمىعظمةاهللكقدرتوالتيتفردبيا،فما ىذه
صفاتوالعمياكأسمائوالحسنى.بعمىخمقوالىسبحانوكتعكيشيرإلىعظمةكقدرةمطمقة،

 خبلصة  المبحث:
أظيرالمبحثالقدرةاإللييةعمىالٌنفسالبشريةعندالبعثمفخبلؿبيافالكيفيةالتي

ييبعثفيياالٌناسكمايحدثمفأحداثيكـالقيامة،ثـبيافالقدرةاإللييةعندالحشر،كمايحدث
. فيىذااليـك
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 حث الثالثالمب
 القدرة اإلليية عند الحسا 



كفيوثبلثةمطالب:


 المطم  األكؿ: القدرة اإلليية في نص  الميزاف.
 المطم  الثاني: القدرة اإلليية في العدؿ بيف البشر.

 المطم  الثالث: القدرة اإلليية في الحياة األبدية.
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 المبحث الثالث
 القدرة اإلليية عند الحسا 

 

 القدرة اإلليية في نص  الميزاف:المطم  األكؿ: 
ككردالميزاف لغةن: كثقبلن، خفةن األشياء بو تقدر ما ىك أك األشياء، بيا تكزف التي لآللة اسـ

معرفة ىك كالكزف الخمؽ، أعماؿ فيو الذم كالكتاب العدؿ، منيا، عديدة بمعافو كذلؾ الميزاف
.(ُ)قدرالشيء

.(ِ)يمية:الميزافىكمايكزفبو،كىكغيرالعدؿقاؿابفتالميزاف اصطبلحان:

ـْ ]قاؿتعالى: ـَ ا٭مِؼْسَط ٭مَِقْقِم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمََل ُٖمْظَؾُؿ َكْػٌس ١َمْقًئو َوإِْن ٬َموَن ِمْثَؼوَل َٙمبٍَّي ِم َوَكَضُع اَٛمَقاِزي

 { .55}األكبقاء:[ َٚمْرَدٍل َأَٖمْقـَو ِِبَو َو٬َمَػك ٕمِـَو َٙمو٠ِمب٦ِمَ 

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقَن[قاؿتعالى: ـْ َٗمُؼَؾ  { .6}ا٤ٕمراف: ]َوا٭مَقْزُن َيْقَمئٍِذ احَلؼُّ ٪َمَؿ

أيضان: وا َأْكُػَسُفْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا ٕمَِآَيوٖمِـَو َيظْؾُِؿقَن[ كقاؿ ـَ َٚمِْسُ َؽ ا٭مَِّذي
ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئِ ـْ َٚمػَّ  ]َوَم

 { .7}ا٤ٕمراف:

السنةعمىاإليمافبالميزافكأفأعماؿالعبادتكزفيكـالقيامة،كأفالميزافلوكأجمدأىؿ
.(ّ)لسافككفتافكيميؿباألعماؿ

يكـالقيامةلكزفأعماؿإذانفيكميزافحقيقياليقدرقدرهإالاهلل،لوكفتافيضعواهلل
لتوبعضالفرؽ. ؿبالعدؿكماأكَّ العباداليؤكَّ

.(ْ)الميزافعندالحسففقاؿ:"لولسافككفتاف"كركلقدذي

فيكفةلكسعتو. ىذاالميزافلككضعتالسمكاتكاألرضكمففييفَّ

 كلقد كرد الميزاف في السنة في مكاضع عديدة منيا:

                                                 

 .َِٓ،صُٓانظر:لسافالعرب،ـ(ُ)
 .ُٖٔ،صْمجمكعةالفتاكل،تقيالديفأحمدبفتيمية،ـ(ِ)
 .ْٖٓ،صُّفتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـ(ّ)
 نفسالمرجدكالصفحة.(ْ)
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كممتاف حبيبتاف إلى الرحمف خفيفتاف عمى :)قاؿ:قاؿرسكؿاهللعفأبيىريرة
.(ُ)(زاف سبحاف اهلل كبحمده سبحاف اهلل العظيـالمساف ثقيمتاف في المي

)الطيكر شطر اإليماف :كفيحديثآخرعفأبيمالؾاألشعرمقاؿ:قاؿرسكؿاهلل
.(ِ)كالحمد هلل تمؤل الميزاف ... الحديث(

 المككؿ بالميزاف:
.(ّ)"قاؿالحسف:"ىكميزافلوكفتافكلساف،كىكبيدجبريؿ

 متى يككف الكزف:
:"إذاانقضىالحسابكافبعدهكزفاألعماؿ؛كذلؾألفالكزفلمجزاء،فينبغيعمماءقاؿال

الجزاء ليككف مقاديرىا، كالكزفإلظيار األعماؿ، لتقرير المحاسبة فإف المحاسبة، بعد يككف أف
.(ْ)بحسبيا"

 ىؿ ىك ميزاف كاحد أـ أكثر:
ـَ ا٭مِؼْسَط ٭مَِقْقِم قاؿتعالى:كردفيالقرآفالكريـلفظالميزافبصيغةالجمد، ]َوَكَضُع اَٛمَقاِزي

و َو٬َمَػك ٕمِـَو َٙمو٠ِمب٦ِمَ  ـْ َٚمْرَدٍل َأَٖمقْـَو ِِبَ  { .55}إكبقوء: [ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمََل ُٖمظَْؾُؿ َكْػٌس ١َمْقًئو َوإِْن ٬َموَن ِمْثَؼوَل َٙمبٍَّي ِم

نماجمدباعتبارتعدد .(ٓ)األعماؿالمكزكنةفيو"قاؿابفكثير:"إنماىكميزافكاحد،كا 

 ما الذم يكزف في الميزاف:
 تعددت آراء العمماء في المكزكف في الميزاف يـك القيامة منيا: 

 أعماؿ العباد: -أ
المعدةاألعماؿيصكريتيفى اليمنى كىي النكر، كفة في تطرح ثـ نكرانية حسنة بصكرة

يكفةػػرحفػػيئةبصكرةقبيحةظممانيةثـتطلمحسناتفتثقؿبفضؿاهللسبحانوكتصكراألعماؿالس

                                                 

ـَ ا٭مِؼْسَط ٭مَِقْقِم ا٭مِؼَقوَميِ َوَكَضُع اٛمَقَ ]صحيحالبخارم،كتابالتكحيد،بابقكلوتعالى:(ُ) ،حديثرقـَُِٓص[،اِزي
مسمـّٕٔٓ) كصحيح كالدعاء،(، كالتسبيح التيميؿ فضؿ باب كاالستغفار، كالتكبة كالدعاء الذكر كتاب ،

 .(ِْٗٔ،حديثرقـ)ُِِٗص
 .(ِِّ،حديثرقـ)ُُّ،كتابالطيارة،بابفضؿالكضكء،ص(صحيحمسمـِ)
 .ُٖٓ،صِالبييةكسكاطداألسراراألثرية،ـ(لكامداألنكارّ)
 .ِٖٗ،ص(التذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكراآلخرةلمقرطبي،أبكابالميزاف،بابماجاءفيالميزافأنوحؽْ)
 .ُٖٗ،صّ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـٓ)
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الظممةكىيالشماؿالمعدةلمسيئاتفتخؼبعدؿاهللسبحانو.

 تعالى: ـَ قاؿ َؽ ا٭مَِّذي
ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئِ ـْ َٚمػَّ َؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقَن * َوَم

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئِ ـْ َٗمُؼَؾ ]٪َمَؿ

وا َأْكُػَسُفْؿ ِْم   . {225-220}اٛمممـقن: َٚمو٭مُِدوَن[ ؿ٘مفـَّ َٚمِْسُ

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقَن[قاؿابفكثيرفيتفسيرقكلوتعالى: ـْ َٗمُؼَؾ "أم:مف:]٪َمَؿ
كأدخمكاالنَّارأم:فازكافنجكامف]٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اٛمُْػؾُِحقَن[رجحتحسناتوعمىسيئاتوكلكبكاحدة

ًْ َمَقاِزيـُُف[]َومَ الجنَّة وا َأْكُػَسُفْؿ[أم:ثقمتسيئاتوعمىحسناتو ـْ َٚمػَّ ـَ َٚمِْسُ أم: ]٪َمُلو٭َمئَِؽ ا٭مَِّذي
.(ُ)ةالخاسرة"قكباءكابالصفخابكاكىمككا

تعالىتفسيرقاؿالطبرمفي ْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي َوْزًكو[... ]قكلو فبل {225}الؽفف: ٪َمََل ُكِؼقُؿ ََلُ
ث ليـ نجعؿ نما كا  بقبلن باألعماؿعنى تثقؿ إنما المكازيف ألف مكازيف؛ بيـ تثقؿ ال أنيـ ذلؾ:

.(ِ)الصالحةكليسليؤالءشيءمفاألعماؿالصالحةفتثقؿبومكازينيـ"

 العامؿ نفسو: - 
كردتالنصكصتدلؿعمىأفالذميكزفىكالعامؿنفسوكأفالناساليقاسكفبكبرىـ

ميـ.كضخامتيـكعظـأجسا
)إنو ليؤتى بالرجؿ العظيـ السميف يـك قاؿ:الٌرسكؿعفكفيالحديثعفأبيىريرة

ْؿ َيْقَم ا٭مِؼقَوَمِي َوْزًكو[القيامة، ال يزف عند اهلل جناح بعكضة. كقاؿ اقرؤكا إف شئتـ   ]٪َمََل ُكِؼقُؿ ََلُ

.(ّ)( {223}ا٭مؽفػ:

يزفعنداهللأثقؿمفالجباؿ،عفكفيحديثآخريشيرإلىأفالرجؿالنحيؼالضعيؼ
أنوكافيجتنيسكاكانمفاألراؾ،ككافدقيؽالساقيففجعمتالريحتكفؤه،فضحؾابفمسعكد

منوفقاؿلورسكؿاهلل )مما تضحككف؟ قالكا: يا نبي اهلل مف دقة ساقيو. فقاؿ: كالذم :القـك
.(ْ)نفسي بيده ليما أثقؿ في الميزاف مف أحد(

 دؿ مف ىذه النصكص عمى أف الذم يكزف ىك العامؿ نفسو.يست 

                                                 

 .ِٕٔ،صّ،ـتفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
 .ّْٖٓ،صٕجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ِ)
ؿْ ]صحيحالبخارم،كتابالتفسير،باب(ّ) ًْ َأ٤ْمََمَُلُ ِْؿ َو٭مَِؼوئِِف ٪َمَحبَِط ـَ ٬َمَػُروا ٕمَِآَيوِت َرِبِّ ،ٖٗٗص، [... ُأو٭َمئَِؽ ا٭مَِّذي

 .(ِْٕٗ)،حديثرقـَٗٗ
 ،كقاؿشعيباألرنؤكط:صحيحلغيره.ٖٗ،صٕأخرجوأحمدمفمسنده،ج(ْ)
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 صحائؼ األعماؿ: -ج
كال بثقؿ تكصؼ فبل أعراض فإنيا األعماؿ كأما الصحؼ، تكزف "إنما الطيبي: قاؿ

.(ُ)خفة"

يقكؿ:كىذامايستدؿعميومفخبلؿحديثالبطاقة،عفعبداهللبفعمركبفالعاص
سيخم ص رجبلن مف أمتي عمى رؤكس الخبلئؽ يـك القيامة فينشر عميو إف اهلل ):قاؿرسكؿاهلل

 تيتبقكؿ أتينكر مف ىذا شيئان، أظممؾ كى تسعة كتسعيف سجبلن كؿ سجؿ مثؿ مد البصر، ثـ ي
الحافظكف؟ فيقكؿ: ال يا ر . فيقكؿ: ألؾ عذر؟ فيقكؿ: ال يا ر . فيقكؿ: بمى إف لؾ عندنا 

 ، فتخرج بطاقة فييا أشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدان عبده حسنة فإنو ال ظيمـ عميؾ اليـك
كرسكلو، فيقكؿ: احضر كزنؾ فيقكؿ يا ر  ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت فقاؿ: إنؾ ال تيظمـ. 

لبطاقة فبل السجبلت كثقمت ا -خفت–فقاؿ: فتكضع السجبلت في كفة كالبطاقة في كفة فطاشت 
.(ِ)(يثقؿ مع اسـ اهلل شيء

مفخبلؿالنصكصالقرآنيةكاألحاديثالنبكيةييستدؿأفالذميكزفكؿمفالعامؿكعممو
كصحؼأعمالو.كذلؾألفالنصكصكميامثبتةكلـتنؼلكزفالكاحدمنيا.

مفخبلؿماسبؽمفاألدلةالكاردةفيالقرآفالكريـعمىثبكتالميزافتبيفأفالميزاف
حقيقيلولسافككفتافًحسّْيتافمشاىدتافتنصبلمخبلئؽلكزفاألعماؿالمعنيفياآليات،ميزاف

فتقر شاىديف، عمىأنفسيـ ليككنكا ليـ ماثمة أعماليـ ليرلالعباد مقاديرىا، ظيار كالصحائؼكا 
َٓ َيْظؾُِؿ ِمْثَؼوعيكنيـبعدؿاهللتعالى،كأفاهللاليظمـأحدانمثقاؿذرةقاؿتعالى: ٍة َوإِْن ]إِنَّ اهللَ  َل َذرَّ

ـْ ٭َمُدْكُف َأْ٘مًرا ٤َمظِقًَم[  .{52}ا٭مـسوء: َٖمُؽ َٙمَسـًَي ُيَضو٤ِمْػَفو َوُيْمِت ِم

 فييفَّ السمكاتكاألرضكما الذميسد الميزاف ىذا عظـ اهللكقدرتو كمفدالئؿعظمة
كالذميزفأدؽاألشياءكيقدرىاسبحافخالؽالخمؽسبحافاهلل.

 يزاف:أصناؼ الناس في الم
.الجنَّةمفالناسمفرجحتحسناتوعمىسيئاتومثقاؿحبةفيدخؿ-أ

.النَّارمفالناسمفرجحتسيئاتوعمىحسناتومثقاؿحبةفيدخؿ-ب
                                                 

 .ْٖٓ،صُّبخارم،ـفتحالبارمبشرحصحيحال(ُ)
اهلل(ِ) رسكؿ عف كتاباإليماف الترمذم، اهلل،سنف إال إلو ال أف يشيد يمكتكىك فيمف جاء بابما ،

 (،قاؿاأللبانيحديثصحيح.ِّٗٔ،حديثرقـ)ٓٗٓص
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-ج بيف قنطرة عمى "يحيكف األعراؼ أصحاب فأكلئؾ كسيئاتو حسناتو استكت الجنَّةمف
.(ُ)"النَّارك

القي ليكـ األحداث ىذه خبلؿ ىذامف في كقدرتو اهلل عظمة نستشعر الميزاف، في امة
المكقؼ؛كالتيتدلؿعمىكماؿعدلوالمطمؽفيىذاالككف.

 الحكمة مف كزف األعماؿ:
 نص  الميزاف يـك القيامة فيو حكـ عظيمة جميمة منيا:

 إظيار العدؿ المطمؽ هلل: -ُ
إلىعدؿمئفاإلنساففيطكذلؾمفخبلؿمعرفةمالمعبادمفخيركشركحسنةكسيئة

تعالى: قاؿ كالشر الخير مف الذر مثاقيؿ يزف كاف نو كا  خمقو مف أحد عنده يظمـ ال كأنو اهلل
ـْ ٭َمُدْكُف َأْ٘مًرا ٤َمظِقًَم[ ٍة َوإِْن َٖمُؽ َٙمَسـًَي ُيَضو٤ِمْػَفو َوُيْمِت ِم َٓ َيْظؾُِؿ ِمْثَؼوَل َذرَّ  .{52}ا٭مـسوء: ]إِنَّ اهللَ 

 السعادة كالشقاكة لمعباد: إظيار عبلمة -ِ
ًْ َمَقاِزيـُُف * ٪َمُفَق ِْم قاؿجؿشأنوفيإظيارالسعادةلممؤمفكالشقاكةلمكافر: ـْ َٗمُؼَؾ و َم ]٪َمَلمَّ

ُف َهوِوَيٌي[ ًْ َمَقاِزيـُُف * ٪َمُلمُّ ـْ َٚمػَّ و َم َقٍي * َوَأمَّ
َِ   {.7-4}ا٭مؼور٤مي: ٤ِمقَشٍي َرا

 كفرىـ:امتحاف الخمؽ بصدؽ إيمانيـ أك ب -ّ
إقامةالحجةليـأكعمييـفي َـّ الناسجميعانفيىذهالحياةمبتمكفبالخيركالشركمفث

اآلخرة.

ـْ ٫َمْبؾِفِ قاؿتعالى: ـَ ِم َٓ ُيْػَتـُقَن * َو٭َمَؼْد ٪َمَتـَّو ا٭مَِّذي ٬ُمقا َأْن َيُؼق٭ُمقا َآَمـَّو َوُهْؿ  ْؿ ]َأَٙمِسَى ا٭مـَّوُس َأْن ُيْٟمَ

َـّ اهللُ  َـّ ا٭مَؽوِذٕم٦َِم[٪َمَؾَقْعَؾَؿ َد٫ُمقا َو٭َمَقْعَؾَؿ َِ ـَ   {.5-0}ا٭معـؽبقت:  ا٭مَِّذي

 المطم  الثاني: القدرة اإلليية في العدؿ بيف البشر:
عديدةمنياالجزاء،كالفريضة،كالنافمة،كالفداء،كالقيمة،العىٍدؿي لغةن: بمعنياالستقامة،كيأتيبمعافو

.(ِ)كالمثؿ

.(ّ)فاألمرالمتكسطبيفطرفياإلفراطكالتفريطعبارةعالعدؿ اصطبلحان:
                                                 

 .ْٗٓ،ْٖٓ،صُّفتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـ(ُ)
.ّٔ،ِٔ،صَُ(انظر:لسافالعرب،ـِ)
.ُْٕريفات،ص(التعّ)



-ِِٓ- 
 

 كالعدؿ في حؽ اهلل:
اسـمفأسمائوتبارؾكتعالى،كلقدسمىاهللنفسوالعميابأسماء،كماكصؼذاتوبصفاتو

 {.232}األعراف:[ َوهللِ ا٠َْٕمََمُء احُلْسـَك ٪َموْد٤ُمقُه ِِبَو ...]فقاؿتعالى:

 تعالى: قاؿ آخر مكضد و َمو َٖمْد٤ُمقا ٪َمَؾُف ا٠َْٕمََمُء ٫مُ ]كفي ـَ َأيًّ َْحَ      ِؾ اْد٤ُمقا اهللَ َأِو اْد٤ُمقا ا٭مرَّ

 { .222}اإلرساء: [احُلْسـَك ...

 أبيىريرة النبيعف )عف إف هلل تسعةن كتسعيف اسمان مف أحصاىا دخؿ قاؿ:
.(ُ)(الجن ة

 ككعاىا، حفظيا، بمعنى "أحصاىا محمكد: سمماف الشيخ رقاؿ ككرَّ بيا، كدعا كعدىا،
.(ِ)تبلكتيا،متخمقانبيا،عالمانبمعناىا"

منزىانعفكبيفالرازمأفالعدؿيككفبمعنيالمعتدؿكىذامجاز،بمعنىحقيقةككنو
النقائضالحاصمةفيطرفياإلفراطكالتفريط،كجانبيالتشبيوكالتعطيؿ،كىيأنوعدؿفيأفعالو،

جكر.أنواليظمـ،كالي
ثـنقؿقكؿآخرلمعدؿ:ىكالذملوأفيفعؿمايريد،كحكموماضفيالعبيد،ثـذكر

عفأفالعدؿفيحؽالعبد:ىكأفيحترزعفطرفياألفراطكالتفريطففيأفعاؿالشيكةيحترز
ؿكفيأفعا،الجمكدالذمىكالتفريط،كيبقىعمىالكسطكىكالعفةالفجكرالذمىكاإلفراط،كعف

الغضبيحترزعفالتيكرالذمىكاإلفراط،كالجبفالذمىكالتفريط،كيبقىعمىالكسطكىك
الشجاعة،كفيالحكمةالعمميةيحترزعفاإلفراطالذمىكالدىاءكالمكر،كعفالتفريطالذمىكه

.(ّ)البمو،كيبقىعمىالكسطكىكالحكمةالعممية
ًي َو٠َمطًو ٭مَِتُؽقُكقا ١ُمَفَداَء ٤َمَٜم ا٭مـَّوِس ... َو٬َمَذ٭مَِؽ َ٘مَعْؾـَو٬ُمؿْ ]قاؿتعالى:  { .255}البؼرة: [ُأمَّ

 تتمثؿ قدرة اهلل في العدؿ بيف البشر في عدة أمكر منيا:
 كت  األعماؿ: -أ

 تعالى: قاؿ الككفمبتمىبالخيركالشر ِّ َواخَلْٝمِ ٪مِْتـًَي ... ]اإلنساففيىذا َوَكْبُؾق٬ُمْؿ ٕمِو٭م٨مَّ

 َوإِنَّ ٤َمَؾقُْؽْؿ ]قاؿتعالى:،ادػػاؿالعبػػبأعمػػفبكتػػؿاهللممكيػػػدككػػكلق،{ 55}األكبقاء: [و ُٖمْرَ٘مُعقنَ َوإ٭َِمْقـَ 

                                                 

،كسنف(ِّٕٗ)،حديثرقـَُْٕصصحيحالبخارم،كتابالتكحيد،بابافهللمائةاسـاالكاحدة،(ُ)
،قاؿاأللبانيحديثصحيح.(َّٖٓ)حديثرقـ،ٕٕٗ،صّٖالترمذم،باب

.ٕٗأسماءاهللالحسنى،صاألىنىتجميات(الرحيؽِ)
.ِِٓصرازم،لم(انظر:شرحأسماءاهللالحسنى،ّ)
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و٪مِظ٦ِمَ   {.22-22}االكػطار:  [٬مَِراًمو ٬َموٖمِب٦ِمَ *  حَلَ

َّٓ ٭َمَدْيِف َر٫مِقٌى ٤َمتِقٌد[*قاؿتعالى: ـْ ٫َمْقٍل إِ { .23}ق: ]َمو َيْؾِػُظ ِم

لصنعانيفيتفسيرهليذهاآلية:"مايتكمـمفكبلـ،فيمفظوكيرميومففيوإاللديو:قاؿا
الحافظالمتتبدألمكراألنساف كالرقيب: أمممؾيرقبقكلوكيكتبو. أفلدلذلؾالبلفظرقيب:
يقكلومفخيركشرفكاتبالخيرىكممؾاليميفككاتبالشرىكممؾالشماؿ. الذميكتبما

.(ُ)":الحاضرالمييأكالعتيد

 آخرقاؿتعالى: ٍء ]كفيمكضد ُمقا َوَآَٗموَرُهْؿ َو٬ُمؾَّ ََشْ ـُ ُكْحقِل اَٛمْقَٖمك َوَكْؽُتُى َمو ٫َمدَّ و َكْح إِكَّ

 { .21}يس: [أْٙمَصقْـَوُه ِْم إَِموٍم ُمب٦ِمٍ 

يـمففياآليةبيافأفاهلليحيىالمكتىيكـالقيامةلمجزاء،كفيالدنيايكتبماصدرعن
طاعةكمعصية،كآثارخفاياىـبأرجميـكأيدييـأكأمعضكمنيـأكأعماليـالتيصارتسنة

.(ِ)مفبعدىـيقتدلفيياحسنةأكسيئة

كؿ أعماؿ بكتابة ممكيف اهللككؿ أف عمى كتدلؿ تشير اآلياتكآياتأخرلكثيرة ىذه
ا٫ْمَرْأ ٬مَِتوَٕمَؽ ]ابيكـالقيامةقاؿتعالى:إنساف؛افكافخيرانأـشران.كىذهاألعماؿتجمدفيكت

ََم َيِضؾُّ ٤مَ  ؾَّ ٪َمنِكَّ ََ ـْ  َتِدي ٭مِـَْػِسِف َوَم ََم هَيْ ـِ اْهتََدى ٪َمنِكَّ َٓ َٖمِزُر َواِزَرٌة ٬َمَػك ٕمِـَْػِسَؽ ا٭مقَْقَم ٤َمَؾقَْؽ َٙمِسقًبو * َم َؾْقَفو َو

ٕم٦َِم َٙمتَّك َكبْعَ  ًٓ ِوْزَر ُأْٚمَرى َوَمو ٬ُمـَّو ُمَعذِّ  {. 25-25}اإلرساء [ٌَ َر٠ُمق

كمفتماـككماؿعدؿاهللفيالبشرإفىذاالكتاباليغادرصغيرةكالكبيرةإالأحصاىا
َٓ ُيغَ ]قاؿتعالى: َّو ٪مِقِف َوَيُؼق٭ُمقَن َيو َوْيَؾَتـَو َموِل َهَذا ا٭مؽَِتوِب  ى اٛمُْجِرِم٦َم ُمْشِػِؼ٦َم ِم َع ا٭مؽِتَوُب ٪َمَٟمَ

َِ  ودِرُ َوُو

َٓ َيْظؾُِؿ َرٕمَُّؽ َأَٙمًدا ا َو َّٓ َأْٙمَصوَهو َوَوَ٘مُدوا َمو ٤َمِؿُؾقا َٙموِْضً َٓ ٬َمبَِٝمًة إِ ِغَٝمًة َو  { .51}الؽفف: [َِ

اآلية ليذه تفسيره البيضاكمفي َع ا٭مؽَِتوُب[: قاؿ َِ اإليماف]َوُو في صحائؼاألعماؿ
الحساب كنايةعفكضد كقيؿىك فيالميزاف، ى اٛمُْجِرِم٦َم ُمْشِػِؼ٦َم[كالشمائؿأك خائفيف]٪َمَٟمَ

َّ[ َّ ]َموِل َهَذا ينادكفممكتيـالتيممككىامفبيفالممكات]َوَيُؼق٭ُمقَن َيو َوْيَؾَتـَو[مفالذنكبو ٪مِقِف[ِم

ِغَٝمًة[تعجبانمفشأنوا٭مؽَِتوِب[ َِ ُر 
َٓ ُيَغودِ َّٓ َأْٙمَصوَهو[منوصغيرة ] َٓ ٬َمبَِٝمًة إِ عدىاكأحاطإال]َو

ا[اػػبي َٓ َيظْؾُِؿ َرٕمَُّؽ َأَٙمًدا[ؼػػػيالصحػػػانفػػػمكتكب ]َوَوَ٘مُدوا َمو ٤َمِؿُؾقا َٙموِْضً فيكتبعميومالـ ]َو

                                                 

.ٕٓ،صٓج(فتحالقدير،ُ)
بتصرؼ.ُِ،صِّ،جٓـ(مجمدالبياففيتفسيرالقرآف،ِ)
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.(ُ)يفعؿأكيزيدفيعقابوالمبلئـلعممو"

ٍء َأْٙمَصْقـَوُه ٬مَِتوًٕمو]كفيمكضدآخرقاؿتعالى:  {.11}الـَّبل:[ َو٬ُمؾَّ ََشْ

.(ِ)بتناه،ككتبناه،كعرفنامبمغوكعددهأمأث
ٍء أْٙمَصقْـَوُه ِْم إَِموٍم ُمب٦ِمٍ ... ]كقاؿأيضان:  { .21}يس:[ َو٬ُمؾَّ ََشْ

.(ّ)اإلماـ:بمعنىالكتاب
مكتكبة كصغيرىا، كبيرىا األعماؿ أف عمى يدلؿ الكثير كغيرىا النصكصالقرآنية فيذه

ماتاإلنسافطك فإذا فيكتاب، تتطايرالصحؼكمسطكرة حينيا الحساب، يتحتىيأتييكـ
ْت ]كتفتحمفتحتالعرشقاؿتعالى: ُحُػ ُك٨ِمَ { .22}التَّؽوير:[ َوإَِذا ا٭مصُّ

 كيؼ ينخذ المؤمف كتابو:
يأخذالمؤمفكتابوبيمينوفرحمسركر.

ـْ ُأوِِتَ ٬مِتَوَٕمُف ٕمَِقِؿقـِِف ٪َمُلو٭َمئَِؽ َيْؼَرُءوَن ... ]قاؿتعالى: َٓ ُيْظَؾُؿقَن ٪َمتِقًَل ٪َمَؿ ْؿ َو  {.52}اإلرساء:[ ٬مَِتوَِبُ

 تعالىالنسفيقاؿ قكلو في َٓ ُيظَْؾُؿقَن ٪َمتِقًَل[": أدنى]َو ثكابيـ مف ينقصكف ال أم
.(ْ)"شيء

ـْ ُأوِِتَ ٬مَِتوَٕمُف ٕمَِقِؿقـِِف ٪َمَقُؼقُل َهوُؤُم ا٫ْمَرُءوا ٬مَِتوٕمَِقفْ ]كقاؿأيضان: و َم ًُ َأنِّ ُمََلٍق ِٙمَسوٕمَِقفْ إِنِّ ٣َمـَ *  ٪َمَلمَّ  ـْ

َقيٍ *  َِ  {.12-21}احلاقَّة:[ ٪َمُفَق ِْم ٤ِمقَشٍي َرا

يعطكفكيففياآليةبيا لقدرىـ،تهلحاؿأىؿالسعادة بأيمانيـرفعان أعماليـ التيفييا بيـ
مى الخمؽعمىما ليطمد يقكؿفرحان فَّعندىا فإنو كتابيفاقرأكه ىذا مفالكرامة، يبشراهللعميو

.(ٓ)بالفكزكالجناتكمغفرةالذنكبكسترالعيكب
 كيؼ ينخذ الكافر كتابو:

يأخذالكافركتابوبشمالو،كمفكراءظيرهألفيديوقدجمعتإلىعنقوكربطتباألغبلؿ
ـْ ُأوِِتَ ٬مَِتوٕمَ ]ى:ػػػػػاؿتعالػػػػق و َم ًُ َأنِّ ُمََلٍق ِٙمَسوٕمَِقفْ *  َت ٬مَِتوٕمَِقفْ ُف ٕمِِشََم٭مِِف ٪َمَقُؼقُل َيو ٭َمْقَتـِل ََلْ ُأودددَوَأمَّ          *  إِنِّ ٣َمـَـْ

                                                 

.ُْ،صِ(تفسيرالبيضاكم،ـُ)
.ُٗٔ(زبدةالتفاسير،صِ)
.ْٗٗ(نفسالمرجد،صّ)
.ٗٗ،صِ(تفسيرالنسفي،ـْ)
.ِٖٖالكريـالرحمف،ص(انظر:تيسيرٓ)
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َقيَ َيو  َِ ًِ ا٭مَؼو  {.11-15}احلاقَّة:[ َهَؾَؽ ٤َمـِّل ٠ُمْؾَطوكَِقفْ *  ٭َمْقَتَفو ٬َموَك

فيمقابؿالمؤمف؟الكافرالذميؤتىكتابوبشمالو،فيقكؿمفاليـكالغـكالحزفكالخسارة،
انمنسيانكلـأيبعثكأحاسبياليتنيمتميتةالأيياليتنيكنتنسي بعثبعدىا،فمـينفعنياليـك

عنيشيئانلـينفعنيكؿىذهاألمكرلـتغفًشيءحتىماليلـينفعني،ككذلؾسمطانيفيالدنيا
 مفعذاباهلل

(ُ)
. 

فذراعانليصمىحرىا،كيدخؿفيدبرهسمسمةطكلياسبعكالنَّاريسحبالكافركييدخؿفي
لتخرجمففمو.

ؾُّقهُ *  ُٚمُذوُه ٪َمُغؾُّقهُ ]قاؿتعالىفيشأنو: َِ ُٗمؿَّ ِْم ٠ِمْؾِسَؾٍي َذْر٤ُمَفو ٠َمْبُعقَن ِذَرا٤ًمو *  ُٗمؿَّ اجَلِحقَؿ 

.{ 51-52}احلاقَّة: [٪َمو٠ْمُؾُؽقهُ 

 السؤاؿ: -ِ
إلقامةالحجةعميو.؛مفدالئؿعدؿاهلليكـالقيامة؛سؤاؿمفعمؿعمبلن

 { .15-11}احلجر:[ ٤َمَمَّ ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ *  ٪َمَقَرٕمَِّؽ ٭َمـَْسَل٭َمـَُّفْؿ َأْيَِع٦مَ ]قاؿتعالى:

بيفالطبرم:فيتفسيرىذهاآليةقسـمفاهللفكربؾيامحمدلنسألفىؤالءالذيفجعمكا
دنيا،فيماأمرناىـبوالقرآففيالدنياسحركشعرككيانةرميانلوبالباطؿ،كماكانكايعممكففيال

كفيمابعثناؾبوإلييـمفآمكتابيالذمأنزلتوإلييـكفيمادعكناىـإليومفاإلقراربوكتكحيدم
.(ِ)كالبراءةمفاألندادكاألكثاف

كسؤاؿاهلل لمناسكافة، الذمأنزلو فياآليةداللةعمىسؤاؿاهلللمفحادعفمنيجو
عممو؟ـى،لًانسكءؿىمًتكبيخ،مفعىالكافرمفقبيؿالتقريدكال

ونَ ... ]كفيمكضدآخرقاؿتعالى: َـّ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٤َمَمَّ ٬َموُكقا َيْػَٟمُ {.25}العـؽبوت:[ َو٭َمُقْسَل٭ُم

َـّ ٤َمَمَّ ٬ُمـُْتْؿ َٖمْعَؿُؾقنَ ... ]كقاؿأيضان:  {.15}الـحل:[ َو٭َمُتْسَل٭ُم

ال عمى الحجة إقامة قبيؿ مف ىنا ىذافالسؤاؿ في اهلل عدؿ دالئؿ مف كىذا ناس،
الككف.

                                                 

.ِٖٗ،صالكريـالرحمفتيسير(ُ)
.ّْْٗ،صٔ(جامدالبيافعفتأكيؿالقرآف،ـِ)
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 الميزاف: -ّ
مفتماـعدؿاهللسبحانوكتعالىنصبالميزاف،كقدتقدـبيافىذاالميزاف،كصفتو،كما
يكزفبو.

ـَ ا٭مِؼْسَط ٭مَِقْقِم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمََل ُٖمْظَؾُؿ َكْػٌس ١َمْقًئو َوإِْن ٬َمو]قاؿتعالى: ـْ َوَكَضُع اَٛمَقاِزي َن ِمْثَؼوَل َٙمبٍَّي ِم

 { .55}األكبقاء:[ َٚمْرَدٍل َأَٖمْقـَو ِِبَو َو٬َمَػك ٕمِـَو َٙمو٠ِمب٦ِمَ 

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقنَ ] كقاؿأيضان: ـْ َٗمُؼَؾ ًْ َمَقاِزيـُُف *  َوا٭مَقْزُن َيْقَمئٍِذ احَلؼُّ ٪َمَؿ ـْ َٚمػَّ َوَم

وا ـَ َٚمِْسُ َؽ ا٭مَِّذي
 { .1-3}األعراف:[ َأْكُػَسُفْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا ٕمَِآَيوٖمِـَو َيظْؾُِؿقنَ  ٪َمُلو٭َمئِ

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقنَ ] كقاؿأيضان: ـْ َٗمُؼَؾ ـَ *  ٪َمَؿ َؽ ا٭مَِّذي
ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئِ ـْ َٚمػَّ َوَم

وا َأْكُػَسُفْؿ ِْم   { .225-221}ادممـون:[ َٚمو٭مُِدونَ  ٘مفـَّؿَٚمِْسُ

 الشيكد: -ْ
القيامةعدةشيكدمنيا: تتمثؿالشيكدالتيتشيدعمىاإلنسافيـك

 :الٌرسؿ -أ
ذلؾفي اهللسيكيتمثؿ إلييـ،الٌرسؿىؤاؿ أرسمكا الذيف حاؿ ككذلؾعف إلييـ، أنزؿ عما

ككذلؾسؤاؿالناسأجمعيف.

ـَ ُأْر٠ِمَؾ إ٭َِمقِْفؿْ ]قاؿتعالى: َـّ ا٭مَِّذي َـّ اُٛمْر٠َمؾ٦ِمَ  ٪َمَؾـَْسَل٭َم  { .5}األعراف:[ َو٭َمـَْسَل٭َم

؛كذلؾبسؤاؿمفأيرسؿإلييـالمرسمكفماذاأجابكاإضافةإلىفياآليةكعدمفاهلل
أجابالمرسؿإلييـ،الٌرسؿأف فييا،كبماذا سيسأليـاهللعفالرسالةالتيأنزليااهللماذاصنعكا

جكا فيعقبيـ كالمؤمنكف األنبياء عذابانكأما جكابيـ فيعقبيـ العصاة الكفار كأما ككرامةن، رحمةن بيـ
.(ُ)كتكبيخان

مف شيادة السؤاؿمجرد عمىمفحادعفنيجاهللتبارؾكتعالىكفيآيةالٌرسؿكىذا
 تعالى: قاؿ الناس جميد سؤاؿ اهلل يبيف [ َؿُؾقنَ ٤َمَمَّ ٬َموُكقا َيعْ *  ٪َمَقَرٕمَِّؽ ٭َمـَْسَل٭َمـَُّفْؿ َأْيَِع٦مَ ]أخرل

 .{ 15-11}احلجر:

قاؿأبكالعاليةفيتفسيرهليذهاآلية:"يسأؿالناسكميـعفخمتيفيكـالقيامة،عماكانكا
يعبدكف،كعفماذاأجابكاالمرسميف".

