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ى اَّللهُ َعَملَ  ُكْم ]َوُقِل اْعَمُلوا َفَسََيَ

 (501)التوبة:  َوَرُسوُلُه َواْلُْْؤِمُنوَن[



 
 

  
 ي نّا هِهَلَبَقَحَك فَليْإِوَ كَنْات هِقَرَالىَ هِذِهَ نَهُاللَّ

 انًسَحَ ااجًبَا ًَهَحًِِْبْأَي وَسَل حَىْبُقَبِ
 





 

 ب

 اإلهـداء

 

 اإلهـداء
ـــــــــت ر ـــــــــ ل ا   ـــــــــا م ـــــــــر ول اي  ي

  
ـــــــ   فـــــــرض يـــــــن ا  فـــــــ  ا  ـــــــرون   ز 

 

 خـــــــر    ـــــــمي فـــــــي م يـــــــن  ظـــــــيم ا ف
 

 (1)يــــن  ـــــم يالـــــل   ــــي م   الـــــ ة  ـــــ 
 

لى أصحابو الطيٍّ إلى الحبيب األعظـ سيٍّ  لى أىؿ بيتو الطاىريف.. كا   بيف....د المرسميف.. كا 
 .. المؤمف الحؽ.... اة اهلل أبدن حب اهلل .. كمف ىك في معي  إلى مف يي 

 ر بصيرتو....إلى مف قكم إيمانو كأصقؿ عزيمتو .. كنك  
 مة مما ىي فيو....مص يعمؿ إلنقاذ ىذه األي خٍ إلى كؿ مي 

 ب العطاء في سبيؿ اهلل....بو حي ف قمٍ كى إلى كؿ مف سى 
 داء قمبو....يٍ كى ب األقصى في سي ف حي كى إلى كؿ مف سى 

 ره....دٍ نقبض صى بؿ كضاقت عميو الدنيا كارقت بو الس  فى إلى مف تى 
 ي الكريميف....بً كأى  ميٌ إلى أي 
 كب....قي ي يعالً ي الغى جً كٍ إلى زى 

 ....آالء كأسماءك  حاؽسٍ إ يإلى أبنائً 
 ت لمناس....جى رً خٍ أي  أمةو  ة خيري بلميٍّ مة اإلسٍ إلى األي 

 ف....إلى شعب فمسطيف المجاىد الصابر المرابط إلى يـك الديٍّ 
 إلى العامميف في حقؿ الدعكة إلى اهلل تعالى....

 ....ارة األكقاؼ كالشؤكف الدينيةي العامبلت في كز زميبلتإلى 
 إلى طبلب العمـ كركاد المعرفة....

 إلى كؿ ىؤالء أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.

                                                           

بف عبد المطمب القرشي الياشمي, أبك  عف الصحابي عبد اهلل بف عباس, غريب القرآف في شعر العرب (1)
 (.1/5, )العباس



 

 ج

 وتقدورىذكر

 

 شكر وتقدير
 ره..دٍ ٌفيناه حؽ قى ر فيو ما كى مي ا العي نى يٍ نى حمدنا لك أفٍ , هلل حمدنا كثيرنا يىٍرقى لجبلؿ قدره الحمدي 

ا بالش  زي مٍ مى  احمدن   كرجاء.. ؼو ا يحممو القمب مف خك ؿ مكي حمدنا بً , كر كالثٌناءكجن

 ب العمؿ كالعطاء..كالصبلة كالسبلـ عمى مف نٌمى فينا حي 

 باء..ؿ إً كي صبلةن عمى أيٌميو أحيا أمةن بالعمـ كاألخبلؽ بً 

 ايا األرًض كاٌتساًع الس ماء..كؿ حنى  تمؤلي  خالدةن  صبلةن أبدٌيةن 

 د:ما بعأ

انطبلقنا مف ك  ىؿ الفضؿ بفضميـاعترافنا أل ,ة شيكرو متكاضعةي أقؼ اآلف أمامكـ ألقٌدـ ىدي  إنٍّ ف 
كاف ال بد لي مف كممًة شكرو  (1)}ين   يش ر ا  رس   يش ر ا { : العظيـ كقكلو مٍّ النبكً  اليىًدمٍّ 

ـٌ ىذا الشىرىؼ العممي الكبير.  كعرفاف لكؿ مف قٌدـ لي يد العكف أليًت

في ظير الغيب  كةو ضةو كدعٍ كنبٍ  لكؿ كممةو , كيٌؿ مف أمٌدني بمراجع العمـ حرفنا كاف أك سطرنا
 .صادقة

 م.رً كٍ قدـ شي كلئؾ أي أي  ؿً لكي 

 ني أبدنا..حى ال ينٍ  مامخ الذلمجامعة اإلسبلمية ىذا الصرح الش  

 تو..عى فٍ ف كرً ف حاممةى شرًؼ ىذا الديٍّ كؿ الديٍّ صي لكمٌيتي كمية أي 

كتكر عبد شرفي الدٌ مل, طر, كؿ جزء فيو كحرؼسى بً  ارن سطى , بلن بفصؿي فصٍ رافؽ بحثً  لمفٍ 
رشادى يى ره, كعظيـ تكجيٍّ رني بسعة صدٍ مى الرحمف يكسؼ الجمؿ, الذم غى  و ياتً كلً ؤي و مسٍ نً ثٍ اتو, فمـ تي اتو, كا 

مو بارؾ كعمٍ ده المي يٍ رؼو بقدر جي ًة شى يجى كً تٍ كرو تى حو فمع كؿ كممة شي ائً و كنصى ائً كاصمة عطى العظيمة مف مي 
 العظيـ..

 :ناقشافاألستاذاف الم

 .يبً كٍ كد اليي مي حٍ اؿ مى مى جى  تكر/كالدٌ ستاذ األي 

 .رةمٍ ك عى بي اف أى س  ز حى ايً فى  كتكر/كالدٌ 

                                                           

 (, قاؿ األلباني: )صحيح(.  13/322/7939أخرجو أحمد في مسنده, باب: مسند أبك ىريرة, )  (1)



 

 د

 وتقدورىذكر

 

انو مى دً قى ة سيي يى يٍ جً كٍ ف تفضبل بقبكليما مناقشة رسالتي ىذه, كعمى كؿ إفادة أك نصيحة أك تى المذيٍّ 
 كما المباركة.يكدً لكما عمى جي  شكرنا, فإليٌ 

لكـ جميعنا كؿ , كعمادة الدراسات العميا, يـأيديٍ عمى  المذيف تتممذتي  ةأعضاء الييئة التدريسيٍّ 
 و..كيٍ كؿ سالً ي كلً ب لً رٍ ير ىذا الدٌ سً كه في تيٍ مي كر عمى ما بذلتي شي 

 العزيزيف: كالدم   

ا كالشكر قميؿشي   كرنا خالصن

 و كمماتق  ي حى كفً كرنا بقدرو ال تي شي 

 كدم في ىذه الحياةجي نتما سببنا لكي مف كي 

 ياحاتً جى كسببنا كحافزنا لكؿ نى 

 سببنا ألف أككف في ىذا المقاـً الرفيع

 ادقةو مدل األياـ.عكةو صى كدى , افكلمسًة حنى , اـمى تً شكرنا لكما عمى كؿ اىٍ 

 يز:العزٍّ  يٌ جً كٍ زى  

 مي دكمنااعً ي كدى عً جٍّ شى مي , افيدى يؽ أىٍ ي كرفً بً رٍ يؽ دى يا رفً 

 ارات.بى رٌفع عنو العً تى اص جدنا تى كر خى لؾ شي 

 يفكيف أمامي.مما مٌر طى ف كي كي ائً مى بأسٍ  جكٌ تى كر يي الشي  ,تسنيـ كبراءة, ـح كالد  ك ي شقيقات الر  أخكاتً  

ا لكؿ ما بذلتمكه مف جيدو معي.شي  كأنٍس  عبد المعزٌ د ك حممي إخكتي    كرنا خالصن

 كالنبض الصادؽ:, مار المعرفةكغً , أخكاتي في رحاب العمـ 

عمى كؿ , ي بومكنً تي مٍ ف عمى ما دعى كركي شي كأـ قاسـ الفرا ال تسعني كممات لً , أختي ابتساـ سمكر 
 كؿ جيدو ككؿ دعكةو صادقة., ككممة ؼو حر 

في تقدـو  كال زلت, خير مثاؿو لممعمـ منذ ما يزيد عف عشر سنكات ار كنتجٌ عممتي نعيمة النٌ مي  
 .كقد ًنمتي مف ريقٌيؾ الكثير فشكرا لؾً , كارتقاء

 .إلنجاز العمميٌ ىذا اإخراج لكؿ مف ساىـ في  

  م جييًعر ُ ل ش ٍر   رفرن  

 



 

 ه

 المقدمظ

 

 ادلقدمة
الحمد هلل الرحيـ الرحمف, الكريـ المناف, الحميـ السبلـ, منزؿ القرآف عمى خير األناـ, معزز 

 األخبلؽ فيو ىداية لمناس عمى مدل األزماف.

 الحمد هلل القائؿ:           :(.4)القمـ 

 ..اا طيبن ا.. لؾ الحمد يا رب كثيرن ا سرمدن .. لؾ الحمد يا رب أمدن اأبدن  الؾ الحمد يا رب دكمن 

كالصبلة كالسبلـ عمى حبيب الرحمف.. نبينا محمد المقداـ.. جاء ليخرجنا مف ظممات 
 الجيؿ كاألكىاـ إلى النكر كالسبلـ.. كعمى صحابتو الطيبيف األطيار أفضؿ صبلة كأزكى سبلـ..

 أما بعد:

 (1).}إ ير اعثت ألتيم ي ررم األخ ق{: يب المصطفى ا مف قكؿ الحبانطبلقن ف

كاف ىذا البحث المتكاضع قراءة ألخبلؽ ذكم األخبلؽ )األنبياء, كمف سار عمى دربيـ مف 
كركد  لننيؿ مف عبير اآلياتاألصفياء, في كتاب رب األرض كالسماء(, نتجٌكؿ في بستاف القرآف 

ا نى سى في نٍ سعد أى تى الحيف األبرار؛ لً اء كالصى يى بً يرة األنٍ يا مف سً قى بى عى يفيكح يا, فى مً الغ في شى بى يا كني مى شي نى فى األخبلؽ 
 بيذه الثمار في ىذا البستاف اليانع الممتع.

كجعميا صفة األنبياء  ,أكصانا بأف نٌتصؼ بيا بلؽ الحميدة فإف اهلل خٍ ر األى دٍ ـ قى ظى عً كلً 
 كالمرسميف..

خمؽ, كىك صاحب الخمؽ العظيـ فكاف يقكؿ: نفسو كاف يسأؿ ربو تعالى حسف ال كالنبي 
 (2).}ا  هم  ير َ  َّْ َت َخْ ِ   َفَ ّ ن ُخُ ِ  {

لييًعيديكا لؤلمة أصالتيا بأخبلقيا فما أحكج المسممكف أف يتخٌمقكا بيذا القبس القرآني العظيـ 
دئ ديننا بعدما اجتاحتيا أخبلؽ دخيمة مف أقكاـ آخريف, فتسبب ذلؾ في ابتعاد المسمميف عف مبا

 الحنيؼ.
                                                           

أخرجو البييقي في سننو, كتاب: جماع أبكاب مف تجكز شيادتو, كمف ال تجكز مف األحرار البالغيف العقميف  (1)
متخمقا بيا كاف مف أىؿ المركءة التي ىي شرط في مكاـر األخبلؽ كمعالييا التي مف كاف المسمميف/ باب: بياف 

 (.  1/112/45(, قاؿ األلباني: صحيح, )10/191/20571) قبكؿ الشيادة عمى طريؽ االختصار,
( ,3/88/527 ,)( أخرجو النسائي في سننو, كتاب: أخبلؽ النبي كآدابو/ باب: ذكر مرآتو كمشطو كتدىينو 2)

 قاؿ األلباني: صحيح.



 

 و

 المقدمظ

 

قييا مف شذل ستألشحذ القمكب باألخبلؽ أ أف أكد –تعالى  -البحث إف شاء اهلل كفي ىذا 
رسؿ باقة مف الرسائؿ الجمة إلى المصمحيف في ىذا الزماف؛ ليقتدم بيـ أ, ك كالصالحيفاألنبياء 

ىك داعو إلى  الناس كبذلؾ يعيدكف لؤلمة اإلسبلمية عزىا كمجدىا؛ ألف صاحب األخبلؽ الحميدة
ما مؤمف سار عمى نيج األنبياًء عمييـ  اهلل, ككؿ داعو إلى اهلل ىك مصمح, ككؿ مصمح إما نبي كا 

 السبلـ.

لكجيو  اكاهلل تعالى أساؿ بأسمائو الحسنى, كصفاتو العبل, أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن 
 .. إنو سميع عميـ..الكريـ.. كيناؿ رضاه عني إلى يـك الديف.. كأف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف

 :  هيية ا ا ث:  ً  
 ية ىذا البحث في عدة نقاط أىميا:تظير أىم

 المؤمف. تعمؽ ىذا البحث بأشرؼ الكتب )القرآف الكريـ( الذم ىك عز   .1

 . كعمبلن كااللتزاـ بو قكالن  دعكة األمة اإلسبلمية إلى كتاب اهلل .2

 ألف يتمثمكا األخبلؽ في حياتيـ. المدعاة إلى اهلل كلممسمميف جميعن ىذا البحث ىك رسالة  .3

اعتراؼ كثير مف فبلسفة الغرب أف ثبات األخبلؽ عند المسمميف ىي سبب عزتيـ  .4
 كانتصاراتيـ.

 ارتباط مكضكع البحث بكاقع األمة اإلسبلمية. .5

 :   ارب اختيرر ا ي ض ع:رثر يً 
  أسباب الختيار ىذا البحث, أىميا:تكجد عدة 

 بلؿ الكقكؼ عمى آيات األخبلؽ عنديؽ تفسيره, مف خخدمة كتاب اهلل تعالى عف طر   .1
 في القرآف الكريـ كتفسيرىا. كالصالحيفاألنبياء 

 , ككاقعنا يحتاج إلى تجمية ىذا الجانب. ألف األخبلؽ ىي غاية بعثة النبي   .2

 ألف األخبلؽ الحميدة سبيؿ اإلصبلح فبل يصمح إال أصحاب األخبلؽ.  .3

في القرآف الكريـ كالسنة, لذا آثرت الباحثة الحديث عف ألف مكضكع األخبلؽ كاسع كشامؿ  .4
 في كتاب رب العالميف ألنيـ ىـ قدكة الناس أجمعيف.  كالصالحيفأخبلؽ األنبياء 

  ًجدة المكضكع كحداثتو في مجاؿ الرسائؿ العممية. .5



 

 ز

 المقدمظ

 

 :  هداف ا ا ث:رثر ثً 
 لبحث إلى تحقيؽ عدة أىداؼ, منيا:يقصد ىذا ا

 فأممي أف يرضى اهلل عني. ابتغاء مرضاة اهلل  .1

 إلى اهلل عمى نيج أخبلؽ األنبياء؛ ألنيـ قدكة حسنة لممسمميف. المحدثيف أف يسير الدعاة .2

خدمة الدعكة اإلسبلمية مف خبلؿ بياف أخبلؽ األنبياء كمف سار عمى دربيـ ألنيـ القدكات  .3
 لمف خمفيـ. 

حياة؛ ألنو كتاب ىداية بث ركح األمؿ في نفكس الناس بالرجكع إلى كتاب اهلل كمنيج  .4
رشاد.  كا 

 ؛ لمكقكؼ عمى الجكاىر كالدرر المكنكنة فيو.دعكة لمتأمؿ كالتدبر في كبلـ اهلل  .5

 : ا درا رت ا  را ة:ررااعً 
األخبلؽ مف األساسيات الميمة التي قاـ عمييا ديننا الحنيؼ, كقد جاء الحديث عف 

 الطيبة كمف سار عمى نيجيـ مف األخبلؽ في كتاب اهلل في ذكر صفات كخصاؿ أنبياء اهلل
 , ككاف ذلؾ بيف التصريح كالتمميح كاألمر مف اهلل. كالصالحيفاألنبياء 

 كبعد البحث في الكتب كالمراجع كالتمحيص كالتنقيب تبٌيف أف ىذا المكضكع:
( ىك مف المكضكعات درا ة ي ض  ية -ف  ض ء ا  رون ا  ريم  ا الر  ين خ ق األ ايرء )

مجاؿ البحكث العممية حيث لـ يتطرؽ إليو باحث في رسالة ماجستير أك غيرىا, فمف  المستجدة في
تحدث عف األخبلؽ في بحثو تحٌدث عف خمؽ كاحد خٌصو بالبحث المكضكعي كفي ذلؾ رسائؿ 

 منيا:

    الكفاء في ضكء القرآف الكريـ لمطالبة كفاء شقكرة. .1

 اإلحساف في ضكء القرآف الكريـ لمدكتكر رياض قاسـ. .2

 كىناؾ مف تحدث عف األمف في األخبلؽ فكانت رسالة بعنكاف: 

 األمف األخبلقي دراسة مكضكعية قرآنية لمطالب عمي العجكرم. .3

 

 



 

 ح

 المقدمظ

 

 : ي هج ا ا ث:رخري ً 
ا عف كبعد استقراء جميع اآليات القرآنية التي تتحدث صراحة عف أخبلؽ األنبياء كتمميحن 

قرائي المكضكعي, فالبحث عبارة عف دراسة تتبعت الباحثة المنيج االست الصالحيفأخبلؽ 
, كقد تتبعت  محمدقبؿ نىًبيٍّنىا  الصالحيفمكضكعية ألخبلؽ األنبياء كمف سار عمى دربيـ مف 

 الباحثة اآلتي:

 الدراسة المكضكعية لآليات التي ىي مكضكع الدراسة. .1

 التحميؿ العميؽ لآليات كربطيا بالكاقع الذم تحياه األمة. .2

 مفصكؿ كالمباحث كالمطالب.لالمبلئمة كضع العناكيف  .3
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ية في المتف بعد ذكر اسـ السكرة كرقـ اآل, ك كتابة اآلية بالرسـ العثمانيب كفؽ الضكابط المعركفة

 .اآلية مباشرة

, كذكر حكـ اعممين  اي تخدـ المكضكع, كتخريجيا تخريجن االستدالؿ باألحاديث النبكية الت .4
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اسـ الكتاب كمؤلفو فقط, أما البيانات الخاصة بالكتاب كاممة فندعيا في فيرس المصادر كالمراجع 

 عف الحكاشي. اكذلؾ تخفيفن 

 أقكؿ في المكضكع الكاحد انظر, كأذكر أكثر مف كتاب كذلؾ لؤلمانة العممية ألنني ربما اأحيانن  .8
 آخذ الفكرة أك بعض الجمؿ مف مجمكع تمؾ الكتب.

 ارس العممية التي تخص البحث كىي:إعداد الفي .9

فيرس اآليات القرآنية, فيرس األحاديث النبكية, فيرس األعبلـ المترجـ ليـ, فيرس 
 المصادر كالمراجع, فيرس المكضكعات.
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 : خطة ا ا ث:ر رد ً 
البحث بإذف اهلل تعالى فقد تـ تقسيمو عمى النحك لؤلىداؼ كالغايات المرجكة مف ىذا  اتحقيقن 

 التالي:

 كثبلثة فصكؿ كخاتمة كفيارس.كتمييد مقدمة 

 أما المقدمة فتشتمؿ عمى:

 : أىمية البحث.أكالن 

 : أسباب اختيار المكضكع.اثانين 

 : أىداؼ البحث.اثالثن 

 الدراسات السابقة.ا: رابعن 

 : منيج البحث.اخامسن 

 : خطة البحث.اسادسن 
 فالل األ لا 

 يعر م األخ ق ف  ض ء ا  رون ا  ريم

 أربعة مباحث: يشتمؿ عمىك 

 كفيو مطمباف:ا يا ث األ ل: يفه م األخ ق ف  اإل  م.. 

 المطمب األكؿ: األخبلؽ لغة.

 .االمطمب الثاني: األخبلؽ اصطبلحن 

 كفيو مطمباف:ا يا ث ا ثر  : فضل  ي ر ة األخ ق   هييتهر ف  اإل  م.. 

 مكانة األخبلؽ في اإلسبلـ.ك فضؿ مب األكؿ: المط

 المطمب الثاني: أىمية األخبلؽ في اإلسبلـ.
 كفيو مطمباف:ا يا ث ا ثر ث:   قة األخ ق ار ع يدة  ا عاردة.. 

 المطمب األكؿ: عبلقة األخبلؽ بالعقيدة.

 المطمب الثاني: عبلقة األخبلؽ بالعبادة.
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 كفيو ثمانية مطالب:  م.. ا يا ث ا رااع: خالرئص األخ ق ف  اإل

 المطمب األكؿ: الربانية.

 المطمب الثاني: العالمية كالشمكؿ.

 المطمب الثالث: اإلنسانية.

 المطمب الرابع: الكسطية )التكازف(.

 المطمب الخامس: الكاقعية.

 المطمب السادس: المثالية.

 المطمب السابع: الجزاء.

 المطمب الثامف: الرقي كالتقدـ.
   ا فالل ا ثر

 ف  ض ء ا  رون ا  ريم خ ق األ ايرء 

 :مباحثعشرة  يشتمؿ عمىك 
 كفيو مطمباف:ا يا ث األ ل: خ ق األير ة.. 

 المطمب األكؿ: مفيـك األمانة كأىميتيا. 

 المطمب الثاني: خمؽ األمانة عند أنبياء اهلل:

 .: نكح أكالن 

 .: ىكد اثانين 

 .: صالح اثالثن 

 .: لكط ارابعن 

 .يب : شعاخامسن 

 .: مكسى اسادسن 

 .: يكسؼ اسابعن 
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 كفيو مطمباف:ا يا ث ا ثر  : خ ق ا الدق.. 

 المطمب األكؿ: مفيـك الصدؽ كأىميتو.

 :ثاني: خمؽ الصدؽ عند أنبياء اهللالمطمب ال

 .: إبراىيـ أكالن 

 .: إسحاؽ اثانين 

 .يعقكب  :اثالثن 

 .: إدريس ارابعن 

 .: يكسؼ اخامسن 

 كفيو مطمباف:خ ق ا الار.. ا يا ث ا ثر ث: 

 المطمب األكؿ: مفيـك الصبر كأىميتو. 

 أنبياء اهلل: المطمب الثاني: خمؽ الصبر عند

 .: أيكب أكالن 

 .: إسماعيؿ اثانين 

 .: إدريس اثالثن 

 . : ذك الكفؿ ارابعن 

 ف:اكفيو مطمبا ر ية  ا ر فة ..  ا يا ث ا رااع: خ ق

 أفة كأىميتيا.المطمب األكؿ: مفيـك الرحمة كالر 

 :اني: خمؽ الرحمة عند أنبياء اهللالمطمب الث

 .: محمد أكالن 

 .: الخضر اثانين 
 كفيو مطمباف:ا يا ث ا خريس: خ ق ا ش ر.. 

 المطمب األكؿ: مفيـك الشكر كأىميتو.

 :ثاني: خمؽ الشكر عند أنبياء اهللالمطمب ال



 

 ل

 قدمظالم

 

 .: نكح أكالن 

 .: إبراىيـ اثانين 

 كفيو مطمباف:ق ا   م.. ا يا ث ا  ردس: خ 

 المطمب األكؿ: مفيـك الحمـ كأىميتو.

 :ثاني: خمؽ الحمـ عند أنبياء اهللالمطمب ال

 .: إبراىيـ أكالن 

 .: إسماعيؿ اثانين 

 . شعيب  :اثالثن 

 كفيو مطمباف:ا يا ث ا  راع: خ ق ا  فرء.. 

 المطمب األكؿ: مفيـك الكفاء كأىميتو.

 عند أنبياء اهلل: ي: خمؽ الكفاءالمطمب الثان

 .: إبراىيـ أكالن 

 .: إسماعيؿ اثانين 
 كفيو مطمباف:ا يا ث ا ثرين: خ ق اإلخ ص.. 

 المطمب األكؿ: مفيـك اإلخبلص كأىميتو.

 ني: خمؽ اإلخبلص عند أنبياء اهلل:المطمب الثا

 .يكسؼ  :أكالن  

 .: مكسى اثانين  

 كفيو مطمباف:ا يا ث ا تر ع: خ ق ا   ية.. 

 مب األكؿ: مفيـك الحكمة كأىميتيا. المط

 اهلل:المطمب الثاني: خمؽ الحكمة عند أنبياء 

 .: داككد أكالن 

 .: سميماف اثانين 
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 كفيو مطمباف:ا يا ث ا عرشر: خ ق ار ا  ا دين.. 

 المطمب األكؿ: مفيكـ بر الكالديف كأىميتو.

 خمؽ بر الكالديف عند أنبياء اهلل:الثاني:  المطمب

 .ى : يحيأكالن 

 .: عيسى اثانين 
  ا ثر ث ا فالل

  ا  ريم ا  رون ض ء ف  ا الر  ين  خ ق 

  في  يط ارن: هرايل   د ا ت  ى خ ق  األ ل ا يا ث

 .كأىميتيا التقكل مفيكـ: األكؿ المطمب

  .ىابيؿ عند التقكل خمؽ: الثاني المطمب
 في  ث ثة يطر ب:   فر  ن( اير ة) و ير   د ا دين   ى ا ثارت خ ق  ا ثر   ا يا ث

 .بمكسى إيمانيا كقصة فرعكف بامرأة التعريؼ: األكؿ المطمب

  .آسيا عذاب صكر مف: الثاني المطمب

 .آسيا عند الديف عمى الثبات مظاىر: الثالث المطمب
 .  في  يط ارن:فر  ن ول  يؤين ير ين يؤين   د ا  ق إ  رق خ ق ا ثر ث ا يا ث

 .ياسيف سكرة مؤمف عند الحؽ إحقاؽ: األكؿ المطمب

  .فرعكف آؿ مؤمف عند الحؽ إحقاؽ: الثاني المطمب
  (ا   م   يهر يريم)   ي ى  م   د ا الدق  ا رااع ا يا ث

 .  في   راعة يطر ب:  يرن   د ا   ية خ ق  ا خريس ا يا ث

  .بمقماف التعريؼ: األكؿ المطمب

 .كمصدرىا لقماف بالحكمة المقصكد: الثاني المطمب

 .لقماف حكمة مف نماذج: الثالث المطمب

  .البنو لقماف كصايا: الرابع المطمب



 

 ن
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 .  في  ث ثة يطر ب:ا عفة خ ق  ا  ردس ا يا ث

 .كأىميتيا العفة مفيكـ: األكؿ المطمب

 .عمراف ابنت مريـ عند العفة: الثاني المطمب

 .شعيب ابنت عند العفة خمؽ: الثالث المطمب
 .  في  ث ثة يطر ب: يران اير ة   د ا  فرء خ ق  ا  راع ا يا ث

 .عمراف بامرأة التعريؼ: األكؿ المطمب

 .النذر قصة: الثاني المطمب

 .عمراف امرأة عند بالكعد الكفاء مظاىر: الثالث المطمب
 .  في  يط ارن:  خت  ي  ى  م   د  ا   رن ا شف ة خ ق  ا ثرين ا يا ث

  .كأىميتيا الشفقة مفيكـ: األكؿ المطمب

 .كأختو مكسى أـ عند الشفقة خمؽ: الثاني المطمب
 ا خــــرتية:

ة منو, كفضؿ بخاتمة ذكرت فييا الباحثة أىـ النتائج التي تـ ىذا البحث بحمد اهلل كمن  خي 
 لبحث كذلؾ الفيارس العممية, كىي:تكصمت إلييا, مع بياف ألىـ التكصيات, كضـ ا

 فيرس اآليات القرنية.

 فيرس األحاديث النبكية.

 س األعبلـ المترجـ ليـ.فير 

 فيرس المراجع كالمصادر.

 فيرس المكضكعات.

 مع تقديـ ممخص لمبحث بالمغة العربية, كآخر بالمغة اإلنجميزية.

