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 مخص الرسالة بالمغة العربيةم
 

كتيدؼ (، دراسة قرآنية موضوعية - الجاه والرئاسة بين المدح والذم: )الرسالة تحمؿ عنكاف
برازه كدراسة قرآنية عممية مف جميع جكانبو  في الحياة. دراستيا لبياف أىمية المكضكع كا 

سير المكضكعي، كلتحقيؽ كقد سمكت الباحثة في دراستيا المنيج االستقرائي حسب منيجية التف  
ىذا اليدؼ كزعت الباحثة دراستيا في عناكيف، كقد تضمنت ىذه العناكيف الحديث عف الجاه كالرئاسة 

 كمكضكعيا بيف المدح كالذـ في ضكء القرآف الكريـ.
كقد اشتممت الرسالة عمى مقدمة، كالفصؿ التمييدم، كأربعة فصكؿ، كخاتمة، كمجمكعة فيارس    

 تالي:عمى النحك ال
 كقد شممت أىمية المكضكع كأسباب اختياره كأىدافو ك منيجية البحث، كالفيارس العامة. المقدمة:

كاشتمؿ عمى التعريفات بكممات المكضكع الجاه كالرئاسة كالمدح كالذـ كبياف األلفاظ  الفصل التمييدي:
 ذات الصمة بيذه الكممات كبياف العبلقة بيف ىذه األلفاظ.

حثة في فصكؿ الرسالة األربعة تقسيـ الجاه كالرئاسة إلى نكعيف محمكدة كمذمكمة ثـ تناكلت البا
كقامت بدراسة الدكاعي كالمظاىر كاآلثار كالعكاقب لكؿ مف الجاه المحمكدة كالجاه المذمكمة بدكاعييا 

 كمظاىرىا كبياف آثارىا، كاستنتاج عكاقبيا.  
ليو مف نتائج كتكصيات إضافة إلدراج كفي نياية الرسالة ذكرت الباحثة أىـ ما تكصمت إ

 مجمكعة فيارس لتسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمة بأقؿ جيد. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is titled "The high rank and responsibility between praise and dispraise: An 

objective Qur’anic study in the life. 

The study aims to demonstrate the importance of this subject, and present it as a Qur’anic 

study considering all of its aspects. 

The study followed the inductive method based on the subjective interpretation 

methodology. To achieve this goal, the study has been divided into several topics. These 

topics discussed the high rank and responsibility between praise and dispraise in the light of 

the Noble Qur'an. 

The study consists of an introduction, an introductory chapter, four chapters, a conclusion, 

and several indexes as follows: 

The introduction: This part included the importance of the subject, the reasons for its 

selection, the objectives, the methodology, and the general indexes. 

The introductory chapter: This part included definitions and study terminology including 

high rank, responsibility, praise, dispraise. The chapter highlighted the meanings of these 

terms and the relationship between them. 

Then, the four chapters of the study highlighted the classification of high rank and 

responsibility into two types: praised and dispraised. Each of these two types was analyzed 

depending on its motives, aspects, impacts, and expected implications and consequences. 

At the end of the dissertation, the study listed the most important findings and 

recommendations, in addition to the inclusion of several indexes to facilitate access to 

information with minimal effort. 

Keywords: high rank, responsibility, praise, dispraise. 
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  ثِغ٨ِْ ا٦٥ّوِ ا٥شَّؽْ٪ـ٬َِ ا٥شَّؽ٨ِْ 

}ًَبِرْ َٝب٣َ سَث٠َُّ ٦ِ٥ْ٪ََٚئ٢َِخِ بِ٭ِِّ عَب٤ٌِّ  قال تعاىل:

ِِٙ إَسْكِ خ٦ََِْٚخً َٝب٥ٌُاْ ؤَرَغ٤َُْْ ِْٙيَب ٬َ٩ ُّْٚغِذُ ِْٙيَب 

ًََّغ٠ُِْٚ ا٥ذ٩َِّبء ًَ٭َؾ٬ُْ ٭ُغَجِّؼُ ثِؾَ٪ْذَِٟ ًَ٭َُٞذِّطُ ٠َ٥َ 

 [63]ا٥جٞشح٨َ٦0ُ ٩َب َٙ ر٦ََْْ٪٫ٌُ{َٝب٣َ بِ٭ِِّ ؤَّْ
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 اإلىــــــــــــــداء
 

   سيِدنا محمٍد  نبيِّ الرحمِة ونوِر اليدى, مة..صح األونَ  ى األمانة,غ الرسالَة وأد  إلى من بم. 

 الخمود في بوالحناِن والعطاء, خالَص دعائي ليا  روِح والدتي الغالية, التي كانت نبَع الحبِّ  إلى
 ان.الجن

  نِ عمٍل في لو بطوِل عُمِر وُحس -تعالى -, أدعو ااألمانو إلى والدي العزيِز الغالي, رمِز البذِل
لييما معً الختام  . [ٕٗ]اإلسراء:سَّةِّ اسْؽَ٪ْيُ٪َب ١َ٪َب سَثََّْب٭ِِ فَِٖريًا{ ...}:ل أممُك إل أن أقولَ  ا, وا 

  خواني األعزاء, و ا باإلخاِء و وفياء, الذين ُاشدد بيم أزري, من تحم  أبنائيم األ إلى أختي الغاليِة وا 
 وتميزوا بالوفاء والعطاء, أدعو ا تعالى أن يحفظيم من كلِّ سوء وبالء.

 درب العمم, من عرفتين  صاحبات القموب الطيبة ,  صديقاتي العزيزات, ورفيقاتي عمى إلى
سعادَة الحياِة بين, أدام الرحمُن الود  , فأرى التفاؤَل واألمَل و ُيْمِدْدنني بالتشجيِع والمساندةو 

 -بإذف اهلل -والمحبَة بيننا, وجمعنا عمى منابره في الجنان, وأخُص منين الحبيبَة الغاليَة الشييدة
الصديقُة والرفيقُة وخيُر ناصحٍة, وقد  عمَ معنا نصف المشوار, كانت نِ  التي أمضت ,ياسمين اضيير

 , في الحرب األخيرة عمى غزةوبعض أفراد عائمتيا, يا اصطفاىا ا  تعالى شييدة وطفمتَ 

 , ولجميع الشيداء. أسأُل اَ تعالى ليا الرحمةَ    

 .إلى المرابطين وحماِة  الثغوِر المجاىدين  في سبيل ا, في كل زمان ومكان 

  إلى األسرى والقادةِ العظماِء, الذين استشَعروا ِعظَم مسئولياِتيم أمام ا خدمِة  ئمين عمىالقا, و
 تعالى صاحِب الفضِل والثناء. ارِ مدٍح من الناس, بل من اديِنيم ووطِنيم دوِن انتظ

  ,إلى أولئك الركِب الذين يستمتعون بَمذةِ الدعوِة إلى ا تعالى, فأخمصوا أعماليم  تعالى
 وحرروىا من شوائِب السمعِة والرياء.

  ِلى كل مسمٍم حريصٍ وغيرِىم,  ,وأخيرًا إلى كلِّ ىؤلء عمى إعزاِز دين ا تعالى ونصرِتو, ُأىدي  وا 
بأسماِئو الحسنى وصفاِتو العمى أن يكون خالصًا لوجِيو  عممي المتواضَع ىذا, سائمًة المولى 

 الكريم.
 

الباحثة / حنان خليل حلس                                                                                                                 
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 شــكر وتقديـــر

، كىيـ كيٍثر... -تعالى -هلل الشكري أكالن       عمى نعًمو، فيك أىؿه لمشكر، ثـ لمف كاف ليـ فضؿه عميَّ
: )ليدًم النبيّْ األكرـً  يـ، كامتثاالن كمف باًب العرفاًف ألىؿ الفضًؿ بما ل  ل يشكر اَ من ل، إذ يقكؿي

أتقدـي بجزيؿ الشكًر لكؿّْ مف أسيـ كساعد في ىذه الرسالًة بنصحو أك تكجيوو، أك إثراءو  .(ُ)( يشكر الناس
، فضيمِة األستاِذ الدكتور/ جمال محمود اليوبيأستاذي ومعممي الفاضل, ليا، كأخص بالشكًر كالتقديًر 

ميا بسديًد رأًيو، حتى استكت ؿى باإلشراًؼ عمى ىذه الرسالة، فأكالىا عنايتىو، كأثر الذم تفضَّ  اىا بعمًمو، كقكَّ
، فكاف خيرى ناصًح، كخيرى معمـو كمكجو، فقد غمرني كريميف عمى سكقيا، فقد كجدتي منو خميقان كتكاضعان 

لو في عمره، كجمَّمو بعمًمو كبياًنو، فجزاه اهلل تعالى خيرى ما جزل أستاذان كشيخان عف تبلميذه، كأمد اهلل 
 ، بحسًف العمؿ

الدكتوِر  عضوْي لجنِة المناقشِة:كما أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذمَّ الكريميف الفاضميف،      
مناقشان  والدكتوِر الفاضِل/ ماجد رجب سكر، مناقشان داخميان  / عبد الكريم حمدي الدىشانالفاضلِ 
ًمًيما بقبكًؿ مناقشة ىذه الرسالة، لتحظى بمبلحظاًتًيم، خارجيان  ا النافعًة، كسديًد آراًئًيما، عمى تفضُّ

 أف يحفظىييما كيبارؾى جيكدىىيما، فيككنا خيرى مف سدَّد كقارىب.  -تعالى -كتقكيماًتًيما المفيدًة ليا، أدعك اهلل
سبلميةى، التي رسمت ى كأرقى عباراًت الشكًر كالتقديًر جامعتي الغراءى، الجامعةى اإلكأخصُّ بأسمى      

، كأداميا منارةن ييتدم -تعالى -لمجاالت، كىي رائدة التميز كاإلبداع، حفظيا اهللفي كؿ ا ااسميا ًكسامن 
، كتتزيفي بالعمماء، كالشكري  ،  -أيضان  -بيا طمبةي العمـً إلدارًتيا ككؿّْ القائميفى عمييا مف إدارةو كعامميفى

 .كالشكري مكصكؿه لمركز القرآف الكريـً كالعامميفى فيو

وكأما خاصي الشكر كخ      إلى كميًتنا كميًة أصكًؿ الديًف، المتمثمًة بعميًدىا الدكتكًر الفاضًؿ  -ىنا -الصي
م كامتناني إلى الذيف حممكا ، بارؾ اهلل فيو كسدد خطاه، كأيقدـ جزيؿى شكر يالشنطعبد اهلل عماًد الديف 

في ى أيدييـ تتممذتي عمالذيف الكراـ، دكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة، أساتذتي رسالة في الحياة، كميَّ  أقدسى 
كخاصةن مدرسٍي كميًة أصكًؿ الديًف، فما زاؿ أثريىـ مطبكعان في نفكسنا، كال زلنا ننيؿي  ،الجامعًة اإلسبلميةً 

  .مف عمميـ كنتخمؽي بأخبلقيـ

 .فتييـ كصحبتييـ عمى درًب العمـكما ال يفكتيني أف أتقدـى بالشكًر لكؿّْ مف عرى    

ما ينفعي  تكجيو، أك دؿَّ عمى كأمف ساىـ كساعد في إنجاح ىذه الرسالة بنصحو ثـ أتقدـ بالشكر لكؿ    
كلمدكتكر الفاضؿ رمضاف الصيفي كالشكري لمكتبة الجامعًة اإلسبلميًة، ، أك ييثرم، أك دعا بظيًر الغيب

 كلؤلستاًذ الفاضًؿ أدىـ عمار عمى تقديمو الخدماتً "أبك رامي" الذم شجعني عمى اختيار المكضكع، 
                                                           

 .ُُْٖ( ِٔٓ/ْداكد، سنف أبي داكد: األدب،) ك( أبُ)
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سكرتيًر كمية  أبك عامر" "اإللكتركنية، فمـ يٍأؿي جيدان كلـ يبخؿ، كلؤلستاذ الفاضًؿ عبًد اهلل أبك مكسى
براًزىا بأجمًؿ صكرةو، كأيضان لؤلستاًذ الفاضًؿ سييؿ أبك زىير  أصكؿ الديف الذم قاـ بتنسيؽ الرسالة كا 

  ، بارؾ اهلل فييـ جميعان.الذم قاـ بالتدقيًؽ كالتجميًؿ المُّغكمّْ فييا، فأحسفى صكرتيا

 اعتذر.غاب ك الشكر لكؿ مف لبَّى كحضر، كلمف أخيرنا ك 
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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 المقــدمــــــــــة
فيو، أف أنعـ عمينا بنعمة اإلسبلـ كاإليماف، فيا لو مف  امباركن  اا طيبن ا كثيرن الحمد هلل حمدن 

الذم أرسمو ربو باليداية   فضؿ عظيـ ما بعده فضؿ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد
حتى  -والسالم رضوان ا عمييم -اـاه عمى عظيـ األخبلؽ، فربَّى عمييا صحابتو الكر كالرشاد، كربَّ 
ع في شخصياتيـ كحياتيـ، فكانكا أقكـى الناس كأىداىـ، ككاف حينيا لئلسبلـ عٌزهي سما ذلؾ كلمى 

عباد، كقدرهي، كصار بو المسممكف سادة الدنيا، فتح اهلل عمى أيدييـ الببلد، كحكمكا بشريعتو ال
 – لكف الناظر في حاؿ األمة ؛عصكر كالقركفلممسمميف عمى مر ال اكاستمر ىذا المفيـك مىعممن 

يرل العجب العجاب، مف أمة أكرميا ربيا بأشرؼ كتاب، فكيؼ يصؿ حاليا إلى ما  -اليـك
 .تعياكصمت إليو في أدنى درجات اإلفساد، تسيطر عمييا ممذات الدنيا كمي 

لنزاعات  متؤد كحب الظيكر مفسدةه خطيرةه عمى الرئاسة كالزعامة فإف حرص أىؿ الدنيا    
داخؿ المجتمعات إلى كخبلفػػػػات كمفاسد كثيرة، كاألخطر مف ىذا كمو أف يتسمؿ ىذا الداء 

ا عكرىا بو، حتى صار الفساد مىعممن دكف ش ،المسممة، كيسيطر عمى بعض النفكس المريضة منيا
 . فطكبى لمغرباء ...كما بدأ  االحياة، كصار اإلسبلـ فييا غريبن ل في مسالؾ ييرى  ابارزن 

 امسمـ في ىذه الدنيا، فيسعى جاىدن و اإلنساف اليلإقد يتعرض  ابتبلءه  كالرئاسةي  الزعامةي ك     
كنسيى أنيا مسئكلية كأمانة، كيـك صفة مف صفات إبميس، ىذا الحرص  أفَّ لمحرص عمييا، رغـ 
 ، إال مف أخذىا كأداىا بحقيا.القيامة خزمه كندامة

 أبنائيا ء باألمة اإلسبلمية كتطيير نفكسة النيكض لبلرتقاعمى عاتؽ الدعا الذا كاف لزامن     
 .مف المكبقات

ف المسمـ كالداعية    ؽ إلى التمسؾ بالخمي  -أكالن  -ال بد أف يدعك نفسو المتأسّْي برسكؿ اهلل  ،كا 
 الحميد، كيربييا عمى ذلؾ في أفعالو كأقكالو كجميع تصرفاتو .

، كأسبابيا كمظاىرىا كاآلثار المترتبة عمييا كاف ال بد الظاىرةكلمكقكؼ عمى بياف خطكرة ىذه    
 مف الرجكع إلى القرآف الكريـ؛ ألنو مصدر اليداية كالرشاد. 

في التفسير المكضكعي سبيبلن لمعالجة قضية ميمة فشت يت مف ىذه المقدمة فقد رأ اكانطبلقن    
 ،ب عمى السمطة كالرئاسةفي األمة كطمست حياة المسمميف، أال كىي ظاىرة حب الجاه كالتكال

القرآف الكريـ يضع أفَّ  جدى ألقؼ عمى بعض األمكر، ي أ، لعميأف يككف مكضكع رسالت تي رٍ فآث
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أف يكفقني  هأف شرفني بإعداد مثؿ ىذه الرسالة، كأرجك  -سبحانو -ربي دي أحمى ك ليا العبلج، 
 . كسنة نبيو الحبيبالكريـ إلنجازىا فيما يسَّر لي فيمو مف نصكص كتابو 

ا ،كأممي في اهلل كبير أف يمدني بالتبصير كالسداد كالتكفيؽ      كيجعؿ عممي كعممي خالصن
 .إنو حكيـ حميد . الكريـ ..لكجيو 

 : أىمية الدراسةأوًل 
 تنبع أىمية ىذا المكضكع مف حيث ككنو يتحدث عف سمكؾ يؤثر في الفرد كالجماعة كاألمة  -1
 ، كربط ىذه الدراسة  بالكاقع .أثيرىا في المجتمعة ليا أثرىا كتىذا مكضكع دراستو كاقعي -2
فُّعيا عف كؿ ما ييحًبط تسميط الضَّ  -3 كء عمى آثار ىذا المكضكع كعكاقبو، لبلرتقاء بالنفكس كترى

 األعماؿ. 

 : أسباب اختيار الموضوع ثانًيا
 نتفع بو.كنيؿ عظيـ األجر كالثكاب بتكريث عمـو يي   -تعالى كرضكانو -كرجاءن في مغفرة اهلل أمبلن  -ُ
كجكد بعض السمككيات الخاطئة المتفشية في نفكس الكثير مف أفراد المجتمع المسمـ،  -ِ

ككشؼ مخاطرىا، كبياف ضررىا كأثرىا كتكجيييا لممسار الصحيح مف خبلؿ منيج القرآف 
 الكريـ.

ات افتقار المكتبة اإلسبلمية إلى مكضكع تفسيرم اجتماعي، يعالج الخمؿ في المجتمع -ّ
 يـ في إظيار مكاطف ىذا الخمؿ كبيانو.معالجة قرآنية، كييساإلسبلمية 

تعميؽ النظر كالفكر في في بيانو خطكرة ىذه الظاىرة كمعالجتيا، ك كر القرآف الكريـ إبراز دى  -ْ
 آياتو كتدبرىا لخدمة القرآف الكريـ كأمة القرآف.

 : أىداف الدراسةثالثًا
فة الفرد المسمـ لمسممة كالرقي بثقاالمساىمة في رفع الفساد كاإلفساد عف المجتمعات ا -ُ

 .كالمجتمع كاألمة
تمسؾ بدنيا الك  ،سمطة كالصيتلم دعكة المسمميف لتفحص سمككياتيـ، كما ىـ عميو مف حبو  -ِ

 زائمة .
ترسيخ القناعة بأف القرآف الكريـ حاضر، يعالج كافة قضايا األمة عمى جميع المستكيات  -ّ

 .كالنفسية السمككية كاالجتماعية
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لمكتبة اإلسبلمية بمكضكع قرآني يعالج مشكمة معاًصرة، كذلؾ في إطار دراسة إثراء ا -ْ
 تفسيرية محكمة.

 : الدراسات السابقةرابًعا
كغيرىا مف الجامعات، كالبحث بعد البحث في قاعدة بيانات مكتبة الجامعة اإلسبلمية بغزة،    

لدراسات اإلسبلمية" كبعد مراسمة مركز "الممؾ فيصؿ لمبحكث كافي الشبكة العنكبكتية، 
 عف عنكاف ىذه الرسالة لـ أعثر عمى رسالة كيتبت في ىذا المكضكع.، بالسعكدية

 : منيج الدراسة اخامسً 
الموضوعي  التفسيرالمنيج الستقرائي في  -تعالى ا توفيقب –في دراستي تُ اعتمدْ 

 طريقتي في البحث كما يأتي: كانتو 

 يا حسب مكضكعات الدراسة.تفة بالمكضكع كصنرآنية التي ليا عبلقاآليات الق جمعي  -ُ

اآليات القرآنية المستشيد بيا إلى سكرىا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كذلؾ في  كً عز  -ٕ
 متف البحث تجنبان إلثقاؿ الحكاشي .

 اآليات ميشىٌكمىة حسب الرسـ العثماني. ابةكت -ّ
ككثٌقتي منيا حسب  تب التفسير كعمكـ القرآف كغيرىا،لممصادر األصيمة في ك الرجكع -ْ

 . األصكؿ
ستدالؿ باألحاديث النبكية التي تخدـ البحث، كعزكىا لمظانيا، كتخريجيا حسب قكاعد اال -ٓ

ف كيجد الحكـ.التخريج، مع ذكر حكـ العمما  ء عمييا إف كانت في غير الصحيحيف، كا 
 لمعاجـ المغة لبياف غريب المعاني الكاردة في الدراسة. الرجكع -ٔ
 غير المشيكريف، المذككريف في متف الدراسة.لؤلعبلـ  الترجمة -ٕ
المراجػػػػػع فػػػػػي الحاشػػػػػية بػػػػػذكر اسػػػػػػـ المؤلػػػػػؼ كالمرجػػػػػع ثػػػػػـ الجػػػػػزء كالصػػػػػفحة، أمػػػػػػا  إثبػػػػػات -ٖ

 باقي البيانات التفصيمية فسأذكرىا في فيرس المراجع حتى ال أثقؿ عمى الحاشية .
 فيارس عممية لتسييؿ الكصكؿ لممعمكمات في الرسالة. إعداد -ٗ

 راسة : خطة الدسادًسا
كأربعة فصكؿ  تمييدم فصؿو ألىداؼ الدراسة كغاياتيا فقد جعمتييا في مقدمة ك  كتحقيقنا
 كخاتمة، 
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 وبيان ذلك كما يأتي:

 المقدمة: وفييا

 أىمية المكضكع -ُ
 أسباب اختيار المكضكع -ِ
 أىداؼ الدراسة -ّ
 الدراسات السابقة -ْ
 منيج الدراسة -ٓ
 خطة الدراسة -ٔ
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 الفصل التمييدي
 اسةالتعريف بالجاه والرئ

 وفيو مبحثان:   

 المبحث األول: تعريف الجاه والرئاسة المحمودة والمذمومة. 

 ويشمل مطمبين:          

 تعريؼ الجاه كالرئاسة المحمكدة كالمذمكمة في المغة. المطمب األول:

 تعريؼ الجاه كالرئاسة المحمكدة كالمذمكمة في االصطبلح. المطمب الثاني:

 (.القوامة –المسئولية –السمطة –والشيرة الصيتتعمقة بالجاه والرئاسة)مصطمحات م المبحث الثاني:

 ويشمل أربعة مطالب: 

 الصيت كالشيرة.المطمب األول: 

 السمطة.المطمب الثاني: 

 المسئكلية.المطمب الثالث: 

 القكامة.المطمب الرابع: 

 الفصل األول
 دواعي الجاه والرئاسة المحمودة والمذمومة

 :وفيو مبحثان     

 المبحث األول: دواعي الجاه والرئاسة المحمودة.  

 ويشمل أربعة مطالب:         

 الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالى. المطمب األول:

 الدعكة كالنصح كاإلرشاد. المطمب الثاني:

 الحرص عمى اقتصاد الدكلة. المطمب الثالث:

 اإلمامة في الديف. المطمب الرابع:
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 والرئاسة المذمومة. المبحث الثاني: دواعي الجاه
 ويشمل أربعة مطالب: 

 الصيت كالشيرة كالمراءاة. المطمب األول:
ظيار األنانية. المطمب الثاني:  اإلعجاب بالنفس كا 
 الرغبة في تكلي المناصب. المطمب الثالث:
 الطمع في الدنيا كمتاعيا. المطمب الرابع:

 الفصل الثاني
 ةمظاىر الجاه والرئاسة المحمودة والمذموم

 وفيو مبحثان:     
 .مظاىر الجاه والرئاسة المحمودة المبحث األول:

 ويشمل أربعة مطالب:        
 مخالطة الناس كمشاركتيـ كمراعاة مصالحيـ كحكائجيـ. المطمب األول:
 الزىد في الدنيا كالتزكد منيا لآلخرة. المطمب الثاني:
 ب الدعكة.كاستعماؿ أسمك  صدؽ األفعاؿ كاألقكاؿ المطمب الثالث:
 استكاء المدح كالذـ عنده صاحب الجاه كالرئاسة.المطمب الرابع: 

 المبحث الثاني: مظاىر الجاه والرئاسة المذمومة.
 ويشمل سبعة مطالب:           

 كعمى الناس بغير الحؽ. الكذب في القكؿ عمى اهلل المطمب األول: 
 حب المحمدة كالثناء مف اآلخريف.المطمب الثاني: 

 .عدـ اإلخبلص كاإلتقاف في العمؿ، كقسكة القمب كتعمقو بغير اهلل طمب الثالث: الم
 التكبر عمى الخمؽ كسكء معاممتيـ.المطمب الرابع: 

 مكاالة الكفار كالتقرب إلى السبلطيف كمجالستيـ. المطمب الخامس:
 .الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل  المطمب السادس:
 قكؽظمـ الناس كأكؿ ح المطمب السابع:
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 الفصل الثالث
 آثار الجاه والرئاسة المحمودة وعواقبيا

 وفيو مبحثان:  

 .آثار الجاه والرئاسة المحمودةالمبحث األول: 

 ويشمل ثالثة مطالب:

 آثارىا اإليجابية عمى الفرد. المطمب األول:

 آثارىا اإليجابية عمى األسرة. المطمب الثاني:

 .لمجتمعآثارىا اإليجابية عمى ا المطمب الثالث:
 المبحث الثاني: عواقب الجاه والرئاسة المحمودة.

 ويشمل أربعة مطالب:  

 األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. المطمب األول:

 تحمؿ المسئكليات كالتبعات. المطمب الثاني:

 تقديـ مصمحة اإلسبلـ كالمسمميف.المطمب الثالث: 

 الفكز برضى اهلل تعالى. المطمب الرابع:

 ابعالفصل الر 
 آثار الجاه والرئاسة المذمومة وعواقبيا

 وفيو مبحثان:     

 المبحث األول: آثار الجاه والرئاسة المذمومة.

 ويشمل ثالثة مطالب: 

 آثارىا السمبية عمى الفرد. المطمب األول:

 آثارىا السمبية عمى األسرة.  المطمب الثاني:

 .آثارىا السمبية عمى المجتمع المطمب الثالث:
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 عواقب الجاه والرئاسة المذمومة.ث الثاني: المبح

 ويشمل ثالثة مطالب:   

 تكسيع دائرة الخبلفات. المطمب األول:

فساد لمفرد كالمجتمع. المطمب الثاني:  فساد كا 

 الجزاء كالعقاب في الدنيا كاآلخرة. المطمب الثالث:

 الخاتمة: 
 .الدراسةوتشمل أىم النتائج والتوصيات التي توصْمُت إلييا من خالل 

 وتشمل: :الفيارس العامة
 فيرس اآليات القرآنية. -ُ
 فيرس األحاديث النبكية. -ِ
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. -ّ
 فيرس المراجع كالمصادر. -ْ
 .فيرس المكضكعات -ٓ
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 ديـــــل التمييـــالفص
 اسةــــاه والرئــــف بالجــــالتعري

 ث األولــــالمبح
 ةــــودة والمذمومـــاسة المحمــاه والرئــف الجــتعري

 :المحمودةوالرئاسة  تعريف الجاه: لمطمب األولا
 :لغًة واصطالحاً والرئاسة والمدح  الجاهتعريف أوًل : 

 الجاه لغة: -ٔ
كجاه فبلف بمكركه جكىان: أم  ،(ُ) ر الرجؿ ككجيوقد كيعني ،الجاه المنزلة كالقدر           
في   كمنو قكؿ اهلل، (ّ) كالكجيو الذم لو المنزلة الرفيعة عند ذكم القىٍدر كالمعرفة ،(ِ)كاجيو بو
م أ}ًَعِْيًب{كقكلو تعالى:, [45آل عمران: ] ًَعِْيًب ِِٙ ا٥ذُّ٭َْْب ًَآخِشَحِ ٬ِ٩ًََ ا٥ْ٪َُٞشَّثِني{ ..} : عيسى
برئ كأنو كاف ي ،جاىتو في الدنيا بسبب النبكةفإفَّ ك ، كاآلخرةي الدنيا ر فكقدٍ  ان رفيعان ذا جاهو شريف

، (ْ) تعالى مرتبتو عند اهلل ، كأما كجاىتو في اآلخرة فبسبب عمكٌ األكمو كاألبرص كيحيي المكتى
مان رفيع أم معظَّ ,  [ٗٔ]األحزاب:١ًََب٫َ ِّنذَ ا٦٥َّوِ ًَعِْيًب{ ..}: في مكسى -أيضان  –كقكلو تعالى

و فيك كجيو إذا كاف ذا جاهو  ،القدر ذا كجاىة وى الرجؿ يىكجي  ": كقدر، كقاؿ ابف عباس يقاؿ كىجي
كقيؿ كاف محببان ، كاف مجاب الدعكةك ، "شيئان إال أعطاه     تعالى ال يسألو  كاف عظيمان عند اهلل

اى، كيقاؿ(ٓ) مقبكالن  و كىجى وى الرجؿي يىٍكجي اهه عند الناس ككجاىة: قد كىجي  رفيعة أم منزلة ،ة، كلفبلف جى
: يتمتع بالجاه جاهك  ،(ٕ) "لو كىٍجوه فييـ، أم: منزلةه كقىدر" معناه:، كقكليـ: لفيبلفو جاهه في الناسً  ،(ٔ)

 .(ٖ) ة بالشرؼ كالمنزلة  الرَّفيعةكسط قكمو أم بمكانة كعمك كىمَّ 

                                                           

 (. ُْٗ/ُمصطفى، كآخركف، المعجـ الكسيط، )( ُ)
    .ْٕٖ/ُّابف منظكر،  لساف العرب،(ِ)
 ( . ِْٓ( الزجاج، معاني القرآف، )صّ)
 ( . ِْٓ/ُ( يينظر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، )ْ)
 (. ِْٕ/ّ( يينظر: الشربيني، السراج المنير، )ٓ)
 (. ُِْ( الزجاج، معاني القرآف، )صٔ)
 (. ّٕٗ/ِ( األنبارم، أبك بكر، الزاىر في معاني كممات الناس، )ٕ)
، عبد الغني، مكقع معاجـ صخر، معجـ الغني، )صٖ)  (. ُِٕٗ( أبك العـز
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 الجاه اصطالحًا:  -ٕ
صطبلحات لـ أعثر لتعريؼ اصطبلحي ليذه عريفات كاالمف خبلؿ البحث في كتب الت

المفظة، كلكف مف خبلؿ اطبلعي عمى كتب المغة كالجمع بيف األقكاؿ كالتعريفات المغكية، 
منزلة كمكانة كقدر عظيـ كمظير عيرؼ بو صاحبو ىك  أستطيع القول بأنو:كالتفاسير القرآنية، 

بمكانة عالية  ر الصيت كالشيرة بيف الناس كالتمتعيك عبارة عف رئاسة كزعامة كانتشاف ،بيف الناس
 .مرمكقة في المجتمع

 الرئاسة لغة: -ٔ

فبلف عمى القكـ جعمو  أم زاحـ عمى الرئاسة كأرادىا، كرىأىسى  ،س رئاسةأى الرجؿ: يرٍ  سى رأى            
سة العمـ : ذك الرئاستيف لمجامع بيف رئاكيقاؿ ،يـ كمقدميـ: صار رئيسالقكـ كترٌأس، عمييـ ان رئيس

، كية، كالرئيس سيد القكـ كمقداميـكرئاسة السيؼ كالجامع بيف الرئاسة الدينية كالرئاسة الدني
  .(ُ) كجمعو رؤساء

 :اصطالحاً الرئاسة  -ٕ

مؤسسة كييؤمّْف  ىك مف يمارس السمطة عمى فريؽ أك جماعة أك منظمة أكالرئيس:          
لة فقط؛ بؿ المقصكد كؿ رئيس جماعة أك إدارة أك رئيس الدك المقصكد بو ميس ف ،(ِ)اإلدارة فييا

كىك  ،كؿ كاحد مسئكؿ عف أعضاء مؤسستو أك إدارتو أك بيتو فيك، سرةاألأك رب  مؤسسة
 .أك الشر فييا المسئكؿ عف مكاضع الخير

دارة شئكنيـ كمكاف ىي منصب: الرئاسة        ؛ بو يتـ التقدـ عمى الناس كتكلية أمكرىـ كا 
، لياالقائـ عمى الدكلة رئيس ك ، ف ذلؾ في دكلة أك مؤسسة أك منظمةكا ، سكاءبنظاـ الدنيكية

 رئيس لبيتو.ك رب األسرة كالقائـ عمى بيتو ىك لمؤسستو، كمدير رئيس ىك المؤسسة  كالقائـ عمى

 المدح لغة: -ٔ

مدحو ، كمدحو ييدؿ عمى كصؼ المحاسف بكبلـ جميؿ (الميـ كالداؿ كالحاجذر الفعؿ )       
مٌدح الرجؿ: ، كالمدح: الثناء الحسف، كمدحو كامتدحو بمعنى كاحد، كتى أم أحسف عميو الثناء مدحان:

                                                           

 (.ُّٗالمعجـ الكسيط، )ص مصطفى، إبراىيـ كآخركف، مجمع المغة العربية، (ُ)
 (.ٖٔٔ-َٖٔص( جيراككرنك ترجمة منصكر القاضي، معجـ المصطمحات القانكنية، )ِ)
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لمدح نقيض ا فَّ إ" ، كيقكؿ ابف منظكر:(ُ) ح: أم ممدكح جدان دَّ أم تكمؼ أف يمدح، كرجؿ ميمى 
 ،سف الثناءاليجاء كىك حي 

 .(ِ) ئح كأماديح"كىك المديح كالجمع مدا ،كالجمع ًمدىح ،كالمدح مصدر، كالًمدحة اسـ

}ًَب٫ِ ر٥ٌٌَََّْاْ َٙب٦َّْ٪ٌُاْ ؤ٫ََّ ا٦٥ّوَ ٨ُ١ٌََْٙ٩ْ ٭٨َِْْ ا٥ْ٪٥ٌَََْ ًَ٭٨َِْْ :سبحانو عمى نفسو فقاؿ -تعالى -اهللكقد أثنى    

ككرر أداة  ,[ٖٕ]الحج:{ًَاّْزَقِ٪ٌُا ثِب٦٥َّوِ ىٌَُ ٨ُ١ٌََْٙ٩ْ َٙن٨َِْْ ا٥ْ٪٥ٌَََْ ًَ٭٨َِْْ ا٥نَّقِري}:كقاؿ ،[َْ]األنفاؿ:ا٥نَّقِري{
 المدح 

 .لقصد المبالغة

 المدح اصطالحًا: -ٕ

كعرفو الكيفيكم بقكلو: "ىك الثناء بالمساف عمى  ،(ّ) ختيارم قصدان ىك الثناء الجميؿ اال         
كسكاء كاف اختيارم أـ غير اختيارم كال  ،قان سكاء كاف مف الفكاضؿ أـ مف الفضائؿالجميؿ مطمى 

 .(ٓ) ىـ الذيف اتخذكا مدح الناس عادة كالمٌداحكف:، (ْ) النعمة"يككف إال قبؿ 

 لدى الباحثة:  والتعريف المختار 

ىو  مدحالكفوي لمأن تعريف لي تبين  ،مف خبلؿ التعريفيف السابقيف لمعنى المدح       
 .لذا أرل بترجيحو تعريف جامع مانع

 أسموب المدح في القرآن الكريم:

، كمدحو لعباده -عمييـ السبلـ -في مدحو لؤلنبياءف الكريـ أسمكب المدح، استعمؿ القرآ قد     
 كفي مدح نبيو إلياس ,[ْ]القمـ:}ًَبِ٭٠ََّ ٦ََْ٥َ خ٦ٍُُٜ ٨ََِّْ{:قكلو  فجاء في مدحو لمنبيالمؤمنيف، 

 قاؿ:}ًَب٫َِّ ٥ٌُىًب ٥َّ٪٬َِكقاؿ:, [ُِّ]الصافات:}ًَب٫َِّ ب٥َِْْبطَ ٥َ٪٬ِْ ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{ 

}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ  , ٍِٗ ٍذحٔ ىعثادٓ اىَؤٍٍِْ , قاه ذعاىى:[ُّّ]الصافات:ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{

 .[ٓٔٔ]آل عمران:{...رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ 

                                                           

 (.َّْ/ُالصحاح تاج المغة، )( الجكىرم، ُ)
 (.ِٖٗ/ِلساف العرب، )( ابف منظكر، ِ)
 .  (ِٕٗالتعريفات، )ص( الجرجاني، ّ)
 (. ٕٖٓكميات، )ص( الكفكم، الْ)
 (. ُٗٓ/ّداككد، ) كعكف المعبكد، شرح سنف أب (ٓ)
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 :لجاه والرئاسة المحمودةاثانيًا: تعريف 
كالقياـ عمييا بإقامة العدالة  ،كالكالية كالتحكـ في األمكر الدنيكيةكنيؿ المنصب  نظاـىي ال       

اس مف أمير ػد لمنػػػو ال بػػػألن ؛اػػف يتكالىػػؼ لمػػبتكميذا ػػػـ ىػػػكيتكالقيػػاـ عمػػػى حكائجيػػـ، كنفع الناس، 
 ينظـ شئكف

 ا. حياتيـ كيرعى مصالحيـ مكمَّفان بالقياـ عميي
 

 تعريف الجاه والرئاسة المذمومة: المطمب الثاني

 :واصطالحاً  أوًل : تعريف الذم لغة
 الذم لغة: -ٔ

}َّٙ رَغ٤َْْ ٩ََِ : تعالى ذـٌ الشخص: أم عابو كىجاه كالمو، كانتقصو كاستحقره، كمنيا قكلو         
 ستعمؿ إال إلظيار سكء بقصد العيبكالذـ ال يي  [،ِِ]اإلسراء:ا٦٥ّوِ ب٥َِـيًب آخَشَ َٙزَُْْٞذَ ٩َز٩ٌُ٩ًْب ٩َّخْزًُٙ{

٥ٌََْٙ *  }ًَرَشٍَ ١َضِريًا ٩ِّنْي٨ُْ ُّغَبس٫ٌَُِّ ِِٙ اِٗص٨ِْ ًَا٥ُْْذًَْا٫ِ ًَؤ٦ْ١َِي٨ُِ ا٥غُّؾْذَ ٥َجِئْظَ ٩َب ١َب٭ٌُاْ َّْْ٪٫ٌُ٦َ:قاؿ تعالى كالنقص:
ر بو عبَّ قد يي ك  ,[ّٔ-ِٔ]المائدةاِٗص٨َْ ًَؤ٦ْ١َِي٨ُِ ا٥غُّؾْذَ ٥َجِئْظَ ٩َب ١َب٭ٌُاْ َّقْن٫ٌَُْ{ َّنْيَبى٨ُُ ا٥شَّثَّب٭٫ٌَُِّْ ًَإَؽْجَبسُ ٬َّ ٥ٌَِْٝي٨ُِ

}١َب٭ٌُاْ َٙ َّزَنَبى٫ٌََْ ٬َّ ٩ُّن٢َشٍ ٦ٌََُْٙهُ ٥َجِئْظَ ٩َب ١َب٭ٌُاْ :قاؿ  ،(ُ)عما يقدـ عميو بقصد النصح
 .  [ٕٗ]المائدة:٫ٌُ٦ََّْْٚ{

ـ ، كذٌمو كأذٌمو أم كجده كذمو يذمو ذمان كمىذٌمة فيك مذمـك كذمي، الذـ نقيض المدحك      
ني أتذمـ مف القكـ أف أتحكؿ مف عندى(ِ) ذميمان  ـ إلى ، كيقاؿ: تذمـ منو: استنكؼ كاستحيا، كا 

: تذـ إلى فبلف: فعؿ ما يذمو عميو، كلفبلف ذمة كذماـ كمذمة، كاسغيرىـ، كلـ أر منيـ ما أحب
 ،إلى الناس: أم أتى بما ييذـ عميو،  كىك ضد المحمدة ، كاستذـٌ الرجؿ عوعيد يمـز الذـ مضيٌ أم 

، كرجؿ مذمـ أم مذمكـ جدان  ،(ّ) "تذمما لك لـ أترؾ الكذب تأثمان لتركتو:" يقاؿ ،كتذمـ أم استنكؼ
 ،ألنيا تذـ ؛: أم قميمة الماءكبئر ذٌمة كذميمة، ـ في اإلساءةذـ يذـ ذمان، كىك المك  :كالعرب تقكؿ

 .(ْ) يؿ ىي العزيزة فيي مف األضدادكق
 

                                                           

 . (ْْٓكميات، )ص( الكفكم، الُ)
 (. ٕٓ/َُألعظـ، )المرسي، المحكـ كالمحيط ا (ِ)
 (. َُُُآبادل، القامكس المحيط، )ص الفيركز (ّ)
 (. َِِ/ُِ( ابف منظكر، لساف العرب،  )ْ)
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 صطالحًا:امعنى الذم  -ٕ
بالفتح ضد المدح كىك قكؿ أك فعؿ أك ترؾ قكؿ أك فعؿ ينبئ عف اٌتضاح حاؿ الغير         

 .(ُ) كانحطاط شأنو
 تعريف الذم لدى الباحثة:

ظيار الت في شخص أك شيءو  تككفكعيكب  ىك نقيض المدح كىك ذكر مزايا سيئة     ذمر ما، كا 
}٩َّب ٥َي٨ُ ثِوِ ٬ِ٩ْ ٨ْ٦ٍِّ ًََٙ ٓثَبئِي٨ِْ ١َجُشَدْ ٦َ١ِ٪َخً رَخْشُطُ ٬ِ٩ْ  ى:كالعيكب، قاؿ تعال كالمـك لمف اتصؼ بيذه المزايا

٫ٌُ٥ٌَ بَِّٙ ١َزِثًب{  .(ٕ) "إلفكيـ كاستعظاـ لمقالتيـ تبشيع ىذا فإف" [8]ا٢٥ي0٘ؤٌََْٙاىِي٨ِْ ب٫ِ َُّٞ

مف الناس مف أمير كقائد ينظـ أمكرىـ كيرعى مصالحيـ كيتابع شئكف  ال بد لكؿ مجمكعة        
 كفؽ قكانيف كأنظمة مشركعة.حياتيـ، 
صطبلح؛ غة كاالفي المبشكؿ عاـ  ،طبلع عمى معنى الجاه كمعنى الرئاسةبعد االك  

لكؿ  ان تعريفنخمص إلى نكعيف مف الجاه كالرئاسة، محمكدة كمذمكمة، كأستطيع أف أخصص 
 ا يمي:كم منيما،
 : تعريف الجاه والرئاسة المذمومة:ثانياً 
ىي كالية كسيادة تابعة لميكل كالتنافس كحب الظيكر كالتسمط عمى الرعية، كاستغبلؿ          

 .بأمكر دنيكية كاالنشغاؿالمنصب كاألمكاؿ، كبالتالي تؤدم لمكقكع في المحرمات 

                                                           

، )( التيانكم، الفاركقي، ُ)  (. ِٖٔ/ُكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 (.ُّٔ/ٓ( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ِ)
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 المبحث الثاني
 مصطمحات متعمقة بالجاه والرئاسة

 القوامة( –المسئولية  –السمطة  –يت والشيرة )الص
 وعالقتو بالجاه والرئاسة الصيت والشيرة: المطمب األول

  تعريف الصيت والشيرة: أولً 
 لغة واصطالًحا الصيت -ٔ

كرجؿ ذائع الصيت أم مشيكر كلو ذكر حسف، كىك سيمعة أم  الذكر الحسف، :الصيت لغة
 .(ُ)في الناس ئت أم لو ذكر سيالصي ئكرجؿ سي ،حسف ينتشر في الناس ذكره

 الصيت اصطالًحا: 
كىك الذكر الحسف المنتشر بيف الناس , (ِ)كقيؿ ىك الذكر الجميؿ ،ىك انتشار الذكر      

 .كيطمؽ عمى ما اشتير بو اإلنساف مف خير أك شر
 .(ّ)الناس يشيره حتى شنعة في الشيء الفضيحة، ككضكح األمر، ظيكر الشيرة لغًة:
 الًحا:الشيرة اصط

 (ْ)ىي الذيكع كاالنتشار لمشيء ينالو اإلنساف كيحققو كيكسبو     
 ة الصيت والشيرة بالجاه والرئاسةعالق: ثانياً  

اه يشتير كما أف صاحب الج ،يشتير بو صاحبو ،ئسكاء حسف أك سي ،الصيت ذكر           
حيث  ،دنا محمد سي حؽ في الذكر كالصيت الحسف كما جاء فيك ، بيف قكمو بسمعتو كسيرتو

، ككذلؾ بياتيف الصفتيفكاشتير حتى ذاع صيتو  ،اشتير بيف قكمو منذ الجاىمية بالصدؽ كاألمانة
لى يكـ الديف ،وبقي ىذا الصيت لو في اإلسبلـ كفي حيات اؿ اهلل تعالى في ، فقكحتى بعد كفاتو كا 

                                                           

 (.ُُِّ/ِعمر، أحمد، معجـ المغة العربية المعاصرة، )( ُ)
 .ْٔٔالمناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،  (ِ)
 .(.ُّْ/ْ(، ابف منظكر،  لساف العرب ،)ِٔٔ/ُِ،)( تاج العركسِ)ينظر:  (ّ)
 .َٕٕ، كجماعة مف كبار المغكييف العرب، المعجـ العربي األساسي، ِّٕمحمد قمعجي، معجـ لغة الفقياء،(ْ)
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}ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِدْسِّظَ بِ٭َّوُ  :كقكلو تعالى في حؽ إدريس، [ْ]الشرح:}ًَسََْْٙنَب ٠َ٥َ ر١ِْشَٟ{:حقو
  .[ٕٓ-ٔٓ]مريـًَسََْْٙنَبهُ ٢َ٩َب٭ًب ٦ًَِّّْب{ *١َب٫َ فِذًِّّٞب ٭َّجًِّْب

اشتير كذاع صيتو بالفساد  الذم -لعنو ا -فرعكف ئكمثاؿ الصيت كالذكر السي     
٠َْْ٦َ ٬ِ٩ ٭َّجَةِ ٩ٌُعََ ًَِٙش٫ٌََّْْ ثِب٥ْؾَِّٜ ٧ٌَِْٞ٥ٍ }٭َز٦ٌُْا َّ:  فقاؿ فيو في األرض، كالتكبركاإلفساد، كالعمك 

زَؾِِْْ ٭ِغَبءى٨ُْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ ب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ََّٚ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘ ىَبئَِٚخً ٩ِّنْي٨ُْ ُّزَثِّؼُ ؤَثْنَبءى٨ُْ ًََّغْ *ُّا٩ِْن٫ٌُ
  .[ْ-ّ]القصص:٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{

 

 السْمطة: المطمب الثاني
  مطةتعريف الس  : أولً 

 التعريف المغوي:  -ٔ
في المغة تعني  كالسمطاف ،سبلطيف كجمعو الكالي،: كالسمطاف ،السمطاف مف اسـ السمطة        
 بو يتمتع لما ؛سمطانان  الكالي يى مّْ كسي  ،كسطكتو كشدتو حدتو شيءو  كؿ فسمطاف، (ُ) طكةالقكة كالسَّ 

، ككممة سمطة لـ ترد في القرآف الكريـ بيذه المفظة، كلكف كردت اشتقاقاتيا، كسطكة كحدة شدة مف
 درةػػػالق بػػصاح أك طكة،ػػػكالس دةػػػكالح دةػػػالش بػػػصاح أك ة،ػػػالحج بػػػصاحسمطاف كتعني منيا؛ 

 .(ّ)" كاضحة حجة أك كتسمطان، بةمى غى  ":رمػػالزمخش اؿػػػكق، (ِ)
 حي:التعريف الصطال -ٕ

ىي الممؾ كالكالية كالتحكـ في الشيء كتتعمؽ بالكظائؼ كالصبلحيات المستمدة مف       
 .(ْ)الدكلة بشكؿ عاـ كتككف المرجع األعمى العاـ المسمـ لو بالنفكذ

  ثانيًا: عالقة السمطة بالجاه والرئاسة
، كالرفعة مكر دنيكيةبأكفرض السيطرة كالتحكـ ليا عبلقة  ،السمطة كالجاه كالية كأمارة         

، كمف يككف في كالعمـ كطمب الزىد ؛أك باألمكر الدينية ،كالشرؼ يككف بالكالية كالسمطاف كالماؿ
طبلب السمطة كالرئاسة يسعكف في تحصيميا ك  ينقادكف إليو كيككنكف تحت إمرتو، ناسفال ،الرئاسة

جميع  فييـ، كمساعدتيـ ليـ إليالناس كجذبيـ لينالكا بيا أغراضيـ مف العمك في األرض، كميؿ 
                                                           

 (.ِّٗ-ِِٗ/َُ( ابف منظكر، لساف العرب، )ُ)
 (.ُِّمحمد رشيد، السمطة السياسية في الفكر اإلسبلمي، )صرضا، ( ِ)
 .(ِٓٓ/ُالكشاؼ، )الزمخشرم: ( ّ)
 (.ُِٓ/ٔالكيالي: المكسكعة السياسية،) (ْ)
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أغراضيـ، مع ككنيـ عاليف عمييـ قاىريف ليـ، فيترتب عمى ىذا المطمب مف المفاسد ماال يعممو 
، تعالى كالحسد كالطغياف كالحقد كالظمـ كالفتنة كالحمية لمنفس دكف حؽ اهلل  إال اهلل مف البغي

إال بذلؾ كال تناؿ الرئاسة الدنيكية  ، كال تتـ كاحتقار مف أكرمو اهلل  كتعظيـ مف حقره اهلل
، إال أف يقكـ بيا عمى منيج اهلل تعالى كشريعتو كالحكـ بما أمر بو، كالقياـ (ُ) بحصكؿ المفاسد

نصاؼ، دكف مكاراة أك محاباة.  عمى شؤكف الرعية بعدؿ كا 
، كاآليات تالمنازعا في بينيـ كالفصؿ الناس كاقع إلى بالنزكؿ اإلسبلـ اىتماـ مدل أدركناكقد   

 الحكـ في كالقسط العدؿ التزاـب  الكريـ الرسكؿ كأمرت الحكـ عف تحدثت التي الكريمةالقرآنية 
}بِ٭َّب ؤَ٭ض٥َْنَب ب٠َْْ٥َِ ا٢ْ٥ِزَبةَ ثِب٥ْؾَِّٜ ٥ِزَؾ٨ُ٢َْ ث٬ََْْ :كثيرة؛ قاؿ تعالى  فقط ،المؤمنيف بيف كليس عامة الناس بيف

ًَب٫ِْ ؽ٢ََ٪ْذَ َٙبؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُْ ...}كقاؿ سبحانو: ,[َُٓ]النساء:َٙ ر٬ُ٢َ ٦ِّ٥ْخَأئِنِنيَ خَقِْ٪ًب{ا٥نَّبطِ ثِ٪َب ؤَسَاَٟ ا٦٥ّوُ ًَ
  ,[ْٗ]المائدة:{...}ًَؤ٫َِ اؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُ ثِ٪َأ ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًََٙ رَزَّجِِْ ؤَىٌَْاءى٨ُْ  : كقاؿ ،[ِْ]المائدة:{...ثِب٥ِْٞغْوِ 

 االجتماعية ،الحياة نكاحي لجميع شاممة اإلسبلمية الشريعةمة كاممة، ك رسالة اإلسبلـ شامف     
كيظير اىتماـ اإلسبلـ جميان في اىتمامو بالحكـ كالميمؾ كالسُّمطة، كاآليات  ،كالسياسية كاالقتصادية

 معمنةن  ، كصاحب السمطة، كمف بيده أمر الرعية ككاليتيـ،المسمـ الحاكـ تخاطب الكريمة القرآنية 
دارة الناس بيف الحكـ في يمتزمو أف يجب ما لو كاالحتكاـ إلى شرع اهلل  أحكاليـ، كرعاية شئكنيـ كا 

 أف لحاكـ ليس أنو، ك السميمة كاإلدارة الصالح الحكـ أساس باعتبارىماتعالى، كقياـ العدؿ كالقسط؛ 
 أحسف ىك -بحانوس -وحكمكبيَّف أفَّ  العادؿ، القكيـ الطريؽ رسـ تعالى اهلل ألف أبدنا؛ بظمـ يحكـ

قاؿ  ،(ِ) بالعدؿ حكـ فقد اهلل أنزؿ بما حكـ مف فكؿ ،اهلل أنزؿ ما ىك كالشرع األحكاـ،
ب ٨ُ٢ََُِّْ ثِوِ َْذ٣ِْ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ٭ِِْ٪َّ}ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّإ٩ُْش٨ُ١ُْ ؤ٫َ رُادًُّاْ ا٩ََٕب٭َبدِ ب٥ََِ ؤَى٦ِْيَب ًَبِرَا ؽ٢ََ٪ْز٨ُ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ؤ٫َ رَؾ٢ُْ٪ٌُاْ ثِب٥ْ:تعالى

 .[;8]ا٥نغبء0ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ١َب٫َ عَ٪ًِْْب ثَقِريًا{
 
 
 
 
 

                                                           

 . (ِّٓ-ِِٓيينظر: الجكزية، ابف قيـ، الركح، )ص( ُ)
 (. ُّ/ّابف تيمية، منياج السنة النبكية، )( يينظر: ِ)
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 المسئولية: المطمب الثالث
 تعريف المسئولية: أولً 

 المسئولية في المغة:  -ٔ
كالتزامو بما يصدر  ىي التزاـ الشخص بأداء العمؿ المنكط إليو طبقان لما ىك محدد،          

رحمو  -قاؿ النسفي ،[ِْ]الصافات:}ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{كؿ اهلل تعالى:كمنو ق، (ُ) عنو قكالن كعمبلن 

عما ": -رحمو اهلل -كقاؿ السعدم، (ِ) "أم مسئكلكف عف أقكاليـ كأفعاليـ"بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{...}:-اهلل
عمى  ، كىي تنص(ّ) "كس األشياد كذبيـ كفضيحتيـؤ كانكا يفتركنو في الدنيا، ليظير عمى ر 

قاؿ  ؼ كقدر طاقتو، كفي مقتضى إدراكو،باألكامر كاألعماؿ التي في كسع المكم التكميؼ
  .[ِٖٔالبقرة:سكرة ]{...}َٙ ٦َ٢ُُِّّ٘ ا٦٥ّوُ ٭َْٚغًب بَِّٙ ًُعَْْيَب ٥َيَب ٩َب ١َغَجَذْ ٦ًَََّْْيَب ٩َب ا١ْزَغَجَذْ :تعالى
 :المسئولية في الصطالح -ٕ

لبللتزاـ بعمؿ قاـ بو كاالعتراؼ بأنو صاحبو كيتحمؿ النتائج  ىي استعداد الشخص         
 (ْ)المترتبة عميو

 :عالقة المسئولية بالجاه والرئاسةثانيًا: 

، في الدرجة األكلى تحمؿ الشخص نتيجة التزامو كقراراتو أماـ اهلل  المسئكلية تعني        
مسئكلية يجب ، كالذم يتحمؿ (ٓ) ة الثالثةكأماـ المجتمع في الدرج، كأماـ ضميره في الدرجة الثانية

، قاؿ لطبيعة ذاتو كسمككو كأىدافو كنتائج تصرفاتو يككف عاقبلن، كاعيان أف يككف أىبلن ليا ك 
فيذه اآلية تكحي بأف المسؤكلية  ،[ّٗ-ِٗ]الحجر: {َّ٪َّب ١َب٭ٌُا َّْْ٪٫ٌُ٦َ*  }ٌََٙسَث٠َِّ ٥َنَغْإ٥ََنَّي٨ُْ ؤَعْ٪٬َِْْْ:تعالى

}٦ََٙنَغْإ٬َ٥ََّ ا٥َّز٬َِّ ؤُسْع٤َِ ب٥َِْْي٨ِْ :تعالى قاؿ ،ـإليي كالمرسؿ فيالمرسمالجميع،  يشمؿ السؤاؿشاممة، ك 

أك  مضطرال فميس ىناؾ إنساف عميو التكميؼ، معفي منيا، إال ,[ٔ]األعراؼ:٥ًََنَغْإ٬َ٥ََّ ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{

كقاؿ  ,[ُّٕالبقرة:سكرة ]{...َّبدٍ َٙٚ بِص٨َْ ٦ََّْْوِ َٙ٪٬َِ امْيُشَّ َْْٕشَ ثَبٍٓ ًََٙ ...}:كره قاؿ تعالىمي ال

ٍبدو يىٍكـى ) كقاؿ, [َُٔ]النحؿ: {...بَِّٙ ٬َ٩ْ ؤ١ُْشِهَ ٦ًََْٝجُوُ ٩ُيْ٪َئ٬ٌِّ ثِبٗمِيَب٫ِ  ...}:سبحانو كؿي قىدىمىا عى الى تىزي

                                                           

 . (ُُْالمعجـ الكسيط، )صكآخركف،  ( مصطفى، أحمدُ)
 (.َُِ/ّمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، )النسفي،  (ِ)
 (.ُٖٕ/ٔالكيالي: المكسكعة السياسية، ) (ّ)
 (.َُِ/ّمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، )النسفي،  (ْ)
 (. ُّّ( مقدار يالجف، التربية األخبلقية اإلسبلمية، )صٓ)
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ا أىٍفنىاهي  ، عىٍف عيميًرًه ًفيمى تَّى ييٍسأىؿى عىٍف أىٍربىعو اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي الًقيىامىًة حى ، كىعىٍف مى ـى فىعىؿى ، كىعىٍف ًعٍمًمًو ًفي
ـى أىٍببلىهي( ا أىٍنفىقىوي، كىعىٍف ًجٍسًمًو ًفي ًفيمى تحمؿ  ،، فيذه المسئكلية كاألمارة كالرئاسة باستشعارىا(ُ) كى

كالشباب كتدفع إلى اغتناـ العمر  ،في كؿ ما ىك مكمؼ بو كمسؤكؿه عنو اإلنساف عمى اإلتقاف
و ػػػت كأنػػكلذلؾ مف أيقف أنو مي ؛كالماؿ كالعمـ كسائر ما منحو اهلل تعالى لئلنساف كبذلو في طاعتو

اة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  لمنجػػػػػى كحػػػػػ تعالى اهللػػػػأ إلػػػي، كلجػػب المعالػب المعاصي كاكتسػػئكؿ؛ اجتنػب كمسػػمحاس
 .(ِ) بو كالفرار منو إليو امف عذ

 
 القوامة: المطمب الرابع

 تعريف القوامة: ولً أ
 القوامة لغًة: -ٔ
اـ العدؿ كالكسط بيف كى مف القكاـ؛ كىك اسـ كيعني القياـ هلل تعالى بحقكقو، كالقي             

كالقىٌكاـ: صيغة مبالغة كتعني كالقكامة: القياـ عمى األمر أك الماؿ ككالية األمكر،     الفريقيف،
كمنو قكلو  ،ٌكـٌكامكف جمع قي كقى  : أم أميرىـ،ألمكر المتكلي عمييا، كيقاؿ ىك قىٌكاميـسف القياـ باح

مَّ  أم:كقكامكف  ,(ّ) [ّْ]النساء:{..}ا٥شِّعَب٣ُ ٌََّٝا٫ٌُ٩َ ٦َََّ ا٥نِّغَبءتعالى: ـي،, طيكف عمى تأديبيفميسى  كىاٍلقىكَّا
ـي بمعنى كاحد، كالقكاـ أبمغ، كىك القيّْ   ,(ْ) كاالىتماـ باٍلحفظ ، كالتَّدبير، كالتَّأديًب،ـ بالمصالحكالقىيّْ

آ٩َنٌُاْ ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩ِنيَ ثِب٥ِْٞغْوِ ؽُيَذَاء ٦ِ٥ّوِ ٥ًٌََْ ٦َََّ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ ؤًَِ ا٥ٌَْا٥ِذ٬َِّْ ًَإَْٝشَثنِيَ  }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ:كمنيا قكلو تعالى

  ,[ُّٓ]النساء:{...

 القوامة في الصطالح:  -ِ
كىي ما يثبت بو الشيء كتككف كالعماد كالسند  (ٓ) القياـ عمى األمر كرعاية المصالح،           

ييعتمىد كييستىد بو
(ُ) 

                                                           

(، صحيح، َُٗ/ْ)أبكاب صفة يـك القيامة كالرقائؽ كالكرع/ باب في القيامة.  ،( الترمذم، سنف الترمذمُ)
 (. ُُِِ/ِاأللباني، جامع الصحيح الصغير كزياداتو، )

اف "القيـ األخبلقية بيف يينظر: د. صالح بف عبداهلل بف حميد، عضك ىيئة كبار العمماء بالسعكدية، بحث بعنك ( ِ)
 (.ُْكالغرب"، )ص اإلسبلـ

 (. ُٕٕٖ/ّ، أحمد، معجـ المغة العربية المعاصر، )عمر (ّ)
 (.َِٕ/ِ( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، )ْ)
 (.َّْمحمد قمعجي: معجـ لغة الفقياء،) ص (ٓ)
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كذلؾ مكجب عمى كؿ أحد  ،أفاد األمر بالقياـ بالحؽ كالعدؿقد , } ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩ِنيَ ثِب٥ِْٞغْوِ{:تعالى قكلو
نصاؼ ،إنصاؼ الناس مف نفسو فيما يمزمو ليـ  ؛وكمنع الظالـ مف ظمم ،المظمكـ مف ظالمو كا 

كاهلل أعمـ فيما إذا كاف  ،يعني, } ؽُيَذَاء ٦ِ٥ّوِ{:ثـ أكد ذلؾ بقكلو، ألف جميع ذلؾ مف القياـ بالقسط
فتضمف ذلؾ األمر بإقامة الشيادة عمى الظالـ المانع مف ، لكصكؿ إلى القسط مف طريؽ الشيادةا

 ا قدم األمر بالقيام بالقسط عمى األمر بالشيادة لوجوه:إنمك، (ِ) الحؽ لممظمـك صاحب الحؽ
 ،أكثر الناس أنيـ يأمركف غيرىـ بالمعركؼ، فإذا آؿ األمر إلى أنفسيـ ترككهعادة  فَّ إ األول:

ذا ص در عف حتى أف أقبح القبيح إذا صدر عنيـ كاف في محؿ المسامحة كأحسف الحسف، كا 
و في ىذه اآلية عمى سكء ىذه الطريقة، كذلؾ أنو نبَّ  -نوسبحا -، فاهللغيرىـ كاف في محؿ المنازعة

عمى أف الطريقة  ، تنبييان ، ثـ أمرىـ بالشيادة عمى الغير ثانيان تعالى أمرىـ بالقياـ بالقسط أكالن 
 .أف تككف مضايقة اإلنساف مع نفسو فكؽ مضايقتو مع الغير ،الحسنة
عف الغير، كىك الذم عميو الحؽ، كدفع أف القياـ بالقسط عبارة عف دفع ضرر العقاب  الثاني:

 الضرر عف النفس مقدـ عمى دفع الضرر عف الغير.

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ :كقكلو تعالى ،(ّ) أف القياـ بالقسط فعؿ، كالشيادة قكؿ، كالفعؿ أقكل مف القكؿالثالث: 

معناه ككنكا قكاميف هلل بالحؽ في كؿ ما يمزمكـ  ,[ٖ]المائدة:{...آ٩َنٌُاْ ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩ِنيَ ٦ِ٥ّوِ ؽُيَذَاء ثِب٥ِْٞغْوِ 
، كال تحاب في شيادتؾ أىؿ القياـ بو مف األمر بالمعركؼ كالعمؿ بو كالنيي عف المنكر كاجتنابو

 كـ،كمً حي  تحت فمى  عمى قكاميف ككنكاف"، (ْ) كأضدادؾ أعداءؾ شيادتؾ تمنع كال كدؾ كقرابتؾ،
 ،عمييـ ككاليتكـ قيامكـ في هلل مخمصيف كككنكا تكـ،اعر  عف مسئكلكف فإنكـ ،ليـ كأنتـ راعكف

 مف الرئاسة تمنعكـ  كال عمييا، تكجو إف بالحؽ عمييا تشيدكف بالعدؿ، أنفسكـ عمى شيداء
 فيذا ىك القياـ عدككـ عمى كال كأصدقائكـ، أقاربكـ عمى أك عميكـ، تكجو إف الحؽ، في اإلنصاؼ

 .(ٓ) "بالحؽ -تعالى -هلل

                                                                                                                                                                       
 

 (.  ُٗٓالمناكم: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،) ص (ُ)
 (.ُِٕ/ّالجصاص، أحكاـ القرآف،  ) (ِ)
 (. َِْ/ُُمفاتيح الغيب، )( الرازم، ّ)
 (.َِْص )( المرجع السابؽ،ْ)
 (. ُٓ/ِ( ابف عجينة، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، )ٓ)



   ُِ 
 

 :ة القوامة بالجاه والرئاسةثانيًا: عالق

ىي إال كيفية تنظيمية تفرضيا ضركرة السير اآلمف ما إف القكامة في الشريعة اإلسبلمية         
حيث إف كجكد ، ك ما ينتج عنيما مف نسؿ طيبك  ،ؤلسرة المسممة القائمة بيف الرجؿ كالمرأةل

٥ٌَْ ١َب٫َ ِْٙيِ٪َب آ٥ِيَخٌ بَِّٙ ا٦٥َّوُ ٥ََٚغَذَرَب َٙغُجْؾَب٫َ }:لكاحد يؤدم إلى التنازع كاإلفساد، قاؿ تعالىرئيسيف لمعمؿ ا

أم ىك رئيسيا،  ":-رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ ابف كثير ،(ُ) [ِِ]األنبياء:ا٦٥َّوِ سَةِّ ا٥َْْشْػِ َّ٪َّب َّق٫ٌُِٚ{
سيره لقكلو في تف –رحمو اهلل -قاؿ البيضاكم، ك (ِ) ..(.مؤدبيا إذا اعكجتك  ،الحاكـ عميياككبيرىا ك 
 ،(ّ) "قياـ الكالة عمى الرعية يقكمكف عمييفَّ " ،[ّْ]النساء:{..}ا٥شِّعَب٣ُ ٌََّٝا٫ٌُ٩َ ٦َََّ ا٥نِّغَبء: تعالى:

لمقياـ بما يصمح شؤكف زكجتو بالرعاية  ،كض الزكج بيافى قكامة الرجؿ عمى المرأة ىي كالية يي ك 
 ،، فيي تكميؼ كمسئكلية لمف يتكالىارئاسةككذلؾ ال  ،كالتدبير، فيي تكميؼ لمرجؿ كتشريؼ لممرأة

تتطمب متابعتو أحكاؿ المجتمع كرعايتو كالقياـ عمى شئكف أفراده كالعمؿ عمى إصبلح المجتمع 
كىي ليست تسمطنا، كلكنيا مسؤكلية يتكامؿ بيا ترابط  سكاء بدكلة أك مؤسسة أك بيت، ،كالرعية

سكاء  ،كأمارة لجماعة مف الناس ،ـ ككاليةمنصب القضاء كالرئاسة، فيك حكك  ،المجتمع كاألسرة
نصاؼ حتاج الرعاية كالقياـ عمى شئكنيـبدكلة أك مؤسسة أك إدارة، كي كقضاء حكائجيـ  بعدؿ كا 

  كدكف مكاراة أك محاباة. كمصالحيـ دكف اتباع اليكل كالمصالح الشخصية

 

 
 
 

                                                           

 (. ُْٗ/ِٖ( الشحكد، دائرة معارؼ األسرة المسممة، )ُ)
  (.ِْٗ/ُالقرآف العظيـ، )( تفسير ِ)
 (. ُْٖ/ِأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )البيضاكم:  (ّ)
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 الفصل األول

دواعي الجاه والرئاسة المحمودة 
 والمذمومة
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 ل األولالفص
 دواعي الجاه والرئاسة المحمودة والمذمومة

 المبحث األول
 دواعي الجاه والرئاسة المحمودة

ذاك  ، هلل عبدان  يككف أف في العز أعظـ يرلإفَّ اإلنساف المؤمف          حقيقة اإلنساف أدرؾ ا 
 بالطاعة إال يككف ال ينالو الذم العزَّ  أفَّ  ييقف فإٌنو المعرفة، حؽ  اهلل كعرؼ اإلليية، الذات
هلل تعالى  الطاعة طريؽ وسمكك خبلؿ مف العٌزةفيسمؾ طريؽ نيؿ  الككف، ىذا أمر بيده لمف

 دينية تككف قد بؿ فحسب؛ دنيكية ألمكر تككف ال المحمكدة الرئاسةف ،كاالمتثاؿ ألكامره سبحانو
 مقياـل لمرئاسة التطمع إلى يدفع فيك ، كالتربية كالنصح كالتكجيو اإلرشاد مراكز يتبكأ لمف، كذلؾ

كليس الدافع  ،كعمبلن  بذالن  أفضؿ ىك مف فيو الثغرة يسد ال كقت في الثقيمة التبعة كتحمؿ بالكاجب
 كالتسمط في الحكـ. الزعامة في الرغبة

    : الحكم بما أنزل ا: المطمب األول
حكـ بشريعتو، كأكجب ذلؾ عمى ال -تعالى -مف الديف، فرض اهللتعالى الحكـ بما أنزؿ اهلل            

٦ِّ٥ْخَأئِننِيَ  ًََٙ ر٬ُ٢َ ا٦٥ّوُ }بِ٭َّب ؤَ٭ض٥َْنَب ب٠َْْ٥َِ ا٢ْ٥ِزَبةَ ثِب٥ْؾَِّٜ ٥ِزَؾ٨ُ٢َْ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ثِ٪َب ؤَسَاَٟعباده، فقاؿ سبحانو:

كالحكـ  شرعو، إلقامة -عمييـ الصبلة كالسبلـ –ورسم -تعالى -كقد بعث اهلل ,[َُٓ]النساء:{خَقِْ٪ًب

}َّبدَاًًُدُ بِ٭َّب ع٦ََْْنَبَٟ خ٦ََِْٚخً ِِٙ إَسْكِ َٙبؽ٨ُ٢ْ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ثِب٥ْؾَِّٜ ًََٙ رَزَّجِِِ ا٥ْيٌٍََ بالحؽ كالعدؿ، فقاؿ سبحانو:

 لكالة  اهلل مف كصية ىذه " :-رحمو اهلل -قاؿ ابف كثير, [ِٔ]ص:{...َُْٙن٠َّ٦َِ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٦٥َّوِ
 عف فيضمكا عنو يعدلكا كال -كتعالى تبارؾ -عنده مف المنزؿ بالحؽ الناس بيف يحكمكا أف ،األمكر
، أقكاميـ إلصبلح األعماؿ كتزكيتيا -عمييم الصالة والسالم –كقد دعا جميع األنبياء، (ُ)" سبيمو
يَب٨ُ١ْ َّنْوُ ب٫ِْ ؤُسِّذُ بَِّٙ ٩ًََب ؤُسِّذُ ؤ٫َْ ؤُخَب٨ُ٢َِٚ٥ْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ْ ...}:عمى لساف ىكد -تعالى -قكؿ اهللفجاء 

كقكلو  ,[ٖٔ]سبأ:{...اّْ٪٦ٌَُا آ٣َ دَاًًُدَ ؽ٢ُْشًا  ...}: كقكلو, [ٖٖ]ىكد:{...اِٗفَْٚػَ ٩َب اعْزَيَْْذُ 

٤َ ًََٝب٣َ ٩ٌُعََ َٕخِْوِ ىَبس٫ًَُ اخ٦ُْْٚنِِ ِِٙ ٩ٌَِِْٝ ًَؤَف٦ِْؼْ ًََٙ رَزَّجِِْ عَجِْ...}:تعالى عمى لساف مكسى 

ٌليى أمراى أف يحكـ بكتاب اهلل, [ُِْ]األعراؼ:ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{  -تعالى -فعمى الحاكـ كالخميفة ككؿ مف كي
                                                           

 (. ّٔ/ٕعظيـ، )( تفسير القرآف الُ)



   ِْ 
 

ًَبِرَا ؽ٢ََ٪ْز٨ُ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ؤ٫َ  ...}:تعالى ، يقكؿ اهللكتطبيؽ العدؿ عمى األمة كافة ، كسنة رسكلو

كجبت طاعتو كحرمت مخالفتو أك  ىذا المنيج حاكـفإذا التـز ال [،ٖٓ]النساء:{... رَؾ٢ُْ٪ٌُاْ ثِب٥َْْذ٣ِْ

ؽَِْءٍ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤَىٌُِْْاْ ا٦٥ّوَ ًَؤَىٌُِْْاْ ا٥شَّع٣ٌَُ ًَؤ٥ًُِِْ ا٩َْٕشِ ٩ِن٨ُ٢ْ َٙة٫ِ رَنَبصَّْز٨ُْ ِِٙ :تعالى الخركج عميو، قاؿ

 الصبلة عمييـ –لؤلنبياءتمؾ الطاعة  -تعالى -كجعؿ اهلل ,(ُ) [ٗٓ]النساء:{...َٙشُدًُّهُ ب٥ََِ ا٦٥ّوِ ًَا٥شَّع٣ٌُِ

َ :عميو، فقاؿ  عبلمة لئليماف كدليؿ ، كأكلياء األمكر الصالحيف-كالسبلـ }ََٙٚ ًَسَث٠َِّ َٙ ُّا٩ِْن٫ٌَُ ؽَزََّ

فبل يككف  ،[ٓٔ]النساء:ذَ ًَُّغ٦َِّ٪ٌُاْ رَغ٦ِْْ٪ًب{ُّؾ٢َِّ٪ٌَُٟ ِْٙ٪َب ؽَغَشَ ثَْْنَي٨ُْ ص٨َُّ َٙ َّغِذًُاْ ِِٙ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ؽَشَعًب ٩ِّ٪َّب َٝنَْْ
فضؿ  كبذلؾ يككف لومطمئنان إلييا،  ،راضيان بيا ،-تعالى -مؤمنان حتى يحكـ بشريعة اهلل حاكـال

مىى المَّوً  ًعٍندى  اٍلميٍقًسًطيفى  ًإفَّ  ):قاؿ  ،عظيـ كمقاـ كريـ يكـ القيامة  يىًميفً  عىفٍ  نيكرو  ًمفٍ  مىنىاًبرى  عى
ًكٍمتىا  ٍحمىفً الرَّ  ٍكًمًيـٍ  ًفى يىٍعًدليكفى  الًَّذيفى  يىًميفه  يىدىٍيوً  كى مىا كىأىٍىًميًيـٍ  حي ليكا كى  -سبحانو كتعالى -كبيَّف، (ِ)( كى

ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ َُّٞـُّ ا٥ْؾََّٜ ًَىٌَُ خَْْشُ  ...} :سبحانو، فقاؿ اختصاصػػو كتفػػرده بالحكـ

ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ر٠ِ٥ََ ا٥ذ٬ُِّّ ا٨َِّْْٞ٥ُ ٥ًََـ٬ِ٢َّ ؤ١َْضَشَ ... }  :كقاؿ , [ٕٓـ:]األنعاا٥َْٚبف٦ِِني{

      [َُكرل:]الش{ ...}٩ًََب اخْز٦ََْٚز٨ُْ ِْٙوِ ٬ِ٩ ؽَِْءٍ َٙؾ٢ُْ٪ُوُ ب٥ََِ ا٦٥َّوِ:سبحانو كقاؿ [َْ]يكسؼ:ا٥نَّبطِ َٙ ٦ََّْْ٪٫ٌُ{
تعالى عبادة اهلل  :أف يكمفيـ أمريف ىي -الصبلة كالسبلـ عمييـ –إرساؿ رسموفي  -تعالى -سٌنة اهللك 

في دعكاتيـ عمى إصبلح  -عمييـ الصبلة كالسبلـ –اىتـ الرسؿقد ك  ،كاجتناب عبادة غيره ،كحده
قاؿ ، كترؾ الفساد ىميةكالتخمي عف الجا ،كحده -تعالى -بدعكة الناس إلى عبادة اهلل ،العقيدة
َ ؤَخَب:تعالى ُٗ ٨ُ٢َْْ٦َّْ َّزَاةَ ٧ٌٍَّْ }٥ََٞذْ ؤَسْع٦َْنَب ٭ٌُؽًب ب٥ََِ ٩ٌَِْٝوِ ََٙٞب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥َّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ بِ٭ِِّ

٧ِ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ ؤَََٙٚ ٌَْٝ }ًَب٥ََِ َّبدٍ ؤَخَبى٨ُْ ىٌُداً َٝب٣َ َّب: قاؿك  ،[ٗٓ]األعراؼ:٨ََِّْ{

}ًَب٥ََِ صَ٪ٌُدَ ؤَخَبى٨ُْ فَب٥ِؾًب َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ :سثحأّٗقاه  ,[ٓٔ]األعراؼ:رَز٫ٌَُّٞ{

٨ْ ؽَُْْْجًب َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ َٝذْ }ًَب٥ََِ ٩َذ٬ََّْ ؤَخَبىُ :تعالى كقاؿ ,[ّٕ]األعراؼ:{...

 ا٤َْْ٢ْ٥َ ًَا٥ْ٪ِْضَا٫َ ًََٙ رَجْخَغٌُاْ ا٥نَّبطَ ؤَؽَْْبءى٨ُْ ًََٙ رُْٚغِذًُاْ ِِٙ إَسْكِ ثَْْذَ بِفَْٚؽِيَب ر٨ُ٢ِ٥َْ خٌ ٬ِّ٩ سَّث٨ُ٢ِّْ َٙإًٌَُْٙاْعَبءر٨ُ٢ْ ثَِّْنَ

األمانة كالعدالة في  كالتزاـ ،الدعكة إلى عقيدة التكحيدفيي  ،[ٖٓ]األعراؼ:خَْْشٌ ٨ُ٢َّ٥ْ ب٫ِ ١ُنز٨ُ ٩ُّا٩ِْنِني{
جميع ىي دعكة ك ، كاجتناب ما نيى عنو، مرهكاكأ -تعالى -اهلل شرعالتعامؿ بيف الناس، كاتباع 

                                                           

 (.ُْٖ، )ص ( المنجد، صالح، فتاكل اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب: الحكـ بما أنزؿ اهلل ُ)
 (. ِْٖٓ(، )ٕ/ٔ( مسمـ: صحيح مسمـ، األمارة/ فضيمة اإلماـ العادؿ، )ِ)
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تختمؼ باختبلؼ الزماف أك ال غير ك تتال تتبدؿ كال  ،كاحدة ةدعك  -عمييـ الصبلة كالسبلـ –األنبياء
 كأساس الدعكة. ،المكاف، كالتكحيد ىك أساس العقيدة

مف صفات المؤمنيف، كأف  ػدة عمى أف الحكـ بما أنزؿ اهلل جػاءت اآليػات القػرآنػيػة مػؤكّْ قد ف     
، فقاؿ قيفمف صفات المناف )كىػػك حكـ الطاغكت كالجاىمية(-تعالى -حاكـ إلى غير ما أنزؿ اهللالت
:ًَ ْث٨ُ٢ِْ ٬َّ عَج٦ِِْوِ ر٨ُ٢ِ٥َ َ فَّب٨ُ١ ثِوِ ٨ُ٢َّ٦ََْ٥ْ }ًَؤ٫ََّ ىَـزَا فِشَاىِِ ٩ُغْزَِْٞ٪ًب َٙبرَّجٌُِْهُ ًََٙ رَزَّجٌُِْاْ ا٥غُّج٤َُ َٙزََٚشَّٛ

} : كقاؿ, [ٔٗد:]الرع{ ...ًَا٦٥ّوُ َّؾ٨ُ٢ُْ َٙ ٩َُِّْٞتَ ٥ِؾ٢ُْ٪ِوِ ...}:تعالىوقوله  ,[ُّٓ]األنعاـ:رَز٫ٌَُّٞ{

:٦ِ٥َّوِ ا٩َْٕشُ ٬ِ٩ َٝج٤ُْ ٬ِ٩ًَ ثَْْذُ ٩ًٌَََّْئِزٍ َّْٚشَػُ ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌُ{ }٩َب : عف سيدنا يكسؼمخبران  كقاؿ  ,[ْ]الرـك

٫ِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ رَْْجُذ٫ًَُ ٬ِ٩ دًُ٭ِوِ بَِّٙ ؤَعْ٪َبء عَ٪َّْْزُ٪ٌُىَب ؤَ٭ز٨ُْ ًَآثَأئ٨ُ١ُ ٩َّب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ثِيَب ٬ِ٩ ع٦ُْيَب٫ٍ بِ

معالـ ىذا الديف،  بيذه الكممات القميمة الناصعة، لقد رسـ سيدنا يكسؼ , (ُ) [َْ]يكسؼ:{...

 ..}:الشرؾ كالطاغكت كالجاىمية ىزان عنيفا، فقكلو تعالى كمقكمات العقيدة، كما ىز بيا كؿ قكائـ

 -تعالى -أٌف الحكـ ال يككف إال هلل, [َْ]يكسؼ:{..٨ْ٢ُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ر٠ِ٥ََ ا٥ذ٬ُِّّ ا٨َِّْْٞ٥ُب٫ِِ ا٥ْؾُ
ى عى ىك مقصكر عميو سبحانو بحكـ ألكىيتو، إذ الحاكمية مف خصائص األلكىية، كمف ادَّ ك كحده، 
حزب  ى ىذا الحؽ فرد أكعى سكاء ادَّ  ،و أيكلى خصائص ألكىيتوالحؽ فييا فقد نازع اهلل سبحانأف لو 

ىي التي تختار الحاكـ فتعطيو شرعية  اإلسبلمي كاألمة في النظاـ ،أمة، أك الناس جميعا أك
كحده،  -تعالى -إنما يممكو اهلل ،، فالناس ال يممككف حؽ الحاكمية،  مزاكلة الحكـ بشريعة اهلل

فبل سمطاف لو تعالى عو اهلل شرّْ بسمطانو، أما ما لـ يي  -تعالى -شرعو اهللكىـ إنما يزاكلكف تطبيؽ ما 
اتباع الهوى و ،أىكاءىـتتبع الناس أغمب كأف رغبات كال شرعية، كما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف، 

٨ْ }٥ًٌََِ ارَّجََِ ا٥ْؾَُّٜ ؤَىٌَْاءىُ: قاؿ اهلل تعالى، بخبلؼ ما جاء في شرعكيؤدم لمفساد،  ,للحق مضاد  

}ؤََٙ٪٬َ ١َب٫َ ٦َََّ ثَِّْنَخٍ ٬ِّ٩ سَّثِّوِ ١َ٪٬َ ص٬َُِّّ ٥َوُ عٌُءُ :كقاؿ ,[ُٕ]المؤمنكف:{...٥ََٚغَذَدِ ا٥غَّ٪َبًَادُ ًَإَسْكُ ٬َ٩ًَ ِْٙي٬َِّ 

كما كحده،  تعالى ؿ القكؿ بأف الحكـ هللعمّْ يي   يكسؼسيدنا ك , [ُْ]محمد:َّ٪٦َِوِ ًَارَّجٌَُْا ؤَىٌَْاءى٨ُ{

ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ر٠ِ٥ََ ا٥ذ٬ُِّّ ا٨َِّْْٞ٥ُ ٥ًََـ٬ِ٢َّ ؤ١َْضَشَ  ...} :تعالىهلل تعالى عنو، قاؿ ذكر ا

، كفييا الحياة إذف فتحكيـ الشريعة استجابة هلل تعالى كلرسكلو , (ِ) [َْ]يكسؼ:ا٥نَّبطِ َٙ ٦ََّْْ٪٫ٌُ{

                                                           

 .(ِِْرسالة ماجستير، منيج الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كجيكده في تقرير العقيدة كالرد عمى المخالفيف، )ص( ُ)
 (. َِْ/ُِقطب، في ظبلؿ القرآف، )( يينظر: ِ)
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}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ اعْزَغِْجٌُاْ ٦ِ٥ّوِ ٦ِ٥ًَشَّع٣ٌُِ بِرَا دََّب٨ُ١ ٥ِ٪َب ُّؾ٨ُ٢ِْْْْ :كالخير، قاؿ تعالى كالصبلح

ذا خرج كالة األمر عف ىذا )حكـ ": -رحمو اهلل -كفي ىذا يقكؿ ابف تيمية ،[ِْ]األنفاؿ:{... كا 
ا ( :قاؿ ك ، (ُ) "ـأسيـ بينير ما أنزؿ اهلل، ككقع بالكتاب كالسنة( فقد حكمكا بغي ـى  مى كى  ًبغىٍيرً  قىٍكـه  حى

ا قىعى  إالَّ  المَّوي  أىٍنزىؿى  مى ، كىذا مف أعظـ أسباب تغيير الدكؿ كما قد جرل مثؿ ىذا (ِ) (بىٍينىييـٍ  بىٍأسيييـٍ  كى
سعادتو جعمو يعتبر بما أصاب غيره تعالى مرة بعد مرة في زماننا كغير زماننا، كمف أراد اهلل 

 كصدؽ اهلل تعالى ،(ّ) "اهلل كأىانو كنصره، كيجتنب مسمؾ مف خذلو مؾ مسمؾ مف أيَّده اهللفيس
، فإف الناظر إلػى كاقػػع ببلد المسمميف اليكـ يرل ما كقع في تمؾ الببلد مف المصائب،  كرسكلو

 تصادماالق كالتدىكركأنكاع الفرقة كالعداكة بينيـ، ككػػذا التقاتؿ كالتناحر، كما ظير الفقر 
سبب الك  الببلد عزان كأخبلقان كثقافةن،أعظـ  -كما ىك معمـك -، مع أف في ببلد المسمميفكاألخبلقي
  .غير ما أنزؿ كالتحاكـ إلى تعالى شرع اهلل  عدىا عفبي فػي ذلؾ 

  : األولما تخلص إليه الباحثة من المطلب   

  إف مف يعتز باالنتساب لكتاب اهلل  كسنة رسكلو ؼ ري شٍ رؼ العظيـ الذم بو تى ليك الش
 يكشؼ لنا حاؿ األمة في حاؿ  فعة التي بيا يعمك ذكرىا، كعمر ابف الخطابالرَّ  ، كىكاألمة

تمسكيا بكتاب ربيا كالتزاميا لشريعتو، مقابؿ لك أنيا ابتعدت عف ىذا المنيج كيؼ يككف حاليا 
ـً  هللي اٍ  انى زَّ عى أى ، فى ـو كٍ قى  ؿَّ ذى ا أى نَّ ا كي نَّ إً ": كمآليا، فقاؿ ٍسبلى ا نى لَّ ذى أى  اهللي  انى زَّ عى ا أى مى  رً يٍ غى بً  زَّ عً لٍ اى  بى مي طٍ ا نى مى يٍ مى ، فى ًباإٍلً

 . [َُ]فاطر:{...}٬َ٩ ١َب٫َ ُّشِّذُ ا٥ِْْضَّحَ ٦ِ٦ََّٙوِ ا٥ِْْضَّحُ عَ٪ًِْْب كتابو العزيز: كمف قبمو قاؿ اهلل تعالى في،(ْ)"اهلل

   الغاية مف تنزيؿ قد جعمو اهللك ، مف فركض الديف فرض -تعالى -اهلل الحكـ بما أنزؿأف 

 }بِ٭َّب ؤَ٭ض٥َْنَب ب٠َْْ٥َِ ا٢ْ٥ِزَبةَ ثِب٥ْؾَِّٜ ٥ِزَؾ٨ُ٢َْ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ثِ٪َب ؤَسَاَٟ ا٦٥ّوُ ًََٙ ر٬ُ٢َ ٦ِّ٥ْخَأئِننِيَتعالى: كما قاؿالكريـ ب االكت

 .[َُٓ]النساء:خَقِْ٪ًب{

 ب٫ِِ  ...} :، كما قاؿ  تعالىال ينازعو فيو أحد ،كحده -تعالى -أف الحكـ كالتشريع حؽ هلل

 .[ ٕٓ]األنعاـ:ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ َُّٞـُّ ا٥ْؾََّٜ ًَىٌَُ خَْْشُ ا٥َْٚبف٦ِِني{

                                                           

 (.ّٕٖ/ّٓ( الفتاكل، ابف تيمية، )ُ)
 ، حديث حسف.ََْٗسنف ابف ماجو، الفتف/العقكبات،  ،ماجوابف  (ِ)
بي، ّ) بلَّ  . (َُٓفقو التمكيف عند دكلة المرابطيف، )ص( الصَّ
(، ُُٖ/ُ)،ني، سمسمة األحاديث الصحيحةلباصحيح. األَِّ(،ِٔ/ ُاإليماف،) ( أخرجو الحاكـ، المستدرؾ،ْ)

(ِٓ.) 
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 قرار التكحيد ، -تعالى -الدعكة إلى اهلل -عمييـ الصبلة كالسبلـ-أف ميمة األنبياء كالرسؿ كا 
لى نبيو ،كحكمو ع اهلل كيجب اتباع شر  ،كالعبكدية لو كحده قاؿ ، كالتحاكـ إليو كا 

٪َّب َٝنَْْذَ }ََٙٚ ًَسَث٠َِّ َٙ ُّا٩ِْن٫ٌَُ ؽَزَََّ ُّؾ٢َِّ٪ٌَُٟ ِْٙ٪َب ؽَغَشَ ثَْْنَي٨ُْ ص٨َُّ َٙ َّغِذًُاْ ِِٙ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ؽَشَعًب ٩ِّتعالى:

 . [ٓٔ]النساء:ًَُّغ٦َِّ٪ٌُاْ رَغ٦ِْْ٪ًب{

  ٫ٌُ٥ًٌَََُّٞ آ٩َنَّب ثِب٦٥َّوِ :كما قاؿ تعالى ،أنزؿ اهلل مف صفات المنافقيفأف التحاكـ إلى غير ما{

}ًَبِرَا ٤َِْٝ : كقاؿ ,[ْٕ]النكر:ًَثِب٥شَّع٣ٌُِ ًَؤَىَْْنَب ص٨َُّ َّز٥ٌََََّ َٙشٌِّٜ ٩ِّنْي٨ُ ٬ِّ٩ ثَْْذِ ر٠ِ٥ََ ٩ًََب ؤ٥ًَُْئ٠َِ ثِب٥ْ٪ُا٩ِْنِني{

 .[ُٔ]النساء:٣َ ا٦٥ّوُ ًَب٥ََِ ا٥شَّع٣ٌُِ سَؤَّْذَ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ َّقُذ٫ًَُّ َّن٠َ فُذًُدًا{٥َي٨ُْ رََْب٥ٌَْاْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ضَ

  دَّ كأعرض  عمدان،  عف حكـ اهلل تعالى كرسكلو فيذه اآليات كأمثاليا تدلؿ عمى أفَّ مف صى
 .(ُ)مف اإلسبلـ( فإنو يككف منافقان ال ييعتىدُّ بما يزعمو مف اإليماف كما يدعيو

  كال يرضكف عف قياميـ بدينيـ، أال يطبؽ المسممكف شريعتيـ، كغاياتيـ أف مف مقاصد الكفار
}٬َ٥ًَ رَشْمََ َّن٠َ ا٥َْْيٌُدُ ًََٙ ا٥نَّقَبسٍَ :قاؿ تعالى ،ى صكرةبأجمى كاضحان تعالى  ذكره اهللكىذا األمر 

}ًَؤ٫َِ اؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُ ثِ٪َأ ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًََٙ رَزَّجِِْ ؤَىٌَْاءى٨ُْ :سبحانه وقال, [َُِالبقرة:سكرة ]{...ؽَزََّ رَزَّجَِِ ٦ِ٩َّزَي٨ُْ 

 .[ْٗ]المائدة:{...ًَاؽْزَسْى٨ُْ ؤ٫َ َّْٚزِنٌَُٟ ٬َّ ثَْْلِ ٩َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ 

كصدىـ بأنكاع الكسائؿ أعداء اإلسبلـ أف يترؾ المسممكف الحكـ بما أنزؿ اهلل،  أىداؼفمف      
كىذا كاف لو سبب كاضح في ضعؼ المسمميف حتى يقمدكىـ كيتبعكا ممتيـ، ككؿ المحاكالت 

 دكؿال فإفغربية باطمة، ككقكع بأسيـ بينيـ،  معتقداتكتخاذليـ، كميميـ النحرافات ك 
كتكردىا لمميالؾ في الدنيا كشعبيا سبلمية التي تبتعد عف شريعة اهلل تعالى تذؿ نفسيا اإل

 كاآلخرة.

 

 

 

 

                                                           

 (. ٕٕٚ/٘المنار، )( يينظر: رضا، محمد رشيد، ُ)



   ِٖ 
 

 :دعوة والنصح واإلرشادال: المطمب الثاني
تديف لػو بالطاعػة كتككػؿ  ،إف األمة كالجماعة ال يستقيـ ليا أمر إال أف تككف تحت إمرة زعيـ     

ىػػػك رمػػػز األمػػػة  ، كرسػػػكؿ اهلل مصػػػالحيا كتحقيػػػؽ غاياتيػػػا كأىػػػدافياإليػػػو تػػػدبير شػػػئكنيا كرعايػػػة 
بيكىادييا في شئكف دينيا كىك قائدىا في شئكف دنياىا، كىك مؤسس شئ دمو ككحيو مف كنيا جميعا ن

}ًَؤ٫َِ اؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُ ثِ٪َأ ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًََٙ رَزَّجِِْ ؤَىٌَْاءى٨ُْ ًَاؽْزَسْى٨ُْ ؤ٫َ َّْٚزِنٌَُٟ ٬َّ ثَْْلِ :اؿ تعالىق، اهلل العزيز الحكيـ

 ،ـ كمبادئ عمميةيى ى ميثؿ كقً عكف الناس إلدٍ ، كاألنبياء في سياستيـ يى [ْٗ]المائدة: {..٩َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ب٠َْْ٥َِ 
، فيػـ يترفعػكف ادئيـ كقيميـ في سمككيـ كسياسػتيـحيث تتمثؿ مب ،مكف القدكة الصالحة ألمتيـمثّْ كيي 

 ،كالعيػػكب التػػي تشػػكب المصػػمحيف بمػػا فػػييـ مػػف حػػب التػػزعـ كالسػػيطرة كاالسػػتغبلؿ مسػػاكئعػػف ال
 هلل تعػػػػالى رسػػػػكلو ، كقػػػػد كصػػػػؼ امسػػػػاكئال كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف ،كالتسػػػػخير لممصػػػػالح الشخصػػػػية

عميو كعمى المؤمنيف بقكلونً ثٍ مي  }َٙجِ٪َب سَؽْ٪َخٍ ٬ِّ٩َ ا٦٥ّوِ ٥ِنذَ ٥َي٨ُْ ٥ًٌََْ ١ُنذَ ًََّٙب ٦ٌََِْٕ ا٦َْٞ٥ْتِ َٙ٭َٚنٌُّاْ ٬ِ٩ْ ؽ٠ِ٥ٌََْ :يا ن

 ,[ُٗٓ]آؿ عمراف:٦َََّ ا٦٥ّوِ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُز٦ِّ١ٌََِني{َٙبُّْ٘ َّنْي٨ُْ ًَاعْزَِْٖٚشْ ٥َي٨ُْ ًَؽَبًِسْى٨ُْ ِِٙ ا٩َْٕشِ َٙةِرَا َّض٩َْذَ َٙز٤َّ١ٌََْ 
نزلة مف لدف حكيـ خبير، كينظركف إلى األمكر نظرة كميػة مناىج عممية مي -أيضان -كاألنبياء يقدمكف

نمػػػػاذج راقيػػػػة فػػػػي قيػػػػادة  كلػػػػذلؾ قػػػػدمكا ،ي اعتبػػػػارىـ طبػػػػائع النفػػػػكس البشػػػػريةكاضػػػػعيف فػػػػ ،شػػػػاممة
كفػػكؿ لكػػؿ مػػف سػػمؾ سػػبيؿ ، كىػػذا النجػػاح مى مػػا فيػػو صػػبلح الػػدنيا كاآلخػػرةإلػػ كاألمػػـ المجتمعػػات

}ًََّـذَ ا٦٥َّـوُ ا٥َّـز٬َِّ آ٩َنُـٌا ٩ِـن٨ُ٢ْ      في ىدييـ كقيادتيـ لؤلمـ، قاؿ اهلل تعالى: -السبلـالصبلة ك عمييـ -األنبياء

ز٬َِّ ٬ِ٩ َٝج٦ِْي٨ِْ ٥ًََُْ٪٢َِّن٬ََّ ٥َي٨ُْ دِّنَي٨ُُ ا٥َّزُِ اسْرَنََ ٥َي٨ُْ ٥ًََُْجَذ٥َِّنَّي٨ُ ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٥ََْغْزَخ٦َِْٚنَّي٨ُ ِِٙ إَسْكِ ١َ٪َب اعْزَخ٦ََْ٘ ا٥َّ

 كف شعكبيـ كال يجعمكف حياتيـ منصرفة لمتػاع الػدنياكسي سي كىـ يى  ،[ٓٓ]النكر:{...٬ِّ٩ ثَْْذِ خٌَِْٙي٨ِْ ؤ٩َْنًب
ركنيـ بػاهلل كّْ ذى ييػكالحكـ ىـ في غمرة السياسة ، بؿ غافميف عف النكاحي الركحية بالماديات أك التعمؽ

كما قػاؿ اهلل  ،، فتسمك نفكسيـ كتصفى قمكبيـ كترقى غاياتيـف قمكب العباد بخالقيـصمك كي ،تعالى
٦َّوُ ب٠َْْ٥َِ ًََٙ رَجِْٔ ا٥َْٚغَبدَ ِِٙ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب ًَؤَؽْغ٬ِ ١َ٪َب ؤَؽْغ٬ََ ا٥ }ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَتعالى

 .(ُ) [ٕٕ]القصص: ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{ إَسْكِ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ

 فيذا الصديؽ أبك بكر  ؛رسيخ ىذه القيـ كلقد ضرب الخمفاء األكائؿ أركع األمثمة في ت     
 يت عميكـ كلست بخيركـ، لّْ د كي لق ،" أييا الناستكليو الخبلفة كالحكـ:يقكؿ في أكؿ كبلـ لو بعد

ف أسأت فقٌكمكني، الضعيؼ فيكـ قكم عندم حتى آخذ لو الحؽ، كالقكم  فإف أحسنت فأعينكني، كا 
                                                           

، الرسؿ كالرساالت.( يينظر: ُ)  مكقع اإلسبلـ اليـك
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فيكـ ضعيؼ عندم حتى آخذ منو الحؽ إف شاء اهلل، كما ترؾ قـك الجياد إال ضربيـ اهلل بالذؿ، 
 .(ُ) "لي عميكـ ةاهلل كرسكلو فبل طاعأطيعكني ما أطعت اهلل كرسكلو؛ فإف عصيت 

ابتاع )أم اشترل( فرسنا مف رجؿ مف األعراب  كىذا أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب "     
عطب  ا، لكنو ما كاد يبتعد بالفرس طكيبلن حتى ظير فيياثـ ركب فرسو كمضى بي اكدفع لو ثمني

 اسؾ؛ فإنيعائدنا مف حيث انطمؽ، كقاؿ لمرجؿ: خذ فر  اعف مكاصمة الجرم، فانثنى بي اعاقي
: فقاؿ عمر ،ةن صحيح ةن لؾ سميم ايا أمير المؤمنيف كقد بعتي ا، فقاؿ الرجؿ: ال آخذىةمعطكب

كىمنا، فقاؿ الرجؿ: يحكـ بيننا  ، : رضيتفقاؿ عمر ،(ِ) شريح الكندماجعؿ بيني كبينؾ حى
رس كقاؿ: ىؿ أخذت الف فاحتكما إلى شريح، فمما سمع شريح مقالة األعرابي التفت إلى عمر

فقاؿ شريح: احتفظ بما اشتريتى يا أمير المؤمنيف أك ريد  ،يا أمير المؤمنيف؟ فقاؿ عمر: نعـ ةن سميم
ىذا ىك مكقؼ  ،(ّ) اء إال ىكذا؛ قكؿ فصؿ، كحكـ عدؿ": كىؿ القضكما أخذت ، فقاؿ عمر 

 يقؿ لو أتحكـ عمى كلـ  ،في كجو شريح صرخييصخب كلـ ، لـ أمير المؤمنيف  ،عمرالقائد 
 ؟ كبل، بؿ رضي بالحكـ كالقضاء.أمير المؤمنيف

، فجاء قكؿ احؿ كبأساليب تناسب كؿ نبي لقكموف الكريـ عمى مر آح األنبياء جاء في القر كنيصٍ     
}ؤُث٨ُ٢ُِّٖ٦َْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَؤَ٭قَؼُ ٨ُ٢َ٥ْ ًَؤ٨َ٦َُّْ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ٩َب َٙ : مع قكمو اهلل تعالى في قصة نكح 

ؤُث٨ُ٢ُِّٖ٦َْ سِعَبٙدِ سَثِِّ ًَؤَ٭َبْ ٨ُ٢َ٥ْ ٭َبفِؼٌ }:قكلو تعالى قصة ىكد  كفي ,[ِٔ]األعراؼ:٫{ر٦ََْْ٪ٌُ
}َٙز٥ٌََََّ َّنْي٨ُْ ًََٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَب٥َخَ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ  :في قصة صالح ك  ,[ٖٔ]األعراؼ:ؤ٩َِني{

}َٙز٥ٌََََّ َّنْي٨ُْ ًََٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ :في قصة شعيب ك  ،[ٕٗ]األعراؼ:نَّبفِؾِني{٬ِ٢َ٥ًَ َّٙ رُؾِج٫ٌَُّ ا٥
ؤَ٭قَؼُ  }:فقاؿ في قكـ نكح  ,[ّٗ]األعراؼ:سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ ٢َََْْٙ٘ آعََ ٦َََّ ٧ٌٍَْٝ ١َبِٙش٬ِّ{

ؤَ٭قَؼُ  }:-تبارؾ كتعالى -لقد قاؿ الحؽ ،٨ُ٢ْ ٭َبفِؼٌ ؤ٩َِني{}ًَؤَ٭َبْ ٥َ:، كقاؿ في قكـ صالح {٨ُ٢َ٥ْ
يدؿ عمى التجدد، بينما يدؿ  ألف الفعؿ دائمان جاء بالفعؿ مف النصح ، في قـك نكح  {٨ُ٢َ٥ْ

لذلؾ  ؛، كسران كجيران كاف يمح عمى قكمو ليبلن كنياران  كنظران إلى أف نكحان  ،االسـ عمى الثبكت
كلكف كالنصح فيو التكرار كاإللحاح، ، ليفيد التجدد {ؤَ٭قَؼُ ٨ُ٢َ٥ْ }بالفعؿ -تعالى -جاء قكؿ الحؽ

                                                           

 (. ُْٗ( ابف حباف، السيرة النبكية، )ُ)
اضي الككفة لستيف ( شريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ الكندم القاضي المسمـ كالفقيو الشاعر، تابعي كاف قِ)

ىجرية،  ٖٕ: "ىك أقضى العرب"، عاش مائة كثماف سنيف كتكفي سنة سنة، قاؿ فيو عمي بف أبي طالب 
 (. ََُ/ْكقيؿ ثمانيف، كترؾ القضاء قبؿ مكتو بسنة كاحدة كقيؿ شير، الذىبي، سير أعبلـ النببلء: )

 (. َْٔٓ/ِفقو الدعكة إلى اهلل، )( كحبنكة الميداني، َِْ/ُُ( ابف كثير، البداية كالنياية، )ّ)
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}ًَؤَ٭َبْ ٨ُ٢َ٥ْ ٭َبفِؼٌ  :بما يفيد الثبكت كىك قكلو تعالىباالسـ   -سبحانو -جاء في حالة قكـ ىكد 
إليماف كما كاف يفعؿ الـ يمح كيكرر عمى قكمو في دعكتيـ إلى  ؛ ألف ىكدان ؤ٩َِني{
نكح

حيف كاف يدعك قكمو لمعبادة كالتكحيد كقيامو بتبميغيـ   كقكلو تعالى في قـك شعيب، (ُ)
َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ  }رسالة اهلل تعالى كالنصح ليـ بالخير كالصبلح ليستجيبكا لو:

كجد في نفسو لما رأل ىبلؾ  بان قتضي أف شيعىيي ,[ّٗ]األعراؼ: ٨ُ٢َ٥ْ ٢َََْْٙ٘ آعََ ٦َََّ ٧ٌٍَْٝ ١َبِٙش٬ِّ{
شفاقان  ،قكمو غير ذلؾ، فمما كجد ذلؾ طمب أف يثير في نفسو سبب  أمؿ فييـتإذ كاف  ؛حزنان كا 

عراضيـ الذم استكجبكا بو أف ال يتأسؼ يي  فجعؿ ،التسمي عنيـ كالقسكة عمييـ عدد معاصييـ كا 
 .(ِ) ، فذكر أنو بمغ الرسالة كنصح ليـعمييـ

ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ ٬ِ٢َ٥ًَ َّٙ ٙزٌىل ّني٨ ًٝب٣ ّب ٧ٌٝ ٥ٞذ ؤث٦ٖز٨٢ سعب٥خ سثِ }:كقكلو تعالى في قكـ صالح     
، ظاىر العطؼ بالفاء أف ىذا التكلي كاف بعد ىبلكيـ كمشاىدة ما [ٕٗ]األعراؼ:رُؾِج٫ٌَُّ ا٥نَّبفِؾِني{

لككنيـ لـ  ،يـعمي لحزفكا حسرفيككف ىذا الخطاب عمى سبيؿ التفجع عمييـ كالت ،جرل عمييـ
كليسمع ذلؾ مف كاف معو مف المسمميف فيزدادكا إيمانان كانتفاءن عف معصية اهلل  ،يؤمنكا فيمككا

٬ِ٢َ٥ًَ َّٙ رُؾِج٫ٌَُّ }:، كيككف معنى قكلو تعالىعف ربو  كاقتضاءن لما جاء بو نبييـ تعالى 
٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ ٢َََْْٙ٘ آعََ } َّب :كقاؿ ،(ّ)ىي حكاية حاؿ ماضية ا٥نَّبفِؾِني{

ٍسعيم دعكتكـ بالترغيأ", ٦َََّ ٧ٌٍَْٝ ١َبِٙش٬ِّ{  ، كلكف لـ تقبمكا مني ذلؾب كبالترىيًب كبذلتي فيكـ كي
َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ  }َٙز٥ٌََََّ َّنْي٨ُْ ًََٝب٣َ: في تفسير قكلو تعالى -رحمو اهلل -كقاؿ سيد قطب ،(ْ)

إنو اإلشياد عمى أمانة التبميغ كالنصح ," [ّٗ]األعراؼ:ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ ٢َََْْٙ٘ آعََ ٦َََّ ٧ٌٍَْٝ ١َبِٙش٬ِّ{
كل صفحة أخرل مف كىكذا تط م جمبكه ألنفسيـ بالعتك كالتكذيب،كالبراءة مف المصير الذ

 .(ٓ) صحائؼ المكذبيف"
ا بالمسمميف، باذالن       ، دٌيننا، أميننا، رحيمن ، ميقًسطنا، فاضبلن ـي ال بد أف يككف عادالن فالحاكـي المسم

يدىه في السعي في صبلحيـ، كصالح اإلسبلـ، كىذا يجب عمى الم سمميف تكقيره، كتبجيميو جي
                                                           

 (.َُِْ/ٕ( الشعراكم، تفسير الشعراكم، )ُ)
 (. ُّْ/ِ( يينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز، )ِ)
 (.ٖٗ/ٓ( ابف حياف، البحر المحيط، )ّ)
 (. ِْْ/ّ، )أبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ( ْ)
 (. ُُِّ/ّ( في ظبلؿ القرآف، )ٓ)
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ـى  المَّوً  ًإٍجبلىؿً  ًمفٍ  ًإفَّ : ) ، فإٌف ذلؾ مف إجبلؿ اهلل تبارؾ كتعالى، كما قاؿ رسكؿ اهللكاحترامو  ًإٍكرىا
اًمؿً  اٍلميٍسًمـً  الشٍَّيبىةً  مذً  افً  ًفيوً  ياٍلغىالً  غىٍيرً  اٍلقيٍرآفً  كىحى ـى  عىٍنوي  يكىاٍلجى ٍكرىا  ،(ُ) (اٍلميٍقًسطً  السٍُّمطىافً  مذً  كىاً 

، كييطّْبؽ  لو، كأمر رسك -تبارؾ كتعالى -فالسمطاف الميقًسط، العادؿ الذم يقكـ في الناس بأمر اهلل
، كأف ييبجَّ ٌؿ، كأف ييحتى ىذا يجب أف ييجى  ،، كيقكـ فييـ بالعدؿ كالرحمة-تعالى -شرع اهلل فإف في ؿ، ـر

 .-تبارؾ كتعالى -ذلؾ إجبلالن هلل

 : الثاني الخالصة من المطمب

  َّكريـ عمى ف الآجاء في القر يـ حكنيصٍ , أسمكب الدعكة كالنصح كاإلرشاد منييجة األنبياء كالرسؿ أف
 .مراحؿ كبأساليب تناسب كؿ نبي لقكمو

  َّكينظركف إلى األمكر نظرة كمية شاممة, مكف القدكة الصالحة ألمتيـمثّْ يي األنبياء كالدعاة أف، 
إلى  كاألمـ نماذج راقية في قيادة المجتمعات قدمكاف ،النفكس البشرية كاضعيف في اعتبارىـ طبائع
 .ما فيو صبلح الدنيا كاآلخرة

  َّالحاكـ كالداعية المسمـ إذا تعامؿ بالعدؿ كالقسط كالرحمة بيف المسمميف كجب عمييـ تكقيره  أف
 كاجبلؿ، ففي ذلؾ تبجيؿ هلل تعالى.

 

 :الحرص عمى اقتصاد الدولة: لمطمب الثالثا

ِ ؽٌٌَِْٚ }َٝب٣َ اع٦َْْْنِِ ٦َََّ خَضَآئ٬ِِ إَسْكِ بِ٭ِّ: في حديثو عف سيدنا يكسؼ  اهلل قاؿ        

نو، يأحفظ ما تستحفظ ،أم كٌلنى خزائف أرضؾ إني حفيظ عميـه أميف :، كالمعنى[ٓٓكسؼ:]ي٨ِْ٦َّ{
، (ِ) عالـ بكجكه التصرؼ، كاصفان نفسو باألمانة كالكفاية المتيف ىما طمب الممكؾ ممف يكلكنو

قامة الحؽ كبسط العدؿ، كالت ليتكصؿ إلى إمضاء أحكاـ اهللفطمب ذلؾ  مكف مما ألجمو تعالى كا 
إلى العباد، كلعممو أف ال أحد غيره يقـك مقامو في  -السالمالصالة عمييم -يبعث اهلل تعالى األنبياء

أخذ س حرصان منو عمى ، كلي(ّ)  تعالى ال لحب الميمؾ كالدنياذلؾ، فطمب التكلية ابتغاء كجو اهلل

                                                           

، (، كالبييقي، السنف الكبرلّْْٖ(، )صُِِ/ٕد، األدب/ تنزيؿ الناس منازليـ، )سنف أبي داك  ،( أبي داكدُ)
(، حديث حسف، األلباني، ُٖٓٔٔ(، )صِِٖ/ٖ،)جماع أبكاب الرعاة، النصيحة هلل كلكتابو كلرسكلو...