                                                 

بتصرؼ.ِٗٓ،صُج(الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،ُ)
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.(ُ)كقاؿمجاىدفيتفسيرهليذهاآليةقاؿ:"عفالإلوإالاهلل"

 المبلئكة: - 
عمىاليميفكآخرعمىجعؿاهللتبارؾكتعالىعمىكؿكا كاحد الناسممكيف، مف حد

كىذ السيئات، يسجؿ الحسناتكاآلخر يسجؿ هالشماؿكاحده مف عمىًقبىأكبرشيادة المبلئكة ؿ
العباد.

َّٓ ٭َمَدْيِف َر٫مِقٌى ٤َمتِقٌد ]قاؿتعالى: ـْ ٫َمْقٍل إِ  { .23}ق:[ َمو َيْؾِػُظ ِم

كمكفبتسجيؿمايصدرعفاإلنسافكتكثيقوفيفيؤالءالمبلئكةلـيكتفكابالسماعبؿيق
و٪مِظ٦ِمَ ]كتاب،كفيمكضدآخريقكؿاهللتعالىفيكصؼىؤالءالمبلئكة: ٬مَِراًمو *  َوإِنَّ ٤َمَؾقُْؽْؿ حَلَ

 { .22-22}االكػطار: [٬َموٖمِب٦ِمَ 

عمى كرامان ىـ ليا كاتبيف ألعمالكـ المبلئكة مف الناسحافظيف أييا عميكـ أف بمعنى
.(ِ)هللا

عمىشيادةالمبلئكةعمىالعباد.كتدلؿتشيرىذهاآليات

 شيادة األزمنة كاألمكنة: -ج
مفدالئؿعدؿاهللكقدرتوأفيسمحاهلللمشيكدأفتشيدكتدلكبشيادتيا،كىذامحض

عدؿمفاهلل،كليككفمصدرخزملمكافريف.

ُث َأْٚمَبوَرَهوَيْقَمئٍِذ َُتَ ]قاؿابفعباسفيتفسيرقكلوتعالى: لزلة:[ دِّ "قاؿليا:قكلي {5}الزَّ
،بمعنىأفاهللأنطقيالتشيدعمىأعماؿالعباد.(ّ)فقالت"

قاؿعثمافبفعفاف كلقد تعالى: [ َوَ٘موَءْت ٬ُمؾُّ َكْػٍس َمَعَفو ٠َموئٌِؼ َو١َمِفقٌد ]فيقكلو

.(ْ)عممت""سائؽيسكقياإلىأمراهلل،كشاىديشيدعمييابما {12}ق:

،بأفمامفشيءإالكيشيدعمىرضياهللعنيمايستدؿمفىذهاآليةمفقكؿعثماف
مفاهلل؛إلقامةالحجةعمىالعباديكـالقيامة. عمؿاإلنسافعمىىذهاألرض،كىذامحضعدؿو

                                                 

.ٕٗٓ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ)
.ٖٕٗ(انظر:تفسيرالجبلليف،صِ)
 .ٕٕٓ،صْتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ّ)
فيشيادةاألرضكالمياليكاألياـبماعمؿعمييا،كفيالتذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكراآلخرة،بابماجاء(ْ)

 .ِٖٕ،ص [َوَ٘موَءْت ٬ُمؾُّ َكْػٍس َمَعَفو ٠َموئٌِؼ َو١َمِفقٌد ]شيادةالماؿعمىصاحبو،كقكلوتعالى:
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 شيادة األيدم كاألرجؿ كالسمع كاألبصار كالجمكد كالجكارح: -د
متو،شيادةالجكارحكاأليدمكاألرجؿعمىمااقترؼاإلنسافمفمفدالئؿقدرةاهللكعظ
أعماؿ.

 تعالى: ُؿـَو َأْيِدهيِْؿ َوَٖمْشَفُد َأْرُ٘مُؾُفْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا َيْؽِسُبقنَ ]قاؿ  [ا٭مقَْقَم َكْختُِؿ ٤َمَٜم َأ٪ْمَقاِهِفْؿ َوُٖمَؽؾِّ

 .{ 55}يس:

فيمكقؼمييب،فيوتتفكؾىذهاآليةتمثؿصكرةميكلةليكـعظيـيرسـمشيدعجيب
بفيياكؿعضكاآلخر،كتعكدكؿجارحةإلىربيامفردةكيتكبذّْكىشخصيةاإلنسافالكافر،كيي

كؿعضكإلىبارئومستسممان،فألسنةيالكفارمعقكدةكأيدييـتتكمـكأرجميـتشيدعمىغيرماكانكا
شيادة ينظركفإنيا كانكا كعمىغيرما الذميعيدكفمفأمرىـ اهلللينطؽالعضك إقراربقدرة

.(ُ)اقترؼعمبلنسيئانكيعمفأماـجميداألعضاءبماعمؿ

كىناؾآياتأخرلكثيرةتدلؿعمىىذاالجانبمنيا:

 { .15}الـور:[ َيْقَم َٖمْشَفُد ٤َمَؾقِْفْؿ َأ٭ْمِسـَتُُفْؿ َوَأْيِدهيِْؿ َوَأْرُ٘مُؾُفْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ ]قاؿتعالى:

َٙمتَّك إَِذا َمو َ٘موُءوَهو ١َمِفَد ٤َمَؾقِْفْؿ ٠َمْؿُعُفْؿ َوَإْٔمَصوُرُهْؿ َوُ٘مُؾقُدُهْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقَن * ]كقاؿأيضان:

ٍء َوُهَق َٚمَؾَؼُؽؿْ  ُؾقِدِهْؿ َِلَ ١َمِفْدُٖمْؿ ٤َمَؾْقـَو ٫َمو٭ُمقا َأْكَطَؼـَو اهللُ ا٭مَِّذي َأْكَطَؼ ٬ُمؾَّ ََشْ ٍة َوإ٭َِمْقِف ُٖمْرَ٘مُعقَن *  َو٫َمو٭ُمقا جِلُ َل َمرَّ َأوَّ

ـْ ٣َمـَـْتُْؿ أَ 
َٓ ُ٘مُؾقُد٬ُمْؿ َو٭مَؽِ َٓ َإْٔمَصوُر٬ُمْؿ َو وَن َأْن َيْشَفَد ٤َمَؾْقُؽْؿ ٠َمْؿُعُؽْؿ َو َّو َوَمو ٬ُمـُْتْؿ َٖمْسَتِٟمُ َٓ َيْعَؾُؿ ٬َمثًِٝما ِم نَّ اهللَ 

ؾت: [ َٖمْعَؿُؾقَن   {. 11-12}فصِّ

اآلي يجعؿأعضاءاتأفاهللالذمخمؽيستدؿمفىذه القيامة يكـ كجكارحواإلنساف، ه
تشيدعميو،كىذهأكبرشيادةبأفيشيدالعضكالذمعمؿعمبلنفيقركينطؽبقدرةاهللكعظمتو

فيإشارةإلقامةالحجةكالدليؿعمىاإلنسافكىذهمفدالئؿعدؿاهللفيىذاالككف.

 مف مظاىر العدؿ يـك القيامة:
فمظاىرعدؿاهلليكـالقيامة،أفاهللسيحاسبالخمؽعمىأدنىاألشياءكأدقيا،قاؿم
ا َيَرهُ ]تعالى: ٍة َٚمْٝمً ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ ا َيَرهُ *  ٪َمَؿ ٍة َْشًّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ لزلة:[ َوَم . {3-5 }الزَّ

حتى ككبيرة القيامةعفكؿصغيرة عفكحؿعينيو،كىكرماد،مفكسييسأؿالمرءيكـ
أتيتبو،كماذاصنعتبو،كيزداداألمردقَّةنكبيانانلعدؿاهللمفخبلؿالحديثعفأبيىريرةأيف

                                                 

بتصرؼ.ِّٕٗ،صٓ(فيظبلؿالقرآف،ـُ)
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أفرسكؿاهلل مف الشاة  (ُ)لتؤدُّف  الحقكؽ إلى أىميا حتى ييقادى لمشاًة الجمحاء )قاؿ:
.(ِ)(القرناء

المطمؽحتىإفاهللسيقتصيكـالقيامةلمشاةالتيليسيدلؿىذاالحديثعمىعدؿاهلل
بالكـعمى فما عمىسبيؿالبيائـ، ىذا قركف، التيليسليا رَّتكآذتالشاة قركف،كقدأضى ليا

سبيؿالبشرية؟كاإلنسافأحبالمخمكقاتإلىاهللكأكرميا!!!

تمثؿقدرةاهللفيالعدؿبيفالبشريكـ األمكركغيرىا الٌرسؿالقيامة؛فكيفيةإشيادىذه
ككبيرىا صغيرىا األعماؿ ككتب الناس، صغرت،عمى ميما عمييا كالمحاسبة السمد، كشيادة

كاألبصاركالجمكدكاأليدمكاألرجؿكالجكارحعمىاإلنساف،كنصباهلللمميزافالذميسدالسمكات
رؼعمييايينطقيااهللبقدرتو،كؿىذهكاألرضكمافييففيكفة،ثـشيادةاألزمنةكاألمكنةكمااقت

األمكركغيرىااليستطيدالقياـبياإالصاحبالقدرةالمطمقة،إنياقدرةالخالؽالمقتدرذكالجبلؿ
كاإلكراـ،إنياقدرةاهلل!!!

 المطم  الثالث: القدرة اإلليية في الحياة األبدية:
 عف األمر يخمك ال األبدية الحياة عف الحديث عند ىما: فبعدالنَّاركالجنَّةجانبيف ،

 إلى فريؽ فريقاف، فالناس بالميزاف، بالعدؿ بينيـ كييحكـ العباد ييحاسب إلىالجنَّةأف كفريؽ ،
.النَّار

 :الجن ة: أكالن 
كلغة: الجن ة جنة، النخيؿ تسمي كالعرب كالنخيؿ،الجنَّةالبستاف، الشجر ذات الحديقة كذلؾ

.(ّ)ًجناف،كتطمؽعمىدارالنعيـفيالداراآلخرةكجمعييا

 اصطبلحان: الجن ة

ىيدارالخمدالتيفيياماالعيفرأتكالأذفسمعتكالخطرالجنَّةأفيرل الباحث 
عمىقمببشر،أعدىااهلللعبادهالمؤمنيفمنةنككرامةنكفضبلنكرحمةنمنو.

 
                                                 

 .ُٗٓالجمحاء:التيالقرفليا.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص(ُ)
(ِ) اهلل رسكؿ عف كالكرع كالرقائؽ القيامة صفة كتاب الترمذم، الحسابسنف شأف في جاء ما باب ،

 (،قاؿاأللباني:حديثصحيح.َِِْ،حديثرقـ)ْٓٓكالًقصاص،ص
 .ُِِ،صّ(لسافالعرب،ـّ)
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 :الجن ةأسماء 
ارالتيأعدىااهلللممتقيف،كلقدكردفيالقرآفالكريـالعديدمفاألسماءدَّعمىالعمـهالجنَّة
 األسماءالباحث ييكتفسك ،الجنَّةليذه ىذه عمىذلؾلكثرة الدليؿ مد األسماء ىذه أىـ ،ػبذكر

التيمنيا:ك

ْقنَ قاؿتعالى::الجن ة-ُ ََم ُٖمَق٪مَّ ـِ  ]٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت َوإِكَّ ـْ ُزْٙمِزَح ٤َم  ا٭مـَّورُأُ٘مقَر٬ُمْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٪َمَؿ

َّٓ َمَتوُع ا٭مُغُروِر[ اجلـَّيَوُأْدِٚمَؾ  ْكَقو إِ  {.263}آل ٤مؿران:٪َمَؼْد ٪َموَز َوَمو احَلَقوُة ا٭مدُّ

عيـكالمذةكالبيجةىكاالسـالعاـالمتناكؿلتمؾالداركمااشتممتعميومفأنكاعالنَّالجنَّة 
.(ُ)السركركقرةاألعيفك

الفردكس: -ِ تعالى: ْؿ َ٘مـَّوُت ا٭مِػْرَدْوِس قاؿ ًْ ََلُ وِت ٬َموَك وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ ]إِنَّ ا٭مَِّذي

] ًٓ  .{ 225}ا٭مؽفػ:ُكُز

 لقد أكرد الطبرم في تفسيره لمعنى الفردكس عدة أقكؿ منيا: 

كأفضميا".كأكسطياالجنَّةقاؿقتادة:"الفردكس:ربكة*

".الجنَّةقاؿأبكأمامةالباىمي:"ىيسيرة*

 في "ليس كعب: قاؿ عفالجنَّة* كالناىكف بالمعركؼ، اآلمركف فييا الفردكس، مف أعمى
.(ِ)المنكر"

طكبى:-ّ ـُ َمَآٍب[قاؿتعالى: ْؿ َوُٙمْس وِت ٢ُمقَٕمك ََلُ وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ دأكر {،07}ا٭مر٤مد:]ا٭مَِّذي
 عدة أقكؿ لمعمماء منيا: (طكبى)الطبرمفيمعنى:

قاؿمجاىد:"الجنة".

ْؿ["قاؿابفعباس: بمعنىفرحكقرةعيف".]٢ُمقَٕمك ََلُ

كقاؿقتادة:"حسنىليـ".

.(ّ)كقيؿ:"الخيركالكرامةالتيأعطاىااهلللممؤمنيفالذيفعممكاالصالحات"

                                                 

 .ِٖصحيححادماألركاح،البفالقيـ،ص(ُ)
 .ّْٗٓ،صٕجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ِ)
 .ّّْٕ-ِّْٕ،صٔالمرجدالسابؽ،ـ(ّ)
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َؾ ا... ] قاؿتعالى:الحسنى:-ْ ـَ َدَرَ٘مًي َو٬ُمَلًّ َو٤َمَد اهللُ ٪َمضَّ ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ ٤َمَٜم ا٭مَؼو٤ِمِدي
ـَ ٕمَِلْمَقاَِلِ هللُ اٛمَُجوِهِدي

ـَ َأْ٘مًرا ٤َمظِقًَم[ ـَ ٤َمَٜم ا٭مَؼو٤ِمِدي َؾ اهللُ اُٛمَجوِهِدي .{73}ا٭مـسوء:احُلْسـَك َو٪َمضَّ

ـَ َأْٙمَسـُقا احُلْسـَك َوِزَيوَدٌة[... ] كقاؿأيضان: ِذي  .{04س:}يقك٭مِؾَّ

.(ُ)،كالزيادةالنظرإلىاهللجؿاسمو"الجنَّةقاؿأبكجعفر:"الحسنى:

قًَّي َو٠َمََلًمو[قاؿتعالى:الغرفة:-ٓ
ْقَن ٪مِقَفو ََتِ وا َوُيَؾؼَّ َٞمُ َِ َزْوَن ا٭مُغْر٪َمَي ٕمََِم  َؽ ُُيْ

 .{53}ا٭مػر٫مون:]ُأو٭َمئِ

تفسير في السيكطي :]ا٭مُغْر٪َمَي[قاؿ ىي الغرفة (ِ)"ةالجنَّ"أف كسميت بالغرفةالجنَّة،
.(ّ)الرتفاعيا

ِْؿ َوُهَق َو٭مِقُُّفْؿ ٕمََِم ٬َموُكقا َيْعَؿُؾقَن[قاؿتعالى:دار السبلـ:-ٔ ََلِم ٤ِمـَْد َرِبِّ ْؿ َداُر ا٭مسَّ  {،205}إكعوم:]ََلُ

.(ْ)كدارالسبلـتعني:دارالسبلمةمفكؿبميةكآفةكمكركه

ـَو ٭مََغُػقٌر ١َمُؽقٌر  * ا٭مَِّذي قاؿتعالى:دار المقامة:-ٕ ]َو٫َمو٭ُمقا احَلْؿُد هللِ ا٭مَِّذي َأْذَهَى ٤َمـَّو احَلَزَن إِنَّ َرٕمَّ

ـَو ٪مِقَفو ٭ُمُغقٌب[ َٓ َيَؿسُّ ـَو ٪مِقَفو َكَصٌى َو َٓ َيَؿسُّ ـْ ٪َمْضؾِِف  ـَو َداَر اُٛمَؼوَمِي ِم .{53-55}٪مو٢مر:َأَٙمؾَّ

.(ٓ)قامكافيياأبداناليمكتكفكاليتحكلكففيياأبدان"قاؿمقاتؿأم:"أنزلنادارالخمكد،أ

جنة الخمد:-ٖ تعالى: ْؿ َ٘مَزاًء قاؿ ًْ ََلُ ]٫ُمْؾ َأَذ٭مَِؽ َٚمْٝمٌ َأْم َ٘مـَُّي اخُلْؾِد ا٭مَّتِل ُو٤ِمَد اُٛمتَُّؼقَن ٬َموَك

 .{23}ا٭مػر٫مون:َوَمِصًٝما[

.(ٔ)قاؿالزحيمي:"جنةالخمدىيالتيالينقطدنعيميا"

جنات عدف:-ٗ تعالى: وِِتِْؿ قاؿ يَّ ـْ َإَٓموئِِفْؿ َوَأْزَواِ٘مِفْؿ َوُذرِّ ٍَ ِم َؾ َِ ـْ  ]َ٘مـَّوُت ٤َمْدٍن َيْدُٚمُؾقَّنَو َوَم

ـْ ٬ُمؾِّ َٕموٍب[ َؽُي َيْدُٚمُؾقَن ٤َمَؾقِْفْؿ ِم
.(ٕ)بمعنى:"جناتإقامةدائمة"،{05}ا٭مر٤مد:َواَٛمََلئِ

َ قاؿتعالى:الدار اآلخرة:-ُُ ْكقَو َوِزيـََتَفو ٪َمَتَعو٭م٦َْمَ ]َيو َأهيُّ َـّ ُٖمِرْدَن احَلَقوَة ا٭مدُّ َْزَواِ٘مَؽ إِْن ٬ُمـُْت
ِٕ و ا٭مـَّبِلُّ ٫ُمْؾ 

اَر أَِٚمَرَة ٪َمنِنَّ  َـّ ُٖمِرْدَن اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف َوا٭مدَّ اًٙمو َيِقًَل * َوإِْن ٬ُمـُْت َـّ ََسَ ْٙمُؽ َـّ َوُأََسِّ اهللَ َأ٤َمدَّ  ُأَمتِّْعُؽ

                                                 

 .َْٖ،صُمعانيالقرآف،ـ(ُ)
 .ِٖ،صٓالدُّرالمنثكرفيالتفسيربالمأثكر،ـ(ِ)
 .ِّْ،صّتفسيرالقرآفالعظيـ،ـ(ّ)
 .ِٖصحيححادماألركاح،ص(ْ)
 .نفسالمرجدكالصفحة(ٓ)
 .ُّ،صُٗج،َُالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـ(ٔ)
 .ِِ،صّجأيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،(ٕ)
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َـّ َأْ٘مًرا ٤َمظِقًَم[٭مِْؾُؿْح  ، {07-06}إٙمزاب:ِسـَوِت ِمـُْؽ أسماء أىـ اهللفيالجنَّةىذه التيذكرىا
القرآفالكريـ.

 :الجن ةصفة 
فيياماالعيفرأتكالأيذفسمعتكالخطرعمىباؿبشر.الجنَّة
 كترابيا: الجن ةأرض 

ـ خمؽ الخمؽ؟ فقاؿ: "مف ماء" قمت يا رسكؿ اهلل مقاؿ:ركلالترمذمعفأبيىريرة
المسؾ كاإلذخر،  (ُ)ما بناؤىا؟ قاؿ: "لبنة مف فضة كلبنة مف ذى ، كمبلطيا الجن ةقمت: 

       كحصباؤىا المؤلؤ كالياقكت، كتربيا الزعفراف، مف يدخميا ينعـ كال يينس كيخمد كال يمكت، 
.(ِ)ثيابيـ، كال يفنى شبابيـ كال تبمػػى

 :الجن ةمساكف أىؿ 
تَِفو إَّْنَوُر َو٤ْمَد ]قاؿتعالى: ـْ ََتْ ِري ِم َفو ٩ُمَرٌف َمْبـِقٌَّي ََتْ

ـْ ٪َمْق٫مِ ْؿ ٩ُمَرٌف ِم ْؿ ََلُ ُ َؼْقا َرِبَّ ـَ اٖمَّ ـِ ا٭مَِّذي
 ٭َمؽِ

َٓ َُيْؾُِػ اهللُ اٛمِقَعودَ  مر:[ اهللِ   .{12}الزُّ

الجنَّةفاهللتبارؾكتعالىأففييبي حقيقيانلئبلتتكىـالنفكسغرفانفكؽغرؼمبنيةبناءن
عمىشكؿطكابؽفكسغرفانمبنيةكالعبلليأفذلؾتمثيؿ،أكأنوليسىناؾبناء،بؿتتصكرالنُّ

.(ّ)بعضيافكؽبعضحتىكأنياينظرإليياكيانانمرتفعانمنازؿمرتفعةفكقيامنازؿأرفدمنيا
اإنياليستكمساكفالدنياكلكفكىذهالمساكفيرلظاىرىامفباطنياكباطنيامفظاىرى

االسـكاحدكالحقيقةمختمفة.
 :الجن ةفيريش 

ُمتَّؽِئ٦َِم ٤َمَٜم ]التيأعدىااهلللعبادهالمتقيفمفركشةبفرشأعدىااهلل،قاؿتعالى:الجنَّة

ٍق  ـْ إ٠ِْمَتْٞمَ محن:[ ... ٪ُمُرٍش َٕمَطوئِـَُفو ِم الفيري،{55}الرَّ ىذه "بطائف الطبرم: الديباج،قاؿ غميظ شمف
.(ْ)كاإلستبرؽعندالعرب:ماغمظمفالديباجكخشف"

                                                 

 .ُِْ(المبلط:الطيفكالطبلءأكمايسدبومابيفالمبنات،صحيححادماألركاح،صُ)
،حديثٖٔٓكنعيميا،صالجنَّة،بابماجاءفيصفةعفرسكؿاهللالجنَّةسنفالترمذم،كتابصفة(ِ)

 انيحديثصحيح.،قاؿاأللب(ِِٔٓ)رقـ
 .ُِٗ(صحيححادماألركاح،صّ)
 .َُٖٕ،صٗجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ(ْ)
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مفالعيكف يحيطبيا الفرشكما عمىىذه كفيمكضدآخريبيفاهللتبارؾكتعالىما
ق٤َمٌي * َوَكََمِرُق َمْصُػق٪َمٌي * َوَزرَ ] الجنَّةفيقكؿتعالىعف َُ ٌر َمْر٪ُمق٤َمٌي * َوَأ٬ْمَقاٌب َمْق [ اِِبُّ َمْبثُقَٗميٌ ٪مِقَفو َُسُ

{.25-25}الغاشقة: 
كلفرشياكماأعدهاهللفييامفسررمرفكعةمعدةإعدادانيميؽالجنَّةفياآليةبيافليذه
ككسائدمصفكفةالجنَّةبأىؿ لشربيـ أقداحمكضكعةعمىحافاتالعيكفمعدة كفييا كقدران، ذاتان

.(ُ)الجنَّةلياخيمؿمبثكثةفيأماكفبعضيابجانببعضييستندإلييا،كبيسططنافس
ُمتَّؽِئ٦َِم ٤َمَٜم َر٪ْمَرٍف ُٚمَْضٍ َو٤َمْبَؼِري  ]:الجنَّةكفيآيةأخرليقكؿاهللتعالىكاصفانلحاؿأىؿ

محن:[ ِٙمَسونٍ   .{55}الرَّ

 يا:مننقؿ ابف القيـ آراء العمماء في بياف معنى ىذه اآلية  
الجنَّةالرفرؼ:رياض

سط:البي
:الكسائد
مفالثيابخضرتيبسط.:ضىربه
:فضكؿالثيابالتيتتخذهالممكؾفيالفرش.

 منيا: أيضان أما العبقرم فيو عدة أقكؿ 
قاؿابفعباس:البسطكالطنافس.

قاؿقتادة:عتاؽالزرابي.
قاؿمجاىد:الديباجالغميظ.

.(ِ)قاؿالكمبي:الطنافسالمجمَّمة
 :الجن ةأنيار 

الجنَّةأخبراهللتبارؾكتعالىأففي قاؿتعالى: ـَ ]أنيارتجرممفتحتيا، ِ ا٭مَِّذي َوَٕم٨مِّ

تَِفو إَّْنَورُ  ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َ٘مـَّوٍت ََتْ وِت َأنَّ ََلُ وحِلَ  .{15}البؼرة:[ ... َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ

ـٍ َوَأّْنَوٌر  اجلـَّيَمَثُؾ ]كقاؿتعالىمبينانليذهاألنيار: ـْ َموٍء ٩َمْٝمِ َآ٠ِم ا٭مَّتِل ُو٤ِمَد اُٛمتَُّؼقَن ٪مِقَفو َأّْنَوٌر ِم

ْ ٢َمْعؿُ  ـٍ ََلْ َيَتَغٝمَّ ـْ ٭َمَب وِرٕم٦َِم َوَأّْنَ ددددُف َوَأّْنَ ددددددِم ٍة ٭مِؾشَّ ـْ ََخٍْر ٭َمذَّ ـْ ٬ُمؾِّ ا٭مثََّؿرَ ددوٌر ِم ْؿ ٪مِقَفو ِم ك َوََلُ ـْ ٤َمَسٍؾ ُمَصػًّ  اِت وٌر ِم

                                                 

 ،بتصرؼ.ٕٔٗ(تفسيرالجبلليف،صُ)
 .ُٖٗ(صحيححادماألركاح،صِ)
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ـْ ُهَق َٚمو٭مٌِد ِْم  ِْؿ ٬َمَؿ ـْ َرِبِّ  .{25}حمؿد:[ َو٠ُمُؼقا َموًء ََحِقًَم ٪َمَؼطََّع َأْمَعوَءُهؿْ  ا٭مـَّورَوَمْغِػَرٌة ِم

 ات كىي:تنحدر مف الفردكس كتمر بالجن  التي تجرم فييا أربعة  الجن ةأنيار  
إالأفماءاآلخرةلـيأسفمد،بمعنىيتغيرمفطكؿمكثو؛كآفةالماءأنويأسف* نير مف ماء:
طكؿالكقت.

كلكفلبفاآلخرةلـيتغيرطعمو،كآفةالمبفأنويتغيرطعموإلىالحمكضةالزائدة* نير مف لبف:
.الجنَّةبؿىكثابتعمىماخمقواهللكأعدهألىؿ

داعكالسيكر،* نير مف خمر: أماخمراآلخرةكآفةالخمركراىةمذاقياالمنافيلمذة،ككذلؾالصُّ
كاليذىببالعقؿ.النَّفسفمولذتوكطعموالذمتتمتدبو

منو* نير مف عسؿ: عمىإخراجيا القدرة العسؿالشكائبالتيتكجدبوكعدـ أماعسؿ،كآفة
.(ُ)كيختمؼعفعسؿالدنياإنمايشاركوفياالسـفقط،اآلخرةفإنومصفىمفالشكائب

 :الجن ةأكاني 

يأكمكفكيشربكفبأكانييستخدمكنيا،قاؿتعالى:ةالجنَّأىؿ ُيَطوُف ٤َمَؾْقِفْؿ ]ينعمكففييا

ـْ َذَهٍى َوَأ٬ْمَقاٍب َو٪مِقَفو َمو َٖمْشَتِفقِف إَْكُػُس َوَٖمَؾذُّ ا٤َْٕم٦ُمُ َوَأْكُتْؿ ٪مِقَفو َٚمو٭مُِدونَ  خرف:[ ٕمِِصَحوٍف ِم  .{52}الزُّ

 مف ىذه اآلراء: ـْ َذَهٍى[]ٕمِِصَحوٍف مِ تعددت آراء العمماء في معنى 

قاؿالكمبي:بقصاعمفذىب.

عريضة.-عةتسم–قاؿالميث:الصُّحفةقصعةمسمنطحة

 :]َأ٬ْمَقاٍب[أما 

قاؿالفراء:الككبالمستديرالرأسالذمالأذفلو.

 خرطكـ ال التي األباريؽ عبيدة: أبك أك-كقاؿ الماء الذميصبمنو طرؼاإلبريؽ
.(ِ)لو-الشراب

ق٤َمٌي * َوَكََمِرُق َمْصُػق٪َمٌي * َوَزَراِِبُّ َمبْثُقَٗميٌ ]كقاؿأيضان: َُ ٌر َمْر٪ُمق٤َمٌي * َوَأ٬ْمَقاٌب َمْق [ ٪مِقَفو َُسُ

{.25-25}الغاشقة: 

                                                 

 بتصرؼ.ُّٔ(صحيححادماألركاح،صُ)
 .ُٕٗ،صنفسالمرجدالسابؽ(ِ)
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فييامجالسمرتفعةفيذاتياكبماعمييامفالفرش"فيتفسيرهليذهاآلية:السَّعدمقاؿ
 الكطيئة، ق٤َمٌي[]َوَأ٬ْمَقاٌب مَ المينة َُ كضعتبيفأمأكافوْق قد المذيذة مفأنكاعاألشربة ممتمئة

الكلدافالمخمدكف عمييـ ]َوَكََمِرُق أيدييـكأعدتليـكصارتتحتطمبيـكاختيارىـيطكؼبيا

كضعتلمجمكس َمْصُػق٪َمٌي[ اهللكقد إال يعممو ال مما كغيرىا كاإلستبرؽ الحرير مف كسائد أم
كق بأنفسيـكاالتكاءعمييا أكيصفُّكىا عفأفيصنعكىا أريحكا [ د  كىيالبسطالحساف]َوَزَراِِبُّ

.(ُ)"أممممكءةبياالمجالسمفكؿجانب]َمْبُثقَٗمٌي[

 :الجن ةنساء 

الجنَّةأصحاب أزكاجيتمتعكفبيف،قاؿتعالى: ْؿ ٪مِقَفو َأْزَواٌج ... ]يينىعَّمكفكليـفييا َوََلُ

َرٌة َوُهؿْ  ،{15}البؼرة:[ ٪مِقَفو َٚمو٭مُِدونَ  ُمطَفَّ اآلية: ىذه تفسير المنصكرمفي ْؿ ٪مِقَفو َأْزَواٌج "قاؿ ]َوََلُ

َرٌة[ نساءمفالحكرالعيف،مطيراتمفالقذركالدنس،كالحيضكالنفاس،الجنَّةأمليـفيُمطَفَّ
،ككذلؾمفكؿأذليككفمفنساءالدنيامادمكمعنكم.(ِ)كالبكؿكالغائط"

 تعالى: اُت ا٭مطَّْرِف ٤ِم٦مٌ ]كقاؿ َـّ َٕمقٌْض َمْؽـُقنٌ *  َو٤ِمـَْدُهْؿ ٫َموِِصَ ُ ،{51-53فات:ا}الصَّ [ ٬َمَلّنَّ
 عندىفَّ لحسنيـ غيرىـ إلى ينظرف ال أزكاجيف عمى حابساتاألعيف نجبلء ]٤ِم٦ٌم[أم: أم

َـّ َٕمْقٌض َمْؽـُقٌن[كاسعةالعيف، ُ .(ّ)كأنيفالمؤلؤالمكنكف]٬َمَلّنَّ

أحدغيرأزكاجيف اُت ]كقاؿتعالىفيكصؼالحكرالعيفبأنيفلـيطأىفَّ َـّ ٫َموِِصَ ٪مِقِف

َٓ َ٘مونٌّ  َـّ إِْكٌس ٫َمبَْؾُفْؿ َو محن:[ ا٭مطَّْرِف ََلْ َيْطِؿثُْف  .{55}الرَّ

 َـّ َإْٔمَؽوًرا]كقاؿأيضان: َـّ إِْكَشوًء * ٪َمَجَعْؾـَوُه و َأْكَشْلَكوُه أنشأنا،{55-55}الواقعة:[ إِكَّ بمعنىإنا
عذارل كجدكىفَّ أزكاجيفَّ .(ْ)الحكرالعيفإنشاءنمفغيركالدةفجعمناىفأبكارانعذارلكمماأتاىفَّ

)... لك :قاؿ:قاؿرسكؿاهللمدلحسنيف،عفأنسبفمالؾكلقدبيفالنبي
نيما كلمؤلت ما بينيمان ربحان، اط معت إلى األرض ألضاعت ما بي الجن ةأف امرأة مف نساء أىؿ 

.(ٓ)خير مف الدنيا كما فييا(  -بمعنى الخمار -كلنصيفيا عمى رأسيا 

                                                 

 .َُٖٖلمناف،ص(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـاُ)
 .ٔٓ،صُالمقتطؼمفعيكفالتفاسير،ـ(ِ)
 .ِْٕصغسافحمدكف،تفسيرمفنسماتالقرآف،(ّ)
 .ُُٕتفسيرالجبلليف،ص(ْ)
 .(ٖٔٓٔ)،حديثرقـُِّٗصالنَّار،كالجنَّةصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابصفة(ٓ)
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 :الجن ةطعاـ كشرا  أىؿ 
الجنَّةأىؿ قاؿتعالى: ونَ ]يتنعمكفكيأكمكفكيشربكف، ُ َّو َيَتَخٝمَّ َّو *  َو٪َمو٬مَِفٍي ِم ِؿ ٢َمْٝمٍ ِم َوحَلْ

 .{12-12}الواقعة:[ َيْشَتُفقنَ 

َّو َيْشتَُفقنَ ]كقاؿأيضان: ٍؿ ِم  .{11}الطُّور:[ َوَأْمَدْدَكوُهْؿ ٕمَِػو٬مَِفٍي َوحَلْ

َٓ َمْـُق٤َميٍ *  َو٪َمو٬مَِفٍي ٬َمثَِٝمةٍ ] كقاؿأيضان:  .{55-51}الواقعة:[ َٓ َمْؼُطق٤َمٍي َو

ُٕمقا َهـِقًئو ٕمََِم ِْم َ٘مـٍَّي ٤َمو٭مِقٍَي * ٫ُمُطق٪ُمَفو َداكِقٌَي ]كنعيميا:الجنَّةقاؿتعالىفيكصؼ * ٬ُمُؾقا َواْْشَ

وِم اخَلو٭مَِقيِ   {.15-11}احلاقَّة: [َأ٠ْمَؾْػُتْؿ ِْم إَيَّ

ـٍ  اجلـَّيَمَثُؾ ]:الجنَّةقاؿتعالىفيكصؼأنيار ـْ َموٍء ٩َمْٝمِ َآ٠ِم ا٭مَّتِل ُو٤ِمَد اُٛمتَُّؼقَن ٪مِقَفو َأّْنَوٌر ِم

ْ ٢مَ  ـٍ ََلْ َيَتَغٝمَّ ـْ ٭َمَب ـْ ٬ُمؾِّ ا٭مثََّؿَراِت َوَأّْنَوٌر ِم ْؿ ٪مِقَفو ِم ك َوََلُ ـْ ٤َمَسٍؾ ُمَصػًّ وِرٕم٦َِم َوَأّْنَوٌر ِم ٍة ٭مِؾشَّ ـْ ََخٍْر ٭َمذَّ  ْعُؿُف َوَأّْنَوٌر ِم

ـْ ُهَق َٚمو٭مٌِد ِْم  ِْؿ ٬َمَؿ ـْ َرِبِّ  .{25}حمؿد:[ َو٠ُمُؼقا َموًء ََحِقًَم ٪َمَؼطََّع َأْمَعوَءُهؿْ  ا٭مـَّورَوَمْغِػَرٌة ِم

إًمو ٢َمُفقًراَو٠َم ... ] ْؿ َْشَ ُ  .{12}اإلكسان:[ َؼوُهْؿ َرِبُّ

 أىؿ كشراب طعاـ بإيجاز سمعت،الجنَّةىذا أذف رأتكال عيف ال ما فييا بأف عممان
أماالطعـفيختمؼ،كالخطرعمىباؿبشر،كلكفالبدأفنعمـأفالذميتشابوىكاالسـفقط

عفطعـمافيالدنيا.
 كزينتيـ: ةالجن  لباس أىؿ 
بزينة،الجنَّةكماأنعـاهللعمىعبادهالمتقيففيالدنيابزينة،أنعـعمييـفياآلخرةفي

 تعالى: ٌق ]قاؿ يعمكىـ،{12}اإلكسان:[ ... ٤َمو٭مَِقُفْؿ ٗمَِقوُب ٠ُمـُْدٍس ُٚمَْضٌ َوإ٠ِْمَتْٞمَ الحريرأم ثياب
ستبرؽ:الخضر،كالسندس اغمظمفالديباج،كحمكاأساكرمفكىكم:كىكمارؽمفالحرير،كا 

.(ُ)ذىبكفضة
ـْ َذَهٍى َو٭ُمْم٭ُمًما... ]قاؿتعالى: ـْ َأ٠َموِوَر ِم ْقَن ٪مِقَفو ِم ؾَّ  .{15}احلج:[ ... ُُيَ

إًمو ٢َمُفقًرا... ]قاؿتعالى: ْؿ َْشَ ُ ٍي َو٠َمَؼوُهْؿ َرِبُّ ـْ ٪مِضَّ  .{12}اإلكسان:[ َوُٙمؾُّقا َأ٠َموِوَر ِم

ٍرده ميٍرده كيٍحؿه ال يفنى شبابيـ،  الجن ة)أىؿ :اؿ:قاؿرسكؿاهللقعفأبيىريرة     جي
ف لؤلؤة منيا لتضيء ما بيف المشرؽ كالمغر ( .(ِ)كال تبمى ثيابيـ، عمييـ التيجاف، كا 

                                                 

 .ِٓٗ،صِٗ،حُٓفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـ(التفسيرالمنيرُ)
،قاؿاأللبانيحديث(ِّٗٓ)،حديثرقـُٕٓالجنَّة،ص(سنفالترمذم،بابماجاءفيصفةثيابأىؿِ)

 حسف.
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 :الجن ةخدـ 

ُدوَن ]خدـمخصكصكفألىميا،قاؿتعالى:الجنَّةفي إَِذا َرَأْيَتُفْؿ َوَيطُقُف ٤َمَؾْقِفْؿ ِو٭ْمَداٌن ُّمَؾَّ

 .{21}اإلكسان:[ َٙمِسْبَتُفْؿ ٭ُمْم٭ُمًما َمـُْثقًرا

 أىؿ عمى كىالجنَّةيطكؼ لمخدمة، الـكلداف كىـ كالجماؿ، الحسف مف درجة عمى
ييرمكفكاليتغيركف،كعمىسفكاحدة،إذارأيتيـظننتمفحسنيـككثرتيـكصفاءألكانيـ،لؤلؤان

.(ُ)صكرةاليرادفيالخدـأبمغمنيامفرقان،كالمرادأنيـعمى

 منزلة: الجن ةأعظـ أىؿ 

كمنيـ،يكـالقيامة،فمفالناسمفيككففيأعمىدرجاتياالجنَّةيتفاكتالناسمنزلةفي
ىكالنظرإلىكجو،الجنَّةكمنيـمفيككففيأدناىا،كأعظـجزاءأىؿ،مفيككففيأكسطيا

ةٌ ]عالى:اهللتبارؾكتعالى،قاؿت و َكو٣مَِرةٌ *  ُوُ٘مقٌه َيْقَمئٍِذ َكوِْضَ َ كقاؿأيضان:،{15-11}الؼقامة:[ إ٧َِم َرِبِّ
ـَ َأْٙمَسـُقا احُلْسـَك َوِزَيوَدةٌ ] ِذي ،كالزيادة:النظرالجنَّةكقدسبؽبيافأفالحسنى:،{15}يوكس:[ ... ٭مِؾَّ

.(ِ)إلىاهللجؿاسمو

النبي أف صييب عف الحديث في تبلكرد اآلية: لِلَِّذيَه أَْحَسنُوا الُحْسنَى ]ىذه

: يا أىؿ الن ار الن ار، كأىؿ الجن ة الجن ة)إذا دخؿ أىؿ قاؿ:{26}يونس:[َوِسيَاَدة    الجن ة، نادل منادو
إف لكـ عند اهلل مكعدان يريد أف ينجزكمكه. فيقكلكف: كما ىك؟ ألـ ييثىق ؿ مكازيننا كيبيض كجكىنا 

، قاؿ: فيكشؼ ليـ الحجا  فينظركف إليو، قاؿ: فكاهلل ما الن ارمف  (ّ)كيجرنا  الجن ةا كيدخمن
.(ْ)أعظـ شيئان أح  إلييـ مف النظر إليو، كأقٌر ألعينيـ(

 :الجن ةعظـ 
ـْ ]التيأعدىااهلللعبادهمفخبلؿقكلوتعالى:الجنَّةيتحددعظـ َو٠َموِر٤ُمقا إ٧َِم َمْغِػَرٍة ِم

ْت ٭مِْؾُؿتَِّؼ٦مَ َرٕمِّؽُ  َؿَقاُت َوإَْرُض ُأ٤ِمدَّ َفو ا٭مسَّ َُ  .{255}آل عؿران:[ ْؿ َوَ٘مـٍَّي ٤َمْر

نااهلللبيافعرضأخبرالتيأعدىااهلللعبادهيكـالقيامة،كلقدالجنَّةفياآليةبيافلعرض 
ىالسمكاتالذمىكيقتصرعمكالذمىكأقؿمفطكليا،بمانعمموفيحدكدعممنا،الجنَّةىذه

كاألرض،كلكفإذااستطعناأفنحيطعممانبطكؿكعرضاألرض،فإننالفنستطيدأفنحيطعممان
                                                 

 .َُّ،صِٗج،ُٓ(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُ)
 .َْٖ،صُمعانيالقرآف،ـ(ِ)
 يجرنا:يخرجنا.(ّ)
 إسنادهصحيح.:قاؿشعيب،َِٕ،صُّمسنداإلماـأحمد،ـ(ْ)
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٠َموٕمُِؼقا إ٧َِم َمْغِػَرةٍ ]عفاآليةالكريمةحيثقاؿتعالى:ىذاماعبرتكبطكؿأكبعرضالسمكات!!!