لكجيو الكريـ, كأف ينفع  اا, خالصن ا مسددن ا مباركن الى أسأؿ أف يجعؿ ىذا البحث بحثن كاهلل تع
جدير, كصمي الميـ عمى نبينا محمد كعمى آلو بو اإلسبلـ كالمسمميف, إنو سميع قريب, كباإلجابة 

 الطيبيف أجمعيف إلى يـك الديف.. الميـ آميف..
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 متهيد
لقد جاء ديف اإلسبلـ منيج ىداية لمبشرية؛ لتصحيح عقائدىا, كتيذيب نفكسيا, كتقكيـ 

صبلح مجتمعاتيا, كتنظيـ عبلقاتيا, كنشر الخير كالفضيمة بيف أفرادىا, كمحاربة ا لشر أخبلقيا, كا 
قصائيا عف بيئاتيا, كسد منافذ الفساد أف يتسمؿ إلى صفكفيا؛ لذا فقد كانت مكاـر  كالرذيمة, كا 
األخبلؽ, كمحاسف اآلداب, كمعالي القيـ, كفضائؿ الشيـ, ككريـ الصفات كالسجايا؛ مف أسمى ما 

 .الـ كلف يصؿ إليو نظاـ بشرم أبدن  دعا إليو اإلسبلـ, كقد تميز بنظاـ أخبلقي فريد,

كقد ارتبطت جكانب اإلسبلـ برباط أخبلقي, مما يؤكد أف األخبلؽ ىي ركح الديف اإلسبلمي, 
 كأف النظاـ التشريعي اإلسبلمي ما ىك إال كياف مجسٍّد ليذه الركح األخبلقية.

حياة البشر كميا؛ ألف الركح األخبلقية في ىذا الديف منبثقة مف تنظيـ فكاف لئلسبلـ السبؽ في 
الصافية؛ لرفع اإلنساف الذم كرمو اهلل, ككمفو بحمؿ الرسالة, كتحرير العبادة مف درؾ  جكىر العقيدة

الشر كاالنحراؼ, كبؤر الرذائؿ كالفساد إلى قمـ الخير كالصبلح, كأىكج االستقامة كالفبلح؛ ليسكد 
 .المجتمعى السبلـي كالمحبةي كالكئاـ, فصبلح األفراد كاألمـ؛ مرده إلى اإليماف كاألخبلؽ

 تيا.ىا كسيادتيا, كسر نصرىا كقكٌ عزٍّ ل كرامتيا, كشعاره كرمز , مةاأل ىي مجدفاألخبلؽ 

فاألخبلؽ ذات أىمية عظيمة كمنزلة عالية مف الدٍّيف, كحاجة المسمميف لؤلخبلؽ في أيامنا ىذه 
 حاجة ماسة لمعكدة إلى ىذا النبع الصافي لينيمكا مف مكرده العذب كيقتبسكا مف الخمؽ اإلسبلميٍّ 

ـى  كالسمؼ الصالح الذيف  كالصالحيفاألنبياء  الرفيع, ليعكدكا إلى عزٍّىـ كمجًدىـ كيتقد مكا كما تقد 
 (1)سادكا األمـ التي عاصركىا بحسف خمقيـ كطيًب معدنيـ.

, إذ لكال األخبلؽ, لما فيـ الناس الٌديف كالصالحيفلذلؾ كانت األخبلؽ مف أىـ أىداؼ األنبياء 
 ىـ, ككما قاؿ الٌشاعر أحمد شكقي:نياكلىما استقامت د

 (2).ر"يَ دُ ر قُ هَ رِ ثْ  ا ف  إِ ضُ ت يَ  َ  َ تَ  نْ ت ... فإِ يَ  ِ اَ  ير  قُ خْ األَ  مُ يَ ر األُ يَ  َّ " ا ِ 

ا:  كقاؿ أيضن
 (3)". ذا ا  رُس ارألخ ِق يْاَ ى ال ُ ُهم ...  َيْذهب  ْ هم َ ْيرهم ِ ْين تْذهب"

                                                           

 (. 3/215)مجمكعة مف المؤلفيف,  : مجمة جامعة أـ القرل,ر( انظ1)
 (.2/553الشكقيات, د. يحيى الشامي, )( 2)
 (.1/155ديكاف أحمد شكقي, )( 3)
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ال طغت عميو الحيكانية, يجكب األرض فسادنا ببل فبل تكتمؿ إنسانية اإلنساف إال بأخبل قو, كا 
زرع الخير في نفكس معايير كال ظكابط, فاإلنساف الذم تحكمو أخبلقو, يرتقي بيا عف الصغائر لي

 البشرية جمعاء, قاؿ أحمد شكقي:
 (1)يَّل ا َيرُء اأَلَدب"."َ رِيل ا ُ لَّ اِإْ َ رٍن ُتَ ب ... ف ديًير جَ 

ثة إلى بعض اآليات القرآنية التي تحدثت في طياتيا عف أىمية األخبلؽ في كسكؼ تشير الباح
 :دعكة األنبياء كخاصة نبينا محمد 

 قاؿ تعالى:                                       

                :(.151)البقرة 

  كقاؿ تعالى:                                  

                                  :(.164)آؿ عمراف 

  كقاؿ تعالى:                                      

                   :(.2)الجمعة 

  :كقاؿ تعالى                                             

             :(.129)البقرة 

التي قدـ اهلل فييا التزكية  - نطاؽ الحديث عف أفضمية النبي في  –اآليات الثبلثة األكلى 
كالتزكية ىي: طيارة األركاح مف لكثة الشرؾ, كدنس الذنكب, كرجس الشيكات التي  عمى التعميـ,

تغمؽ العقؿ, كتثبط القمب, كذلؾ بأف تسير النفس البشرية عمى أكامر اهلل, راجية رضاه, بما تتعممو 
 (2)أخبلؽ اإلسبلـ.مف أحكاـ, كشرائع, ك 

التزكية ىي التربية عمى حسف الخمؽ؛ لتدلؿ داللة كاضحة عمى أف مف األىداؼ الميٌمة, لبعثة ف 
, تزكية الٌنفكس كتربٌية اإلنساف, كبمكرة األخبلؽ الحسنة, في كاقعو الكجداني, بحيث الٌنبي األكـر 

د عى إلييا اآلية المباركة األكلى, يي ي أشارت يمكف أف يقاؿ: إٌف تبلكة اآليات كتعميـ الكتاب كالحكمة الت
                                                           

 (.2/706الشكقيات, د. يحيى الشامي, )( 1)
, الثعمبي, لبياف عف تفسير القرآفالكشؼ كا(/ 3/210انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, ) (2)
 (.1/139(/ في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1/208(/ النكت كالعيكف, الماكردم, )2/19)
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مقدمة لمسألة تزكية الٌنفكس كتربية اإلنساف, كالذم بدكره يشٌكؿ الغاية األساسٌية لعمـ األخبلؽ, أما 
 عندما دعا ربو فقدـ التعميـ عمى التربية. اآلية الرابعة تتحدث عف دعكة نبينا إبراىيـ 

ييعمٍّـ األخبلؽ, التي ىي: رسالة لئلنساف لتفعيؿ  عث رسكالن إلى أٌف اهلل ب اكتشير اآليات أيضن 
عناصر الخير في كجدانو, كأف  النقطة المعاكسة لمتربية كالتعميـ ىي الٌضبلؿ المبيف, فيي تبيف 

 (1).مدل اىتماـ القرآف الكريـ بالسمكؾ األخبلقي لئلنساف في حركة الحياة

رىا مسألةن لمسائؿ األخبلقٌية كتيذيب النفكس, باعتبابا اصة أف القرآف الكريـ اىتـ كثيرن كالخبل
تنشأ منيا كتبنى عمييا جميع األحكاـ كالقكانيف اإلسبلمٌية, فيي بمثابة القاعدة الٌرصينة  أساسٌيةن 

  كالبناء التحتي, الذم يقكـ عميو صرح الٌشريعة اإلسبلمٌية.

يدعكف إلى  االمسألة, فإٌنيـ كانكا دائمن ًه كٌميا تبٌيف ىذ كالصالحيففحياة األنبياء عمييـ السبلـ 
لمٌرسكؿ األكـر  ااألخبلؽ, كالٌتحمي بالفضائؿ, كىـ القيدكة الحسنة في سمكؾ ىذا الطريؽ, كيكفي شرفن 

قاؿ تعالى ,, أٌف اهلل تعالى نعتو في سكرة القىمـ:              (:4القمـ.)(2) 

                                                           

 الحركية. الكتب مكسكعة - الدعكية الشبكة كالحياة, القرضاكم, مكقع االيماف( انظر: 1)
 مرجع السابؽ.انظر: ال( 2)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 

 

 

 

 

 

  انفصم األول
 عامل األخالق يف ضىء انقرآن انكريمم
 

 أربعة مباحث: يشتمؿ عمىك 
 .ا يا ث األ ل: يفه م األخ ق ف  اإل  م

  ة األخ ق   هييتهر ف  اإل  م.ا يا ث ا ثر  : فضل  ي ر

 ة  ا عاردة.ا يا ث ا ثر ث:   قة األخ ق ار ع يد

   م.ا يا ث ا رااع: خالرئص األخ ق ف  اإل
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

ى

 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحم األ  
 مفه   األخ ق يف اإلس   

 

  في  يط ارن:
 ا يط ب األ ل: األخ ق  غة.

 ا يط ب ا ثر  : األخ ق االط ً ر.
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 املبحم األ  
 مفه   األخ ق يف اإلس   

 كفيو مطمباف:
 ا يط ب األ ل: األخ ق  غة

ميؽ مأخكذ مف مادة )خ ؿ ؽ  ميؽ: ىك الديف كالطالخي ميؽ.(, كالخي  (1)بع كالسجية, كاألخبلؽ جمع خي

كأكصافيا كمعانييا المختصة بيا,  -ىي نفسو  -كحقيقة الخمؽ: "أف صكرة اإلنساف الباطنة  
ميؽ لصكرتيا الظاىرة كأكصافيا كمعانييا, كليما أكصاؼ حسنة كقبيحة".  (2)بمنزلة الخي

سف, كتخمؽ بغير خمؽ كيقاؿ أخمؽ الرجؿ؛ إذا صار ذا أخبلؽ, كخالقيـ, عاشرىـ بخمؽ ح 
 (3)تكمفو.

ميؽ في األصؿ (4)كذكر الراغب األصفياني  ٍمؽ كالخي ٍمؽ أصمو: التقدير المستقيـ, كأف الخى : أف الخى
ميؽ بالضـ يعني  ٍمؽ بالفتح يعني الييئات كاألشكاؿ كالص كر المدرىكة بالبصر, كخي كاحد, لكف خى

ٍمؽ ال يستعم ؿ في كافة الناس إال عمى كجييف: أحدىما في معنى الس جايا المدرىكة بالبصيرة, كالخى
ٍمقن  , كالسجايا كالطبائع االتقدير, كالثاني في الكذب, فالشكؿ كالصكرة التي تدرؾ بالبصر تسمى خى

مقن   (5).االتي تدرؾ بالبصيرة تسمى خي

ٍنسى   ذي ًبًو اإٍلً ا يىٍأخي ميًؽ ًفي الم غىًة: ىيكى مى ًقيقىةي اٍلخي ميقنا, قاؿ القرطبي: "كىحى افي نىٍفسىوي ًمفى اأٍلىدىًب ييسىم ى خي
ـي )ًباٍلكىٍسًر(: الس ًجي ةي  مىٍيًو ًمفى اأٍلىدىًب فىييكى اٍلًخي  كىالط ًبيعىةي, الى أًلىن وي يىًصيري كىاٍلًخٍمقىًة ًفيًو. كىأىم ا مىا طيًبعى عى

ميؽي الط ٍبعي اٍلمي  ".كىاًحدى لىوي ًمٍف لىٍفًظًو. فىيىكيكفي اٍلخي ـي الط ٍبعي اٍلغىًريًزم  . كىاٍلًخي  (6)تىكىم ؼي

                                                           

 (.10/86(/ لساف العرب, ابف منظكر, )158-5/156م, )( انظر: تاج المغة كصحاح  العربية, الجكىر 1)
 (.10/86), ( لساف العرب2)
 (.1/881( انظر: المرجع السابؽ/ القامكس المحيط, الفيركز آبادم,)3)
الر اًغب األىٍصفىيىاني: ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ, أبك القاسـ األصفياني )أك األصبياني( المعركؼ  (4)

سكف بغداد, كاشتير حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي. مف  ,الحكماء العمماء مف أىؿ )أصبياف( بالراغب: أديب, مف
الزركمي,  ,انظر: األعبلـ )محاضرات األدباء( ك)الذريعة إلى مكاـر الشريعة( ك)األخبلؽ( ك)جامع التفاسير(. :كتبو
(2 /255.) 
 (.1/296( انظر: المفردات في غريب القرآف, األصفياني, )5)
 (.227/ 18) القرطبي, ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,6)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 را يط ب ا ثر  : األخ ق االط  ً 
 عمـ نذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ:لقد تبايف تعريؼ األخبلؽ لدل العمماء المعنييف بيذا ال

, ركيزة لؤلفعاؿ كالتصرفات, إما أف تككف في النفس فطرية راسخة عبارة عف ىيئةىك  الخمؽ
عمى األخبلؽ التي فطر اهلل عمييا اإلنساف, أك تشكبيا أخبلؽ مف عادات اإلنساف قد تنحاز طبيعية 

 (1)إلى الصكاب.

: "الخمؽ: ما يرجع إليو المتكمؼ مف نعمتو, أم: خمؽ كؿ متكمؼ: فيك ما (2)كقاؿ ابف القيـ
 (3)اشتممت عميو نعكتو فتكمفو يرده إلى خمقو كما قيؿ: إف التخمؽ يأتي دكنو الخمؽ".

 (5)األخبلؽ: غرائز كامنة, تظير باالختيار, كتقير باالضطرار".: "(4)كقاؿ الماكردم

: "السجية المتمكنة في النفس باعثة عمى عمؿ يناسبيا مف خير أك شر, (6)كقاؿ ابف عاشكر
كقد فيٌسر بالقكل النفسية, كىك تفسير قاصر فيشمؿ طبائع الخير كطبائع الشر, كلذلؾ ال ييعرىؼ أحدي 
ميؽ  ميؽ, أك خي ميؽ حسىف, كيقاؿ في ضده: سكء خي النكعيف مف المفظ إال بقيد يضـ إليو, فيقاؿ: خي

ميؽ الحسف".  (7)ذميـ, فإذا أطمؽ عف التقييد انصرؼ إلى الخي

 ر ي ا ار ثة:

 إلى تعريؼ لؤلخبلؽ يجمعيا فتقكؿ:كبعد النظر في أقكاؿ العمماء خمصت الباحثة 

                                                           

 (.3/53انظر: إحياء عمـك الديف, الغزالي, ) (1)
ابف القيـ: محمد بف أبي بكر الدمشقي شمس الديف ابف قيـ الجكزية الحنبمي العبلمة الكبير المجتيد المصنؼ  (2)

, كتبحر في معرفة مذاىب السمؼ, مات سنة ىػ, كبرع في جميع العمـك كفاؽ األقراف691المشيكر, كلد سنة 
 (.1/659(/ البدر الطالع, الشككاني, )5/137انظر: الدرر الكامنة, ابف حجر, ). ىػ751

ياؾ نستعيف, )3)  (.2/316( مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
في البصرة, تصدر ىػ 364ىك أبك الحسف عمي بف محمد حبيب الماكردم, الشافعي, كلد سنة الماكردم:  (4)

 (.4/327انظر: األعبلـ, الزركمي, ) .ق450لمتدريس في بغداد, لقب بقاضي القضاة, تكفي سنة 
 (.1/2( تسييؿ النظر كتعجيؿ  الظفر في أخبلؽ الممؾ, )5)
ابف عاشكر: أحمد الفاضؿ بف محمد الطاىر ابف عاشكر: أديب خطيب, مشارؾ في عمـك الديف, مف طبلئع  (6)

حديثة النابييف, في تكنس. مكلده ككفاتو بيا. تخرج بالمعيد الزيتكني كأصبح أستاذا فيو فعميدا. ككاف مف النيضة ال
أنشط أقرانو دؤكبا عمى مكافحة االستعمار اٌلذم كاف يسمى )الحماية( كألقى محاضرات في الصربكف )بفرنسة( 

كثيرة كفي بعض مؤتمرات المستشرقيف. كجامعة اسطمبكؿ كجامعة عميكره في اليند. كشارؾ في ندكات عممية 
كشغؿ خطة القضاء بتكنس ثـ منصب مفتي الجميكرية. كىك مف أعضاء المجمع المغكم بالقاىرة كرابطة العالـ 

 (.326-325/ 6) ,لزركميا ,األعبلـ. انظر: اإلسبلمي بمكة
 (.19/171( التحرير كالتنكير, )7)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

النفس البشرية, تقكدىا إلى عمؿ الخير, أك عمؿ الشر مف غير األخبلؽ ىي ىيئة راسخة في 
, كاطبلؽ لفظ الخمؽ مف أصميا, أك مكتسبة ممف حكليا فكر كال ركية, كقد تككف طبيعية نابعة

 ينصرؼ إلى األخبلؽ الحسنة أك األخبلؽ السيئة.
 :ي ض ع األخ ق

أك عبلقتو مع نفسو, أك  ىك كؿ ما يتصؿ بعمؿ المسمـ كنشاطو, كما يتعمؽ بعبلقتو بربو,
 .عبلقتو مع غيره مف بني جنسو, كما يحيط بو مف حيكاف كجماد
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

ى

 

 

 

 

 

 

 

 

  املبحم الثان 
 ملان  األخ ق  أه  تها يف اإلس  فطل  

 

  في  يط ارن:
 .ي ر ة األخ ق ف  اإل  مفضل   ا يط ب األ ل: 
 م.ف  اإل   األخ ق هيية ا يط ب ا ثر  : 
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

  املبحم الثان 
 ملان  األخ ق  أه  تها يف اإلس  فطل  

 :مطمبافكفيو 

 ي ر ة األخ ق ف  اإل  م:  فضل  :ا يط ب األ ل
 :: تعريف ُ  ن ا ُخ ق  ً  

 ىك: ُ  ن ا ُخ ق

كؼ(1)َقرَل َ ْاد ا  َّ  ْان اْ ُيَارَرك  بىٍذؿ اٍلمىٍعري قىة اٍلكىٍجو كى ميؽ طىبلى ٍسف اٍلخي كىٌؼ اأٍلىذىل". : "حي  (2)كى

ا يىكيكف ًمٍنؾ َقرَل َغْيره ُ ْ ن اْ ُخُ ق ِقْ َيرنِ   ؿ  كىىيكى أىٍف يىٍعمىـ أىف  كيٌؿ مى دىمىا مىعى الم و عىز  كىجى : أىحى
ا يىٍأًتي ًمٍف الم و ييكًجب شيٍكرنا فىبلى تىزىاؿ شىاًكرنا لىوي ميٍعتىًذرنا ًإلىٍيًو سى  كيٌؿ مى اًئرنا ًإلىٍيًو بىٍيف ميطىالىعىة ييكًجب عيٍذرنا كى

ميؽ مىعى الن اس. ٍسف اٍلخي شيييكد عىٍيب نىٍفسؾ كىأىٍعمىالؾ, كالث اًني حي  (3)كى
 : فضل   ن ا خ ق:رثر يً 

 يؿ, لمف تحمى بيا إلى يـك الديف:لؤلخبلؽ في اإلسبلـ فضؿ عظيـ, كثكاب جز 

 خمؽ فقاؿ تعالى: كمدحو في كتابو بحسف ال إف اهلل أثنى عمى حبيبو محمد  -1      

     :كاهلل تعالى ال يمدح رسكلو إال بالشيء العظيـ, مما يدؿ عمى فضؿ كمكانة (4)القمـ 
 حسف الخمؽ في اإلسبلـ.

شاعة مكاـر األخبلؽ, جاء في الحديث الشريؼ عف أبي ىريرة -2  تعميؿ الرسالة بتقكيـ األخبلؽ كا 
  أف النبي :فالنبي (4) }إ ير اعثت ألتيم ي ررم األخ ق{ قاؿ ,  حصر بعثتو في مكاـر

 األخبلؽ.

و يى دً يٍ كأف يى  -كىك ذك األخبلؽ الحسنة  -و قى مي ف خي سٍّ حى كاف يدعك ربو بأف يي  إف النبي  -3

                                                           

الحنظمي, ابف كاضح, اإلماـ شيخ اإلسبلـ عالـ زمانو, كأمير األتقياء ( عبد اهلل ابف المبارؾ: أبك عبد الرحمف 1)
في كقتو, , مكالىـ التركي, ثـ المركزم, الحافظ, الغازم, أحد األعبلـ ككانت أمو خكارزمية, كلد سنة ثماف عشرة 

 (.365/ 7انظر: سير أعبلـ النببلء, الذىبي, ) .كمائة, طمب العمـ كىك ابف عشريف سنة
 (.13/91المعبكد كحاشية ابف القيـ, محمد آبادم, )عكف  (2)
 انظر: المرجع السابؽ. (3)
   (.1بؽ تخريجو: )صس (4)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

: كىافى الن ًبي   ركاه  كمف ذلؾ ماألحسنيا, كأف يصرؼ عنو سيئيا,  ٍبًد الم ًو قىاؿى اًبًر ٍبفي عى ًإذىا   جى
 : , ثيـ  قىاؿى ةى كىب رى ِإنَّ اَلَ ِت  َ ُ ُ ِ   َ َيْ َيرَي َ َيَيرِت  ِ  َِّ  َربّْ اْ َعرَ ِييَن َ  َشِريَك َ ُ ، {اٍستىٍفتىحى الص بلى

ْخَ ِق َ  َيْهِدي أِلَْ َ ِ َهر َ ِاَذِ َك ُ ِيْرُت َ َ َ ر ِيَن اْ ُيْ ِ ِييَن. ا  َُّهمَّ اْهِدِ   أِلَْ َ ِن اأْلَْ َيرِل َ َ ْ َ ِن اأْلَ 
قىةى عىٍف  (1).}ِإ َّ َ ْ َت، َ ِقِ   َ يَّْئ اأْلَْ َيرِل َ َ يَّْئ اأْلَْخَ ِق َ  َيِ   َ يَّْئَهر ِإ َّ َ ْ تَ  كعف ًزيىاًد ٍبًف ًعبلى

: قىاؿى كىافى الن ًبي   (2)عىمٍّوً   (3).}ُيْ َ رَاِت اأْلَْخَ ِق َ اأْلَْ َيرِل َ اأْلَْهَ اءِ  ا  َُّهمَّ ِإ ّْ  َ ُ  ُذ ِاَك ِينْ { يىقيكؿي

ت  ْ  َّ ر  َ يَ م  َ هُ ا  َّ {إذا نظر في المرآة قاؿ:  عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: كاف رسكؿ اهلل ك 
 (4).}  ِ  ْ ن خَ  ّْ  َ   فَ  ِ  ُ خُ 

مي ىذا ىك ىدم نبٌينا محمد  ميقىو كىك صاحب الخي سٍّف خي ؽ العظيـ, فحرمٌّ بنا أف , يدعك ربو بأف ييحى
 كأف نسير عمى خمقو صمى اهلل عميو كسمـ. ,كأف نقتفي أثره ,نىتىًبعى ىديو

بيف تقكل اهلل كحسف الخمؽ؛ ألف تقكل اهلل تصمح ما  "جمع النبي  -رحمو اهلل-يقكؿ ابف القيـ 
 (5)ى محبتو".بيف العبد كبيف خالقو, فتقكل اهلل تكجب لو محبة اهلل كحسف الخمؽ يدعك الناس إل

 األمر بحسف الخمؽ: -4

   فقاؿ سبحانو: بو نبيو  فقد أمر اهلل  - أ            :(96)المؤمنكف 

: قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل  أمتو, فعىٍف أىًبي ذىرٍّ  كأمر بو نبيو  - ب اتَِّق اِ  َ ْيُثَير ُ ْ َت، {: قىاؿى
 (6).}يَّْئَة ا َ َ َ َة َتْيُ َهر، َ َخرِ ِق ا  َّرَس ِاُخُ ٍق َ َ نٍ َ َ ْتِاِع ا  َّ 

 

                                                           

(, 129/896/ 2( أخرجو النسائي في سننو, كتاب: االفتتاح/ باب: نكع آخر مف الدعاء بيف التكبير كاالفتتاح, )1)
 (.  1/112/45قاؿ األلباني: صحيح, )

ياد بف عبلقة الثعمبي مف غطفاف. كيكنى أبا مالؾ, الككفي, مف الثقات المعمريف, كعمو ( زياد بف عبلقة ىك: ز 2)
اًلؾو ًمٍف بىًني ثىٍعمىبىةى  / 5)الذىبي, سير أعبلـ النببلء,  /(36/ 6انظر: الطبقات الكبرل, ابف سعد, ) .ىك: قيٍطبىةي ٍبفي مى

215). 
(, كقاؿ: حديث حسف 12/16/3515ء أـ سممة, )أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: الدعكات/ باب: دعا (3)

 , كقاؿ األلباني: صحيح.صحيح
( ,3/88/527 ,)أخرجو النسائي في سننو, كتاب: أخبلؽ النبي كآدابو/ باب: ذكر مرآتو كمشطو كتدىينو  (4)

 قاؿ األلباني: صحيح.
 (.1/53( الفكائد, )5)
كقاؿ:  (,4/355/1987ما جاء في معاشرة الناس, )( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: البر كالصمة/ باب: 6)

 كقاؿ األلباني: حسف. حديث حسف صحيح,
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 مف أكثر ما يرجح كفة الحسنات يكـ الحساب حسف الخمؽ, عىٍف أىًبي الد ٍردىاًء أىف  الن ًبي  إف   -5
 : نَّ ا  َّ َ َير َشْ ٌء َ ْثَ ُل ِف  ِييزَاِن اْ ُيْؤِيِن َيْ َم اْ ِ َيرَيِة ِيْن ُخُ ٍق َ  َ {قىاؿى َ ُيْاِغُض اْ َفرِ َش  ٍن َ اِ 
 (2).}(1)ئاْ َاذ

َ ْ َيُل {: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  فعف أبي ىريرة , إف مف حسف خمقو فيك أفضؿ المؤمنيف -6
 (3).}اْ ُيْؤِيِ يَن ِإيَيرً ر َ ْ َ ُ ُهْم ُخُ ً ر

: سىأىٍلتي رىسيكؿى اهلًل (4)اًرمٍّ اأٍلىٍنصى  إف حسف الخمؽ ىك البر, فعىًف الن ك اًس ٍبًف ًسٍمعىافى   -7 , عىًف , قىاؿى
 : ٍثـً فىقىاؿى ْثُم َير َ رَك ِف  اَلْدِرَك، َ َ رِْهَت َ ْن َيطَِّ َع َ َ ْيِ  ا  َّرُس {اٍلًبرٍّ كىاإٍلً  (5).}اْ ِارُّ ُ ْ ُن اْ ُخُ ِق، َ اإلِْ

ٍيرى  إف حسف الخمؽ -8 :  ةى أكثر ما يدخؿ الجنة, ففي الحديث: عىٍف أىًبي ىيرى ُ ِئَل َرُ  ُل اِ  {قىاؿى
  ْن َ ْ َثِر َير ُيْدِخُل ا  َّرَس ا َج ََّة، َفَ رَل: َتْ َ ى اِ  َ ُ ْ ُن ا ُخُ ِق، َ ُ ِئَل َ ْن َ ْ َثِر َير ُيْدِخُل َ

 (6).}ا  َّرَس ا  َّرَر، َفَ رَل: ا َفُم َ ا َفْرجُ 

 ر ي ا ار ثة:

و المسمـ لنفسو كلمف حكلو, يناؿ بو الحسنات مى دً قى يي  ,كعمؿ حسف ,حسف الخمؽ ىك: قكؿ طيب
 كيدفع عنو السيئات.