 (.ُُٓ/ُ) ،الترغيب كالترىيب
 (. ِْٖ/ِ( يينظر: الزمخشرم، الكشاؼ، )ِ)
 ( بتصرؼ. ُُٗ/ٔ)( القاسمي، محاسف التأكيؿ، ّ)
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رضاء رغبتو ك الكالية  نما ىك رغبة في الشخصية ا  ىدفو حماية أمكاؿ ك النفع العاـ، في الزعامة، كا 
، كىذا كالحرص عمى اقتصاد البمد كالمحافظة عميو، كاستغبللو فييا بما يعكد بالخير كالنفع العامة

و األكؿ فعؿ الخير طمبان لمرضاة اهلل جزء مف رسالة الداعية إلى اهلل تعالى، حيث يككف ىمُّ 
، (ُ) زنة بيف المصالح العامة كالمفاسدمكافييا ىي النية كالفي طمب الكالية فالضابط  ،سبحانو

} ََٙٚ رُض١ٌَُّا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ىٌَُ :كاهلل تعالى يقكؿ، {بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ ٨ِْ٦َّ }:نفسو بقكلو كيؼ مدح يكسؼ ك 

التطاكؿ كالتفاخر كالتكصؿ بو إلى غير  د بوصً ييكره تزكية النفس إذا قي  ؟[ِّ]النجـ:ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َِ ارَََّٞ{
كالنفع  ، أما إذا قصد بتزكية النفس كمدحيا إيصاؿ الخيرمذمكمة تزكية النفسنا تككف ، فيما يىًحؿ

إدارة األمكر المالية؛ ألف سياسة  ، كقد طمب يكسؼ فبل ييكره بؿ يجب عميو ذلؾ ؛إلى الغير
قامة العدؿ فيو تتكقؼ عمييا، فكاف مضطران إلى تزكية نفسو في ذلؾ  الممؾ كتنمية العمراف، كا 

 ى يثؽ الممؾ بو، كيركف إليو في تكلية ىذه المياـ، كما أضاع كثيران مف الدكؿ في حت

 .(ِ) ىذه القركف إال الجيؿ كالتقصير في النظاـ المالي، كتدبير الثركة كحفظيا في الدكلة كاألمة

ـى طمب ىذا بنفسو؟  يكسؼ  سبب طمب ان كذكر بعض المفسريف أف ىنا خبلف       ًل
خكتو أف ذلؾ كصمو إلى كصكؿ أىمو إليو،ألنو عرؼ  ؛نما طمب ذلؾإ": فقاؿ)بعضيـ( ، "أبيو كا 

ـ بمصالح الناس في السنيف الشداد، ـ لمقياألنو عرؼ أنو األقكى  ؛إنما طمب ذلؾكمنيـ مف قاؿ: 
أم: كاتب  {} بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ ٨ِْ٦َّ:بعض التفاسير تفسير قكلو تعالى، كجاء في فطمب ليذا اليدؼ

ذلؾ ليتكصؿ بو إلى نشر العدؿ كرفع منو  طمب يكسؼ ": -رحمو اهلل -لشوكانًقال او، حاسب
الظمـ، كيتكصؿ بو إلى دعاء أىؿ مصر إلى اإليماف باهلل كترؾ عبادة األكثاف، كفيو دليؿ عمى 

ما الحؽ يعمؿ عمى إظيار أنو يجكز لمف كثؽ مف نفسو إذا دخؿ في أمر مف أمكر السمطاف أف 
صؼ نفسو باألكصاؼ التي ليا ترغيب باطؿ، كيجكز لو أف ي ا ىكمؿ ككييدـ  ذلؾ، أمكنو

 يعارض ىذا لكفلمف يخاطبو مف الممكؾ بإلقاء مقاليد األمكر إليو، كجعميا منكطة بو، ك  كتنشيط
مف تكلية مف طمبيا أك حرص  مف النيي عف طمب الكالية، كالمنع  الجكاز ما كرد عف النبي

، كبيذا يجمع ال لحب الممؾ كالدنيا، ابتغاءن لكجو اهلل تعالى يكسؼ  طمب، فكاف (ّ) "عمييا
نو لـ يكف إحيث  ؛، فيذا البياف يكشؼ لنا عف حقيقة الحكـ  في مكقؼ يكسؼ (ْ) بينيما

                                                           

 ( بتصرؼ.َْ/ّ( السمعاني، تفسير القرآف، )ُ)
 (. ُّ/ُْنظر: اليررم، حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، )يي  (ِ)
 (. ِْ/ّفتح القدير، ) (ّ)
 (. ّٕٓ/ٔنظر: الًقنكىجي، فتح البياف في مقاصد القرآف، )( يي ْ)
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يعيش في مجتمع مسمـ تنطبؽ عميو قاعدة عدـ تزكية النفس عند الناس كطمب اإلمارة عمى 
، كيؤيد ىذا لدينو كنشره في مصر في أياـ حكموكة فتمكف بسيطرتو مف الدعأساس ىذه التزكية، 

}١ًََز٠ِ٥ََ ٢َ٩َّنِّب ٥ٌُِْعَُ٘ ِِٙ إَسْكِ َّزَجٌََّؤُ ٩ِنْيَب ؽَْْشُ َّؾَبء ٭ُقِْتُ ثِشَؽْ٪َزِنَب :الحدث تعقيب السياؽ بقكلو تعالى

مى جكاز طمب الكالية، إذا كاف ففي اآلية دليؿ ع, (ُ) [ٔٓ]يكسؼ:٬َ٩ ٭َّؾَبء ًََٙ ٭ُنُِِْ ؤَعْشَ ا٥ْ٪ُؾْغِنِني{
جراء أحكاـ الشريعة فييـ، كالبعد عف التمكث  قامة العدؿ بينيـ كاً  طالبيا قادرنا عمى نفع العباد كا 

  بمظالـ الحكاـ كمآثميـ.

ٍبدى  يىا:) عف عبد الرحمف بف سىمرة قاؿ: قاؿ لي رسكؿ اهلل        الى  ،(ِ) سىميرىةى  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى
ٍسأىلىةو  عىفٍ  أيٍعًطيتىيىا ًإفٍ  فىًإنَّؾى  إًلمىارىةى،ا تىٍسأىؿً  ًكٍمتى  مى فٍ  ًإلىٍييىا، كي ٍيرً  عىفٍ  أيٍعًطيتىيىا كىاً  ٍسأىلىةو  غى  أيًعٍنتى  مى
مىٍييىا سكاء كاف ذلؾ في  ،مك عمـ ًإنساف أىنو ال يقـك سكاه بمصالح الناس في عدؿ ككفايةف، (ّ)(عى

يخبر بصفاتو التي تجعمو صالحان لمقياـ أف طمب ذلؾ، ك  كالية أىك قضاءو أىك نحكىما، كجب عميو
 ف يكسؼ إ" :-رحمو اهلل -كقاؿ الشعراكم ،بيا، مف العمـ كالحفظ كالكفاية كما قاؿ يكسؼ 

نما طمب اإلصبلحلى   كافك لدعكتو كتحقيقان لرسالتو،  ليتخذ مف إصبلحو سبيبلن  ـ يطمب كالية، كا 
عرض سو، فمف يثؽ بنفسو أنو قادر عمى القياـ بالميمة فمو أف يى كمؤمنان بكثكقو بنف باإليماف كاثقان 
ؾ، بأف يرل أمران يتعرض لو غير ػػو ذلػػػػف عميػػػفمف حؽ اإلنساف أف يطمب الكالية إذا تعي نفسو،

كىنا يككف التدخؿ فرض عيف مف أجؿ  ،ذم خبرة يفسد ىذا األمر، كىك يعمـ كجو الصبلح فيو
 .(ْ) "إنقاذ المجتمع

ذا عرؼ أنويجكز إذا كاف في ذلؾ مصمحة عامة" ":كقاؿ السمعاني         ،ال يمحقو بذلؾ آفة ، كا 
لىدً  سىيّْدي  أىنىا) :، كقاؿ (ٓ) كأمف العجب عمى نفسو ، كى ـى ، كىالى  آدى ؿي  كىأىنىا فىٍخرى  اأٍلىٍرضي  تىٍنشىؽُّ  مىفٍ  أىكَّ

ٍنوي  ًة، يىٍكـى  عى ، كىالى  اٍلًقيىامى ، ؿي أىكَّ  كىأىنىا فىٍخرى ؿي  شىاًفعو ، كىأىكَّ ، كىالى  ميشىفَّعو ًلكىاءي  فىٍخرى ٍمدً  كى ًة، يىٍكـى  ًبيىًدم اٍلحى  اٍلًقيىامى

                                                           

  (.َُِّ/ْنظر: قطب، في ظبلؿ القرآف، )( يي ُ)
كنيتو أبك سعيد، كاف اسمو   ( عبد الرحمف بف سمرة بف حبيب بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ القرشي،ِ)

عبد الرحمف، صحابي أسمـ يـك الفتح كافتتح سجستاف كغيرىا، مات بالككفة   عبد الكعبة، كسماه الرسكؿ
 (. ِْٗ/ّات، )(، كابف حباف، الثقّٗ/ُسنة خمسيف. الذىبي، العبر في خبر مف غبر، )

 (. ُْٕٔ(، )ّٔ/ٗصحيح البخارم، األحكاـ/ مف لـ يسأؿ األمارة أعانو اهلل عمييا، ) ،( البخارمّ)
 ( . ٖٗٗٔ( تفسير الشعراكم، )صْ)
 (.َْ/ّ( تفسير القرآف، )ٓ)
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 التحدث بو قصد ألنو أك ،األمة ليعرؼ يقكؿ أف إليو أكحي ألنو إما ذلؾ قاؿ ،(ُ) (فىٍخرى  كىالى 
 بقكتي بمغتيا ما عالىت اهلل مف كرامة النعمة يذهف ،كالمباىاة التعظيـك  الفخر، كلـ يقصر بالنعمة
ىذا أنو لما رأل أنو يستعممو  طمب يكسؼ  -رحمو اهلل -كيعمؿ ابف كثير ،(ِ) بيا أفتخر حتى

في أمره ال محالة آثر ما تعـ فكائده، كأنو سأؿ العمؿ لعممو بقدرتو عميو كلما فيو مف المصالح 
نما سألو أف يجعمو عمى خزائف األرض، السنيف التي أخبرىـ بشأنيا، لما يستقبمكنو مف  لمناس، كا 

}١ًََز٠ِ٥ََ ٢َ٩َّنِّب ٥ٌُِْعَُ٘ ِِٙ إَسْكِ َّزَجٌََّؤُ قاؿ تعالى:  كليذا ،فيتصرؼ ليـ عمى الكجو األصمح كاألرشد
بأنو حفيظ فو نفسو صٍ ك ك ، (ّ) [ٔٓ]يكسؼ:٩ِنْيَب ؽَْْشُ َّؾَبء ٭ُقِْتُ ثِشَؽْ٪َزِنَب ٬َ٩ ٭َّؾَبء ًََٙ ٭ُنُِِْ ؤَعْشَ ا٥ْ٪ُؾْغِننِي{

ل أف يقكؿ حفيظ بجميع الكجكه التي منيا يمكف تحصيؿ الدخؿ كالماؿ، عميـ مجرى  عميـ، فإنو جارو 
مصالح الناس، عميـ بجيات بالجيات التي تصمح ألف يصرؼ الماؿ إلييا، كيقاؿ: حفيظ بجميع 

 .(ْ) حاجاتيـ

في يد الخكنة أك الضعفاء، قاؿ العمماء: يجكز لممرء أف يطمب المنصب إذا رأل األمر عميو ك     
يتقدـ جاز أف ف ،مف نفسو الكفاية كاألمانة كالكفاءةىك كعمـ  ،وتكاف بيد مف ال يؤدم أمانأك 

ألنو يريد مصمحة المسمميف، ال مصمحتو  ؛لمحفاظ عمى الصالح العاـكيطمب المنصب 
أف يتقي اهلل  كلذلؾ ينبغي عمى كؿ إنساف ؛ىذه ىي الحقيقة التي يعمميا باجتياده الشخصية،

، كال تيربان مف طمعان دنيكيان ال ك  ،يان لمرئاسةكليست المسألة سع ،سبحانو كتعالى في ىذا األمر
 .(ٓ) لئلسبلـ كالمسمميفتقديمو خدمةى ستطيع يقدـ فييا ما يأف  ستطيعيالمسئكلية التي 

وَ َٝذْ ثََْشَ ٨ُ٢َ٥ْ ىَب٥ٌُدَ ٢ِ٦َ٩ًب َٝب٥ٌَُاْ }ًََٝب٣َ ٥َي٨ُْ ٭َجُِّْي٨ُْ ب٫َِّ ا٦٥ّ :حيث يقول ا تعالى قصة طالوت 
٦٥ّوَ افْيََٚبهُ ٨ُ٢َْْ٦َّْ ًَصَادَهُ ثَغْيَخً ِِٙ ؤَ٭ََّ ٫ٌُ٢َُّ ٥َوُ ا٥ْ٪٠ْ٦ُُ ٦ََّْْنَب ًَ٭َؾ٬ُْ ؤَؽَُّٜ ثِب٥ْ٪٠ْ٦ُِ ٩ِنْوُ ٨َ٥ًَْ ُّاْدَ عََْخً ٬ِّ٩َ ا٥ْ٪َب٣ِ َٝب٣َ ب٫َِّ ا

 .[:57ا٥جٞشح0عٌسح ]ُّاْرِِ ٢ْ٦ُ٩َوُ ٬َ٩ َّؾَبء ًَا٦٥ّوُ ًَاعٌِِ ٨ِْ٦َّ{ا٨ْ٦ِْْ٥ِ ًَا٥ْغِغ٨ِْ ًَا٦٥ّوُ 

                                                           

( ، قاؿ األلباني: صحيح. صحيح َّْٖ(، )َُْْ/ِسنف ابف ماجو، الزىد/ ذكر الشفاعة، ) ،( ابف ماجوُ)
 (. ّْٕٕ(، )َّْ/ِماجو: ) ابف

 .َّْٖ(، ِٖٓ/ِحاشية السندم عمى سنف ابف ماجو، الزىد/ ذكر الشفاعة، ) ،( السندمِ)
 (. ّّٗ-ّّٖ/ْ( تفسير القرآف العظيـ، )ّ)
 (.ُْٕ/ُٖ( الرازم ، مفاتيح الغيب، بتصرؼ، )ْ)
 (. ّٓ( ينظر: المنجد، حب الرئاسة، )صٓ)
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، إلى بني إسرائيؿ، كىـ الذيف كانكا قد طمبكا مف نبييـ  فيذا طالكت ممؾ مبعث بأمر اهلل     
مكان استبعدكا أف يككف طالكت م ، فأعطاىـ اهلل تعالى ما سألكا، إال أنيـان ـ ممكيأف يرسؿ اهلل ل

كذكر أبي السعكد أف سبب استبعادىـ ىذا أف النبكةى كانت مخصكصةن ، ألنو  كاف فقيران  ؛عمييـ
عندىـ  مؾسبط المي كاف ، ك بف يعقكب  مبًسبطو معيف مف أسباط بني إسرائيؿ كىك ًسبط الك 

كلـ يكف طالكت مف أحد ىذيف الًسبطيف بؿ مف  ،-عمييما السالم-كمنو داكد كسميماف ،بسبط ييكدا
فبٌيف اهلل ، (ُ) كقيؿ سٌقاءن  ،كقيؿ دٌباغان  ،قيؿ كاف راعيان ك  ،كليس ليـ في الممؾ كالمممكة اميفكلد بني

ف اهلل تعالى لو باختيارىي ة ميفضاأل و فضمو عمييـ ألسباب، كأفتعالى ليـ أن  كاف فقير، كأنو كا 
اؿ النفس كلـ يرد خص ، كقيؿ أراد أنو محمكدفضمو عميكـ بعممو كجسموك  ،الماؿ فقد زاده اهلل عممان 

أف فيو  ,{ا٦٥ّوَ افْيََٚبهُ ٨ُ٢َْْ٦َّْ ب٫َِّ }: بقكلوسبب اصطفائو ليـ اهلل تعالى ف بيَّ ك  ،(ِ) عظيـ البنية
مؾ يستحؽ في أف يككف ف المي إحيث  ؛مؾ كبيانوالمي    الخصاؿ التي ىي قانكف في استحقاؽ 

عمـ بسياسة نفسو  كأف يككف ذا ،سكاء كاف مف بيت الممؾ أك لـ يكف ،مف عنصر صالح صاحبو
تنبيو منو أنو تعالى قدـ البسطة في العمـ، عمى البسطة في الجسـ، كىذا ك  ،(ّ) كأىمو مف رعيتو

، كأما (ْ) أعمى كأشرؼ كأكمؿ مف الفضائؿ الجسمانية ية كالخمقيةسبحانو عمى أف الفضائؿ النفس
في العمـ تعالى بسط لو  فإنو يعني بذلؾ أف اهلل ،{غ٨ًَِْصَادَهُ ثَغْيَخً ِِٙ ا٨ْ٦ِْْ٥ِ ًَا٥ْغِ }:تعالى قكلو

كذلؾ أنو ذكر  ذيف خكطبكا بيذا الخطاب،الكآتاه مف العمـ فضبلن عمى ما آتى غيره مف  كالجسـ
غيره  طكلو عمييـ ما لـ يؤتومف الزيادة في  كتيى فإنو أي  ؛أنو أتاه كحي مف اهلل، كأما في الجسـ

 .(ٓ)منيـ

}َٝب٣َ سَةِّ إِْٚشْ ٥ِِ ًَىَتْ ٥ِِ ٢ْ٦ُ٩ًب َّٙ َّنجَِِٖ َٕؽَذٍ ٬ِّ٩ْ ثَْْذُِ بِ٭٠ََّ : -تعالى -قال هللا قصة سليمان

 .[ّٓ]ص:ؤَ٭ذَ ا٥ٌَْىَّبة{

 ؛يافي رغبةن عمى طمبيا ك  طمب الممؾ طمعان في الدنيا كحرصان لـ ي - -سيدنا سميماف        
كىذا عمى قكؿ مف قاؿ إف  ،مرة أخرل ط عميو الشيطافسمَّ كلكف كاف قصده في ذلؾ أف ال يي 

الشيطاف استكلى عمى ممكو، كقيؿ سأؿ ذلؾ ليككف عممان كآية لنبكتو كمعجزة دالة عمى رسالتو 
                                                           

 ( بتصرؼ.َِْيـ )ص( أبي السعكد، إرشاد العقؿ السمُ)
 .( بتصرؼُُٗينظر: القشيرم، لطائؼ اإلشارات )ص (ِ)
 .(َٕٓاألصفياني، تفسير الراغب )ص( ينظر: ّ)
 (. َٓٓ/ٔالرازم، مفاتيح الغيب، ) (ْ)
 (. ُُّ/ٓالطبرم، جامع البياف، )( ينظر: ٓ)



   ّٔ 
 

كاف سميماف  :، كقيؿدعاءه كرٌد ممكو إليو كزاده فيو حيث أجاب اهلل تعالى ؛كداللة عمى قبكؿ تكبتو
  د ص داك ص بخاصية كما خي خى ممكان كلكنو أحب أف يي فسأؿ شيئان يختصبإالنة الحديد ، 
ةى  تىفىمَّتى  الًجفّْ  ًمفى  ًعٍفًريتنا ًإفَّ ) :قاؿ عف النبي أبي ىريرة  عف ،(ُ) بو مىيَّ  ًليىٍقطىعى  البىاًرحى  عى

بلىًتي، ٍذتيوي، ًمٍنوي  المَّوي  فىأىٍمكىنىًني صى مىى أىٍربيطىوي  أىفٍ  فىأىرىٍدتي  فىأىخى تَّى لمىٍسًجدً ا سىكىاًرم ًمفٍ  سىاًريىةو  عى كا حى  تىٍنظيري
، ًإلىٍيوً  ـٍ مىٍيمىافى  أىًخي دىٍعكىةى  فىذىكىٍرتي  كيمُّكي  ،{...}سَةِّ إِْٚشْ ٥ِِ ًَىَتْ ٥ِِ ٢ْ٦ُ٩ًب َّٙ َّنجَِِٖ َٕؽَذٍ ٬ِّ٩ْ ثَْْذُِ سي

دىٍدتيوي  اًسئنا فىرى  . (ِ) (خى
ـــــى لســـــان  ـــــال تعـــــالى عم ـــــراىيم ســـــيدنا وق ؤ٥َْؾِْٞنِـــــِ }سَةِّ ىَـــــتْ ٥ِـــــِ ؽ٢ُْ٪ًـــــب ًَ   0إب

      .[ّٖ]الشعراء:ثِب٥قَّب٥ِؾِني{
 الحكمة كىك الحكـ، طمبوككاف أكؿ ما  ،سبحانو بالدعاء ربو إلى تكجو إبراىيـ سيدنا        

 يمنع الذم ىك كالحكيـ الشيطاف، كمنازع اليكل، مياكم في التردم مف لمنفكس المانعة الضابطة
السيطرة  -ىنا -كليس المقصكد بالحكـ، (ّ) السبيؿ ءكسكا الجادة بالتزاـ عمييا كيحكـ نفسو

 فيوفَّ إ"{}سَةِّ ىَتْ ٥ِِ ؽ٢ُْ٪ًب:-تعالى -في قكؿ اهلل في تفسيره لمعنى الحكـ قاؿ الماكردمكالتممؾ، 
 كالنبكة، الحكمة" كقاؿ ابف عطية: ،(ْ) "النبكة أك القرآف أك العمـأك ، المب أنو: تأكيبلت أربعة
 كالعمؿ العمـ في كماالن أم كقاؿ البيضاكم:"  ،(ٓ)" كالدكاـ التثبيت معنى في ىك ىذا إبراىيـ كدعاء
 .(ٔ) "الخمؽ كرئاسة الحؽ لخبلفة بو أستعد

النبكة أنو الحكمة أك  :منيا ،عديدة بتفاسير  الذم طمبو إبراىيـالعمماء الحكـ فسَّر  فقد       
 كاف طمبو مف اهلل  إنما ،منصباللسمطاف ك ، كلـ يذكر أحد منيـ بأنو بمعنى اكالعمـ ،كالرسالة
 دراؾ صفاتؾ، لىإ لمتعرؼ قمبيكمعرفة تنير بيا  ،كعممان  فيمان  امنحنيأف  كالصكاب الحؽ كا 

 لؤلعماؿ أف يكفقوك  ،األشياء حقائؽ ابي عرؼي كالحكمة، العمـ مف سمطانان ك ، (ٕ) بو ألعمؿكالخير 
 .-تعالى -اهلل عباد مف الصالحيف ربيفالمق في يككف، لالصالحيف  زمرة في وتجعم التي
 

                                                           

 (. ّْ/ْلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )الخازف،  (ُ)
 (. ِّّْ(، )ُِٔ/ْ) }َوَوَىْبَنا ِلَداُووَد ُسَمْيَماَن ...{,خارم، األنبياء/ قكلو تعالى: ( البخارم: صحيح البِ)
 (. ّٗٔٓ/َُ( أبي زىرة، زىرة التفاسير، )ّ)
 (.ُْٔ/ْ( يينظر: النكت كالعيكف، )ْ)
 (.ِّْ/ْ( المحرر الكجيز، )ٓ)
 (.ُِْ/ْ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )ٔ)
 (. ُُٕ/ُٗلتفسير المنير، )( يينظر: الزحيمي، إ)
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 0[ٗ]الشرح:}ًَسََْْٙنَب ٠َ٥َ ر١ِْشَٟ{:وقال تعالى في حق سيدنا محمد

الشأف رفيع  اليأم: كجعمناؾ ع" {}ًسْٙنب ٠٥ ر١شٟذكر المراغي  تفسير قكلو تعالى:      
، كجاء في تفسير (ُ)"المنزلة عظيـ القدر، كأم منزلة أرفع مف النبكة التي منحكيا اهلل سبحانو

كصـك  ،كالصدقة ،كالصبلة ،كالجياد ،كاليجرة ،اإلسبلـ :كأعطيتؾ ثمانية أسيـ أم :-ىنا -الذكر
كجعمتؾ  كنذيران  لى الناس كافة بشيران إكأرسمتؾ  ،كاألمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر ،رمضاف
رفع ذكر اهلل إال كرفع معو يي  أنو ال ة اهلل تعالى ككرامتو عمى نبيو ، كمف منَّ (ِ) كخاتماى  فاتحان 

كال  لمصبلة كال خطيبى  فبل منادمى  كاآلخرة، الدنيا في  ذكرهتعالى لو  اهلل رفع: ف ذكر النبي
 المبلئكة عند ه ذكر  كرفع اهلل تعالى ،اهلل رسكؿ محمدان  أفك  اهلل إال إلو ال أف شيدإال ي ميصميى 

في الدنيا  عاليان  مرفكعان  هذكر اهلل تعالى  عؿج، كقد (ّ) األرض في المؤمنيف كعند ،السماء في
نزاؿ القرآف العظيـ عميوالنبكة كالرساالت ببختـ  ، كذلؾكاآلخرة المؤمنيف بالصبلة ، كتكميؼ و، كا 

 .(ْ) سبحانو -رىـ بطاعتو كجعؿ طاعتو مف طاعة اهلل كالسبلـ عميو، كأمى 
، ميمان  منصبان  يتكلى مف ختياراك  نتقاءا سفحي  إلى حاجةال أنَّنا بأمس وبعد ىذا كمِّو أقول:      

 ؛كقدر تحمؿ المسئكلية كاألمانة الكفاءة أساس عمىأف يككف  ،كمف يككف راعيان كقائدان ليذه األمة
 لمثؿ يصمح ال أنو لو رككذ،   النبي رفضاألمارة،   النبي مف ذر أبك طمب عندما كلذلؾ
أبك ك  ،يتحممكنيا الذيف لؤلقكياء كتحتاج ،أمانة ارةكاإلم الكالية ألف ؛كليس أىبلن لو المنصب ىذا
 -كندامة ان خزي عميو تككف كبالتالي ،بمقتضاىا يستطيع القياـ كلف عمييا يقكل مفف ،ضعيؼ ذر

ًكمى عىٍف ىذا المصير،  فمـ يرضى لو النبي ،-كالعياذ باهلل  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي ): قىاؿى  ذىر   أىًبيري
رىبى : قىاؿى  ًمميًني؟تىٍستىعٍ  أىالى  مىى ًبيىًدهً  فىضى ٍنًكًبي، عى ، أىبىا يىا: "قىاؿى  ثيَـّ  مى ، ًإنَّؾى  ذىر  ًعيؼه نَّيىا ضى انىةي، كىاً  نَّيىا أىمى  كىاً 
نىدىامىةه، ًخٍزمه  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ذىىىا مىفٍ  ًإالَّ  كى قّْيىا، أىخى مىٍيوً  الًَّذم كىأىدَّل ًبحى الذم أدَّل نعـ؛ إال مف  (ٓ) (ًفييىا عى

ب كيتـ اختياره، فيك مف يستحؽ استبلـ ىذا المنصعميو فييا، مف القياـ بكظائفيا كتحمؿ أعبائيا، 
ًكمى عىٍف عى  عمؿ  ، كأسند إليو بف أبي طالب ان عميَّ   كما اختار النبي قاؿ:  ًمي  القضاء، ري

ًديثي  كىأىنىا تيٍرًسميًني المَّوً  رىسيكؿى  يىا :فىقيٍمتي  قىاًضينا، اٍليىمىفً  ًإلىى  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثىًني) ، حى ـى  كىالى  السّْفّْ  ًلي ًعٍم
اًء، ، سىيىٍيًدم المَّوى  ًإفَّ : فىقىاؿى  ًباٍلقىضى ييثىبّْتي  قىٍمبىؾى ، كى مىسى  فىًإذىا ًلسىانىؾى اًف، يىدىٍيؾى  بىٍيفى  جى ٍصمى  تىٍقًضيىفَّ  فىبلى  اٍلخى

                                                           

 (. ُٖٖ/َّ( تفسير المراغي، )ُ)
 (.ْٓٔ/َُ( الخمكتي، ركح البياف، )ِ)
 (. ِٔٓ/ٓ( يينظر: الشككاني، فتح القدير، )ّ)
 (. ِٔٗ/َّ( يينظر: الزحيمي، التفسير المنير، )ْ)
 (. ُِٖٓ(،) ُْٕٓ/ّ( مسمـ: صحيح مسمـ، األمارة/ كراىة األمارة بغير ضركرة، )ٓ)
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تَّى ًر، ًمفى  تىٍسمىعى  حى ا اآٍلخى ًؿ، ًمفى  سىًمٍعتى  كىمى اءي، لىؾى  يىتىبىيَّفى  أىفٍ  أىٍحرىل فىًإنَّوي  اأٍلىكَّ ا: قىاؿى  اٍلقىضى  ًزٍلتي  فىمى
اءو  ًفي شىكىٍكتي  مىا أىكٍ  قىاًضينا، مي، (ُ)  )بىٍعدي  قىضى كاف  رغـ صغر سنّْو حينما ابتعثو النبي  كعى

ت بّْ ثى اهلل سييدم قمبو، فيرشده لمصكاب كيي  ،  كقاؿ لو أفَّ لذا اختاره النبي ؛عالمان بالكتاب كالسُّنَّة
أما مف لـ يكف أىبلن ليا، كلـ يقـ بتبعاتيا، كيظمـ كيعتدم كلـ يعدؿ؛ فبل يقضي إال بالحؽ،  ،لسانو

فمو الخزم كالندامة كالخسراف،  كال يؤدم حقيا، ،كيأخذىا مف أجؿ المدح كالمفاخرة كالمباىاة
فعمى كؿ مف كيضع  ،(ِ) كحؽ العباد فيياتعالى في حؽ اهلل  كيفضحو اهلل يكـ القيامة عمى ما فرط

، كال ييحابي عمى حساب مصالح في منصب كمسئكلية أف يمتـز اإلخبلص كالتقكل في عممو
شخصية، بذلؾ يككف لو األجر، كيسعد األفراد كالمجتمع في ظؿ حكمو ككاليتو، كيككف سببان في 

 . -بإذف اهلل تعالى -عز اإلسبلـ كنصره

 :الثالث خالصة من المطمبال
  جواز طلب الوالٌة, إذا كان طالبها قادًرا على نفع العباد وإقامة العدل بٌنهم وإِجراء أحكام

 الشرٌعة 

 ذلك علٌه ٌجب بل, إٌصال الخٌر والنفع إلى الغٌربقصد ها تزكٌة النفس ومدح جواز. 

 ال تعارض بٌن اآلٌة فً طلب ٌوسف  ال تسأل األمارة"وبٌن النهً فً الحدٌث." 

  أف يكسؼ نما طمب اإلصبلح ليتخذ مف إصبلحو سبيبلن لدعكتو  ؛لـ يطمب كالية، كا 
 كتحقيقان لرسالتو المكمؼ بيا.

 إنما ىك المتبلؾ كسائؿ دعكية  ؛أف طمب األنبياء لمحكـ كالممؾ لـ يكف لرغبات شخصية
 اتيـ. كالعمـ كالحكمة التي تعيف عمى الدكاـ كالتثبيت عمى دعك 

  مف حؽ اإلنساف أف يطمب الكالية إذا تعيف عميو ذلؾ، بأف يرل أمران يتعرض لو غير ذم خبرة
 يفسد ىذا األمر، كىك يعمـ كجو الصبلح فيو كيقدر أف يغير كيصمح.

  أف استبلـ المنصب كتكليو لو أحكاـ، كالمسألة تحتاج إلى عمـ، كال يجكز إلنساف أف يتقدـ
 قدرة عمى السياسة كاإلدارة مف خبلؿ كضعو في منصبو.بدكف عمـ كأىمية ك 

 كتقديـ مصمحة  ،الشخصية الرغباتهلل سبحانو كتعالى، كالتجرد عف كالتقكل اإلخبلص  يجب
 ، كالقياـ بيا كأداء أمانتيا.كاستشعار المسئكلية كحمميا اإلسبلـ كالمسمميف قبؿ كؿ شيء

                                                           

حسف. صحيح كضعيؼ سنف أبي (. ِّٖٓ(، )ّْْ/ٓسنف أبي داكد، األقضية/ كيؼ القضاء، ) ،( أبي داكدُ)
 .ِّٖٓ(، ِٖ/ٖداكد،)

 (. ُِٔ/ُّفتح البارم، الفتف/ ما ييكره مف الحرص عمى األمارة، )، ( يينظر: ابف حجرِ)
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  :اإلمامة في الدين: المطمب الرابع
سبحانو كأكجب عمينا اإلخبلص لو كأمرنا باتباعو ف اهلل تعالى شرع لنا اإلسبلـ دينا، إ       

ىذه تفسير قاؿ العمماء في  ,[ِ]الزمر:}...َٙبّْجُذِ ا٦٥َّوَ ٩ُخ٦ِْقًب ٥َّوُ ا٥ذ٬ِّّ{كتعالى في العبادة، فقاؿ:

ف بعدنا، اجعمنا عمى بنا مى  مقتدا أئمة يى كاجعمن أم, [ْٕ]الفرقاف:}... ًَاع٦َْْْنَب ٦ِ٥ْ٪ُزَِّٞنيَ ب٩َِب٩ًب{اآلية
الن كعمبلن، قك حتى نككف قدكة لمناس بأعمالنا، يككف كاقعنا قدكة، , درجة مف العمؿ الصالح كالخير
الذم يىسفي سنةن حسنةن، يككف لو أجرىا كأجر مف عمؿ بيا مف  فإفكنككف نحف منارات لغيرنا، 

ذا اقتدل اإلنساف بإنساف آخر في ا م مف ل بو مف األجر مثؿ المقتدً لخير، فيككف لممقتدى بعده، كا 
أف يجعمو  تعالىفيذا مطمب عظيـ أف اإلنساف يدعك اهلل ، غير أف ينقص مف أجر المقتدم شيء

أف يجعؿ لو بابان مف أبكاب األجر، كىك أف يككف عمى   يطمب مف اهللك مف أئمة المتقيف، 
ض مف قيّْ يي   ، كاهللتعالى خمص في نفسو هللبؿ ي فيقتدم بو الناس، كليس أف يرائي، ؛خيرو 

الماكردم جعؿ ىذه اآلية دليبلن عمى أف طمب ك ، (ُ) الناس مف يشعر بو كينظر إليو كيقتدم بفعمو
كنحف  المتقكف، بنا ميقتد بحيث اجعمنا أىم: كجاء في التفسير الكسيط ،(ِ) الرياسة في الديف ندب

 القياـ حسف نفسو في أىنسيى  لمف طمبتي  أىف ينبغي الديف في الرياسةمقتدكف بالمتقيف، كعميو فإفَّ 
 يككف أف إال يككف ال كىذا المتقكف، بنا يأتـ اجعمناك  ،(ّ) كأىمانة بعدؿ مقتضاىا كتحقيؽ بيا،

 يككنكا أف بؿ ،الرياسة يطمبكا لـ :النخعي إبراىيـ قاؿ الداعي، قصد ىك كىذا قدكة متقيان  الداعي
 .(ْ) ويلإ سعىكيي  طمبيي  أف سفحى  كىذا ،الديف يػػػػػف قدكة

 :األول ما نخمص إليو من المبحث
  كىـ إنما يزاكلكف تطبيؽ ما شرعو اهلل تعالى بسمطانو، كحدهتعالى حؽ الحاكمية يممكو اهلل أف ،

الشريعة  تحكيـك  ،سمطافأما ما لـ يشرعو اهلل فبل سمطاف لو كال شرعية، كما أنزؿ اهلل بو مف 
 .، كفييا الحياة كالصبلح  تعالى كلرسكلو استجابة هلل كى

                                                           

 (.ٖصالمنجد، حب الرئاسة، ) (ُ)
 (. ُُٔ/ْ) النكت كالعيكف ( يينظر: الماكردم،ِ)
 (. ُِٕٓ/ٕ( مجمع البحكث، التفسير الكسيط، )ّ)
(، كالثعالبي، الجكاىر ِٖ/ُّ(، كالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، )ِِْ/ْ( ابف عطية، المحرر الكجيز، )ْ)

 (. ُِِ/ْالحساف في تفسير القرآف، )
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  ف كأالجاه طريؽ مف طرؽ أداء التكميؼ، كمف التكاليؼ الشرعية لقضاء حكائج الناس، أف
الناس، كالحكـ تكٌلي الرئاسة كالسمطة ييمقي عمى عاتؽ مف يتكالىا مسؤكلية إقامة العدؿ بيف 

 .عف ذلؾ اف مسؤكالن أماـ اهلل ، كأم تقصير في ذلؾ يجعؿ اإلنسبالحؽ كعدـ التظمـ
 سياستيـ  ، كىـ فيدعكتيـ كاحدة ال تتبدؿ كال تتغير -عمييـ الصبلة كالسبلـ-أف جميع األنبياء

حيث تتمثؿ  ،مكف القدكة الصالحة ألمتيـمثّْ كيي  ،يـ كمبادئ عمميةيدعكف الناس إلى ميثؿ كقً 
ائص كالعيكب التي تشكب يترفعكف عف النقف، ادئيـ كقيميـ في سمككيـ كسياستيـمب

 .المصمحيف بما فييـ مف حب التزعـ كالسيطرة كاالستغبلؿ

 إنما ىك  ،لمحكـ كالممؾ لـ يكف لرغبات شخصية -عمييم الصالة والسالم-أف طمب األنبياء
 .المتبلؾ كسائؿ دعكية كالعمـ كالحكمة التي تعيف عمى الدكاـ كالتثبيت عمى دعكاتيـ

  تفاخر كالتكصؿ إلى غير ما التطاكؿ كال بوصد إذا قي  ماتزكية النفس  مفكييذـ ييكره أف ما
 . ىك كاجب، بؿ كالنفع إلى الغير فبل ييكره ذلؾ إيصاؿ الخير تياأما إذا قصد بتزكي يىًحؿ،

  جراء أحكاـ قامة العدؿ بينيـ كاً  جكاز طمب الكالية، إذا كاف طالبيا قادرنا عمى نفع العباد كا 
 بعد عف التمكث بمظالـ الحكاـ كمآثميـ.الشريعة فييـ، كال

  أف استبلـ المنصب كتكليو لو أحكاـ، كالمسألة تحتاج إلى عمـ، كال يجكز إلنساف أف يتقدـ
 بدكف عمـ كأىمية كقدرة عمى السياسة كاإلدارة مف خبلؿ كضعو في منصبو.

 قديـ مصمحة مف اإلخبلص هلل سبحانو كتعالى، كالتجرد عف النكازع الشخصية كت كال بد
 كاستشعار المسئكلية كحمميا. اإلسبلـ كالمسمميف قبؿ كؿ شيء

 م بو الناس.دأٌف اإلنساف ال بد أف يككف قدكة بعممو كأف يككف عمى خير ليقت 

  كألف اإلنساف  ،، كال بد لئلنساف مف جاه لضركرة المعيشة مع الخمؽىك محمكدأف مف الجاه ما
 .  (ُ) ه كسيمة لؤلغراضيككف بحاجة لسمطاف يحرسو كالجا

 فالناس محتاجكف في كؿ أمر مف أمكرىـ العامة ، اس لمكالية كاألمارة كمف يترأسيـحاجة الن
 .(ِ)كتبعاتو  مف يدير ىذا األمر، كيرأس شئكنو، كيتحمؿ مسئكلياتو إلى

  العافية تعالى اهللكيتعرض ليا، بؿ يسأؿ كيطمبيا اإلمارة كغيرىا  ال ينبغي لمعبد أف يسأؿأنو 
 .ان شر  ـألو  ان خير كالسبلمة، فإنو ال يدرم ىؿ تككف 

                                                           

 . (ُُِمنياج القاصديف، )ص( ابف قدامة المقدسي، مختصر ُ)
 (. َُرئاسة، )صحب ال( المنجد، ِ)
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 المبحث الثاني
 دواعي الجاه والرئاسة المذمومة

النفس جبمت عمى التسمط كالسعي لمتحكـ كالسيطرة كالنفكذ، كلذلؾ نرل الكثير مف الذيف       
الذيف  عمى اآلخريفيسيركف في طريؽ السمطة كالجاه كالرئاسة تككف لدييـ الرغبة  في التسمط 

، تنفيذىا، ظانيف أف ىذا تشريؼ ليـ، فيقكمكف بإعطاء األكامر، كيريدكف منيـ  تحت أمرىـ
كيغفمكف عف ككنو تكميؼ ثقيؿ كمسئكلية كبيرة، كربما يككف عندىـ ظمـه كبغي في تسمطيـ 

ذالليـ، دكف كعييـ بعاقبة تقصيرىـ في  كسياستيـ كأكامرىـ، فيتمذذكف بتعذيب غيرىـ، كا 
 مسئكلياتيـ..

 

 ةاالصيت والشيرة والمراء: المطمب األول
 أوًل: أسباب الصيت والشيرة

كثير مف الناس تتكؽ نفسو ،  ك بالدنيا السعي خمؼ الشيرة كبريقيا أسباب الغركرإف مف       
  .أك أف ييسمع قكلو كييكتب ،أك أف يككف حديث المجالس ،إلى أف ييشار إليو بالبناف

حٌبكف أف ركف يسعكف نحك الجاه كالمنصب كالسمعة، كيطمبكف الكجاىة في ىذه الدنيا، كيي كآخ     
ػكال يحٌب أف تجرم  ،، كمنيـ مف يريد أف ينحني أمامو الناسليـالناس  إجبلؿيككنكا مكضع 

مف  كأعظـ مقامان ، فيك يرل أٌنو أرفع شأنان اس حكائجيـ منواألمكر إاٌل مف خبللو، كيطمب الن
الكاقع أقٌؿ الناس فيمان  حٌتى لك كاف في أف يككف الكبلـ كصدر المجمس لو فقط،ال بد  ،الجميع
 .كدراية

كلك عمى  تمؾ الشيرة،بكؿ سبيؿ إلى تحقيؽ ممف يحبكف الشيرة كالصيت بعض القد يسعى ك      
، رإلى تبرير كؿ كسيمة مكصمة إلييا، كىنا مكمف الخطفيسعى حساب مخالفة الديف كاألخبلؽ، 

ىذا الشخص الراغب لمكصكؿ إلى أعمى المراتب ألف  فيككف الذـ الحقيقي ليذا المنصب،
، مجاه كالسمطةلمحٌب ىك ك  لرفعة كالعمك؛ا طمببيذه الطرؽ كاألساليب يككف ىدفو كالمقامات 

كىذه األسباب كاألساليب جعمت جاىو  مذمكـ، -ىنا -كيحب الظيكر كالمراءاة، فإف غرضو
 كسمطتو مذمكمة. 

  هىقف اإلصالم هي التطلع للشهزة وحت الظهىر: بًيًبث

 مفاىيـ ، كانقبلب فيكاإليماف عقيدةالخمؿ في  يا كحب الظيكرالبحث عنالتطمع لمشيرة ك       
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شراؾ غير اهلل الغاية البشرية في الكجكد، اإلسبلـ ك في نية العمؿ،  -تعالى -ففيو عدـ اإلخبلص، كا 
كتككف أعماليـ تتعمؽ بيا قمكبيـ،  كالصالحيف ال يغتركف بالدنيا  بطبيعتو يريد ألفراده أف يككنكا

ا نبيو  -تعالى -قاؿفقط،  -تعالى - خالصة لكجو اهلل }٤ُْٝ ب٫َِّ فََٚرِِ ًَ٭ُغ٢ُِِ :مف بعده كأمتو معممن

رة في طاعة أم أف كؿ أعمالي كمقاصدم محصك  ",[ُِٔ]األنعاـ:٩ًََؾَْْبَُ ٩ًََ٪َبرِِ ٦ِ٥ّوِ سَةِّ ا٥َْْب٥َ٪نِي{
، سكاء -تعالى -كجو الٌمول، كعمى المسمـ أف يككف قصده كعممو ككؿ ما يقدمو مف عمؿ  الٌمو

كفي سبيؿ الٌمو كلطاعة  -تعالى -حياتو، أك ما يعقبو مف عمؿ صالح بعد مماتو، ىك لٌمو في أثناء
، كال يطمع في غيره (1)"-سبحانو -لـ يىبؽى فيو نصيب لغير اهلل -تعالى -هللكمو فإذا كاف  ، الٌمو

 ًَسِصُْٛ }ًََٙ رَ٪ُذ٫ََّّ َّْْن٠ََْْ ب٥ََِ ٩َب ٩َزَّْْنَب ثِوِ ؤَصًَْاعًب ٩ِّنْي٨ُْ صَىْشَحَ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْب ٥ِنَْٚزِنَي٨ُْ ِْٙوِ:-تعالى -قاؿ كال يفتتف فيو،

نفسو  انحرفتإال بزخارفيا  كاغترَّ أحده عينيو إلى متاعيا  فما مدٌ ,  [ُُّ]طو:سَث٠َِّ خَْْشٌ ًَؤَثََْٞ{
 ،لآلخرة مزرعة، كالسعيد مف جعميا ، فعاش فييا شقيان ميمكمان متعب الفكر كالباؿكقارب الفتنة

}َّب٧ٌَِْٝ بِ٭َّ٪َب ىَزِهِ ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ٭َْْب ٩َزَبٌُ ًَب٫َِّ آخِشَحَ ىَِِ دَاسُ :قاؿ  ممر ال دار مقر، لو دارفكانت 

 كأما اآلخرة سريعه زكالو، يسيره  ياتمتع فالدنيا ميما بمغ متاعيا كمنصبيا فإف ، [ّٗ]غافر:ا٥َْٞشَاس{
تعمؽ القمب بتأسيس بنياف  مفالمريضة  حذر الشرع النفكسلذا ؛ (ِ) لخمكدكا القرار دار فيي

ط لؤلعماؿ في ميزاف الصكرة التطبيقية لمرياء المحبً  يفي ىار،عمى شفا جرؼو كالشيرة السمعة 
 ، فقاؿ لغير اهللالسعي كالقكؿ فييا التي يككف عمميا  األعماؿمف حذر  النبي ك  ،الشريعة
 :(فىيىا ؿه اٍستيٍشًيدى فىأيًتيى ًبًو فىعىرَّفىوي ًنعىمىوي فىعىرى مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى ؿى النَّاًس ييٍقضى ا  ًإفَّ أىكَّ : فىمى قىاؿى

: قىاتىٍمتي ًفي ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى ، قىاؿى عى تَّى اٍستيٍشًيٍدتي ًرمءه فىقىٍد ًقيؿى : ؾى حى لىًكنَّؾى قىاتىٍمتى أًلىٍف ييقىاؿى جى  ،كىذىٍبتى كى
قىرىأى الٍ  مَّمىوي كى ـى كىعى ؿه تىعىمَّـى اٍلًعٍم تَّى أيٍلًقيى ًفي النَّاًر، كىرىجي مىى كىٍجًيًو حى قيٍرآفى فىأيًتيى ًبًو ثيَـّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عى

،فىعىرَّفى  قىرىٍأتي ًفيؾى اٍلقيٍرآفى مٍَّمتيوي كى ـى كىعى : تىعىمٍَّمتي اٍلًعٍم ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى : فىمىا عى فىيىا قىاؿى : كىذىٍبتى  وي ًنعىمىوي فىعىرى قىاؿى
قىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى ًلييقىاؿى ىيكى قىاًرئه فىقىٍد ًقيؿى  اًلـه كى ـى ًلييقىاؿى عى لىًكنَّؾى تىعىمٍَّمتى اٍلًعٍم مىى  ثيَـّ  ،كى أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عى

اًؿ كيمًّْو فىأيًتيى  مىٍيًو كىأىٍعطىاهي ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلمى سَّعى المَّوي عى ؿه كى تَّى أيٍلًقيى ًفي النَّاًر، كىرىجي ًبًو فىعىرَّفىوي  كىٍجًيًو حى
ا تىرىٍكتي ًمٍف سىًبيؿو  : مى ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى : فىمىا عى فىيىا قىاؿى تيًحبُّ أىٍف ييٍنفىؽى ًفييىا ًإالَّ أىٍنفىٍقتي ًفييىا لىؾى  ًنعىمىوي فىعىرى

كىاده فىقىٍد ًقيؿى  لىًكنَّؾى فىعىٍمتى ًلييقىاؿى ىيكى جى ػمىى كىٍجًيًو ثيَـّ أيٍلًقيى ًفي النَّارً  ،قىاؿى كىذىٍبتى كى  (ثيَـّ أيًمرى ًبًو فىػسيًحبى عى
عد مف تي  ،أك تعميـ العمـ أك اإلنفاؽ في سبيؿ اهللسكاء الشيادة  ،ةليـ الجميماعمأ فيؤالء الثبلثة ،(ّ)

                                                           

 .( بتصرؼِْٖ/ٖالمنير، ) التفسير ( الزحيمي،(ُ
 (.ٖٓ/ٓ: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )ريينظ( ِ)
 .َُٓٗ ،(ُُّٓ/ ّصحيح مسمـ، اإلمارة/ مف قاتؿ لمرياء كالسمعة استحؽ النار، ) ،( مسمـّ)
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الشيرة بيف الناس  يـحبطكا ثكاب عمميـ بسبب طمبكلكنيـ أى  ،أعظـ األعماؿ في ميزاف اإلسبلـ
أرادكا أف يككنكا أكؿ  ألنيـ ،كحب الظيكر، فكانكا أكؿ مف تيسَّعىر بيـ جينـ، فيـ حطبيا األكؿ

، فيـ الذيف أضركا (ُ) قصدىـ، كالجزاء مف جنس العمؿ الناس كعمى رأسيـ، فعاقبيـ اهلل بضد
ىِـزِهِ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْْب  }٩َض٤َُ ٩َب ُّن٫ٌَُِٞٚ ِِٙ:-تعالى -بأنفسيـ، كخسركا أعماليـ كأضاعكا أجر إنفاقيـ، قاؿ

]آؿ ب ٦ٍََ٪َي٨ُُ ا٦٥ّوُ ٥ًََـ٬ِ٢ْ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ ٦ََِّْ٪٫ٌُ{٧ٌٍَْٝ ٦ٍََ٪ٌُاْ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ َٙإَى٢َ٦َْزْوُ ٩ًََ ١َ٪َض٤َِ سِّؼٍ ِْٙيَب فِشٌّ ؤَفَبثَذْ ؽَشْسَ

، فعاد ضرر نفقتيـ عمييـ كلـ ينفعيـ لآلخرة كضرر ريح شديدة أك برد شديد اجتاحت [ُُٕعمراف:
 الزرع فأىمكتو كلـ يعد صالحان ينتفع بو صاحبو.  

  مدى خطورة مرض حب الصيت والشيرة: ثالثًا

 ؛كالسمعة الرياء إلى فضيباألعماؿ مرض يي  كالمراءاة كالتسميع الصيتك  الشيرة حبإفَّ          
مف  الغير لمراءاة الخير فعؿفيك ي، كيرائي بيا بأعمالو عسىمّْ يي  كالشيرة، الصيت يطمب الذم ألف

ظيارك  الخير خصاؿ بإيرائيـ الناس قمكب في المنزلة طمبكمقصده  ،الناس كاألعماؿ  الجميؿ ا 
 ان، فبل يككف فيوقبيح يككف باطنو أف معلو شيرة كصيت حسفه بينيـ،  التي يقـك بيا ليككف

 ،بعض مف عامة الناسال نفكس في مكجكد المرض كىذا، -تعالى -هلل الخالصة النيةاإلخبلص ك 
كلخطكرتو فقد حذَّر ، كالكجاىة الديف كالعمـ كالساسة أىؿ بعض عند -أيضان  -مكجكد يككف كقد
}ًََٙ ر٢ٌَُ٭ٌُاْ ١َب٥َّز٬َِّ خَشَعٌُاْ ٬ِ٩ دَِّبسِى٨ِ ثَيَشًا ًَسِئَبء ا٥نَّبطِ ًََّقُذ٫ًَُّ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ :منو، فقاؿ  -تعالى -اهلل 

 أىؿ عمى كالمكاثرة األقراف عمى المفاخرة إلى بيا ؿى تكسَّ  فيك ,[ْٕ]األنفاؿ:ًَا٦٥ّوُ ثِ٪َب َّْْ٪٫ٌُ٦ََ ٩ُؾِْو{
 كبيف وبين كالفرؽكالرياء شبيو بالنفاؽ،  ،آلية الكريمةر الذم ذكر في االبط ىك ، كىذاالزماف
، (ِ) المعصية إخفاء مع الطاعة إظيار كالرئاء الكفر، إخفاء مع اإليماف إظيار النفاؽ أف ،النفاؽ

ٍف ييرىاًئي ييرىاًئي اهللي ًبوً ): خطكرتو في  النبي يقكؿك  مى القيامة  يكـف ،(ّ)(مىٍف سىٌمعى سىمَّعى اهللي ًبًو، كى
 عمبلن عمؿ ف الدنيا، الصيت في كأراد الشيرة أراد ألنو ؛األشياد كسؤ ر  عمى -تعالى -اهلل يفضحو
، فيكشؼ منيـ الثناء بقصد عممو عمىكا معيطَّ ك  ،كيسمعكه الناس يراه أف يريد إخبلص غير عمى
 فعمت ام فعمت -المؤل عمى -مرائي يا منافؽ يا: القيامة يـك لو يقاؿفحقيقة أمره،  -تعالى -اهلل

 :الخمؽ جميع مف مشيد كعمى القيامة يكـ الناس مسامع عمى فيقاؿ كسمعةن، رياءن  قمت ما كقمت
                                                           

 ( بتصرؼ.ّٕٓ/ْ، ) أعبلـ النببلء سير ،الذىبي (ُ)
 (.ُّٕ/ِر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، )ج( يينظِ)
، كمسمـ، صحيح: الزىد كالرقاؽ/ مف أشرؾ ْٗٗٔ(، َُْ/ ٖ( البخارم، صحيح: الرقائؽ/ الرياء كالسمعة، )ّ)

 .ِٖٔٗ(،ح ِِٖٗ/ ْ) في عممو غير اهلل 
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حديث ىذا الفي شرح جاء ، ك (ُ)كاآلخريف األكليف في ئان سيّْ  ذكره كجعؿ بو فشٌير فبلف، المرائي ىذا
ٌنما يريد أف يراه الٌناس كيسمعكه جي  مف عمؿ عمبلن  أفَّ  عمى ذلؾ بأف  مى كزً عمى غير إخبلص، كا 
مف قصد بعممو الجاه ": رحمو اهلل حجر كقاؿ ابف، (ِ) "بطنوظير ما كاف يي فضحو كيي ه اهلل كيى رى يً شٍ يي 

عند الٌناس اٌلذيف  يجعمو حديثان  -تعالى -فإٌف اهلل -تعالى -،عند الٌناس كلـ يرد بو كجو اهلل كالمنزلة
  . (ّ) أراد نيؿ المنزلة عندىـ، كال ثكاب لو في اآلخرة

  أنواع وصور المراءاة:: رابًع.ا

 :المراءاة بالقول -ٔ
، قاؿ محـر كمذمكـ كىك مف األخبلقيات التي حٌذر  اهلل تعالى منياالرياء كالمراءاة أمر            
، كيفيـ مف ىذا ذـ كتحريـ الرياء كالمراءاة ألنو الشرؾ [ٔ]الماعكف:}ا٥َّز٬َِّ ى٨ُْ ُّشَائ٫ًُ{:سبحانو

 ء كاف في القكؿ أك في العمؿ.الخفي سكا
ظيار المحاكرة، ألجؿ كاآلثار، األخبار كحفظ كالتذكير قد يككف بالكعظ القكؿك         غزارة كا 

عنده  فيككف الدافع ،اليدؼ ىذا مف شيء العمـ يطمب مف بعض عند ىناؾ العمـ، كقد يككف
ـى ): النبي  يقكؿ ،كالصيت الشيرة العمـ لطمب أىٍك ًلييبىاًىيى ًبًو  السفياء ًلييمىاًرمى ًبوً  مىٍف طىمىبى اٍلًعٍم

كهى النَّاًس إلىٍيًو فىييكى ًفي النَّارً   فييسأؿ ال لييعمّْـ األمة، بؿ ليقعد تعمـ فيك ،(ْ) (اٍلعيمىمىاءى أىٍك ًليىٍصًرؼى كيجي
 نحف لنا يظير ال قد عمـ، صاحب فبلف: فيقاؿ كيىظير، فيىتكمـ ليتىصدَّر المجمس أك فييجيب،
 ،األمة كييعمّْـ األمانة ليحمؿ يتقدـ إنساف بيف فالفرؽ طيب، بكبلـو  يتكمـ إنساف أنو فنظف شيئان،

 ًبالنّْيَّاًت، األىٍعمىاؿي  ًإنَّمىا) :حديث النبي  في المذككر الرجؿ ىذا كبيف إليو، يحتاجكف كالمسممكف
نَّمىا صبلح نفسو إصبلح عمـالت في نيتو ، ىذا(ٓ) (...نىكىل مىا اٍمًرئو  ًلكيؿّْ  كىاً   -اهلل يعبد أف الخمؽ، كا 

 تعمـ كىذا األنبياء، كرثة فعمو فيك مف عمى مثابه  مأجكر ىذا الناس، كيعمـ بصيرة عمى -تعالى
 مف خبر كعندم كذا كقرأت اطمعت كييسىٌمع كيرائي بقكلو: أنا لو كيبيف يأخذ عاًلـ ناقشو إذا لكي

                                                           

 (.َِحب الرئاسة، )صالح، ( ينظر: المنجد، ُ)
 (.ّْْ/ُُ( ابف حجر، فتح البارم، )ِ)
 (.ّْٓ/ُُ، )جالسابؽ( المرجع ّ)
، قاؿ األلباني حديث ِّٓ( َُٕ/ُ( ابف ماجو: سنف ابف ماجو: أبكاب السنة/ االنتفاع بالعمـ كالعمؿ بو،) ْ)

 (.َِٔ/ُحسف، األلباني،  صحيح ابف ماجو: )
 .ُ لحديثا (، رقـٔ/ُ، )( البخارم: صحيح البخارم، بدء الكحي/ كيؼ بدأ الكحي إلى رسكؿ اهلل ٓ)
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فيقكلكف  كيتناقش، معيـ كيجادؿ كيمارييـ الناس مع سفيجم السفياء بو يمارم أك تقكلو، الذم
 كىدفو مف كراء ذلؾ، الشيرة كحصيمة، كيككف ىذا ىك قصده اطبلع كعنده ذخيرة عنده فبلف

 نفسو. مف يرفع كالصيت كأف
  بالعمل: المراءاة -ٕ

 ،كالسجكد الرككع كتطكيؿ القياـ، بطكؿ يالمصم فيي تككف في العبادات، كمراءاة          
ظيار }ب٫َِّ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ ُّخَبد٫ٌَُِّ ا٦٥ّوَ ًَىٌَُ خَبدُِّي٨ُْ ًَبِرَا َٝب٩ٌُاْ ب٥ََِ ا٥قََّٚحِ َٝب٩ٌُاْ ١ُغَب٥ََ  :-تعالى -قاؿ  الخشكع،  كا 

يرجكف فيـ يصمكف كىـ متكاسمكف متثاقمكف، ال  ,[ُِْ]النساء:ُّشَآئ٫ًَُ ا٥نَّبطَ ًََٙ َّز١ُْش٫ًَُ ا٦٥ّوَ بَِّٙ ٦َِْٝٚ{
؛ يستثقمكف بالصكـ ككذلؾ ،(ُ) ، بؿ إلظيار جميؿ أعماليـ ليراىـ الناس، كال يخافكف عقابان ثكابان 

 الجاه بطالً  ذلؾ، فإفَّ  كنحكىذه الطاعة كيركف أنيا شاقة، كأيضان النفقة كالزكاة ليقاؿ جكاد كريـ، 
١َب٫َ ُّشِّذُ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب  }٬َ٩: قاؿ ذميما، عمى تدؿ النصكص جاءت دنيكية، آفة بطالً  كالشيرة،

فيذا جعؿ إرادتو كرغبتو كسعيو كمو  ،[ُٓ]ىكد:ًَصِّنَزَيَب ٭ٌَُِّٗ ب٥َِْْي٨ِْ ؤَّْ٪َب٥َي٨ُْ ِْٙيَب ًَى٨ُْ ِْٙيَب َٙ ُّجْخَغ٫ٌُ{
 -اهلل أعطاه الدنيا الحياة مصركفان لمحياة الدنيا، كلـ يجعؿ لو حظان في اآلخرة، كألنو أراد بعممو

ؿى ) :كؿ ػػػث الرسػػحدي كمنو ،(ِ) النار إال اآلخرة في لو كليس الدنيا، في عممو جزاء -تعالى ًإفَّ أىكَّ
ؿه اٍستيٍشًيدى فىأيًتيى ًبًو فىعىرَّفىوي  مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى فىيىا النَّاًس ييٍقضى  .(ّ) الحديث ...(ًنعىمىوي فىعىرى

 ضوابط الجاه والشيرة: خامًسا

 .-تعالى -فيجعؿ في عممو كمو اإلخبلص لكجو اهلل ،ىي النيةالشيرة ك في الجاه الضابط  -ُ

فبل ، األمرالذم يممؾ نفسو في ىذا ىك  نساف نفسوفاإل، العامةد المكازنة بيف المصالح كالمفاس-ِ
 يجعؿ ىدفو المصمحة العامة، كلك كاف كذلؾبؿ يككف ىدفو الصيت كالشيرة كحب الظيكر، 

 لممصمحةالعمؿ  تعيف عميو يك كيككف ذا صيت حسف في عممو، ، ا األمرطمب ىذ ينبغي لو
سىبي  :)قاؿ اهلل رسكؿ أف  أنس عف، (ْ) العامة كخدمة الديف  مىفٍ  ًإالَّ  الشَّرّْ  ًمفى  اٍمًرئو  حى

                                                           

 (.َُٔ/ُ( الشككاني، فتح القدير، )ُ)
 (.ُْٕ/ِ(، كالشنقيطي، أضكاء البياف، )ّٖٕ( يينظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف، )ِ)
 (.ِْسبؽ تخريجو في الرسالة، )( ّ)
 .(ُٔ، ٓٓيؿ بف مكسى، التنازع كالتكازف في حياة المسمـ، )قى ( يينظر: ابف عي ْ)
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مىوي  اًبعً  النَّاسي  ًإلىٍيوً  ييًشيرى  أىفٍ  اهللي  عىصى ديٍنيىاهي  ًديًنوً  ًفي ًباأٍلىصى  لنشر -تعالى -اهلل شيره مف الإ ،(ُ) (كى
 .(ِ) منو الشيرة طمب تكمؼ غير مف دينو

 كال عمييـ، غيرىـ قيٌدـ إف يغضبكف الك  دينو، كيخدمكف ،-تعالى- اهلل يعبدكفكمثؿ ىؤالء       
 رضا غايتيـ لمناس، يعممكف كال -تعالى -هلل يعممكف ألنيـ ؛دكنيـ باألمر غيرىـ استأثر إف يحزنكف

 ييميـ كال كالماؿ، لمجاه عبيدان  ليسكا ألنيـ ،إلييا أىميابعض  نظر الدنيا إلى ينظركف ال ، اهلل
مف  أنفسيـ عمى أكجبكا ماكيؤدكف  كيخمصكف، يعممكف عامتيـ، مف أك الناس سراة مف يككنكا أف

ًضعكا في كسكاء يعرفكه، لـ أـ قدرىـ الناس عرؼ سكاء، (ّ) كاجبات  لـ أـ بيـ، البلئؽ المكاف كي
ًَُّيِْْ٪٫ٌَُ *  ٫ٌٌَُُّٙ ثِب٥نَّزْسِ ًََّخَب٫ٌَُٙ ٩ًٌَّْب ١َب٫َ ؽَشُّهُ ٩ُغْزَيِريًا} :-تعالى -حاليـ كمقاليـ كما قاؿ اهلل ييكضعكا،

بِ٭َّب ٭َخَبُٗ ٬ِ٩ سَّثِّنَب  *ًََٙ ؽ٢ٌُُسًا بِ٭َّ٪َب ٭ُيِْْ٪٨ُ٢ُْ ٥ٌَِعْوِ ا٦٥َّوِ َٙ ٭ُشِّذُ ٩ِن٨ُ٢ْ عَضَاء*  ا٥يََّْب٧َ ٦َََّ ؽُجِّوِ ٩ِغ٢ِْْنًب ًََّزِْ٪ًب ًَؤَعِريًا
خبلصيـ، -تعالى -فاهلل  ,[َُ-ٕ]اإلنساف٩ًٌَّْب َّجٌُعًب َٝ٪ْيَشِّشًا{ - اهلل كجزاء يعمـ قدرىـ كفضميـ كا 

 كيجتيد غٌييا، عف ردىا في نفسو يجاىد الناس مف الصنؼ ىذا البشر، جزاء مف أعظـ -تعالى
ف جاه، أك منصب عمى أحدان  يحسد ال أحكالو، كؿ في -تعالى- هلل اإلخبلص في  ال اهلل أعطاه كا 
، بؿ يقكـ بأداء الحقكؽ عمى أكمؿ عنو -تعالى- اهلل رضا عمى دليؿ أنيا يظف كال بذلؾ، يغتر

 كجو كيبقى حذران كجبلن مف الكقكع في اآلثاـ.

  موقف السمف من الشيرة وحب الظيور: سادًسا

 ليا كالسعي الرئاسة الظيكر، ألنيـ يعتبركف حب كحب الشيرة مف ركفحذّْ يي  السمؼ كاف       
 ابف قاؿ فيـ يتيربكف منيا لمعرفتيـ عظميا كخطكرة المسئكلية فييا، النفس، في خفية شيكة

 ،(ٓ) الشيرة " عف نيى كقد إال أحدان  أتيت فما كالشيرة إياؾ:" سفياف لي قاؿ: -رحمو اهلل (ْ)المبارؾ
 صحبت لقد ":قاؿ أنو (ٔ) البصرم الحسف كعف كالتكاضع، بلصاإلخ عمى فك يحرص كانكاك 

                                                           

 (.ٕٗٓٔ(، )ِِْ/ٗكترؾ الرياء، ) -تعالى-/إخبلص العمؿ هلل ( البييقي، شعب اإليمافُ)
 (.ِِّ/ٖ) ،تحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـك الديفإ( الزبيدم، ِ)
 (.ٕٕٓ/.ِ) ،(، كالنسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿُّٔ/َُ)ج ،( ابف حياف، البحر المحيطّ)
 سنة ، تكفيالثامنةالطبقة  مف ،عالـ فقيو ثبت ثقة ،حنظمة بني مكلى المركزم المبارؾ بف اهلل عبدىك  ( ابفْ)

 .ُُٗ ،الكبرل الطبقات :سعد ابف .كثمانيف إحدل
 (.ُُِ) ،( الزىراني، صفحات مشرقة مف حياة السمؼٓ)
( الحسف بف يسار البصرم التابعي، إماـ أىؿ البصرة، كلد بالمدينة سنة إحدل كعشريف في خبلفة عمر بف ٔ)

ت أمو مكالةن ألـ سممة رضي اهلل عنيا ، فترسميا في حاجاتيا فيبكي الحسف كىك طفؿ ، كانالخطاب 
 =فترضعو أـ سممة لتسكتو، شيد يـك بدر، كرأل بعض الصحابة كسمع منيـ، كتربى في بيت النبكة، كانت
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 إالَّ  منيا يمنعو فما أصحابو كنفعت نفعتو، بيا نطؽ لك الحكمة، لو لتعرض أحدىـ كاف إف أقكامان،
 إلى سفياف كتب فقد منيا، ويحبكن مف يحذركف -اهلل رحميـ -السمؼ كافقد ، ك (ُ) الشيرة" مخافة

 مف إليو أحب الرياسة تككف الرجؿأفَّ  كبيَّف لو الرئاسة، حب مف فييايحذره   رسالة أحد أصحابو
كنصحو  ،الحكماء العقبلء العمماء مف البصير إال يبصره ال غامض باب كىك كالفضة الذىب
حب الرئاسة بالشيكة الخفية  (ّ) أكس بف شٌداد أجمؿ كصؼ ، كما(ِ) بنية عمؿلكا نفسو بتفقُّد

ًفيَّةي يىا بى  ":حيف قاؿ محذران  يىاءى كىالشٍَّيكىةي اٍلخى ـي الرّْ مىٍيكي اؼي عى ا أىخى  ألبي كقيؿ ،(ْ) "قىايىا اٍلعىرىًب: ًإفَّ أىٍخكىؼي مى
 ":معقبان  -رحمو اهلل -تيمية ابف قاؿك الرئاسة"،  حب: قاؿ الخفية؟ الشيكة ما: (ٓ)السجستاني داكد
 .(ٔ) "صاحبيا عمى تخفى ما ككثيران  الناس، عف تخفى خفية، فيي

 رو وحب الظي الشيرة عالمات: سابًعا

إف لمحب الشيرة كالظيكر عبلمات تظير عميو منيا احتقاره لمناس كتكبره عمييـ، فيرل أنو -ُ
 أفضميـ عممان كقكالن كعمبلن.

 .يطمب مدح الناس لنفسو سكاء بحؽ أك بباطؿ-ِ

 ىنا كىناؾ،  مـ بوتعمـ العمـ ليظير كيتككىك ي– ّ

                                                                                                                                                                       
 

 ، فقاؿ "الميـ فقيو في الديفأـ سممة تخرجو إلى الصحابة فيدعكف لو، كدعا لو عمر بف الخطاب= 
كحببو إلى الناس"، حفظ الحسف القرآف في العاشرة مف عمره، تكفي سنة عشر كمئة لميجرة كعاش ثماني 

  (.ُُٔ/ُ) ،(، كالنككم، تيذيب األسماء كالمغاتّٔٓ/ْ)ج ،كثمانيف سنة. الذىبي، سير أعبلـ النببلء
 (.ِٔٗ/ّ) ،( الغزالي، إحياء عمـك الديفُ)
 (.ّٕٔ/ٔ) ،ياءاألصبياني، حمية األكليىنظر:  (ِ)
  ( شداد بف أكس ابف ثابت الخزرجي األنصارم، أبك يعمى، صحابي مف األمراء، كاله عمر بف الخطابّ)

عامان  ٕٓاعتزؿ الكالية، كعكؼ عمى العبادة، تكفي في القدس عف عمر  عمى حمص، كلما قيتؿ عثماف 
ىبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير ىػ، كلو في كتب الحديث الشريؼ خمسيف حديثان. يينظر، الذ ٖٓسنة 

 (.ْٗٗ/ُ(، كابف األثير، أسد الغابة، )ِّٕ/ْ) ،كاألعبلـ
 (.ُّْ/ُٔ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل، )ْ)
( ىك سميماف بف األشعث ابف اسحؽ ابف بشير األزدم السجستياني أبك داكد إماـ أىؿ الحديث في زمانو أصمو ٓ)

ىػ ، لو السنف كىك أحد الكتب الستة جمع فيو ِٕٓبالبصرة سنة  مف سجستياف رحؿ رحمة كبيرة كتكفي
 (.ُِٓ/ِح، كلو كتاب الزىد. ينظر، تذكرة الحفاظ، ) ََْٖ

 (.َّْ/ٔ( ابف تيمية، التفسير الكبير، )ٔ)
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 الميؿ مثؿ كحركاتو، اإلنساف أعضاء عمى الظيكر كحب ، الشيرة عبلمات تظير ما كثيران ك -ْ 
 القرآف منو حٌذر ما كىذا عمييـ، كاستكباران  ليـ احتقاران  الكجو، بطرؼ كمحادثتيـ الناس عمى

ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ٤ُ١َّ ٩ُخْزَب٣ٍ }ًََٙ رُقَِّْشْ خَذََّٟ ٦ِ٥نَّبطِ ًََٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب ب٫َِّ :-تعالى -    اهلل فقاؿالكريـ، 

 .[ُٖ]لقماف:َٙخٌُس{

 فرد مف ككـ اآلخريف، عمى كالتعالي الشيرة كالظيكر حب أفسده عممي حكار مف كـف      
 حب بسبب فتنة كأشعؿ باطبلن  قاؿ إنساف مف ككـ الظيكر، كحب الشيرة ألجؿ الحراـ ارتكب
 كبغى، حسد إال كالرياسة، الشيرة أحد أحب ما إنو:" عياض بف الفضيؿ يقكؿ كالشيرة، الظيكر
 كمف الناس، رضا إلى إال ينظر ال الشيرة فمحب ،بخير ان أحد يذكر أف ككره الناس، عيكب كتتبع
فيذه كميا عبلمات تكحي بأف صاحبيا ىدفو الظيكر  ،(ُ) "شططان  تتبع فقد الناس رضا تتبع

 الحاكـ في تككف بعينيا، بؿ فئة عمى قتصران م ليس كحب الشيرةكالتعالي كالشيرة عمى اآلخريف، 
في مكضع مسؤكلية  شخص مف فكـ كغيرىـ، كطالب العمـ كالكاتب كالمفكر كالغني كالكزير كالعالـ
 ألجؿ حالو كانقمبت زؿَّ  داعو  أك عالـ مف ككـ كالشيرة، التصدر ألجؿ كظمـ كبطش الدماء أراؽ

ككـ مف  ،كالظيكر الشيرة ألجؿ لمفتنة ناران  أشعؿك  حقان  باطبلن كأخفى قاؿ صحفي مف ككـ الشيرة،
 ،الذـ الشيرة في األصؿ ليسك مسؤكؿ نافؽ كافترل كظمـ ألجؿ الحفاظ عمى كرسيو كالتشبث بو، 

نما الناس كظمميـ كأكؿ  عمىمتعالي أخذىا كسيمة لك  بيا كالتحمي طمبيا، في يسعى لمف الذـ كا 
تجعمو مذمكمان  -بالتالي -فعاؿ المذمكمة التيعميو ىذه الصفات كاأل كألجميا تظير  حقكقيـ،

كطمب المدح  بعممو الناس كجكه جكير  ال أف المؤمف فعمى ريف،كمحتًقران لآلخً  ،ريفمحتقىران مف اآلخى 
لو  رفعكيى  ذكره، ييعمي مف سبحانو كىك ،كابتغاء رضاه فقط -تعالى- اهلل كجو يرجك أف بؿ ،منيـ
: ًإفَّ اهللى قىٍد ): القدسي الحديث في جاء الناس، محبة كيرزقو ,شأنو بَّ اهللي اٍلعىٍبدى نىادىل ًجٍبًريؿى ًإذىا أىحى

اًء: ًإفَّ اهللى قىٍد أىحىبَّ  ننا فىأىًحبُّكهي. فىييًحبُّوي ًجٍبًريؿي ثيَـّ يينىاًدم ًجٍبًريؿي ًفي أىٍىًؿ السَّمى ننا فىأىًحبُّكهي.  أىحىبَّ فيبلى فيبلى
عي لىوي اٍلقىبيكؿي ًفي أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض(فىييًحبُّوي أىٍىؿي السَّمى    .(ِ) اًء، ثيَـّ ييكضى

 ابف قاؿ, [َُُ]الكيؼ:{..َٙ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ٥َِٞبء سَثِّوِ ٦ََْْْْٙ٪٤َْ َّ٪ًَٚ فَب٥ِؾًب ًََٙ ُّؾْشِْٟ .0تعالىقكلو  كفي تفسير 
  اهلل مف أمر ىذا، ك (ّ) "خمقو عمى يزىك لئبل التكاضع  رسكلو تعالى اهلل عٌمـ":عباس
}٤ُْٝ بِ٭َّ٪َب ؤَ٭َب ثَؾَشٌ :قكلو  كىك بالكحي أيكـر أنو إال كغيره، آدمي بأنو نفسو يقر عمى بأف  لرسكلو

                                                           

 ـََُِ/ٕ/ٓاإلنترنت، خطب مقركءة، خطبة الجمعة، سعكد شريـ،  (ٔ)
 (.َِّٗ(، )ُُ/ْبلئكة،) صحيح البخارم، بدء الخمؽ/ ذكر الم ،( البخارمِ)
 (.َٕٕ/ٓ) ،مجمع البياف: الطبرم(، َِّ/ٓ) ،"زاد المسيرابف الجكزم: (، ُِّ/ٓ) ،معالـ التنزيؿ ،البغكم( ّ)
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اآلية  ىذه أف المفسركف كذكر لو، شريؾ ال ،[َُُ]الكيؼ:{...٩ِّض٨ُ٢ُ٦ْْ ٌُّؽََ ب٥ََِِّ ؤَ٭َّ٪َب ب٥َِي٨ُ٢ُْ ب٥َِوٌ ًَاؽِذٌ 
 أف):مف الناس عمالوأعمى كالحمد ، كأيضان يريد المدح -تعالى -مف اهللجر فيمف يطمب األنزلت 
 -اهلل فأنزؿ الناس، عميو يطَّمع أف ذلؾ مع كأحب كأتصدؽ، ألصمي، إني: فقاؿ  النبي أتى رجبلن 
 اهلل، غير فيو أشرؾ راءل فكأنو أف مف إلى ىنا تكحيده ذكر في كاإلشارة، (ُ) (اآلية ىذه -تعالى

حب أبتغي كجو اهلل ك أقؼ المكقؼ أني "إ: لمنبي قاؿ رجؿ ك ,  (ِ) الشركة يقبؿ ال كاحد دكالمعبك 
نزلت في جندب بف ": قاؿ ابف عباس اآلية"، ك ىذه  فمـ يرد عميو حتى نزلت ،رل مكطنيف يي أ

: ًمع عميو سرني، فقاؿ رسكؿ اهلل طّْ أعمؿ العمؿ هلل، فإذا اي زىير الغامدم، كذلؾ أنو قاؿ: إني 
 "ىذه اآلية -تعالى-، فأنزؿ اهلل (فيو يى ، كال يقبؿ ما ركئطيب ال يقبؿ إال طيبان  -تعالى -)إف اهلل

ف أشد ، ك (ّ) حبُّ الشيرة  ،-تعالى -كالبعد عمَّا حـر اهلل لحؽ كلزكـ الجماعةا اتباع ما يعيؽا 
بىٍتو عف نكر الجماعة، كالثب ،كالصيت ات عف الطريؽ ألنو متى المىسىت قمب المرء بزخرفيا حجى

  الصكاب عند الزلؿ ميما كانت الشيكات المتاحة أمامو. المستقيـ، كالرجكع إلى
 الموازنة بين كراىية الشيرة ووجوب القيادة والرئاسة: 

 ليككف قدكتيـ؛ الشيرة، كبػيف كجكب قيادة الناسحب كراىية الصدارة ك  يجب المكازنة بيف        
 تىٍسأىؿً  الى  ؛عبد الرحمف يىا، )كالترفع عف الغرض الدنيكم اإلخبلص  النبيلذلؾ: يعٌممنا 

 .الحديث(ْ) ..(.اإلمارة
كترؾ العمؿ كالتخاذؿ  كالعجز كالكسؿ كالتيرب مف المسؤكلية يفيـ مف ىذا الخمكؿ كال     

رحمو  -كقد جعؿ ابف الػقػيػـ، عف الكاجبات، كترؾ اغتناـ الفرص النافعة في الدعكة إلى اهلل 
المعػظػـ هلل ك فالناصح  ، كتعظيـ النفس -تعالى -مريف كالفرؽ بيف تعظيـ أمر اهللالفرؽ بيف األ -اهلل

أما طالب  ،يحب نصرة دينو، فبل يضره تمنيو أف يككف ذلؾ بسببو كأف يككف قدكة في الخير
كالمقصكد أف الداعية قصده مفاسد كثيرة، ترتب عمى يكلذا  ؛الرياسة فيك ساعو في حظكظ دنياه

 والرياء، كلكنو في الكقت نفستجنبو المخمص يػكػره التصدر كاإلمارة كالشيرة بطبعو؛ إلخبلصو ك 
مف  -تعالى -اهللذكر كقد  ،ىك صاحب المبادرة الخيرة، كىك فارس الميداف إذا تعيف عميو التصدر

                                                           

 (.ُْٓ( الكاحدم، لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ، )صُ)
 (.ُٕٓ/ُٓالتفسير البسيط، ) ،( الكاحدمِ)
 (.َّٓ/ّ) ،كزم، زاد المسير(، كابف الجَُْ/ُٓ)( الطبرم، تفسير الطبرم، ّ)
 (.ّّ)ص  ،سبؽ تخريجو( ْ)
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 -تعالى -كىذا لشدة محبتيـ هلل، [ْٕ]الفرقاف:ًَاع٦َْْْنَب ٦ِ٥ْ٪ُزَّٞنِيَ ب٩َِب٩ًب{ ...}دعاء المؤمنيف قػػػػػكليػـ:

     .(ُ) كحده اهلل ألمركتعظيميـ ألمره، كنصحيـ لو، ليككف الديف كمو هلل، كليككف العباد ممتثميف 

 في -كتعالى سبحانو -لو اإلخبلص عمينا كأكجب ،دينان  اإلسبلـ لنا شرع الذم هلل فالحمد     
}َّٙ خَْْشَ : قاؿ اهلل الجنة، يدخؿ شيئان  بو يشرؾ الكحده مخمصان لو العبادة ك  يعبده فالذم العبادة،

٠َ اثْزََٖبء ٩َشْمَبدِ ا٦٥ّوِ َٙغٌََْٗ ٭ُاْرِْوِ ِِٙ ١َضِريٍ ٬ِّ٩ ٭َّغٌَْاى٨ُْ بَِّٙ ٬َ٩ْ ؤ٩ََشَ ثِقَذََٝخٍ ؤًَْ ٩َْْشًٍُٗ ؤًَْ بِفَْٚػٍ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ٬َ٩ًَ ٤ََّْْْٚ ر٥َِ

 فبلف بيف اإلصبلح أك فبلف، عمى الصدقة في ليكلتككف أعمالو  فبل ,[ُُْ]النساء:ؤَعْشًا ََِّْ٪ًب{
 كالمعركؼ، الصدقة عمى ثيح، فعميو أف طيب رجؿ بأنو كيقاؿ الرجؿ يشتيرألجؿ أف  ؛بلففك 

- اهلل إلى االتجاه صفاء تعكر شائبة ىناؾ تككف؛ دكف أف الناس بيف اإلصبلح في كيسعى
، بو كيثيبو عنو -تعالى -اهلل يرضى، فالمرء يعممو العمؿ بيف الفارؽ ىك فيذا ،الخير بيذا -تعالى

 فييا، مخمدان  خالدان  جينـ نار في فإنو كيعمؿ العمؿ كيشرؾ بو غيره، -تعالى -اهلل يعبده الذمبيف ك 
 مف كأف ،بالنيات األعماؿ ألف ا ألجؿ اهلل كابتغاء مرضاتو؛بي التقييدفإفَّ ىذه األعماؿ تتطمب 

، (ِ) الجزاءىذا ك  المدح ليذا مستحؽ ، كال يككفالحرماف غير بو يستحؽ لـ ذلؾ لغير خيران  فعؿ
  .,[ِمر:  ]الزَٙبّْجُذِ ا٦٥َّوَ ٩ُخ٦ِْقًب ٥َّوُ ا٥ذ٬ِّّ{ ...}:فقاؿلو،  سبحانو باإلخبلص فأمرنا

 -هلل التجرد كتخالؼ اإلخبلص في تقدح ،النفس في شيكة خفية الشيرة  كحب الرئاسة كحب    
فيي فتنة تتساقط  ،التحذير مف السعي إلى اإلمارةب النبكية لذا جاءت األحاديث ؛-كتعالى سبحانو

الػسػاسػػة كطبلب بعض لقد اعتدنا ذلؾ مػػف  ،كتنكشؼ أماميا كمائف القمكب ،تحتيا كرامة الرجاؿ
 ،يةالداء داخؿ بػعػػض التجمعات الدعك ىذا الغريب أف ينتقؿ ك  ،كأصحاب المغانـ الفانية ،الدنيا

كمف حيث ال تشعر  ،مف حيث تشعر حينان   ،مف المسمميف كيسيطر عمى بعض النفكس المريضة
كـ كالسيدالمرء أف  ـٌ حتى يصبح ىى  ،أحيانان أخرل دكف أف ييفػكػر في تبعات  ،جماعةعمى  يككف الحى

نيا يكـ القيامة خزم كندامة، فيي أمانة ،في الدنيا كاآلخرة تمؾ المسئكلية كًعظىميا ذاك  ،كا  فعمت  ا 
كابتغاء كجيو،   في عممؾ معيـ؛ ككاف ىمؾ مرضات اهلل مخمصان  كنتعمبلن صالحان لمناس ك 

 كال يككف لكبلميـ  تتأثر ال عميو مف الناس، مدحان أك  تكريمان  أك تقديران فإنؾ حينيا إف لـ تمؽ 
 كتنتظر الجزاء منو سبحانو. ،  اهلل أجؿ مف ىذا فعمت ألنؾ عندؾ قيمة؛

                                                           

د (ُ)  .ُْ، صذـ الجاه كالرئاسة ،صالح المنىجّْ
 (.ٕٗٓ/ِ) ،قطب، في ظبلؿ القرآفسيد (، ك ِِّ/ِ) ،( يينظر: أبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـِ)
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اختفت  الذم الكقت في يظيركا أكلياء األمكر أفك كالدعاة كالساسة  محيفمصال نَّنا نتمنى مففإ    
 بد ال كاف لذا ،يدعكف الناس الصالح بعمميـ ييعرفكا كأف الركيبضات، فيو كبرزت الكفايات فيو

كعمى  الناس في كؿ األقطار، جمكع إلى الخير يبث كيعمك عميو حتى الخبيث يدافع أف لمطيّْب
 شيء، الرئاسة حب عبلمات مف فيو ىؿ ليرلكيخمصيا مف شكائب كؿ كاحد أف يتفحص نفسو 

 ذلؾ، بعد الخطأ كسكء النية كيتسمؿ صحيحة تككف قد البداية فإف باستمرار، نفسو تقييـ كيعيد
المراقبة كالمتابعة  يجب لذا ؛شيرةالك  رياءال خبث مف يشكبيا ثـ قد يأتي ما خالصة تبدأ قد فالنية

 .التنبو باستمرار لتطييرىا كتزكيتيا مف اآلثاـك 

 

ظيار األنانية:  المطمب الثاني: اإلعجاب بالنفس وا 
عجابو بيا حب اإلنساف لنفسو إف       بيا، غريزة فيو، كذلؾ يحممو عمى اإلعجاب كالفرح كا 
ىذه يمشي بيف الناس مختاالن متبختران، ك  البعض كيستخفو ذلؾ حتى يترؾ ،ما يصدر عنيا كبكؿ

}ًََٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب بِ٭٠ََّ ٬َ٥ رَخْشَِٛ إَسْكَ :في قكلو عنيا -تعالى -ىي مشية المرح التي نيى اهلل

آية كىذه اآلية تسمى  ،[ّٖ-ّٕ]اإلسراء٤ُ١ُّ ر٠ِ٥ََ ١َب٫َ عَِّْئُوُ ِّنْذَ سَث٠َِّ ٢َ٩ْشًُىًب{ * ٬َ٥ًَ رَج٦َُْٔ ا٥ْغِجَب٣َ ىٌُٙ
كيقاؿ: مرح الرجؿ إذا اختاؿ في  ،اختياؿ، ناشئة عف شدة فرح بالنفسفييا  رح مشيةالم، ك األخبلؽ

عجابو بيا فبل تمش في األرض ، (ُ) مشيتو كنظر في عطفيو، كال يككف ذلؾ إاٌل لفرحو بنفسو كا 
 -تعالى -اهللك  عنيا،النيي لذا جاء  ؛(ِ) الخمؽ عمى كمتعاظمان  الحؽ عمى متكبران  كبطران  كتييان  كبران 

بِ٭٠ََّ ٬َ٥ رَخْشَِٛ  ...}: -تعالى -قمعو مف أصمو، فقاؿالذم يى  بذكر الدكاء يى يً بياف الداء الذم ني أعقب 

ر اإلنساف بضعفو بيف مخمكقيف عظيميف مف فكقو كمف تحتو، فإذا فذكَّ  ،إَسْكَ ٬َ٥ًَ رَج٦َُْٔ ا٥ْغِجَب٣َ ىٌُٙ{
ذا تطاكؿ بعنقو في اختيالو فيك لف يبمغ كا   ،ضرب برجميو األرض في مرحو فيك ال يستطيع خرقيا

لمرض  دكاءن  ضعؼ اإلنساف كعجزه ليضعكذكر  ف،طكؿ الجباؿ، فقد أحاط بو العجز مف ناحيتي
لك سار عمى نكر  ، كلكف ذلؾاإلنساف أعظـ مف األرض كالجباؿ بعقموأف  ، نعـإعجابو بنفسو

 و يعجب فبل يككف مف المرحيفألف عقمو يبصره بعيكب نفسو، كنقائص بشريتو، فبل يدع ؛عقمو
عممو كعممو  أك ،كىيئتو أك بصكرتو ،يتو يتأتى مف إعجابو بنفسو كشكموكغركر المرء بشخص ،(ّ)

، كما كحي الشيطاف الذم يعدىـ كيمنييـ ، كىذا كمو مفأك قكتو كجاىو، أك سمطانو كجمالو ،كدينو
                                                           

 (.َُٕ)ص ،( ابف باديس، تفسير ابف باديسُ)
 (.ْٕٓ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف، )صِ)
 (.َُٖ)ص ابف باديس، تفسير ابف باديس، (ّ)
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إذا أعجب المرء بنفسو فرذائؿ، العجب أصؿ اليبلؾ كىك أساس الك  ،يعدىـ الشيطاف إال غركران 
ليـ، كمف احتقر الناس لـ ير ليـ  كاالحتقارينشأ الكبر عمى الناس،  كبذلؾعمي عف نقائصيا، 

بميس كاف أصؿ ىبلكو عجبو بنفسو، كأنو خمؽ مف النار، كأنو خير مف  -عميو لعنة ا -حقان، كا 
رْ ؤ٩ََشْر٠َُ َٝب٣َ ؤَ٭َبْ خَْْشٌ ٩ِّنْوُ خ٦ََْٞزَنِِ ٬ِ٩ ٭َّبسٍ ًَخ٦ََْٞزَوُ ٬ِ٩ }َٝب٣َ ٩َب ٩َن٠َََْ ؤََّٙ رَغْغُذَ بِ: -تعالى-قاؿ  آدـ،

، فحسف األخبلؽ ككماليا يتطمب ترؾ فتكبر عميو فكاف مف الظالميف اليالكيف [ُِ]األعراؼ:ىِني{
ف  العجب،   .(ُ) تربية النفكس تككف بالتخمية عف الرذائؿ كالتحمية بالفضائؿكا 

 بالنفس:  عاقبة اإلعجاب

، فقاؿ ىذه الصفة كجعميا مف محبطات األعماؿ فيي ال تغني مف اهلل شيئان  -تعالى -ذـ اهلل     
ص٨َُّ ٥ًََّْْز٨ُ  ٧ًٌَََّْ ؽُن٬ٍَْْ بِرْ ؤَّْغَجَز٨ُ٢ْْ ١َضْشَر٨ُ٢ُْ ٨َ٦َْٙ ر٬ُِْٖ َّن٨ُ٢ْ ؽَْْئًب ًَمَبَٝذْ ٨ُ٢َْْ٦َُّ إَسْكُ ثِ٪َب سَؽُجَذْ ...}سبحانو:

، نفسو المغركر بما عنده مف الدنياالعقكبة لممعجب ب -تعالى -كقد ييعىجّْؿ اهلل، [58ذْثِش٬ِّ{]ا٥زٌثخ٩0ُّ
ٍيرىةى كفي الحديث  :   ، أىفَّ رىسيكؿى اهللً  عىٍف أىًبي ىيرى ، يىٍمًشي ًفي بيٍردىٍيًو قىٍد )قىاؿى ؿه يىتىبىٍختىري بىٍينىمىا رىجي

سىؼى اهللي  بىٍتوي نىٍفسيوي، فىخى ؿي أىٍعجى ٍمجى ، فىييكى يىتىجى ، كغركر المرء (ّ)(ًفييىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  (ِ) ًبًو اأٍلىٍرضى
بشخصيتو يأتيو مف إعجابو بنفسو أك بصكرتو كىيئتو أك بعممو كعممو كدينو أك بقكتو كجاىو 

  . (ْ) كسمطانو

ْْغَخً ٥ًََِِ ٭َْْغَخٌ ًَاؽِذَحٌ ََٙٞب٣َ ؤ٦ِْٚ١َْنِْيَب ًََّضَّ٭ِِ ِِٙ }ب٫َِّ ىَزَا ؤَخِِ ٥َوُ رِغٌِْ ًَرِغ٫ٌَُْْ ٭َ:-تعالى -كفي قكلو    
 تمؾ تجاكزه أخيو عمى كبسطيا، فسجَّؿ شكايتو المظمكـ فصَّؿ اآلية في ىذه [،ِّ]ص:ا٥ْخِيَبة{
لو كما قاؿ اهلل  كاف ،حيث عظيمة كاسعة نعمة مف عميو اهلل أفاء بما األخ ىذا يقنع فمـ ،األخكة
0ُفي النعمة تمؾ مف لديو كيتطمع عمى ما هايحسد أخ بؿ رِغٌِْ ًَرِغ٫ٌَُْْ ٭َْْغَخً ٥ًََِِ ٭َْْغَخٌ ًَاؽِذَحٌ { } ٥َو 

 تممكتو أف بعد ممكو إلى كيضميا لنفسوبيا  يستأثر أف يريد }٭َْْغَخٌ ًَاؽِذَحٌ{0كىي ،صكرىا أدنى
ـى كىاًدينا ًمٍف ذىىىبو أىحىبَّ لىٍك أى ): يقكؿ حيث الكريـ  رسكلنا كصدؽ الذات، كحب األثىرة فَّ اًلٍبًف آدى

ٍف تىابى  مىى مى يىتيكبي المَّوي عى ، كى ى فىاهي ًإالَّ التُّرىابي لىٍف يىٍمؤلى  التسع صاحب فطمب ,(ٓ) (أىٍف يىكيكفى لىوي كىاًديىاًف، كى

                                                           

 (.َُٗمرجع السابؽ، )صال (ُ)
 (.ْٔ/ّ) ،المؤلؤ كالمرجاف ،( الجمجمة الحركة مع الصكت، محمد فؤاد عبد الباقيِ)
 (.ُْٓٔ/ّصحيح مسمـ، تحريـ التبختر في المشي مع إعجابو ) ،( مسمـّ)
 (.ٔٓص.)منجد، الجاه كالرئاسة( الْ)
 .ٗٓٗٓ ،(ّٗ/ٖ)ما يتقي مف فتنة الماؿ، صحيح البخارم، الرقائؽ/ ،رم( البخآ)
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 لتسعيفكا التسع صاحب ككاف إياىا، يعطيو أف ،كاحدة إال لو ليس الذم ،أخيو نعجة مف كالتسعيف
 الجداؿ في كأفحمو كأخاه شريكو فغمب كببلغة فطانة في بيا كاإلدالء حجتو سكؽ في أقكل

}َٝب٣َ ٥ََٞذْ ٦ٍََ٪٠ََ ثِغُاَا٣ِ ٭َْْغَز٠َِ ب٥ََِ : -تعالى- قكلو في جاء بما  داكد اهلل نبي فكاساه كالمخاصمة
ي٨ُْ ٦َََّ ثَْْلٍ بَِّٙ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٤ِْ٦ًٌََٝ ٩َّب ى٨ُْ ٭َِْبعِوِ ًَب٫َِّ ١َضِريًا ٬ِّ٩ْ ا٥ْخ٦َُيَبء ٥ََْجِِْٖ ثَْْنُ

 كيظمـ يبغى كالخمطاءً  الشركاء مف كثيرا أف لو كأكد داكد اهلل ينب فبيف ,[ِْ]ص:{...
ميؽ ىذا مف ينجك كال بعضان  بعضيـ  عكافكض يحاسبيـ أنو كعممكا بربيـ آمنكا الذيف إال الجائر الخي
 .(ُ) الخمؽ عمى كيعتدكا كيتجبركا يظممكا كلـ يطغكا فمـ أعينيـ أماـ كاألمانة الخشية

 أمثمة قرآنية لعاقبة اإلعجاب بالنفس واألنانية:

فاغتر كسمطانو،  ضرب لنا القرآف الكريـ نمكذجان لصاحب الجاه المغتر بييئتو كمالو كجاىو     
}ب٫َِّ َٝبس٫ًَُ ١َب٫َ ٬ِ٩ :اهلل قاؿ  ،فكاف مصيره اليبلؾ, ركتجبكاختاؿ  كتبختركعبل كاستكبر، كطغى 

بِرْ َٝب٣َ ٥َوُ ٩ٌَُْٝوُ َٙ رَْٚشَػْ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ  ٧ٌَِْٝ ٩ٌُعََ َٙجَََٖ ٦ََّْْي٨ِْ ًَآرَْْنَبهُ ٬ِ٩َ ا٢ْ٥ُنٌُصِ ٩َب ب٫َِّ ٩ََٚبرِؾَوُ ٥َزَنٌُءُ ثِب٥ُْْقْجَخِ ؤ٥ًُِِ ا٥ٌَُّْٞحِ

٠َْْ ًََٙ رَجِْٔ ا٥َْٚغَبدَ ِِٙ ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب ًَؤَؽْغ٬ِ ١َ٪َب ؤَؽْغ٬ََ ا٦٥َّوُ ب٥َِ* ؽِنيا٥َْٚشِ

نذُِ ؤ٨َ٥ًََْ ٨َ٦َّْْْ ؤ٫ََّ ا٦٥َّوَ َٝذْ ؤَى٠َ٦َْ ٬ِ٩ َٝج٦ِْوِ ٬ِ٩َ ا٥ُٞش٫ًُِ ٬َ٩ْ َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ِّ* إَسْكِ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ

َٙخَشَطَ ٦َََّ ٩ٌَِْٝوِ ِِٙ صِّنَزِوِ َٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ُّشِّذ٫ًَُ ا٥ْؾََْبحَ * ىٌَُ ؤَؽَذُّ ٩ِنْوُ ٌَُّٝحً ًَؤ١َْضَشُ عَ٪ًْْب ًََٙ ُّغْإ٣َُ ٬َّ رُ٭ٌُثِي٨ُِ ا٥ْ٪ُغْش٫ٌُ٩ِ

ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُا ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ * ٭َْب َّب٥َْْذَ ٥َنَب ٩ِض٤َْ ٩َب ؤًُرَِِ َٝبس٫ًُُ بِ٭َّوُ ٥َزًُ ؽٌٍَّ ٨ََِّْا٥ذُّ

َٙ٪َب ١َب٫َ ٥َوُ ٬ِ٩ ِٙئَخٍ َّنقُشًُ٭َوُ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥َّوِ ٩ًََب ١َب٫َ ٬ِ٩َ  َٙخَغَْٚنَب ثِوِ ًَثِذَاسِهِ إَسْكَ* فَب٥ِؾًب ًََٙ ٦ََُّّٞبىَب بَِّٙ ا٥قَّبثِش٫ًُ

٦َّوُ بدِهِ ًََّْٞذِسُ ٥ٌََْٙ ؤ٫َ ٬َّ٩َّ ا٥ًَؤَفْجَؼَ ا٥َّز٬َِّ رَ٪َنٌَّْا ٢َ٩َب٭َوُ ثِب٩َْٕظِ ٫ٌُ٥ٌََُّٞ ٢ًََّْإ٫ََّ ا٦٥َّوَ َّجْغُوُ ا٥شِّصَْٛ ٥ِ٪٬َ َّؾَبء ٬ِ٩ْ ِّجَ* املُنزَقِش٬ِّ

ر٠ْ٦َِ ا٥ذَّاسُ آخِشَحُ ٭َغ٦َُْْيَب ٦ِ٥َّز٬َِّ َٙ ُّشِّذ٫ًَُ ٦ًٌُُّّا ِِٙ إَسْكِ ًََٙ َٙغَبدًا * ٦ََّْْنَب ٥َخَغََ٘ ثِنَب ٢ًََّْإَ٭َّوُ َٙ ٦ُِّْٚؼُ ا٢ْ٥َبِٙش٫ًُ

ِني بء ثِب٥غَِّّْئَخِ ََٙٚ ُّغْضٍَ ا٥َّز٬َِّ َّ٪٦ٌُِا ا٥غَِّّْئَبدِ بَِّٙ ٩َب ١َب٭ٌُا ٬َ٩ عَبء ثِب٥ْؾَغَنَخِ ٦ََٙوُ خَْْشٌ ٩ِّنْيَب ٬َ٩ًَ عَ* ًَا٥َْْبِٝجَخُ ٦ِ٥ْ٪ُزَّٞ

 .[ْٖ-ٕٔ]القصص:َّْْ٪٫ٌُ٦َ{

إلى بو  لكاستكباره عمى الخمؽ كجحكده لنعـ ربو، ما أد قاركف حاؿ -تعالىسبحانو ك  -فبيف      
المنحرؼ و في سمككركف لحالو المتبصعقبلء القكـ  فرألمنيـ،  لبغي عمى قكمو الذم ىك فرده ا

 احاكلك ف، ما يثير االشمئزاز كيستحؽ االنتقاد، بإعجابو بنفسو كاستعبلئو عمى العباد كعممو الفاسد
                                                           

 (.ُْٗ/ٖالتفسير الكسيط، )مجمكعة مف العمماء، ( ُ)
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ال  ،بِرْ َٝب٣َ ٥َوُ ٩ٌَُْٝوُ َٙ رَْٚشَػْ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َْٚشِؽِني{ ...}أف يسدكا إليو النصح كالمكعظة الحسنة، 
عميو،  كاالبتياج بالممؾ كاالستحكاذ بالثراء ءىك المنبعث مف االعتزاز بالماؿ، كاالحتفاتفرح فرح الزُّ 

 ، كما يجب ليا مف الحمد كالشكرالنعـ وبالماؿ كينسيعميو ـ نعً المي  ونسير الذم يي طى ال تفرح فرح البى 
} ، عمى العباد ال تفرح فرح الذم يستخفو الماؿ، فيشغؿ بو قمبو، كيتطاكؿ بو ـ،كالثناء ليذا المنعً 

س، فيـ يردكنو إلى اهلل عمى النا ـالمتطاكليف بسمطاني المتباىيف بالماؿ،ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َْٚشِؽِني{
الح  ): كيككف ممف قاؿ فييـ النبي ـ اعكجاجو، قكّْ ح خطأه كيي صمً يي  آمميف أف ـى اٍلمىاؿي الصَّ ًنٍع

الح  ًؿ االصَّ ا ال أن ,{...}َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ِّنذُِ , كؿ غركر كاستعبلءب إال أنو ردَّ ،(1)(ًلمرَّجي
إنما أعطاني ىذا الماؿ، لعممو بأني أستحقو، كلمعرفتي  -تعالى -أحتاج لما تقكلكف، فإف اهلل

ب ص٨َُّ بِرَا خ٥ٌََّْنَبهُ ٭ِْْ٪َخً }َٙةِرَا ٩َظَّ اِٗ٭غَب٫َ مُشٌّ دََّب٭َ:-تعالى -كما قاؿ, (2) كخبرتي بكيفية جمعو، فأنا لو أىؿ

ّصح٘ٓ تعذً اىفساد  ٗأٌضا  , [ْٗ]الزمر:٩ِّنَّب َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ث٤َْ ىَِِ ِٙزْنَخٌ ٬ِ٢َ٥ًََّ ؤ١َْضَشَى٨ُْ َٙ ٦ََّْْ٪٫ٌُ{

ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ  }ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُا  ىيعثاد,ٗأُ ٌجعو ٍِ ٍاىٔ حق ,ٗاإلفساد فً األسض

أم ال تترؾ حظؾ ْٚغِذ٬ِّ{٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب ًَؤَؽْغ٬ِ ١َ٪َب ؤَؽْغ٬ََ ا٦٥َّوُ ب٠َْْ٥َِ ًََٙ رَجِْٔ ا٥َْٚغَبدَ ِِٙ إَسْكِ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُ
 إف لئًلسبلـف بلبس كالمساكف،مف المآكؿ كالمشارب كالم -تعالى -التي أباحيا اهلل مف لذات الدنيا

، فبل يطغى أحد ، كبنفسو، كبالمجتمع الذم يعيش فيو-تعالى -شريعة حددت عبلقة اإلنساف باهلل
ًلنىٍفًسؾى ) عف النبي  :كىذه ىي كسطية اإلسبلـ في الحياة عمى اآلخر، قِّا، كى مىٍيؾى حى بّْؾى عى ًإفَّ ًلرى

مىٍيؾى حى  قِّا، كىأًلىٍىًمؾى عى مىٍيؾى حى قَّوي، فىأىتىى النًَّبيَّ عى ؽ  حى : ، فىذىكىرى ذىًلؾى لىوي، فىقىاؿى قِّا، فىأىٍعًط كيؿَّ ًذم حى
ٍممىافي ) دىؽى سى  .(3)(صى

أما ضعاؼ النفكس كالعقكؿ مف قكمو فافتيًتنكا بيذا االختياؿ كالجاه كالسمطاف كالماؿ، فأخذكا ك     
الن، جاىميف أف الثركة التي ال يعترؼ صاحبيا يتمنكف عمى اهلل أف يصبحكا مثؿ قاركف ثركة كما

كفي كؿ زماف ؛ إنما تجر عميو عقابان ككباالن، -تعالى -عميو كال يؤدم عنيا حقكؽ اهلل بفضؿ اهلل
كمكاف تستيكم زينة األرض بعض القمكب، كتبير الذيف يريدكف الحياة الدنيا، كال يتطمعكف إلى ما 

م ثمف اشترل صاحب الزينة زينتو؟ كال بأم الكسائؿ ناؿ ما فبل يسألكف بأ ،ىك أعمى كأكـر منيا

                                                           

 الحديث ( رقـِٖٔالبيكع/ الماؿ الصالح لمرجؿ الصالح، )ص ،الييثمي: مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ((ُ
َُٖٗ. 

 صرؼ.( بتُِٔ/َِالزحيمي، التفسير المنير، ) ((ِ
 .ُٖٔٗ(، ّٖ/ّ)بدء الكحي/ مف أقسـ عمى أخيو ليفطر في التطكع، صحيح البخارم،  ،( البخارم(ّ
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كمف ثـ تتيافت نفكسيـ كتتياكل، غير  ،ناؿ مف عرض الحياة؟ مف ماؿ أك منصب أك جاه
الذم خاضكه، كال إلى الكسيمة  طريؽ الضبلؿناظريف إلى الثمف الباىظ الذم أدكه، كال إلى 

ء القكـ بنصحيـ كتحذيرىـ مف تمني مثؿ ىذه ، كلكف سرعاف ما قاـ عقبلالخسيسة التي اتخذكىا
 -تعالى -مطانو كزينتو بأف اإليماف باهللاألماني الباطمة، كذٌكركا ىؤالء المبيكريف بماؿ قاركف كس
كرحمتو، كضماف زيادة رزقو كدكاـ  كالعمؿ الصالح ىما أقرب كأفضؿ سبيؿ لنيؿ رضا اهلل 

كالشعكر عمى  ،نة، كما عند اهلل خير مما عند قاركفخير مف ىذه الزي -تعالى -ثكاب اهللنعمتو، ف
ألف الصبر  ؛الذيف صبركا عمى فتف الحياة كزينتيا ىذا النحك درجة رفيعة ال يمقاىا إلى الصابركف

عمى الشيكات كاألىكاء كفتنة الحياة ىك الطريؽ لمفكز بنعيـ اهلل كدخكؿ جنتو، فيذه قصة قاركف 
فصار مضرب المثؿ في  ،حتى اغتر عمى قكمو ،كافتتانو بو مـالماؿ كالعنت تعرضو لسمطاف بيَّ 

مع البغي  ،بالبكارالنياية كانت  أفَّ نت يَّ بك الثركة كالثراء كالتعالي كالتكبر بيما عمى الخمؽ، 
 مف قيمة الماؿ تكبٌخسى  حقيقة القيـ تكقرر ، كالبطر، كاالستكبار عمى الخمؽ كجحكد نعمة الخالؽ

جانب قيمة اإليماف كالصبلح مع االعتداؿ كالتكازف في االستمتاع بطيبات إلى  ،كالزينة كالسمطاف
ظيكر  كبقدر ما كاف، (1)الثراء بسبب كىك مسمؾ البغي ،الحياة دكف عمك في األرض كال فساد

 -ىا ىك الحؽ ؛مثيرة لؤلفكار الفتة لؤلنظار كطمعتو بالحشـ كالخدـ قاركف في زينتو، محفكفان 
-تعالى -قاؿأخذ عزيز مقتدر بشكؿ يدىش العقكؿ كيبير األبصار،  يأخذه -سبحانو كتعالى

، فبل خدـ كال ٬ّ{}َٙخَغَْٚنَب ثِوِ ًَثِذَاسِهِ إَسْكَ َٙ٪َب ١َب٫َ ٥َوُ ٬ِ٩ ِٙئَخٍ َّنقُشًُ٭َوُ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥َّوِ ٩ًََب ١َب٫َ ٬ِ٩َ املُنزَقِشِ:
ت نا، فك-تعالى -ه يشفع لو عند اهلل، كال ماؿ كال جا عنو عقاب اهلل كاأف يرد كفيستطيع حشـ

    (.2)سبب ىبلكوكذلؾ صار  ،لطغيانو ان كجاىو سببكثرة مالو 

 :مثال في القرآن الكريم لمكبر والتعالي بالجاه والسمطان    

 -تعالى -قاؿ ؛فرعكف ذكر القرآف الكريـ مثاال لمكبر كالتعالي بالجاه كالماؿ كالسمطاف       
ى٨ُْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ ٫َ ََّٚ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘ ىَبئَِٚخً ٩ِّنْي٨ُْ ُّزَثِّؼُ ؤَثْنَبءى٨ُْ ًََّغْزَؾِِْْ ٭ِغَبء}ب٫َِّ ِٙشٌَّْْ:فيو

القكؿ  إلى أف بمغ الكبر كالتعالي منو مبمغو حتى كصؿ بو المقاـ في ،[ْ]القصص:٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{

}ًََٝب٣َ ِٙش٫ٌَُّْْ فيو أيضان: -تعالى -كقكؿ اهلل , [ِْ]النازعات:َٞب٣َ ؤَ٭َب سَث٨ُ٢ُُّ ا٦َََّْٕ{}َٙ:-تعالى-اهلل قكؿ

ٌعََ ًَبِ٭ِِّ ٦ََّْ٥ِِّ ؤَى٦َُِِّ ب٥ََِ ب٥َِوِ ٩َُّبؤَُّّيَب ا٥ْ٪َُٖ ٩َب ٦َِّ٪ْذُ ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِوٍ َْْٕشُِ َٙإًَِْٝذْ ٥ِِ َّبىَب٩َب٫ُ ٦َََّ ا٥يِّنيِ َٙبع٤َْْ ٥ِِّ فَشْؽًب 

                                                           

 ( بتصرؼَُِٕ/ٓ) ،( قطب، في ظبلؿ القرآف(ُ
 (.ْٓٓ/ْ( الناصرم، التيسير في أحاديث التفسير، )(ِ
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َٙإَخَزْ٭َبهُ ًَعُنٌُدَهُ *  ًَاعْز٢َْجَشَ ىٌَُ ًَعُنٌُدُهُ ِِٙ إَسْكِ ثَِْْٖشِ ا٥ْؾَِّٜ ًٍََنٌُّا ؤَ٭َّي٨ُْ ب٥َِْْنَب َٙ ُّشْع٫ٌَُْ*  ٍَُٕنُّوُ ٬ِ٩َ ا٢ْ٥َبرِثِني

ًَع٦ََْْنَبى٨ُْ ؤَئِ٪َّخً َّذ٫ٌَُّْ ب٥ََِ ا٥نَّبسِ ٧ًٌَََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ َٙ *  َٙنَجَزْ٭َبى٨ُْ ِِٙ ا٨َْْ٥ِّ َٙب٭َُشْ ١ََْْ٘ ١َب٫َ َّبِٝجَخُ ا٥ََّب٥ِ٪ِني

 .[74-;6]ا٥ٞقـُّنقَش٫ًُ{

أف جعمو  ،عكه في الضبلؿىك كمف يتبَّ  ،لو -تعالى -عاقبة اهلل تبيفالكريمة فقد جاءت اآليات     
فساده لمناس  .مف دعاة الضبلؿ كالفساد نتيجة استعبلئو كتكبره كا 

 : صة النمرود مع إبراهيم ق   

 -ة على الباطل, وذلك  فً قول هللاحٌث الجدال والمحاجقصة النمرود تتمثل فً عناده,     

ًَُّ٪ِْذُ َٝب٣َ ؤَ٭َب  ُ ُّؾِْْـِ}ؤ٨َ٥َْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّزُِ ؽَأطَّ بِثْشَاى٨َِْ ِِٙ سِثِّوِ ؤ٫َْ آرَبهُ ا٦٥ّوُ ا٥ْ٪٠ْ٦َُ بِرْ َٝب٣َ بِثْشَاى٨ُِْ سَثَِِّ ا٥َّزِفٌه: -تعالى

ذَ ا٥َّزُِ ١ََٚشَ ًَا٦٥ّوُ َٙ َّيْذُِ ا٧ٌَْْٞ٥َ ؤُؽِْْـِ ًَؤ٩ُِْذُ َٝب٣َ بِثْشَاى٨ُِْ َٙة٫َِّ ا٦٥ّوَ َّإْرِِ ثِب٥ؾَّ٪ْظِ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪َؾْشِِٛ َٙإْدِ ثِيَب ٬ِ٩َ ا٥ْ٪َْٖشِةِ َٙجُيِ

كد بف كنعاف الجبار كىك أكؿ مف ىك نمر   كالذم حاج إبراىيـ ,[ِٖٓ]سكرة البقرة:{ا٥ََّب٥ِ٪ِني
ى ػػؾ فطغػػػاه الممػػآت -تعالى -ألف اهلل كضع التاج عمى رأسو كتجبر في األرض كادعى الربكبية

 مؾطر المي مف بى شأف ربو  في   كالمجادلة بينو كبيف إبراىيـككانت تمؾ المحاجة  ،كتجبر بسببو
 ( .1)كطغيانو
 ة منها:يديئة عدس أمورتشمل واإلعجاب بالنفس األنانية 

راحة النفس كالصعكد عمى أكتاؼ اآلخريف، كمما يدخؿ في  ،التكاكؿ كاالعتماد عمى الغير       كا 
ا التكبُّر كالغركر كلذلؾ يرل الشخص األناني دائمنا كؿَّ مف حكلو كأنيـ  ؛كالتعالي األنانية أيضن
في تممؾ األشياء كالسيطرة  رغبة ذاتية ىك األساس عنده، كتستيكيوعبيد كخدـ لو، فحبو لنفسو 

بؿ بعض الدكؿ تستكلي  ؛عمييا مع تحريميا عمى الغير، كىذا ليس عمى مستكل األفراد فحسب
 عمى خيرات دكؿ فقيرة مف غير حؽ، كتحمّْؿ لنفسيا ذلؾ، كتمنعو عف غيرىا.