ََمِء َوإَرْ  َفو ٬َمَعْرِض ا٭مسَّ َُ ُؽْؿ َوَ٘مـٍَّي ٤َمْر ـْ َرٕمِّ ـْ ِم ـَ َآَمـُقا ٕمِوهللِ َوُر٠ُمؾِِف َذ٭مَِؽ ٪َمْضُؾ اهللِ ُيْمٖمِقِف َم ِذي ْت ٭مِؾَّ ِض ُأ٤ِمدَّ

 .{12}احلديد:[ َيَشوُء َواهللُ ُذو ا٭مَػْضِؾ ا٭مَعظِقؿِ 

النبي  )كفيالحديثأف لشجرة يسير الراك  الجكاد أك المضمر  الجن ةإف في قاؿ:
.(ُ)(السريع مائة عاـ كما يقطعيا

!!؟فمابالكـباألمكراألخرل،الشجرةعظـىذا
 :الجن ةخمكد أىؿ 
مد لغةن: .(ِ)دارالخمد:اآلخرة،لبقاءأىميافيياكدكاـالبقاءفيداراليخرجمنيا،الخي

مد اصطبلحان: لمميٍبقىىالخي استعير ثـ طكيمة، الذميبقىمدة المخمد كأصؿ بالقرار، اإلقامة طكؿ
.(ّ)دائمان

 منيا: الجن ةالقرآف الكريـ آيات تدلؿ عمى خمكد أىؿ كرد في  
َحوُب ]*قاؿتعالى: ِْ وِت ُأو٭َمئَِؽ َأ وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ  .{31}البؼرة:[ ُهْؿ ٪مِقَفو َٚمو٭مُِدونَ  اجلـَّيَوا٭مَِّذي

ـْ ََتْ ... ] *قاؿتعالى: ِري ِم ِْؿ َ٘مـَّوٌت ََتْ َؼْقا ٤ِمـَْد َرِبِّ ـَ اٖمَّ ِذي ـَ ٪مِقَفو٭مِؾَّ .{25}آل عؿران:[ تَِفو إَّْنَوُر َٚمو٭مِِدي
 تعالى: قاؿ ـَ ٪مِقَفو... ]* تَِفو إَّْنَوُر َٚمو٭مِِدي ـْ ََتْ ِري ِم ـْ ُيطِِع اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف ُيْدِٚمْؾُف َ٘مـَّوٍت ََتْ [ َوَم

 .{25}الـساء:

 تعالى: قاؿ ـَ ٪مِقَفو َو٤َمَد اهللُ اُٛمْمِمـ٦َِم َواُٛمْمِمـَوِت َ٘مـَّوٍت ]* تَِفو إَّْنَوُر َٚمو٭مِِدي ـْ ََتْ ِري ِم        [ ... ََتْ

 .{51}التوبة:

، أما األحاديث التي تدلؿ يكـالقيامةالجنَّةكىناؾآياتأخرلكثيرةتدلؿعمىخمكدأىؿ
 كثيرة منيا: الجن ةعمى خمكد أىؿ 

 الن اركأىؿ  الجن ة الجن ة)يدخؿ أىؿ قاؿ:عفابفعمررضياهللعنيماعفالنبي
.(ْ)ال مكت، خمكد( الجن ةال مكت كيا أىؿ  الن ار، ثـ يقـك مؤذف بينيـ: يا أىؿ الن ار

                                                 

بابصفة(ُ) كتابالرقاؽ، (ّٓٓٔ)،حديثرقـُِّٕ،صالنَّاركالجنَّةصحيحالبخارم، سنفالترمذم،ك،
،قاؿ(ِِّٓ)،حديثرقـٖٔٓ،صالجنَّة،بابماجاءفيصفةشجرعفرسكؿاهللالجنَّةكتابصفة

 حديثصحيح.:األلباني
 .ُِْ،صٓ(لسافالعرب،ـِ)
 .ِّٓ(التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صّ)
،حديثُِّٔبغيرحساب،صالجنَّةسبعكفألفانيدخمكفالجنَّةصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابيدخؿ(ْ)

 .(ْْٓٔ)رقـ
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إلى  الن اركأىؿ  الجن ةإلى  الجن ة)إذا صار أىؿ :قاؿ:قاؿرسكؿاهللعفابفعمر
: يا أىؿ ، ثـ ييذب ، ثـ الن ارك  الجن ةجيء بالمكت حتى ييجعؿ بيف  الن ار ال مكت،  الجن ةينادل منادو

.(ُ)حزنان إلى حزنيـ( الن ارفرحان إلى فرحيـ، كيزداد أىؿ  الجن ةيزداد أىؿ فال مكت،  الن اركيا أىؿ 

 :الجن ةمف ىـ الذيف يدخمكف 

كالذيفالجنَّةالذيفسيدخمكف استقامة، إيمانيـ أتبعكا الذيف األبرار المؤمنكفاألتقياء ىـ
.(ِ)كأحسنكاكأخمصكاكعممكاالصالحات،كالذيفجاىدكافيسبيؿاهللالٌرسؿقكاصدَّ

 :الجن ةأكؿ مف يدخؿ 

 قاؿرسكؿاهللعفأبيىريرة قاؿ: صكرتيـ عمى صكرة  الجن ة)أكؿ زمرة تمج :
يـ مف نيتيـ فييا الذى ، كأمشاطآالقمر ليمة البدر، ال يبصقكف فييا كال يمخطكف كال يتغكطكف، 

، كرشحيـ المسؾ كلكؿ كاحد منيـ زكجتاف ييرل مخُّ (ّ)الذى  كالفضة كمجامرىـ مف األليك ة 
سكقيا مف كراء المحـ مف الحسف الختبلؼ بينيـ كال تباغض، قمكبيـ قم  رجؿ كاحد يسبحكف 

.(ْ)اهلل بكرة كعشيا(
 آخر أىؿ  الجنة دخكالن:

)... ثـ يفرغ اهلل تعالى مف القضاء بيف ركلاإلماـمسمـفيصحيحومفحديثطكيؿ:
العباد، كيبقى رجؿ مقبؿ بكجيو عمى النار كىك آخر أىؿ الجن ة دخكالن الجن ة فيقكؿ: أم ر   

فيدعك اهلل ما شاء أف  (ٔ) ريحيا، كأحرقني ذكاؤىا (ٓ) اصرؼ كجيي عف الن ار فإنو قد قشبني
ف فعمتي ذلؾ بؾى أف تسنؿ غيره؟ فيقكؿ ال أسنلؾ يدعكه، ثـ يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: ىؿ عسيت إ

غيره، كيعطي ربو مف عيكد كمكاثيؽ ما شاء اهلل، فيصرؼ اهلل كجيو عف النار، فإذا أقبؿ عمى 
الجن ة كرآىا سكت ما شاء اهلل أف يسكت، ثـ يقكؿ: أم ر   قدمني إلى با  الجن ة، فيقكؿ اهلل 

 تسنلني غير الذم أعطيتؾى كيمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ؟ لو: أليس قد أىعطيتى عيكدؾ كمكاثيقؾ ال
                                                 

(ُ) بابصفة كتابالرقاؽ، حديثرقـُِّٕ،صالنَّاركالجنَّةصحيحالبخارم، ،،كصحيحمسمـ(ْٖٓٔ)،
 .(َِٖٓ،حديثرقـ)ُّّٔأعاذنااهللمنيا،صجينَّـصفةنعيمياكأىميا،بابكالجنَّةكتاب

 .ُٖٔ-ُٖٓلمزيدمفالمعمكماتيراجدكتاب:ماذابعدالمكت،شاكرعبدالجبار،ص(ِ)
 .ْْاألليكَّة:العكدالذمييتبخربو،النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص(ّ)
،حديثرقـُٕٓالجنَّة،ص،بابماجاءفيصفةأىؿعفرسكؿاهللالجنَّة(سنفالترمذم،كتابصفةْ)

 .(،قاؿاأللباني:حديثصحيحِّٕٓ)
 .ِٕٓقشبني:أمسٌمنيكآذاني.النياية...،ص(ٓ)
 .ِّٗذكاؤىا:شدةكىيجالٌناركلييبيا.النياية...،ص(ٔ)
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فيقكؿ: أم ر   كيدعك اهلل حتى يقكؿ لو: فيؿ عسيتى إف أعطيتؾ ذلؾ أف تسنؿ غيره؟ فيقكؿ: ال 
كعٌزتؾ فييعطي ربو ما شاء اهلل مف عيكد كمكاثيؽ فيقدميوي إلى با  الجن ة، فإذا قاـ عمى با  

فرأل ما فييا مف الخير كالسركر فيسكت ما شاء اهلل أف يسكت، ثـ  لو الجن ة (ُ) الجنة، انفيقت
يس قد أعطيتى عيكدؾ كمكاثيقؾ أف ليقكؿي أم ر   أدخمني الجن ة، فيقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى لو: أ

ال تسنؿ غير ما أيعطيت، كيمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ؟ فيقكؿ: أم ر   ال أككف أشقى خمقؾ فبل 
يضحؾ اهللي تبارؾ كتعالى منو، فإذا ضحؾ منو قاؿ: ادخؿ الجن ة، فإذا دخميا؟  يزاؿ يدعك اهلل حتى

، فيسنؿ ربو كيتمنى حتى إف اهلل لييذكرهي مف كذا ككذا حتى إذا انقطعت بو  قاؿ اهلل لو: تمف 
.(ِ)ةي أمثالو عشر  كلؾ...زيادة،كفيركايةاألماني قاؿ اهلل تعالى: ذلؾ لؾ كمثمو معو(

مفمظاىرالقدرةاإللييةفيالحياةاألبديةكالتيتظيرقدرةاهللالمطمقة،فيىذهبعض
،،كخدميا،كمبانيياكأدكاتياكأنيارىاكنسائياكفرشيا،كطعاـكشرابكلباسأىمياالجنَّةعظـىذه

 !!!الجنَّةكمفثـخمكدىـفيكغيرىامفاألمكرالتينعمميا،كاألمكرالتيالنعممياعفأىبل،

 :الن ارثانيان: 
كنارالدنيانار سخرتلو، كلما اإلنساففيأمكرحياتو لخدمة فييمسخرة ناررحمة

اآلخرةنارعذاب.
 لغةن: الن ار

كىي الٌنارمعركفة نكيرة،بيفابفمنظكرأف كتصغيرىا فياآلخرة التييعذباهللبيا
.(ّ)كالجمدأنكركنيراف

 اصطبلحان: الن ار

ىي:مخمكؽمفمخمكقاتاهللالتيييعذَّببياالعصاة،كالتيجعمياالنَّارأفالباحث يرل
اهللدارالبقاءالدائـلمكافريفكالمشركيفجزاءكفرىـكشركيـفيالدنيا.

 في القرآف الكريـ: الن ارأسماء 
لفظ نحكمائةكأربعيفمرةالنَّاركرد بودارالعذابفياآلخرة يحيفكرداسـفميرادان

كسبعيفمرة،ككردلفظالسعيرسبدعشرةمرة كماىذاالتكرار(ْ)جيٌنـفيالقرآفالكريـنحكثمافو

                                                 

 .ِِٕانفيقت:انفتحتكاٌتسعت.النياية...،ص(ُ)
 (.ُِٖ،حديثرقـ)َُٕحمسمـ،آخرأىؿالجنةدخكالن،صصحي(ِ)
 .ُّٖ،صُْانظر:لسافالعرب،ـ(ّ)
.ِِٓ-ِْٕ(البعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،محمدعبدالسبلـأبكالنيؿ،صْ)
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بتقكلاهللكطاعتوكاالمتثاؿ كاتقائيا كالحذرمنيا كالتيكيؿمفأمرىا التكرارإاللتخكيؼالناس،
بأسماءعديدةمنيا:كالنَّارسـاألمرهتبارؾكتعالى.كمفىذهالمكاضدالتيذكرفييا

: جين ـ -ُ
 وَن إ٧َِم ]قاؿتعالى: ٨َمُ ـَ ٬َمَػُروا ٠َمتُْغَؾُبقَن َوَُتْ ِذي .  {21}آل عؿران: [َوٕمِْئَس اٛمَِفودُ  ٘مفـَّؿ٫ُمْؾ ٭مِؾَّ

تشابومفآمالكتابالذم مفييكدبنيإسرائيؿالذيفيتبعكفما محمدلمذيفكفركا أمقؿيا
.(ُ)كبئسالميادجينَّـكفكتحشركفإلىفتنةكابتغاءتأكيمو،كستغمبأنزلتوإليؾابتغاءال

الجحيـ: -ِ
َحوُب اجَلِحقؿِ ]قاؿتعالى: ِْ ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو ُأو٭َمئَِؽ َأ ـَ ٬َمَػُروا َو٬َمذَّ قاؿالبقاعي {22}ادائدة:[ َوا٭مَِّذي

َحوُب اجَلِحقؿِ ] فيتفسيرقكلوتعالى: ِْ فاشتداحمرارىا،فبليراىاالتياشتدالنَّارأم[ َأ تكقدىا
الشديدةالتأججكالحرارة.النَّارأمبمعنى:(ِ)شيءإالأحجـعنيا

السعير:  -ّ
ِعٝمِ ]قاؿتعالى: ِديِف إ٧َِم ٤َمَذاِب ا٭مسَّ ُف َوهَيْ ُف ُيِضؾُّ ُه ٪َمَلكَّ َّٓ ـْ َٖمَق ُف َم غسافقاؿ {5}احلج:[ ٬ُمتَِى ٤َمَؾقِْف َأكَّ
.(ّ)"النَّارعذابالسعير:"حمدكففيتفسيره:

سقر: -ْ
٤َمَٜم  ا٭مـَّورَيْقَم ُيْسَحُبقَن ِْم ]قاؿتعالى:(ْ)كقدكردىذااالسـفيالقرآفالكريـأربدمرات

 {53}الؼؿر:[ ُوُ٘مقِهِفْؿ ُذو٫ُمقا َمسَّ ٠َمَؼرَ  السَّعدمقاؿ [ ُذو٫ُمقا َمسَّ ٠َمَؼرَ ]: سـ كغيظياالنَّارذكقكا
بمعنى:التيتمتيبسمانكغيظانكتأججان.أم(ٓ)كلييبيا

:الحطمة -ٓ
ا٭مَّتِل َٖمطَّؾُِع ٤َمَٜم  * َكوُر اهللِ اُٛمق٫َمَدةُ  * َوَمو َأْدَراَك َمو احُلَطَؿيُ  * ٬َمَلَّ ٭َمُقـَْبَذنَّ ِْم احُلَطَؿيِ ]قاؿتعالى:

مايمقى(ٔ)النَّارقاؿالشعراكم:الحطمةاسـمفأسماء {5-5:}اهلؿزة[  إ٪َْمئَِدةِ  أمبمعنىتيحطَّـي
فييامفشدةحرارتيا.

                                                 

.ُّٕ،صّ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ1)
.َْٗ،صِ(نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،ـ2)
.ّْٕصتفسيرمفنسماتالقرآف،(3)
.ِْٓ،صفيىدمالقرآفالكريـ(البعثكالداراآلخرة4)
.َِٗ(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ص5)
.ّٕٔ(زبدةالتفاسير،ص6)



-ِِٕ- 
 

لظى: -ٔ

َقى]قاؿتعالى: ا٤َمًي ٭مِؾشَّ .(ُ)جينَّـقاؿالشعراكملظى:اسـمفأسماء {25}ادعارج:[ َكزَّ

الياكية:  -ٕ

 تعالى: ًْ َمَقاِزيـُفُ ]قاؿ ـْ َٚمػَّ و َم ُف َهوِوَييٌ *  َوَأمَّ [  َكوٌر َٙموِمَقيٌ  *  فْ َوَمو َأْدَراَك َمو ِهقَ  * ٪َمُلمُّ

ُف َهوِوَييٌ ]{.22-3:}الؼارعة : [٪َمُلمُّ عمى رأسو عمى فييا ييكم التي الياكية فمأكاه (ِ)جينَّـأم
.النَّاربمعنى

ٖ- : السمـك

و ٬ُمـَّو ٫َمْبُؾ ِْم َأْهؾِـَ  * َوَأ٫ْمَبَؾ َٕمْعُضُفْؿ ٤َمَٜم َٕمْعٍض َيَتَسوَء٭ُمقنَ ]قاؿتعالى: َـّ اهللُ  * و ُمْشِػِؼ٦مَ ٫َمو٭ُمقا إِكَّ ٪َمَؿ

ُؿقِم  َـّ اهللُ ٤َمَؾْقـَو] {.15-15:}الطُّور[ ٤َمَؾْقـَو َوَو٫َموَكو ٤َمَذاَب ا٭مسَّ َوَو٫َموَكو ٤َمَذاَب ] أمتفضؿعمينااهلل :[٪َمَؿ

ُؿقِم  أمبمعنى:شديدةالقكةكالتأثير.(ّ)النافذةفيالمساـجينَّـأمحفظنامفنار:[ا٭مسَّ
 التي أعدت لمكافريف: ارالن  صفات 
نارالدنياكاآلخرةمسماىاكاحدكلكنيمايختمفاففيكثيرمفاألمكرمنيا:

٫ُمْؾ ... ]تختمؼناراآلخرةعفنارالدنيافيدرجةكشدةالحرارة،قاؿتعالى:شدة حرارتيا:  -ُ

ا ٭مَْق ٬َموُكقا َيْػَؼُفقنَ  ٘مفـَّؿَكوُر  . {32}التوبة:[ َأ١َمدُّ َٙمرًّ

)ناركـ جزء مف سبعيف جزءان مف :قاؿ:قاؿرسكؿاهللفيالحديثعفأبيىريرةك
   ، قيؿ يا رسكؿ اهلل إف كانت لكافية، قاؿ: فضمت عمييف بتسعة كستيف جزءان كميف جين ـنار 

.(ْ)مثؿ حر ىا(

ُؼقا ... ]قاؿتعالى:كقكدىا:  -ِ ـَ ا٭مَّتِل َو٫ُمقُدَهو ا٭مـَّوُس وَ  ا٭مـَّور٪َموٖمَّ ْت ٭مِْؾَؽو٪مِِري  {15}البؼرة:[ احِلَجوَرُة ُأ٤ِمدَّ
 الكبريتالنَّارفكقكد حجارة بالحجارة كالمراد كالحطبكنحكه، إلضراميا، فييا يمقى ىيما

ثـ تمتصالحرارة بمعنىأنيا أحميت، إذا األحجارحران كىيأشد المنتنة السكداء العظيمة
دةااللتصاؽبالجمدكىذهالحجارةخمقيااهللفيالسماءتفرغيافيالكفاريكـالقيامة،فييشدي

                                                 

.ْٔٔزبدةالتفاسير،ص(1)
.ََٔ(تفسيرالقرآفالكريـ"رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"،ص2)
.ِّٕص،ّ(المؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،ـ3)
(4) بابصفة الخمؽ، كتاببدء البخارم، صالنَّارصحيح مخمكقة، حديثرقـْٖٔكأنيا مسند(ِّٓٔ)، ،

،قاؿشعيبحديثصحيحعمىشرطالشيخيف.(ِْٖٔ)،حديثرقـْٕٔ،صٖاإلماـأحمد،ـ
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 أنتفمفالجيفةكىذه رائحة خرجتليا أحميعمييا إذا لمكافريف، ييعدىا أعدتالنَّارالدنيا
القيامة .(ُ)لمكافريفيـك

 "حطب التذكرة صاحب منيفالنَّارقاؿ طاؿ عاريات كنساء ككيكؿ كشيكخ شباب :"
.(ِ)العكيؿ

قعرناراآلخرةاليتصكرهالعقؿكاليحيطبعممو!!!ا:قعرى -ّ
)أتدركف ما :فقاؿالنبي(ّ)إذسيمدكجبوقاؿ:كنامدرسكؿاهللعفأبيىريرة

منذ سبعيف خريفان فيك ييكم في  الن ارىذا؟ قمنا: اهلل كرسكلو أعمـ، قاؿ: ىذا حجر ريمي بو في 
قعرىااليعمموإالاهللالذمخمقيا!!!النَّارفيذه(ْ)اآلف حتى انتيى إلى قعرىا( الن ار

 :الن ارأحكاؿ أىؿ 
فيصكرعديدةمنيا:النَّارتتعددأحكاؿأىؿ

 :الن ارالمككمكف ب -ُ
ب تعالى:النَّارالمككمكف قاؿ اهلل، أكامر ينتظركف شداد غبلظ مبلئكة عمييا القائمكف

ـَ َآَمـُ ] َو ا٭مَِّذي                 قا ٫ُمقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َو٫ُمقُدَهو ا٭مـَّوُس َواحِلَجوَرُة ٤َمَؾْقَفو َمََلئَِؽٌي ٩ِمََلٌظ ١ِمَداٌد َيو َأهيُّ

كفي {5}التَّحريم:[ َٓ َيْعُصقَن اهللَ َمو َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُرونَ  تعالى:، قاؿ ليـ آخر كصؼ
ؿْ ] ـْ َٙمِديدٍ  َوََلُ ،كىذهالمقامديضربكفبياأىؿالٌنار. {12}احلج:[ َمَؼوِمُع ِم

 :الن ارثيا  أىؿ  -ِ
،مفنار،فنارعمىنارأعدىااهلللمكافريفكالفجار.النَّارثيابأىؿ

 تعالى: ـْ َكورٍ ...]قاؿ ْؿ ٗمَِقوٌب ِم ًْ ََلُ ـَ ٬َمَػُروا ٫ُمطَِّع أ {21}احلج:[ ...٪َمو٭مَِّذي يضان:كقاؿ
ـْ ٫َمطَِراٍن ] إمِقُؾُفْؿ ِم . {52}إبراهقم:[ ...ََسَ

إمِقُؾُفؿْ ] .(ٓ)أمقيمصييـ: [ََسَ

                                                 

،بتصرؼ.ْٔ،صُ(القرآفالعظيـ،ـ1)
 { .05]َو٫ُمقُدَهو ا٭مـَّوُس َواحِلَجوَرُة[ }ا٭مبؼرة:،بابماجاءفيقكلوتعالى:ّْٗ(ص2)
(الكجبة:السقطة.3)
كتاب(صحيحمسمـ4) بابالجنَّة، كأىميا، اهللمنيا-جينَّـكصفةنعيميا ،حديثرقـَُّٔ،ص-أعاذنا

(ِْْٖ).
.ّّْ(تفسيرالجبلليف،ص5)
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.(ُ)سائؿأسكدحادحاربذاتو،كيسرعفيواالشتعاؿ،كىكنتفالرائحةالقطراف: 

 :الن ارطعاـ كشرا  أىؿ 
رل.كزادعنيافيأمكرأخالنَّارأخذأكصافومفالنَّارطعاـكشرابأىؿ

 تعالى: اِد٫ُمَفو َوإِْن َيْستَِغقُثقا ُيَغوُٗمقا ٕمََِمٍء ٬َموُٛمْفِؾ  ...]قاؿ و َأ٤ْمَتْدَكو ٭مِؾظَّوٛم٦َِِم َكوًرا َأَٙموَط ِِبِْؿ َُسَ إِكَّ

اُب َو٠َموَءْت ُمْرَٖمَػًؼو َ . {11}الؽفف:[ َيْشِقي ا٭مُقُ٘مقَه ٕمِْئَس ا٭م٨مَّ

تعالى: فيبيافمعنىقكلو و َأ٤ْمتَ ] كرد اِد٫ُمَفوإِكَّ أعددنا[ْدَكو ٭مِؾظَّوٛم٦َِِم َكوًرا َأَٙموَط ِِبِْؿ َُسَ إنا :
اِد٫ُمَفو]لمظالميفالذيفكفركابربيـناران ىكحائطمفناريطيؼبيـ،كسرادؽتحيط [َأَٙموَط ِِبِْؿ َُسَ

يحجزىـبجدار،كيعذبكففيومفنار بيتان بغكثأغيجينَّـبيـلتككفليـ طمبكا ذا كا  ثكاكدخانيا
بماءكالميمؿ.

 منيا: ]٬َموٛمُْفِؾ[  كلقد تعدد أراء العمماء في بياف معنى

*ماءكعكرالزيتإذاقربإليوسقطتفركةالكجوفيو.

.النَّار*ىكالذىبكالفضةإذاأذيبافي

*القيحكالدـاألسكد.

أسكد.جينَّـ*ماء

*ىكالماءالذمانتيىحره.

مفشدةحرارتوفيسقطلحـالكجوفيىذاالماء.[٭مُقُ٘مقهَ َيْشِقي ا] كىذاالميؿ

اُب ] َ الماءالذميغاثبوىؤالءالظالمكففي [ٕمِْئَس ا٭م٨مَّ المتصؼبالصفاتجينَّـىذا
ىك اُب ]السابقة َ [َو٠َموَءْت ُمْرَٖمَػًؼو ٕمِْئَس ا٭م٨مَّ ىذه ساءت متكأالنَّار. لمظالميف أعتدناىا التي
.(ِ)كنزؿليـ

كف أىؿ كشراب طعاـ اهلل يبيف آخر مكضد النَّاري تعالى: قاؿ َهَذا ٪َمْؾَقُذو٫ُمقُه ََحِقٌؿ ]،

وٌق   . {55}ص:[ َو٩َمسَّ

                                                 

 .ُُِٕ،صّقرآف،ـفتحالرحمففيتفسيرال(ُ)
بتصرؼ.ّّٓٓ-ّّٓٓ،صٕ(جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـ2)
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اؽ:فيكضدهيـ:فيكالحارالذمانتيىحره،أماالغسَّمقاؿابفكثيرفيتفسيره:"أماالح 
.(ُ)كىكالباردالذماليستطاعمفشدةبردهالمؤلـ"

إًمو]:جينَّـريقكؿتعالىعفالكفارفيناركفيمكضدآخ َٓ َْشَ  * َٓ َيُذو٫ُمقَن ٪مِقَفو َٕمْرًدا َو

و٫ًمو َّٓ ََحِقًَم َو٩َمسَّ  {.15-15:}الـَّبل[ إِ

 :"اؽالغس  "جاء في كتا  التذكرة أف 
*القيحالغميظالمنتف.

*الذمالييستطاعمفشدةبرده،كىكالزميرير.
.(ِ)مايسيؿمفأبدانيـصديدأىؿالٌنار،ك*

َّٓ *  ٪َمَؾقَْس ٭َمُف ا٭مقَْقَم َهوُهـَو ََحِقؿٌ ]:النَّاركفيمكضدآخريخبراهللعفطعاـأىؿ َٓ ٢َمَعوٌم إِ َو

ـْ ٩ِمْسؾ٦ِمٍ  . {55-55}احلاقَّة:[ ِم

بيافلحاؿالكافرفي قريبكالصديؽكالشفيدفيشفدلوالنَّارفياآلية ليسلو كأنو
الذمىكفيغايةالحرارةالنَّار،كماأفليسلوطعاـإالمفصديدأىؿالنَّارهمفعذابلينقذ

.(ّ)كالمرارةكنتفالريحكقبحالطعـ
.النَّاركىناؾآياتكثيرةأخرلتصؼحاؿكطعاـكشرابأىؿ

 :الن ارحاؿ كأشكاؿ الكفار في  -ٓ
كصفت النَّاركما كقكة حرارتيا كشدة عالية،باتساعيا حرارة درجة تعطي التي كقكدىا

يمكف،كجينَّـفبلبدأفتختمؼأشكاؿكأحكاؿالكفارفيياليتناسبشكؿالكافركطبيعتومدنار
تحديدىذهاألشكاؿكاألحكاؿلمكفارفيعدةأمكرمنيا:

 :الن ارضرس الكافر في  -أ
.(ْ)قيامة مثؿ أحد(ر يـك الف)ضرسي الكاقاؿ:أفالنبيعفأبيىريرة

كصؼكبرىاكعظمياككذلؾفإفاهلليجعؿالكافرفييايكـالقيامةالييالنَّارإذانكماأفَّ
ليزدادعذابانفييا.النَّاربشكؿكحاؿيتناسبمدىذه

                                                 

.ْٓ،صْ(تفسيرالقرآفالعظيـ،ـ1)
.َْْ،َّْص،كشرابيـكلباسيـالنَّاربابماجاءفيطعاـأىؿ(2)
.ِٖٗ(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،ص3)
حديثرقـ،ُٖٓ،صالنَّار،بابماجاءفيعظـأىؿعفرسكؿاهللـجينَّ(سنفالترمذم،كتابصفة4)

حديثحسف.:قاؿاأللباني(،ِٕٗٓ)
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 فخذ الكافر: - 

القيامة،عفأبيىريرةالنَّارًعظـككبرفخذالكافرفيلقدبيفالنبي النبيأفيـك
:ضرس الكافر يـك القيامة مثؿ أحد كفخذه مثؿ البيضاء قاؿ((ُ) )...(ِ).

مثؿجبؿالبيضاءكىكجبؿكبيرعظيـ.النَّارففخذالكافرفي

 :الن ارجبيف الكافر في  -ج

يكـالقيامةبأنومثؿجبؿجينَّـيصؼفيوجبيفالكافرفينارلمنبيآخركفيحديث
)ضرس الكافر مثؿ أحد، كفخذه مثؿ :قاؿ:قاؿرسكؿاهللدينة،عفأبيىريرةالكرقافبالم

.(ْ)...( (ّ)البيضاء، كجبينو مثؿ الكرقاف

 :الن ارالكافر في بصر ؼ كث -د

)ضرس ،النَّارالكافرفيبصرؼثعظـكفيحديثأبيىريرةالسابؽيبيفرسكؿاهلل
ؼ بصره سبعكف ذراعان ...(.ثء، كجبينو مثؿ الكرقاف، ككالكافر مثؿ أحد، كفخذه مثؿ البيضا

 :الن ارغمظ جمد الكافر في  -ىػ

 ىريرة أبي عف ذراعان، كأربعكف اثنتاف القيامة يـك الكافر جمد سمؾ قاؿيبمغ قاؿ:
ف  ضرسو مثؿ أحد ...(:رسكؿاهلل .(ٓ))إف  غمظ جمد الكافر اثنتاف كأربعكف ذراعان، كا 

)... كغمظ جمده مسيرة حديثآخرفيسنفالترمذمسبؽذكرهمفركايةأبيىريرة:كفي
.(ٔ)ثبلث ككمما تنضج جمكدىـ يبمدىا اهلل غيرىا(

 تعالى: َهو ٭مَِقُذو٫ُمقا ا٭مَعَذاَب ...]قاؿ ٭ْمـَوُهْؿ ُ٘مُؾقًدا ٩َمْٝمَ ًْ ُ٘مُؾقُدُهْؿ َٕمدَّ ََم َكِضَج            [ ٬ُمؾَّ

. {55}الـساء:

                                                 

.ٖٗ(البيضاء:اسـجبؿ،النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص1)
.ٖٗ(النيايةفيغريبالحديثكاألثر،ص2)
النيايةفيغريبالحديثالكرقاف:جبؿأسكدبيفالقرحكالركيثة،عمىيميفالمسارمف(ّ) المدينةإلىمكة.

 .ٖٔٗكاألثر،ص
(4 ج( المركزم، الحنظمي المبارؾ بف اهلل عبد اإلماـ كالرقائؽ، صِكتابالزىد فيٕٖ، األلباني صححو ،

.ِِٕ،صِصحيحالجامدالصغير،ج
،حديثرقـَٖٓنَّار،صاءفيعظـأىؿال،بابماجعفرسكؿاهللجينَّـ(سنفالترمذم،كتابصفة5)

.(،قاؿاأللباني:حديثصحيحِٕٕٓ)
.(ِٖٕٓ)(نفسالكتابكالبابكالصفحة،حديثرقـ6)
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تستبدؿبأخرلحيةتشعرباأللـكتحسأمكم تعدصالحة، احترقتجمكدىـحتىلـ ما
.(ُ)بالعذابكذلؾلكييذكقكاالعذابالدائـالغيرمنقطد

 :الن ارمقعد الكافر في 
عفالنبيفيحديثسبؽذكرهمقعدالكافرفيالنَّار،عفأبيىريرةلقدبيفالنبي

:ف  مجمسو مف )إف  غمظ جمد الكافقاؿ ف  ضرسو مثؿ أحد، كا   جين ـر اثنتاف كأربعكف ذراعان، كا 
.(ِ)كما بيف مكة كالمدينة(

مقعدالكافرفيالنَّاركمابيفالرَّبذة،عفأبيىريرةكفيحديثسابؽآخريبيفالنبي
قاؿ:قاؿرسكؿاهلل:لكرقاف، )ضرس الكافر مثؿ أحد، كفخذه مثؿ البيضاء، كجبينو مثؿ ا

.(ْ)( ثؼ بصره سبعكف ذراعان ، كك(ّ)كما بيف كبيف الر بذة  الن اركمجمسو مف 

 عذابان: الن ارأقؿ أىؿ 
قدميو  (ٓ)عذابان يـك القيامة، لرجؿ يكضع في أيخمص  الن ار)إف أىكف أىؿ قاؿ:النبي

 .(ٔ)قدميو جمرة يغمي منو دماغو(

عذابان  الن ار)أىكف أىؿ :قاؿكؿاهللأفرسعفالنعمافبفبشيركفيحديثآخر
مف لو نعبلف كشراكاف مف نار يغمي منيما دماغو كما يغمي المرجؿ، ما يرل أف أحدان أشد منو 

نو ألىكنيـ عذابان( .(ٕ)عذابان، كا 

 تكضد مف ىك القيامة يكـ اإلنساف بو يعذب عذاب أقؿ يصكراف الحديثاف فيىذاف
ونعبلفمفناريغميمفشدةحرارتيامخو،فيتصكرىذااإلنسافأخمصقدميوجمرة،أكمفل

،كلكفىذااإلنسافالنَّارمفشدةالعذابالناتجعفالجمرةأكالنعبلف،أنوأكثرإنسافيعذبفي
ىكأقؿالناسعذابانيكـالقيامة.