                                                           

الخمؽ,  السىء ىك البذم: /( الكبلـ كردمء) القكؿ مف االعتداؿ عف الخارج أم بالفحش: يتكمـ الفاحش: الذم( 1)
/ 5) لصالحيف, خميؿ شيحا,ا رياض لطرؽ الفالحيف عنو, انظر: دليؿ يصدر إنما الفحش ألف قبمو لما مبلـز كىك
81). 
(, كقاؿ: 4/362/2002( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: البر كالصمة/ باب: ما جاء في حسف الخمؽ, )2)

 , كقاؿ األلباني: صحيح.حسف صحيح
(, قاؿ األلباني: 3/1840/2834( أخرجو الدارمي في سننو, كتاب: كمف كتاب الرقاؽ/ باب: في حسف الخمؽ,)3)

 صحيح.
ٍبًد الم  4) ٍبًد الم ًو ٍبًف قيٍرًط ٍبًف عى اًلًد ٍبًف عى ًبي  اٍبفي خى ًو ٍبًف أىًبي بىٍكًر ٍبًف ( النكاس بف سمعاف ىك: الن ك اسي ٍبفي سىٍمعىافى اٍلًكبلى

عىةى, صحابي, سكف الشاـ ٍعصى اًمًر ٍبًف صى ًبيعىةى ٍبًف عى ًب ٍبًف رى (/ 163/ 3انظر: معجـ الصحابة, ابف قانع, ) .ًكبلى
 (.12/89إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, البكجرم, )

 (.4/1980/2553( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: اآلداب/ باب: تفسير البر كاإلثـ, )5)
(, كقاؿ: 4/363/2004( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: البر كالصمة/ باب: ما جاء في حسف الخمؽ, )6)

 : حسف., كقاؿ األلبانيصحيح غريب
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

  هيية األخ ق ف  اإل  م :ا يط ب ا ثر  
األخبلؽ ىي صفة األقكاـ, كىك عنكاف األمـ, بجماليا ترتقي الشعكب, كبانحدارىا تتراجع 

باألخبلؽ؛ فقد  ةن متٌكجةن كتنحدر؛ لذلؾ دعا اإلسبلـ إلى األخبلؽ؛ بؿ جاءت رسالة اإلسبلـ خالص
ليك  , كىذا التخصيص لؤلخبلؽ في بعثتو (1)}إ ير اعثت ألتيم ي ررم األخ ق{: قاؿ 

 الدليؿ القاطع عمى أىميتيا كضركرتيا في حياة البشرية جمعاء.

 ي:كيمكف أف نبيف أىمية األخبلؽ كضركرتيا فيما يم
 : تعظيم اإل  م    ن ا خ ق: ً   

لمتنافس  , بؿ عدٍّه عبادة ييٍؤجىر عمييا اإلنساف, كمجاالن امجردن  اـ الخمؽ سمككن لـ ييًعد اإلسبل
بيف العباد, كأثقؿ ما يكضع في ميزاف العبد يكـ القيامة, كأكثر كسيمة لدخكؿ الجنة, كقد يدرؾ 

 (2)اإلنساف بحسف خمقو درجة العابديف الصالحيف.
 :د اآليرت ا ت  ت دثت  ن األخ ق:  ثرة  درثر يً 

, كىي أف اإذا تتبعنا البناء األخبلقي في القرآف الكريـ سنصؿ إلى حقيقة نىغفؿ عنيا جميعن 
كخمسمائة  اآيات األحكاـ, حيث بمغ عددىا أربعن  عدد بالقياس إلى اعدد آيات األخبلؽ كبير جدن 

ة كألؼ آية, مكزعة في مختمؼ سكر القرآف الكريـ, كىذا دليؿ عمى أىمية األخبلؽ في المنظكم
 (3)أف آيات األحكاـ ليا دكر كبير في تقكيـ سمكؾ اإلنساف كتحسيف أخبلقو., عممنا باإلسبلمية

 : إن ا خ ق  فضل ا جير ين:رثر ثً 

الجماؿ جماالف؛ جماؿ حسي, يتمثؿ في الشكؿ كالييئة كالزينة كالمركب كالجاه كالمنصب, 
 :عمـ كاألدب, كما قاؿ القائؿكجماؿ معنكم, يتمثؿ في النفس كالسمكؾ كالذكاء كالفطنة كال

 (4)َ ْيَس اْ َجَيرُل ِاَأْثَ اٍب ُتَزيُّْ َ ر ... ِإنَّ اْ َجَيرَل َجَيرُل اْ ِعْ ِم َ اأَلَدبِ 

كقد ذكر اهلل أف لئلنساف عكرتيف, عكرة الجسـ كعكرة النفس, كلكؿ منيما ستر, فستر 
تريف, كنبو أف الستر المعنكم أىـ مف األكلى بالمبلبس, كستر الثانية بالخمؽ, كقد أمر اهلل بالس

                                                           

 (.1سبؽ تخريجو: )ص( 1)
 الدعكية. الشبكة كالحياة, القرضاكم, مكقع االيمافانظر:  (2)
 الدعكية. الشبكة مكقعاألخبلؽ الحميدة,  ( انظر:3)
  (.55ديكاف اإلماـ عمي بف أبي طالب, د. عمي زيتكف, )ص: (4)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

  الستر الحسي فقاؿ:                               

                   (26ألعراؼ: ا). ؿ مٍّ جى قكل ىك الستر المعنكم الذم يي فمباس الت
 (1)اإلنساف فينعكس ذلؾ عمى سمككو بجميؿ أخبلقو التي تنبعث مف تقكاه لخالقو.

 : األخ ق غرية األ ايرء  هدفهم:ررااعً 

ٍيرىةى  جعؿ النبي  : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  الغاية مف بعثتو الدعكة لؤلخبلؽ فعىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
 :} (2)}ُاِعْثُت أِلَُتيَّْم اَلرِ َح اأْلَْخَ قِ ِإ ََّير. 

ميؽ مف أىـ أسس العقيدة , مية الخمؽبيذا األسمكب أى لقد بيف رسكؿ اهلل  حيث أف الخي
جاء ذلؾ لبياف أف الخمؽ ىك أبرز ما يراه الناس كيدرككنو مف سائر أعماؿ اإلسبلـ, كالعبادة, 

, كما ال يركف كؿ عباداتو, لكنيـ يركف أخبلقو, فالناس ال يركف عقيدة الشخص ألف محميا القمب
كيتعاممكف معو مف خبلليا, لذا فإنيـ سيقيمكف دينو بناء عمى تعاممو, فيحكمكف عمى صحتو مف 

عندما دعا قكمو بداية  , كالنبي كسمككو, ال عف طريؽ دعكاه كقكلو عدمو عف طريؽ خمقو
ٍيشو بىٍطننا بىٍطننا فىقىاؿى عندما ن رؼ بالكذبعالتكميؼ أخبرىـ عف خمقو كأنو كاف صادقنا كلـ يي   ادىل ًفي قيرى

مى  ٍبنىا عى ر  ـٍ مىا جى ؟ قىاليكا: نىعى دًٍّقي  ـٍ أىكيٍنتيـٍ ميصى مىٍيكي ٍيبلن تيًغيري عى ـٍ ًإف  خى ٍيؾى ًمٍف كىًذبو قىط  أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك قيٍمتي لىكي
ـٍ بىٍيفى يىدىٍم عى  : فىًإنٍّي نىًذيره لىكي  (3).ذىابو شىًديدو فىقىاؿى

 قاؿ: قاؿ تعالى:  فمثبلن نبي اهلل إبراىيـ  فاألخبلؽ ىي غاية األنبياء كىدفيـ,  

       *            *             :(80-78)الشعراء ,

 ف كاف المرض كالشفاء مف اهلل فاستعمؿ ذلؾ لحسف األدب.فإبراىيـ أضاؼ المرض لنفسو, كا  

 قاؿ في السفينة: قاؿ تعالى:  ر ضٍ كالخى                 

              :فقد نسب ، (79)الكيؼ )العيب لنفسو, كلـ يقؿ: )فأراد ربؾ أف ييًعيبيا ,

  كعندما تحدث عف الغبلميف نسب الفضؿ هلل فقاؿ: قاؿ تعالى:                 
 كىذا غاية في األدب مع اهلل.(, 82)الكيؼ:

 
                                                           

 (. 1/24انظر: طريقنا إلى القمكب, إبراىيـ دركيش, )( 1)
 .قاؿ األلباني: صحيح(, 18/137/8595مسند أبي ىريرة, )حمد في مسنده, باب: خرجو أأ( 2)
 (.1/177(/ دالئؿ النبكة, أبي نعيـ األصبياني, )1/351انظر: السيرة النبكية, ابف ىشاـ, )( 3)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 :  ظرم األخ ق راَّر  :رخري ً 

ث مف حي امف حيث المصدر, إنسانين  اإليين  ايتميز النظاـ األخبلقي اإلسبلمي بككنو نظامن 
المكضكع, فاألخبلؽ في اإلسبلـ ىي مبادئ كقكاعد حددىا الكحي اإلليي لتنظيـ حياة اإلنساف, 
كتحديد عبلقتو بغيره, لذلؾ ال يكتفي اإلنساف بالتنظير في الجانب األخبلقي بؿ البد مف تمثؿ 

 (1)كتطبيؽ ليذه األخبلؽ حتى يحقؽ اإلنساف الغاية مف كجكده في العالـ.

إلى امتثاؿ أمر اهلل في األخبلؽ إما إيجابنا أك  مف آيات القرآف تدعك العاقؿكنجد أف الكثير 
  نيينا أك إرشادنا قاؿ تعالى:                    :(.199)األعراؼ 

   ب:: األخ ق طهررة    ر رد ً 

 يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:

         *         (:10-9الٌشمس.) 

           *          :(.15-14)األعمى 

يا نقصأم أالطاعة, كقد خاب مف دساىا, بالبر ك  أنماىا كأعبلىاك  ى نفسوك  قد أفمح مف زى أم 
 .المعاصي كابكارت كأخفاىا بترؾ عمؿ البر,

إف التكامؿ األخبلقي لمفرد كالمجتمع ىك أساس الصبلح كمحاربة الفساد, ىذا ال يتأتى إال 
 بتزكية النفكس كتطيير القمكب كالتربية عمى محاسف كفضائؿ األخبلؽ.

      ب  شرح   الد ر  فتح   ع  ل:: األخ ق  ين ر راعً 
منذ عيد نبينا األميف إلى يكمنا حسف األخبلؽ كفضائميا سبب في نشر الديف القكيـ 

 الصدكرىـ, كفتحن  افي ترقيؽ قمكب الكافريف, كشرحن  االحالي المرير, فكـ كانت مكاـر األخبلؽ سببن 
خبلص ,كأمانة ,لعقكليـ مما لمسكه مف صدؽ كليف تعامؿ المسمميف معيـ حيف دخمكا ديارىـ  ,كا 

امؿ التجار المسمميف, كحسف تعامؿ سممكىـ ببلدىـ فانتشر بذلؾ اإلسبلـ العظيـ مف حسف تع
  :يقول تعالى فاهلل سبحانه  (2),المجاىديف المسمميف حيف دخكليـ أرض الكافريف      

                              

دخؿ الناس في ديف رب العالميف بحسف أخبلؽ  ,كالرأفة بالمسمميف ,ة كالميف, فبالرحم(128)التكبة:
 .نبينا الكريـ

                                                           

 الدعكية. الشبكة كالحياة, القرضاكم, مكقع االيمافانظر:  (1)
 .(16انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص: (2)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

: كيقكؿ                                      

؛ سببنا في , كاإلعراض عف أذل الكافريففي الكبلـ بالحكمة كحسف القكؿ, كاليدكء كالرقة, (125)النحؿ:
 دعكة الناس لئلسبلـ.شرح الصدكر كفتح العقكؿ في 

 كمثاؿ عمى ذلؾ:

إلى بيت في  (2)جار مجكسي, ككاف قد انبثؽ مف كنيفو (1)كاف لسيؿ بف عبد اهلل التسترم"
يسقط فيو مف كنيؼ , فكاف سيؿ يضع كؿ يكـ الجفنة تحت ذلؾ البثؽ فيجتمع ما (3)دار سيؿ بثؽ

إلى أف  طكيبلن  االمجكسي كيطرحو بالميؿ حيث ال يراه أحد, فمكث رحمو اهلل عمى ىذه الحاؿ زمانن 
الكفاة, فاستدعى جاره المجكسي, كقاؿ لو: ادخؿ ذلؾ البيت كانظر فيو, فدخؿ فرأل  حضرت سيبلن 

سيؿ: ىذا منذ زماف طكيؿ ذلؾ البثؽ كالقذر يسقط منو في الجفنة, فقاؿ: ما ىذا الذم أرل؟ قاؿ 
يسقط مف دارؾ إلى ىذا البيت كأنا ألقاه بالنيار كألقيو بالميؿ, كلكال أنو حضرني أجمي, كأنا أخاؼ 

ال لـ أخبر  ييا الشيخ, أنت أؾ, فافعؿ ما ترل, فقاؿ المجكسي: أف ال تتسع أخبلؽ غيرم لذلؾ, كا 
؟ مد يدؾ, فانا أشيد أف ال إلو إال اهلل تعاممني بيذه المعاممة منذ زمف طكيؿ كأنا مقيـ عمى كفرم

 (4)".-رحمو اهلل –رسكؿ اهلل. ثـ مات سيؿ  اكأف محمدن 

فتسيمت عميو  : "إذا حسنت أخبلؽ اإلنساف كثر مصافكه, كقؿ معادكه,قاؿ الماكردل
 (5)كالنت لو القمكب الغضاب". األمكر الصعاب,

 
                                                           

كفٌية, صاحب كرامات, ككاف سبب سمككو خالو محمد 1) ( سيؿ بف عبد اهلل الت ٍستىرم  الز اىد, أبك محمد, شيخ الص 
 ازاىدن  فاضبلن  ابف سىكار, لقي ذا النكف ككاف لو اجتياد كرياضات, كاف مف أىؿ العمـ كالركاية كالجمع, ككاف كرعن 

دٍّث, ككاف يكره ذلادىيٍّنن  , ككاف الناس اؾ, ككاف يذىب إلى االنقباض, فمـ يزده ذلؾ إال رفعةن كعمكن , كلـ يكف ييحى
المحـر يكتبكف لفظىوي كًحكىمىو, سكف البصرة زمانا, كعباداف مدة, كمات يـك الثبلثاء, كدفف يـك األربعاء, النصؼ مف 

األكلياء, ابف الممقف, (/ طبقات 6/557انظر: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير, ) .سنة ثبلث كثمانيف كمائتيف
 (.5/160(/ الثقات ممف لـ يقع في الكتاب كالسنة, السخاكم, )232)ص:

 ( الكنيؼ: الحماـ أك مكضع الحاجة.2)
 ( البثؽ: القذارة كالكساخة.3)
 (.1/82( الكبائر, الذىبي, )4)
 (.299/ 1) أدب الدنيا كالديف,( 5)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 : ت  ع طرق غرس األخ ق:رثري ً 

 ,في اإلسبلـ تربية مقاصدية ذات أبعاد كغايات كليست شعارات جكفاء إف التربية الخمقية
كألجؿ ذلؾ دعا اإلسبلـ إلى اتباع طرؽ متعددة لغرس األخبلؽ في النفكس بحيث تصبح قناعة 

كيككف الحامؿ عمى تمثميا ىك االقتناع بأىميتيا كجدكاىا لذلؾ يجب أف يككف  ,لدل الفرد كالجماعة
ظيا كصيانتيا ىك الكازع الديني كالعمؿ عمى تقكيـ السمكؾ الفردم الرقيب األساسي عمى حف

صبلح السر كالعمف  ,كالترغيب كالترىيب ,كالتذكير كالنصح ,كاالستعانة بكسائؿ الكعظ كاإلرشاد كا 
 (1)الكراـ. الصالحيفكىذا ىك نيج األنبياء عمييـ السبلـ كمف سار عمى دربيـ مف 

 :  فالترغيب سبيؿ لغرس األخبلؽ, قاؿ                  

                                       

           :(21)الحديد 

 رشاد سبيؿ آخر, قاؿ كالكعظ كاإل                       

                         :فقصص األنبياء سبيؿ لؤلخبلؽ. (120)ىكد 

 : كقاؿ                                   

           :المكعظة كالحكمة كالرحمة مف  الكثير, فكتاب اهلل يفيض بالخير (15)يونس
بياء كالسير عمى نيج األن ,بيذا الدستكر العظيـكذلؾ بالتمسؾ  ,في الدعكة إلى األخبلؽكاليدل, 

 كالصالحيف.
 :ا   ا شخالية اإل  ر ية    ك  ت: األخ ق ترت   اررتر عً 

لؤلخبلؽ أىمية بالغة في االرتقاء بسمكؾ األفراد, حيث ال أثر كبير في سمكؾ اإلنساف كما 
( 2)يصدر عنو, كيمكف القكؿ إف سمكؾ اإلنساف مكافؽ لما ىك مستقر في نفسو مف معافو كصفات

ع في نفس الفرد األمانة كاالستقامة كالحياء كالعفة كالتكاضع كاإلخبلص كغير كنجد أف األخبلؽ تزر 
 (3)ذلؾ مف الفضائؿ السامية, كىي بذلؾ ترسـ الصكرة الداخمية لئلنساف.

                                                           

 ة.الدعكي الشبكة مكقعنظر: األخبلؽ الحميدة, ( ا1)
 (.1/46)جماؿ الزكي,( انظر: إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ, 2)
 .مكتبة القرضاكم, مكضكع/ ميزة اإلسبلـ بيف المناىج القائمة في العالـ( انظر: 3)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

كىذه ىي الصكرة الداخمية الباطنية لئلنساف ىي قكاـ شخصيتو التي يكزف بيا, فبل يكزف 
إنما بأخبلقو كقيمو كأعمالو كسمككو الناجـ عف تمؾ  اإلنساف بطكلو أك عرضو أك لكنو أك جمالو

  يقكؿ:  , فاهلل األخبلؽ             :ٍيرىةى ك , (51)الحجرات : عف أىبىي ىيرى , قاؿي
َ ِ ْن َيْ ُظُر ِإَ ى ُقُ  ِاُ ْم، َ َ َشرَر ِإنَّ اَ  َ  َيْ ُظُر ِإَ ى َ ْجَ رِدُ ْم، َ َ  ِإَ ى اُلَ ِرُ ْم،  َ {: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل 

 (1).}ِاَأاَلرِاِعِ  ِإَ ى اَلْدرِهِ 

فإف كؿ صفة تظير في القمب يفيض أثرىا عمى الجكارح حتى ال تتحرؾ كيقكؿ الغزالي: "
  (2)إال عمى كفقيا ال محالة, ككؿ فعؿ يجرم عمى الجكارح فإنو قد يرتفع منو أثر إلى القمب".

نيج السديد في إصبلح الناس كتقكيـ سمككيـ كتيسير سبؿ الحياة الطيبة ليـ كليذا كاف ال
د اإلسبلـ ك  أف يبدأ المصمحكف بإصبلح النفكس كتزكيتيا كغرس معاني األخبلؽ الجيدة فييا, كأى 

ف أف تغيير أحكاؿ الناس مف سعادة كشقاء كيسر كعسر, كرخاء كضيؽ, ي  عمى صبلح النفكس كبى 
     :عٌز كذؿ كؿ ذلؾ كنحكه تبع لتغيير ما بأنفسيـ مف معاف كصفات. قاؿ كطمأنينة كقمؽ, ك 

                       :(3).(11)الرعد 

 رح ف  ا رء ا يجتيعرت اإل  ر ية:: األخ ق   رس ا ف ح  ا  ج رشرًا

 قاؿ تعالى:يا تزكي النفكس, األخبلؽ أساس الفبلح كالنجاح ألن

         *         :(.10-9)الٌشمس 

           *          :(.15-14)األعمى 

نماؤىا بالعمـ كالعمؿ الصتز ية ا  فس تع   كعكس ذلؾ الح, : إصبلحيا كتطييرىا مف الذنكب, كا 
نقاصيا بالجيؿ كالفسكؽ كقمة العمؿ الصالح, خماليا بالكفر كالمعصية, كا  كال  (4)إفسادىا بخذالنيا كا 

فالتزكية ىنا , ككذلؾ العمؿ الصالح لف يستقيـ إال باألخبلؽ, شؾ أف العمـ لف ييتىك ج إال باألخبلؽ
 ا.كظاىرن  نناالتي تعني: تيذيب النفس باطىي األخبلؽ 

                                                           

 (1986/2564 /4( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: البر كالصمة كاآلداب/ باب: تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو, )1)
 (.2/259, )( إحياء عمـك الديف2)
/ 1إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ, جماؿ الديف زكي, ) /(78/ 1عبد الكريـ زيداف, ), انظر: أصكؿ الدعكة (3)

46.) 
 (.5/316(/ أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )4/451انظر: زاد المسير في عمـ التفسير, الجكزم, )( 4)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

بلؽ أساس بناء المجتمعات اإلنسانية, كىذا ما تشيد بو اآليات الكريمة في سكرة فاألخ
 العصر, قاؿ تعالى:      *          *                   

            سكرة العصر(). 

عف المنكر,  اكنيين  افالعمؿ الصالح المبني عمى اإليماف باهلل, المدعكـ بالتكاصي بالحؽ أمرن 
كالتكاصي بالصبر في مكاجية المحف كاالبتبلءات كالمغريات كالمكضات التي تبعد الناس عف 

كما حؿ  بدينو ال تناؿ منو أيدم الظمـ كالسقكط كالعدكاف, امحصنن  ادينيـ, مف شأنو أف يبني مجتمعن 
 (1)بالمجتمعات مف الفساد كالظمـ كفقداف األمف ليك سبيؿ كاضح عمى إضاعة األخبلؽ.

 : األخ ق   رس ا رء األيم: شر ا  ردي

إذا كانت األخبلؽ ضركرة في نظر المذاىب كالفمسفات األخرل فيي في نظر اإلسبلـ أكثر 
دنيا كاآلخرة, فيك يعاقب الناس باليبلؾ ضركرة كأىمية, كليذا فقد جعميا مناط الثكاب كالعقاب في ال

 (2)في الدنيا لفساد أخبلقيـ.

كشؾ فاألخبلؽ ىي المؤشر عمى استمرار أمة ما أك انييارىا, فاألمة التي تنيار أخبلقيا يي 
 : أف ينيار كيانيا, كما قاؿ                                        

          :(16)اإلسراء. 

فمكاـر األخبلؽ ضركرة اجتماعية ال يستغني عنيا مجتمع مف المجتمعات, كمتى فقدت 
األخبلؽ التي ىي الكسيط الذم ال بد منو النسجاـ اإلنساف مع أخيو اإلنساف, تفكؾ أفراد المجتمع, 

 (3)ىبكا مصالحيـ, ثـ أدل بيـ ذلؾ إلى االنييار ثـ الدمار.كتصارعكا, كتنا

ليا, كىي ليست أسسا كمعايير  قناس كمعايير يتحتـ عمينا السير كفلذا جاء اإلسبلـ بأس
نما كحي يكحى عمى ىيئة أكامر كنكاه كمباحات كمحظكرات فمف أطاع اهلل أثابو كمف  كضعية, كا 

لحماية المجتمع مف التردم الخمقي الذم يؤدل إلى  اعصاه عاقبو, كما أف اإلسبلـ شرع أحكامن 
 (4)اليبلؾ, كذلؾ كاضح في العقكبات الحدية كالتعزيرية.

                                                           

 (.25-24عكش, )ص:قر انظر األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد  (1)
 (.26-25: ( انظر: المرجع السابؽ, )ص2)
 العممي. المجمس-شمتكت, األلككة محمكد كشريعة عقيدة انظر: االسبلـ( 3)
 انظر: المرجع السابؽ. (4)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 ين   ارب ا ي دة  ا  هرء ا عدا ة: شر:   هر  ثر  ا 

 يقكؿ اهلل تعالى:                                  

               :(34)فصمت 

كالكاقع يشيد بذلؾ, فكـ مف عداكة انتيت لحسف الخمؽ, كعداكة عمر كعكرمة, بؿ عداكة 
بمزـك  "الكاجب عمى العاقؿ أف يتحبب إلى الناس -رحمو اهلل -(1). يقكؿ ابف حبافقريش لمنبي 

ف ذيب الخطايا كما تي ؾ سكء الخمؽ, ألف الخمؽ الحسف يي حسف الخمؽ, كتر  ذيب الشمس الجميد, كا 
 (2)الخمؽ السيئ ليفسد العمؿ, كما يفسد الخؿ العسؿ".

  شر: قرا ة   ت  يم  ا تعديل: ا ثر ث

أك يتركو يقكـ بعممية كزف  افي أف اإلنساف قبؿ أف يفعؿ شيئن  اكتظير أىمية األخبلؽ أيضن 
فعمو في ضكء معاني األخبلؽ المستقرة في نفسو, فإذا ظير الفعؿ أك الترؾ مرضيا كتقييـ لتركو أك 

ف كاف األمر خبلؼ ذلؾ انكمشت  مقبكالن  انبعث في النفس رغبة فيو كاتجاه إليو ثـ إقداـ عميو, كا 
  .ا كاف أك فعبلن النفس عنو ككرىتو كأحجمت عنو تركن 

ذا الكزف أك فساده, كمدل التزاـ اإلنساف إف كزف األفعاؿ كالترؾ بميزاف األخبلؽ, كصحة ى
بمقتضاه, كتنفيذه لو, كؿ ذلؾ يتكقؼ عمى نكع المعاني األخبلقية التي يحمميا مف حيث حسنيا 
كسيئيا, كمف أجؿ ىذا أكد اإلسبلـ عمى معاني األخبلؽ المطمكبة كشكؽ إلييا, كحث النفكس 

 (3)في سمككو. اصبغ بيا, فيككف أثرىا كاضحن عمييا, ككررىا كأعادىا حتى يتذكرىا المسمـ دائما كين

                                                           

اإلماـ العبلمة الحافظ المجكد, شيخ خراساف, أبك حاتـ, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ ابف حباف:  (1)
بف سييد بف ىدية بف مرة بف سعد بف يزيد بف مرة بف زيد بف عبد اهلل بف داـر بف حنظمة بف مالؾ بف زيد بف معبد 

كاف مف أئمة زمانو, كطمب العمـ عمى رأس , مناة بف تميـ, التميمي الدارمي البستي, صاحب الكتب المشيكرة
اـ كالحجاز كمصر كالعراؽ كالجزيرة كخراساف, الثبلثمائة, كأدرؾ أبا خميفة, كأبا عبد الرحمف النسائي, ككتب بالش

, كالكبلـ كالفقو, رأسا في معرفو الحديث. كلد سنة بضع  ككلى قضاء سمرقند مدة, ككاف عارفا بالطب كالنجـك
أكبر شيخ لقيو أبك خميفة الفضؿ بف الحباب الجمحي, سمع منو بالبصرة, كمف زكريا الساجي, , كسبعيف كمائتيف

سحاؽ بف يكنس المنجنيقيكسمع بمصر مف أبي  كسمع ببخارل مف عمر بف محمد بف , عبد الرحمف النسائي, كا 
(/ 12/183. انظر: سير أعبلـ النببلء, الذىبي, )حدث عنو أبك عبد اهلل بف مندة, كأبك عبد اهلل الحاكـ بجير.

 .(222/ 9لساف الميزاف, ابف حجر, )/ (506/ 3) , الذىبي,ميزاف االعتداؿ
 (.1/20) قبلء كنزىة الفضبلء,( ركضة الع2)
 (.79/ 1) ,عبد الكريـ زيداف, أصكؿ الدعكة( انظر: 3)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

  شر: األخ ق ضر رة  يرتية: ا رااع

اإلسبلـ ال ينظر إلى األخبلؽ عمى أنيا قيـ شكمية, أك مثالية كما تنظر إلييا الحضارات 
األخرل, بؿ ينظر إلييا عمى أنيا ضركرة حياتية ال يمكف لئلنساف أف يحقؽ كجكده اإلنساني 

  (1)عادتو الدنيكية كاآلخركية مرتبطة بيا.بدكنيا, كما أف س

 

 

                                                           

 الحركية. الكتب مكسكعة - الدعكية الشبكة القرضاكم, مكقع كالحياة انظر: االيماف( 1)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املبحم الثالم
   ق  األخ ق بالع  دة  العبادة

 
 ن:ر في  يط ا

 .  قة األخ ق ار ع يدة: ا يط ب األ ل
 ار عاردة.  قة األخ ق :  يط ب ا ثر  ا
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

  املبحم الثالم
   ق  األخ ق بالع  دة  العبادة

 ف:امبكفيو مط

   قة األخ ق ار ع يدة: ا يط ب األ ل
  ي دية: 

إف لؤلخبلؽ صمة كثيقة بالعقيدة, فبيا تقكل, كبيا تضعؼ, كبيا تزيد, كبيا تنقص, "فعبلقة 
األخبلقيات اإليمانية التي  -سبحانو كتعالى -األخبلؽ بالعقيدة كاضحة في كتاب اهلل, كقد بيف 

إلو إال اهلل كاألخبلقيات الجاىمية التي ينبغي أف ينبذىا ينبغي أف يككف عمييا المؤمنكف ببل 
المؤمنكف, كالحقيقة أف التنديد بأخبلقيات الجاىمية قد بدأ مف المحظة األكلى, مع التنديد بفساد 

 (1)تصكراتيـ االعتقادية, كاستمر معو حتى النياية".