 عالج اإلعجاب بالنفس واألنانية:

 ا:كيمكف التخمص مف ىذا الداء كمعالجتو بأمكر مني      

 أف يحب لغيره ما يحب لنفسو. بية كالقدكة الحسنة كتعميـ الشخصالتر • 

 بيف الناس. كالتعارؼالتعاكف كالتقارب كالعمؿ عمى نشر • 

 لمجميع. تومحبك  الناسإرادة الخير كنشره بيف •
                                                           

 (.ُُٗالخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، )ص ((ُ
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 :الرغبة في تولي المناصب: المطمب الثالث

لذا تمنى المؤل  الظيكر، بحب كثيؽ طكالرغبة في تكلي المناصب ليا ارتبا الرئاسة حب       
}َٙخَشَطَ ٦َََّ ٩ٌَِْٝوِ مف قـك فرعكف لما رأكه في زينتو كتبختره أف يككف لدييـ مثؿ ما لو، قاؿ تعالى: 

 كىي ,[ٕٗ]القصص:ٌٍّ ٨ََِّْ{ِِٙ صِّنَزِوِ َٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ُّشِّذ٫ًَُ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْب َّب٥َْْذَ ٥َنَب ٩ِض٤َْ ٩َب ؤًُرَِِ َٝبس٫ًُُ بِ٭َّوُ ٥َزًُ ؽَ
مىى سىتىٍحًرصيكفى  )ًإنَّكيـٍ : بقكلو  اهلل رسكؿ منيا حذر التي سىتىًصيري  اإًلمىارىًة، عى ٍسرىةن، نىدىامىةن  كى  كىحى

ًبٍئسىتً  اٍلميٍرًضعىةي، فىًنٍعمىتً  اٍلفىاًطمىةي( كى
 في الثبلث كمراحميا الرئاسة عكاقب  النبػي بيَّف كقد، (ُ)

، ٍبفً  عىٍكؼً  عىفٍ  اؿ:ق حيث حديثو اًلؾو مىارىةً  عىفً  أىٍنبىٍأتيكيـٍ  ًشٍئتيـٍ  ًإفٍ ) :قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مى مىا اإٍلً  كى
؟ لييىا ًىيى مىةه، أىكَّ ثىاًنييىا مىبلى   .(ِ)( عىدىؿى  مىفٍ  ًإالَّ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  عىذىابه  كثىاًلثييىا نىدىامىةه، كى

 الشيرة:المناصب و خطورة حب 

ألجمو يقدـ التنازالت كيحسد  ،حب المناصب مف أعظـ مفسدات ديف المرء إف لـ يكف حذران        
 كؿ ذاتو عف كيىستحسف لنفسو، ان محب لمرئاسة فنجد المحبفي المعاصي كالمكبقات،  كيظمـ، فيقع

 ديوكل يفعؿ، بما فرحان معجبان  كتجعمو ترضيو بتبريرات نفسو يكىـ فعؿ، أم منيا كيعجبو تصكر،
 ذاتو، يحقؽ أنو ليوإيؿ خى القدرة يي  ىذه إبراز خبلؿ كمف أم شيء، عمؿ عمى األقدر بأنو إحساس
 كتيذيبو الشعكر ىذا عمى السيطرة يتـ لـ إف اإلنساف، في الراسخة الجببلت مف الترؤس فحب

 .(ّ) إيجابية قكالب في التشكؿ نحك كدفعو كتربيتو

ال  ،قكاما يتقاتمكف عمى الرئاسة كالمناصبأنحف نرل ك  ،افداء الزم ةكالرئاس ةحب الشير ك        
كالكصكؿ الرئاسة كالمناصب ال يفقيكف أف  ة،دنيكي يمف أجؿ كراس البريئة،يبالكف بقتؿ شعكبيـ 

 فييـ بالقكة كالتسمط، فتتجبر تتحكـ أف يعني ال ,ف تساكم نفسؾ بيـؾ، كأف تخدـ شعبأ عنييا ييلإ
كتأخذؾ  أىبلن ليا،ىك ليؾ الحبيب أك القريب لؾ كتكليو مكانة ليس كتظمـ فتقرب إ عمييـ كتطغى

 العزة كتنسى عظـ المسئكلية.

 
                                                           

 (.ُْٖٕ، )(ّٔ/ٗ )، األحكاـ/ ما يكره مف الحرص عمى األمارة،صحيح البخارم ،( البخارمُ)
تو، اقاؿ األلباني: حسف، صحيح الجامع الصغير كزياد (،ُِّ) ،(ُٕ/ُٖ)( الطبراني: المعجـ الكبير، ِ)

 .ُُْْ، (ِٗٗ)لؤللباني، 
 ( اإلنترنت، مكقع ممتقى أىؿ الحديث: كممات كخكاطر في حب الرئاسة.ّ)



   ٖٓ 
 

 موقف السمف من تولي المناصب وحب الشيرة :

منيا، كيتيربكف  ،لية كتكلييائك المس مف يخافكف -رضوان ا عمييم -كالتابعكف الصحابة كاف      
 تعثَّرت العراؽ في بغمة أف لك)  يقكؿ:  الخطاب بف عمر ىك كيحسبكف ليا ألؼ حساب، فيا

ـى  عنيا أيسأؿ أف لخفت القائد كاألمير الخميفة العادؿ   عمر فيذا، (ُ) (الطريؽ ليا أسكّْ  لىـٍ  ًل
 قد استشعر ًعظىـ المسؤكلية الممقاة عمى كاىمو بأمارتو كقيادتو. المؤمنيف الزاىد، أمير

 
 :الطمع في الدنيا: المطمب الرابع

مف مظاىر كحسف مناظر كمآكؿ كمشارب كمبلبس  ،ما عمى الدنيا -تعالى -جعؿ اهلل       
كف عمى بُّ نكى ما جعؿ الناس يى  ينة كفتنة ليا،ز  ،كمساكف كأمكاؿ كزخارؼ كغيرىا مف مغريات

 ككذلؾ ،فاإلنساف يفرح فييا بالكاليات كاألمارة كالجاه كالسمطة كالسمطاف ،بيا كتحصيميا االشتغاؿ
 لكاألتباع، فالمتأمؿ لحاؿ الناس اليكـ ير الدنيكية لكنى كاأللقاب كاألسماء كالمسميات كالمكانات با

كالتكالب عمى الدنيا  نتيجة الطمعكقتؿ كتقتيؿ، ككيٌمو حياتيـ اليكمية كميا صراعات كنزاعات 
ي قمب مف حٌبيا كتمٌكف ذلؾ الحب ف ناشئزخارفيا متاعيا ك التنافس عمى الدنيا ك ف كمتاعيا،

 .طالبيا حتى يتحمؿ  الصعاب كيتكٌبد اآلالـ ليسبؽ غيره إلى عزىا كفخرىا الزائؼ
أٌف الدنيا ما ىي إاٌل لعب كليك كما يميك كيمعب األطفاؿ، كقد كرد لنا  بيَّفالقرآف الكريـ ك    
ِْتٌ ٥ًََيٌٌْ ًَصِّنَخٌ ًَرََٚبخُشٌ ثَْْن٨ُ٢َْ }ا٦َّْ٪ٌُا ؤَ٭َّ٪َب ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ٭َْْب ٥َ-تعالى -ؼ ذلؾ في آيات متعٌددة، ففي قكلوكص

٨َّ ٫ٌُ٢َُّ ؽُيَب٩ًب ًَِِٙ آخِشَحِ َّزَاةٌ ًَر٢ََبصُشٌ ِِٙ ا٩ٌََْٕا٣ِ ًَإًََْٙدِ ١َ٪َض٤َِ َْْٕشٍ ؤَّْغَتَ ا٢ْ٥َُّٚبسَ ٭َجَبرُوُ ص٨َُّ َّيِْظُ َٙزَشَاهُ ٩ُقَْٚشًّا صُ

ُ  فقذ تٍْد اٌَاخ اىنشٌَح  ,[53]احلذّذ0سِمٌَْا٫ٌ ٩ًََب ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ٭َْْب بَِّٙ ٩َزَبُُ ا٥ُْٖشًُس{ؽَذِّذٌ ٩ًََِْٖٚشَحٌ ٬ِّ٩َ ا٦٥َّوِ ًَ  أ

ٍِٗ طَع فً ٕزٓ األٍ٘س فقذ ٗصو ٗاىَثإاج تنثشج األٗالد ٗاىْعٌٍ, ىيرفاخش ٗاىرْاحش   اىذٍّا

غاٌرٔ فً اىجَاه  , ماىزسع اىزي ٌصو أقصىٗاىغشٗس ٗاىَراع اىزائف اىزائوىذسجح اىنثش 

 فٍعجثُ٘ تٔ ثٌ ٌرح٘ه إىى فراخ ٕشٌٍ ٍرنسش ال فائذج ٍْٔ.

ذيف يعيشكف كاألطفاؿ ال الطامعكف بيا الذيف المنشغمكف بزخارفيا ما ىـ إالأصحاب الدنيا ك      
فبل يركف  ،و كسفاسؼ األمكرـٌ ليـ إاٌل االشتغاؿ بالتكافً كال ىى  ،الغفمة كالجيؿ عٌما يدكر حكليـ

 الدنيا، عمى الناس كقد تزاحـ .حب الدنيا رأس كؿ خطيئة، فالخطر القريب المحدؽ بيـ حٌتى

                                                           

 (.َُْبكية دراستيا كاستعراض أحداثيا،)صالنالسيرة الحجي، ( ُ)
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 إذا كيحزنكف كيسخطكف حٌصمكىا، إذا يرضكف أجميا، مف كتقاتمكا جمعيا، في كتسابقكا كتنافسكا
 النبي قاؿ ليا، كما منيـ عبدان  البعض أصبح لقد أجميا، بؿ مف كيعادكف يكالكف منيا، شيئان  فقدكا
  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  صفتو: ىذه مف حاؿمخبرنا عف ٍبدي  تىًعسى :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى  عى

، الدّْينىاًر، ةً  كىالقىًطيفىًة، كىالدٍّْرىىـً ًميصى ، أيٍعًطيى  ،ًإفٍ (ُ) كىالخى فٍ  رىًضيى  .(ِ) )يىٍرضى  لىـٍ  ييٍعطى  لىـٍ  كىاً 

د األمف كاالستقرار، كتفرقت األسر، كتخاصـ ث كراءىا، فيقً كالمي التنافس عمى الدنيا، كبسبب     
كضاعت األمانة، كانتشر كؿ ببلء كمصيبة بسبب ىذه الدنيا التي  لجيراف، كفسد القضاءاإلخكة كا

يتنافس فييا كيتقاتؿ عمييا الناس؛ بؿ إف البعض ربما باع دينو مقابؿ عرض مف الدنيا قميؿ؛ كما 
كا: )قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، ٍيرىةى ىيرى  أىًبي عىفٍ في الحديث   الميٍظًمـً  المٍَّيؿً  كىًقطىعً  ًفتىننا ًباألىٍعمىاؿً  بىاًدري

ؿي  ييٍصًبحي  ييٍمًسي ميٍؤًمننا الرَّجي ييٍمًسي كىاًفرنا، كى ييٍصًبحي  ميٍؤًمننا كى  .(ّ) (الدٍُّنيىا ًمفى  ًبعىرىضو  ًدينىوي  يىًبيعي  كىاًفرنا، كى

  :عمى حب الدنيا اآلثار المترتبة

كالتنافس عمى حطاميا كاعتباراتيا التي ال قيمة ليا  ،حب الدنياالمترتبة عمى ثار اآلمف إٌف       
كغير ذلؾ مف  ...الغفمةك  العجبك  الرياءك الطمع ك  الحرصك  في سٌجؿ الخالؽ سبحانو: الكبر

مىقو، فتجعمو منبك   .ذان في مجتمعو كدنياهالمفسدات التي تفسد عمى المرء دينو قبؿ أف تفسد خي

، كمف استحسنيا أكرثتو الحرص، كمف رفمف أحبيا أكرثتو الكب): الرسكؿ يقكؿ كفي ذلؾ   
طمبيا أكرثتو الطمع، كمف مدحيا ألبستو الرياء، كمف أرادىا مٌكنتو مف العجب، كمف اطمأف إلييا 

 .(ْ) (أركبتو الغفمة

عدـ تقديـ أم  عمى كحرص شديد،ال البخؿك  ياعمي حرصيجعؿ في النفس ال الدنيا، في طمعال    
 .كالمسمميف اإلسبلـ سبيؿ في شيء بأم يةضحشيء أك الت

 ،(ُ) (أعماركـ فيما ال تبقكف لو كال يبقى لكـ ـيتفنً إنكـ إف رغبتـ في الدنيا أي ):قاؿ  في الحديثف  
 عما بيف يديو". يى مً "مف غمبت الدنيا عميو عى  قاؿ:  عمي عف ك 

                                                           

ا يتقي مف فتنة مفتح البارم،  ،ىي الثكب الذم لو خىمؿ، كالخميصة الكساء األسكد المربع. ابف حجرالقطيفة: (ُ)
 (.ِّ(، )ْٓ/ِّ(، كالعيني، عمدة القارم: الرقاؽ/ ما يتقي مف فتنة الماؿ،) ّْٓٔ)(،ِْٓ/ُُالماؿ،) 

 (.ّْٓٔ(، )ِٗ/ٖبخارم، الرقاؽ/ ما يتقي مف فتنة الماؿ، )صحيح ال ،( البخارمِ)
، حسف صحيح، كقاؿ األلباني (ْٖٕ/ْ)الفتف/ستككف فتف كقطع الميؿ المظمـ، ،سنف الترمذم ،( الترمذمّ)

 (.ٖٕٓ، )(ّٖٔ/ِ )صحيح، سمسمة األحاديث الصحيحة،
 نترنت: مكقع الخبلفة اإلسبلمية.اإل( ْ)
 (.ْٓج القاصديف، )ص( ابف قدامة، مختصر منياُ)
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أنو قاؿ: "حب الدنيا يفسد العقؿ، كييـٌ القمب عف سماع الحكمة،  عمر المؤمنيف  عف أميرك   
فحبيا تشغؿ العقؿ كالقمب كيمييو عف االنشغاؿ بذكر اهلل تعالى كتدبر  ،(ُ) كيكجب أليـ العقاب"

ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب{}ر٠ِ٥ََ ٩َج٦َُْٖي٨ُ ٬ِّ٩َ ا٨ْ٦ِْْ٥ِ ب٫َِّ  }َٙإَّْشِكْ ٬َّ ٬َّ٩ ر٥ٌََََّ ٬َّ ر١ِْشِ٭َب ٨َ٥ًَْ ُّشِدْ بَِّٙالمَّو سبحانو: كيقكؿآياتو، 

 .[َّ-ِٗ]النجـسَث٠ََّ ىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َ م٤ََّ ٬َّ عَج٦ِِْوِ ًَىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َِ اىْزَذٍَ 

عمى ىذا فإف األمكاؿ كاألكالد كالمناصب إذا استعاف بيا صاحبيا عمى طاعة اهلل فميست ك      
ذ  ا شغمت عف طاعة اهلل أك أدت إلى معصيتو فيي مذمكمة.مذمكمة، كا 

في مائة كأربعة عشر مكضعان، ككذلؾ كرد لفظ  -تعالى -قد كرد لفظ )الدنيا( في كتاب اهللك    
 ،دائمان  -تعالى -)اآلخرة( في كتاب اهلل في مائة كأربعة عشر مكضعان، كالدنيا مذمكمة في كتاب اهلل

هي، أىٍك ) :اؿق ف النبي أ عف أبي ىريرة  مىا كىاالى ا ًفييىا، ًإالَّ ًذٍكرى المًَّو، كى ٍمعيكنىةه، مىٍمعيكفه مى الدٍُّنيىا مى
ا( ا، أىٍك ميتىعىمّْمن اًلمن عى
(ِ). 

، يينا عف التنافس في الدنيامرنا بالتنافس في طمب اآلخرة كفي العمؿ الصالح، كني كليذا فقد أي      
كزو : )ابف عباس  قاؿ ألنيا فانية زائمة ال بقاء ليا، كرىًة عىجي ًة ًفي صي ييٍؤتىى ًبالدٍُّنيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى

: ىىٍؿ تىٍعًرفيكفى بً  ًئًؽ فىييقىاؿي بلى مىى اٍلخى ٍمقييىا، فىتيٍشًرؼي عى ٍرقىاءه أىٍنًيابييىا بىاًديىةه، ميشىكَّهه خى : شىٍمطىاءى زى يىًذًه؟ فىيىقيكليكفى
ٍعًرفىًة ىىذً  ًبيىا نىعيكذي ًباهلًل ًمٍف مى ، كى ـى ا مىٍييىا، ًبيىا تىقىاطىٍعتيـي اأٍلىٍرحى ٍرتيـٍ عى : ىىًذًه الدٍُّنيىا الًَّتي تىنىاحى ًه، فىييقىاؿي

، ثيَـّ تيٍقذىؼي  ٍرتيـٍ تىبىاغىٍضتيـٍ كىاٍغتىرى اسىٍدتيـي كى ، أىٍيفى  تىحى ـى فىتينىاًدم: أىٍم رىبّْ يىنَّ ٍتبىاًعي كىأىٍشيىاًعي؟ فىيىقيكؿي أًفي جى
مفاتيحيا  رضت عمى نبينا محمد كقد عي ، (ّ) (: أىٍلًحقيكا ًبيىا اٍتبىاعىيىا كىأىٍشيىاعىيىا-تعالى -اهللي 

كخزائنيا، ال ينقصيا عند اهلل جناح بعكضة، فأبى أف يقبميا، ككره أف يحب ما أبغض خالقو، أك 
، فيي سجف (ْ) يرفع ما كضع مميكو، زكاىا اهلل عف الصالحيف اختياران، كبسطيا ألعدائو اغتراران 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  المؤمف كجنة الكافر، نَّةي  اٍلميٍؤًمفً  ًسٍجفي  )الدٍُّنيىا : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  ،ىيرى  كىجى
 .     (ُ)اٍلكىاًفًر( 

 ،رغباتوجعمتو عبدان لتمبية  صفة كضيعة، إذا أصابت اإلنساففي الدنيا الطمع كبيذا ندرؾ أف   

                                                           

 (.ْٖٕٖ)ص ديرر الكًمـ،ك  ًر الًحكـرى غي اآلمدم، ( ُ)
 حسف.قاؿ األرنؤكط: (، ُُِْ، )ُّٕٕ/ِسنف ابف ماجو، الزىد/باب مثىؿ الدنيا،  ، ( ابف ماجوِ)
 .َِّ/ُّالبييقي: شعب اإليماف،  (ّ)
  : محاضرة بعنكاف الدنيا.صيد الفكائدمكقع اإلنترنت، ( ْ)
(، حديث صحيح، األلباني، صحيح الجامع ُُّْ، )ِِّ/ٓالزىد/ مثؿ الدنيا،  ،: سنف ابف ماجو( ابف ماجوُ)

 (.ُِّْ، )ُْٓ/ُالصغير كزياداتو، 
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ألف القمكب تتعمؽ بالمترفع عف ذلؾ، الذم يبذؿ كيعطي أكثر مما  ؛يف الناسكأسقطتو مف أع
يسأؿ كيأخذ، كالطمع إذا احتؿ القمب جعمو مريضان غافبلن، يميث كراء أىداؼ رخيصة سكلتيا لو 

 .نفسو

}رَزَغَبََٙ :، فقاؿ يرتضيو لعباده المؤمنيفك  -تعالى -الذم ذكره اهلل الطمع الممدكحىناؾ ك      

ََٙٚ ر٨َ٦َُْْ ٭َْٚظٌ ٩َّب ؤُخَِِْٚ ٥َي٨ُ ٬ِّ٩ ُٝشَّحِ ؤ٬ٍَُّْْ عَضَاء * ٌثُي٨ُْ ٬َِّ ا٥ْ٪َنَبعِِِ َّذ٫ٌَُّْ سَثَّي٨ُْ خًٌَْٙب ًَىَ٪ًَْب ٩ًَِ٪َّب سَصَْٝنَبى٨ُْ ُّن٫ٌُِٞٚعُنُ

كطمعان في  ،-ىتعال -اهلل خكفان مف عذاب يقكمكف بيذه الطاعات, [:4-49ح ]ا٥غغذَّْْ٪٫ٌُ٦َ{  ثِ٪َب ١َب٭ٌُا

 -، كقاؿ(ِ) ليـ مف الكرامة كالنعيـ المقيـ -تعالى -، فبل أحد يعمـ ما أعد اهلل(ُ)رحمتو كثكابو

٦٥ّوُ ثِ٪َب َٝب٥ٌُاْ َٙإَصَبثَي٨ُُ ا *}٩ًََب ٥َنَب َٙ ٭ُا٬ِ٩ُْ ثِب٦٥ّوِ ٩ًََب عَبء٭َب ٬ِ٩َ ا٥ْؾَِّٜ ًَ٭َيْ٪َُِ ؤ٫َ ُّذْخ٦َِنَب سَثَّنَب ٩ََِ ا٧ٌَْْٞ٥ِ ا٥قَّب٥ِؾِني:-سبحانو

 يـيدخم أف فكاف طمعيـ ،[ٖٓ]المائدة:عَنَّبدٍ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِيَب إَ٭ْيَبسُ خَب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب ًَر٠ِ٥ََ عَضَاء ا٥ْ٪ُؾْغِنِني{

 كالعبادات الكاممة، كالفضائؿ الصحيحة، بالعقائد أنفسيـ صمحت كالذيف الصالحيف، القكـ مع يـرب
 بعد يـبأعين صبلحيـ أثر كارأ الذيف الكريـ، النبي ىذا أتباع كىـ لمستقيمة،ا كالمعامبلت الخاصة،

 .(ّ) كاف ما جاىميتيـ في فسادىـ كاف ما

 الخالصة من المبحث الثاني:

  الغالب يمنع خير اآلخرة كشرفيا بالكالية كالسمطاف كالماؿ، خطر جدان، كىك في  طمب الشرؼ
كما قاؿ ، ؿَّ مف يحرص عمى رئاسة الدنيا بطمب الكاليات فيكفؽ، بؿ يككؿ إلى نفسوكعزىا، كقى 

: ) يا عبد الرحمف، ال تسأؿ اإلمارة، -الفتح يكىك مف مسمم - لعبد الرحمف بف سىميرة  النبي 
ف أعطيت مف غي  .(ُ) (ر مسألة أعنت عمييافإنؾ إف أعطيتيا عف مسألة ككمت إلييا، كا 

   َّال بد أف تككف خالصة لكجو اهلل كالعمؿ الدعكة إفعمى ك  ،، دكف طمع في حكـ أك سمطاف
أف يبتغي بعممو رضا اهلل كحده،  المسئكؿ كصاحب المنصب، ككذلؾ عمى العاًلـ كالداعية العامؿ،

ا مف كأال يشترط م كالصيت كحب الظيكر، كأال يحرص عمى الشيرة كالشرؼ نصبنا أك عرضن
، كأف يكطف نفسو يضعو حيث يشاء لو كحده،كاألمر  ،-تعالى -ألف ىذه الدعكة هلل ؛أعراض الدنيا

                                                           

 (.َّّ/ْ( الثعالبي، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، )ُ)
 (.ّّٗ/ْ) ،( ابف عجينة، البحر المديدِ)
 ( بتصرؼ.ُِ/ٕ( رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، )ّ)
 (.ّّسبؽ ذكره كتخريجو في الرسالة، )ص( ُ)
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مخمصان هلل تعالى، غايتو مف أكؿ يكـ يضع فيو قدمو عمى ىذا الطريؽ، أف يككف جنديان لمدعكة، 
عبلء كممتوابتغاء مرضاة اهلل كحده،  نما   في جاهو أكسيادة،أك طمعو  منصب،لتطمع الدكف  ،كا  كا 

 .(ُ) يحدث التعثر إذا التفت لغير اهلل، كحدثتو نفسو بأمر مف حظكظيا

 رفض الدنيا كاجتناب التنافس كالتقاتؿ عمى حطاميا كزخارفياب إٌف اآلثار كاألحاديث تكصي، 
 .دار اآلخرةالألف العز الحقيقي األبدم ىك عز 

   فذلؾ كالعمؿكمزاكلة الحياة الطبيعية في الكسب رفض الدنيا ال يعني ترؾ العمؿ بيا ك ،
نما المراد أف ال تككف الدنيا ىي اليدؼ  ،مطمكب لعمراف األرض كبناء المجتمع كبر األاليـ ك كا 

 .الذم ييسعى إليو

   كىك ما عٌبرت عنو األحاديث الشريفة أنو رأس  ،ف التنافس ألجؿ الدنيا منشؤه حٌبيا كطمبياأ
  معصية.كؿ خطيئة كأصؿ كؿ 

 وعميو فأقول:

فينبغي لممؤمف أف يككف فييا عمى ، خرة دار المقرالحمد هلل الذم جعؿ الدنيا دار ممر كاآل     
لسفر زادان يبمغو إلى السعيد مف اتخذ ليذا اك  ،جناح سفر، يييئ زاده كمتاعو لمرحيؿ المحتكـ

 .كالفكز بالجنة كالنجاة مف النار -تعالى-  رضكاف اهلل

 صؿ كؿأ كاالنيماؾ فييا كؿ بمية، أساس كالتكالب عمييا س كؿ خطيئة،أر ىك لدنيا حب اف   
  .ةنيا دنيٌ ال ألإ، كما سميت ىذه الدار بالدنيا رزية

نسأؿ ، ك استعمميا في طاعة اهلل، كالبعد عما حـر اهلل ،فينيئان لمف استعمؿ الدنيا كلـ تستعممو    
 .بنا معصيتوجنٌ ف يستعممنا في طاعتو كأف يي أ -تعالى-اهلل

                                                           

 ( بتصرؼ.ٕٓ/ِ) ،( قطب، آفات عمى الطريؽُ)
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 الفصل الثاني
 مظاىر الجاه والرئاسة المحمودة والمذمومة

 المبحث األول
 مظاىر الجاه والرئاسة المحمودة

 :اركتيم ومراعاة مصالحيم وحوائجيممخالطة الناس ومش: المطمب األول

، كمف ىنا فقد أقرَّ اإلنسانيةإلى تككيف العبلقات  ميؿ، يكاجتماعيُّ  اإلنساف بطبعو مدنيّّ 
القائمة عمى  ،التعامؿ مع اآلخريف كبيَّف طبيعةلعبلقات، يذه االقرآف الكريـ المبادئ األساسية ل
ًَؤُ٭ضََ ًَع٦ََْْنَب٨ُ١ْ ؽٌُُْثًب  }َّبؤَُّّيَب ا٥نَّبطُ بِ٭َّب خ٦ََْٞنَب٨ُ١ ٬ِّ٩ ر١ََشٍ:قاؿ اهلل  ،االحتراـ المتبادؿ كالتعارؼ بينيـ

في بناء حياة  ةمؿ ميمكاعفيي  ,[46]احلغشاد0ًََٝجَبئ٤َِ ٥ِزََْبسٌَُٙا ب٫َِّ ؤ١َْش٨ُ٢َ٩َْ ِّنذَ ا٦٥َّوِ ؤَرَْٞب٨ُ١ْ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ٨ِْ٦ٌَّ خَجِري{
-تعالى -الناس، قاؿ كمراعاة مشاعر ،التعاكفك  ،اجتماعية صالحة، قائمة عمى أساس العدؿ

 .[٣437 ّ٪شا0٫]آى٨ُُ ا٥ْ٪٦ُِْٚؾ٫ٌُ{ }٥ًَْز٬ُ٢َ ٩ِّن٨ُ٢ْ ؤ٩َُّخٌ َّذ٫ٌَُّْ ب٥ََِ ا٥ْخَْْشِ ًََّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَؤ٥ًَُْـئ٠َِ:

، كال اإلنساف بطبعو يميؿ إلى مخالطة الناس، كىك بحاجة إلى ذلؾ بحكـ المصالح المشتركةك       
}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ 0يع العيش بمعزؿ عف البشر، يقكؿ يستط

 أجناسيـ تعددت ميما ،الناس أفَّ  الكريـ القرآف لنا بيَّف ، كقد[443]آ٣ ّ٪شا0٫{..ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ
ْظٍ ًَاؽِذَحٍ ًَخ٦َََٜ ٩ِنْيَب :-تعالى -قاؿ جميعان كاحد، أباىـ فإف }َّبؤَُّّيَب ا٥نَّبطُ ارٌَُّٞاْ سَث٨ُ٢َُّ ا٥َّزُِ خ٨ُ٢ََٞ٦َ ٬ِّ٩ ٭َّٚ

، [4]ا٥نغبء0ِْٝجًب{١َب٫َ ٨ُ٢َْْ٦َّْ سَ صًَْعَيَب ًَثَشَّ ٩ِنْيُ٪َب سِعَبًٙ ١َضِريًا ًَ٭ِغَبء ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ا٥َّزُِ رَغَبء٫ٌُ٥َ ثِوِ ًَإَسْؽَب٧َ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ

ْظٍ ًَاؽِذَحٍ َٙ٪ُغْزََٞشٌّ ٩ًَُغْزٌَْدٌَُ َٝذْ َٙق٦َّْنَب آَّبدِ ٧ٌَِْٞ٥ٍ  :-سبحانو -كقاؿ }ًَىٌَُ ا٥َّزَُِ ؤَ٭ؾَإ٨ُ١َ ٬ِّ٩ ٭َّٚ
حثَّ السعي في قضاء حكائج الناس مف األخبلؽ اإلسبلمية الرفيعة التي ك , [ٖٗ]األنعاـ:ََّْٚٞي٫ٌُ{
}ًَرََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ ا٥ِّّّْ ًَا٥زٌٍََّْٞ ًََٙ رََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ اِٗص٨ِْ :فقاؿ ابي -تعالى -أمرنا اهللك ، اإلسبلـ عمييا

 .[ِ:مائدة]الًَا٥ُْْذًَْا٫ِ{

 : -عليهن الصالة والسالم -نفع الناس من صفات األنبياء والرسل

الراشديف  كطريؽ الخمفاء ,-لسالمعمييم الصالة وا-األنبياء كالرسؿ ىىدم ىكنفع الناس كمشاركتيـ     
 كيخرجكنيـ -تعالى -إلى اهلل يـكمف سمؾ سبيميـ، كاقتفى أثرىـ، فيـ أنفع الناس لمناس، ييدكن ،

مف الظممات إلى النكر بإذنو، كذلؾ بدعكتيـ إلى تكحيده، الذم ال عز كال سعادة في الدنيا كاآلخرة 
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٪ُا٩ِْنَبدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَُِّْٞ٪٫ٌَُ }ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَا٥ْ:-تعالى -، قاؿإال بو
 -اهلل يـعثقد بك ، [4:]ا٥زٌثخ٨ْ0{ا٥قََّٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ ًَُّي٫ٌَُِْْ ا٦٥ّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عََْشْؽَ٪ُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّضِّضٌ ؽ٢َِ

}٤ُْٝ َّبِّجَبدِ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ارٌَُّٞا سَث٨ُ٢َّْ ٦ِ٥َّز٬َِّ :-تعالى -قاؿباإلحساف إلى الخمؽ، كنفعيـ في معاشيـ،  -تعالى
كلـ ، [َُ]الزمر:بة{ؤَؽْغَنٌُا ِِٙ ىَزِهِ ا٥ذُّ٭َْْب ؽَغَنَخٌ ًَؤَسْكُ ا٦٥َّوِ ًَاعَِْخٌ بِ٭َّ٪َب ٌَََُّّٙ ا٥قَّبثِش٫ًَُ ؤَعْشَى٨ُ ثَِْْٖشِ ؽِغَ

كا مُّ عمى أكلئؾ النفر الذيف ىى   كليذا أنكر النبي بالتعبد كالترىب كاالعتزاؿ،بالخمكات  يـيبعث
 .باالنقطاع لمتعبد كترؾ مخالطة الناس

ٍيره  ( ؿ:أنو قا  النبي عفثبت ك     ـٍ خى مىى أىذىاىي يىٍصًبري عى اًلطنا النَّاسى كى ـي ًإذىا كىافى ميخى ًمٍف اٍلميٍسًم
مىى أىذىاىيـٍ  اًلطي النَّاسى كىالى يىٍصًبري عى  ذلؾ ألف في مخالطتيـ إفادة لمناس ؛(ُ) (اٍلميٍسًمـً الًَّذم الى ييخى

أذاىـ ذلؾ أفضؿ مف  عمى كالصبر المنكر، عف كنيييـ بالمعركؼ كأمرىـ معيـ، بالتناصح
 .خرة فقط، بؿ كذلؾ أمكر الدنيالمناس ال يشمؿ أمكر اآل -عمييم السالم -كنفع األنبياء اعتزاليـ،

كاف سببان في ما ،  كأصحابو قكموتعاممو مع في  الرسكؿ  صفاتبٌيف لنا القرآف الكريـ ك     
}َٙجِ٪َب سَؽْ٪َخٍ ٬ِّ٩َ ا٦٥ّوِ ٥ِنذَ ٥َي٨ُْ ٥ًٌََْ ١ُنذَ ًََّٙب ٦ٌََِْٕ ا٦َْٞ٥ْتِ : -تعالى -قاؿ ،تجميع القمكب كتكحيد الصفكؼ

وَ ُّؾِتُّ ؽ٠ِ٥ٌََْ َٙبُّْ٘ َّنْي٨ُْ ًَاعْزَِْٖٚشْ ٥َي٨ُْ ًَؽَبًِسْى٨ُْ ِِٙ ا٩َْٕشِ َٙةِرَا َّض٩َْذَ َٙز٤َّ١ٌََْ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ب٫َِّ ا٦٥ّ َٙ٭َٚنٌُّاْ ٬ِ٩ْ
كىبلَّ كىالمًَّو ... : ) تقكؿ في كصفو -رضي اهلل عنيا -أـ المؤمنيفخديجة ك  ,[>48]آ٣ ّ٪شا0٫ا٥ْ٪ُز٦ِّ١ٌََِني{
ا ييٍخًزي تيًعيفي مى ، كى ٍيؼى تىٍقًرم الضَّ ، كى ٍعديكـى تىٍكًسبي المى ، كى تىٍحًمؿي الكىؿَّ ، كى ـى ؾى المَّوي أىبىدنا، ًإنَّؾى لىتىًصؿي الرًَّح

ؽّْ  مىى نىكىاًئًب الحى  .(ِ) (...عى

معيـ في أشد المحظات تعاكف كقكمو، أصحابو  كتعاممو مع  فيذا ىك رسكؿ البشرية      
ما ف  ،[;;]احلغش0ًَاخِْٚلْ عَنَبؽ٠ََ ٦ِ٥ْ٪ُا٩ِْنِني{...} 0ا أمره ربو في قكلوكأصعب األمكر، كاف كم

}ًَبِ٭٠ََّ ٦ََْ٥َ خ٦ٍُُٜ  : ، كصفو ربو بأسمى كأرقى كصؼو فقاؿبو كمعمـ كمر  أعظمو مف قائد
ميؽ ، أىم عمى[7]ا٨ََِّْ0٨٦ٞ٥{ اإلحساف   بو، مما أنزؿ عميو مف القرآف، مف -تعالى -اهلل أدَّبىو الذم الخي

بخمقو ك لمناس كالتجاكز عنيـ، كصمة األرحاـ، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كغير ذلؾ، 
 .(ّ)ان جعميـ يدخمكف في ديف اهلل أفكاجكأيَّدىه بيـ ك قمكب الناس  فتح اهلل لو -ىذا -العظيـ

                                                           

األلباني: ، ِٔٗٔ ،ُْٔ/ٗسنف الترمذم، صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع/ مخالطة المسمـ لمناس،  ،( الترمذمُ)
 .َِٕٓ ،ٕ/ٔ، صحيح األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم

 .ّ ،ٗ/ٕ،  بدء الكحي/ كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل صحيح البخارم،  ،البخارم (ِ)
 (.ْٔٓ/ْ( يينظر: السمعاني، تفسير القرآف، )ّ)
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سىف السيرة طيّْب السريرة، ليّْف الكاف  يكسؼ سيدنا ىذا ك         جانب مع في سجنو حى
كيظير في كبلمو معيـ أدب الكبلـ السجناء، فكاف يقـك عمى شؤكنيـ بالمكاساة كتقديـ النيصح، 

مما  حتراـ،االتقدير ك ليا كؿ ال عالية كمكانة فكاف لػو بذلؾ في نفكسيـ منػزلة رفيعةكاإلنصات، 
دىا بساقي المًمؾ كخبَّازه المسجكنى  لمَّفظ الداؿ ا ليما اختارف ،ٍيف معو أٍف يطمبا منو تأكيؿ رؤياىماحى

حبة، ليككف ذلؾ أٍدعى  حبة تقتضي العبلقة الكثيقة بيف فى إلى قبكؿ كبلمو، عمى معنى الصي الصي
}َّبفَبؽِجَِِ ا٥غِّغ٬ِْ ؤَؤَسْثَبةٌ ٩ُّزََٚش٫ٌَُِّٝ خَْْشٌ ؤ٧َِ ا٦٥ّوُ ا٥ٌَْاؽِذُ : -تعالى -قاؿ، (ُ) األطراؼ المشتركة فييا

ناداىما بعنكاف الصحبة التي تصفك فييا المكدة قد : "ك -رحمو اهلل -لكسيقاؿ األ ،[ّٗ]يكسؼ:ا٥َْٞيَّبس{
اإلسبلـ كتصحيح ىذه الفرصة لنشر  فانتيز ،(ِ) "النصيحة لييقببل عميو كيقببل مقالتو ثؿ فيياكتتم

فكاف في ذلؾ الخير كالنفع بكؿ أمانة كرعاية،  تكلى الخزائف لعزيز مصركأنو العقيدة لدييـ، 
ا٥ْإَسْكِ بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ  َٝب٣َ اع٦َْْْنِِ ٦َََّ خَضَائ٬ِِ﴿:-تعالى-، قاؿ جاة مف سنكات القحط التي أصابت الببلدكالن
 .[ٓٓ]يكسؼ: ﴾٨ِْ٦ٌَّ

أسمكب الميف كالمحاكرة معو،  إلى فرعكف أمره باستخداـ -تعالى -حيف أرسمو اهلل  كمكسى     
قاؿ ابف ، [ْْ-ّْ]طو{ٌََُٙٞٙ ٥َوُ ًٌَْٝٙ ٥َِّّْنًب ٦ََّْ٥َّوُ َّزَز١ََّشُ ؤًَْ َّخْؾََ* ٭َّوُ ىَََٖ}ارْىَجَب ب٥ََِ ِٙش٫ٌََّْْ بِ:-تعالى-قاؿ
كاالستكبار،  كّْ تي فرعكف في غاية العي  في ىذه اآلية عبرة عظيمة كىي أفَّ  :"-رحمو اهلل -كثير

يف فرعكف إال بالمّْ  بخاطً مقو إذ ذاؾ، كمع ىذا أيًمرى أاٌل يي مف خى  -تعالى-صفكة اهلل كمكسى
 .(ّ) " كالمبلطفة

جماعة مف الناس يسقكف، ككجد مف دكنيـ امرأتيف  ىناؾلما كرد ماء مديف كجد  ،كأيضان      
}٥ًََ٪َّب ًَسَدَ ٩َبء ٩َذ٬ََّْ :-تعالى -قاؿ ،مستضعفتيف، فتقدـ لقضاء حاجتيما كمساعدتيما، كسقى ليما

 َّغ٫ٌَُْٞ ًًََعَذَ ٬ِ٩ دًُ٭ِي٨ُِ ا٩ْشَؤر٬َِْْ رَزًُدَا٫ِ َٝب٣َ ٩َب خَيْج٢ُُ٪َب َٝب٥َزَب َٙ ٭َغِِْٞ ؽَزََّ ُّقْذِسَ ا٥شَِّّبءًَعَذَ ٦ََّْْوِ ؤ٩َُّخً ٬ِّ٩َ ا٥نَّبطِ 
  .[ ِْ-ِّ]القصص{...َٙغَََٞ ٥َيُ٪َب ص٨َُّ ر٥ٌََََّ ب٥ََِ ا٤َِّ٥ِّ * ًَؤَثٌُ٭َب ؽَْْخٌ ١َجِري

 ن:يوالصالح منيج الصحابة 

 عميو سار ج النبكم القكيـ القائـ عمى التعاكف كالتناصح كالتراحـ كقضاء الحكائج،ىذا الني    
}٩ُّؾَ٪َّذٌ سَّع٣ٌُُ ا٦٥َّوِ ًَا٥َّز٬َِّ ٩ََْوُ ؤَؽِذَّاء ٦َََّ ا٢ْ٥َُّٚبسِ سُؽَ٪َبء ثَْْنَي٨ُْ رَشَاى٨ُْ :-تعالى -قاؿ ,كالصالحكف الصحابة 

                                                           

 (.ِّبحث، أدب المعاممة كأثره في العبلقات اإلنسانية مف منظكر قرآني، )ص ،( د. عكدة عبد اهللُ)
 ( .ّْْ/ٔ( األلكسي، ركح المعاني، )ِ)
 (.ِْٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ، )( ّ)
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}ًَ٭َضَّْنَب ٩َب ِِٙ فُذًُسِى٨ِ ٬ِّ٩ْ ٤ٍِّٕ :-سبحانو -، كقاؿ[>5]ا٥ٚزؼ0{...٬َ ا٦٥َّوِ ًَسِمٌَْا٭ًب س١ًَُّْب عُغَّذًا َّجْز٫ٌََُٖ َٙنًْٚ ٩ِّ
}بِ٭َّ٪َب ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ بِخٌَْحٌ َٙإَف٦ِْؾٌُا ث٬ََْْ :-سبحانو كتعالى-، كقاؿ[:7]احلغش0بِخٌَْا٭ًب ٦َََّ عُشُسٍ ٩ُّزََٞبث٦ِِني{

 .[43]احلغشاد0ؤَخ٨ُ٢ٌََّْْ{

}ص٨َُّ ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا :الخميفة األكؿ لممسمميف، تمثؿ فيو قكؿ اهلل  ،بكر أبكفيذا       
لـ يرده إلييـ إالَّ إحسانو  ا أراد قكمو أف يخرجكهكلمَّ ،  [:4]ا٥ج٦ذ0ًَرٌََافٌَْا ثِب٥قَّجْشِ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْ٪َشْؽَ٪َخ{

 قالت: -ا عنياَرِضَي  -عىاًئشىةى عف الصعاب، منيـ ككقكفو بجانبيـ كقت كرحمتو بالضعفاء 
تَّى ًإذىا بىمىغى بىٍرؾى الًغمىادً )... بىشىًة، حى ، خىرىجى أىبيك بىٍكرو مييىاًجرنا ًقبىؿى الحى لىًقيىوي اٍبفي  ،(ُ) فىمىمَّا اٍبتيًميى الميٍسًمميكفى

كىىيكى سىيّْدي القىارىةً ، (ِ) الدًَّغنىةً 
: أىٍيفى تيًريدي  ، ًني قىٍكًمي، فىأىنىا أيًريدي    فىقىاؿى : أىٍخرىجى ؟ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو يىا أىبىا بىٍكرو

بّْي، قىاؿى اٍبفي الدًَّغنىًة: ، فىًإنَّؾى تىٍكًسبي  أىٍف أىًسيحى ًفي األىٍرًض، فىأىٍعبيدى رى ًإفَّ ًمٍثمىؾى الى يىٍخريجي كىالى ييٍخرىجي
تىٍحمً  ، كى ـى تىًصؿي الرًَّح ، كى ٍعديكـى ، المى اره ؽّْ، كىأىنىا لىؾى جى مىى نىكىاًئًب الحى تيًعيفي عى ، كى ٍيؼى تىٍقًرم الضَّ ، كى ؿي الكىؿَّ

، فىطىاؼى ًفي أىٍشرىاًؼ كيفَّ  عى مىعى أىًبي بىٍكرو ؿى اٍبفي الدًَّغنىًة، فىرىجى ، فىاٍرتىحى بَّؾى ًبًببلىًدؾى ،فىاٍرًجٍع فىاٍعبيٍد رى ٍيشو  اًر قيرى
: ـٍ َوَيْحِمُل الَكل  َوَيْقِري  َبْكٍر َل َيْخُرُج ِمْثُمُو َوَل ُيْخَرُج, َأُتْخِرُجوَن َرُجاًل ُيْكِسُب الَمْعُدوَم َوَيِصُل الر ِحمَ  ِإن  َأَبا فىقىاؿى لىيي

, َفَأْنَفَذْت ُقَرْيٌش ِجَواَر اْبِن الد ِغَنِة, ْيَف َوُيِعيُن َعَمى َنَواِئِب الَحقِّ ، ككاف أيضان يحمب (ٖ)(...َأَبا َبْكرٍ  ُنوا أمّ وَ  الض 
يّْ أغناميـ، ني  : فقاؿ اآلف ال يحمبيا،"ؼ لممسمميف قالت جارية منيـ: خمً فمما استي  لمحى بمى كا 
 .(ْ) "رني ما دخمت فيو عف شيء كنت أفعمويٌ غى ألرجك أف ال يي 

                                                           

( )ًبرىؾ الغماد(: بفتح الراء ككسر الغيف مكضع بينو كبيف مكة خمس ليالي مما يمي البحر ألف طريقيما كاف ُ)
عمى الساحؿ، كىك مكضع بأقاصي ىجر كقيؿ باليمامة، كقيؿ مكضع أيضا باليمف، كقيؿ في طرؼ اليمف 

رىا في األثر حيث قاؿ بعض الصحابة كيمك، كقد كرد ذك ََّ،كىي مدينة تاريخٌية مشيكرة بينيا كبيف جٌدة 
خضت بنا البحر إلي برؾ العماد لخضناه معؾ .. ينظر، ابف حجر العسقبلني، فتح =  = لك  لرسكؿ اهلل
( كابف عبد الكىاب، مشاىير عمماء نجد ُْٕ/ُالديف، تكضيح المشتبو، ) ، كابف ناصرٕٖالبارم ص
 (.ِٔٓ/ْ، كعبد القادر، بياف المعاني، )ُِّكغيرىـ، ص

( ىك ربيعة بف رفيع بف أىباف بف ثعمبة السممي، يقاؿ لو: ابف الدغنة كىي أمو، فغمبت عميو، كيقاؿ: اسميا ِ)
مى رىسيكؿ المًَّو  عرفة في بني تميـ، ينظر، ابف األثير، أيسد الغابة في م لدغة ، شيد حنيننا، ثـ قدـ عى

 (.ُْ/ُْ( كالكافي بالكفيات، )ُْٗ/ِاب، )االستيعاب في معرفة األصح ( كالقرطبي،ٗٓ/ِالصحابة، )
 .ُِٕٓرقـ الحديث  (،ٖٗ/ّ)كعقده، في عيد النبي  ( البخارم: صحيح البخارم، الكفالة/جكار أبك بكر ّ)
(ابف رجب الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ، الحديث السادس كالثبلثكف، ْ)

كياسر عبد الرحمف، مكسكعة األخبلؽ كالزىد  (،ِٓٗ/ِ)ربة مف كرب الدنيا،باب مف نٌفس عف مؤمف ك
 .ِّْ/ِكالرقائؽ، نفع اآلخريف/لفتات طيبة، 



   ٖٔ 
 

 كاف يتعاىد األرامؿ، كيسقيأمير المؤمنيف كالخميفة الثاني لممسمميف،   كعمر بف الخطاب   
ًَرََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ ا٥ِّّّْ ًَا٥زٌٍََّْٞ ًََٙ رََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ اِٗص٨ِْ ًَا٥ُْْذًَْا٫ِ }: -تعالى -؛ فيؤالء عممكا بقكلوالماء ليبلن  ليفَّ 

 إذا رأل سائبلن صدره ينشرح  -رمحه اهلل -الثكرم كاف سفيافك  ,[5]املبئذح0ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ؽَذِّذُ ا٥َِْْٞبة{

}ًَِّجَبدُ في كصفيـ: -تعالى -ىؤالء قاؿ اهلل، (ُ) "مرحبان بمف جاء يغسؿ ذنكبي" كيقكؿ: عمى بابو

 .[96]ا٥ٚشٝب0٫ا٥شَّؽْ٪٬َِ ا٥َّز٬َِّ َّ٪ْؾ٫ٌَُ ٦َََّ إَسْكِ ىٌَْ٭ًب ًَبِرَا خَبىَجَي٨ُُ ا٥ْغَبى٫ٌُ٦َِ َٝب٥ٌُا ع٩ًََٚب{

 ،كييتمكا بأمكرىـ ،فرحكا بيا مؽً فرصة لنفع الخى كىكذا الصالحكف مف ىذه األمة إذا كجدكا    
}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ فييـ: -تعالى -، يقكؿ اهللكيشارككىـ

 .[َُُ]آؿ عمراف:{...ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ

  أىمية المخالطة ومشاركة الناس:

في الكاقع الذم نعيشو ال بدَّ مف ضركرة المخالطة بيف الناس كمشاركتيـ، ليتمكف اإلنساف مف    
ىي مخالطة دعكة كتكجيو، كالرئيس لمناس  ة األمير كالسمطاف كالمسئكؿمخالطك  تمبية احتياجاتو،

ٌية يأمرىـ بالمعركؼ كينياىـ عف المنكر، فكؿ منيـ يخالط الرعكتأليؼ كأخكة،  كتعميـ،  كنصح
، كىكذا كيشاركيـ آماليـ كآالميـ، ذلؾ أدعى الستجابتيـ لو ،يعيش معيـ كاقعيـ التي استرعاىا،

، لمناس كافةكتكجيياتو فدعكتو  ،ويغمؽ دكنيـ بابكلـ  فمـ يعتزؿ الناس، كاف رسكلنا الكريـ
 مشاعرىـ.يشاركيـ كاف األطفاؿ النساء ك  منيـ، حتى ألحدو  إىماؿو  دكفبجميع طبقاتيـ،  يـيخالط

 :ينفع الناس ويقدم ليم الخيرمن أجر 

بَِّٙ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْؾَِّٜ * ب٫َِّ اِٗ٭غَب٫َ ٥َِِٚ خُغْش* }ًَا٥َْْقْش:-تعالى -اهللقاؿ     
، الصفات األربع يذهإال مف اتصؼ ب أف كؿ إنساف خاسر،، أم [ ّ-ُ]العصرًَرٌََافٌَْا ثِب٥قَّجْش{

التكاصي ك كىذا شامؿ ألفعاؿ الخير كميا،  اإليماف كالعمؿ الصالح، كالتكاصي بالحؽ كبالصبر،
  عمى طاعة اهلل: أم التكاصي بالصبرك  ،و عميوأم: يكصي بعضيـ بعضان بذلؾ كيحثُّ  بالحؽ،

كنجاتو مف الخسراف  ،(ِ) ز بالربح العظيـك فيسمـ مف الخسارة، ك ي ؛األمكر األربعةيذه كب ه،أقدار ك 
                                                           

 (.ِٔ( ابف القيـ، التجارة الرابحة، )صُ)
 ،(، كالقرطبي، جامع القرآفّْٗص)( ينظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ِ)

، : إرشاد العقؿ السميـكأبي السعكد (ْٕٔ/ْ)، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ كالخازف، (،ُِٖ/َِ)
(ٗ/ُٕٗ.) 
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أم  ,} ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْؾَِّٜ{كقكلو: مكقكفة عمى سعيو في نفع اآلخريف كتكصيتيـ بالحؽ كالصبر،
 كاتباع -تعالى -يماف باهللاإلكىك ، باألمر الثابت الذم ال سبيؿ إلى إنكاره كأكصى بعضيـ بعضان 

كعمى  الصبر عف المعاصي، ,ا ثِب٥قَّجْش{}ًَرٌََافٌَْ,السبلـالصبلة ك عمييـ -رسموكاقتفاء أثر  ،كتبو
ة رى خيّْ  ماسكة،المتالمسممة  تبرز صكرة األمة كبيذا التكاصي ،(ُ) أداؤىا ـالطاعات التي يشؽ عميي

قكية  أمة المستخمفة في األرض،أنصع صكرة لؤلمة  ذهكى، األرض الحؽ كالعدؿ تقيـ عمىكاعية 
 .محؽ كالخيركداعية لكاعية 

كثيرة: ىكل  إظيارهعف  كالمعكقات ،عسير و أمرالنيكض بألف  ؛ؽ ضركرةكالتكاصي بالح   
تذكير بو كطغياف الطغاة، كظمـ الظممة، كالتكاصي  ،كمنطؽ المصمحة، كتصكرات البيئة ،النفس

 -كىذه العبلقات أساسيا االجتماع كالعمراف القائـ عمى أساس الترابط كاأللفة، قاؿ ،(ِ)كتشجيع
ٌُاْ ًَار١ُْشًُاْ ٭ِْْ٪َخَ ا٦٥ّوِ ٨ُ٢َْْ٦َّْ بِرْ ١ُنز٨ُْ ؤَّْذَاء َٙإ٥َََّ٘ ث٬ََْْ}ًَاّْزَقِ٪ُ :-تعالى  ٦ٌُُٝث٨ُ٢ِْ َٙإَفْجَؾْز٨ُ ٌاْ ثِؾَج٤ِْ ا٦٥ّوِ عَ٪ًِْْب ًََٙ رََٚشَّٝ

]آؿ ج٬َُِّْ ا٦٥ّوُ ٨ُ٢َ٥ْ آَّبرِوِ ٨ُ٢َّ٦ََْ٥ْ رَيْزَذ٫ًُ{ثِنِْْ٪َزِوِ بِخٌَْا٭ًب ١ًَُنز٨ُْ ٦ََََّ ؽََٚب ؽُْٚشَحٍ ٬ِّ٩ ا٥نَّبسِ َٙإَ٭َٞز٨ُ١َ ٩ِّنْيَب ١َز٠ِ٥ََ ُّ
القمكب نعمة ربانية، بكجكدىا تنتفي األحقاد  بيف أف التأليؼ  فاآلية تشير إلى ،[َُّعمراف:

 .(ّ) كالبغضاء كتتكارل الخبلفات

، كى ) : قاؿ رسكؿ اهلل ،خير الناس أنفعيـ لمناسك      ييٍؤلىؼي ٍيرى ًفيمىٍف الى يىٍألىؼي اٍلميٍؤًمفي يىٍألىؼي كى الى خى
ـٍ ًلمنَّاسً  ٍيري النَّاًس أىٍنفىعييي ، كىخى ـٍ ًلمنَّاسً ) " :-رحمو اهلل -قاؿ المناكم,  (ْ) (كىالى ييٍؤلىؼي ٍيري النَّاًس أىٍنفىعييي ( كىخى

 أكثرىـ نفعان لمناس بنعمةك  أنفعيـك  ،-تعالى -باإلحساف إلييـ بمالو كجاىو فإنيـ عباد اهللأم: 
 -ؿ أنفع لمعباد كاف أفضؿ عند اهللككمما كاف العم، (ٓ) "نياينان أك دي يسدييا، أك نقمة يدفعيا عنيـ دً 

يحرص عمى األعماؿ التي كعمى كؿ سمطاف كمسئكؿ كحاكـ أف  ،ينبغي عمى المؤمف الذ ؛-تعالى
 بيف القائمة الكالية كجعؿ حقكقان، المسمميف إخكانو عمى مسمـ لكؿ جعؿ  كاهلل، نفعيا ـٌ عي يى 

}ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْنَبدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ 0-تعالى -قاؿ المؤمنيف قكاميا اإليماف كالكد كالتناصح،
٥ٌَوُ ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عََْشْؽَ٪ُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّضِّضٌ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَُِّْٞ٪٫ٌَُ ا٥قََّٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ ًَُّي٫ٌَُِْْ ا٦٥ّوَ ًَسَعُ

أم: قمكبيـ  ":-رحمو اهلل -قاؿ الشككاني }ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ{:-تعالى -قكلوكفي ، [4:]ا٥زٌثخ0ؽ٨ِْ٢َ{
                                                           

 (.ِّٓ/َّ( يينظر: المراغي، تفسير المراغي، )ُ)
 (.ّٕٔٔ/ٔ( يينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف، )ِ)
 (.ُِٕالتكمي، المجتمع اإلنساني في القرآف، )ص :يينظر( ّ)
 (.ٕٖٕحسف صحيح )ص :، كذكره األلباني في السمسمة الصحيحة كقاؿٖٓ/ٔالمعجـ األكسط،  ،( الطبرانيْ)
 (.ُْٖ/ّ( المناكم، فيض القدير شرح الجامع الصغير باب حرؼ الخاء، )ٓ)
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فالتعامؿ مع المؤمنيف يككف بحسب , (ُ) "متحدة بسبب ما جمعيـ مف أمر الديف، كاإليماف باهلل
 .باهلل  يمافاإل

 : األول المطمبمن خالصة ال   
         أف يككف ان ، أك رئيسان ، أك قائدسكاء كاف مسئكالن  استرعاىا، عمى كؿ مف لو رعيةأنو ،

كالسعي عمى حكائجيـ،  ،ىدفو نشر الديف كنصح الناس، كاالىتماـ بأمكرىـ ان،داعية اسبلمي
 منوكيستقضكف  ،مرجعان ليـأٌف كجكده صار  يشعركاحتى  ،يـيلإكاالستماع ، معيـ الجمكسك 

 عمى يقيف بأفٌ  كىك ،يعيش لغيره ال لنفسو إذا كافالداعية بحؽ كالحاكـ العادؿ ىك  ،حكائجيـ
إحياء ركح األلفة كاألخكة بيف أفراد المجتمع، ب، فيقكـ -تعالى -عند اهللذخران سيككف لو عممو 

 األخبلؽ،  يئكالعمؿ عمى القضاء عمى س ،د الكاحدكبالتالي عكدة تماسؾ األمة اإلسبلمية كالجس

        ف أفراد نكعان مف التكامؿ كالميحمة القكية بي دي كجً قضاء الحكائج بيف المسمـ كأخيو يي ػ
 ،ف إليو في اآلخرةحسً كيرد عمى مف أحسف في الدنيا أف يي يبارؾ ىذا العمؿ  -تعالى -المجتمع، كاهلل

 .[93]ا٥شمح0٬ؽْغَب٫ِ بَِّٙ اِٗؽْغَب٫{}ى٤َْ عَضَاء اِٗ: يقكؿ اهلل

 
 :الزىد في الدنيا والتزود منيا لآلخرة: المطمب الثاني

 : تعريف الزىد لغة واصطالحًا:أولً 

 ماؿى  أمفيو:  عف الشيء أك ، كزىددى ىى زى  در د : بضـ أكلو كسككف ثانيو مصىٍ لزُّ االزىد لغًة:  -ٔ
بما عند أف يككف المرء ك  ،مف الثكاب -تعالى -عند اهللما في الدنيا ابتغاء ما ترؾ  :كىك ،عنو
كال يقاؿ  ،أم يتعبد: كفبلف يىتىزىىَّد ،خبلؼ الرىغبةكىك   أرجى منو مما ىك في يده -تعالى -اهلل

 . (ِ) الزىد إال في الديف خاصة
   في الصطالح: لزىدتعريف ا -ٕ

ا طمبنا لراحة اآلخرة، كقيؿ: ىك ترؾ راحة الدني" ىك بغض الدنيا كاإلعراض عنيا، كقيؿ:
كالعابد: ىك  ،ىك المعرض عف متاع الدنيا" الزاىد:، ك (ّ) "ىك أف يخمك قمبؾ مما خمت منو يدؾ

                                                           

 (.ّْْ/ِ( الشككاني، فتح القدير، )ُ)
 (.ُٔٗ/ّ( ابف منظكر، لساف العرب، )جِ)
 .(ُُٓص)التعريفات، التكقيؼ عمى ( الجرجاني، ّ)
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"ىك االنصراؼ عف الشيء احتقاران لو  كقاؿ عنو العمماء: ،(ُ) "كصياـ المكاظب لمعبادة مثؿ قياـو 
ظو في القرآف الكريـ في كممةو كاحدة، في ، ككرد بمف(ِ)" كتصغيران لشأنو لبلستغناء عنو بخير منو

أم الراغبيف عنو , [53]ٌّع0٘}ًَؽَشًَْهُ ثِضَ٪٬ٍَ ثَخْظٍ دَسَاى٨َِ ٩َْْذًُدَحٍ ١ًََب٭ٌُاْ ِْٙوِ ٬ِ٩َ ا٥ضَّاىِذ٬ِّ{:-تعالى -اهلل قكؿ
 .(ّ) الخبلص منوالذيف يبتغكف 

تبيَّف لي  :العمماء وأىل المغة وبعد مطالعتي لمعاني الزىد المغوية والصطالحية في أقوال     
كعدـ الطمع كالتطمع  ،بالقميؿ منياكالقناعة كالٌرضا  الدنيا، عف متاع المرءأف الزىد يعني عيزكؼ 

 لزخارفيا، كالعمؿ فييا، كالتزكد منيا، كاتخاذىا مزرعة لآلخرة .
 : حقيقة الدنيا في ضوء القرآن الكريم:ثانياً 

، دناءتياكبياف كذـ الرغبة فييا، التزىيد في الدنيا، إلى ف الكريـ القرآ كثيرت اإلشارة في       
ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُا ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ  }:قاركف قصة في -تعالى -قاؿ ؛ركأنيا دار الغرك فنائيا، كسرعة 

ر٠ْ٦َِ ا٥ذَّاسُ آخِشَحُ  }:-سبحانو -كقاؿ ,[َٖ] القصصثِش٫ًُ {خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٙ ٦ََُّّٞبىَب بَِّٙ ا٥قَّب

ِني{ ٍؤٍِ آه  -تعالى -ٗرمش ,[6;] ا٥ٞقـ٭َغ٦َُْْيَب ٦ِ٥َّز٬َِّ َٙ ُّشِّذ٫ًَُ ٦ًٌُُّّا ِِٙ إَسْكِ ًََٙ َٙغَبدًا ًَا٥َْْبِٝجَخُ ٦ِ٥ْ٪ُزَّٞ

 ", قاه اىقشطثً:[>6]ٕبٙش0٭َْْب ٩َزَبٌُ ًَب٫َِّ آخِشَحَ ىَِِ دَاسُ ا٥َْٞشَاس{}َّب٧ٌَِْٝ بِ٭َّ٪َب ىَزِهِ ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ:فشعُ٘, فقاه 

 "ٗداس اَخشج ًٕ داس االسرقشاس ٗاىخي٘د ,َرع تٖا قيٍو ثٌ ذْقطع ٗذزٗهر  ٍراع أي ٌ  
(ْ)

كالمؤمف , 
ممر الذم دار ال فالدنيا ،(ٓ) اآلخرة عمى الدنيا يؤثر أالَّ  كلكف اآلخرة، كيطمب الدنيا، يطمب لو أف

أىؿ اآلخرة ىـ اٌلذيف عممكا في الدنيا لآلخرة كأىؿ الدنيا ىـ اٌلذيف ك مصير إلى اآلخرة، الد فيو حدَّ يي 
بَّوي " :قاؿ، (ٔ) عممكا في الدنيا لمدنيا تَّى ييٍرًضىى رى ًتًو حى دى ًمٍنيىا آًلًخرى كَّ ٍف تىزى ، ًنٍعمىًت الدَّاري الدٍُّنيىا ًلمى

ًبٍئسىًت الدَّاري لً  ذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي قىبَّحى المَّوي الدٍُّنيىا كى بًّْو، كىاً  اًء رى رىٍت ًبًو عىٍف ًرضى قىصَّ ًتًو كى دٍَّتوي عىٍف آًخرى مىٍف صى

                                                           

معجـ األلفاظ عبد المنعـ: ك  (،َْ/ُالدر المختار، ) :(، كابف عابديفِِٓ/ْ)، الفركؽ القرافي، (ُ)
 (.ُِٔ/ِ)، كالمصطمحات الفقيية

 سبلـ ميديا، محاضرة.إنترنت، مكقع عمى اإل ،المنجد (ِ)
 (.ُٕٔ/ِ) ،( يينظر: الحجازم، التفسير الكاضحّ)
 (.ُّٕ/ُٓ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، )ْ)
 (.َِْ/ّظر: السمعاني، تفسير القرآف، )( ينٓ)
 (.ْٕ( ينظر: السممي، عيكب النفس، )صٔ)
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بّْوً  انىا ًلرى  يغضب اإلنسافك ،  اهلل حبيا ليكسب محبة ، فيزىد في(ُ) "قىالىًت الدٍُّنيىا قىبَّحى المَّوي أىٍعصى
 أيدم تطمب ما في كال ، اهلل مف فاطمب منو، تىطمب حيف يىرضى -ىتعال -كاهلل منو، ييطمب حيف
}ًَبِرَا عَإ٠َ٥ََ ِّجَبدُِ َّنِِّ  :فما عند اهلل تعالى ىك أقرب كأبقى عما عند الناس، قاؿ ، (ِ) الناس

سبحانو  -فاهلل, [ُٖٔ]البقرة:ثِِ ٦ََْ٥َّي٨ُْ َّشْؽُذ٫ًُ{ َٙةِ٭ِِّ َٝشِّتٌ ؤُعِْتُ دٌََّْحَ ا٥ذَّاُِ بِرَا دََّب٫ِ ٦ََْْٙغْزَغِْجٌُاْ ٥ِِ ٥ًَُْْا٩ِْنٌُاْ
أقرب إلى اإلنساف مف حبؿ الكريد، كلكف اإلنساف ىك الذم تختمؼ أحكالو، مع اهلل،  -كتعالى

 ، (ّ) كالتجائو إليوفيدنك أك يبعد، كيتصؿ أك ينقطع حسب إيمانو بو، كطاعتو لو، 

 :ككما قاؿ الشاعر

 كسؿ الذم أبكابو ال تحجب ال تسأؿ بني آدـ حاجة   

 (ْ)يغضباهلل يغضب إف تركت سؤالو     كبني آدـ حيف يسأؿ 
 الزىد في الدنيا وتفضيل اآلخرة:

لػى صػبر إتحقيقػو  ييحتػاج فػك  صػحاب اليمػـ العاليػة،أ يتصؼ بيػا نية نبيمة،آفضيمة قر الزىد      
كثيػػرة، مػكاطف  يلػى ىػذا فػإير يشػػالكػريـ ف آكالقػر كتحمػؿ، فيػو تتمثػؿ أسػمى مراتػػب البػذؿ كالعطػاء، 

٬َّ ًَؤُعَـشِّؽ٬ُ٢َّْ  }َّبؤَُّّيَب ا٥نَّجُِِّ ٤ُٝ ٥ِّإَصًَْاع٠َِ ب٫ِ ١ُنز٬َُّ رُشِد٫َْ ا٥ْؾََْـبحَ ا٥ـذُّ٭َْْب ًَصِّنَزَيَـب َٙزََْـب٬َْْ٥َ ؤ٩َُـز٢ُِّْْ     :-تعالى -: قكلومنيا

َّـــذَّ ٦ْ٥ُِ٪ْؾِغـــَنبِد ٩ِـــن٬٢َُّ َؤْعـــًشا        ًَ ًَب٫ِ ١ُنـــز٬َُّ رُـــشِد٫َْ ا٦٥َّـــوَ ًَسَعُـــ٥ٌَو   * عَـــشَاؽًب عَ٪ِـــًْٚ  َٙـــِة٫َّ ا٦٥َّـــَو َؤ ا٥ـــذَّاَس آِخـــَشَح 

ــب{ فقػػػػػػاؿ ، خػػػػػػرةاآل ىيثػػػػػػار الػػػػػػدنيا عمػػػػػػإمػػػػػػف  هعبػػػػػػاد رحػػػػػػذَّ  -تعػػػػػػالى-اهللو ،[ِٗ-ِٖ]األحػػػػػػزابََِّْ٪ًــــ

حػثَّ عمػى إيثػار , ٗ[>6-:6صّـبد ]ا٥نبَٙة٫َِّ ا٥ْغَؾِـ٨َْ ىِـَِ ا٥ْ٪َـإًٍَْ{   *ًَآصَشَ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب*}َٙإ٩ََّب ٬َ٩ ىَََٖ:سبحانو

ــشٌ ٥َّــ٠َ ٩ِــ٬َ ا٥ًَُٕــَ{}0 فقػػاؿ  اآلخػػرة عمػػى الػػدنيا ــشَحُ خَْْ كػػكف يلمػػدنيا  كزىػػد المػػرء ،[ْ]الضػػحى: ٥ًََٔخِ
، عمػػى المسػػاكيف وكتصػػدق ،وكصػػمة أرحامػػ ،كعمػػؿ الخيػػر ،لمنػػاس و، كحبػػالخالصػػة هلل  وبعبادتػػ

 يػػـإذا أحسػػف التعامػػؿ معمثػػؿ األعمػػى، فػػكيحسػػف تربيػػة مػػف ىػػك مسػػئكؿ عػػنيـ، كيكػػكف ىػػك ليػػـ ال
، ةخػػر اآلدنيا ك الػ ثػػكاب ولػ، كيكػػكف أمػاـ اهلل  وفتمػػؾ رسػالتكصػاركا صػالحيف منقػػاديف لطاعػة اهلل، 

                                                           

كابف رجب الحنبمي، جامع . َٕٖٕ، (ّْٖ/ْ)النيسابكرم: المستدرؾ عمى الصحيحيف، الرقائؽ،الحاكـ ( ُ)
 جاه.حديث صحيح اإلسناد كلـ يخر ، ُْٗ/ِمف جكامع الكمـ،  العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثان 

 (.ِ/ُّ)، يينظر: أحمد حطيبة، سمسمة شرح رياض الصالحيف (ِ)
 (.َِّ( الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف، )صّ)
 (.ُُٗمكسكعة الشعر اإلسبلمي، )ص (ْ)
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عْشَى٨ُ ثِإَؽْغ٬َِ ٩َب ١َب٭ٌُاْ }٬َ٩ْ َّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ٬ِّ٩ ر١ََشٍ ؤًَْ ؤُ٭ضََ ًَىٌَُ ٩ُا٬ِ٩ٌْ ٦ََٙنُؾَِْْْنَّوُ ؽََْبحً ىَِّْجَخً ٥ًََنَغْضَِّنَّي٨ُْ ؤَ:-تعالى- قاؿ

 ينسػتي ف نفسالػسػيطر عمػى أف ت لػدنيا كمغرياتيػااحػب االفتتػاف بالحذر مػف  فعميو ,[:>]ا٥نؾ٫ٌُ٦َ٪َّْْ0٤{
، فيكػكف لػو   ييحسف التصرؼ فيما آتاه اهللأف ، ك  ذكر اهلل  ز كجاهو كمنصبو خيػر مف ماؿو كعو

 .عمى الرقي األخبلقي كاإليماني معيف
 زىد:حقيقة ال

كال  تىك ليس بتحريـ الطيباك ،  الكراـكأصحابو   الزىد ىك ما كاف عميو رسكؿ اهلل      
عبادة يتقرب بيا العبد  العمؿ كالكسب الحبلؿ، فع مف الثياب، كال بالجمكس في البيكتقَّ رى بمبس المي 

عمائو، كيتمتع كيشكر ن أكالن  هحمديفيجب أف عمى عبد  -تعالى -أنعـ اهلل فإذا، ربو سبحانوإلى 
}ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب ًَؤَؽْغ٬ِ :-تعالى -قاؿ، ىاجحديكال بيذه النعـ 

 ,[ٕٕ]القصص:٬{١َ٪َب ؤَؽْغ٬ََ ا٦٥َّوُ ب٠َْْ٥َِ ًََٙ رَجِْٔ ا٥َْٚغَبدَ ِِٙ إَسْكِ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُْٚغِذِّ

"أم استعمؿ ما كىبؾ اهلل مف ىذا الماؿ كالنعـ في طاعة ربؾ،  :-رحمو اهلل -قاؿ ابف كثير     
 .(ُ) "كالتقرب إليو بأنكاع القربات، التي يحصؿ لؾ بيا الثكاب في الدنيا كاآلخرة

 كالنفس،كالناس كالصكر كالممؾ  كالرئاسة الماؿ: ىي، أشياء ستة متعمقو ، أفَّ حقيقة الزىدك 
أنو االنقطاع عف الدنيا كالعيش في فقر كحاجة، لكف آيات القرآف الكريـ ال  ،كمفيكمو عند البعض

تدعك لترؾ الدنيا رغبةن عنيا بؿ تدعك لتركيا رغبةن فيما ىك أفضؿ منيا كىي اآلخرة، فبل ينفي أف 
 ا، كليمازمانيم أىؿ أزىدمف  -عمييما السبلـ -فقد كاف سميماف كداكديككف اإلنساف زاىدان كغنيان، 
ككاف عمي بف مف أزىد البشر عمى اإلطبلؽ،  ا، كنبينا محمد يملى  مف الماؿ كالممؾ كالنساء ما

مف الزىاد مع ما كاف لدييـ مف   كعثماف ، كعبد الرحمف بف عكؼ، كالزبيرأبي طالب
عمى ما فات  فبل يأسى  الدنيا دار قمة كزكاؿ،ف ،لمف تدبره صفاتالزىد مف أنفع ال، ك (ِ)األمكاؿ(

}٢ِ٥ََْْٚ رَإْعٌَْا ٦َََّ ٩َب َٙبر٨ُ٢َْ ًََٙ رَْٚشَؽٌُا ثِ٪َب آرَب٨ُ١ْ ، يقكؿ اهلل سبحانو: (ّ) د منياجً منيا كال فرح عمى ما كي 

عمى التكالب جمع األمكاؿ ك ب فيياالناس انشغمكا  إالَّ أف [،ِّ]الحديد:ًَا٦٥َّوُ َٙ ُّؾِتُّ ٤ُ١َّ ٩ُخْزَب٣ٍ َٙخٌُس{
اآلخرة،  عفك  ذكر اهلل عف  فيصبحكا بغفمة ،ـٌ الكثير منيـأصبحت ىى كالمراتب، حتى المناصب 

عمى الدنيا ككأنو  كأصبح مقببلن انشغؿ عف طاعتو لكنو  ،عميو -تعالى- أنعـ اهلل البعضرل نكقد 
                                                           

 (.ِّٓ/ٔ( تفسير القرآف العظيـ، )ُ)
 (.ُِٕ/ْ)، إحياء عمـك الديفالغزالي: (، ك ْْٗ/ْ( ابف عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، )ِ)
 (.َّٕ/ُ( يينظر: المنبجي، تسمية أىؿ المصائب، )ّ)
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أىمىا  : "لىوي رىسيكؿي المَّوً  رجؿ أىٍشعىثي سىيّْئي اٍليىٍيئىًة فىقىاؿى   أتى النبي فقد كقد نرل العكس،يممكيا، 
اًؿ قىٍد آتىاًني المَّوي  ؟لىؾى مىاؿه  ٍبدو ًنٍعمىةن أىحىبَّ أىٍف  قىاؿى فىًإفَّ المَّوى  ،قىاؿى ًمٍف كيؿّْ اٍلمى مىى عى ـى عى ًإذىا أىٍنعى

مىٍيو  (ُ)"تيرىل عى
 : والصحابة والسمف -عمييم السالم- الزىد عند األنبياء  

كالتنعـ بترؼ  زخارفيالى إجكء مكالى الدنيا، لإف الرككف كينيانا ع حذرناي حمد نبينا م       
فتشغؿ صاحبيا عف أف المذمكـ مف الدنيا ىك االستغراؽ فييا كالتعٌمؽ بيا،  كبيف  عيش فييا،ال

نىاحى ًعٍند ا ٍك كىانىًت الدٍُّنيىا تىٍعًدؿي " ل :قاؿ عف النبي  ؛العبادة كلذة الطاعة كالخشكع هلل  لمًَّو جى
ةو  ـى  رىسيكؿي اهللً ) : ، ككما قاؿ عبد اهلل ابف مسعكد (ٕ) "شىٍربىةى مىاءو  كىاًفرنا ًمٍنيىا مىا سىقىى بىعيكضى  نىا

ًصيرو  مىى حى ٍذنىا لىؾى ًكطىاءن  ،عى ٍنًبًو، فىقيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل لىًك اتَّخى قىٍد أىثَّرى ًفي جى ـى كى ا(ّ) فىقىا : مى ًلي  ، فىقىاؿى
تىرىكىيى  رىةو ثيَـّ رىاحى كى ا أىنىا ًفي الدٍُّنيىا ًإالَّ كىرىاًكبو اٍستىظىؿَّ تىٍحتى شىجى ًلمدٍُّنيىا، مى  .(ْ) ا(كى

تأتيو الدنيا بمفاتنيا كزينتيا فيزىد فييا كيفضؿ السجف عف أف يتمتع بيذه  كسيدنا يكسؼ      
}َٝب٣َ سَةِّ ا٥غِّغ٬ُْ ؤَؽَتُّ ب٥ََِِّ ٩ِ٪َّب :ف، قاؿ اهلل الفتف كيطمب مف اهلل تعالى أف يبعده عف تمؾ المفات

َٙبعْزَغَبةَ ٥َوُ سَثُّوُ َٙقَشََٗ َّنْوُ ١َْْذَى٬َُّ بِ٭َّوُ ىٌَُ * َّذٌُّْ٭َنِِ ب٥َِْْوِ ًَبَِّٙ رَقْشِْٗ َّنِِّ ١َْْذَى٬َُّ ؤَفْتُ ب٥َِْْي٬َِّ ًَؤ٬ُ١َ ٬ِّ٩َ ا٥ْغَبى٦ِِني

، كيجنبو تمؾ عنو الببلء -تعالى -اهلل  يصرؼ أف في نجاتو أف عمـ فقد ،[ّْكسؼ:]يا٥غَّ٪ُِِْ ا٨ِْ٦َْْ٥{
 عمى اهلل في المشقة لحكؽكعزؼ عف تمؾ المغريات كآثر    يكسؼ زىد ماالفتف كالمفاتف، فم

٦ََّْْنَب ًَب٫ِ  }َٝب٥ٌُاْ رَب٦٥ّوِ ٥ََٞذْ آصَشََٟ ا٦٥ّوُ:، قاؿ (ٓ) ، كاعترفكا بفضمو كتفضيمو عمييـعصره آثره نفسو لذة

 .[ُٗ]يكسؼ:١ُنَّب ٥َخَبىِئِني{

نماذج لقادة كحكاـ مسمميف، صاركا قادةن ييقتدىل بيـ، كانت الدنيا قاـ نستحضر في ىذا المو      
 ان أىكف عمييـ مف التراب الذم يمشكف عميو، كاكتفكا منيا بأنيا مزرعة لآلخرة، كجعمكىا مكسم

                                                           

 .ُِٖٗٓ ،ِِٕ/ِٓ: مسند أحمد، حنبؿابف ، ك ِّٔ/ُٗ( الطبراني، المعجـ الكبير، ُ)
، صػػػػػػػػػػػػػحيح غريػػػػػػػػػػػػػب، األلبػػػػػػػػػػػػػاني، سمسػػػػػػػػػػػػػمة األحاديػػػػػػػػػػػػػث َِِّ ،(َٔٓ/ْ)سػػػػػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػػػػػذم، ،( الترمػػػػػػػػػػػػػذمِ)

 .(ّْٗ) (،ِِٔ/ِ)الصحيحة،
(، كالشافعي، دليؿ ٕ/ٓٓء كالكسائد. حطيبة، شرح الترغيب كالترىيب )يك المياد الكط( الكطاء: فراش ليف كىّ)

 (.ُْ/ٕ(. كالمباركفكرم، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، )ِِّ/ٓالفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف، )
األلباني، صحيح كضعيؼ سنف  -. صحيحِّٕٕ، ُٔٔ/ْسنف الترمذم، الزىد،  ،( الترمذمْ)

 .(ّٕٕ/ٓ)،الترمذم
 (.ُْٖ/ّ( القشيرم، لطائؼ اإلشارات، )ٓ)
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،  كانكا تجاران لكنيـ عفُّكا عف محاـر اهلل  حابة الكراـلمعبادات كالطاعات، كىناؾ مف الص
كزىدكا في الدنيا، كاستثمركا أكقاتيـ فييا بما يعكد عمييـ بالنفع في اآلخرة، حتى اقتفى أثرىـ مف 

 ،خميفة المسمميف األكؿ كىك كاف مف كبار التجار كأكبر الزىاد، جاء بعدىـ، فأبك بكر الصديؽ
 (ُ) ، عف عطاء بف السائبلمعمؿ كالكسبإلى السكؽ  يذىبالمسؤكلية انتخابو لمنصب  دكبع
مىى رىٍأًسًو أىٍثكىابه يىتًَّجري ًبيىا فىمىًقيىوي عيمىري ٍبفي  لىمَّا اٍستيٍخًمؼى أىبيك بىٍكرو  )ؿ:قا أىٍصبىحى غىاًدينا ًإلىى السُّكًؽ عى

رَّاًح  طَّاًب كىأىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى لّْيتى أىٍمرى اٍلميٍسًمًميفى  :فىقىاالى عىنييمىا  رىًضيى اهللي اٍلخى قىٍد كي ؟ كىٍيؼى تىٍصنىعي ىىذىا كى
كا لىوي كيؿَّ يىٍكـو شىٍطرى شىاةو  ـي ًعيىاًلي قىاليكا نىٍفًرضي لىؾ فىفىرىضي عفيفان  فقد كاف  ،(ِ) ( قىاؿى فىًمٍف أىٍيفى أيٍطًع

ٌطاًب  عيمىري مىا كاف "  : الخطابعف أمكاؿ المسمميف، كقاؿ طمحة بف الزبير في عمر بف  بفي الخى
، ككذلؾ عثماف (ّ) "دُّنيا كأرغىبىنا في اآلًخرىةبأٌكًلنا إسبلمىان كال أىٍقدىًمنا ًىٍجرىة، كلكنَّوي كاف أزىىدىنا في ال

كانكا صكران مشرقة لرجاًؿ قاكمكا إغراء  بف عبد العزيز كغيرىـ مف الصحابة  بف عفاف كعمر
نيجكا الزىد في حياتيـ حتى غدا  ،الماؿ كغكاية السمطاف كالجاه فكانكا مثاالن لقادة كعمماء كحكاـ

 سار عميو مف بعدىـ. ،معممان ليـ

  ىد الحكام وأصحاب الجاه والرئاسة:ز 

 -تعالى -اهلل قسموبما يقنع ك  ىادالزٌ عمى الحاكـ كصاحب السمطاف كالمنصب أف يككف مف      
اكـ كصاحب الح قنع، كيأغنى الٌناس بأنو شعرفي ،في نفسو كيستصغر ميتىع الدنيا ،مف الٌنعـ لو،

سيد متطمع لمف ىك أعمى أك أقؿ منو، فيذا لو كال تغريو نفسو ل -تعالى -السمطاف بما كتبو اهلل
كاإلغراءات كىك في سجنو، ميو المناصب عتعرض  الذم أخمص دعكتو هلل  -رحمو اهلل -قطب
صبع أف "إ ككاف يقكؿ: ،الزائمة ةالخادع اإلغراءات كالمناصبالزنزانة عمى يرفضيا كيؤثر  لكنو

 بو حكـ الطاغية" تقر كاحدان  ف تكتب حرفان أالصبلة لترفض  يتشيد هلل بالكحدانية ف يالسبابة الت
 حتاجوكانكا يقكمكف بكؿ ما تك  الفاضمة،ئ عمى ىذه المباد كاؤ نشف، ى شباب الدعكةربَّ تىكذا  ،(ُ)

ف أحتى كيقدمكف ما لدييـ كييٍؤًثركف نعيـ اآلخرة الباقية عمى ًنعىـ الدنيا الزائفة،  الدعكة مف نفقات،

                                                           

( عطاء بف السائب بف مالؾ الثقفي، كنيتو أبك زيد، مف أىؿ الككفة يركم عف أبيو كالككفييف، تابًعٌي مشيكر ُ)
حسف الحًديث، كاف مف كبار العمماء، لكنَّو ساء حٍفظو قميبلن في أكاخر عيمره، ككاف قد اختمط كلـ يفحش 

(، الذىبي، المغني في الضعفاء، ِِٓ/ٕة ست كثبلثيف كمائة، ابف حباف، الثقات، )خطأه، مات سن
 (.َُُ/ٔ) ،(، كالذىبي، سير أعبلـ النببلءِّْ/ِ)

 .(َّٓ/ْ )( يينظر: ابف حجر، فتح البارم في شرح صحيح البخارم،ِ)
 (.َِّ/ِ( ابف األثير، أىسد الغابة، )ّ)
 (.ٕٗبناء الجيؿ، )ص( عبد اهلل عزاـ، العقيدة كأثرىا في ُ)

http://mawdoo3.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8


   ٕٔ 
 

غنائـ ىك مف المكاسب ك ال فيالحكاـ  خدمة الدعكة، كزيٍىدي  يا فحدىـ باع دراجتو ليسيـ بثمنيأ
}ًََٙ رَ٪ُذ٫ََّّ َّْْن٠ََْْ ب٥ََِ ٩َب ٩َزَّْْنَب ثِوِ ؤَصًَْاعًب ٩ِّنْي٨ُْ صَىْشَحَ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْب :-تعالى -؛ قاؿايمَّ أعظـ أنكاع الٌزىد كأجى 

لكسب محبة  لقمكبا يف يحتاج إلى مكانة الجاهالزىد في ك  ،[464]ىو0ََٞ{٥ِنَْٚزِنَي٨ُْ ِْٙوِ ًَسِصُْٛ سَث٠َِّ خَْْشٌ ًَؤَثْ
رشادىـ كدفع الظمـ عنيـ، قاؿ البييقي:" مىفٍ  ًة، ًمفى  نىٍفًسوً  نىًصيبً  ًفي زىًىدى  الناس كا  مىفٍ  الرَّاحى  زىًىدى  كى

ئىاسىةً  اٍلًعزّْ  ًفي مىى قىدىرى  " مىفٍ :كقاؿ ،(ُ) اٍلكاًًليىًة" ًديكىافً  ًفي اٍسميوي  كيًتبى  كىالرّْ اًىوً  ًإٍسقىاطً  عى ٍمؽً  ًعٍندى  جى  اٍلخى
مىٍيوً  سىييؿى  ٍعرىاضي  عى كىأىٍىًميىا" الدٍُّنيىا عىفً  اإٍلً

 (ِ). 

 الناس، بيا عمى كالترفع الرياسة حيب قمبو ًمف كأخرج نفسو، مدح في الزاىد حقان ىك فالزاىد     
لو مف الٌرزؽ، فبل يميث كراء األمكاؿ  -تعالى-بما كتبو اهلل  ان قانع ،اضيةر  بنفسيعيش حياتو ف

ذا كاف في مكضع مسئكلية كمنصب يأمر بالمعركؼ -تعالى -اهلل ىيسعى لرضبؿ ، كالمناصب ، كا 
 .(ّ) كينيى عف المنكر، كال يخشى لكمة الئـ، فيككف أسعد الناس

يثار اآلخرة:  موقف اإلسالم من الزىد في الدنيا وا 

 يرغب في العمؿ الصالحك  ،عف حراميافي االنقطاع عف الدنيا، بؿ يزىد ب غّْ ال ييرى  اإلسبلـ      
 .الجمع بيف خيرم الدنيا كاآلخرةب ،بيف ذلؾ سبيبلن  كايتخذفييا كيدعك الناس ل

ىـ فيذه نافمة فرضكىا انقطعكا عنيا بالكمية كرغبكا في اآلخرة؛  الذيف فك سكاالن الزىادأما      
 ممران لمثانية كىي اآلخرة. ،كلى كىي الدنيا، كاإلسبلـ يجمع بينيا كيعتبر اتخاذ األي عمى أنفسيـ

 :الزىد وثمراتوفضيمة 

  ،٬َّ ؤًُرٌُا ا٥َّزِ }ًََٝب٣َ:آلخرة كفي كصفو لمزاىديفا حقيقة يف -تعالى -قاؿأىؿ الزىد ىـ العمماء
  .[3;]ا٥ٞقـ0ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٙ ٦ََُّّٞبىَب بَِّٙ ا٥قَّبثِش٫ًُ{

 فقاؿ الزىد بأنو أحسف األعماؿ  -تعالى -ككصؼ:ُ٨ْ }بِ٭َّب ع٦ََْْنَب ٩َب ٦َََّ إَسْكِ صِّنَخً ٥َّيَب ٥ِنَج٦ٌَُْى٨ُْ ؤَُّّي
  .(ُ) "كحسف العمؿ: الزىد فييا كترؾ االغترار بيا، قاؿ الزمخشرم:" [ٕ]الكيؼ:ؤَؽْغ٬َُ َّ٪ًَٚ{

 ينابيع الحكمة بيف يديو، قاؿ  -تعالى -كمف يزىد في الدنيا ييجًرم اهلل: ُّارِِ ا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ٬َ٩ َّؾَبء{

مىٍف زىًىدى ًفي الدٍُّنيىا أىٍسكىفى ) :كقاؿ , [ِٗٔ]سكرة البقرة:{...٬َ٩ًَ ُّاْدَ ا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ََٙٞذْ ؤًُرَِِ خَْْشًا ١َضِريًا 
                                                           

 .(ِْ، )(ْْ/ ُ)الزىد الكبير، (ُ)
 .ِْص مرجع السابؽ، ( الِ)
 (.ِِٗيينظر: ابف رجب الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ، )ص (ّ)
 (.َْٕ/ِ( الزمخشرم، الكشاؼ، )جُ)
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وي  دىكىاءىىىا، كىأىٍخرىجى رىهي عيييكبى الدٍُّنيىا دىاءىىىا كى بىصَّ ا المَّوي اٍلًحٍكمىةى قىٍمبىوي، كىأىٍطمىؽى ًبيىا ًلسىانىوي، كى ًمٍنيىا سىاًلمن
ـً  ا ًإلىى دىاًر السَّبلى  .(ُ) (ميٍسًممن

  الدنيا ينشرح صدره كال يحمؿ ىمان، قاؿ كالزاىد في0 ِ٬َ ُّشِدِ ا٦٥ّوُ ؤ٫َ َّيْذَِّوُ َّؾْشَػْ فَذْسَهُ ٥ِِ٘ع٧َْٚ٪َٙ{

 .[458]إ٭ْب0٧{...
 كحسف عبادتو كطاعتو، قاؿ -تعالى -كالزاىد يرزؽ محبة اهلل : ( ،اٍزىىٍد ًفي الدٍُّنيىا ييًحبَّؾى المَّوي

ا ًفي أىٍيًدم ا  . (ِ) (لنَّاًس ييًحبُّؾى النَّاسي كىاٍزىىٍد ًفيمى
ستدرؾ أمره كيعف اآلخرة غفمتو بالدنيا ك  انشغالو مدللمسمـ أف يتأمؿ عمى اينبغي ف   
 .ستصبلح نفسو، كمعالجة الخمؿ الذم قد يؤدم إلى ىبلكو كخسارتوال

 نيانيا،ب بي خرى يى  سكانيا كال يىخميددار ل فيا أييا األمير كالكزير كصاحب الجاه كالغني كالفقير، اعممكا
الكريـ،  كجيو ىلإكيتمتعكف بالنظر  ،-تعالى -اهللرحـ  يىميا فأتقمب ي ،احسانيا  سنيا ك كال يتغير حي 

 عُجْؾَب٭٠ََ ا٦٥َّي٨َُّ }دٌََّْاى٨ُْ ِْٙيَب:-تعالى -قاؿ ,كآثركا عمييا دار النعيـ بعد أف زىدكا في الدنيا كمتاعيا،

 . [43]ٌّ٭ظ0آخِشُ دٌََّْاى٨ُْ ؤ٫َِ ا٥ْؾَ٪ْذُ ٦ِ٥ّوِ سَةِّ ا٥َْْب٥َ٪ِني{ِْٙيَب ع٧ٌََٚ ًَ ًَرَؾَِّْزُي٨ُْ

 :المطمب الثانيالخالصة من 

    طمع ال يك  ،بالقميؿ منيا كأف يرضى الدنيا، عف متاع المرءأف الزىد يعني عيزكؼ
 تخذىا مزرعة لآلخرة .يتزكد منيا، ك يلزخارفيا، كالعمؿ فييا، ك في 

  يرغب في العمؿ ك  ،عف حراميافي االنقطاع عف الدنيا، بؿ يزىد ب غّْ ال ييرى  اإلسبلـ
 .الجمع بيف خيرم الدنيا كاآلخرةفييا ك  الصالح

 أف المذمكـ مف الدنيا ىك االستغراؽ فييا كالتعٌمؽ بيا. 
 