                                                 

.ُُٖ،صٓج،ّرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـني(التفسيرالم1)
،سبؽتخريجوفينفسالصفحة.،كلكفتكممةلو(،السابؽِٕٕٓ)(نفسحديثرقـ2)
قر3) بذة: الرَّ ص( فيغريبالحديثكاألثر، النياية قربالمدينة، معركفة مكةَّْية بيف كما بيا كيقصد ،

.ّٓٗكالمدينةكماكردفيكتابالتذكرةفيأحكاؿالمكتى،ص
.ِّٕالكافر،صبصرؼث(سبؽتخريجوعندبيافجبيفكك4)
 .ِٖٔاية...،صاألخمصمفالقدـ:المكضدالذماليمتصؽباألرضعندالكطء.الني(ٓ)
.(ُٔٓٔ)،حديثرقـُِّٖ،صالنَّاركالجنَّةصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابصفة(6)
(.ُِّ،حديثرقـ)ُِٔصحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابأىكفأىؿالنارعذابان،ص(7)
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كأحكاؿأىؿالنَّاربعدعرضحاؿ األمكركغيرالنَّاركصفاتيا اليقدرفييا،كؿىذه ىا
عميياإالصاحبقدرةمطمقة،ليسلوشبيوكمثيؿكالنظير،أمرهبيفالكاؼكالنكف،إذاأرادشيئان

.فيككففإنمايقكؿلوكف

 خبلصة المبحث:
فسالبشريةعندنصبالميزافلكزفأعماؿالعباد،أبافالمبحثعفالقدرةاإللييةعمىالنٌ

مجازاةالمحسفعمىإحسانو،كعقابالمسيءعمىإساءتو،لبيافعدؿاهللالمطمؽبيف كمفثـٌ
أبديةعندربالبرٌية ثـتنعـأىؿالجٌنةفيالجٌنة،كعذابأىؿالٌنارفيالٌنارفيحياة البشر،

خمكدببلمكت.

البشرية!!!النَّفسبيذاينتييبحثناالذميحمؿعنكاف:القدرةاإللييةفيآيات
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 الخاتمة
 األنبياءالحمد خاتـ عمى كالسبلـ كالصبلة الصالحات، تتـ كبنعمتو بقدرتو الذم هلل

كالرساالت.
الباحث تكصؿ كلقد المكضكعككفقنيإلتمامو هللالذمأعاننيعمىاختيارىذا فالحمد
ثمرات مف ثمرة النتائجكالتكصياتكالتيتعد مف إلىمجمكعة المتكاضد العمؿ مفخبلؿىذا

بحث.ىذاال
 أكالن: أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث:

أبرزالبحثأفقدرةاهللمطمقةكقدرةالعبدقاصرةيستمدىامفاهلل. -ُ
لبياف -ِ بعديكـ بيفالبحثأفآياتاهللفيالنفسالبشريةالتعدكالتحصىكتتكشؼيكمان

 قدرةاهللكعظمتو.

الإ -ّ العدـ مف الشيء إنشاء الذمىك الخمؽ هللف إال اهلليككف قدرة تتجمى ىنا كمف
 كعظمتو.

 أظيرالبحثأفكممةآيةأعـكأشمؿمفكممةالمعجزة. -ْ

أكدالبحثأفمراحؿكأطكارخمؽاإلنسافقدذكرىااهللقبؿأفيتكصؿالعمـالحديثإلييا -ٓ
 الخبير.فيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجيكىذادليؿعمىأفىذاالقرآفمفعندالعميـ

القرآفظيرلمباحثأ -ٔ خمؽاليالذمفىذا كالتيمنيا إالأحصاىا، كالكبيرة غادرصغيرة
 اإلنساففيأحسفتقكيـ،قدتكشفتبعضىذهاآلياتفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي.

ظيرلمباحثمفخبلؿاآلياتالتيأكدعيااهللفياإلنسافأفعظـالمخمكؽيدلؿعمىًعظـ -ٕ
 .،لذلؾأقسـاهللبمخمكقاتوليدلؿعمىقدرتوالؽالخ

 أثبتالبحثأفالقرآفيحتكمعمىكثيرمفالعمكـكالمفاىيـكالحقائؽكالنظريات. -ٖ

 أثبتالبحثأفآياتاهللتتكشؼيكمانبعديكـحسبإرادةاهللكمشيئتوالمصاحبةلحكمتو. -ٗ

 خالؽالخمؽ.أكدالبحثأفعمـالقرآفأصدؽالعمكـألنومفعند -َُ

 ييعدالقرآفالكريـأساسكأصؿلجميدالعمكـ. -ُُ

 مفكجكهاإلعجازالعمميفيخمؽاإلنساف.انأبرزالبحثبعض -ُِ

مف -ُّ عفغيرىا مفالخصائصكالصفاتالتيتميزىا ليا أظيرالبحثأفالنفسالبشرية
 المخمكقات.
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بينيااهلللمخمؽليزدادالمؤمفيكجدفيالقرآفالكريـالكثيرمفالحقائؽكالسنفالككنيةقد -ُْ
 إيمانانكيقينانكيقيـالحجةعمىالكافرالجاحد.

 آياتاهللفيالخمؽتتنكعكتتعددكفيىذاإشارةإلىعظـالخالؽ. -ُٓ

ىك -ُٔ ما كمنيا لنا ظيرعممو ما منيا أثبتالبحثأفآياتاهللفيالنفسالبشريةعديدة
 خافيعمينا.

فنعـاهللالتعدفسالبشريةكتفضيمياعمىسائرالمخمكقات،كأأكدالبحثعمىتكريـالنٌ -ُٕ
 ،كمفأكبرىذهالنعـنعمةالعقؿ.كالتحصىعمىاإلنساف

تتجمىقدرةاهللفيخمؽالنفسالبشريةفيكؿمرحمةمفمراحمياعندالخمؽكعندالكجكد -ُٖ
 كعندالمكتكعندالبعثكعندالحشركالحسابكفيالحياةاألبدية.

 القرآفالكريـىكالمعجزةالخالدةإلىأفيرثاهللاألرضكمفعمييا. -ُٗ

 ثانيان: التكصيات:
أكصيطمبةالعمـكالمعرفةبضركرةمكاصمةالبحثالعمميخاصةفيالمجاالتالتيتتناكؿ -ُ

الجانبالعممي،كذلؾلماليامفدكردعكمىاـخصكصانبيفالطبقةالمتعممة.
 دـالعمميكالتكنكلكجيفيخدمةالقرآفالكريـ.البدمفتكظيؼالتق -ِ

 ضركرةالبحثلمكشؼعفأسراراإلعجازفيالقرآفالكريـسكاءاإلعجازالبيانيأكالعممي. -ّ

أكصيطمبةالعمـفيبحكثيـفيىذاالمجاؿبدراسةجيازكاحدمفأجيزةالجسـ،كذلؾألنو -ْ
 أكثرفائدةكبيانانلكجكهاإلعجاز.

لـفيمجاؿالعمـكالمعرفةأفيككفىدفوكىمواألسمىىكإظيارقدرةاهللأكصيكؿعا -ٓ
 كعظمتوكسعةعمموفيىذاالككفكمفثـالعمؿعمىرضاهكطمبمغفرتو.

كفػػيالختػػاـأسػػأؿاهللالقػػديرالمقتػػدرذكالعظمػػةكالقػػكةكالجبػػركتأفأكػػكفقػػدكفقػػتفػػي
تالػنفسالبشػرية،كأفينفعنػيىػذاالبحػثكطػبلبالعمػـإبرازجانبالعظمةكالقػدرةاإللييػةفػيآيػا

فيالحياةالدنياكالحياةاألبديةعندربالبرٌية.
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 أكالن: فيرس اآليات القرآنية
 الفاتحةسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ُ-  ] ـِ ي  055 5 ]َمو٭مِِؽ َيْقِم ا٭مدِّ

 سكرة البقرة

 قـ الصفحةر  رقـ اآلية اآلية ـ

ـْ َيُؼقُل َآَمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭مَقْقِم أَِٚمِر  -ِ ـَ ا٭مـَّوِس َم  75 6 [ ...]َوِم

ـْ َيُؼقُل َآَمـَّو ٕمِوهللِ -ّ ـَ ا٭مـَّوِس َم  44 7-6 [... ]َوِم

ـَ َآَمـُقا  -ْ  75 7 [ ...]َُيَوِد٤ُمقَن اهللَ َوا٭مَِّذي

و[ ]ِْم ٫ُمُؾقِِبِْؿ َمَرٌض ٪َمَزاَدُهُؿ اهللُ  -ٓ ًَ  75 22  َمَر

َٓ ُٖمْػِسُدوا ِْم إَْرِض  -ٔ ْؿ   75 22 [ ...]َوإَِذا ٫مِقَؾ ََلُ

 77 25 [ ...]َمَثُؾُفْؿ ٬َمَؿَثِؾ ا٭مَِّذي ا٠ْمَتْق٫َمَد َكوًرا  -ٕ

ُق ََيَْطُػ َإْٔمَصوَرُهْؿ  -ٖ  5 02 [ ...]َيَؽوُد ا٭مَٞمْ

ٍء ٫َمِديٌر[  -ٗ  23، 22 02 ]إِنَّ اهللَ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

ُؼقا ا٭مـَّوَر ا٭مَّتِل َو٫ُمقُدَهو ا٭مـَّوُس  -َُ  050 05 [ ...]٪َموٖمَّ

وِت  -ُُ وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ ِ ا٭مَِّذي  045 03 [ ...]َوَٕم٨مِّ

َرٌة  -ُِ ْؿ ٪مِقَفو َأْزَواٌج ُمطَفَّ  043 03 [ ...]َوََلُ

 022، 226 07 قًعو[ ]ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ٭مَُؽْؿ َمو ِْم إَْرِض َيِ  -ُّ

، 222، 52 52 ]َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي إِنِّ َ٘مو٤ِمٌؾ ِْم إَْرِض َٚمؾِقَػًي[  -ُْ

276 

ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو  -ُٓ ـَ ٬َمَػُروا َو٬َمذَّ  44 57 [ ...]َوا٭مَِّذي
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ـْ َكْػٍس ١َمْقًئو[  -ُٔ ِزي َكْػٌس ٤َم َٓ ََتْ ُؼقا َيْقًمو   55 56 ]َواٖمَّ

ـَ ٭مََؽ  -ُٕ ـْ ُكْمِم  224 33 [ ...]َوإِْذ ٫ُمْؾُتْؿ َيو ُمق٠َمك ٭َم

ـْ َٕمْعِد َمْقٖمُِؽْؿ  -ُٖ  35 34 [ ...]ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو٬ُمْؿ ِم

ُؽْؿ َٖمْشُؽُروَن[  -ُٗ ـْ َٕمْعِد َمْقٖمُِؽْؿ ٭مََعؾَّ  35 34 ]ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو٬ُمْؿ ِم

 55 36 [ ...]َوإِْذ ٫ُمْؾـَو اْدُٚمُؾقا َهِذِه ا٭مَؼْرَيَي  -َِ

 50 42 [ ...]َوإِِذ ا٠ْمَتْسَؼك ُمق٠َمك ٭مَِؼْقِمِف  -ُِ

ـْ ِرْزِق اهللِ[  -ِِ ُٕمقا ِم  55 42 ]٬ُمُؾقا َواْْشَ

ـْ َكْصِٞمَ ٤َمَٜم ٢َمَعوٍم َواِٙمٍد[  -ِّ  52 42 ]َوإِْذ ٫ُمْؾُتْؿ َيو ُمق٠َمك ٭َم

وِت  -ِْ وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ  046 60 [ ...]َوا٭مَِّذي

ََم ٤َموَهُدوا ٤َمْفًدا َكَبَذُه ٪َمِريٌؼ ِمـُْفْؿ  -ِٓ  47 222 [ ...]َأَو٬ُمؾَّ

و َأْر٠َمْؾـَوَك ٕمِوحَلؼِّ َٕمِشًٝما َوَكِذيًرا[  -ِٔ  026 227 ]إِكَّ

 267، 255 252 ]َأَأْكتُْؿ َأ٤ْمَؾُؿ َأِم اهللُ[  -ِٕ

ـْ ٬َمَػَر ٪َمُلَمتُِّعُف ٫َمؾِقًَل  -ِٖ  43 204 [  ...]َوَم

ًي َو٠َمطًو  -ِٗ  030، 226 255 [ ...]َو٬َمَذ٭مَِؽ َ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ ُأمَّ

ـَ ُأوُٖمقا ا٭مؽَِتوَب ٕمُِؽؾِّ َآَيٍي َمو َٖمبُِعقا ٫مِْبَؾتََؽ[  -َّ ًَ ا٭مَِّذي ـْ َأَٖمْق
 227 253 ]َو٭َمئِ

ـَ َآَٖمْقـَوُهُؿ ا٭مؽَِتوَب َيْعِر٪ُمقَكُف  -ُّ  227، 225 254 [ ...]ا٭مَِّذي

ٍء ٫َمِديٌر[ ]إِنَّ اهللَ ٤مَ  -ِّ  22 256 َٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

َٓ َٖمْؽُػُروِن[  ...] -ّّ  ب 230 َوا١ْمُؽُروا ِٔم َو

ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع  -ّْ ٍء ِم ُؽْؿ ٕمٮَِمْ  55 233 [ ...]َو٭َمـَْبُؾَقكَّ

ـْ ُدوِن اهللِ َأْكَداًدا  -ّٓ ـْ َيتَِّخُذ ِم ـَ ا٭مـَّوِس َم  273 243 [ ...]َوِم

َو -ّٔ ًٓ ٢َمقِّبًو[  ]َيو َأهيُّ َّو ِْم إَْرِض َٙمََل  247، 52 246 ا٭مـَّوُس ٬ُمُؾقا ِم



-ِْٖ- 
 

ـَ َآَمـُقا ٬ُمُؾقا  -ّٕ و ا٭مَِّذي َ  50 250 [ ...]َيو َأهيُّ

 45 255 ]َواُٛمق٪ُمقَن ٕمَِعْفِدِهْؿ إَِذا ٤َموَهُدوا[  -ّٖ

 40 273 ]إِنَّ اهللَ ُُيِىُّ اٛمُْحِسـ٦َِم[  -ّٗ

ـْ َيَتَعدَّ  -َْ  45 007 ُٙمُدوَد اهللِ ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مظَّوٛمُِقَن[ ]َوَم

َـّ َٙمْق٭َم٦ْمِ ٬َموِمَؾ٦ْمِ  -ُْ َدُه َٓ ـَ َأْو ْع
َِ ، 257، 256 055 [ ...]َوا٭مَقا٭مَِداُت ُيْر

236 

َـّ ٤َمَٜم اٛمُق٠ِمِع ٫َمَدُرُه  -ِْ  52 054 [ ...]َوَمتُِّعقُه

 55 057 [ ...]٪َمَؾَمَّ ٪َمَصَؾ ٢َمو٭ُمقُت ٕمِوجُلـُقِد  -ّْ

 45 035 ]َوا٭مَؽو٪مُِروَن ُهُؿ ا٭مظَّوٛمُِقَن[  -ْْ

َّٓ ٕمََِم ١َموَء[  -ْٓ ـْ ٤ِمْؾِؿِف إِ ٍء ِم َٓ ُُيِقُطقَن ٕمٮَِمْ  253، 27، 5 033 ]َو

ْٔ-  ] ًُ َ ا٭مَِّذي ُُيْقِل َوُيِؿق  55 036 ]إِْذ ٫َموَل إِْٕمَراِهقُؿ َرِبِّ

إمَِؽ  -ْٕ  55 037 ََلْ َيَتَسـَّْف[ ]٪َموْكُظْر إ٧َِم ٢َمَعوِمَؽ َوَْشَ

 235 037 [ ...]َأْو ٬َمو٭مَِّذي َمرَّ ٤َمَٜم ٫َمْرَيٍي َوِهَل َٚموِوَيٌي ٤َمَٜم ٤ُمُرو١ِمَفو  -ْٖ

ـْ َيَشوُء  -ْٗ  220 047 [ ...]ُيْمِِت احِلْؽَؿَي َم

ِف  -َٓ ـْ َرٕمِّ ٠ُمقُل ٕمََِم ُأْكِزَل إ٭َِمْقِف ِم ـَ ا٭مرَّ  225، 37 063 [ ...]َآَم

 عمرافآؿ سكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـَ ٬َمَػُروا ٠َمُتْغَؾُبقَن  -32 ِذي  052 20 [ ...]٫ُمْؾ ٭مِؾَّ

ِْؿ َ٘مـَّوٌت  -30 َؼْقا ٤ِمـَْد َرِبِّ ـَ اٖمَّ ِذي  046 23 [ ...]٭مِؾَّ

ـَ ٤ِمـَْد اهللِ اإِل٠ْمََلُم  -35 ي  225 27 [ ...]إِنَّ ا٭مدِّ

 255 04 [ ...]٫ُمِؾ ا٭مؾُفؿَّ َمو٭مَِؽ اٛمُْؾِؽ  -35
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ا[  -33 ـْ َٚمْٝمٍ ُِمََْضً ًْ ِم  55 52 ]َيْقَم ََتُِد ٬ُمؾُّ َكْػٍس َمو ٤َمِؿَؾ

بُِعقِن  -34 بُّقَن اهللَ ٪َموٖمَّ
 40 52 [ ...]٫ُمْؾ إِْن ٬ُمـُْتْؿ َُتِ

ـٍ  -35 و ٕمَِؼُبقٍل َٙمَس َ  52 55 [ ... ]٪َمَتَؼبََّؾَفو َرِبُّ

ُؿُف ا٭مؽَِتوَب َواحِلْؽؿَ  -36  225 56 َي َوا٭متَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ[ ]َوُيَعؾِّ

ائِقَؾ  -37 ًٓ إ٧َِم َٕمـِل إَِْسَ  207 57 [ ...]َوَر٠ُمق

قَؾ َأنِّ ٫َمْد ِ٘مْئتُُؽْؿ ٕمَِآَيٍي  -42
ائِ ًٓ إ٧َِم َٕمـِل إَِْسَ  224 32-57 [ ...]َوَر٠ُمق

 205 42-37 [ ...]إِنَّ َمَثَؾ ٤ِمقَسك ٤ِمـَْد اهللِ ٬َمَؿثَِؾ َآَدَم  -42

و  -40  225 45 [ ...]َمو ٬َموَن إِْٕمَراِهقُؿ هَيُقِديًّ

 225 52 [ ...]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َِلَ َٖمْؽُػُروَن ٕمَِآَيوِت اهللِ  -45

 227 52 [ ...]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َِلَ َٖمْؾبُِسقَن احَلؼَّ ٕمِو٭مَبو٢مِِؾ  -45

ـْ َيْبَتِغ ٩َمْٝمَ اإِل٠ْمََلِم ِديـًو  -43  225 63 [ ...]َوَم

ـْ ٠َمبِقِؾ اهللِ  -44 وَن ٤َم  225 77 [ ...]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َِلَ َٖمُصدُّ

ًْ ٭مِؾـَّوِس[  -45 ٍي ُأْٚمِرَ٘م  002 222 ]٬ُمـُْتْؿ َٚمْٝمَ ُأمَّ

ـَ َآَمـُقا  -46 و ا٭مَِّذي َ  74 226 [ ...]َيو َأهيُّ

 74 202 [ ...]إِْن ََتَْسْسُؽْؿ َٙمَسـٌَي َٖمُسْمُهْؿ  -47

٬ُمُؿ اهللُ ٕمَِبْدٍر َوَأْكُتْؿ َأِذ٭مٌَّي  -52  022 203-205 [ ...]َو٭َمَؼْد َكٯَمَ

ى ٭مَُؽْؿ  -52 َّٓ ُٕم٨ْمَ  255 204 [ ...]َوَمو َ٘مَعَؾُف اهللُ إِ

ـْ َرٕمُِّؽْؿ  -50  045 255 [ ...]َو٠َموِر٤ُمقا إ٧َِم َمْغِػَرٍة ِم

ـٌ  -55 ـْ ٫َمبْؾُِؽْؿ ٠ُمـَ ًْ ِم  024 255  [...]٫َمْد َٚمَؾ

ْؿ  -55 ًَ ََلُ ـَ اهللِ ٭مِـْ ٍي ِم  42 237 [ ...]٪َمبََِم َرَْحَ

53-  ًٓ ٌَ ٪مِقِفْؿ َر٠ُمق َـّ اهللُ ٤َمَٜم اُٛمْمِمـ٦َِم إِْذ َٕمَع  002 245 [ ...]٭َمَؼْد َم
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 042، 005 263 [ ...]٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت  -54

 50 264 [ ...]٭َمُتْبَؾُقنَّ ِْم َأْمَقا٭مُِؽْؿ  -55

ََمَواِت َوإَْرِض  -56  022 272 [ ...]إِنَّ ِْم َٚمْؾِؼ ا٭مسَّ

ََمَواِت َوإَْرِض  -57  025 272-272 [ ...]إِنَّ ِْم َٚمْؾِؼ ا٭مسَّ

ًَ َهَذا َٕمو٢مًَِل  -62 ـَو َمو َٚمَؾْؼ  025، 57 272 [ ...]َرٕمَّ

ـَو ٠َمِؿْعـَو ُمـَوِدًيو ُيـَودِي ٭مِ  -62 ـَو إِكَّ  45 275 [ ...ْْلِيََمِن ]َرٕمَّ

 سكرة النساء

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ُؽُؿ  -60 ُؼقا َرٕمَّ و ا٭مـَّوُس اٖمَّ َ ، 55، 55، 04 2 [ ...]َيو َأهيُّ

226 ،202 ،

253 

َّٓ َٖمْعِد٭ُمقا ٪َمَقاِٙمَدًة  -65  40 5 [ ...]٪َمنِْن ِٚمْػُتْؿ َأ

َٓ َيْظؾُِؿ ِمْثَؼوَل َذرَّ  -65  032، 032 52 [ ...ٍة ]إِنَّ اهللَ 

َك ٕمِِف  -63 َٓ َيْغِػُر َأْن ُي٨ْمَ  63 56 [ ...]إِنَّ اهللَ 

ـَ ٬َمَػُروا ٕمَِآَيوٖمِـَو ٠َمْقَف ُكْصؾِقِفْؿ َكوًرا  -64  264 34 [ ...]إِنَّ ا٭مَِّذي

٠ُمقَل َوُأؤِم إَْمِر ِمـُْؽْؿ  -65  53 37 [  ...]َأ٢مِقُعقا اهللَ َوَأ٢مِقُعقا ا٭مرَّ

ـَ َآَمـُقا َأ٢مِقُعقا اهللَ  -66 و ا٭مَِّذي َ  273 37 [ ...]َيو َأهيُّ

ْؿ َٖمَعو٭َمْقا إ٧َِم َمو َأْكَزَل اهللُ  -67  027 42 [ ...]َوإَِذا ٫مِقَؾ ََلُ

َّٓ ٭مِقَُطوَع ٕمِنِْذِن اهللِ  -72 ـْ َر٠ُمقٍل إِ  026 45 [ ...]َوَمو َأْر٠َمْؾـَو ِم

٠ُم  -72 ـْ ُيطِِع اهللَ َوا٭مرَّ ـَ َأْكَعَؿ اهللُ ]َوَم َؽ َمَع ا٭مَِّذي
        قَل ٪َمُلو٭َمئِ

 [ ...٤َمَؾْقِفْؿ 

47 026 

ِعقًػو[  -70 ََ ْقَطوِن ٬َموَن   44 54 ]إِنَّ ٬َمقَْد ا٭مشَّ
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ـَ َآَمـُقا ُيَؼوٖمُِؾقَن ِْم ٠َمبِقِؾ اهللِ  -75  72 54 [ ...]ا٭مَِّذي

٬ُمـُْتْؿ ِْم ُٕمُروٍج ُمَشقََّدةٍ ]َأْيـَََم َٖمُؽقُكقا ُيْدِر٬ُمُؽُؿ اَٛمْقُت َو٭َمْق  -75

... ] 

56 30 ،005 

ـَ اهللِ  -73 ـْ َٙمَسـٍَي ٪َمِؿ وَٕمَؽ ِم َِ  57 57 [ ...]َمو َأ

ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذا٤ُمقا ٕمِِف  -74 ـَ إَْم  76 65 [ ...]َوإَِذا َ٘موَءُهْؿ َأْمٌر ِم

ْؿ  -75 ـَ ٕمَِلْمَقاَِلِ َؾ اهللُ اُٛمَجوِهِدي  042 73 [ ...]٪َمضَّ

ـْ َيْؽِسْى َٚمطِقَئًي َأْو إِْٗمًَم  -76  76 220 [ ...]َوَم

 225 225 ]َوَأْكَزَل اهللُ ٤َمَؾقَْؽ ا٭مؽَِتوَب َواحِلْؽَؿَي[  -77

ـْ َأ٠ْمَؾَؿ َوْ٘مَفُف هللِ  -222 َّ ـُ ِديـًو ِم ـْ َأْٙمَس  45 203 [ ...]َوَم

ـَ َآَمـُقا َآِمـُقا ٕمِوهللِ  -222 و ا٭مَِّذي َ  050 254 [ ...]َيو َأهيُّ

 76 250 [ ...]إِنَّ اُٛمـَو٪مِِؼ٦َم َُيَوِد٤ُمقَن اهللَ َوُهَق َٚموِد٤ُمُفْؿ  -220

 77 255 [ ...]ُمَذْٕمَذٕم٦َِم َٕم٦ْمَ َذ٭مَِؽ  -225

ـَ  -225 ـَ َوُمـِْذِري ي ِ  025 243 [ ...]ُر٠ُمًَل ُمَب٨مِّ

ـَ ٭مَِئَلَّ َيُؽقَن  -223 ـَ َوُمـِْذِري ي ِ  026 243 [ ...٭مِؾـَّوِس ]ُر٠ُمًَل ُمَب٨مِّ

ـْ ٠َمبِقِؾ اهللِ  -224 وا ٤َم دُّ َِ ـَ ٬َمَػُروا َو  002 245 [ ...]إِنَّ ا٭مَِّذي

َٓ َٖمْغُؾقا ِْم ِديـُِؽْؿ  -225  226 252 [ ...]َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب 

 سكرة المائدة

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ُٕمقا ٕمِآَ  -226 ـَ ٬َمَػُروا َو٬َمذَّ  052 22 [ ...َيوٖمِـَو ]َوا٭مَِّذي

ائِقَؾ  -227  ُِٖ 20 [ ...]َو٭َمَؼْد َأَٚمَذ اهللُ ِمقَثوَق َٕمـِل إَِْسَ

222-  ٍُ ـَ ٫َمو٭ُمقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَٛمِسق  َُٓ 26-25 [ ...]٭َمَؼْد ٬َمَػَر ا٭مَِّذي

ًْ ٭َمُف َكْػُسُف ٫َمتَْؾ َأِٚمقِف  -222 ٤َم  ٕٕ 52 [ ...]٪َمَطقَّ
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ـْ ٫مَ  -220 ُف َم  ْٕ 50 [ ...َتَؾ َكْػًسو ٕمَِغْٝمِ َكْػٍس ]َأكَّ

ـَ ُُيَوِرُٕمقَن اهللَ  -225 ََم َ٘مَزاُء ا٭مَِّذي  ُْ 55-55 [ ...]إِكَّ

ـْ ََلْ َُيُْؽْؿ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مَؽو٪مُِروَن[  -225  ُٗ 55 ]َوَم

و َأْكَز٭ْمـَو ا٭متَّْقَراَة ٪مِقَفو ُهًدى َوُكقٌر  -223  َُٗ 55 [ ...]إِكَّ

224-  ] ِـّ َـّ ٕمِو٭مسِّ  ُٕٔ 53 ]َوا٭مسِّ

 َُُ 55 [ ...]َو٭ْمَقْحُؽْؿ َأْهُؾ اإِلْكِجقِؾ ٕمََِم َأْكَزَل اهللُ  -225

َٓ َٖمتَِّخُذوا ا٭مَقُفقَد َوا٭مـََّصوَرى  -226 ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ  َُٗ 32 [ ...]َيو َأهيُّ

ـَ َآَمـُقا  -227 و ا٭مَِّذي َ  ِٔ 35 [ ...]َيو َأهيُّ

َّٓ َأْن َآَمـَّو ٕمِوهللِ  -202  َُٗ 37 [ ...]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب َهْؾ َٖمـِْؼُؿقَن ِمـَّو إِ

 ٖٔ 40 [ ...]َوَٖمَرى ٬َمثًِٝما ِمـُْفْؿ ُيَسوِر٤ُمقَن ِْم اإِلْٗمِؿ َوا٭مُعْدَواِن  -202

200-  ] ـَ َٓ ُُيِىُّ اُٛمْػِسِدي  ٖٗ 45 ]َواهللُ 

ًِ ا٭مَقُفقُد َيُد اهللِ َمْغُؾق٭َمٌي ]َو٫َمو -205  َُٓ 45 [ ...٭َم

ـْ َرٕمَِّؽ  -205 ْغ َمو ُأْكِزَل إ٭ِمَْقَؽ ِم ٠ُمقُل َٕمؾِّ و ا٭مرَّ َ  ُِٕ، ُِٓ 45 [ ...]َيو َأهيُّ

ٍء  -203  َُٗ 46 [ ...]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب ٭مَْسُتْؿ ٤َمَٜم ََشْ

ـَ ٫َمو٭ُمقا إِنَّ  -204 ـُ َمْرَيَؿ ]٭َمَؼْد ٬َمَػَر ا٭مَِّذي ٍُ إْم  ُِٗ 50 [ ...اهللَ ُهَق اَٛمِسق

ٌُ َٗمََلَٗمٍي  -205 ـَ ٫َمو٭ُمقا إِنَّ اهللَ َٗمو٭مِ  ُِٗ 55 [ ...]٭َمَؼْد ٬َمَػَر ا٭مَِّذي

َٓ َٖمْغُؾقا ِْم ِديـُِؽْؿ  -206  َُٖ 55 [ ...]٫ُمْؾ َيو َأْهَؾ ا٭مؽَِتوِب 

207-  َّ ْمِع ِم ـَ ا٭مدَّ [ ]َٖمَرى َأ٤ْمُقـَُفْؿ َٖمِػقُض ِم ـَ احَلؼِّ  ُٕٗ 65 و ٤َمَر٪ُمقا ِم

َّٓ ا٭مَبََلُغ  -252 ٠ُمقِل إِ  ُِٓ 77 [ ...]َمو ٤َمَٜم ا٭مرَّ

َٓ َأ٤ْمَؾُؿ َمو ِْم َكْػِسَؽ[  -252  ُِ 224 ]َٖمْعَؾُؿ َمو ِْم َكْػِِس َو

ـَ َمْرَيَؿ  -250  ُِٗ 224 [ ...]َوإِْذ ٫َموَل اهللُ َيو ٤ِمقَسك إْم
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ْد٫ُمُفْؿ  ]٫َموَل اهللُ َهَذا -255 ِِ وِد٫م٦َِم   َٔ 227 [ ...َيْقُم َيـَْػُع ا٭مصَّ

ََمَواِت َوإَْرِض  -255  ٔ، ْ 202 [ ...]هللِ ُمْؾُؽ ا٭مسَّ

 نعاـسكرة األ 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ََمَواِت  -253  226 2 [ ...]احَلْؿُد هللِ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ

ـْ ٫َمبْؾَِؽ  ]َو٭َمَؼِد ا٠ْمتُْفِزَئ ٕمُِر٠ُمؾٍ  -254  027 22 [ ...ِم

َّٓ ٭َمِعٌى  -255 ْكَقو إِ  54 50  [...]َوَمو احَلَقوُة ا٭مدُّ

 003 42 [ ...]َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَد٬ُمُؿ اٛمَْقُت  -256

 53 52 [ ...]٫ُمْؾ إِنَّ ُهَدى اهللِ ُهَق اَُلَدى  -257

 24، 3 ،5 72 [ ...]َوَمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه  -252

َزْوَن ٤َمَذاَب اَُلقِن[  -252  55 75 ]َأْٚمِرُ٘مقا َأْكُػَسُؽُؿ ا٭مقَْقَم َُتْ

 005 75 [ ...]َو٭َمْق َٖمَرى إِذِ ا٭مظَّوٛمُِقَن ِْم ٩َمَؿَراِت اَٛمْقِت  -250

 025 75 [ ...]َوُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭َمُؽُؿ ا٭مـُُّجقَم ٭مِتَْفَتُدوا ِِبَو -255

َٓ ُٖمْدِر٬ُمفُ  -255  27 225 [ ...إَْٕمَصوُر  ]

ُؽْؿ  -253 ـْ َرٕمِّ ُر ِم
 57 225 [ ...]٫َمْد َ٘موَء٬ُمْؿ َٕمَصوئِ

ْدَرُه  -254 َِ ْح  ـْ ُيِردِ اهللُ َأْن هَيِدَيُف َي٨ْمَ  252 203 [ ...]٪َمَؿ

ِْؿ  -255 ََلِم ٤ِمـَْد َرِبِّ ْؿ َداُر ا٭مسَّ  042 205 [ ...]ََلُ

 55 243 [ ...ََلئَِػ إَْرِض ]َوُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾُؽْؿ َٚم  -256

 سكرة األعراؼ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َـّ اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[ -257 ـَ ُأْر٠ِمَؾ إ٭َِمقِْفْؿ َو٭َمـَْسَل٭َم َـّ ا٭مَِّذي  034 4 ]٪َمَؾـَْسَل٭َم
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 055 6 [ ...]َوا٭مَقْزُن َيْقَمئٍِذ احَلؼُّ  -232

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭مَ  -232 ـْ َٚمػَّ وا َأْكُػَسُفْؿ ]َوَم ـَ َٚمِْسُ  055 7 [ ...ئَِؽ ا٭مَِّذي

 35 25 [... ]٫َموَل َأْكظِْرِن إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقنَ  -230

 56 25-25 [ ... ]٫َموَل َأْكظِْرِن إ٧َِم َيْقِم ُيبَْعُثقنَ  -235

ًَ َوَزْوُ٘مَؽ اجَلـََّي  -235 ـْ َأْك  52 27 [ ...]َوَيو َآَدُم ا٠ْمُؽ

ْقَطوُن ]٪َمَق٠ْم  -233 ََم ا٭مشَّ  57 02 [ ...َقَس ََلُ

 247 07 ]٬َمََم َٕمَدَأ٬ُمْؿ َٖمُعقُدوَن[   -234

٪ُمقا[  -235 َٓ ُٖمْْسِ ُٕمقا َو  52 52 ]َو٬ُمُؾقا َواْْشَ

 55 52 [ ...]َيو َٕمـِل َآَدَم ُٚمُذوا ِزيـَتَُؽْؿ  -236

َراٍت ٕمَِلْمِرهِ  -237 ْؿَس َوا٭مَؼَؿَر َوا٭مـُُّجقَم ُمَسخَّ  025، 025 35 [ ]َوا٭مشَّ

ـْ َٕمْعِدِهْؿ ُمق٠َمك  -242  30 225 [ ...]ُٗمؿَّ َٕمَعْثـَو ِم

 257 224 [ ...]٫َموَل َأ٭ْمُؼقا ٪َمَؾَمَّ َأ٭ْمَؼْقا ٠َمَحُروا َأ٤ْم٦ُمَ ا٭مـَّوِس  -242

٬ُمْؿ  -240 ُؽْؿ َأْن هُيْؾَِؽ ٤َمُدوَّ  55 207 [ ...]٤َمَسك َرٕمُّ

 223 255 [ ...ق٪َموَن ]٪َمَلْر٠َمْؾـَو ٤َمَؾْقِفُؿ ا٭مطُّ  -245

ائِقَؾ ا٭مبَْحَر  -245  224 256 [ ...]َوَ٘موَوْزَكو ٕمَِبـِل إَِْسَ

لَّ  -243 ٠ُمقَل ا٭مـَّبِلَّ إُمِّ ـَ َيتَّبُِعقَن ا٭مرَّ  225 237-235 [ ...]ا٭مَِّذي

ٌي هَيُْدوَن ٕمِوحَلؼِّ َوٕمِِف َيْعِد٭ُمقَن[  -244 ـْ ٫َمْقِم ُمق٠َمك ُأمَّ  40 237 ]َوِم

ـْ ٣ُمُفقِرِهْؿ  -245 ـْ َٕمـِل َآَدَم ِم  255، 55، 55 250 [ ...]َوإِْذ َأَٚمَذ َرٕمَُّؽ ِم

 255 250 [ ...]١َمِفْدَكو َأْن َٖمُؼق٭ُمقا َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي  -246

ِـّ َواإِلْكِس  -247 ـَ اجِل َفـََّؿ ٬َمثًِٝما ِم  63 257 [ ...]َو٭َمَؼْد َذَرْأَكو جِلَ

 030، 22 262 [ ...حُلْسـَك ]َوهللِ ا٠َْٕمََمُء ا -252

252-  َٓ  ٌُ ـْ َٙمْق ُٕمقا ٕمَِآَيوٖمِـَو ٠َمـَْسَتْدِرُ٘مُفْؿ ِم ـَ ٬َمذَّ ]َوا٭مَِّذي

 َيْعَؾُؿقَن[ 

260 44 
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ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة  -250  200 267 [ ...]ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

ًْ ََحًَْل َٚمِػقًػو[ -255 َؾ وَهو ََحَ  205 267 ]٪َمَؾَمَّ َٖمَغشَّ

 سكرة األنفاؿ
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
٠ُمقَل  -255 قُكقا اهللَ َوا٭مرَّ َٓ ََتُ ـَ َآَمـُقا  و ا٭مَِّذي َ  45، 42 05 [ ...]َيو َأهيُّ