  يي ن  ن تارز   قة األخ ق ار ع يدة ين  دة ج ا ب  هيهر:

 ق ترجية  ي ية   ع يدة  اإلييرن:: األخ    ً  

في ىذا الديف, كليست محصكرة في نطاؽ معيف مف  ا"إف األخبلؽ ليست شيئا ثانكين 
نطاقات السمكؾ البشرم, إنما ىي ركيزة مف ركائزه, كشاممة لمسمكؾ البشرم كمو, كالمظاىر 

لبلعتقاد كاإليماف الصحيح, ألف  السمككية كميا ذات الصبغة الخمقية الكاضحة, ىي الترجمة العممية
اإليماف ليس مشاعر مكنكنة في داخؿ الضمير فحسب؛ إنما ىك عمؿ سمككي ظاىر كذلؾ, بحيث 
يحؽ لنا حيف ال نرل ذلؾ السمكؾ العممي أك حيف نرل عكسو, أف نتساءؿ أيف اإليماف إذف؟ كما 

 : , قاؿ (2)قيمتو إذا لـ يتحكؿ إلى سمكؾ؟"                  

                :فمحبة اهلل , (31)آؿ عمراف  إتباع لف تتحقؽ إال بصدؽ
 ىك سمكؾ مترجـ عف اإليماف. كىذا كاجتناب نيييو, أمره,

 

 

                                                           

 (.130) ,دراسات قرآنية, محمد قطب (1)
 المرجع السابؽ. (2)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 : األخ ق ثيرة   ع يدة ا ال ي ة:رثر يً 

 : لىقاؿ تعا          *           *        

   *           *         *          

                *                     *          

      *              *           ( :11-1المؤمنكف). 

( ثـ تصؼ ىؤالء  فالسكرة تبدأ بتقرير الفبلح لممؤمنيف بيذا التككيد: )قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى
 اكحين المؤمنيف ذلؾ الكصؼ المطكؿ المفصؿ الذم يعني إبراز الجانب الخمقي ألكلئؾ المؤمنيف, مي 

ىك  -مف جية أخرل -أف اإليماف أف ىذه األخبلقيات مف جية ىي ثمرة اإليماف, ك  اإيحاءن كاضحن 
 (1):ممكس يترجـ عف العقيدة المكنكنةسمكؾ م

أكؿ مظير لممؤمف الصادؽ كما تكضحو اآلية: الخشكع في الصبلة؛ كذلؾ : ة األ  ىفا ال
 باتصاؿ الركح باهلل, كتعمؽ القمب باهلل مما ينبئ عف صدؽ الصمة اإليمانية الحقيقية باهلل.

قية, ىي أف مي اآليات صفة سمككية أخرل ذات داللة إيمانية خي ثـ تذكر  ا الفة ا ثر ية:
ث في النفس كرٍّ المؤمنيف عف المغك معرضيف, فالمغك ال ينبئ عف نفس جادة. كاإليماف الصحيح يي 

ا, كال ينبئ عف نفس ا كال عبكسن ا دائمن الجد, بما يشعرىا مف ثقؿ التكميؼ كجديتو, كالجد ليس تقطيبن 
جدية الشعكر بعظـ األمانة التي يحمميا اإلنساف أماـ خالقو, بينما اإليماف جادة, كال يستقيـ مع 

 الصحيح يكرث.

لممؤمنيف في ىذه اآليات الطيبات ىي: تأديتيـ لحؽ اهلل في أمكاليـ, كىك  :ا الفة ا ثر ثة
 الزكاة.

 ىي التزاميـ بأكامر اهلل في عبلقات الجنس فبل يتعدكف حدكد اهلل. ا الفة ا رااعة:

ىي التزاميـ بأكامر اهلل في عبلقتيـ االجتماعية, فيحفظكف األمانة كيرعكف  ة ا خري ة:ا الف
 (2)العيد.

 

 
                                                           

 ـ بيف المناىج القائمة في العالـمكتبة القرضاكم, مكضكع/ ميزة اإلسبل( انظر: 1)
 ( انظر: المرجع السابؽ.2)
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 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

 األخ ق جزء ين ا ع يدة ا ال ي ة:: رثر ثً 

"إف األخبلؽ في المفيكـ القرآني ىي هلل كليست لمبشر, كال ألحد غير اهلل: فالصدؽ هلل, 
قات الجنس هلل, كالعفك كالصفح هلل, كاالنتصار مف كالكفاء بالعيد هلل, كاتقاء المحرمات في عبل

تقاف العمؿ هلل كميا عبادة هلل, تقدـ هلل كحده خشية كتقكل, كأمبلن  مف  افي رضاه, نابعن  الظمـ هلل, كا 
اإليماف الصحيح باهلل؛ إنيا ليست صفقة بشرية لمكسب كالخسارة, إنما ىي صفقة رابحة تعقد مع 

 (1)اهلل".

 قاؿ تعالى:                                        

                                                

                                 *         

                                              

                                         :151)األنعاـ-

153.) 
لصراط اهلل المستقيـ,  االمؤمف اتباعن  ذلؾ ىك الميثاؽ األخبلقي الشامؿ الذم يمتـز بو

ماؿ الك  ,المتمثؿ في كؿ جكانب حياتو كعبلقاتو بدءنا ببر الكالديف, كالحفاظ عمى النفس كالشرؼ
أكؿ أمكاليـ كحقكقيـ, كااللتجاء إلى طريؽ اهلل في كؿ خطكة ألنو  مف دكع  ك الحبلؿ, كرعاية األيتاـ 

 سبيؿ النجاة.

 اإلييرن  ا  فرق: خ ق تفالل اين: األررااعً 

  :, يقكؿ تعالى(2)عمـ المؤمف مف المنافؽفباألخبلؽ يي            *      

      *          *           *           

 (.46-42مدثر:ال)
يتىاًء المذككركف في اآلية الكريمة لـ يككنكا  ًة كىاً  ـً ًمٍف ًإقىامىًة الص بلى ٍسبلى اًئًؿ اإٍلً ميت ًصًفيفى ًبخىصى

زىاءً   (3).الز كىاًة, ثيـ  اٍرتىقىٍكا ًمٍف ذىًلؾى ًإلىى اأٍلىٍعظىـً كىىيكى اٍلكيٍفري كىالت ٍكًذيبي ًبيىٍكـً اٍلجى

                                                           

 (.130انظر: دراسات قرآنية, لمحمد قطب ) (1)
 (.14انظر: خمؽ المؤمف, مراد, )ص: (2)
 (.10/338)األندلسي, انظر: البحر المحيط في التفسير, ( 3)
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ء في النار أنيـ ترككا الصبلة, ثـ تياكنكا في أخبلقيـ فمـ يقيمكىا عمى فالذم أٍكدل بيؤال
 النحك الصحيح؛ فكاف خكضيـ مع الخائضيف الذم قرٌبيـ لطريؽ الجحيـ كأبعدىـ عف طريؽ الجنة.

 :   ء األخ ق د يل   ى ا ت ذيب ار دين،  ا  فر ارب ا عر يين:رخري ً 

  :يقكؿ تعالى            *          *      

    *        *        *         *    

    )ات التي كردت في اآليات لكجدنا أف أغمبيا متعمقة باألخبلؽ فمك تأممنا الصف, )سكرة الماعكف
بعد التقصير في العبادات؛ فالرياء, كظمـ اليتيـ كغيرىا مف سكء األخبلؽ تجر صاحبيا لمتكذيب 

 (1)بالديف كالشرؾ باهلل.
 يرء:را  ا رّْ شَ  ء األخ ق تُ :  ُ ر رد ً 

  :يقكؿ تعالى                                 

               ( :264البقرة) 
فالظاىر لبعض الناس أنيـ ممتزمكف بأخبلؽو حميدة, كىـ في الكاقع غير ذلؾ؛ ألنيـ ال 

ميؽ اإلخبلص كغيره كاف يقكمكف بالطاعات مف أجؿ ال طاعة إنما مف أجؿ الرياء؛ فعندما فقدكا خي
 (2)الرياء كاختبلؿ الظاىر عف الباطف في نٌية األعماؿ.

 ييرن ين ا   ب  غرس ا  فرق في ::   ء األخ ق د يل   ى ذهرب اإلر راعً 

ك  ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو :  أىف  الن ًبي   عىٍف عى ُ نَّ ِفيِ  َ رَن ُيَ رِفً ر َخرِ اًلر َ َيْن  َ ْرَاٌع َينْ {قىاؿى
َذا َ دَّثَ   َ َذَب َ رَ ْت ِفيِ  َخاْلَ ٌة ِيْ ُهنَّ َ رَ ْت ِفيِ  َخاْلَ ٌة ِيْن ا  َّْفرِق َ تَّى َيَدَ َهر ِإَذا اْؤُتِيَن َخرَن َ اِ 

َذا َخراَلَم َفَجر َذا َ رَهَد َغَدَر َ اِ   (3).}َ اِ 
بلؽ, مف عمؿ بيا كاف فيو غرسه مف النفاؽ, كمف تركيا كؿ ما كرد في الحديث ىي أخ

تباعد بينو كبيف النفاؽ, فالكذب, كالخيانة, كنقض العيكد, كعدـ الكفاء كميا صفات ذميمة كقضايا 
 (4)أخبلقية.
 

                                                           

 (.14, )ص:انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد (1)
 .المرجع السابؽ( انظر: 2)
 (.34 /1/16باب: عبلمة المنافؽ, )اإليماف/  كتاب: ( أخرجو البخارم في صحيحو,3)
 (.14انظر: خمؽ المؤمف, )ص: (4)
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 ت   ى   رس ا ع يدة:يَ  ِ اُ  : ثارت األخ ق إنْ رثري ً 

كيمة, لذلؾ نجد الكثير يحٌثكف عمى أكالن تصدر عنو األخبلؽ الق اجعؿ اإلسبلـ العقيدة أساسن 
الخمؽ الرشيد كالتذكير بالعامؿ اإليماني قبؿ الدعكة إلى األخبلؽ الحميدة, كىذا ىك منيج اإلسبلـ في 

في اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية عمى حد  االربط بيف األخبلؽ كالعقيدة, كىذا ما نممسو كاضحن 
 (1)سكاء.

 :فمف اآليات القرآنية قكلو 

-                                 :(.200)آؿ عمراف 

-                  :(.1)المائدة 

-                                 :(.11)الحجرات 

-                                :(.12)الحجرات 

ٍيرىةى  -:كمف األحاديث الشريفة قكلو  : سيكؿى اهلًل : ًإف  رى  قىاؿى أىبيك ىيرى َ  َيْزِ   ا زَّاِ   ِ يَن {قىاؿى
َ  َيْزِ   َ ُهَ  ُيْؤِيٌن، َ َ  َيْشَرُب ا َخْيَر ِ يَن َيْشَرُب َ ُهَ  ُيْؤِيٌن، َ َ  َيْ ِرُق ا  َّرِرُق ِ يَن َيْ ِرُق َ هُ 

 (2).} رَرُهْم، َ ُهَ  ُيْؤِينُيْؤِيٌن، َ َ  َيْ َتِهُب ُ ْهَاًة، َيْرَفُع ا  َّرُس ِإَ ْيِ  ِفيَهر َ ْاالَ 
ِر َيْن َ رَن ُيْؤِيُن ِارِ  َ اْ َيْ ِم اآْلِخِر َفْ ُيْ ِ ْن ِإَ ى َجررِِه، َ َيْن َ رَن ُيْؤِيُن ِارِ  َ اْ َيْ ِم اآْلخِ { :كقىاؿى 

 (3).}ْيرًا َ ْ  ِ َيْ ُ تْ َفْ ُيْ ِرْم َضْيَفُ ، َ َيْن َ رَن ُيْؤِيُن ِارِ  َ اْ َيْ ِم اآْلِخِر َفْ َيُ ْل خَ 
 فخ الة ا   ل:

كبناء األخبلؽ عمى أساس  عنيا,إٌف األخبلؽ ثمرة طبيعية لمعقيدة الصحيحة, كسمكؾ مترجـ 
 (4)شكؿ ضمانةن قكية لثباتيا كاستقرارىا كعدـ العبث بيا.مف العقيدة الصحيحة يي 

المعنى أجمؿ تعبير  اعف ىذ -اشيخ الجامع األزىر سابقن  -كقد عبر الشيخ محمكد شمتكت
 (5)فقاؿ: "إف العقيدة دكف خمؽ شجرة ال ظؿ ليا كال ثمرة".

                                                           

 (22خبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:انظر: األ (1)
 (.8/157/6772أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: الحدكد/ باب: ال يشرب الخمر, )انظر:  (2)
 (.1/96/48باب: الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ, )كتاب: اإليماف/ صحيحو, أخرجو مسمـ في  (3)
 (.1/460) القرضاكم, انظر: الكسطية في القرآف الكريـ, (4)
 .العممي المجمس -شمتكت, األلككة محمكد كشريعة عقيدة انظر: االسبلـ (5)
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   قة األخ ق ار عاردة:  يط ب ا ثر  ا
باألخبلؽ, فبل نرل عبادة إال كلمفضائؿ الحميدة بيا عبلقة  امباشرن  العبادات تتصؿ اتصاالن 

 د اهلل, كرفعيا لمدرجات.في قبكليا عن اكطيدة, كصمة كثيقة تقكييا كتكمميا, كتككف سببن 

 ا في النقاط التالية:يى ني يً بى بادات ني األخبلؽ بالع كلبياف مدل ارتباط

  ء األخ ق   ى ا عاردات:خطر  ُ :   ً  

ال فإف  إف األخبلؽ أىـ مف العبادات؛ ألف كؿ العبادات ىدفيا األسمى ىك ضبط األخبلؽ, كا 
ٍيرىةى , مف عبادات ربانية الن ت يكمية, بدالعبادات تصبح تماريف رياضية, كعادا ٍف أىًبي ىيرى , أىف  عى

: رىسيكؿى اهلًل  َ َتْدُر َن َيِن اْ ُيْفِ ُس؟ َقرُ  ا: اْ ُيْفِ ُس ِفيَ ر َير َرُ  َل اِ  َيْن َ  ِدْرَهَم َ ُ  َ َ  َيتَرَع، { قىاؿى
َم ا ِ َيرَيِة ِااَلَ ِتِ  َ اِلَيرِيِ  َ َزَ رِتِ ، َ َيْأِت  َقْد َشَتَم : اْ ُيْفِ ُس ِيْن ُ يَِّت  َيْن َيْأِت  َي ْ َقرَل َرُ  ُل اِ  

، َ َهَذا َهَذا َ َقَذَف َهَذا، َ َ َ َل َيرَل َهَذا، َ َ َفَك َدَم َهَذا، َ َضَرَب َهَذا َفَيْ ُعُد َفَيْ َتصُّ َهَذا ِيْن َ َ َ رِت ِ 
َقْاَل َ ْن ُيْ َتّص َير َ َ ْيِ  ِيَن ا َخَطرَير ُ ِخَذ ِيْن َخَطرَيرُهْم َفُطِرَح َ َ ْيِ  ِيْن َ َ َ رِتِ ، َفِإْن َفِ َيْت َ َ َ رُتُ  

 (1).}ُثمَّ ُطِرَح ِف  ا  َّررِ 

 ات يطهرة      ب ين   ء األخ ق:: ا عاردرثر يً 

  :ا ال ة . أ                                      

     :(.45)العنكبكت 

لى محاسف األخبلؽ لو إ اقبؿ عمى اهلل بصبلتو البد أف تككف صبلتو دافعن فالمؤمف حينما يي 
ت بمكاـر جى كٍّ صبلتو إال إذا تي  صحمة لكاقع المرء كأفعالو, كال ت؛ ألف الصبلة ىي ترجلسيئيا اكرادعن 

 األخبلؽ.

  :يقكؿ سبحانو :ا ز رة . ب                               

        :(.103)التكبة 

فالصدقة ىي ليست اقتطاع مف الماؿ كحسب, إنما ىي تنقيةه لمماؿ كالنفس, فالمزكي 
خبلؽ يمٌثؿ كؿ األىذا الو ليعطييا لفقير أك محتاج فيك لجزء مف مخرج ىذا اكالمتصٌدؽ حينما يي 

                                                           

(, كقاؿ: حديث حسف 4/191/2418أخرجو الترمذم في سننو, باب: ما جاء في شأف الحساب كالقصاص, )( 1)
 , كقاؿ األلباني: صحيح.صحيح
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بو ىك لكسر كبرياء  كالمعاني اإلنسانية التي ترقى بو كبعبلقتو بأخيو اإلنساف؛ فالماؿ الذم ييتصٌدؽ
 .(1) الركح, كتنمية خمؽ الرحمة كالرأفة كالشفقة في قمب المؤمف ةالنفس, كتنقي

  اإلييرن: ة ا ال ي ة: األخ ق ثيرة   عاردرثر ثً 

   :قاؿ تعالى           *            *            *

          *            *                       

     *                   *               *

            *           *               

 (.11-1المؤمنكف:)
اآليات الطيبات ىنا ترسـ صكرة لمشخصية المؤمنة, فنجد العبادة أكؿ معمـ كاضح فييا, 

المحافظة عمييا, كب الخشكع في الصبلةب يـفذكر اهلل في ىذه اآليات أكصاؼ المؤمنيف, حيث كصف
 كصفيـ بفعؿ الزكاة كىي عبادة, مع الفضائؿ الخمقية األخرل.كما 

يماف اشعة هلل مف ثمار اإلمعبادة الحية الخاشعة, كالعبادة الحية الخفاألخبلؽ ثمرة ل
 (2).الصحيح

  يف  راط اين األخ ق  ا عاردة: رااًعر:

 ين ا عاردة: راألخ ق    ً  -  

  أبرز القرآف الكريـ جانب العبادة كاعتنى بيا فقاؿ تعالى في كصؼ المتقيف:      

    *               *           *         

          :فأخبلؽ المؤمنيف عبادة؛ ألف مقياسيـ في الفضائؿ كالرذائؿ  (.19-16)الذاريات
طاعة ربيـ, فيأتمركف بما أمرىـ بو, كينتيكف عما نياىـ عنو,  كمرجعيـ فيما يأخذكف كما يدعكف ىك

 (3)فيثيبيـ اهلل عمى اتباعيـ ألمره كاجتنابيـ لنييو, فتصبح أخبلقيـ عبادة.

 

                                                           

 (.15( انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:1)
 (.1/460) القرضاكم, الكسطية في القرآف الكريـ,( انظر: 2)
 (.256:ص) اإليماف كالحياة, القرضاكم,, (123:ص) العبادة في اإلسبلـ,( 3)
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 ؤين يع را : ق ا يُ خُ ين ر ا عاردة    ً  - ب

  أبرز القرآف الكريـ جانب العبادة كاعتنى بيا فقاؿ تعالى في كصؼ أصحاب العقكؿ:   

          *                :فالعبادة عند  (.22-19)الرعد
مف أنكاع األخبلؽ, كىذا ما أكضحتو اآليات الكريمة حيث إف أكصاؼ أكلي األلباب  المؤمف نكعه 

نما أخبلؽ ربانية منيا   معنى العبادة الحقة المتٌكجة بالتقكل كاإلخبلص.ليس فقط أخبلؽ مدنية كا 

فأكلكا األلباب يكفكف بعيد اهلل كيصمكف ما أمر اهلل بو أك يكصؿ, كيفعمكف ما يؤمركف, 
 كيترككف ما ينيكف عنو, كىـ في كؿ أخبلقيـ كسمككيـ يرجكف اهلل كاليـك اآلخر.

كغرضيا  ,ادييا الرجاء في اآلخرةفاألخبلؽ الرٌبانية عبادة حيث إف باعثيا اإليماف باهلل, كح
رضكاف اهلل كمثكبتو؛ فالمؤمف حيث يصدؽ الحديث, كيرعى الفضيمة في سمككو يبتغي كجو اهلل 

 تعالى. 

ىذه ىي األخبلؽ الربانية التي فييا معنى العبادة هلل, أما األخبلؽ المدنية فيي كأخبلؽ 
ؽ أخبلؽ دؽ كالكفاء بالعيد؛ فيذه األخبلالناس الطيبيف في عصر الجاىمية, كالكـر كاألمانة كالص

دييا مف أجؿ اهلل كابتغاء رضكانو؛ ألنيـ غير مؤمنيف ؤى ؽ ال يي ألف مف يؤدم ىذه األخبل ؛مدنية فقط
 عبر عف فضائؿ النفكس في ذلؾ العصر كال تعبر عف أصؿ إيماني.باهلل فيي أخبلؽ تي 
  خ الة ا   ل:

ألنيا مف باب الكفاء هلل, كالشكر لمنعمة,  أف العبادة عند المؤمف نكع مف األخبلؽ؛
كاالعتراؼ بالجميؿ, كالتكقير لمف ىك أىؿ التكقير كالتعظيـ, ككميا مف مكاـر األخبلؽ عند الفضبلء 

 (1)مف الناس.

 يهر: يّْ  م األخ ق  تُ ع: ا عاردة تُ رري ً خ
يشمؿ اـ شعائر الدينية, كمنيا ما ىك عحيث إف العبادات منيا ما ىك خاص يتعمؽ بال

 كعميو يمكف أف نقسـ ىذا الجانب إلى قسميف: ,أعماؿ الخير عامة

 

 

                                                           

-94)ص:, الكسطية في القرآف الكريـ, (256اإليماف كالحياة, )ص: ,(123)ص: ,االسبلـ في العبادةانظر:  (1)
 القرضاكم. (95
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 فر ضة )ا عاردة ايفه يهر ا خرص(:األ ل: ا عاردات ا ي
عٌكد ربي عمى خشية اهلل تعالى كالتعمؽ باآلخرة, كعبادة الصياـ تي : عبادة الصبلة, تي مثبلن 

كالحج عبادة ال رفث فييا كال فسكؽ, عراض عف المغك, ساف عمى الصبر كضبط الٌمساف, كاإلاإلن
 كعبادة القرآف تنٌمي خمؽ الطيارة كستر العكرة كالخشكع..... إلخ.

 هر ا عرم )  يرل ا خير ا عرية(:ا ثر  : ا عاردة ايفه ي
فكؿ عمؿ نافع يبتغي بو اإلنساف كجو اهلل تعالى, كال يكجد كاحد في اإلسبلـ يمكف أف يخرج 

 : الكبلـ لو أخبلؽ كىي اإلعراض عف المغك, كالجنس لو أخبلؽ كىي االلتزاـؽ فمثبلن عف دائرة األخبل
بحدكد اهلل كحرماتو, كالتعامؿ مع اآلخريف لو أخبلؽ كىي الكفاء باألمانة كرعاية العيد, كاإلنفاؽ لو 
أخبلؽ ىي التكسط بيف التقتير كاإلسراؼ, كالحياة الجماعية ليا أخبلؽ ىي أف يككف األمر شكرل 

لناس, كالغضب لو أخبلؽ ىي العفك كالصفح, ككقكع العدكاف مف األعداء يستتبعو أخبلؽ ىي بيف ا
لو أخبلؽ إال ك االنتصار أم رد العدكاف... كىكذا نستنتج أنو ال يكجد شيء كاحد في حياة المسمـ 

 (1)تضبطو كال شيء كاحد إال كلو داللة أخبلقية مصاحبة لو.
 قاؿ تعالى:                      :(.162)األنعاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.96-95انظر: الكسطية في القرآف الكريـ, القرضاكم, )ص:( 1)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

  املبحم ال ابع
 خصائص األخ ق يف اإلس  

  في  ثيرن يطر ب:
 ا رّار ية: األ ل ا يط ب
  ا شي ل ا عر يية: ا ثر   ا يط ب
 اإل  ر ية: ا ثر ث ا يط ب
 ا   طية: ا رااع ا يط ب
 ا  اقعية: ا خريس ا يط ب
 ا يثر ية: ا  ردس ا يط ب
 ا جزاء: ا  راع ا يط ب
  ا ت دم ا رق : ا ثرين ا يط ب
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  املبحم ال ابع
 خصائص األخ ق يف اإلس  

 كفيو ثماف مطالب:

ميؽ نبيؿ تمارسو البشرية, كاألخبلؽ اإلسبلمية  األخبلؽ في اإلسبلـ ىي تيذيب لكؿ خي
 رساىا قمكب أىؿ األرض متى التزمكا بيا كعممكا بيا.مصدرىا السماء كم

 خصائص تتمثؿ في المطالب التالية:كتتميز األخبلؽ في اإلسبلـ بعدة 

 ا يط ب األ ل: ا رّار ية
ميؽ يتحمى بو  مف رٌب السماء لعباده في األرض, مف كؿ اسـ مف أسمائو جؿ في عبله, خي

بحبؿو متيفو بالسماء كأٌنو في اتصاؿو دائـو مع ربو, ىذه  المسمـ كيشعر بالتزامو بيذا الخمؽ أنو مربكطه 
 األخبلؽ التي كضعيا ربنا سبحانو لمبشرية بيا تظير معالـ الشخصية اإلسبلمية المميزة.

)الصبكر(  فاسـ )الرحمف الرحيـ( يعممنا خمؽ الرحمة, كاسـ )القكم( يعممنا خمؽ القكة, كاسـ
)العزيز( يتعمـ منو عزة  ( يؤخذ منو خمؽ الحمـ, ككذلؾ اسـيتعٌمـ منو خمؽ الصبر, كاسـ )الحميـ

النفس, كباقي األسماء كػ )الحؽ كالعدؿ كالكريـ كالحفيظ كالجميؿ كالحي كالحكيـ( كغيرىا مرتبطة 
 (1)بمكنكنات المسمـ مٌتصمة بربو جؿ كعبل.

 ا يط ب ا ثر  : ا عر يية  ا شي ل 
تي تمنحيا عالمية االنتشار, شاممة كؿ شئكف تتميز األخبلؽ اإلسبلمية بصفة الشمكؿ ال

الحياة فيي ذات صمة بالعقيدة كبالعبادة كالمعامبلت كمختمؼ العبلقات, عبلقة الفرد بنفسو كبربو 
 (2)كباألشخاص كاألشياء.

فالفرد في حد ذاتو ىك حياة كاممة؛ فاألخبلؽ اإلسبلمية تضع قكاعدىا عمى كؿ مناحي 
و كعقمو كنفسو كفكره, ثـ تتكٌسع دائرة الشمكلية لمتفٌرع بعبلقات مع ربو, ىذه الحياة الفردية مف جسم

ا تشمؿ عبلقتو مع قكانيف الحياة كتدابير  مع الناس, مع الحيكاف كالطير, كحتى مع الجمادات, أيضن
 األقدار.

                                                           

 .(20-19)ص:مراد,انظر: خمؽ المؤمف,   (1)
 (.54-53انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:  (2)



 

34 

 ىاألولىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألخالقىمطالم
 الكروم

 

ميؽ األمانة كالنقاء المالي فتتمثؿ آي ات اهلل فعندما تسمك األخبلؽ بشمكليا نجد في االقتصاد تمثؿ خي
         *              *              * 

              *      :ككذلؾ قكلو:, (5-1)المطففيف            

                      (:278البقرة.)(1) 

 كفي السياسة نجد الكثير مف األخبلؽ عمى الصعيد الفردم كالجماعي, قاؿ تعالى:      

                                                                   

    :كفي الحديث الشريؼ قكؿ النبي (, 58)النساء :} (2).} دّْيُن ا  َّاِليَ ةُ ا 

و , كبطاعة ربو كشكره تظير أخبلقفي الحياء كاالتقاف كالصبرتظير أخبلؽ الفرد بنفسو ك 
كدكلةو, كمع كؿ ديانةو ىي مثاؿ  ـكالعدؿ كاألمانة في كؿ نظابما يتعٌمؽ بخالقو, كاإلحساف كالتعاكف 

شمكلية األخبلؽ لعبلقة الفرد مع الناس, أما عف األشياء فتتمثؿ صفة الشمكلية في الحفاظ عمى 
 (3)البيئة كرعاية الحيكاف كالطير كغيرىا.

بلؽ اإلسبلمية ىي أنيا شاممة لتعامؿ المسمـ مع كلعؿ أىـ نقطة في ىذه الخاصية لؤلخ
كؿ األدياف, كفي كؿ بقعة عمى األرض؛ لذا سميت بالعالمية فالمسمـ الصادؽ األميف صادؽه أميفه 
مع المسمـ, كصادؽ أميفه مع الكافر؛ كبيذا يككف المسمـ خير دليؿ عمى رسالة اإلسبلـ النقية في 

 كؿ البقاع.