 :صدق األقوال واألفعال واستعمال أسموب الدعوة: الثالثالمطمب 

 ،قاطعان  مران أالسماكية كالرساالت دياف األ بو في -تعالى -اهلل مرأرأس الفضائؿ، الصدؽ 
 }ًَرَ٪َّذْ ٦َ١ِ٪َذُ سَث٠َِّ فِذًْٝب ًََّذًْٙ َّٙ ٩ُجَذ٣ِِّ ٦َ٢ِ٥ِ٪َبرِوِ :قاؿ اهلل ساس الذل قاـ عميو ىذا الديف،ىك األك 

 -اهلل ؛ أمروكلعظـ شأن بو، حكـ فيما كىعىٍدالن  كعد فيما ، أم ًصٍدقان [448{]إ٭ْب0٧ًَىٌَُ ا٥غَّ٪ُِِْ ا٨ِْ٦َْْ٥

                                                           

 .قاؿ البييقي: مرسؿ. (َُُّٓ ،ّْٔ/ٕالزىد كقصر األمؿ، )شعب اإليماف،  :( البييقيُ)
 ْْٗاأللباني، السمسمة الصحيحة  صحيح. ،َُِْ ،ُّّٕ/ِسنف ابف ماجو،  ( ابف ماجو:ِ)
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}٤ًَُٝ سَّةِّ ؤَدْخ٦ِْنِِ ٩ُذْخ٤ََ فِذٍْٛ ًَؤَخْشِعْنِِ :-تعالى -قاؿ الدعاء: أف يدعك بيذا سيدنا محمد  -تعالى
 كتخميتي العبادات، ىذه في بمشاىدتؾ ، أم[َٖ]اإلسراء:{٭٠َ ع٦ُْيَب٭ًب ٭َّقِريًا٩ُخْشَطَ فِذٍْٛ ًَاع٤َْْ ٥ِِّ ٬ِ٩ ٥َّذُ

 كميا كمخارجي مداخمي كاجعؿ ،(ُ)األجر العمؿ كطمب بإخبلص كتصفيتي العجب كالرياء، عف
ميؽه عظيـ، ، فذلؾ(ِ)األمر كمكافقتيا اإلخبلص لتضمنيا مرضاتؾ، كعمى طاعتؾ في ما  ؿَّ قى  خي

سينٍت أخبلقيو؛ إالَّ يتصؼ بو إنساف   بيف محبكبان كيكٍف حياتو  يف سعيدان  ٍش عً يى  كمف لىًزمىو مف حى
 كبو السالكيف، منازؿ جميع تنشأ كمنو، اليالكيف الخاسريف مف فيك عميو، يًسٍر  لـ كمىف الناس،
برَّجٌُِْاْ ٦ِ٩َّخَ }٤ُْٝ فَذََٛ ا٦٥ّوُ َٙ:، قاؿ تعالى -كىك مف صفات اهلل ،(ّ)النفاؽ أىؿ اإليماف مف أىؿ تميَّز

}ا٦٥ّوُ ٙ ب٥َِـوَ بَِّٙ ىٌَُ ٥ََْغْ٪ََْن٨ُ٢َّْ ب٥ََِ ٧ٌَِّْ 0-تعالى -اؿكق, [ٓٗعمراف: ]آؿ{بِثْشَاى٨َِْ ؽَنًِْٚب ٩ًََب ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُؾْش١ِِني
ًَّْذَ ا٦٥ّوِ ؽًَّٞب ٬َ٩ًَْ ؤَفْذَُٛ ٬ِ٩َ ... }0 كقاؿ ,[ٕٖ]النساء:ا٥َِْْٞب٩َخِ َٙ سَّْتَ ِْٙوِ ٬َ٩ًَْ ؤَفْذَُٛ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ؽَذِّضًب{

لدرجة النبكة التي ىي أرفعي  تاليةن  درجةن الكريـ كألىميتو اعتبره القرآف  ،[ُِِ]النساء:ا٦٥ّوِ ِْٝٚ{
ا٥نَّجِِّْنيَ ًَا٥قِّذِِّّٞنيَ ًَا٥ؾُّيَذَاء }٬َ٩ًَ ُّيِِِ ا٦٥ّوَ ًَا٥شَّع٣ٌَُ َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ٩ََِ ا٥َّز٬َِّ ؤَ٭٨ََْْ ا٦٥ّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٬ِّ٩َ : -تعالى -، قاؿدرجاتال

 .(ْ) [ٗٔ]النساء:{ًَا٥قَّب٥ِؾِنيَ ًَؽَغ٬َُ ؤ٥ًَُـئ٠َِ سًَِْٙٞب

  :والترغيب فيو األمر بالصدق
 خاصة صدؽفيو،  ترغيبكال بالصدؽبالتحمي كثير مف اآليات القرآنية الكريمة أمرت 

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ  :-تعالى -قكؿ اهلل -ال الحصر عمى سبيؿ المثاؿ-كر منياذٍ أى األقكاؿ كاألفعاؿ، ك 
 فرائضو، بأداء أم راقبكه " :-رحمو اهلل -الطبرميقكؿ اإلماـ ، [ُُٗ]التكبة:ارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ١ًٌَُ٭ٌُاْ ٩ََِ ا٥قَّبدِِٝني{

 صادقيف فيال مع اآلخرة في كطاعتو، تككنكا اهلل كالية أىؿ مف الدنيا في كككنكا حدكده كتجنب
دىقكا ، الذيف(ُ) الجنة"  بفعميـ، فتىٍصديؽ نياتيـ قكالن كعمبلن، قكليـ ؽفيحقَّ  ، باهللى  اإليمافى  صى

 أىؿ مف يككنكا ، كلـ(ِ) يـ ككعكًدىـفي أقكالً كصدقكا  فيككنكا مف الذيف استقامت قمكبيـ كأعماليـ،
٣ًٌٌََْٝ ٩َّْْشًٌُٗ َٙةِرَا َّض٧ََ ا٩َْٕشُ ٦ٌََْٙ فَذٌَُٝا ا٦٥َّوَ ٢َ٥َب٫َ  }ىَبَّخٌ:-تعالى-فعمييـ، كقكلو يـقكلى  يكذّْب النفاؽ الذيف

                                                           

 ( .ْٓٗ/ٔ( يينظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ، )ُ)
 (.ْْٔ( يينظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )صِ)
ياؾ نستعيف، )ّ)  .( ِٖٔ/ِ( يينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف في إياؾ نعبد كا 
، ) (ٖٓٓ/ُْ)، يينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ْ) كالبغكم،  ،(ٕٗ/ِكالسمرقندم، بحر العمـك

 (.َُْ/ِمعالـ التنزيؿ، )
 (.ٖٓٓ/ُْ)، ( جامع البياف في تأكيؿ القرآفُ)
 (.َُُ/ّ)، ( يينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿِ)
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 بما الكفاء ألسنتيـ كلىًزمكا ذلؾ في قمكبيـ ككافقت اإليماف، في صدقكه أم لك ,[54]حم٪ذ0خَْْشًا ٥َّي٨ُ{
 أعينيـ، بو تقرٌ  ما كيعطييـ عنده الثكاب بو ينالكف إذ كآخرتيـ، دنياىـ في ليـ فيك خيره  بو تعيَّدكا

 .(ُ) جنات النعيـ كيدخميـ
         ره اهللذكى  قدك ، األفعاؿك  في األقكاؿًاٍلتىزىمكه  ،-عمييـ الصبلة كالسبلـ -مف صفات الرسؿ الصدؽ      
}ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِثْشَاى٨َِْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ :-تعالى -مف القرآف الكريـ، قاؿمكاضع عدة في ليـ  -تعالى -

}ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِعْ٪َب٤َِّْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ فَبدَِٛ ا٥ٌَّْْذِ ١ًََب٫َ سَعًٌُٙ 0، كقاؿ [ُْ]مريـ: فِذًِّّٞب ٭َّجًِّْب{
٢َب٭ًب ًَسََْْٙنَبهُ ٩َ* }ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِدْسِّظَ بِ٭َّوُ ١َب٫َ فِذًِّّٞب ٭َّجًِّْب :-سبحانو كتعالى -كقاؿ، [ْٓ]مريـ:٭َّجًِّْب{

َٝب٥َذِ ا٩ْشَؤَحُ  ...}:-تعالى -قاؿ ،يؽدّْ بالصادؽ كالصّْ  كما كصؼ يكسؼ , [ٕٓ-ٔٓ]مريـ:٦ًَِّّْب{
}ٌُّعُُ٘ ؤَُّّيَب ا٥قِّذُِّّٜ  كقاؿ  ,[ُٓ]يكسؼ:ا٥َْْضِّضِ ا٫َٓ ؽَقْؾَـَ ا٥ْؾَُّٜ ؤَ٭َبْ سَاًَدرُّوُ ٬َّ ٭َّْٚغِوِ ًَبِ٭َّوُ ٥َ٪٬َِ ا٥قَّبدِٝنِي{

َ : الكريـ ناعف رسكل -تعالى -كقاؿ, [ْٔ]يكسؼ:{...ب ؤَْٙزِنَ }ث٤َْ عَبء ثِب٥ْؾَِّٜ ًَفَذَّٛ
كاف أكبرى عبلمةو عمى   فإرسالو ،أم: صدَّؽ مىف كاف قبمو مف المرسميف ،[ّٕ]الصافات:ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{

٨ُ٢َ٥ْ ِِٙ سَع٣ٌُِ ا٦٥َّوِ ؤُعٌَْحٌ }٥ََٞذْ ١َب٫َ :-تعالى -، قاؿحسنة فمنا فييـ أسكةه كقدكة، خبركا بوفيما أى  و ليـصدق
كالصدؽ مف صفات المؤمنيف أيضان،  ,[ُِ]األحزاب: ؽَغَنَخٌ ٥ِّ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ ًَا٧ٌَْْْ٥َ آخِشَ ًَر١ََشَ ا٦٥َّوَ ١َضِريًا{

٨ ٬َّ٩ َٝنََ ٭َؾْجَوُ ٩ًَِنْي٨ُ ٬َّ٩ َّنزََِشُ ٩ًََب ثَذ٥ٌَُّا ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُا٩ِْنِنيَ سِعَب٣ٌ فَذٌَُٝا ٩َب َّبىَذًُ ا ا٦٥َّوَ ٦ََّْْوِ َٙ٪ِنْيُ} :-تعالى -قاؿ
  ٌَُٕٚسًا سَّؽِْ٪ًب٥َِْغْضَُِ ا٦٥َّوُ ا٥قَّبدِٝنِيَ ثِقِذِْٝي٨ِْ ًََُّْزِّةَ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ ب٫ِ ؽَبء ؤًَْ َّزٌُةَ ٦ََّْْي٨ِْ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ١َب٫َ * رَجْذًِّٚ

كال نقضكه كال  -تعالى - عيد اهلل  ركاى العيد كالميثاؽ كما غيَّ كا عمرُّ أم استمى  ,[ِْ-ِّ]األحزاب:
 المنافقيف كفعبلن، كيعذب قكالن  كالكفاء الصدؽ مف عنيـ صدر بما الصادقيف اهلل ، فيىجزمى (ِ) كهلي بدَّ 
٦َّوِ ًَسَع٥ٌُِوِ ص٨َُّ ٨َ٥ْ }بِ٭َّ٪َب ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ثِب٥: -تعالى -كقاؿ ،(ُ)كاألقكاؿ األعماؿ مف عنيـ صدر بما

 .[ُٓ]الحجرات:َّشْرَبثٌُا ًَعَبىَذًُا ثِإ٩ٌََْا٥ِي٨ِْ ًَؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥َّوِ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ى٨ُُ ا٥قَّبد٫ٌُِٝ{

 الصدق جامع أنواع البر:

التكبة بالعبد مع ربو  صدؽي ، فيك كبيرة كذات مغزل عميؽ في حياتنا معافو لو الصدؽ 
كتعامميـ، فيككف اإلنساف  الناس في حبصدؽه ك  ،رادة كالعزيمةفي اإل صدؽه ، ك خشيةكال كالندـ

 هر كالكي  داخمو بركاف مف الحقدبك ليـ كالمنافؽ يبتسـ مشاعره تجاىيـ، كال يككف في صادؽ 
                                                           

كالطنطاكم، الكسيط،  ،(ٔٔ/ِٔكالمراغي، تفسير المراغي، ) (،ْٕٔ/ٖ) ،( يينظر: القاسمي، محاسف التأكيؿُ)
 (.ِٗ/ْكالجزائرم، أيسر التفاسير، )، (ِّٖ/ُّ)

 .(ِّٗ/ٔيينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )( ِ)
 .(ٗٗ/ٕأبي السعكد إرشاد العقؿ السميـ، ) :يينظر( ُ)
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كقد كاف ، كالمحبة االحتراـصاحبو  ذم يكسبالكأجمؿ ما يتحمَّى بو اإلنساف؛ الصدؽ  ،غضكالبي 
ميؽ سبب ؛يى مف قىبؿ اإلسبلـ الصادؽ األميفمّْ كسي  ،صديقان   ـرسكلنا الكري  ان رئيسي ان لذا كاف ىذا الخي

في نجاح دعكتو كنشر الديف، فما أجمؿ أف يتحىرَّل اإلنساف الصدؽ في أقكالو كأفعالو حتى ييكتىب 
ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى الًبرّْ ): رسكؿ اهلل   قاؿ  صديقان، -تعالى-عند اهلل  فَّ الًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى ًإفَّ الصّْ ، كىاً 

كرى  فَّ الفيجي كًر، كىاً  فَّ الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجي تَّى يىكيكفى ًصدّْيقنا. كىاً  ؿى لىيىٍصديؽي حى فَّ الرَّجي نًَّة، كىاً  يىٍيًدم  الجى
تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى المًَّو كىذَّابنا ؿى لىيىٍكًذبي حى فَّ الرَّجي رحمو  -يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، ك (ُ) (ًإلىى النَّاًر، كىاً 

 .(ِ) كالكذب أساس السيئات كنظاميا " الصدؽ أساس الحسنات كجماعيا،:-تعالى اهلل
 حالت الصدق والحاجة إلييا:بعضًا من 

 .استكاء المساف عمى األقكاؿب الصدق في األقوال:  •
                         .  استكاء األفعاؿ عمى األمر كالمتابعةب الصدق في األعمال:  •
استكاء أعماؿ القمب كالجكارح عمى اإلخبلص، كبحسىب كماؿ ىذه ب الصدق في األحوال:  •

ديؽ  ؛تككف ًصدّْيقيَّتيو ابي العبد كقياـ األمكر  يى سيمٌ ف ،أعمى درجاتيا كلذلؾ كاف ألبي بكر الصّْ
ت مكانتو عند مى ارتفعت نفسو كعى  ؽ المسمـ في ىذه األحكاؿدى صى  إذاف ،(ّ) الصديؽ عمى اإلطبلؽب

مع شعكبيـ أحكج ما يككنكف في ىذا الزمف ألف يككنكا صادقيف في أقكاليـ كالحكاـ ، اهلل 
، بان مف أطراؼ شتى؛ مف أعداء اإلسبلـك حر  كفاليـك يكاجييـ نألأعماليـ، كذلؾ كتأكيد ذلؾ ب

يف في صادق كاجة إلى أف يككنبأمس الحا يـفالخطاب، في المنيج، كفي أسمكب  ـممف يخالفكنيك 
يفيمكا أقكالو ك ، لئلسبلـ كلمببلد اإلساءةؿ عمى مف يريدكف بي السُّ  كاتكّْ فى ، حتى يي األفعاؿ كاألقكاؿ

 .(ُ) كأفعالو لمناس عمى غير ما ىي عميو
     التحذير من القول دون الفعل:

 0-تعالى -قاؿكييكًؼ بكعده  في القرآف الكريـ لمف يخالؼ قكلو فعمو كلـ يمتـزجاء التحذير      

                                                           

}َياَأي َيا ال ِذيَن آَمُنوْا ات ُقوْا الّمَو َوُكوُنوْا َمَع :قكؿ اهلل تعالى البخارم: صحيح البخارم، األدب/( ُ)
اِدِقين سف الصدؽ بح الكذب كحي قي  /البر كالصمة كاآلداب ،، كمسمـَْٗٔ (،ِٓ/ٖ، )[ُُٗ{]التكبة:الص 
 .َِٕٔ ،(َُِِ/ْ، )كفضمو

 (.ْٕ/َِمجمكع الفتاكل، ) (ِ)
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف( يينظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف ّ)  (.َِٕ/ِ، )نستعيف كا 
دركس صكتية لمشيخ سمماف العكدة ، أثر  .nethttp://www.islamweb ( ينظر: مكقع الشبكة اإلسبلميةُ)

 (.ٓ/َِٔالصدؽ في القبكؿ، )

http://www.islamweb.net/
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 .[ّ-ِ]الصؼ:١َجُشَ ٩َْٞزًب ِّنذَ ا٦٥َّوِ ؤ٫َ ر٥ٌٌَُُٞا ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ{*  }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩ََنٌُا ٨ِ٥َ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ

  سبب نزول ىذه اآلية:

و أمكالنا كأنفسنا، لبذلنا في -الىتع -ف: لك نعمـ أحب األعماؿ إلى اهلليقكلك  كاف كانيالمسممأفَّ      
}ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ُّؾِتُّ ا٥َّز٬َِّ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ عَج٦ِِْوِ فًَّٚب ١َإَ٭َّي٨ُ :-سبحانو -عمى أحب األعماؿ إليو فقاؿ فدلَّيـ اهلل 

د بذلؾ[ْ]الصؼ:ثُنَْب٫ٌ ٩َّشْفٌُؿ{ لَّكا مدبريف فأنزؿ اهلل ، فاٍبتيميكا يكـ أيحي ، كيقكؿ (ُ) ةاآلي -تعالى -فىكى
تقكلكا مف الخير ما  ـى االستفياـ لمتقريع كالتكبيخ أم: لً في تفسير ىذه اآلية:  -رحمو اهلل -الشككاني

 َٙ ا٦٥َّوِ ؤ٫َ ر٥ٌٌَُُٞا ٩َب ِّنذَ } ١َجُشَ ٩َْٞزًب:-تعالى -عمى ذلؾ فقاؿ -تعالى-ال تفعمكنو، ثـ ذميـ سبحانو ك

 : قاؿ النخعي، بو يى لـز نفسو عمبلن فيو طاعة أف يفً أف يذه اآلية تكجب عمى كؿ م، فر٫ٌُ٦ََْْٚ{

}ؤَرَإ٩ُْش٫ًَُ ا٥نَّبطَ ثِب٥ْجِشِّ ًَرَنغ٫ٌََْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ًَؤَ٭ز٨ُْ  :-تعالى -قكلو ،ات منعتني أف أقص عمى الناسثبلث آي

ؤ٫َْ ؤُخَب٨ُ٢َِٚ٥ْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ْيَب٨ُ١ْ َّنْوُ ب٫ِْ ؤُسِّذُ ٩ًََب ؤُسِّذُ  ...}:كقكلو  ،[ْْ]سكرة البقرة:رَز٫ٌُ٦َْ ا٢ْ٥ِزَبةَ ؤَََٙٚ ر٫ٌُ٦َِْْٞ{

١َجُشَ ٩َْٞزًب ِّنذَ *  }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩ََنٌُا ٨ِ٥َ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ: كقكلو ,[ٖٖ]ىكد:{ ...بَِّٙ اِٗفَْٚػَ ٩َب اعْزَيَْْذُ

 )رىأىٍيتي  :قاؿ عف رسكؿ اهلل  أنس بف مالؾ    ركل  ،(ٕ) [ّ-ِ]الصؼ:ا٦٥َّوِ ؤ٫َ ر٥ٌٌَُُٞا ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ{
اال السَّمىاءً  ًإلىى ًبي أيٍسًرمى  لىٍيمىةى  ءً  مىفٍ : فىقيٍمتي  ًباٍلمىقىاًريًض، ًشفىاىيييـي  تيٍقرىضي  ًرجى  قىاؿى  ًجٍبًريؿي  يىا ىىؤيالى

طىبىاءي  كفى  كىانيكا الًَّذيفى  أيمًَّتؾى  خي يىٍنسىٍكفى  رّْ ًباٍلبً  النَّاسى  يىٍأميري ( أىفىبلى  اٍلًكتىابى  يىٍتميكفى  كىىيـٍ  أىٍنفيسىييـٍ  كى  .(ّ) يىٍعًقميكفى

  :جزاء أىل الصدق

ديقيف بعد مرتبة النبييف، ك  ،الصادقيف بأعظـ الجزاء-تعالى -كعىد اهلل        جعؿ مرتبة الصّْ
برفقًتيـ في  ًة رسكلو أىؿى طاعًتو كطاع -تعالى-نعىـ عمييـ الذيف كعىد اهللي كجعىميـ مف المي 

ًَا٥ؾُّيَذَاء  }٬َ٩ًَ ُّيِِِ ا٦٥ّوَ ًَا٥شَّع٣ٌَُ َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ٩ََِ ا٥َّز٬َِّ ؤَ٭٨ََْْ ا٦٥ّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٬ِّ٩َ ا٥نَّجِِّْنيَ ًَا٥قِّذِِّّٞنيَ :فقاؿ ،الجنة

دّْيقكف ىـ الذيف  :-مو اهللرح -يقكؿ الشيخ السعدم ,[ٗٔ]النساء:ًَا٥قَّب٥ِؾِنيَ ًَؽَغ٬َُ ؤ٥ًَُـئ٠َِ سًَِْٙٞب{ " كالصّْ
بو قكالن كعمبلن كحاالن  قامكاك ، ، فعًممكا الحؽَّ كصدَّقكه بيقينيـاءت بو الرسؿميؿ تصديقييـ بما جكى 

                                                           

 (.ِْٔ( الكاحدم، أسباب النزكؿ، )صُ)
 (.َٖ/ُٖ) دير،فتح الق( ِ)
، ّٓ(ِْٗ/ُف حباف، صحيح، اإلسراء/ ذكر كصؼ الخطباء الذيف يتكممكف عمى القكؿ دكف العمؿ،)با( ّ)

 . ُِٖ(، ٖٖ/ُ. حسف. األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو، )ُُُِِ(ِْْ/ُٗكمسند أحمد: )
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ب إَ٭ْيَبسُ }َٝب٣َ ا٦٥ّوُ ىَزَا ٧ٌَُّْ َّنَُِٚ ا٥قَّبدِِٝنيَ فِذُْٝي٨ُْ ٥َي٨ُْ عَنَّبدٌ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِيَ: كقاؿ ،(ُ)" كدعكةن إلى اهلل

أم: أفَّ صدقيـ في الدنيا  ،[ُُٗ]المائدة:خَب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب ؤَثَذًا سَّمَِِ ا٦٥ّوُ َّنْي٨ُْ ًَسَمٌُاْ َّنْوُ ر٠ِ٥ََ ا٥ٌَْْٚصُ ا٨ََِْْْ٥{

 ،[ِ]يكنس:{...ًَثَؾِّشِ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤ٫ََّ ٥َي٨ُْ َٝذ٧ََ فِذٍْٛ ِّنذَ سَثِّي٨ِْ ... }:، كقاؿ(ِ) ينفعيـ يكـ القيامة

}٥َِْغْضَُِ ا٦٥َّوُ ا٥قَّبدِٝنِيَ :كقكلو ,(ّ) ان حسنان بما قدَّمكا مف صالح األعماؿػػـ ثكابػػػليأف ى ػػبمعن

 . أم بسبب صدقيـ كأحكاليـ كمعاممتيـ مع اهلل ,[ِْاألحزاب:{...ثِقِذِْٝي٨ِْ

ؽ اإلسبلمي مي ـ كالخي يى ؿ كالقً ثي مف أىـ أسبابو عدـ تطبيؽ المي  إذف فالخمؿ في سمككنا كأخبلقنا     
إف القدكة الصالحة عنصر ، كاقعنا في فعؿالبد ذلؾ جسَّ ، كنكتفي بالقكؿ دكف أف ني أيًمرنا بو الذم
كيضعؼ التي تركز عمى الجانب القكلي فقط  فالقدكات ضبط السمكؾ،ذك أىمية بالغة في  يرئيس

، دعكيةعمى المسيرة ال ان تأثيرىا سمبيككف يك بعض، فتنة لم قد تككف ،عندىا الجانب العممي كالدعكم
 ًإفَّ  :"-رحمو اهلل -مالؾ بف دينار كرد عفكما  ،كمثؿ ىذه الشخصيات ال تؤثر مكاعظيا في القمكب

ـى  لَّتٍ  ًبًعٍمًموً  يىٍعمىؿٍ  لىـٍ  ًإذىا اٍلعىاًل ٍكًعظىتيوي  زى فىا" اٍلقىٍطري عىفً  يىزىؿُّ  كىمىا اٍلقيميكبً  عىفً  مى عبداهلل  كعف ،(ْ) الصَّ
ٍمديكفى  " ًقيؿى بف المبارؾ قاؿ: ارً  ًلحى ا(ٓ) اٍلقىصَّ ـً  بىاؿي  : مى ًمنىا؟ ًمفٍ  أىٍنفىعي  السَّمىؼً  كىبلى  أًلىنَّييـٍ : "قىاؿى  كىبلى

، ًلًعزّْ  تىكىمَّميكا ـً ٍسبلى اةً  اإٍلً نىجى ا النُّفيكًس، كى نىٍحفي  الرٍَّحمىًف، كىًرضى قىبيكؿً  الدٍُّنيىا، طىمىبً كى  النٍَّفًس، ًلًعزَّةً  نىتىكىمَّـي  كى  كى
ٍمًؽ" فالذم يحرؾ األمة ىـ الدعاة ببل متاعب،  عمبلن كدعكة اإلسبلـ لـ تعرؼ في تاريخيا ، (ُ) اٍلخى

مع قمة عبادتيـ  ،في عمميـ كفكرىـمنيـ ف ك البارز  القادة كالحكاـ الذيف يفعمكف ما يقكلكف، كأماك 
مف المعاني  قتمكف فيمف حكليـ كثيران يى  فم، ىـ كأخبلقيـكبذليـ كتضحياتيـ كضعؼ سمككيـ 

السامية الجميمة مف صفاء القمكب كقكتيا كصدؽ المحبة كاألخكة كحسف العبادة كاإلقباؿ عمييا، 
كاف ، قدكة لمبشرية في تاريخيا الطكيؿكأحسف  عظـأ   رسكلنا الكريـلقد كاف ، ك كاالستقامة

 -تعالى -أنشأ اهلل  طريقوبف ،قبؿ أف يككف بكبلموبسمككو الشخصي  كداعيان كقائدان  كىاديان  مربيان 
                                                           

 (.ُٖٓ(تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )صُ)
(، كالماكردم، النكت ْٖٓ( كالقشيرم، لطائؼ اإلشارات، )صْٖٔ/ُِ( يينظر: الرازم، مفاتيح الغيب، )ِ)

 (.َٔٔكابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير، )ص ،(َٗ/ِكالعيكف، )
 (.ُِْ/ِ) ،( الماكردم، النكت كالعيكفّ)
 (.ِٖٗ/ّ، كالبييقي، شعب اإليماف، )ّٗٓأحمد بف حنبؿ، الزىد، ( ْ)
ر النيسابكرٌل، أبك صالح: صكفي، مف شيكخ نيسابكر، كاف شيخ أىؿ حمدكف بف أحمد بف عمارة القصا( ٓ)

يذىب مذىب الثكرم، تكفي سنة  ( ِْٕ/ِ)ج، . الزركمي، األعبلـ ُِٕالمبلمة بنيسابكر ككاف عالمان فقييا ن
 ( .ُِّ/َُكاألصبياني، حمية األكلياء كطبقة األصفياء، )

 (.ِٗٗ/ّالبييقي، شعب اإليماف، )( ُ)
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}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ :ىذه األمة التي يقكؿ فييا سبحانو

 .[َُُ]آؿ عمراف:{...ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ 

 :الثالث خالصة المطمب  

       يريد أف يحققو في اآلخريف، فيتعيد نفسو يحقؽ في نفسو ما  أفعميو كالراعي المربي  فَّ أ
 .كاإلخبلص في النية يتحرل الصدؽ في المكاقؼك ، بالمصداقية بالرعاية كيمتاز

        َّكأخبلقيـ مف أخبلؽ سمككيـ  كالمربيف كالحكاـ كالمسئكليفقادة الدعكة أنَّو لك استمد
إذا " :-رحمو اهلل -يقكؿ الشاطبي ،(ُ) ظمماتالم بيـ في دى يتى يي  نجكمان   كالصحابة النبكة، يصبحكا
ىدل القرآف كشرعو، كسيرة المسمميف ىك  كذلؾ، (ِ) "ؽدّْ صى لو كمي  فالفعؿ شاىده  كقع القكؿ بيانان 

 كانكا في أقكاليـ كأفعاليـ حربان عمى الباطؿ كالبغي كالكذب، فكانت ،األكليف نطقت بو مآثرىـ
ليـ في  فى مكَّ  أفٍ  بصدقيـ ، فجزاىـ اهللمصمحة رىـ مثبلن مف الحؽ الذم ال يشكبو رياء كالسيى 

 .تو ابتغاء مرضاسبحانو ككفؽ مراده؛  يا بعدؿ اهللكنى كسي األمـ يسي زماـ يـ كى مَّ األرض كمى 

 

 :اه والرئاسةاستواء المدح والذم عند صاحب الج: المطمب الرابع

بياف رأم الناس فيو كحكميـ اىتمامان ب تجعمو أكثرى  ،عات مختمفةتناز اإلنساف  فقد تصيب
مدح أكثر الناس يحبكف ك فالنفس البشرية طيًبعت عمى أخبلؽو منيا المحمكد كمنيا المذمكـ،  عميو،

نكار مساكئيـ كالتغاضي عنياأنفسيـ  تزكية ك  ،(ّ) أماـ بعضيـ، كذكر محاسنيـ كالمبالغة فييا، كا 
مراءاة الناس ابتغاء ر مف العمؿ كحذَّ ، الشارع الحكيـعنو نيى ، خطيره  أمره و اإلنساف كمدحو لنفس

ََٙٚ رُض١ٌَُّا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َِ  ...}:-تعالى -قاؿ اهلل ألف ذلؾ مف مداخؿ الشيطاف، ؛كسماع مدحيـ
نا رسكؿي ) قاؿ: عف المقداد بف عمركك  ،(ُ) كالتزكية: ىي المدح كالثناء  ،[ِّ]النجـ:ارَََّٞ{ أمىرى
ٌداًحيفى التُّرا المًَّو  }ؤ٨َ٥َْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّز٬َِّ ُّض٫ٌُّ١ََ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ ث٤َِ ا٦٥ّوُ ُّض١َِِّ ٬َ٩ :قاؿ، ك (ِ) (بأف نىحثيكى في كيجكًه المى

                                                           

 (.ُُلشحكد، القدكة الحسنة كأثرىا في بناء الجيؿ، )صا :يينظر( ُ)
 (.ّٕ/ُكداللتيا عمى األحكاـ الشرعية، ) ( كالعتيبي، أفعاؿ الرسكؿ ٖٓ/ْالشاطبي، المكافقات، )( ِ)
 (.ََُٖ/ُٓالشحكد، دائرة معارؼ األسرة المسممة، )( ّ)
 (.َُابف تيمية، أسباب رفع العقكبة عف العبد، )ص( ُ)
سنف الترمذم، الزىد/ ما جاء في كراىة المدحة      :الترمذم (،ُِّٔ، )حيح مسمـ، الزىد كالرقائؽص ،( مسمـِ)

 .ِّْٕ ،(ٕٗٔ/ْ)،األدب/ المدحك  سنف ابف ماجو، المدح ،كابف ماجو، (ِّّٗ ،ُٕٕ/ْ)كالمداحيف،
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ذلؾ نفكس كليس سبحانو، ىك الذم يزكي الى اهلل إلفأٍمري التزكية  ،[ْٗ]النساء:َّؾَبء ًََٙ ٦ََُّْ٪٫ٌَُ َٙزِْٚ{
، (ُ) لتزكيةيذه اىك العالـ بمف ىك أىؿ لسبحانو ألنو  ،بيا دُّ عتى يي  يىي الت توتزكيك  ،ألحد غيره

ل فاسدة تحمؿ عمييا محبة النفس، كطمب العمك، كالترفع، ألنفسيـ مجرد دعاكى  ة العبادتزكيك 
ككثرة مدح النفس ، تقكلالعمؿ كزيادة الطاعة كال بحيٍسفكصفيا ب ، فيـ ييزىككف أنفسيـكالتفاخر
عمي القمب عف تي  ككميا أمراضه  ،(ِ)كحب اإلمارة كالرئاسة كالكبر كالغركر ،مراض قمبيةأ تسبب
كذلؾ، في قكؿ  ظيرت مف فرعكف في قكلو عف مكسىالنفس،  ر فيظيى تى ىذه العيكب، ك رؤية 
*  ظَ ٥ِِ ٠ْ٦ُ٩ُ ٩ِقْشَ ًَىَزِهِ إَ٭ْيَبسُ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِِ ؤَََٙٚ رُجْقِش٫ًُ}ًَ٭َبدٍَ ِٙش٫ٌَُّْْ ِِٙ ٩ٌَِْٝوِ َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ؤ٥ََْْ:-تعالى -اهلل 

ى كما ظيرت مف إبميس حيف أبى  ,[ِٓ-ُٓ]الزخرؼؤ٧َْ ؤَ٭َب خَْْشٌ ٬ِّ٩ْ ىَزَا ا٥َّزُِ ىٌَُ ٩َيِنيٌ ًََٙ ٢ََّبدُ ُّجِني{
 .[ُِ]األعراؼ:{...ؤَ٭َبْ خَْْشٌ ٩ِّنْوُ َٝب٣َ ...}:, قاه  ٗقاه فً آدً  كاستكبر ككاف مف الكافريف،

 :صاحب الجاه والسمطان نفسوجواز مدح 

أك  ،بينو كبيف نفسوذلؾ المدح سكاء كاف  ،عدـ الجكاز نفسو صاحب الجاهمدح األصؿ في       
 ،اعمـ أف ذكر محاسف نفسو ضرباف: مذمكـ كمحبكب" :-رحمو اهلل -بينو كبيف الناس، قاؿ النككم

 "كالتميز عمى األقراف، كالمحبكب: أف يككف فيو مصمحة دينية لمتفاخر كالترفعف يذكره فالمذمكـ أ
أنا النبي ال كذب أنا ابف عبد  : (حديث النبيلفي شرحو  -رحمو اهلل -كقاؿ ابف حجر، (ُ)

  .(ّ) "الشجاعة كعدـ المباالة بالعدك لبياففيو شيرة الرئيس نفسو في الحرب  "،(ِ)(المطمب

 كؿى سي رى أىفَّ  تىٍعمىميكفى  أىلىٍستيـٍ ) "قاؿ محاججان عف نفسو:، فنفسو في كقت الحاجة قد مدح افكعثم    
فىرى  قاؿ: مىفٍ   هللً اٍ  كمىةى  حى نَّةي  فىمىوي  ري فىٍرتييىا اٍلجى يَّزى  مىفٍ  قىاؿى  أىنَّوي  تىٍعمىميكفى  أىلىٍستيـٍ  فىحى ٍيشى  جى  فىمىوي  اٍلعيٍسرىةً  جى

نَّةي  يٍَّزتي  اٍلجى فيو جكاز تحدث الرجؿ بما فيو  ىذا الحديث :"-رحمو اهلل -رقاؿ ابف حج .(ْ) ...( ييـٍ فىجى
نما يكره ذلؾ عند المفاخرة كالمكاثرة  عند االحتياج إلى ذلؾ لدفع مضرة أك تحصيؿ منفعة، كا 

                                                           

( كالقاسمي، ٖٕ/ِ)، ؿ(، كالبيضاكم، أنكار التنزئّْ/ُ)، النسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :يينظر( ُ)
 (.ُٗٔ/ّمحاسف التأكيؿ )

 (.َُٕٗ/ُٓالشحكد، مرجع سبؽ ذكره، ) :يينظر( ِ)
 .(ِٖٕالنككم، األذكار، )ص( ُ)
 .َِِْ ،(ٕٔ/ْ)خذىا كأنا ابف فبلف،/صحيح البخارم، الجياد كالسير ،البخارم( ِ)
 .(ِّ/ٖ)فتح البارم شرح صحيح البخارم، ،ابف حجر( ّ)
 .ِٖٕٕ ،(ُٓ/ْ)ع سبؽ ذكره، بدء الكحي،البخارم، مرج( ْ)
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 }َٝب٣َ اع٦َْْْنِِ :-تعالى -ككذا قكؿ اهللكيمدح نفسو بخصاؿ يعمـ كجكدىا في نفسو، ، (ُ) "كالعجب
" دلت اآلية عمى أنو يجكز :-رحمو اهلل -قاؿ القرطبي, [ٓٓ]يكسؼ:٦َََّ خَضَآئ٬ِِ إَسْكِ بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ ٨ِْ٦َّ{

  .(ِ) "لئلنساف أف يصؼ نفسو بما فيو مف عمـ كفضؿ

 فردان كاف أك مسؤكالن إلى الحديث عف نفسو مدحان أك ذمان، كيتبايف حجـ ىذا  العبدفقد يضطر      
تعريؼ اإلنساف بنفسو عند اإلقباؿ عمى عمؿ أك خر كتختمؼ الدكافع لو، منيا مف شخص آل

عندما ال يككف ىناؾ مف يصمح ، أك ميمة تحتاج الثقة فيو، كتتطمب كثكؽ العامميف معو فيو
 قد يمجأ، ف، كما طمب يكسؼ (ّ) فيوكىك يعمـ مف نفسو إقامة الديف  منصب لميمة دعكية أك

لتبياف قدر نفسو بالحؽ بمقدار الخير الذم عنده، ككفؽ مكازيف شرعية  قائدلمسئكؿ أك الحاكـ كالا
كمعادلة، ىي أف يصبح  ابطك إذا أراد اإلنساف أف يعمـ إخبلصو مف عدمو، فيناؾ ضف ،صحيحة

حزف بذـ ي، كال   عند اهلل وفإنو ال يزيد في منزلت ،فرح بمدح أحديالمدح كالذـ عنده سكاء، فبل 
ًكمى أٌف رجيبلن مىدىحى رجيبلن ة، بو ذرَّ  وقص عنفإنو ال ين ،أحد ! ): ، فقاؿى ًعندى النَّبيّْ  ري يحىؾى كى

: إف كافى ال ،قىطىعتى عينيؽى صاًحًبؾى لىك سىًمعىيا ما أفمىحى   ايًحبُّ : فىٍميىقيؿٍ  أخاهي  ماًدحان  أحديكيـ بيدَّ  ثيـٌ قاؿى
دان، المَّوً  عمىى ايزىٌكي كال فيبلنان  سيبيوي ا أحى  .(ُ)) أٌنوي كذلؾى   لمَّوي إف كافى يىرلحى
ثكابان،  يـمن رجكي ، كأالَّ فيوعمى استكاء مدح الناس كذميـ نفسو المؤمف تربية عمى ينبغي ف     
ا لكجيو الكريـ، ، -تعالى -يككف عممو كمو هللكأف  نجازه فيو بمدح كأال كخالصن يربط إتقانو لعممو كا 

}بِ٭َّ٪َب ٭ُيِْْ٪٨ُ٢ُْ ٥ٌَِعْوِ ا٦٥َّوِ َٙ ٭ُشِّذُ ٩ِن٨ُ٢ْ :-تعالى -سؿ عف عممو، قاؿفيتكاالناس كشكرىـ لو أك بذميـ لو 

بَِّٙ اثْزَِٖبء ًَعْوِ سَثِّوِ * }٩ًََب َٕؽَذٍ ِّنذَهُ ٬ِ٩ ٭ِّْْ٪َخٍ رُغْضٍَ :كقىاؿى , [ٗ]اإلنساف:عَضَاء ًََٙ ؽ٢ٌُُسًا{

 .[َِ-ُٗ]الميؿ:ا٦َََّْٕ{

ف حب الرئاسة ألفييا كسأليا كتاقت نفسو إلييا، ذلؾ  بى غً كلى مسؤكلية رى تال يالمسمـ القائد ك      
؛ ذـ كال مادح، بمدح يتأثر ال ، كالمخمصالنفساألخبلؽ كميمكات كاإلمارة مف مفسدات   ألنو ذاـ 

 .[ِ]الزمر:َٙبّْجُذِ ا٦٥َّوَ ٩ُخ٦ِْقًب ٥َّوُ ا٥ذ٬ِّّ{ ...}:العالميف، قاؿ  رب اهلل إرضاء ىمَّو جعؿ

                                                           

 .(َْٖ/ٓابف حجر، مرجع سبؽ ذكره، )( ُ)
 (.ُِٕ/ٗالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، )( ِ)
 (.َُٕٕ/ُٓالشحكد، دائرة معارؼ األسرة، )( ّ)
 َََّ(، ِِٔٗ/ْالزىد كالرقائؽ/ النيي عف المدح، ) مسمـ: صحيح مسمـ،( ُ)
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 :األول لخالصة من المبحثا

  كقائد كمسئكؿ متابعة رعيتو، كاالىتماـ بأمكرىـ كتفقدىـ كالسعي عمى  يجب عمى كؿ راعن
قامة ركح األخكة كالتعاكف كالتناصح ليـ ألنو بذلؾ يككف تماسؾ األمة  ؛قضاء حكائجيـ، كا 

 كتربطيا.

  قاؿ ,الغفمة عف اآلخرةك  ب الدنياحي  في اآلخرة سببوأسباب الخسارة كاليبلؾ كثر أأف 
٣ٍَٚ َّغْزَؾِج٫ٌَُّ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب ٦َََّ آخِشَحِ ًََّقُذ٫ًَُّ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ ًََّجٌُْٖ٭َيَب ٌَِّعًب ؤ٥ًَُْـئ٠َِ ِِٙ مَ }ا٥َّز٬َِّ:

 .[ّ]إبراىيـ:ثَِْْذ{

  در، كيكسب الفرد اح الصالزىد في الدنيا ألم فرد أك مسئكؿ، يمنح النفس راحة الباؿ كانشر
 كمفيـك الزىد يككف باتخاذ الدنيا مزرعة لآلخرة. ,كمحبة الناس -تعالى -محبة اهلل

 ٍف تيخاًلؼ أفعاليـ -تعالى -قكاؿ، كاهللالصدؽ في األفعاؿ مطمكب كما في األ أقكاليـ  حٌذر مى
١َجُشَ ٩َْٞزًب ِّنذَ ا٦٥َّوِ ؤ٫َ ر٥ٌٌَُُٞا ٩َب َٙ *  ٫ٌُ٦َْ}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩ََنٌُا ٨ِ٥َ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٩َب َٙ ر 0َْٚفي قكلوكذلؾ 

 .[ّ-ِ]الصؼ:ر٫ٌُ٦ََْْٚ{

  لكبر إلى  اإلطراء كالمدح، ألف ذلؾ يؤدم بويجب عمى المسمـ تربية نفسو عمى عدـ
عميو اإلخبلص في القكؿ كالعمؿ، كأف يككف ىدفو األسمى تحصيؿ األجر كالثكاب ك كالمفاخرة، 

 كابتغاء كجيو الكريـ فقط . هلل لتحصيؿ رضا ا
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 المبحث الثاني
 مظاىر الجاه والرئاسة المذمومة

 بالتردد مشغكفان  الخمؽ، مراعاة عمى اليـ مقصكر صار الجاه، حب قمبو عمى غمب مف إفَّ      
 اؽ،النف بذر كذلؾ عندىـ، منزلتو يعظـ ما إلى ممتفتان  كأفعالو أقكالو في يزاؿ كال ليـ، كالمرآة إلييـ،
 خاؿ ىك ما بإظيار ينافقيـ أف اضطر الناس قمكب في المنزلة طمب مف كؿ ألف الفساد، كأصؿ
، فيذه بعض المظاىر كالسمككيات التي تظير عمى بالعبادات  المراءاة إلى ذلؾ كيجر عنو،

 الجاه كالرئاسة الذم يككف ىدفو طمب المنزلة كتكلي المنصب ليشتير كيظير. صاحب

 

 أنواع الكذب المطمب األول:
 :بغير الحق الكذب في القول عمى ا -ٔ 
، صحيحة، تعتمد عمى طيارة القمب، كنظافة المساف اىتـ اإلسبلـ بتربية المسمميف تربيةن        

مـ منيا إنساف، سٍ ما يى  ؿَّ قى سيئة، ظاىرة اجتماعية ىك ك  مذمكمة،صفة  ألنو ؛كحٌذرىـ مف الكذب
 .صغير أك كبير

عمى نطاؽ  توانتشرت ظاىر ك  كعَـّ كغمب،الكذب  رى ثي ككى  ،دؽ في ىذه األزمنةالصّْ  قىؿَّ  فقد    
سبحانو، الناس، إال مف رحـ اهلل عادة البعض مف العبلقات كالمعامبلت، كأصبح في  كاسع

كقادةن ييقتدىل  لغيرىـسكة ن ليككنكا أي منو كعصميـ ، -عمييـ الصبلة كالسبلـ -أنبيائو الكراـ كنىزَّهى عنو
                     .ـبي

فَّ       ،كيككف الكذب عمى اهلل تعالى ،-سبحانو -كأقبحو؛ الكذب عمى اهلل الكذب أنكاع أشدَّ كا 
}ًََٙ ر٥ٌٌَُُٞاْ ٥ِ٪َب رَقُِ٘ ؤ٥َْغِنَز٨ُ٢ُُ ا٢ْ٥َزِةَ ىَـزَا ؽ٣ٌََٚ ًَىَـزَا كتحريـً حبلؿ، قاؿ اهلل تعالى: بتحميًؿ حراـو 

}٬َ٩ًَْ :كقاؿ تعالى ،[ُُٔ]النحؿ:٦َََّ ا٦٥ّوِ ا٢ْ٥َزِةَ ب٫َِّ ا٥َّز٬َِّ َّْٚزَش٫ًَُ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ا٢ْ٥َزِةَ َٙ ٦ُِّْٚؾ٫ٌُ{ ؽَشَا٧ٌ ٥ِّزَْٚزَشًُاْ

 ممف أظمـ أحد ال أم ،[ُِ]األنعاـ:ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َِّ اْٙزَشٍَ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ١َزِثًب ؤًَْ ١َزَّةَ ثِأَّبرِوِ بِ٭َّوُ َٙ ٦ُِّْٚؼُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌُ{
ـى  مىف كزىٍعـً  كذبان  اهلل عمى افترل  زيلفىى إليو الناس ييقىرّْب لو كليان  كيتخذ شريكان، أك كلدان  لو أفَّ  زىًع
 -كحدانيتو عمى الدالة المنزلة، بآياتو كٌذب أك ،منو ليس دينو ما في زاد أك عنده، ليـ كيشفع

، كاالفتراء مف العبد عمى اهلل تعالى (ُ)-عمييـ الصبلة كالسبلـ -رسمو بيا أيَّد التي -سبحانو كتعالى
                                                           

 (.ٓٗ/ٕ( ك المراغي، تفسير المراغي، )ِٕٖ/ٕلمنار، )محمد رشيد، ارضا، ( يينظر: ُ)
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ر كبلـ اهلل بغير ما أراد اهلل فسّْ أف يي يككف بالكذب عميو، يقكؿ: قاؿ اهلل كذا ككذا، أك 
 (ُ)، 

ًٌٍ }٧ًٌَََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ رَشٍَ ا٥َّز٬َِّ ١َزَثٌُاْ ٦َََّ ا٦٥َّوِ ًُعٌُىُي٨ُ ٩ُّغٌَْدَّحٌ ؤ٥ََْْظَ ِِٙ عَيَن٨ََّ ٩َضْ:قاؿ اهلل 

 .[َٔ]الزمر:٦ِّ٥ْ٪ُز٢ََجِّش٬ِّ{

  :رسول العمى  الكذب-ٕ  

  كلكف تكذيب النبي غيرىـ، عمى كالكذب  الرسكؿ تعالى كعمى اهلل عمى الكذب ليس       
}َٙ٪٬َْ  :تعالى ، قاؿ(ِ) الكذب سائر كأبشع مف أغمظ كتكذيب اهلل تعالى في أف جميعو كفر، كأنو

 ككصؼ اهلل ،[ِّ]الزمر:٦َََّ ا٦٥َّوِ ١ًََزَّةَ ثِب٥قِّذِْٛ بِرْ عَبءهُ ؤ٥ََْْظَ ِِٙ عَيَن٨ََّ ٩َضًٌٍْ ٢ْ٦ِّ٥َبِٙش٬ِّ{ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َّ ١َزَةَ 

}ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ١ََٚشًُا ب٫ِْ ىَزَا بَِّٙ ب٠ٌِْٙ  :-تعالى -األنبياء الكذب بالظمـ كالزكر، قاؿ عمى يفترم مف تعالى

 بالكذب، فيـ افتركا عمى كبلـ اهلل  ,[ْ]الفرقاف:٦َْْوِ ٧ٌٌَْٝ آخَش٫ًَُ ََٙٞذْ عَبئًُا ٦ٍُْ٪ًب ًَصًُسًا{اْٙزَشَاهُ ًَؤََّب٭َوُ َّ
 جمعو عمى كاستعاف نو افتراهإ، كقالكا -كتعالى سبحانو -كىك المرسؿ مف ربو ككذلؾ عمى النبي 

 ،(ّ) يزعمكف فيما أنفسيـ ذبك كيعرفكف باطؿ، أنو يعممكف ىـ باطبلن  قكالن  افتركا أم آخريف، بقكـو 
ٍقعىدىهي ًمٍف النَّارً )مى  كفي الحديث الشريؼ عف النبي  مىيَّ فىٍميىتىبىكٍَّأ مى  .(ْ) (ٍف كىذىبى عى

   كذب الرؤساء عمى شعوبيم:-ٖ

البعض مف المسئكليف كالحكاـ كالسياسييف كأصحاب المناصب  أكثر الكذب يكجد عند
 لمطمع في الزائفة، بالقناعات كاالحتماء التمٌكف السياسي، كثرة :كذبيـ كالرئاسة، كمف مظاىر

كخدعيـ،  قكمو، عمى فرعكف الخداعة، فقد كىذىبى  بالشعارات كالعناكيف كالتغني كالغنائـ، المكاسب
كقاؿ ،  [ّٖ]القصص:{...}ًََٝب٣َ ِٙش٫ٌَُّْْ َّبؤَُّّيَب ا٥ْ٪َُٖ ٩َب ٦َِّ٪ْذُ ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِوٍ َْْٕشُِ :-تعالى -قاؿ اهلل

 قاركفٗمزب  ،[ِٗ]غافر:َٝب٣َ ِٙش٫ٌَُّْْ ٩َب ؤُس٨ُ٢ِّْ بَِّٙ ٩َب ؤَسٍَ ٩ًََب ؤَىْذ٨ُ٢ِّْ بَِّٙ عَج٤َِْ ا٥شَّؽَبد{ ...}تعالى:

ىؤالء الحكاـ ، [ٖٕ]القصص:{...}َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ِّنذُِ :عندما افترل كتكبر، قاؿ اهلل 
عمى  فغريبة خادعة، يخدعكف أنفسيـ قبؿ أف يخدعكا شعكبيـ، كيكذبك  كأقكاليـ كالزعماء أفعاليـ

كذًبيـ  ييفمكف الناس بتز كىً يي ك  ،أنفسيـ قبؿ أف يكذبكا عمى شعكبيـ، إعبلميـ ينافؽ ليـ فيصدقكه
                                                           

 (.ُِٕ/ِ) ،( يينظر: السقاؼ، مكسكعة األخبلؽ اإلسبلميةُ)
 (.ٖٖ( يينظر: الفرؽ كالمناىج، )صِ)
 (.َّٔ/ْ( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )ّ)
 .َُٕ (،ّّ/ُ )،صحيح البخارم، بدء الكحي/إثـ مف كذب عمى النبي  ،( البخارمْ)
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:  ، النبيعىٍف  يـ،نكيتبعك  قيـ الناسدّْ صى فيي ، يقكلكنو فيما أنيـ صادقكف آخش  سىيىكيكفي ًفي)قىاؿى

، ـٍ تىٍسمىعيكا أىٍنتيـٍ ا لى ـٍ مى دّْثيكنىكي ، فإياكـ كىالى  أيمًَّتي أينىاسه ييحى ـٍ ( آبىاؤيكي ـٍ يَّاىي  راىـن الذيفما أكثر ىؤالء ف ،(ُ) كىاً 
كيأتكف بما ال يثبت في كتاب كال كيحاكركف كيجادلكف، ، تكلكف المراتب كالمناصب الزائفةاليكـ ي

 مف أباطيؿ كأقاكيؿ تفكح بالكذب كاالفتراء. ،يعرفو السمؼ الصالحيكف سنة كلـ 

الذم شاع فيو  الزمافكىذا الكذب ىذا ، كحذَّر مف بأصحابو خيران   لقد أكصى النبي ك     
ٍف اٍبًف عيمىرى الكذب :  -رضي ا عنيما -، عى ، ًإنّْي )قىاؿى : يىا أىيُّيىا النَّاسي اًبيىًة فىقىاؿى طىبىنىا عيمىري ًبالجى خى

قىاـً رىسيكًؿ المًَّو قيٍمتي ًفيكي  ،  ـٍ كىمى ، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ اًبي، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ـٍ ًبأىٍصحى : أيكًصيكي ًفينىا فىقىاؿى
يىٍشيىدى الشَّاًىدي كىال ييٍستىٍشيىدي  ، كى ؿي كىال ييٍستىٍحمىؼي تَّى يىٍحًمؼى الرَّجي في  قد ظيرت، ف(ِ)(ثيَـّ يىٍفشيك الكىًذبي حى

ؿ يّْ سى يي لقنكات الفضائية ككسائؿ اإلعبلـ اكثير مف  الفتف، ككثر الكذب، حتى صارذا الزماف ى
 .(ّ) كصكؿ الكذب إلى الناس في بيكتيـ

 الكذة على الٌبس:-4

ٌ٘جذ اىنزب عْذ اىنثٍش ٍِ اىْاس , تقصٍذ أٗ تغٍش قصذ, ٗاىنثٍش ٌٍْٖ اذخزٓ عادج,          

 ٌْٗثإُ٘ تٔ,  

}بِرَا عَبءَٟ ا٥ْ٪ُنَب٫ٌَُِٞٙ َٝب٥ٌُا ٭َؾْيَذُ بِ٭٠ََّ ٥َشَع٣ٌُُ ا٦٥َّوِ ًَا٦٥َّوُ ٨َ٦َُّْْ قاؿ تعالى: المنافقيف، خصاؿ مف كالكذب     

نىاًفقنا أىٍربىعه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىافى مي ) : النبي كيقكؿ, [ُ]المنافقكف:بِ٭٠ََّ ٥َشَع٥ٌُُوُ ًَا٦٥َّوُ َّؾْيَذُ ب٫َِّ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ ٢َ٥َبرِث٫ٌُ{
، كىا ً  دَّثى كىذىبى تَّى يىدىعىيىا: ًإذىا حى ٍصمىةي ًنفىاؽو حى ٍصمىةه ًمٍنييفَّ كىانىٍت ًفيًو خى مىٍف كىانىٍت ًفيًو خى ا، كى اًلصن ذىا خى

ذىا عىاىىدى غىدىرى  ، كىاً  رى ـى فىجى اصى ذىا خى ، كىاً  ٕٗ٘ ٍِ صفاخ اىنافشٌِ أٌضا , ٌق٘ه  ،(ْ) (كىعىدى أىٍخمىؼى

:َّ٬ ؽَِْءٍ بِ٭َّي٨ُْ ز٬َِّ ١ََٚشًُا ٦ِ٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ارَّجٌُِْا عَج٦َِْنَب ٥ًَْنَؾْ٪٤ِْ خَيَبَّب٨ُ١ْ ٩ًََب ى٨ُ ثِؾَب٦ِ٩ِنيَ ٬ِ٩ْ خَيَبَّبى٨ُ ٩ِّ}ًََٝب٣َ ا٥

   .[ُِ]العنكبكت:٢َ٥َبرِث٫ٌُ{

ـ      سبحانو الكذب كييحذّْر منو، كمف كؿ قكؿ فيو الكذب كاالفتراء عمى اهلل  كاإلسبلـ ييحرّْ
، [;5]ٕبٙش0ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ َّيْذُِ ٬َ٩ْ ىٌَُ ٩ُغْشٌِٗ ١َزَّاة{}قاؿ تعالى: كعمى البشر، كتعالى، كعمى الرسكؿ 

                                                           

 .ٔ ،(ُِ/ُ)صحيح مسمـ، المقدمة/ الضعفاء كالكذابيف كمف يرغب في حديثيـ، ،( مسمـُ)
، حسف صحيح، كقاؿ األلباني ُِٓٔ ،(ّٓ/ْ) ما جاء في لزـك الجماعة، ، الفتف/ سنف الترمذم ،( الترمذمِ)

 (.ُِْ/ُ، )صحيح: صحيح كضعيؼ الجامع
 (.ٔ/ّ)الرابع كالثبلثكف/ حفظ المساف عما ال يحتاج إليو، المنياج في شعب اإليماف البابالجرجاني،  :يينظر( ّ)
 (.َُٔ، )(ٖٕ/ُ)صحيح مسمـ، اإليماف/ خصاؿ المنافؽ، ،( مسمـْ)
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، كقاؿ السمعاني: (ُ) قاؿ الكاحدم:" يعني الشرؾ باهلل", [َّ]الحج:}ًَاعْزَنِجٌُا ٣ٌََْٝ ا٥ضًُّس{:كقاؿ 
}٩َب ٦ٌَُِّْٚ ٬ِ٩ ٣ٌٍَْٝ الزكر بأنو الكذب، كيقكؿ اهلل تعالى: ، فقد فسَّر بعض العمماء قكؿ(ِ)"أم الكذب"

مىٍيـو  ٍبفً  صٍفكىافى  عىفٍ , [ُٖ]ؽ:بَِّٙ ٥َذَّْوِ سَِْٝتٌ َّزِْذ{  اٍلميٍؤًمفي  )أىيىكيكفي :  اهللً  ًلرىسيكؿً  ًقيؿى  أىنَّوي  ،(ّ) سي
بىاننا؟ ،: قىاؿى  جى ـٍ ؟ اٍلميٍؤًمفي  أىيىكيكفي : ًقيؿى  نىعى ، فىًقيؿى : ؿى قىا بىًخيبلن ـٍ (: قىاؿى  كىذَّابنا؟ اٍلميٍؤًمفي  أىيىكيكفي : لىوي  نىعى  الى

 وىمأك  وفي نفستعالى اهلل  أف يتَّقياتياـ الناس بالباطؿ ب قكـي ، ككؿ مسئكؿ،كؿ شخص ، فعمى(ْ)
عف طريؽ الباطؿ كظمـ  وكتحقيؽ أىداف قراراتوفي  قكيان  وف اليكـ في مكقع يجعماف كا  ، ك كرعيتو
شباع أطماعو، فميعمـ أف ىذا ليـ ك اأمك  وكسمب ،اآلخريف لو، لف يدكـ سعادتيـ، إرضاءن لنزكاتو كا 

، قاؿ حجاب تعالىدعكة المظمكـ فإنيا ال يكجد بينيا كبيف اهلل  ؽً تَّ كٍلي كصؿ إليوما  هكلك داـ لغير 
:َ٩ُيْيِْنِيَ ٩ُْٞنِِِْ سُءًُعِي٨ِْ َٙ * خِّشُى٨ُْ ٧ٌَِْْ٥ٍ رَؾْخَـُ ِْٙوِ إَثْقَبس}ًََٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٦٥ّوَ َٕبًِٙٚ َّ٪َّب َّْْ٪٤َُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌَُ بِ٭َّ٪َب ُّا

ّتٍ ٭ُّغِتْ ًَؤَ٭زِسِ ا٥نَّبطَ ٧ٌََّْ َّإْرِْي٨ُِ ا٥َْْزَاةُ ٣ٌََُُْٞٙ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُاْ سَثَّنَب ؤَخِّشْ٭َب ب٥ََِ ؤَع٤ٍَ َٝشِ* َّشْرَذُّ ب٥َِْْي٨ِْ ىَشُْٙي٨ُْ ًَؤَْٙئِذَرُي٨ُْ ىٌََاء
ًَع٢ََنز٨ُْ ِِٙ ٩َغَـب٬ِ١ِ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُاْ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ ًَرَج٬َََّْ ٨ُ٢َ٥ْ * دٌََّْر٠ََ ًَ٭َزَّجِِِ ا٥شُّع٤َُ ؤ٨َ٥ًََْ ر٢ٌَُ٭ٌُاْ ؤَْٝغَ٪ْز٨ُ ٬ِّ٩ َٝج٤ُْ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ صًََا٣

فيذه اآليات تعزية لممظمكـ كتسمية لو، كتيديد ، [ْٓ-ِْ]إبراىيـ١ََْْ٘ ٦ََْْٙنَب ثِي٨ِْ ًَمَشَثْنَب ٨ُ٢َ٥ُ ا٩َْٕضَب٣{
كالتيديد كالكعيد مف اهلل تعالى بأنو معاقبيـ ال محالة، فبل تحسبنَّو  لمظالـ، تيبيف عاقبتو كمصيره،

معامميـ معاممة الغافؿ عنيـ، كلكف يعامميـ معاممة الرقيب الحفيظ عمييـ المحاسب ليـ عمى 
الدنيا؛  في العذاب كقكع فيك سبب في ،الكذب كخيمة عظيمة اقبةفإفَّ ع ، (ٓ)الصغير كالكبير

, [ُٔ]طو:}َٝب٣َ ٥َي٨ُ ٩ٌُّعََ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ َٙ رَْٚزَشًُا ٦َََّ ا٦٥َّوِ ١َزِثًب َُْٙغْؾِز٨ُ٢َْ ثَِْزَاةٍ ًََٝذْ خَبةَ ٬َ٩ِ اْٙزَشٍَ{:-تعالى -قاؿ

}٬َ٩ًَْ ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َِّ :-تعالى -قاؿ تعالى كغضبو في اآلخرة؛ اهلل لعنة ٕٗ٘ سثة أٌضا فً اسرحقاق
َ سَثِّي٨ِْ ؤََٙ ٥َْْنَخُ ا٦٥ّوِ ٦َََّ اْٙزَشٍَ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ١َزِثًب ؤ٥ًَُْـئ٠َِ ُّْْشَم٫ٌَُ ٦َََّ سَثِّي٨ِْ ٣ًٌََُُّٞ إَؽْيَبدُ ىَـاُٙء ا٥َّز٬َِّ ١َزَثٌُاْ ٦ََّ

، عىٍف كأطماعيا طاـ الدنياًمٍف أجًؿ حي   كاذبان مف حمؼى باهللةن؛ مكما أشدَّ جريم ,[ُٖ]ىكد:ا٥ََّب٥ِ٪ِني{
                                                           

 (.ّّٕالكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )صابف عطية، ( ُ)
 (.ّْٔ/ّ( تفسير القرآف، )ِ)
رث القرشي الزىرم المدني مكلى حميد بف عبد ( ىك اإلماـ الثقة الحافظ الفقيو أبك عبد اهلل ، كقيؿ: أبك الحاّ)

الرحمف بف عكؼ، حٌدث عف ابف عمر كأنس كغيرىـ، كعنو يزيد بف أبي حبيب كمكسى بف عقبة كابف جريج 
 .(ُِٓ/ُ، )سير أعبلـ النببلءالذىبي، كآخركف، مات سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة. 

األلباني، الترغيب  حسف مرسؿ.(، ِْْٕ(،)ْٔٓ/ٔ)يو،شعب اإليماف/حفظ المساف عما ال يحتاج إل ،( البييقيْ)
 .ُْٕٗ(، ِٓٓ/ِ)كالترىيب، 

(، كالخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، َِِ/ِ) ،يينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ( ٓ)
(ّ/ّْ.) 
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ٍبًد المًَّو  : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً ، بف مسعكدعى ًف اٍقتىطىعى مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميفو كىاًذبىةو، لىًقيى (:   قىاؿى مى
مىٍيًو غىٍضبىافي   .(ُ) (المَّوى كىىيكى عى

 كشعاراتيـ، كأفعاليـ أقكاليـ في الصدؽ تحركفيكمسئكليف كرؤساء،  لسياسييف أحكجنا فما    
عبلميـ، حتى االنتخابية، كحمبلتيـ  في الصدؽ يغرسكف كشعكبيـ، أنفسيـ مع صادقيف يككنكا كا 
}ًَا٥َّزُِ عَبء ثِب٥قِّذِْٛ ًَفَذََّٛ ثِوِ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ى٨ُُ :-كتعالى سبحانو -اهلل قاؿ و منيجان تطبيقيان، نكيمتزمك  النفكس

 .[ّْ-ّّ]الزمر٥َي٨ُ ٩َّب َّؾَبء٫ًَ ِّنذَ سَثِّي٨ِْ ر٠ِ٥ََ عَضَاء ا٥ْ٪ُؾْغِنِني{*  ٫ٌا٥ْ٪ُزَُّٞ

 :األول  خالصة المطمب   

  َّكاآلخرة الدنيا في الفبلح كأساس كثقة، كنجاة نكر الصدؽ أف. 

  َّذـ، كؿ مف الخالص الصالح العمؿ ىككالبر  ييدم إلى كؿ خير كبر،الصدؽ  أف 
 الصدّْيقيف زمرة في فيدخؿ لو ذاتية صفة فيصبح ؛صدؽ في كؿ أمريعتاد صاحبو ال

كيجتنب كؿ شر كفجكر ككؿ عمؿ يؤدم لو، فيبعد عف الفساد كيتجنب  ثكابيـ، كيستحؽ
ٍدؽى  )ًإفَّ :  قاؿ المعاصي، فقد ، ًإلىى يىٍيًدم الصّْ فَّ  الًبرّْ نًَّة، ًإلىى يىٍيًدم الًبرَّ  كىاً  فَّ  الجى  كىاً 

ؿى  تَّى ٍصديؽي لىيى  الرَّجي فَّ . ًصدّْيقنا يىكيكفى  حى كًر، ًإلىى يىٍيًدم الكىًذبى  كىاً  فَّ  الفيجي كرى  كىاً   ًإلىى يىٍيًدم الفيجي
فَّ  النَّاًر، ؿى  كىاً  تَّى لىيىٍكًذبي  الرَّجي  .(ِ) كىذَّابنا( المَّوً  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حى

 
 :حب المحمدة والثناء من اآلخرين: المطمب الثاني

ى النفس كتزكيتيا أمر خطير، كىك مف مداخؿ الشيطاف، لذا نيى الشارع الحكيـ الثناء عم       
ََٙٚ رُض١ٌَُّا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َِ  ...}:عنو، كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ بنفكسنا، فقد قاؿ 

أم: ال تىمدحكىا كال " {...ََٙٚ رُض١ٌَُّا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ  ...}: -رحمو اهلل -قاؿ القرطبي،  [ِّ]النجـ:ارَََّٞ{
مدح نفسو حب أف يى كبعض الناس يي ، (ّ) ثنيكا عمييا، فإنو أبعد مف الرياء كأقرب إلى الخشكع"تي 
عجابه  ،حب مف الناس أف يككنكا معو كذلؾكيي  ،ثني عميياكيي  ناتج عف ك  بيا كىذا خداع لمنفس كا 

                                                           

 .ْْٕٓ (،ُِّ/ٗ){،0}ًُعٌُهٌ ٩ٌََّْئِزٍ ٭َّبمِشَحقكلو تعالى /صحيح البخارم، التكحيد ،البخارم( ُ)

، َْٗٔ(،ِٓ/ٖ),0}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ١ًٌَُ٭ٌُاْ ٩ََِ ا٥قَّبدِِٝني{البخارم، صحيح البخارم، اآلداب/ قكلو تعالى( ِ)
 (.َُِِ/ْ)سف الصدؽ كفضمو،بح الكذب كحي كمسمـ: صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/قي 

 (.َُُ/ُٕاـ القرآف، )( القرطبي، الجامع ألحكّ)
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، كعصى أمر -يو السبلـعم-ظير مف إبميس، حيف أبى السجكد آلدـأكؿ ما كىك مرض الغركر، 
}َٝب٣َ ٩َب ٩َن٠َََْ ؤََّٙ رَغْغُذَ بِرْ ؤ٩ََشْر٠َُ َٝب٣َ ؤَ٭َبْ خَْْشٌ ٩ِّنْوُ خ٦ََْٞزَنِِ ٬ِ٩ ٭َّبسٍ :-تعالى -ربو كاستكبر نتيجة لذلؾ، قاؿ

  [.ُِ]األعراؼ:ًَخ٦ََْٞزَوُ ٬ِ٩ ىِني{

 خطورة حب المحمدة والثناء من اآلخرين:

 كالكجاىة عند الجاه عمى كالحرص كالثناء، المحمدة حب مف إالَّ  ينشأ ال الناس، خكؼ إف       
مف صفات أىؿ  ؛السعي كراء المدح بما ليس في الشخص مف مزايا كقد جعؿ اهلل  الناس،
٫َ ؤ٫َ ُّؾْ٪َذًُاْ ثِ٪َب ٨َ٥ْ:-تعالى –، قاؿ النار ٦ٌََُّْْٚاْ ََٙٚ رَؾْغَجَنَّي٨ُْ ثِ٪ََٚبصَحٍ ٬ِّ٩َ  }َٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٥َّز٬َِّ َّْٚشَؽ٫ٌَُ ثِ٪َب ؤَرٌَاْ ًَُّّؾِجٌُّ

الذيف ييحبكف جذب األضكاء حكؿ أنفسيـ، ىؤالء ىـ  ,[ُٖٖ]آؿ عمراف:ا٥َْْزَاةِ ٥ًََي٨ُْ َّزَاةٌ ؤ٨ِْ٥َ{
الرغبة في الحصكؿ كيككف اليدؼ ، كينسبكنيا ألنفسيـ بيا غيرىـبيا أك يقـك يقكمكف  بأعماؿ

 . (ُ) تككف مذمكمة بذلؾفيي  ،قة جيكد اآلخريفعمى المدح كالثناء بسر 

ف اآلية، ىذه :"-رحمو اهلل -قاؿ النسفي       لممؤمنيف ترىيب الكفار؛ ففييا عمى محمكلة كانت كا 
 الفضائؿ، مف عنو عرا بما المدح كمحبة بيا كالفرح القبائح عمى اإلصرار مف أىميا عميو ذـ عمَّا

ف(ِ) يعطكا" لـ بما المتكثركف المراؤكف ذلؾ في كيدخؿ  المغركريف، شأف مف بالعمؿ الفرح ، كا 
 .(ّ) كالفخر الخيبلء يتبعو الذم كالغركر البطر، فرح -ىنا -بو كالمراد

يمدحيـ بما ليس فييـ بمف  كففرحكي، بؿ يـبعيكب يـمف يكاجي كفكرىي رؤساءال كنجد بعض      
أف  حؽئيس بما ليس فيو، كليس مف المدح قائد أك ر يي أف فميس مف الحؽ ، يـأعمال يـكيزيف ل

أك أمر منفعة زائمة نيؿ ف لو الظمـ كالتعدم عمى اآلخريف لزيَّ كيي مدح ظالـ متغطرس في كجيو، يي 
ف يبالغكف في مدح غيرىـ مف الناس خاصة أصحاب المناصب كأصحاب يالمادح ، كبعضدنيكم

دكا الظالـ ظممان كالفاجر فجكران الثركات كيقطعكف بمدحيـ ككأنيـ قد عممكا غيب مىف مدحكا، فزا
يذمكف أىؿ الحؽ كيمدحكف أىؿ مف رل منيـ نحينما صكركا لو األشياء عمى غير حقيقتيا، ك 

 .في الدنيا كاآلخرة سرافعاقبتو البكار كالخأمر خطير الباطؿ، كىذا 
                                                           

في  جامعة األزىر كمية أصكؿ الديف القاىرة رد شبيات حكؿ عصمة النبي  هرسالة دكتكرا ،ي( ينظر: الشربينُ)
 (.ّٗ، )ضكء السنة النبكية

 (.ْٖٕ/ِ) :التأكيؿمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ  (ِ)
 (.ِّٗ/ْ)يينظر: محمد رشيد رضا، المنار،  (ّ)
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كىل ثىاًبتي  ،لما فيو مف التفاخر كالكبر كيكرث اليبلؾ كقبيحه مدحه مذمكـه ح العبد لنفسو مدٍ ك       رى
اؾً  ٍبفي  حَّ (ُ) الضَّ

  ّْعىًف النًَّبي : ـٍ يىًزٍدهي اهللي ًإالَّ ًقمَّةن ...) قىاؿى ٍف ادَّعىى دىٍعكىل كىاًذبىةن ًليىتىكىثَّرى ًبيىا لى  مى
فكيؼ بمف يمدح نفسو بما ليس  ،عاقبو اهلل تعالى بنقيض قصدهفيذا المادح نفسو كذبان ي ،(ِ) ...(

}٬َ٩ًَْ ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َِّ اْٙزَشٍَ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ١َزِثًب ؤًَْ َٝب٣َ ؤًُْؽَِِ ب٥ََِِّ ٨َ٥ًَْ ٌُّػَ قاؿ اهلل تعالى:، نفسو بالكذبفييا أك يمدح 
٨ْ ٬َّْ آَّبرِوِ }ا٧ٌَْْْ٥َ رُغْض٫ًََْ َّزَاةَ ا٥ْي٫ٌُِ ثِ٪َب ١ُنز٨ُْ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٦َََّ ا٦٥ّوِ َْْٕشَ ا٥ْؾَِّٜ ١ًَُنزُ:-تعالى -إلى قكلوب٥َِْْوِ ؽَِْءٌ{

عمييا عف رؤية عيكبيا كأمراضيا لنفس كالنظر إلييا بعيف الكماؿ يى اح مدٍ ك  ،[ّٗ]األنعاـ:رَغْز٢َْجِش٫ًُ {
ألف الناظر إلى نفسو بعيف الكماؿ ييشعره أنو يستحؽ ًمف الناس التقدير ؛ معالجتيا يحب التي

ككنيـ لـ يقدركه القدر الذم يريده  ،زدراؤىـكالتعظيـ كالثناء دكمان، فيترتب عمى ذلؾ احتقاره ليـ كا
ذا كجدىـ ييثنكف عمى غيره كيتمنى زكاؿ النعمة عنو؛ ليتفرد ىك بيا كيشعر  ضاؽ بذلؾ، منيـ، كا 

 .(ّ) بالكماؿ كما يظف

عبرة بتزكية اإلنساف نفسو، ، لحسف أفعالو كأقكالو، كليست الاه اهلل تعالىمىف زكَّ ىك  كَّىز المي ك      
نما بتز   عنو نيى ما كترؾ الطاعات، مف  اهلل أمر ما بفعؿ تزكك فالنفس ،لوتعالى كية اهلل كا 

ْي٨ِْ }٥ََٞذْ ٬َ٩َّ ا٦٥ّوُ ٦َََّ ا٥ْ٪ُا٩ِنِنيَ بِرْ ثََْشَ ِْٙي٨ِْ سَعًٌُٙ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ َّز٦ٌُْ ٦ََّْْي٨ِْ آَّبرِوِ ًَُّض١َِّقاؿ تعالى:المحرمات،  مف
 في -اهلل رحمو -كثير ابف ، قاؿ[ُْٔ]آؿ عمراف:ةَ ًَا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ًَب٫ِ ١َب٭ٌُاْ ٬ِ٩ َٝج٤ُْ ٥َِِٚ م٣ٍَٚ ٩ُّجِني{٦ًََُِّّْ٪ُي٨ُُ ا٢ْ٥ِزَب

 مف نفكسيـ، كتطير لتزككا عف المنكر كينياىـ بالمعركؼ "يأمرىـ أم} ًَُّض١َِّْي٨ِْ{:تعالى قكلو
 إلى إنساف ينظر فكيؼ، (ْ) شركيـ كجاىميتيـ" حاؿ في بو متمبسيف الذم كانكا كالخبث الدنس
اهلل  منزلةن عند كأعبلىـ الخمؽ أكمؿ  اهلل رسكؿ أف يعمـ كىك كاألحسف األكمؿ أنو عمى نفسو

سرافي كجيمي، خطيئتي لي اغفر الميـ: )دعائو في يقكؿ تعالى؛  بو أعمـ أنت كما أمرم، في كا 
 كما قدمت ما لي اغفر ـالمي عندم، ذلؾ ككؿ كعمدم كخطئي كىزلي جدم لي اغفر الميـ مني،
 النقص كيستشعر كالعمف، السر في التقصير يستشعر ، فيك(ُ) (أعمنت كما أسررت كما أخرت
ر، قدـ فيما كالخطيئة كالذنب  كذيًكرت محاسنو عميو كىأيثًنيى  ميًدحى  إذا الذم ىك الحقيقي فالمؤمف كأخَّ

                                                           

اًؾ بف حارثة بف الحارث، الخزرجي األنصارم مف أصحاب الشجرة ، سكف البصرة ( ىك بف ثىاًبتي ٍبفي اُ) حَّ لضَّ
كىك بف ثماف سنيف. ابف حباف، الثقات،  كحديثو عند أىميا مات سنة خمس كأربعيف قبض النبي 

(ّ/ّْ.) 
اًف/ غمظ تىحريـ قىٍتؿ اإًلنساف نفسو، (ِ)  َُُ، (َُْ/ُ)مسمـ: صحيح مسمـ، اإًليمى
 .http://majles.alukah.net، ِ: مكقع أرشيؼ منتدل األلككة ( يينظرّ)
 (.ُٖٓ/ِ( تفسير القرآف العظيـ، )ْ)
 .، مكقع الشبكة اإلسبلميةٗٔالدرس، القمب السميـمحاضرات مقركءة، ، البرىامي :( يينظرُ)
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 ، ليا كاستحقاران  لنفسو مقتان  بذلؾ زدادي في فيو، لىيستٍ  بصفة عميو ييثنىى أف تعالى اهلل مف اٍستحيا
 أكاله ما عمى كيحمده فيشكره عميو، المحاسف إظيار في كًمنتو إليو، تعالى اهلل رؤيةي  عنده ٍقكىلتى ك 

 . (ُ) النعـ مف

 :الثاني خالصة المطمب

 دىا عمى المحمدة كالثناء، كال نفسو يزكي ال أف المرء عمىى  اآلخريف مف يحب كال ييعىكّْ
 .يمدحكه أف

  صاحب الصفات الحسنة كاألخبلؽ العالية ليس بحاجة إلى مدح نفسو، فأفعالو       
كتصرفاتو كسمككو كحسف تعاممو مع الناس كبدرجة قربو كتقربو مف اهلل تعالى ىي التي 

 . تزكيو كترفعو عند اهلل 

 
خالصوعدم : المطمب الثالث  :اتقان العمل وا 

تقانو، العمؿ إخبلص عمى يات القرآنية كثير مف اآلت ثَّ دحت         ...}:تعالى اهلل منيا قكؿكا 
  }ا٥َّزُِ خ٦َََٜ:كقكلو ,[َُُ]الكيؼ:َٙ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ٥َِٞبء سَثِّوِ ٦ََْْْْٙ٪٤َْ َّ٪ًَٚ فَب٥ِؾًب ًََٙ ُّؾْشِْٟ ثِِْجَبدَحِ سَثِّوِ ؤَؽَذًا{

كقد عبر بالقكؿ بكممة أحسف كلـ يقؿ  ،[ِ]الممؾ:ؤَؽْغ٬َُ َّ٪ًَٚ ًَىٌَُ ا٥َْْضِّضُ ا٥ٌَُْٖٚس{ ا٥ْ٪ٌَْدَ ًَا٥ْؾََْبحَ ٥َِْج٨ُ١ٌَُ٦ْْ ؤ٨ُ٢َُّّْ
خبلص في العمؿ،  أكثر، ألف المراد أصكبو كأصمحو كأخمصو، فكممة أحسف تدؿ عمى إتقاف كا 

 قمبال اهلل تعالى بتطيير مع فيككف ،(ِ) جكانبيا كؿ مف كيشمميا بحياتنا، يتعمؽ أمره  كاإلخبلص
 إنما): النبي  قاؿ معيـ، التعامؿ في التمكف كعدـ نفاقيـ، بترؾ الناس مع كيككف الرياء، مف

عبادة  كأم ،-كتعالى سبحانو - هلل بنية خالصة إال مقبكالن  العمؿ يككف فبل ،(ّ) (بالنيات... األعماؿ
مؿ قيمة عظيمة، فإتقاف الع ،اهلل  يقبميا فبل لكجيو سبحانو، خالصة تكف لـ إذا هلل تعالى

أعمى المراتب إلى لذلؾ يجب الحرص عميو كالعمؿ بو لمكصكؿ  ؛كعبادة كبيرة، كىك سبب التقدـ
     .في الدنيا كاآلخرة

                                                           

   ، يقة االخبلص: حقيقة الزىاد كحقيقة األيماف كحقينظر: الترمذم، األصكؿ في معرفة أحاديث الرسكؿ ( ُ)
(ِ/َٓ.) 
 (.ِِٖ/ٓيينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )( ِ)
 (.ُ) الحديث رقـ(، ٔ/ُ)،صحيح البخارم، بدء الكحي/ كيؼ بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  ،البخارم( ّ)
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 اإلخالص:أىمية 

سكاءن كاف في العبادات ، كجعمو مف األساسياتفي العمؿ حٌث اإلسبلـ عمى اإلتقاف قد        
العبد األعماؿ الدنيكية التي يقـك بيا المعامبلت، أكفي أك في ، -تعالى -التي يقـك بيا المسمـ هلل

}٤ًَُِٝ اّْ٪٦ٌَُاْ َٙغََْشٍَ ا٦٥ّوُ َّ٪٨ُ٢َ٦َْ ًَسَع٥ٌُُوُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَعَزُشَد٫ًَُّ ب٥ََِ قاؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ:، مع غيره
كعمى العمؿ يككف ىناؾ  ،يذا أمر بالعمؿف، [َُٓ]التكبة:رَْْ٪٫ٌُ٦َ{ َّب٨ِ٥ِ ا٥َْْْٖتِ ًَا٥ؾَّيَبدَحِ َُْٙنَجِّئ٨ُ٢ُ ثِ٪َب ١ُنز٨ُْ

و ػػاء نفسػػف تمقػػو مػػعممف ػػأف يتقمـ ػػالمسى ػػعمكف، فػػكالمؤمن كرسكلو   رقيب ىك اهلل 
 تتبعو في كؿ زماف كمكاف، كفي كؿ حاؿ.ألف عميو أعظـ رقابة  ؛كيستشعر مسئكليتو

 كيككف مخمصان  كالمراءاة بالعمؿ، كالثناء المحمدة حب كصدره قمبو عفكأما حقيقتو فأف ينفي    
، كىك ركف مف أركاف العمؿ الصالح المقبكؿ (ُ) البر أعماؿ مف يعمميا أمكر في -تعالى -  هلل

 . كيككف ابتغاء كجيو سبحانو عند اهلل 

 اإلخالص: تسيء أعمال 

، كأصبح حب الظيكر كالتصدر، كالرياء لسمعةاك في ىذا الزماف السعي كراء الشيرة  رى ثي كى قد      
خاصة مف يككف منيـ في مكضع مسئكلية كصاحب منصب  ،مقصد كمفخرة كثير مف الناس

تىظيري فيو عبلمات اإليماف كالتقكل،  كسمطاف، فيعمؿ العمؿ ألجؿ المراءاة كالتفاخر بو، كبعضيـ
نما ى ؛كالحرص عمى المصالح العامة مو أف يصؿى إلى ثناء الناس لكنو ال يككف مخمصان، كا 

ف سمع ذمان حًزفى كاكتئ كمدحيـ، فإف سمع مدح الناس شعر بالراحة كالطمأنينة ب، كلربما الو، كا 
مف أعظـ ما يقدح األمر  كىذاترؾ أبكابان مف الخير ال يفتحيا، لمجرد أنيا ال تيفًضي لمدح الناس، 

فييذىب جيده ، كمراءاتيـجؿ الناس أل ألف عممو يككف كيحبطيا، خبلص، كيفسد أعمالواإلفي 
كقاؿ الفضيؿ بف  ,[ِّ]الفرقاف:}ًََٝذ٩ِْنَب ب٥ََِ ٩َب َّ٪٦ٌُِا ٬ِ٩ْ َّ٪٤ٍَ َٙغ٦ََْْنَبهُ ىَجَبء ٩َّنضٌُسًا{:-تعالى -كعممو، قاؿ

جل الناس شرك واإلخالص أن ٌعافٌك هللا أترك العمل ألجل الناس رٌاء والعمل من " :(ُ) عياض

                                                           

، قيقة االخبلصحقيقة الزىاد كحقيقة األيماف كح الترمذم، نكادر األصكؿ في معرفة أحاديث الرسكؿ ( ُ)
 (.َٓ/ِ)ج

بف عياض بف مسعكد بف بشر، اإلماـ، القدكة، الثبت، شيخ اإلسبلـ، أبك عمي التميمي، اليربكعي، الفضيؿ  (ُ)
الخراساني، كلد بسمرقند، كارتحؿ في طمب العمـ، ثـ سكف مكة، لقب عابد الحرميف، كاف مف أعبلـ أىؿ 

 (.ّٓٗ/ٕسير أعبلـ النببلء، )الذىبي، ىػ. يينظر: ُٕٖالسنة في القرف الثاني اليجرم، تكفي سنة 
 (.ّْ/ٔالطبقات الكبرل، ) 
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فبل و إال ألجؿ المراء كالصيت كالتصدر، كعممو ألجؿ الظيكر كالشيرة، مميككف عفبل ، (ُ) " منه
لمدح الناس،  يكالسمعة كالشيرة كالسع قمبو الرياء كيمؤل، تعالى كجوى اهلل  أعمالو كأقكالويقصد ب

 .اإلعجاب بالنفسكالبحث عف مكاطف 
 عالمات اإلخالص:

خبلؿ آثار أعمالو الخيّْرة عمى الناس، كدكف عمى اإلنساف مف تظير عبلمات اإلخبلص         
، فيدؿ عميو سعييو كعممو كًجده كاجًتياده في الخير، بما ال يعكد منيـ انتظارو لمشكر أك الثناء

كىك بالمصمحة عميو شخصيان، ال مصمحةن ماديةن كال معنكية، فاإلخبلص أمره قمبيه محض، 
الباطنة، فبل يككف العمؿ الظاىر مقبكالن إال بنيةو األصؿ الذم تنبني عميو جميع األعماؿ الظاىرة ك 

في أساسو ىذه مف  مف التخمصال بد الذات حتى يتحقؽ اإلخبلص في ، ك صادقةو تدعمو كتيكىكّْ
 .-تعالىسبحانو ك  -غير رضا اهلللنيتو  جعؿ، كتبواآلفات التي تخؿ 

مقاببلن كال ًعكىضان  غيرهمف  ينتظر ، كال-سبحانو كتعالى -ٌد لئلنساف أف يدرؾ أنو عبده هللبل بف      
نما  حقيقةي تحقيؽ العبكدية هلل، ىك العمؿ هلل ك  كحده، يتكـر كيتشرؼ لمجرد أنو عبده هلللطاعتو، كا 

 ،أف ييكًثر مف األعماؿ الخفية التي ال تظير ك ، خالصان دكف أف يرجك اإلنساف مقاببلن لعممو
يشكب  أك ثناءن  كه كال يعممكا بو، فمف يمقى منيـ مدحان أدعى إلخبلصو؛ ألف الناس ال ير لمناس، فذلؾ 

أف يرزقو اإلخبلص  أف يدعك اهلل تعالىك  يحدّْثي الناس بعممو ميما كاف عظيمان،ال إخبلصو بشائبة، ك 
لى كؿ صبلح،  ماىاإلخبلص كاإلتقاف في القكؿ كالعمؿ، ف يدعك اهلل تعالى فالسبيؿي إلى كؿ خير كا 
نّْبو الرياء كالسمعة، كأف يىنزع ميابة الناس قاف كاإلتأف يرزقو اإلخبلص  في كؿ أقكالو كأعمالو، كأف ييجى

د عمى الطاعةكعميو مف قمبو، فميابة الناس ىي التي تجعمو يبحثي عف مدحيـ،  الخالصة  أف يتعكَّ
ؿَّ ييًحبُّ ًإفَّ المَّوى عىزَّ : )اتو، قاؿ رسكؿ اهلل تصبح الطاعات جزءان مف حي ، بحيث لكجو اهلل تعالى كىجى

ـٍ عىمىبلن أىٍف  ديكي ًمؿى أىحى   .(ُ) (ييٍتًقنىوي    ًإذىا عى
  :الثالث خالصة المطمب

      َّلقبكؿ العمؿ كالطاعات. كجعمو مف األساسياتفي العمؿ اإلسبلـ حٌث عمى اإلتقاف  أف 
  َّرة األصؿ الذم تنبني عميو جميع األعماؿ الظاىكىك اإلخبلص أمره قمبيه محض، أف
 .كالباطنة

                                                           

المقدمة، فصؿ في اإلخبلص كحسف النيات في جميع األعماؿ الظاىرات كالخفيات،  ،النككم، األذكار( ُ)
 (.ٓ/ُ) باب اإلخبلص، ،(، كالصفكرم، نزىة المجالس كمنتخب النفائسٕ)ص

 (َِٖ/ٕ)حسف، األلباني، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير، ٖٕٗ ،ِٕٓ/ُ، المعجـ األكسط ،الطبراني( ُ)
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  َّعمى اإلنساف مف خبلؿ آثار أعمالو الخيّْرة عمى الناس، تظير عبلمات اإلخبلص أف
دكف أف يككف  ، فيدؿ عميو سعييو كعممو كًجده كاجًتياده في الخيرمنيـكالمدح  كدكف انتظارو الثناء

 ة.شخصيالالمصمحة  اليدؼ 
 

 :عمى الخمق وسوء معاممتيم التكبر: المطمب الرابع
، كىك مف أسباب الكفر كالضبلؿ ك         سبحانو  -أمر كذنب عيًصيى بو اهللأكؿ الكبر خمؽ مذمـك

سكرة ]}ًَبِرْ ٦ُْٝنَب ٦ِ٥ْ٪ََٚئ٢َِخِ اعْغُذًُاْ ٓد٧ََ َٙغَغَذًُاْ بَِّٙ بِث٦ِْْظَ ؤَثََ ًَاعْز٢َْجَشَ ١ًََب٫َ ٬ِ٩َ ا٢ْ٥َبِٙش٬ِّ{:، قاؿ -تعالىك 

 المبلئكة سجد قدفبعصياف إبميس كرفضو لمسجكد هلل تعالى حيف أمره،  فبدأ الرفض ,[ّْالبقرة:
 كزعمان  عنو، ترفعان  ،-سبحانو -الحؽ أمر يطع فمـ، استكبرك  كامتنع أبى بميسإ اال أجمعكف كميـ
}ًََٝبس٫ًَُ ًَِٙش٫ٌََّْْ :كقاؿ ، (ُ) ، فصار مف الكافريف بسبب عصيانو كتكبرهآدـ مف خيره  بأنو

: النبي  قاؿك  ,[ّٗ]العنكبكت:٥ََٞذْ عَبءى٨ُ ٩ٌُّعََ ثِب٥ْجَِّْنَبدِ َٙبعْز٢َْجَشًُا ِِٙ إَسْكِ ٩ًََب ١َب٭ٌُا عَبثِِٞني{ًَىَب٩َب٫َ ًَ
نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىرَّةو ًمٍف ًكٍبرو ) ؿي اٍلجى ؿى ييًحبُّ أىٍف يىكيكفى ثىكٍ  ،الى يىٍدخي : ًإفَّ الرَّجي ؿه بيوي قىاؿى رىجي

ؽّْ، كىغىٍمطي النَّاسً  ، اٍلًكٍبري بىطىري اٍلحى مىاؿى ًميؿه ييًحبُّ اٍلجى : ًإفَّ اهللى جى سىنىةن، قىاؿى نىٍعميوي حى سىننا كى  .(ِ) (حى
 حقيقة الكبر:

، ليـ هكاحتقار عمييـ  كاعتبلئوفكؽ الخمؽ،  اإلنساف نفسورؤية بحقيقة الكبر ىي في القمب       
 ؛ حرماف مف الجنة، كبيَّف النبي يذه عقكبة الكبر كالتفاخر عمى الناسف، الحؽقكؿ  وكعدـ قبكل

لـ  فإ  اهللأمر محبكب عند كىك  ،ىك مف الجماؿ كالمباس الييئةالتجٌمؿ في ك الزينة الظاىرة أفَّ 
 .الناسكاستعبلء عمى  ره بٍ يصاحبو كً 

ٍف يىرتًكب الباطؿ ؛ أًلىفَّ  ،(ُ)كنقؿ الحافظي عف الطيبي      قاـ يىقتًضي حمؿ الًكٍبر عمىى مى قاؿ: "المى
ٍف كاف ًلمبىطىر  ينىة إًلظيار ًنٍعمىة المَّو فيك جائز أىك ميستحب ، كاً  تحرير الجكاب ًإٍف كاف ًاستٍعماؿ الزّْ

ٌد عف سبيؿ المَّو فيك المذمكـ"الميؤىدّْم إلى تى  تحًقير الناس كالصَّ ٍسًفيو الحؽ كى
 (ُ). 

                                                           

 (.ٖٓ/ُالحنبمي، فتح الرحمف في تفسير القرآف، )ج( ُ)
 (.ُٗ)، (ّٗ/ُ)صحيح مسمـ، اإليماف/ تحريـ الكبر كبيانو، ،مسمـ( ِ)
، كاف شديد الرد ىك الحسيف بف عبداهلل بف محمد الطيبي، اشتير بشرؼ الديف الطيبي، صاحب شرح المشكاة( ُ)

عمى الفبلسفة كالمبتدعة يظير فضائحيـ، كصنؼ في المعاني كالبياف، ثـ شرع في جمع كتاب في التفسير 
كعقد مجمسان لقراءة كتاب البخارم فكاف يشتغؿ في التفسير مف بكرة إلى الظير كمف ثـ إلى العصر إلسماع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 مظاىر الكبر:

مظاىر الكبر االختياؿ في المشي كالتبختر كالتعالي، كيككف بمبس الفاخر مف الثياب  مف       
سباؿ اإلزار بنية االختياؿ كالتكبر: يقكؿ النبي ك  كالمباىاة بما يممكو،  رَّ ثى ): ا  ٍكبىوي ًمفى مىٍف جى

ـٍ يىٍنظيًر اهللي ًإلىٍيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ًء لى يىبلى , وٌكون بالمال والولد, كما ذكر القرآن الكرٌم قصة (ِ)(اٍلخي

}١ًََب٫َ ٥َوُ صَ٪َشٌ ََٙٞب٣َ ٥ِقَبؽِجِوِ ًَىٌَُ اله وولده على صاحبه, فقال تعالى:صاحب الجنتٌن الذي افتخر بم
عباده مف الكبر، فقاؿ سبحانو كتعالى قد حٌذر اهلل ك ،  ,[ّْ]الكيؼ:شُ ٩ِن٠َ ٩َبًٙ ًَؤََّضُّ ٭ََٚشًا{ُّؾَبًِسُهُ ؤَ٭َب ؤ١َْضَ

}ًََٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب  : كقاؿ، 548]ا٥ؾْشاء0}ًَاخِْٚلْ عَنَبؽ٠ََ ٥ِ٪٬َِ ارَّج٠َََْ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُا٩ِْنِني{0لنبيو 
يحذره مف الكبر،  ٗأٌضا  فً ٗصاٌا ىقَاُ التْٔ, [:6]اٗعشاء0رَج٦َُْٔ ا٥ْغِجَب٣َ ىٌُٙ{ بِ٭٠ََّ ٬َ٥ رَخْشَِٛ إَسْكَ ٬َ٥ًَ

ال  أم ,[;4]٥ٞ٪ب0٫}ًََٙ رُقَِّْشْ خَذََّٟ ٦ِ٥نَّبطِ ًََٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ٤ُ١َّ ٩ُخْزَب٣ٍ َٙخٌُس{:قاؿ 
 كاستكباران  ليـ، منؾ احتقاران  كمَّمكؾ، أك ض عنيـ بكجيؾ إذا كمَّمتيـتتكبر فتحتًقر عباد اهلل كتيعر 

إلييـ، كال تمش مختاالن متكبران جباران، معجبان بنفسؾ  كجيؾ كابسط جانبؾ ليـ، أىًلف عمييـ، كلكف
 في متباهو  متكبر كؿ يحب تعالى ال فاهلل  فخكر عمى غيرؾ، فإذا فعمت ذلؾ يبغضؾ اهلل تعالى،

كجيؾ عنيـ تكبران، كأقبؿ " يىٍعًني الى تيًمٍؿ  :-رحمو اهلل -ابف العربي كقاؿ، (ّ) كقكلو كىيئتو نفسو
ذا حٌدثؾ أحدىـ فاصغى إليو حتى ييٍكمؿ حديثو، كالكبرياء في  عمييـ متكاضعان مؤنسان مستأنسان، كا 

 .(ُ) صفات اهلل مدح كفي صفات المخمكقيف ذـ"

  ذم المتكبرين وبيان مصيرىم:

}عَإَفْشُِٗ ٬َّْ آَّبرَِِ ا٥َّز٬َِّ َّز٢ََجَّش٫ًَُ ِِٙ هلل تعالى الكبر، كذـ كؿ جبار متكبر، قاؿ تعالى:ذـ ا     

يركف أنيـ أفضؿ الخمؽ، كأف ليـ مف الحؽ ما الذيف أم:  ،[ُْٔ]األعراؼ:{ ...إَسْكِ ثَِْْٖشِ ا٥ْؾَِّٜ
نَّو ال يىستكبر عف الحٌؽ إال مىف ، ألعف رحمة اهلل تعالى كاإليماف بو بعدالمستكبر مف ، ليس لغيرىـ

                                                                                                                                                                       
 

ر كتكجو إلى مجمس الحديث فدخؿ مسجدان عند بيتو البخارم إلى أف كاف يـك كفاتو فقد فرغ مف كظيفة التفسي
: الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف  ّْٕفصمى النافمة قاعدان كجمس ينتظر اإلقامة لمفريضة فمات سنة 

 (.َِّ)ص ،بعد القرف السابع
 .(ُْٗ/َُابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، )( ُ)
 (.َِٖٓ(، )ُِٓٔ /ّ)حريـ جر الثكب خيبلء،صحيح مسمـ، المباس كالزينة/ ت ،مسمـ( ِ)
 .(ُِْ)ص ،التفسير الميسر ،نخبة مف أساتذة التفسيرك (،  ّّٖ/ٔ) ،يينظر، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ( ّ)
 (.ِِٗأحكاـ القرآف، )ص( ُ)
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ـر إالَّ ، كمعمكـ أفَّ اهلل ال ييكٍ كىك الذم يصرفو ال ييحبوتعالى  أفَّ اهلل  لىـ يؤًمف باآلخرة، كيىكفيو ًخٍزيان 
ؾِتُّ }َٙ عَش٧ََ ؤ٫ََّ ا٦٥ّوَ ٨َ٦َُّْْ ٩َب ُّغِش٫ًَُّ ٩ًََب ٦ُِّْْن٫ٌَُ بِ٭َّوُ َٙ ُّ:، قاؿ مىف أحبَّو كرىًضي عنو

, [ّٓ]غافر:١َز٠ِ٥ََ َّيْجَُِ ا٦٥َّوُ ٦َََّ ٤ُ١ِّ ٦َْٝتِ ٩ُز٢ََجِّشٍ عَجَّبس{}:-سبحانو –، كقاؿ[ِّ]النحؿ:ا٥ْ٪ُغْز٢َْجِش٬ِّ{

ـي الذُّؿُّ ًمٍف كيؿّْ مى ): كقاؿ اًؿ يىٍغشىاىي ًر الرّْجى كى ًة أىٍمثىاؿى الذَّرّْ ًفي صي كفى يىٍكـى الًقيىامى ، ييٍحشىري اٍلميتىكىبّْري كىافو
ارىًة أىٍىًؿ النَّ  ـٍ نىاري األىٍنيىاًر ييٍسقىٍكفى ًمٍف عيصى ـى ييسىمَّى بيكلىسى تىٍعميكىي يىنَّ اًر ًطينىةى فىييسىاقيكفى ًإلىى ًسٍجفو ًفي جى

بىاؿً  ثمان أف (ُ) (الخى قائدىـ في ذلؾ إبميس الذم تكٌبر عمى اهلل قدكتيـ ك ، كيكفي أىؿ الكبر ذٌمان كا 
كمف عًمؿ عمىؿ ككميـ قادة الكفر كالطغياف،  كأمثاليـ، كقاركف كفرعكفآلدـ ، كلـ يسجد تعالى 

 .(ِ) ر معيـ كيعٌذب بمثؿ ما يعذبكا بوقكـو يحش

، كيىمًمؾ عميو ًحسَّو كًفٍكره، يككف صاحبوالًكبر حيف يىستشرم في النٍفس، كيىتمكَّف مف قمب ك      
 يحبُّو ما لممؤمنيف يحبُّ  ال فيكاألخبلؽ المذمكمة،  ، كىك أساسييصيب اإلنسافسيئ مرض قمبي 

 دٍفع يستطيع كال الغضب، عمى يتغمَّب كال الحقد، مف صيتخمَّ  كال التكاضع، عمى يىقدر كال لنفسو،
ذا باالزدراء كاالحتقار، إالَّ  الناس يعامؿ كال ناصح، نصيحة يىقبؿ كال نفسو، عف الحسد  جالىس كا 
ؿي  صدر لو يكفٍ  لىـ إف غًضب الناس كاالحتراـ، كيحب أف  التعظيـ كغايةي  الكبلـ، المجمس كأكَّ

ابف  عمى معاكية ، خرج(ّ) بيـ إذا مرَّ  مكا لو قيامان ثي مٍ ىك إلييـ، كأف يى يسعى يسعى الناس إليو كال 
 فإني اجمس،: رعام البفمعاكية  فقاؿ الزبير، ابف كجمس عامر ابف فقاـ، (ُ)عامر كابف الزبير
ا فىٍميىتىبىكٍَّأ مىٍقعىدى يقكؿ: )  اهلل رسكؿ سمعت اؿي ًقيىامن ٍف أىحىبَّ أىٍف يىٍمثيؿى لىوي الرّْجى  .(ِ) (هي ًمٍف النَّارً مى

فسادىـ، قاؿ  -سبحانو أيضان  -كذكر      }َٝب٥َذْ ب٫َِّ ا٥ْ٪٦ٌَُُٟ بِرَا دَخ٦ٌَُا َٝشَّْخً :استبداد الممكؾ كتعالييـ كا 
 ، [ّْ]النمؿ:ؤَْٙغَذًُىَب ًَع٦ٌََُْا ؤَِّضَّحَ ؤَى٦ِْيَب ؤَر٥َِّخً ١ًََز٠ِ٥ََ ٫ٌُ٦ََّْْٚ{

                                                           

ح ، حسف، األلباني، صحيِِْٗ ،ِّٔ/ْ،  ْٕصفة القيامة كالرقائؽ كالكرع/ الترمذم، الترمذم: سنف( ُ)
 (.ََْٖ، )(ُّّٓ/ِ)الجامع الصغير كزياداتو،

 (.  ّّٖ/ّالغزالي، إحياء عمـك الديف: الكبر أسبابو كعبلجو، ) :يينظر( ِ)
 (.ٖٗنكح، آفات عمى الطريؽ، )ص (ّ)
 
 إحدل سنة باإلسكندرية تكفي، الثانية مف صدكؽ ،حمص سكف ،غطيؼ أبك ،الكبلعي عامر بف عيٍ بى تي ىك  (ُ)

   .َُّتقريب التيذيب،  . ابف حجر،كمائة
، صحيح، األلباني، ِِٗٓ ،(ُٔٓ/ٕ)سنف أبي داكد، األدب/الرجؿ يقـك لمرجؿ يعظمو بذلؾ، ،أبي داكد( ِ)

 (.ّٔٓالسمسمة الصحيحة، )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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ى مىٍرؤكًسيو نظرة احتقار، كيعامميـ كعبيد ىك إنساف متكبّْر ال الرئيس الذم يىنظر إلعميو؛ فك 
نكا لو، ىك عاًلـ، ييساكم عند اهلل حشرةن بىغيضة  أصابو كالعاًلـ الذم ينتظر مف الناس أف يىٍنحى

 .الًكٍبر، فصار أجيؿي الناس خيرنا منو

 النٍفس تشبُّع مع حض،اٍلمى  الجيؿي  كسببيو التكبُّر، أنكاع أفحش ؛اهلل  عمى كالتكبُّر     
ا بالطُّغياف، ٍحبة المتكبّْر حكؿ اٍلتىؼَّ  إذا خصكصن طَّةي  صي ؿ األخبلؽ، ميٍنحى  كالتكبُّرى  االنتفاخى  لو تيسىكّْ

قمَّةى  حسابو عمى كتتسمَّؽ مىغاًنمىيا، كرائو مف تناؿى  حتى اهلل؛ عباد كعمى ريسمو كعمى اهلل، عمى
مّْطة كَّاـ، في كاضح كىذا كميفًسدة، كظالمة كميتىجبّْرة، المناصب، ميتىسى  المكانة كذىكم أكثر الحي

 .-سبحانو – اهلل رىًحـ ما إالَّ  كالمناصب،

 أنواع التكبر:
 :-تعالى -ا عمى التكب ر -ٔ

 إلبراىيـ النمركد كقكؿ ,[ِْ]النازعات:}ََٙٞب٣َ ؤَ٭َب سَث٨ُ٢ُُّ ا٦َََّْٕ{:فيو فرعكف؛ قاؿ  قكؿ        

أيًمركا حيف قريش كفار كقكؿ ,[ِٖٓ]سكرة البقرة:{...َٝب٣َ ؤَ٭َب ؤُؽِْْـِ ًَؤ٩ُِْذُ...}:ىىذعا , قاه 

}ًَبِرَا ٤َِْٝ ٥َي٨ُُ اعْغُذًُا ٦ِ٥شَّؽْ٪٬َِ َٝب٥ٌُا ٩ًََب ا٥شَّؽْ٪٬َُ ؤَ٭َغْغُذُ ٥ِ٪َب رَإ٩ُْشُ٭َب ًَصَادَى٨ُْ :-تعالى -   بالسجكد، قكؿ اهلل

  .[َٔ]الفرقاف:٭ٌُُٚسًا{

    :-عمييم الصالة والسالم-الر سل عمى تكب رال-ٕ

ثِأَّبرِنَب ًَع٦ُْيَب٫ٍ  }ص٨َُّ ؤَسْع٦َْنَب ٩ٌُعََ ًَؤَخَبهُ ىَبس٫ًَُ :-تعالى -معو، كما قاؿ اهلل كمىف فرعكف قكؿي    

٢ََٙزَّثٌُىُ٪َب * ٬ِ٩ُ ٥ِجَؾَش٬َِّْ ٩ِض٦ِْنَب ٩ًٌََُْٝيُ٪َب ٥َنَب َّبثِذ٫ًََُٙٞب٥ٌُا ؤَ٭ُاْ*  ب٥ََِ ِٙش٫ٌََّْْ ٦َ٩ًََئِوِ َٙبعْز٢َْجَشًُا ١ًََب٭ٌُا ٩ًٌَْٝب َّب٥نِي *٩ُّجِني

}ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ َٙ :، كما قاؿ  الرسكؿ شٍأف في كقكؿ الكفار ,[;7-78]املا٩ن٢َٙ٫ٌَب٭ٌُا ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُي٢َ٦ِْني{

 . [ُِ]الفرقاف:سَثَّنَب ٥ََٞذِ اعْز٢َْجَشًُا ِِٙ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ًََّزٌَْ ُّزًٌُّا ١َجِريًا{ َّشْع٫ٌَُ ٥َِٞبء٭َب ٥ٌََْٙ ؤُ٭ض٣َِ ٦ََّْْنَب ا٥ْ٪ََٚئ٢َِخُ ؤًَْ ٭َشٍَ

 الناس: التكبر عمى -ٖ

ؤ٩ََشْر٠َُ  }َٝب٣َ ٩َب ٩َن٠َََْ ؤََّٙ رَغْغُذَ بِرْ:-تعالى -، كما قاؿ-السبلـ عميو-آدـ في إبميس قكؿي  منيا   

 .[ُِ]األعراؼ:ِ ٬ِ٩ ٭َّبسٍ ًَخ٦ََْٞزَوُ ٬ِ٩ ىِني{٩ِّنْوُ خ٦ََْٞزَنِ َٝب٣َ ؤَ٭َبْ خَْْشٌ



   َُُ 
 

كَّاـ فاألىكلىى       القرآف يسمعكا أف لشعكبيـ المحتقريف لمرعيَّة، المستعًبديف ككؿ المسئكليف باٍلحي
دىث ما يقصُّ  كىك  عصره، أكبر طاغية في فرعكف كاف فقد كيىزدجركا، يعتبركا حتى ألمثاليـ؛ حى
 فيو كاحتقار قاؿ بازدراء شعبو إلى كنظىر أنو سبب كؿ خير كفضؿ، مىيـ أٍكىى  شعبو، عمى ان متكبر 
:ٍَؤ٧َْ ؤَ٭َب خَْْشٌ *  ٩ٌَِْٝوِ َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ؤ٥ََْْظَ ٥ِِ ٠ْ٦ُ٩ُ ٩ِقْشَ ًَىَزِهِ إَ٭ْيَبسُ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِِ ؤَََٙٚ رُجْقِش٫ًُ ِٙش٫ٌَُّْْ ِِٙ }ًَ٭َبد

  .[ِٓ-ُٓ]الزخرؼًََٙ ٢ََّبدُ ُّجِني{ ٬ِّ٩ْ ىَزَا ا٥َّزُِ ىٌَُ ٩َيِنيٌ

 التكبر بالمال والجمال:-ٗ

سىب أك القكة أك العمـ أك الجماؿ، أك العبادة بسبب يتكبَّركف ىناؾ مف          كثرة أك كالنَّسب، الحى
 ر،أكب اهلل إضافة لمقتيـ مف اهلل تعالى، كلىمٍقتي  ليـ، الناس فيؤالء يكفييـ مىٍقت كاألنصار، األٍتباع
رحمو  -قاؿ ابف كثير ,[9:]ٕبٙش0}ادْخ٦ٌُُا ؤَثٌَْاةَ عَيَن٨ََّ خَب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب َٙجِئْظَ ٩َضٌٍَْ ا٥ْ٪ُز٢ََجِّش٬ِّ{ :-تعالى -قاؿ

ًقيؿ كىالمىقاـ كالمىكاف مف دار ىكاف ًلمف كا-اهلل عف آيات المَّو كىاتّْبىاع ريسمو  ان ميتكبّْر  ف:" أىم ًبٍئسى اٍلمى
سىميكميىا فىًإذىا ٌنـ مف يكـ مماتيـ بأىركاحيـ كيى كىـ يىدخمكف جيى  ٌرىىا كى ناؿ أىجسادىـ في قيبكرىا مف حى

يىنَّـ" مىدىٍت ًفي نىار جى مىكىٍت أىٍركىاحيـٍ ًفي أىٍجسىادىـٍ كىخى كىافى يىٍكـ اٍلًقيىامىة سى
-تعالى -المَّو كما قاؿ ،(ُ) 

 ابفكقاؿ  ،[ْٔ]غافر:٧ًٌَََّْ ر٧ٌَُُٞ ا٥غَّبَّخُ ؤَدْخ٦ٌُِا آ٣َ ِٙش٫ٌََّْْ ؤَؽَذَّ ا٥َْْزَاة{ }ا٥نَّبسُ ُّْْشَم٫ٌَُ ٦ََّْْيَب ُٕذًًُّا ًََّؾًِّْب0
ـٍ عىٍف  -اهلل رحمو -كثير بىاًئكي ـٍ ًفي الدٍُّنيىا كىاً  ـٍ ًبسىبىًب تىكىبًُّركي ًبٍئسى اٍلمىًقيؿ لىكي أيضان:" أىٍم فىًبٍئسى اٍلمىًصير كى

ٌؽ فىييكى الَّذً  ًبٍئسى اٍلمىآؿ"ًاتّْبىاع اٍلحى اؿ كى ا أىٍنتيـٍ ًفيًو فىًبٍئسى اٍلحى ـٍ ًإلىى مى كي يَّرى  .(ِ) م صى

 اعْزَن٢ٌَُٚاْ }َٙإ٩ََّب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ًََّ٪٦ٌُِاْ ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٌََُِّْْٙٙي٨ِْ ؤُعٌُسَى٨ُْ ًََّضّذُى٨ُ ٬ِّ٩ َٙن٦ِْوِ ًَؤ٩ََّب ا٥َّز٬َِّ:-تعالى -يقكؿ اهللك 

 -سبحانو -، كيقكؿ[ُّٕ]النساء:ََُْْٙزِّثُي٨ُْ َّزَاثًب ؤ٥َُْ٪ًب ًََٙ َّغِذ٫ًَُ ٥َي٨ُ ٬ِّ٩ د٫ًُِ ا٦٥ّوِ ٥ًًَِّْب ًََٙ ٭َقِريًا{ًَاعْز٢َْجَشًُاْ 

 .[ّٕ]الجاثية:}٥ًََوُ ا٢ْ٥ِجْشَِّبء ِِٙ ا٥غَّ٪َبًَادِ ًَإَسْكِ ًَىٌَُ ا٥َْْضِّضُ ا٥ْؾ٨ِْ٢َ{:أيضان 

 :الرابع خالصة المطمب

      َّو اهلل تعالى.ذمَّ ، خمؽ مذمكـكىك الكبر مف أسباب الكفر كالضبلؿ  أف 

       االختياؿ في المشي ه مظاىر مف أفَّ لمكبر مظاىر تظير عمى أعضاء الجسـ، ك
دارة الكجو كالتبختر كالتعالي  أك القكة أك العمـ أك الجماؿ، أك العبادةأسباب الكبر  مفكأفَّ ، كا 

سىب  .كاألنصار األٍتباع ةكثر  أك كالنَّسب، الحى
                                                           

 (.ُٖٓ/ٕتفسير القرآف العظيـ، )( ُ)
 مرجع نفسو.ال( ِ)



   َُِ 
 

  :موالة الكفار والتقرب إلى السالطين ومجالستيم: المطمب الخامس
، سكاء في عبلقة المسمميف تنظيـ العبلقات اإلنسانيةى في تتجمَّ مكليتو عظمة اإلسبلـ كشي      

 ىذه نظَّـ اإلسبلـ، كقد اإلسبلـ ليسكا مف أىؿ، أك باآلخريف ممف يـببعضتيـ عبلق بربيـ، أك
ى فيو تحقيؽ المصالح دقيقان راعى  ، تنظيمان كفي مختمؼ األحكاؿ في كافة شؤكف الحياة العبلقات

  .كالعدؿ، كحفظ حؽ الديف كاإلنساف

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا َٙ رَزَّخِزًُا َّذًُُِّ :-ىتعال -قاؿمف مكاالة الكفار،  -سبحانو كتعالى -نىيىقد ك     

 عمى لمتيييج ، كىذا[ُ]الممتحنة:{...َْبء ر٫ٌُْٞ٦َُ ب٥َِْْي٨ِ ثِب٥ْ٪ٌََدَّحِ ًََٝذْ ١ََٚشًُا ثِ٪َب عَبء٨ُ١ ٬ِّ٩َ ا٥ْؾَِّٜ ًََّذ٨ُ١ًَُّْ ؤ٥ًَِْ
كسبب معاداتيـ  ،(ُ) أظيرىـ بيف مف كأصحابو  الرسكؿ أخرجكا ألنيـ ؛مكاالتيـ كعدـ عداكتيـ

 كفركا قد فإنيـ كالمشاقة، المخالفة ذهى مف أعظـ كال الحؽ، مف المؤمنيف جاء بما كفركا أنيـ
كعمى كلعبان،  ىزكان  كا بشعائره، كاتخذكىاؤ كاستيز  اإلسبلـ، عمى الحرب ، كأعمنكا(ِ) الديف بأصؿ

 ىذا ال يحؿ لمسمـ أف يقع في قمبو محبة كمكدة ألعداء اهلل الذيف ىـ أعداء لو في الكاقع ،

 رَزَّخِزًُاْ ا٥َّز٬َِّ ارَّخَزًُاْ دِّن٨ُ٢َْ ىُضًًُا ٥ًََِْجًب ٬ِّ٩َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُاْ ا٢ْ٥ِزَبةَ ٬ِ٩ َٝج٨ُ٢ِ٦ْْ َٙ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا:قاؿ اهلل  

٠ِ٥َ ثِإَ٭َّي٨ُْ ٧ٌٌَْٝ َّٙ ًَبِرَا ٭َبدَّْز٨ُْ ب٥ََِ ا٥قََّٚحِ ارَّخَزًُىَب ىُضًًُا ٥ًََِْجًب رَ*  ًَا٢ْ٥َُّٚبسَ ؤ٥ًََِْْبء ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ب٫ِ ١ُنز٨ُ ٩ُّا٩ِْننِي

 .[ٖٓ-ٕٓ]المائدة :٫ٌُ٦َِّْْٞ{

األقكاـ كيحابكىـ  أكلئؾالكالة كالحكاـ كأصحاب السمطاف كالمناصب مف يكالكف ْٕٗاك ٍِ       
يـ كيحاكلكف تقميدىـ في بعض عاداتيـ كلباسيـ كطعاميـ يلإكييظًيركف ليـ الكد كالتأييد، كيتقربكف 

فيـ يتقربكف إلييـ بقصد نيؿ العزة كالمنفعة ، حكميـ مصالح كطنية مشتركةكحديثيـ، بحجة أنو ت
}َٙزَشٍَ ا٥َّز٬َِّ ِِٙ ٦ٌُُٝثِي٨ِ ٩َّشَكٌ ُّغَبس٫ٌَُِّ ِْٙي٨ِْ ٫ٌُ٥ٌََُّٞ : الخاصة، أك خكفان مف بطشيـ عمييـ، قاؿ اهلل

٣ًٌََُُّٞ *  ؼِ ؤًَْ ؤ٩َْشٍ ٬ِّ٩ْ ِّنذِهِ َُْٙقْجِؾٌُاْ ٦َََّ ٩َب ؤَعَشًُّاْ ِِٙ ؤَ٭ُْٚغِي٨ِْ ٭َبد٩ِِني٭َخْؾََ ؤ٫َ رُقِْجَنَب دَآئِشَحٌ ََْٙغََ ا٦٥ّوُ ؤ٫َ َّإْرَِِ ثِب٥َْٚزْ

-ِٓمائدة:]الَٙإَفْجَؾٌُاْ خَبعِش٬ِّ{ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤَىَـاُٙء ا٥َّز٬َِّ ؤَْٝغَ٪ٌُاْ ثِب٦٥ّوِ عَيْذَ ؤَّْ٪َب٭ِي٨ِْ بِ٭َّي٨ُْ ٥َ٪٨ُ٢ََْْ ؽَجِيَذْ ؤَّْ٪َب٥ُي٨ُْ

 ٦ِ٥ّوِ }ا٥َّز٬َِّ َّزَّخِز٫ًَُ ا٢ْ٥َبِٙش٬َِّ ؤ٥ًََِْْبء ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٥ْ٪ُا٩ِْنِنيَ ؤََّجْز٫ٌََُٖ ِّنذَى٨ُُ ا٥ِْْضَّحَ َٙة٫َِّ ا٥ِْضَّحَ :-سبحانو -كقاؿ، [ّٓ

 .[ُّٗ]النساء:عَ٪ًِْْب{

                                                           

 (.ََِ/ٗيهنظر: تفسير القرآف العظيـ، )( ُ)
 (.ْٖٓالكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )ص يينظر: السعدم، تيسير( ِ)



   َُّ 
 

ىـ، لدرجة ءف أعدايخكنكف جماعاتيـ كدينيـ كيكالك  ،جماعات مخادعة منافقة يكالكف فيؤالء     
يتخمكف ف، سياستيـعمى تقميد الغربييف في مظيرىـ ك  كفيتيافتك  ،أنيـ يحمفكف ليـ أنيـ معيـ كمنيـ

الجاسكس سمؾ العمالة فيصبح ىك في نراه يصبح ك  بيا،يفتخركف ك  عف جنسية ببلدىـ اإلسبلمية
اب المسمميف تحطيـ شبكيعمؿ عمى تدمير كطنو ك كالعميؿ الذم يخكف أمتو، كيبيع كطنو، 

 ،كينضـ إلييـ، كيمقي إلييـ بالمكدة عمى حساب أمتومكاالة كاممة مف يكالي األعداء ف كتدميرىـ،
}٬َ٩ًَ َّز٥ٌَََّي٨ُ ٩ِّن٨ُ٢ْ :-تعالى -دة، كىي معنى قكلوخيانة، كفي نظر الديف رً  كطنو كشعبوفي نظر  ذافي

 .[ُٓ]المائدة:ا٥ََّب٥ِ٪ِني{َٙةِ٭َّوُ ٩ِنْي٨ُْ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ َّيْذُِ ا٧ٌَْْٞ٥َ 

فَّ حكامنا ىذا حاليـ؛       ى اإلسبلـ لقد أكلى ك  كـ كمسئكلية،قكف لحي ال ينجحكف بعمؿ، كال ييكفَّ  كا 
ًعؿى )قاؿ:  عف النبي  ، عف ابف عباس تعالىالقضاء المسؤكلية الكبرل أماـ اهلل  مىٍف جي

 ـ(نَّ يى جى  ارى : نى اؿى ؟ قى  حي بٍ ا الذَّ مى ، كى ؿ اهللً كٍ سي رى  ا: يى ؿى يٍ قً فى  ،قىاًضينا فىقىٍد ذيًبحى ًبغىٍيًر ًسكّْيفو 
في ىذا ف ،(ُ)

في الحاكـ كالقاضي، شديد لمف يتكلى منصب القضاء، فيجب أف يعمـ  رالحديث الشريؼ تحذي
كالحكـ بكتاب اهلل ، كالدفاع عنو كمناصرتو حقاؽ الحؽا  نفسو الكفاءة العممية، كالقدرة عمى الحكـ، ك 

 رسكلو ، كسنة كالتزاـ العدؿ كالمساكاة كعدـ المحاباة كالنفاؽ ألجؿ شخصيات كمنافع ،
اٌل فالنار مكعد، ان خداعة، فيذا الحاكـ يككف حكمو صحيح    ه كمصيره.كا 

  :عٌد الزؤصبء صىر الوىاالة وهظبهزهب
و شبُّ نتيـ، كالتَّ كمعاك  كالطاعة كالمتابعة ، يـيلإقرب تكاللؤلعداء المحبة فتككف ب الحب والمود ة: -ٔ

٫َ ٬َ٩ْ ؽَبدَّ ا٦٥َّوَ  ًَا٧ٌَْْْ٥ِ }َٙ رَغِذُ ٩ًٌَْٝب ُّا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥َّوِ:-تعالى -قاؿ، المباس كالكبلـ كغيرهتٌٖ فً  آخِشِ ٌَُّادًُّ

ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ :) قاؿ ك ، .[ِِ]المجادلة:{...ًَسَع٥ٌَُوُ   ، (ُ) (مى

 كيعينيـ عميو الباطؿ، دينيـ عمى المكافقة ب كالمناصرة لمكفار، فييظًيربالتقار  النصرة: -3
 أعكانان  كاتخاذىـ(ِ)الكجو،  كطبلقة كمزاكرتيـ، كمقابمتيـ بالبشاشة كمجالستيـ كالماؿ، بالنصرة

                                                           

، كالعيني، عمدة َِّٖ (،ْٕٕ/ِ، )سنف ابف ماجو ،، كابف ماجوُِّٓ(، ٕ/ِ) سنف الترمذم، ،الترمذم( ُ)
، األلبانيصحيح .  (.ْٔ/ْ)كالزيمعي: نصب الراية، أدب القاضي، (،ّٗ/ُُ)القارئ شرح صحيح البخارم،

 .َُٗٔ(، َُٓٔ/ِ: )تواكزياد الصغير الجامع
 صحيح .قاؿ األلباني: حسف صحيح .َُّْ ،(ْْ/ْ)سنف أبي داكد، المباس/ لبس الشيرة، ،( أبي داككدُ)

 .ُْٗٔ(، َُٗٓ/ِ) ،كزيادتو الصغير الجامع
 (.ِْٓ( ينظر: مجمكعة التكحيد، )صِ)



   َُْ 
 

 -قاؿ، (ُ)المسمميف كبيف بينو المكاالة كتأييدىـ في دينيـ كمعتقداتيـ، كقطع كأكلياء كأنصاران 

٥َِْبء ا٥ؾَّْْيَب٫ِ ب٫َِّ ٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ ًَا٥َّز٬َِّ ١ََٚشًُاْ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٥يَّبٌُٕدِ ََٙٞبر٦ٌُِاْ ؤًَْ}ا:-تعالى