ـَ ٬َمَػُروا ٭مُِقْثبُِتقَك  -253  64 52 [ ...]َوإِْذ َيْؿُؽُر ٕمَِؽ ا٭مَِّذي

ـَ ٬َمَػُروا ُيـِْػؼُ  -254 وا قَن َأْمَقاَلَُ ]إِنَّ ا٭مَِّذي  72 54 [ ... ْؿ ٭مِقَُصدُّ

ـَ ٬َمَػُروا اَٛمََلئَِؽُي  -255  005 32 [ ...]َو٭َمْق َٖمَرى إِْذ َيَتَقٓمَّ ا٭مَِّذي

ْؿ َمو ا٠ْمتَطَْعُتْؿ  -256 وا ََلُ  56 42 [ ...]َوَأ٤ِمدُّ

 45 40 [ ...]َوإِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْد٤ُمقَك  -257

ـَ ٬َمَػُروا َٕمْعُض  -262  72 55 [ ...ُفْؿ َأْو٭مَِقوُء َٕمْعٍض ]َوا٭مَِّذي

 سكرة التكبة

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َّٓ ُهَق[  -262 َٓ إ٭َِمَف إِ و َواِٙمًدا  َّٓ ٭مَِقْعُبُدوا إََِلً  53 52 ]َوَمو ُأِمُروا إِ

ـُ اهللِ  -260  ا٭مَقُفقُد ٤ُمَزْيٌر إْم
ًِ  225 52-52 [ ...]َو٫َمو٭َم

ـِ احَلؼِّ ]ُهَق ا٭مَِّذي َأرْ  -265  025 55 [ ...٠َمَؾ َر٠ُمق٭َمُف ٕمِوَُلَدى َوِدي

َزْن إِنَّ اهللَ َمَعـَو[  -265 َٓ ََتْ  45 52 ]إِْذ َيُؼقُل ٭مَِصوِٙمبِِف 

َد٫َموِت  -263 ـْ َيْؾِؿُزَك ِْم ا٭مصَّ  222 36 [ ...]َوِمـُْفْؿ َم

ـَ ُيْمُذوَن ا٭مـَّبِلَّ  -264  027 42 [ ...]َوِمـُْفُؿ ا٭مَِّذي

 046 50 [ ...]َو٤َمَد اهللُ اُٛمْمِمـ٦َِم َواُٛمْمِمـَوِت َ٘مـَّوٍت  -265

ْؿ  -266 َٓ َٖمْستَْغِػْر ََلُ ْؿ َأْو   027 62 [ ...]ا٠ْمتَْغِػْر ََلُ

ُػقَن ٕمَِؿْؼَعِدِهْؿ ِٚمََلَف َر٠ُمقِل اهللِ  -267  220 62 [ ...]٪َمِرَح اٛمَُخؾَّ
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 050، 220 62 ا ٭مَْق ٬َموُكقا َيْػَؼُفقَن[ ]٫ُمْؾ َكوُر َ٘مَفـََّؿ َأ١َمدُّ َٙمرًّ  -272

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ  -272  002، 22 206 [ ...]٭َمَؼْد َ٘موَء٬ُمْؿ َر٠ُمقٌل ِم

 سكرة يكنس

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
270-  ًْ ـَ يَّ  52 05 [ ...]َٙمتَّك إَِذا َأَٚمَذِت إَْرُض ُزْٚمُر٪َمَفو َوازَّ

ـَ َأْٙمَسـُقا -275 ِذي  045، 042 04 [ ...احُلْسـَك َوِزَيوَدٌة  ]٭مِؾَّ

ًُ َوإ٭َِمْقِف ُٖمْرَ٘مُعقَن[  -275 قِل َوُيِؿق  55 34 ]ُهَق ُُيْ

قَؽ ٕمِبََدكَِؽ  -273  55 70 [ ...]٪َمو٭مَقْقَم ُكـَجِّ

 سكرة ىكد

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ََمَواِت َوإَْرَض ِْم ٠ِمتَّ  -274 وٍم ]َوُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ  227، 226 5 [ ...ِي َأيَّ

 66 50 ]٫َمو٭ُمقا َيو ُكقُح ٫َمْد َ٘موَد٭ْمَتـَو ٪َمَل٬ْمثَْرَت ِ٘مَدا٭َمـَو[  -275

ـْ ٫َمْقِمِف  -276 ََم َمرَّ ٤َمَؾْقِف َمََلٌ ِم  027 56 [ ...]َوَيْصـَُع ا٭مُػْؾَؽ َو٬ُمؾَّ

ُؽْؿ  -277  57 30 [ ...]َوَيو ٫َمْقِم ا٠ْمتَْغِػُروا َرٕمَّ

و ]وَ  -022 وحِلً َِ  025 42 [ ...إ٧َِم َٗمُؿقَد َأَٚموُهْؿ 

ـْ َٖموَب َمَعَؽ[  -022  53 220 ]٪َمو٠ْمَتِؼْؿ ٬َمََم ُأِمْرَت َوَم

٠ُمِؾ  -020 ـْ َأْكَبوِء ا٭مرُّ  025 202 [ ...]َو٬ُمَلًّ َكُؼصُّ ٤َمَؾْقَؽ ِم

 سكرة يكسؼ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ًْ ٭َمُؽْؿ َأكْ  -025 ٭َم  56 26 ُػُسُؽْؿ َأْمًرا[ ]َٕمْؾ ٠َمقَّ

َـّ ٤َمظِقٌؿ[  -025  44 06 ]إِنَّ ٬َمْقَد٬ُم



-ِّٗ- 
 

َّٓ هللِ  -023  53 52 [ ...]إِِن احُلْؽُؿ إِ

ُئ َكْػِِس  -024  54 35 [ ...]َوَمو ُإَٔمرِّ

ـَ احُلْزِن[  -025 ًْ ٤َمْقـَوُه ِم  257 65 ]َوإْمَقضَّ

ًِ ا٭مِعُٝم ٫َموَل َإُٔمقُهْؿ  -026  262 75 [ ...]َوَٛمَّو ٪َمَصَؾ

٠ُمُؾ[  -027  024 222 ]َٙمتَّك إَِذا ا٠ْمَتْقئََس ا٭مرُّ

ُؤِم إ٭َْمَبوِب  -022 ِٕ ٌة   024 222 [ ...]٭َمَؼْد ٬َموَن ِْم ٫َمَصِصِفْؿ ٤ِمْٞمَ

 سكرة الرعد

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ٍء[  -022  23 24 ]اهللُ َٚمو٭مُِؼ ٬ُمؾِّ ََشْ

ـْ َيْعَؾُؿ َأكَّ  -020  45 02-27 [ ...ََم ُأْكِزَل إ٭َِمقَْؽ ]َأ٪َمَؿ

 042 05 [ ...]َ٘مـَّوُت ٤َمْدٍن َيْدُٚمُؾقَّنَو  -025

ـَ َيـُْؼُضقَن ٤َمْفَد اهللِ  -025  73 03 [ ...]َوا٭مَِّذي

ْؿ ٕمِِذ٬ْمِر اهللِ  -023 ُـّ ٫ُمُؾقُِبُ
ـَ َآَمـُقا َوَٖمْطَؿئِ  60 06  {06ا٭مر٤مد:[ ...]ا٭مَِّذي

ـَ َآمَ  -024 ـُ َمَآٍب[ ]ا٭مَِّذي ْؿ َوُٙمْس وِت ٢ُمقَٕمك ََلُ وحِلَ  042 07 ـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ

ـْ ٫َمبْؾَِؽ  -025  027 50 [ ...]َو٭َمَؼِد ا٠ْمتُْفِزَئ ٕمُِر٠ُمٍؾ ِم

ـْ ٫َمْبؾَِؽ  -026  245 56 [ ...]َو٭َمَؼْد َأْر٠َمْؾـَو ُر٠ُمًَل ِم

 سكرة إبراىيـ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـْ ٫َمْبُؾ[ ]إِنِّ ٬مَ  -027 ٬ْمتُُؿقِن ِم  65 00 َػْرُت ٕمََِم َأْْشَ

002-  ] ًِ ـَ َآَمـُقا ٕمِو٭مَؼْقِل ا٭مثَّوٕمِ ًُ اهللُ ا٭مَِّذي  007 05 ]ُيَثبِّ

ََمَواِت َوإَْرَض  -002  020 50 [ ...]اهللُ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ
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َر ٭مَُؽُؿ ا٭مُػْؾَؽ ٭مِتَْجِرَي ِْم ا٭مبَْحِر ٕمَِلْمِرِه  -000  020 50 [...]َو٠َمخَّ

ْؿَس َوا٭مَؼَؿَر َدائَِب٦ْمِ  -005 َر ٭مَُؽُؿ ا٭مشَّ  025 55 [ ...]َو٠َمخَّ

ُل إَْرُض ٩َمْٝمَ إَْرِض  -005  057، 055 56 [ ...]َيْقَم ُٖمَبدَّ

ـْ ٫َمطَِراٍن[  -003 إمِقُؾُفْؿ ِم  055 32 ]ََسَ

 حجرسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
و ٭َمـَ  -004 ـُ ا٭مَقاِرُٗمقَن[ ]َوإِكَّ ًُ َوَكْح ـُ ُكْحقِل َوُكِؿق  55 05 ْح

ـْ ََحَنٍ َمْسـُقٍن[  -005 ْؾَصوٍل ِم َِ ـْ   05 04 ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

 03 07-06 [ ...]َوإِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾَؿََلئَِؽِي  -006

 033 75-70 [ ... ]٪َمَقَرٕمَِّؽ ٭َمـَْسَل٭َمـَُّفْؿ َأْيَِع٦مَ  -007

 سكرة النحؿ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـْ َأْمِرِه  -052 وِح ِم ُل اَٛمََلئَِؽَي ٕمِو٭مرُّ  55 0 [ ...]ُيـَزِّ

ـْ ُكْطَػٍي ٪َمنَِذا ُهَق َٚمِصقٌؿ ُمب٦ٌِم[  -052  026 5 ]َٚمَؾَؼ اإِلْكَسوَن ِم

 50 3 [ ...]َوإَْكَعوَم َٚمَؾَؼَفو ٭مَُؽْؿ  -050

 022 4-3 [...وَم َٚمَؾَؼَفو ٭مَُؽْؿ ٪مِقَفو دِْفٌء ]َوإَْكعَ  -055

ََمِء َموًء ٭َمُؽْؿ  -055 ـَ ا٭مسَّ  020 22-22 [ ...]ُهَق ا٭مَِّذي َأْكَزَل ِم

ْقَؾ َوا٭مـََّفوَر  -053 َر ٭مَُؽُؿ ا٭مؾَّ  025 20 [ ...]َو٠َمخَّ

ًَم ٢َمِريًّ  -054 َر ا٭مَبْحَر ٭مَِتْل٬ُمُؾقا ِمـُْف حَلْ  025 25 [ ...و ]َوُهَق ا٭مَِّذي ٠َمخَّ

ُصقَهو  -055 َٓ َُتْ وا كِْعَؿَي اهللِ   026، 024 26 [ ...]َوإِْن َٖمُعدُّ

 35 02 [ ...]َأْمَقاٌت ٩َمْٝمُ َأْٙمَقوٍء  -056
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َّٓ ا٭مَبََلُغ اٛمُب٦ُِم[  -057 ٠ُمِؾ إِ  025 53 ]٪َمَفْؾ ٤َمَٜم ا٭مرُّ

ٍء إَِذا َأَرْدَكوُه َأنْ  -052 ََم ٫َمْق٭ُمـَو ٭مٮَِمْ ـْ ٪َمَقُؽقُن[  ]إِكَّ  26، 4 52 َكُؼقَل ٭مَُف ٬ُم

قَِّئوِت  -052 ـَ َمَؽُروا ا٭مسَّ ـَ ا٭مَِّذي  44 53 [ ...]َأ٪َمَلِم

ـَ اهللِ[  -050 ـْ كِْعَؿٍي ٪َمِؿ  025 35 ]َوَمو ٕمُِؽْؿ ِم

ـَ اهللِ  -055 ـْ كِْعَؿٍي ٪َمِؿ  020 35-35 [... ]َوَمو ٕمُِؽْؿ ِم

 20 42 ُهَق ا٭مَعِزيُز احَلؽِقُؿ[ ]َوهللِ اَٛمَثُؾ ا٤َْٕمَٜم وَ  -055

ةً  -053  022 44 [ ... ]َوإِنَّ ٭َمُؽْؿ ِْم إَْكَعوِم ٭َمِعْٞمَ

ـْ َٕم٦ْمِ ٪َمْرٍث َوَدٍم[ -054  022 44 ]ِم

ـْ َٗمَؿَراِت ا٭مـَِّخقِؾ َوا٤َْٕمـَوِب َٖمتَِّخُذوَن ِمـُْف ٠َمَؽًرا -055  020 45 [ ... ]َوِم

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواً٘مو ]َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ  -056  022، 55، 04 50 [ ...ِم

َفوٖمُِؽْؿ  -057 ـْ ُٕمُطقِن ُأمَّ ، 255، 236 56 [ ...]َواهللُ َأْٚمَرَ٘مُؽْؿ ِم

262 

ـْ ُٕمُققٖمُِؽْؿ ٠َمَؽـًو  -032  022 62 [ ...]َواهللُ َ٘مَعَؾ ٭َمُؽْؿ ِم

ًي َواِٙمَدًة َو٭مَ  -032 َعَؾُؽْؿ ُأمَّ ـْ َيَشوُء ]َو٭َمْق ١َموَء اهللُ جَلَ ـْ ُيِضؾُّ َم
ؽِ

َـّ ٤َمَمَّ ٬ُمـُْتْؿ َٖمْعَؿُؾقَن[  ـْ َيَشوُء َو٭َمُتْسَل٭ُم  َوهَيِْدي َم

75 033 

ـُ  -030 ْؿ ٕمِو٭مَّتِل ِهَل َأْٙمَس  65 203 [ ...]َوَ٘موِدَْلُ

 65 203 ]اْدُع إ٧َِم ٠َمبِقِؾ َرٕمَِّؽ ٕمِوحِلْؽَؿِي[  -035

 سكرة اإلسراء

 لصفحةرقـ ا رقـ اآلية اآلية ـ
 022 4 ]َوَأْمَدْدَكو٬ُمْؿ ٕمَِلْمَقاٍل َوَٕمـ٦َِم َوَ٘مَعْؾـَو٬ُمْؿ َأ٬ْمَثَر َكِػًٝما[  -035

 035 23-25 [ ... ]ا٫ْمَرْأ ٬مَِتوَٕمَؽ ٬َمَػك ٕمِـَْػِسَؽ ا٭مقَْقَم ٤َمَؾقَْؽ َٙمِسقًبو -033
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034-  ] ًٓ  45 55 ]َوَأْو٪ُمقا ٕمِو٭مَعْفِد إِنَّ ا٭مَعْفَد ٬َموَن َمْسُئق

َٓ َٖمْؼُػ َمو ٭َمْقَس ٭مََؽ ٕمِِف ٤ِمْؾٌؿ ] -035  256 54 [ ...َو

ا ُمبِقـًو[  -036 قَْطوَن ٬َموَن ٭مِْْلِْكَسوِن ٤َمُدوًّ  57 35 ]إِنَّ ا٭مشَّ

َّٓ ٪مِْتـًَي ٭مِؾـَّوِس  -037 ْؤَيو ا٭مَّتِل َأَرْيـَوَك إِ  47 42 [ ...]َوَمو َ٘مَعْؾـَو ا٭مرُّ

ْمـَو َٕمـِل َآَدمَ  -042 ْؾـَوُهْؿ ِْم ا٭مَٞمِّ َوا٭مَبْحِر  ]َو٭َمَؼْد ٬َمرَّ  276 52 [ ...َوََحَ

ـْ ُأوِِتَ ٬مَِتوَٕمُف ٕمِقَِؿقـِِف  -042  035 52 [ ...]٪َمَؿ

وِح  -040 ـِ ا٭مرُّ ، 234، 202 63 [ ...]َوَيْسَل٭ُمقَكَؽ ٤َم

245 

َّٓ ٫َمؾِقًَل[ -045 ـَ ا٭مِعْؾِؿ إِ  245 63 ]َوَمو ُأوٖمِقُتْؿ ِم

ـْ هَيِْد اهللُ -045  055 75 [ ... ٪َمُفَق اٛمُْفَتِد ]َوَم

ـَ  -043 َْحَ  030 222 [ ...]٫ُمِؾ اْد٤ُمقا اهللَ َأِو اْد٤ُمقا ا٭مرَّ

 سكرة الكيؼ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ْٕمـَو ٤َمَٜم َآَذاِّنِْؿ ِْم ا٭مَؽْفِػ ٠ِمـ٦َِم ٤َمَدًدا[  -044  256 22 ]٪َمََضَ

ُؽْؿ  -045 ـْ َرٕمِّ  54 07 [ ...]َو٫ُمِؾ احَلؼُّ ِم

و َأ٤ْمَتْدَكو ٭مِؾظَّوٛم٦َِِم َكوًرا  -046  055 07 [...]إِكَّ

ٍء ُمْؼتَِدًرا[  -047  20، 4، 5 53 ]َو٬َموَن اهللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

ُ اجِلَبوَل َوَٖمَرى إَْرَض َٕموِرَزًة  -052   056 55 [ ...]َوَيْقَم ُكَسٝمِّ

َٓ َيظْؾُِؿ َرٕمَُّؽ َأَٙمًدا[  -052  035، 20 57 ]َو

ى اٛمُْجِرِم٦َم ُمْشِػِؼ٦َم  -050 َع ا٭مؽَِتوُب ٪َمَٟمَ
َِ  035 57 [...]َوُو

ََمَواِت َوإَْرِض  -055 ْؿ َٚمْؾَؼ ا٭مسَّ  255 32 [ ...]َمو َأ١ْمَفْدُِتُ
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ْذَت ٤َمَؾقِْف َأْ٘مًرا[  -055 َ َتَّ َٓ  ًَ  55 55 ]٭َمْق ١ِمْئ

 22 57 [...]َو٬َموَن َوَراَءُهْؿ َمؾٌِؽ  -053

و  -054 وحِلً َِ ـَ َو٤َمِؿَؾ  ـْ َآَم و َم  37 66 [ ...]َوَأمَّ

ْؿ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي َوْزًكو[  -055  057 223 ]٪َمََل ُكِؼقُؿ ََلُ

وِت  -056 وحِلَ ـَ َآَمـُقا َو٤َمِؿُؾقا ا٭مصَّ  042 225 [ ...]إِنَّ ا٭مَِّذي

 مريـسكرة 
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـَ ا٭مَعظُْؿ ِمـِّل[ ]٫َموَل َربِّ إِنِّ  -057  253 5  َوَه

ٍة  -062  57 20 [ ...]َيو َُيَْقك ُٚمِذ ا٭مؽَِتوَب ٕمُِؼقَّ

بِقًّو[  -062 َِ  225، 57 20 ]َوَآَٖمْقـَوُه احُلْؽَؿ 

ـْ َ٘مبَّوًرا ٤َمِصقًّو[  -060 ا ٕمَِقا٭مَِدْيِف َوََلْ َيُؽ  45 25 ]َوَٕمرًّ

َّٓ ََتْ  -065 تَِفو َأ ـْ ََتْ  43 05 [ ...َزِن ]٪َمـَوَداَهو ِم

ي ٤َمْقـًو[  -065 ِِب َو٫َمرِّ  55 04 ]٪َمُؽ٥ِم َواْْشَ

ََلُم ٤َم٥َمَّ َيْقَم ُو٭مِْدُت  -063  35 55 [ ...]َوا٭مسَّ

 205 53-24 [ ...]َواْذ٬ُمْر ِْم ا٭مؽَِتوِب َمْرَيَؿ  -064

 42 34 [ ...]َواْذ٬ُمْر ِْم ا٭مؽَِتوِب إِْدِريَس  -065

َطِٞمْ ٭مِِعَبوَدٖمِِف ]٪َمو٤ْمُبْدُه وَ  -066 ِْ  26 43 [ ...ا

ـِ َو٪ْمًدا[  -067 َْحَ  055 63 ]َيْقَم َكْح٨ُمُ اُٛمتَِّؼ٦َم إ٧َِم ا٭مرَّ

ـِ َو٪ْمًدا -072 َْحَ  057 64-63 [... ]َيْقَم َكْح٨ُمُ اُٛمتَِّؼ٦َم إ٧َِم ا٭مرَّ

 سكرة طو
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـْ ٭مِ  -072  243 06-05 [ ... َسوِن ]َواْٙمُؾْؾ ٤ُمْؼَدًة ِم



-ِٖٗ- 
 

 43 52 [ ...]إِْذ ََتٮِْم ُأْٚمتَُؽ ٪َمَتُؼقُل  -070

ُؤِم ا٭مـَُّفك[  -075 ِٕ ََيوٍت  َٔ  020 35 ]٬ُمُؾقا َواْر٤َمْقا َأْكَعوَمُؽْؿ إِنَّ ِْم َذ٭مَِؽ 

 20 222-222 [ ...]َيْعَؾُؿ َمو َٕم٦ْمَ َأْيِدهيِْؿ  -075

ا٤ِمَل ]َيْقَمئٍِذ َيتَّبُِعقَن ا٭م -073  050 226 [ ...دَّ

ـَ ا٭مُؼُروِن  -074 ْؿ ٬َمْؿ َأْهَؾْؽـَو ٫َمبَْؾُفْؿ ِم  020 206 [ ...]َأ٪َمَؾْؿ هَيِْد ََلُ

 سكرة األنبياء

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

َٓ َيْل٬ُمُؾقَن ا٭مطََّعوَم َوَمو ٬َموُكقا  -075 ]َوَمو َ٘مَعْؾـَوُهْؿ َ٘مَسًدا 

 ] ـَ  َٚمو٭مِِدي

6 245 

َّٓ ُكقِٙمل إ٭َِمقِْف  -076 ـْ َر٠ُمقٍل إِ ـْ ٫َمبْؾَِؽ ِم  222 03 [ ...]َوَمو َأْر٠َمْؾـَو ِم

077-  ] ٍء َٙمل  ـَ اَٛموِء ٬ُمؾَّ ََشْ  52، 05 52 ]َوَ٘مَعْؾـَو ِم

ـْ ٫َمبْؾَِؽ اخُلْؾَد[  -522  005 55 ]َوَمو َ٘مَعْؾـَو ٭مَِب٨َمٍ ِم

 32، 52 53 [ ...]٬ُمؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَٛمْقِت  -522

ِّ َواخَلْٝمِ ٪مِْتـًَي َوإ٭َِمْقـَو ُٖمْرَ٘مُعقَن[ -520  030، 55 53 ]َوَكْبُؾق٬ُمْؿ ٕمِو٭م٨مَّ

ـَ ا٭مِؼْسَط ٭مِقَْقِم ا٭مِؼَقوَمِي  -525 ، 056، 055 55 [ ...َ]َوَكَضُع اَٛمَقاِزي

034 

َل َٚمْؾٍؼ ُكِعقُدُه  -525  057 225 [ ...]٬َمََم َٕمَدْأَكو َأوَّ

ًي ٭مِْؾَعوٛم٦ََِم[ ]َوَمو أَ  -523 َّٓ َرَْحَ  42 225 ْر٠َمْؾـَوَك إِ

 سكرة الحج

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـْ ُُيَوِدُل ِْم اهللِ ٕمَِغْٝمِ ٤ِمْؾٍؿ  -524 ـَ ا٭مـَّوِس َم  66 5-5 [ ...]َوِم

ـْ ُُيَوِدُل ِْم اهللِ  -525 ـَ ا٭مـَّوِس َم  64 5 [...]َوِم
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ُف ُيِضؾُُّف ]٬ُمتَِى ٤َمَؾْقِف َأكَّ  -526 ُه ٪َمَلكَّ َّٓ ـْ َٖمَق  052 5 [ ...ُف َم

527-  ٌِ ـَ ا٭مبَْع و ا٭مـَّوُس إِْن ٬ُمـْتُْؿ ِْم َرْيٍى ِم َ ، 255، 35 3 [ ...]َيو َأهيُّ

257 ،232 

ـْ َكوٍر[  -522 ْؿ ٗمِقَوٌب ِم ًْ ََلُ ـَ ٬َمَػُروا ٫ُمطَِّع  055 27 ]٪َمو٭مَِّذي

ـْ ٪َمْقِق ُرُءو٠ِمِفؿُ  -522  264 02-27 [ ... احَلِؿقؿُ  ]ُيَصىُّ ِم

ـْ َٙمِديٍد[  -520 ْؿ َمَؼوِمُع ِم  055 02 ]َوََلُ

ـْ َذَهٍى َو٭ُمْم٭ُمًما[  -525 ـْ َأ٠َموِوَر ِم ْقَن ٪مِقَفو ِم ؾَّ  044 05 ]ُُيَ

اٍن ٬َمُػقٍر[  -525 َٓ ُُيِىُّ ٬ُمؾَّ َٚمقَّ  45 56 ]إِنَّ اهللَ 

 055 55 [ ...]َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ ٕمِو٭مَعَذاِب  -523

 54 44 ]َوُهَق ا٭مَِّذي َأْٙمَقو٬ُمْؿ[  -524

 24 55 [ ...]َمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه  -525

 مؤمنكفسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ََموَكوِِتِْؿ َو٤َمْفِدِهْؿ َرا٤ُمقَن[  -526 ِٕ ـَ ُهْؿ   42 6 ]َوا٭مَِّذي

ـْ ٢م٦ٍِم[ ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن مِ  -527 ، 52، 05 20 ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم

202 ،243 

ـْ ٢م٦ِمٍ  -502 ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم ، 255، 06 25-20 [... ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

252 

 256 25 ]ُٗمؿَّ َ٘مَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِْم ٫َمَراٍر َمؽ٦ٍِم[  -502

ـْ  -500 ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم ، 252، 06 25-20 [... ٢م٦ِمٍ ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

232 ،260 

ـُ اخَلو٭مِِؼ٦َم[  -505 ، 227، 226 25 ]٪َمَتَبوَرَك اهللُ َأْٙمَس

234 ،027 



-ََّ- 
 

 257 25 ]ُٗمؿَّ َٚمَؾْؼـَو ا٭مـُّْطَػَي ٤َمَؾَؼًي[  -505

 235 25 ]٪َمَخَؾْؼـَو اٛمُْضَغَي ٤ِمَظوًمو[ -503

ًَم[ -504  265، 233 25 ]٪َمَؽَسْقَكو ا٭مِعَظوَم حَلْ

 234 25 [...]ُٗمؿَّ َأْكَشْلَكوُه َٚمْؾًؼو َآَٚمَر  -505

ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقُِّتقَن[  -506  234 23 ]ُٗمؿَّ إِكَّ

ُؽْؿ َٕمْعَد َذ٭مَِؽ َٛمَقُِّتقنَ  -507  242 24-23 [... ]ُٗمؿَّ إِكَّ

ـْ ٢م٦ِمٍ  -552 ـْ ٠ُمََل٭َمٍي ِم  277 24-20 [... ]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم

552-  ًٓ  55 55-50 [ ... ]٪َمَلْر٠َمْؾـَو ٪مِقِفْؿ َر٠ُمق

ُف َآَيًي[  -550 ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ  55 32 ]َوَ٘مَعْؾـَو إْم

ـَ ا٭مطَّقِّبَوِت  -555 ٠ُمُؾ ٬ُمُؾقا ِم و ا٭مرُّ َ  245، 50 32 [ ...]َيو َأهيُّ

ْؿَع َوإَْٕمَصوَر َوإ٪َمْ  -555  275 56 [ ...ئَِدَة ]َوُهَق ا٭مَِّذي َأْكَشلَ ٭َمُؽُؿ ا٭مسَّ

 006، 35 222-77 [ ...]َٙمتَّك إَِذا َ٘موَء َأَٙمَدُهُؿ اَٛمْقُت  -553

ًْ َمَقاِزيـُُف ٪َمُلو٭َمئَِؽ ُهُؿ اُٛمْػؾُِحقنَ  -554 ـْ َٗمُؼَؾ  057 225-220 [ ... ]٪َمَؿ

 لنكرسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َٖمِش  -555  75 27 [ ...قَع ا٭مَػوِٙمَشُي ]إِنَّ ا٭مَِّذي

 036 05 [ ...]َيْقَم َٖمْشَفُد ٤َمَؾْقِفْؿ َأ٭ْمِسـَُتُفْؿ  -556

ـْ ُيطِِع اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف  -557  273 30 [ ...]َوَم

 فرقافسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ًي  -552 ـْ ُدوكِِف َآَِلَ ُذوا ِم َ  34 5 [ ...]َواَتَّ
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٠ُمقِل  ]َو٫َمو٭ُمقا -552  50 5 [ ...َموِل َهَذا ا٭مرَّ

 042 23 [ ...]٫ُمْؾ َأَذ٭مَِؽ َٚمْٝمٌ َأْم َ٘مـَُّي اخُلْؾِد  -550

َٓ َيْرُ٘مقَن ٭مَِؼوَءَكو  -555 ـَ   46 02 [ ...]َو٫َموَل ا٭مَِّذي

 34 52 [ ...]َو٭َمَؼْد َأَٖمْقا ٤َمَٜم ا٭مَؼْرَيِي  -555

 05، 25 35 ]َو٬َموَن َرٕمَُّؽ ٫َمِديًرا[  -553

ا  -554 ـَ اَٛموِء َٕم٨َمً  05 35 [...]َوُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ِم

وا  -555 َٞمُ َِ َزْوَن ا٭مُغْر٪َمَي ٕمََِم   042 53 [ ...]ُأو٭َمئَِؽ ُُيْ

 شعراءسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ًْ ٫َمْقُم ُكقٍح اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[  -556 َٕم  026 223 ]٬َمذَّ

ًْ ٤َموٌد اُٛمرْ  -557 َٕم  026 205 ٠َمؾ٦َِم[ ]٬َمذَّ

ُؼقا اهللَ َوَأ٢مِقُعقنِ  -532  022 255-252 [ ... ]٪َموٖمَّ

ًْ َٗمُؿقُد اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[  -532 َٕم  026 252 ]٬َمذَّ

ًْ ٫َمْقُم ٭ُمقٍط اُٛمْر٠َمؾ٦َِم[  -530 َٕم  026 242 ]٬َمذَّ

 نمؿسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ًَ ٤َم٥َمَّ  ]َربِّ َأْوِز٤ْمـِل َأْن َأ١ْمُؽرَ  -535  275 27 [ ...كِْعَؿتََؽ ا٭مَّتِل َأْكَعْؿ

 سكرة القصص

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 72، 67 5 [ ...]إِنَّ ٪مِْر٤َمْقَن ٤َمََل ِْم إَْرِض  -535

533-  ] ـَ ـَ اُٛمْػِسِدي ُف ٬َموَن ِم  67 5 ]إِكَّ

ًِ ا٠ْمَتْلِ٘مْرُه  -534 و َيو َإَٔم ًْ إِْٙمَداُُهَ  57 04  [...]٫َمو٭َم
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ي[  -535 ـْ إ٭ِمٍَف ٩َمْٝمِ ًُ ٭مَُؽْؿ ِم و اٛمَََلُ َمو ٤َمؾِْؿ َ  67 56 ]َو٫َموَل ٪مِْر٤َمْقُن َيو َأهيُّ

 47، 46 57 [ ...]َوا٠ْمَتْؽَٞمَ ُهَق َوُ٘مـُقُدُه ِْم إَْرِض  -536

 سكرة العنكبكت

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

٬ُمقا -537  032 5-0 [ ... ]َأَٙمِسَى ا٭مـَّوُس َأْن ُيْٟمَ

وَن[  -542 َـّ َيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي ٤َمَمَّ ٬َموُكقا َيْػَٟمُ  033 25 ]َو٭َمُقْسَل٭ُم

ُؾُؼقَن إ٪ِْمًؽو[  -542  226 25 ]َوََتْ

 07 02 ]ُٗمؿَّ اهللُ ُيـِْشُئ ا٭مـَّْشَلَة أَِٚمَرَة[  -540

 257 02 []٫ُمْؾ ٠ِمُٝموا ِْم إَْرِض ٪َموْكُظُروا ٬َمْقَػ َٕمَدَأ اخَلْؾَؼ  -545

 سكرة الرـك

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 025 7 [ ...]َأَوََلْ َيِسُٝموا ِْم إَْرِض ٪َمَقـُْظُروا  -545

ـْ ُٖمَراٍب  -543 ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم ، 05، 05 02 [ ...]َوِم

202 ،254 

ـْ َآَيوٖمِِف َأْن َٚمَؾَؼ ٭مَُؽْؿ  -544 ، 57، 54، 04 02 [ ...]َوِم

205 ،203 

ًة َوَرَْحًَي[  -545  203 02 ]َوَ٘مَعَؾ َٕمْقـَُؽْؿ َمَقدَّ

ََمَواِت َوإَْرِض  -546 ـْ َآَيوٖمِِف َٚمْؾُؼ ا٭مسَّ  243 00 [ ...]َوِم

 26، 20 05 [ ...]َو٭َمُف اَٛمَثُؾ ا٤َْٕمَٜم  -547

ـِ َٙمـِقًػو -552 ي  55 52 [ ... ]٪َمَل٫مِْؿ َوْ٘مَفَؽ ٭مِؾدِّ

 254، 55 52 َة اهللِ ا٭مَّتِل ٪َمَطَر ا٭مـَّوَس ٤َمَؾقَْفو[]٪مِْطرَ  -552

 027 52 ]اهللُ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ ُٗمؿَّ َرَز٫َمُؽْؿ[  -550

ًة[  -555 ْعٍػ ٫ُمقَّ ََ ـْ َٕمْعِد   57 35 ]ُٗمؿَّ َ٘مَعَؾ ِم
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ـَ ُأوُٖمقا ا٭مِعْؾَؿ َواإِليََمَن  -555   055 34 [ ...]َو٫َموَل ا٭مَِّذي

 سكرة لقماف

 رقـ الصفحة رقـ اآلية ةاآلي ـ

، 225د،  22 [ ...]َهَذا َٚمْؾُؼ اهللِ  -553

252 ،260 ،

275 

ْقـَو اإِلْكَسوَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف  -554 َِّ  256 25 [ ...]َوَو

ََمَواِت  -555 َر ٭مَُؽْؿ َمو ِْم ا٭مسَّ ، 027، 022 02 [ ...]َأََلْ َٖمَرْوا َأنَّ اهللَ ٠َمخَّ

022 

َّٓ ٬َمـَْػٍس َواِٙمَدٍة ]َمو َٚمْؾُؼُؽْؿ وَ  -556  35، 27 06 [ ...َٓ َٕمْعُثُؽْؿ إِ

و٤َمِي  -557  055 55 [ ...]إِنَّ اهللَ ٤ِمـَْدُه ٤ِمْؾُؿ ا٭مسَّ

 سكرة السجدة

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـْ  -562 ٍء َٚمَؾَؼُف َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم ـَ ٬ُمؾَّ ََشْ ]ا٭مَِّذي َأْٙمَس

 ٢م٦ٍِم[ 

5 05 ،05، 04 ،

247 ،273 

ـْ ٢م٦ِمٍ  -562  252، 06 6-5 [ ... ]َوَٕمَدَأ َٚمْؾَؼ اإِلْكَسوِن ِم

ٍء َٚمَؾَؼُف  -560 ـَ ٬ُمؾَّ ََشْ  04 7-5 [...]ا٭مَِّذي َأْٙمَس

و٬ُمْؿ َمَؾُؽ اٛمَْقِت  -565  003، 30 22 [ ...]٫ُمْؾ َيَتَق٪مَّ

 سكرة األحزا 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 023 02 [ ...وَن ٭مَُؽْؿ ِْم َر٠ُمقِل اهللِ ُأ٠ْمَقٌة َٙمَسـٌَي ]٭َمَؼْد ٬مَ  -565

ٍء ٫َمِديًرا[  -563  22 05 ]َو٬َموَن اهللُ ٤َمَٜم ٬ُمؾِّ ََشْ

َْزَواِ٘مَؽ  -564 ِٕ و ا٭مـَّبِلُّ ٫ُمْؾ  َ  040 07-06 [ ...]َيو َأهيُّ
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 42 53 [ ...]إِنَّ اٛمُْسؾِِؿ٦َم َواُٛمْسؾََِمِت  -565

566-  َ ـَ َآَذْوا ُمق٠َمك ]َيو َأهيُّ َٓ َٖمُؽقُكقا ٬َمو٭مَِّذي ـَ َآَمـُقا   027 47 [ ...و ا٭مَِّذي

 سبنسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ٍة  -567 َٓ َيْعُزُب ٤َمـُْف ِمْثَؼوُل َذرَّ [... ] 5 20 

 فاطرسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َيوَح  -572  33 7 [ ...]َواهللُ ا٭مَِّذي َأْر٠َمَؾ ا٭مرِّ

ـْ ُٖمَراٍب  -572  53 22 [ ...]َواهللُ َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

 223 20 [ ...]َوَمو َيْسَتِقي ا٭مبَْحَراِن َهَذا ٤َمْذٌب ٪ُمَراٌت  -570

 225 05-27 [ ... ]َوَمو َيْسَتِقي ا٤َْٕمَؿك َوا٭مَبِصٝمُ  -575

 042 53-55 [ ...]َو٫َمو٭ُمقا احَلْؿُد هللِ ا٭مَِّذي َأْذَهَى ٤َمـَّو احَلَزَن  -575