 ة ا يط ب ا ثر ث: اإل  ر ي
ألف األخبلؽ اإلسبلمية شاممة فيي تمتد مف ككنيا أخبلؽ بشرية إلى أخبلؽ إنسانية شاممة 

 : يقكؿ  (4),لعبلقة اإلنساف مع الحيكاف كالجاف ككؿ المخمكقات               

                                          

                               :رشد إلى الرحمة كالميف فاآلية تي ( 159)آؿ عمراف
                                                           

 ـ.ميزة اإلسبلـ بيف المناىج القائمة في العال مكتبة القرضاكم, مكضكع/انظر:   (1)
 (.74/55/ 1باب: بياف أف الديف نصيحة, )اإليماف/  أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب:  (2)
 (.59-58األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:انظر:   (3)
 (.21انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:  (4)
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, كىذه ىي قمة ؽ النفكرحقكتيدم العقكؿ, كأف عكس ذلؾ مف الشدة كالغمظة يي التي تكسب القمكب 
اإلنسانية في أخبلؽ اإلسبلـ, كلـ يقؼ األمر عمى اإلنساف فحسب بؿ إف اإلنسانية تمتد لتشمؿ 

َدَخَ ِت اْيرََ ٌة ا  َّرَر ِف  ِهرٍَّة َرَاَطْتَهر، َفَ ْم ُتْطِعْيَهر، َ َ ْم َتَدْ َهر تَْأُ ُل ِيْن {: فحديث النبي الحيكاف, 
َاْيَ َير  {: كحديث النبي  لميرة, جزاء ىذه المرأة النار لسكء معاممتياييظير أف  (1)}َخَشرِش اأَلْرضِ 

َيْ َهُث،  َرُجٌل َيْيِش  ِاَطِريٍق، اْشَتدَّ َ َ ْيِ  ا َعَطُش، َفَ َجَد ِاْئرًا َفَ َزَل ِفيَهر، َفَشِرَب ُثمَّ َخَرَج، َفِإَذا َ ْ بٌ 
ا رَُّجُل: َ َ ْد َاَ َغ َهَذا ا َ ْ َب ِيَن ا َعَطِش ِيْثُل ا َِّذي َ رَن َاَ َغ ِا ، َفَ َزَل  َيْأُ ُل ا ثََّرى ِيَن ا َعَطِش، َفَ رلَ 

نَّ ا ِاْئَر َفَيََلَ ُخفَُّ  ُثمَّ َ ْيَ َ ُ  ِاِفيِ ، َفَ َ ى ا َ ْ َب َفَشَ َر ا  َُّ  َ ُ  َفَغَفَر َ ُ  " َقرُ  ا: َير َرُ   َل ا  َِّ ، َ اِ 
دليؿ عمى إنسانية ما تدعك إليو  (2).}َ َعْم، ِف  ُ لّْ َذاِت َ ِاٍد َرْطَاٍة َ ْجرٌ »َهرِئِم َ ْجرًا؟ َفَ رَل: َ َ ر ِف  ا اَ 
 كأف كاف جزاء ىذا الرجؿ الجنة. مف الرأفة كالشفقة عمى الحيكاف, اإلسبلـأخبلؽ 

و في فاإلنسانية ىي مف أرقى خصائص األخبلؽ في اإلسبلـ, حيث ييعرؼ المسمـ مف خمق
 مكاف, سكاء مع اإلنساف أك الحيكاف, فإنساًني تو دليؿ عمى حسف خمقو. 

 ا يط ب ا رااع: ا   طية
الكسطية تعني التعادؿ بيف طرفيف متقابميف اك متضاديف بحيث ال ينفرد أحدىما بالتأثير 

ؼ كيطرد الطرؼ المقابؿ, كبحيث ال يأخذ أحد الطرفيف أكثر مف حقو كيطغى عمى مقابمو كيحي
 (3)عميو.

الكثير مف المتناقضات التي يسير عبرىا اإلنساف؛ لذا جاءت األخبلؽ  فييا الحياةف
اإلسبلمية بصفتيا الكسطية لتكازف بيف ىذه التناقضات, فكازنت بيف العمؿ لمدنيا كالعمؿ لآلخرة, 

 بيف الحقكؽ كالكاجبات, ككازنت بيف حؽ الجسـ كحؽ الركح, بيف المثالية كالكاقعية.

إلسبلـ ما جاء ليقضي عمى الجسد أك يضعفو, كال ليقبض الركح أك يكبتيا, فبل الزىد في فا
 (4)الحياة يعني العيش برىبانية, كال االنفتاح فييا يعني العيش ببل ديفو كال مسئكلية.

                                                           

, )دء الخمؽبخارم في صحيحو, كتاب: بأخرجو ال (1)  /130/ 4/ باب: خمس مف الدكاب فكاسؽ يقتمف في الحـر
3318). 

 (.9/6009/ 8أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: األدب/ باب: رحمة الناس كالبيائـ, ) (2)
 .مكتبة القرضاكم, مكضكع/ ميزة اإلسبلـ بيف المناىج القائمة في العالـانظر: انظر:  (3)
  (.22ى مراد, )ص:انظر: خمؽ المؤمف, مصطف (4)
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 كىذه الكسطية تعطي مساحة الختبلؼ درجات الناس: قاؿ سبحانو:             

                 :(1)(.32)فاطر 

 فبل إسراؼ كال تقتير, قاؿ تعالى:  نفقة,الكسطية في الك             

               :(2)(.67)الفرقاف 

 ط ب ا خريس: ا  اقعيةا ي
كألف اإلسبلـ ديف حؽ, فإف األخبلؽ التي دعى إلييا ىي أصؿ الكاقعية, فميس صعبه ىك 
االلتزاـ بيا؛ فأخبلؽ اإلسبلـ تجرم مجرل الكاقع في كؿ أحداث كحياة اإلنساف, كجاءت مراعية 

  لظركفو كعمى قدر طاقتو, قاؿ تعالى:              :(3)(.286)البقرة 

فكاقعية األخبلؽ في اإلسبلـ دليؿ قٌكتيا, كمدعاة لتطبيقيا دكف تزمت أك تكم ؼ, ككاقعيتيا 
نمي الفطرة السميمة التي فطر اهلل اإلنساف عمييا يعني مبلئمتيا لفطرة اإلنساف, فالعمؿ باألخبلؽ يي 

طبيقيا بتناغـ الككف كمو مع فطرة اإلنساف كبنى بيا الككف, فكاقعية األخبلؽ في اإلسبلـ يعني ت
 القكيمة.

 ا يط ب ا  ردس: ا يثر ية
كااللتزاـ بأخبلؽ اإلسبلـ تىرقى بالمسمـ لممثالية؛ فأخبلؽ اإلسبلـ مثالية في طرحيا, مثالية 

ٌتصؼ بالعفك كالصفح كما في في تعامميا مع الظركؼ كاألشخاص ككؿ األحكاؿ, فيككف المسمـ مي 
  :قكلو تعالى                :كما يٌتصؼ بالصبر خاصة (134)آؿ عمراف ,

  في كقت الخبلفات كالمشاكؿ, قاؿ تعالى:                     

  (4)(.43)الشكرل:
عف كؿ نقصو كسكء لتخرج في أجمؿ  بلفاتفي ظؿ الخ ترتقي كتتعالى أخبلؽ المسمـف

 صكرة كأرقى دليؿ عمى مثالٌيتيا.

                                                           

 .مكتبة القرضاكم, مكضكع/ ميزة اإلسبلـ بيف المناىج القائمة في العالـانظر: انظر:   (1)
 (.58انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:  (2)
 (.22انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:  (3)
 (.23-22ع السابؽ, )ص:جانظر: المر   (4)
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 ا يط ب ا  راع: ا جزاء
ألف األخبلؽ ىي ركيزة أساسية في اإلسبلـ؛ لذا كاف الثكاب جزاءنا لمف يمتـز بيا, ككاف 

     ى:العقاب لمف يتياكف بيا؛ فالفبلح لممؤمف المتمثمة صفاتو بمحاسف األخبلؽ كما قاؿ اهلل تعال
            *             *         *    

      *         *                        

   *                      *                 *

               *        *                 
 (.11-1)المؤمنكف:

ػٌؿ الكبػائر عمييػا العػذاب  إف أكثر الحدكد التي يعاقب عمييػا الشػرع اإلسػبلمي فػي الػدنيا, كجي
في اآلخرة راجعة إلى سكء الخمؽ, كلعؿ أكثر مثاؿ يكضػح ىػذه العقكبػة عمػى سػكء الخمػؽ ىػك دعػاء 

َدْ ـَ ُة {: , يقكؿ (1)المظمكـ الفاجر عمى ظالمو؛ فيك دعاء مستجاب ألف الظمـ مف كبائر األخبلؽ
ْن َ رَن َفرِجرًا َفُفُج ُرُه َ َ ى َ ْفِ  ِ   (2).}اْ َيْظُ  ِم ُيْ َتَجرَاٌة، َ اِ 

 ا يط ب ا ثرين: ا رق   ا ت دم
ا لمكاـر األخبلؽ فإف نتيجة ذلؾ ىك كؿ خير كرفعة كتقدـ كرقي  كما جاء رسكلنا متممن

 (3)كحضارة, كعكس ذلؾ ييٍكدم باألمة لميبلؾ.

: "إف اهلل ييقيـ الدكلة العادلة كاف كىانىت كىاًفرىة كىالى ييقيـ -رحمو اهلل-ؿ اإلماـ ابف تيمية يقك 
 (4)الظالمة كاف كىانىت مسممة".

                                                           

(/ مكسكعة البحكث المنبرية, مكضكع/ خصائص األخبلؽ 26-25صطفى مراد, )ص:انظر: خمؽ المؤمف, م  (1)
 مية.اإلسبل
 .قاؿ األلباني: حسف(, 398/8795/ 14سند أبي ىريرة, )أخرجو أحمد في مسنده, م  (2)
 (.26, )ص:انظر: خمؽ المؤمف  (3)
 (.2/247) االستقامة,  (4)
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  انفصم انثاني
 أخالق األنبياء يف ضىء انقرآن انكريم

 

 :مباحثعمى عشرة  كيشتمؿ

 أل ل: خ ق األير ة.ا يا ث ا

  .خ ق ا الدق ا يا ث ا ثر  :

 ا يا ث ا ثر ث: خ ق ا الار.
 يا ث ا رااع: خ ق ا ر ية  ا ر فة.ا 

 ا يا ث ا خريس: خ ق ا ش ر.

 ا يا ث ا  ردس: خ ق ا   م.

 .ءا يا ث ا  راع: خ ق ا  فر

 اإلخ ص. ا يا ث ا ثرين: خ ق

 ا يا ث ا تر ع: خ ق ا   ية.

 ا يا ث ا عرشر: خ ق ار ا  ا دين.
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم األ  
 ان ةةةق األمةخ 

 
  في  يط ارن:

 .ا يط ب األ ل: يفه م األير ة   هييتهر
 .األير ة   د   ايرء ا خ ق ا يط ب ا ثر  : 
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 املبحم األ   
 خ ق األمان 

 كفيو مطمباف:

 يفه م األير ة   هييتهر: :ا يط ب األ ل

  : يفه م األير ة:  ً  
 األير ة  غة:

كف أصبلف متقارباف: أحدىما األمانة التي ىي ضٌد الخيانة, اليمزة كالميـ كالن )أمف(
 .إليماف: التصديؽي كضد ه التكذيبكمعناىا سيككف القمب, كاآلخر ا

 كٍعدىه عبادىه يىٍصديؽي  الذم ىكك  ٌنو آمىفى عبادىه أف يظمميـأل(؛ الميٍؤمفي ) تعالى اهللي كمف أسماء 
 .الخكؼ ضدٌ  األىمافً  مف فيكيكـ القيامة  عذاًبو مف عبادىه ييٍؤًمفي  , أك ألنوالتصديؽً  اإليمافً  مف فيك

: ضد  الخكؼ.  (1)كالمعنياف متدانياف, كاألىٍمفي
 : كمنو قكلو       :(2).أحد بكؿٍّ  يثؽ الذم ,(154)آؿ عمراف 

.  (3)كأصؿ آمىفى أىٍأمىفى بيمزتيف, لٌينت الثانية, كاألىمىنىةي بالتحريؾ: األىٍمفي
تو كيطمئف إلى كؿ أحد. كيقاؿ أًمٍنتي مى ائً غة, لمذم يأمنو الناس كال يخافكف يقاؿ: رجؿ أيمنك 
ؿى أىٍمنن  . رجؿ أىمىنة, بالفتح, لمذم يصدٍّؽ بكؿ ما يسمع كال ا, كآمنني ييٍؤمنني إيمانن اكأىمىنىةن كأىمانن  االٌرجي

, إذا كاف أمينن  يكذٍّب بشيء. كالعرب تقكؿ: نو لرجؿ أيٌمافه  (4), أم: لو ديف.اكا 

 :راألير ة االط  ً 
أما األمانة في االصطبلح فقد تعدد معانييا كلـ تقتصر عمى معنى كاحد, فيما يمي عرض 

ا.  لبعض معاني األمانة اصطبلحن
 (5)."األمانة الفرائض التي افترضيا اهلل عمى عباده: "قاؿ ابف عباس 

                                                           

 (.13/21) ابف منظكر, لساف العرب,انظر: ( 1)
 .(1/23رم, )ىانظر: تاج المغة كصحاح العربية, الجك  (2)
 (.13/21( انظر: لساف العرب, )3)
 (.1/138(/ مقاييس المغة, ابف فارس, )5/224( انظر: تيذيب المغة, اليركم, )4)
 (.20/337انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )( 5)
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عمى العباد فيك أمانة كالٌصبلة كالٌزكاة : "األمانة: ىي كٌؿ ما افترض الٌمو (1)قاؿ الكفكم
 (2)كالٌصياـ كأداء الٌديف, كأككدىا الكدائع, كأككد الكدائع كتـ األسرار".

 (3)قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما: "األمانة: ىي الفرائض التي افترضيا اهلل عمى عباده".

ؿ أك كثير, فيك سائمؾ : "األمانة كؿ ما ائتمنؾ اهلل عميو مف قميالقرني قاؿ الدكتكر عائض
 (4)عنو يـك العرض األكبر".

 فالبيت أمانة, كالكالية أمانة, كاألكالد أمانة, فمف قصر في أمانتو أثـ كمف كفى بيا أجر.

فالديف يشمؿ قكؿ ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل,  ,ة األمانة ىي: الديفأبمغ قكؿ لؤلمانك 
 (5)ـ.فاألمانة ىي اإلسبلـ, كرسالتو عميو السبل

 ر ي ا ار ثة:

األمانة ىي خمؽ ثابت في النفس يقكد إلى كؿ خير؛ فيي العبلقة بيف ما يكف في النفس 
ُ  ُُّ ْم رَاٍع، {: كبيف حقكؽ اهلل, كحقكؽ العباد, ككافة أمكر الحياة, كالتي تتمثؿ في حديث النبي 

 ٌل َ ْن َرِ يَِّتِ ، َ ا رَُّجُل رَاٍع ِف  َ ْهِ ِ  َ ُهَ  َيْ ُئ ٌل َ ْن َ ُ  ُُّ ْم َيْ ُئ ٌل َ ْن َرِ يَِّتِ ، اإِلَيرُم رَاٍع َ َيْ ئُ 
ِه َ َيْ ُئ ٌل َرِ يَِّتِ ، َ ا َيْرَ ُة رَاِ َيٌة ِف  َاْيِت َزْ ِجَهر َ َيْ ُئ َ ٌة َ ْن َرِ يَِّتَهر، َ ا َخرِدُم رَاٍع ِف  َيرِل َ يّْدِ 

َ ا رَُّجُل رَاٍع ِف  َيرِل َ ِايِ  َ َيْ ُئ ٌل َ ْن َرِ يَِّتِ ، َ ُ  ُُّ ْم » -ْن َقْد َقرَل َ َ ِ ْاُت  َ  -َقرَل: « َ ْن َرِ يَِّت ِ 
 (6).}رَاٍع َ َيْ ُئ ٌل َ ْن َرِ يَِّت ِ 

فالعبادة أمانة, كالصبلة أمانة, كالزكاة أمانة, كالصياـ أمانة, كالحج , فالديف كمو أمانة
أمانة, كالماؿ عندؾ أمانة, كزكجؾ كأكالدؾ أمانة, كالعمـ أمانة, كجكارحؾ أمانة, كمنصبؾ ككرسيؾ 
 عند العالـ كطالب العمـ أمانة, كالحكـ أمانة.

 
                                                           

 متأدب, مف عمماء الدكلة العثمانية. مف أىؿ )كفو( بالتخفيؼ.الكىفىكم: محمد بف حيدر, أبك الفيض الكفكم:  (1)
مف كتبو )حدائؽ االخيار في حقائؽ األخبار( في مكتبة آقحصار كىك حكـ كأمثاؿ كأشعار بالعربية كالتركية,  كاف 

 (.111/ 6) ,لزركميا ,انظر: األعبلـ. (1168دس الشريؼ كتكفي بيا سنة )في المدينة المنكرة كتكلى القضاء بالق
 (.176( الكميات, )ص:2)
 (3/508( نضرة النعيـ في مكاـر في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح حميد, )3)
 (.314/6( انظر: دركس لمشيخ عائض القرني, )4)
 (.115/9( انظر: دركس لمشيخ محمد حساف, )5)
 (.2/5/893) باب: الجمعة في القرل كالمدف, /البخارم في صحيحو, كتاب: الجمعة ( أخرجو6)
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 :ة األير ة  هيي: فضل رثر يً 
ع مف عقيدتو, كتدؿ عمى صدؽ اتجاىو, بي نٍ ؽ مف أخبلؽ المسمـ األصيمة التي تى مي األمانة خي 

 كىي صفة جامعة لمفضائؿ بأكمميا.

ميافي كثير مف آياتو ف الكريـ عف األمانة كفضمياكلقد تحدث القرآ في أكثر مف  , كفص 
 أىميتيا مف خبلؿ األمكر التالية:قيمتيا كعظمتيا, كتظير  امكطف, مكضحن 

 : تكرار لفظ األمانة كمشتقاتيا في القرآف الكريـ أكثر مف أربعيف مرة منيا قكلو تعالى -1   

                                            

             :(1).(72)سكرة األحزاب 

 أمانة الرسؿ في كتاب اهلل:  -2

يذه الصفة العظيمة , فقاؿ اهلل إشارة القرآف الكريـ أكثر مف مرة إلى أف رسؿ اهلل يتصفكف ب أ. 
 سبحانو عف نكح, كىكد, كصالح, كلكط, كشعيب:

           (.107 -178 -162 -143 -125 :)سكرة الشعراء 

 في مكضعيف: مكسى  ب. كأشار القرآف الكريـ إلى أمانة 

  لح:عمى لساف ابنة الرجؿ الصا عنو تعالىاهلل قاؿ  قبؿ بعثتو, -1      

                           :(.26)سكرة القصص 

  كبعد بعثتو إلى قكمو حيث قاؿ ليـ: -2          :(.18)سكرة الدخاف 

 ليكسؼ: ممؾفيو عمى لساف ال حيث جاء كأشار كذلؾ إلى أمانة يكسؼ  ج. 

                                              

 (2).(54)يكسؼ:

                                                           

 (.122( انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:1)
 (.123)ص: المرجع السابؽ,( انظر: 2)
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ر الردق )اأعمى في فضيمة األمانة حتى لقبو الناس منذ صغره  مثبلن  لقد كاف نبينا محمد  -3
فكاف خمؽ األمانة مف األخبلؽ الظاىرة فيو, حتى كاف الناس يختاركنو لحفظ كدائعيـ, األيين(، 

 (1)برٌد الكدائع إلى أصحابيا.  ككٌؿ عمٌي بف أبي طالب كلٌما ىاجر 

كصؼ خيار الصحابة باألمانة, فقد كصؼ الصحابي الجميؿ أبك عبيدة عامر بف الجراح  -4
 (2)بأميف ىذه األمة.

األمانة مظير مف مظاىر اإليماف, كىي مف لكازمو, كالخيانة مف عبلمات الجحكد كالكفراف,  -5
  فقد كصؼ اهلل بيا المؤمنيف فقاؿ سبحانو كتعالى:                 

 (3).(8المؤمنكف:)
ًً  اْضَيُ  ا{ قاؿ: أف رسكؿ اهلل   عبادة بف الصامت خمؽ المؤمنيف, فعفاألمانة  -6  اِ   ِ تِّ

ُتْم َ اْ َفُظ ا ِيْن َ ْ ُفِ ُ ْم َ ْضَيْن َ ُ ُم اْ َج ََّة ااْلُدُق ا ِإَذا َ دَّْثُتْم َ َ ْ ُف ا ِإَذا َ َ ْدُتْم َ َ دُّ ا ِإَذا اْئُتِي ْ 
 (4).}ُفُر َجُ ْم َ ُغضُّ ا َ ْااَلرَرُ ْم َ ُ فُّ ا َ ْيِدَيُ مْ 

ٍيرىةى مف الخيانة كىي ضد األمانة,  ذ الرسكؿ تعك  -7 : كىافى رىسيكؿي  عٍف أىًبي ىيرى   , قىاؿى
 : ِجيُع، َ َ ُ  ُذ ِاَك ِيَن اْ ِخَيرَ ِة، َفِإ ََّهر ِاْئ َ {يىقيكؿي ِت ا  َُّهمَّ ِإ ّْ  َ ُ  ُذ ِاَك ِيَن اْ ُج ِع، َفِإ َُّ  ِاْئَس ا ضَّ
 (5).}اْ ِاَطرَ ةُ 

 كيقكؿ سبحانو:               :(.52)سكرة يكسؼ 

ٍيرىةى  -8 ٍف أىًبي ىيرى ًف الن ًبيٍّ  الخيانة مف صفات المنافقيف, عى :  , عى وَيُة ا ُيَ رِفِق َثَ ٌث: ِإَذا {قىاؿى
َذا اْؤُتِيَن َخرنَ  َذا َ َ َد َ ْخَ َف، َ اِ   (6).}َ دََّث َ َذَب، َ اِ 

  منيـ بأنيـ أىؿ خيانة, فقاؿ اهلل تعالى لرسكلو: اهلل تعالى الييكد إال قميبلن  كصؼ -9     

                     :فمف خيانة الييكد محاكلة اغتياؿ الرسكؿ كقد  ,(13)سكرة المائدة
                                                           

 (.2/662انظر: السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة, أبك شيبة, )( 1)
 (.1/175انظر: رجاؿ حكؿ الرسكؿ, خالد ثابت, )( 2)
 (.174( انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:3)
 قاؿ األلباني: حسف.(, 37/417/22756ادة بف الصامت, )( أخرجو أحمد في مسنده, حديث عب4)
(, قاؿ األلباني: 8/263/5469مف الخيانة, ) االستعادة, باب: االستعادة( أخرجو النسائي في سننو, كتاب: 5)

 حسف صحيح.
 (.1/6/33رجو البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف/ باب: عبلمة المنافؽ, )خ( أ6)
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ر أكبر شاىد كدليؿ عمى خيانتيـ كنقضيـ لمعيكد كاف بينو كبينيـ عيد كأماف, كتاريخنا الحاض
 (1)كالمكاثيؽ.

ف فيما بينيـ يتكاصكف بيا كيستعينكف باهلل عمى يف أىمية األمانة, ىي كصية المسممم اكأخيرن  -10
حديث حفظيا خاصة عندما يككف اإلنساف عمى أىبة السفر يقكؿ لو أخكه المكدع كما جاء في 

ٍبًد اهللً عىٍف سىاًلـً بٍ  : رسكؿ اهلل : اٍدنيٍو  ًف عى ؿى كىىيكى ييًريدي الس فىرى قىاؿى : كىافى أىًبي ًإذىا رىأىل الر جي , قىاؿى
دٍّعىؾى ًبمىا كىافى رىسيكؿي اهللً  ت ى أيكى : حى دٍّعينىا, ثيـ  يىقيكؿي  (2).}َ ْ َتْ ِدُع اَ  ِديَ َك، َ َ َيرَ َتَك، َ َخَ اِتَم َ َيِ كَ { ييكى

 األير ة   د   ايرء ا خ ق  :  ا يط ب ا ثر
خبلؽ اإلسبلـ العظيـ الحميدة؛ بؿ ىي مف أساسيات األخبلؽ منذ بداية أاألمانة مف 

الخمؽ, فكؿ مخمكؽ اصطفاه ربنا لنشر الديف كبث الخير بيف الخبلئؽ أجمعيف كانت األمانة مف 
, كصفو الٌمو باألمانة في أميف الكحي -عميو الٌسبلـ -أبرز أخبلقو كصفاتو. كمف قبؿ ذلؾ جبريؿ

  قكلو:          *         *             
 (.194 -192)الشعراء: 

ليـ لمدعكة  تخمقكا باألمانة كاشتيركا بيا فكانت سبيبلن  –خيرة خمؽ اهلل  -فاألنبياء كالمبلئكة 
 , كسنقؼ مع خمؽ األمانة عند األنبياء الذيف كصفيـ القرآف الكريـ بيا.(3)إلى اهلل
   ح   ي  ا   م: األير ة   د  ً : 

  قرل تعر ى:           *            *       

  *         *                             *    

       (110-105: )سكرة الشعراء. 

 

 

 
                                                           

 (.110)ص: كايد قرعكش, ,األخبلؽ في اإلسبلـانظر:  (1)
(, كقاؿ: حسف 5/499/3443, )ا( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: الدعكات/ باب: ما يقكؿ إذا كدع إنسانن 2)

 , كقاؿ األلباني: صحيح.صحيح غريب
 (.3/509انظر: نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح حميد, )( 3)
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 :ه د   ي  ا   م األير ة   دثرً ير: 

  : قرل تعر ى           *           *        * 

       *                            سكرة الشعراء( :

123-127.) 
 الر ح   ي  ا   م: األير ة   د: رر ثً ث

           *               *          *   

    *                             141: )سكرة الشعراء-

145.) 

   ط   ي  ا   م: األير ة   درااًعر: 

             *             *          *    

     *                                 (160: سكرة الشعراء-

164) 
 شعيب   ي  ا   م: األير ة   دخريً ر: 

              *            *          *    

    *                              (.180-176 :)سكرة الشعراء 

 : ا شرهد ين هذه اآليرت ق                :تف ير ذ ك 

 لتركيز عمى اآلية قامت الباحثة با           التي تدؿ عمى اتصاؼ ىؤالء
 األنبياء باألمانة.

مشيكريف بيف أقكاميـ باألمانة, كقد عرفكا بأمانتيـ كصدقيـ,  فقد كاف ىؤالء األنبياء 
 ا إلى أقكاميـ قاؿ كؿ نبي لقكمو:فمما بعثك 

ي بذلؾ مف قبؿ؛ فكيؼ تتيمكني اليكـ بعكس ذلؾ, أنا أميف فيكـ قبؿ الرسالة, قد عرفتمكن
 (1)كقد ائتمنني اهلل عمى كحيو كرسالتو.

                                                           

 (.7/38), السيكطي -, المحمىتفسير الجبلليف  (/19/369)الطبرم,  جامع البياف في تأكيؿ القرآف,انظر:  (1)
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فأنا يا قكـ أميف عمى الكحي, أميف فيما بعثني اهلل بو فاقبمكا نصحي, كأنا صادؽ في قكلي 
 (1)مما أمرني ربي بإببلغو. ايا شيئن كتبميغ رساالت ربي, فبل أخكف فييا, كال أزيد فييا كال أنقص من

  فكاف تكرار لفظ التقكل كالكصية بو في قكلو:      ،   ق :          

  كابتغاء األجر مف اهلل تعالى                                دليبلن
  (2)عمى األمانة.