٬َ َٝبر٨ُ١ٌُ٦َْ ِِٙ ا٥ذ٬ِِّّ }بِ٭َّ٪َب َّنْيَب٨ُ١ُ ا٦٥َّوُ ٬َِّ ا٥َّزِّ:-سبحانو -كقاؿ ،[9:]ا٥نغبء١0َْْذَ ا٥ؾَّْْيَب٫ِ ١َب٫َ مًَِْْٚب{

ْى٨ُْ ٬َ٩ًَ َّز٥ٌَََّي٨ُْ َٙإ٥ًَُْئ٠َِ ى٨ُُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌُ{ ًَؤَخْشَع٨ُ١ٌُ ٬ِّ٩ دَِّبس٨ُ١ِْ ًٍََبىَشًُا   .[ٗ]الممتحنة:٦َََّ بِخْشَاع٨ُ٢ِْ ؤ٫َ ر٥ٌٌَََّ

 كاالستعانةالمؤمنيف كالرككف إلييـ كمداىنتيـ كمداراتيـ،  دكف مف بطانة اتخاذىـ تِّباع:اإل  -ٖ
كمستشاريف في أمكر  مسئكليف كاتخاذىـ المسمميف أسرار فييا التي المناصب كتكليتيـ بيـ كالثقة

}ًَدًُّاْ ٥ٌَْ ر٢َُْٚش٫ًَُ ١َ٪َب ١ََٚشًُاْ :-تعالى -، قاؿ اهلل(ِ)بو كيشيركف يقكلكف فيما المسمميف، كطاعتيـ

٥َِْبء ؽَزَََّ ُّيَبعِشًُاْ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ َٙة٫ِ ر٥ٌٌَََّْاْ َٙخُزًُى٨ُْ ًَاْٝز٦ٌُُى٨ُْ ؽَْْشُ ًَعَذرَّ٪ٌُى٨ُْ َٙز٢ٌَُ٭٫ٌَُ عٌََاء ََٙٚ رَزَّخِزًُاْ ٩ِنْي٨ُْ ؤًَْ

٦َّزَي٨ُْ }٬َ٥ًَ رَشْمََ َّن٠َ ا٥َْْيٌُدُ ًََٙ ا٥نَّقَبسٍَ ؽَزََّ رَزَّجَِِ ٩ِ:قاؿ ك  ,[ٖٗ]النساء:ًََٙ رَزَّخِزًُاْ ٩ِنْي٨ُْ ٥ًًَِّْب ًََٙ ٭َقِريًا{

]سكرة وِ ٬ِ٩ ٥ًٍَِِّ ًََٙ ٭َقِري{٤ُْٝ ب٫َِّ ىُذٍَ ا٦٥ّوِ ىٌَُ ا٥ْيُذٍَ ٥ًََئ٬ِِ ارَّجَْْذَ ؤَىٌَْاءى٨ُ ثَْْذَ ا٥َّزُِ عَبءَٟ ٬ِ٩َ ا٨ْ٦ِْْ٥ِ ٩َب ٠َ٥َ ٬ِ٩َ ا٦٥ّ

، ًشٍبرنا بً ) :النبي  قاؿك  ,[َُِالبقرة: ـٍ تَّى لىٍك لىتىتًَّبعيفَّ سىنىفى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي ، حى ا ًبًذرىاعو ًذرىاعن ًشٍبرو كى
: فىمىفٍ  ارىل؟ قىاؿى ـٍ قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اهلًل آٍليىييكدى كىالنَّصى تَّبىٍعتيميكىي ٍحًر ضىب  الى ميكا ًفي جي  . (ّ) (دىخى

كييحابٍييـ  ـجاممييي ف ،المصانعة كالمداىنة لمكفار لغرض دنيكمب فالمكاالة المحرمة تككف فإذ       
}ًَدًُّا ٥ٌَْ :-تعالى -قاؿ ،(ُ) فيذه كبيرة مف الكبائر ،ـ أك أمر عقدم عمى حساب الديفرٌ ي أمر محى ف

يقكـ بتقميد الغربييف في كؿ مف نراىا في كىذه المداىنة كالمجاممة , [ٗ]القمـ:رُذْى٬ُِ َُْٙذْىِن٫ٌُ{
يف يتخمكف عف الذبعض الزعماء كأصحاب الجاه كالرئاسة، مظيرىـ كلباسيـ كحديثيـ، كفي 

 المؤمف يثؽ أف أبدان  ينبغي لنفاؽ، كالكشعكبيـ كيحابكا الكفار كيتعاممكف معيـ بسياسة ا اتيـجنسي
}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ َٙ رَزَّخِزًُاْ :-تعالى -قاؿالنصح،  مف كأبدل المكٌدة مف أظير ميما المؤمف بغير

، [ُٓ]المائدة:ي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ ٬َ٩ًَ َّز٥ٌَََّي٨ُ ٩ِّن٨ُ٢ْ َٙةِ٭َّوُ ٩ِنْي٨ُْ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ َّيْذُِ ا٧ٌَْْٞ٥َ ا٥ََّب٥ِ٪نِي{ا٥َْْيٌُدَ ًَا٥نَّقَبسٍَ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْن
 الكفار ، كمكاالةالتناصر معيـك  التحالؼكالء تعني  ،تعالى عنيا المؤمنيفالكالية التي ينيى اهلل ك 

ظيار بالتٌقٌرب تأتي  صٌفيـ في الكقكؼ أك معيـ، الٌتصادؽ أك فييـ، أك الثٌقة ليـ، مكٌدةال إلييـ، كا 
                                                           

 (.ُِ( ينظر: الشحكد، نايؼ، مفيـك الكالء كالبراء في القرآف كالسنة، )صُ)
 (.َُٖ/ٗ) ، القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،( يينظرِ)
 .ِٗٔٔ، (َِْٓ/ْ)( مسمـ: صحيح مسمـ، العمـ/اتباع سنف الييكد كالنصارل،ّ)
 (.ّٗ/ْ) الشحكد، الخبلصة في فقو األقميات: :يينظر( ُ)
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، خاصة الحكاـ كأصحاب الرئاسة المسمميفند بعض عنجده كاف، كىذا األمر  نحك أمٌ  عمى
ىذا  فيقيمكاالمصالح كاألكاصر،  مشاركة مف بينيـ فيحسبكف أنو جائز ليـ، بحكـ ما كاف كاقعان 

ف كغيرىـ مف الممؿ الكافرة،الييكد  الكالء بينيـ كبيف جماعات مف  عمى كنصرىىـ تكالىـ مف كا 
 راضو بو كىك إال أحدنا متكؿن  يتكلى ال فإنو كممتيـ، دينيـ أىؿ مف المؤمنيف كتحالؼ معيـ فيك

}٬َ٥ًَ رَشْمََ َّن٠َ ا٥َْْيٌُدُ ًََٙ ا٥نَّقَبسٍَ :-تعالى -، قاؿ(ُ) كبذلؾ يعادم مف يخالفو ىذا األمر كبدينو،

٨ْ٦ِْْ٥ِ ٩َب ٠َ٥َ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ٬ِ٩ ٥ًٍَِِّ ًََٙ زََّ رَزَّجَِِ ٦ِ٩َّزَي٨ُْ ٤ُْٝ ب٫َِّ ىُذٍَ ا٦٥ّوِ ىٌَُ ا٥ْيُذٍَ ٥ًََئ٬ِِ ارَّجَْْذَ ؤَىٌَْاءى٨ُ ثَْْذَ ا٥َّزُِ عَبءَٟ ٬ِ٩َ اؽَ

٦َّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٩َّب ى٨ُ ٩ِّن٨ُ٢ْ ًََٙ ٩ِنْي٨ُْ ًََّؾ٫ٌُِٚ٦َْ ٦َََّ }ؤ٨َ٥َْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّز٬َِّ ر٥ٌٌَََّْا ٩ًٌَْٝب َٕنِتَ ا٥، [َُِ]سكرة البقرة:٭َقِري{

 .[47]اجملبد٥خ0ا٢ْ٥َزِةِ ًَى٨ُْ ٦ََّْْ٪٫ٌُ{

 الولء في اإلسالم:  

 ةقيحق هىذك كلممؤمنيف،  كلدينو كلرسكلو تعالى أكالن هلل في اإلسبلـ يجب أف يككف الكالء        
مسمميف المكافقة كالمناصرة كالمعاكنة كالدفاع عف الية تككف ب، كالحكـ كالكالالتكحيد كاإليماف

عانتيـ  كالرعايا يككف بحب تعالى عباده بو؛ اهلل  الذم أمرالتكلي النتصار ليـ، ك باعمى الحؽ كا 
كحب دينو كأىؿ دينو   كحب ما يحبو كبغض ما يبغضو، كحب رسكلو -تعالى -اهلل

}بِ٭َّ٪َب ٨ُ٢ُِّْ٥ًَُ ا٦٥ّوُ ًَسَع٥ٌُُوُ ًَا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ا٥َّز٬َِّ :ما قاؿ ك كمجاىدتيـ كمناصرتيـ، كبغض أعداء دينو
, [89]املبئذح٬َ٩ًَ0 َّز٣ٌَََّ ا٦٥ّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ًَا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ َٙة٫َِّ ؽِضْةَ ا٦٥ّوِ ى٨ُُ ا٥َْٖب٥ِج٫ٌُ{*ُِّْٞ٪٫ٌَُ ا٥قََّٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ ًَى٨ُْ سَا٫ٌُِْ١

ءى٨ُْ ؤًَْ ؤَثْنَبءى٨ُْ ؤًَْ }َٙ رَغِذُ ٩ًٌَْٝب ُّا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥َّوِ ًَا٧ٌَْْْ٥ِ آخِشِ ٌَُّاد٫ًَُّ ٬َ٩ْ ؽَبدَّ ا٦٥َّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ٥ًٌََْ ١َب٭ٌُا آثَب:-سبحانو -ؿكقا
ثِشًُػٍ ٩ِّنْوُ ًَُّذْخ٦ُِي٨ُْ عَنَّبدٍ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِيَب إَ٭ْيَبسُ خَب٥ِذ٬َِّ بِخٌَْا٭َي٨ُْ ؤًَْ َّؾرِيَرَي٨ُْ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ١َزَتَ ِِٙ ٦ٌُُٝثِي٨ُِ اٗمِيَب٫َ ًَؤََّّذَى٨ُ 

 .[ِِ]المجادلة:ِْٙيَب سَمَِِ ا٦٥َّوُ َّنْي٨ُْ ًَسَمٌُا َّنْوُ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ؽِضْةُ ا٦٥َّوِ ؤََٙ ب٫َِّ ؽِضْةَ ا٦٥َّوِ ى٨ُُ ا٥ْ٪٦ُِْٚؾ٫ٌُ{

 الىالء واإلًتوبء:

لى رسكلسبلمية انتماء إلى اهلل اليكية اإلك          لى عباد اهلل الصالحيف  اهلل  و، كا  ، كا 
أكلياء بعض في الرَّحمة كالمحبَّة، يدعكف فيـ , كانكاما ف كانكا كمتى كانكا كأيف كأكليائو المتقيف، مى 

   ،(ُ) ، كال كالية ليـ بيف المنافقيفكيأتمركف بمنيجو، كينيىكف كينتييكف عف المنكرإلى اإًلسبلـ 

                                                           

 ( بتصرؼ.ََْ/َُ) ،الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف :يينظر( ُ)
، )السمرقندم ، بحر ال :يينظر( ُ)  (.ٖٓ/ٔ(، كالسميف الحمبي، الدر المصكف، )ّٕ/ِعمـك
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ْ٪٫ٌَُ ا٥قََّٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ }ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْنَبدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَُِّٞ:قاؿ 
فيجب أف نعتز بيكيتنا ,  [ُٕ]التكبة:َّضِّضٌ ؽ٨ِْ٢َ{ ًَُّي٫ٌَُِْْ ا٦٥ّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عََْشْؽَ٪ُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ

٦ِ٥ًََّوِ ا٥ِْْضَّحُ ٥ًَِشَع٥ٌُِوِ  ...}:، قاؿ ألجميا فيي مصدر عزتنا ؿسبلمية كنتمسؾ بيا، بؿ كنقاتاإل
 .[ٖ]المنافقكف:{ ٦ّْ٪٫ٌ ٦ِ٥ًَْ٪ُا٩ِْننِيَ ٬ِ٢َ٥ًََّ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ َٙ

تخمينا عنيا نزع  سيدنا العالـ ، كخافت بٍأسىنا األمـ، أما حيفحيف كاف تمسكنا بيذه اليكية ف     
اهلل مف قمكب عدكنا الميابة منا، كقذؼ في قمكبنا الكىف كىك حب الدنيا، كالمسمـ يجب عميو أف 

كقد ظيرت ىذه البراءة مف  ،يبغض أعداء اهلل كيتبرأ منيـ؛ ألف ىذه ىي طريقة الرسؿ كأتباعيـ
}َٝذْ ١َب٭َذْ ٨ُ٢َ٥ْ ؤُعٌَْحٌ :-تعالى -، قاؿ اهللالكافريف مع قكمو نيف في إبراىيـ الكفار كالمكاالة لممؤم

٨ُ٢ُ ٦٥َّوِ ١ََٚشْ٭َب ث٨ُ٢ِْ ًَثَذَا ثَْْنَنَب ًَثَْْنَؽَغَنَخٌ ِِٙ بِثْشَاى٨َِْ ًَا٥َّز٬َِّ ٩ََْوُ بِرْ َٝب٥ٌُا ٩ٌَِْٞ٥ِي٨ِْ بِ٭َّب ثُشَاء ٩ِن٨ُ٢ْ ٩ًَِ٪َّب رَْْجُذ٫ًَُ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ٬َ٩ :-تعالى -كقكؿ اهلل ,[ْ]الممتحنة:{...ا٥َْْذَاًَحُ ًَا٥ْجَْٖنَبء ؤَثَذًا ؽَزََّ رُا٩ِْنٌُا ثِب٦٥َّوِ ًَؽْذَهُ 

ا٥ْ٪ُا٩ِْننِيَ ؤَِّضَّحٍ ٦َََّ ا٢ْ٥َبِٙش٬َِّ ُّغَبىِذ٫ًَُ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ َّشْرَذَّ ٩ِن٨ُ٢ْ ٬َّ دِّنِوِ َٙغٌََْٗ َّإْرِِ ا٦٥ّوُ ث٧ٌٍَِْٞ ُّؾِجُّي٨ُْ ًَُّؾِجٌُّ٭َوُ ؤَر٥َِّخٍ ٦َََّ 

إف ىؤالء الذيف خانكا قكميـ كانضمكا إلى أعدائيـ، كالمعنى  ,[ْٓ]المائدة:{...ًََٙ َّخَب٫ٌَُٙ ٩ٌَْ٥َخَ ٓئ٨ٍِ 
  منيـ بجيؿ جديد. كارتدكا عف دينيـ، سيعكّْض اهلل األمة خيران 

 :الخبهش طلتخالصت الو   

        َّيصيبيـ لما نفرح كأف ألنفسنا، نحب ما ليـ نحب أف لممؤمنيف، الكالء متطمبات مفأف 
 مكاجية في كاحدان  صفان  معيـ نككف كأف كضراء، بأساء مف يصيبيـ لما كنحزف نعماء، مف

 كالدعاء. كالدعكة كالماؿ بالنفس األعداء،

        َّكلدينو كلرسكلو تعالى أكالن هلل إال ف يكك  الفي اإلسبلـ الكالء أف  ،هىذك كلممؤمنيف 
 .التكحيد كاإليماف ةقيحق

 

 :الحكم بغير ما أنزل ا تعالى: المطمب السادس
، كالتحكيـ غيرهلالحكـ  ذَّر مفكح، بالتحاكـ إليو كتحكيـ شرعو -سبحانو كتعالى -لقد أمر اهلل      

اف كالتكحيد كالعقيدة، كحذىر أيضان مف التنازؿ عف شيءو ألف ذلؾ مناؼو لئليم ؛إلى غير ما أنزؿ
٣َ ا٦٥ّوُ }ًَؤ٫َِ اؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُ ثِ٪َأ ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًََٙ رَزَّجِِْ ؤَىٌَْاءى٨ُْ ًَاؽْزَسْى٨ُْ ؤ٫َ َّْٚزِنٌَُٟ ٬َّ ثَْْلِ ٩َب ؤَ٭ضَ:مف الشريعة، قاؿ 

، كبذلؾ [ْٗ]المائدة:ّذُ ا٦٥ّوُ ؤ٫َ ُّقِْجَي٨ُ ثِجَْْلِ رُ٭ٌُثِي٨ِْ ًَب٫َِّ ١َضِريًا ٬ِّ٩َ ا٥نَّبطِ ٥ََٚبع٫ٌُِٞ{ب٠َْْ٥َِ َٙة٫ِ ر٥ٌٌَََّْاْ َٙب٨َ٦ّْْ ؤَ٭َّ٪َب ُّشِ
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، ألفَّ الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالى حؽ لو ان كفسق ان كظمم ان يككف الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل تعالى كفر 
٬َ٩ًَ ٨َّ٥ْ َّؾ٨ُ٢ْ ثِ٪َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ... } :ؿ اهلل لو، قا شريؾ ال كحده هلل خالصه  حؽّّ  سبحانو، كالتشريع

 : كقاؿ, [ْٓ]المائدة:َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌُ{... }كقاؿ سبحانو: ،[ْْ]المائدة:َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٢ْ٥َبِٙش٫ًُ{

{ ...}كلذا حرَّـ  ,[ْٕ]المائدة:َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٥َْٚبع٫ٌُِٞ كابتغاءه، قاؿـ الجاىمية اتباع حك- 

 .[َٓ]المائدة:}ؤََٙؾ٨ْ٢َُ ا٥ْغَبى٦َِِّْخِ َّج٫ٌَُْٖ ٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ؽ٢ُْ٪ًب ٧ٌَِّْٞ٥ٍ ٌُِّٝن٫ٌُ{:-تعالى

 الحكبم والىاقع: 

 الحكـ كرسي ليـ يضمنيا التي الشخصية بالمصمحة ييتمكف اليكـ العرب حكاـ إفَّ أغمب        
كما كصفيـ  فيـ كالتقاليد؛ باألعراؼ أك الكضعية بالقكانيف كالمنافع، كيحكمكفاألمكاؿ  عمييـ كتيًدرُّ 

؛ سكاء كاف حاكم مف القرآف الكريـ، فما  أك ليكلن  اهلل أنزؿ ما بغير يحكـ ان أك رئيس أك مسئكالن  ان عبدو
كحكمو ظالـ جائر باطؿ،  عظيـ، ففعمو منكره  ،سبحانو كلرسكلو  كفيو معصية هلل ،دنيكم لحظو 
 قاؿ  كىذا ييكدم بو إلى النار، ،فقد ظىمـ كبىغىى أك شيكة، ليكلن  تبعان  حكـ كالقاضي إذا الحاكـك 
اةي ( ثىةه، اٍلقيضى كىاًحده  ًفي اٍثنىافً  ثىبلى نًَّة، ًفي النَّاًر كى ؿه  اٍلجى ـى  رىجي ًم ؽَّ  عى ى اٍلحى نًَّة، ًفي فىييكى  ًبوً  فىقىضى  كىرىجيؿه  اٍلجى

ى مىى ًلمنَّاسً  قىضى يٍ  عى ؿه  النَّاًر، ًفي فىييكى  ؿو جى ارى  كىرىجي ٍكـً  ًفي جى  الذم ىك ، كىذا(ُ) النَّاًر( ًفي فىييكى  اٍلحي
، يحصؿ ؽ، ػػػـ كفسػػػا ظمػػػاس، كمف بعض أحكاميػػالن فػػػبي ؿػػتفص القانكنية المحاكـ نرل فإننا اليـك

 كثير مف الحكاـ نظاـ فَّ كأسيادة، كأصحاب ال اـػػػػػة لمحكػػػالح شخصيػػػع لمصػػػك تابػػػو ما ىػػػكمن
 نيدمّْر. أك نحكـ أف كشعارىـ إما العرب

ننا لك تابعنا مكاقؼ أكثر     الحكـ سدة إلى كصمكا فأغمبيـ العجاب، العجب نرل العرب الحكاـ كا 
ما الميؿ، ظبلـ في العسكرية الدبابات ظيكر عمى إما إما فسؽ  الناس، كاستخفاؼ مف غفمة في كا 

 تمزميـ كال ،ال يستحقكنيا حقكقان  تعطييـ بقكانيف ظالمة جائرة سمطانيـ ؽ، فدعَّمكاكفجكر كنفا
 معينة قضية في حكـ إذا البعض منيـ يـ، ك شعكبيـ، كال يعرفكف شرع اهلل في حكم تجاه بكاجبات

 معركفنا، كالمنكر منكرنا كالمعركؼ حقِّا، كالباطؿ باطبلن  الحؽ فجعؿ الديف في عاـ أك في حكـو 
آخر مف سياسة الحكـ لدييـ، فيبقى الظمـ  لكف فيذا ؛كرسكلو  بو -تعالى –اهلل أمر عما يىكن

كالفسؽ كالنفاؽ كالبغي، كبالتالي تسكد العداكة كالبغضاء بيف الحكاـ كشعكبيـ، كبيف المسئكليف 

                                                           

، صحيح عند األلباني، ُِّٓ ،(ٕٕٔ/ِ)سنف ابف ماجو، األحكاـ/ الحاكـ يجتيد فيصيب الحؽ، ،ابف ماجو( ُ)
 (.َٕٗ)ص ،الجامع الصغير كزياداتو
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ا:  النبي كرعيتيـ، قاؿ ـى  )مى كى قىعى  ًإالَّ  اهللي؛ أىٍنزىؿى  مىا ًبغىٍيرً  قىٍكـه  حى ( بىٍأسيييـٍ  كى بىٍينىييـٍ
 شيخ ، كقاؿ(ُ) 

 كال المسمميف بيف ال اهلل؛ خمؽ مف أحد بيف يحكـ أف ألحد ليس) :-رحمو اهلل -تيمية ابف اإلسبلـ
ذا(ِ) ...( كرسكلو، اهلل بحكـ إال غيرىـ...  أنزؿ ما بغير حكمكا فقد ىذا؛ عف األمكر كالة خرج ، كا 
  بينيـ. بأسيـ ككقع اهلل تعالى،

 : السادس ة المطمبخالص

 كالعمؿ بو، قاؿ -تعالى -اهلل بشرع الحكـ عمى ىذا الحاكـ كىذه المحاكـ إفَّ الكاجب- 
طِ َٙ }ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ر٠ِ٥ََ ا٥ذ٬ُِّّ ا٨َِّْْٞ٥ُ ٥ًََـ٬ِ٢َّ ؤ١َْضَشَ ا٥نَّب :-تعالى

َ ُّؾ٢َِّ٪ٌَُٟ ِْٙ٪َب ؽَغَشَ ثَْْنَي٨ُْ ص٨َُّ َٙ َّغِذًُاْ ِِٙ :كقاؿ  ,[َْ:]يكسؼ٦ََّْْ٪٫ٌُ{ }ََٙٚ ًَسَث٠َِّ َٙ ُّا٩ِْن٫ٌَُ ؽَزََّ
  ,[ٓٔ]النساء:ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ؽَشَعًب ٩ِّ٪َّب َٝنَْْذَ ًَُّغ٦َِّ٪ٌُاْ رَغ٦ِْْ٪ًب{

  َّكسعادتيا مةاأل صبلح كبو ،االتباع كاجب كىك األحكاـ، أحسف ىك اهلل حكـإف 
}َٙبفْذَُْ :-تعالى -كالحكـ بو، قاؿ كمو، كاهلل تعالى أمر بقكؿ الحؽ كالعمؿ العالـ كصبلح

}ارَّجِِْ ٩َب ؤًُؽَِِ ب٠َْْ٥َِ ٬ِ٩ سَّث٠َِّ ٙ ب٥َِـوَ بَِّٙ :-سبحانو -كقاؿ ,[ْٗ]الحجر:ثِ٪َب رُا٩َْشُ ًَؤَّْشِكْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُؾْش١ِِني{
 .[َُٔ]األنعاـ:ؾْش١ِِني{ىٌَُ ًَؤَّْشِكْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُ

 
 :ظمم الناس وأكل حقوقيم: المطمب السابع

أمر منبكذ عقبلن  الظمـظمـ الناس كأكؿ حقكقيـ مظير مف مظاىر الرئاسة المذمكمة، ك        
نسانية كفطرةن  ميؽ ذمَّو ،كمحـر شرعان  ،كا  ألنو سبب الفتف كالفساد، كمنبع الرذائؿ  ،اهلل تعالى خي

اهلل الجبار فيككف اليبلؾ  غضب ينزؿ كبو، كدمارىا بزكاليا اهلل أذف أمة في فشا كالسيئات، متى
كقاؿ النبي  ,[ٗٓ]الكيؼ:}ًَر٠ْ٦َِ ا٥ُْٞشٍَ ؤَى٢َ٦ْْنَبى٨ُْ ٥َ٪َّب ٦ٍََ٪ٌُا ًَع٦ََْْنَب ٥ِ٪َي٢ِ٦ِْي٨ِ ٩ٌَِّّْذًا{:كاالنتقاـ، قاؿ 

 َّلىييٍمًمي المَّوى  : )ًإف ، ذىهي  فىًإذىا ًلمظَّاًلـً }١ًََز٠ِ٥ََ ؤَخْزُ سَث٠َِّ بِرَا ؤَخَزَ :-تعالى -قكلو :قرأ ثـ ييٍفًمٍتوي، لىـٍ  أىخى
 .(ُ)( [َُِ]ىكد:ا٥ُْٞشٍَ ًَىَِِ ٍَب٥ِ٪َخٌ ب٫َِّ ؤَخْزَهُ ؤ٨ِْ٥ٌَ ؽَذِّذ{

 
                                                           

 ِٔ، صسبؽ تخريجو( ُ)
 (.ّٖٖ/ّٓمجمكع الفتاكل: ) :يينظر( ِ)
:}َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإن  َأْخَذُه ارم، تفسير القرآف/ قكلو تعالىصحيح البخ ،البخارم( ُ)

 .ْٖٔٔ، (ْٕ/ٔ)،َأِليٌم َشِديد{
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 صور الظمم عند الحكام والمسئولين: 

كاإلفساد، بأنكاع  يشيعكف في األرض الظمـ كالفساد ىناؾ الكثير مف الحكاـ كالمسئكليف       
يسيئكف ليـ بالسب كالتطاكؿ بغير الحؽ، ك كيأكمكف أمكاليـ يظممكف الناس كثيرة مف االعتداءات، ف

ىانتيـ،  رعاياىـ، يعتدكف عمى يسمبكف حقكؽ ف ،أصحابياإلى كيمنعكف الحقكؽ أف تصؿ عمييـ كا 
 نفعنا كال ضٌران  نيـ لنفسوالكاحد م يممؾ فقراء، كعمى العماؿ كاألجراء، ال أك مساكيف أك مكظفيف

أك  كمستحقاتيـ مرتباتيـ عنيـ أك يحجزكف كجكران، كأعماليـ ظممان  كظائفيـ مف فيحرمكنيـ
كالماؿ  ،أف السمطة التي في أيدييـ كيبخسكنيـ حقكقيـ، فبل يعترفكف بيا، ظانّْيف يؤخركنيا عدكانان،
اهلل ذك بطش شديد كال يرد مكا أف كلـ يعم ى،ىي حصكف تمنعيـ مف اهلل تعال ،الذم في خزائنيـ

فالظالـ  ،[ُٖ]ىكد:ؤََٙ ٥َْْنَخُ ا٦٥ّوِ ٦َََّ ا٥ََّب٥ِ٪ِني{ ...} :-تعالى -ظالـ، قاؿ عفكغضبو كلعنتو  عذابو
ـٍ  قاؿى :) ، قاؿ مف اهلل تعالى، كمف رسكلو ممعكف  بُّكي ٍصميييـٍ  أىنىا ثبلثةه :  رى  القػيامًة، يكـى  خى
ٍصمىوي  كنتي  كمف ٍمتيوي خى  خى ، ثـ بًػي أىٍعطىى رجؿه  ، صى رى  كرجؿه  ثىمىنىوي، فىأىكىؿى  حران  باعى  كرجؿه  غىدىرى  اٍستىٍأجى
قاؿ ، كأيضان تكعد اهلل الظالميف بالعذاب األليـ، (ُ) ) أىٍجرىهي  ييٍكًفو كلػـ منوي  فاٍستىٍكفىػى أجيران 
:{...ُ٫ًٌَع٨َ٦ََُْْْ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُا ؤََُّ ٩ُن٦ََٞتٍ َّن٦َِٞج}:بِ٭َّ٪َب ا٥غَّج٤ُِْ ٦َََّ ا٥َّز٬َِّ -:سبحانو -قاؿك , [ِِٕ] الشعراء{

 مىفً  ): رسكؿ اهلل كقاؿ ,[ِْ]الشكرل:٦ََِّْ٪٫ٌَُ ا٥نَّبطَ ًََّج٫ٌَُْٖ ِِٙ إَسْكِ ثَِْْٖشِ ا٥ْؾَِّٜ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ٥َي٨ُ َّزَاةٌ ؤ٨ِْ٥َ{
ـى  النَّارى  لىوي  اهللي  أىٍكجىبى  ًبيىًميًنًو فىقىدٍ  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  اٍقتىطىعى حىؽَّ  رَّ مىٍيوً  كىحى نَّةى  عى ؿه  لىوي  فىقىاؿى  اٍلجى فٍ : رىجي  كىافى  كىاً 

فٍ : قىاؿى  اهلًل؟ رىسيكؿى  يىا يىًسيرنا شىٍيئنا ( ًمفٍ  قىًضيبنا كىاً  أىرىاؾو
 (ُ)

. 

الحاكـ كظممو، كذلؾ في قصة فرعكف مع قكمو، حيث  كقد ضرب اهلل تعالى مثبلن لطغياف       
}ًَ٭َبدٍَ ِٙش٫ٌَُّْْ ِِٙ ٩ٌَِْٝوِ َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ؤ٥ََْْظَ ٥ِِ :كتجبره، قاؿ اهلل  الحاكـىذا تجسيد لسبب طغياف  يياف

٦ٌَََْٙٙ ؤ٥َُِِْٞ * جِني ؤ٧َْ ؤَ٭َب خَْْشٌ ٬ِّ٩ْ ىَزَا ا٥َّزُِ ىٌَُ ٩َيِنيٌ ًََٙ ٢ََّبدُ ُّ*  ٠ْ٦ُ٩ُ ٩ِقْشَ ًَىَزِهِ إَ٭ْيَبسُ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِِ ؤَََٙٚ رُجْقِش٫ًُ

٦ََٙ٪َّب آعٌَُٚ٭َب *  َٙبعْزَخََّ٘ ٩ٌََْٝوُ َٙإَىَبٌُّهُ بِ٭َّي٨ُْ ١َب٭ٌُا ٩ًٌَْٝب َٙبعِٞنِي *٦ََّْْوِ ؤَعٌِْسَحٌ ٬ِّ٩ رَىَتٍ ؤًَْ عَبء ٩ََْوُ ا٥ْ٪ََٚئ٢َِخُ ٩ُْٞزَشِ٭ِني 

 .[ْٓ-ُٓ]الزخرؼ:٦ْنَبى٨ُْ ع٦ًََٚب ٩ًََضًَٚ ٥ِٔخِش٬ِّ{َٙغََْ*  ا٭زََٞ٪ْنَب ٩ِنْي٨ُْ َٙإَْٕشَْٝنَبى٨ُْ ؤَعْ٪َْنِي

، كاذبان  لنفسو فضبلن ينسب ف ،غتر بقكتو أك سمطانو أك مالوا الذمالظالـ الحاكـ  مثاؿ فٖ٘     
، فيمتّْ كيي  كا بكبلمو كيؤيدكه، قبميشعبو، ك طيعو ع نفسو بإذالؿ شعبو، كسكقيـ إلى المنكر كالمحـر

                                                           

 .َِِٕ، (َٗ/ّ)،اإلجارة/ مف منع أجر األجير ،صحيح البخارم ،البخارم( ُ)
 .ُّٕ ،(ُِِ/ُ، )مسمـ بيميف فاجرة بالنارصحيح مسمـ، اإليماف/ كعيد مف اقتطع حؽ  )مسمـ( ُ)
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فكاف الدافع لو عمى الظمـ حاكميـ،  ما أتى فرعكفكالعذاب ييـ مف العقاب حتى يأتلينالكا رضاه، 
 مف مباشر سبب كىك الفاحش، كالغنى كاالمتيازات، كالثراء المصالح عمى كالبغي ىك الحرص

 شعار يحمؿ مف كؿ عمى الظمـ كلذلؾ يقكـ بممارسة حؽ، بغير كاالستعبلء االستكبار أسباب
 المصالح عمى الحرص كىذا كاالجتماعي، كاالقتصادم ياسيالس بالعدؿ كيطالب التغيير،
 .الًقدـ منذ رظيى  كحمايتيا

 ما أكؿ الظالـ ألف الظمـ، أنكاع كؿ تحتو يدخؿ النفس ظمـ أف األصفياني الراغب اعتبر كقد     
٬ِ٩ *  ٨ْ ٩ًََب ١َب٭ٌُا َّْْجُذ٫ًُ}اؽْؾُشًُا ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُا ًَؤَصًَْاعَيُ:-تعالى -اهلل قاؿنفسو،  ظمـ قد يككف بالظمـ ييـٌ 

 كأمثاليـ أشباىيـ أم ,[ِْ-ِِ]الصافات:ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{* د٫ًُِ ا٦٥َّوِ َٙبىْذًُى٨ُْ ب٥ََِ فِشَاهِ ا٥ْغَؾ٨ِْ 
 يىٍغشىاىيـٍ  أيمىرىاءي  )سىيىكيكفي  : اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عنيما اهلل رضي مسعكد ابف كأتباعيـ، عف

،غىكىا كىاشو  أىكٍ  شو ، يىٍظًمميكفى  النَّاسً  ًمفى  حى يىٍكًذبيكفى مىى أىعىانىييـٍ  فىمىفٍ  كى دَّقىييـٍ  ظيٍمًمًيـٍ  عى ، كىصى ـٍ  فىمىٍيسى  ًبكىًذًبًي
مىفٍ  ًمٍنوي، أىنىا كىالى  ًمنّْي دٍّْقييـٍ  لىـٍ  كى ، ييصى ـٍ لىـٍ  ًبكىًذًبًي مىى ييًعٍنييـٍ  كى ، عى ـٍ  .(ُ) ًمنّْي( كىىيكى  ًمٍنوي  فىأىنىا ظيٍمًمًي

 كرفع كعدـ طاعتيـ، الظالميف بمجاىدة كأمر، صكره بجميع الظمـ عف نيى -سبحانو -كاهلل      
 تأميف كتكلية المسئكليف كالحكاـ ىك كالدكلة الحككمة قياـ في األصؿ ألفَّ المظمكميف،  عف الظمـ
}ب٫َِّ ا٦٥ّوَ : اؿ اهللكمجتمعي، ق حياتي بيعد كؿ في العدالة رأسيا المجتمع كعمى حاجات كتمبية

٨ُ٢َُِْ ثِوِ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ١َب٫َ عَ٪ًِْْب رُادًُّاْ ا٩ََٕب٭َبدِ ب٥ََِ ؤَى٦ِْيَب ًَبِرَا ؽ٢ََ٪ْز٨ُ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ؤ٫َ رَؾ٢ُْ٪ٌُاْ ثِب٥َْْذ٣ِْ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ٭ِِْ٪َّب َّ َّإ٩ُْش٨ُ١ُْ ؤ٫َ 

 .[ٖٓ]النساء: ثَقِريًا{

 كنككف، الرسؿ بو جاءت أمر ربنا كما خالفنا فقد يديو، عمى نأخذ ـكل الظالـ تركنا كلك      
}ًَارٌَُّٞاْ ِٙزْنَخً َّٙ رُقِْج٬ََّ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُاْ ٩ِن٨ُ٢ْ خَأفَّخً ًَا٦َّْ٪ٌُاْ ؤ٫ََّ :-تعالى -قاؿ اهلل كفتنة عامة، بعقكبة ميٌدديف

 كالمداىنة ،أظيركـ بيف المنكر كإقرار ،أثره يعمكـ ذنبان  تقكاأم:" ا، [ِٓ]األنفاؿ:ا٦٥ّوَ ؽَذِّذُ ا٥َِْْٞبة{
 أمر النبي ، ك (ُ) ..."الجياد في كالتكاسؿ البدع كظيكر الكممة كافتراؽ ،بالمعركؼ األمر في

ال المظمـك بنصرة ـى ) : ، قاؿ-تعالى -كالعذاب مف اهلل العقاب حؽ فقد كا  ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىكيا الظَّاًل
ذي  ـٍ يىٍأخي لى مىى يىدىٍيًو أىٍكشىؾى أىٍف يىعيمَّييـي المَّوي ًبًعقىابو ًمٍف ًعٍنًدًه(كى ًكمى عىفً  ،(ِ) كا عى كىل ًفيمىا  النًَّبيّْ  ري  عىفً  رى

                                                           

 األرنؤكط. يث صحيح، شعيبحد، ُُْٕٖ(، ّٕٕ/ُٖ)، ( ابف حنبؿ، مسند ابف حنبؿُ)
 (.ٓٓ/ّ( البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )جُ)
صحيح ، األلباني، صحيح  .ُِٕٔ ،(ّٕ/ْ)،، الفتف/ ما جاء في  نزكؿ العذابالترمذمسنف  ،( الترمذمِ)

 .ُِّٔ(، ٖٕٓ/ِالترغيب كالترىيب،)
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تىعىالىى تىبىارىؾى  اهللً  رٍَّمتي  ًإنّْي ًعبىاًدم )يىا :قىاؿى  أىنَّوي  كى ـى  حى مىى الظٍُّم عىٍمتيوي  نىٍفًسي، عى رَّمن  بىٍينىكيـٍ  كىجى  فىبلى  ا،ميحى
ٍمسىةه أنو قاؿ:  كركم عف النبي  ،(ُ) ...( تىظىالىميكا، مىٍيًيـٍ  المَّوي  غىًضبى  )خى ى شىاءى  إفٍ  عى بىوي  أىٍمضى  غىضى
مىٍيًيـٍ  الَّ  الدٍُّنيىا ًفي عى ذي  قىٍكـو  أىًميري :  النَّارً  إلىى اآٍلًخرىةً  ًفي ًبًيـٍ  ثىكَّل كىاً  قَّوي  يىٍأخي  ٍنًصفيييـٍ يي  كىالى  رىًعيًَّتوً  ًمفٍ  حى
ـى  يىٍدفىعي  كىالى  نىٍفًسوً  ًمفٍ  ٍنييـٍ  الظٍُّم ـي  ، عى ًعيؼً  اٍلقىًكمّْ  بىٍيفى  ييسىكّْم كىالى  ييًطيعيكنىوي  قىٍكـو  كىزىًعي يىتىكىمَّـي  كىالضَّ  كى

ؿه  ًباٍليىكىل، لىدىهي  أىٍىمىوي  يىٍأميري  الى  كىرىجي ؿه  ، ًيـٍ ًدينً  أىٍمرى  ييعىمّْميييـٍ  كىالى  المَّوً  ًبطىاعىةً  كىكى رى  كىرىجي  أىًجيرنا اٍستىٍأجى
مىوي  لىـٍ  فىاٍستىٍعمى فّْوً  كى ؿه  ، أىٍجرىهي  ييكى ـى  كىرىجي دىاًقيىا( ًفي اٍمرىأىةن  ظىمى ، ًإيَّاؾى  ) :أيضان قكؿ يك  .(ِ) صى ـى  فىًإفَّ  كىالظٍُّم

ـى   .(ّ) (اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ظيميمىاته  الظٍُّم

 -إننا إال كاآلخرة؛ الدنيا في كخيمة عكاقبو كأف حراـ ـالظم أف نعمـ جميعان  أننا كبرغـ     
-كتعالى سبحانو -الحؽ قكؿ كتناسينا جيؿ، أك بعمـ سكاء الظمـ طائمة تحت نقع ما كثيران  -لؤلسؼ

٩ُيْيِْنِيَ ٩ُْٞنِِِْ سُءًُعِي٨ِْ َٙ َّشْرَذُّ * ثْقَبس}ًََٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٦٥ّوَ َٕبًِٙٚ َّ٪َّب َّْْ٪٤َُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌَُ بِ٭َّ٪َب ُّاَخِّشُى٨ُْ ٧ٌَِْْ٥ٍ رَؾْخَـُ ِْٙوِ إَ:

 األمر ظاىرك  ,}ًََٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٦٥ّوَ َٕبًِٙٚ َّ٪َّب َّْْ٪٤َُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌَُ{,[76-75]بثشاى0٨ْىٌََاء{  ب٥َِْْي٨ِْ ىَشُْٙي٨ُْ ًَؤَْٙئِذَرُي٨ُْ

 ىذه في بيـ كاقعان  يراه ال ثـ ،اهلل بكعيد كيسمع يتمتعكف، الظالميف يركف مف لبعض ىكذا يبدك
 ألخذىـ المضركب األجؿ عف تكشؼ الصيغة فيذه، ككؿ ظالـ كطاغية لو نياية ،الدنيا الحياة
كىذه قاعدة عامة ال تخفى عمى ذم عقؿ، (ُ)منيا  فكاؾ كال بعدىا إمياؿ ال التي األخيرة، األخذة

عمى كجو األرض لما انتشر فييا  ، أكؿ نبي بعثو اهلل تعالىكلنا في ذلؾ مثؿ في قـك نكح 
الفساد كعـ الببلد، فمكث في دعكتو ألؼ سنة إال خمسيف عامان، كلـ يؤمف معو إال القميؿ، فثبت 

}ًَؤًُؽَِِ ب٥ََِ ٭ٌُػٍ ؤَ٭َّوُ ٬َ٥ ُّا٬ِ٩َْ ٬ِ٩ ٠ِ٩ٌََْٝ بَِّٙ ٬َ٩ َٝذْ آ٬َ٩َ ََٙٚ رَجْزَئِظْ :قاؿ اهلل تعالى ىك كالقمة الذيف آمنكا معو،

 .[ّٔ]ىكد:ثِ٪َب ١َب٭ٌُاْ ٫ٌُ٦ََّْْٚ{

كذلؾ فرعكف طاغية الطغاة دمَّر اهلل تعالى لو القصكر كالعمارات بسبب تجاكزه في الظمـ      
كالطغياف، ككفره بالنعـ التي أعطاىا اهلل تعالى لو، فأىمكو اهلل تعالى كأكرث األرض لمف آمف مف 

                                                           

 .ِٕٕٓ، ص(ُْٗٗ/ْ)،صحيح مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/ تحريـ الظمـ ،( مسمـُ)
 (، كالذىبي،ُْٕ/ْ) ،كارد الظمآف لدركس الزماف: التحذير مف الظمـ كأكؿ حقكؽ عباد اهللم( السمماف، ِ)

 (.َُْالكبائر، )ص
، أبي حنيفة: مسند أبي حنيفة، األدب/ ما( ّ)  .،ْٖٔ(َُٓ) جاء في النيي عف النظر في النجـك
 (.ُُُِ/ْقطب، في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
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ا٧ٌَْْٞ٥َ ا٥َّز٬َِّ ١َب٭ٌُاْ ُّغْزَن٫ٌََُْْٚ ٩َؾَبسَِٛ إَسْكِ ٩ًَََٖبسِثَيَب ا٥َّزِِ ثَبس١َْنَب ِْٙيَب  }ًَؤًَْسَصْنَب:  بني إسرائيؿ مف بعده، قاؿ

 ْْشِؽ٫ٌُ{َّ ٩ٌُْوُ ٩ًََب ١َب٭ٌُاًَْرَ٪َّذْ ٦َ١ِ٪َذُ سَث٠َِّ ا٥ْؾُغْنََ ٦َََّ ثَنِِ بِعْشَآئ٤َِْ ثِ٪َب فَجَشًُاْ ًَد٩ََّشْ٭َب ٩َب ١َب٫َ َّقْنَُِ ِٙش٫ٌَُّْْ ًََٝ

فَّ ىبلؾ الطغاة سنة مف سنف اهلل تعالى في األرض.[ُّٕ]األعراؼ:   ، كا 

 :الثاني خالصة المبحث
 :لي ما يأتي تبّينما سبق في ىذا المبحث م
 أمر بالتحاكـ إليو كتحكيـ شرعو كالحكـ بما أنزلو، كحذَّر مف  -سبحانو كتعالى -أف اهلل

  .ف التنازؿ عف شيء مف الشريعة ميما قؿٌ التحاكـ إلى غير ما أنزلو سبحانو، كم
 كبيَّنت اآليات أٌف مف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فيك كافر كظالـ كفاسؽ -سبحانو -بيَّف ،

 .كالتكحيد لئليماف مناؼو  اهلل أنزؿ ما بغير أفَّ الحكـ
 ظمـه كجكر، كمحاباة فَّ الٌسياسييف يبنكف استبدادىـ عمى أساسو مف ىذا القبيؿ، أ

 كمكاراة، ككذبه كافتراء.
 كييذلّْمكنيـ فاخر عمييـيسترىبكف الٌناس بالٌتعالي كالت أف أصحاب المناصب كالرئاسة ،

 .(ُ) بالقير كالقٌكة كسمًب األمكاؿ حتَّى يجعمكىـ خاضعيف ليـ، عامميف ألجميـ

 كالرعية. الراعي عنيا يستغني بٌينت مف السياسة اإلليية ما ال اآليات القرآنية 
  َّكالحاكـ كصاحب السمطاف في بمده، أف يأمر  ،عمى الراعي كالمسئكؿ عف رعيتوأف
 منكر.المعركؼ كينيى عف الب
 ،كال يتناكر ال عندىـ المنكر صار أنو بعدـ التزاـ الحكاـ كالقضاة بيذا األمر 

 كفركا. الذيف اهلل أعداء ككالىكا مستغربان، عندىـ منكران  المعركؼ كصار يستغرب،
 عمى يخفى ال ما كانتقامو اهلل سخط مف بيـ كبعدـ التزاميـ بحكـ اهلل كشرعو يحؿ   

كأيصيبت أمتنا  كشعكبيـ أمميـ فذيلَّت حرماتيـ، ينتيككاف ىـءعمييـ أعدا أحد، فيسمط
ىا ءأبنا فقتَّمتكافتتنت في دينيا  كالمسجد األقصى، مقدساتيا العربية كاالسبلمية فى

 تفريج اهلل سبلـ في كؿ مكاف، نسأؿكشبابيا، كتـ االعتداء عمى المسمميف كمحاربة اإل
 كالنصر كالتمكيف.المسمميف جميعان  كربات

                                                           

 (.ِٖ)ص ،الككاكبي، طبائع االستبداد كمصارع العباد :ينظر( ُ)
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  كقضاء حكائج أف ىذا العمؿ كمو يحتاج اإلخبلص كالصدؽ في األقكاؿ كاألفعاؿ
كاالة كعدـ م ،ؿ محبتيـ كمناصرتيـ كمناصحتيـػػػب ـ،ػػػـ كتظمميػػالخمؽ، كعدـ ظممي

 .سبلـ كالمسمميفأعدائيـ ككؿ مف يحاربكف اإل
 كبيف  األسرة، أفراد بيف كالكئاـ المحبَّة أكاصر تقكية عمى الحرص يحرص كؿَّ  اإلسبلـ

 ىذه يضعؼ أف شأنو مف ما كؿّْ  كمحاربة كالرعية، كالمجتمع كالكطف أجمع، المسئكليف
 بأشدّْ  يرتكبيا مف كيتكعَّد ء عمى الحقكؽ،كالظمـ كاالعتدا الكذب بينيـ، فيحارب العبلقة

 الدنيا كاآلخرة. في العقكبات
الكالية  مقصكد ىك كىذا المنكر، عف كينيى بالمعركؼ، ليأمر نيصّْبى  إنما األمر فميفيـ كليُّ     

 بيف يقضي جمس كمكاجية مف أفسد كيفسد، كمف ،كيقكـ بالصبلح كاإلصبلح لما فسد كاألمارة،
 كمف المبلئكة، تعالى بو اهلل باىىى قكييـ مف كلضعيفيـ ظالميـ، مف ظمكميـلم فأنصؼ الناس
  سكيف. بغير نفسو ذبح فقد الحؽ كخبلؼ بيكاه الناس بيف يقضي جمس
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 الفصل الثالث

 آثار الجاه والرئاسة المحمودة وعواقبيا
 المبحث األول

 آثار الجاه والرئاسة المحمودة
الفكضى، كصاحب المنصب  أك االستبداد تعرؼ ال قيادة الرئاسة المحمكدة ىي      

 بيا، يؤمف التي العقيدة كمف الراسخة، اإلسبلـ مبادئ مف ينطمؽ المسمـ كالجاه كالقائد
ككف ي تجرد،ك  كعدؿ مكضكعية بكؿ القرارات اتخاذ في أتباعو مع الشكرل مبدأ عمى ميعتمدنا

 . كرسكلو  اهلل مىرضاة ذلؾمقصده كىدفو مف كراء 
 :اإليجابية عمى الفردالجاه والرئاسة آثار : المطمب األول

 ولية:ؤ تحمل المس -ٔ
 كافة عمى الحياة في النجاح إلى القياـ بيا يؤٌدم التي القيـ أىـ مف المسؤكلٌية تيعدُّ 
كاىمو، يككف  عمى تيمقىى كتىحمُّؿ كاجبات معٌينة يؼ،بالتكم الفرد تيشًعر فيي كاألصعدة، المستكيات

فإذا  كتحٌمميا، حياتو، عند قيامو بيا عمى إيجابٌية آثاران  عمييا، فتىترؾ ميحاسبان  كيككف مكمَّفان بتأديتيا،
 يعكد مٌما ليا، أىبلن  يككف حتى جيدان كبيران  فسيبذؿ المختمفة، مسؤكلٌياتو تىحٌمؿ اإلنساف استطاع
 معمكماتو كخبراتو كزيادة الفردٌية، مياراتو تنمية: أىميا كاآلثار اإليجابية، الفكائد مف ديدبالع عميو

 التي المختمفة كالمشكبلت المكاقؼ، لتجاكز األساليب بأفضؿ كتعريفو شخصٌيتو، كتقكية الحياتٌية،
 في ان ناجح كتجعمو شخصان  باآلخريف، االجتماعٌية عبلقاتو تقكية جانب إلى ليا، يتعٌرض قد

 كمحيطو. مجتمعو،
}بِ٭َّب :ذلؾ في بيا، قاؿ  -تعالى -التي كمَّفو اهلل المسؤكلية كتقبَّؿ ميمتو اإلنساف تحمؿ كلقد     

٫ُ بِ٭َّوُ ١َب٫َ ٩ٌُ٦ًٍَب ب اِٗ٭غَبَّشَمْنَب ا٩ََٕب٭َخَ ٦َََّ ا٥غَّ٪َبًَادِ ًَإَسْكِ ًَا٥ْغِجَب٣ِ َٙإَث٬ََْْ ؤ٫َ َّؾْ٪٦ِْنَيَب ًَؤَؽ٬ََْْٞٚ ٩ِنْيَب ًَؽَ٪٦ََيَ
    ؤتمف عميو المرء مف أمرو ككؿ ما يي  األمانة في ىذه اآلية بمعنى المسؤكلية،ف ,[ِٕ]األحزاب:عَيًٌُٙ{

كائتمنيـ  ،فيفعمى المكمَّ تعالى نيا حقكؽ أكجبيا اهلل ألفي شئكف الديف كالدنيا، كسميت أمانة  يو كني
كأمرىـ بالمحافظة عمييا كأدائيا دكف اإلخبلؿ  ،نقيادكأكجب عمييـ تمقييا بالطاعة كاال ،عمييا
 .(ُ) منيا ءيبش
 

                                                           

 (.ْٓ/ِِالمراغي، تفسير المراغي، )ج :يينظر (ُ)
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 :-والسالم الصالة عمييم -تحمل المسئولية عند األنبياء
         اهلل كمَّفيـ التي المسؤكلية تىحمؿ البشر ممف مقدمة في ىـ -كالسبلـ الصبلة عمييـ-األنبياء       

        اـ بمسئكلياتو، فبدأ بعرض دعكتو بعد أف كيمّْؼ بيا عمى خير مف ق بيا؛ فنبينا محمد  -تعالى–
 كيعرفكنو، يعرفيـ ممف خيران  فيو تكسـ مف كؿ إليو كدعا اإلسبلـ، إلى فدعاىـ كأصدقائو، بيتو، آؿ

ٍيرىةى  أىبي عف ،(ُ) كالصبلح الصدؽ بتحرم كيعرفكنو كالخير، كالحؽ اهلل بحب يعرفيـ        : قىاؿى  ىيرى
ـى   مىٍعشىرى  يىا: قىاؿى  ،[ُِْ]الشعراء:}ًَؤَ٭زِسْ َّؾِريَر٠ََ إَْٝشَثِني{: المَّوي  أىٍنزىؿى  ًحيفى    المَّوً  رىسيكؿي  )قىا
ٍيشو  كا -نىٍحكىىىا كىًممىةن  أىكٍ  -قيرى ، اٍشتىري ـٍ ـٍ  أيٍغًني الى  أىٍنفيسىكي ٍنكي ٍبدً  بىًني يىا شىٍيئنا، المَّوً  ًمفى  عى نىاؼو  عى  أيٍغًني الى  مى
ٍنكيـٍ  بَّاسي  يىا شىٍيئنا،    المَّوً  ًمفى  عى ٍبدً  ٍبفى  عى ٍنؾى  أيٍغًني الى  الميطًَّمبً  عى يىا شىٍيئنا، المَّوً  ًمفى  عى ًفيَّةي  كى  عىمَّةى  صى
ٍنؾً  أيٍغًني الى  المَّوً  رىسيكؿً  يىا شىٍيئنا، المَّوً  ًمفى     عى مَّدو  ًبٍنتى  فىاًطمىةي  كى ًميًني ميحى  الى  اًليمى  ًمفٍ  ًشٍئتً  مىا سى
ٍنؾً  أيٍغًني  .(ِ) شىٍيئنا( المَّوً  ًمفى  عى

دعكتو لقكمو، كقد  أك يًمؿَّ في ، كلـ ييقصر اهلل إلى الدعكة في بمسؤكليتو قاـ  كنكح      
بو، كرغـ استكبار قكمو  -تعالى -ذكر القرآف الكريـ تفاصيؿ دعكتو ككيفية قيامو بما كمَّفو اهلل

}َٝب٣َ سَةِّ بِ٭ِِّ :-تعالى -اهلل تأدية كاجبو كالقياـ بمسئكلياتو اتجاىيـ، قاؿكعنادىـ لو إال أنو استمر ب

ًَبِ٭ِِّ ٦ُ١َّ٪َب دٌََّْرُي٨ُْ ٥ِزَِْٖٚشَ ٥َي٨ُْ ع٦ٌََُْا ؤَفَبثَِْي٨ُْ ِِٙ آرَا٭ِي٨ِْ * ٨َ٦َْٙ َّضِدْى٨ُْ دَُّبئِِ بَِّٙ ِٙشَاسًا* دٌََّْدُ ٩ٌَِِْٝ ٥ًَْْٚ ًَ٭َيَبسًا

٥َي٨ُْ  ص٨َُّ بِ٭ِِّ ؤ٦ََّْنذُ ٥َي٨ُْ ًَؤَعْشَسْدُ*ص٨َُّ بِ٭ِِّ دٌََّْرُي٨ُْ عِيَبسًا*ٌْا صَِْبثَي٨ُْ ًَؤَفَشًُّا ًَاعْز٢َْجَشًُا اعْز٢ِْجَبسًاًَاعْزَْٖؾَ

أمكنني، كىذا دليؿ  كجو أم أخرل، كبكؿ حاؿ، عمى بعد مرة دعكتيـ قد :قاؿ ,[ٗ-ٓ]نكحبِعْشَاسًا{
 .(ّ)استدعائيـ في كتمطفو ،منو ليـ الدعاء في مبالغة

 مف الرجاؿ األزمات، كفي كقتو يتيرَّب كقت في المسؤكلية -السبلـ عميو-يكسؼ قد تحمؿك      
 السجف عمىاختيار يقرر  جعموفي زمفو  باهلل، مشرؾ حيث كجكد مجتمع المسؤكليات، ىذه أمثاؿ

مي نفسو مف الفتف في كحتى يح ،في أعيف الناس، ك عند اهلل مكقؼ يككف فيو مف الصاغريف 
ع رفى ، ك لدعائو، كأنقذه مف تسمُّط اليكل كسمطة الماؿ كالجاه ، كقد استجاب اهلل ذلؾ الزماف

}َٝب٣َ سَةِّ ا٥غِّغ٬ُْ ؤَؽَتُّ ب٥ََِِّ ٩ِ٪َّب َّذٌُّْ٭َنِِ ب٥َِْْوِ ًَبَِّٙ رَقْشِْٗ َّنِِّ :في األكليف كاآلخريف، قاؿ اهلل مقامو 

                                                           

، )ص( ُ)  (.ٓٔالمباركفكرم، الرحيؽ المختـك
 (.ُْٕٕ،)(ُُُ/ٔ, )/}ًَؤَ٭زِسْ َّؾِريَر٠ََ إَْٝشَثِني{القرآفتفسير البخارم،  البخارم: صحيح( ِ)
 .(ِْٖ/ٓ(، كالبيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، )َُّ/ُٖالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ) :يينظر( ّ)
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-ّّ] يكسؼَٙبعْزَغَبةَ ٥َوُ سَثُّوُ َٙقَشََٗ َّنْوُ ١َْْذَى٬َُّ بِ٭َّوُ ىٌَُ ا٥غَّ٪ُِِْ ا٨ِْ٦َْْ٥{* ب٥َِْْي٬َِّ ًَؤ٬ُ١َ ٬ِّ٩َ ا٥ْغَبى٦ِنِي ١َْْذَى٬َُّ ؤَفْتُ

 عزيز امرأة كىي سيدتو، تدعكه ككمالو كجمالو شبابو مع أنو: الكماؿ مقامات غاية في كىذا ,[ّْ
 عميو، السجف كيختار ذلؾ، مف كيمتنع كالرياسة كالماؿ، الجماؿ غاية في ىذا مع كىي مصر،
 .(ُ) ثكابو كرجاءى  اهلل مف خكفان 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ        : )سىٍبعىةه  ، النًَّبيّْ  عىفً   ىيرى  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمًّْو، ًفي الًقيىامىةً  يىٍكـى  المَّوي  ييًظمُّييـي  قىاؿى
اـه : ًظمُّوي  ًإالَّ  ، ًإمى اًدؿه شى  عى ؿه  المًَّو، ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  ابّّ كى بلىءو  ًفي المَّوى  ذىكىرى  كىرىجي ٍينىاهي، فىفىاضىتٍ  خى  كىرىجيؿه  عى
ابَّا كىرىجيبلىفً  المىٍسًجًد، ًفي ميعىمَّؽه  قىٍمبيوي  ؿه  المًَّو، ًفي تىحى ٍتوي  كىرىجي مىاؿو  مىٍنًصبو  ذىاتي  اٍمرىأىةه  دىعى  نىٍفًسيىا، ًإلىى كىجى
اؼي أى  ًإنّْي: قىاؿى  ؿه  المَّوى، خى دَّؽى  كىرىجي دىقىةو  تىصى تَّى فىأىٍخفىاىىا ًبصى اليوي  تىٍعمىـى  الى  حى ا ًشمى نىعىتٍ  مى  ، فمـ(ِ)يىًمينيوي( صى
، بؿ كالمبادرة الستبلـ زماـ األمر؛ مسؤكليةال تحمؿ مف لو مانعنا ًشرؾ قكمو كفساد مجتمعو يكف

كخدمة المصالح فيو،  عاش الذم الكطف مىع ألنو األقدر عمى حممو، كألفَّ ىدفو كاف الحفاظ
التي تمر بيا كالتخطيط لمخركج مف األزمة  الشخصية، كتحقيؽ حسف التكزيع، كترشيد االستيبلؾ،

حتى يتحمَّؿ  ،األزمة ىذه خبلؿ سنكاتعمى أكمؿ كجو األمانة كالعمـ أداء ، ككذلؾ الببلد آنذاؾ
دارة المجت فتكلى خزائف األرض ،الناس عكاقبيا مع في أشد أزمتو، ككاف لو حرية التصرؼ كا 

 ،في األرضاهلل تعالى لو ف كَّ مى كالتحكـ في أمكاؿ كاقتصاد الدكلة، فقاـ عمى عممو بكؿ أمانة، ف
 ،معمؿ كاإلخبلص فيول والعناية اإلليية في جيكده القائمة عمى إتقانتبكَّأ منصبان رفيعان، تحيطو ك 

َٝب٣َ اع٦َْْْنِِ ٦َََّ * ِ ثِوِ ؤَعْزَخ٦ِْقْوُ ٥ِنَْٚغِِ ٦ََٙ٪َّب ٦َ١َّ٪َوُ َٝب٣َ بِ٭٠ََّ ا٧ٌَْْْ٥َ ٥َذَّْنَب ٢ِ٩ِنيٌ ؤ٩َنِي}ًََٝب٣َ ا٥ْ٪٠ِ٦َُ ائْزٌُ٭ِقاؿ تعالى:

٭َّؾَبء ًََٙ  ٬َ٩ ؽْ٪َزِنَبثِشَ َّزَجٌََّؤُ ٩ِنْيَب ؽَْْشُ َّؾَبء ٭ُقِْتُ ١ًََز٠ِ٥ََ ٢َ٩َّنِّب ٥ٌُِْعَُ٘ ِِٙ إَسْكِ *خَضَآئ٬ِِ إَسْكِ بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ ٨ِْ٦َّ

 .[ٔٓ-ْٓ]يكسؼ٭ُنُِِْ ؤَعْشَ ا٥ْ٪ُؾْغِنِني{

شرطه أساسه لتسيير الببلد كالعباد في الشدة كالرخاء، كتحقيؽ ىي مة عالقيادة الصالحة كالفاف       
  ، كالقياـ بحمؿ المسئكليات كحسف التصرؼ فييا.العدؿ كالنماء

 ية:وتحمل المسؤول صاحب الجاه والرئاسة
مؿ إفَّ         يعممكف ثـ كمف بالقيادة، يًثقكف المسئكلية كترؤًُّس الناس كقيادتيـ كدعكتيـ كجٍعميـ حى

 قدرات  إلى كتحتاج كشاقة، صعبة عممية كييضىحكف مف أجؿ الكطف كالحرص عميو؛ كيجاىدكف
القدرات مختمفة، فبل بد لمقائد كالرئيس كصاحب السمطاف أف تتكافر لديو  كأعباء كمتطمبات

                                                           

 .(ّٕٖ/ْابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )( ُ)
 .َٖٔٔ، (ُّٔ/ٖ)كاحش،البخارم، صحيح البخارم، الحدكد/ فضؿ مف ترؾ الف( ِ)
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 الناس استيعاب عمى يتحمؿ المسئكلية كيككف قادران  كالتًَّبعات؛ ليككف قائدان كمسئكالن مكفقان ناجحان،
كيككف ىدفيـ األسمى الحرص عمى  كاستقطابيـ؛ ليككنكا في صؼ اإلسبلـ كالجماعة المسممة،

 .رفعة الكطف كالدفاع عنو كالقياـ عمى مصالحو، كال يككف اليدؼ  مصمحة شخصية
فَّ       سياسة كالرئيس كالمسئكؿ عف األفراد كالمجتمع  صاحب اإلمرة كالسمطافبدأ بو أكؿ ما يى كا 

ؽ أفضميىا ناؿلي؛ نىفسو كتقكيميا يىٍأًتي مف اأٍلىٍفعىاؿ أجمميا ،مف اأٍلىٍخبلى كس الٌرعية بعد فيسي  ،كى
 .ميـ بعد استقامتوقكّْ رياضتو كيي 

ال ،رعاياه بتقكيـ ئبتقكيـ نىفسو قبؿ أىف يبتد ئبتدممؾ أىف يى نبًغي لم:" يعض العمماءبقاؿ         كا 
إذا بدأى بسياسة نىفسو ف ،(ُ) "كده الَّذم ىك ظٌؿ لوكاف بمنزلة مف أىراد تقكيـ ظٌؿ معكج قبؿ تقكيـ عي 

، كمف لـ يستطع إصبلح نفسو كخاصتو ال يستطيع إصبلح العامة، كاف عمى سياسة غىيره أقدر
 .كاستقاـ األمر صمح إلييـ المككمة بالمسؤكليات كالرعايا ألمراءا مف كؿ قاـ فإذا

 -قاؿ، حسنة لمناس قدكة يككف أف كالمسئكلية كالرئاسة القيادة مكضع في يككف لمف بد فبل      

ؽ٠ِ٥ٌََْ َٙبُّْ٘ َّنْي٨ُْ ًَاعْزَِْٖٚشْ ٥َي٨ُْ }َٙجِ٪َب سَؽْ٪َخٍ ٬ِّ٩َ ا٦٥ّوِ ٥ِنذَ ٥َي٨ُْ ٥ًٌََْ ١ُنذَ ًََّٙب ٦ٌََِْٕ ا٦َْٞ٥ْتِ َٙ٭َٚنٌُّاْ ٬ِ٩ْ :-تعالى

بالمؤمنيف، كلك  رؤكفان  رحيمان  جعؿ رسكلو -تعالى - فاهلل ,[ُٗٓ]آؿ عمراف:{...ًَؽَبًِسْى٨ُْ ِِٙ ا٩َْٕشِ 
و كتفرقكا، كبالتالي لـ ينجح في القكؿ النفضكا مف حكل كالخشكنةالقمب  غمظة  اف مف صفاتوك

}٥ََٞذْ عَبء٨ُ١ْ سَع٣ٌٌُ 0قاؿ  ،(ِ)ان رحيم باران  لطيفان  لينان  طمقان  سمحان  سيبلن  وعمكلكف اهلل ج في دعكتو،

 .[ُِٖ]التكبة:٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ َّضِّضٌ ٦ََّْْوِ ٩َب َّنِز٨ُّْ ؽَشِّـٌ ٨ُ٢َْْ٦َّ ثِب٥ْ٪ُا٩ِْنِنيَ سَئًٌُٗ سَّؽ٨ِْ{

قاؿ  كأنداد لو، يعامميـ ال أف ليـ كمعممان  لمناس مربيان  نفسو يعتبر كصاحب األمارة كالمسئكؿ     
 التي مكاـر األخبلؽ، مف ىذا ,[9>]املا٩ن0٫ٌ}ادَِْْٙ ثِب٥َّزِِ ىَِِ ؤَؽْغ٬َُ ا٥غَِّّْئَخَ ٭َؾ٬ُْ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪َب َّق٫ٌُِٚ{تعالى:
إليؾ شخص  أساء إذا: أم {... }ادَِْْٙ ثِب٥َّزِِ ىَِِ ؤَؽْغ٬َُ ا٥غَِّّْئَخَ:فقاؿ بيا  رسكلو -تعالى -اهلل أمر

 فضؿ ذلؾ فإف إليو، منؾ باإلحساف إليؾ إساءتو ادفع كلكف باإلساءة، تقابمو فبل كالفعؿ، بالقكؿ
 فعؿ، عما كرجكعو كأسفو، إلى ندمو الحؽ، كأقرب إلى المسيء لجمب أدعى كذلؾ عميو، منؾ

 –ربو  مف الثكاب الشيطاف، كيستكجب عدكه بذلؾ ليقير اإلحساف، بصفة مف يعفك كليتصؼ

                                                           

 (.ْٔالماكردم، تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ، )ص( ُ)
، )ص :يينظر (ِ)  (.َِٔالسمرقندم، بحر العمـك
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ًََٙ رَغْزٌَُِ *  }٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ًٌَْٝٙ ٩ِّ٪٬َّ دََّب ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٝب٣َ بِ٭َّنِِ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُغ٦ِْ٪ِني: ، كقاؿ(ُ) -سبحانو
 .[ّْ-ّّ]فصمت: إَ٭َّوُ ٥ًٌَِِّ ؽَ٪٨ِْ{ا٥ْؾَغَنَخُ ًََٙ ا٥غَِّّْئَخُ ادَِْْٙ ثِب٥َّزِِ ىَِِ ؤَؽْغ٬َُ َٙةِرَا ا٥َّزُِ ثَْْن٠ََ ًَثَْْنَوُ َّذَاًَحٌ ١َ

القرآف  في قصتو تعالى لنا اهلل فقد ذكرالقرنيف، ذك بمسؤكلياتيـ؛ قامكا الذيف الحكاـ كمف      
}ًََّغْإ٥ٌَُ٭٠ََ ٬َّ رُِ ا٥َْٞشْ٭٬َِْْ ٤ُْٝ عَإَر٦ٌُْ :تعالى قاؿ اهلل عبرة لؤلجياؿ عمى مر العصكر، لتككف الكريـ،

اهلل تعالى  فقد أعطاه, [ْٖ-ّٖ]الكيؼبِ٭َّب ٢َ٩َّنَّب ٥َوُ ِِٙ إَسْكِ ًَآرَْْنَبهُ ٬ِ٩ ٤ُ١ِّ ؽَِْءٍ عَجَجًب{* وُ ر١ِْشًا٨ُ٢َْْ٦َّ ٩ِّنْ
 كليذا الحرب؛ كآالت كالجنكد، التمكيف مف الممكؾ ييؤتىى ما جميع مف لو فيو متمكنان  عظيمان  ممكان 
 مف األمـ، كخدمتو ، الممكؾ لو كخضعت ببلد،ال لو فدانت األرض، مف كالمغارب المشارؽ مىًمؾ

 إيمانو كالحكـ الميٍمؾ مسؤكليةً  مف عميو بما أىَّمىتو لمقياـ المؤىبلت التي كأىـ ،(ِ) كالعجـ العرب
ا، يعمؿ لمف جزاء أعظـ مف فيو كما اآلخر، باليكـ  قاؿلمظالميف،  الشديد كالعقاب صالحن
:ًَُؤ٩ََّب ٬َ٩ْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ٦ََٙوُ عَضَاء * ٭٢ُّْشًاَْزِّثُوُ ص٨َُّ ُّشَدُّ ب٥ََِ سَثِّوِ ََُْْٙزِّثُوُ َّزَاثًب }َٝب٣َ ؤ٩ََّب ٬َ٩ ٨َ٦ٍََ َٙغٌََْٗ ٭

 .[ٖٖ-ٕٖ]الكيؼا٥ْؾُغْنََ ًَعَن٣ٌَُُٞ ٥َوُ ٬ِ٩ْ ؤ٩َْشِ٭َب ُّغْشًا{

 :وتحمل المسؤولية نساءال

 كنصرة قياـ، خير بمسؤكلياتيا كقياميا لكاجباتيا -ياعن اهلل رضي -أـ المؤمنيف خديجة ؿتحمُّ        
ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  -كتثبيتو، عف أـ المؤمنيف عىاًئشىةى  النبي  ؿي : قىالىتٍ  أىنَّيىا ،عى ا )أىكَّ  المَّوً  رىسيكؿي  ًبوً  بيًدئى  مى
  ٍؤيىا الكىٍحيً  ًمفى اًدقىةي  الرُّ ، ًفي الصَّ ٍؤيىا يىرىل الى  فىكىافى  النٍَّكـً اءىتٍ  ًإالَّ  ري ٍبًح، فىمىؽً  ًمٍثؿى  جى  يىٍأًتي فىكىافى  الصُّ

نَّثي  ًحرىاءن  دي  العىدىًد، ذىكىاتً  المَّيىاًليى  التَّعىبُّدي، كىىيكى  ًفيًو، فىيىتىحى كَّ يىتىزى ، كى ةى  ًإلىى يىٍرًجعي  ثيَـّ  ًلذىًلؾى ًديجى ديهي  خى كّْ  فىتيزى
تَّى ًلًمٍثًميىا، ؽُّ  فىًجئىوي  حى ، ارً غى  ًفي كىىيكى  الحى اءىهي  ًحرىاءو مىؾي  فىجى : "  النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  اٍقرىٍأ،: فىقىاؿى  ًفيًو، المى
ا: فىقيٍمتي  ، أىنىا مى ذىًني ًبقىاًرئو تَّى فىغىطًَّني فىأىخى ٍيدي، ًمنّْي بىمىغى  حى مىًني ثيَـّ  الجى ا: فىقيٍمتي  اٍقرىٍأ،: فىقىاؿى  أىٍرسى  أىنىا مى
، ذىًني ًبقىاًرئو تَّى الثَّاًنيىةى  ًنيفىغىطَّ  فىأىخى ٍيدي، ًمنّْي بىمىغى  حى مىًني ثيَـّ  الجى ا: فىقيٍمتي  اٍقرىٍأ،: فىقىاؿى  أىٍرسى ، أىنىا مى  ًبقىاًرئو
ذىًني تَّى الثَّاًلثىةى  فىغىطًَّني فىأىخى ٍيدي، ًمنّْي بىمىغى  حى مىًني ثيَـّ  الجى  [ُ]العمؽ:}اْٝشَؤْ ثِبع٨ِْ سَث٠َِّ ا٥َّزُِ خ٦ََٜ{:فىقىاؿى  أىٍرسى

تَّى عى  [ٓ]العمؽ:}٨َّ٦ََّ اِٗ٭غَب٫َ ٩َب ٨َ٥ْ ٨َ٦َّْْ{ بىمىغى  حى بىكىاًدريهي  تىٍرجيؼي  ًبيىا فىرىجى
تَّى ،(ّ)  ؿى  حى مىى دىخى ةى، عى ًديجى  خى

تَّى فىزىمَّميكهي  زىمّْميكًني، زىمّْميكًني: فىقىاؿى  ٍنوي  ذىىىبى  حى ٍكعي، عى ةي، يىا: فىقىاؿى  الرَّ ًديجى ، رىىىاكىأىٍخبى  ًلي، مىا خى بىرى  الخى

                                                           

 .(ٖٓٓالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )ص :يينظر( ُ)
 (.َُٗ/ٓيينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، )( ِ)
 ،دره: جمع بادرة كىي المحمة التي بيف المنكب كالعنؽ كىي تضطرب عند فزع اإلنساف. ابف حجرترجؼ بكا( ّ)

 (.ِٖ/ُ)فتح البارم شرح صحيح البخارم،
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قىاؿى  ًشيتي  قىدٍ : كى مىى خى ،: لىوي  فىقىالىتٍ  نىٍفًسي عى ، لىتىًصؿي  أىبىدنا،ًإنَّؾى  المَّوي  ييٍخًزيؾى  الى  فىكىالمَّوً  أىٍبًشٍر، كىبلَّ ـى  الرًَّح
تىٍصديؽي  ، كى ًديثى تىٍحًمؿي  الحى ، كى تىٍقًرم الكىؿَّ ، كى ٍيؼى تيًعيفي  الضَّ مىى كى ؽّْ  نىكىاًئبً  عى   .(ُ)...(الحى

 :اكتمال اإليمان-ٕ 

كدرجات في الدنيا،  رفيعةمنزلة  الطيبةؽ ال شؾ أفَّ لصاحب الرئاسة المحمكدة كاألخبل        
لرفؽ كالسماحة كالكممة الطيبة كاإلحساف ألنو تتمثؿ فيو أخبلؽ عظيمة، أىميا: افي اآلخرة،  عالية

رشادىـ لمخير كالصبلح، كأمرىـ كالعدؿ، كمد يد العكف ليـ كنصحكالرحمة بيـ  ،إلى الناس يـ، كا 
التي يتمثؿ بيا القائد كالمسئكؿ  كغير ذلؾ مف األخبلؽ الحميدةبالمعركؼ، كنيييـ عف المنكر، 

  .، كاستقطاب الناس إليواألثر القكم في انتشار اإلسبلـ كصاحب الكممة كالسمطة؛ فيككف ليا
ميؽسيدنا محمد  األكؿ فيذا قائدنا      الرفيع كاألسمى، كصاحب القدكة الحسنة،  ، صاحب الخي
١َضِريًا{ }٥ََٞذْ ١َب٫َ ٨ُ٢َ٥ْ ِِٙ سَع٣ٌُِ ا٦٥َّوِ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ٥ِّ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ ًَا٧ٌَْْْ٥َ آخِشَ ًَر١ََشَ ا٦٥َّوَ :-تعالى -قاؿ

 عذابو، كيخافكف اهلل  يرجكف الذيف فإنيـ المؤمنكف، اهلل ىـ يرجك كاف بمف ، كالمراد[54]إؽضاة0
 اهلل رحمة يرجكف أنيـ اآلخر اليكـ يرجكف كمعنى لقاءه، أك ثكابو اهلل أم يرجكف يرجكف كمعنى
مكا اإليماف باهلل  يصدقكف أك فيو، كباليـك اآلخر، كصدَّقكا بيـ  كبرسكلو  بحصكلو، فقد حصَّ

٦َََّ ا٥ْ٪ُا٩ِننِيَ بِرْ ثََْشَ ِْٙي٨ِْ سَعًٌُٙ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ َّز٦ٌُْ ٦ََّْْي٨ِْ }٥ََٞذْ ٬َ٩َّ ا٦٥ّوُ  :-سبحانو -، كقاؿ(ِ) فيذا كماؿ اإليماف
  ,[ُْٔ]آؿ عمراف:آَّبرِوِ ًَُّض١َِّْي٨ِْ ٦ًََُِّّْ٪ُي٨ُُ ا٢ْ٥ِزَبةَ ًَا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ًَب٫ِ ١َب٭ٌُاْ ٬ِ٩ َٝج٤ُْ ٥َِِٚ م٣ٍَٚ ٩ُّجِني{

كجميع الرسؿ؛ تزكية النفس ثـ تعميـ  لرسكؿ الخاتـ ف مييمة إرساؿ افقد حدَّد اهلل تعالىى أ   
كمنعيا ، مف أمراضيايككف بتطييرىا النفس  كتزكيةالناس الكتاب كالسنة كالقياـ بالدعكة، 

قامتيا لمطاعات قامة شرع اهلل، كالتزاـ األكامر كاجتناب النكاىي ك المحرمات كا   فإفَّ معاممة ،(ّ)  ا 
 المسمـ عمى الكاجب األخبلؽ أفضؿ كاليد مف بالمساف إيذائيـ عف كاالمتناع بالحيسنىى الناس
ـى ) : فقاؿ عنو كفرعان  اإلسبلـ عمى دليبلن   النبي كقد جعمو بيا، التخمؽ ًم ـي مىٍف سى ٍسًم المي

يىًدهً  صبلحيا النفس تيذيب في األثر أبمغ لو كىذا يككف ،(ْ) ...(الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ، كا 

                                                           

، (ِٗ/ٗ)مف الكحي الرؤيا الصالحة، البخارم، صحيح البخارم، التعبير/ أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل ( ُ)
ِٖٔٗ. 

 .(ُِّ/ْ)، الشككاني، فتح القدير :يينظر( ِ)
 (.ُِّ/ُ) ،سعيد حكل، األساس في التفسير :يينظر( ّ)
مسمـ: صحيح مسمـ، ،  ك ْ، (ُُ/ُ)صحيح البخارم، اإليماف/ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده، ،البخارم( ْ)

 .ُْ ،(ٓٔ/ُ)اإليماف/ بياف تفاضؿ اإلسبلـ كأم أمكره أفضؿ،
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ؿى لى ): ككماؿ اإليماف، قاؿ كتحصيؿ الفبلح اًئـً اٍلقىاًئـً  ييدًرؾًإفَّ الرَّجي ةى الصَّ ميًقًو دىرىجى ٍسًف خي ، (ُ) (ًبحي
مؽو  مف  اهلل لرسكؿ فعؿو  أك قكؿو  أمُّ  يخمك كال كىذا دليؿ كماؿ اإليماف، ، خي حتى  رفيعو  كأدبو  كريـو
 كغير المسمميف، كالفاسقيف لميفالظا مع كالتعامؿ كالسياسة، الحرب كأمكرفي المكاقؼ الصعبة، 

عطائو تكاضعو في ككذلؾ ٌموً  ألصحابيا، كفي الحقكؽ كقيادتو، كا  ـى  فكاف  لممشكبلت، حى ًنٍع
ا أنو كاف القائد، كما ـى  أيضن }ًَبِ٭٠ََّ : في كصؼ أخبلقو كالصاحب، قاؿ اهلل  األب كالزكج ًنٍع

ـى مىكىاًرـى ) بقكلو: عىقَّب عميو النبي  الذم ، كىذا األمر [7]ا٦ََْ٥0٨٦ٞ٥َ خ٦ٍُُٜ ٨ََِّْ{ ًإنَّمىا بيًعٍثتي أليتىمّْ
ككانكا عمى  ،يذه األخبلؽتخمَّقكا بقبمو  -عمييـ السبلـ- عمى أف األنبياء ؿلدى ىذا يي ك , (ٕ) (األىٍخبلىؽً 

 .(ٖ)مياليتمّْ   ، كجاء ىكوالمنيج كأسمكب القيادة كالدعكة نفس
 ال التي الثابتة القكية إرادتو عمى دليؿ المشركيف في مكاجية دهكح  النبي صمكد كلقد كاف     

كالتكذيب، كتعرض  اإلعراض تتزعزع، كقكة إيمانو كيقينو باهلل تعالى أفَّ اهلل ناصره كمؤيده، فتحٌمؿ
ًمف األعداء  حكلو في مكاجية مىف لمدعكة كنشر الديف، صمد يكافح كاستمر محتسبان، صابران  لؤلذل

 في يشاركو مف ىناؾ يكف كلـ جميعا، كعمى رأسيـ قريش، كاستمر بدعكة الناسمف المشركيف 
التاريخ،  كجو غٌيرت أعماؿ، مف أعظميا كما العسكرية كغيرىا، أعمالو كؿ في األعباء تحٌمؿ
الثابتة، كالعقيدة  القكية لئلرادة رائع مثاؿ كميا  النبي حياة فإف تعالى دينو، اهلل أظير حتى

 .(ْ)أك اإلخفاؽ النصر حالتي في تتبدؿ يماف الذم ال يتزعزع، كالنفسية التي الالراسخة كاإل

 األجياؿ، تتخرج يده عمى الذم المربي فيك المعمـ، مسؤكلية العظاـ؛ المسؤكليات كىناؾ مف  
 أدل قد يككف كبذا طبلبو؛ عمى بو يبخؿ كأال مف عممو يبذؿ أفاألمة؛ فعميو  مستقبؿ كييبنى
  .بالمسؤكلية كقاـ األمانة

 منو، األعداء فيو سىًخر زمف في اإلسبلـ، عف ينافحكا أف اإلعبلـ كرجاؿ األقبلـ أصحاب كعمى  

 ما عمى كمحاسبكف يكتبكف عما مسؤكلكف أنيـ صكرتو، كليعممكا تشكيو كحاكلكا نبيو كىجكا 
                                                           

صػحيح  ،كابف حبافصحيح لغيره، ، ََْٖ ،(ََْ/ْ)،سنف أبي داككد، األدب/ في حسف الخمؽ ،أبي داككد( ُ)
صػػػػػػػحيح عنػػػػػػػد األلبػػػػػػػاني، صػػػػػػػحيح الترغيػػػػػػػب ، (ِِٗ/ِ)لبػػػػػػػر كاإلحسػػػػػػػاف/ حسػػػػػػػف الخمػػػػػػػؽ،ابػػػػػػػف حبػػػػػػػاف، ا

 .ِِْٔ(، ٖ/ّ)كالترىيب،
، صححو األلباني َُُِّ (،ُُٗ/َُ)بياف مكاـر األخبلؽ كمعالييا، السنف الكبرل، الشيادات/ ،البييقي( ِ)

 (.ْْ، )صفي السمسمة الصحيحة
 (.ُِّ/ِ، )نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  :يينظر( ّ)
 (.ّْٖمحمكد شيت خطاب، الرسكؿ القائد، )ص :يينظر( ْ)
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 :القائؿ قكؿ أحسف كما يخطكف،

 يداه كتبت ام الدىر كيبقي        سيفنى  إال  كاتب  مف كما
  (ُ) تراه  أف  القيامة  في يسرؾ        شيء غير بكفؾ تكتب فبل

 ىذه عاتقيـ عمى بصفة عامة، تقع خاصة، كالدعاة كالكيٌعاظ بصفة العمـ أىؿ أف كما      
 فإف كتكجييـ، القراء في تؤثر ألنيا عظيمة؛ مسؤكلية كالمقالة العظيمة، فالكممة المسؤكلية
ف العدؿ، كينصر الحؽ يقيـ سبلحان  كانت يرالخ في استيعًممت  معكؿ كانت الشر في استيعًممت كا 

ء }ًَبِرَ ؤَخَزَ ا٦٥ّوُ ٩ِْضَبَٛ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُاْ ا٢ْ٥ِزَبةَ ٥َزُجَِّْنُنَّوُ ٦ِ٥نَّبطِ ًََٙ ر٢َْزُ٪ٌُ٭َوُ َٙنَجَزًُهُ ًَسَا -تعالى -اهلل كدمار، قاؿ ىدـو 

عمى أىؿ الكتاب  -تعالى -فقد أخذ اهلل ،[ُٕٖ]آؿ عمراف:صَ٪َنبً ٦ًَِْٝٚ َٙجِئْظَ ٩َب َّؾْزَش٫ًُ{ ٍُيٌُسِى٨ِْ ًَاؽْزَشًَْاْ ثِوِ
 اإلسبلـ، فألقكه مف بو جاء كبما  بمحمد اإليماف مف فيو كالميثاؽ مف الييكد كالنصارل العيد

ب ؤَ٭ض٥َْنَب ٬ِ٩َ ا٥ْجَِّْنَبدِ ًَا٥ْيُذٍَ ٬ِ٩ ثَْْذِ ٩َب ثََّْنَّبهُ }ب٫َِّ ا٥َّز٬َِّ ٢َّْزُ٪٫ٌَُ ٩َ :-تعالى -كقاؿ، (ِ) إليو يمتفتكا كلـ كطرحكه

بَِّٙ ا٥َّز٬َِّ رَبثٌُاْ ًَؤَف٦َْؾٌُاْ ًَثََّْنٌُاْ َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ؤَرٌُةُ ٦ََّْْي٨ِْ ًَؤَ٭َب  *٦ِ٥نَّبطِ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ ؤ٥ًَُـئ٠َِ ٦ََّْنُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ٦ًَََّْْنُي٨ُُ ا٥َِّّٚن٫ٌُ{

 .[َُٔ-ُٗٓ]البقرة:اةُ ا٥شَّؽ٨ِْ{ا٥زٌََّّ

 : النبي من والمحبة القرب-ٖ

، كمحبتو لو،  إفَّ مف آثار الجاه كالرئاسة المحمكدة قرب مف يتصؼ بذلؾ مف النبي        
ف صاحب السمطة كالجاه كمف يقكـ بمسئكلياتو عمى أفضؿ كجوو أيمر بو، فإف التـز الطاعات  كا 

كبالتالي يككف قيربيو  ، النبي محمد إلى الناس كاف أقرب صفات؛كتخمَّؽ بمحاسف األخبلؽ كال
}٬َ٩ًَ ُّيِِِ :، كييدلّْؿ عمى ذلؾ قاؿ اهلل كمحبة النبي    ، فيكسب محبة اهلل-تعالى -مف اهلل

ِّٞنيَ ًَا٥ؾُّيَذَاء ًَا٥قَّب٥ِؾِنيَ ًَؽَغ٬َُ ؤ٥ًَُـئ٠َِ سًَِْٙٞب{ ا٦٥ّوَ ًَا٥شَّع٣ٌَُ َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ٩ََِ ا٥َّز٬َِّ ؤَ٭٨ََْْ ا٦٥ّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٬ِّ٩َ ا٥نَّجِِّْنيَ ًَا٥قِّذِّ

عمى النفكس كاألكالد كاألقارب كاألىميف كاألمكاؿ  كيجب تقديـ محبة الرسكؿ . [>9]ا٥نغبء0
ُّؾْجِج٨ُ٢ُْ ا٦٥ّوُ }٤ُْٝ ب٫ِ ١ُنز٨ُْ رُؾِج٫ٌَُّ ا٦٥ّوَ َٙبرَّجٌُِْ٭ِِ :-تعالى -، قاؿ(ّ) كالمساكف، كغير ذلؾ مما تحبو النفس

 .[ُّ]آؿ عمراف:ًََِّْٖٚشْ ٨ُ٢َ٥ْ رُ٭ٌُث٨ُ٢َْ ًَا٦٥ّوُ ٌَُٕٚسٌ سَّؽ٨ِْ{

                                                           

 الشعر.ديكاف أميف الجنيدم، ( ُ)
 (.َِّ/ُ)الجزائرم، أيسر التفاسير.  (ِ)
 .(ْٔٗالحنبمي، ركائع التفسير، )صابف رجب ( ّ)
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الذم يتكلى قيادة الجماعة ىك مىف يقكـ بخدمتيـ، كالسَّير عمييـ، كالسير بيـ نحك تحقيؽ ف
 ـ عنده.كالقياـ عمى حكائجيـ كرعايتيـ، كبالتالي يككف ىذا سببنا في محبتيـ لو كتقربي أىدافيـ،

كاإلخبلص  األخبلؽ، بحيسف يتجمَّؿ ككؿ مسمـ، أف المسئكؿ كالقائد كصاحب السمطة فعمى     
 ، اهلل رسكؿ ذلؾ في قدكتو يككف في عممو، كيتحمؿ المسئكلية، كيقكـ عمى شئكف الرعية، كأف

مقنا، الناس أحسف كاف الذم  بمقتضاىا كعمؿ ،التي شرعيا اهلل  كالنكاىي األكامر تدبر فإذا خي
ميؽ الصالحيف، كبحيسف اهلل عباد كمحبة ،-تعالى -اهلل بمحبة كيحظىى تسمك، نفسو فإف  يىبمغ الخي

  كرسكلو -تعالى -اهلل القرب كالمحبة مف كيكتسب المنازؿ، كأرفع الدرجات، أعمى المسمـ

،النبيف كالمؤمنيف  حتى كاف خير قدكة كخير مىثىؿ ألصحابو، لذلؾ تعمَّؽ حبُّو في قمكبيـ ،
كحو كال يي  مف المشركيف بمجرد  سمـ كثيره أكقد بشككة تؤذيو،   صابيتمنَّى أحدىـ أف يىفديو بري

 ، فقد كاف مع أنيـ لـ يسمعكا منو حديثان  ،، كسمعكا سيرتو الطيبةالكريـ و مقأنيـ شاىدكا خي 
ضعفاء المسمميف، كمع ؽ مع نفسو، كمع زكجاتو، كمع جيرانو، كمع مي ل بو في الخي ذى ييحتى  نمكذجان 
 .، بؿ حتى مع الكافرالجاىؿ

في كجدانيـ كالمسئكؿ كصاحب السمطة كالجاه، القائد  ، النبيمحمد سيدنا كىكذا عاش       
مقو، يحبيـ كيحبكنو، كيرعى مصالحيـ، فيككنكف متكادّْيفكضمائرىـ،  بينيـ،  كمتكاصميف بحيسف خي

، [ْٓ]المائدة:{...ؤَر٥َِّخٍ ٦َََّ ا٥ْ٪ُا٩ِْننِيَ ؤَِّضَّحٍ ٦َََّ ا٢ْ٥َبِٙش٬َِّ ... }:ككما قاؿ  ،(ُ) يرحـ بعضيـ بعضان 

جْز٫ٌََُٖ َٙنًْٚ ٬ِّ٩َ ا٦٥َّوِ }٩ُّؾَ٪َّذٌ سَّع٣ٌُُ ا٦٥َّوِ ًَا٥َّز٬َِّ ٩ََْوُ ؤَؽِذَّاء ٦َََّ ا٢ْ٥َُّٚبسِ سُؽَ٪َبء ثَْْنَي٨ُْ رَشَاى٨ُْ س١ًَُّْب عُغَّذًا َّ:قاؿ 

 .[ِٗ]الفتح:{...ًَسِمٌَْا٭ًب 

 .كاإلصبلح القمكب بيف التأليؼ في حسفال ثراألليا  فيذه األخبلؽ كاف

، فكانكا دبلكىذا ما فتح قمكب العباد لو كجعميـ يدخمكف في ديف اهلل أفكاجا، ففتح اهلل بذلؾ الب   
 نعـ القادة كالدعاة كالرسؿ.

   كرسكلو كآثر محبة اهلل  ،-ىبارؾ كتعالت -حكمو، كاتبع منيج اهلل في عدؿ لمف فطكبى   
 كنبراسان  دستكران   رسكلو كسنة كتاب ربو، مف كاتخذكلـ يتبع شيكاتو كأىكائو، عمى رغبات نفسو، 

بَّكيـٍ  ًإفَّ  ): قاؿ  ،بو، فناؿ الكرامة مف ربو، كالقرب كالمحبة مف رسكلو  يستضيء  ًإلىيَّ  أىحى

                                                           

 .(َُُْ( كيينظر، الكاحدم، الكجيز، )صِِٗ/ُٔاـ القرآف، )القرطبي، الجامع ألحك :يينظر( ُ)
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ـٍ  بىكي ٍجًمسنا ًمنّْي كىأىٍقرى ـٍ  ًقيىامىةً الٍ  يىٍكـى  مى اًسنيكي ييٍؤلىفي  كفى ػػػيىٍألىفي  الًَّذيفى  ،(ُ) افناػػأىٍكنى  اٍلميكىطَّؤكفى  أىٍخبلقنا، أىحى ، ػػػكى كفى
فَّ  ـٍ  كىاً  كي ـٍ  ًإلىيَّ  أىٍبغىضى ٍجًمسنا يػػػػػًمنّْ  كىأىٍبعىدىكي كفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  مى الثٍَّرثىاري

اٍلميتىفىٍيًيقيكفى  ،(ّ ،اٍلميتىشىدّْقيكفى (ِ)
(ْ)) (ٓ). 

 سعادة الدنيا والفوز بالجنة: -ٗ

دكر المسئكؿ كالتزامو األخبلؽ كاإليماف، كتحممو المسئكلية مف مكجب  بىيَّف اإلسبلـ        
 الرفيعة إف التزميا. منصبو كمكانو، كقيامو بيا، فمو المكانة

، خاصة إذا كانت محاسف األخبلؽ كمكارميا عف آياتو كثير مف الكريـ في القرآف كتحدث       
إف أدل ما عميو مف حقكؽ كالتـز قيامو بالكاجبات  في القائد كالمسئكؿ كصاحب المنصب كالجاه،

، دكف مكاراة أك محاباة، فيككف ليا أىمية نصاؼو  تيذيب في كدكر كبير المككمة إليو بعدؿو كا 
ة ما أعدَّه اهلل تعالى اآلخر  الدار في كالثكاب األجر لو مف كعمييا يترتب النفكس، كتقكيـ السمكؾ

ا٥َّز٬َِّ ُّن٫ٌَُِٞٚ  * }ًَعَبسٌُِّاْ ب٥ََِ ٩َِْٖٚشَحٍ ٬ِّ٩ سَّث٨ُ٢ِّْ ًَعَنَّخٍ َّشْمُيَب ا٥غَّ٪َبًَادُ ًَإَسْكُ ؤُِّذَّدْ ٦ِ٥ْ٪ُزَّٞنِي :تعالى -قاؿ لو،
 فالعفك ،[ُّْ-ُّّ]آؿ عمرافبطِ ًَا٦٥ّوُ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُؾْغِنِني{ِِٙ ا٥غَّشَّاء ًَا٥نَّشَّاء ًَا٢ْ٥َبٍِ٪نِيَ ا٥ٌََْْْٖ ًَا٥َْْبٙنِيَ ٬َِّ ا٥نَّ

 التي القرآف أخبلؽ مف المخمكقيف إلى كاإلحساف الغضب، عند الغيظ ككظـ المسيء، عف كالصفح
 يتحمَّكف لككنيـ الصادقيف عباده المؤمنيف -تعالى -اهلل مدح المسمـ، كقد بيا يتحمى أف يجب
}ًَِّجَبدُ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ا٥َّز٬َِّ َّ٪ْؾ٫ٌَُ ٦َََّ إَسْكِ ىٌَْ٭ًب ًَبِرَا :فقاؿ  اإلسبلـ، بآداب كفكيتخمَّقي  األخبلؽ، بمكاـر

 ىينان  مشيان  أم يمشكف ،[ْٔ-ّٔ]الفرقافًَا٥َّز٬َِّ َّجِْز٫ٌَُ ٥ِشَثِّي٨ِْ عُغَّذًا ًََِْٝب٩ًب{ * خَبىَجَي٨ُُ ا٥ْغَبى٫ٌُ٦َِ َٝب٥ٌُا ع٩ًََٚب
كتكبر، كدكف خيبلء كتبختر،  كاختياؿ دكف مرح كتكاضع ككقار، شكف بسكينةيم كالميف، الرفؽ فيو

                                                           

كاألكناؼ: الجكانب، أراد بو الذيف جكانبيـ كطيئة يتمكف فييا مف يصاحبيـ كال يتأذل، كرجؿ مكطأ األكناؼ: ( ُ)
طَّئكف األكناؼ: مف يمكنؾ مصاحبتو دكف أف  إذا كاف سيبلن دمثان كريمان ينزؿ بو األضياؼ فيقرييـ، كالميكى

 .(ُٖٗ/ُ) لساف العرب، ،يؤذيؾ، كىك كريـن مضياؼ. يينظر: ابف منظكر
كالثرثار: الرجؿ الكثير الكبلـ، كأراد بو اٌلذيف يكثركف الكبلـ تكمفان، كالثرثرة: كثرة األكؿ كالكبلـ في تخميط ( ِ)

كالتنطع، (، كالبغكم: شرح السنة، االستئذاف/ ذـ البياف ّٖٔ/ُ)مقاييس المغة،  ،كترديد. ابف فارس
 (.َُِ/ْلساف العرب، ) ،( ، كابف منظكرّٕٔ/ُِ)

ابف  المتشدؽ: الذم يمكم شدقو بكبلـ يتفاصح فيو، كقيؿ: المستيزلء بالناس يمكم شدقو بيـ كعمييـ. ينظر،( ّ)
 =(.ِٓٓ/ّفارس، مقاييس المغة، )

مو، كيفيؽ ًبًو فىمو، أى ( ْ) مقاييس  ،م: يىٍفتىحوي.  يينظر، ابف فارسالمتفييؽ: ىك الذم يفيؽ كبلمو، كيتكسع ًفي كىبلى
 (.   ّٕٔ/ُِ(، كالبغكم: شرح السنة، االستئذاف/ ذـ البياف كالتنطع، )ْٔٓ/ْالمغة، )

، كالطبراني: مكاـر (َْ/ٕ)شعب اإليماف، حفظ المساف/فضؿ السككت عف كؿ ما ال يعنيو، ،البييقي( ٓ)
عند األلباني، صحيح الترغيب (، حسف صحيح ُّْاألخبلؽ/ما جاء في حسف الخمؽ، )ص

 (.ُْ/ّ)كالترىيب،
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 مف فيو فيسممكف كبطران، كقكليـ فيو السداد، أشران  بنعاليـ يخفقكف كال بأقداميـ، يضربكف فبل
 . (ُ)كاإًلثـ اإًليذاء
٥ًَْئ٠َِ ُّغْض٫ًََْ }ؤ0ُ-سبحانو كتعالى -فقاؿ جزاءىـ بٌيف ثـ بيا، -تعالى -اهللدحيـ تماكصفات أخرل     

كالقائد  ,[ٕٔ -ٕٓ]الفرقافخَب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب ؽَغُنَذْ ٩ُغْزََٞشًّا ٩ًََُٞب٩ًب{*ا٥ُْٖشَْٙخَ ثِ٪َب فَجَشًُا ٫ٌََّْٞ٦ًََُّ ِْٙيَب رَؾَِّْخً ًَع٩ًََٚب
ا كالرئيس كالمسئكؿ كصاحب السمطة كالجاه ىك أىكلىى مف يتحمَّى بيذه األخبلؽ أكالن، كي يدعك إليي

ـى  بسبلـ، الجنة يدخؿ بيذه الصفات يتحمَّى قكالن كفعبلن، كمف  يتحمَّى أف أراد مف لكؿ الًحٍميىة فًنٍع
(ِ) سبلـ بف عبداهلل عف الجناف، أعالي إلى بيا، لتكصمو كيتزيف

 ـى النًَّبيُّ : )قاؿ  لىمَّا قىًد
فىؿى  ًدينىةى، اٍنجى : قىٍد قى (ّ) النَّاسي ًقبىمىوي  اٍلمى ًقيؿى ـى رىسيكؿي المَّوً ، كى ـى رىسيكؿي المَّوً  ،ًد ـى رىسيكؿي قىٍد قىًد ، قىٍد قىًد

ثنا، فىًجٍئتي ًفي النَّاسً   المَّوً  ، فىكىافى  ثىبلى ، فىمىمَّا تىبىيٍَّنتي كىٍجيىوي، عىرىٍفتي أىفَّ كىٍجيىوي لىٍيسى ًبكىٍجًو كىذَّابو أًلىٍنظيرى
ؿي شىٍيءو سىًمٍعتيوي تىكىمَّـى ًبوً  ـى، أىكَّ ا ًصميكا اأٍلىٍرحى ، كى ـى ، كىأىٍطًعميكا الطَّعىا ـى : يىا أىيُّيىا النَّاسي أىٍفشيكا السَّبلى ، أىٍف قىاؿى

ـو  نَّةى ًبسىبلى ميكا اٍلجى مُّكا ًبالمٍَّيًؿ، كىالنَّاسي ًنيىاـه، تىٍدخي  .(ْ)(كىصى
 

 :اآلثار اإليجابية لمجاه والرئاسة المحمودة عمى األسرة: المطمب الثاني
 كاالجتماعية، الدينية، حياتنا في كبير شأف لو عظيمنا، تعدُّ أمران  كتعميميـ األكالد تربية إف    

ميقية، , كتقدًميا كسمكّْىا األمة ريقيٌ  يتكقؼ كعمييـ عمييا، يقكـ التي كدعائمو المجتمع قيكىل فيـ كالخي
فَّ   كالعقيدة في الديف كتمكيف تربيتيـ، كحيسف األبناء كأخبلقيـ ديف األسرة تقكيـ في شيء أىـ كا 

الفضيمة، فمىف تقمَّد األمانة، كتحمَّؿ مسئكلية التربية كالعمـ كالتعمـ كالتكجيو  عمى كتنشئتيـ نفكسيـ،
، كمف تقمد مسئكلية الرئاسة كالقيادة -تعالى -ليؤالء األبناء، فيك مسئكؿ عنيـ كعف أمانتو أماـ اهلل

                                                           

(، كالنسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، َُّ/ْالبيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ) :يينظر( ُ)
(ِ/ْٕٓ). 

صحابي جميؿ ككنيتو أبك ، كاف حميفان لبني قينقاع، األنصارم اإلسرائيميىك عبد اهلل بف سبلـ بف الحارث، ( ِ)
يػة النبي يكسؼ عميو السبلـ، مف بني اسرائيؿ، كاف ييكديان كأسمـ، يقاؿ لو اإلسرائيمي، كلو يك  سؼ، مف ذيرّْ

ة كقيؿ بدمشؽ. ق كقد قارب السبعيف مف عمره، كدفف في المدينّْ، تكفي سنة صحبة كركاية عف النبي 
الفيصؿ في مشتبو  :كالحازمي ،ُُٗ/ِفي معرفة الصحابة، أيسد الغابة ابف األثير: يينظر، الدكالبي، 

 (.ُٔٓ/ُ)النسبة، 
 (.ُُْ/ُُأم ذىبكا مسرعيف نحكه. ابف منظكر، لساف العرب، )( ّ)
. صحيح، األلباني: السمسمة ُِّٓ ،(َُّٖ/ِ)ابف ماجو: سنف ابف ماجو، األطعمة/إطعاـ الطعاـ،( ْ)

 .ٗٔٓ ،(ُُّ/ِ)الصحيحة، 
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اء كاجبو، كتقديـ النصح لمرعية، فيك مسئكؿ عف عممو كالقياـ عمى مصالح األمة، كجب عميو أد
ٍبدً  ، كعىفٍ [ِْ]الصافات:}ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{:  ، قاؿأماـ اهلل   المَّوي  رىًضيى  -عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى

ا ٍنييمى ـٍ  )أىالى : قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،-عى ـٍ  رىاعو  كيمُّكي كيمُّكي ـي  رىًعيًَّتًو، فٍ عى  مىٍسئيكؿه  كى ا مىى الًَّذم فىاإًلمى  النَّاسً  عى
ؿي  رىًعيًَّتًو، عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  رىاعو  مىى رىاعو  كىالرَّجي ٍرأىةي  رىًعيًَّتًو، عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  بىٍيًتًو، أىٍىؿً  عى  رىاًعيىةه  كىالمى
مىى ٍكًجيىا، بىٍيتً  أىٍىؿً  عى لىًدهً  زى نٍ  مىٍسئيكلىةه  كىًىيى  كىكى ،عى ٍبدي  ييـٍ ؿً  كىعى مىى رىاعو  الرَّجي  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  سىيًّْدهً  مىاؿً  عى
ٍنوي، ـٍ  أىالى  عى كيمُّكيـٍ  رىاعو  فىكيمُّكي  .(ُ) رىًعيًَّتًو( عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى

فميستغؿ اآلباء كالمسئكلكف كالمربكف ىذه الفرصة التي أيتٍيحت ليـ بجٍعؿ مف يستمع إلييـ      
نقاذىـ مف االتجاىات كيتأثر بيـ تحت مسئك  ليتيـ كرعايتيـ، فعمييـ األخذ بأيدييـ كتكجيييـ، كا 

الفاسدة كالمفسدة، كمف االنحرافات المًضمة، كالحرص عمى دعكتيـ، كاستقطابيـ لمديف بالتي ىي 
 ,[ّّ]فصمت:نِِ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُغ٦ِْ٪نِي{}٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ًٌَْٝٙ ٩ِّ٪٬َّ دََّب ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٝب٣َ بِ٭َّأحسف، قاؿ تعالى:

ذا أد }ا٥َّز٬َِّ ب٫ِ ٢َّ٩َّنَّبى٨ُْ ِِٙ :-تعالى -، قاؿـيـ بكاجبيـ مف اهلل خير الجزاء عمى كفائيـ فميما عمي كاكا 

 -تعالى -فاهلل ,[74]احلظ0بِٝجَخُ ا٩ٌُُٕس{إَسْكِ ؤََٝب٩ٌُا ا٥قََّٚحَ ًَآرٌَُا ا٥ض١ََّبحَ ًَؤ٩ََشًُا ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَ٭َيٌَْا ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ٦ِ٥ًََّوِ َّ

 قكاؿاألبكلؤلفراد، قدكة صالحة لؤلبناء  كاككني يجب أففعما استرعاه، كمسئكؿو  سائؿ كؿ راعو 
ن مثى  كاككنكيفعاؿ، األك   كاتخمُّ كي ،بالفضائؿ كالمحاسف كاتحميأف ك  ،عماؿكاألخبلؽ األفي ليـ ى أعمى  بلى

 .بالمركءة ؿُّ خً كؿ ما يقدح في الديف أك يى  بجنُّ تى ك  ،عف المساكئ كالرذائؿ

 قمبو في ال يحمؿبذلؾ ينشأ جيؿ قرآني، قد نىيىؿ العمـ كاألخبلؽ، كتربى عمى مكائد القرآف،        
كاليداية، كيككف   العمـ نكر ينبثؽ لمناس، كمنو كالمحبة الخير بؿ يحمؿ كاألنانية، كالكراىية الحقد

 التقكل كييمزميا نفسو كييصمح الطاعات كترؾ المينيىيات، حريص عمى فعؿ الخير، كالتزاـ
 كطبلبنا أبناءنا كبذلؾ نقكد ,عذابو كسىخىطو كيتقي كجنتو، -تعالى – اهلل برضا لمفكز كاالستقامة،

 الرعية تجاه اإلماـ مسئكليةك كالعمؿ،  القكؿ في قدكتيـ فنحف الصالح، كالعمؿ السكم الطريؽ إلى
ـٍ  )أىالى : ، فقىاؿى   النبي ذكرىا فقد كلذا يات،المسئكل مقدمة في تأتي ـٍ  رىاعو  كيمُّكي كيمُّكي  عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى

ـي  رىًعيًَّتًو، مىى الًَّذم فىاإًلمىا رىًعيًَّتًو...(الحديث  عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  رىاعو  النَّاسً  عى
(ِ). 