قِِّئ[  -573  46 55 ]ا٠ْمتِْؽَبوًرا ِْم إَْرِض َوَمْؽَر ا٭مسَّ

ٍء  -574 ـْ ََشْ  20 55 [ ...]َوَمو ٬َموَن اهللُ ٭مِقُْعِجَزُه ِم

 يسسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـُ ُكْحقِل اَٛمْقَٖمك  -575 و َكْح  035 20 [ ...]إِكَّ

ٍء أْٙمَص  -576  035 20 ْقـَوُه ِْم إَِموٍم ُمب٦ٍِم[]َو٬ُمؾَّ ََشْ

َفو  -577 ، 205، 53 54 [ ...]٠ُمبَْحوَن ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ إَْزَواَج ٬ُمؾَّ

204 

وِد٫م٦َِم[  -522 َِ  053 56 ]َوَيُؼق٭ُمقَن َمَتك َهَذا ا٭مَق٤ْمُد إِْن ٬ُمـُْتْؿ 
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قَْحًي َواِٙمَدًة َٖمْلُٚمُذُهْؿ  -522 َِ  َّٓ  053 32-57 [ ...]َمو َيـُْظُروَن إِ

قِر  -520  052، 053 32 [ ...]َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

ِْؿ يَ  -525 ـَ إَْ٘مَداِث إ٧َِم َرِبِّ قِر ٪َمنَِذا ُهْؿ ِم  053 35-32 [... ]َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

 036 43 [ ...]ا٭مَقْقَم َكْختُِؿ ٤َمَٜم َأ٪ْمَقاِهِفْؿ  -525

ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد ١َمْقًئو أَ  -523 ـْ ٪َمقَُؽقُن[ ]إِكَّ  25، 4 60 ْن َيُؼقَل ٭َمُف ٬ُم

 الصافاتسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
اُت ا٭مطَّْرِف ٤ِم٦مٌ  -524  043 57-56 [ ... ]َو٤ِمـَْدُهْؿ ٫َموِِصَ

 45 225-227 [ ... ]٠َمََلٌم ٤َمَٜم إِْٕمَراِهقؿَ  -525

ـَ اُٛمَسبِِّح٦مَ  -526 ُف ٬َموَن ِم َٓ َأكَّ  35 255-255 [ ... ]٪َمَؾْق

 سكرة ص

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 225 02 ]َو١َمَدْدَكو ُمْؾَؽُف َوَآَٖمْقـَوُه احِلْؽَؿَي َو٪َمْصَؾ اخِلَطوِب[  -527

 55 50 [ ...]اْر٬ُمْض ٕمِِرْ٘مؾَِؽ  -522

وٌق[  -522  055 35 ]َهَذا ٪َمْؾَقُذو٫ُمقُه ََحِقٌؿ َو٩َمسَّ

ـْ ٢م٦ِمٍ ]إِْذ ٫َموَل َرٕمَُّؽ ٭مِْؾؿَ  -520 ا ِم  276، 03 53-52 [ ... ََلئَِؽِي إِنِّ َٚمو٭مٌِؼ َٕم٨َمً

 سكرة الزمر

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ُٕمقَكو إ٧َِم اهللِ ُز٭ْمَػك  -525 َّٓ ٭مُِقَؼرِّ  65 5 [ ...]َمو َكْعُبُدُهْؿ إِ

ـْ َكْػٍس َواِٙمَدٍة  -525 ، 205، 06 4 [ ...]َٚمَؾَؼُؽْؿ ِم

253 ،236 

ْقِؾ  -523 ًٌ َآَكوَء ا٭مؾَّ ـْ ُهَق ٫َموكِ  225 7 [ ...]َأْم َم
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ـْ ُدوكِِف[  -524  55 23 ]٪َمو٤ْمُبُدوا َمو ١ِمْئُتْؿ ِم

ُْؿ  -525 َؼْقا َرِبَّ ـَ اٖمَّ ـِ ا٭مَِّذي
 040 02 [ ...]٭َمؽِ

ْدَرُه ٭مِْْل٠ِْمََلِم  -526 َِ َح اهللُ  ـْ َْشَ  266 05-00 [ ...]َأ٪َمَؿ

527-  ًٌ ُْؿ َمقُِّتقَن[ ]إِكََّؽ َمقِّ  005، 32 52 َوإِّنَّ

ـْ ٬َمَذَب ٤َمَٜم اهللِ[  -502 َّ ـْ َأ٣ْمَؾُؿ ِم  44 50 ]٪َمَؿ

 55، 50، 30 50 [ ...]اهللُ َيتََقٓمَّ إَْكُػَس ِٙم٦َم َمْقِِتَو  -502

ـَ ٬َمَذُٕمقا ٤َمَٜم اهللِ  -500  055 42 [ ...]َوَيْقَم ا٭مِؼَقوَمِي َٖمَرى ا٭مَِّذي

ـْ ٫َمبْؾَِؽ ]َو٭َمؼَ  -505 ـَ ِم  225 44-43 [ ...ْد ُأوِٙمَل إ٭َِمقَْؽ َوإ٧َِم ا٭مَِّذي

 24 45 [ ...]َوَمو ٫َمَدُروا اهللَ َٙمؼَّ ٫َمْدِرِه  -505

ََمَواِت  -503 ـْ ِْم ا٭مسَّ قِر ٪َمَصِعَؼ َم  053 46 [ ...]َوُكِػَخ ِْم ا٭مصُّ

 055 46 [ ...]ُٗمؿَّ ُكِػَخ ٪مِقِف ُأْٚمَرى  -504

 غافر سكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـَ ٬َمَػُروا  -505 َّٓ ا٭مَِّذي ُل ِْم َآَيوِت اهللِ إِ
 65 5 [ ...]َمو ُُيَودِ

ـْ َيَشوُء  -506 ـْ َأْمِرِه ٤َمَٜم َم وَح ِم  55 23 [ ...]ُيْؾِؼل ا٭مرُّ

 236 45 ]ُٗمؿَّ َُيِْرُ٘مُؽْؿ ٢مِْػًَل[  -507

٬ُمْؿ  -552  242 45 ُٗمؿَّ ٭مِتَُؽقُكقا ١ُمقُقًٚمو[]ُٗمؿَّ ٭مَِتبُْؾُغقا َأ١ُمدَّ

٬ُمْؿ[ -552  237 45 ]ُٗمؿَّ َُيِْرُ٘مُؽْؿ ٢مِْػًَل ُٗمؿَّ ٭مَِتبُْؾُغقا َأ١ُمدَّ

 57 60 [ ...]٬َموُكقا َأ٬ْمَثَر ِمـُْفْؿ  -550
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 فصمتسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـَو اهللُ ُٗمؿَّ ا٠ْمَتؼَ  -ّّْ ـَ ٫َمو٭ُمقا َرٕمُّ  ِِٔ َّ [ ... وُمقا]إِنَّ ا٭مَِّذي

ُف ٕمََِم َٖمْعَؿُؾقَن َٕمِصٌٝم[  -ّْْ  ّٕ َْ ]ا٤ْمَؿُؾقا َمو ١ِمْئتُْؿ إِكَّ

و٤َمِي  -ّْٓ  ِّْ ْٕ [ ...]إ٭َِمْقِف ُيَردُّ ٤ِمْؾُؿ ا٭مسَّ

 ْٖد،  ّٓ [ ...]٠َمـُِرهيِْؿ َآَيوٖمِـَو ِْم أ٪ََموِق  -ّْٔ

 الشكرلسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ِؿقُع ا٭مبَِصُٝم[ ] -555 ٌء َوُهَق ا٭مسَّ ، 25، 24، 22 22 ٬َمِؿْثؾِِف ََشْ

26 

 42، 53 23 [ ... ا٠ْمَتِؼْؿ ٬َمََم ُأِمْرَت وَ ] -556

ََمَواِت َوإَْرِض  -557 ـْ َآَيوٖمِِف َٚمْؾُؼ ا٭مسَّ  57 07 [ ...]َوِم

ـْ َأْمِرَكو[  -552  55 30 ]َو٬َمَذ٭مَِؽ َأْوَٙمْقـَو إ٭َِمقَْؽ ُروًٙمو ِم

 الزخرؼرة سك 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 72 35 [ ...]٪َمو٠ْمَتَخػَّ ٫َمْقَمُف ٪َمَل٢َمو٤ُمقُه  -552

ـْ َذَهٍى  -550  045 52 [ ...]ُيَطوُف ٤َمَؾْقِفْؿ ٕمِِصَحوٍف ِم

 الجاثيةسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ََيوٍت ٭مِْؾؿُ  -555 َٔ ََمَواِت َوإَْرِض   56 5-5 [ ... ْمِمـ٦ِمَ ]إِنَّ ِْم ا٭مسَّ

ََمَواِت َوَمو ِْم إَْرِض  -555 َر ٭مَُؽْؿ َمو ِْم ا٭مسَّ  025 25 [ ...]َو٠َمخَّ

 55 04 ]٫ُمِؾ اهللُ ُُيْقِقُؽْؿ[  -553
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 األحقاؼسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ْقـَو اإِلْكَسوَن ٕمَِقا٭مَِدْيِف إِْٙمَسوًكو  -554 َِّ  256 23 [ ...]َوَو

ُؾُف َو٪مَِصو٭ُمُف َٗمََلُٗمقَن ١َمْفًرا[ -555  257، 256 23 ]َوََحْ

ُه َوَٕمَؾَغ َأْرَٕمِع٦َم ٠َمـًَي[ -556  237 23 ]َٙمتَّك إَِذا َٕمَؾَغ َأ١ُمدَّ

ََمَواِت َوإَْرَض  -557  4 55 [ ...]َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ا٭مسَّ

 سكرة محمد

 لصفحةرقـ ا رقـ اآلية اآلية ـ

ًة  -532 ـْ ٫َمْرَيٍي ِهَل َأ١َمدُّ ٫ُمقَّ ـْ ِم  57 25 [ ...]َو٬َمَليِّ

 044، 045 23 [ ...]َمَثُؾ اجَلـَِّي ا٭مَّتِل ُو٤ِمَد اُٛمتَُّؼقَن  -532

ـْ َيْسَتِؿُع إ٭َِمْقَؽ  -530  222 24 [ ...]َوِمـُْفْؿ َم

وا ٤َمَٜم َأْدَٕموِرِهْؿ  -535 ـَ اْرَٖمدُّ  57 03  [...]إِنَّ ا٭مَِّذي

ْتُفُؿ اٛمَََلئَِؽُي  -535  006 05 [ ...]٪َمَؽْقَػ إَِذا َٖمَق٪مَّ

ـَ ِمـُْؽْؿ  -533 ُؽْؿ َٙمتَّك َكْعَؾَؿ اُٛمَجوِهِدي  55 52 [ ...]َو٭َمـَْبُؾَقكَّ

 سكرة الفت 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ََم ُيَبويُِعقَن اهللَ -534 ـَ ُيَبويُِعقَكَؽ إِكَّ  77 22 [ ]إِنَّ ا٭مَِّذي

 سكرة الحجرات

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 45 5 [ ...]َوا٤ْمَؾُؿقا َأنَّ ٪مِقُؽْؿ َر٠ُمقَل اهللِ  -535

َٓ َيْغتَْى َٕمْعُضُؽْؿ َٕمْعًضو  -536  265 20 [ ...]َو

ـْ َذ٬َمٍر َوُأْكثَك  -537 و َٚمَؾْؼـَو٬ُمْؿ ِم و ا٭مـَّوُس إِكَّ َ  204، 53 25 [ ...]َيو َأهيُّ
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 سكرة ؽ
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َّٓ ٭َمَدْيِف َر٫مِقٌى ٤َمتِقٌد[  -َْٔ ـْ ٫َمْقٍل إِ  ِٕٓ، ِّٓ ُٖ ]َمو َيْؾِػُظ ِم

، ِِْ، ُٓ ُٗ [ ...]َوَ٘موَءْت ٠َمْؽَرُة اَٛمْقِت ٕمِوحَلؼِّ  -ُْٔ
ِِٓ 

ََمَواِت َوإَْرَض َوَمو َٕمْقـَُفََم  -ِْٔ  ْ ّٖ  [...]َو٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو ا٭مسَّ

ـْ ٭مُُغقٍب[ -ّْٔ ـَو ِم  ُِ ّٖ ]َوَمو َمسَّ

 ِٕٓ ُِ ]َوَ٘موَءْت ٬ُمؾُّ َكْػٍس َمَعَفو ٠َموئٌِؼ َو١َمِفقٌد[  -ْْٔ

ْقَحَي ٕمِوحَلؼِّ َذ٭مَِؽ َيْقُم اخُلُروِج[  -ْٓٔ  ِّّ ِْ ]َيْقَم َيْسَؿُعقَن ا٭مصَّ

 ذارياتسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 243، 245د،  02-02 [ ... ْرِض َآَيوٌت ٭مِْؾُؿق٫مِـ٦ِمَ ]َوِْم إَ  -544

وَن[  -545  32 02 ]َوِْم َأْكُػِسُؽْؿ َأ٪َمََل ُٖمْبٯِمُ

 22 06 [ ...]٪َمَلْوَ٘مَس ِمـُْفْؿ ِٚمقَػًي  -546

َّٓ ٭مَِقْعُبُدوِن[  -547 َـّ َواإِلْكَس إِ ًُ اجِل  222 34 ]َوَمو َٚمَؾْؼ

َـّ وَ  -552 ًُ اجِل َّٓ ٭مَِقْعُبُدونِ ]َوَمو َٚمَؾْؼ  د 35-34 [... اإِلْكَس إِ

 طكرسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َّو َيْشَتُفقَن[  -552 ٍؿ ِم  044 00 ]َوَأْمَدْدَكوُهْؿ ٕمَِػو٬مَِفٍي َوحَلْ

 050 05-03 [ ... ]َوَأ٫ْمَبَؾ َٕمْعُضُفْؿ ٤َمَٜم َٕمْعٍض َيتََسوَء٭ُمقنَ  -550

 نجـسكرة ال
 رقـ الصفحة ـ اآليةرق اآلية ـ
ـِ اََلَقى -555  275 5-5 [ ... ]َوَمو َيـْطُِؼ ٤َم

٬َمَر َوإُْكَثك[  -555 ْوَ٘م٦ْمِ ا٭مذَّ ُف َٚمَؾَؼ ا٭مزَّ  204 53 ]َوَأكَّ
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٬َمَر َوإُْكَثك -553 ْوَ٘م٦ْمِ ا٭مذَّ ُف َٚمَؾَؼ ا٭مزَّ  255 54-53 [... ]َوَأكَّ

 قمرسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ًعو َإْٔمَصوُرُهْؿ  -554  050 6-5 [ ...]ُٚمشَّ

 052 56 ]َيْقَم ُيْسَحُبقَن ِْم ا٭مـَّوِر ٤َمَٜم ُوُ٘مقِهِفْؿ ُذو٫ُمقا َمسَّ ٠َمَؼَر[  -555

556-  ] ٍٍ ٕمِو٭مَبٯَمِ َّٓ َواِٙمَدٌة ٬َمَؾْؿ  27 32 ]َوَمو َأْمُرَكو إِ

ْدٍق ٤ِمـَْد َمؾِقٍؽ ُمْؼَتِدٍر[  -557 ِِ  5 33 ]ِْم َمْؼَعِد 

 رحمفسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـُ ] -562 َْحَ َؿ ا٭مُؼرآن ا٭مرَّ  027 0-2 [ * ٤َمؾَّ

ـْ ٤َمَؾقَْفو ٪َمونٍ  -562  30 05-04 [ ... ]٬ُمؾُّ َم

ٍق  -560 ـْ إ٠ِْمتَْٞمَ  040 35 [ ...]ُمتَّؽِئ٦َِم ٤َمَٜم ٪ُمُرٍش َٕمَطوئِـَُفو ِم

اُت ا٭مطَّْرِف  -565 َـّ ٫َموِِصَ  043 34 [ ...]٪مِقِف

 045 54 ]ُمتَّؽِئ٦َِم ٤َمَٜم َر٪ْمَرٍف ُٚمَْضٍ َو٤َمْبَؼِري  ِٙمَسوٍن[  -565

 كاقعةسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ونَ  -563 ُ َّو َيتََخٝمَّ  044 02-02 [ ... ]َو٪َمو٬مَِفٍي ِم

 044 55-50 [ ... ]َو٪َمو٬مَِفٍي ٬َمثَِٝمةٍ  -564

و َأْكَشْلَكوهُ  -565  043 54-53 [ ... َـّ إِْكَشوءً ]إِكَّ

ُٕمقَن[  -566  55 46 ]َأ٪َمَرَأْيتُُؿ اَٛموَء ا٭مَِّذي َٖم٨ْمَ
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 حديدسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ُل َوأَِٚمُر  -567  25 5 [ ...]ُهَق إَوَّ

ٍء ٤َمؾِقٌؿ[  -572 ـُ َوُهَق ٕمُِؽؾِّ ََشْ
 25 5 ]َوا٭مظَّوِهُر َوا٭مَبو٢مِ

ْكَقو ٭مَِعٌى ]ا٤ْمؾَ  -572 ََم احَلَقوُة ا٭مدُّ  53 02 [ ...ُؿقا َأكَّ

ُؽْؿ  -570 ـْ َرٕمِّ  046 02 [ ...]٠َموٕمُِؼقا إ٧َِم َمْغِػَرٍة ِم

 025 03 ]َوَأْكَز٭ْمـَو احَلِديَد ٪مِقِف َٕمْلٌس ١َمِديٌد َوَمـَو٪مُِع ٭مِؾـَّوِس[  -575

بَُعقُه َرأْ  -575 ـَ اٖمَّ  42 05 ٪َمًي َوَرَْحًَي[ ]َوَ٘مَعْؾـَو ِْم ٫ُمُؾقِب ا٭مَِّذي

 لمجادلةسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـَ ُُيَودُّوَن اهللَ َوَر٠ُمق٭َمُف ُأو٭َمئَِؽ ِْم إََذ٭م٦َِّم[  -573  027 02 ]إِنَّ ا٭مَِّذي

 لحشرسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ٌي[ ]َوُيْمٗمُِروَن ٤َمَٜم َأْكُػِسِفْؿ َو٭َمْق ٬َموَن ِِبِ  -574 َِ  45 7 ْؿ َٚمَصو

َحوُب اجَلـَِّي  -575 ِْ َحوُب ا٭مـَّوِر َوَأ ِْ َٓ َيْستَِقي َأ [... ] 02 225 

 ممتحنةسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ًْ ٭مَُؽْؿ ُأ٠ْمَقٌة َٙمَسـٌَي ِْم إِْٕمَراِهقَؿ  -576  023 5 [ ...]٫َمْد ٬َموَك

 سكرة الصؼ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـُ َمْرَيَؿ  -577  224 4 [ ...]َوإِْذ ٫َموَل ٤ِمقَسك إْم
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 لجمعةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ًٓ ِمـُْفْؿ  -322 ق٦َِّم َر٠ُمق ٌَ ِْم إُمِّ  002 0 [ ...]ُهَق ا٭مَِّذي َٕمَع

ُف ُمََل٫مِقُؽْؿ  -322 وَن ِمـُْف ٪َمنِكَّ  30 6 [ ...]٫ُمْؾ إِنَّ اَٛمْقَت ا٭مَِّذي َٖمِػرُّ

 منافقكفسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ُْؿ َآَمـُقا ُٗمؿَّ ٬َمَػُروا  -320  53 5 [ ...]َذ٭مَِؽ ٕمَِلّنَّ

 222 5 [ ...]َوإَِذا َرَأْيَتُفْؿ ُٖمْعِجُبَؽ َأْ٘مَسوُمُفْؿ  -325

ـْ َرَ٘مْعـَو إ٧َِم اَٛمِديـَِي  -325
 222 6 [ ...]٭َمئِ

 لتغابفسكرة ا
 رقـ الصفحة قـ اآليةر  اآلية ـ
 43 0 [ ...]ُهَق ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼُؽْؿ  -323

 طبلؽسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـَ َآَمـُقا[  -324 ُؼقا اهللَ َيو ُأؤِم إ٭َْمَبوِب ا٭مَِّذي  022 22 ]٪َموٖمَّ

 تحريـسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـَ آَ  -325 و ا٭مَِّذي َ  055 4 [ ...َمـُقا ٫ُمقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا ]َيو َأهيُّ

ًْ ٪َمْرَ٘مَفو  -326 ًَ ٤ِمْؿَراَن ا٭مَّتِل َأْٙمَصـَ  205 20 [ ...]َوَمْرَيَؿ إْمـَ

 ممؾسكرة ال
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـُ ٤مَ  -327 ُؽْؿ َأْٙمَس َؿًَل َوُهَق ]ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ اَٛمْقَت َواحَلَقوَة ٭مَِقْبُؾَق٬ُمْؿ َأيُّ

 ا٭مَعِزيُز ا٭مَغُػقُر[ 

0 50 

322-  ٍَ ْكقَو ٕمَِؿَصوٕمِق ََمَء ا٭مدُّ ـَّو ا٭مسَّ  025 3 [ ...]َو٭َمَؼْد َزيَّ
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322-  ًٓ ، 34، 50 23 [ ...]ُهَق ا٭مَِّذي َ٘مَعَؾ ٭مَُؽُؿ إَْرَض َذ٭ُمق

247 ،022 

 255، 22 05 [ ...]٫ُمْؾ ُهَق ا٭مَِّذي َأْكَشَل٬ُمْؿ  -320

 مـسكرة الق

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

325-  ] ـَ  ٫َموِدِري
 52 03 ]َو٩َمَدْوا ٤َمَٜم َٙمْردٍ

 225 54-53 [ ... ]َأ٪َمـَْجَعُؾ اٛمُْسؾِِؿ٦َم ٬َموٛمُْجِرِم٦مَ  -325

 حاقةسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـْ ُأوِِتَ ٬مَِتوَٕمُف ٕمَِقِؿقـِِف  -323 و َم  035 02-27 [ ...]٪َمَلمَّ

 044 05-00 [ ... ]ِْم َ٘مـٍَّي ٤َمو٭مَِقيٍ  -324

ـْ ُأوِِتَ ٬مَِتوَٕمُف ٕمِِشََم٭مِِف  -325 و َم  033 07-03 [ ...]َوَأمَّ

 033 50-52 [ ... ]ُٚمُذوُه ٪َمُغؾُّقهُ  -326

 053 54-53 [ ... ]٪َمَؾْقَس ٭َمُف ا٭مقَْقَم َهوُهـَو ََحِقؿٌ  -327

 معارجسكرة ال

 الصفحةرقـ  رقـ اآلية اآلية ـ

 055 5-2 [ ... ]٠َمَلَل ٠َموئٌِؾ ٕمَِعَذاٍب َوا٫مِعٍ  -302

َقى[  -302 ا٤َمًي ٭مِؾشَّ  050 24 ]َكزَّ

ا٤ًمو  -300 ـَ إَْ٘مَداِث َِسَ  052 55 [ ...]َيْقَم ََيُْرُ٘مقَن ِم
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 نكحسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 66 5-3 [ ... َّنَوًرا]٫َموَل َربِّ إِنِّ َد٤َمْقُت ٫َمْقِمل ٭َمقًَْل وَ  -305

 022 20 [ ...]َوُيْؿِدْد٬ُمْؿ ٕمَِلْمَقاٍل َوَٕمـ٦َِم  -305

َٓ َٖمْرُ٘مقَن هللِ َو٫َموًرا -303  232 25-25 [ ... ]َمو ٭مَُؽْؿ 

 06 25 ]َو٫َمْد َٚمَؾَؼُؽْؿ َأ٢ْمَقاًرا[  -304

ـَ إَْرِض َكَبوًٖمو[  -305  07 25 ]َواهللُ َأْكَبتَُؽْؿ ِم

 مدثرسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

َٓ ََيَو٪ُمقَن أَِٚمَرَة[  -306  47 35 ]٬َمَلَّ َٕمْؾ 

 قيامةسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمَِقْقِم ا٭مِؼَقوَميِ  -307 [ ... ] 2-0 57 ،62 

اَمِي[  -352 قَّ َٓ ُأ٫ْمِسُؿ ٕمِو٭مـَّْػِس ا٭مؾَّ  55 0 ]َو

ـْ َكْجَؿَع ٤ِمَظوَمفُ ]َأَُيَْس  -352  265 5-5 [ ... ُى اإِلْكَسوُن َأ٭مَّ

ةٌ  -350  045 05-00 [ ... ]ُوُ٘مقٌه َيْقَمئٍِذ َكوِْضَ

َك ٠ُمًدى -355  232 56-54 [ ... ]َأَُيَْسُى اإِلْكَسوُن َأْن ُيْٟمَ

ـْ َمـِل  ُيْؿـَك[  -355  203 55 ]َأََلْ َيُؽ ُكْطَػًي ِم

 إلنسافسكرة ا

 رقـ الصفحة قـ اآليةر  اآلية ـ

ْهِر  -353 ـَ ا٭مدَّ  227، 55 2 [ ...]َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم

ْهِر  -354 ـَ ا٭مدَّ  54، 25 0-2 [...]َهْؾ َأَٖمك ٤َمَٜم اإِلْكَسوِن ِٙم٦ٌم ِم
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ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج  -355 و َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِم ، 50، 05، 23 0 [ ...]إِكَّ

255 ،256 ،

256 

بِقَؾ  -356 و َهَدْيـَوُه ا٭مسَّ  37، 55 5 [ ... ]إِكَّ

ُدوَن  -357  045 27 [ ...]َوَيُطقُف ٤َمَؾقِْفْؿ ِو٭ْمَداٌن ُّمَؾَّ

ٌق  -352  044 02 [ ...]٤َمو٭مَِقُفْؿ ٗمَِقوُب ٠ُمـُْدٍس ُٚمَْضٌ َوإ٠ِْمَتْٞمَ

إًمو ٢َمُفقًرا[ -352 ْؿ َْشَ ُ  044 02 ]َو٠َمَؼوُهْؿ َرِبُّ

ٍي[]وَ   -350 ـْ ٪مِضَّ  044 02 ُٙمؾُّقا َأ٠َموِوَر ِم

 55 07 [ ...]إِنَّ َهِذِه َٖمْذ٬مَِرٌة  -355

 لمرسبلتسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ـْ َموٍء َمِف٦ٍم[  -355  250 02 ]َأََلْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم

ـْ َموٍء َمِف٦مٍ  -353  256 02-02 [... ]َأََلْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم

354-  ْ ـْ َموٍء َمِف٦مٍ  ]َأََل  06 05-02 [... َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم

 نبنسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

قَْؾ ٭مَِبو٠ًمو -355  205 22-22 [ ... ]َوَ٘مَعْؾـَو ا٭مؾَّ

 055 25 ]إِنَّ َيْقَم ا٭مَػْصِؾ ٬َموَن ِمقَؼوًٖمو[  -356

إًمو -357 َٓ َْشَ َٓ َيُذو٫ُمقَن ٪مِقَفو َٕمْرًدا َو [ ... ] 05-03 053 

ٍء َأْٙمَصْقـَوُه ٬مَِتوًٕمو[  -332  035 07 ]َو٬ُمؾَّ ََشْ

 نازعاتسكرة ال

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ُؽُؿ ا٤َْٕمَٜم[  -332  67 05 ]٪َمَؼوَل َأَكو َرٕمُّ
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ـِ اََلَقى[  -330 ِف َوَّنَك ا٭مـَّْػَس ٤َم ـْ َٚموَف َمَؼوَم َرٕمِّ و َم  55 52 ]َوَأمَّ

 عبسسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية ةاآلي ـ
 33 00-25 [ ... ]٫ُمتَِؾ اإِلْكَسوُن َمو َأ٬ْمَػَرهُ  -335

 التككيرسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

َرْت[  -335 ْؿُس ٬ُمقِّ  055 2 ]إَِذا ا٭مشَّ

 055 5-0 [ ... ]َوإَِذا ا٭مـُُّجقُم اْكَؽَدَرْت  -333

ْت[  -334 ُحُػ ُك٨ِمَ  035 22 ]َوإَِذا ا٭مصُّ

َّٓ ِذ٬ْمٌر ٭مِْؾَعوَٛم٦ِمَ  -335  54 06-05 [ ... ]إِْن ُهَق إِ

 النفطارسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 052 5 ]َوإَِذا ا٭مُؼُبقُر ُٕمْعثَِرْت[  -336

َك ٕمَِرٕمَِّؽ ا٭مَؽِريؿِ  -337 و اإِلْكَسوُن َمو ٩َمرَّ َ  027 5-4 [ ... ]َيو َأهيُّ

و٪مِظ٦ِمَ  ]َوإِنَّ ٤َمَؾْقُؽؿْ  -342  035، 035 22-22 [ ... حَلَ

 45 25 ]إِنَّ إَْٕمَراَر ٭َمِػل َكِعقٍؿ[  -342

 لمطففيفسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

 050 4 ]َيْقَم َيُؼقُم ا٭مـَّوُس ٭مَِربِّ ا٭مَعوَٛم٦َِم[  -340

 ؽالنشقاسكرة ا

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ََمُء  -345 ًْ ]إَِذا ا٭مسَّ  055 0-2 [ ... اْكَشؼَّ
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ْت  -345  055 3-5 [ ... ]َوإَِذا إَْرُض ُمدَّ

 لطارؽسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 252، 05 5-3 [ ... ]٪َمْؾَقـُْظِر اإِلْكَسوُن ِمؿَّ ُٚمؾَِؼ  -343

 ألعمىسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ى -344  32 5-0 [ ... ]ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ ٪َمَسقَّ

 لغاشيةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ٌر َمْر٪ُمق٤َميٌ  -345  045، 045 24-25 [ ... ]٪مِقَفو َُسُ

 لفجرسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 020 3 ]َهْؾ ِْم َذ٭مَِؽ ٫َمَسٌؿ ٭مِِذي ِٙمْجٍر[  -346

تَُفو ا٭مـَّْػُس اُٛمطَْؿئِـَّيُ  -347  55 06-05 [ ... ]َيو َأيَّ

قَّيً  -352
َِ َقًي َمْر َِ  62 07-06 [ ... ]اْرِ٘مِعل إ٧َِم َرٕمِِّؽ َرا

 لبمدسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـْ َيْؼِدَر ٤َمَؾْقِف َأَٙمٌد[  -352  52 3 ]َأَُيَْسُى َأْن ٭َم

 245، 243 7-6 [ ... ]َأََلْ َكْجَعْؾ ٭َمُف ٤َمْقـ٦َْمِ  -350

[ ]َوَهَدْيـَوُه ا٭م -355 ـِ  277، 37، 55 22 ـَّْجَدْي

 الشمسسكرة 
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
اَهو -355  55، 52 6-5  [ ... ]َوَكْػٍس َوَمو ٠َمقَّ

 



-ُّٖ- 
 

 الميؿسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ

ْقِؾ إَِذا َيْغَشك -353  205 5-2 [ ... ]َوا٭مؾَّ

 203 5 ]إِنَّ ٠َمْعقَُؽْؿ ٭َمَشتَّك[  -354

 التيفة سكر 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
ـِ َٖمْؼِقيٍؿ[  -355 ، 244، 235 5 ]٭َمَؼْد َٚمَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِْم َأْٙمَس

275 ،276 ،

027 

 العمؽسكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 255، 225 0-2 [ ... ]ا٫ْمَرْأ ٕمِو٠ْمِؿ َرٕمَِّؽ ا٭مَِّذي َٚمَؾَؼ  -356

َؿ اإِلْكَسو -357  255 3 َن َمو ََلْ َيْعَؾْؿ[ ]٤َمؾَّ

 لبينةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
َّٓ ٭مَِقْعُبُدوا اهللَ  -362  65، 53 3 [ ... ]َوَمو ُأِمُروا إِ

 لزلزلةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
و[  -362 ًِ إَْرُض ِز٭ْمَزاََلَ  055 2 ]إَِذا ُز٭ْمِز٭َم

دِّ  -360  035 5 ُث َأْٚمَبوَرَهو[ ]َيْقَمئٍِذ َُتَ

ا َيَرهُ  -365 ٍة َٚمْٝمً ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ  036، 223 6-5 [ ... ]٪َمَؿ
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 لقارعةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 050 5 ]َيْقَم َيُؽقُن ا٭مـَّوُس ٬َمو٭مَػَراِش اَٛمْبُثقِث[  -365

ًْ َمَقاِزيـُفُ  -363 ـْ َٗمُؼَؾ و َم  032 7-4 [ ... ]٪َمَلمَّ

ًْ َمَقاِزيـُفُ  -364 ـْ َٚمػَّ و َم  050 22-6 [ ... ]َوَأمَّ

 لتكاثرسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
و٬ُمُؿ ا٭متََّؽوُٗمرُ  -365  53 0-2 [ ... ]َأَْلَ

 ليمزةسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 052 5-5 [ ... ]٬َمَلَّ ٭َمُقـَْبَذنَّ ِْم احُلَطَؿيِ  -366

 لناسسكرة ا
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية ـ
 57 3-2 [ ... ]٫ُمْؾ َأ٤ُمقُذ ٕمَِربِّ ا٭مـَّوسِ  -367

 



-َِّ- 
 

 ثانيان: فيرس األحاديث النبكية الشريفة
 الصفحة الحكـ الراكم الحديث ـ

ِٓٔصحيحالبخارم...لكأفامرأةمفنساءأىؿالجنة....................-ُ

قاؿاأللبانيالترمذمهمسيرةثبلث...............................كغمظجمد-ِ
حديثحسف

ِٕٔ

َِْصحيحالبخارم...كيضربجسرجينـ...............................-ّ

ِٓصحيحمسمـاحتجآدـكمكسىعمييماالسبلـعندربيما.............-ْ

صححوابفماجة.....................أحمتلكـميتتافكدماف...........-ٓ
األلباني

ُُٗ

ِِٗصحيحالبخارمإذاأقعدالمؤمففيقبره................................-ٔ

صححوالبزارإذاحضرالمؤمفالمكت...............................-ٕ
األلباني

ِِٔ

قاؿشعيبأحمد...............إذادخؿأىؿالجنَّةالجنَّة...............-ٖ
إسنادهصحيح

ِٕٔ

البخارمإذاصارأىؿالجنَّةإلىالجنَّة..........................-ٗ
كمسمـ

ِٗٔصحيح

َِّحسنواأللبانيالترمذمإذاقبرالميتأتاهممكاف...............................-َُ

ُٕصحيحالبخارمعتيف....................إذاىـأحدكـباألمرفميركدرك-ُُ

البخارماستكصكابالنساءخيرانفإنيفخمقفمفضمد............-ُِ
كمسمـ

ُِِ،ِٔصحيح

البخارم..................أالإففيالجسدمضغة.............-ُّ
كمسمـ

ُّٕصحيح

ُٕٓصحيحالبخارمإفأحدكـيجمدفيبطفأموأربعيفيكمان..............-ُْ
البخارمإفالحبلؿبيفكالحراـبيف.............................-ُٓ

كمسمـ
ْٗصحيح



-ُِّ- 
 

أبكداكد.......إفالحمدهللنحمده..............................-ُٔ
كالترمذم

صححو
األلباني

ٕٔ

ِِٗصحيحالبخارمإفالعبدإذاكضدفيقبره..............................-ُٕ

قاؿاأللبانيأحمدإفاهللأخذالميثاؽمفظيرآدـ........................-ُٖ
حديثصحيح

ُّّ

صححوأبكداكداألرض.....إفاهللخمؽآدـمفقبضةقبضيامفجميد-ُٗ
األلباني

ِْ

قاؿاأللبانيالترمذمإفاهللسيخمّْصرجبلنمفأمتي.........................-َِ
حديثصحيح

َِٓ

أفتعبداهللالنبيأف-ُِ سئؿعفاإلحساففقاؿ: حينما
.......كأنويراؾ.....................................