 ي  ى   ي  ا   م: األير ة   ددً ر:  ر

 كقد كرد الحديث عف أمانة مكسى عميو السبلـ في مكضعيف:

  :األكؿ: قاؿ تعالى                        *           

          (.19-17: ة الدخاف)سكر 

 ا نصحو, كأف يككف أميننا عمى مافكصفت اآليات مكسى بأنو أميف عمى الكحي حتى يقبمك 
 فبل يخكف رسكالن أميننا مبمغنا رسالتو دكف تعديؿ أك تغيير. أكحي إليو,

  ا كرد عمى لساف إحدل ابنتي شعيبالثاني: م                     

               :(26)القصص 

فقد جمعت ابنة شعيب بيف أمريف عظيميف ينطكم تحتيما معظـ الكماالت اإلنسانية, كىي 
القكة كاألمانة, كالمراد باألمانة ىنا غض البصر كصكف النظر, كمصدر ىاتيف الصفتيف ما شاىدت 

كىا: ما أعممؾ بذلؾ؟ قالت: إنو رفع الصخرة التي ال يطيؽ حمميا إال مف حالو؛ حيث قاؿ ليا أب
ني لما جئت معو تقدمت أمامو, فقاؿ لي: ككني مف كرائي؛ كبذلؾ قد استدلت عمى  عشرة رجاؿ, كا 

 (3)قٌكتو كأمانتو بفراستيا.

 

 

 
                                                           

 (.19/158) ابف عاشكر, التحرير كالتنكير,/ (3/662)أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, الجزائرم, ( انظر: 1)

 (.13/118)لقرطبي, , ا, الجامع ألحكاـ القرآف(7/137)لثعمبي, , االكشؼ كالبياف عف معاني القرآفانظر:  (2)
 (.14/55( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )3)
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 ي  ف   ي  ا   م: األير ة   د: ر راعً 
  قاؿ تعالى:                                          

 (54يكسؼ: )
بفضؿ اهلل جزاء إحسانو في  اآلية فييا تعميؽ رباني يبلئـ ما كصؿ إليو يكسؼ 

يكـ الديف, كالمعنى إنؾ في  اختياراتو كأعمالو الصالحة الظاىرة كالباطنة, مع كعده باألجر العظيـ
أقرب القرب منا ذك مكانة رفيعة عالية ثابتو مأمكف عمى كؿ شيء كذلؾ أف الممؾ لما رأل صدقو, 

مصطفى  اكأمانتو كعفتو كفائؽ ذكائو كرجاحة عقمو, كحسف بيانو قاؿ ائتكني بو أجعمو خالصن 
 (1)لنفسي فمما كممو زاد إعجابو بو.

 أم مرتبة عظيمة. المكيف: أنو صار ذا مكانة:

,ال األميف:  مىى شىٍيءو ٍأميكفو عى ٍكثيكؽو ًبًو ًفي ًحٍفًظوً ال مى  (2).مى

كببلغة قكلو  وـ حكيـ أديب, فمما رأل حسف منطقكمـ الممؾ كبل كالظاىر أف يكسؼ 
لثقتو كتقريبو منو, فيذه صيغة تكلية جامعة مانعة لكؿ ما يحتاج إليو كلي  كأصالة رأيو رآه أىبلن 

ر مف الخصاؿ, ألف المكانة تقتضي العمـ كالقدرة إذ بالعمـ يتمكف مف معرفة الخير كالقصد األم
إليو, كبالقصد يستطيع فعؿ ما يبدك لو مف الخير, كاألمانة تستدعي الحكمة كالعدالة إذ بالحكمة 

يريد  كىذا تعريض بأنو ا,بالعدالة يكصؿ الحقكؽ إلى أىمييؤثر األفعاؿ كيترؾ الشيكات الباطمة, ك 
 (3)أف يستعيف بو في أمكر مممكتو.

لما رأل الممؾ ككممو كسمع منو تأكيؿ رؤياه, تحقؽ لو صدؽ يكسؼ  فأ ذكر المفسركفك 
ما تكسمو فأعجب بو كبعممو كحسف أدبو فإذا ىك يطمئنو عمى أنو عند الممؾ ذك مكانة كفي أماف. 

إنما  ,لسجفكليس ىك المتيـ الميدد با إنما ىك مكيف. ,لفتى العبراني المكسكـ بالعبكديةفميس ىك ا
ىك أميف, فأعزه كأنزلو لديو مكانة عالية كآمنة عمى نفسو كائتمنو عمى كؿ شيء, كتمؾ المكانة كىذا 

أف سممو مقاليد الحكـ كالسمطة كفكض األمر إليو  اكشرفن  اكزاده عزن , األماف لدل الممؾ كفي حماه
دارة األمكر السياسة كالمالي  (4)ة في جميع أنحاء مصر.في تصريؼ كا 

                                                           

 (.690-10/686( انظر: معارج التفكر كدقائؽ التدبر, حبنكة الميداني, )1)
 (.13/7, )انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر (2)
 (.14/8, )المرجع السابؽ( انظر: 3)
 .(2005/ 4) , سيد قطب,(/ في ظبلؿ القرآف3/8انظر: التفسير المنير, الزحيمي, ) (4)
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 أماـ ىذا االىتماـ كالتقدير مف الممؾ عمى غير العادة؟ فماذا كاف مكقؼ يكسؼ 

كما يسجد رجاؿ الحاشية المتممقكف لمطكاغيت. كبل إنما  الـ يسجد لمممؾ شكرن  يكسؼ 
ا رؤيا طالب بما يعتقد أنو قادر عمى أف ينيض بو مف األعباء في األزمة القادمة التي أٌكؿ بي

مف المكت كيأمف  امما ينيض بيا أحد في الببلد كبما يعتقد أنو سيصكف بو أركاحن  االممؾ, خيرن 
في إدراكو لحاجة المكقؼ إلى  اقكين  فكاف  -فتنة الجكع -مف الفتنة امف الخراب, كمجتمعن  اببلدن 

لى حفظ ذلؾ بكؿ عزة ككرامة, فقاؿ: قاؿ تعالى:   الخبرة كالكفاية كاألمانة, كا         

             :(1)(.55)يكسؼ 

 ..إ هر األير ة

ٌمف لقيػػػػاه, كالحػػػػديث إليػػػػو, ككضػػػػع ف   يجػػػػب عمػػػػى الداعيػػػػة أف يجعػػػػؿ أفئػػػػدة النػػػػاس حكلػػػػو تػػػػؤى
نػػػت األمانػػػة األمػػػكر ىػػي مفػػػاتيح لمعبلقػػػات بػػػيف البشرػػػ يصػػػمح المفتػػػاح إذا كا هحاجيػػاتيـ عنػػػده, فيػػػذ

 عنكانو, كيفسد كتختمط األمكر إذا كاف غير ذلؾ.

 

                                                           

 (.4/2005( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم الثان 
 خ ق الصدق

  في  يط ارن:
 .  هييت  ا الدق يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا الدق خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم الثان 
 خ ق الصدق 

 كفيو مطمباف:

   هييت : ا يط ب األ ل: يفه م ا الدق
   ً : يفه م ا الدق:

 ا الدق  غة:

دى ؽ( الصاد كالداؿ كالقاؼ أصؿ يدؿ عمى قكة في الشيء قكالن  د )ص دقن , صى ا ؽ يىٍصديؽ صى
 (1). كمعناه الصالح, كالقكة, كالجكدة.اكتصداقن  اكًصدقن 

ٍدؽي, بالكسًر كالفتحً  ديًث(, , الصدؽ: الصٍّ دىؽى في الحى كبالكسًر كىك بالفتًح مىٍصدىره نحك)صى
ديؽي ًصٍدؽو, امرأةي ًصٍدؽو( كمنو قكلو تعالى:  ؿي ًصدؽو, صى  اسـه نحك )رجي          

     :(2)كىك ضد الكذب., (93)يكنس 

  (3): مطابقة الحكـ لمكاقع, كمطابقة القكؿ الضمير, كىك اإلبانة عما يخبر بو عمى ما كاف.الصدؽك 

 (4)ىك باطؿ".ك "كسمي الصدؽ بذلؾ لقكتو في نفسو كألف الكذب ال قكة لو 

دكؽو نحك: قىٍكـه كالجمع  ٍمعي صى ٍدؽه, كجى ٍدؽو نحك: قىٍكـه صي ٍمعي صى ٍدؽي, بالضـ كبضمتيًف: جى ص 
ٍدقكف.  (5)صى

 (6)الصديؽ: مف كثر منو الصدؽ, فيك دائـ التصديؽ مبلـز لمصدؽ.

 (7)لصدكؽ أبمغ مف الصادؽ.الصديؽ أبمغ مف الصدكؽ, كا

                                                           

 (.3/339(/ مقاييس المغة, ابف فارس, )10/193( انظر: لساف العرب, ابف منظكر, )1)
 (.1/900( انظر: القامكس المحيط, الفيركز آبادم, )2)
 (.1/480(/ المفردات في غريب القرآف, الراغب, )1/132التعريفات, الجرجاني, )( انظر: 3)
 (.3/339) ( مقاييس المغة,4)
 (.1/900( انظر: القامكس المحيط, )5)
 (.1/151(/ مختار الصحاح, الرازم, )1/480( انظر: المفردات في غريب القرآف, )6)
 (.6/292محمد عكيضة, ) ( انظر: فصؿ الخطاب في الزىد كالرقائؽ كاآلداب,7)
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 :را الدق االط  ً 
  (1)الصدؽ: ىك قكؿ الحؽ في جميع المكاطف.

كىك مطابقة الخبر الكاقع, ىذا في األصؿ كيككف في اإلخبار فيك إخبار عف المخبر بو ما 
لمكاقػع قيػؿ أنػو صػدؽ,  اىك عميو مع العمػـ بأنػو لػيس كػذلؾ, فػإذا أخبػرت بشػيء ككػاف خبػرؾ مطابقنػ

ف كا    (2)ف غير مطابؽ لمكاقع فيك كذب.كا 

لظاىره  ا"ككما يككف الصدؽ في األقكاؿ فيك في األفعاؿ كىك أف يككف اإلنساف باطنو مكافقن 
 (3)لما في قمبو". ايككف مكافقن  بحيث إذا عمؿ عمبلن 

 (4)كقيؿ: الصدؽ الكفاء هلل بالعمؿ, كحقيقتو أف تصدؽ في مكطف ال ينجيؾ منو إال الكذب.

 (5)دؽ: "أال يككف في أحكالؾ شكب, كال في اعتقادؾ ريب, كال في أعمالؾ عيب".كقيؿ الص

كالمنافؽ ضد المؤمف الصادؽ, كىك الذم يككف كاذبا في خبره أك كاذبا فػي عممػو كػالمرائي 
 فػػي عممػػو, قػػاؿ اهلل تعػػالى:                                            

                          :(6)(142)النساء 

 ر ي ا ار ثة:

الصدؽ ىك أساس اإليماف فبل يتحقؽ اإليماف إال بالصدؽ, كىك قكؿ الحؽ في جميع 
 عمؿ.األكقات كاألحكاؿ, كىك مطابقة السر لمعمف في القكؿ كالفكر كال

 ا الدق:  هيية : فضل  ًيرثر

الذم تتفٌرع عنو جميع األخبلؽ الشريفة كالصفات  ألصؿكا فضيمة الفضائؿ,الصدؽ 
 يمي:الكريمة التي يتحمى بيا اإلنساف كمف ىذه الصفات ما 

                                                           

 (.291)ص: عبد الحميد باديس, (  انظر: مجالس التذكير مف حديث البشير النذير,1)
(/ الحديث المكضكعي, مناىج جامعة المدينة 1/59( انظر: شرح رياض الصالحيف, العثيميف, )2)

 (.63(/ األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:312-1/311العالمية,)
 (.1/59الصالحيف, )( شرح رياض 3)
 (.1/132( انظر: التعريفات, الجرجاني, )4)
 ( المرجع السابؽ.5)
 (.75( انظر: مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية, عمي الشحكد, )ص:6)
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. قاؿ أنو مما كصؼ اهلل بو نفسو, كال يكصؼ إال بصفات الكماؿ, كمف أصدؽ مف اهلل قيبلن  -5
  :سبحانو                            :كقاؿ  (,95)آؿ عمراف

:لنبيو                 :إنكار أف يككف أحد "قاؿ البيضاكم:  (1),(64)الحجر
 ( 2)". كىك عمى اهلل محاؿخبره بكجو, ألنو نقص,  أكثر صدقنا منو, فإنو ال يتطرؽ الكذب إلى

األنبياء كالمرسميف,  ت كنادل بو جميع الرسؿ فيك خمؽالصدؽ خمؽ دعت إليو كؿ الرساال -2
كسمة مف سماتيـ الطيبة, كعبلمة عمى إخبلصيـ كصبلحيـ كحسف قيادتيـ لمناس كتكجيييـ, فاهلل 

 :مدحيـ كأثنى عمييـ 

:     فقاؿ سبحانو عف إبراىيـ  - أ                       :(41)مريـ ،

كيصؼ إبراىيـ بالصٌديؽ لفرط صدقو في امتثاؿ ما يكمفو اهلل تعالى, ال يصده " قاؿ ابف عاشكر:
ه اهلل بذلؾ في كحي عف ذلؾ ما قد يككف عذرنا لممكم ؼ, مثؿ مبادرتو إلى محاكلة ذىبح كلده حيف أمر 

 (3)."مكغ نياية الصفة في المكصكؼ بياالرؤيا, فالصدؽ ىنا بمعنى: ب

 : إسماعيؿ كقاؿ سبحانو عف  - ب                 :(.54)مريـ 

 : كقاؿ سبحانو عف إدريس  - ج                       :(.56)مريـ 

:   دكقاؿ سبحانو عف نبينا محم - ح                 (:33الزمر). 

اإلصبلح الصدؽ صفة األتقياء األبرار مف المؤمنيف كالمؤمنات, كبو يتميز المخمصكف كرٌكاد  -1
  كقادة التكجيو, قاؿ سبحانو:           :كقاؿ سبحانو: (.15)الحجرات       

    :(.75)المائدة 

                                                           

مجمة البحكث اإلسبلمية, الرئاسة العامة إلدارات (/ 64:ص)( انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, 1)
 (.93/150تاء كالدعكة كاإلرشاد )البحكث العممية كاإلف

 (.1/360( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, النسفي, )2)
 (.16/112( التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )3)
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  إف اهلل كعد الصادقيف بالمغفرة كاألجر كالفكز العظيـ في اآلخرة, قاؿ سبحانو: -4       

          :ده بأف ليـ عنده قدـ صدؽ, كما كبشر سبحانو كتعالى عبا (.33)األحزاب

 كمقعد صدؽ فقاؿ تعالى:                        :(1) (.2)يكنس 

 : يجزم عباده المؤمنيف يكـ القيامة عمى الصدؽ, فقاؿ   أف اهلل -1     

           (.24زاب:)األح 

 الصدؽ أصؿ البر الذم ىك الطريؽ إلى الجنة, كالكذب أصؿ الفجكر الذم ىك الطريؽ إلى -6
ٍبًد اهلًل بف مسعكد (2)النار, : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  عىٍف عى ْدَق َيْهِدي {: , قىاؿى ْدِق، َفِإنَّ ا الّْ َ َ ْيُ ْم ِار الّْ

نَّ اْ ِارَّ َيْهِدي ِإَ ى ا ، َ اِ  ْدَق َ تَّى ُيْ َتَب ِ ْ َد اِ  ِإَ ى اْ ِارّْ ْ َج َِّة، َ َير َيزَاُل ا رَُّجُل َياْلُدُق َ َيَتَ رَّى ا الّْ
نَّ اْ ُفُج َر َيْهِدي ِإَ ى ا  َّرِر،  َ  يَّرُ ْم َ اْ َ ِذَب، َفِإنَّ اْ َ ِذَب َيْهِدي ِإَ ى اْ ُفُج ِر، َ اِ  َير َيزَاُل اِلدّْيً ر، َ اِ 

  (3). }َتَ رَّى اْ َ ِذَب َ تَّى ُيْ َتَب ِ ْ َد اِ  َ ذَّاًارا رَُّجُل َيْ ِذُب َ يَ 

إف الصدؽ يفتح أبكاب البركة كالرزؽ في النفس كالماؿ كاألكالد, كيعيف عمى الخركج مف كؿ  -5
ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو  (4)ضائقة, :  , عىًف الن ًبيٍّ  عىٍف حى رََّقر، َفِإْن اَلَدَقر اْ َايَّْعرِن ِارْ ِخَيرِر َير َ ْم َيَتفَ {قىاؿى

ْن َ َذَار َ َ َتَير ُيِ َق َاَرَ ُة َاْيِعِهَير  (5) .}َ َايََّ ر ُا ِرَك َ ُهَير ِف  َاْيِعِهَير، َ اِ 

دىؽى المسمـ فإف اهلل سبحانو يىصديقو, -8 في  اجمين  اكىذا ما نجده كاضحن  (6)الصدؽ منجاة, فإف صى
دٍّثى ًإال  قكؿ الصحابي الجميؿ كعب بف مالؾ: "أف  الم   ف  ًمٍف تىٍكبىًتي أىٍف الى أيحى ٍدًؽ, كىاً  اًني ًبالصٍّ وى ًإن مىا نىج 

ٍنذي ذىكىرٍ  ًديًث مي دنا ًمفى الميٍسًمًميفى أىٍببلىهي الم وي ًفي ًصٍدًؽ الحى ـي أىحى ا أىٍعمى . فىكىالم ًو مى ا بىًقيتي تي ذىًلؾى ًصٍدقنا, مى
ٍنذي ذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ الم ًو , أىٍحسىفى ًمم  ًلرىسيكًؿ الم ًو  ا تىعىم ٍدتي مي ًإلىى يىٍكًمي ىىذىا كىًذبنا,  ا أىٍببلىًني, مى

مىي  ًمٍف ًنٍعمىةو قىط  بىعٍ  ـى الم وي عى ا أىٍنعى , فىكىالم ًو مى ا بىًقيتي ك أىٍف يىٍحفىظىًني الم وي ًفيمى ىٍرجي نٍّي ألى دى أىٍف ىىدىاًني كىاً 
                                                           

 ,الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشادمجمة البحكث اإلسبلمية,  ( انظر:1)
(93/151.) 
عمي الشحكد, مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية, (/ 65:ص) كايد قرعكش,سبلـ, انظر: األخبلؽ في اإل (2)

 .2ص
باب: قبح الكذب كحسف الصدؽ كفضمو,  /حيحو, كتاب: البر كالصمة كاآلدابأخرجو مسمـ في ص (3)
(4/2013/6805.) 
 (.65:ص) انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, (4)
 (, قاؿ األلباني: صحيح.24/43/15327, )أخرجو أحمد في مسنده, مسند حكيـ بف حزاـ (5)
 (.15/13انظر: دركس لمشيخ عبد الرحمف المحمكد, ) (6)
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, أىٍف الى أىكيكفى كىذىٍبتيوي, فىأىٍىًمؾى ًلئٍلًٍسبلىـً  م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ـى ًفي نىٍفًسي ًمٍف ًصٍدًقي ًلرىسيكًؿ الم ًو صى  , أىٍعظى
كىمىا ىىمىؾى ال ًذيفى كىذىبيكا".
(1) 

عند مرجعو مف تبكؾ, أكلئؾ الثبلثة لـ  كصدقكا رسكؿ اهلل  (2)كافي مٍّ لقد بشر الثبلثة الذيف خي 
نما صدقكا رسكؿ اهلل ي , فأخبرنا تبارؾ كتعالى عنيـ  فعمكا فعؿ المنافقيف كيحمفكا بالكذب, كا 

 بقكلو:                                    

                                          

 فنزلت ىذه التكبة ليـ, كبشركا رضي اهلل عنيـ كأرضاىـ بذلؾ. (118)التكبة:

فالصدؽ منجاة, فيجب عمى المسمـ الصدؽ مع اهلل, كالصدؽ مع النفس, كالصدؽ مع 
 .افإنو ال يمكف أف يفيد صاحبو أبدن  مف الكذب كالمراكغة,الناس, كليحذر 

, كقالكا: يا رسكؿ اهلل! لدينا أعذار, كلدينا كذا, فقد جاء المنافقكف ككذبكا عمى رسكؿ اهلل 
في قمكبيـ, أما أكلئؾ الصحابة الذيف صدقكا  اكلدينا كذا, فكاف عاقبة ذلؾ أف جعؿ اهلل ذلؾ نفاقن 

 (3).اعظيمن  امييـ تكبة فرحكا بيا فرحن اهلل تبارؾ كتعالى قد أنزؿ ع ربيـ سبحانو كتعالى فإف

كمنيا عظـ مقدار الصدؽ, في فكائد قصة كعب: " -رحمو اهلل-ـ قاؿ اإلماـ ابف القي 
كتعميؽ سعادة الدنيا كاآلخرة كالنجاة مف شرىما بو, فما أنجى اهلل مف أنجاه إال بالصدؽ, كال أىمؾ 

كقد قسـ سبحانو  قد أمر اهلل عباده المؤمنيف أف يككنكا مع الصادقيف.مف أىمكو إال بالكذب, ك 
ألشقياء ىـ أىؿ الخمؽ إلى قسميف: سعداء كأشقياء, فجعؿ السعداء ىـ أىؿ الصدؽ كالتصديؽ, كا

 .(4)"الكذب كالتكذيب

 (5)كفييا فائدة الصدؽ كشؤـ عاقبة الكذب".: " -رحمو اهلل-اؿ الحافظ ابف حجر ق

ف كاف فيو مشقة عمى صاحبو, فإف عاقبتو خير. كبيذا تظير ف  ضيمة الصدؽ كمبلزمتو, كا 

                                                           

 (.6/7( صحيح البخارم, كتاب: المغازم, باب: حديث كعب بف مالؾ, )1)
الثبلثة الذيف خمفكا: كعب بف مالؾ, مرارة بف الربيع, ىبلؿ بف أمية, انظر: الركض األنؼ في شرح السيرة ( 2)

 (.7/327ية, أبك القاسـ السييمي, )النبك 
 (.51/51انظر: دركس لمشيخ عبد الرحمف المحمكد, ) (3)
 (.190/ 1)  زاد المعاد, (4)

 (.8/524فتح البارم بشرح صحيح البخارم, ) (5)
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 دعكة المؤمنيف أف يتخمقكا بيذا الخمؽ الفضيؿ فجاء األمر مف اهلل سبحانو:  -9     

                اهلل  مباشرة بعد ذكر قصة الثبلثة المذيف تاب
 عمييـ.

ٍيرىةى  -50 ٍف أىًبي ىيرى ًف الن ًبيٍّ  إف الصدؽ كالكذب ىك المميز بيف المؤمف كالمنافؽ, عى  , عى
 : َذا اْؤُتِيَن َخرنَ {قىاؿى َذا َ َ َد َ ْخَ َف، َ اِ    (1) .}وَيُة ا ُيَ رِفِق َثَ ٌث: ِإَذا َ دََّث َ َذَب، َ اِ 

ة حينما أخذكا يبمغكف كحي اهلل تبارؾ الصدؽ مما اتصؼ بو أئمة أىؿ السنة كالجماع -55
كتعالى إلى مف بعدىـ, القرآف محفكظ, لكف السنة النبكية دخؿ فييا الكذب, فقاـ أئمة أىؿ السنة 

, كيككف المقياس األساسي كالشرط األكبر لقبكؿ اشديدن  اكالجماعة ليتحركا في ىذا الجانب تحرين 
 .اادقن لرجؿ صالركاية مع الشركط األخرل ىك أف يككف ا

   كما قاؿ تعالى: (2)أف الصادؽ تنزؿ عميو المبلئكة, كالكاذب تنزؿ عميو الشياطيف,  -52  

             *          *              

    :(223-221)الشعراء 

يقية التي ىي دٍّ كصؿ صاحبو إلى مرتبة الصى دؽ في النيات كاألقكاؿ كاألعماؿ يي أف الص -51
 المرتبة التالية لمرتبة النبكة, مع الحرص عمى تحرم الصدؽ دائما في ذلؾ كمو.

 في كصؼ أىؿ ىذه الطبقة: - تعالىرحمو اهلل -يقكؿ اإلماـ ابف القيـ  

كدعكة الخمؽ إلى اهلل عمى  كعمبلن  اما بعثكا بو عممن كرثة الرسؿ كخمفاؤىـ في أمميـ, كىـ القائمكف ب"
مرتبة الصديقية كليذا قرنيـ طريقتيـ كمنياجيـ. كىذه أفضؿ مراتب الخمؽ بعد الرسالة كالنبكة, كىي 

  اهلل في كتابو باألنبياء فقاؿ تعالى:                            

                        :فجعؿ درجة  (,69)النساء
الربانيكف, كىـ الراسخكف في العمـ, كىـ الكسائط بيف  الصديقية معطكفة عمى درجة النبكة كىؤالء ىـ

                                                           

 (.43سبؽ تخريجو, )ص: (1)
 (.73)ص: مي الشحكد,ع مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية, /(20/74ابف تيمية, ) ,انظر: مجمكع الفتاكل (2)
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كلياؤه كحزبو كخاصتو كحممة دينو, كىـ المضمكف ليـ أنيـ ال يزالكف الرسكؿ كأمتو, فيـ خمفاؤه كأ
 (1)عمى الحؽ ال يضرىـ مف خذليـ كال مف خالفيـ حتى يأتي أمر اهلل كىـ عمى ذلؾ".

 أف الصدؽ مقركف باإلخبلص الذم ىك أصؿ الديف, قاؿ اهلل تعالى:  -54       

              *                            

                            :كليذا حذر النبي (31-30)الحج   مف

 , بؿ كعدلت شيادة الزكر االشراؾ باهلل مرتيف.شيادة الزكر ألنيا عنكاف لمكذب

أف الصدؽ ركف الشيادة الخاصة عند الحكاـ التي ىي قكاـ الحكـ كالقضاء كالشيادة العامة في  -51
 جميع األمكر, كالشيادة خاصة بيذه األمة التي ميزت بيا في قكلو تعالى:            

                        :(.143)البقرة 

الصدؽ مطمب أساسي في حياة المؤمف, كىك رأس الفضائؿ كأىميا, كأجمؿ الصفات الحميدة  -56
مقنا, قاؿ  التي يتحمى بيا المؤمف كتزيده ىيبةن ككقارنا, كلذلؾ أثنى اهلل تعالى عمى مىف لزمو فصار خي

  الى:تع                                     

     (2) :(. 19)الحديد 

كأيضا عف عظـ منزلة الصدؽ كشدة حممو: " -رحمو اهلل تعالى-يقكؿ اإلماـ ابف القيـ 
ف تحتو تقمب كحمؿ الجباؿ الركاسي, ال يطيقو إال أصحاب العزائـ, فيـ يتقمبك  فحمؿ الصدؽ

فيك حامؿ لو , ريشة ال يجد لو صاحبو ثقبل البتةكالرياء كالكذب خفيؼ كال ,الحامؿ بحممو الثقيؿ
  (3)."ال يتقمب تحت حممو كال يجد ثقمو في أم مكضع اتفؽ, ببل تعب كال مشقة كال كمفة, فيك

لشر كالكفر كدعاة الخير الذم نشاىده اليكـ بيف الحؽ كالباطؿ, بيف دعاة اإف الصراع 
هلل سبحانو كاليقيف بنصره ؛ ليحتـ عمى أىؿ الخير حرصيـ الشديد عمى الصدؽ مع اكاإلصبلح

المعركة الشرسة بيف الحؽ ؛ حتى ال تزؿ األقداـ كتضعؼ العزائـ إزاء ىذا الببلء العظيـ ك كثكابو

                                                           

 (.614:ص) ف,( طريؽ اليجرتي1)
الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  مجمة البحكث اإلسبلمية,/ (11ص:)( انظر: الصدؽ الفضيمة الجامعة, 2)

 (.93/144) ,كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد
 ( .2/276) ,(  مدارج السالكيف3)
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   :قاؿ تعالى مكاطف ىي التي يتميز فييا الصادقكف عمف سكاىـ, كىذه ال, كالباطؿ   

                    *                     

                 :ككذلؾ أياـ الفتف ال يثبت فييا إال الصادقكف (3-1)العنكبكت ,
يجعميـ أئمة, بنصره, كيمكف ليـ في األرض, ك  العالمكف العاممكف, كىـ الذيف يشرفيـ اهلل 

 (1).كيجعميـ الكارثيف

 خ ق ا الدق   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  

دريس إاراهيم  د الدق ا :   ً       م:  يهير ا  ا 

 قاؿ تعالى:                          (:41مريـ.) 

 كقاؿ تعالى:                       :(.56)مريـ 

دريس عميي  ما السبلـ بالصديقة, كفيو إشارة بيذا المفظ امتدح اهلل سبحانو كتعالى نبييو إبراىيـ كا 
؛ اك باعتبار الكيؼ, أك األمريف معن إلى المبالغة في الصدؽ التي تحتمؿ أف تككف باعتبار الكـ, أ
 (2)ألف المقاـ مقاـ مدح كمبالغة فجاز ذلؾ في حؽ أنبياءه سبحانو.