                                                           

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤَىٌُِْْاْ ا٦٥ّوَ ًَؤَىٌُِْْاْ ا٥شَّع٣ٌَُ ًَؤ٥ًُِِْ ا٩َْٕشِ  :-تعالى -صحيح البخارم، األحكاـ/ قكؿ اهلل ،البخارم( ُ)

 .ُّٖٕ، (ِٔ/ٗ)،[>٩8ِن٨ُ٢ْ { ]ا٥نغبء0
 سبؽ تخريجو، نفس الصفحة.( ِ)



   ُِٕ 
 

 مسؤكلية تمي كىي و،أىمو كأسرت كعمى بيتو في الرجؿ مسؤكلية العظيمة المسؤكليات كمف     
ؿي  :فقاؿ  :اإلماـ مسؤكلية بعد مسؤكليتو بذكر النبي عقَّب كلذا رعيتو، في الحاكـ  رىاعو  )كىالرَّجي
مىى ا ًباٍلمىٍرءً  )كىفىى:  كقاؿ رىًعيًَّتًو(، عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  بىٍيًتًو، أىٍىؿً  عى يّْعى  أىفٍ  ًإٍثمن ( مىفٍ  ييضى  .(ُ) يىعيكؿي

جميعيـ حمؿ المسئكلية، كراعكا أبناءىـ كزكجاتيـ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ-األنبياء ؿكقد تمثَّ      
 مف متعددة جكانب لنا يتضح ،-مثبلن  -كحياتو سيدنا إبراىيـ  سيرة في التأمؿ كأىمييـ، كعند

بةِ بِثْشَاى٨َِْ }ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَ:-تعالى -قاؿ كقكمو، أبيو تجاه لممسؤكلية تحممو: منيا لممسؤكلية، تحممو
َّبؤَثَذِ بِ٭ِِّ َٝذْ عَبء٭ِِ ٬ِ٩َ  *بِرْ َٝب٣َ َٕثِْوِ َّبؤَثَذِ ٨ِ٥َ رَْْجُذُ ٩َب َٙ َّغْ٪َُِ ًََٙ ُّجْقِشُ ًََٙ ُّْٖنِِ َّن٠َ ؽَْْئًب* بِ٭َّوُ ١َب٫َ فِذًِّّٞب ٭َّجًِّْب

َّبؤَثَذِ بِ٭ِِّ  *َّبؤَثَذِ َٙ رَْْجُذِ ا٥ؾَّْْيَب٫َ ب٫َِّ ا٥ؾَّْْيَب٫َ ١َب٫َ ٦ِ٥شَّؽْ٪٬َِ َّقًِّْب *ًّّبا٨ْ٦ِْْ٥ِ ٩َب ٨َ٥ْ َّإْر٠َِ َٙبرَّجِْْنِِ ؤَىْذَِٟ فِشَاىًب عٌَِ
فحيف أراد أف ينصح أباه كيعظو ، [ْٓ-ُْ]مريـؤَخَبُٗ ؤ٫َ َّ٪َغ٠ََّ َّزَاةٌ ٬ِّ٩َ ا٥شَّؽْ٪٬َ َٙز٫ٌُ٢ََ ٦ِ٥ؾَّْْيَب٫ِ ٥ًًَِّْب{

ؾ العظيـ استعمؿ المجاممة كالمطؼ كالرفؽ كالميف كاألدب الجميؿ كالشر  كفرفيما كاف فيو مف ال
 :-تعالى -، قاؿ(ِ) كفي تحممو المسئكلية تجاه قكمو، كاف يحاكرىـ بالميف كالتمطؼ ؽ الحسف،مي كالخي 

 .[ٕٖ-ٖٓ]الصافات٨ُ٢ ثِشَةِّ ا٥َْْب٥َ٪ِني{َٙ٪َب ٍَنُّ* ؤَئ٢ًِْٚب آ٥ِيَخً د٫ًَُ ا٦٥َّوِ رُشِّذ٫ًُ *}بِرْ َٝب٣َ َٕثِْوِ ٩ًٌََِْٝوِ ٩َبرَا رَْْجُذ٫ًُ

   بِرْ دَخ٦ٌَُا * }ى٤َْ ؤَرَبَٟ ؽَذِّشُ مَِْْ٘ بِثْشَاى٨َِْ ا٥ْ٪٢ُْش٩َِني: ضيكفو، قاؿ تجاه لممسؤكلية كفي تحممو     
       ََٙٞشَّثَوُ ب٥َِْْي٨ِْ َٝب٣َ ؤََٙ رَإ٫ٌُ٦ُ١ْ{ *٤ٍ عَ٪ِنيَٙشَآَ ب٥ََِ ؤَى٦ِْوِ َٙغَبء ثِِْغْ* ٦ََّْْوِ ََٙٞب٥ٌُا ع٩ًََٚب َٝب٣َ ع٧ٌََٚ ٧ٌٌَْٝ ٩ُّن٢َش٫ًُ

 .[ِٕ-ِْ]الذاريات

النبي  زكجتو كبنيو، كاف ليـ نعـ اإلبف كنعـ األب كنعـ الزكج، تجاه لممسؤكلية كفي تحممو      
 ر.تقصي القائد، الذم استشعر المسئكلية فقاـ بيا خير مقاـ، كأداىا عمى أكمؿ كجو دكف فتكر أك

 لمعمـ يقكؿ (ّ) عتبة بف أبي سفياف فيذا األمر، ىذا -تعالى اهلل رحميـ -أدرؾ السمؼ كقد     
 تربية عف المسئكؿ المسمـ كاف كأيَّان  ،(ُ) "لنفسؾ... إصبلحؾ ألكالدم تعميمؾ أكؿ ليكفكلده: "

                                                           

 .(ُٖٗٓ(، )َٕٔ/ْالمستدرؾ: الفتف كالمبلحـ، )النيسابكرم:  الحاكـ( ُ)
 (.ُٖ/ّ) الزمخشرم، الكشاؼ:( ِ)
ىك: عتبة بف أبى سفياف ابف حرب بف أمية، كاسمو صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس، أخك معاكية بف ( ّ)

، ككاله عمر بف الخطاب الطائؼ، كلما مات عمرك بف  أبي سفياف ألبكيو، كلد عمى عيد رسكؿ اهلل
فف في مقبرتيا، كذلؾ سنة أربع العاص كٌلى معاكية أخاه عتبو مصر، كأقاـ عمييا سنة، ثـ تكفي بيا، كد

كأربعيف، كقيؿ: سنة ثبلث كأربعيف، كشيد صفيف مع أخيو معاكية، كشيد دكمة الجندؿ، ككاف قد شيد 
 (.ِّٗ/ِفذىبت عينو يكمئذ. ابف األثير: أيسد الغابة، ) -رضي اهلل عنيا -الجمؿ مع عائشة
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، أك مدير العمؿ كرعايتيـ، سكاء كاف األب ىك الراعي، أك األـ، أك المعمـ، كالمدرس األبناء ىؤالء
 كيدعك بو يتخمؽ أف يجب ديف رجؿ ىك منيـ ككؿه  كعمالو، فكؿه ييمثّْؿ أسرة مع رعيتو،مع مكظفيو 

كيدعكىـ إليو، كييدييـ إلى محاسنو كفضائمو، كيغرس في  الديف، لمعمؿ ليذا مخمكؽ أنو حيث إليو
عَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ }١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِ:قاؿ   ،(ِ) قمكبيـ تعظيمو كمحبتو

٥ًٌََْ آ٬َ٩َ ؤَى٤ُْ ا٢ْ٥ِزَبةِ ٢َ٥َب٫َ خَْْشًا ٥َّي٨ُ ٩ِّنْي٨ُُ ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَؤ١َْضَشُى٨ُُ ا٥َْٚبعِ عمييـ  إفف ،[َُُ]آؿ عمراف:٫ٌُٞ{ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ 
 كأمتو نفسو ينفع صالح، جيؿ ينشأ حتى صحيحة، إسبلمية تربية اءىؤالء األبن كتربية تكجيو كاجب
 الخير إلى لنقكدىـ بأنفسنا، نستقيـ حتى ذلؾ يككف كآخرتو، كلف كدنياه دينو في كيسعد كببلده،
ال أقكالنا، قبؿ بأفعالنا ر الكريـ كالقرآف ييجًدم، ال كحده فالقكؿ كا   يخالؼ ًفعمو مف ككعيد بتيديد يىٍزخى
٫ٌُ٥ٌَ ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ:-تعالى - اهلل يفعمكف؛ يقكؿ ال ما يقكلكف لذيفكا قكلو، ١َجُشَ ٩َْٞزًب  * }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩ََنٌُا ٨ِ٥َ رَُٞ

٥ٌٌُا ٩َب َٙ ٨ُ٢ْ ًَؤَ٭ز٨ُْ رَز٫ٌُ٦َْ }ؤَرَإ٩ُْش٫ًَُ ا٥نَّبطَ ثِب٥ْجِشِّ ًَرَنغ٫ٌََْ ؤَ٭ُٚغَ :-سبحانو -كقاؿ, [ّ-ِ]الصؼر٫ٌُ٦ََْْٚ{ ِّنذَ ا٦٥َّوِ ؤ٫َ رَُٞ

 [.ْْ]سكرة البقرة:ا٢ْ٥ِزَبةَ ؤَََٙٚ ر٫ٌُ٦َِْْٞ{

 

 :اآلثار اإليجابية لمجاه والرئاسة المحمودة عمى المجتمع: المطمب الثالث
قررت الشريعة اإلسبلمية مبدأ المسئكلية الشاممة في المجتمع اإلسبلمي، كحمَّمت كؿ فرد  فيو     

 }ًَؤَ٭زِسْ َّؾِريَر٠ََ إَْٝشَثِني{:-تعالى -، يقكؿ اهلللتي تتفؽ كمكقعو كقدراتو،مجمكعة مف المسؤكليات ا
نما ,[ُِْ]الشعراء:  يغني ال أنو كليعممكا قرابتو، يساىؿ اإلنساف إذ التيمة، لنفي خص القرابة ىنا كا 
 . (ّ) منيـ قربو في ال اتباعو، في النجاة إذ شيئا اهلل مف عنيـ

ف المسئكؿ كا      لمكمؼ بحمؿ المسئكلية كحفظ الرعية يشارؾ المجتمع، كال يعيش منعزالن عف كا 
الناس، بؿ يخالطيـ كيستشعر ىمكميـ، كيشاركيـ أفراحيـ كال ييبدم ليـ أنو أفضميـ، فيخالط 

يان  ميٍكًعظان  بكاجبو العكاـ، الفقراء كاألغنياء، كالعمماء كالجياؿ، كيقكـ  بطبلقة إلييـ يتكجو، كميكىجّْ
 كتعايشو، نفسو تكييؼ عمى قدرتو في يكمف فنجاحو، كبينيـ بينو األلفة ليجعؿ، كابتسامتو كجيو
 ، ضعيفيـ كيناصر، التظمـ كعدـ كاإلنصاؼ بالعدؿ معيـ يتعامؿ، كظركفيـ بأحكاليـ معيـ

                                                                                                                                                                       
 

(، كمحمد مرسي: التربية اإلسبلمية أصكليا ْٓ/ُحاـز حيدر: المقكمات الشخصية لمعمـ القرآف الكريـ، )( ُ)
 (.ُِْصكتطكرىا في الببلد العربية، )

 دركس العبلمة عبد اهلل بف محمد بف حميد، الرسائؿ الحساف في نصائح اإلخكاف، )مجمكعة مقاالت(.    :انظر( ِ)
 (.ُٔٔ/ْ) ابف عجينة، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، :يينظر( ّ)
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ـي : )قاؿ ك الميٍسًم مىفٍ  ييٍسًمميوي، كىالى  يىٍظًمميوي  الى  الميٍسًمـً  أىخي ةً  ًفي كىافى  كى اجى ًتًو، ًفي المَّوي  كىافى  أىًخيوً  حى اجى  حى
مىفٍ  ٍنوي  المَّوي  فىرَّجى  كيٍربىةن، ميٍسًمـو  عىفٍ  فىرَّجى  كى ًة، يىٍكـً  كيريبىاتً  ًمفٍ  كيٍربىةن  عى مىفٍ  الًقيىامى  المَّوي  سىتىرىهي  ميٍسًممنا سىتىرى  كى
 . (ُ)(الًقيىامىةً  يىٍكـى 

 :األول خالصة المبحث  

  احب السمطاف أف تتكافر لديو القدرات كالتًَّبعات؛ ليككف بد لمقائد كالرئيس كصال
 الناس استيعاب عمى يتحمؿ المسئكلية كيككف قادران  قائدان كمسئكالن مكفقان ناجحان،

 .كاستقطابيـ

      َّالتي المسؤكلية تىحمؿ البشر ممف مقدمة في ىـ -كالسبلـ الصبلة عمييـ- األنبياءأف 
 تعالى بيا. اهلل كمَّفيـ

     كمعممان  لمناس مربيان  نفسو يعتبر صاحب األمارة كالمسئكؿأفَّ  مكاـر األخبلؽ مف 
 .كأنداد لو يعامميـ ال أف ليـ

     عاتقيـ عمى بصفة عامة، تقع خاصة، كالدعاة كالكيٌعاظ بصفة العمـ أىؿ أف 
 كمَّفيـ اهلل تعالى بيا. عظيمةات مسؤكلي

     تمي كىي أىمو كأسرتو، كعمى بيتو في الرجؿ ةمسؤكلي العظيمة المسؤكليات مف 
 .رعيتو في الحاكـ مسؤكلية

     إف المسئكؿ كالمكمؼ بحمؿ المسئكلية كحفظ الرعية يشارؾ المجتمع، كال يعيش
منعزالن عف الناس، بؿ يخالطيـ كيستشعر ىمكميـ، كيشاركيـ أفراحيـ كال ييبدم ليـ أنو 

 .أفضميـ

 
 
 
 
 

                                                           

 . َِٖٓ(، ُٔٗٗ/ِالبر كالصمة كاآلداب/ تحريـ الظمـ، ) : صحيح مسمـ،مسمـ( ُ)
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 المبحث الثاني
 والرئاسة المحمودة لجاهعواقب ا

في اإلسبلـ ميمة عظيمة كثقيمة، ليا قيكدىا كضكابطيا، كالسمطة كالمسئكلية الرئاسة          
مرتو،  : المطمب األكؿيككف اإلنساف مسئكؿ عف نفسو أكالن، كعف مجتمعو كمف ىـ تحت رعايتو كا 

 .األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

، -كتعالى سبحانو -اهلل أكجبيا التي الكاجبات أىـ مف المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر      
]آؿ {...}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ :كقاؿ 
 اهلل شعائر " فتعظيـ ،[ِّ]الحج:وِ َٙةِ٭َّيَب ٬ِ٩ رٌٍََْٞ ا٦ُْٞ٥ٌُة{}ر٠ِ٥ََ ٬َ٩ًَ ٨ََُِّّْْ ؽََْبئِشَ ا٦٥َّ:قاؿ , و[َُُعمراف:
 تابع تعظيميا ألف إيمانو، كصحة تقكاه عمى يبرىف ليا فالمعظـ القمكب، تقكل مف صادر 

جبللو"  اهلل لتعظيـ حيف االلتزاـ بيا  بيف فضؿ ىذه الفريضةكردت أحاديث تي  قدك ، (ُ) كا 
كؼً قاؿ:) عف النبي   ليماف، فعف حذيفة بف اكتطبيقيا  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىتىٍأميريفَّ ًبالمىٍعري

ـٍ ًعقىابنا ًمٍنوي ثيَـّ تىٍدعيكنىوي فىبلى يي  مىٍيكي فَّ عىًف الميٍنكىًر أىٍك لىييكًشكىفَّ المَّوي أىٍف يىٍبعىثى عى لىتىٍنيىكي (كى ـٍ ابي لىكي ٍستىجى
 (ِ) ،

 ، كفي نفكس األمةفي نفكس الصحابة كيغرسو األمر بالمعركؼ  ييبٌيف أىميةيريد أف  فالنبي 
ا ًمٍف نىًبي  بىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قىٍبًمي ًإالَّ  :قاؿ أف رسكؿ اهلل  كعف عبد اهلل ابف مسعكد  كميا، )مى

يىٍقتىديك  ذيكفى ًبسينًَّتًو كى ابه يىٍأخي ، كىأىٍصحى كىاًريُّكفى ـٍ كىافى لىوي ًمٍف أيمًَّتًو حى فى ًبأىٍمًرًه، ثيَـّ ًإنَّيىا تىٍخميؼي ًمٍف بىٍعًدًى
مىفٍ  ، كى ـٍ ًبيىًدًه فىييكى ميٍؤًمفه اىىدىىي ، فىمىٍف جى كفى يىٍفعىميكفى مىا الى ييٍؤمىري ، كى ميكؼه يىقيكليكفى مىا الى يىٍفعىميكفى ـٍ خي اىىدىىي  جى

ـٍ ًبقىٍمًبًو فىيي  اىىدىىي مىٍف جى ، كى (ًبًمسىاًنًو فىييكى ميٍؤًمفه ٍردىؿو بَّةي خى اًف حى يمى لىٍيسى كىرىاءى ذىًلؾى ًمفى اإٍلً ، كى كى ميٍؤًمفه
(ّ).  

 :بالمعروف والنيي عن المنكرومن العواقب والنتائج المترتبة عمى األمر 

 تحصيل الثواب وتكفير السيئات: -ُ
٬َ٩ًَ َّْْ٪٤َْ ٩ِضَْٞب٣َ رَسَّحٍ ؽَشًّا *  ه}َٙ٪٬َ َّْْ٪٤َْ ٩ِضَْٞب٣َ رَسَّحٍ خَْْشًا َّشَ:-تعالى -كذلؾ مصداقان لقكؿ اهلل     

 فقد ,[ُُْ]ىكد:{...ب٫َِّ ا٥ْؾَغَنَبدِ ُّزْىِج٬َْ ا٥غَّـِّْئَبدِ  ...}:-تعالى أيضان  -كقكلو, [ٖ-ٕ]الزلزلةَّشَه{

                                                           

 (.ّٖٓالسعدم، يسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )ص( ُ)
، ُِٗٔ (،ْٖٔ/ْ)ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، سنف الترمذم، أبكاب الفتف/ ،الترمذم( ِ)

 .ِّٗٗ (،ُُٖٗ/ِ)لجامع الصغير كزياداتو،صحيح ا ،األلباني، قاؿ األلباني: حسف
بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف كأف اإليماف يزيد كينقص كأف األمر  صحيح مسمـ، اإليماف/ ،مسمـ( ّ)

 .َٓ (،ٗٔ/ُ)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجباف،
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، كاألزمات كالمشكبلت التي تمر اإلسبلمية أمتنا يككف السبب في االنييار الذم نرل عميو  اليـك
 ،كالنيي عف المنكر األمر بالمعركؼالعمؿ بفريضة في  تقصيرىاىك صر؛ بيا، كتأخير الن

أف نسير عميو،   نا الكريـكلنيج معركؼ، أمرنا رسكل معركفةكصفات كخيريتنا إنما ىي ألسباب 
أمة اإلسبلـ أمة باقية إلى يـك القيامة، كلف تيمؾ بكامميا عمى ىمكنا، ك  كلك خالفناه، أك قصرنا فيو

ستبدؿ، التي تحمميا إلى الخمؽ أجمعيف، لكف مف الممكف أف تي  خالدةالرسالة ال اإلطبلؽ ألجؿ
يأمر  ،صالحو  بجيؿو  ،الجيؿ الذم ال يأمر بمعركؼ، كال ينيى عف منكرمنيا  ستبدؿ اهلل يى 

٥ٌٌََّْا َّغْزَجْذ٣ِْ ٌَْٝ ...}:-سبحانو -، قاؿبأمر اهلل  بالمعركؼ، كينيى عف المنكر، كيقكـ ٩ًب ًَب٫ِ رَزَ

فبل تقكـ أمة بدكف ىذا الركف الذم ييعدُّ أساسان لقياميا  ,[ّٖ]محمد:َْْٕش٨ُ١َْ ص٨َُّ َٙ ٢ٌَُّ٭ٌُا ؤ٩َْضَب٨ُ٢َ٥{
فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر نيكض بتكاليؼ " :-رحمو اهلل  –يقكؿ سيد قطبك  كنجاحيا،

عمى الخير  عرض لمشر كالتحريضمف متاعب، إنو الت األمة الخيرية ، بكؿ ما كراء ىذه التكاليؼ
كلكنو ضركرم إلقامة المجتمع  ب شاؽ،ككؿ ىذا متعً ، كصيانة المجتمع مف عكامؿ الفساد

 .(ُ) الصالح كصيانتو"

 :معاني الخير والّصالح في األّمة تثبيتعوامل الّشّر والفساد و  إزالة 

المعصية كيقع  زكؿة كتر الرذيمحاصى بكجكد ركف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تي       
أىؿ الفساد يحبكف أف تشيع الفاحشة في فإفَّ الفساد كالمعاصي،  ىؿالرعب كالخكؼ في قمكب أ

 عيش إال ليـ يطيب كال كالعفاؼ، الطير حياة يطيقكف ال الرذيمة في الساقطكف فيؤالءالذيف آمنكا، 
 عمى يستعمي مف اهلل عباد في يككف أف كيستنكفكف بؿ كفسادىـ، غيّْيـ في اآلخركف يشاركيـ بأف

}ًَدًُّاْ ٥ٌَْ ر٢َُْٚش٫ًَُ ١َ٪َب ١ََٚشًُاْ :-تعالى -كىي صفة المنافقيف كما قاؿ الزائمة، الحياة كمتع الشيكات
ماف بف عفاف قاؿ عثك  ,[ٖٗ]النساء:{...َٙز٢ٌَُ٭٫ٌَُ عٌََاء ََٙٚ رَزَّخِزًُاْ ٩ِنْي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ؽَزَََّ ُّيَبعِشًُاْ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ 

 َّفاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يقضي عمى  ,(ِ) ت الزانية لك زنى النساء كميف": "كد
يساعد في نشر ك التمادم في فجكرىـ،  فع ردع أىؿ المنكراتبأٌكؿ، لكجكد مف يى  الرذيمة أكالن 

شاعة المعركؼ بيف المسمميف، كتثبيت معاني الخير في حياة األمة، كتقكية جانب الفضي مة، كا 
الشريعة، حيث الصدؽ كالكفاء،  األخبلؽ الحسنة في العبلقات االجتماعية لتقـك عمى قكاعد

كبذلؾ تسمـ األٌمة مف شركرىـ كفسادىـ ف، كالتراحـ كالتناصح، كأداء األمانة، كالرفؽ كاإلحسا
                                                           

 ( بتصرؼ.ِٗ/ُقطب: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
 (.ِٕٓ/ِابف تيمية: االستقامة، )( ِ)
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عف المنكر كالنيي  ،كبالمقابؿ فإف األمر بالمعركؼ، خالية مف الذنكب كالمعاصي ةو حيابكتسعد 
 .(ُ)الجٌك الٌصالح اٌلذم تنمك فيو اآلداب كالفضائؿ كتختفي فيو المنكرات كالٌرذائؿ ئييٌ يي 

في  بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مكانة عظيمة في اإلسبلـ، لما ليما مف أثر كاضح كلؤلمر     
ْْشِ ًََّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَؤ٥ًَُْـئ٠َِ }٥ًَْز٬ُ٢َ ٩ِّن٨ُ٢ْ ؤ٩َُّخٌ َّذ٫ٌَُّْ ب٥ََِ ا٥ْخَ:-تعالى -المجتمع، قاؿ بناء

 عمى منفتحة أمة تنشأ, كبتطبيؽ ىذه الشعيرة كالطاعة كالتزاميا, [َُْ]آؿ عمراف:ى٨ُُ ا٥ْ٪٦ُِْٚؾ٫ٌُ{
 فيـ األمـ، عف كالسكء الشر كتدرأ البشر، لجميع الخير بعضيا، تحب مع متسامحة الشعكب،

}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ :كقاؿ ، (ِ)لمناس الناس خير
 .[َُُ]آؿ عمراف:{ ...ثِب٦٥ّوِ 

 : معني األخّوة والّتكافل تقوية -ٕ
بمعنى المسمـ شعر أبناء المجتمع يي  القياـ بفريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرإف         

 -بذلؾ فقاؿ -تعالى -كقد أمرنا اهلل ،التناصح فيما بينيـ، كالتعاكف عمى البر كالتقكلك خكة، األ
كالقياـ  ,[ِئدة:]الما{... ًَرََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ ا٥ِّّّْ ًَا٥زٌٍََّْٞ ًََٙ رََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ اِٗص٨ِْ ًَا٥ُْْذًَْا٫ِ ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ...} :-سبحانو

كيأمف  يـ،د األمف كيبعث الطمأنينة في نفكس المسمميف، كيؤكد الثقة كالمحبة في قمكببذلؾ يكطّْ 
 كييحسف، نصيحتو ييديـ أف أخيو المسمـ عمى المسمـ حؽ ، فمفالناس عمى الحقكؽ كالحرمات

 يىخذلو، كال موييسم كال غيره، ظممو عف كيىكفو ظالمو، عمى حكائجو، كيىنصره كيىقضي نصرتو،
}بِ٭َّ٪َب ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ بِخٌَْحٌ َٙإَف٦ِْؾٌُا ث٬ََْْ ؤَخ٨ُ٢ٌََّْْ :، يقكؿ(ّ) لنفسو يىكره ما لو كيىكره لنفسو ييحب ما لو كييحب

األمف كالسبلـ فيو حقؽ تنو يإفبيذا المبدأ إف قاـ المجتمع ف ،[َُ]الحجرات:ًَارٌَُّٞا ا٦٥َّوَ ٨ُ٢َّ٦ََْ٥ْ رُشْؽَ٪٫ٌُ{
تكحد الصؼ اإلسبلمي في ضكء كحدة العقيدة ككحدة العدؿ، كتتعمؽ األكاصر كيى ك  لطمأنينةكا

حفظ كرامة ، كتي حيعيش المجتمع حياة اإلخاء كالتعاكف كالتكاتؼ كالتناصفالسمكؾ ككحدة المصالح، 
بدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء }ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْنَ:، كما قاؿ (ُ) اإلنساف كحريتو فيعيش الناس آمنيف مطمئنيف

٦ّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عََْشْؽَ٪ُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ب٫َِّ ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَُِّْٞ٪٫ٌَُ ا٥قََّٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ ًَُّي٫ٌَُِْْ ا٥
ناصركف لبعضيـ البعض، جمعتيـ الرحمة كالمكدة فيـ أكلياء كم ,[ُٕ]التكبة:ا٦٥ّوَ َّضِّضٌ ؽ٨ِْ٢َ{

                                                           

قيؿ( ُ)  .(ٔٔاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في ضكء الكتاب كالسنة، )ص ،يينظر: الحي
 (.ِِٔ/ُجالزحيمي، الكسيط،  :يينظر( ِ)
 (.ُّٔ/ُالمقدسي: اآلداب الشرعية، بتصرؼ )( ّ)
 الرابط:آثار األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كنتائج التخمي عنيما، بتصرؼ، عمى اإلنترنت، عمى  :يينظر( ُ)

http://www.rafed.net/books/fegh/maarof/alamr-5.html. 
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كلمحؽ، كجماعتيـ كأسرىـ تقكـ عمى الفضيمة، كاإلخبلص  -تعالى -لبعضيـ، كاإلخبلص هلل
غىٍت قمكبيـ هلل تعالى، كالنت أفئدتيـ لو، ككجدت فييـ ركابط الكالء، ألنو مربكط  كالتراحـ؛ ألنيـ صى

 .(ُ) المؤمنيف الذيف يستمسككف بو بالعركة الكثقى الى انفصاـ ليا، فيي رباط
 مّنجاة في الّدنيا واآلخرة.لسبب  -ٖ

التي قد تنزؿ  رفع العقكباتتي  فريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكربتطبيؽ         
يجمب ليا ىذه ىذه األمة مف الكقكع فيما  -سبحانو -ر اهللكقد حذَّ ، الصالح كالطالح ُـّ فتعي  بالعباد

مف عذابو حيف قامكا باألمر بالمعركؼ كالنيي تعالى لنا مصير طائفة أنجاىـ اهلل  ف، كبيَّ العقكبات
٪٬َّْ ؤَََْْنَب }٦ٌَََْٙٙ ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥ُْٞش٫ًُِ ٬ِ٩ َٝج٨ُ٢ِ٦ْْ ؤ٥ًٌُُْاْ ثََِّْٞخٍ َّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥َْٚغَبدِ ِِٙ إَسْكِ بَِّٙ ٦ًَِْٝٚ ٩ِّ: عف المنكر، قاؿ

 ,[:44]ىٌد٩ًَ0َب ١َب٫َ سَث٠َُّ ٥ُِْي٠ِ٦َْ ا٥ُْٞشٍَ ث٨ْ٦ٍَُِ ًَؤَى٦ُْيَب ٩ُق٦ِْؾ٫ٌُ{ * ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُاْ ٩َب ؤُرْشٌُِٙاْ ِْٙوِ ١ًََب٭ٌُاْ ٩ُغْش٩ِنِي ٩ِنْي٨ُْ ًَارَّجََِ
-تعالى -قاؿكتيرفع عنيـ العقكبات، ك  تنزؿ الرحمة عمى العباد القائميف بذلؾ،فبقياميـ بيذا األمر ت

َٚحَ ًَُّاْر٫ٌَُ ا٥ض١ََّبحَ ًَُّي٫ٌَُِْْ ن٫ٌَُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْنَبدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًََّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَُِّْٞ٪٫ٌَُ ا٥قَّ}ًَا٥ْ٪ُا٩ِْ:

لبشرية إال اك  لؤلمةكال نجاح فبل فبلح , [ُٕ:]التكبةا٦٥ّوَ ًَسَع٥ٌَُوُ ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عََْشْؽَ٪ُي٨ُُ ا٦٥ّوُ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّضِّضٌ ؽ٨ِْ٢َ{
كىذا ، مف يدعك إليو، حتى يككف المعركؼ معركفان، كالمنكر منكران  أف يسكد فييا الخير، كيكجد

حتى تككف سمطة  ،عف المنكر كابالمعركؼ كيني كايأمر ل مىف ىـ أىؿه لممسئكلية؛يقتضي كجكد 
 الطيبة، كالعيش في األكطاف بأماف، ع بالحياةالجمي فيشعر، الخير كالمعركؼ ىي السائدة فييـ

 الخير في الدنيا. فعؿ إلى كالتكفيؽ

 بالجنة، كالفكز، األليـ العذاب مف بالنجاة كيككف، الفكز كالفبلح فيك اآلخرة في كأما       
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فقد ترؾ ركف ف ترؾ فمى  ، اهلل مرضاة عمى كالحصكؿ
ب٫َِّ اِٗ٭غَب٫َ ٥َِِٚ * }ًَا٥َْْقْش :-تعالى -كما قاؿ ،الخسراف كاليبلؾ إلى صارك  ،الفبلحالفكز ك طريؽ 

 .[ّ-ُ]العصربَِّٙ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْؾَِّٜ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥قَّجْش{* خُغْش

 أفضمّية ىذه األّمة.  تحصيل درجة -ٗ
عمك حفظ الديف كيى ة كالشريعة كيي مَّ تقاـ المّْ ألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بقياـ فرض ا         

مف اهلل تعالى، كتصمح حياة األمة بجميع جكانبيا، الدينية  اتنتفع الخمؽ، كتتنزؿ الرحمالحؽ، كيى 
 ىذه أرادت فإذا، ، كيككف الفكز كالفبلح في الدنيا كاآلخرةكغيرىا كاالجتماعية كاألخبلقية كالسياسية

                                                           

 (.ُّّٕ/ٕأبي زىرة، زىرة التفاسير، ) :يينظر( ُ)



   ُّْ 
 

}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ :قكلو في بيا -تعالى -كصفيا اهلل التي الخيرية، صفة عمى تحافظ أف األمة

ي٨ُُ ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَؤ١َْضَشُى٨ُُ ٫َ خَْْشًا ٥َّي٨ُ ٩ِّن٦ِ٥ْنَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَرُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّوِ ٥ًٌََْ آ٬َ٩َ ؤَى٤ُْ ا٢ْ٥ِزَبةِ ٢َ٥َب

 تعالى باهلل اإليماف كىك أال تعالى فييا، اهلل شرط تحقؽ أف فعمييا ,[َُُ]آؿ عمراف:ا٥َْٚبع٫ٌُِٞ{
 قرأ عندما  الخطاب بف عمر عف كرد كما المنكر، عف كالنيي بالمعركؼ باألمر كالقياـ كحده،
 اأٍليمًَّة، ًتٍمؾً  ًمفٍ  يىكيكفى  أىفٍ  سىرَّهي  مىفٍ  النَّاسي  أىيُّيىا " يىا: فقاؿ {... }١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ اآلية ىذه
كتابو كب -تعالى -ـ آمريف ناىيف مؤمنيف باهلليحاؿ ككنفي خير أمة يـ ف ،(ُ) "ًمٍنيىا المَّوً  شىٍرطى  فىٍمييؤىدّْ 
  .(ِ)  رسكلوبك 

فَّ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر سبيؿ     األنبياء كمنيج الصالحيف، كىك فرض عظيـ، كا 
 بو تحؿ الكاسب، كترد المظالـ، كيستقيـ األمر.

  :سبب لمّنصر والتمكين في الّدنيا -ٙ

 القياـ عمى أقدره مف ككؿ، األمر في األرض مف كالة -تعالى -يجب عمى مف مكَّنو اهلل
 فقد كعد اهلل ، -تعالى -ى اهللبذلؾ؛ أف يقيـ شرع اهلل تعالى، كيأتمر بأكامره كينتيي عما ني

 كاجتنبكاألكامره،  إذا امتثمكاعباده المؤمنيف بالنصر عمى أعدائيـ مقابؿ نصرىـ لدينو ككتابو، 
في  سبيؿ اهلل تعالى  كجاىدكا، كتناصحكا فيما بينيـ لعباده كادكده، كنصحح       كاقامأنكاىيو، ك 

 -سبحانو -فبيَّ ك  ,[َْ]الحج:ا٦٥َّوُ ٬َ٩ َّنقُشُهُ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ٥ٌٌََُِّٞ َّضِّض{ ٥ًَََْنقُش٫ََّ... } إلعبلء كممتو، قاؿ تعالى:

}ا٥َّز٬َِّ ب٫ِ :-سبحانو -كالسمطاف، كالتمكيف في األرض، فقاؿ النصرب الذيف كعدىـصفات ىؤالء 

ًَ٭َيٌَْا ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ ٦ِ٥ًََّوِ َّبِٝجَخُ ا٩ٌُُٕس{٢َّ٩َّنَّبى٨ُْ ِِٙ إَسْكِ ؤََٝب٩ٌُا ا٥قََّٚحَ ًَآرٌَُا ا٥ض١ََّبحَ ًَؤ٩ََشًُا ثِب٥ْ٪َ  ,[ُْ]الحج:ْْشًُِٗ 
ميس ليـ فالذيف ال يقيمكف الصبلة كال يؤتكف الزكاة كال يأمركف بالمعركؼ كال ينيكف عف المنكر، ف

عظيمة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مقدمة  عدُّ كلذا يي ، (ُ) بالنصر -تعالى -كعد مف اهلل
 .(ِ) المجتمعك كؿ أفراد األمة بلح المجتمع كاألفراد كالعيش بأمف كاطمئناف، يشمؿ لص

فإذا قاـ بو الرئيس كالكلي كالمسئكؿ، ككؿ مف ىك صاحب المنصب كالكممة كالحكـ؛ يككف لو     
 طبقان  األرض في -تعالى -اهلل حكـ كتطبيؽ ، اهلل أماـ بالمسؤكلية أثر كبير في نفكسيـ لمشعكر

                                                           

 (.ِٕٔ/ٓ، )البياف في تأكيؿ القرآفجامع الطبرم،  :يينظر( ُ)
 (.َٔٓ/ُفتح القدير، ) الشككاني، :يينظر( ِ)
 (.ِٔٔ/ٓبالقرآف، )أضكاء البياف في إيضاح القرآف  ،الشنقيطي :يينظر( ُ)
ميد :يينظر( ِ)  (.ّٗٓ/ّ، )نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  ،ابف حي



   ُّٓ 
 

 في كالكقكؼ، الشخصية أغراضيـ في العامة كالمناصب الكظائؼ كعدـ استغبلؿ الشريعة، عدلقكا
 أحكاـ مع تتصادـ التي الكضعية القكانيف كراء االنجرار المسمـ المجتمع مف يريدكف مف كجو

 عند األمر كرد،  رسكلو كسنة -تعالى -اهلل كتاب قكانيف تخالؼ أم كرفض، اإلسبلمية الشريعة
}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤَىٌُِْْاْ ا٦٥ّوَ ًَؤَىٌُِْْاْ ا٥شَّع٣ٌَُ :-تعالى -، قاؿ رسكلو كسنة تعالى اهلل كتاب إلى عالتناز 

٧ٌِْ آخِشِ ر٠ِ٥ََ خَْْشٌ ًَؤَؽْغ٬َُ وِ ًَا٥ًََْْؤ٥ًُِِْ ا٩َْٕشِ ٩ِن٨ُ٢ْ َٙة٫ِ رَنَبصَّْز٨ُْ ِِٙ ؽَِْءٍ َٙشُدًُّهُ ب٥ََِ ا٦٥ّوِ ًَا٥شَّع٣ٌُِ ب٫ِ ١ُنز٨ُْ رُا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥ّ

دينيـ، كىـ الكالة  معالـ الناس ييعمّْمكف الذيف كالعمماء الفقياء كأكلك األمر ىـ ,[ٗٓ]النساء:رَإًِّْٚ{
ذا أقيـ في(ُ) كاألمراء الذيف تككف ليـ الكممة كالحكـ  كالسبلـ فيو األمف ييحقؽ فإنَّو المجتمع ، كا 

 الصؼ كيتكحد العدؿ، كيتحقؽ كاالستغبلؿ، كالظمـ العدكاف ألكاف جميع مىع كييقضىى كالطمأنينة،
 كرامة كتحفظ، كالتناصر كالتكاتؼ كالتآزر كالتعاكف اإلخاء المجتمع حياة كيعيش اإلسبلمي،
 آمنيف الناس فيعيش كاألمكاؿ كاألعراض األركاح سبلمة عمى الحفاظ كيتـ كحريتو، اإلنساف
 .(ِ) مطمئنيف

ف فإفَّ  ؾكبذل       عانة المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر عمى الكاحد المجتمع أبناء تعاكي  كا 
 كاحد بقمب فيعيشكف أىمو، كتكاتؼ المجتمع ىذا فبلح أسباب مف ييعدُّ  الفريضة بيذه القائميف
   كاحدة. كنفسو 

 كيىرعى كييؤتىمف، كيعطؼ يرحـ الذم القكم، العادؿ الخميفة اإلسبلمية ألمتنا تعالى اهلل نسأؿ      
 ىك ما كؿ في األرض، كييغير -تعالى -كييقيـ شرع اهلل الفساد، كييصمح كجو، خير عمى المصالح
 .سبيبلن  ذلؾ إلى استطاع ما، اهلل  لمنيج ميخالؼ

 

 :المسئوليات والتبعاتالقيام ب: المطمب الثاني
 جماعية، أك فردية مسئكلية كانت سكاء المسئكلية، تحمؿ عمى أبنائو بتربية اإلسبلـ اعتنى       

ككلي  فأعطى الحاكـ كالرئيس المجتمع، أفراد كافة بيا يمتـز ككاجبات كجعؿ ليذه المسئكلية حقكؽ
 ككمَّفو بتطبيؽ عامة، الناس شؤكف عمى العامة الكالية األمر المسئكلية الكبرل، كجعمو صاحب

 بحفظ الجميع مصالح تحقيؽ عمى حرصكال بيا، كااللتزاـ أحكامو في تنفيذ -تعالى -اهلل شرع

                                                           

 .(ُٓٔ/ُالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، ) :يينظر( ُ)
مكقع جامعة اإليماف، مركز البحكث، مباحث إيمانية، مقاؿ: األعماؿ التي تزيد  ،عيدركس عبد اهلل :يينظر( ِ)

 .َُِِديسمبر  ِٖماف، نيًشر بتاريخ اإلي



   ُّٔ 
 

 التقصير مف -أيضان  -كحذَّره كاستقرارىا، الدكلة أمف حفظ عمى كالعمؿ حاجاتيـ، كتأميف حقكقيـ،
-سبحانو -كاآلخرة، قاؿ الدنيا في عمييا كالمحاسبة المساءلة مبدأ كقرر ىذه، بمسؤكلياتو القياـ في

 القياـ مسؤكلية كحمَّمو األسرة، رئاسة ، ككذلؾ جعؿ لمرجؿ[ِْت:]الصافا}ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{:
كحفظ الزكجة كاألكالد، كاالىتماـ  كمشرب كمسكف، مأكؿ مف حاجاتيا بتأميف شؤكنيا، عمى

ًَثِ٪َب ؤَ٭ٌَُٚٞاْ ٬ِ٩ْ  }ا٥شِّعَب٣ُ ٌََّٝا٫ٌُ٩َ ٦َََّ ا٥نِّغَبء ثِ٪َب َٙن٤ََّ ا٦٥ّوُ ثَْْنَي٨ُْ ٦َََّ ثَْْلٍ :-تعالى -بتنشئتيـ كرعايتيـ، قاؿ

كلياتيا في ئد ليا نطاؽ مسفحدَّ  ،لرجؿبااىتـ اإلسبلـ بالمرأة اىتمامو كما ، [ّْ]النساء:{...ؤ٩ٌََْا٥ِي٨ِْ 
 األحكاـ تكجيو في الكريـ القرآف ليا دىٍكر في كاف كقد ،األسرة بما يتفؽ كبنائيا الجسمي كالعاطفي

لمرجؿ  كاألجر العمؿ فيو يذكر مجاؿو  كؿّْ  في ذكرنا ليا أف كما ة،اإللييَّ  األحكاـ ليذه كتمقّْييا إلييا
٥ًََنَغْضَِّنَّي٨ُْ ؤَعْشَىُ:-تعالى -كالمرأة؛ قاؿ اهلل ٨ }٬َ٩ْ َّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ٬ِّ٩ ر١ََشٍ ؤًَْ ؤُ٭ضََ ًَىٌَُ ٩ُا٬ِ٩ٌْ ٦ََٙنُؾَِْْْنَّوُ ؽََْبحً ىَِّْجَخً 

لمكؿ  شمكلو بياف في مبالغة} ٬ِّ٩ ر١ََشٍ ؤًَْ ؤُ٭ضََ {:-تعالى -، فقكلو[ٕٗحؿ:]النثِإَؽْغ٬َِ ٩َب ١َب٭ٌُاْ َّْْ٪٫ٌُ٦َ{
، كحفظ تبدأ بتحقيقيا السكينة كاالستقرار لزكجياالتي مسؤكلياتيا مف أىـ ك ، (ُ) بشرط اإليماف

تنشئتيـ ك  بنائياثـ مسؤكليتيا في تربية أمالو، كالمحافظة عمى عرضو، بحفظ نفسيا كأبنائيا، 
ٍرأىةي  )... : ، كذلؾ في قكلوقدراتيـتنمية ك  مىى رىاًعيىةه  كىالمى ٍكًجيىا بىٍيتً  عى  .(ِ) مىٍسئيكلىةه...( كىًىيى  زى

 منيـ فكؿه  أيضان مف المسئكليات: أمانة كرعاية العامؿ كالمكظؼ كالمدير لعممو كاتقانو لو،   
صبلحو، قاؿ رسكؿ  قيؽتح في كالسعي إدارتو بحيسف كميطالىب بو، يقكـ الذم العمؿ عمى مؤتمف

تىعىالىى تىبىارىؾى  اهللى  : )ًإفَّ  اهلل ـٍ  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  كى ديكي  كشاممة عامة ، كالمسئكلية(ّ) ييٍتًقنىوي( أىفٍ  عىمىبلن  أىحى
 تشمؿ كىي ,[ّٗ-ِٗ]الحجرَّ٪َّب ١َب٭ٌُا َّْْ٪٫ٌُ٦َ{* }ٌََٙسَث٠َِّ ٥َنَغْإ٥ََنَّي٨ُْ ؤَعْ٪٬َِْْْ:-تعالى -قاؿالمسمميف،  لكؿٌ 

:" في -رحمو اهلل -قاؿ ابف عطية جميعان، الناس تشمؿ مثمما ،-عمييـ الصبلة كالسبلـ -كاألنبياء الرسؿ
 "ال عف ييسأؿ فالكافر كًعصيانو، جيرمو بحسب منو أحد كؿَّ  يىأخذ محض، ككعيد عاـ اآلية ضمير

 عف كاإلماـ تضييعو، عف ييسأؿ العاصي كالمؤمف بو، كقصده كفره كعف الرسؿ كعف اهلل" إال إلو
}٦ََٙنَغْإ٬َ٥ََّ ا٥َّز٬َِّ ؤُسْع٤َِ ب٥َِْْي٨ِْ ٥ًََنَغْإ٬َ٥ََّ :، كقاؿ (ُ) بو" القياـ كيمؼ عما ميكمَّؼ ككؿّّ  رعيتو،

                                                           

 (.ُّٗ/ٓأبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، )ج( ُ)
 (.ُِٔ)صتخريجو في الرسالة،  سبؽ( ِ)
، حسنو األلباني، صحيح ِْٗٗ (،ِِّ/ٕ)البييقي: شعب اإليماف/األمانات كما يجب مف أدائيا ألىميا،( ّ)

 (.ُٕٓ/ُ)،كضعيؼ الجامع
 (.ّٕٓ/ّالمحرر الكجيز، )( ُ)



   ُّٕ 
 

 كبٌمغيا بحقيا كأمانتيا كأٌداىا اإلسبلـ في المسؤكلية تىكمَّؼ كتحمَّؿ مف كأٌكؿ ,[ٔ]األعراؼ:ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{
بميغيا لقكمو بتكميفو بالرسالة، كت ، نبينا محمد الثقيمة كمسؤكلياتيا تبعاتيا كؿٌ  مف بالرغـ لمناس

 .[ٓ]المزمؿ:}بِ٭َّب عَن٦ُِِْٞ ٠َْْ٦ََّ ًٌَْٝٙ صًَِْٞٚ{:-تعالى–كالناس جميعان، قاؿ

فَّ تحمُّؿ         أف عمى كالقدرة بالحكمة، تزكيده عمى كيعمؿ اإلنساف ييثرم خبرات المسؤكلية كا 
فَّ  صعبة، تككف قد التي كالميمات األعماؿ مف العديد ألداء البلزمة الميارة كتسبي  اإلنساف كا 

أك  الناجح األب أك الناجح القائد أداء دكره، فيككف ىك عمى قادر إنساف المسؤكلية يتحمؿ الذم
 كمنصبو كجاىو في يجعؿ لو مرتبتو مما كىذا الناجحة، أك األـ العامؿ كالمكظؼ الناجح،

 العمؿ. في لمجتمع، أك في األسرة، أكا

، يككف فالرئاسة في اإلسبلـ ميمة عظيمة كثقيمة كىي مسئكلية، ليا قيكدىا كضكابطيا      
ب }٤ُ١ًََّ بِ٭غَب٫ٍ ؤ٥َْض٩َْنَبهُ ىَأئِشَهُ ِِٙ ُّنُِٞوِ ًَ٭ُخْشِطُ ٥َوُ ٧ٌََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ ١ِزَبثً:-تعالى -اإلنساف مسئكؿ عف نفسو أكالن، قاؿ

٬َّ٩ِ اىْزَذٍَ َٙةِ٭َّ٪َب َّيْزَذُ ٥ِنَْٚغِوِ ٬َ٩ًَ م٤ََّ َٙةِ٭َّ٪َب َّن٤ُِّ *  اْٝشَؤْ ١َزَبث٠ََ ١َََٚ ثِنَْٚغ٠َِ ا٧ٌَْْْ٥َ ٠َْْ٦ََّ ؽَغِْجًب*  ٦ََّْٞبهُ ٩َنؾٌُسًا

 عنقو، معمؽه في وفعمم ,[ُٓ-ُّ]اإلسراءسَعٌُٙ{ ٦ََّْْيَب ًََٙ رَضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَ ٩ًََب ١ُنَّب ٩َُْزِّثِنيَ ؽَزََّ ٭َجَْْشَ
 -كقاؿ ،(ُ) اآلخريف عمؿ عف ييسأؿ ال أنو كما ، غيره عنو ييسأؿ كال أبدان، عنؾ ينفؾٌ  كال يبلزمو

ا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٬ِ٩ َٙن٦ِْوِ ٥َِْغْضَُِ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُ*  }٬َ٩ ١ََٚشَ ٦َََْْْٙوِ ١ُْٚشُهُ ٬َ٩ًَْ َّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ََٖٙ٭ُٚغِي٨ِْ َّ٪ْيَذ٫ًُ:-سبحانو

:بِ٭َّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٢ْ٥َبِٙش٬ِّ{  .[ْٓ]الرـك

 فإف أراد صاحب السمطة كالقائد كصاحب الرئاسة كالمنصب كالجاه أف يأمر بشيء فميكف ىك      

ف أراد أف ينيى  قاؿ  يف، حتى ال يخالؼ قكلو فعمو،يً نتى ى عف شيء فميكف أكؿ المي أكؿ الفاعميف، كا 
ِ بَِّٙ ثِب٦٥ّوِ ٩ًََب ؤُسِّذُ ؤ٫َْ ؤُخَب٨ُ٢َِٚ٥ْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ْيَب٨ُ١ْ َّنْوُ ب٫ِْ ؤُسِّذُ بَِّٙ اِٗفَْٚػَ ٩َب اعْزَيَْْذُ ٩ًََب رٌَِِْْٙٞ ...}:-تعالى -اهلل

 بالمعركؼ كأمرم كنصيحتي بمكعظتي أصمحكـ أف إال أريد " فبل ,[ٖٖ]ىكد:٦ََّْْوِ ر٦َّ١ٌََْذُ ًَب٥َِْْوِ ؤُ٭ِْت{
 كما جيدان، فيو فبل آلك منو متمكنان  كما دمت لئلصبلح، استطاعتي مدة كقدر المنكر عف كنييي

فَّ ىذا المسئكؿ كالرئيس (ُ) كتأييده" -تعالى -بمعكنة اهلل فيو إال الحؽ كاف مف تكفيقي إلصابة ، كا 
 عمييـ، كىك مسؤكؿ ركيتأمٌ  يقكدىـ الذيف الناس ىؤالء كؿ مسؤكلية كصاحب السمطة يتحٌمؿ

                                                           

 .(َُّٓالشعراكم، تفسير الشعراكم، )ص( ُ)
 (.ٕٗ/ِالنسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، )( ُ)



   ُّٖ 
 

 كاألماف ليـ، األمف تحقيؽ عف اإلسبلمي المجتمع ظؿ في يعيش مف كؿ عف كاممة مسؤكلية
 .      (ُ) كأعراضيـ كأمكاليـ أنفسيـ آمنيف عمى ليككنكا

٬ٌ َٙإ٥ًَُئ٠َِ ١َب٫َ }٬َ٩ًَْ ؤَسَادَ آخِشَحَ ًَعَََْ ٥َيَب عََْْْيَب ًَىٌَُ ٩ُا٩ِْ:كنشاط، قاؿ  كجدٌ  سعيه  كالمسئكلٌية      

 اآلخرة إرادة  مشككران: السعي ، كقيؿ: "إفَّ في اآلية ثبلثة شركط ليككف[ُٗ]اإلسراء:عَُْْْي٨ُ ٩َّؾ٢ٌُْسًا{
 كالترؾ، كاإليماف الفعؿ مف كمؼ فيما الغركر، كالسعي دار عف كيتجافى ىمو بيا يعقد بأف بعممو

 ثابت، إيماف عممو، ينفعو لـ ثبلث معو يكف لـ الصالح: "مف السمؼ بعض الثابت، كعف الصحيح
كالجد كالتحمؿ يككف  فعمى مقدار ىذا السعي ،(ِ) اآلية" ىذه كتبل مصيب، كعمؿ صادقة، كنية

 أف بد " فبل ,[َْ-ّٗ]النجـًَؤ٫ََّ عََْْْوُ عٌََْٗ ُّشٍَ{*  }ًَؤ٫َ ٥َّْْظَ ٥ِِ٘٭غَب٫ِ بَِّٙ ٩َب عَََْ:الجزاء، قاؿ 
 .(ّ) ىك فيسعى إليو" جية أم في الحؽ يىعمىـ

عمى خير األمة كرعاية مصالحيا، ككفالة األمف كفي المسئكلية يتعاكف الراعي كالرعية      
األمة، كال تتسؽ شئكنيا إال إذا قاـ كؿ مف الحاكـ كالمحكـك  فكال يستقيـ أم لجميع األفراد،
صمح كاألنفع كاألحرص عمى لو، كبالمسئكلية يتـ اختيار األكأخمص المعاكنة   بمسئكلياتو، 

مصمحة الببلد، كاألقدر عمى تحمؿ التبعات كالميمات، كىذا االختيار يككف قائمان عمى الصدؽ 
 كالترشيح، ممف ييعطىى لو حؽ التصكيت فيمف كاألمانة كالنزاىة كالشفافية، كبالشكرل كالتشاكر

 كلمف يككف بيـ كمجتمعيـ،شع خدمة في رسالتيـ ييؤدكف خبلليا مف التي الصفات فييـ تتكافر
 ممتزمان  كيككف حسنة، بأخبلؽ كمعامبلتو كأقكالو كأفعالو، كيتمتع في كعكده كصادقان  كمخمصان  أمينان 
 لكنيا تشريفان، المسألة فميست جيدان  بو المنكط الدكر كيعمـ كأىمو، لكطنو محبان  دينو، تعاليـ بأداء
 مييا حؽ قياـ.كمسئكلية ييحاسىب عمييا، فيجب أف يقكـ ع تكميؼ

 

 :تقديم مصمحة اإلسالم والمسممين: المطمب الثالث
 بتشريعاتو ، كاإلسبلـمف ضركرات الحياة ةضركر في المجتمع القياـ بالمصالح العامة   

 ألحد يجكز فبل عمييا، التعدم مف كالخاصة العامة الحقكؽ بحفظ المجتمع دعائـ أرسى السامية

                                                           

 ـ.ُْٗٗ، سنة ْٓك ّٓمجمة نكر اإلسبلـ/ العدداف  :يينظر( ُ)
 (.ُِٔ/ّ) ،الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ( ِ)
 (.ِٕ/ُٗ) ،اآليات كالسكرالبقاعي، نظـ الدرر في تناسب ( ّ)



   ُّٗ 
 

رة الخاصة يجعؿ مصالحو الخاصة، بؿ مصالحو تحقيؽ في سمطتو يستخدـ أك يتعداىا، أف  ميسىخَّ
ران لخدمة أبناء مجتمعو.، العامة المصالح لخدمة  كيجعؿ نفسو ميسخَّ

لمخمؽ، كقد تمثَّؿ ذلؾ كاقعان في  نفعان  الناس أكثر كانكا -عمييـ كسبلمو اهلل صمكات -كاألنبياء     
ٍيشنا أىفَّ ) :-عنيا اهلل رضي-عائشة نيفالمؤم أـ الشريؼ، عف الحديث : ففيحياة النبي  ٍتييـي  قيرى  أىىىمَّ

ٍرأىةي  كًميَّةي  المى قىٍت، الًَّتي المىٍخزي مىفٍ  ، المَّوً  رىسيكؿى  ييكىمّْـي  مىفٍ : فىقىاليكا سىرى مىٍيوً  يىٍجتىًرئي  كى ، ٍبفي  أيسىامىةي  ًإالَّ  عى ٍيدو  زى
د   ًفي أىتىٍشفىعي : فىقىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿى  فىكىمَّـى  ، المَّوً  رىسيكؿً  ًحبُّ  ديكدً  ًمفٍ  حى ـى  ثيَـّ  المًَّو؟ حي ، قىا طىبى : قىاؿى  فىخى
، أىيُّيىا يىا ا النَّاسي ؿَّ  ًإنَّمى ، مىفٍ  ضى ـٍ ذىا تىرىكيكهي، الشًَّريؼي  سىرىؽى  ًإذىا كىانيكا أىنَّييـٍ  قىٍبمىكي ًعيؼي  سىرىؽى  كىاً   ًفيًيـٍ  الضَّ

مىٍيوً  أىقىاميكا دَّ، عى ـي كى  الحى مَّدو  ًبٍنتى  فىاًطمىةى  أىفَّ  لىكٍ  المًَّو، أىٍي مَّده  لىقىطىعى  سىرىقىتٍ   ميحى  .(ُ) يىدىىىا( ميحى

-تعالى-مف مىديىف رغـ شدة جكعو كفقره حينيا، قاؿ لبلمرأتيف ، يسقي--مكسى كىذا    

ًًََعَذَ ٬ِ٩ دًُ٭ِي٨ُِ ا٩ْشَؤر٬َِْْ رَزًُدَا٫ِ َٝب٣َ ٩َب خَيْج٢ُُ٪َب َٝب٥َزَب َٙ  }٥ًََ٪َّب ًَسَدَ ٩َبء ٩َذ٬ََّْ ًَعَذَ ٦ََّْْوِ ؤ٩َُّخً ٬ِّ٩َ ا٥نَّبطِ َّغ٫ٌَُْٞ:

 ب٥ََِِّ ٬ِ٩ْ خَْْشٍ َٙٞرِي{ َٙغَََٞ ٥َيُ٪َب ص٨َُّ ر٥ٌََََّ ب٥ََِ ا٤َِّ٥ِّ ََٙٞب٣َ سَةِّ بِ٭ِِّ ٥ِ٪َب ؤَ٭ض٥َْذَ*٭َغِِْٞ ؽَزََّ ُّقْذِسَ ا٥شَِّّبء ًَؤَثٌُ٭َب ؽَْْخٌ ١َجِري

 ميٍجيىد كىك إليو ككصؿ مىٍديف، ماء إلى الطكيؿ الشاؽ السفر بو انتيى فقد ,[ِْ-ِّلقصص:]ا
ذا ميٍتعب، ًلع ىك كا  َى  فثارت الفطرة، سميمة المركءة، ذات النفس إليو تستريح ال مشيد عمى يطَّ

 كىك ة،الشيام ذكك الرجاؿ يفعؿ أف ينبغي كما أكالن، لممرأتيف ليسقي فتقدـ السميمة، نخكتو كفطرتو
 استعداد، كال زاد ببل طكيؿ سفر مف قادـ متعب كىك فييا، لو سند كال يعرفيا، ال أرض في غريب

 كالنجدة المركءة دكاعي تمبية عف بو يقعد ال كمو ىذا كلكف يرحمكف، ال أعداء خمفو كمف كمطارد،
قرار كالمعركؼ،  .(ِ) النفكس تعرفو الذم الحؽ كا 

 بالجيش، يختص فيما نظامان  لمدكلة كضع الذم ىك  بف الخطابكجاء في السّْيَّر أف عمر    
راج كديكانان  لمجند ديكانان  فاتخذ المسمميف، ماؿ كببيت  في استجد مما ذلؾ كغير لمرسائؿ، كديكنان  لمخى
كاألزمنة لتنظيـ أحكاؿ الناس كال  األحكاؿ عامة كأمكر ميمة اقتضتيا مصالح ىذه ألف ،(ّ) عصره

 كعمبلن، كاليةن  تعالى  اهلل كالَّه األنظمة، كمىف يحترمكا أف الكالة فعمى قكؽ الغير،يىعتدم أحد عمى ح
 في -تعالى -اهلل فيتَّقي ،يديو كيسير فييا كفؽ شرع اهلل  بيف التي األنظمة، ىذه يحتـر أف عميو

                                                           

، ٖٖٕٔ (،َُّ/ِِ)كراىية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السمطاف، صحيح البخارم، الحدكد/ ،البخارم( ُ)
 .ُٖٖٔ(، ُُّٓ/ّ)كمسمـ: صحيح مسمـ،/ قطع السارؽ الشريؼ كغيره كالنيي عف الشفاعة في الحدكد،

 .( بتصرؼِٖٔٔ/ٓ) ،قطب، في ظبلؿ القرآف( ِ)
 .إدارة عمر بف الخطاب المكضكع: إشراؼ د/ راغب السرجاني، islamstory.comالنترنت، مكقع ا( ّ)



   َُْ 
 

 أحد عمى أحدان  يقدـ كبيف الجند كالقادة، كاألب بيف األبناء، فبل كالعماؿ، المكظفيف بيف تطبيقيا
 .يديو عمى أحد ييظمـ كيحرص أال يحابي أحدان لمنفعة أك قرابة، كي ال لمصمحة خاصة،

كبيف  المسمميف المياجريف مف بيف كتذكر لنا كتب التاريخ كالسيرة أيضان المقاء التاريخي       
 في بو دخمكات كلـ قكمكـ، بو فارقتـ الذم ىذا "ما: النجاشي ليـ قاؿ عندما الحبشة، ممؾ النجاشي
 الممؾ أييا: لو فقاؿ  طالب أبي بف جعفر كممو الذم فكاف الًممىؿ، مف أحد ديف في كال ديني،
 كنيسيء األرحاـ، كنىقطع الفكاحش، كنىأتي الميتة، كنىأكؿ األصناـ، نىعبد جاىمية أىؿ قكمان  كنَّا

 نعرؼ منان، رسكالن  إليناتعالى  اهلل بعث حتى ذلؾ، عمى فكنا منا الضعيؼ، القكم كيأكؿ الجكار،
 مف كآباؤنا نحف نعبد كنا ما كنخمع كنعبده، لنكحده اهلل إلى فدعانا كعفافو، كأمانتو كصدقو نسبو
 الجكار، كحيسف الرحـ، كصمة األمانة، كأداء الحديث، بصدؽ كأمرنا كاألكثاف الحجارة مف دكنو

 كقذؼ اليتيـ، ماؿ كأكؿ ،الزكر كقكؿ الفكاحش، عف كنيانا كالدماء، المحاـر عف كالكؼ
...  كالصياـ كالزكاة بالصبلة كأمرنا شيئا، بو نشرؾ كال كحده، اهلل نعبد أف كأمرنا المحصنات،

 اهلل تعالى، مف بو جاء ما عمى كاتَّبىعناه بو كآمنَّا فصدَّقناه: جعفر قاؿ ثـ اإلسبلـ، أمكر لو فعدد
 فعذَّبكنا، قكمنا عمينا فعدا لنا، أيحؿ ما ٍحمىٍمناكأ عمينا، اهلل حـر ما كحرمنا شيئا، بو نشرؾ كلـ

 مف نستحؿ كنا ما نستحؿ كأف تعالى، اهلل عبادة مف األكثاف عبادة إلى ليردُّكنا ديننا، عف كفتنكنا
 كاخترناؾ ببلدؾ، إلى خرٍجنا ديننا، كبيف بيننا كحالكا عمينا، كضيَّقكا كظممكنا قيركنا فمما الخبائث،

 عف بو جاء مما معؾ ىؿ: النجاشي الممؾ، فقاؿ أييا عندؾ نيظمـ ال أف كناكرجى  سكاؾ، مف عمى
 مريـ، سكرة صدر عميو فقرأ عمٌي، فاقرأه: النجاشي لو فقاؿ نعـ، جعفر، لو فقاؿ شيء؟ مف اهلل

مكا حتى أساقفتو كبكت لحيتو، حتى اخضمَّت النجاشي فبكى  تبل ما سمعكا حيف مصاحفيـ، خضَّ
 كاحدة، مشكاة لىيىخرج مف عيسى بو جاء كالذم ىذا إف ي:ػػػالنجاش ـػػػلي اؿػػػق ـػػث ر،ػػجعف عمييـ
مٍّْميـ ال كاهلل فبل انطًمقا                         .(ُ) إليكما" أيسى

 إليصاؿ إال كيضعت ما ، الحياة مجاالت كؿ الشرعية التي كيضعت في األنظمة فيذه       
فيك  كالية تكلَّى مف كعدـ تعديو عمى غيره، ألف كردع الظالـ الناس، كنصرة المظمـك الحؽ إلى

 بما بؿ كفؽ ىكاه كصالحو الخاص، فييا يتصرؼ أف لو ، فبل يحؿ-تعالى -اهلل مسئكؿ عنيا أماـ
ضَا٫َ ٧ٌَُِْٞ٥َ ا٥نَّبطُ }٥ََٞذْ ؤَسْع٦َْنَب سُع٦َُنَب ثِب٥ْجَِّْنَبدِ ًَؤَ٭ض٥َْنَب ٩ََْي٨ُُ ا٢ْ٥ِزَبةَ ًَا٥ْ٪ِْ:، قاؿ -سبحانو -اهلل أمره

 الناس، فبل بيف كالتسكية العدؿ كاعتبار بالقرآف، فإفَّ كظيفة الرسؿ الحكـ ,[ِٓ]الحديد:{ ...ثِب٥ِْٞغْوِ

                                                           

 (.َِّ)ص ،(، كمنير الغضباف: فقو السيرة النبكيةّّْ/ُ) ،ابف ىشاـ، السيرة النبكية( ُ)



   ُُْ 
 

 الخمؽ، معاممة إلى يرجع ما األعماؿ في الشاقة التكاليؼ معظـ ، " فإف(ُ) أحدان  أحده  يظمـ
 تيشىرَّع إنما األنظمة ، كىذه(ِ) الناقص" عف ئدكالزا الظمـ عف العدؿ بو يتميز الذم ىك كالميزاف
الخير كالعدؿ كاإلنصاؼ لمجميع،  بيا كيراد أمكاليـ، كحماية مصالحيـ، لحماية لمناس
َّٙ رَْْذ٥ٌُِاْ اّْذ٥ٌُِاْ ىٌَُ ؤَْٝشَةُ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩ِنيَ ٦ِ٥ّوِ ؽُيَذَاء ثِب٥ِْٞغْوِ ًََٙ َّغْش٩َِن٨ُ٢َّْ ؽَنَأ٫ُ ٧ٌٍَْٝ ٦َََّ ؤَ :قاؿ

ة الناس الذيف دعك كالمكمؼ بالمسئكلية ىدفو دكمان  , [ٖ]المائدة:٦ِ٥زٌٍََّْٞ ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ خَجِريٌ ثِ٪َب رَْْ٪٫ٌُ٦َ{
ى كيككف حريصان عمكاتباع طريؽ الحؽ،  ،لميداية كاالسبلـ يرعاىـ كىك الكلي عمييـ، فيدعكىـ 

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ٌُٝا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ًَؤَى٨ُ٢ِْ٦ْْ ٭َبسًا ًٌَُٝدُىَب ا٥نَّبطُ ًَا٥ْؾِغَبسَحُ ٦ََّْْيَب :-سبحانو -دعكتو، قاؿ ـاستجابتي

 .[ٔ]التحريـ:٩ََٚئ٢َِخٌ ًٌَِٕٚ ؽِذَادٌ َٙ َّْْق٫ٌَُ ا٦٥َّوَ ٩َب ؤ٩ََشَى٨ُْ ٫ٌُ٦ًََََّْْٚ ٩َب ُّا٩َْش٫ًُ{

 عي على قضبء حىائج الٌبس:الض

 األخبلؽ كالحرص عمى تحقيؽ مصالحيـ العامة، مف الناس حكائج قضاء في لسعياإفَّ        
نكع مف اإليثار  فيياك عمييا،  المسمميف كحثَّ  اإلسبلـ، إلييا دعا التي الرفيعة العالية اإلسبلمية

٫َ ٬َ٩ْ ىَبعَشَ }ًَا٥َّزِّ:المؤمنيف فقاؿعباده بو  -تعالى -الذم مدح اهلل ٬َ رَجٌََّئًُا ا٥ذَّاسَ ًَاٗمِيَب٫َ ٬ِ٩ َٝج٦ِْي٨ِْ ُّؾِجٌُّ

خٌ ٬َ٩ًَ ٌَُّٛ ؽُؼَّ ٭َْٚغِوِ َٙإ٥ًَُْئ٠َِ ب٥َِْْي٨ِْ ًََٙ َّغِذ٫ًَُ ِِٙ فُذًُسِى٨ِْ ؽَبعَخً ٩ِّ٪َّب ؤًُرٌُا ًَُّاْصِش٫ًَُ ٦َََّ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ ٥ًٌََْ ١َب٫َ ثِي٨ِْ خَقَبفَ

تقديـ الغير عمى النفس في حظكظ الدنيا، رغبة ك  ،اإليثارفمف صفاتيـ  ,[ٗ]الحشر:٦ِؾ٫ٌُ{ى٨ُُ ا٥ْ٪ُْٚ
 -قاؿ ،(ّ) كيد المحبة، كالصبر عمى المشقةتك في حظكظ اآلخرة، كذلؾ ينشأ عف قكة اليقيف، ك 

٥ْخَْْشَادِ ًَبَِٝب٧َ ا٥قََّٚحِ ًَبِّزَبء ا٥ض١ََّبحِ ١ًََب٭ٌُا ٥َنَب }ًَع٦ََْْنَبى٨ُْ ؤَئِ٪َّخً َّيْذ٫ًَُ ثِإ٩َْشِ٭َب ًَؤًَْؽَْْنَب ب٥َِْْي٨ِْ ٤َِْْٙ ا:-تعالى

 .(ْ) الصالحات كاألعماؿ الخيرات في بيـ ييقتدىل فيـ قادة كرؤساء, [ّٕ]األنبياء:َّبثِذ٬ِّ{

 :: قىاؿى  النًَّبيّْ  عف، كالبر كاإلحساف لمخير مفتاحان  يجعمو أف العبد عمى-تعالى -اهلل نعـ كمف     

زىاًئفي  اهللً  ًعٍندى  ) ٍيرً  خى ، اٍلخى يىا كىالشَّرّْ فىاًتيحي ، مى اؿي عىمىوي  ًلمىفٍ  فىطيكبىى الرّْجى ا جى ٍيًر، ًمٍفتىاحن قنا ًلٍمخى ًمٍغبلى ، كى  ًلمشَّرّْ
ٍيؿه  عىمىوي  ًلمىفٍ  كىكى ا جى ، ًمٍفتىاحن قنا ًلمشَّرّْ ًمٍغبلى ٍيًر( كى ره ، كأيضان (ٓ) ًلٍمخى  اٍبفً  عىفً  ،الناس حكائج لقضاء ييسىخّْ

                                                           

 (.ْْٓ/ّجنظر: القشيرم، لطائؼ اإلشارات، يي ( ُ)
 (.َْٕ/ِٗالرازم، مفاتيح الغيب، )( ِ)
 (.ٓ/ُْلقنكجي، فتحي البياف في مقاصد القرآف، )أبك الطيب ا( ّ)
 .(َّٓ/ٖ، )مرجع السابؽال( ْ)
 .َُْٖ (،ٕٓٓ/ِ)حسف، األلباني: صحيح الجامع كزياداتو، . ُِٖٓ (،َُٓ/ٔ)المعجـ الكبير، ،الطبراني( ٓ)
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ا ًلمَّوً  )ًإفَّ  : اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  عيمىرى  ييـٍ  أىٍقكىامن نىاًفعً  ًبالنّْعىـً  اٍختىصَّ ييًقرُّىىا اٍلًعبىاًد، ًلمى  مىا ًفيًيـٍ  كى
نىعيكىىا فىًإذىا بىذىليكىىا، ٍنييـٍ  نىزىعىيىا مى لىيىا عى كَّ ٍيًرًىـٍ  ًإلىى كىحى  .(ُ) (غى

 بتطبيؽ العاـ، الحؽ عمى د كالحقكؽ مف التعدم عمييا، كيتـ المحافظةبيذا تصاف الحدك      
 المصالح كأعظـ أىـ مف كىذا تعالى، اهلل حدكد مف حد عميو كجب مف كؿ عمى -تعالى -اهلل شرع
 عمييا. المحافظة تجب التي العامة

مجتمعنا  عمييا، ىي مكاقؼ، الخاصة المصالح تقديـ كعدـ العامة المصالح عمى كالمحافظة    
 بو، كالرُّقي كتطكره المجتمع عمى المحافظة في أساس فيي مفتاح المسمـ في أمس الحاجة إلييا،

في المجتمع عمى مختمؼ المستكيات، كالتي تميزت كالصالحة القدكات الحسنة  كبالتالي تبرز
 كاليككنكخدمة الناس كتقديـ العكف ليـ كاالىتماـ بمصالحـ، بالمحافظة عمى المصالح العامة، 

}٬َّ٩ َّؾَِْْٚ ؽََٚبَّخً ؽَغَنَخً ٬ُ٢َّ ٥َّوُ ٭َقِْتٌ ٩ِّنْيَب ٬َ٩ًَ َّؾَِْْٚ ؽََٚبَّخً عَِّْئَخً : اهلل ، قاؿل بياحتذى يي  مثابة نماذجب

 حؽ بيا عىىالتي ييرا ىي الحسنة الشفاعةو ،[ٖٓ]النساء:٬ُ٢َّ ٥َّوُ ٤ِْٚ١ٌ ٩ِّنْيَب ١ًََب٫َ ا٦٥ّوُ ٦َََّ ٤ُ١ِّ ؽَِْءٍ ٩ُِّْٞزًب{
 تؤخذ ، كلـ-تعالى -المَّو العبد كجو بيا كيىبتغي خير، إليو ييجمب أك شر، ييدفع عنو المسمـ، كبيا

 أمر كال تككف فييا محاباة أك مكاراة، كبعيدة عف الكبر كالتفاخر، فيي تككف في رشكة، عمييا
 ذلؾ، بخبلؼ كانت ما كالسيئة الحقكؽ، مف حؽ في كال ،المَّو  حدكد مف حدٌ  في ال جائز،

 بسببيا تيؤكؿ الحقكؽ كيتـ التعدم عمى الحدكد.

 بالمادة المصحكبة السيئة كالشفاعات كتشيع في كثير مف المعامبلت اليكـ الكساطات     
 شفاعة شفع أنو مسركؽ ركم عف الغير، ماؿ عمى كيتـ االستيبلء الحقكؽ، فتضيع كالرشاكل،

اءى  رىجيبلن  ) أىفَّ  : الخطاب بف عمر ، عف(ِ) ىافغضب كردَّ  جارية، المشفكع إليو فأىدل  ًإلىى جى
 ؟ المَّوً  ًإلىى أىحىبُّ  اأٍلىٍعمىاؿً  كىأىمُّ  المًَّو؟ ًإلىى أىحىبُّ  النَّاسً  أىمُّ  المَّوً  رىسيكؿى  فقاؿ: يىا   المَّوً  رىسيكؿً 
بُّ :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كرو  المَّوً  ًإلىى اأٍلىٍعمىاؿً  كىأىحىبُّ  ًلمنَّاًس، أىٍنفىعىييـٍ  المَّوً  ًإلىى النَّاسً  أىحى  تيٍدًخميوي  سيري
مىى ، عى ٍنوي  تىٍكًشؼي  أىكٍ  ميٍسًمـو ٍنوي  تىٍقًضي أىكٍ  كيٍربىةن، عى ٍنوي  تيٍطرىدي  أىكٍ  ًديننا، عى  ًلي أىخو  مىعى  أىٍمًشيى  كىأًلىفٍ  جيكعنا، عى
ةو  ًفي اجى ًدينىةً  مىٍسًجدى  يىٍعًني -اٍلمىٍسًجدً  ىىذىا يفً  أىٍعتىًكؼى  أىفٍ  ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  حى مىفٍ  شىٍيرنا، -اٍلمى  كىؼَّ  كى

بىوي  تىوي، المَّوي  سىتىرى  غىضى مىفٍ  عىٍكرى ـى  كى ٍيظىوي، كىظى لىكٍ  غى اهي، ييٍمًضيىوي  أىفٍ  شىاءى  كى ى  أىٍمضى  يىٍكـى  أىٍمننا قىٍمبىوي  المَّوي  مىؤلى

                                                           

البر ) . األلباني، صحيح الترغيب كالترىيب،حسف لغيره، ُِّٓٗ ،(َِٕ/ُّ)،راني: المعجـ الكبيرالطب( ُ)
 .ُِٔٔ، (َٕٕ/ِ)، / الترغيب في قضاء حكائج المسمميفكالصبلة كغيرىما

 .(ُّٖ/ٓالتفسير المنير، ) ،(، كالزحيميّْٓ/ُالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ) ،الزمخشرم :يينظر( ِ)
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ًة، مىفٍ  اٍلًقيىامى ةو  يفً  أىًخيوً  مىعى  مىشىى كى اجى تَّى حى مىى قىدىمىوي   المَّوي  أىٍثبىتى  لىوي  أىٍثبىتىيىا حى رىاطً  عى  تىًزؿُّ  يىٍكـى  الصّْ
ـي( ًفيوً   .(ُ) اأٍلىٍقدىا

 كالحاكـ كالرئيس المسمـ كجماعات، أفرادان  األمة، مصالح تخدـ شىرَّعةالمي  األنظمة ىذه كؿ     
كال ييحابي أحد  لنفسو، ييحب ما المسمميف انوإلخك  كييحب كمو، ىذا يراعي الذم ىك حقان  كالمؤمف

 نظاـ كؿ كمع صالحة، دعكة كؿ كمع الحؽ، كمع الخير مع لقرابة أك مصمحة شخصية، فيك
 مصمحة عمى اإلسبلـ حرص كقد عنيا، كالضرر الشر كدفع األمة، إصبلح إلى  يسعى صالح
 مصمحتو. عمى حريصان  لغيره ان ػػػمحب المسمـ فيككف الناس

 

 :ا تعالى االفوز برض: ب الرابعالمطم

فيسعىى المؤمف ، لكؿ عبد ىى، كالمطمب األسمى نى غاية المي كنيؿ رضاه ىي  -تعالى -محبة اهلل      
المسمـ كيككف  ،جنتوك  -تعالى -اهلل ىرضالفكز بالمشقة في سبيؿ عميو  كتيكّْف،  ربومف  لمقرب

اليكل كما  فيتغمب عمى نفسو، يكاهتما يحبو المرء ك عمى  ،-تعالى -و اهللإيثار ما يحبُّ حريصان عمى 
سكرة ]}٬ِ٩ًََ ا٥نَّبطِ ٬َ٩ َّؾْشُِ ٭َْٚغَوُ اثْزَِٖبء ٩َشْمَبدِ ا٦٥ّوِ ًَا٦٥ّوُ سَئًٌُٗ ثِب٥ِْْجَبد{:-تعالى -قاؿتميؿ إليو النفس، 

 المنكر فع كينيى بالمعركؼ يأمر أك الطاعات، كمشاؽ الجياد في ببذليا ، أم يبيعيا[َِٕالبقرة:
 كرجاءن  -تعالى -اهلل لمرضاةً  طمبان  كبذلكىا كأرخصكىا أنفسيـ باعكا الذيف المىكفَّقكف ىـ ، كىؤالء(ِ)

 .(ّ) لذلؾ كفَّقىيـ أف كرحمتو رأفتو مف الذم ،هلل  الثمف بذلكا فيـ لثكاًبو،

ف رً غي اعمى رض-تعالى -اهلل ابد مف إيثار رض ال" :-رحمو اهلل -يقكؿ ابف القيـ      ه، كا 
الميؤف..." مت فيوقي حف كثى فيو المً  تمى ظي عى 

ف ،(ْ)   الدنيا في عظيمة ثمرات لعبده -تعالى -اهلل لمحبة كا 
فّْقو صغيرة كؿ في معو -تعالى -اهلل أفَّ  كاآلخرة، أىميا أنو يستشعر  كييحبو، كييسىدّْده ككبيرة، يكى

ًف النًَّبيّْ   عف أبي ىريرةالناس، يفب األرض في القبكؿ لو السماء جميعان، كييكضع أىؿ كييحبو عى
 : ، فىييًحبُّوي  فىأىٍحًبٍبوي، فيبلىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : ًجٍبًريؿى  نىادىل العىٍبدى  أىحىبَّ المَّوي  ) ًإذىاقىاؿى  فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي

                                                           

 األلباني: صحيح الترغيب -، قاؿ األلباني حسف لغيرهَِٔٔ (،ُّٗ/ٔ)المعجـ األكسط، ،الطبراني( ُ)
 .ِِّٔ الحديث : رقـَٕٗ/ِكالترىيب، 

 (.َُِ)ص ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،أبي السعكد :يينظر( ِ)
 (.ْٗالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، )ص :يينظر( ّ)
ياؾ نستعيف، )( ْ)  (.ِٖٓ/ِابف القيّْـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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اًء، أىٍىؿي  فىييًحبُّوي  فىأىًحبُّكهي، فيبلىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : السَّمىاءً  أىٍىؿً  ًفي ًجٍبًريؿي  عي  ثيَـّ  السَّمى  ًفي القىبيكؿي  لىوي  ييكضى
}ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عَضَآئُى٨ُ -تعالى -، كعمى قدر عمميـ ينالكف الجزاء العظيـ مف اهلل سبحانو، قاؿ(ُ)األىٍرًض(

ا[ُّٔ]آؿ عمراف:ًَ٭٨َِْْ ؤَعْشُ ا٥َْْب٦ِ٩ِني{٩َِّْٖٚشَحٌ ٬ِّ٩ سَّثِّي٨ِْ ًَعَنَّبدٌ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِيَب إَ٭ْيَبسُ خَب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب   اهلل ، كًرضى
 -اهلل مف بتكفيؽ صادؽو، كقمبو  كيقيف إخبلصو  منو إلى عظيمة، تحتاج العبد منزلة تعالى عف

فما أعظميا مف محبة،  العظيمة، المنزلة ىذه لبمكغ تعينو كسائؿ لعبده  اهلل حيث ييييئ-تعالى
 .ـكىذا الفكز العظيكطكبى لمف استحؽ ىذه المحبة الربانية  ،كريمةكيا ليا مف آثار طيبة 

  :الثاني المبحث منالخالصة 

 أن من آثار الجاه والرئاسة المحمودة وعواقبيا ما يأتي:  

 فعميا  إلى الدكاعي أكبر مف عكاقبيا، حيسف األعماؿ كاستحضار ثمرات معرفة إف
 إلييا. كتمثُّميا كالسعي

 النفكس كأجؿُّ  اكتسبتو ما أىكلىى مف أنيا كأدرؾ األخبلؽ مكاـر في برغً  إذا إفَّ المرء 
 كاكتسابيا. نيمييا عميو سىييؿ المكفَّقكف، غًنميا غنيمة

 األمكر، كمحقرات الدنايا عف كالترفُّع المعالي، كطمب الجد، يستمـز اليمة إفَّ عمك 
 إلى الدركات أدنى مف عىوترفى  حتى الرذائؿ عف تزجيره بصاحبيا تزاؿ ال العالية كاليمة
 المجد. مقامات أعمى
 باهلل تعالى، كأرضاه اهلل  رىًضي ممف إفَّ مف يقكـ بكاجبو يككف كيككف ممف قاؿ ،
 فاستسمـ ,[ٖ]البينة:سَّمَِِ ا٦٥َّوُ َّنْي٨ُْ ًَسَمٌُا َّنْوُ ر٠ِ٥ََ ٥ِ٪٬َْ خَؾَِِ سَثَّو{ ...}فييـ: -تعالى -اهلل

 .ككىتىبو قدَّره كًلمىا ألمره سبحانو، كانقاد

  َّمف اهللكتكفيؽو  فإنو عمى خيرو  -تعالى -في طاعة اهلل طاقاتو كقدراتومف استخدـ إف 
 ده إلى فعؿ سدّْ حكاسو كجكارحو مف الميؿ إلى الحراـ، كيي لو يحفظ سبحانو ، فاهلل

 يو سبحانو.الطاعات كالتقرب إل

  َّتنيار التي فاألمة، انييارىا أك األمَّة اراستمر  عمى كالمؤشّْر األساس ىي األخبلؽ إف 

 كيانيا. ينيارى  أف يكشؾ أخبلقييا

                                                           

 .َِّٗ (،ُُُ/ْ)البخارم: صحيح البخارم، بدء الخمؽ/ ذكر المبلئكة، (ُ)
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آثار الجاه والرئاسة المذمومة 
 وعواقبيا
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 الفصل الرابع
 آثار الجاه والرئاسة المذمومة وعواقبيا

 المبحث األول
 آثار الجاه والرئاسة المذمومة

خركج مف اإليماف الإلى بالبعض منيـ أحياناِّ كيؤدم  كفالمؤمنإف مف أعظـ ما ييبتمى بو        
كتدمير المجتمع  ،و يفتؾ بكؿ مقكمات إيماف المسمـبالسمطة كالجاه، فإنٌ  ـإلى الكفر ىك تعٌمقي

 و.فاع عندكالرئاسة كالقدكة السيئة تعمؿ عمى نشر الباطؿ كالكانحطاطو، 

 :مى الفردآثار الجاه والرئاسة السمبية ع: المطمب األول

 إفَّ مف طبيعة اإلنساف التفاعؿ مع محيطو كالتَّشبُّو بمف ييًكفُّ ليـ احترامنا، كمحاكلة تقميدىـ،       

ا لو فبل شٌؾ أٌنو يحٌبو فيقمده في أعمالو كأقكالو، سكاء كانت ك  ٌف مف يقتدم بشخص كيٌتخذه إمامن ا 
 -كاالقتداء بو، كبجميع األنبياء ؿ اهللحقان أك باطبلن، كلذا كانت القدكة الحسنة متمثمة في رسك 

}٥ََٞذْ ١َب٫َ ٨ُ٢َ٥ْ ِِٙ سَع٣ٌُِ ا٦٥َّوِ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ :-تعالى -، قاؿ ، كفي الصحابة الكراـ-عمييـ الصبلة كالسبلـ
 -رحمو اهلل -عتبرىا ابف كثيركىذه اآلية ا, [ُِ]األحزاب:٥ِّ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ ًَا٧ٌَْْْ٥َ آخِشَ ًَر١ََشَ ا٦٥َّوَ ١َضِريًا{

 :-سبحانو -كقاؿ، (ُ) ، في أقكالو كأفعالو كسائر أحكالوأصبلن كبيران لبلقتداء كالتأسي برسكؿ اهلل 
، [9]امل٪زؾنخ٥0َْٖنُِِّ ا٥ْؾَ٪ِْذ{ ىٌَُ ا}٥ََٞذْ ١َب٫َ ٨ُ٢َ٥ْ ِْٙي٨ِْ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ٥ِ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ ًَا٧ٌَْْْ٥َ آخِشَ ٬َ٩ًَ َّز٣ٌَََّ َٙة٫َِّ ا٦٥َّوَ

 منيجان كسمككان لمتأسي بيـ. كالصحابة الكراـ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ -فكانت حياة األنبياء

 القدوة بأىل الباطل:

أما القدكة السيئة كاالقتداء بأىؿ الباطؿ فييؤدم إلى الٌدفاع عف سٌيئاتيـ كشركرىـ، فيك تقميده      
، كمف يتبعكف ىذا التقميد ال ييعًممكا النظر في شئكف حياتيـ، كىذا يؤدم أعمى، كتعصبه جاىمي

في  النتشار الباطؿ كالفساد كالضبلؿ، كالبعد عف اليداية كالرشاد، كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا
ًَعَذْ٭َب }ث٤َْ َٝب٥ٌُا بِ٭َّب :-تعالى-قكؿ المشركيف حيف دعتيـ رسميـ لبلقتداء بيـ، فكاف ردىـ كما قاؿ اهلل

ّشٍ بَِّٙ َٝب٣َ ٩ُزْشٌَُٙىَب بِ٭َّب ًَعَذْ٭َب آثَبء٭َب ٦َََّ ؤ٩َُّخٍ ًَبِ٭َّب ٦َََّ آصَبسِى٨ِ ٩ُّيْزَذ٫ًُ * ١ًََز٠ِ٥ََ ٩َب ؤَسْع٦َْنَب ٬ِ٩ َٝج٠ِ٦َْ ِِٙ َٝشَّْخٍ ٬ِّ٩ ٭َّزِ
عِئْز٨ُ٢ُ ثِإَىْذٍَ ٩ِ٪َّب ًَعَذر٨ُّْ ٦ََّْْوِ آثَبء٨ُ١ْ َٝب٥ٌُا بِ٭َّب ثِ٪َب ؤُسْع٦ِْز٨ُ ثِوِ  آثَبء٭َب ٦َََّ ؤ٩َُّخٍ ًَبِ٭َّب ٦َََّ آصَبسِى٨ِ ٩ُّْٞزَذ٫ًُ* َٝب٣َ ؤ٥ًٌَََْ

                                                           

 (.ُّٗ/ٔيينظر: تفسير ابف كثير، )( ُ)
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 (ُ) كاالتباع األعمى دكف عمـ كتفكر، فاآليات تعيب عمى ىؤالء التقميد ,[57-55]ا٥ضخش١0َٗبِٙش٫ًُ{
يده محض، فيككف ضاران تقم كقكلتيـ تدعك إلى السخرية، كال تستند إلى قكة كال إلى دليؿ، بؿ ىك

كرة مزرية تيٍشبو صكرة القطيع، ػػػػي صػػػيئة، كىػػػكمفًسدان يؤدم بالمقمديف إلى النقص التباعيـ أسكة س
 .(ِ) يعرؼ معالـ الطريؽيمضي حيث ىك منساؽ كال يسأؿ إلى أيف يمضي، كال 

 معايير اختيار القدوة:

العقؿ  نساف عند اختيار قدكتو، منيا: إعماؿىناؾ بعض المعايير التي يجب أف يراعييا اإل      
ا عف تحميؿ كتمىعُّف دكف تسرُّع، كالتمييز بيف ما  عند االختيار كاالنتخاب، كأف يككف االختيار ناتجن
ىك حؽ كما ىك باطؿ، كمف ىك األصمح كاألنسب لكضعو في مكانو المناسب، فييحًسف اختيار 

قدكة لو في حياتو أـ ال؛ ألف أكثر ما ييكًقع في  األشخاص الذيف يضع ثقتو فييـ، سكاء كانكا
الخطأ اختيار القدكة غير الصالحة، ككضع الثقة فيمف يستحؽ كمف ال يستحؽ، كأال يىقتصركف في 
اختيارىـ مف يمثميـ كيككف قدكتيـ عمى عادات كتقاليد آبائيـ كزعمائيـ تقميدان أعمى، أك بحسب 

ؿ أك جاه أك قرابة، بؿ عمييـ أف يككنكا كاعيف لكؿ ما تقتضيو بعض المصالح الشخصية مف ما
حركة كصكت، كيىعيكف لكؿ ما يدكر حكليـ، فما يركنو حسنان كصالحان كفيو النفع لئلسبلـ 

}ًَا٥َّز٬َِّ اعْزَنَجٌُا ا٥يَّبٌُٕدَ ؤ٫َ  :-تعالى -اهللكالمسمميف، يختاركنو بكؿ فيـ كتعقؿ، ثـ يىتًَّبعكنو، قاؿ 
ئ٠َِ ا٥َّز٬َِّ ىَذَاى٨ُُ ا٦٥َّوُ ٭َبثٌُا ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ٥َي٨ُُ ا٥ْجُؾْشٍَ َٙجَؾِّشْ ِّجَبد * ا٥َّز٬َِّ َّغْزَ٪٫ٌَُِْ ا٣ٌَْْٞ٥َ ََْٙزَّج٫ٌَُِْ ؤَؽْغَنَوُ ؤ٥ًََُّْْْجُذًُىَب ًَؤَ

 .[;4-:4]ا٥ض٩شًَؤ٥ًَُْئ٠َِ ى٨ُْ ؤ٥ًٌُُْا ا٥َْٕجَبة{

 :القبئد األصلح

، كاألصمح ييعرؼ في كؿ منصب، فبل بد مف تقديـ األصمح الكاجب في كؿ كالية األصمح      
مارتو، ينبغي لو أف يككف عالمان، أك يككف حريصان (ّ) كاألعمـ كاألكفأ ، فمف أراد أف يكمؿ سمطتو كا 

ف لئلمامة كالرئاسة مف عظيـ الخطر، لمقياـ (ْ)بحب العمماء كحضكرىـ عنده، كيقبؿ نصيحتيـ ، كا 
لمسئكلية، كما أف ليا مع ذلؾ شرؼ المنزلة كجزيؿ األجر إذا التـز بالكاجبات كاستشعار ًعظـ ا

                                                           

 (.ُٕٕ/ٓيينظر: الثعالبي، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، )( ُ)
 (.ُِّٖ/ٓقطب، في ظبلؿ القرآف، ) :يينظر( ِ)
 .(ُِ)ص ،كالرعيةح الراعي ابف تيمية الحنبمي، السياسة الشرعية في إصبل :يينظر( ّ)
يربيتي، محمكد، الدرة الغراء في نصيحة السبلطيف كالقضاة كاألمراء، )ص (ْ)  (.ُُِالخى
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فَّ العدؿ كحيسف الخمؽ أشرؼ أكصاؼ (ُ) صاحبيا بكاجباتو، فميس فكؽ السمطاف العادؿ منزلة ، كا 
 .(ِ) الممؾ، كأقـك لدكلتو، ألنو يبعث عمى الطاعة، كيدعك إلى األلفة، كبو تصمح األعماؿ

 رسالة اإلسالم:

لة اإلسبلـ ىي رسالة الحرية كالتحرر الفكرم، كال تقر ىذا التقميد الجاىمي، كال تقر رسا      
محاكاة اآلباء كاألجداد اعتزازان باإلثـ كاليكل، بؿ ال بد مف سند كحجة، كال بد مف تدبر كتفكير، ثـ 

ي المحاكاة اختياره مبني عمى اإلدراؾ كاليقيف، فيعرض عمييـ نتيجة قكلتيـ تمؾ، كاتباعيـ طريقيـ ف
كالتقميد، كفي اإلعراض كالتكذيب، بعد اإلصرار عمى ما ىـ فيو، كىكذا ييبيف أفَّ طبيعة المعرضيف 
عف اليدل كاحدة، ثـ تغمؽ قمكبيـ عمى ىذه المحاكاة، كتطمس عقكليـ دكف التدبر ألم جديد، كلك 

يذه الجبمَّة التي ال تيريد أف كاف أىدل كأجدل، كلك كاف معو دليؿ، ثـ ال يككف إال التدمير كالتنكيؿ ل
تفتح عينييا لترل، أك تفتح قمبيا لتحس، أك تفتح عقميا لتستبيف، كىذا ىك مصير ذلؾ الصنؼ مف 

رضي  -، عف جابر بف عبد اهلل (ّ) الناس، يعرضو عمييـ لعميـ يتبينكف عاقبة الطريؽ الذم يسمككف

مىا ًإمىارىةي (ْ) عيٍجرىةى  قىاؿى ًلكىٍعًب ٍبفً  أىفَّ النًَّبيَّ  -الٌمو عنيما : كى : )أىعىاذىؾى المَّوي ًمٍف ًإمىارىًة السُّفىيىاًء، قىاؿى
دَّقىيي  : أيمىرىاءي يىكيكنيكفى بىٍعًدم، الى يىٍقتىديكفى ًبيىٍدًيي، كىالى يىٍستىنُّكفى ًبسينًَّتي، فىمىٍف صى ، السُّفىيىاًء؟ قىاؿى ـٍ ـٍ ًبكىًذًبًي

مىى ظيٍمًميً  ـٍ عى دٍّْقييـٍ كىأىعىانىيي ـٍ ييصى مىٍف لى ٍكًضي، كى مىيَّ حى ، كىالى يىًرديكا عى ـٍ لىٍستي ًمٍنيي ، فىأيكلىًئؾى لىٍيسيكا ًمنّْي، كى ـٍ
ٍكًضي...( مىيَّ حى سىيىًرديكا عى ، كى ، فىأيكلىًئؾى ًمنّْي كىأىنىا ًمٍنييـٍ ـٍ مىى ظيٍمًمًي ـٍ ييًعٍنييـٍ عى لى ، كى ـٍ  .(ٓ) ًبكىًذًبًي

                                                           

 (.ّٖ/ُج،  بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، الغرناطي بف األزرؽ :يينظر( ُ)
 (.ِّْ)ص ،الشيزرم، المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ( ِ)
 (.ّٖ/ُبدائع السمؾ في طبائع الممؾ، ) الغرناطي بف األزرؽ، :يينظر (ّ)
ىك الصحابي كعب بف عجرة البمكم األنصارم السالمي المدني، مف أىؿ بيعة الرضكاف، لو أحاديث عديدة، ( ْ)

كمى لو عف النبي سبعة كأربعكف حديثنا،ركل عنو ابف عمر كابف عباس كجابر بف عبد اهلل، مات سنة  ري
(، كالنككم، تيذيب األسماء كالمغات، َِٔ/ُٕ) ،سير أعبلـ النببلءي، الذىب .اثنتيف كخمسيف مف اليجرة

(ِ/ٖٔ.) 
، كالبييقي: شعب اإليماف، الباب السادس كالستكف مف شعب ُْٔ (،ُِٓ/ِ)سنف الترمذم،، الترمذم( ٓ)

صحيح  .ُُْْْ ،ُِّ/ّ)كابف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ، ،ّّٗٗٗ ،(ْٔ/ٕ)اإليماف/ مجانبة الظَّمىمة،
صحيح الترغيب كالترىيب، القضاء كغيره/ الترغيب في االمتناع عف الدخكؿ عمى لباني، . األهلغير 

 .ِِِْ (َْٓ/ِ)الظممة،
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ذا كقاؿ بعض الحكما      ء: "ال تستكؼ إال الكفاة النصحاء، كال تستبطف إال الثقات األمناء، كا 
استكفيتيـ شغبلن أك كلَّيتيـ أمران فأحسف الثقة بيـ كأكد الحجة عمييـ فإذا رأيت منيـ غدران كتبينت 
منيـ عجزان، فاستبدؿ بيـ كال تقمد منيـ أحدان، كال تعتمد عمييـ أبدان، فمف عارض مع االستقبلؿ 

 .(ُ) ألمانة قمع كفاتو كعمالو كمف قمد مع العجز كالخيانة ضيع أعمالو كمالو"كا

كنحف بحاجة ماسة إلى حسف االنتقاء كاالختيار لمف يتكلى منصبان ميمان كحساسان بحيث      
مف النبي  يككف ذلؾ عمى أساس الكفاءة كاألمانة؛ كلذلؾ عندما طمب الصحابي الجميؿ أبك ذر

 ،فرفض النبي  أف ييؤىمّْره  ر لو؛ أنو ال يصمح لمثؿ ىذا المنصب؛ ألف الكالية ذلؾ كبرَّ
كاإلمارة أمانة كتحتاج لؤلقكياء الذيف يتحممكنيا كأنو ضعيؼ لف يقكل عمييا كلف يقـك بمقتضياتيا، 
كبالتالي ستككف عميو خزم كندامة، فإلى المسئكليف، إياكـ أف تفكركا فقط في إمبلء المكاف 

صة في المناصب الحساسة، ركزكا عمى الكفاءة كاألمانة، كعمى الخبرة كعمى الشاغر، خا
؛ فبذلؾ يسعد   المجتمع كييعىزُّ كينتصر اإلسبلـ.اإلخبلص، دكف محاباة ألخو أك قريبو أك صاحبو

فالقائد كالرئيس كالمسئكؿ كصاحب الجاه كالسمطة، ليـ دكر ميـ في حياة أفراد المجتمع،       
دة كقدكات مؤثرة في حياة الفرد، فكثير مف يتأثر بيـ كيحاكؿ تقميدىـ في التفكير فيككف منيـ قا

كالسمكؾ، سكاء بحؽ أك بباطؿ، كيأخذ مف أخبلقيـ، كالقدكة السيئة تعني االقتداءى بأىؿ الباطؿ 
ذا تربى الفرد عمى القيـ السيئة كاألخبلؽ المذمكمة كالظمـ  كتقميدىـ فيما يفعمكف مف أمكر سيئة، كا 
كالكذب كالخيانة، نشأ شعبه كجيؿ سيئ ال يرعى حرمة، كال يحفظ أمانة، كال يحمؿ دينو، كال يذيب 

}ًَبِرَا ٦ٌََُْٙاْ َٙبؽِؾَخً َٝب٥ٌُاْ ًَعَذْ٭َب ٦ََّْْيَب قاؿ تعالى:عف كطنو، كال ييمو إال تحقيؽ مصالحو الشخصية، 
فذىبكا في تبرير , [ِٖ]األعراؼ:َّإ٩ُْشُ ثِب٥َْٚؾْؾَبء ؤَر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ٩َب ٙ ر٦ََْْ٪٫ٌُ{َ  آثَبء٭َب ًَا٦٥ّوُ ؤ٩ََشَ٭َب ثِيَب ٤ُْٝ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ

سمككيـ بإرجاعو إلى نيج أسبلفيـ، فاستمسككا بحبؿو كاهو، فزٌلت بيـ أقداـ الغركر، ككقعكا في 
مصالحو الشخصية، كىك  ، فإنيا يمكف أف تككف فكضى إذا تىًبع كؿ إنساف ىكاه، كقدَّـ(ِ) المحنة

يزعـ أنو ىذا مف ديف اهلل، فيي الجاىمية التي دائمان تحتفظ بخصائصيا، كفي كؿ مرة يرتد الناس 
إلى الجاىمية يقكلكف كبلمان متشابيان كتسكد فييـ تصكرات متشابية، عمى تباعد الزماف كالمكاف، 

ا كاذبو مفترو يقكؿ ما ييمميو عميو ىكاه كفي ىذه الجاىمية التي نعيش فييا اليكـ ال يفتأ يىٍطمع عمين
ثـ يقكؿ: شريعة اهلل، كال يفتأ يٍطمع عمينا متبجح كقح ينكر أكامر الديف كنكاىيو المنصكص عمييا، 
كىك يقكؿ: إف الديف ال يمكف أف يككف كذلؾ، كال يمكف أف يأمر بيذا أك ينيى عف ذاؾ، كحجتو 

                                                           

 (.ِٓصالقمعي، تيذيب الرياسة كترتيب السياسة، )( ُ)
 (.ِٗٓ/ُالقشيرم، لطائؼ اإلشارات، ) :يينظر( ِ)
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 -، كالصحبة السيئة(ُ) [ِٖ]األعراؼ:٦ََ ا٦٥ّوِ ٩َب َٙ ر٦ََْْ٪٫ٌُ{}... ؤَر٫ٌُ٥ٌََُٞ َّ:-تعالى -ىي ىكاه، قاؿ
مف معكقات العمؿ الصالح، كمف أسباب اليبلؾ، كما أقسـ الصاحب المؤمف أٌف قرينو   -أيضان 

كاد أف ييردمى بو اليبلؾ كالعذاب، لكال لطؼ اهلل تعالى بو، فتداركتو الرحمة مف ربو، فيداه كأنقذه 
قريف السيئ يمنع صاحبو عف كؿ خير يدفعو لترؾ األعماؿ الصالحة كيصده عف مف العذاب، كال

}َٙبى٦َََِّ َٙشَآهُ ِِٙ عٌََاء ا٥ْغَؾ٨ِْ* : -تعالى -اليدل كالنكر، بؿ كيحثو كيدفعو إلى فعؿ المنكرات، قاؿ
}٬َ٩ًَ َّْْؼُ ٬َّ  :كقاؿ  [ٕٓ-ٓٓ]الصافات:نَش٬ِّ{َٝب٣َ رَب٦٥َّوِ ب٫ِْ ١ِذدَّ ٥َزُشْد٬ِّ*٥ًٌَََْٙ ٭ِْْ٪َخُ سَثِِّ ٢َ٥ُنذُ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُؾْ

٭َّي٨ُ ٩ُّيْزَذ٫ًُ * ؽَزََّ بِرَا عَبء٭َب َٝب٣َ ر١ِْشِ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ٭َُِّْٞلْ ٥َوُ ؽَْْيَب٭ًب َٙيٌَُ ٥َوُ َٝش٬ِّ* ًَبِ٭َّي٨ُْ ٥ََْقُذًُّ٭َي٨ُْ ٬َِّ ا٥غَّج٤ِِْ ًََّؾْغَج٫ٌَُ ؤَ
كمصاحبة األشرار كالفيسَّاؽ كأىؿ الضبلؿ  ,[ّٖ} ]الزخرؼ:ذَ ا٥ْ٪َؾْش٬َِِْْٝ َٙجِئْظَ ا٥َْٞش٬ِّ{َّب٥َْْذَ ثَْْنِِ ًَثَْْن٠ََ ثُْْ

تضر في الدنيا كاآلخرة، فالمرء مع مف أحب، كال شؾ أف صبلح الفرد في المجتمع المسمـ ىك 
؛ لذا كانت القاعدة األساسية التي ييبنىى عمييا أساس المجتمع، كالفرد ىك المبنة األكلى في بنائو

عناية االسبلـ بالفرد مف خبلؿ التعاليـ الربانية كالتربية اإلسبلمية الصحيحة التي تبعده عف 
 .(ِ) االنحراؼ كالفساد

 تأثير القدوة في النشء:

يعتني بيـ  ، فقد كاف عمى مر التاريخ يتربكف كيرتبطكف بسيرة سيدنا محمد  ؤكاف النش       
كحسف تعاممو معيـ، ككذلؾ السمؼ الصالح كالقدكات الصالحة، فنشأ  كيخصيـ بتكجيياتو ككصاياه

جيؿ يحمؿ األمانة، كيتحمؿ المسئكلية، كيقكد األمة إلى الخير كالفبلح، كصار منيـ قادة تحفظ 
كترعى شئكف األمة، تمتـز كتحتكـ بشرع اهلل تعالى، في كؿ شئكنيا كأمكر حياتيا، كال تخشى إال اهلل 

ر مف اهلل تعالى بخشيتو كمراقبتو، كالحكـ بشريعتو، كعدـ التبلعب بيا، كنيى ، كقد جاء األم
الحكاـ أف يخشكا غير اهلل تعالى في حككماتيـ، أك ييداىنكا فييا خشية ظالـ أك مراقبة كبير، كال 

األعداء كالةن يشتركا كال يستبدلكا بأحكاـ اهلل تعالى التي أنزليا ثمنان قميبلن بالرشكة كالجاه، كال يتخذكا مف 
}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا َٙ رَزَّخِزًُا َّذًُُِّ ًََّذ٨ُ١ًَُّْ ؤ٥ًََِْْبء ر٫ٌُْٞ٦َُ ب٥َِْْي٨ِ ليـ يتقربكف كييمينكف ليـ الجانب، قاؿ تعالى:

٫ رُا٩ِْنٌُا ثِب٦٥َّوِ سَث٨ُ٢ِّْ ب٫ِ ١ُنز٨ُْ خَشَعْز٨ُْ عِيَبدًا ِِٙ عَج٦ِِِْ ثِب٥ْ٪ٌََدَّحِ ًََٝذْ ١ََٚشًُا ثِ٪َب عَبء٨ُ١ ٬ِّ٩َ ا٥ْؾَِّٜ ُّخْشِع٫ٌَُ ا٥شَّع٣ٌَُ ًَبَِّّب٨ُ١ْ ؤَ
٦ْوُ ٩ِن٨ُ٢ْ ََٙٞذْ م٤ََّ عٌََاء ًَاثْزَِٖبء ٩َشْمَبرِِ رُغِش٫ًَُّ ب٥َِْْي٨ِ ثِب٥ْ٪ٌََدَّحِ ًَؤَ٭َب ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪َب ؤَخَْْْٚز٨ُْ ٩ًََب ؤ٦ََّْنز٨ُْ ٬َ٩ًَ ََّْْٚ

كمف لـ يحكـ بما أمره اهلل تعالى مستيينان بو منكران لو، فأكلئؾ ىـ الكافركف،  ,[ُ]الممتحنة:ا٥غَّج٤ِْ{
}...ََٙٚ رَخْؾٌَُاْ ا٥نَّبطَ ًَاخْؾ٫ٌَِْ ًََٙ رَؾْزَشًُاْ ثِأَّبرِِ صَ٪َنًب ٦ًَِْٝٚ  :الستيانتيـ كتمردىـ، إذ حكمكا بغيره، قاؿ 

                                                           

 (.َُِٖ/ّقطب، في ظبلؿ القرآف، ) :يينظر( ُ)
 (.َْفعي، خالد، دكر السياسة الجنائية في تحقيؽ األمف األخبلقي، )صالشا :يينظر( ِ)
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كلذلؾ كصفيـ بقكلو الكافيركف كالٌظالمكف  ؛[77]املبئذح٥0َـئ٠َِ ى٨ُُ ا٢ْ٥َبِٙش٫ًُ{٬َ٩ًَ ٨َّ٥ْ َّؾ٨ُ٢ْ ثِ٪َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ َٙإًُْ
 .(ُ) كالفاسقكف، فكفرىـ إًلنكاره، كظمميـ بالحكـ عمى خبلفو، كفسقيـ بالخركج عنو

 ق أصحاب الجاه والرئاسة:مُ خُ 

ىـ زماـ األمر كليـ إفَّ ىؤالء القادة كالزعماء كالكالة كأصحاب الجاه كالسمطة، الذيف بيد      
السمطة كيتحكمكف في أمكر الناس كيرأسكنيـ؛ ال بد أف يككنكا قادةن بأفعاليـ كأقكاليـ كأخبلقيـ،  

كليعممكا أف األمارة أمانة، فمف أخذىا بحقيا، أدل التي تككف صادقة محمكدة يرتضييا اهلل تعالى، 
، (ِ) سائميـ عنيا -تعالى -أىميا فإف اهلل ما يجب عميو فييا سمـ يكـ القيامة، كليؤدكا األمانات إلى

}ًَبِ٭٠ََّ ٦ََْ٥َ خ٦ٍُُٜ الذم مدحو اهلل في أخبلقو فقاؿ سبحانو: كليككف قدكتيـ في ذلؾ رسكؿ اهلل 
  فضائؿ الصحابة ، ذكر عبد اهلل بف مسعكد  كأيضان صحابتو الكراـ  ,[ْ]القمـ:٨ََِّْ{

"مف كاف متأسيان فميتأٌس بأصحاب  : بلقيـ النبيمة فقاؿ، ككجكب االقتداء بأفعاليـ الحميدة كأخ
فإنيـ كانكا أبرَّ ىذه األمة قمكبان كأعمقيا عممان، كأقميا تكمفان، كأقكميا ىديان كأحسنيا  رسكؿ اهلل 

قامة دينو، فاتبعكىـ في آثارىـ، فإنيـ كانكا عمى اليدل  حاالن، اختارىـ اهلل لصحبة نبيو  كا 
د، كأىداؼ ػػؿ أشػػػراب بػػػاـ كالشػػحاجة المؤمف إلى االقتداء بيـ كحاجتو إلى الطعف، (ّ) "المستقيـ

 ليفكز بسعادة الداريف. العقيدة السميمة يرأسيا دعكة العبد إلى التحمي باألخبلؽ الحسنة

 
 :اآلثار السمبية عمى األسرة: المطمب الثاني

تؤثر في سمككياتو كمستقبمو، كالقدكة  ال شؾ أف القدكة في حياة اإلنساف أمر ميـ، فيي      
الحسنة مف أكثر العكامؿ التي تساعد عمى النجاح في حياة اإلنساف، كىي مف األمكر التي يجب 
أف يغرسيا اآلباء كالمربُّكف كالمسئكلكف في نفكس أبنائيـ منذ نعكمة أظفارىـ، كالقدكة تيعىدُّ عمكدنا 

بنت يبدأ بتقميد سمكؾ كالديو، كمىف يراىـ، سكاء داخؿ البيت أساسيِّا مف أعمدة األسرة، فالكلد أك ال
أك في المدرسة أك في الشارع، فإفَّ األبكيف ييعىدَّاف أكثر األشخاص المحيطة باألبناء؛ فيتأثركف 
بيما بشكؿ مباشر، فينبغي أف يككنا قدكة حسنة ألبنائيما، كأالَّ يجعبل أبناءىما كأطفاليما يركنيما 

ٍيفً  لبلقتداء بيما، كقد نظَّـ اهلل تعالى نظاـ األسرة بنظاـ محكـ دقيؽ، كاىتـ بو مف  غير صالحى

                                                           

 (.ُِٖ/ِالبيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ) :يينظر( ُ)
 (.َِّعبد القادر، اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية، )صعكدة،  :يينظر( ِ)
 (.ٖٕٗ/ِالقحطاني، عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسُّنَّة، )( ّ)
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}٬ِ٩ًَْ آَّبرِوِ ؤ٫َْ خ٦َََٜ ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ ؤَصًَْاعًب ٥ِّزَغ٢ُْنٌُا ب٥َِْْيَب ًَع٤َََْ ثَْْن٨ُ٢َ ٩ٌََّدَّحً  بداية التأسيس، قاؿ سبحانو:
:دٍ ٧ٌَِّْٞ٥ٍ َّز٢َََّٚش٫ًُ{ًَسَؽْ٪َخً ب٫َِّ ِِٙ ر٠ِ٥ََ َّٓب كأمر اهلل تعالى عباده المؤمنيف بالحفاظ عمى  ,[ُِ]الرـك

}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ٌُٝا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ًَؤَى٨ُ٢ِْ٦ْْ ٭َبسًا ًٌَُٝدُىَب ا٥نَّبطُ :أبنائيـ كأسرتيـ، كتكجيو النصح ليـ، قاؿ 
، بمعنى خذكا [ٔ]التحريـ:ؽِذَادٌ َٙ َّْْق٫ٌَُ ا٦٥َّوَ ٩َب ؤ٩ََشَى٨ُْ ٫ٌُ٦ًََََّْْٚ ٩َب ُّا٩َْش٫ًُ{ ًَا٥ْؾِغَبسَحُ ٦ََّْْيَب ٩ََٚئ٢َِخٌ ًٌَِٕٚ

نّْبكا أنفسكـ كأىميكـ المعاصي، كأدّْبكىـ كعمّْمكىـ كدلُّكىـ  أنفسكـ كأىميكـ بما ييقرّْب مف اهلل تعالى كجى
المحمكدة ىي القانكف العاـ النتظاـ ، فالمحبة كاأللفة كتقديـ النصح كاألخبلؽ (ُ) عمى الخير

، أما لك (ِ) األسرة لمتأثير فييا، فينشأ الفرد فييا عمى طاعة اهلل تعالى كمحبتو كالعمؿ عمى رضاه
كاف العكس، ككانت أخبلؽ األبكيف سيئة، ال يؤدياف الصمكات، كيتعاطكف المسكرات، فكيؼ 

ئيـ ىجر المساجد، أك تعاطي المسكرات، أك عدـ نتىصكَّر حاؿ ىؤالء األبناء، كىـ قد أًلفيكا مف آبا
، فكيؼ يككف األبناء الذيف يشاًىدكف ىذه  التكرَّع عف كٍسب الماؿ الحراـ، كعدـ الغيرة عمى المحاـر
الجرائـ كالمآثـ التي يرتكبيا آباؤىـ مجاىرةن عمى مرأل كمسمع منيـ، فينشؤكف عمييا، كيككنكف كما 

ففيو إشعار  ,[3:->9]ا٥قبٙبد٨0ْ ؤ٥ٌََْْٚا آثَبءى٨ُْ مَب٥ِّني * َٙي٨ُْ ٦َََّ آصَبسِى٨ِْ ُّيْش٫ٌَُّ{}بِ٭َّيُ قاؿ اهلل تعالى فييـ:
كقاؿ ،(ّ)بحث، بؿ مجرد تقميد دكف اتباع دليؿ كبياف بأنيـ بادركا إلى ذلؾ التقميد مف غير نظر أك

ككما ، (ْ) التقميد ، لكفى"" كلك لـ يكجد في القرآف آية غير ىذه اآلية في ذـ  -رحمو اهلل -الرازم
 قاؿ الشاعر:

دىهي أىبيكهي  مىى مىا كىافى عىكَّ يىٍنشىأي نىاًشئي الًفٍتيىاًف ًمنَّا                عى   (ٓ) كى

كبالتالي يتكجو األبناء لمبحث عف قدكة مف خارج األسرة، فتككف البيئة المحيطة بالفرد ىي       
السيئة كاألخبلؽ المنحرفة كالظمـ كالكذب كالخيانة كالغش، القدكة لو، فيتربَّى الجيؿ عمى القيـ 

كعدـ تحمؿ المسئكلية، كخيانة األمانة كالحقكؽ، فبل بد أف يكفر ليـ اآلباء القدرى الكافي مف البيئة 
                     .(ٔ) الصالحة التي تساعدىـ عمى اختيار قدكتيـ، كتحقيؽ النجاح في حياتيـ ما يدفعيـ لكؿ خير

                                                           

 (.ْٕٓ/ٓ(، كالسمعاني، تفسير القرآف، )ُُُّكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )صال (ُ)
 (.ْٔٓ/ِابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ) :ينظر( ِ)
 (.ُِّ/ٖمحاسف التأكيؿ، ) ،القاسمي :يينظر( ّ)
 (.ّّٖ/ِٔمفاتيح الغيب، )( ْ)
 .ُْٖٓالمعرم، ديكاف أبي العبلء المعرم، ( ٓ)
 (.ِٕالتربية اإلسبلمية، ) ،مكسكعة الشعر اإلسبلميالشحكد، ( ٔ)
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فميتًَّؽ اهلل كؿُّ مف كالَّه اهلل تعالى أمران، ليكف قيدكةن كمثبلن لمف ىك كليّّ عمييـ كمسئكؿه عنيـ،      
تو كرغبتو في الخير كميسارىعتو إليو، ككذلؾ ييدرىؾ حيف يىقتىًدم بو  فإفَّ اإًلنساف لىييدرىؾ بحسف ًسيرى

ـً قاؿ غيريه مف الناس،  ٍسبلى سىنىةن، فىمىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍف عىًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي،  : ) مىٍف سىفَّ ًفي اإٍلً سينَّةن حى
مىٍيًو ًكٍزريىىا  ـً سينَّةن سىيّْئىةن، كىافى عى ٍسبلى مىٍف سىفَّ ًفي اإٍلً ـٍ شىٍيءه، كى كًرًى ٍيًر أىٍف يىٍنقيصى ًمٍف أيجي ًكٍزري ًمٍف غى كى

ٍيًر أىفٍ  ـٍ شىٍيءه( مىٍف عىًمؿى ًبيىا ًمٍف بىٍعًدًه، ًمٍف غى ، كتربية الجيؿ يجب أف تككف (ُ) يىٍنقيصى ًمٍف أىٍكزىاًرًى
 عمى القيـ الصالحة كاألخبلؽ الفاضمة، لينشأ الجيؿ مباركان صالحان يخدـ دينو كأسرتو ككطنو.