صحيح
البخارم

ّٔصحيح

ِٕٕصحيحالبخارمإفأىكفأىؿالنَّارعذابانيكـالقيامة....................-ِِ

ِِّ،ّٔصحيحالبخارمتراهفإنويراؾ.........أفتعبداهللكأنؾتراهفإفلـتكف-ِّ

ِِْصحيحالبخارمكافبيفيديورككة.....................إفرسكؿاهلل-ِْ

صححوالحاكـإفطرؼصاحبالصكر..............................-ِٓ
األلباني

ِّٔ

قاؿاأللبانيالترمذم.......إفغمظجمدالكافراثنتافكأربعكفذراعان.........-ِٔ
حديثصحيح

ِٕٔ

ِّٕصحيحمسمـإففياإلنسافعظمانالتأكمواألرض..................-ِٕ

البخارمإففيالجنَّةلشجرة....................................-ِٖ
كالترمذم

ِٖٔصحيح

البخارم........إفهللتسعةكتسعيفاسمان......................-ِٗ
كالترمذم

قاؿاأللباني
حديثصحيح

ِِٓ

َُٕصحيحالبخارمإفليأسماء،أنامحمد،كأناأحمد......................-َّ
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الجمعة........................-ُّ صححوأبكداكدإفمفأفضؿأيامكـيـك
األلباني

ِّٔ

ْٖصحيحمسمـ.....................أفنجعؿلوندانكىكخمقؾ........-ِّ

ِّٗصحيحالبخارمإنكـمحشكركفحفاةنعراةنغرالن..........................-ّّ

ِْٗصحيحالبخارمإنوليؤتىبالرجؿالعظيـالسميف........................-ّْ

ّٓ-............................... ردهمردهكيحؿه قاؿاأللبانيالترمذمأىؿالجنةجي
حديثحسف

ِٔٔ

ِٕٕصحيحمسمـأىكفأىؿالنارعذابانمفلونعبلفكشراكافمفنار....-ّٔ

قاؿاأللبانيالترمذمأكؿزمرةتمجالجنَّة.....................................-ّٕ
حديثصحيح

ِٔٗ

البخارم............آيةالمنافؽثبلث...........................-ّٖ
كمسمـ

ٓٗصحيح

ِِّصحيحمسمـبينمانحفجمكسعندرسكؿاهلل........................-ّٗ

القيامة................................-َْ ِّْصحيحمسمـتدنكالشمسيـك

ِٗٔحصحيالبخارمثـيفرغاهللتعالىمفالقضاءبيفالعباد................-ُْ

ُْْصحيحمسمـجئتأسألؾعفالكلد..................................-ِْ
ُٓٔصحيحمسمـذاؽطعـاإليماف......................................-ّْ
مثؿ-ْْ كجبينو البيضاء مثؿ كفخذه أحد مثؿ ضرسالكافر

......الكرقاف..........................................
صححوابفحباف

األلباني
ِٕٔ،
ِٕٕ

القيامةمثؿأحد......................-ْٓ قاؿاأللبانيالترمذمضرسالكافريـك
حديثحسف

ِٕٓ

القيامةمثؿأحدكفخذهمثؿالبيضاء..-ْٔ قاؿاأللبانيالترمذمضرسالكافريـك
حديثحسف

ِٕٔ

ِْٖصحيحمسمـ.........................الطيكرشطراإليماف.........-ْٕ



-ِّّ- 
 

َِْصحيحمسمـفأيفيككفالناسيارسكؿاهلل؟فقاؿ:عمىالصراط.....-ْٖ

قاؿالحافظابفكثير:ماغيرلكنؾ؟.......................فقاؿرسكؿاهلل-ْٗ
المقدسي:ال
بأسبإسناده

َِٖ

ُٖٔصحيحالبخارم.......................كافإذاقاـمفالميؿيشكصفاه.-َٓ
ِّٕصحيحمسمـكؿابفآدـيأكموالتراب................................-ُٓ

البخارمكممتافحبيبتافإلىالرحمف.............................-ِٓ
كمسمـ

ِْٖصحيح

ِّٕصحيحمسمـ....إذسمدكجبو..................كنامدرسكؿاهلل-ّٓ

َُُصحيحالبخارمكنتمدعميفسمعتعبداهللبفأبيبفسمكؿيقكؿ...-ْٓ

صححوالترمذمكيؼأنعَّـكصاحبالقرفقدالتقـالقرف.................-ٓٓ
األلباني

ِّٔ

الحقكؽإلىأىميا................................-ٔٓ أللبانيقاؿاالترمذملتؤدُّفَّ
حديثصحيح

ِٓٗ

صححوابفحبافلماحضرتأبكبكرالكفاة.............................-ٕٓ
األلباني

ِِٓ

قاؿاأللبانيالحاكـلماخمؽاهللآدـعمىظيره............................. -ٖٓ
 حديثصحيح

ُّْ

ُٗ،ُْصحيحمسمـ.....الميـأنتاألكؿفميسقبمؾشيء..................-ٗٓ

ُٖٔصحيحالبخارملكالأفأشؽعمىأمتي.................................-َٔ
ٔٗصحيحالبخارممابعثاهللمفنبيكالاستخمؼمفخميفة..............-ُٔ

البخارممابيفالنفختيفأربعكف.................................-ِٔ
كمسمـ

ِّٕصحيح

البخارممامفمكلكدإاليكلدعمىالفطرة.......................-ّٔ
كمسمـ

ْْصحيح
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َّصحيحالبخارممامفمكلكديكلدإالكالشيطافيمسو...................-ْٔ

ُُٖصحيحالبخارممثؿالجميسالصالحكالجميسالسكء....................-ٓٔ
ُْْصحيحمسمـمناميامايرلالرجؿ.....................المرأةترلفي-ٔٔ
قاؿشعيبأحمدمماتضحككف؟........................................-ٕٔ

صحيحلغيره
ِْٗ

ِِٔصحيحالبخارممفأحبلقاءاهللأحباهلللقاءه........................-ٖٔ

الترمذمفيبدنو................مفأصبحآمنانفيسربومعافى-ٗٔ
كابفماجة

قاؿاأللباني
حديثحسف

ُْٗ،
َِٗ

صححوالترمذممفاليشكرالناساليشكراهلل........................-َٕ
األلباني

ب

البخارمناركـجزءمفسبعيفجزءان.............................-ُٕ
كأحمد

ِِٕصحيح

ّٖصحيحمسمــمااستطعتـمفقكةأالإفالقكةالرمي........كأعدكالي-ِٕ

ُٕٓصحيحالبخارمككؿاهللممكانبالرحـ....................................-ّٕ
قاؿاأللبانيالترمذميارسكؿاهللمـخمؽالخمؽ؟...........................-ْٕ

حديثصحيح
ِِٔ

ِّٗصحيحالبخارمأشدمفأفينظربعضيـإلىبعض....ياعائشةاألمر-ٕٓ

القيامة؟.........-ٕٔ ِّْصحيحالبخارميانبياهلليحشرالكافرعمىكجيويـك

القيامةعمىأرضبيضاء.............-ٕٕ َِْصحيحالبخارميحشرالناسيـك

ِٖٔصحيحالبخارم..........يدخؿأىؿالجنَّةالجنَّة.......................-ٖٕ

ُّٓصحيحمسمـيقكؿاهللتبارؾكتعالىألىكفأىؿالنارعذابان...........-ٕٗ
القيامةعمىالمؤمنيف...............................-َٖ صححوالحاكـيـك

األلباني
ِْْ
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 المترجـ ليـ األعبلـان: فيرس لثثا
 

 الصفحة العمـ ـ

 ِٗ .............................رفيع بف ميراف الرياحي البصرم .لية: أبك العا -ُ

ٍثعني اإلماـ السييمي:  -ِ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الخطي  بف أحمد الخى
 السييمي ..................................................................

ٔٗ 

بف إدريس بف عبد الرحمف  شيا  الديف أبك العباس أحمدالقرافي:  -ّ
 ................................................................الصنياجي 

ُٖ 





-ِّٔ- 
 

 رابعان: المصادر كالمراجع
*القرآفالكريـ.

األكلى -ُ الطبعة األردنية، الجامعة عباس، حسف فضؿ أ.د. القرآف، عمكـ في البرىاف إتقاف
 ـ،دارالفرقاف.ُٕٗٗ

عمك -ِ المغنيعفإحياء كبذيمو الغزالي، بفمحمد محمد أبيحامد تصنيؼاإلماـ: الديف، ـ
العبلمةزيفالديفأبي فياألحياءمفاألخبار، فيتخريجما حمؿاألسفارفياألسفار،
الفضؿالعراقي،اعتنىبوكضبطوكراجعوككضدفيارسوالقاضيالشيخمحمدالداليبمطة،

 ةأبناءشريؼاألنصارملمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت.ـ،شركََِِ-ىػُِّْالطبعة

إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،العبلمة"أبكالسعكد"أحمدبفمحيالديفمحمد -ّ
 ابفمصطفىالعمادم،ببلطبعة،دارالفكرلمطباعةكالنشر،بيركت.

 رالفكرالمبناني،بيركت.ـ،داَُٗٗأرقاـفيجسـاإلنساف،محمدالميحب،الطبعة -ْ

ٓ-  السادسة، الطبعة حكل، سعيد الشيخ التفسير، السبلـََِّ-ىػُِْْاألساسفي دار ـ،
 لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة،القاىرة.

ـ،دارالسبلـُٖٗٗ-ىػَُْٗاألساسفيالسنةكفقييا،الشيخسعيدحكل،الطبعةاألكلى، -ٔ
 .لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة

أسبابالنزكؿ،تأليؼ:أبيالحسفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،طبعةجديدةكمنقحةكمشككلة -ٕ
 اآلياتكمرقمة،إشراؼ:مكتبالبحكثكالدراساتفيدارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.

إعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،البفقيـالجكزية،تحقيؽكتعميؽ:عصاـالديفالصبابطي، -ٖ
 ـ،دارالحديثطبدكنشركتكزيد.ِٕٗٗ-ىػُُْٕالثالثة،الطبعة

أعبلـمالقة،تأليؼ:أبيعبداهللبفعسكر،كأبيبكربفخميس،تقديـكتعميؽ:د.عبداهلل -ٗ
ـ،دارالغرباإلسبلمي،داراألمافلمنشرُٗٗٗ-ىػَُِْالمرابطالنزغي،الطبعةاألكلى،

 كالتكزيد.

 ،الطبعةالثامنة،دارالعمـلممبلييف،بيركت،لبناف.األعبلـ،خيرالديفالزركمي -َُ

قيـ -ُُ أيكب"ابف بف بكر أبي بف اهلل أبيعبد اإلماـ الشيطاف، مصائد مف الميفاف إغاثة
 األكلى، الطبعة البمتاجي، كأحمد األنكر، محمد عميو: كعمؽ راجعو -ىػَُّْالجكزية"،

 يد،ميدافالمشيد.ـ،دارالتراثالعربيلمطباعةكالنشركالتكزُّٖٗ

مىيّْؿ،الطبعةاألكلى، -ُِ ـ،دارطيبةََِٓ-ىػُِْٔأفبلتتفكركف،عبدالعزيزبفناصرالجي
 لمنشركالتكزيد،الرياض.



-ِّٕ- 
 

أقاكيؿالثقاتفيتأكيؿاألسماءكالصفاتكاآلياتالمحكماتكالمشتبيات،اإلماـزيفالديف -ُّ
كخ حققو، الحنبمي، المقدسي الكرمٌي يكسؼ بف شعيبمرعى عميو كعمؽ أحاديثو، رج

 ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.ُٖٓٗ-ىػَُْٔاألرنؤكط،الطبعةاألكلى،

اإلنسافىذاالكائفالعجيب،أطكارخمقوكتصكيرهفيالطبكالقرآف،د.تاجالديفمحمكد -ُْ
 ـ،دارعماف،عماف،األردف.ُّٗٗ-ىػُُّْالجاعكني،الطبعةاألكلى،

ال -ُٓ كأسرار التنزيؿ أبيسعيدأنكار الديف القاضيناصر البيضاكم"، "تفسير المسمى تأكيؿ
 األكلى، الطبعة الشيرازمالبيضاكم، بفمحمد اهللبفعمر دارََِّ-ىػُِْْعبد ـ،

 الكتبالعممية،بيركت،لبناف.
أكجزالتفاسيرمفتفسيرابفكثير،لئلماـالحافظعمادالديفأبيالفداءإسماعيؿبفكثير -ُٔ

العاـ،القرشي اإلفتاء الدرسفيإدارة الرحمفالعؾ، عبد الشيخخالد اختصار الدمشقي،
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ،ُدمشؽ،ط

ـ،ُٔٗٗ-ىػُُْٕاآلياتالعجابفيرحمةاإلنجاب،د.حامدأحمدحامد،الطبعةاألكلى، -ُٕ
 دارالقمـ،دمشؽ.

عظبالمسجدالنبكمالشريؼ،أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،أبكبكرجابرالجزائرم،الكا -ُٖ
 الفكرُٔٗٗ-ىػُُْٔالطبعة دار المنكرة، المدينة كالحكـ، العمـك مكتبة الناشركف: ـ،

 لمطباعةكالنشر،بيركت،لبناف.
البحرالٌزخارالمعركؼبمسندالبزار،تأليؼ:الحافظاإلماـأبيبكرأحمدبفعمركبفعبد -ُٗ

محفك د. تحقيؽ: البزار، العتكي الخالؽ الطبعة كآخركف، اهلل زيف الرحمف -ىػُِْْظ
 ـ،مكتبةالعمكـكالحكـ،المممكةالعربيةالسعكدية،المدينةالمنكرة.ََِّ

البعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،أ.د.محمدعبدالسبلـأبكالنبيؿ،أستاذبجامعة -َِ
 بةالفبلحلمنشركالتكزيد.ـ،مكتََِّ-ىػُِْْاإلماراتبالككيتسابقان،الطبعةاألكلى،

دار -ُِ السادسة، الطبعة الغكؿ، شحادة بف محمد القرآف، تجكيد لتحقيؽ الرحمف عباد بيغية
 ابفالقيـ.

البيافلتفسيرآمالقرآف،شيخاإلسبلـاإلماـتقيالديفأبيالعباسأحمدبفعبدالحميـابف -ِِ
ةكتحقيؽكتخريج:د.أبكسعيدعمرعبدالسبلـالحرانيالدمشقي"ابفتيمية"،جمدكدراس

كم،مكتبةدارالصحاكملمنشركالتكزيد.ا  بفغرامةالعمرّْ

الحياتية -ِّ العمـك قسـ الحاج، أ.د.حميدأحمد اإلنساف، الطبعة-بيكلكجيا الجامعةاألردنية،
 ىػ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيد.ُُُّ-ـََُِاألكلى،

ِْ-  عثماف محمد لئلماـ التفاسير، لمطباعةتاج الفكر دار الثانية، الطبعة المرغني، اهلل عبد
 كالنشركالتكزيد.
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تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،محمدمرتضىالزبيدم،الطبعةاألكلىبالمطبعةالخيرية، -ِٓ
 سنة المحمية، مصر بجمالية بيركت،َُّٔالمنشأة الحياة، مكتبة منشكراتدار مف ىػ،

 لبناف.

ماف،د.سعدعبداهللعاشكر،األستاذالمشارؾبكميةأصكؿالديف،التبيافشرحأركافاإلي -ِٔ
 ـ،مكتبةكمطبعةدارالمنارة.ََِٖ-ىػُِْٗ،ِالجامعةاإلسبلميةبغزة،ط

دارسحنكفلمنشر -ِٕ ببلطبعة، الطاىرابفعاشكر، تأليؼالشيخمحمد التحريركالتنكير،
 كالتكزيد،تكنس.

آلخرة،لئلماـالقرطبي،تحقيؽ:أحمدعبدالرازؽالبكرم،التذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكرا -ِٖ
  األكلى، الطبعة محمد، عادؿ كالنشرََِٔ-ىػُِْٕمحمد لمطباعة السبلـ دار ـ،

 كالتكزيدكالترجمة.

ِٗ-  األكلى، الطبعة زَّاؽ، الرَّ عبد كديد كريماف د. األعضاء، ككظائؼ -ـََِٗالتشريح
 ،عماف.ىػ،دارالمستقبؿلمنشركالتكزيدَُّْ

تفسيرابفأبيزمنيفكىك"مختصرتفسيريحيبفسبلـ"،تأليؼأبيعبداهللمحمدبف -َّ
مزيد أحمد إسماعيؿ، حسف محمد حسف محمد تحقيؽ: المرم، زمنيف أبي بف اهلل عبد

 األكلى، الطبعة السنةََِّ-ىػُِْْالمزيدم، كتب لنشر بيضكف عمي منشكرات ـ،
 ة،بيركت،لبناف.كالجماعة،دارالكتبالعممي

تفسيرابفكىب"الكاضحفيتفسيرالقرآفالكريـ"،أبيمحمدعبداهللبفمحمدبفكىب -ُّ
 األكلى، الطبعة مزيد، أحمد تحقيؽ: عميََِّ-ىػُُِْالدَّيتكرم، محمد منشكرات ـ،

 بيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.
تح -ِّ جبر، بف مجاىد اإلماـ مجاىد، اإلماـ النيؿ،تفسير أبك السبلـ عبد محمد أ.د. قيؽ:

 ـ،مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيد.ََِّ-ىػُِْْالطبعةاألكلى،

كتحقيؽ -ّّ دراسة األندلسي، حياف بأبي الشيير يكسؼ بف لمحمد المحيط، البحر تفسير
كتعميؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،الشيخعميمحمدمعكض،شارؾفيتحقيقو:د.

 عبد الجمؿ،زكريا النجكلي أحمد د. األزىر، بجامعة العربية المغة أستاذ النكتي، المجيد
أستاذالتفسيركعمكـالقرآفبجامعةاألزىر،قرظو:أ.د.عبدالحيالفرماكم،أستاذالتفسير

 األكلى، الطبعة األزىر، جامعة الديف، أصكؿ بكمية القرآف ـ،ََُِ-ىػُِِْكعمكـ
 كتبالسنةكالجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.منشكراتعميبيضكفلنشر

تفسيرالبيضاكمالمسمى"أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ"،المحقؽ:القاضيناصرالديفأبي -ّْ
ـ،ََِّ-ىػُِْْسعيدعبداهللبفعمربفمحمدالشيرازمالبيضاكم،الطبعةاألكلى،

 بيركت،لبناف.منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،
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الديف -ّٓ جبلؿ الحبر المحمي، أحمد بف محمد الديف جبلؿ العبلمة الجبلليف، تفسير
 عبدالرحمفبفأبيبكرالسيكطي،ببلطبعة،المكتبةالشعبية،بيركت.

كتكقيؽ -ّٔ جمد الكبير، السُّدم الرحمف عبد بف إسماعيؿ محمد أبك اإلماـ السُّدم، تفسير
محمد د. كدراسة: األكلى، الطبعة يكسؼ، لمطباعةُّٗٗ-ىػُُْْعطا الكفاء دار ـ،

 كالنشركالتكزيد،المنصكرة.
بفإبراىيـ -ّٕ بفأحمد تفسيرالسمرقندمالمسمى"بحرالعمكـ"،ألبيالميثنصربفمحمد

السمرقندم،تحقيؽكتعميؽ:الشيخعميمحمدمعكض،الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،د.
الم عبد زكريا األكلى، الطبعة األزىر، جامعة العربية، المغة كمية النكتي، -ىػُُّْجيد

 ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.ُّٗٗ
تفسيرالشعراكم،الشيخمحمدمتكليالشعراكم،راجدأصموكخرجأحاديثو،أ.د.أحمدعمر -ّٖ

،قطاعالثقافة.  ىاشـنائبرئيسجامعةاألزىر،ببلطبعة،أخباراليـك
كقؼعمىطبعوت -ّٗ القاسمي، الديف جماؿ محمد العبلمة التأكيؿ"، "محاسف القاسمي فسير

فؤادعبد الكتابكالسنة:محمد كتصحيحو،كرقموكخرجآياتوكأحاديثو،كعمؽعميوخادـ
 الباقي،الطبعةالثانية،دارالفكر،بيركت.

كثيرالقرشيالدمشقي،قدـلو:تفسيرالقرآفالعظيـ،لئلماـالحافظأبيالفداء،إسماعيؿبف -َْ
د.يكسؼعبدالرحمفالمرعشمي،أستاذالتفسيربالمعيدالعاليلمدراساتاإلسبلمية،الطبعة

 ـ،دارالمعرفةلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالثانية،

الطبعةالثانية،دارتفسيرالقرآفالكريـالمسمى"السراجالمنير"،لئلماـالخطيبالشربيني، -ُْ
 المعرفةلمطباعةكالنشر.

تفسيرالقرآفالكريـ،اإلماـالشيخالخطيبالشربيني،الطبعةالثانية،دارالمعرفةلمطباعة -ِْ
 كالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

دارغريبلمطباعةكالنشركالتكزيد، -ّْ ببلطبعة، د.عبداهللشحاتو، تفسيرالقرآفالكريـ،
 القاىرة.

فسيرالقرآفالكريـ،رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿمختصرتفسيرالقاسمي،الشيخصبلحت -ْْ
 الديفأرقدداف،ببلطبعة،دارالنفائس.

تأليؼأبي -ْٓ بالقرآف، القرآف تفسير مف جامد مختصر تفسير الرحمف، بكبلـ القرآف تفسير
،خرجأحاديثوالشيخعب دالقادراألرنؤكط،تقدـكمراجعةالكفاءثناءاهللاليندماألمرتىسرمّْ

 األكلى، الطبعة المباركفكرم، الرحمف صفٌي لمنشرََِِ-ىػُِّْالشيخ السبلـ دار ـ،
 كالتكزيدبالرياض.

 التفسيرالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـالخطيب،ببلطبعة،دارالفكرالعربي. -ْٔ



-َّّ- 
 

الرازمفخرالديف -ْٕ محمد اإلماـ الديفبفعمر،التفسيرالكبيركمفاتيحالغيب، بفضياء
 ـ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.ُُٖٗ-ىػَُُْالطبعةاألكلى،

العربية -ْٖ كالمغة اإلسبلمية الشريعة أستاذ المراغي، مصطفى أحمد تأليؼ المراغي، تفسير
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗبكميةدارالعمكـسابقان،الطبعةالثالثة،

كالمنيج،أ.د.كىبةالزحيمي،رئيسقسـالفقواإلسبلميالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعة -ْٗ
ـ،دارالفكرالمعاصر،بيركت،لبناف،ُٖٗٗ-ىػُُْٖكمذاىبوفيجامعةدمشؽ،الطبعة

 دارالفكر،دمشؽ،سكرية.
نككمالجاكم، -َٓ محمد لكشؼمعنىقرآفمجيد، لبيد"، "قراح التنزيؿ لمعالـ المنير التفسير

 ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.ىػُِْٖ-ىػُِْٕالطبعة
ُٓ-  الرابعة، الطبعة عائضالقرني، د. الميسر، العبيكاف،ََُِ-ىػُُّْالتفسير مكتبة ـ،

 مكتبةالممؾفيدالكطنية،الرياض.
تفسيرالنسفي"مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ"،اإلماـعبداهللبفأحمدبفمحمكدالنسفي، -ِٓ

الشيخقاسـالشماعيالرفاعي،راجعوكضبطوكأشرؼعميو:الشيخإبراىيـرمضاف،قدـلو:
 ـ،دارالقمـ،بيركت.ُٖٗٗ-ىػَُْٖالطبعةاألكلى،

الطبعة -ّٓ الديف، أصكؿ كمية األزىر، جامعة حجازم، محمكد محمد د. الكاضح، التفسير
 ىرة.ـ،الناشر:دارالتفسيرلمطبدكالنشر،القإُٗٗ-ىػُّٗٗالسابعة،

اإلسبلمية -ْٓ الدراسات كمية عميد الطنطاكم، سيد محمد د. الكريـ، لمقرآف الكسيط التفسير
 الثانية، الطبعة األزىر، جامعة ُّٖٗ-ىػَُّْكالعربية، مطبعةُٕٖٗ-ىػَُْٕـ، ـ،
 السعادة،ميدافأحمدساىر،شارعالحبراكم.

سميماف -ٓٓ بف مقاتؿ الحسف أبي اإلماـ سميماف، بف مقاتؿ بالكالءتفسير األزدم بشير بف
 األكلى الطبعة مزيد، أحمد تحقيؽ: عميََِِ-ىػُِْْالبمخي، محمد منشكرات ـ،

 بيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.
د.جميؿغازم، -ٔٓ لو: تفسيرمفنسماتالقرآفكمماتكبياف،غسافحمدكف،راجعوكقدـ

الط الغاكجي، سميماف د. عمكاف، اهلل عبد د. الثانية السبلـُٖٔٗ-ىػَُْٕبعة دار ـ،
 لمطباعةكالنشركالترجمة.

ىاركف، -ٕٓ السبلـ عبد أ. تحقيؽ: األزىرم، أحمد بف محمد منصكر ألبي المغة، تيذيب
ـ،الدارالمصريةلمتأليؼكالترجمة،ُْٔٗ-ىػُّْٖمراجعة:أ.محمدعميالنجار،الطبعة

 مطابدسجؿالعرب.
التع -ٖٓ ميمات رضكافالتكقيؼعمى محمد د. تحقيؽ: المناكم، الرؤكؼ عبد محمد اريؼ،

 ـ،دارالفكرالمعاصر،بيركت،لبناف.ََِِ-ىػُِّْالداية،طبعة
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تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،الشيخعبدالرحمفناصرالسعدم،طبدعمى -ٗٓ
ـ،مؤسسةُٔٗٗ-ىػُُْٔنفقةمحمدبفصالحبفعبدالعزيزالراجحي،الطبعةاألكلى،

 الرسالة،بيركت.
شراؼ -َٔ كا  تحقيؽ الطبرم، بفجرير محمد ألبيجعفر آمالقرآف، تأكيؿ البيافعف جامد

،جامعةالقاىرةكعضكمجمدالمغة كتقديـ:أ.محمكدمحمدشاكر،األستاذبكميةدارالعمـك
مطباعةكالنشرـ،دارالسبلـلََِٕ-ىػُِْٖالعربية،كأحمدمحمدشاكر،الطبعةالثانية،

 كالتكزيدكالترجمة.
راجعوكضبطو -ُٔ األنصارمالقرطبي، بفأحمد اهللمحمد ألبيعبد القرآف، الجامدألحكاـ

كعمؽعميو:د.محمدإبراىيـالحفناكم،أستاذأصكؿالفقوبكميةالشريعةكالقانكفبالقاىرة،
الشريعةكالقانكفبطنطا،كخرجأحاديثو:د.محمكدحامدعثماف،مدرسأصكؿالفقوبكمية

 ـ،دارالحديث،القاىرة.ََِِ-ىػُِّْطبعة

أحمدمحمدمحمددرباس، -ِٔ اإلنسافدراساتخاصةفيالتشريحككظائؼاألعضاء، جسـ
األحياء بكالكريكسعمـ الجعاعرة، محمد أ. العممي اليرمكؾ،-اإلشراؼكالتدقيؽ جامعة

طبية مختبرات اإل-دبمـك العربية، ليمة،الكمية أبك محمد عمي أ. المغكم كالتدقيؽ شراؼ
عربية لغة -بكالكريكس األكلى، الطبعة األبرار، البدايةُِْٖ-ـََِٕجامعة دار ىػ،

 ناشركفكمكزعكف،عمافشارعالممؾحسيف.

الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،اإلماـالعبلمةالشيخسيدمعبدالرحمفالثعالبي،حققو -ّٔ
ك أحاديثو األكلىكخرج الطبعة الحسني، اإلدريسي الغمارم محمد أبك أصكلو: كثؽ

 ـ،دارالكتبالعممية.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ
الجكاىرفيتفسيرالقرآفالكريـ،تأليؼالشيخطنطاكمجكىرم،المدرسبالجامعةالمصرية -ْٔ

 الثانية، الطبعة سابقان، العمـك اإلسبلميةُْٕٗ-ىػُّْٗكمدرسدار المكتبة الناشر: ـ،
 صاحبياالحاجرياضالشيخ.ل

القيـ -ٓٔ بكر)ابف أبي بف اهللمحمد عبد أبي شمسالديف األفراح، إلىببلد حادماألركاح
الجكزية(،حققوكخرجأحاديثو،خالدبفمحمدبفعثماف،راجعوكقدـلوكعمؽعميو،طو

 الحديثة.ـ،مكتبةالصفا،دارالبيافََِٔ-ىػُِْٔعبدالرؤكؼسعد،الطبعةاألكلى،

حاشيةالشيابالمسماة"عنايةالقاضيككفايةالراضيعمىتفسيرالبيضاكم"،القاضيعبد -ٔٔ
اهللبفعمربفمحمدبفعميأبكالخيرالقاضي،ببلطبعة،دارإحياءالتراثالعربي،

 مؤسسةالتاريخالعربي،بيركت،لبناف.

ٕٔ-  الحنفي، محمد بف إسماعيؿ الديف عصاـ القكنكم، البيضاكم،حاشية اإلماـ تفسير عمى
ناصرالديفعبداهللبفعمربفمحمدالشيرازيفكمعوحاشيةابفالتمجيد،مصمحالديف
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مصطفىبفإبراىيـالركميالحنفي،ضبطوكصححوكخرجآياتو:عبداهللمحمكدمحمد
الطبعةاألكلى، ـ،منشكراتمحمدعميبيضكفلنشركتبالسنةََُِ-ىػُِِْعمر،

 لجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.كا
الحجةفيبيافالمحجةكشرحعقيدةأىؿالسنة،إمبلء:اإلماـالحافظأبيالقاسـإسماعيؿ -ٖٔ

بفربيدبفىادمعمير بفالفضؿالتيمياألصبياني،تحقيؽكدراسة:محمد ابفمحمد
 التكزيد،الرياض.ـ،دارالرايةلمنشركَُٗٗ-ىػُُُْالمدخمي،الطبعةاألكلى،

ٔٗ-  الثانية، الطبعة بيدس، خميؿ إميؿ البشرم، الجسـ عجائب كعجائبيا، -ىػَُْٓالحياة
 ـ،منشكراتداراآلفاؽالحديثة،بيركت.ُٖٓٗ

ـ،ُْٖٗ-ىػَُْْخمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،د.محمدعميالبار،الطبعةالخامسة، -َٕ
 الدارالسعكديةلمنشركالتكزيد.

المنث -ُٕ المعرفةالٌدر دار ببلطبعة، السيكطي، الديف جبلؿ اإلماـ بالمأثكر، فيالتفسير كر
 لمطباعةكالنشر،بيركت،لبناف.

المشارؾ -ِٕ األستاذ اهللعاشكر، عبد سعد د. كالصفاتاإلليية، األسماء دراساتفيتكحيد
ط بغزة، اإلسبلمية الجامعة الديف، أصكؿ ّبكمية زايدََِٖ-ىػُِْٗ، جابر د. ـ،

 السميرم،أستاذالعقيدةبكميةأصكؿالديف،الجامعةاإلسبلميةبغزة.

الداللةالعقميةفيالقرآفالكريـكمكانتيافيتقريرمسائؿالعقيدةاإلسبلمية،د.عبدالكريـ -ّٕ
 ـ،دارالنفائسلمنشركالتكزيد،األردف.َََِ-ىػَُِْ،ُنكفافعبيدات،ط

آف،د.كريـحسنيف،أستاذمساعدالتكليدكأمراضالنساء،دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقر -ْٕ
الطب -كمية أكتكبر الثالثة الطبعة شمس، عيف لمطباعةََِْجامعة مصر نيضة ـ،

 كالنشركالتكزيد.

تحقيؽ -ٕٓ ساميمحمكد، سميماف الشيخ تأليؼ: الحيسنى، اهلل تجمياتأسماء الرحيؽاألىنى
األ الطبعة عمرحافظسعيدة، كمراجعة: دارالصابكنيلمطباعةََِْ-ىػُِْٓكلى، ـ،

 كالنشركالتكزيد،القاىرة.

ركحالبياففيتفسيرالقرآف،الشيخإسماعيؿحقيبفمصطفىالحنفيالخمكتيالبركسكم، -ٕٔ
-ىػُِْْضبطوكصححوكخرجأحاديثو:عبدالمطيؼحسفعبدالرحمف،الطبعةاألكلى،

ََِّ لنشر بيضكف عمي منشكراتمحمد الكتبالعممية،ـ، دار كالجماعة، كتبالسنة
 بيركت،لبناف.

الديف -ٕٕ شياب الفضؿ أبي لمعبلمة المثاني، كالسبد العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح
 الطبعة البغدادم، األلكسي محمكد كالنشرُٕٖٗ-ىػَُْٖالسيد لمطباعة الفكر دار ـ،

 كالتكزيد.
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الفرججماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمدزادالمسيرفيعمـالتفسير،اإلماـأبي -ٖٕ
الجكزمالقرشيالبغدادم،حققوككتبىكامشو:محمدبفعبدالرحمفعبداهلل،دكتكراهفي
عمكـالقرآف،أستاذبكميةالدراساتاإلسبلميةباألزىر،كخرجأحاديثو:أبكىاجر،السعيدبف

ـ،دارالفكرلمطباعةكالنشرُٕٖٗلثانيكانكفا-ىػَُْٕبسيكنيزغمكؿ،الطبعةاألكلى،
 كالتكزيد.

زيبدةالتفاسير،الشيخمحمدمتكليالشعراكم،أعدهكعمؽعميوكقدـلو:عبدالرحيـمحمد -ٕٗ
 متكليالشعراكم،ببلطبعة،المكتبةالتكفيقية.

َٖ-  الطبعة زىرة، أبك محمد اإلماـ التفاسير، ُْٕٗ-ىػُٖٖٗزىرة دارُّْٗ-ُُّٔـ، ىػ،
 العربي.الفكر

ـُٓٗٗ-ىػُُْٓأللباني،طبعةاسمسمةاألحاديثالصحيحة،الشيخمحمدناصرالديف -ُٖ
 مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيد،الرياض.

سنفابفماجة،الحافظأبيعبداهللمحمدبفيزيدالقزكيني،صححوكرقموكأخرجأحاديثو -ِٖ
 اءالكتبالعربية.كعمؽعميومحمدفؤادعبدالباقي،ببلطبعة،دارإحي

سنفالترمذم،اإلماـالحافظمحمدبفعيسىبفسىٍكرىةىالترمذم،حكـعمىأحاديثوكآثاره -ّٖ
كعمؽعميوالعبلمةالمحدث:محمدناصرالديفاأللباني،اعتنىبوأبكعبيدةمشيكربف

 الثانية، الطبعة سمماف، آؿ كالتكزيد،ََِٖ-ىػُِْٗحسف لمنشر المعارؼ مكتبة ـ،
 الرياض.

العبلمة -ْٖ كعمؽعميو: أحاديثو عمى حكـ األشعثالسجستاني، بف سميماف أبيداكد سننف
الثانية، الطبعة السمماف، حسف بف ميشكر عبيدة أبك بو: اعتنى األلباني، الديف ناصر

الرحمفََِٕ-ىػُِْٕ عبد الديف سعد لصاحبيا كالتكزيد، لمنشر المعارؼ مكتبة ـ،
 الراشد،الرياض.

اتالذىبفيأخبارمفذىب،المؤرخ:أبيالفبلحعبدالحيبفالعمادالحنبمي،ببلشذر -ٖٓ
 طبعة،مكتبةالقدسلمطبدكالنشر.

شرحأسماءاهللالحسنىلمرازم،المسمى)لكامدالبيناتشرحأسماءاهللتعالىكالصفات(، -ٖٔ
عم كعمؽ لو كقد راجعو الخطيب، عمر بف محمد الديف فخر األعظـ طولئلماـ يو

الطبعة الناشرمكتبةالكمياتاألزىرية،الصنادقية،َُٖٗ-ىػََُْعبدالرؤكؼسعد، ـ،
 األزىر،القاىرة.

العز -ٕٖ أبي بف محمد بف عمي بف عمي القاضي، اإلماـ تأليؼ: الطحاكية، العقيدة شرح
ا المحسف عبد بف اهلل عبد د. لو كقد أحاديثو كخرج عميو كعمؽ حققو لتركي،الدمشقي،

 ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.ُٔٗٗ-ىػُُْٕشعيباألرنؤكط،الطبعةالتاسعة،
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شرحجكىرةالتكحيدفيعقيدةأىؿالسنةكالجماعة،تأليؼ:عبدالكريـتتاف،إجازةفيالمغة -ٖٖ
العربيةفيجامعةدمشؽ،محمدأديبالكيبلني،دبمكـفيالتربيةاإلسبلمية،راجعوكقدـلو

-ىػُُْٓلكريـالرفاعي،الشيخكىبيسميمافغاكجياأللباني،الطبعةاألكلى،الشيخعبدا
 ـ،دارالناشرلمطباعةكالنشركالتكزيد،دمشؽ.ُْٗٗ

أحمد -ٖٗ تحقيؽ: الجكىرم، حماد بف إسماعيؿ تأليؼ العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح
 األكلى، الطبعة عطا، الغفكر الطُٔٓٗ-ىػُّٕٔعبد القاىرة، ـ، الثانية، -ىػُّٗٗبعة

 ـ،بيركت،دارالعمـلممبلييف،بيركت.ُٕٗٗ
بفبردزبو، -َٗ صحيحالبخارملئلماـشيخالحفاظمحمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرة

طو فيارسو ككضد كرقمو كضبطو مقدماتو ككتب نصكصو ككثؽ أصكلو حقؽ
 الناشر:مكتباإليمافبالمنصكرة.ـ،ََِّ-ىػُِّْعبدالرؤكؼسعد،الطبعةاألكلى،

الديف -ُٗ ناصر محمد تأليؼ: كالمنقحة، كالمزيدة المجددة الطبعة الصغير، الجامد صحيح
 الثالثة، الطبعة الشاكيش، زىير طبعو عمى أشرؼ المكتبُٖٖٗ-ىػَُْٖاأللباني، ـ،

 اإلسبلمي.

م -ِٗ الرحمف عبد أبي العبلمة تأليؼ النزكؿ، أسباب مف المسند ىادمالصحيح بف قبؿ
،مكتبةدارالقدس.ُْٗٗ-ىػُُْٓالكادعي،الطبعةالثانية،  ـ،دارابفحـز

شمسالديف -ّٗ الجكزية( القيـ )البف الجناف، نعيـ مف ركحكريحاف حادماألركاح، صحيح
الطبعة الدخاخني، أحمد الحميد عبد تخريجكاختصار: أبيبكر، بف اهللمحمد أبيعبد

 ـ،دارالمرابطيفلمنشركالتكزيد.ُّٗٗ-ىػُُّْالثالثة،

صحيحمسمـبشرحالنككم،اإلماـأبكالحسيفمسمـبفالحجاجبفمسمـالقشيرم،الطبعة -ْٗ
 ـ،دارالريافلمتراث،القاىرة.ُٕٖٗ-ىػَُْٕاألكلى،

كتبو -ٓٗ رقـ بفالحجاجالقشيرمالنيسابكرم، الحافظأبيالحسيفمسمـ لئلماـ صحيحمسمـ
لممعجـالمفيرسكتحفةاألشراؼككضدفيارسومحمدبفنزارتميـ،ىيثـبفكأبكابوكفقان

 األكلى، الطبعة تميـ، لمطباعةُٗٗٗ-ىػُُْٗنزار األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة ـ،
 كالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

الطبعة -ٔٗ األلباني، الديف ناصر محمد تأليؼ: حباف، ابف زكائد إلى الظمآف مكارد صحيح
 ـ،دارالصُّميعي،الرياض.ََِِاألكلى،

السابؽ، -ٕٗ مفتيالديارالمصرية مخمكؼ، الشيخحسنيفمحمد البيافلمعانيالقرآف، صفكة
 األكلى، الطبعة العمماء، كبار جماعة العربيةُٕٓٗ-ىػُّٕٕكعضك اإلمارات دار ـ،

 ة.المتحدة،مؤسسةزايدبفسمطافآؿنييافلؤلعماؿالخيريةكاإلنساني
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التفاسير،الشيخمحمدعميالصابكني،األستاذبكميةالشريعةكالدراساتاإلسبلمية، -ٖٗ صفكة
 الثانية، الطبعة العزيز، عبد الممؾ جامعة المكرمة، القرآفُُٖٗ-ىػَُُْمكة دار ـ،

 الكريـ،بيركت.