يـ في حؽ األنبياء كلـ يقتصر ىذا المدح عمى لفظ الصديقة فحسب؛ بؿ مدحو بمفظ آخر عظ 
خبر آخر لػكاف مقيد لؤلكؿ مخصص لو أم كانا عمييما السبلـ جامعيف بيف  افنبين  -انبين –إنو لفظ 
 (3)الكصفيف.

لكف  (؛انبين  افقد تبلـز الصديقة النبكة )صديقن مقاـ الصديقة تحت مقاـ النبكة ليس بينيما مقاـ,  
ؿ مف النبي, فكؿ زى نٍ في قكلو: فالصديؽ أى  رنا مقاـ الصديقة أقؿ درجة مف مقاـ النبكة, كما يخب

  (4)ؽ.كة الصدٍّ بي ؛ ألف مبلؾ أمر الن  يؽ نبيٌ يؽ كليس كؿ صدٍّ صدٍّ  نبيٌ 

                                                           

   (.73:ص)ية, عمي الشحكد, انظر: مكسكعة البحكث كالمقاالت العمم (1)
 (.414-8/413( انظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, األلكسي, )2)
 (.266, 270/ 5إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أبي السعكد, )(انظر: المرجع السابؽ/ 3)
 .(13/9ر لمصطفى العدكم, )سمسمة التفسي/ (270/ 5( انظر: إرشاد العقؿ السميـ, )4)
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 رتاة ا الدي ة ين ا  ا  شرف  ظيم:قرب ي

؛ فػػأم اإلػػى ككنػػو نبينػػ اة النبػػي انتقػػؿ مػػف ذكػػر ككنػػو صػػديقن لمػػا قربػػت رتبػػة الصػػديؽ مػػف رتبػػ
 بع النبي في المكانة كالقرب مف اهلل.شرؼ لمف كصؼ بالصديؽ أف يت

ليـ  اكاشتيركا بيف الناس بذلؾ فينيئن  فمف الدعاة كالصالحيف مف أطمؽ عمييـ لفظة الصديقة
قرب منػزلتيـ مػف أنبيػاء اهلل, فيػـ مػف حممػكا رسػالة أنبيػاء اهلل بصػدؽ كدعػكا إلػى ربيػـ بمسػاف صػدؽ 

الػػذم اشػػتير بيػػذا الكصػػؼ بػػيف  ديؽكعمػػؿ صػػدؽ فمػػف أمثػػاؿ ىػػؤالء كعمػػى رأسػػيـ أبػػك بكػػر الصػػ
  (1)الصحابة.

 ا الّديق:

ىك المبلـز في الصدؽ في كؿ ما يأتي كيذر, كلـ يكذب قط, فيك الكثير التصديؽ مف 
و ئدؽ اهلل في كحدانيتو, كصدؽ أنبياكثرة ما صدؽ بو مف غيكب اهلل كآياتو ككتبو كرسمو, فص

عمؿ بيا فحقؽ صدقو بفعمو كصدقو بقكلو كرسمو كصدؽ بالبعث بعد المكت, كقاـ باألكامر ف
 (2)كاعتقاده.

 :إدريس  د الدق ا  - 

 : قاؿ اهلل                        :(.56)مريـ 

, كقد كصفو اهلل تعالى كىك أكؿ الرسؿ بعد آدـ  سمي إدريس لكثرة دراسة الكتب,
  (3)اىا عمى حقيا, إنيا النبكة.قيا كأد  األمانة التي حمميا كصد  بالصديؽ لعظمة 

 :إاراهيم   د الدق ا  -ب

 : قاؿ اهلل                        :(.41)مريـ 

                                                           

(/ ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع 3/188( انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, الخازف, )1)
 (.8/459المثاني, األلكسي, )

(/ إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ,  414-8/413), (/ ركح المعاني3/188), ( انظر: لباب التأكيؿ2)
 (.270-5/266, )أبي السعكد

 (.3/11(/ البدء كالتاريخ, المطير المقدسي, )8/423), (/ ركح المعاني5/270), ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ3)
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ـ بعد ذكر جاءت ىذه اآلية الكريمة في معرض المدح ألنبياء اهلل تعالى في سكرة مري
 ,كفريؽ آخر نسبيا إلى الحي ,المذيف ضمكا طريؽ اليداية حينما نسب فريؽ األلكىية إلى الجماد

ف اشتركا في الضبلؿ إال أف الفريؽ الثاني أضؿ.  كالفريقاف كا 

أم أف المراد أنذرىـ ذلؾ كاتؿ عمى الناس قصة إبراىيـ فإنيـ ينتمكف إليو فعساىـ بسماع 
 (1)و إلى خالقو يتكبكف إلى اهلل كيقمعكف عف ىذه الذنكب.قصتو كصدقو في دعكت

ة مٍّ اهلل تعالى بو عميو مف أحكاـ الخً  كفي ىذه اآلية "أمر لمحبيب أف يذكر الخميؿ كما مف  
 (2)ليستثير المستعديف إلى التحمي بما أمكف ليـ منيا" .

 إ  رق  يع  ب:  د الدق ا : رثر يً 
  قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى:                                                       * 

                                     :(21-39)يريم 

 قبػػؿ أف نفسػػر قكلػػو:             اآليػػة بمػػا سػػبقيا مػػف اآليػػات حتػػى سػػنرل مناسػػبة
 يتضح تفسيرىا.

 : قرل ا     ً :                                    

  : 

يؤمنػكا بػاهلل , فقػاؿ  طػكاؿ, فمػـ يسػتجيبكا لػو كلػـ ادعا قكمو إلى عبادة ربػو سػنينن  إبراىيـ 
الػػدار كالمكػػاف بػػاليجرة إلػػى األرض  إنػػي ذاىػػب إلػػى ربػػي سػػييديف, اعتػػزؿ إبػػراىيـ   إبػػراىيـ

 ما يعبدكف مف دكف اهلل. ؾى رى المباركة, كاعتزؿ صنيعيـ الذم يصنعكف مف عبادة األكثاف, كتى 

الخير منػو,  اراجين عميو  ربو بقمب مؤمف متيقف باهلل أنو لف يضيعو متككبلن  فدعا إبراىيـ 
حػػد تػػرؾ الكفػػار كالفسػػقة لكجيػػو أبنػػي إذا دعكتػػو, مػػا خسػػر عمػػى اهلل فقػػاؿ: كأدعػػك ربػػي الػػذم ال يخي

 مما كاف عميو. او خيرن ضى ك  فعى 

قكمو كعبادة ما كانكا يعبدكف مف دكف اهلل, آنسنا كحشتو مف فراقيـ  فمما اعتزؿ إبراىيـ 
 منيـ, فكىبنا لو ابنو إسحاؽ كابف ابنو يعقكب بف إسػحاؽ كأبدلناه بمف ىك خير منيـ كأكـر عمى اهلل

                                                           

 (.414-8/413( انظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, األلكسي, )1)
 (.8/459), ( ركح المعاني2)
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كذلػػؾ مػػف  ,أنبيػػاء مػػؤمنيف صػػالحيف ,زيػػادة فػػي العطػػاء, فػػأقر عينػػو بيػػـ فكػػانكا أكالد كػػراـ عمػػى اهلل
 أعظـ النعـ في الدنيا كاآلخرة, فخيرة خمؽ اهلل مف الناس ىـ األنبياء.

فػي الػدنيا كاآلخػرة, كمػا  رمػو اهلل , أكاهلل  بعض الحكماء: "مف ىاجر لطمب رضاقاؿ 
ىاجر مف قكمو في طمب رضى اهلل تعالى عنو, فأكرمو اهلل تعالى بإسحاؽ كيعقكب  أف إبراىيـ 

  (1).عمييما السبلـ كالثناء كالعمؿ الصالح"
حسػانو فػي الػدعكة  إبراىيـ  أكرمو ربو بالنبكة كفضػؿ عمػى النػاس بػذلؾ, فجػزاء لفضػمو كا 
ػبنالصعاب في الدعكة, أكرمو ربو بأو إلى خالقو, كتحمم لػو عػف قكمػو الػذيف لػـ  ااء أنبياء مثمو عكضن

لو بعد طكؿ عمر كحسف عمػؿ, فبعػد أف كبػر فػي السػف ككانػت امرأتػو  ةن بى يؤمنكا بو كأساءكا إليو, كىً 
ػػػ , جاءتػػػو البشػػػرل مػػػف عنػػػد ربػػػو الكػػػريـ المنػػػاف ذك الفضػػػؿ كاإلحسػػػاف عمػػػى عبػػػاده المػػػؤمنيف اعقيمن

األبػػرار فكػػاف مػػف عظػػيـ البشػػارة أنػػو سػػيطاؿ فػػي عمػػره حتػػى يػػرل ابػػف ابنػػو يعقػػكب بػػف  الصػػالحيف
ػػ :أنيػػـ أنبيػػاء مثمػػو فقػػاؿ سػػبحانو اإسػػحاؽ, كمػػف عظػػيـ البشػػارة أيضن               أم إبػػراىيـ

سحاؽ كيعقكب, أم أكرمناىـ جميعا بالنبكة.  (2)كا 

ا األنبيػػاء أك ألنػػو أراد أف يػػذكر إسػػماعيؿ "تخصػػيص إسػػحاؽ كيعقػػكب بالػػذكر ألنيمػػا شػػجرت
  (3)بفضمو عمى االنفراد".

 : قرل ا  ثر ًير:                                     : 

نعامو عمى إبراىيـ   ائو فكانت اليبة نكعاف مف النعـ:كأبن اليبة ىنا مف فضؿ اهلل كا 

   ى: ا  عية األ         : 

سػحاؽ كيعقػكب كنسػميـ-فيػي تشػمؿ مػا بسػط ليػـ  هاة ا  ار ر يـة: مػف سػعة  -إبػراىيـ كا 
ر يـرل ايـر  يـر ،  عيـر {بػف العػاص:  لعمػرك الرزؽ في الماؿ كاألكالد, كالعمؿ الصػالح كمػا قػاؿ 

ة, كالعمػػػك فػػػي األرض كتشػػػمؿ النبػػػكة كالكتػػػاب, كتشػػػمؿ العػػػزة كالكرامػػػ (4),} الـــر حرجـــل ا الـــر ح   
                                                           

, السمر 1)  (.377-2/376قندم, )( بحر العمـك
(/ الكشؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخشرم, 6/218انظر: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, الثعمبي, ) (2)
(3/22( , (/ 3/237(/ إحياء التراث, البغكم, )3/186(/ التفسير الكسيط, الكاحدم, )377-2/376(/ بحر العمـك

 .(7/241ت أىؿ السنة, الماتريدم, )تأكيبل/ (2/1483التفسير الكسيط, الزحيمي, )
 (.4/13( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )3)
, صحيح عمى شرط مسمـ, انظر: (29/299/17763( أخرجو أحمد في مسنده, حديث عمرك بف العاص, )4)

 (.2/3/2130المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ, )
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ككراثتيا, كاإلمامة فييا, كتشػمؿ العمػـ كالمنزلػة كالشػرؼ فػي الػدنيا, كالنعػيـ الػدائـ فػي اآلخػرة, فكانػت 
 الرحمة نعمة عامة في كؿ أمر ديني كدنيكم أكتكه. 

  ا  عية ا ثر ية:          : 

 اكرمناىـ بالثناء اٍلحسػف كجعمنػا ليػـ ذكػرن أم حققنا ليـ الثناء الباقي عمييـ إلى آخر األبد, كأ
مػػف بعػػدىـ فػػي أىػػؿ األديػػاف فكػػؿ  ابػػيف النػػاس إلػػى يػػكـ القيامػػة, كأبقينػػا ليػػـ ثنػػاء حسػػناء رفيعنػػ جمػػيبلن 

كيثنػكف عمػييـ كيفتخػركف بيػـ؛ ألنيػـ رسػبل هلل كرامػا عمػى  -ديػف إبػراىيـ كذريتػو -أىؿ ديف يتكلكنيـ
 (1)اهلل, أكفياء بعيكد اهلل.

 ي  ف   ي  ا   م:  د الدق ا : رثر ثً 
 قاؿ تعالى:         (:46يكسؼ.) 

بالصديؽ, أم العظيـ الصدؽ كىي صفة مبالغة تدؿ  اآلية الكريمة كصفت يكسؼ 
في أكثر مف مكطف منيا في سكرة يكسؼ نفسيا بالصدؽ  يكسؼ كقد كيًصؼ  ,عمى التكثير
 قاؿ سبحانو:           (:51يكسؼ.)(2) 

عزاز دينو عمى أم شيء ا  ؤثر مرضاة اهلل, ك مثاؿ المؤمف الصادؽ الذم يي  كاف يكسؼ 
عمى تمسكو بدينو كبمرضاة ربو رغـ كؿ الظركؼ كالمحف التي  فقد حرص يكسؼ  ,في الكجكد
 (3)مر بيا.

ت لو براءتو, كظيرت لو حكمتو نى ي  بى كتى  فسر رؤياه,كمنذ أف كصفو الممؾ بالصديؽ, ككثؽ بو ألف يي 
باؤه, كىك ال يتيافت عمى الخركج مف  في طمب تمحيص أمر النسكة, كذلؾ تبينت لو كرامتو كا 
السجف, كال يتيافت عمى لقاء الممؾ. كأم ممؾ؟ ممؾ مصر! كلكف يقؼ كقفة الرجؿ الكريـ المتيـ 

و قبؿ أف يطمب رفع السجف عف بدنو , يطمب رفع االتياـ عف سمعتافي سمعتو, المسجكف ظممن 
 كيطمب الكرامة لشخصو كلدينو الذم يمثمو قبؿ أف يطمب الحظكة عند الممؾ.

                                                           

أنكار  (/7/241تأكيبلت أىؿ السنة, الماتريدم, )/ (18/208برم, )انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الط (1)
 (.4/13التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )

 (.10/680)حبنكة الميداني,  ( انظر: معارج التفكر كدقائؽ التدبر, 2)
 (.12/285)الزحيمي,  ( انظر: التفسير المنير, 3)
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ىنا تجمت فييا شخصية يكسؼ مكتممة ناضجة كاعية, مطمئنة ساكنة كاثقة, فنجد أف 
 شخصيات الممؾ كالعزيز كالنسكة كالبيئة. اتفردت أما األحداث, كتكارت تمامن  شخصية يكسؼ 

 كيميد السياؽ القرآني ليذا التحكؿ في القصة كفي الكاقع بقكلو:               

                                   *            

         :(1)(.56-55)يكسؼ 

كاف ىذا جزاء الصدؽ, التمكيف في األرض بعمك مقامو كشأنو في الدنيا عند الممؾ خاصة 
 كالناس عامة, كاألجر العظيـ كالثكاب الجزيؿ في اآلخرة.

 إ   ا الدق..

ا بيف  الطرفيف, فالصادؽ طرؼه بابه كبير مف أبكاب القمكب؛ ألنو يميد طريقنا طيبنا مريحن
, ألف ىدؼ الداعية ىك صيد القمكب ك محبكب مؤتمفه عميو, ك  ىدايتيا؛ فعميو بالصدؽ قكالن كعمبلن

بىة.الصدؽ في كؿ نٌيةو كفي كؿ خطكة كي يجد كؿ القمكب لو مي   رحٍّ

 

 

 

 

                                                           

 (2004-1956/ 4)سيد قطب, ( انظر: في ظبلؿ القرآف, 1)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم الثالم
 خ ق الصرب 

 
  في  يط ارن:

 .   هييت ا الار يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا الار خ ق: ا ثر   ا يط ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 ىالثانيىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألنبواءىأخالق
 الكروم

 

 املبحم الثالم
 خ ق الصرب 

 كفيو مطمباف:

 يفه م ا الار   هييت : :ا يط ب األ ل
 : يفه م ا الار:  ً  

 ا الار  غة:

ٍبر: ىك الحبس كالكؼ زىع" (2)",االمساؾ في ضيؽ"قاؿ الراغب: ك  (1),الص   (3)."كالصبر نقيض الجى

صدر صبر يصبر كىك مأخكذ مف ماٌدة )ص ب ر( اٌلتي تدٌؿ بحسب كضع كالصبر م
الٌمغة عمى معاف ثبلثة: األٌكؿ الحبس, كالثٌاني: أعالي الٌشيء, كالثٌالث: جنس مف الحجارة, كقد 

 (4)اشتٌؽ الٌصبر المراد التحدث عنو ىنا مف المعنى األٌكؿ كىك الحبس.

زىع كضبطيا كاح ٍبس الن ٍفس عف الجى تماؿ الضيؽ كاأللـ كاالبتبلء كالمحف, يقاؿ صبر أم حى
ـ يجزع, كانتظر أك صبر عمى األمر أم: حبس نفسو كتجمد, كاحتمؿ كل افبلف عند المصيبة صبرن 

 (5).في ىدكء كاطمئناف

 : كصٌبرتو أم: أنا حبستو, قاؿ تعالى                   :الكيؼ(

ب ٍرتو: أمرتو ,م احبس نفسؾ معيـ, أ(28 كصبرت نفسي  ,ابالصبر, كأصبرتو: جعمت لو صبرن  كصى
  (6)صابرة أم صبرتيا. ااؿ: حبست نفسن عف ذلؾ الشيء أم: كففتيا, كيق

 

 

                                                           

(/  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أبك العباس, 3/172( انظر: تيذيب األسماء كالصفات, النككم, )1)
 (.1/505(/ المعجـ الكسيط, مجمع المغة العربية بالقاىرة, )1/331)
 (.1/474( المفردات في غريب القرآف, األصفياني, )2)
 (.4/91( المخصص, أبك الحسف المرسي, )3)
 (.1/172(/ مختار الصحاح, الرازم, )3/329( انظر: مقاييس المغة, ابف فارس, )4)
 (.1/172مختار الصحاح, )انظر: ( 5)
 (.1/172مختار الصحاح, )(/ 4/91, )المخصص(/ 4/438انظر: لساف العرب, ابف منظكر, )( 6)
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 (1)لذم يصبر ليـ كمعيـ في أمكرىـ.صبير القـك أم: ىك ا

 ر:ا الار االط  ً 
 (2)."حبس النفس عف أشياء كأشياء" 

فس عمى طاعة اهلل, كحبسيا عف معصية اهلل, كحبسيا عف التسخط مف أقدار حبس الن" 
 (3)."اهلل, فيحبس اإلنساف نفسو عف التسخط كالتضجر كالممؿ

حبس النفس عف الجزع, كحبس المساف عف التشكي كالتسخط, كحبس الجكارح عف لطـ " 
 (4)."الخدكد كشؽ الجيكب

غير اهلل ال إلى اهلل؛ ألف اهلل تعالى أثنى عمى "الصبر: ىك ترؾ الشككل مف ألـ البمكل ل  
اًبرنا{ مع دعائو في رفع الضر عنو بقكلو: }كىأىي كبى ًإٍذ نىادىل  أيكب  ٍدنىاهي صى بالصبر بقكلو: }ًإن ا كىجى

{, فعممنا أف العبد إذا دعا اهلل تعالى  ـي الر اًحًميفى ر  كىأىٍنتى أىٍرحى ب وي أىنٍّي مىس ًنيى الض  في كشؼ الضر رى
 (5)عنو ال يقدح في صبره, كلئبل يككف كالمقاكمة مع اهلل تعالى".

  (7): الٌصبر عف الٌشدائد خمؽ مرٌكب مف الكقار كالٌشجاعة".(6)"قاؿ الجاحظ  

 
                                                           

 (. 1/534أساس الببلغة, الزمخشرم, )( 1)
 (.2/109حيد, العثيميف, )( القكؿ المفيد عمى كتاب التك 2)
 (.24( شرح ثبلثة األصكؿ, العثيميف, )ص3)
 (.134( اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كااللحاد, صالح الفكزاف, )ص4)
 (.131( التعريفات, الجرجاني, )5)
لمصنؼ الحسف ا أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب الكناني الميثي المعركؼ بالجاحظ,: ىك الجاحظ (6)

الكبلـ, البديع التصانيؼ, كاف مف أىؿ البصرة, كأحد شيكخ المعتزلة, كقدـ بغداد, فأقاـ بيا مدة. كقد أسند عنو أبك 
 بكر بف أبي داكد الحديث, كىك كناني قيؿ صميبة, كقيؿ مكلى. ككاف تمميذ أبي إسحاؽ النظاـ. كذكر يمكت بف

ي كؿ فف, لو مقالة في المزرع أف الجاحظ عمرك بف بحر بف البصرم العالـ المشيكر؛ صاحب التصانيؼ ف
محبكب مكلى أبي القممس عمرك بف قمع الكناني, ثـ القيمي, كىك أحد النسأة ككاف جد الجاحظ أسكد, ككاف جماال 

ليو  لعمرك بف قمع. تنتسب الفرقة المعركفة بالجاحظية مف المعتزلة, ككاف تمميذ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف سيار كا 
ألف عينيو كانتا ( الجاحظ)قيؿ لو . البياف كالتبيفف ك الحيكا: تصانيفومف البمخي المعركؼ بالنظاـ المتكمـ المشيكر, 

/ 3) ,خمكاف اإلربميابف كفيات األعياف, (/ 209-208/ 12), الخطيب البغدادم, تاريخ بغداد. انظر: جاحظتيف
 .(247/ 3) الذىبي, ,ميزاف االعتداؿ/ (74/ 5) ,لزركميا ,األعبلـ/ (471

 (.2441/ 6)صالح حميد, ( نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, 7)
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 ر ي ا ار ثة:
ثبات القمب مع اهلل إال إلى اهلل, حيث يتمثؿ ف ترؾ الشككل مف ألـ البمكل لغيرالصبر ىك: 

مع الببلء بحسف أدب كتمقي ذلؾ بسعة صدر كترحيب نفس كيظير ذلؾ بحبس النفس  اهلل كالكقكؼ
 عف الجزع كالتسخط كحبس المساف عف الشككل كحبس الجكارح عف لطـ الخدكد كشؽ الجيكب.

 فحبس النفس يككف عمى ثبلثة أمكر:

مقاكمة عمى طاعة اهلل, كعف معصية اهلل, كعمى أقدار اهلل, فالصبر قكة مف قكل النفس في 
االبتبلءات كاألىكاؿ كاآلآلـ الحسية كالعقمية التي بيا صبلح شأنيا كقكاـ أمرىا, فيككف الصبر عمى 

 المحف كالشدائد حيث أنو خمؽ مركب مف الكقار كالشجاعة.

 ار:ا ال  هيية فضل : ثر ًير

ـ ىك الصبكر الذم ال يعامؿ العصاة باالنتقا الصبر صفة مف صفات اهلل الحسنى, فاهلل  -1
 (1).كالعقاب

  الصبر صفة مف صفات المجاىديف عند لقاء العدك, قاؿ تعالى: -2         

                     :(.200)آؿ عمراف 
 نبياء كالمرسميف, فقد اشتير بو:الصبر صفة األ -3
 في قكلو:  ا مدحو ربو عندم أيكب  - أ                     

 (.44)ص:
دريس كذا الكفؿ عمييـ السبلـ في قكلو سبحانو: - ب   إسماعيؿ كا               

       :(.85)األنبياء 
فأكمؿ الخمؽ أصبرىـ؛ ألف كماؿ  ىؿ العزيمة القكية كأصحاب اإلرادة الماضية,الصبر خمؽ أ  -4

الصبر بالعزيمة كالثبات, فمف لـ يكف لو عزيمة فيك ناقص, كمف كاف لو عزيمة كال ثبات عمييا 
فكاف الصبر مف عـز  فيك ناقص, فإذا انضـ الثبات إلى العزيمة أثمر كؿ مقاـ شريؼ كحاؿ كامؿ,

 ر القرآف الكريـ, قاؿ تعالى: األمكر كما ذك                     
 (.43)الشكرل:

 
                                                           

 (.122( انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:1)
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  :اأيضن  كيقكؿ , المحافظة عمى ما يؤمر اإلنساف بوكالعـز ىك عقد القمب عمى امضاء األمر, ك 
                           :(1).(17)لقماف 
 :القد جعؿ اهلل جزاء الصبر عظيمن  -5
 :    أىؿ الصبر يستحقكف البشرل فقاؿ  - أ         :(.155)البقرة 

 : قاؿ   - ب                 :(.126)النحؿ 

 : يحب أىؿ الصبر فقاؿ سبحانو اهلل   - ت           :(.146)آؿ عمراف 

  مع الصابريف فقاؿ سبحانو: اهلل   - ث                          

      :(.153 )البقرة 

 الصابريف بمضاعفة األجر, فقاؿ سبحانو:  كعد اهلل  - ج                  

    :(.54)القصص 
كىك يحقؽ لصاحبو الفكز بمعية اهلل كالفكز أف ثكاب الصابريف غير محدكد  يبيف اهلل  - ح

 , فقاؿ سبحانو: بجنانو                  :(2)(.10)الزمر 
مبتغ  فإنو ال يصبر لحكـ اهلل إال مؤمف بو مقدر لحكمو, ئؿ صدؽ اإليماف,الصبر مف دال -6

  , فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ:(3)لثكابو في الدنيا كاآلخرة    *          *    

                            :(.3-1)العصر  

ثـ رفع صكتو , (4)" اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد الصبر مف":  مي بف أبي طالبيقكؿ ع
 .(5)" أال إنو ال إيماف لمف ال صبر لو" :ؿفقا
قرار بالمساف كعمؿ بالكذلؾ أف اإليماف معرفة بال" , فمف لـ يصبر عمى العمؿ بشرائع جكارحقمب كا 

ستحؽ اسـ اإليماف باإلطبلؽ, كالصبر عمى العمؿ بالشرائع نظير الرأس مف جسد اإلنساف الذل لـ ي
 .(6)"تماـ لو إال لو ال

                                                           

 (.12انظر: أنكاع الصبر كمجاالتو, القحطاني, )ص:( 1)
 (.10تو, )ص:(/ أنكاع الصبر كمجاال123انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:( 2)
 (.90عدة الصابريف, ابف القيـ, )ص: :انظر( 3)
 (, قاؿ الطبرم: صدؽ عمٌي.9/284شرح صحيح البخارم, ابف بطاؿ, )( 4)
 (.10/4فتاكل ابف تيمية, )( 5)
 (.9/284شرح صحيح البخارم, ) (6)
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 الصبر نصؼ اإليماف, فاإليماف نصفاف: نصؼ صبر كنصؼ شكر, قاؿ سبحانو:  -7    

            :كالنبي (5)إبراىيـ ,  المؤمف بيف الصبر كالشكر يصؼ حاؿ
رَّاُء َ َجًار أِلَْيِر اْ ُيْؤِيِن، ِإنَّ َ ْيَرُه ُ  َُّ  َخْيٌر، َ َ ْيَس َذاَك أِلََ ٍد ِإ َّ ِ ْ ُيْؤِيِن، ِإْن َ اَلرَاْتُ   َ {فيقكؿ: 

ْن َ اَلرَاْتُ  َضرَّاُء، اَلَاَر َفَ رَن َخْيرًا َ  ُ   (1).} َشَ َر، َفَ رَن َخْيرًا َ ُ ، َ اِ 

الصبر ىك السبيؿ إلى الرئاسة في الدنيا كاإلمامة في الديف, فأحؽ الناس بالتحمي بخمؽ  -8
لو مف أمكر تتطمب منو  الصبر مف يتصدل لمقيادة العامة كاإلمامة الدينية كذلؾ لكثرة ما يعرض

 , فإذا لـ يصبر, فشؿ كسقط عف مرتبة القيادة أك اإلمامة فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ: اصبرن      

                          :(2)(.24)السجدة 

 الصبر مفتاح الفرج, كضماف النصر كالمدد مف اهلل تعالى, قاؿ سبحانو:  -9       

                                         
ْاِر َ َ ى َير َتْ َرُه َخْيرًا َ ِثيرًا،  َ {: كقاؿ النبي  (3),(125)آؿ عمراف: َ نَّ ا  َّاْلَر َيَع َ اْ َ ْم  نَّ ِف  ا الَّ
ْارِ   (4).}ا الَّ
 عػف أبػي مالػؾ األشػعرم (5)ى اتباع الطريؽ المسػتقيـ, الصبر ضياء, كنكر ييدم صاحبو إل -10

 (6)   قػاؿ :} ُيَيرنِ  َشْطرُ  ا طُُّه ر  َتْيـَآَنِ  ِ  َّـ ِ  َ اْ َ ْيـدُ  ا ِ  َ ُ ـْاَ رنَ  اْ ِييزَاَن، َتْيََلُ  ِ  َّ ِ  َ اْ َ ْيدُ  اإلِْ
َ ةُ  َ اأْلَْرِض، ا  ََّيرَ اتِ  َاْينَ  َير - َتْيََلُ  َ  ْ  - َدَقةُ   ٌر، ُ  َ ا الَّ ـْارُ  ُاْرَهرنٌ  َ ا الَّ  َ اْ  ُـْرونُ  ِضـَيرٌء، َ ا الَّ

ةٌ   (7).}ُي ِاُ َهر َ  ْ  َفُيْعِتُ َهر َ ْفَ  ُ  َفَارِيعٌ  َيْغُد  ا  َّرسِ  ُ لُّ  َ َ ْيَك، َ  ْ  َ كَ  ُ جَّ

                                                           

 (.4/2295/2999أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: الزىد كالرقائؽ/ باب: المؤمف كمو خير, )( 1)
 (.123انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:( 2)
 انظر: المرجع السابؽ.( 3)
, قاؿ األلباني: (2803 /5/18( أخرجو أحمد في مسنده, باب: مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب, )4)

 .صحيح
 (.63انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:( 5)
اسمو, فقيؿ: الحارث بف الحارث؛ كقيؿ: عبيد؛ كقيؿ: عمرك؛ كقيؿ: كعب بف  اختمؼ في أبي مالؾ األشعرم:( 6)

, نزؿ الشأـ , ركل عنو: عاصـ؛ كقيؿ: عبيد اهلل؛ كقيؿ: كعب بف كعب؛ كقيؿ عامر بف الحارث بف ىانئ بف كمثـك
ألشراؼ, عبد اهلل بف معانؽ األشعرم, عبد الرحمف بف غنـ األشعرم, كشريح بف عبيد الحضرمي. انظر: تحفة ا

 (.27-7/23, الدارقطني, )العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية(/ 281-9/280-8/294المزم, )
 (.1/203/223( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: الطيارة/ باب: فضؿ الكضكء, )7)
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 خ ق ا الار   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
  ي ب   ي  ا   م: ا الار   د :  ً  

  ى:قرل ا  تعر                      *         

                                        83ء:)األنبيا-

84). 