صبلح المجتمع        كال ينكر أحد ما لممدرس القدكة مف األثر كالدكر الكبير في الرقي كا 
مقيان كأدبيان كصحيان كاجتماعيان؛ ألف أثر المدرس الصالح يظير عمى نفكس اإلنساني عمميان كخي 

، كالقدكة الصالحة (ِ) تبلميذه فيغرس فييـ الفضائؿ كاألخبلؽ الحسنة كما يراه خيران لؤلمة كالكطف
 أعظـ مف المناىج الدراسية كالقكانيف الجامعية؛ ألف لؤلستاذ كالمعمـ الجامعي أثران كبيران عمى طبلبو

 .(ّ) في عممو كأدبو كعممو كمياراتو التدريسية كسائر أخبلقو كتصرفاتو كحيسف خمقو

 

 :اآلثار السمبية عمى المجتمع: المطمب الثالث
نظـ اإلسبلـ حياة المجتمع المسمـ كفؽ قكانيف تحكمو، بإرساء قكاعد العدؿ كتحقيؽ         

بكرامة كالحفاظ عمى النفس كالعرض  المساكاة، كرفع الظمـ بصكرة تكفؿ الحؽ لمجميع بالعيش
٨ُ٢ََُِّْْ  }ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّإ٩ُْشُ ثِب٥َْْذ٣ِْ ًَاِٗؽْغَب٫ِ ًَبِّزَبء رُِ ا٥ُْٞشْثََ ًََّنْيََ ٬َِّ ا٥َْٚؾْؾَبء ًَا٥ْ٪ُن٢َشِ ًَا٥ْجَِِْٖكالماؿ؛ قاؿ تعالى: 

٨ُ٢َْْ٦َّْ ١ًَِْٚٚ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ  ٨ْ ًََٙ رَنُٞنٌُاْ إَّْ٪َب٫َ ثَْْذَ ر١ٌَِْْذِىَب ًََٝذْ ع٦ََْْز٨ُُ ا٦٥ّو٨ُ٢َّ٦ََْ٥َْ رَز١ََّش٫ًُ * ًَؤًٌَُْٙاْ ثَِْيْذِ ا٦٥ّوِ بِرَا َّبىَذرُّ

شاعة ركح البر كالتعاكف عمى التقكل؛ قاؿ اهلل تعالى: ,[ُٗ]النحؿ:٨َ٦َُّْْ ٩َب ر٫ٌُ٦ََْْٚ{ }ًَرََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ  كا 

كىك حريص أف يجعؿ , [ِ]المائدة:٭ٌُاْ ٦َََّ اِٗص٨ِْ ًَا٥ُْْذًَْا٫ِ ًَارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ ؽَذِّذُ ا٥َِْْٞبة{ا٥ِّّّْ ًَا٥زٌٍََّْٞ ًََٙ رََْبًَ
فى المسممكف ىذه الكحدة كحرصكا عمييا مف يكـ أف  مف المسمميف كحدة سياسية كاحدة، كلقد كىكَّ

غت مف المنعة كالقكة ما لـ تبمغو أية كفي المدينة، كظمت ىذه الكحدة تتسع كتقكل حتى بم تجمعا

                                                           

 .َُُٕ ،(َْٕ/ِ)صحيح مسمـ، الزكاة/ الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة أك كممة طيبة، ،مسمـ( ُ)
 (.ٔأ.د. عصاـ، بحث بعنكاف: القدكة الصالحة كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع، )ص( زىد، ِ)
 (.ِْٗ)ص ،حمد اإلبراشيالتربية اإلسبلمية كفبلسفتيا ، م :يينظر( ّ)
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، كىمىثىًؿ ) :، كقاؿ (ُ) كحدة سياسة أخرل قبميا ـٍ تىعىاطيًفًي ـٍ كى تىكىادًّْى ـٍ كى ًمًي تىرىل الميٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي
مَّى سىًدًه ًبالسَّيىًر كىالحي سىًد، ًإذىا اٍشتىكىى عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري جى  (الجى

(ٕ)
. 

 ب ضعف األخالق:ضعف األمة بسب

مُّؿ        نبلحظ أفَّ األمة في كقًتنا الراىف تيعاني مف ضٍعؼ في بعض الًقيـ كاألخبلؽ كتحى
ة في بعض مجتمعاتنا العربية، نرل أنو قد انعدمت  المسئكليات عمى كافَّة المستكيات، كخاصَّ

كمكف لحكمو، كال ًقيـ األخبلؽ كالديف عند بعضيـ، فبل ًديف يمتزمكف بشريعتو كيرجعكف إليو، كيحت
كضمائر تحكميـ، فيناؾ أزمات لدل بعض المسئكليف كأصحاب السمطة كاألمر، نجدىا بيف 

كَّاـ كالمحككم في سياساتيـ  يف، كبيف المدير كالعامميف، كذلؾالرئيس كمرؤكسيو، كبيف الحي
ح، كتككف مخاًلفة تيبنى عمى قاعدة المصال كمعامبلتيـ تجاه رعاياىـ، ككؿ مىف لو حؽ الرعاية ليـ،

لممنيج اإلسبلمي، كمما ىك كاقع مف مشاىد في الحياة أف لمخالفة ىذا المنيج آثاران سمبية تنعكس 
ف مف ينيج سبؿ االنحراؼ مبتعدنا عف منيج  عمى كؿ جكانب الحياة، كعمى األفراد كالمجتمعات، كا 

}٬َ٩ًَ : حانو كتعالى، قاؿاإلسبلـ ييقيَّض لو مف يجمب القمؽ كاالضطراب لتمرده عمى خالقو سب
، فانييار األخبلقيات كانعداـ المسئكلية  [69]ا٥ضخش0َّْْٗؼُ ٬َّ ر١ِْشِ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ٭َُِّْٞلْ ٥َوُ ؽَْْيَب٭ًب َٙيٌَُ ٥َوُ َٝش٬ِّ{

مف أكبر المصائب التي ايبتيميت بيا األمَّة، كىي باب شر فيتح عمييا، دخمٍت عمييا منو سائر 
يا الظُّمـ كالكذب، كالفجكر كالكبر، كالجبف كاألنانية، كالغضب كانعداـ الضمير، الشركر، فانتشر في

-سبحانو كتعالى -كالغٍدر كنقض المكاثيؽ، ما أدل لتأخرىا كذليا بيف األمـ، مصداقنا لقكؿ اهلل
ؤَسَادَ ا٦٥ّوُ ث٧ٌٍَِْٞ عٌُءًا ََٙٚ ٩َشَدَّ ٥َوُ ٩ًََب ٥َي٨ُ ٬ِّ٩ دًُ٭ِوِ ٬ِ٩  }... ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ َُِّّْٖشُ ٩َب ث٧ٌٍَِْٞ ؽَزََّ َُِّّْٖشًُاْ ٩َب ثِإَ٭ُْٚغِي٨ِْ ًَبِرَا:

ال يبٌدؿ ما بقـك مف نعمة كعافية، كراحة كسبلمة فيزيميا عنيـ  -تعالى -، أم أفَّ اهلل[44]ا٥شّذ0ًَا٣{
، (ّ) ثاـإال بتغيير ما بأنفسيـ، بأف يصدر منيـ الظمـ كالعصياف كالفساد كارتكاب الشركر كاآل

: "إفَّ اهلل تعالى أخبر في ىذه اآلية أنو ال يغير ما بقكـ حتى يقع منيـ -رحمو اهلل -كقاؿ القرطبي
تغيير، إما منيـ أك مف الناظر إلييـ، أك ممف ىك منيـ بسبب، كما غير اهلل تعالى بالمنيزميف 

أحد عقكبة إال بأف يتقدـ يكـ أيحد بسبب تغيير الرماة بأنفسيـ، فميس معنى اآلية أنو ليس ينزؿ ب

                                                           

 (.ِْٖعبد القادر، اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية، )صعكدة،  :يينظر( ُ)
 .َُُٔ ،(َُ/ٖاألدب/ رحمة الناس كالبيائـ، )البخارم، صحيح البخارم، ( ِ)
  (.ُُِٓ/ِالزحيمي، الكسيط، )( ّ)
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ًفينىا : كقد سئؿ(ُ) "منو ذنب، بؿ قد تنزؿ المصائب بذنكب الغير، كما قاؿ : )أىنىٍيًمؾي كى
ـٍ ًإذىا كىثيرى  : نىعى ؟ قىاؿى اًلحيكفى ( الصَّ بىثي  .(ِ)الخى

كرؤساء الدكؿ اإلسبلمية ىـ أكثر الناس مسؤكلية عف اإلسبلـ، كىـ المسئكلكف عما أصاب      
 .(ّ) بلـ اليـك مف ضعؼ كىكافاإلس

 نماذج قرآنية لقادة سيئين:

قػػػػػػػصَّ لنػػػػػػػا القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ بعػػػػػػػض النمػػػػػػػاذج السػػػػػػػيئة لقيػػػػػػػادات كحكػػػػػػػاـ فاسػػػػػػػديف أفسػػػػػػػدكا        
أقػػػػػػكاميـ باتبػػػػػػاعيـ ليػػػػػػـ، كتسػػػػػػمطيـ عمػػػػػػييـ، فيػػػػػػذا فرعػػػػػػكف الحػػػػػػاكـ الطاغيػػػػػػة، ذيًكػػػػػػر اسػػػػػػمو فػػػػػػي 

كثيػػػػرنا فػػػػػي سػػػػكر القػػػػرآف كآياتػػػػو، كذلػػػػػؾ  القػػػػرآف الكػػػػريـ سػػػػبعان كسػػػػتيف مػػػػػرة، ككانػػػػت قصػػػػتو تتػػػػردد
ليكػػػػكف عبػػػػرة كمثػػػػاؿ عممػػػػي ألم قائػػػػد ظػػػػالـ سػػػػيئ، جمػػػػع الكثيػػػػر مػػػػف الصػػػػفات السػػػػمبية، كػػػػالعمك 

ــ٬َ   كاالسػػػػػػػػػتكبار فػػػػػػػػػي األرض، قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: ــوُ ٥َ٪ِـــــــ ــب٣ٍ ِٙـــــــــِ إَسْكِ ًَبِ٭َّـــــــ ــ٫ٌَْ ٥ََْـــــــ }... ًَب٫َِّ ِٙشَّْـــــــ
كبار، غالػػػػػػب قػػػػػػاىر عمػػػػػػى قكمػػػػػػو الػػػػػػذيف فيػػػػػػك فػػػػػػي منتيػػػػػػى العتػػػػػػك كاالسػػػػػػت ,[6;ا٥ْ٪ُغْــــــشِِٙني{]ٌّ٭ظ0

ــشِِٙني{  ،اتبعػػػػكه ــ٬َ ا٥ْ٪ُغْــ ــوُ ٥َ٪ِــ (ٗ)}ًَبِ٭َّــ
الحػػػػد فػػػػي الظمػػػػـ كالقيػػػػر، بكثػػػػرة القتػػػػؿ  فكػػػػاف مػػػػف المجػػػػاكزيف, 

كالتعػػػػػذيب لمػػػػػف يخالفػػػػػو فػػػػػي أمػػػػػره، حتػػػػػى ادعػػػػػى الربكبيػػػػػة، ككػػػػػاف مػػػػػف المسػػػػػرفيف فػػػػػي االسػػػػػتيبلء 
أف يقػػػػػكؿ قكلتػػػػػو التػػػػػي ذكرىػػػػػا  حػػػػػدشػػػػػدة كبػػػػػره كاسػػػػػتكباره كصػػػػػؿ بػػػػػو ال كالسػػػػػمطة كالكبريػػػػػاء، كمػػػػػف

سَث٢ُُّــــ٨ُ َٙؾَؾَــــشَ َٙنَبدٍَ*ََٙٞــــب٣َ ؤَ٭َــــب }القػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػى مػػػدل العصػػػػكر كاألجيػػػػاؿ، فػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى:
  .(٘) [ِْ-ِّ]النازعات:ا٦َََّْٕ{

 الختيار لؤلصمح:

يجب عمى اإلنساف اختيار مف يقتدم بو، فإف كاف مف أىؿ الخير كاليدل كالصبلح        
ف كاف عمى غير ذلؾ فميراجع  نفسو، حتى ال تصيبو الحسرة حمد اهلل فمي ، كيداكـ عمى ذلؾ، كا 

فما أحكجنا اليكـ في زماننا ىذا لمثؿ قادة كمسئكليف أجبلء ليككنكا  ،كالندامة فيك عمى خطر كبير
 خير معيف عمى اإلرشاد كالصبلح.

                                                           

  (.ِْٗ/ٗ، )تفسير القرطبي( ُ)
  .ّٖٗٓ، (ُٖٗ/ْ)ت النبكة،المناقب/عبلما البخارم، صحيح ،البخارم( ِ)
 (.ِّْص) السياسية:عكدة، عبد القادر، اإلسبلـ كأكضاعنا ( ّ)
 (.ّْٗ)ص ،مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد :يينظر( ْ)
 (.ُّْ)ص ،عمكاف، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية :يينظر( ٓ)
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فَّ أعماؿ العامؿ كالمكظؼ كاألمير كالرئيس كميا      ، في نظر اإلسبلـ أمانة، كمسئكلية كا 
عظيمة يجب أداؤىا عمى الكجو المطمكب، كذلؾ يتطمب الشعكر بعظـ المسئكلية كالتكمؼ بيا، 

}ًَا٥َّز٬َِّ ى٨ُْ ٩ََٕب٭َبرِي٨ِْ ًََّيْذِى٨ِْ  ؛ قاؿ تعالى:(ُ) كالتغمب عمى شيكات النفس كمتاع الدنيا
ه ليذه اآلية: "أم: مراعكف ليا، ضابطكف، حافظكف، ، قاؿ السعدم في تفسير [ٖ]المؤمنكف:سَا٫ٌُّ{

حريصكف عمى القياـ بيا كتنفيذىا، كىذا عاـ في جميع األمانات التي ىي حؽ هلل، كالتي ىي حؽ 
 .لمعباد، فجميع ما أكجبو اهلل تعالى عمى عبده أمانة، عميو حفظيا بالقياـ التاـ بو

ات األمػػػكاؿ كاألسػػػرار كنحكىمػػػا، فعمػػػى العبػػػد ككػػػذلؾ يػػػدخؿ فػػػي ذلػػػؾ أمانػػػات اآلدميػػػيف، كأمانػػػ    
مراعاة األمػريف، كأداء األمػانتيف، ككػذلؾ العيػد، يشػمؿ العيػد الػذم بيػنيـ كبػيف ربيػـ، كالػذم بيػنيـ 
كبيف العباد، كىي االلتزامػات كالعقػكد التػي يعقػدىا العبػد، فعميػو مراعاتيػا كالكفػاء بيػا، كيحػـر عميػو 

ىماليػػا" قيػػادة الرشػػيدة الػػدكر األكبػػر فػػي تكجيػػو المجتمػػع؛ حيػػث إنيػػا القػػادرة ، كلم(ِ) التفػػريط فييػػا كا 
عمػى تعبئػة طاقػات المجتمػع كتكجيييػا إلػى الخيػػر كالفضػيمة كالبنػاء كاإلعمػار، كأمػا إف كػاف ىػػؤالء 
المسػػػػػئكلكف كالرؤسػػػػػاء كالزعمػػػػػاء كالقػػػػػادة ممػػػػػف يرتكبػػػػػكف األخطػػػػػاء كالتَّشػػػػػبُّو بالكفَّػػػػػار فػػػػػي عػػػػػاداتيـ 

ع الغيػػر فػػي األخطػػاء بسػػبب تقميػػدىـ ألكلئػػؾ القػػدكة كالقػػادة، كيأخػػذكا عػػنيـ ذلػػؾ كتقاليػػدىـ، فقػػد يقػػ
 .المنيج

كىناؾ كثير مف المسمميف مف يقمدكف غيرىـ في كثير مف العادات كالتَّقاليد، كيشارككنيـ      
ؿ قا  فييا، كعيد األـ كعيد شـٌ النسيـ كعيد الحب... كغيرىا، كاعتمدكا ىذه األعياد في عقائدىـ،

ب٥َْٚؾْؾَبء ؤَر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ٩َب َٙ }ًَبِرَا ٦ٌََُْٙاْ َٙبؽِؾَخً َٝب٥ٌُاْ ًَعَذْ٭َب ٦ََّْْيَب آثَبء٭َب ًَا٦٥ّوُ ؤ٩ََشَ٭َب ثِيَب ٤ُْٝ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ َّإ٩ُْشُ ثِتعالى: 
}ًَب٫ِ رُيِِْ ؤ١َْضَشَ ٬َ٩ :قاؿ  كأحيانان اإلنساف يؤخذ باألكثرية؛ فيككنكف ليـ إمَّعة ,[ِٖ]األعراؼ:ر٦ََْْ٪٫ٌُ{

كرد عف  كلذلؾ؛ [ُُٔ]األنعاـ:ِِٙ إَسْكِ ُّن٦ٌَُِّٟ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ ب٫ِ َّزَّج٫ٌَُِْ بَِّٙ ا٬ََّ٥َّ ًَب٫ِْ ى٨ُْ بَِّٙ َّخْشُف٫ٌُ{
ياؾ كطرؽ  -رحمو اهلل -(ّ)الفضيؿ بف عياض قاؿ: "اتبع طريؽ اليدل كال يضرؾ قمة السالكيف، كا 

، كتقميد األكثرية ليس دليبلن عمى الحؽ، بؿ ربما كانكا (ْ) ضبللة، كال تغتر بكثرة اليالكيف"كطرؽ ال
رة عمى غرار مدنيَّة الغرب، التي   عمى الباطؿ، فالكثير منيـ اليكـ يطالب بجعؿ بمده مىدًنيَّة ميتحضّْ

                                                           

 (.ُّٓ -ُّّاألسكد، مكسى محمد، منيج السمكؾ اإلسبلمي، )ص :يينظر( ُ)
 (.ْٕٓ)ص ،المنافتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ( ِ)
 .ٓٗ، صسبقت ترجمتو( ّ)
 (.ّٔٗٗ/ٗ، )صالح بف عبد اهلل بف حميد، نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ( ْ)
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ت عمييـ الًمحف تعني التَّرخُّص في الدّْيف، بؿ إقصاءه، كلذا ساءت أحكاؿ المسمميف، كاشتدَّ 
كاالبتبلءات، كأصبح المسًممكف ىدفنا لؤلعداء مضطيديف في ببلدىـ، كقد شيد العالـ العربي مف 

 .فترة كجيزة ثكرات كانقبلبات عمى األنظمة، ما كاف ليتخيميا الكثيركف

 يدت مف قبؿ أنظمة الحكـ الكضعيةىذه الثكرات تمثؿ فرصان لرفع الببلء عف شعكب اضط    
ة، مف ًقبىؿ قيادات ظالمة كصمت إلى مراكز القيادة دكف مقكمات حقيقية، كأصبحت تمؾ الفاسد

القيادات سببان كاضحان لنشر الفساد، كذكر القرآف الكريـ بعضان مف القيادات كالزعماء الضاليف 
 .المضميف ألقكاميـ كأتباعيـ

 :صاحب السمطانطغيان 

، ، كاستعمى عمييـاؿ، سخر الكثير مف قكمو لخدمتولمفرعكف، لما أعطاه اهلل الممؾ كاىذا       
، فادعى بأنو ربيـ األعمى، كبنكا لو القصكر كاألنيار اهلل  كاعتدل عمى حقكقيـ، بؿ كعمى حؽ
يَبسُ رَغْشُِ }ًَ٭َبدٍَ ِٙش٫ٌَُّْْ ِِٙ ٩ٌَِْٝوِ َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ؤ٥ََْْظَ ٥ِِ ٠ْ٦ُ٩ُ ٩ِقْشَ ًَىَزِهِ إَ٭ْ التي تجرم مف تحتيا، قاؿ تعالى:

٦ََّْْوِ ؤَعٌِْسَحٌ ٬ِّ٩ رَىَتٍ ؤًَْ عَبء  ٬ِ٩ رَؾْزِِ ؤَََٙٚ رُجْقِش٫ًُ * ؤ٧َْ ؤَ٭َب خَْْشٌ ٬ِّ٩ْ ىَزَا ا٥َّزُِ ىٌَُ ٩َيِنيٌ ًََٙ ٢ََّبدُ ُّجِني * ٦ٌَََْٙٙ ؤ٥َُِِْٞ
كأيضان حاؿ قاركف، لما أعطاه اهلل الماؿ , [ْٓ-ُٓالزخرؼ]٩ََْوُ ا٥ْ٪ََٚئ٢َِخُ ٩ُْٞزَشِ٭ِني * بِ٭َّي٨ُْ ١َب٭ٌُا ٩ًٌَْٝب َٙبعِِٞني{

 .كالجاه استكبر كعبل كتفاخر بيف قكمو بيذه العطايا، كاستغؿ منصبو كمالو استغبلالن سيئان 

فخرج عمى قكمو فى زينة عظيمة، كتجمؿ باىر مف مراكب كخدـ كحشـ، لقصد التعالي عمى      
ظيار العظمة، كذلؾ مف الصفات البغيضة، كاالفتخار الممقكت، كالخيبلء المذمكمة  الناس، كا 

 .(ُ) لدل عقبلء الناس مف جٌراء أنيا تقٌكض كياف المجتمع، كتفسد نظمو، كتفرؽ شمؿ األمة

كزعـ بأف اهلل تعالى يحبو؛ لذا أعطاه األمكاؿ كالجاه، حتى انخدع بو البعض مف قكمو كأغراىـ    
زلتو، إال أف بطانة الخير كالصبلح الذيف عرفكا حقائؽ بمظيره فتمنكا أف يككنكا مكانو كفي من

األشياء، كنظركا إلى باطف الدنيا، حيف نظر أكلئؾ إلى ظاىرىا، أنكركا عمييـ مقاليـ كأفيمكىـ أف 
ثكاب اهلل العاجؿ في الدنيا، مف لذة العبادة كمحبتو، كاإلنابة إليو، كاإلقباؿ عميو، كاآلجؿ في 

يا، مما تشتييو األنفس كتمذ األعيف خير مف ىذا الذم تمنيتـ كرغبتـ فيو، اآلخرة، مف الجنة كما في
}ب٫َِّ َٝبس٫ًَُ ١َب٫َ ٬ِ٩ ٧ٌَِْٝ ٩ٌُعََ َٙجَََٖ ٦ََّْْي٨ِْ ًَآرَْْنَبهُ ٬ِ٩َ ا٢ْ٥ُنٌُصِ ٩َب ب٫َِّ ٩ََٚبرِؾَوُ  ، قاؿ تعالى:(ِ)فيذه حقيقة األمر

 رَنظَ َٝب٣َ ٥َوُ ٩ٌَُْٝوُ َٙ رَْٚشَػْ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َْٚشِؽِني*ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ ٥َزَنٌُءُ ثِب٥ُْْقْجَخِ ؤ٥ًُِِ ا٥ٌَُّْٞحِ بِرْ

                                                           

 (.ٗٗ/َِالمراغي، تفسير المراغي، ) :يينظر( ُ)
 (.ِّٔ)ص ،كبلـ المناف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير :يينظر( ِ)
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 ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ * َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب ًَؤَؽْغ٬ِ ١َ٪َب ؤَؽْغ٬ََ ا٦٥َّوُ ب٠َْْ٥َِ ًََٙ رَجِْٔ ا٥َْٚغَبدَ ِِٙ إَسْكِ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ
 ًَؤ١َْضَشُ عَ٪ًْْب ًََٙ ُّغْإ٣َُ ٬َّ رُ٭ٌُثِي٨ُِ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ِّنذُِ ؤ٨َ٥ًََْ ٨َ٦َّْْْ ؤ٫ََّ ا٦٥َّوَ َٝذْ ؤَى٠َ٦َْ ٬ِ٩ َٝج٦ِْوِ ٬ِ٩َ ا٥ُٞش٫ًُِ ٬َ٩ْ ىٌَُ ؤَؽَذُّ ٩ِنْوُ ٌَُّٝحً

 ٥َزًُ ؽٌٍَّ ٦ََ ٩ٌَِْٝوِ ِِٙ صِّنَزِوِ َٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ُّشِّذ٫ًَُ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْب َّب٥َْْذَ ٥َنَب ٩ِض٤َْ ٩َب ؤًُرَِِ َٝبس٫ًُُ بِ٭َّوُا٥ْ٪ُغْش٫ٌُ٩ِ * َٙخَشَطَ َّ
٦ََُّّٞبىَب بَِّٙ ا٥قَّبثِش٫ًُ * َٙخَغَْٚنَب ثِوِ ٨ََِّْ* ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُا ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٙ 

ْا ٢َ٩َب٭َوُ ثِب٩َْٕظِ ًَثِذَاسِهِ إَسْكَ َٙ٪َب ١َب٫َ ٥َوُ ٬ِ٩ ِٙئَخٍ َّنقُشًُ٭َوُ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥َّوِ ٩ًََب ١َب٫َ ٬ِ٩َ املُنزَقِش٬ِّ* ًَؤَفْجَؼَ ا٥َّ ز٬َِّ رَ٪َنٌَّ
ؼُ ا٥شِّصَْٛ ٥ِ٪٬َ َّؾَبء ٬ِ٩ْ ِّجَبدِهِ ًََّْٞذِسُ ٥ٌََْٙ ؤ٫َ ٬َّ٩َّ ا٦٥َّوُ ٦ََّْْنَب ٥َخَغََ٘ ثِنَب ٢ًََّْإَ٭َّوُ َٙ ٫ٌُ٥ٌَُِّٞ٦َُّْٚ ٢ًََّْإ٫ََّ ا٦٥َّوَ َّجْغُوُ 

}٥ًٌََِ ارَّجََِ ا٥ْؾَُّٜ ؤَىٌَْاءى٨ُْ  :فأمثاؿ ىؤالء ىـ الذيف ضمكا كأضمكا، قاؿ , [ِٖ-ٕٔ]القصصا٢ْ٥َبِٙش٫ًُ{
كقاؿ , [ُٕ]المؤمنكف:ادُ ًَإَسْكُ ٬َ٩ًَ ِْٙي٬َِّ ث٤َْ ؤَرَْْنَبى٨ُ ثِز١ِْشِى٨ِْ َٙي٨ُْ ٬َّ ر١ِْشِى٨ِ ٩ُّْْشِم٫ٌُ{٥ََٚغَذَدِ ا٥غَّ٪َبًَ

ِ  ا ٤َِْٝ}ًَبِرَا ر٥ٌََََّ عَََْ ِِٙ إَسْكِ ٥ُِْْٚغِذَ ِِْٙيَب ًَُّي٠ِ٦َْ ا٥ْؾَشْسَ ًَا٥نَّغ٤َْ ًَا٦٥ّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َٚغَبد* ًَبِرَ سبحانو: ٥َوُ ارَّٜ
 .[َِٔ-َِٓ]سكرة البقرةا٦٥ّوَ ؤَخَزَرْوُ ا٥ِْْضَّحُ ثِبِٗص٨ِْ َٙؾَغْجُوُ عَيَن٨َُّ ٥ًََجِئْظَ ا٥ْ٪ِيَبد{

 :األول الخالصة من المبحث

 آثار حب الدنيا كالتنافس ألجميا: الكبر، الحرص، الطمع، الرياء، العجب،  إفَّ مف
ى، الحسرة، ليـ ، فناء العمر فيما ال يبقى، العمى األب لقمب، العقااىـٌ  الغفمة، فساد العقؿ،

  إلى الخسراف كاليبلؾ. ، ككميا أمكر تكدم بصاحبياكعدـ الخكؼ مف اآلخرة ،الذؿ

  َّفي نظر اإلسبلـ أمانة، كمسئكلية عظيمة يجب أداؤىا  أصحاب الجاه كالمسؤكليةإف
 .كالتكمؼ بياعمى الكجو المطمكب، كذلؾ يتطمب الشعكر بعظـ المسئكلية 

 ألنو يتأثر. يجب عمى اإلنساف اختيار مف يقتدم بو إنو 
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 المبحث الثاني
 عواقب الجاه والرئاسة المذمومة

كبعض  ئيـبسبب فساد بعض حكاميـ كرؤساتنتشر مساكئ األخبلؽ في المجتمعات        
صكرة مشكىة ـ باإلسبل ظيركففإنيـ ي ال يراعكف حرمة لديف اهلل تعالى،الذيف  المسئكليف،

  كتتساقط المجتمعات إلى الياكية كالضبلؿ كاإلنحراؼ. الفساد كاإلفساد،كبسببيـ يعـ  ة،تلحقيق

 :توسيع دائرة الخالفات: المطمب األول
الرئاسة المذمكمة كصاحب السمطة كالجاه السيئ عمى البيئة  تنعكس آثار مساكئ

جتمع مف تصدع كتفكؾ اجتماعي، كما تحدثو كالعبلقات االجتماعية ، مف خبلؿ ما تحدثو في الم
خبلؿ باألمف العاـ لؤلمة كاألسرة كالمجتمع، ك ميقية  مف معكقات اقتصادية، كا  مف ىذه المساكئ الخي

}َٝذْ ١َب٭َذْ ٨ُ٢َ٥ْ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ِِٙ بِثْشَاى٨َِْ إيجاد التباغض كالتنافر كالعداكة  بيف أفراد األمة، قاؿ تعالى:
٥ْجَْٖنَبء ؤَثَذًا بِ٭َّب ثُشَاء ٩ِن٨ُ٢ْ ٩ًَِ٪َّب رَْْجُذ٫ًَُ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥َّوِ ١ََٚشْ٭َب ث٨ُ٢ِْ ًَثَذَا ثَْْنَنَب ًَثَْْن٨ُ٢َُ ا٥َْْذَاًَحُ ًَا ٩ََْوُ بِرْ َٝب٥ٌُا ٩ٌَِْٞ٥ِي٨ِْ  ًَا٥َّز٬َِّ

كمعبكداتيـ كعباداتيـ، كالكفر بيـ ، فيي البراءة مف القكـ [ْ]الممتحنة:ًَؽْذَهُ ...{ ؽَزََّ رُا٩ِْنٌُا ثِب٦٥َّوِ 
كاإليماف باهلل تعالى كحده كىي العداكة كالبغضاء ال تنقطع حتى يؤمف القكـ باهلل كحده، كىي 
المفاصمة الحاسمة الجازمة التي ال تستبقي شيئان مف العبلقات كاألكاصر بعد انقطاع كشيجة 

مي (ُ) العقيدة كآصرة اإليماف قية أخرل، كالحسد كالغيبة كالنميمة، ما ، كتنشأ انحرافات كمساكئ خي
ا؛ كذلؾ نتيجة السمكؾ السيئ الخاطئ الذم نيجكه.   يجعؿ في أفراد المجتمع كراىية كبغضن

فإف أسس التقاطع االجتماعي كالخبلفات بيف أفراد المجتمع ككجكد المشاكؿ باستمرار كعدـ       
ساكئ الخمقية، التي خمفتيا بيف األفراد، فأدت الكفاؽ كالتكافؽ، كميا عكاقب مذمكمة منبعيا مف الم

إلى انفصاـ الركابط االجتماعية في األمة، كقطع األرحاـ في األسر كبيف األصدقاء، كأصبحت 
ْٚشًا }... ٥ًَََْضِّذ٫ََّ ١َضِريًا ٩ِّنْي٨ُ ٩َّب ؤُ٭ض٣َِ ب٠َْْ٥َِ ٬ِ٩ سَّث٠َِّ ىَُْْٖب٭ًب ١ًَُكسيمة لنشر العداكة كالبغضاء، قاؿ تعالى: 

ىَب ا٦٥ّوُ ًََّغ٫ٌََْْْ ِِٙ إَسْكِ َٙغَبدًا ًَا٦٥ّوُ َٙ ًَؤ٥ََْْْٞنَب ثَْْنَي٨ُُ ا٥َْْذَاًَحَ ًَا٥ْجَْٖنَبء ب٥ََِ ٧ٌَِّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ ٦ُ١َّ٪َب ؤًََْٝذًُاْ ٭َبسًا ٦ِّ٥ْؾَشْةِ ؤَىَْٚإَ
 .(ِ) شتى، ال يقع بينيـ اتفاؽ كال تعاضدفكممتيـ أبدان مختمفة كقمكبيـ  ,[ْٔ]المائدة:ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{

كنتيجة القيادة كالرئاسة السيئة يأتي الغش كالكذب كالنفاؽ كالخداع، فيأتي لقكـ مف الناس       
تىًجديكفى شىرَّ النَّاًس ذىا الكىٍجيىٍيًف الًَّذم يىٍأًتي ىىؤيالىًء بكجو كيأتي آلخريف بكجو آخر، كقد قاؿ : )كى

                                                           

 (.ِّْٓ/ٔ، )قطب، في ظبلؿ القرآف :يينظر( ُ)
 (.ُٖٖ/ْ، )القاسمي، محاسف التأكيؿ( ِ)
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يىٍأتً  ، كقاؿ القرطبي: إنما كاف ذك الكجييف شر الناس؛ ألف حالو حاؿ (ُ) ي ىىؤيالىًء ًبكىٍجوو(ًبكىٍجوو، كى
المنافؽ؛ إذ ىك متممؽ بالباطؿ كالكذب ، ميدًخؿ الفساد بيف الناس، كبيذه األخبلؽ تنتيؾ 
األعراض كتينيب األمكاؿ، فبل يكجد مف يصكنيا كيحرسيا، ككانت في اإلسبلـ كفي عصر 

دىاًع   لقدكات الحسنة مصانة، كييحذر مف انتياكيا كاالعتداء عمييا، قاؿالقيادات كا ًة الكى جَّ ًفي حى
ـٍ بىٍينىكي ) :ًلمنَّاسً  كي ـٍ كىأىٍعرىاضى ـٍ كىأىٍمكىالىكي : فىًإفَّ ًدمىاءىكي جّْ األىٍكبىًر، قىاؿى رىاـه : أىمُّ يىٍكـو ىىذىا؟ قىاليكا: يىٍكـي الحى ـٍ حى

ـٍ ىى  ًة يىٍكًمكي ٍرمى لىًدًه كىحي مىى كى افو عى مىى نىٍفًسًو، أىالى الى يىٍجًني جى افو ًإالَّ عى ـٍ ىىذىا، أىالى الى يىٍجًني جى ذىا ًفي بىمىًدكي
لى  ـٍ ىىًذًه أىبىدنا كى فَّ الشٍَّيطىافى قىٍد أىًيسى ًمٍف أىٍف ييٍعبىدى ًفي ًببلىًدكي مىى كىاًلًدًه، أىالى كىاً  ٍكليكده عى وي ًكٍف سىتىكيكفي لى كىالى مى

ى ًبًو( ـٍ فىسىيىٍرضى كفى ًمٍف أىٍعمىاًلكي ا تىٍحتىًقري  .(ِ) طىاعىةه ًفيمى

 فساد الرئيس والقائد سبب زيادة الخالفات:
آثار السمكؾ السيئ، مف الرئيس كالقائد كصاحب األمر كالسمطة عمى المجتمع خطيرة،         

يف لممجتمع الجريمة تنعكس عمى حياة المجتمع كسمككو بالسمب كالعكاقب الكخيمة، كتز 
كاالنحراؼ، كالتياكف ليا كالتعكد عمييا، مما قد يجعؿ أفراده يعتادكف منكرات األخبلؽ كسيئيا، 

 فتفسد العبلقات كاالرتباطات في كؿ جكانب الحياة.

فساد لمفرد والمجتمع: المطمب الثاني  :فساد وا 
ة المستبدة التي أفسدت في جاء القرآف الكريـ بقضية فرعكف كىاماف نمكذجان لؤلنظم       

ًََّغْزَؾِِْْ  }ب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ََّٚ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘ ىَبئَِٚخً ٩ِّنْي٨ُْ ُّزَثِّؼُ ؤَثْنَبءى٨ُْاألرض، قكؿ تعالى

فة مف أفراده كسخَّر نساءه فشيَّع المجتمع كاستعبد طائ ,[ْ]القصص:٭ِغَبءى٨ُْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{
كقتَّؿ أطفاليـ، إفن فرعكف طغى كبغى كتجاكز الحد في االعتداء، كذٍبح األبناء كاسترقاؽ  لخدمتو،

النساء، كفرض سيطرتو كنفكذه كسيادتو، كلكف ىذا التعدم كالطغياف؛ كاف سببو الييكد، لحقدىـ 
اإلفساد يأتي في األرض، كبالتالي  كاإلفسادكسكء تصرفيـ، كعمى فرعكف؛ كىذا ىك قمة الفساد 

كىذا دليؿ عمى أف العمك  ,٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُْٚغِذ٬ِّ{ }بِ٭َّوُ ١َب٫َ لمفرد كالمجتمع؛ لذلؾ ختمت اآلية بقكلو تعالى: 

                                                           

، (ُٖٕ/ْ)البخارم، صحيح البخارم: المناقب/ قكلو تعالى: "يأييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى..."،( ُ)
(ّْْٗ.) 

 .ُِٗٓ ،(ُّ/ْ)"دماؤكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ"، سنف الترمذم، أبكاب الفتف/ ما جاء في، الترمذم( ِ)



   ُُٔ 
 

إلى األنظمة المستبدة، التي تقـك بتمزيؽ  كىذه اآلية الكريمة تشير ،(ُ) الفساد كالطغياف مف أسباب
ظيار الخ  بلفات كاالختبلفات فيو بيف األفراد.المجتمع كتفكيكو كا 

 مساوئ األنظمة الفاسدة:

 مف مساكئ ىذه األنظمة الظالمة كالمفسدة أيضان، االعتماد عمى طائفة في ضرب الطائفة       

األخرل، كالعمؿ عمى كجكد التناحر كالخبلؼ بيف األفراد كتفكؾ المجتمع إلى أحزاب كجماعات 
، شعارىـ؛ فرّْؽ تسد، (ِ) ذلؾ؛ كي يبقى الحاكـ فكؽ الجميعيضارب بعضيا البعض اآلخر، كؿ 

كتبقى األنظمة السياسية الظالمة المستبدة تعمؿ عمى تخريب كحدة المجتمعات كالجماعات كىدـ 
ركابطيا كتشتتيا، فتككف ىي السبب المباشر في فساد المجتمع نتيجة ىذا االستبداد كالطغياف، 

في أجيزة الدكلة لتحقيؽ مصالح خاصة لفئة معينة مف الحكاـ؛  الحاكـ مف خبلؿ السيطرة كالتحكـ
ْيَب }ًَصَ٪ٌُدَ ا٥َّز٬َِّ عَبثٌُا ا٥قَّخْشَ ثِب٥ٌَْاد*ًَِٙش٫ٌََّْْ رُِ إًَْرَبد* ا٥َّز٬َِّ ىٌََْٖا ِِٙ ا٥ْجَِٚد* َٙإ١َْضَشًُا ِٙ قاؿ تعالى:

 غياف يفسد الحاكـ كيفسد الذيف يقعكليس كراء الطغياف إال الفساد، فالط ،[ُِ-ٗ]الفجرا٥َْٚغَبد{

}َٝب٥ٌُا َّبرَا ا٥َْٞشْ٭٬َِْْ ب٫َِّ َّإْعٌُطَ ٩ًََإْعٌُطَ ٩ُْٚغِذ٫ًَُ ِِٙ إَسْكِ :، كقكلو (ّ) عمييـ حكـ كسيطرة ىذا الحاكـ

}٬ِ٩ًََ ا٥نَّبطِ ٬َ٩ ُّْْغِج٠َُ ٥ٌَُْٝوُ  لى:، كقكلو تعا[ْٗ]الكيؼ:َٙي٤َْ ٭َغ٤َُْْ ٠َ٥َ خَشْعًب ٦َََّ ؤ٫َ رَغ٤ََْْ ثَْْنَنَب ًَثَْْنَي٨ُْ عَذًّا{

كِ ٥ُِْْٚغِذَ ِِْٙيَب ًَُّي٠ِ٦َْ ا٥ْؾَشْسَ ِِٙ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْْب ًَُّؾْيِذُ ا٦٥ّوَ ٦َََّ ٩َب ِِٙ ٦َْٝجِوِ ًَىٌَُ ؤ٥ََذُّ ا٥ْخِقَب٧* ًَبِرَا ر٥ٌََََّ عَََْ ِِٙ إَسْ

]سكرة ًَبِرَا ٤َِْٝ ٥َوُ ارَِّٜ ا٦٥ّوَ ؤَخَزَرْوُ ا٥ِْْضَّحُ ثِبِٗص٨ِْ َٙؾَغْجُوُ عَيَن٨َُّ ٥ًََجِئْظَ ا٥ْ٪ِيَبد{ ًَا٥نَّغ٤َْ ًَا٦٥ّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َٚغَبد*
 .[َِٔ-َِْالبقرة:

  صبت ًزول اآليت:
ىذه اآليات قيؿ: نزلت في األخنس ابف شريؽ الثقفي حميؼ بني زىرة، كاسمو أيبىي، كسمي        

، ككاف رجبلن حمك بدر بثبلثمائة رجؿ مف بني زىرة عف قتاؿ النبي باألخنس ألنو خنس يكـ
، فيجالسو كيظير لو اإلسبلـ، كقاؿ إنما جئت أريد اإلسبلـ كاهلل الكبلـ حمك المنظر، يأتي لمنبي

َْبحِ }٬ِ٩ًََ ا٥نَّبطِ ٬َ٩ ُّْْغِج٠َُ ٥ٌَُْٝوُ ِِٙ ا٥ْؾَذلؾ منو، فنزؿ قكلو تعالى: فأعجب النبي يعمـ إني لصادؽ،

                                                           

، ََِٕمجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلسبلمية( المجمد الخامس عشر، العدد الثاني، يكنيو ( ُ)
 (.َُٗضيائي السكسي، )صأ. عبد السبلـ المكح ك د. ،لفساد كأسبابو دراسة مكضكعيةا

، "مفيـك الفساد في القرآف الكريـ"، ٕـ، العدد ََِِ/ جامعة بابؿ آيار/ مجمة كمية التربية األساسية ،الجبكرم(ِ)
 (.ِْص)

 (.َّْٗ/َّ، )قطب، في ظبلؿ القرآف( ّ)
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}ًَُّؾْيِذُ ا٦٥ّوَ ٦َََّ ٩َب ِِٙ  كيقكؿ لو إني أحبؾ، كيحمؼ باهلل عمى ذلؾ، لذلؾ قاؿ تعالى: ,ا٥ذُّ٭َْْب{

كلئلسبلـ لذا  يدني لو مجمسو، كقد كاف منافقان في ذلؾ؛ شديد الخصكمة لمنبي ككاف ,٦َْٝجِوِ{

ٍِ اىَسيٍَِ  فَش  تزسع ىقً٘ رسكؿ اهللثـ خرج مف عند , }ًَىٌَُ ؤ٥ََذُّ ا٥ْخِقَب٧{ جاء قكلو تعالى:

َش, فأّزه هللا ذعاىى: َش, فأحشق اىزسع ٗإٔيل اىح  }ًَبِرَا ر٥ٌََََّ عَََْ ِِٙ إَسْكِ ٥ُِْْٚغِذَ ِِْٙيَب ًَُّي٠ِ٦َْ  ٗح 

ِ ا٦٥ّوَ ؤَخَزَرْوُ ا٥ْ (ٔ)ِْضَّحُ ثِبِٗص٨ِْ َٙؾَغْجُوُ عَيَن٨َُّ ٥ًََجِئْظَ ا٥ْ٪ِيَبد{ا٥ْؾَشْسَ ًَا٥نَّغ٤َْ ًَا٦٥ّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٥َٚغَبد* ًَبِرَا ٤َِْٝ ٥َوُ ارَّٜ
فإف  ,

ف الخبلص مف الحكاـ الفاسقيف طريؽ إلى استقرار  الحكاـ الظممة ىـ سبب إذالؿ العباد كا 
 المجتمع كسعادة أبنائو.

 :لجزاء والعقاب في الدنيا واآلخرةا: المطمب الثالث
 :أوًل : الجزاء والعقاب الدنيوي

انتشرت في ربكع ديار المسمميف مساكئ األخبلؽ بسبب فساد بعض حكاميـ كالرؤساء      
كبعض المسئكليف، فإنيـ يقدمكف صكرة مشكىة لحقيقة االسبلـ، كبالتالي يكىمكف الناس بسمككيـ 
الفاسد أف ىذا ىك الديف اإلسبلمي المتمثؿ في سمكؾ أتباعو، فيركف السرقة كالغش كالخداع 

كبيذا ييدمكف منيج ىذا الديف كيجعمكنو ع أبناء المجتمع أمكران عادية يسيركف عمييا، كالنفاؽ م
معرضان لمنقد مف أعدائو، كيككنكف سببان في تأخره كجيؿ أبنائو، كتراجع الناس كنفكرىـ عف 

: أف الحجاج قاؿ يكمان لمف معو: "ائتكا بأعرابي يأكؿ معي فجاء األعرابي، فقاؿ , الدخكؿ فيو كمى ري
لو: تعاؿ فاجمس لتأكؿ معي، فقاؿ لو: دعاني مف ىك خير منؾ، قاؿ لو: مف؟ قاؿ: دعاني ربي 
ـٍ غدان، قاؿ: ىؿ يضمف ليى األمير  إلى الصياـ فصمت، فأنا صائـ اليكـ، قاؿ لو: كيٍؿ اليكـ كصي

خؾ، أف أعيش إلى الغد؟ فقاؿ لو: إنو طعاـ طيب، فقاؿ: كاهلل ما طيبو خبازؾ كال عجانؾ كال طبا
كلكف طيَّبىٍتو العافية، فقاؿ لو: إف اليكـ شديد الحرارة، فقاؿ: لقد صمتي ليكـ ىك أشد منو حران، قاؿ: 

}بِرَا عَبء ٭َقْشُ ا٦٥َّوِ أتحفظ شيئان مف القرآف يا أعرابي؟ قاؿ لو: نعـ، قاؿ لو: اقرأ، قاؿ لو:

، فقاؿ لو: كيحؾ، يدخمكف في ديف ، كرأيت الناس يخرجكف مف ديف اهلل أفكاجان [ُ]النصر:ًَا٥َْٚزْؼ{
، أما في عيدكـ أنتـ فيخرجكف مف ديف كعيد صحابتو  اهلل، فقاؿ: كاف ذلؾ في عيد النبي

  ، كىذه كممة حؽ عند سمطاف جائر.(ِ) اهلل"

                                                           

 (.ِّٓ/ُ(، كالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، )ٔٔ)ص ،الكاحدم، أسباب نزكؿ القرآف( ُ)
 .عبد الكافي، شرح كتاب الفكائد(ِ)
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ميقان مف أىـ أخبلؽ الفكز كالنجاح كالرجكلة، كىي )المركءة (،      فإف القائد السمبي يفقد خي
نفسو كمف معو، كأضاع فرصة كبيرة لمنجاح في ظؿ ما كاف يتمتع بو مف فيككف قد أىمؾ 

إمكانات مالية كبشرية كجاه كسمطاف، إال أنو أبى إال أف يستثمرىا استثمارنا سمبيِّا في سبيؿ إغراء 
خضاعيـ لشخصو، فأمر قكمو بأف يتبعكه كيسمككا مسمكو في الكفر كالضبلؿ كالبغي،  الناس كا 

رأم كدكف تفكر اتبعكه كاختاركا طريقو، فيـ أئمة الكفر قد ضمكا كأضمكا، قاؿ كدكف أف يككف ليـ 
ج٤ُْ ًَؤَم٦ٌَُّاْ ١َضِريًا ًَم٦ٌَُّاْ }٤ُْٝ َّبؤَى٤َْ ا٢ْ٥ِزَبةِ َٙ ر٦ٌَُْٖاْ ِِٙ دِّن٨ُ٢ِْ َْْٕشَ ا٥ْؾَِّٜ ًََٙ رَزَّجٌُِْاْ ؤَىٌَْاء ٧ٌٍَْٝ َٝذْ م٦ٌَُّاْ ٬ِ٩ َٝتعالى: 

كال تتبعكا أىكاء قكـ كىـ الرؤساء مف أىؿ الكتاب، كال تتبعكا  ,[ٕٕ]المائدة:غَّج٤ِْ{٬َّ عٌََاء ا٥
شيكاتيـ؛ ألنيـ آثركا الشيكات عمى البياف كالبرىاف، كقد ضمكا مف قبؿ كىـ رؤساء النصارل 

، كىذا حاؿ كثير مف (ُ) ضمكا عف اليدل، كأضمكا كثيرا مف الناس، كأخطؤكا عف قصد الطريؽ
ضبلؿ أقكاميـ الذيف اتخذكىـ أئمة كقادة ليـ يتكلكف حكامنا، ل ـ يجنكا إال الضبلؿ ألنفسيـ كا 

أمكرىـ، فكانكا سببان ليـ في الغكاية كالضبلؿ، كاتباع سبؿ الشيطاف، فصاركا ممقكتيف مف الناس 
ب٥َْْزَنِِ ارَّخَزْدُ ٩ََِ ا٥شَّع٣ٌُِ عَجًِْٚ * }٧ًٌَََّْ ََّْلُّ ا٥ََّب٨ِ٥ُ ٦َََّ َّذَّْوِ ٣ٌَُُّٞ َّيحترسكف منيـ كيتجنبكنيـ، قاؿ تعالى:

يَب٫ُ ٥ِِ٘٭غَب٫ِ َّب٦ًََّْزََ ٥َْْزَنِِ ٨َ٥ْ ؤَرَّخِزْ َُٙٚ٭ًب خ٦ًَِْٚ* ٥ََٞذْ ؤَم٦ََّنِِ ٬َِّ ا٥ز١ِّْشِ ثَْْذَ بِرْ عَبء٭ِِ ١ًََب٫َ ا٥ؾَّْْ

 .[ِٗ-ِٖ]الفرقافخَزًًُٙ{

حراؼ الذم أصاب سمكؾ ىذا الظالـ تأتَّى مف مرافقتو كفي ذلؾ إشارة كاضحة إلى أفَّ االن      
كىنا تظير  ,}٥ََٞذْ ؤَم٦ََّنِِ ٬َِّ ا٥ز١ِّْشِ{ :لرغـ مف معرفتو بكبلـ اهلل تعالىلخميؿو استطاع أف ييضمَّو با

خطكرة العناصر المؤثرة كالفاعمة في سمكؾ بعض األفراد كفي سمكؾ غيرىـ مف األقراف، أك ممف 
ع األسكة كالقدكة كاآلباء كالعظماء كاألبطاؿ كالمشاىير، كالقريف يمكنو التأثير في يعتبركنيـ في مكق

 .(ِ) قرينو، خاصة إذا كاف بمثابة القدكة
 :ثانيًا: الجزاء والعقاب األخروي

وَ ًَؤَىَْْنَب ا٥شَّعٌَُٙ* ًََٝب٥ٌُا سَثَّنَب بِ٭َّب }٧ٌََّْ ر٦ََُّٞتُ ًُعٌُىُي٨ُْ ِِٙ ا٥نَّبسِ ٫ٌُ٥ٌََُّٞ َّب٥َْْزَنَب ؤَىَْْنَب ا٦٥َّ :-تعالى -قاؿ اهلل      

 .[ٖٔ-ٔٔ]األحزاب:نًب ١َجِريًا{ؤَىَْْنَب عَبدَرَنَب ١ًَُجَشَاء٭َب َٙإَم٦ٌَُّ٭َب ا٥غَّجَِْٚ * سَثَّنَب آرِي٨ِْ م٬َِِْْْْٚ ٬ِ٩َ ا٥َْْزَاةِ ًَا٥َْْنْي٨ُْ ٥َْْ

                                                           

 (.َُْ)ص ،ـالسمرقندم، بحر العمك ( ُ)
 (.ِّ، )صالشحكد، النيي عف القدكة السيئة كبياف أضرارىا( ِ)
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دـ، كيعض عمى يديو ندمان كتحسران، لطغيانو فكؿ ظالـ كطاغية يندـ يـك القيامة غاية الن      
 كانصرافو عف اليدل، كعدكلو بو إلى طريؽ الضبللة، كسيره في طريؽ الباطؿ، بؿ كدعكتو إليو

كىذا قكؿ األتباع يشككف إلى اهلل سادتيـ كرؤساءىـ، الذيف أبعدكىـ عف طريؽ اليدل  ،(ُ)
كافريف كحشركا مع المجرميف، فيدعكف  بطاعتو، فعاشكا ضاليف كماتكا المكصؿ إلى رضا اهلل 

اهلل تعالى أف يجعؿ عذابيـ ضعفي عذابيـ كيمعنيـ كيطرىـ مف رحمتو، ألنيـ السبب في 
 .(ِ) فإفَّ طاعة السادة كالكبراء في معاصي اهلل كرسكلو تعكد بالكباؿ عمى فاعميو إضبلليـ،

}٥ًَََٞذْ ؤَسْع٦َْنَب :-تعالى -اليبلؾ، قاؿكقد بٌيف اهلل تعالى أفَّ مصير ىؤالء المضميف جميعان       

ثِشَؽِْذ* َّْٞذ٧ُُ ٩ٌََْٝوُ ٧ٌََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ  ٩ٌُعََ ثِأَّبرِنَب ًَع٦ُْيَب٫ٍ ٩ُّجِني *  ب٥ََِ ِٙش٫ٌََّْْ ٦َ٩ًََئِوِ َٙبرَّجٌَُْاْ ؤ٩َْشَ ِٙش٫ٌََّْْ ٩ًََب ؤ٩َْشُ ِٙش٫ٌََّْْ

ا٥ُْٞشٍَ دُ ا٥ْ٪ٌَْسًُد * ًَؤُرْجٌُِْاْ ِِٙ ىَـزِهِ ٥َْْنَخً ٧ًٌَََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ ثِئْظَ ا٥شِّْٙذُ ا٥ْ٪َشٌُْٙد * ر٠ِ٥ََ ٬ِ٩ْ ؤَ٭جَبء َٙإًَْسَدَى٨ُُ ا٥نَّبسَ ًَثِئْظَ ا٥ٌِْسْ

٥ِيَزُي٨ُُ ا٥َّزِِ َّذ٫ٌَُّْ ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥ّوِ ٭َُٞقُّوُ ٠َْْ٦ََّ ٩ِنْيَب َٝأئ٨ٌِ ًَؽَقِْذ * ٩ًََب ٦ٍََ٪ْنَبى٨ُْ ٥ًََـ٬ِ٢ ٦ٍََ٪ٌُاْ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ َٙ٪َب ؤَْٕنَذْ َّنْي٨ُْ آ

َِ ٍَب٥ِ٪َخٌ ب٫َِّ ؤَخْزَهُ ؤ٨ِْ٥ٌَ ٬ِ٩ ؽَِْءٍ ٥ِّ٪َّب عَبء ؤ٩َْشُ سَث٠َِّ ٩ًََب صَادًُى٨ُْ َْْٕشَ رَزْجِْت * ١ًََز٠ِ٥ََ ؤَخْزُ سَث٠َِّ بِرَا ؤَخَزَ ا٥ُْٞشٍَ ًَىِ

ائدىـ في الدنيا، فيك كذلؾ يقكدىـ كيتقدميـ فكما كاف فرعكف ممؾ قكمو كق ,[435-9>]ىٌد0 ؽَذِّذ{
كمف المبلئكة،  -تعالى -مف اهلل -أيضان  -، كتمحقيـ المعنة-كالعياذ باهلل -يكـ القيامة إلى نار جينـ

كممف يأتي بعدىـ مف األمـ، فتككف المعنة تابعة ليـ حيثما ساركا، فبئست ىذه المعنات عطاءن 
تبعان لو في كؿ أمر، يمشكف خمفو، كيتبعكف خطكاتو الضالة ببل  كرفدان، يطيعكنو في الدنيا، ككانكا

 .(ّ) كيتبعيـ في اآلخرة، يقكدىـ إلى الخسراف كالضبلؿ تدبر كال تفكر،
 :الثاني من المبحث الخالصة

  ،إف التقاتؿ كالتكالب عمى اإلمارة كاف سمة ممحكظة في تاريخ كثير مف القادة كالحكاـ 

 عمى حطاـ الدنيا كخدمة عباده، بؿ كاف تنافسنا مرضاة اهلل  في اـ يكف ذلؾ تنافسن كل

ب كالكصكؿ إلى أعمى الدرجات لنيؿ كمتاعيا الزائؿ، كالدليؿ تكالب الكثير منيـ عمى المنص  
ظيار جاىو كسمطانو  .األلقاب الكظيفية في الدنيا، كسعيو لمسيطرة كحب التممؾ، كا 

                                                           

 (.ِْٗ/ُْالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ) :يينظر( ُ)
 (.َّٔ/ّ) ،الجزائرم، أيسر التفاسير :يينظر( ِ)
 (.ُُٕٓ)ص ،حكيمد، أيسر التفاسير( ّ)
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الحكاـ في الشرؽ العربي كاإلسبلمي يعدكف المناصب "إف  :-رحمو اهلل -يقكؿ اإلماـ الغزالي 
قد يترؾ كظيفتو كيسير آمنا في أية مدينة أك قرية،  -مثبلن  -حياتيـ، فالرئيس أك الكزير في أكركبا

أما في شرقنا العميؿ؛ فإف عددان مف الزعماء إذا ترؾ الحكـ تابعتو عثرات قد تكدل بحياتو لشدة 
إف حرصو عمى الحكـ لكف مف دفاعو عف حياتو، شعارىـ لنحيا كمف ثـ ف ،حرصو كتشبثو بمنصبو

كيفنى غيرنا، كرؤساء كثيركف يشعركف بالخطر عمى أشخاصيـ إذا أحسكا أف الدعاة المسمميف 
تنشأ لديو بيذه األخبلؽ كالسمات ك .(ُ) أكؿ ما ينشدكف الحكـ يطالبكف بالحكـ اإلسبلمي..."

بو أكثر مما يياب اهلل سبحانو، كييرجى أكثر مما ييرجى أكضاع يككف الكالء عنده فييا لشخص ييا
ذا ما جاء اليـك الذم ييعزىؿ فيو كتنتيي صبلحيتو، تنقمب عنده المكازيف كالشعارات اهلل  ، كا 

 اإليمانية التي كاف يتغنى بيا، كيزيغ عنيا.

    ما فيو مف المحاسف أفَّ الذم ييريد االنتماء لئلسبلـ كالدخكؿ فيو إنما يريده لحاجتو إليو ل
كاألخبلؽ ما لـ يستشعره في الديانات األخرل كلـ يجده فييا، فإذا رأل في المسمميف العكس مف 

ميقية تكىىـ أف ىذا ىك منيج اإلسبلـ، فيصد عنو كينحرؼ ، كحتى أبناء اإلسبلـ أنفسيـ المساكئ الخي
، يـمسمميف فإنيـ يعتزلكن لك يجدكا في قادتيـ كمف حكليـ مف المسمميف أخبلقان ليست بأخبلؽ

 .في صفكؼ المنافقيف كيككنكا مف المسيئيف لئلسبلـ كأىمو ككنكاحتى ال ي

    مف سيطرة السفياء، كما آؿ إليو أمرنا في ىذا القرف مف استبداد قد عانت الببلد اإلسبلمية
بآالـ  كاالستيانة ،مف بعض الحكاـ ما فيو مف الظمـ كالتجبرك ، كاقتصادم سياسي كاجتماعي

يصاد األبكاب دكف مطالبيـ، بؿ كالتحريض كاالتفاؽ عمى محاربتيـ ب يـ العامة من شعكبيـ، كا 
 كانقساـ. بقتؿو أك قصؼو أك دمارو كحصار

أحكاليـ تدمي القمكب كغيرىا مف ببلد المسمميف منا ببعيد،  ،كما حاؿ ببلدنا كحاؿ سكريا كالعراؽ 
 ؼ كىكاف.كتتفطر ألمنا عمى ما كصمكا إليو مف ضع

كمعاناتيا كالتخمؼ، كعبكدية األمة اإلسبلمية مف األمـ كميا،  االنحدارىذا كمو يؤدم إلى     
 كالتفرقة، كالضياع التشتت لكثير مف المشكبلت كفي كؿ مجاالت الحياة، فيي تعيش كقتنا مف

بعقيدتيا، نتيجة ضعؼ تمسكيا  ياما يؤدم إلى سقكط كىكانيا عمى األمـ،يا إضعاف كافكبالتالي 
 كتخمقيا بأخبلؽ دينيا، الذم ىك سيد األدياف كأشرفيا، لك تمسككا بو لسادكا األمـ كالعالـ أجمع

 . كالتشاـؤ اليأس المسمميف نفكس في يثير الذم األمر.(ِ)

                                                           

 .(ْٖ)ص ،الغزالي، الفساد السياسي :يينظر( ُ)
 (.ّٓصغزالي، الفساد السياسي، )يينظر: ال( ِ)
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    َّالحاكـ المؤمف حقان الحريص عمى مصمحة الببلد كالقائـ عمى خدمة العباد يحب أف
غبلقان لمنافذ الفتف، كيتحرل  ،اصة إشاعةن لبلستقرار في أنحاء الببلدالتضحية ببعض حقكقو الخ كا 

اًمًت  : )بىايىٍعنىا رىسيكؿى المَّوً  أف يككف عفيفان عما في أيدم الناس، فعىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ مىى  قىاؿى عى
ٍنشىًط كىالمىٍكرىًه، كىأىٍف الى نينىاًزعى األىمٍ  ا السٍَّمًع كىالطَّاعىًة ًفي المى ٍيثيمى كينَّا، رى أىٍىمىوي، كىأىٍف نىقيكـى أىٍك نىقيكؿى ًبالحىؽّْ حى

اؼي ًفي المَّوً   . (ُ) لىٍكمىةى الىًئـ( الى نىخى

 
 وفي الختام أقول:

كأرسؿ  بحفظو،تعالى  قد تكفؿ اهلل  ،نحف خير أمة أخرجت لمناس، كعندنا أشرؼ كتاب
، ىي التي تسكد تظؿ عمى الحؽ حيث، ىاظيكر ك ة الطائفة المؤمنببقاء  رنابشَّ ، أنبيائوخير لنا 

محككـ الحاكـ ك الكؿ مف ل فبل بد مف صحكة شاممة،  ،ىذه ىي سنة التداكؿإال أفَّ كتحكـ، 
 ؟ماذا قدـ لديف اهلل أماـ اهلل تعالى،  مسؤكؿه  كؿّّ  ،مرؤكسالرئيس ك الك 

 مآزقيا مف بيا جكالخرك  األمة صبلح مسؤكلية ففإ ،فبل بد أف يستشعر كؿ فرد المسئكلية
 اهلل في تخشى ال ،مضيئة الحؽ في كسبؿ حثيثة خطى في ، يسيركفجميعان  المسمميف مسؤكلية

كالتمكيف كاالستخبلؼ  كالمنعة كالعزة النصر مف بوتعالى  اهلل كعدىا ما لؤلمة ليتحقؽ ،الئـ لكمة
 في األرض، كالحكـ بشريعة اهلل سبحانو.

 .وجعمنا فيو إخوة ,وجمعنا بو بعد فرقة ,أعزنا بو بعد ذلة ,باإلسالم نحن أمة شرفيا ا ف

  ... إنه ال يخلف الميعاد -وكما وعد ربنا -إن شاء ا المستقبل سيكون ليذا الدينف

 [84} ٫ٌُ٥ًٌَََُّٞ ٩َزََ ىٌَُ ٤ُْٝ َّغََ ؤ٫َ ٫ٌُ٢ََّ َٝشِّجًب{]اٗعشاء0

 

::::::::::::::::: 

                                                           

 (.ٕٓ/ُٓأبي شيبة، مصنؼ ابف أبي شيبة، )( ُ)



   ُٕٔ 
 

 الخاتمة
عمى سيد المخمكقات، المبعكث  كالسبلـي  بفضمو تتـ الصالحات، كالصبلةي هلل الذم  الحمدي      

 رحمة لمعالميف، كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد:

، كمف المكضكعات أىميةو  مذ الذم ككفقني الختيار مكضكعو  -سبحانو -ربي فأحمدي 
التي عشتي مف المتكاضعة،  ىذه الرسالةً  ر لي إتماـً كيسَّ ميَّ تعالى أٍف مفَّ عالنكعية،  كأشكره 

، خبلليا في ظبلؿ القرآف الكريـ، فكران كتدبران كتفسيران، كاستمتعت بمذة االنشغاؿ بكتاب اهلل 
مَّة، فمو الحمد في األكلى ك  نيتي ثمراتو كفكائدى جى كمف  مف قبؿي  الحسفي  كالثناءي الشكر ، كلو اآلخرةً كجى

كلمف أسيـ لي  فيو الخيرى  مني عممي خالصان لكجيو الكريـ، كيجعؿى  و تعالى أف يتقبؿى سألي بعد، كأ
  المسمميف. كلعامةً فيو بالنصح كاإلرشاًد، 

 ,إلييا النتائج التي توصمتُ إلى جممة من ىذه الرسالة فقد خُمصُت من ختام الوفي   
 :يا فيما يميسأذكر أىم  صياٍت, عمى شكل تو  -ىنا -وظيَرْت لي تطمعاٌت وأمنيات, ُأجِمُميا

 :النتائجأىم أوًل: 
ىذا المكضكع كجدت العبلقة الشديدة بينو كبيف البحث كالدراسة في مف خبلؿ   -ُ

، المؤل، الخبلفة،  نظائره كلو نظائر كثيرة، أىميا: الحكـ، األمة، اإلمارة، القـك
ؾ، كىذه األلفاظ كردت البطانة، الكفالة، الرىط، النقيب، السيادة، القكامة، كغير ذل

 .في القرآف الكريـ
  الحكـى بما أنزؿ اهللأفَّ كحدىه، ال ينازعيو فيو أحده، ك  -تعالى -إفَّ الحكـى كالتشريعى حؽ هلل -ِ

 فرضه مف فركض الديف.
، كأفَّ تكٌليى الرئاسة كالسُّمطة ييمًقي عمى عاتؽ  -ّ إفَّ الجاه طريؽ مف طرؽ أداًء التكميًؼ الشرعيَّ

 سؤكليةى إقامًة العدًؿ بيف الناًس، كالحكـً بالحؽ كعدـ الظمـ.و مصاحبً 
 إفَّ مف الجاه ما ىك محمكد، كال بدَّ لئلنساف مف جاه محمكدو لضركرًة التعايًش مع الخمؽ.  -ْ
جراًء أحكاـً  -ٓ قامًة العدًؿ بينيـ كاً  جكازي طمًب الكاليًة، إذا كاف طالبييا قادرنا عمى نٍفًع العباًد كا 

 الشريعة.
 ستبلـى المسئكليًة كتكليًة المنصًب أحكامان، كيحتاجي إلى أىمية كقدرة عمى السياسة.ال إفَّ  -ٔ
، أما إذا  -ٕ إفَّ المذمكـى في تزكيًة النفًس قىٍصدي التطاكًؿ كالتفاخًر، كالتكصؿي إلى غيًر ما يىًحؿُّ

 ب .قيًصدى بتزكيًتيا إيصاؿي الخيًر كالنفًع إلى الغيًر فبل ييكرهي ذلؾ، بؿ ىك كاج
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 كتبعاًتو تجاىىيـ. كيتحمؿي مسئكلياًتوحاجةي الناًس لمكاليًة كاألمارًة كمف يترأسييـ،  -ٖ
يحرص كؿَّ الًحرًص عمى تقكيًة أكاصًر المحبًَّة كالكئاـً بيف أفراًد األسرًة، كبيف  إفَّ اإلسبلـ -ٗ

ًؼ ىذه المسئكليف كالرعيًة، كالمجتمًع كالكطًف أجمع، كمحاربًة كؿّْ ما مف شأنو أف ييضع
 العبلقًة بينيـ أك يفسدىىا.

 

 :ثانيًا: التوصيات
، فىيمان -تعالى -بتكجيًو العنايًة لكتاًب اهللثانيان كصيتي لنفسي أكالن كلطمبة العمـ الشرعي  -ُ

 كتدبران  كتطبيقان عمميان بشريعتو .
ـى دكلةى اإلسبلـً في بيتيا بمراعاة أبناًئيا، ألنو بصبل كصيةن  -ِ ًحيـ يصمحي لكؿّْ أسرةو أف تقي

 كبو يككفي تماسؾي األمًة كتربطييا فتجدى عزَّىا. المجتمعي كاألمةي،
، لمقادًة كحكاـً األمًة االسبلميًة كلكؿّْ راعو كمسئكؿو  كصيةن  -ّ أٍف يككف بتحكيـً شريعًة االسبلـً

 .منيجييـ تابعان كنابعان مف كتاب اهلل 
كيقكـى بالصبلح  المنكًر، عف كينيى معركؼ،بال ليأمرى  نيصّْبى  أف يفيـى أنَّو األمرً  عمى كلي -ْ

ألنو إذا الكاليًة كاألمارًة  مقصكد ىك كاإلصبلح لما فسد، كمكاجيًة مف أفسدى كييفسد، كىذا
 بو المبلئكة. -تعالى -مف القكم باىىى اهلل مف الظالـ، كالضعيؼي  المظمكـي  ؼى نصً أي 

مف عممو كمنصبو و األسمى يككف ىدفي أف ًلكلّْي األمًر كالمسئكًؿ كصاحًب الجاًه كالرئاسًة  -ٓ
 . رضا اهلل ك  كالثكابً  األجرً  تحصيؿى 

ـى  ،األنبياءً  لمعمماء الذيف ىـ كرثةي  كصيةن  -ٔ سداءى النصًح سبلميةً اإل األمةً  يـ نحكى بكاجباتً  القيا ، كا 
 كاإلرشاًد كتصحيحى المساًر لممسئكليفى كالزعماء.

لعميَّ القديًر أف ينفعى بعممي ىذا، كيجعمىو مف العمـً الذم كفي الختاـً أتكجوي إلى اهلل تعالى ا      
فٍّْقتي  قد أككفى  ينفعي صاحبىو بعد المماًت، كيجعؿى عممي في ميزاف حسناتي يكـى القيامة، كأرجك أف  كي

، فيما فأحسنتي  دتي ف ككرمًو، اهلل  فبفضؿً  أصٍبتي  فإف قىصى  فمف تقصيره  أك خطأه  ثمَّةى  كاف كا 
 .نفسي

 .العاملني ربِّ هلل احلودُ أى عىاناد وآخرُ

 املرسلني إهامِ نا حمودِعلى سيدِوالسالم ُ والصالةُ

 الباحثة/ حنان خليل حلس                                                                                             
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 المصادر والمراجع
 

 مصنؼ بف أبي شيبةق(. َُْٗعبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف. )ابف أبي شيبة، 
 )د.ط(.

( . تحقيؽ:  أيٍسد الغابة في معرفة الصحابة.ـ(. ُْٗٗ-ىػُُْٓابف األثير، عمي بف أبي الكـر
 دار الكتب العممية.  . بيركت:ُعمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد. ط.

األصبحي األندلسي، أبك عبد اهلل، شمس الديف  ابف األزرؽ، محمد بف عمي بف محمد
. ُ. تحقيؽ: د. عمي سامي النشار. طبدائع السمؾ في طبائع الممؾالغرناطي.)د.ت(. 

 العراؽ: كزارة اإلعبلـ.

زاد ـ(. ُٕٖٗ- ىػَُْٕابف الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم. )
 . لبناف: دار الفكر.ُعبد الرحمف عبد اهلل. ط تحقيؽ: محمد بفالمسير في عمـ التفسير. 

تفسير ابف باديس  ـ(.ُٓٗٗ-ىػُُْٔعبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي.)، ابف باديس
 -. لبنافُ. تحقيؽ: أحمد شمس الديف. ط)في مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير(

 بيركت: دار الكتب العممية.

تحقيؽ: د. محمد االستقامة. ق(. َُّْحمد بف عبد الحميـ. )ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أ
 . المدينة المنكرة: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.ُرشاد سالـ. ط

الفتاكل الكبرل ـ(. ُٕٖٗ-قَُْٖابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )
 دار الكتب العممية.بيركت: . ُ. طالبف تيمية 

السياسة الشرعية في إصبلح ىػ(. ُُْٖيف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )ابف تيمية، تقي الد
 . السعكدية كزارة الشئكف اإلسبلمية.ُط الراعي كالرعية.

مجمكع فتاكل ابف ـ(. ََِْ-قُِْٓابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )
 المصحؼ الشريؼ. .)د.ط(. المدينة المنكرة مجمع الممؾ فيد لطباعة تيمية
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. أسباب رفع العقكبة عف العبدابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )د.ت(. 
 تحقيؽ: عمي بف نايؼ الشحكد. )د.ط(.

. اليند: دائرة ُ. طالثقاتـ(.  ُّٕٗ- ىُّّٗابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف. )
 المعارؼ العثمانية.

اإلحساف في تقريب صحيح ـ(. ُٖٖٗ-ىػَُْٖحباف بف أحمد بف حباف. )ابف حباف، محمد بف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُتحقيؽ: شعيب األرنؤكط. طابف حباف )صحيح ابف حباف(. 

. ّط السيرة النبكية كأخبار الخمفاء.ىػ(. ُُْٕابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف. )
 بيركت: الكتب الثقافية.

فتح البارم ابف حجر فتح (. ُّٕٗني، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني. )ابف حجر العسقبل
 . تحقيؽ: محب الديف الخطيب. )د.ط(. بيركت: دار المعرفة.البارم شرح صحيح البخارم

 بحث بعنكاف القيـ األخبلقية بيف اإلسبلـ كالغرب. ابف حميد، د. صالح بف عبداهلل بف حميد. 

 )مجمكعة مقاالت(.الرسائؿ الحساف في نصائح اإلخكاف. دركس.  ابف حميد، عبد اهلل بف محمد.

. لبناف: دار ُ. طالزىدـ(. ُٗٗٗ-ىػَُِْابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ. )
 الكتب العممية.

(. مسند اإلماـ أحمد بف ـََُِ-ىػُُِْابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ. )
 . مؤسسة الرسالة.ُعادؿ مرشد، كآخركف. ط-رنؤكطتحقيؽ: شعيب األ حنبؿ،

ركائع التفسير )الجامع لتفسير ـ(. ََُِ-قُِِْابف رجب الحنبمي، أبي الفرج عبد الرحمف. )
. ُ.جمع كتحقيؽ: طارؽ عكض اهلل بف محمد أبك معاذ. طاإلماـ ابف رجب الحنبمي(
 السعكدية: دار العاصمة.

. ُتحقيؽ: إحساف عباس. ط الطبقات الكبرل.ـ(. ُٖٔٗابف سعد، محمد بف سعد بف منيع. )
 بيركت: دار صادر.
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التحرير كالتنكير)تحرير ىػ(. ُْٖٗابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر. )
)د.ط(. تكنس: الدار  المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد(.

 التكنسية لمنشر.

مشاىير ـ(. ُِٕٗ-ىػُِّٗرحمف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل آؿ الشيخ. )ابف عبد اهلل، عبد ال
 . ُطعمماء نجد كغيرىـ.

. البحر المديد في تفسير القرآف المجيدىػ(. ُُْٗابف عجيبة، أحمد بف محمد بف الميدم. )
 تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي. )د.ط(. القاىرة: حسف عباس زكي.

المحرر الكجيز في ىػ(. ُِِْعطية األندلسي المحاربي. ) ابف عطية، عبد الحؽ بف غالب بف
. بيركت: دار الكتب ُ. تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد. طتفسير الكتاب العزيز

 العممية.

)د.ط(.  التنازع كالتكازف في حياة المسمـ.ابف عىقيؿ، محمد بف حسف مكسى الشريؼ.)د.ت(. 
 نشر.السعكدية. مؤسسة الطباعة كالصحافة كال

معجـ مقاييس ـ(. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم. )
 دار الفكر.)د.ـ(. . تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف. )د.ط(. المغة

مختصر منياج ـ(. ُٖٕٗ-قُّٖٗابف قدامة المقدسي، أبك العباس أحمد بف عبد الرحمف. )
 ر البياف.)د.ط(. دمشؽ: مكتبة دا القاصًديف.

التفسير القيّْـ ىػ(. َُُْابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف. )
. تحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ )تفسير القرآف الكريـ(
 . بيركت: دار كمكتبة اليبلؿ.ُإبراىيـ رمضاف. ط

مدارج السالكيف بيف ـ(. ُّٕٗ-قُّّٗبف قيـ الجكزية. ) ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر
ياؾ نستعيف. . بيركت: دار الكتاب ِتحقيؽ: محمد حامد الفقي. ط منازؿ إياؾ نعبد كا 

 العربي.

الركح في الكبلـ عمى (. ُٕٓٗ -ُّٓٗابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية. )
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.تاب كالسنةأركاح األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الك
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. ِ. طتفسير القرآف العظيــ(. ََِٗ-ىػَُِْابف كثير،  إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم. )
 تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة. دار طيبة لمنشر كالتكزيع. 

)د.ط(.  .البداية كالنيايةـ(. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٕابف كثير، إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم. )
 دار الفكر.

 سنف ابف ماجو.ـ(. ََِٗ -ىػ  َُّْابف ماجو، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني. )
. ُعىبد الٌمطيؼ حرز اهلل. ط -محمَّد كامؿ قره بممي -عادؿ مرشد-تحقيؽ: شعيب األرنؤكط

 دار الرسالة العالمية.

. ّ. طلساف العرب(. ُُْْابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف األنصارم.)
 بيركت: دار صادر.

تكضيح المشتبو في ـ(. ُّٗٗابف ناصر الديف، محمد بف عبد اهلل القيسي الدمشقي الشافعي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُطضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ. 

يـ إلى مزايا الكتاب )إرشاد العقؿ السمأبك السعكد، العمادم محمد بف محمد بف مصطفى. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.الكريـ(

، عبد الغني.   مكقع معاجـ صخر. معجـ الغني.أبك العـز

صدقي  البحر المحيط في التفسير. تحقيؽ:ىػ(. َُِْأبك حياف،  محمد بف يكسؼ األندلسي. )
 .دار الفكر .)د.ط(. بيركتمحمد جميؿ

. تحقيؽ: سنف أبي داكدـ(. ََِٗ -ىػ َُّْشعث السًّْجٍستاني. )أبك داكد، سميماف بف األ
 . دار الرسالة العالمية.ُشعىيب األرنؤكط كمحمد كامؿ قره بممي. ط

السمطة السياسية في الفكر اإلسبلمي ) محمد رشيد رضا أبك رماف، محمد سميماف. )د.ت(. 
 (.)د.ط(. دار البيارؽ.نمكذجان 

. )د.ط(. دار الفكر زىرة التفاسيرصطفى بف أحمد. )د.ت(. أبي زىرة، محمد بف أحمد بف م
 العربي.
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. معجـ المغة العربية المعاصرة ـ(.ََِٖ -ىػ ُِْٗ)أحمد عمر، أحمد مختار عبد الحميد. 
 .عالـ الكتب.ُط

كداللتيا  أفعاؿ الرسكؿ ـ(. ََِّ-ىػُِْْاألشقر العتيبي، محمد بف سميماف بف عبد اهلل. )
بيرت:  )د.ط(. -جامعة األزىر -رسالة دكتكراه(. كمية الشريعة  عية.عمى األحكاـ الشر 
 مؤسسة الرسالة. 

. . حمية األكلياء كطبقات األصفياءـ(ُْٕٗ-ىػُّْٗاألصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل. )
 مصر: السعادة.

نيفة مسند اإلماـ أبي حـ(. ُْٗٗ-قُُْٓاألصبياني، اإلماـ أبي نيعيـ أحمد بف عبد اهلل، )
 . الرياض: مكتبة الككثر.   ُتحقيؽ: نظر محمد الفاريابي. ط رحمو اهلل.

  صحيح سنف ابف ماجو.األلباني، محمد بف ناصر الديف. 

 .صحيح كضعيؼ سنف الترمذماأللباني، محمد ناصر الديف األلباني. 

. ُطصحيح الجامع الصغير كزياداتو. ـ(. ُٗٔٗ-ىػُّٖٗاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 المكتب اإلسبلمي.)د.ـ(. 

. السعكدية: ُط صحيح الترغيب كالترىيب.ـ(. َََِ -ىػ ُُِْاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 المعارؼ .دار 

ـ(. سمسمة األحاديث الصحيحة ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ، ْ-ُاأللباني، محمد ناصر الديف. )ج
 كزيع. . الرياض. مكتبة المعارؼ لمنشر كالتُكشيء مف فقييا كفكائدىا. ط

ركح المعاني ركح ىػ(. ُُْٓاأللكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي. )
. تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية. ُ. طالمعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني

 بيركت: دار الكتب العممية.

الزاىر في معاني (. ُِٗٗ-ىػ  ُُِْاألنبارم، أبك بكر محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار. )
 بيركت. –. مؤسسة الرسالة ُ. تحقيؽ: د. حاتـ صالح الضامف، طكممات الناس
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تاريخ . الرسؿ كالرساالت: الحاجة إلى الرسؿ ىػ(.ُّْٕالمكيحؽ، عبد الرحمف بف معبل. )
 www.islamtoday.net .ـ. المكقع:َُِٔ/َٖ/ِّاالطبلع: 

مقركءة: القمب السميـ. تاريخ االطبلع:  البرىامي، ياسر بف حسيف. )د.ت(. محاضرات
 . http://www.islamweb.netـ. المكقع: َُِٔ/َُ/ُْ

الجامع الصحيح ـ(. ُٕٖٗ -ىػَُْٕالبخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم. )
 . بيركت: دار ابف كثير.ّتحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا. ط المختصر)صحيح البخارم(.

الطبقات الكبرل. ـ(. َُٗٗ-قَُُْهلل محمد بف سعد الياشمي البغدادم. )البغدادم، أبك عبد ا
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُتحقيؽ: محمد عبد القادر عطاط

معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف)تفسير ىػ(. َُِْالبغكم، الحسيف بف مسعكد بف الفراء الشافعي. )
 إحياء التراث العربي. . بيركت: ُ. تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. طالبغكم(

. القاىرة: دار نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرالبقاعي، إبراىيـ بف عمر بف أبي بكر. 
 الكتاب اإلسبلمي.

البيضاكم. تحقيؽ:  أنكار التنزيؿىػ(. ُُْٖالبيضاكم، عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم.)
 راث العربي.. بيركت: دار إحياء التُمحمد عبد الرحمف المرعشمي. ط

. تحقيؽ: شعب اإليمافق(. َُُْالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُمحمد السعيد بسيكني زغمكؿ. ط

 السنف الكبرل.ـ(. ََِّ -ىػ ُِْْالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني. )
 بيركت: دار الكتب العممية ّط تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا.

. تحقيؽ: عامر أحمد الزىد الكبيرـ(. ُٕٖٗ-قَُْٖالبييقي، أبي بكر أحمد بف الحسيف. )
 . دار الجناف: مؤسسة الكتب الثقافية. ُحيدر. ط

. تحقيؽ: بشار سنف الترمذم -الجامع الكبيرـ(.  ُٖٗٗالترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى. )
 ر الغرب اإلسبلمي.عكاد معركؼ. بيركت: دا
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تحقيؽ:  .نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ الترمذم، محمد بف عمي بف الحسف بف بشر. 
 عبد الرحمف عميرة. بيركت: دار الجيؿ.  

. بيركت:  مكتبة لبناف كشاؼ اصطبلحات الفنكف ك العمكــ(. ُٔٗٗالتيانكم، محمد عمى. )
 ناشركف.

 القرآف الكريـ.المجتمع اإلنساني في التكمي، محمد. 

الجكاىر الحساف في تفسير ىػ(. ُُْٖالثعالبي، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ. ) 
. بيركت: ُ. تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد. طالقرآف

 دار إحياء التراث العربي

راح لبيد لكشؼ معنى القرآف مىػ(. ُُْٕالجاكم، محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُ. تحقيؽ: محمد أميف الصناكم. طالمجيد

مجمة . ٕالعدد ريـ".مفيكـ الفساد في القرآف الؾـ(. "َُِِالجبكرم، د. محمد عباس نعماف. )
 : جامعة بابؿ.كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية

ـ(. ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالحسف بف محمد بف حميـ البخارم الجرجاني. )الجرجاني، الحسيف بف 
 . دار الفكر.ُ. تحقيؽ: حممي محمد فكدة. طالمنياج في شعب اإليماف

. ُ. طالتعريفاتـ(.  ُّٖٗ-ىػ َُّْالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 

أيسر التفاسير ـ(. ََِّ-ىػُِْْر بف جابر أبك بكر. )الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القاد
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.ٓ. طلكبلـ العمي الكبير

تحقيؽ: محمد  أحكاـ القرآف.ىػ(. َُْٓالجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي. )
 صادؽ القمحاكم. بيركت:  دار إحياء التراث العربي.

. المؤسسة ُ. تحقيؽ: منصكر القاضي. طمعجـ المصطمحات القانكنية(. ُٖٗٗجيرار ككرنك. )
 الجامعية لمدراسات كالنشر.     
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الفيصؿ ـ(. ََِٕ-قُِْٖالحازمي، محمد بف مكسى بف عثماف بف حاـز الحازمي اليمذاني. )
. تحقيؽ: سعكد بف عبد اهلل بف بردم المطيرم في عمـ الحديث، أك الفيصؿ في مشتبو النسبة

 . مكتبة الرشد: سمسمة الرشد لمرسائؿ الجامعية.ُديحاني. طال

ـ(. َُٗٗ-قُُُْالحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد النيسابكرم. )
. بيركت: دار الكتب ُ. تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. طالمستدرؾ عمى الصحيحيف

 العممية.

فقو الدعكة إلى اهلل كفقو النصح  ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٕحبنكة الميداني، عبد الرحمف حسف. )
 . دمشؽ: دار القمـ. ُ. طكاإلرشاد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

 . بيركت: دار الجيؿ الجديد.َُط التفسير الكاضح.ىػ(. ُُّْالحجازم محمد محمكد. )

 -ىػُِّْالحصكفي، محمد بف عمي بف محمد الًحٍصني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي. )
. تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحارـ(. ََِِ

 . دار الكتب العمميةُإبراىيـ. ط

. تاريخ سمسمة شرح رياض الصالحيف، دركس صكتية )د.ت(. حطيبة، الطبيب أحمد حطيبة.
 http://www.islamweb.net  ـ. المكقع:َُِٔ/َٗ/َٖاالطبلع: 

قىٍيؿ، سميماف  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في ـ(. ُٔٗٗ-ىػ ُُْٕبف عبد الرحمف. )الحي
 )د.ـ(. )د.ف(.. ْ. طضكء الكتاب كالسنة

منياج السنة النبكية في نقض ـ(. ُٖٔٗ -ىػ َُْٔالحنبمي، أحمد بف عبد الحميـ الحراني. )
مد بف سعكد جامعة اإلماـ مح)د.ـ(. . تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. ُ. طكبلـ الشيعة القدرية

 اإلسبلمية.

ـ(. ََُِ-ىػُِِْالحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي. )
. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط ٕ. طفي شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ جامع العمـك كالحكـ

براىيـ باجس. بيركت: مؤسسة الرسالة.  كا 

فتح الرحمف في ـ(. ََِٗ-ىػَُّْمقدسي الحنبمي. )الحنبمي، مجير الديف بف محمد العميمي ال
 . المدينة النبكية: دار النكادر. ُ. تحقيؽ: نكر الديف طالب. طتفسير القرآف
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 . القاىرة: دار السبلـ.ٔ. طاألساس في التفسيرىػ(. ُِْْحكَّل، سعيد حٌكل. )

ؾ فيد لطباعة . مجمع الممالمقكمات الشخصية لمعمـ القرآف الكريـحيدر، د. حاـز سعيد. 
 المصحؼ الشريؼ.

 . بيركت: دار الفكر.ٔ. طالرسكؿ القائدىػ(. ُِِْخطَّاب، محمكد شيت خطاب. )

القاىرة: دار الفكر )د.ط(. . التفسير القرآني لمقرآفق(.  َُٕٗالخطيب، عبد الكريـ يكنس. )
 العربي.

بيركت: دار .ط(. )د ركح البياف. الخمكتي، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي.
 الفكر.

 الدنيػػػػػا( ) خكجو، د. لطؼ اهلل بف مبل عبد العظيـ  األنترنت: مكقع صيد الفكائد محاضرة 

ٍيربىٍيتي، محمكد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ميكائيؿ.  الدرة الغراء في نصيحة السبلطيف الخى
 الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز.كالقضاة كاألمراء. 

جامعة  معجـ األلفاظ كالمصطمحات الفقيية.نعـ، د محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ. د. عبد الم
 األزىر: دار الفضيمة.

(. الفساد كأسبابو دراسة قرآنية ََِٕضيائي )يكنيو  ف. كالسكسي،عبد السبلـ حمداالمكح، 
 – ُٕٔ(، ِ) ُٓ، مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلسبلمية(مكضكعية. 

ََِ. 

الكنى ـ(. َََِ-ىػُُِْالدكالبي، محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم. )
.ُ. تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي.طكاألسماء  . بيركت: دار ابف حـز

. تحقيؽ: شعيب سير أعبلـ النببلءـ(. ُٖٓٗ-ىػَُْٓالذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 .. مؤسسة الرسالةّاألرناؤكط. ط

تحقيؽ: زكريا عميرات.  تذكرة الحفاظ.ـ(. ُٖٗٗ -ىػُُْٗالذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُط
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. تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلــ(. ََِّالذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 . دار الغرب اإلسبلمي.ُتحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ. ط

. تحقيؽ: محمد السعيد بف العبر في خبر مف غبر )د.ت(.بي، محمد بف أحمد بف عثماف.الذى
 بيركت: دار الكتب العممية.)د.ط(. بسيكني زغمكؿ. 

 بيركت: دار الندكة الجديدة. )د.ط(.الكبائر. )د.ت(.الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف.

تحقيؽ: الدكتكر نكر )د.ط(. . المغني في الضعفاء )د.ت(.الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف.
 )د.ف(. الديف عتر.

بيركت: )د.ت(. . ّ. طمفاتيح الغيبىػ (. َُِْالرازم، محمد بف عمر فخر الديف الرازم. )
 دار إحياء التراث العربي.

تفسير الراغب ـ(. ُٗٗٗ-ىػَُِْالراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد. )
: المقدمة كتفسير ُ. جُمد عبد العزيز بسيكني. طتحقيؽ كدراسة: د. مح األصفياني.

 الفاتحة كالبقرة. جامعة طنطا: كمية اآلداب. 

تاريخ آثار األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كنتائج التخمي عنيما، الرافد. )د.ت(. 
 :ـ.المكقعَُِٔ/َٔ/ُٓاالطبلع:

http://www.rafed.net/books/fegh/maarof/alamr-5.html 

اتحاؼ السادة المتقيف بشرح )د.ط(. ـ(.ُْٗٗ-ىػُُْْمحمد بف محمد بف الحسيني. )الزبيدم، 
 . بيركت: مؤسسة التاريخ العربي.إحياء عمـك الديف

عرابوـ(. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖأبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ. )، الزجاج . معاني القرآف كا 
 عالـ الكتب.  :بيركت .ُط)د.ت(. 

. بيركت، دمشؽ: دار ِط التفسير المنير.ق(. ُُْٖصطفى الزحيمي. )الزحيمي، د. كىبة بف م
 الفكر المعاصر.

 . دمشؽ: دار الفكر.ُط التفسير الكسيط.ىػ(. ُِِْالزحيمي، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي. )

 دار العمـ لممبلييف)د.ـ(. . ُٓ. طاألعبلــ(. ََِِالزركمي، خير الديف بف محمكد بف فارس. )
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. ّط)د.ت(. . الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كد بف عمرك بف أحمد.الزمخشرم، محم
 بيركت: دار الكتاب العربي. 

مقدـ  القدكة الصالحة كأثرىا عمى الفرد كالمجتمع.ـ(.  ََُِ -ىػ ُُّْزىد، د. عصاـ العبد. )
 لمقاء الدعكم األكؿ بعنكاف)الشخصية الدعكية المؤثرة(. غزة: الجامعة اإلسبلمية.

صفحات مشرقة مف حياة السمؼ، سفياف  )د.ت(..اني، محمد بف مطر بف عثماف آؿ مطرالزىر 
 )د.ف(..السعكديةبف سعيد الثكرم. 

نصب ـ(.  ُٕٗٗ-ىػُُْٖالزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد. )
عكامة.  . تحقيؽ: محمدالراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

 بيركت: مؤسسة الرياف، جدة: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية. .ُط

المقاصد ـ(. ُٖٓٗ-ىػَُْٓالسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم. )
. تحقيؽ: محمد عثماف الخشت. الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة

 . بيركت: دار الكتاب العربي.ُط

تاريخ االطبلع: . إدارة عمر بف الخطابقصص إسبلمية.  )د.ت(. السرجاني، راغب.
  islamstory.com ـ، المكقع:َُِٔ/ُُ/ُٓ

تيسير الكريـ الرحمف في ـ(. َََِ-ىػَُِْالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل. )
 سة الرسالة.مؤس)د.ف(.  .ُ. تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ. طتفسير كبلـ المناف

مكم بف عبد القادر.   تاريخ االطبلع:مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية. )د.ت(. السقاؼ، عى
 dorar.netـ، المكقع: َُِٔ/َُ/َّ

مكارد الظمآف لدركس ىػ(.  ُِْْالسمماف، عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف السمماف. )
. إبراىيـ بف َّ. طاف(الزماف، ) خطب كحكـ كأحكاـ كقكاعد كمكاعظ كآداب كأخبلؽ حس

 عمي العكدة.

. عيكب النفس )د.ت(.السممي، محمد بف الحسيف بف محمد النيسابكرم، أبك عبد الرحمف السممي.
 طنطا: مكتبة الصحابة.)د.ط(. تحقيؽ: مجدم فتحي السيد. 
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تنبيو الغافميف بأحاديث سيد ـ(. َََِ-ىػُُِْالسمر قندم، أبك الميث نصر بف محمد. )
 . دمشؽ: دار ابف كثير.ّ. تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم. طكالمرسميفاألنبياء 

منصكر بف محمد بف عبد  السمعاني،، بحر العمكـالسمرقندم،  أبك الميث نصر بف محمد. 
. تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف تفسير القرآفـ(. ُٕٗٗ-ىػُُْٖالجبار. )

 غنيـ. الرياض: دار الكطف.

الدر المصكف في عمـك  )د.ت(. مد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ.السميف الحمبي، أح
 .دمشؽ: دار القمـ. الدكتكر أحمد محمد الخراط تحقيؽ:)د.ط(.  الكتاب المكنكف.

حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو = )د.ت(. السندم، أبك الحسف محمد بف عبد اليادم التتكم. 
 دار الجيؿ. بيركت:(. ط)د. كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو.

 . بيركت: دار الشرؽ. ُٕ. طفي ظبلؿ القرآفىػ(. ُُِْسيد قطب، إبراىيـ حسيف الشارابي. )

لباب النقكؿ في  .ىػ(َُّْ. )ُ. طعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطيالسيكطي، 
 مية.دار الكتب العم :ضبطو كصححو: األستاذ أحمد عبد الشافي. لبناف أسباب النزكؿ.

. تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف. دار بف المكافقاتـ(. ُٕٗٗالشاطبي، إبراىيـ مكسى. )
 عفاف.

دليؿ ـ(. ََِْ-ىػُِْٓالشافعي، محمد عمي بف محمد بف إبراىيـ البكرم الصديقي الشافعي. )
 . لبناف: دار المعرفة.ْط الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف.

دكر السياسة الجنائية في تحقيؽ األمف ق(. ُِْٓ-قُِْْالشافي، خالد بف عبد اهلل. )
 ماجستيررسالة . )األخبلقي في ضكء الشريعة اإلسبلمية كأنظمة المممكة العربية السعكدية

 (. الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.غير منشكرة

 القدكة الحسنة كأثرىا في بناء الجيؿ. الشحكد، عمي بف نايؼ.

 . ُـ(. طَُِِ-ىػُّّْ. )النيي عف القدكة السيئة كبياف أضرارىانايؼ.  الشحكد، عمي بف

 الشحكد، عمي بف نايؼ. دائرة معارؼ األسرة المسممة. 
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فى ضكء السنة النبكية  رد شبيات حكؿ عصمة النبى الشربيني، عماد السيد محمد إسماعيؿ. 
 )رسالة دكتكراه(. جامعة األزىر، القاىرة.  الشريفة.

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض  )د.ت(.محمد بف أحمد الخطيب الشافعي.، الشربيني
 مطبعة بكالؽ )األميرية(. :القاىرة)د.ط(.  .معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير

)د.ط(. . خكاطرم نحف القرآف الكريـ )تفسير الشعراكم(ـ(. ُُٗٗالشعراكم، محمد متكلي. )
 القاىرة: مطابع أخبار اليكـ.

أضكاء البياف في إيضاح ـ(. ُٓٗٗ-قُُْٓالشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار. )
 لبناف: دار الفكر.)د.ط(.  القرآف بالقرآف.

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ ت(. الشككاني، محمد بف عمي. )د.
 بيركت: دار الفكر. )د.ط(. .التفسير

. بيركت: دار البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ت(. )د.الشككاني: محمد بف عمي.
 المعرفة. 

الفكاتح اإلليية كالمفاتح ـ(. ُٗٗٗ-ىػُُْٗالشيخ عمكاف، نعمة اهلل بف محمكد النخجكاني. )
 . مصر: دار ركابي لمنشر. ُ. طالغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية

. تحقيؽ: عمي المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾعبد اهلل.  الشيزرم، عبد الرحمف بف نصر بف
 عبد اهلل المكسى. الزرقاء: مكتبة المنار.

الكافي ـ(. َََِ-ىػَُِْالصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم. )
 بيركت: دار إحياء التراث.)د.ط(. . تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى. بالكفيات

نزىة المجالس كمنتخب ـ(. ُِٗٗ-قُُّْلشيخ عبد الرحمف الصفكرم الشافعي. )الصفكرم، ا
 تحقيؽ: عبد الحسف دىيني. القاىرة: مؤسسة األىراـ.)د.ط(.  النفائس.

مي محمد محمد. )  .ُ. طفقو التمكيف عند دكلة المرابطيفـ(.  ََِٔ -ىػ  ُِْٕالصَّبلَّبي، عى
 مؤسسة اقرأ. :القاىرة
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. تحقيؽ: طارؽ بف المعجـ األكسط )د.ت(. ف أحمد، أبك القاسـ الطبراني.الطبراني، سميماف ب
 القاىرة: دار الحرميف.)د.ط(. عكض اهلل بف محمد كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني. 

. تحقيؽ: حمدم بف عبد المعجـ الكبير )د.ت(. الطبراني، سميماف بف أحمد، أبك القاسـ الطبراني.
 رة: مكتبة ابف تيمية.. القاىِالمجيد السمفي. ط

تحقيؽ: أحمد  جامع البياف في تأكيؿ القرآف.ـ(. َََِ-ىػ َُِْالطبرم، محمد بف جرير. )
 مؤسسة الرسالة.)د.ـ(. . ُمحمد شاكر. ط

 . القاىرة: دار نيضة مصر.ُط التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ.ـ(. ُٕٗٗطنطاكم، محمد سيد. )

)د.ف(. . المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف )د.ت(. ي.عبد الباقي، محمد فؤاد بف عبد الباق
 دار إحياء الكتب العربية.

دمشؽ: مطبعة  )د.ط(.بياف المعاني.ىػ(. ُِّٖعبد القادر، مبل حكيش آؿ غازم عبد القادر. )
 الترقي.

مكقع جامعة اإليماف، مركز البحكث، مباحث إيمانية،  اهلل، د. رياض عيدركس عبد اهلل. عبد
 َُِِديسمبر . ِٖ. نيًشر بتاريخ األعماؿ التي تزيد اإليمافمقاؿ: 

)أدب المعاممة كأثره في بناء العبلقات  بحث بعنكافعبد اهلل، د.عكدة عبد عكدة عبد اهلل. 
 اإلنسانية مف منظكر قرآني(.

  )د.ـ(. )د.ف(. العقيدة كأثرىا في بناء الجيؿ.)د.ت(. عزاـ، عبد اهلل عزاـ. 

)منيج الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كجيكده في تقرير ق(. ُُّْد بف عمي الزاممي. )عسيرم، أحم
. رسالة ماجستير في العقيدة كالمذاىب المعاصرة(. كمية أصكؿ العقيدة كالرد عمى المخالفيف(

 الديف، الرياض.

. عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدـ(.ُٖٔٗىػ، ُّٖٖالعظيـ آبادم، محمد شمس الحؽ. )
 . المدينة المنكرة:  المكتبة السمفية. ِد الرحمف محمد عثماف. طتحقيؽ: عب
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أىمية األخبلؽ، خمؽ الصدؽ،  )د.ت(. العكدة، سمماف بف فيد بف عبد اهلل العكدة دركس صكتية.
 الشبكة اإلسبلميةـ. المكقع: َُِٔ/َّ/َِ تاريخ االطبلع:. أثر الصدؽ في القبكؿ

t/www.islamweb.ne. 

بيركت: مؤسسة اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية. ـ(. ُُٖٗ-ىػَُُْعكدة، عبد القادر عكدة. )
 الرسالة.

عمدة القارم عمدة القارم العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، الغيتابى الحنفي بدر الديف العيني. 
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.شرح صحيح البخارم

بيركت: )د.ط(.  إحياء عمـك الديف. )د.ت(..ي، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسيالغزال
 دار المعرفة. 

مصر: دار . ُالفساد السياسي. ط )د.ت(.الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي.
 نيضة.

جامعة  )د.ـ(. .ِط فقو السيرة النبكية.ـ(.  ُِٗٗ-ىػُُّْالغضباف، منير محمد الغضباف. )
 أـ القرل.

. الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةـ(.  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕالفارابي، إسماعيؿ الجكىرم. )
 دار العمـ لممبلييف. :بيركت. ْتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار. ط

. القامكس المحيطـ.(. ََِٓ-ىػُِْٔالفيركز آبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. )
 تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة. بيركت: مؤسسة الرسالة. . تحقيؽ: مكتب ٖط 

. تحقيؽ: محمد محاسف التأكيؿىػ(. ُُْٖالقاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد القاسمي. )
 بيركت: دار الكتب العممية. ُباسؿ عيكف السكد. ط

ض: مطبعة الريا عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسُّنَّة.القحطاني، د. سعيد بف عمى بف كىؼ، 
 سفير.

الفركؽ )أنكار البركؽ في أنكاء القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي. 
 عالـ الكتب.)د.ـ(. . الفركؽ(

http://www.islamweb.ne/
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ـ(. ُْٔٗ-ىػُّْٖالقرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم. )
براىيـ أطفيش. طتحقيؽ: أح الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي(. . ِمد البردكني كا 

 القاىرة: دار الكتب المصرية.

االستيعاب في ـ(. ُِٗٗ-ىػُُِْالقرطبي، يكسؼ بف عبد اهلل بف عاصـ النمرم القرطبي. )
 . تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. بيركت: دار الجيؿ.ُ. طمعرفة األصحاب

. اإلشارات )تفسير القشيرم(لطائؼ  )د.ت(.القشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ.
 . مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.ّتحقيؽ: إبراىيـ البسيكني. ط

. تيذيب الرياسة كترتيب السياسة )د.ت(.القىٍمعي الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف الحسف.
 . األردف الزرقاء: مكتبة المنار.ُ. طعجكإبراىيـ يكسؼ مصطفى  تحقيؽ:

. فتحي البياف في مقاصد القرآفـ (. ُِٗٗ -ىػ ُُِْمحمد صديؽ خاف بف حسف. )الًقنَّكجي، 
ارم.  بيركت: المكتبة )د.ط(. عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

 العصريَّة .

الكميات معجـ في ـ(. ُٖٗٗ -ىػُُْٗالكفكم، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي. )
بيركت: )د.ط(. . تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم. غكيةالمصطمحات كالفركؽ الم

 مؤسسة الرسالة.

طبائع )د.ت(. الككاكبي، عبد الرحمف بف أحمد بف مسعكد الكىكىاًكبي يمقب بالسيد الفراتي. 
 .حمب: المطبعة العصرية)د.ط(.  االستبداد كمصارع االستعباد.

تحقيؽ: السيد بف عبد  النكت كالعيكف.. ـ(ُِٗٗالماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب.)
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالمقصكد بف عبد الرحيـ. ط

تحفة األحكذم  )د.ت(.المباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل.
 بيركت: دار الكتب العممية. )د.ط(. . بشرح جامع الترمذم

 ـ.ُْٗٗ( ْٓ-ّٓمجمة نكر اإلسبلـ. العدداف)
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-ىػُّّٗمجمع البحكث، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر. )
 الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية)د.ـ(. . ُ. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريــ ُّٕٗ

مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد 
 دار الدعكة .)د.ط(. . المعجـ الكسيط )د.ت(.جار(.الن

-ـ(ُّٕٗ-ىػُّّٗمجمكعة مف العمماء، بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر. )
الييئة العامة لشئكف )د.ـ(. . ُ. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريــ(. ُّٗٗ -ىػُُْْ)

 المطابع األميرية.

)د.ط(. )د.ـ(. (. رآف الحكيـ )تفسير المنارتفسير القـ(.  َُٗٗمحمد رشيد بف عمي رضا. )
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.

. مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ُـ(. طُْٔٗ-ىػُّٓٔالمراغي، أحمد بف مصطفى. )
 البابي الحمبي كأكالده. 

. تحقيؽ: عبد الحميد المحكـ كالمحيط األعظــ(. َََِالمرسي، عمي بف إسماعيؿ بف سيده. )
 بيركت: الناشر: دار الكتب العممية.)د.ط(. . ىنداكم

التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد ـ(. ََِٓ-ىػُِْٓمرسي، محمد منير مرسي. )
 عالـ الكتب.بيركت:  )د.ط(..العربية

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ  )د.ت(.مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف النيسابكرم.
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. بيركت: دار إحياء التراث . ؿ اهلل عف العدؿ إلى رسك 

 العربي.