ٗٗ-  الطبعة جمبي، خالص د. اإليماف، محراب الرسالة،ُُٖٗ-ىػَُُْالطب مؤسسة ـ،
شارعسكريا.رسالةأعدتلنيؿلقبدكتكرفيالطبتحتإشراؼالدكتكركاألستاذبيركت،

 محمدفايزالمط.

الكبرل،)البفسعد(محمدبفسعدبفمينيدالياشمي،تحقيؽ:محمدعبدالقادرالطبقات -ََُ
 ـ،دارالكتبالعممية،بيركت.َُٗٗعطى،الطبعةاألكلى،

لمحافظشمسالديفم -َُُ عميطبقاتالمفسريف، تحقيؽ: الداكدم، أحمد بفعميبف حمد
ـ،الناشرُْٗٗ-ىػُُْٓمحمدعمر،بمركزتحقيؽالتراثبدارالكتاب،الطبعةالثانية،

 مكتبةكىبة،القاىرة.

الطبعة -َُِ الميداني، الرحمفحسفحنبكة عبد النفاؽكخبائثالمنافقيففيالتاريخ، ظاىرة
 .ـ،دارالقمـ،دمشؽُّٗٗ-ىػُُْْاألكلى،

ط -َُّ الميداني، حبنكة حسف الرحمف عبد التاريخ، في المنافقيف كخبائث النفاؽ ،ُظاىرة
 ـ،دارالقمـ،دمشؽ.ُّٗٗ-ىػُُْْ

العقائداإلسبلمية،الشيخسيدسابؽ،األستاذفيجامعةاألزىر،ببلطبعة،الناشر:دار -َُْ
 الكتابالعربي،بيركت،لبناف.

أحمد(،أ.د.أبكاليزيد-الشافعي-مالؾ-عة)أبكحنيفةالعقيدةاإلسبلميةعندالفقياءاألرب -َُٓ
السبلـ دار الثانية، الطبعة األزىر، جامعة العمـك دار بكمية األستاذ العجمي، زيد أبك

 لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة.

-ىػُُِْالعقيدةاإلسبلميةكأسسيا،عبدالرحمفحسفحنبكةالميداني،الطبعةالسادسة، -َُٔ
 دارالقمـ،دمشؽ.ـ،ُِٗٗ

-عمـالنسيج،الجزءالنظرم،د.مكفؽشريؼجنيد،أستاذمساعد،كميةالطبالبيطرم -َُٕ
 ـ،منشكراتجامعةعمرالمختارالبيضاء.ُٔٗٗجامعةعمرالمختار،الطبعةاألكلى،

الحياتية -َُٖ العمكـ قسـ اهلل، العبد شتيكم أ.د. كظائؼاألعضاء، األردنية،-عمـ الجامعة
 ىػ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيدكالطباعة.ُّّْ-ـََِِةاألكلى،الطبع

العسقبلني، -َُٗ حجر بف عمي بف أحمد الحافظ اإلماـ البخارم، بشرحصحيح البارم فتح
راجعو:قصيمحبالديفالخطيب،رقـكتبوكأبكابوكأحاديثو:محمدفؤادعبدالباقي،قاـ

الدي محب كتحقيقو: تجاربو كتصحيح بإخراجو األكلى، الطبعة الخطيب، -ىػَُْٕف
 ـ،دارالريافلمتراث.ُٕٖٗ
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الحسيف -َُُ عمي بف حسف بف صديؽ الطيب، أبي العبلمة القرآف، مقاصد في البياف فتح
األنصارم، اهللإبراىيـ عبد العمـ خادـ كراجعو: لو كقدـ عنيبطبعو البخارم، القنكجي

 التراثاإلسبلميبدكلةقطر.ـ،طبدعمىنفقةإدارةإحياءُٖٗٗ-ىػَُُْطبعة

ُُُ-  األكلى، الطبعة تغيمب، أحمد المنعـ عبد القرآف، تفسير في الرحمف -ىػُُْٔفتح
 ـ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيد.ُٓٗٗ

بفعميبف -ُُِ تأليؼمحمد التفسير، مفعمـ كالدراية بيففنيالركاية الجامد فتحالقدير
د.عبدالرحمفعميرة،كضدفيارسوكشارؾفيمحمدالشككاني،حققوكخرجأحاديثو:

 الثانية، الطبعة الكفاء، بدار العممي كالبحث التحقيؽ لجنة أحاديثو -ىػُُْٖتخريج
 ـ،دارالكفاءلمطباعةكالنشركالتكزيد،ج.ـ.ع،المنصكرة.ُٕٗٗ

العجيمي -ُُّ عمر بف سميماف الخفية، لمدقائؽ الجبلليف تفسير بتكضيح اإلليية الفتكحات
 الشافعيالشييربالجمؿ،ببلطبعة،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ُُْ-  التاسعة، الشرعية الطبعة قطب، سيد المعمـ القرآف، دارَُٖٗ-ىػََُْفيظبلؿ ـ،
 الشركؽ.

ضبط -ُُٓ الفيركزآبادم، يعقكب بف محمد الديف مجد العبلمة تصنيؼ: المحيط، القامكس
 البقاعي، محمد يكسؼالشيخ البحكثكتكثيؽ: مكتب إشراؼ: كآدابيا، المغة في أستاذ

 ـ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.ُٓٗٗ-ىػُُْٓكالدراسات،الطبعة
 ـ،مكتبةلبناف،ناشركف.ُٓٗٗقطرالمحيط،المعمـبطرسالبستاني،الطبعةالثانية، -ُُٔ

ـ،الرممةُّٖٗ-ىػَُّْكلى،كتاباإليماف،العبلمةشيخاإلسبلـابفتيمية،الطبعةاأل -ُُٕ
 البيضاء،بنايةالكارتسنتر،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُُٖ-  الطبعةاألكلى، الجرجاني، الشريؼعميبفمحمد ـ،ُّٖٗ-ىػَُّْكتابالتعريفات،
 دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ـ،دارالسبلـََُِ-ػىُُِْكتابالتكحيد،عبدالمجيدعزيزالزنداني،الطبعةالرابعة، -ُُٗ
 لمطباعةكالنشركالتكزيد،القاىرة.

كتعميؽ -َُِ تحقيؽ الجكزية، القيـ بف بكر أبي بف محمد الديف شمس اإلماـ الركح، كتاب
مدرس السرجاني، فيمي محمد د. األزىر، بجامعة األستاذ أنيسعيادة، محمد الدكتكر

الن طبعة، ببل األزىر، جامعة كالقانكف الشريعة األزىربكمية بجكار نصير مكتبة اشر
 الشريؼ.

كتابالزىدكالرقائؽ،اإلماـعبداهللبفالمبارؾالحنظميالمركزم،تحقيؽ:حبيبالرحمف -ُُِ
 األعظمي،ببلطبعة،دارالكتبالعممية،بيركت.
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كتابالعيف،ألبيعبدالرحمفالخميؿبفأحمدالفراىيدم،تحقيؽ:د.ميدمالمخزكمي، -ُِِ
إبراىي د. األكلى، الطبعة السامرائي، األعمميُٖٖٗ-ىػَُْٖـ مؤسسة منشكرات ـ،

 لممطبكعات،بيركت،لبناف.
كتابالفركؽ،أنكارالبيركؽفيأنكاًءالفركؽ،العبلمةشيابالديفأبيالعباسأحمدبف -ُِّ

الفقيية الدراسات مركز كتحقيؽ: دراسة )القرَّافي(، نياجي الصّْ الرحمف عبد بف إدريس
-ىػُِْٖقتصادية،أ.د.محمدأحمدسراج،أ.د.عميجمعةمحمد،الطبعةالثانية،كاال

 ـ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة،القاىرة.ََِٕ

كتابخمؽاإلنساف،مدتحقيؽكتابغايةاإلحساففيخمؽاإلنساف،لئلماـالسيكطي، -ُِْ
 كطات.دراسةكتحقيؽ:نيادحسكبيصالح،دارصداـلممخط

الشيخ -ُِٓ اإلماـ الناس، اشتيرمفاألحاديثعمىألسنة كشؼالخفاءكمزيؿاإللباسعما
اليادمالجٌراحيالعجمكنيالشافعي،طبعوكصححوككضد بفعبد إسماعيؿبفمحمد

ـ،منشكراتمحمدعميََُِ-ىػُِِْحكاشيوالشيخمحمدعبدالعزيزالخالدم،طبعة
 اعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.بيضكفلنشركتبالسنةكالجم

الكميات،معجـفيالمصطمحاتكالفركؽالمغكية،ألبيالبقاءأيكببفمكسىالحسيني -ُِٔ
الكفكم،قابموعمىنسخةخطيةكأعدهلمطبدككضدفيارسو:د.عدنافدركيش،كمحمد

 ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.ُّٗٗ-ىػُُّْالمصرم،الطبعةالثانية،

لنقكؿفيأسبابالنزكؿ،جبلؿالديفالسيكطي،تخريجكتحقيؽ:محمدعميسمؾ،لبابا -ُِٕ
 ـ،المكتبةالقيمةلمطباعةكالنشركالتكزيد.ََِٖ-ىػُِْٗالطبعة

اإلفريقي -ُِٖ منظكر "ابف مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ أبي العبلمة العرب، لساف
 لنشر،بيركت،لبناف.ـ،دارصادرلمطباعةكاَََِالمصرم"،الطبعةاألكلى،

لقاءكجاىيمداألستاذالدكتكر/ماجدمحمدياسيف،أستاذعمـكظائؼاألعضاءبكمية -ُِٗ
 الطببالجامعةاإلسبلمية.

لمعةاالعتقاداليادمإلىسبيؿالرشاد،اإلماـمكفؽالديفأبيمحمدعبداهللبفأحمدبف -َُّ
،حققوكخرجأحاديثو:أشرؼبفمحمدبفقدامةالمقدس،شرحمحمدبفصالحالعثيميف

ـ،مكتبةدارطبرية،مكتبةُٓٗٗ-ىػُُْٓعبدالمقصكدبفعبدالرحيـ،الطبعةالثالثة،
 أضكاءالسمؼ.

لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسراراألثريةلشرحالدُّرةالمضٌيةفيعقدالفرقةالمرضية، -ُُّ
ـ،مؤسسةُِٖٗ-ىػَُِْعةالثانية،الشيخمحمدأحمدالسفارينياألثرمالحنبمي،الطب

 الخافقيف،دمشؽ.
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ـ،مكتبةالشركؽَُُِ-ىػُِّْالمؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،كريمافحمزة،الطبعة -ُِّ
 الدكلية.

 ماذابعدالمكت،شاكرعبدالجبار،داركمكتبةاليبلؿ. -ُّّ

فالمكحاألستاذمباحثفيالتفسيرالمكضكعينظريةكتطبيقان،إعداد:د.عبدالسبلـحمدا -ُّْ
المشارؾبقسـالتفسيركعمكـالقرآفبالجامعةاإلسبلميةبغزة،كد.زكرياإبراىيـالزميمي

 الثانية، الطبعة المساعدبكميةأصكؿالديفبالجامعةاإلسبلميةبغزة، -ىػُِْٕاألستاذ
 ـ.ََِٔ

تأليؼالشيخأبكعميالفصؿبفالحسفال -ُّٓ ببلمجمدالبياففيتفسيرالقرآف، طبرسي،
 طبعة،منشكراتدارمكتبةالحياة،بيركت،لبناف.

زىير -ُّٔ كتحقيؽ: دراسة المغكم، زكريا فارس بف أحمد الحسيف ألبي المغة، مجمؿ
 ـ،مؤسسةالرسالة.ُٖٔٗ-ىػَُْٔعبدالمحسفسمطاف،الطبعةالثانية،

الحرَّ -ُّٕ تيمية بف أحمد الديف تقي اإلسبلـ لشيخ الفتاكل، كخرجمجمكعة بيا اعتنى انٌي،
ـ،دارالكفاءلمطباعةََُِ-ىػُُِْأحاديثيا،عامرالجزار،أنكرالبار،الطبعةالثانية،

 كالنشركالتكزيد،ج.ـ.ع،المنصكرة.

محاضراتفيعمـنفسالنمككالصحةالنفسية،أ.أسامةعطيةالمزيني،د.حسفمحمكد -ُّٖ
 الغمباف.

الكتاب -ُّٗ تفسير في الكجيز غالببفالمحرر الحؽبف عبد القاضيأبيمحمد العزيز،
ـ،دارُّٗٗ-ىػُُّْعطيةاألندلسي،تحقيؽ:عبدالسبلـعبدالشافيمحمد،الطبعة

 الكتبالعممية،بيركت،لبناف.
َُْ-  حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك الجميؿ اإلماـ تصنيؼ باآلثار، المحمى

سميم الغفار عبد د. تحقيؽ: األندلسي، األكلى، الطبعة البندارم، ـ،ََِِ-ىػُِْٓاف
 منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

المحيطفيالمغة،تأليؼكافيالكفاة،الصاحبإسماعيؿبفعباد،تحقيؽ:الشيخمحمد -ُُْ
 ـ،عالـالكتاب،بيركت.ُْٗٗ-ىػُُْْحسفآؿياسيف،الطبعةاألكلى،

ماـمحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالرازم،ضبطوكصححو:أحمدمختارالصحاح،لئل -ُِْ
 ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.ُْٗٗ-ىػُُْٓشمسالديف،الطبعةاألكلى،

مختصرتفسيرالخازفالمسمى"لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ"،لئلماـعبلءالديفبف -ُّْ
كىذ اختصره "بالخازف"، المعركؼ البغدادم الطبعةمحمد الدقر، الغني عبد الشيخ بو

 ـ،اليمامةلمطباعةكالنشركالتكزيد،دمشؽ،بيركت.ََِّ-ىػُِْْاألكلى،
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الحاكـ -ُْْ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبي الحافظ لئلماـ الصحيحيف، عمى المستدرؾ
النيسابكرم،دراسةكتحقيؽ:مصطفىعبدالقادرعطا،المشرؼالعاـد.عبداهللبفعبد
المحسفالتركي،شارؾفيالتحقيؽشعيباألرنؤكط،محمدنعيـالعرقسكس،عادؿمرشد،

 األكلى، الطبعة الخراط، كامؿ العرقسكس، رضكاف محمد الزيبؽ، -ىػُُْْإبراىيـ
 ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.ُْٗٗ

مسنداإلماـأحمدبفحنبؿ،أشرؼعمىتحقيقوالشيخشعيباألرنؤكط،تحقيؽكتخريج -ُْٓ
أ الثانية، الطبعة ميرًشد، عادؿ األرنؤكط، شعيب عميو كعمؽ ـ،ُٗٗٗ-ىػَُِْحاديثو

 مؤسسةالرسالة.

مشكاةالمصابيح،تأليؼ:محمدبفعبداهللالخطيبالتبريزم،تحقيؽ:محمدناصرالديف -ُْٔ
 ـ،المكتباإلسبلمي،بيركت.ُٖٓٗ-ىػَُْٓاأللباني،الطبعةالثالثة،

الشرحالكبير،العبلمةأحمدبفمحمدبفعميالمقرمالفيكمي،المصباحالمنيرفيغريب -ُْٕ
 ببلطبعة،دارالقمـ،بيركت،لبناف.

تأليؼعبداهللعمكاف،راجعو:األستاذ -ُْٖ مصحؼالصحابةفيشرحكمماتالقرآفالكريـ،
ـ،ََِٓ-ىػُِْٓمحمدمحمدالعبد،أ.محمدسنبؿ،د.صبحيرشاد،الطبعةاألكلى،

 ةلمتراثبطنطا.دارالصحاب
مدالطبفيالقرآفالكريـ،تقديـ:د.محمدناظـنسيمي،تأليؼ:د.عبدالحميددياب، -ُْٗ

دمشؽ.رسالة-ـ،مؤسسةعمكـالقرآفُِٖٗ-ىػَُِْد.أحمدقرقكز،الطبعةالثانية،
 .M.Dأعدتلنيؿإجازةدكتكرفيالطب

الرحمف -َُٓ الشيخعبد األكلى،معارجالتفكركدقائؽالتدبر، الطبعة الميداني، حسفحبنكة
 ـ،دارالقمـ،دمشؽ.َََِ-ىػُُِْ

الحسيفبفمسعكد -ُُٓ أبيمحمد لئلماـ التنزيؿفيالتفسيركالتأكيؿ"تفسيرالبغكم"، معالـ
 ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.ُّٗٗ-ىػُُْْالفراءالبغكمالشافعي،الطبعة

النحاس -ُِٓ جعفر ألبي القرآف، تحقيؽ:معاني النحاس، إسماعيؿ بف محمد بف أحمد ،
 د.يحيىمراد،ببلطبعة،دارالحديث،القاىرة.

انكميزم -ُّٓ المصكر، البيكلكجيا محمد-معجـ د. ترجمة: ستككمي، ككريف تأليؼ: عربي،
ص ش.ـ.ـ انترناشيكناؿ، أكاديميا دبس، محمد د. شراؼ كا  مراجعة شكماف، ب-أحمد

 لبناف.،بيركت،ُُّ-ٗٔٔٔ

ُْٓ-  األكلى، الطبعة كآخركف، مختار أحمد المعاصر، العربية المغة عالـََِٖمعجـ ـ،
 الكتب.
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فؤاد -ُٓٓ محمد حققو: الشريؼ، المصحؼ بحاشية الكريـ القرآف أللفاظ المفيرس المعجـ
 ـ،دارالحديث،القاىرة.ََُِ-ىػُِِْعبدالباقي،طبعة

ألبيالحسيف -ُٔٓ المقاييسفيالمغة، شيابالديفمعجـ حققو: بففارسبفزكريا، أحمد
 األكلى الطبعة عمرك، ُْٖٗ-ىػُُْٓأبك الثانية الطبعة دارُٖٗٗ-ىػُُْٖـ، ـ،

 الفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْ،ُالمعجـالكجيز،إعدادمجمدالمغةالعربية،ط -ُٕٓ

إبراىيـأنيس،كعطيةالصكالحي،كد.عبدالحميـالمعجـالكسيط،قاـبإخراجالطبعةد. -ُٖٓ
شكقي محمد عميعطية، حسف الطبد: أشرؼعمى أحمد، خمؼاهلل كمحمد منتصر،

 أميف،الطبعةالثانية.

،ْمعجـتفسيرمفرداتألفاظالقرآفالكريـ،مجمدالبيافالحديث،سميحعاطؼالزيف،ط -ُٗٓ
 ـ،الداراألفريقيةالعربية.ََُِ-ىػُِِْ

طمع -َُٔ سميحعاطؼالزيف، تفسيرمفرداتألفاظالقرآف، ْجـ الدارََُِ-ىػُِِْ، ـ،
 األفريقيةالعربية.

معجـغريبالقرآفالكريـمستخرجانمفصحيحالبخارم،محمكدفؤادعبدالباقي،تشرفت -ُُٔ
 بطباعتومكتبةقرطبة،اإلمارات،الشارقة،تكزيدمكتبةدارالرياض.

عبلمة"الراغباألصفياني"الحسيفبفمحمدبفالمفضؿ،تحقيؽ:مفرداتألفاظالقرآف،ال -ُِٔ
 الطبعة داككدم، عدناف الشامية،ََِِ-ىػُِِّصفكاف الدار دمشؽ، القمـ، دار ـ،

 بيركت.
الشيخمصطفىالحصفالمنصكرم،حققوكخرجأحاديثو: -ُّٔ المقتطؼمفعيكفالتفاسير،

ـ،دارالقمـ،ُٔٗٗ-ىػُُْٕالثانية،خادـالكتابكالسنةمحمدعميالصابكني،الطبعة
 دمشؽ.

ُْٔ-  كالعشركف، الثالثة الطبعة كاألعبلـ، المغة في بيركت،ُٖٔٗالمنجد المشرؽ، دار ـ،
 التكزيد:المكتبةالشرقية.

ـ،ُٕٗٗ-ىػُُْٖمنيجاإلسبلـفيتزكيةالنفس،د.أنسأحمدكرزكف،الطبعةالثانية، -ُٓٔ
لمطباعةكالنشركالتكزيد،دارنكرالمكتبات،جدة،المممكةالعر بيةالسعكدية،دارابفحـز

 بيركت،لبناف.

ـ،دارعالـالثقافةلمنشرُٗٗٗمكسكعةالحكاس،د.خميؿكنشالبدكم،الطبعةاألكلى، -ُٔٔ
 كالتكزيد،عماف.

ُٕٔ-  الطبعةاألكلى، د.زينبمنصكرحبيب، اإلنساف، داراإلسرارَََِمكسكعةجسـ ـ،
 لمنشركالتكزيد.
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 ـ،دارصادر،بيركت.ََُِةىاركفالرشيد،د.سعدمضناكم،طبعةمكسكع -ُٖٔ

الحسف -ُٗٔ بف محمد ركاية: األصبحي، أنس بف مالؾ اهلل عبد أبي مالؾ، اإلماـ مكطأ
الشيباني،تعميؽكتحقيؽ:عبدالكىابعبدالمطيؼ،أستاذعمـالحديثكرئيسقسـالسنة

 ثانية.بكميةأصكؿالديفبجامعةاألزىر،الطبعةال

عمر -َُٕ إبراىيـ الحسف أبي الديف برىاف اإلماـ كالسكر، اآليات تناسب في الدرر نظـ
الكتب دار الميدم، غالب الرزاؽ عبد حكاشيو: ككضد كأحاديثو آياتو خرج البقاعي،

 العممية،بيركت،لبناف.
مالنكتكالعيكف"تفسيرالماكردم"،تصنيؼ:أبيالحسفعميبفمحمدبفحبيبالماكرد -ُُٕ

األكلى، الطبعة الرحيـ، عبد بف المقصكد عبد بف السيد عميو: كعمؽ راجعو البصرم،
 ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.ُِٗٗ-ىػُُِْ

محمد -ُِٕ بف المبارؾ السعادات أبي الديف مجد لئلماـ كاألثر، الحديث غريب في النياية
يبفعبدالحميدالحمبيالجزرمابفاألثير،أشرؼعميوكقدـلو،عميبفحسفبفعم

 ىػ،دارابفالجكزم.ُِّْاألثرم،الطبعةالثانية،

نكاقضاإليمافاالعتقاديةكضكابطالتكفيرعندالسمؼ،إعدادد.محمدبفعبداهللبف -ُّٕ
 ـ،دارالمسمـلمنشركالتكزيد،الرياض.ُٔٗٗ-ىػُُْٔعميالكىيبي،الطبعةاألكلى،

د،أبيالحسفعميبفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،تحقيؽالكسيطفيتفسيرالقرآفالمجي -ُْٕ
كتعميؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالجكاد،الشيخعميمحمدمعكض،د.أحمدمحمدصبرة،
د.أحمدعبدالغنيالجمؿ،د.عبدالرحمفيكسؼ،قدـلوكقرظو:د.عبدالحيالفرماكم،

ـ،دارالكتبالعممية،ُْٗٗ-ىػُُْٓكميةأصكؿالديف،جامعةاألزىر،الطبعةاألكلى،
 بيركت،لبناف.

ُٕٓ-  الطبعةاألكلى، الشكيعر، د.محمدسعد أفبلتبصركف، ـ،ََِِ-ىػُِّْكفيأنفسكـ
 دارالعرباإلسبلمي.

كفيأنفسكـأفبلتبصركف،دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،محمدعزالديف -ُٕٔ
 ىػ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة.ُُْٖ-ـُٖٗٗتكفيؽ،الطبعةالثانية،

كفياتاألعيافكأنباءالزماف،ألبيالعباسشمسالديفأحمدبفمحمدبفأبيبكربف -ُٕٕ
 خمكاف،حققو:د.إحسافعباس،ببلطبعة،دارصادر،بيركت.

دالعمصي،اليكـاآلخرمفالمكتإلىالخمكدفيالجنَّةأكالنَّار،د.أحمدجابرمحمك -ُٖٕ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْالطبعةاألكلى،
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 خامسان: فيرس المكضكعات

 الصفحة المكضكع

أ اإلىداء

بشكركتقدير

دالمقدمة

ىػأكالن:أىميةالمكضكع

ىػثانيان:األسبابالتيدعتإلىاختيارالمكضكع

ىػثالثان:أىداؼالبحث

ىػرابعان:الدراساتالسابقة

كبحثخامسان:منيجال

كسادسان:خطةالدراسة

 مالتمييدالفصؿ 
مفيـك القدرة اإلليية كالن فس البشرية كخصائصيما

ِ المبحث األكؿ: مفيـك القدرة اإلليية كخصائصيا

ّمفيكـالقدرةاإللييةلغةكاصطبلحانالمطم  األكؿ:

َُخصائصالقدرةاإللييةالمطم  الثاني:

ُُصفةالكماؿ-ُ

ُِةالقدرةالمطمقةصف-ِ

ُّصفةاألزلية-ّ

ُْصفةتتعمؽبإيجاداألشياءمفالعدـ-ْ

أخرل-ٓ ُٔصفةالقدرةقائمةبذاتوتعالىالتقكـبغيرهكالتستندإلىذاتو

التمثيؿ،كالتعطيؿ،كالتحريؼ،كالتكييؼ،كالتأكيؿ،كالتفكيض-ٔ ُٕصفةالقدرةالتستمـز
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ُٖقترفبالمشيئة،كمتىنفذتالقدرةتعمقتبيااإلرادةصفةالقدرةت-ٕ

ُٗصفةالقدرةكماىيبقيةالصفاتاليستطيدأحدالكصكؿإلىكينييا-ٖ
َِ المبحث الثاني: مفيـك الن فس البشرية كخصائصيا

ُِمفيكـالنَّفسالبشريةلغةكاصطبلحانالمطم  األكؿ:

ِّالبشريةخصائصالنَّفسالمطم  الثاني:

ِّ القسـ األكؿ: خصائص الن فس البشرية التي تتعمؽ بالحياة

ِّ أكالن: أنيا مخمكقة

ِّطكرخمؽآدـ-أ

ِٓطكرخمؽحكاء-ب

ِٔطكرخمؽأبناءآدـكحكاء-ج

ِٗ ثانيان: أنيا تنبت مف األرض

ُّالمأكؿ-أ

ِّالمشرب-ب

ّّمشرباآلياتالتيتتحدثعفالمأكؿكال-ج

ّْ ثالثان: التكاثر

ّٔ رابعان: أف ليا مشيئة

ّٕ خامسان: أف ليا قكة

ّٗ سادسان: أف ليا قدرة

ُْ سابعان: أنيا مبتبلة بالخير كالشر كاليدل كالضبل ؿ

ْْ ثامنان: أنيا منمكرة باالستقامة عمى منيج اهلل كاإلخبلص لو

ْٔ تاسعان: الحياة

ْٕ ات اهلل في الككفعاشران: أنيا آية مف آي
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َٓ القسـ الثاني: الخصائص األخركية

َٓ أكالن: المكت

ِٓ ثانيان: البعث كالنشكر

 الفصؿ األكؿ
صفات كأنكاع الن فس البشرية كالقدرة اإلليية في خمقيا

ٖٓ المبحث األكؿ: الن فس البشرية في القرآف الكريـ

ٗٓالصفاتاإليجابيةالمطم  األكؿ:

ٓٔالصفاتالسمبيةم  الثاني:المط

َٕ المبحث الثاني: أنكاع الن فس البشرية في القرآف الكريـ

ْٕنفسالمؤمفالمطم  األكؿ:

ْٕاإليمافلغةكاصطبلحان

ٕٔالنَّفساألمارةبالسكء-ُ

ٕٗالنفسالمكامة-ِ

ُٖالنفسالمطمئنة-ّ

ِٖالفرؽبيفالنفسالمطمئنةكالنفسالمكامة

ّٖنفسالكافرالمطم  الثاني:

ّٖالكفرلغةكاصطبلحان

ٖٓصفاتالكافريف

ِٗنفسالمنافؽالمطم  الثالث:

ِٗالنفاؽلغةكاصطبلحان

ّٗصفاتالمنافقيف

َُِنفسالكتابي)ييكدانكنصارل(المطم  الرابع:

َُُالحكمةمفتنكعالنفسالبشريةالمطم  الخامس:
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ُُٔالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشريةلثالث:المبحث ا

ُُٕالقدرةاإللييةفيخمؽاإلنسافمفالعدـالمطم  األكؿ:

ُُِالقدرةاإللييةفيخمؽاألنثىمفالذكرالمطم  الثاني:

ُِّالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسمفذكركأنثىالمطم  الثالث:

ُِٔيخمؽالذكرمفأنثىدكفزكجالقدرةاإللييةفالمطم  الرابع:

 الفصؿ الثاني
آثار كآيات القدرة اإلليية في خمؽ مككنات اإلنساف كمراحمو كأطكاره

ُِّ المبحث األكؿ: مراحؿ خمؽ اإلنساف

ُِّمراحؿخمؽاإلنساففيعالـالذرالمطم  األكؿ:

ُّٕمراحؿخمؽاإلنسافكأطكارهفيعالـاألرحاـالمطم  الثاني:

ُّٗ أكالن: مرحمة الحيكاف المنكم

ُّْالحيكافالمنكمىكالذميحددالمكلكدذكرأـأنثى

ُْٓ ثانيان: مرحمة البكيضة

ُْٔ ثالثان: طكر النطفة األمشاج

ُْٕالفرؽبيفالنطفةكالنطفةاألمشاج

ُْٖالنطفةكالقرارالمكيف

ُْٗ رابعان: طكر العمقة

ُُٓ خامسان: طكر المضغة

ُّٓ سادسان: مرحمة خمؽ العظاـ

ُٓٓ سابعان: مرحمة كسكة العظاـ لحمان 

ُٓٓ ثامنان: مرحمة الخمؽ اآلخر

ُٕٓمرحمةخمؽاإلنسافمابعداألرحاـالمطم  الثالث:

ُٖٓمرحمةالطفكلة-أ
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ُٗٓمرحمةالشباب)األشد(-ب

َُٔمرحمةالكيكلة)الشيخكخة(-ج

ُِٔ مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فيياالمبحث الثاني: 

ُِٔمككناتالنفسالبشريةالمطم  األكؿ:

ُٓٔآياتالقدرةاإللييةفيالنفسالبشريةالمطم  الثاني:

ُٓٔاآليةاألكلى:الساف

ُٔٔاآليةالثانية:الشفتاف

ُٕٔاآليةالثالثة:األسناف

ُٗٔالمعابيةاآليةالرابعة:الغدد

ُٗٔاآليةالخامسة:الجيازاليضمي

ُُٕاآليةالسادسة:الجيازالتنفسي

ُِٕاآليةالسابعة:القمب

ُٕٓاآليةالثامنة:الجيازالبكلي

ُٕٕاآليةالتاسعة:حاسةالسمد

ُٕٗاآليةالعاشرة:حاسةالبصر

ُُٖاآليةالحاديةعشرة:حاسةالشـ

ُِٖشرة:الييكؿالعظمياآليةالثانيةع

ُْٖاآليةالثالثةعشرة:العضبلت

ُٖٔاآليةالرابعةعشرة:الجمد

ُٖٗاآليةالخامسةعشرة:الغددالصماء

ُُٗاآليةالسادسةعشرة:الكبد

ُِٗاآليةالسابعةعشرة:الطحاؿ
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ُّٗآثارالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشريةالمطم  الثالث:

ُّٗافمخمكؽينطؽكؿجزءفيوبالكحدانيةاإلنس

ُّٗالمنحالربانيةتقتضياإلخبلصكالعبكدية

ُْٗاإلخبلصكالعبكديةعزةكرفعةلمبشرية

 الفصؿ الثالث
تكريـ كتفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عمييا

ُٕٗ ف المخمكقاتالمبحث األكؿ: تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا م

ُٖٗمفمظاىرالتفضيؿلمنفسالبشريةالمطم  األكؿ:

ََِتفضيؿالنفسالبشريةبنعمةالعقؿالمطم  الثاني:

َُِالعقؿلغةكاصطبلحان

َُِمفأسماءالعقؿ

َِِمقاصدالعقؿ

َِٓ المبحث الثاني: تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا

َِٔتكريـالنفسالبشريةبنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشادكؿ:المطم  األ 

َِٕ أكالن: النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد"

َِٖ ثانيان: النعمة العامة

َِٖنعمةاإليجاد-ُ

َِٗنعمةاإلمداد-ِ

َُِتكريـالنفسالبشريةبنعمةالتسخيركالتمكيفالمطم  الثاني:

ُِْيةبإرساؿالرُّسؿكىدايةالبشراإلنسانيةتكريـالنفسالث:المطم  الث

ُِْاليدؼمفإرساؿالرُّسؿأكالن:

ُِٕكظيفةالرُّسؿثانيان:

ُِٖكجكباإليمافبالرُّسؿكطاعتيـثالثان:
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 الفصؿ الرابع
القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا 

ِِّ مكتالمبحث األكؿ: القدرة اإلليية عند ال
ِِْالقدرةاإللييةعمىنفسالمؤمفالمطم  األكؿ:
ِِٕالقدرةاإللييةعمىنفسالكافركالمنافؽالمطم  الثاني:

ُِّ المبحث الثاني: القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت
ِِّالقدرةاإللييةعندالبعثالمطم  األكؿ:
ِّٖعندالحشرالقدرةاإللييةالمطم  الثاني:

ِْٔ المبحث الثالث: القدرة اإلليية عند الحسا 
ِْٕالقدرةاإللييةفينصبالميزافالمطم  األكؿ:
ُِٓالقدرةاإللييةفيالعدؿبيفالبشرالمطم  الثاني:
ِٗٓالقدرةاإللييةفيالحياةاألبديةالمطم  الثالث:

ِٗٓالجنةأكالن:
َِٕالنارثانيان:

ِٕٗ لخاتمةا
ِٕٗ أكالن: النتائج 

َِٖ ثانيان: التكصيات
الفيارس

ِِٖ أكالن: فيرس اآليات القرآنية
َِّ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

ِّٓ ثالثان: فيرس األعبلـ
ِّٔ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

ِّْ خامسان: فيرس المكضكعات
ّْٗ ممخص الرسالة بالمغة العربية

َّٓ خص الرسالة بالمغة اإلنجميزيةمم
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 ممخص الرسالة

 القدرة اإلليية في آيات النفس البشرية
مفيكـالنٌبينتىذهالرسالة ـٌ فسالبشريةمفيكـالقدرةاإللييةخصائصىذهالقدرة،كمفث

فيالقرآفالكري كأنكاعيا النفس، ليذه كالسمبية ذكرالباحثالصفاتاإليجابية ثـ ـكخصائصيا،
كالحكمةمفتعددىا.

خمؽاألنثىفيكبعدذلؾبيفالباحثالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشريةمفالعدـ،ك
مفالذكر،كخمقيامفذكركأنثى،كخمؽالذكرمفاألنثىدكفزكج.

كمراحؿ مككناتكأطكار خمؽ في اإلليية القدرة كآيات آثار ذكر الباحثإلى انتقؿ ثـ
النٌ فسىذه مبينان األرحاـ، بعد كما األرحاـ الذَّركعالـ بعالـ الطيفمركران مف ابتداءن ىذهحقيقة

مفالجانبالعمميمتطرقانإلىاآلياتالتيأكدعيااهللفيىذهالنفسالتيتدلؿعمىقدرةفسالنٌ
فسالبشريةعمىاهللكعظمتومدذكرآثارىذهالقدرة،ثـعرجالباحثعمىذكرتكريـكتفضيؿالن

الكبرل النعمة كالتيمنيا اهللعمييا كنعـ التفضيؿ، ىذا ذكرمظاىر المخمكقاتمد مف غيرىا
مفنفس رساؿالرسؿ،كالبعثكالحسابعمىكؿٍّ "العقؿ"كنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشاد،كا 

،كالحياةاألبديةفيالجنةكالنار.نصبالميزافكالعدؿبيفالبشربالمؤمفكالكافركالمنافؽمركران

كختـالباحثبحثوبخاتمةشممتأىـالنتائجكالتكصيات.
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ABSTRACT 

 

The divine power in the verses about the human being. 

This study clarifys the concept of the divine power, the 

characteristics of it, the concept of human essence and its 

features. The researcher mentions the positive and negative sides 

of human nature, the types mentioned in the Holy Quran and the 

wisdom of being numerous. 

The researcher shows how obvious the divine power is in 

creating human spirit out of nonentity, creating the female out 

from the male, varying it into male and female, and creating a 

male from a female without a husband. 

The researcher then talks about the effects and verses which 

show the divine power in creating the components, phases and 

stages of the human right from mud throughout the world of 

powdering, that of womb and after wombs. The researcher shows 

the nature of the human soul scientifically referring to Allah's 

miracles in creating it proving Allah's mighty and greatness 

mentioning the effects of this power. 

Following, the researcher refers to how human being is 

honored and prefered over the whole creation pointing out to the 

phases of this preferences. He also talks about the blessings of 

Allah given to human being one of which is "reason" as the 

greatest favors along with faith, creation, supporting, right 

guidance, sending messengers, the resurrection, accounting each 

of believers, unbelievers and hypocrites, setting up the scales of 

justice and the eternal life in either heaven or hell. 

The researcher completed his study with a conclusion 

including the most important out comes and recommendations. 

 

  

 