 ديكاف أبي العبلء المعرم. المعرم، أبي العبلء، أحمد بف عبد اهلل القطاعي.

)د.ط(.  اآلداب الشرعية كالمنح المرعية. )د.ت(.المقدسي، محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج.
 عالـ الكتب.بيركت: 

فيض القدير شرح الجامع ـ(.  ُٗٗ-قُُْٓالديف محمد بف عمي المناكم. ) المناكم، زيف
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُ.طالصغير
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تسمية أىؿ ـ(. ََِٓ-ىػُِْٔالمنبجي، محمد بف محمد بف محمد، شمس الديف المنبجي. )
 . لبناف: دار الكتب العممية.ِ. طالمصائب

 . جمعو: أبك يكسؼ القحطاني .سؤاؿ كجكابفتاكم اإلسبلـ  المنجد، الشيخ محمد صالح.

. ُـ(. طََِٗ-قَُّْ(. ))حب الرئاسة ٔسمسمة أعماؿ القمكبالمنجد، محمد صالح. 
 السعكدية: مجمكعة زاد.

التيسير في أحاديث التفسير محمد ـ(. ُٖٓٗ-ىػَُْٓالناصرم، محمد المكي الناصرم. )
 الغرب اإلسبلمي.   بيركت: دار -. لبنافُ. طالتيسير في أحاديث التفسير

. السعكدية: مجمع الممؾ ِ. طالتفسير الميسرـ(. ََِٗ-ىػ َُّْنخبة مف أساتذة التفسير. )
 فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

سنف ـ(. ُٖٔٗ-قَُْٔالنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني. )
. ِ: عبد الفتاح أبك غدة. ط. تحقيؽالنسائي، المجتبى مف السنف )السنف الصغرل لمنسائي(

 حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية.

تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ ـ(. ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالنسفي، عبد اهلل بف أحمد بف محمكد)
 . بيركت: دار الكمـ الطيب.ُ. طكحقائؽ التأكيؿ(

 . المنصكرة: دار الكفاء.ُ. طآفات عمى الطريؽـ(. ُٕٖٗ)السيد محمد.نكح، 

. ُط األذكار.ـ(. ََِْ -ىػُِْٓأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم. ) النككم،
. )د.ـ(.   دار ابف حـز

)د.ط(. . تيذيب األسماء كالمغات )د.ت(.النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم.
 بيركت: دار الكتب العممية. 

. المستدرؾ عمى الصحيحيف. تحقيؽ: ـ(َُٗٗ-ىػُُُْالنيسابكرم، الحاكـ محمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُمصطفى عبد القادر عطا. ط
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تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ـ (. ََُِ -ىػ ُُِْاليررم، محمد األميف بف عبد اهلل األرمي.)
 ُ. إشراؼ كمراجعة: الدكتكر ىاشـ محمد عمي بف حسيف ميدم. ط.في ركابي عمكـ القرآف

 طكؽ النجاة.بيركت دار 

-ـَُٗٗ)-ىػ(ُُِْ-ُُُْميماف. )الييثمي، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف س
تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الٌداراني كعبده عمي  مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف.ـ(. ُٗٗ

 . دمشؽ، دار الثقافة العربية.ُالككشؾ. ط

تحقيؽ محمد صالح الفكزاف.  البسيط.التفسير ق(. ْٖٔالكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد. )
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، عمادة البحث العممي.

 . مؤسسة الحمبي.أسباب النزكؿالكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد. 

مكسكعة األخبلؽ كالزىد كالرقائؽ )قصص تربكية مف ـ(. ََِٕ-قُِْٖياسر عبد الرحمف. )
 . القاىرة: مؤسسة اقرأ.ُ. طبعيف كالصالحيف(حياة األنبياء كالصحابة كالتا

التربية األخبلقية اإلسبلمية)مكسكعة األخبلؽ ـ(. ُٔٗٗ-قُُْٕيالجف. د. مقدار. ) 
 . السعكدية: دار عالـ الكتب.ُطاإلسبلمية( 
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 فيرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٗ ّْ {ًَاعْز٢َْجَشَ ٦ُْٝنَب ٦ِ٥ْ٪ََٚئ٢َِخِ اعْغُذًُاْ ٓد٧ََ َٙغَغَذًُاْ بَِّٙ بِث٦ِْْظَ ؤَثََ }ًَبِرْ -ُ

 ُِٖ، ُٖ ْْ  }ؤَرَإ٩ُْش٫ًَُ ا٥نَّبطَ ثِب٥ْجِشِّ ًَرَنغ٫ٌََْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ًَؤَ٭ز٨ُْ رَز٫ٌُ٦َْ ا٢ْ٥ِزَبةَ ؤَََٙٚ ر٫ٌُ٦َِْْٞ{ -ِ

، ّٗ، ِٕ َُِ {...ٌدُ ًََٙ ا٥نَّقَبسٍَ ؽَزََّ رَزَّجَِِ ٦ِ٩َّزَي٨ُْ }٬َ٥ًَ رَشْمََ َّن٠َ ا٥َْْيُ -ّ
ْٗ 

 ُٖ ُّٕ  {...َٙ٪٬َِ امْيُشَّ َْْٕشَ ثَبٍٓ ًََٙ َّبدٍ َٙٚ بِص٨َْ ٦ََّْْوِ ...} -ْ

 ِٕ ُٖٔ {..}ًَبِرَا عَإ٠َ٥ََ ِّجَبدُِ َّنِِّ َٙةِ٭ِِّ َٝشِّتٌ ؤُعِْتُ دٌََّْحَ ا٥ذَّاُِ بِرَا دََّب٫ِ  -ٓ

}ًَبِرَا ر٥ٌََََّ عَََْ ِِٙ إَسْكِ ٥ُِْْٚغِذَ ِِْٙيَب ًَُّي٠ِ٦َْ ا٥ْؾَشْسَ ًَا٥نَّغ٤َْ ًَا٦٥ّوُ َٙ  -ٔ

 {ثِبِٗص٨ِْ َٙؾَغْجُوُ عَيَن٨َُّ..ُّؾِتُّ ا٥َٚغَبد* ًَبِرَا ٤َِْٝ ٥َوُ ارَِّٜ ا٦٥ّوَ ؤَخَزَرْوُ ا٥ِْْضَّحُ 

َِٓ-َِٔ ُٓٔ ،ُُٔ 

 ُّْ َِٕ ٬َ٩ َّؾْشُِ ٭َْٚغَوُ اثْزَِٖبء ٩َشْمَبدِ ا٦٥ّوِ ًَا٦٥ّوُ سَئًٌُٗ ثِب٥ِْْجَبد{ }٬ِ٩ًََ ا٥نَّبطِ -ٕ

 ّْ ِْٕ {...ثََْشَ ٨ُ٢َ٥ْ ىَب٥ٌُدَ ٢ِ٦َ٩ًب }ًََٝب٣َ ٥َي٨ُْ ٭َجُِّْي٨ُْ ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٝذْ -ٖ

 ٔٓ ِٖٓ {...٦ّوُ ا٥ْ٪٠ْ٦َُوِ ؤ٫َْ آرَبهُ ا٥}ؤ٨َ٥َْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّزُِ ؽَأطَّ بِثْشَاى٨َِْ ِِٙ سِثِّ -ٗ
 

 ُِِ َُٔ-ُٗٓ {...ذِ ٩َب ثََّْنَّبهُ }ب٫َِّ ا٥َّز٬َِّ ٢َّْزُ٪٫ٌَُ ٩َب ؤَ٭ض٥َْنَب ٬ِ٩َ ا٥ْجَِّْنَبدِ ًَا٥ْيُذٍَ ٬ِ٩ ثَْْ -َُ

 ٕٔ ِٗٔ {...}ُّارِِ ا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ٬َ٩ َّؾَبء ٬َ٩ًَ ُّاْدَ ا٥ْؾ٢ِْ٪َخَ ََٙٞذْ ؤًُرَِِ خَْْشًا ١َضِريًا  -ُُ

 ُٖ ِٖٔ  {...}َٙ ٦َ٢ُُِّّ٘ ا٦٥ّوُ ٭َْٚغًب بَِّٙ ًُعَْْيَب ٥َيَب ٩َب ١َغَجَذْ ٦ًَََّْْيَب ٩َب ا١ْزَغَجَذْ  -ُِ

 سورة آل عمران
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٫َ ا٦٥ّوَ َٙبرَّجٌُِْ٭ِِ ُّؾْجِج٨ُ٢ُْ ا٦٥ّوُ ًََِّْٖٚشْ ٨ُ٢َ٥ْ رُ٭ٌُثَ -ُّ  ُِِ ُّ {...٨ُ٢ْ }٤ُْٝ ب٫ِ ١ُنز٨ُْ رُؾِجٌُّ

 ٖٕ ٓٗ }٤ُْٝ فَذََٛ ا٦٥ّوُ َٙبرَّجٌُِْاْ ٦ِ٩َّخَ بِثْشَاى٨َِْ ؽَنًِْٚب ٩ًََب ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُؾْش١ِِني{ -ُْ

 ٗٔ َُّ {...}ًَاّْزَقِ٪ٌُاْ ثِؾَج٤ِْ ا٦٥ّوِ عَ٪ًِْْب ًََٙ رََٚشٌَُّٝاْ ًَار١ُْشًُاْ ٭ِْْ٪َخَ ا٦٥ّوِ ٨ُ٢َْْ٦َّْ  -ُٓ



   ُُٗ 
 

، ُُٖ، ْٔ َُْ {... شِ ًََّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْش٩ًُِِّٗن٨ُ٢ْ ؤ٩َُّخٌ َّذ٫ٌَُّْ ب٥ََِ ا٥ْخَْْ }٥ًَْز٬ُ٢َ -ُٔ
ُِّ 

، ُِ,ٕٔ َُُ { .}١ُنز٨ُْ خَْْشَ ؤ٩َُّخٍ ؤُخْشِعَذْ ٦ِ٥نَّبطِ رَإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ ًَرَنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُن٢َشِ -ُٕ
ّٖ ،ُُٖ ،
َُّ ،ُِّ 

 ّْ ُُٕ {...٫ٌَ ِِٙ ىِـزِهِ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْْب ١َ٪َض٤َِ سِّؼٍ ِْٙيَب فِشٌّ }٩َض٤َُ ٩َب ُّنُِٚٞ -ُٖ

}ًَعَبسٌُِّاْ ب٥ََِ ٩َِْٖٚشَحٍ ٬ِّ٩ سَّث٨ُ٢ِّْ ًَعَنَّخٍ َّشْمُيَب ا٥غَّ٪َبًَادُ ًَإَسْكُ ؤُِّذَّدْ  -ُٗ

 {...٢َبٍِ٪ِنيَ ا٥ٌََْْْٖ ا٥َّز٬َِّ ُّن٫ٌَُِٞٚ ِِٙ ا٥غَّشَّاء ًَا٥نَّشَّاء ًَا٥ْ * ٦ِ٥ْ٪ُزَِّٞني

ُّّ-ُّْ ُِْ 

}ؤ٥ًَُْـئ٠َِ عَضَآئُى٨ُ ٩َِّْٖٚشَحٌ ٬ِّ٩ سَّثِّي٨ِْ ًَعَنَّبدٌ رَغْشُِ ٬ِ٩ رَؾْزِيَب إَ٭ْيَبسُ خَب٥ِذ٬َِّ  -َِ

 ِْٙيَب ًَ٭٨َِْْ ؤَعْشُ ا٥َْْب٦ِ٩ِني{

ُّٔ ُْْ 

، ٗٔ، ِٖ ُٗٓ {...ًََّٙب ٦ٌََِْٕ ا٦َْٞ٥ْتِ }َٙجِ٪َب سَؽْ٪َخٍ ٬ِّ٩َ ا٦٥ّوِ ٥ِنذَ ٥َي٨ُْ ٥ًٌََْ ١ُنذَ -ُِ
ُُٖ 

 َُِ، ّٗ ُْٔ { ...}٥ََٞذْ ٬َ٩َّ ا٦٥ّوُ ٦َََّ ا٥ْ٪ُا٩ِننِيَ بِرْ ثََْشَ ِْٙي٨ِْ سَعًٌُٙ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغِي٨ِْ  -ِِ

 ُِِ ُٕٖ {...ر٢َْزُ٪ٌُ٭َوُ  }ًَبِرَ ؤَخَزَ ا٦٥ّوُ ٩ِْضَبَٛ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُاْ ا٢ْ٥ِزَبةَ ٥َزُجَِّْنُنَّوُ ٦ِ٥نَّبطِ ًََٙ -ِّ

٫َ ؤ٫َ ُّؾْ٪َذًُاْ ثِ٪َب ٨َ٥ْ  -ِْ  ِٗ ُٖٖ {...}َٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٥َّز٬َِّ َّْٚشَؽ٫ٌَُ ثِ٪َب ؤَرٌَاْ ًَُّّؾِجٌُّ
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 ّٖ، ٕٔ ُ {...ظٍ ًَاؽِذَحٍ }َّبؤَُّّيَب ا٥نَّبطُ ارٌَُّٞاْ سَث٨ُ٢َُّ ا٥َّزُِ خ٨ُ٢ََٞ٦َ ٬ِّ٩ ٭َّْٚ -ِٓ

 ُّٔ، ُٗ ّْ {...}ا٥شِّعَب٣ُ ٌََّٝا٫ٌُ٩َ ٦َََّ ا٥نِّغَبء ثِ٪َب َٙن٤ََّ ا٦٥ّوُ ثَْْنَي٨ُْ ٦َََّ ثَْْلٍ -ِٔ

٫َ ؤَ٭ُٚغَي٨ُْ ث٤َِ ا٦٥ّوُ ُّض١َِِّ ٬َ٩ َّؾَبء ًََٙ ٦ََُّْ٪٫ٌَُ َٙزِْٚ{ -ِٕ  ّٖ ْٗ }ؤ٨َ٥َْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّز٬َِّ ُّض١ٌَُّ

، ُٕ,ِْ ٖٓ {..}ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّإ٩ُْش٨ُ١ُْ ؤ٫َ رُادًُّاْ ا٩ََٕب٭َبدِ ب٥ََِ ؤَى٦ِْيَب ًَبِرَا ؽ٢ََ٪ْز٨ُ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ  -ِٖ
َُٗ 

 ُّٓ، ِْ ٗٓ {...}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤَىٌُِْْاْ ا٦٥ّوَ ًَؤَىٌُِْْاْ ا٥شَّع٣ٌَُ ًَؤ٥ًُِِْ ا٩َْٕشِ ٩ِن٨ُ٢ْ -ِٗ
 



   ُِٗ 
 

 ِٕ ُٔ {...رَا ٤َِْٝ ٥َي٨ُْ رََْب٥ٌَْاْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًَب٥ََِ ا٥شَّع٣ٌُِ سَؤَّْذَ ا٥ْ٪ُنَبِٙٞنِيَ }ًَبِ -َّ

، ِٕ، ِْ ٓٔ {...}ََٙٚ ًَسَث٠َِّ َٙ ُّا٩ِْن٫ٌَُ ؽَزَََّ ُّؾ٢َِّ٪ٌَُٟ ِْٙ٪َب ؽَغَشَ ثَْْنَي٨ُْ  -ُّ
َُٖ 

، ُٖ، ٖٕ ٗٔ {...٥ًَْـئ٠َِ ٩ََِ ا٥َّز٬َِّ ؤَ٭٨ََْْ ا٦٥ّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٬ِّ٩َ ا٥نَّجِِّْنيَ }٬َ٩ًَ ُّيِِِ ا٦٥ّوَ ًَا٥شَّع٣ٌَُ َٙإُ -ِّ
ُِِ 

9:{...}ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ ًَا٥َّز٬َِّ ١ََٚشًُاْ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ  -ّّ  ٕٔ َُْ 

 ُِْ ٖٓ {...نْيَب ٬َ٩ًَ َّؾَِْْٚ ؽََٚبَّخًْتٌ ٩ِّ}٬َّ٩ َّؾَِْْٚ ؽََٚبَّخً ؽَغَنَخً ٬ُ٢َّ ٥َّوُ ٭َقِ -ّْ

 ٖٕ ٕٖ {..}ا٦٥ّوُ ٙ ب٥َِـوَ بَِّٙ ىٌَُ ٥ََْغْ٪ََْن٨ُ٢َّْ ب٥ََِ ٧ٌَِّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ َٙ سَّْتَ ِْٙوِ ٬َ٩ًَْ ؤَفْذَُٛ  -ّٓ

 ُُّ، َُْ ٖٗ {...ًاْ ٩ِنْي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء}ًَدًُّاْ ٥ٌَْ ر٢َُْٚش٫ًَُ ١َ٪َب ١ََٚشًُاْ َٙز٢ٌَُ٭٫ٌَُ عٌََاء ََٙٚ رَزَّخِزُ -ّٔ

، ِّ، ُٕ َُٓ {...}بِ٭َّب ؤَ٭ض٥َْنَب ب٠َْْ٥َِ ا٢ْ٥ِزَبةَ ثِب٥ْؾَِّٜ ٥ِزَؾ٨ُ٢َْ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ثِ٪َب ؤَسَاَٟ ا٦٥ّوُ  -ّٕ
ِٔ 

 َٓ ُُْ {...ؤًَْ}َّٙ خَْْشَ ِِٙ ١َضرِيٍ ٬ِّ٩ ٭َّغٌَْاى٨ُْ بَِّٙ ٬َ٩ْ ؤ٩ََشَ ثِقَذََٝخٍ ؤًَْ ٩َْْشًٍُٗ  -ّٖ

 ٖٕ ُِِ ًَّْذَ ا٦٥ّوِ ؽًَّٞب ٬َ٩ًَْ ؤَفْذَُٛ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ِْٝٚ{... } -ّٗ

 ُٗ ُّٓ {...آ٩َنٌُاْ ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩نِيَ ثِب٥ِْٞغْوِ ؽُيَذَاء ٦ِ٥ّوِ ٥ًٌََْ ٦َََّ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ -َْ

 َُِ ُّٗ {...٥ًَِْْبء ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٥ْ٪ُا٩ِْنِنيَ ؤََّجْز٫ٌََُٖ ِّنذَى٨ُُ }ا٥َّز٬َِّ َّزَّخِز٫ًَُ ا٢ْ٥َبِٙش٬َِّ ؤَ -ُْ

 َْ ُِْ {...}ب٫َِّ ا٥ْ٪ُنَبِٙٞنِيَ ُّخَبد٫ٌَُِّ ا٦٥ّوَ ًَىٌَُ خَبدُِّي٨ُْ ًَبِرَا َٝب٩ٌُاْ ب٥ََِ ا٥قََّٚحِ  -ِْ

٨ْ ؤُعٌُسَى٨ُْ ًََّضّذُى٨ُ ٬ِّ٩ َٙن٦ِْوِ }َٙإ٩ََّب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ًََّ٪٦ٌُِاْ ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٌََُِّْْٙٙيِ -ّْ

  {...ًَؤ٩ََّب ا٥َّز٬َِّ اعْزَن٢ٌَُٚاْ ًَاعْز٢َْجَشًُاْ 

ُّٕ َُُ 
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، ٖٔ، ْٔ ِ {...}ًَرََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ ا٥ِّّّْ ًَا٥زٌٍََّْٞ ًََٙ رََْبًَ٭ٌُاْ ٦َََّ اِٗص٨ِْ ًَا٥ُْْذًَْا٫ِ  -ْْ

ُِّ، ُّٓ 
  ُِّ، َِ ٖ  {...}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ١ٌُ٭ٌُاْ ٌََّٝا٩نِيَ ٦ِ٥ّوِ ؽُيَذَاء ثِب٥ِْٞغْوِ ًََٙ َّغْش٩َِن٨ُ٢َّْ  -ْٓ

 ُٕ ِْ  {...ًَب٫ِْ ؽ٢ََ٪ْذَ َٙبؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُْ ثِب٥ِْٞغْوِ ...} -ْٔ



   ُّٗ 
 

َٙ رَؾْزَشًُاْ ثِأَّبرِِ صَ٪َنًب ٦ًَِْٝٚ ٬َ٩ًَ ٨َّ٥ْ }...ََٙٚ رَخْؾٌَُاْ ا٥نَّبطَ ًَاخْؾ٫ٌَِْ ًَ -ْٕ

 َّؾ٨ُ٢ْ ثِ٪َب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٢ْ٥َبِٙش٫ًُ{

ْْ َُٓ 

 َُٕ ْٓ  َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌُ{... } -ْٖ

 َُٕ ْٕ  َٙإ٥ًَُْـئ٠َِ ى٨ُُ ا٥َْٚبع٫ٌُِٞ{... } -ْٗ

، ِٖ، ِٕ ْٗ {...ثِ٪َأ ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ًََٙ رَزَّجِِْ ؤَىٌَْاءى٨ُْ ًَاؽْزَسْى٨ُْ }ًَؤ٫َِ اؽ٨ُ٢ْ ثَْْنَي٨ُ  -َٓ
َُٔ 

 َُٕ َٓ }ؤََٙؾ٨ْ٢َُ ا٥ْغَبى٦َِِّْخِ َّج٫ٌَُْٖ ٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ؽ٢ُْ٪ًب ٧ٌَِّْٞ٥ٍ ٌُِّٝن٫ٌُ{ -ُٓ

 َُٓ، َُّ ُٓ {...ًَا٥نَّقَبسٍَ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْني٨ُْ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ َٙ رَزَّخِزًُاْ ا٥َْْيٌُدَ  -ِٓ

 ُِّ، َُٔ ْٓ {...}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ٬َ٩ َّشْرَذَّ ٩ِن٨ُ٢ْ ٬َّ دِّنِوِ َٙغٌََْٗ َّإْرِِ ا٦٥ّوُ  -ّٓ

 ْٗ ٔٓ {...َٚحَ }بِ٭َّ٪َب ٨ُ٢ُِّْ٥ًَُ ا٦٥ّوُ ًَسَع٥ٌُُوُ ًَا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ا٥َّز٬َِّ ُِّْٞ٪٫ٌَُ ا٥قَّ -ْٓ

 َُِ ٖٓ-ٕٓ {...}َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا َٙ رَزَّخِزًُاْ ا٥َّز٬َِّ ارَّخَزًُاْ دِّن٨ُ٢َْ ىُضًًُا ٥ًََِْجًب  -ٓٓ

٨ُ }... ٥ًَََْضِّذ٫ََّ ١َضِريًا ٩ِّنْي٨ُ ٩َّب ؤُ٭ض٣َِ ب٠َْْ٥َِ ٬ِ٩ سَّث٠َِّ ىَُْْٖب٭ًب ١ًَُْٚشًا ًَؤ٥ََْْْٞنَب ثَْْنَيُ -ٔٓ

 {...ا٥َْْذَاًَحَ ًَا٥ْجَْٖنَبء ب٥ََِ ٧ٌَِّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ 

ْٔ ُٓٗ 

 ُّٔ ٕٕ {...}٤ُْٝ َّبؤَى٤َْ ا٢ْ٥ِزَبةِ َٙ ر٦ٌَُْٖاْ ِِٙ دِّن٨ُ٢ِْ َْْٕشَ ا٥ْؾَِّٜ ًََٙ رَزَّجٌُِْاْ  -ٕٓ

 ُٔ ٖٓ {...٫ ُّذْخ٦َِنَب سَثَّنَب }٩ًََب ٥َنَب َٙ ٭ُا٬ِ٩ُْ ثِب٦٥ّوِ ٩ًََب عَبء٭َب ٬ِ٩َ ا٥ْؾَِّٜ ًَ٭َيْ٪َُِ ؤَ -ٖٓ

 ِٖ ُُٗ {...}َٝب٣َ ا٦٥ّوُ ىَزَا ٧ٌَُّْ َّنَُِٚ ا٥قَّبدِٝنِيَ فِذُْٝي٨ُْ ٥َي٨ُْ عَنَّبدٌ رَغْشُِ ٬ِ٩  -ٗٓ

 سورة األنعام
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٖ ُِ ثِأَّبرِوِ بِ٭َّوُ َٙ ٦ُِّْٚؼُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌُ{}٬َ٩ًَْ ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َِّ اْٙزَشٍَ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ١َزِثًب ؤًَْ ١َزَّةَ  -َٔ

 ِٔ، ِْ ٕٓ ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ َُّٞـُّ ا٥ْؾََّٜ ًَىٌَُ خَْْشُ ا٥َْٚبف٦ِِني{ ...}  -ُٔ

 ّٗ ّٗ {...}ا٧ٌَْْْ٥َ رُغْض٫ًََْ َّزَاةَ ا٥ْي٫ٌُِ ثِ٪َب ١ُنز٨ُْ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٦َََّ ا٦٥ّوِ َْْٕشَ ا٥ْؾَِّٜ ً -ِٔ

ْظٍ ًَاؽِذَحٍ َٙ٪ُغْزََٞشٌّ ٩ًَُغْزٌَْدٌَُ َٛ -ّٔ  ْٔ ٖٗ {...}ًَىٌَُ ا٥َّزَُِ ؤَ٭ؾَإ٨ُ١َ ٬ِّ٩ ٭َّٚ

 َُٖ َُٔ }ارَّجِِْ ٩َب ؤًُؽَِِ ب٠َْْ٥َِ ٬ِ٩ سَّث٠َِّ ٙ ب٥َِـوَ بَِّٙ ىٌَُ ًَؤَّْشِكْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُؾْش١ِنِي{ -ْٔ



   ُْٗ 
 

 ٕٕ ُُٓ ًٙ َّٙ ٩ُجَذ٣ِِّ ٦َ٢ِ٥ِ٪َبرِوِ ًَىٌَُ ا٥غَّ٪ُِِْ ا٨ِْ٦َْْ٥{}ًَرَ٪َّذْ ٦َ١ِ٪َذُ سَث٠َِّ فِذًْٝب ًََّذْ -ٓٔ

 ُٔٓ ُُٔ {...}ًَب٫ِ رُيِِْ ؤ١َْضَشَ ٬َ٩ ِِٙ إَسْكِ ُّن٦ٌَُِّٟ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٦٥ّوِ ب٫ِ َّزَّج٫ٌَُِْ بَِّٙ  -ٔٔ

 ٕٕ ُِٓ {...}َٙ٪٬َ ُّشِدِ ا٦٥ّوُ ؤ٫َ َّيْذَِّوُ َّؾْشَػْ فَذْسَهُ ٥ِِ٘ع٧َِْٚ  -ٕٔ

 ِٓ ُّٓ {...}ًَؤ٫ََّ ىَـزَا فِشَاىِِ ٩ُغْزَِْٞ٪ًب َٙبرَّجٌُِْهُ ًََٙ رَزَّجٌُِْاْ ا٥غُّج٤َُ َٙزََٚشََّٛ ث٨ُ٢ِْ  -ٖٔ

 ِْ ُِٔ }٤ُْٝ ب٫َِّ فََٚرِِ ًَ٭ُغ٢ُِِ ٩ًََؾَْْبَُ ٩ًََ٪َبرِِ ٦ِ٥ّوِ سَةِّ ا٥َْْب٥َ٪ِني{ -ٗٔ

 سورة األعراف
 الصفحةرقم  رقم اآلية اآلية م
 ُّٔ، ُٖ ٔ }٦ََٙنَغْإ٬َ٥ََّ ا٥َّز٬َِّ ؤُسْع٤َِ ب٥َِْْي٨ِْ ٥ًََنَغْإ٬َ٥ََّ ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{ -َٕ

، ِٗ، ِٓ ُِ {..}َٝب٣َ ٩َب ٩َن٠َََْ ؤََّٙ رَغْغُذَ بِرْ ؤ٩ََشْر٠َُ َٝب٣َ ؤَ٭َبْ خَْْشٌ ٩ِّنْوُ خ٦ََْٞزَنِِ ٬ِ٩ ٭َّبسٍ  -ُٕ
ََُ 

 ُٔٓ، ُْٗ ِٖ {...ؾَخً َٝب٥ٌُاْ ًَعَذْ٭َب ٦ََّْْيَب آثَبء٭َب ًَا٦٥ّوُ ؤ٩ََشَ٭َب ثِيَب ٤ُْٝ ب٫َِّ}ًَبِرَا ٦ٌََُْٙاْ َٙبؽِ -ِٕ

 ِْ ٗٓ {...}٥ََٞذْ ؤَسْع٦َْنَب ٭ٌُؽًب ب٥ََِ ٩ٌَِْٝوِ ََٙٞب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥َّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ  -ّٕ

 ِٗ ِٔ ٭قَؼُ ٨ُ٢َ٥ْ ًَؤ٨َ٦َُّْ ٬ِ٩َ ا٦٥ّوِ ٩َب َٙ ر٦ََْْ٪٫ٌُ{}ؤُث٨ُ٢ُِّٖ٦َْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَؤَ -ْٕ

 ِْ ٓٔ           {...٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ }ًَب٥ََِ َّبدٍ ؤَخَبى٨ُْ ىٌُداً َٝب٣َ َّب -ٕٓ

 ِٗ ٖٔ }ؤُث٨ُ٢ُِّٖ٦َْ سِعَبٙدِ سَثِِّ ًَؤَ٭َبْ ٨ُ٢َ٥ْ ٭َبفِؼٌ ؤ٩َِني{ -ٕٔ

 ِْ ّٕ  }ًَب٥ََِ صَ٪ٌُدَ ؤَخَبى٨ُْ فَب٥ِؾًب َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِـوٍ َْْٕشُهُ { -ٕٕ

 ِٗ ٕٗ {...}َٙز٥ٌََََّ َّنْي٨ُْ ًََٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَب٥َخَ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ  -ٖٕ

 ِْ ٖٓ {...ؤَخَبى٨ُْ ؽَُْْْجًب َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ اّْجُذًُاْ ا٦٥ّوَ ٩َب ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ  }ًَب٥ََِ ٩َذ٬ََّْ -ٕٗ

 َّ، ِٗ ّٗ {...}َٙز٥ٌََََّ َّنْي٨ُْ ًََٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ٥ََٞذْ ؤَث٦َْْٖز٨ُ٢ُْ سِعَبَٙدِ سَثِِّ ًَ٭َقَؾْذُ ٨ُ٢َ٥ْ  -َٖ

 ِّ ُِْ {...٩ٌَِِْٝ ًَؤَف٦ِْؼْ ًََٙ  ًََٝب٣َ ٩ٌُعََ َٕخِْوِ ىَبس٫ًَُ اخ٦ُْْٚنِِ ِِٙ...} -ُٖ

 ٖٗ ُْٔ }عَإَفْشُِٗ ٬َّْ آَّبرَِِ ا٥َّز٬َِّ َّز٢ََجَّش٫ًَُ ِِٙ إَسْكِ ثَِْْٖشِ ا٥ْؾَِّٜ... { -ِٖ

 سورة األنفال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م



   ُٗٓ 
 

٦ِ٥ًَشَّع٣ٌُِ بِرَ -ّٖ  ِٔ ِْ {...ا دََّب٨ُ١ ٥ِ٪َب ُّؾ٨ُ٢ِْْْْ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ اعْزَغِْجٌُاْ ٦ِ٥ّوِ 

 َُُ ِٓ {...}ًَارٌَُّٞاْ ِٙزْنَخً َّٙ رُقِْج٬ََّ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُاْ ٩ِن٨ُ٢ْ خَأفَّخً ًَا٦َّْ٪ٌُاْ ؤ٫ََّ ا٦٥ّوَ  -ْٖ

 ّْ ْٕ {... }ًََٙ ر٢ٌَُ٭ٌُاْ ١َب٥َّز٬َِّ خَشَعٌُاْ ٬ِ٩ دَِّبسِى٨ِ ثَيَشًا ًَسِئَبء ا٥نَّبطِ ًََّقُذ٫ًَُّ -ٖٓ

 سورة التوبة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٓ ِٓ {...}... ٧ًٌَََّْ ؽُن٬ٍَْْ بِرْ ؤَّْغَجَز٨ُ٢ْْ ١َضْشَر٨ُ٢ُْ ٨َ٦َْٙ ر٬ُِْٖ َّن٨ُ٢ْ ؽَْْئًب  -ٖٔ

، ٔٗ، ٓٔ ُٕ {...}ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْنَبدُ ثَْْنُي٨ُْ ؤ٥ًََِْْبء ثَْْلٍ َّإ٩ُْش٫ًَُ ثِب٥ْ٪َْْشًُِٗ  -ٕٖ
َُٔ ،
ُِّ ،ُّّ 

 
 ٓٗ َُٓ {...}٤ًَُِٝ اّْ٪٦ٌَُاْ َٙغََْشٍَ ا٦٥ّوُ َّ٪٨ُ٢َ٦َْ ًَسَع٥ٌُُوُ ًَا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ًَعَزُشَد٫ًَُّ  -ٖٖ

 َٖ، ٖٕ ُُٗ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ارٌَُّٞاْ ا٦٥ّوَ ١ًٌَُ٭ٌُاْ ٩ََِ ا٥قَّبدِِٝني{ -ٖٗ

 ُُٖ ُِٖ {...٣ٌٌ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ َّضِّضٌ ٦ََّْْوِ ٩َب َّنِز٨ُّْ ؽَشِّـٌ ٨ُ٢َْْ٦َّ}٥ََٞذْ عَبء٨ُ١ْ سَعُ -َٗ

 سورة يونس
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٖ ِ }... ًَثَؾِّشِ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُاْ ؤ٫ََّ ٥َي٨ُْ َٝذ٧ََ فِذٍْٛ ِّنذَ سَثِّي٨ِْ ...{ -ُٗ

 ٕٕ َُ {...ِْٙيَب ع٧ٌََٚ ًَآخِشُ دٌََّْاى٨ُْ  ي٨َُّ ًَرَؾَِّْزُي٨ُْ}دٌََّْاى٨ُْ ِْٙيَب عُجْؾَب٭٠ََ ا٦٥َّ -ِٗ

 ُٓٓ ّٖ }... ًَب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ٥ََْب٣ٍ ِِٙ إَسْكِ ًَبِ٭َّوُ ٥َ٪٬َِ ا٥ْ٪ُغْشِِٙني{ -ّٗ

 سورة ىود
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ْٓ ُٓ {...٭ٌَُِّٗ ب٥َِْْي٨ِْ ؤَّْ٪َب٥َي٨ُْ ِْٙيَب ًَى٨ُْ }٬َ٩ ١َب٫َ ُّشِّذُ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب ًَصِّنَزَيَب  -ْٗ

 َٗ ُٖ {...}٬َ٩ًَْ ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َِّ اْٙزَشٍَ ٦َََّ ا٦٥ّوِ ١َزِثًب ؤ٥ًَُْـئ٠َِ ُّْْشَم٫ٌَُ ٦َََّ  -ٓٗ

، ُٖ، ِّ ٖٖ {...}... ٩ًََب ؤُسِّذُ ؤ٫َْ ؤُخَب٨ُ٢َِٚ٥ْ ب٥ََِ ٩َب ؤَ٭ْيَب٨ُ١ْ َّنْوُ ب٫ِْ ؤُسِّذُ بَِّٙ  -ٔٗ
ُّٕ 



   ُٗٔ 
 

 ُْٔ، َُٖ َُِ  }١ًََز٠ِ٥ََ ؤَخْزُ سَث٠َِّ بِرَا ؤَخَزَ ا٥ُْٞشٍَ ًَىَِِ ٍَب٥ِ٪َخٌ ب٫َِّ ؤَخْزَهُ ؤ٨ِْ٥ٌَ ؽَذِّذ{ -ٕٗ

ِّْئَبدِ ...{ -ٖٗ  َُّ ُُْ }... ب٫َِّ ا٥ْؾَغَنَبدِ ُّزْىِج٬َْ ا٥غَـّ

 ُّّ ُُٕ {...٥ٌُاْ ثََِّْٞخٍ َّنْي٫ٌََْ ٬َِّ ا٥َْٚغَبدِ ِِٙ }٦ٌَََْٙٙ ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥ُْٞش٫ًُِ ٬ِ٩ َٝج٨ُ٢ِ٦ْْ ؤًُْ -ٗٗ

 سورة يوسف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُٕ َِ }ًَؽَشًَْهُ ثِضَ٪٬ٍَ ثَخْظٍ دَسَاى٨َِ ٩َْْذًُدَحٍ ١ًََب٭ٌُاْ ِْٙوِ ٬ِ٩َ ا٥ضَّاىِذ٬ِّ{ -ََُ

 ُُٔ، ْٕ ّْ-ّّ {...ٌ٭َنِِ ب٥َِْْوِ ًَبَِّٙ رَقْشِْٗ َّنِِّ }َٝب٣َ سَةِّ ا٥غِّغ٬ُْ ؤَؽَتُّ ب٥ََِِّ ٩ِ٪َّب َّذُّْ -َُُ

 ُُٔ، ْٕ ّْ }َٙبعْزَغَبةَ ٥َوُ سَثُّوُ َٙقَشََٗ َّنْوُ ١َْْذَى٬َُّ بِ٭َّوُ ىٌَُ ا٥غَّ٪ُِِْ ا٨ِْ٦َْْ٥{ -َُِ

٫ٌَُ خَْْشٌ ؤ٧َِ ا٦٥ّوُ ا٥ٌَْاؽِذُ ا -َُّ  ٔٔ ّٗ ٥َْٞيَّبس{}َّبفَبؽِجَِِ ا٥غِّغ٬ِْ ؤَؤَسْثَبةٌ ٩ُّزََٚشِّٝ

}٩َب رَْْجُذ٫ًَُ ٬ِ٩ دًُ٭ِوِ بَِّٙ ؤَعْ٪َبء عَ٪َّْْزُ٪ٌُىَب ؤَ٭ز٨ُْ ًَآثَأئ٨ُ١ُ ٩َّب ؤَ٭ض٣ََ ا٦٥ّوُ ثِيَب ٬ِ٩  -َُْ

 ع٦ُْيَب٫ٍ ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ...{

َْ ِٓ 

 ِٓ، ِْ َْ  {... ٦ِ٥ّوِ ؤ٩ََشَ ؤََّٙ رَْْجُذًُاْ بَِّٙ بَِّّبهُ ر٠ِ٥ََ ا٥ذ٬ُِّّ ا٨َِّْْٞ٥ُ ً} ... ب٫ِِ ا٥ْؾ٨ْ٢ُُ بَِّٙ -َُٓ

 ٕٗ ْٔ }ٌُّعُُ٘ ؤَُّّيَب ا٥قِّذُِّّٜ ؤَْٙزِنَب ...{ -َُٔ

 ٕٗ ُٓ {...}... َٝب٥َذِ ا٩ْشَؤَحُ ا٥َْْضِّضِ ا٫َٓ ؽَقْؾَـَ ا٥ْؾَُّٜ ؤَ٭َبْ سَاًَدرُّوُ ٬َّ  -َُٕ

 ُُٕ ٔٓ-ْٓ {...}ًََٝب٣َ ا٥ْ٪٠ِ٦َُ ائْزٌُ٭ِِ ثِوِ ؤَعْزَخ٦ِْقْوُ ٥ِنَْٚغِِ ٦ََٙ٪َّب ٦َ١َّ٪َوُ َٝب٣َ بِ٭٠ََّ  -َُٖ

، ٔٔ، ُّ ٓٓ }َٝب٣َ اع٦َْْْنِِ ٦َََّ خَضَآئ٬ِِ إَسْكِ بِ٭ِِّ ؽٌٌَِْٚ ٨ِْ٦َّ{ -َُٗ
ٖٓ ،ُُٕ 

، ّْ، ِّ ٔٓ {...ٌَّؤُ ٩ِنْيَب ؽَْْشُ َّؾَبء ٭ُقِْتُ }١ًََز٠ِ٥ََ ٢َ٩َّنِّب ٥ٌُِْعَُ٘ ِِٙ إَسْكِ َّزَجَ -َُُ
ُُٕ 

 ْٕ ُٗ }َٝب٥ٌُاْ رَب٦٥ّوِ ٥ََٞذْ آصَشََٟ ا٦٥ّوُ ٦ََّْْنَب ًَب٫ِ ١ُنَّب ٥َخَبىِئِني{ -ُُُ

 
 سورة الرعد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُْٓ ُُ {...اْ ٩َب ثِإَ٭ُْٚغِي٨ِْ ًَبِرَا ؤَسَادَ }... ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َٙ َُِّّْٖشُ ٩َب ث٧ٌٍَِْٞ ؽَزََّ َُِّّْٖشًُ -ُُِ



   ُٕٗ 
 

 ِٓ ُْ  }...ًَا٦٥ّوُ َّؾ٨ُ٢ُْ َٙ ٩َُِّْٞتَ ٥ِؾ٢ُْ٪ِوِ ... { -ُُّ

 سورة إبراىيم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
٫َ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب ٦َََّ آخِشَحِ ًََّقُذ٫ًَُّ ٬َّ عَج٤ِِْ ا٥ }ا٥َّز٬َِّ -ُُْ  ٖٔ ّ {..٦ّوِ َّغْزَؾِجٌُّ

 ُُُ، َٗ ّْ-ِْ { ...}ًََٙ رَؾْغَج٬ََّ ا٦٥ّوَ َٕبًِٙٚ َّ٪َّب َّْْ٪٤َُ ا٥ََّب٥ِ٪٫ٌَُ بِ٭َّ٪َب ُّاَخِّشُى٨ُْ ٧ٌَِْْ٥ٍ  -ُُٓ

 سورة الحجر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٔ ْٕ َٞبث٦ِِني{}ًَ٭َضَّْنَب ٩َب ِِٙ فُذًُسِى٨ِ ٬ِّ٩ْ ٤ٍِّٕ بِخٌَْا٭ًب ٦َََّ عُشُسٍ ٩ُّزَ -ُُٔ

 ٔٔ ٖٖ  }...ًَاخِْٚلْ عَنَبؽ٠ََ ٦ِ٥ْ٪ُا٩ِْننِي{ -ُُٕ

  ُٖ ّٗ-ِٗ }ٌََٙسَث٠َِّ ٥َنَغْإ٥ََنَّي٨ُْ ؤَعْ٪٬َِْْْ * َّ٪َّب ١َب٭ٌُا َّْْ٪٫ٌُ٦َ{ -ُُٖ

 َُُ ْٗ  }َٙبفْذَُْ ثِ٪َب رُا٩َْشُ ًَؤَّْشِكْ ٬َِّ ا٥ْ٪ُؾْش١ِِني{ -ُُٗ

 سورة النحل
 رقم الصفحة يةرقم اآل اآلية م
٫َ ٩ًََب ٦ُِّْْن٫ٌَُ بِ٭َّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٥ْ٪ُغْز٢َْجِش٬ِّ{ -َُِ  ََُ ِّ }َٙ عَش٧ََ ؤ٫ََّ ا٦٥ّوَ ٨َ٦َُّْْ ٩َب ُّغِشًُّ

 ُٔٓ ُٗ {...}ب٫َِّ ا٦٥ّوَ َّإ٩ُْشُ ثِب٥َْْذ٣ِْ ًَاِٗؽْغَب٫ِ ًَبِّزَبء رُِ ا٥ُْٞشْثََ ًََّنْيََ ٬َِّ -ُُِ

 ُّٖ، ْٕ ٕٗ {...٤َ فَب٥ِؾًب ٬ِّ٩ ر١ََشٍ ؤًَْ ؤُ٭ضََ ًَىٌَُ ٩ُا٬ِ٩ٌْ ٦ََٙنُؾَِْْْنَّوُ }٬َ٩ْ َّ٪ِ -ُِِ

 ُٖ َُٔ }... بَِّٙ ٬َ٩ْ ؤ١ُْشِهَ ٦ًََْٝجُوُ ٩ُيْ٪َئ٬ٌِّ ثِبٗمِيَب٫ِ ...{  -ُِّ

 ٖٖ ُُٔ  {...ا٧ٌ }ًََٙ ر٥ٌٌَُُٞاْ ٥ِ٪َب رَقُِ٘ ؤ٥َْغِنَز٨ُ٢ُُ ا٢ْ٥َزِةَ ىَـزَا ؽ٣ٌََٚ ًَىَـزَا ؽَشَ -ُِْ

 سورة اإلسراء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُّٗ ُٓ-ُّ {...}٤ُ١ًََّ بِ٭غَب٫ٍ ؤ٥َْض٩َْنَبهُ ىَأئِشَهُ ِِٙ ُّنُِٞوِ ًَ٭ُخْشِطُ ٥َوُ ٧ٌََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ ١ِزَبثًب -ُِٓ

 َُْ ُٗ {...٥ًَئ٠َِ ١َب٫َ }٬َ٩ًَْ ؤَسَادَ آخِشَحَ ًَعَََْ ٥َيَب عََْْْيَب ًَىٌَُ ٩ُا٬ِ٩ٌْ َٙإُ -ُِٔ

 ٗٗ، ْٗ ّٖ-ّٕ {...ب٭٠ ٬٥ ختشٛ اجلجب٣ َٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب}ًَ -ُِٖ

 ٕٗ َٖ {...}٤ًَُٝ سَّةِّ ؤَدْخ٦ِْنِِ ٩ُذْخ٤ََ فِذٍْٛ ًَؤَخْشِعْنِِ ٩ُخْشَطَ فِذٍْٛ  -ُِٗ



   ُٖٗ 
 

 سورة الكيف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٕ ٕ ب ٩َب ٦َََّ إَسْكِ صِّنَخً ٥َّيَب ٥ِنَج٦ٌَُْى٨ُْ ؤَُّّي٨ُْ ؤَؽْغ٬َُ َّ٪ًَٚ{}بِ٭َّب ع٦ََْْنَ -َُّ

 ٗٗ ّْ }١ًََب٫َ ٥َوُ صَ٪َشٌ ََٙٞب٣َ ٥ِقَبؽِجِوِ ًَىٌَُ ُّؾَبًِسُهُ ؤَ٭َب ؤ١َْضَشُ ٩ِن٠َ ٩َبًٙ ًَؤََّضُّ ٭ََٚشًا{ -ُُّ

 َُُ ٗٓ ٌا ًَع٦ََْْنَب ٥ِ٪َي٢ِ٦ِْي٨ِ ٩ٌَِّّْذًا{}ًَر٠ْ٦َِ ا٥ُْٞشٍَ ؤَى٢َ٦ْْنَبى٨ُْ ٥َ٪َّب ٦ٍََ٪ُ -ُِّ

 ُُِ ْٖ-ّٖ {...بِ٭َّب ٢َ٩َّنَّب ٦ٌُ ٨ُ٢َْْ٦َّ ٩ِّنْوُ ر١ِْشًا*}ًََّغْإ٥ٌَُ٭٠ََ ٬َّ رُِ ا٥َْٞشْ٭٬َِْْ ٤ُْٝ عَإَرْ -ُّّ

ثُوُ َّزَاثًب ٭٢ُّْشًا* ًَؤ٩ََّب }َٝب٣َ ؤ٩ََّب ٬َ٩ ٨َ٦ٍََ َٙغٌََْٗ ٭َُْزِّثُوُ ص٨َُّ ُّشَدُّ ب٥ََِ سَثِّوِ ََُْْٙزِّ -ُّْ

 ٬َ٩ْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ٦ََٙوُ عَضَاء ا٥ْؾُغْنََ ًَعَن٣ٌَُُٞ ٥َوُ ٬ِ٩ْ ؤ٩َْشِ٭َب ُّغْشًا{

ٖٕ-ٖٖ ُُِ 

 ُْٔ ْٗ {...}َٝب٥ٌُا َّبرَا ا٥َْٞشْ٭٬َِْْ ب٫َِّ َّإْعٌُطَ ٩ًََإْعٌُطَ ٩ُْٚغِذ٫ًَُ ِِٙ إَسْكِ َٙي٤َْ  -ُّٓ

 ْٗ َُُ بِ٭َّ٪َب ؤَ٭َب ثَؾَشٌ ٩ِّض٨ُ٢ُ٦ْْ ٌُّؽََ ب٥ََِِّ ؤَ٭َّ٪َب ب٥َِي٨ُ٢ُْ ب٥َِوٌ ًَاؽِذٌ ...{ }٤ُْٝ -ُّٔ

 ٓٗ، ْٗ َُُ {...}... َٙ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ٥َِٞبء سَثِّوِ ٦ََْْْْٙ٪٤َْ َّ٪ًَٚ فَب٥ِؾًب ًََٙ ُّؾْشِْٟ  -ُّٕ

 سورة مريم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُِٗ، َٖ ُْ  ١ُشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِثْشَاى٨َِْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ فِذًِّّٞب ٭َّجًِّْب{}ًَارْ -ُّٖ

 َٖ ْٓ  }ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِعْ٪َب٤َِّْ بِ٭َّوُ ١َب٫َ فَبدَِٛ ا٥ٌَّْْذِ ١ًََب٫َ سَعًٌُٙ ٭َّجًِّْب{ -ُّٗ

  َٖ ٕٓ-ٔٓ  ب ٭َّجًِّْب* ًَسََْْٙنَبهُ ٢َ٩َب٭ًب ٦ًَِّّْب{}ًَار١ُْشْ ِِٙ ا٢ْ٥ِزَبةِ بِدْسِّظَ بِ٭َّوُ ١َب٫َ فِذًِّّٞ -َُْ

 سورة طو
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُٗ ُٔ {...}َٝب٣َ ٥َي٨ُ ٩ٌُّعََ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ َٙ رَْٚزَشًُا ٦َََّ ا٦٥َّوِ ١َزِثًب َُْٙغْؾِز٨ُ٢َْ  -ُُْ

 ٕٔ ْْ-ّْ وُ ًٌَْٝٙ ٥َِّّْنًب ٦ََّْ٥َّوُ َّزَز١ََّشُ ؤًَْ َّخْؾََ{}ارْىَجَب ب٥ََِ ِٙش٫ٌََّْْ بِ٭َّوُ ىَََٖ* ٌََُٙٞٙ ٥َ -ُِْ

  ٕٕ، ّْ ُُّ  {..}ًََٙ رَ٪ُذ٫ََّّ َّْْن٠ََْْ ب٥ََِ ٩َب ٩َزَّْْنَب ثِوِ ؤَصًَْاعًب ٩ِّنْي٨ُْ صَىْشَحَ ا٥ْؾََْبحِ ا٥ذُّ٭َْب  -ُّْ

 سورة األنبياء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُِ ِِ ِْٙيِ٪َب آ٥ِيَخٌ بَِّٙ ا٦٥َّوُ ٥ََٚغَذَرَب َٙغُجْؾَب٫َ ا٦٥َّوِ سَةِّ ا٥َْْشْػِ َّ٪َّب َّق٫ٌُِٚ{ }٥ٌَْ ١َب٫َ -ُْْ



   ُٗٗ 
 

 ُّْ ّٕ {...}ًَع٦ََْْنَبى٨ُْ ؤَئِ٪َّخً َّيْذ٫ًَُ ثِإ٩َْشِ٭َب ًَؤًَْؽَْْنَب ب٥َِْْي٨ِْ ٤َِْْٙ ا٥ْخَْْشَادِ  -ُْٓ

 سورة الحج
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُٗ َّ }ًَاعْزَنِجٌُا ٣ٌََْٝ ا٥ضًُّس{ -ُْٔ

 ُِّ ِّ }ر٠ِ٥ََ ٬َ٩ًَ ٨ََُِّّْْ ؽََْبئِشَ ا٦٥َّوِ َٙةِ٭َّيَب ٬ِ٩ رٌٍََْٞ ا٦ُْٞ٥ٌُة{ -ُْٕ

 ُّٔ َْ  }... ٥ًَََْنقُش٫ََّ ا٦٥َّوُ ٬َ٩ َّنقُشُهُ ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ٥ٌٌََُِّٞ َّضِّض{ -ُْٖ

 ُّٔ، ُِٖ ُْ {...ِِٙ إَسْكِ ؤََٝب٩ٌُا ا٥قََّٚحَ ًَآرٌَُا ا٥ض١ََّبحَ ًَؤ٩ََشًُا  }ا٥َّز٬َِّ ب٫ِ ٢َّ٩َّنَّبى٨ُْ -ُْٗ

 سورة المؤمنون
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُٗٓ ٖ }ًَا٥َّز٬َِّ ى٨ُْ ٩ََٕب٭َبرِي٨ِْ ًََّيْذِى٨ِْ سَا٫ٌُّ{ -َُٓ

 ُٓٔ، ِٓ ُٕ ٪َبًَادُ ًَإَسْكُ ٬َ٩ًَ ِْٙي٬َِّ ...{}٥ًٌََِ ارَّجََِ ا٥ْؾَُّٜ ؤَىٌَْاءى٨ُْ ٥ََٚغَذَدِ ا٥غَّ -ُُٓ

 َُِ ٔٗ }ادَِْْٙ ثِب٥َّزِِ ىَِِ ؤَؽْغ٬َُ ا٥غَِّّْئَخَ ٭َؾ٬ُْ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪َب َّق٫ٌُِٚ{ -ُِٓ

 سورة النور
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٕ ْٕ {...ز٥ٌََََّ َٙشٌِّٜ ٩ِّنْي٨ُ ٬ِّ٩ ثَْْذِ }٫ٌُ٥ًٌَََُّٞ آ٩َنَّب ثِب٦٥َّوِ ًَثِب٥شَّع٣ٌُِ ًَؤَىَْْنَب ص٨َُّ َّ -ُّٓ

 ِٖ ٓٓ ...{ }ًََّذَ ا٦٥َّوُ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ٩ِن٨ُ٢ْ ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٥ََْغْزَخ٦َِْٚنَّي٨ُ -ُْٓ

 سورة الفرقان
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٗ ْ {...اْٙزَشَاهُ ًَؤََّب٭َوُ ٦ََّْْوِ ٧ٌٌَْٝ }ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ١ََٚشًُا ب٫ِْ ىَزَا بَِّٙ ب٠ٌِْٙ  -ُٓٓ

 َُِ ُِ {...}ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ َٙ َّشْع٫ٌَُ ٥َِٞبء٭َب ٥ٌََْٙ ؤُ٭ض٣َِ ٦ََّْْنَب ا٥ْ٪ََٚئ٢َِخُ ؤًَْ ٭َشٍَ  -ُٔٓ

 ٔٗ ِّ }ًََٝذ٩ِْنَب ب٥ََِ ٩َب َّ٪٦ٌُِا ٬ِ٩ْ َّ٪٤ٍَ َٙغ٦ََْْنَبهُ ىَجَبء ٩َّنضٌُسًا{ -ُٕٓ
 

}٧ًٌَََّْ ََّْلُّ ا٥ََّب٨ِ٥ُ ٦َََّ َّذَّْوِ ٣ٌَُُّٞ َّب٥َْْزَنِِ ارَّخَزْدُ ٩ََِ ا٥شَّع٣ٌُِ عَجًِْٚ *  -ُٖٓ

 {...َّب٦ًََّْزََ ٥َْْزَنِِ ٨َ٥ْ ؤَرَّخِزْ َُٙٚ٭ًب خ٦ًَِْٚ* ٥ََٞذْ ؤَم٦ََّنِِ ٬َِّ ا٥ز١ِّْشِ ثَْْذَ 

ِٖ-ِٗ ُٔٔ 



   ََِ 
 

 َُ َٔ {...٦شَّؽْ٪٬َِ َٝب٥ٌُا ٩ًََب ا٥شَّؽْ٪٬َُ ؤَ٭َغْغُذُ }ًَبِرَا ٤َِْٝ ٥َي٨ُُ اعْغُذًُا ٥ِ -ُٗٓ

 ٗٔ ّٔ {...}ًَِّجَبدُ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ا٥َّز٬َِّ َّ٪ْؾ٫ٌَُ ٦َََّ إَسْكِ ىٌَْ٭ًب ًَبِرَا خَبىَجَي٨ُُ  -َُٔ

٥ْغَبى٫ٌُ٦َِ }ًَِّجَبدُ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ا٥َّز٬َِّ َّ٪ْؾ٫ٌَُ ٦َََّ إَسْكِ ىٌَْ٭ًب ًَبِرَا خَبىَجَي٨ُُ ا -ُُٔ

 َٝب٥ٌُا ع٩ًََٚب * ًَا٥َّز٬َِّ َّجِْز٫ٌَُ ٥ِشَثِّي٨ِْ عُغَّذًا ًََِْٝب٩ًب{

ّٔ-ْٔ ُِٔ 

 َٓ، ّٗ ْٕ }... ًَاع٦َْْْنَب ٦ِ٥ْ٪ُزَّٞنِيَ ب٩َِب٩ًب{ -ُِٔ

٫َْ ِْٙيَب رَؾَِّْخً ًَع٩ًََٚب*خَ -ُّٔ ب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب }ؤ٥ًَُْئ٠َِ ُّغْض٫ًََْ ا٥ُْٖشَْٙخَ ثِ٪َب فَجَشًُا ٦ًٌَََُّّٞ

 ؽَغُنَذْ ٩ُغْزََٞشًّا ٩ًََُٞب٩ًب{

ٕٓ-ٕٔ ُِٕ 

 سورة الشعراء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ّٔ ّٖ }سَةِّ ىَتْ ٥ِِ ؽ٢ُْ٪ًب ًَؤ٥َْؾِْٞنِِ ثِب٥قَّب٥ِؾِني{ -ُْٔ

 َُّ، ُُٖ ُِْ }ًَؤَ٭زِسْ َّؾِريَر٠ََ إَْٝشَثِني{ -ُٓٔ

 ٗٗ ُِٓ  ٬ِ ارَّج٠َََْ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُا٩ِْنِني{}ًَاخِْٚلْ عَنَبؽ٠ََ ٥ِ٪َ -ُٔٔ

 ُُُ ِِٕ  }...ًَع٨َ٦ََُْْْ ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُا ؤََُّ ٩ُن٦ََٞتٍ َّن٦َِٞج٫ٌُ{ -ُٕٔ

 سورة النمل
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َُُ ّْ {..ى٦ِْيَب ؤَر٥َِّخً }َٝب٥َذْ ب٫َِّ ا٥ْ٪٦ٌَُُٟ بِرَا دَخ٦ٌَُا َٝشَّْخً ؤَْٙغَذًُىَب ًَع٦ٌََُْا ؤَِّضَّحَ ؤَ -ُٖٔ

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
، ٔٓ، ُٔ ْ-ّ {...}ب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ََّٚ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘  -ُٗٔ

ُِٔ 
٫ٌَ ًًََعَذَ ٬ِ٩ دًُ٭ِي٨ُِ }٥ًََ٪َّب ًَسَدَ ٩َبء ٩َذ٬ََّْ ًَعَذَ ٦ََّْْوِ ؤ٩َُّخً ٬ِّ٩َ ا٥نَّبطِ َّغُْٞ -َُٕ

ا٩ْشَؤر٬َِْْ رَزًُدَا٫ِ َٝب٣َ ٩َب خَيْج٢ُُ٪َب َٝب٥َزَب َٙ ٭َغِِْٞ ؽَزََّ ُّقْذِسَ ا٥شَِّّبء ًَؤَثٌُ٭َب 

  {...ؽَْْخٌ ١َجِري*َٙغَََٞ ٥َيُ٪َب ص٨َُّ ر٥ٌََََّ ب٥ََِ ا٤َِّ٥ِّ ََٙٞب٣َ سَةِّ بِ٭ِِّ ٥ِ٪َب ؤَ٭ض٥َْذَ 

ِْ-ِٓ ٕٔ ،ُُْ 

، ٓٓ، ْٓ ٖٕ ب٣َ بِ٭َّ٪َب ؤًُرِْزُوُ ٦َََّ ٨ْ٦ٍِّ ِّنذُِ ...{}َٝ -ُُٕ



   َُِ 
 

ٖٗ ،َُٔ 
 ٖٗ، ٔٓ ّٖ  }ًََٝب٣َ ِٙش٫ٌَُّْْ َّبؤَُّّيَب ا٥ْ٪َُٖ ٩َب ٦َِّ٪ْذُ ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ب٥َِوٍ َْْٕشُِ ...{ -ُِٕ

 ٗٔ، ٕٔ َٖ  {...آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ  }ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُا ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ -ُّٕ

 ِٓ ٕٕ {...}ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَبَٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب  -ُْٕ

 ْٔ ّٖ {...} ر٠ْ٦َِ ا٥ذَّاسُ آخِشَحُ ٭َغ٦َُْْيَب ٦ِ٥َّز٬َِّ َٙ ُّشِّذ٫ًَُ ٦ًٌُُّّا ِِٙ إَسْكِ ًََٙ  -ُٕٓ

، ٓٓ، ْٓ َٖ { ...} ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ؤًُرٌُا ا٨ْ٦ِْْ٥َ ٨ُ٢َ٦ًَّْْ صٌََاةُ ا٦٥َّوِ خَْْشٌ ٥ِّ٪٬َْ آ٬َ٩َ ًََّ٪٤َِ  -ُٕٔ
ٖٗ ،َُٔ 

 ُّٔ، ٔٓ ْ {...}ب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ََّٚ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘ ىَبئَِٚخً  -ُٕٕ

 ِٓ ٕٕ {...َٟ ا٦٥َّوُ ا٥ذَّاسَ آخِشَحَ ًََٙ رَنظَ ٭َقِْج٠ََ ٬ِ٩َ ا٥ذُّ٭َْْب }ًَاثْزَِٔ ِْٙ٪َب آرَب -ُٖٕ

}٭َز٦ٌُْا ٠َْْ٦ََّ ٬ِ٩ ٭َّجَةِ ٩ٌُعََ ًَِٙش٫ٌََّْْ ثِب٥ْؾَِّٜ ٧ٌَِْٞ٥ٍ ُّا٩ِْن٫ٌُ* ب٫َِّ ِٙش٫ٌََّْْ ََّٚ  -ُٕٗ

 {...نْي٨ُْ ِِٙ إَسْكِ ًَع٤َََْ ؤَى٦َْيَب ؽًَِْْب َّغْزَنُِْْ٘ ىَبئَِٚخً ٩ِّ

ّ-ْ ُٔ 

 سورة العنكبوت
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َٗ ُِ {...}ًََٝب٣َ ا٥َّز٬َِّ ١ََٚشًُا ٦ِ٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ارَّجٌُِْا عَج٦َِْنَب ٥ًَْنَؾْ٪٤ِْ خَيَبَّب٨ُ١ْ  -َُٖ

دِ }ًََٝبس٫ًَُ ًَِٙش٫ٌََّْْ ًَىَب٩َب٫َ ٥ًَََٞذْ عَبءى٨ُ ٩ٌُّعََ ثِب٥ْجَِّْنَب -ُُٖ

 ,[ّٗ]العنكبكت:{...

ّٗ ٖٗ 

 سورة الروم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٓ ْ  } ٦ِ٥َّوِ ا٩َْٕشُ ٬ِ٩ َٝج٤ُْ ٬ِ٩ًَ ثَْْذُ ٩ًٌَََّْئِزٍ َّْٚشَػُ ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌُ{ -ُِٖ

 ُّٓ ُِ {...ع٤َََْ }٬ِ٩ًَْ آَّبرِوِ ؤ٫َْ خ٦َََٜ ٨ُ٢َ٥ ٬ِّ٩ْ ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢ِْ ؤَصًَْاعًب ٥ِّزَغ٢ُْنٌُا ب٥َِْْيَب ًَ -ُّٖ

}٬َ٩ ١ََٚشَ ٦َََْْْٙوِ ١ُْٚشُهُ ٬َ٩ًَْ َّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ََٖٙ٭ُٚغِي٨ِْ َّ٪ْيَذ٫ًُ * ٥َِْغْضَُِ ا٥َّز٬َِّ  -ُْٖ

 آ٩َنٌُا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ ٬ِ٩ َٙن٦ِْوِ بِ٭َّوُ َٙ ُّؾِتُّ ا٢ْ٥َبِٙش٬ِّ{

ْٓ ُّٖ 

 سورة لقمان
 ةرقم الصفح رقم اآلية اآلية م



   َِِ 
 

 ٗٗ، ْٗ ُٖ {...}ًََٙ رُقَِّْشْ خَذََّٟ ٦ِ٥نَّبطِ ًََٙ رَ٪ْؼِ ِِٙ إَسْكِ ٩َشَؽًب ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ  -ُٖٓ

 سورة غافر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٔ ُٕ-ُٔ { ...}رَزَغَبََٙ عُنٌُثُي٨ُْ ٬َِّ ا٥ْ٪َنَبعِِِ َّذ٫ٌَُّْ سَثَّي٨ُْ خًٌَْٙب ًَىَ٪ًَْب -ُٖٔ

 َٗ ِٖ }ب٫َِّ ا٦٥َّوَ َٙ َّيْذُِ ٬َ٩ْ ىٌَُ ٩ُغْشٌِٗ ١َزَّاة{ -ُٕٖ

 ٖٗ ِٗ  }... َٝب٣َ ِٙش٫ٌَُّْْ ٩َب ؤُس٨ُ٢ِّْ بَِّٙ ٩َب ؤَسٍَ ٩ًََب ؤَىْذ٨ُ٢ِّْ بَِّٙ عَج٤َِْ ا٥شَّؽَبد{ -ُٖٖ

 ََُ ّٓ }١َز٠ِ٥ََ َّيْجَُِ ا٦٥َّوُ ٦َََّ ٤ُ١ِّ ٦َْٝتِ ٩ُز٢ََجِّشٍ عَجَّبس{ -ُٖٗ

 ِٕ، ّْ ّٗ }َّب٧ٌَِْٝ بِ٭َّ٪َب ىَزِهِ ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ٭َْْب ٩َزَبٌُ ًَب٫َِّ آخِشَحَ ىَِِ دَاسُ ا٥َْٞشَاس{ -َُٗ

 َُِ ْٔ {...}ا٥نَّبسُ ُّْْشَم٫ٌَُ ٦ََّْْيَب ُٕذًًُّا ًََّؾًِّْب ٧ًٌَََّْ ر٧ٌَُُٞ ا٥غَّبَّخُ ؤَدْخ٦ٌُِا  -ُُٗ

 َُِ ٕٔ ب٥ِذ٬َِّ ِْٙيَب َٙجِئْظَ ٩َضٌٍَْ ا٥ْ٪ُز٢ََجِّش٬ِّ{}ادْخ٦ٌُُا ؤَثٌَْاةَ عَيَن٨ََّ خَ -ُِٗ

 سورة األحزاب
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
، ُُِ، َٖ ُِ {...}٥ََٞذْ ١َب٫َ ٨ُ٢َ٥ْ ِِٙ سَع٣ٌُِ ا٦٥َّوِ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ٥ِّ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ  -ُّٗ

ُْٕ 
ٌا ٩َب َّبىَذًُ ا ا٦٥َّوَ ٦ََّْْوِ َٙ٪ِنْي٨ُ ٬َّ٩ َٝنََ ٭َؾْجَوُ }٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُا٩ِْننِيَ سِعَب٣ٌ فَذَُٝ -ُْٗ

 {...٩ًَِنْي٨ُ ٬َّ٩ َّنزََِشُ ٩ًََب ثَذ٥ٌَُّا رَجْذًِّٚ * ٥َِْغْضَُِ ا٦٥َّوُ ا٥قَّبدِٝنِيَ ثِقِذِْٝي٨ِْ 

ِّ-ِْ َٖ 

 ّٖ، َٖ ِْ }٥َِْغْضَُِ ا٦٥َّوُ ا٥قَّبدِٝنِيَ ثِقِذِْٝي٨ِْ...{ -ُٓٗ

بؤَُّّيَب ا٥نَّجُِِّ ٤ُٝ ٥ِّإَصًَْاع٠َِ ب٫ِ ١ُنز٬َُّ رُشِد٫َْ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب ًَصِّنَزَيَب َٙزََْب٬َْْ٥َ }َّ -ُٔٗ

 {... ؤ٩َُز٬ُ٢َِّّْْ ًَؤُعَشِّؽ٬ُ٢َّْ عَشَاؽًب عَ٪ًِْٚ *ًَب٫ِ ١ُنز٬َُّ رُشِد٫َْ ا٦٥َّوَ ًَسَع٥ٌَُو

ِٖ-ِٗ ّٕ 

ِ ا٥نَّبسِ ٫ٌُ٥ٌََُّٞ َّب٥َْْزَنَب ؤَىَْْنَب ا٦٥َّوَ ًَؤَىَْْنَب ا٥شَّعٌَُٙ* }٧ٌََّْ ر٦ََُّٞتُ ًُعٌُىُي٨ُْ ِٙ -ُٕٗ

 {...ًََٝب٥ٌُا سَثَّنَب بِ٭َّب ؤَىَْْنَب عَبدَرَنَب ١ًَُجَشَاء٭َب َٙإَم٦ٌَُّ٭َب ا٥غَّجَِْٚ * سَثَّنَب آرِي٨ِْ 

ٔٔ-ٖٔ ُْٔ 

 ُُٔ ِٕ {...ًَإَسْكِ ًَا٥ْغِجَب٣ِ َٙإَث٬ََْْ ؤ٫َ }بِ٭َّب َّشَمْنَب ا٩ََٕب٭َخَ ٦َََّ ا٥غَّ٪َبًَادِ  -ُٖٗ

 سورة سبأ
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م



   َِّ 
 

 ِّ ُّ }... اّْ٪٦ٌَُا آ٣َ دَاًًُدَ ؽ٢ُْشًا ...{ -ُٗٗ

 سورة فاطر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٔ َُ }٬َ٩ ١َب٫َ ُّشِّذُ ا٥ِْْضَّحَ ٦ِ٦ََّٙوِ ا٥ِْْضَّحُ عَ٪ًِْْب ...{ -ََِ

 سورة الصافات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
}اؽْؾُشًُا ا٥َّز٬َِّ ٦ٍََ٪ٌُا ًَؤَصًَْاعَي٨ُْ ٩ًََب ١َب٭ٌُا َّْْجُذ٫ًُ * ٬ِ٩ د٫ًُِ ا٦٥َّوِ  -َُِ

 َٙبىْذًُى٨ُْ ب٥ََِ فِشَاهِ ا٥ْغَؾ٨ِْ * ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{

ِِ-ِْ َُُ 

، ُِٔ، ُٖ ِْ ٩َّغْئ٫ٌُ٥ٌُ{}ًٌَُِٝٚى٨ُْ بِ٭َّي٨ُ  -َِِ
ُّٔ  

 ٕٗ ّٕ }ث٤َْ عَبء ثِب٥ْؾَِّٜ ًَفَذََّٛ ا٥ْ٪ُشْع٦َِني{ -َِّ

}َٙبى٦َََِّ َٙشَآهُ ِِٙ عٌََاء ا٥ْغَؾ٨ِْ* َٝب٣َ رَب٦٥َّوِ ب٫ِْ ١ِذدَّ ٥َزُشْد٬ِّ*٥ًٌَََْٙ ٭ِْْ٪َخُ  -َِْ

 سَثِِّ ٢َ٥ُنذُ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُؾْنَش٬ِّ{

ٓٓ-ٕٓ َُٓ 

 ُِٓ َٕ-ٗٔ ؤ٥ٌََْْٚا آثَبءى٨ُْ مَب٥ِّني * َٙي٨ُْ ٦َََّ آصَبسِى٨ِْ ُّيْش٫ٌَُّ{ }بِ٭َّي٨ُْ -َِٓ

}بِرْ َٝب٣َ َٕثِْوِ ٩ًٌََِْٝوِ ٩َبرَا رَْْجُذ٫ًُ* ؤَئ٢ًِْٚب آ٥ِيَخً د٫ًَُ ا٦٥َّوِ رُشِّذ٫ًُ* َٙ٪َب  -َِٔ

 ٍَن٨ُ٢ُّ ثِشَةِّ ا٥َْْب٥َ٪ِني{

ٖٓ-ٖٕ ُُْ 

 سورة ص
 الصفحةرقم  رقم اآلية اآلية م
 ِٓ ِّ {...}ب٫َِّ ىَزَا ؤَخِِ ٥َوُ رِغٌِْ ًَرِغ٫ٌَُْْ ٭َْْغَخً ٥ًََِِ ٭َْْغَخٌ ًَاؽِذَحٌ ََٙٞب٣َ  -َِٕ

 ّٓ ِْ }َٝب٣َ ٥ََٞذْ ٦ٍََ٪٠ََ ثِغُاَا٣ِ ٭َْْغَز٠َِ ب٥ََِ ٭َِْبعِوِ ًَب٫َِّ ١َضِريًا ٬ِّ٩ْ ا٥ْخ٦َُيَبء...{ -َِٖ

 ِّ ِٔ َٟ خ٦ََِْٚخً ِِٙ إَسْكِ َٙبؽ٨ُ٢ْ ث٬ََْْ ا٥نَّبطِ ثِب٥ْؾَِّٜ...{}َّبدَاًًُدُ بِ٭َّب ع٦ََْْنَب -َِٗ

 ّٓ ّٓ {...}َٝب٣َ سَةِّ إِْٚشْ ٥ِِ ًَىَتْ ٥ِِ ٢ْ٦ُ٩ًب َّٙ َّنجَِِٖ َٕؽَذٍ ٬ِّ٩ْ ثَْْذُِ بِ٭٠ََّ  -َُِ

 سورة الزمر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م



   َِْ 
 

، َٓ، ّٗ ِ ٥َّوُ ا٥ذ٬ِّّ{ }... َٙبّْجُذِ ا٦٥َّوَ ٩ُخ٦ِْقًب -ُُِ
ٖٓ 

 ٓٔ َُ {...}٤ُْٝ َّبِّجَبدِ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ارٌَُّٞا سَث٨ُ٢َّْ ٦ِ٥َّز٬َِّ ؤَؽْغَنٌُا ِِٙ ىَزِهِ ا٥ذُّ٭َْْب  -ُِِ

 }ًَا٥َّز٬َِّ اعْزَنَجٌُا ا٥يَّبٌُٕدَ ؤ٫َ َّْْجُذًُىَب ًَؤَ٭َبثٌُا ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ٥َي٨ُُ ا٥ْجُؾْشٍَ َٙجَؾِّشْ -ُِّ

 {...ِّجَبد * ا٥َّز٬َِّ َّغْزَ٪٫ٌَُِْ ا٣ٌَْْٞ٥َ ََْٙزَّج٫ٌَُِْ ؤَؽْغَنَوُ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ا٥َّز٬َِّ 

ُٕ-ُٖ ُْٕ 

 ٖٖ ِّ { ...}َٙ٪٬َْ ؤ٨َ٦ٍَُْ ٩ِ٪٬َّ ١َزَةَ ٦َََّ ا٦٥َّوِ ١ًََزَّةَ ثِب٥قِّذِْٛ بِرْ عَبءهُ ؤ٥ََْْظَ  -ُِْ

ُِٓ- َ  ُٗ ّْ-ّّ {...ثِوِ ؤ٥ًَُْئ٠َِ ى٨ُُ ا٥ْ٪ُز٫ٌَُّٞ * ٥َي٨ُ ٩َّب  }ًَا٥َّزُِ عَبء ثِب٥قِّذِْٛ ًَفَذَّٛ

 ْٓ ْٗ {...}َٙةِرَا ٩َظَّ اِٗ٭غَب٫َ مُشٌّ دََّب٭َب ص٨َُّ بِرَا خ٥ٌََّْنَبهُ ٭ِْْ٪َخً ٩ِّنَّب َٝب٣َ بِ٭َّ٪َب  -ُِٔ

 ٖٖ َٔ {...٩ُّغٌَْدَّحٌ ؤ٥ََْْظَ  }٧ًٌَََّْ ا٥َِْْٞب٩َخِ رَشٍَ ا٥َّز٬َِّ ١َزَثٌُاْ ٦َََّ ا٦٥َّوِ ًُعٌُىُي٨ُ -ُِٕ

 سورة فصمت
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُُٗ ّّ {...}٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ًٌَْٝٙ ٩ِّ٪٬َّ دََّب ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ًََّ٪٤َِ فَب٥ِؾًب ًََٝب٣َ بِ٭َّنِِ ٬ِ٩َ  -ُِٖ

٥ِؾًب ًََٝب٣َ بِ٭َّنِِ ٬ِ٩َ ا٥ْ٪ُغ٦ِْ٪ِني }٬َ٩ًَْ ؤَؽْغ٬َُ ًٌَْٝٙ ٩ِّ٪٬َّ دََّب ب٥ََِ ا٦٥َّوِ ًََّ٪٤َِ فَب -ُِٗ

  {...* ًََٙ رَغْزٌَُِ ا٥ْؾَغَنَخُ ًََٙ ا٥غَِّّْئَخُ ادَِْْٙ ثِب٥َّزِِ ىَِِ ؤَؽْغ٬َُ 

ّّ-ّْ ُِٔ 

 سورة الشورى
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِْ َُ }٩ًََب اخْز٦ََْٚز٨ُْ ِْٙوِ ٬ِ٩ ؽَِْءٍ َٙؾ٢ُْ٪ُوُ ب٥ََِ ا٦٥َّوِ... { -َِِ

 َُٗ ِْ {...}بِ٭َّ٪َب ا٥غَّج٤ُِْ ٦َََّ ا٥َّز٬َِّ ٦ََِّْ٪٫ٌَُ ا٥نَّبطَ ًََّج٫ٌَُْٖ ِِٙ إَسْكِ ثَِْْٖشِ  -ُِِ

 سورة الزخرف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
١ًََز٠ِ٥ََ }ث٤َْ َٝب٥ٌُا بِ٭َّب ًَعَذْ٭َب آثَبء٭َب ٦َََّ ؤ٩َُّخٍ ًَبِ٭َّب ٦َََّ آصَبسِى٨ِ ٩ُّيْزَذ٫ًُ *  -ِِِ

٩َب ؤَسْع٦َْنَب ٬ِ٩ َٝج٠ِ٦َْ ِِٙ َٝشَّْخٍ ٬ِّ٩ ٭َّزِّشٍ بَِّٙ َٝب٣َ ٩ُزْشٌَُٙىَب بِ٭َّب ًَعَذْ٭َب آثَبء٭َب ٦َََّ 

 {..ؤ٩َُّخٍ ًَبِ٭َّب ٦َََّ آصَبسِى٨ِ ٩ُّْٞزَذ٫ًُ* َٝب٣َ ؤ٥ًٌَََْ عِئْز٨ُ٢ُ ثِإَىْذٍَ ٩ِ٪َّب ًَعَذر٨ُّْ 

ِِ-ِْ ُْٔ 

 ُْٓ، َُٓ ّٔ ٬َّ ر١ِْشِ ا٥شَّؽْ٪٬َِ ٭َُِّْٞلْ ٥َوُ ؽَْْيَب٭ًب َٙيٌَُ ٥َوُ َٝش٬ِّ{ }٬َ٩ًَ َّْْؼُ -ِِّ



   َِٓ 
 

، َُُ، ْٖ ِٓ-ُٓ {...٩ٌَِْٝوِ َٝب٣َ َّب٧ٌَِْٝ ؤ٥ََْْظَ ٥ِِ ٠ْ٦ُ٩ُ ٩ِقْشَ ًَىَزِهِ ِٙش٫ٌَُّْْ ِِٙ }ًَ٭َبدٍَ -ِِْ
َُٗ ،ُٕٓ  

 سورة الجاثية
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َُُ ّٕ ٥َوُ ا٢ْ٥ِجْشَِّبء ِِٙ ا٥غَّ٪َبًَادِ ًَإَسْكِ ًَىٌَُ ا٥َْْضِّضُ ا٥ْؾ٨ِْ٢َ{}ًَ -ِِٓ

 سورة محمد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ِٓ ُْ }ؤََٙ٪٬َ ١َب٫َ ٦َََّ ثَِّْنَخٍ ٬ِّ٩ سَّثِّوِ ١َ٪٬َ ص٬َُِّّ ٥َوُ عٌُءُ َّ٪٦َِوِ ًَارَّجٌَُْا ؤَىٌَْاءى٨ُ{ -ِِٔ

ْشًٌُٗ َٙةِرَا َّض٧ََ ا٩َْٕشُ ٦ٌََْٙ فَذٌَُٝا ا٦٥َّوَ ٢َ٥َب٫َ خَْْشًا ٥َّي٨ُ{}ىَبَّخٌ  -ِِٕ َّْ٣ًٌٌََْٝ ٩ ُِ ٕٖ 

 ُُّ ّٖ }... ًَب٫ِ رَز٥ٌٌَََّْا َّغْزَجْذ٣ِْ ٩ًٌَْٝب َْْٕش٨ُ١َْ ص٨َُّ َٙ ٢ٌَُّ٭ٌُا ؤ٩َْضَب٨ُ٢َ٥{ -ِِٖ

 سورة الفتح
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُِّ، ٔٔ ِٗ ..{.ذٌ سَّع٣ٌُُ ا٦٥َّوِ ًَا٥َّز٬َِّ ٩ََْوُ ؤَؽِذَّاء ٦َََّ ا٢ْ٥َُّٚبسِ سُؽَ٪َبء ثَْْنَي٨ُْ}٩ُّؾَ٪َّ -ِِٗ

 سورة الحجرات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُِّ، ٕٔ َُ ٪٫ٌُ{}بِ٭َّ٪َب ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ بِخٌَْحٌ َٙإَف٦ِْؾٌُا ث٬ََْْ ؤَخ٨ُ٢ٌََّْْ ًَارٌَُّٞا ا٦٥َّوَ ٨ُ٢َّ٦ََْ٥ْ رُشْؽَ -َِّ

 ْٔ ُّ {...}َّبؤَُّّيَب ا٥نَّبطُ بِ٭َّب خ٦ََْٞنَب٨ُ١ ٬ِّ٩ ر١ََشٍ ًَؤُ٭ضََ ًَع٦ََْْنَب٨ُ١ْ ؽٌُُْثًب ًََٝجَبئ٤َِ  -ُِّ

 ٕٗ ُٓ {...}بِ٭َّ٪َب ا٥ْ٪ُا٩ِْن٫ٌَُ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ثِب٦٥َّوِ ًَسَع٥ٌُِوِ ص٨َُّ ٨َ٥ْ َّشْرَبثٌُا ًَعَبىَذًُا -ِِّ

 قسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َٗ ُٖ }٩َب ٦ٌَُِّْٚ ٬ِ٩ ٣ٌٍَْٝ بَِّٙ ٥َذَّْوِ سَِْٝتٌ َّزِْذ{ -ِّّ

 سورة الذاريات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
}ى٤َْ ؤَرَبَٟ ؽَذِّشُ مَِْْ٘ بِثْشَاى٨َِْ ا٥ْ٪٢ُْش٩َِني* بِرْ دَخ٦ٌَُا ٦ََّْْوِ ََٙٞب٥ٌُا ع٩ًََٚب  -ِّْ

 {..٧ٌَٚ ٧ٌٌَْٝ ٩ُّن٢َش٫ًُ* َٙشَآَ ب٥ََِ ؤَى٦ِْوِ َٙغَبء ثِِْغ٤ٍْ عَ٪نِي* ََٙٞشَّثَوُ َٝب٣َ عَ

ِْ-ِٕ ُِٕ 



   َِٔ 
 

 سورة النجم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
}َٙإَّْشِكْ ٬َّ ٬َّ٩ ر٥ٌََََّ ٬َّ ر١ِْشِ٭َب ٨َ٥ًَْ ُّشِدْ بَِّٙ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب * ر٠ِ٥ََ ٩َج٦َُْٖي٨ُ  -ِّٓ

 {...٬َ ا٨ْ٦ِْْ٥ِ ب٫َِّ سَث٠ََّ ىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ٩ِّ

ِٗ-َّ َٔ 

، ّٖ، ِّ ِّ }... ََٙٚ رُض١ٌَُّا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ىٌَُ ؤ٨َ٦َُّْ ثِ٪٬َِ ارَََّٞ{ -ِّٔ
ُٗ  

 ُّٖ َْ-ّٗ }ًَؤ٫َ ٥َّْْظَ ٥ِِ٘٭غَب٫ِ بَِّٙ ٩َب عَََْ * ًَؤ٫ََّ عََْْْوُ عٌََْٗ ُّشٍَ{ -ِّٕ

 سورة الرحمن
 رقم الصفحة قم اآليةر  اآلية م
 َٕ َٔ }ى٤َْ عَضَاء اِٗؽْغَب٫ِ بَِّٙ اِٗؽْغَب٫{ -ِّٖ

 سورة الحديد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٓ َِ {...}ا٦َّْ٪ٌُا ؤَ٭َّ٪َب ا٥ْؾََْبحُ ا٥ذُّ٭َْْب ٥َِْتٌ ٥ًََيٌٌْ ًَصِّنَخٌ ًَرََٚبخُشٌ ثَْْن٨ُ٢َْ  -ِّٗ

 ّٕ ِّ {...َ ٩َب َٙبر٨ُ٢َْ ًََٙ رَْٚشَؽٌُا ثِ٪َب آرَب٨ُ١ْ ًَا٦٥َّوُ َٙ ُّؾِتُّ}٢ِ٥ََْْٚ رَإْعٌَْا ٦ََّ -َِْ

 َُْ ِٓ { ...}٥ََٞذْ ؤَسْع٦َْنَب سُع٦َُنَب ثِب٥ْجَِّْنَبدِ ًَؤَ٭ض٥َْنَب ٩ََْي٨ُُ ا٢ْ٥ِزَبةَ ًَا٥ْ٪ِْضَا٫َ ٧ٌَُِْٞ٥َ -ُِْ

 سورة المجادلة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َُٓ ُْ { ...٨ْ رَشَ ب٥ََِ ا٥َّز٬َِّ ر٥ٌٌَََّْا ٩ًٌَْٝب َٕنِتَ ا٦٥َّوُ ٦ََّْْي٨ِ ٩َّب ى٨ُ ٩ِّن٨ُ٢ْ ً}ؤ٥ََ -ِِْ

 َُٓ، َُّ ِِ }َٙ رَغِذُ ٩ًٌَْٝب ُّا٩ِْن٫ٌَُ ثِب٦٥َّوِ ًَا٧ٌَْْْ٥ِ آخِشِ ٌَُّاد٫ًَُّ ٬َ٩ْ ؽَبدَّ ا٦٥َّوَ ...{ -ِّْ

 سورة الحشر
 حةرقم الصف رقم اآلية اآلية م
٫َ ٬َ٩ْ ىَبعَشَ ب٥َِْْي٨ِْ  -ِْْ  ُُْ ٗ {...}ًَا٥َّز٬َِّ رَجٌََّئًُا ا٥ذَّاسَ ًَاٗمِيَب٫َ ٬ِ٩ َٝج٦ِْي٨ِْ ُّؾِجٌُّ

 سورة الممتحنة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َُٓ، َُِ ُ ب٥َِْْي٨ِ...{ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا َٙ رَزَّخِزًُا َّذًُُِّ ًََّذ٨ُ١ًَُّْ ؤ٥ًََِْْبء ر٫ٌُْٞ٦َُ -ِْٓ



   َِٕ 
 

 ُٗٓ، َُٔ ْ  }َٝذْ ١َب٭َذْ ٨ُ٢َ٥ْ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ِِٙ بِثْشَاى٨َِْ ًَا٥َّز٬َِّ ٩ََْوُ بِرْ َٝب٥ٌُا ...{ -ِْٔ

{...}٥ََٞذْ ١َب٫َ ٨ُ٢َ٥ْ ِْٙي٨ِْ ؤُعٌَْحٌ ؽَغَنَخٌ ٥ِ٪٬َ ١َب٫َ َّشْعٌُ ا٦٥َّوَ ًَا٧ٌَْْْ٥َ آخِشَ  -ِْٕ  ٔ ُْٔ 

{ ..}بِ٭َّ٪َب َّنْيَب٨ُ١ُ ا٦٥َّوُ ٬َِّ ا٥َّز٬َِّ َٝبر٨ُ١ٌُ٦َْ ِِٙ ا٥ذ٬ِِّّ ًَؤَخْشَع٨ُ١ٌُ ٬ِّ٩ دَِّبس٨ُ١ِْ -ِْٖ  ٗ َُْ 

 سورة الصف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
، ٖٔ، ُٖ ّ-ِ {... }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩ََنٌُا ٨ِ٥َ ر٫ٌُ٥ٌََُٞ ٩َب َٙ ر٫ٌُ٦ََْْٚ * ١َجُشَ ٩َْٞزًب ِّنذَ ا٦٥َّوِ -ِْٗ

ُِٖ 
 ُٖ ْ }ب٫َِّ ا٦٥َّوَ ُّؾِتُّ ا٥َّز٬َِّ َُّٞبر٫ٌُ٦َِ ِِٙ عَج٦ِِْوِ فًَّٚب ١َإَ٭َّي٨ُ ثُنَْب٫ٌ ٩َّشْفٌُؿ{ -َِٓ

 سورة المنافقون
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٗ ُ {...ا٦٥َّوُ ٨َ٦َُّْْ }بِرَا عَبءَٟ ا٥ْ٪ُنَب٫ٌَُِٞٙ َٝب٥ٌُا ٭َؾْيَذُ بِ٭٠ََّ ٥َشَع٣ٌُُ ا٦٥َّوِ ًَ -ُِٓ

 َُٔ ٖ }... ٦ِ٥ًََّوِ ا٥ِْْضَّحُ ٥ًَِشَع٥ٌُِوِ ٦ِ٥ًَْ٪ُا٩ِْنِنيَ ٬ِ٢َ٥ًََّ ا٥ْ٪ُنَبِِٙٞنيَ َٙ ٦ّْ٪٫ٌ { -ِِٓ

 سورة التحريم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُِٓ، ُُْ ٔ  {...ٌُٝدُىَب ا٥نَّبطُ }َّبؤَُّّيَب ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ٌُٝا ؤَ٭ُٚغ٨ُ٢َْ ًَؤَى٨ُ٢ِْ٦ْْ ٭َبسًا ًَ -ِّٓ

 سورة الممك
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ْٗ ِ ا٥ْ٪ٌَْدَ ًَا٥ْؾََْبحَ ٥َِْج٨ُ١ٌَُ٦ْْ ؤ٨ُ٢َُّّْ ؤَؽْغ٬َُ َّ٪ًَٚ ًَىٌَُ ا٥َْْضِّضُ ا٥ٌَُْٖٚس{ }ا٥َّزُِ خ٦َََٜ -ِْٓ

 سورة القمم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
، ٓٔ، ُِ ْ ٦ََْ٥َ خ٦ٍُُٜ ٨ََِّْ{}ًَبِ٭٠ََّ  -ِٓٓ

ُُِ ،ُُٓ 
 سورة نوح

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُُٔ ٗ-ٓ}َٝب٣َ سَةِّ بِ٭ِِّ دٌََّْدُ ٩ٌَِِْٝ ٥ًَْْٚ ًَ٭َيَبسًا* ٨َ٦َْٙ َّضِدْى٨ُْ دَُّبئِِ بَِّٙ ِٙشَاسًا*  -ِٔٓ
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٨ْ ِِٙ آرَا٭ِي٨ِْ ًَاعْزَْٖؾٌَْا صَِْبثَي٨ُْ ًَبِ٭ِِّ ٦ُ١َّ٪َب دٌََّْرُي٨ُْ ٥ِزَِْٖٚشَ ٥َي٨ُْ ع٦ٌََُْا ؤَفَبثَِْيُ

ًَؤَفَشًُّا ًَاعْز٢َْجَشًُا اعْز٢ِْجَبسًا*ص٨َُّ بِ٭ِِّ دٌََّْرُي٨ُْ عِيَبسًا*ص٨َُّ بِ٭ِِّ ؤ٦ََّْنذُ ٥َي٨ُْ 

 ًَؤَعْشَسْدُ ٥َي٨ُْ بِعْشَاسًا{
 سورة المزمل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُّٕ ٓ ِ ٠َْْ٦ََّ ًٌَْٝٙ صًَِْٞٚ{}بِ٭َّب عَن٦ُِْٞ -ِٕٓ

 سورة اإلنسان
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٓ، ْٔ ٗ , [ٗ]اإلنساف:}بِ٭َّ٪َب ٭ُيِْْ٪٨ُ٢ُْ ٥ٌَِعْوِ ا٦٥َّوِ َٙ ٭ُشِّذُ ٩ِن٨ُ٢ْ عَضَاء ًََٙ ؽ٢ٌُُسًا{ -ِٖٓ

زَيِريًا * ًَُّيِْْ٪٫ٌَُ ا٥يََّْب٧َ ٦َََّ }٫ٌٌَُُّٙ ثِب٥نَّزْسِ ًََّخَب٫ٌَُٙ ٩ًٌَّْب ١َب٫َ ؽَشُّهُ ٩ُغْ -ِٗٓ

ؽُجِّوِ ٩ِغ٢ِْْنًب ًََّزِْ٪ًب ًَؤَعِريًا * بِ٭َّ٪َب ٭ُيِْْ٪٨ُ٢ُْ ٥ٌَِعْوِ ا٦٥َّوِ َٙ ٭ُشِّذُ ٩ِن٨ُ٢ْ عَضَاء 

  ًََٙ ؽ٢ٌُُسًا* بِ٭َّب ٭َخَبُٗ ٬ِ٩ سَّثِّنَب ٩ًٌَّْب َّجٌُعًب َٝ٪ْيَشِّشًا{

ٕ-َُ ٖٓ 

 سورة النازعات
 رقم الصفحة رقم اآلية يةاآل م
، ََُ، ٓٓ ِْ }ََٙٞب٣َ ؤَ٭َب سَث٨ُ٢ُُّ ا٦َََّْٕ{ -َِٔ

ُٓٓ 
 ِٕ ّٗ-ّٕ }َٙإ٩ََّب ٬َ٩ ىَََٖ*ًَآصَشَ ا٥ْؾََْبحَ ا٥ذُّ٭َْْب*َٙة٫َِّ ا٥ْغَؾ٨َِْ ىَِِ ا٥ْ٪َإًٍَْ{ -ُِٔ

 سورة البمد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٔ ُٕ آ٩َنٌُا ًَرٌََافٌَْا ثِب٥قَّجْشِ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْ٪َشْؽَ٪َخ{ }ص٨َُّ ١َب٫َ ٬ِ٩َ ا٥َّز٬َِّ -ِِٔ

 سورة الميل
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٓ َِ-ُٗ }٩ًََب َٕؽَذٍ ِّنذَهُ ٬ِ٩ ٭ِّْْ٪َخٍ رُغْضٍَ* بَِّٙ اثْزَِٖبء ًَعْوِ سَثِّوِ ا٦َََّْٕ{ -ِّٔ

 سورة الضحى
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
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 ِٕ ْ }٥ًََٔخِشَحُ خَْْشٌ ٠َّ٥َ ٬ِ٩َ ا٥ًََُٕ{ -ِْٔ

 سورة الشرح
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ّٕ، ُٔ ْ }ًَسََْْٙنَب ٠َ٥َ ر١ِْشَٟ{ -ِٓٔ

 سورة العمق
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُُٗ ُ }اْٝشَؤْ ثِبع٨ِْ سَث٠َِّ ا٥َّزُِ خ٦ََٜ{  -ِٔٔ

 ُُٗ ٓ ٩َب ٨َ٥ْ ٨َ٦َّْْ{}٨َّ٦ََّ اِٗ٭غَب٫َ  -ِٕٔ

 سورة البينة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ُْْ ٖ }... سَّمَِِ ا٦٥َّوُ َّنْي٨ُْ ًَسَمٌُا َّنْوُ ر٠ِ٥ََ ٥ِ٪٬َْ خَؾَِِ سَثَّو{ -ِٖٔ

 سورة الزلزلة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 َُّ ٖ-ٕ  ٬ َّْْ٪٤َْ ٩ِضَْٞب٣َ رَسَّحٍ ؽَشًّا َّشَه{}َٙ٪٬َ َّْْ٪٤َْ ٩ِضَْٞب٣َ رَسَّحٍ خَْْشًا َّشَه * ٩ًََ -ِٗٔ

 سورة العصر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
}ًَا٥َْْقْش* ب٫َِّ اِٗ٭غَب٫َ ٥َِِٚ خُغْش* بَِّٙ ا٥َّز٬َِّ آ٩َنٌُا ًََّ٪٦ٌُِا ا٥قَّب٥ِؾَبدِ  -َِٕ

 ًَرٌََافٌَْا ثِب٥ْؾَِّٜ ًَرٌََافٌَْا ثِب٥قَّجْش{

ُ-ّ ٖٔ ،ُّّ 
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحكم عميو وردود الحديث طرف الحديث م
 ُّْ صحيح البخارم  .......................ًجٍبًريؿى  نىادىل العىٍبدى  أىحىبَّ المَّوي  ًإذىا -ُ
اًلصن  -ِ مىٍف كىانىٍت ًفيوً أىٍربىعه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا خى  ٖٗ حيحص مسمـ ....ا، كى
ا ًفي أىٍيًدم  -ّ  ٕٕ صحيح ابن ماجه ...النَّاسً اٍزىىٍد ًفي الدٍُّنيىا ييًحبَّؾى المَّوي، كىاٍزىىٍد ًفيمى
ـٍ  أىالى  -ْ كيمُّكيـٍ  رىاعو  كيمُّكي  ُِٔ صحيح البخارم  .................رىًعيًَّتوً  عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى

بَّكيـٍ  ًإفَّ  -ٓ ـٍ  ًإلىيَّ  أىحى بىكي  ُِّ حسف صحيح البييقي .........اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  مىٍجًمسنا ًمنّْي كىأىٍقرى
ؿى لى  -ٔ اًئـً اٍلقىاًئـً  ييدًرؾًإفَّ الرَّجي ةى الصَّ ميًقًو دىرىجى ٍسًف خي  َُِ صحيح أبي داككد ....ًبحي
نَّةً  -ٕ فَّ الًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى الجى ، كىاً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى الًبرّْ  ُٗ، َٖ صحيح خارمالب ..ًإفَّ الصّْ
تىعىالىى تىبىارىؾى  اهللى  ًإفَّ  -ٖ ـٍ  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  كى ديكي  ُّٔ حسف البييقي ييٍتًقنىوي  أىفٍ  عىمىبلن  أىحى
، سىيىٍيًدم المَّوى  ًإفَّ  -ٗ ييثىبّْتي  قىٍمبىؾى ، كى مىسى  فىًإذىا ًلسىانىؾى  ّٕ صحيح أبي داكد ... بىٍيفى  جى
ـٍ عىمىبلن أىٍف ييٍتًقنىوي ًإفَّ المَّوى عىزَّ كى  -َُ ديكي ؿَّ ييًحبُّ ًإذىا عىًمؿى أىحى  ٔٗ حسف الطبراني ..جى
مىى المَّوً  ًعٍندى  اٍلميٍقًسًطيفى  ًإفَّ  -ُُ نىاًبرى  عى  ِْ صحيح مسمـ ............نيكرو  ًمفٍ  مى
مىى يىدىٍيوً  -ُِ ذيكا عى ـٍ يىٍأخي لى ـى كى  َُُ صحيح الترمذم .........ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىكيا الظَّاًل
ـٍ  ًشٍئتيـٍ  ًإفٍ  -ُّ مىارىةً  عىفً  أىٍنبىٍأتيكي ا اإٍلً مى ؟ كى لييىا ًىيى مىةه  أىكَّ  ٕٓ حسف الطبراني ......مىبلى
ةى  تىفىمَّتى  الًجفّْ  ًمفى  ًعٍفًريتنا ًإفَّ  -ُْ مىيَّ  ًليىٍقطىعى  البىاًرحى بلىًتي عى  ّٔ صحيح البخارم صى
اأىٍقكىا ًلمَّوً  ًإفَّ  -ُٓ ييـٍ  من نىاًفعً  ًبالنّْعىـً  اٍختىصَّ  ُِْ حسف الطبراني ............اٍلًعبىادً  ًلمى
ـى  المَّوً  ًإٍجبلىؿً  ًمفٍ  ًإفَّ  -ُٔ اًمؿً  اٍلميٍسًمـً  الشٍَّيبىةً  مذً  ًإٍكرىا  ُّ حسف أبي داكد اٍلقيٍرآًف. كىحى
لىدً  سىيّْدي  أىنىا -ُٕ ، كى ـى ، كىالى  آدى ؿي  كىأىنىا فىٍخرى  ّّ صحيح ابف ماجو ...اأٍلىٍرضي  تىٍنشىؽُّ  فٍ مى  أىكَّ
 ْٗ، ْْ صحيح البخارم ................................بالنيات األعماؿ إنما -ُٖ
ـى مىكىاًرـى األىٍخبلىؽً  -ُٗ ا بيًعٍثتي أليتىمّْ  ُُِ صحيح البييقي ......................ًإنَّمى
؟  -َِ اًلحيكفى ًفينىا الصَّ بىثي أىنىٍيًمؾي كى ـٍ ًإذىا كىثيرى الخى : نىعى  ُٓٓ صحيح البخاري .....قىاؿى
جّْ األىٍكبىرً  -ُِ  َُٔ حسف الترمذي ..................أىمُّ يىٍكـو ىىذىا؟ قىاليكا: يىٍكـي الحى
، ًإيَّاؾى  -ِِ ـى ـى  فىًإفَّ  كىالظٍُّم  ُُُ حسف أبي حنيفة ...........اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ظيميمىاته  الظٍُّم
بىاننا؟ اٍلميٍؤًمفي  أىيىكيكفي  -ِّ ،: قىاؿى  جى ـٍ ؟ أىيىكيكفي اٍلميٍؤًمفي : ًقيؿى  نىعى  َٗ حسف مرسؿ البييقي بىًخيبلن
كا -ِْ  ٗٓ حسف صحيح الترمذم الميٍظًمـ.............. المٍَّيؿً  كىًقطىعً  ًفتىننا ًباألىٍعمىاؿً  بىاًدري
، يىٍمًشي فً  -ِٓ ؿه يىتىبىٍختىري بىٍتوي نىٍفسيوي بىٍينىمىا رىجي  ِٓ صحيح مسمـ .ي بيٍردىٍيًو قىٍد أىٍعجى
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تىعىاطيًفًيـٍ  -ِٔ ـٍ كى تىكىادًّْى ـٍ كى ًمًي  ُْٓ صحيح البخاري ..........تىرىل الميٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي
سىبي  -ِٕ مىوي  مىفٍ  ًإالَّ  الشَّرّْ  ًمفى  اٍمًرئو  حى  ْٓ حسف البييقي ًإلىٍيوً  ييًشيرى  أىفٍ  اهللي  عىصى
ٍمسىةه  -ِٖ مىٍيًيـٍ  المَّوي  غىًضبى  خى ى شىاءى  إفٍ  عى بىوي  أىٍمضى  ُُُ حسف السمماف ....غىضى
ا ًفييىا، ًإالَّ ًذٍكرى المَّوً  -ِٗ ٍمعيكفه مى ٍمعيكنىةه، مى  َٔ حسف ابف ماجو .........الدٍُّنيىا مى
اال السَّمىاءً  ًإلىى ًبي أيٍسًرمى  لىٍيمىةى  رىأىٍيتي  -َّ  ُٖ حسف الجرجاني ..اىيييـي ًشفى  تيٍقرىضي  ًرجى
 ُُٕ صحيح البخارم .................ًظمّْوً  ًفي الًقيىامىةً  يىٍكـى  المَّوي  ييًظمُّييـي  سىٍبعىةه  -ُّ
، يىٍغشىاىيـٍ  أيمىرىاءي  سىيىكيكفي  -ِّ كىاشو  أىكٍ  غىكىاشو  َُُ صحيح ابف حنبؿ ....النَّاسً  ًمفى  حى
ـٍ تىٍسمىعيكا أىٍنتيـٍ أيمًَّتي أينى آخش  سىيىكيكفي ًفي -ّّ ا لى ـٍ مى دّْثيكنىكي  ٖٗ صحيح مسمـ .اسه ييحى
ٍممىافي  -ّْ دىؽى سى  ْٓ صحيح البخارم .......................................صى
زىاًئفي  اهللً  ًعٍندى  -ّٓ ٍيرً  خى ، اٍلخى يىا كىالشَّرّْ فىاًتيحي اؿي  مى  ُُْ حسف الطبراني .........الرّْجى
بُّ  قاؿى  -ّٔ ـٍ رى ٍصميييـٍ  أىنىا ثبلثةه :  كي  َُٗ صحيح البخارم ..........القػيامةً  يكـى  خى
اةي  -ّٕ ثىةه، اٍلقيضى كىاًحده  ًفي اٍثنىافً  ثىبلى نَّةً  ًفي النَّاًر كى  َُٕ صحيح ابف ماجو .......اٍلجى
تَّى ييٍسأىؿى  -ّٖ ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى كؿي قىدىمىا عى  ُٖ صحيح الترمذم ..............الى تىزي
نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىرَّةو  -ّٗ ؿي اٍلجى  ٕٗ صحيح مسمـ ............الى يىٍدخي
ـى كىاًدينا ًمٍف ذىىىبو أىحىبَّ أىٍف يىكيكفى لىوي كىاًديىافً  -َْ  ِٓ صحيح البخارم لىٍك أىفَّ اًلٍبًف آدى
ةو ًعنٍ  ٍك كىانىًت الدٍُّنيىا تىٍعًدؿي ل -ُْ نىاحى بىعيكضى  ْٕ صحيح غريب الترمذم ..........د المًَّو جى
ـى  مىا -ِْ كى ا ًبغىٍيرً  قىٍكـه  حى قىعى  ًإالَّ  اهللي؛ أىٍنزىؿى  مى  َُٖ، ِٔ حسف ابف ماجو ...بىٍينىييـٍ  بىٍأسيييـٍ  كى
ا ًمٍف نىًبي  بىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قىبٍ  -ّْ  َُّ يحصح مسمـ ....................ًميمى
ـي  -ْْ ك الميٍسًم  ُِٗ صحيح الترمذم ..............ييٍسًمميوي  كىالى  يىٍظًمميوي  الى  الميٍسًمـً  أىخي
يىٍصبً  -ْٓ اًلطنا النَّاسى كى ـي ًإذىا كىافى ميخى ٍيره اٍلميٍسًم ـٍ خى مىى أىذىاىي  ٓٔ صحيح الترمذم .ري عى
ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىانً  -ْٔ ًم ـي مىٍف سى يىًدهً الميٍسًم  َُِ صحيح البخارم .............ًو كى
ٍقعىدىهي  -ْٕ ا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى اؿي ًقيىامن ٍف أىحىبَّ أىٍف يىٍمثيؿى لىوي الرّْجى  ٗٗ صحيح أبي داكد ًمٍف النَّارً مى
ـٍ يىًزٍدهي اهللي ًإالَّ ًقمَّةن  -ْٖ ٍف ادَّعىى دىٍعكىل كىاًذبىةن ًليىتىكىثَّرى ًبيىا لى  ّٗ صحيح مسمـ ..مى
ؽَّ  مىفً  -ْٗ  َُٗ صحيح مسمـ النَّارى  لىوي  اهللي  أىٍكجىبى  ًبيىًميًنًو فىقىدٍ  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  اٍقتىطىعى حى
ًف اٍقتىطىعى مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميفو كىاًذبىةو  -َٓ  ُٗ صحيح البخارم .............مى
ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ  -ُٓ  َُّ حسف صحيح أبي داككد ..........................مى
ـٍ يىٍنظيًر اهللي ًإلىٍيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  -ِٓ ًء لى يىبلى رَّ ثىٍكبىوي ًمفى اٍلخي  ٖٗ صحيح مسمـ .مىٍف جى
ًعؿى قىاًضينا فىقىٍد ذيًبحى ًبغىٍيًر ًسكّْيفو  -ّٓ  َُّ حسف الترمذم .............مىٍف جي



   ُِِ 
 

 ٕٔ مرسؿ البييقي ...........الدٍُّنيىا أىٍسكىفى المَّوي اٍلًحٍكمىةى قىٍمبىوي  مىٍف زىًىدى ًفي -ْٓ
مىٍف ييرىاًئي ييرىاًئي اهللي ًبوً  -ٓٓ  ّْ صحيح البخارم ......مىٍف سىٌمعى سىمَّعى اهللي ًبًو، كى
سىنىةن  -ٔٓ ـً سينَّةن حى ٍسبلى  ُّٓ صحيح مسمم ....................مىٍف سىفَّ ًفي اإٍلً
ٍقعىدىهي ًمٍف النَّارً مى  -ٕٓ مىيَّ فىٍميىتىبىكٍَّأ مى  ٖٖ صحيح  البخارم ..............ٍف كىذىبى عى
ٍيرى ًفيمىٍف الى يىٍألىؼي كىالى ييٍؤلىؼي  -ٖٓ ، كىالى خى ييٍؤلىؼي  ٗٔ حسف صحيح الطبراني اٍلميٍؤًمفي يىٍألىؼي كى
ـى  -ٗٓ ًؿ  ًنٍع الح ًلمرَّجي الحاٍلمىاؿي الصَّ  ْٓ حسف الييثمي .................الصَّ
كؼً  -َٔ  َُّ حسف الترمذم ...............كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىتىٍأميريفَّ ًبالمىٍعري
تىًجديكفى شىرَّ النَّاًس ذىا الكىٍجيىٍيًف الًَّذم يىٍأًتي ىىؤيالىًء ًبكىٍجوو  -ُٔ  ُٗٓ صحيح البخاري .كى
! قىطىعتى عينيؽى صاحً  -ِٔ ؾى يحى  ٖٓ غريب الغزالي ......ًبؾى لىك سىًمعىيا ما أفمىحى كى
، أىبىا يىا -ّٔ ، ًإنَّؾى  ذىر  ًعيؼه نَّيىا ضى انىةي................ كىاً   ّٕ صحيح مسمـ أىمى
ٍبدى يىا  -ْٔ  ّّ صحيح البخارم اإًلمىارىةى.......... تىٍسأىؿً  الى  سىميرىةى، ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى
كفى يىٍكـى الًقيىامىًة أىٍمثىاؿى الذَّرّْ ييٍحشىري اٍلميتىكى  -ٓٔ  ٗٗ حسف الترمذم ...........بّْري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ُِّ 
 

 األعالمو  لرواةاتراجم فيرس 
 

 الصفحة اسم العمم م
 ٕٔ ابف الدغنة  .ُ
 ْٔ ابف المبارؾ  .ِ
 ٗٗ ابف عامر  .ّ
  ِْ أبك داكد السجستاني  .ْ
 ّٗ ثابت بف الضحاؾ  .ٓ
 ّْ الحسف البصرم  .ٔ
 ِٖ ارحمدكف القص  .ٕ
 ْٕ شداد بف أكس  .ٖ
 ِٗ شريح الكندم  .ٗ
 َٗ صفكاف بف سيميـ  .َُ
 ٕٗ الطيبي  .ُُ
 ّّ عبد الرحمف بف سمرة  .ُِ
 ُِٓ عبد اهلل بف سبلـ  .ُّ
 ُِٕ عتبة بف أبي سفياف  .ُْ
 ٕٓ عطاء بف السائب  .ُٓ
 ٖٔ الفضيؿ بف عياض  .ُٔ
 ُْٖ كعب بف عجرة  .ُٕ

 

 