 قرل ا  تعر ى:                             *    

               *                                   *

                                      :(44-41)ص. 

كسيمٍّي أيكب بيذا , ا بخمؽ الصبر ككانكا خير مثاؿ لومف أنبياء اهلل الذيف تخمقك  أيكب 
 (1)سـ لكثرة إيابو إلى اهلل في جميع أحكالو في السٌراء كالضٌراء, كالٌشٌدة كالٌرخاء.اال

 ايرن تف ير اآليرت:

: ق    تعر ى:   ً                        . 

 ق    تعر ى:                                *         

          : 
كاذكر أيكب حيف دعا ربو فقاؿ رب إني أصابني الجيد كالتعب كالعناء, كمٌسني الشيطاف 

 (2)بكسكستو.
اهلل تعالى أف يسمطو عمى مالو فسم طو, ثـ أىمو كداره  استأذفذكر ابف عباس: أف الشيطاف 

فأصابو النصب كاأللـ في جسده, كالعذاب في مالو  (3)فسم طو, ثـ جسده فسم طو, ثـ قمبو فمـ يسمٍّطو.
 بيبلكو, كالببلء في أىمو بالسقـ كاألمراض كىبلكيـ.

                                                           

 (8/211( انظر: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, الثعمبي, )1)
(2)  , في تفسير القرآف  الكسيط(/ 2/514, القشيرم, )االشارات(/ لطائؼ 3/169, )السمرقندمانظر: بحر العمـك

 (.3/247المجيد, الكاحدم, )
 (.3/85/ تفسير العز بف عبد السبلـ, )(5/101كردم, )الماانظر: النكت كالعيكف,  (3)
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ميو فاغتسؿ , فنبتت عيف مف تحت قدفضرب  (اضرب األرض برجمؾ)قاؿ لو جبريؿ: 
ا, ثـ ضرب برجمو األخرل فنبت أخرل عيف  منيا فأذىب اهلل ظاىر دائو فبرئ كخرج منيا صحيحن

عاد  ذكر العمماء: لما اغتسؿ أيكب  (1)ماء عذب فشرب منيا فأذىب اهلل باطف دائو فارتكل.
 (2)إليو جمالو ككمالو كرد اهلل عميو لحمو كشعره كبشره.

 قكلو تعالى:  :رثر يً                    : 

ا  هو لـ يدع ربو صراحة؛ بؿ كاف دعاءنأاهلل سبحانو لطمب عبده أيكب مع  استجاب تمميحن
مف ربو الذم أفاض عميو مف النعـ فخاؼ أف يككف بدعائو صراحة االعتراض عمى أمر  استحياءن ك 

 ف اليـ كالغـ كالشح كالسقـ كأعاد إليو الخير كالنعـ.كقضاءه. كقد أزاؿ اهلل ما بو ماهلل 

  ى:القكلو تع :رثر ثً                       

 قكلو تعالى: ك                                    *       

                            : 

حساننا لنبي اهلل أيكب الذم كاف خير مثاؿو يقتدل بو في الصبر, رد اهلل إليو أىمو.  كرامة كا 
 اهلل سبحانو ذك الفضؿ كالنعـ. إف ىذه الكرامة التي حمت بنبي اهلل أيكب كانت رحمة كنعمة مف

قاؿ المفسركف في ذلؾ أقكاالن كثيرة نذكر منيا قكؿ ابف عباس: أف اهلل سبحانو ردىـ عميو 
 (3)ككىب لو مثميـ مف غيرىـ. بأعيانيـ

  قكلو تعالى: ررااعً                :  

مى زكجتو أف يضربيا مائة جمدة, فرحمة بامرأتو قد حمؼ في مرضو ع كاف أيكب 
لبراءتيا كصبرىا عمى خدمتو, أمره أف يضربيا ضربة كاحدة مجمعة بعيداف الحشيش أك الشجر 

 (4)و.الرطب تكفية ليمين

قكلو تعالى:  :رخري ً       ,  :كقكلو   : 

                                                           

, انظر:  (1) , القشيرم, االشارات(/ لطائؼ 5/101)كردم, الماالنكت كالعيكف, (/ 3/169)السمرقندم, بحر العمـك
(3/258.) 
 (.5/102, )انظر: النكت كالعيكف (2)
 (.3/248في تفسير القرآف المجيد, الكاحدم, ) الكسيط انظر: (3)
 (.259-3/258, )االشارات(/ لطائؼ 5/103) النكت كالعيكف,انظر: ( 4)
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دل بو تى قٍ الثبات عمى الطاعة كالببلء أركع مثاؿو يى في الصبر ك  أم لتبقى قصة أيكب 
 كلتككف عبرة لذكم العقكؿ. ,لمؤمنيف المطيعيفا

  ي ب   ي  ا   م:   د الارا يظرهر 

 , كىذا العطاء, كىذا المٌف العظيـ لنبيو أيكب سبب ىذه الرحمة التي كىبيا اهلل 
 مدحو كأثنى عميو فقاؿ:  فاهلل  ,}الصبر{         :كىذا ًمصدىاؽ قكلو سبحانو    

                      : 

 ق     -0        :  

يارب ارحمني بؿ  كأنت أرحـ الراحميف: أم األكثر رحمة, في ىذا المقاـ لـ يقؿ أيكب 
ض منو بمسألة الرحمة, إذ أثنى عمى ربو بأنو يؿ: أرحـ الراحميف, كىنا تعر حفظ أدب الخطاب فقا

 األرحـ كسكت.

 فيو فائدة: أف المؤمف الراضي بقضاء اهلل ىؿ يسأؿ ربو؟

 قيؿ: ييعرٍض! مثؿ قكؿ أيكب        .(1) 

  م ي رف  ا الار: د رئ   -5

لصبر حيث أخبر عنو سبحانو بقكلو: "إنا كجدناه قكلو: "مسني الضر" لـ يسمبو اسـ ا 
 صابرنا" ألف الغالب كاف مف أحكالو الصبر.

بؿ  -لما لـ يكف قكلو: )مسنى الضر( عمى كجو االعتراض عمى التقديرذكر المفسركف ك 
لـ يكف ىذا القكؿ منو عمى ك  ,يكف ذلؾ منافي لصفة الصبر فمـ -كاف عمى كجو إظيار العجز

ا كاف مف حيث الشكر" أنٍّي مسني الضر" الذم تخص بو أكلياءؾ, كلكال أنؾ جية الشككل؛ إنم
أرحـ الراحميف لما خصصتني بيذا, كلكف برحمتؾ أٌىمتني ليذه النعـ. كألنو كاف مرة كاحدة, كقد 

  (2)كقؼ الكثير مف الكقت كلـ يقؿ مٌسني الضر فكاف الحكـ لمغالب.

و مف الصبر ككاف ىذا الدعاء ما كصفو اهلل بيكب مع أالعمماء: لـ يكف جزعنا مف  ذكرك 
 لى الخمؽ.إعمى أف الجزع إنما ىك في الشككل فقد قاؿ اهلل: فاستجبنا لو , منو

                                                           

 (.248-3/247)الكاحدم, في تفسير القرآف المجيد,  الكسيطانظر: ( 1)
 (.3/259(/ )2/514, القشيرم, )الشاراتاانظر: لطائؼ ( 2)
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:   , كمنو قكؿ يعقكب نو مف اشتكى إلى اهلل فميس بجازعكفيو فائدة: أ      

                         :(1)حمؿ عمى الجزع.ال يي فيذا   (.86)يكسؼ 

 : اإنا جعلناه صابر   قكلو:  -4

عمى الببلء الذم ابتميناه فبل يحممو الببلء عمى  اىذا مدح عظيـ لنبي اهلل أيكب, أم صابرن 
 (2)الخركج عف طاعة اهلل كالدخكؿ في معصيتو.

 ق   :  -3      : 

بو عمى ىذا الصبر كالثبات, بؿ إف صبره كما يقكؿ العمماء: الكقكؼ مع اهلل ثـ يمدحو ر 
 بحسف األدب, فيقكؿ سبحانو:        أم: نعـ العبد في صبره؛ ألنو خرج مف الببلء عمى

 (3)الكجو الذم دخؿ فيو.

 قكلو:  -2    : 

 كيثني عميو فيقكؿ:      :لى رضاه رجاع, فمـ يشغمو  أم عمى طاعة ربو مقبؿ كا 
 (4)الببلء عف اهلل كلك لمحظة كاحدة.

 إ ير يل   ي  ا   م:   د الارا : رثر يً 
  قاؿ تعالى:                             

ى المؤمنيف الصابريف عم بأنو كاف نعـ إسماعيؿ ىذه اآلية المباركة تمدح نبي اهلل 
 الببلء العظيـ مف رب العالميف:

 قد صبر عمى ابتبلء ربو لو بالذبح فاستسمـ هلل كقاؿ:  إسماعيؿ ف        

       :(.102)الصافات 

                                                           

 (.3/247انظر: تفسير الكسيط, الكاحدم, )( 1)
 (.21/214, )الطبرمانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, ( 2)
 (.3/259) , القشيرم,االشاراتلطائؼ (/ 5/102كردم, )الماانظر: النكت كالعيكف,  (3)
, انظر:  (4)  .(3/169, )السمرقندمبحر العمـك
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  فيقكؿ إسماعيؿ      بح ال يزعجو كال يفزعو كال يفقده في مكدة كقربى, فشج الذ
 (1)رشده, بؿ ال يفقده أدبو كمكدتو ألبيو إبراىيـ.

شارة كأف إىك أعمـ الناس بأبيو فيك يشعر بقمب أبيو كيحس بو بأف الرؤيا  فإسماعيؿ 
؛ إنيا ركعة اإليماف كالطاعة كالتسميـ ارتياباإلشارة أمر, كىذا يكفي ألف ينفذ أمر ربو دكف تردد أك 

 (2).هلل

بمساف المؤمف المحب هلل: ستجدني يا أبت إف شاء اهلل صابرنا مف  فيقكؿ إسماعيؿ  
 (3)فقد كفقو اهلل لمصبر كأعانو عميو. ,ربنا, سأصبر كأحتسب ذلؾ عند اهللالصابريف لما يأمرنا بو 

ىذا ىك حاؿ اإلنساف الذم كصؼ بالحمـ كالصبر كاالمتثاؿ ألمر اهلل كالرضا بما أمر 
 (4).اهلل

يتمقى األمر ال في طاعة كاستسبلـ فحسب؛ كلكف في رضا كيقيف, إنو قمة األدب  إنو 
 (5)مع اهلل كمعرفة حدكد قدرتو كطاقتو.

المكقؼ, كاالستعانة بربو  إنو قمة األدب مع اهلل كمعرفة حدكد قدرتو كطاقتو في احتماؿ
 الذم أعانو عمى التضحية لو عمى ذلؾ إال باهلل كقد نسب الفضؿ هلل عمى ضعفو إذ ال قكة

لنفسو إلى  اكمساعدتو عمى الطاعة ثـ إنو لـ يندفع إلى ىذا األمر اندفاع الشجاع البطؿ آخذن 
الفضؿ كمو هلل إف ىك أعانو عمى ما يطمب إليو كأصبره عمى ما يراد  الخطر دكف مباالة, إنما أرجع

 (6)بو فقاؿ ستجدني إف شاء اهلل مف الصابريف.

عند نبي اهلل (7)يماف كيا لنبؿ الطاعة كيا لعظمة التسميـ"اهلل كيا لركعة اإل "يا لؤلدب مع
 إسماعيؿ عميو أفضؿ الصبلة كأزكى التسميـ.

 
                                                           

 (.5/2994انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )(1)
 انظر: المرجع السابؽ. (2)
 (.9/116انظر: البحر المحيط, األندلسي, ) (3)
 (.5/2994انظر: في ظبلؿ القرآف, ) (4)
 انظر: المرجع السابؽ. (5)
(/ البحر 15/102ي, )(/ الجامع ألحكاـ القرآف, القرطب21/76انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, ) (6)

 (.5/2994(/ في ظبلؿ القرآف, )7/28(/ تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )9/116المحيط, )
 (.5/2994) سيد قطب, في ظبلؿ القرآف,  (7)
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 إدريس  ذ  ا  فل:  د الار ا : رثر ثً 

  قرل تعر ى:  ً :                       :(.85)األنبياء 

 ىك خمؽ الصبر الذم تمثؿ ذكره في ىذه اآلية في قصص ىؤالء الرسؿ.

فؤلنو أكؿ نبي أعطي النبكة بعد آدـ كشيث عمييـ السبلـ, كيكصؼ بأنو  أما إدريس 
المعمـ األكؿ لمبشر الذم خط بالقمـ, كعمميـ الزراعة كالصناعة, كنظر في عمـ الفمؾ كالحساب, 

 (1)فالنبكة كالعمـ يحتاجاف إلى صبر.

عف عبد اهلل بف الحارث: أف نبيا مف "الطبرم,  كأما ذك الكفؿ فيك كما كرد في ركاية
األنبياء, قاؿ: مف تكفؿ لي أف يصكـ النيار كيقكـ الميؿ, كال يغضب, فقاـ شاب فقاؿ: أنا, فقاؿ: 
اجمس: ثـ عاد فقاؿ: مف تكفؿ لي أف يقـك الميؿ كيصكـ النيار, كال يغضب؟ فقاـ ذلؾ الشاب 

قاؿ: أنا, فقاؿ: اجمس, ثـ عاد فقاؿ: مف تكفؿ لي أف يقكـ الميؿ, كيصـك النيار, كال يغضب؟ فقاـ ف
ذلؾ الشاب فقاؿ: أنا, فقاؿ: تقكـ الميؿ, كتصكـ النيار, كال تغضب فمات ذلؾ النبٌي, فجمس ذلؾ 

كىك الشاب مكانو يقضي بيف الناس, فكاف ال يغضب, فجاءه الشيطاف في صكرة إنساف لييغضبو 
صائـ يريد أف يقيؿ, فضرب الباب ضربا شديدا, فقاؿ: مف ىذا؟ فقاؿ: رجؿ لو حاجة, فأرسؿ معو 
رجبل فقاؿ: ال أرضى بيذا الرجؿ, فأرسؿ معو آخر, فقاؿ: ال أرضى بيذا, فخرج إليو فأخذ بيده, 

 (2)الكفؿ". ككاف في السكؽ خبله كذىب, فسمي ذ فانطمؽ معو, حتى إذا

, كىالى يىٍغضىبى فصبر ذك الكفؿ عم" يىقيكـى الم ٍيؿى , كى كـى الن يىارى  (3). "ى ما تكفؿ بو: أىٍف يىصي

فيؤالء ىـ أنبياء اهلل الذيف كاف الصبر دليميـ فصبركا عمى الطاعات لما التزمكا بيا, 
  ـ اهلل في رحمتو حيث قاؿ تعالى:كصبركا عمى المعاصي لما اجتنبكىا, استحقكا أف يدخمي

                     ، ـٍ ًفي اًلًي ٍدخى اًلًحيفى تىٍعًميؿه إًلً ـٍ ًمفى الص  ٍممىةي ًإن يي فجي
اًلحيف. ًميع الص  ـً ييًفيدي أىف  ًتٍمؾى سين ةي الم ًو مىعى جى تىٍذًييؿه ًلٍمكىبلى ًة, كى  (4)الر ٍحمى

                                                           

 (.2392/ 4(/ في ظبلؿ القرآف, )1/71انظر: قصص األنبياء, ابف كثير, )  (1)
 (.507/ 18)الطبرم, , في تأكيؿ القرآف جامع البياف  (2)
 (.176/ 22مفاتيح الغيب, الرازم, )  (3)
 .(128/ 17)ابف عاشكر, التحرير كالتنكير, انظر:   (4)
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  ى:ثر ًير: قرل ا  تعر                     : 

 أما عف قكؿ اهلل تعالى:                        

حياتيـ, فنالكا رحمة اهلل, كقد ىؤالء األنبياء مف األخيار لما صبركا عميو في  فشيادة اهلل أف
ىك طريؽ القكه مف أقكاميـ التي كذبتيـ؛ فالصبر  تـ ذكرىـ ليتأمؿ الناس صبرىـ عمى كؿ ما

كرحمة  الصابريف حتى يعكضيـ مف صبرىـ خيرن كاهلل ال يدع عباده ا ,كطريؽ الدعكات ,الرساالت
إلى جانب رحمة اهلل كرعايتو  كما عند اهلل خير. كىاف كيد الكائديف كتكذيب المكذبيف, كبركة

فضالو. نعامو كا   (1)كا 
 ..ا الارإ   

ميػػؽه اجتمػػع عميػػو كػػؿ األنبيػػاء, كلػػكال صػػبرىـ لمػػا بيٌمغػػت كممػػاتي اهلل, فصػػبره عمػػى  الصػػبر خي
االبتبلءات, كصبر عمى كبلـ القكـ كسخريتيـ؛ فأجدر بالداعية أف يتحمى بالصبر ألنو الحؿ الكحيد 

اب ال نخػػػرج منػػػو بتخٌطيػػػو إنمػػػا بػػػالعبكر خبللػػػو متحمػػػيف بكػػػؿ صػػػبرو لكػػػؿ أزمػػػة؛ ألف طريػػػؽ الصػػػع
 كشجاعة.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.3022/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )  (1)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم ال ابع
  خ ق ال مح   ال أف 

 
  في  يط ارن:

 ر.  هييته  ا ر فة ا ر ية يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا ر ية خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم ال ابع
  خ ق ال مح   ال أف 

 يو مطمباف:كف

 ا يط ب األ ل: يفه م ا ر ية  ا ر فة   هييتهر:
   ً : يفه م ا ر ية:

 ا رَّْ َية  غًة:

الرحمة: مف رحمة يرحمو, رحمة كمرحمة, إذا رؽ  لو, كتعطؼ عميو, كأصؿ ىذه المادة 
كالٌرحـ يرحمو إذا رٌؽ لو كتعٌطؼ عميو,  ايدؿ  عمى الرقة كالعطؼ كالرأفة, يقاؿ مف ذلؾ رحمو رحمن 

حمة(, بالر   وي عميو أم: دعا لى  اهللي  كالمرحمة كالٌرحمة بمعنى, كقد رحمتو كترٌحمت عميو أم: )رحمةي 
ا. كمنيا الر ًحـ: كىي عىبلقة القرابة, كاسترحمو: سألو الٌرحمة.  (1)كتراحـ القكـ: رحـ بعضيـ بعضن

زؽ كالغيث قاؿ  كقد تطمؽ الر ٍحمىة, كيراد بيا ما تقع بو الر ٍحمىة, كإطبلؽ الر ٍحمىة عمى الرٍّ
 تعالى:                   :(2).(21)يكنس 

 كالرحمة المغفرة, قاؿ تعالى:                             

    :(52)األعراؼ. 

 : كالر حـ بالٌضٌمة: الٌرحمة, قاؿ تعالى        :(3)(.81)الكيؼ 
ـٌ الٌرحـ مٌكة, أم: أصؿ الرحمة, كالمرحكمة: مف أسماء مدينة رسكؿ اهلل   .(4)كأ

 ا رَّْ َية االط ً ر: 

, كقد تستعمؿ تارةن  كـً ق ة  قاؿ الراغب: "الر ٍحمىة رق ة تقتضي اإلحساف إلى اٍلمىٍرحي في الرٍّ
ق ة".  (5)المجر دة, كتارة في اإلحساف المجر د عف الرٍّ

                                                           

(/ لساف العرب, ابف منظكر, 2/498(/ مقاييس المغة, ابف فارس, )6/207( انظر: الصحاح, الجكىرم, )1)
 (.120حاح, الرازم, )(/ مختار الص12/230)
 (.12/230( انظر: لساف العرب, )2)
 (.6/207( انظر: مختار الصحاح, )3)
 (.2/210(/ النياية في غريب الحديث كاألثر, ابف األثير, )1/112يركز آبادم, )ف( القامكس المحيط,  ال4)
 (.1/347( المفردات في غريب القرآف, )5)
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  (1)قاؿ ابف عاشكر: "ىي ًرق ة في النفس, تبعث عمى سكؽ الخير لمف تتعدل إليو".

كىي ًرق ة في القمب, يبلمسيا األلـ حينما تدرؾ الحكاس أك تدرؾ بالحكاس أك يتصكر "
يبلمسيا الس ركر حينما تدرؾ الحكاس أك تدرؾ بالحكاس أك  الفكر كجكد األلـ عند شخص آخر, أك

  (2)."يتصكر الفكر كجكد المسرة عند شخص آخر

 ن  ا ر يم ين   يرء ا  ا    ى:ا ر ي

اٌلتي سٌمى بيا نفسو, كىما اسماف مشتقاف مف الرحمة,  الرحمف كالرحيـ مف أسماء اهلل  
حيـ. قاؿ ابف عباس: "ىما اسماف رقيقاف أحدىما أرؽ كىما مف أبنية المبالغة, كرحماف أبمغ مف ر 

 مف اآلخر", أم أكثر رحمة.

كالرحمف خاص هلل ال يسمى بو غيره, كال يكصؼ. كالرحيـ يكصؼ بو غير اهلل تعالى, 
 (3)فيقاؿ: رجؿ رحيـ, كال يقاؿ رحمف.

 ر: يفه م ا ر فة:ثر يً 

 ا ر فة  غة: 

دٌؿ عمى الٌرٌقة كالٌرحمة, كىي مصدر قكليـ: رؤؼ ( اٌلتي تر أ ؼادة )الرأفة: مأخكذة مف م
( ًبًو يىٍرأىؼي )رىأىفنا(و يرؤؼ كرئؼ يرأؼ رأفة كرآفة, كى ب   أشفؽ عميو مف مكركه قاؿ تعالى: )رىأىؼى

                :فة مف كالٌرأفة أشٌد الٌرحمة, كقيؿ ىي أرٌؽ مف الٌرحمة, كالرأ(, 2)النكر
عيؼ: رًحمو كعطىؼ عميو.  (4)اهلل: دفع السكء. رأىؼ بالض 

 (5)ذيك الرأفة كالرأفة شد ة الر ٍحمىة فىييكى ًبمىٍعنى الر ًحيـ مىعى اٍلميبىالغىة ًفيًو.

 

                                                           

 (.21/26)التحرير كالتنكير,  (1)
 (.2/3ألخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا, عبد الرحمف الميداني, )ا( 2)
(/ تفسير 28تفسير أسماء اهلل الحسنى, الزجاج )ص: (/ 210/ 2) ,النياية في غريب الحديث كاألثرانظر: ( 3)

 (.33/ 1) ,القرآف, السمعاني
ـ كتفسير لغكم معج(/ 115ختار الصحاح, الرازم, )ص: (/ م2/471اييس المغة, ابف فارس, )ق( انظر: م4)

معجـ المغة العربية  (/1/812(/ القامكس المحيط, الفيركز آبادم, )2/161لمفردات القرآف, حسف الجمؿ, )
 .(ى 837/ 2المعاصرة, أحمد عمر, )

 (.140( المقصد األسنى, الغزالي, )ص:5)
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 :را ر فة االط  ً 
زالة الضٌر".  (1)قاؿ الكفكٌم: "الٌرأفة مبالغة في رحمة مخصكصة ىي رفع المكركه كا 

   يرء ا  ا    ى:ا رؤ ف ين 

اٌلتي سٌمى بيا نفسو, فيك الرؤكؼ أم: المتناىي في الٌرحمة  الرؤكؼ مف أسماء اهلل 
 (2)بعباده ال راحـ أرحـ منو كال غاية كراء رحمتو.

 (3)قاؿ ابف األثير: "ىك الٌرؤكؼ بعباده العطكؼ عمييـ بألطافو".
 ا فرق اين ا رَّْ َية  ا رَّ فة:

الر أفة: ًرق ة تنشأ عند حدكث ضر بالمرؤكؼ بو. يقاؿ: رؤكؼه رحيـ. قاؿ ابف عاشكر: "ك 
  (4)كالر ٍحمىة: رق ة تقتضي اإلحساف لممرحكـ, بينيما عمكـه كخصكص مطؿ".

: "الفرؽ بيف الر أفة كالر ٍحمىة: أف  الر أفة مبالغة في رحمة خاصة, كىي دفع (5)كقاؿ القفاؿ
زالة الض رر, كقكل  : والمكركه كا                   ( :2النكر)  أم: ال ترأفكا بيما

فترفعكا الجمد عنيما, كأم ا الر ٍحمىة فإن يا اسـ جامع, يدخؿ فيو ذلؾ المعنى, كيدخؿ فيو االنفصاؿ 
  (6)كاإلنعاـ".

                                                           

 (.1/471( الكميات, )1)
 (2014/ 5بف حميد, )نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح ( انظر: 2)
 (.2/176( النياية في غريب الحديث, )3)
 (.10/239( التحرير كالتنكير, )4)
محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشاشي, أبك بكر, مف أكابر عمماء عصره بالفقو كالحديث كالمغة كاألدب, القفاؿ: ( 5)

, كلو مصنفات االنير, ككاف إمامن  أىصمو إصبياني, درس عمى أبي العباس ابف سريج, كىك أماـ عصره بما كراء
كثيرة ليس ألحد مثميا, كىك أكؿ مف صنؼ الجدؿ الحسف مف الفقياء. كعنو انتشر مذىب )الشافعٌي( في ببلده. 

( از كالشاـ. مف كتبو )أصكؿ الفقومكلده ككفاتو في الشاش )كراء نير سيحكف(, رحؿ إلى خراساف كالعراؽ كالحج
قات الفقياء, طب . انظر:مات في سنة ست كثبلثيف كثبلثمائةلة الشافعٌي(, لشريعة( ك)شرح رساك)محاسف ا

(/ فتح الباب في 106)ص:  النيسابكرم, (/ تاريخ نيسابكر,274/ 6لزركمي, )ا ,(/ األعبلـ112)ص: , الشيرازم
 (.119)ص: ابف منده, الكنى كاأللقاب, 

 (.4/93( مفاتيح الغيب, الرازم, )6)
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أفة ىي أف يدفع عنؾ المضار, كذكر الكفكم: أف الر ٍحمىة ىي أف يكصؿ إليؾ المسار, كالر  
فالر ٍحمىة مف باب التزكية, كالر أفة مف باب الت خمية, فذكرت الر ٍحمىة بعد الرأفة في القرآف مطردةن 

  (1)لتككف أعـ كأشمؿ.
كقيؿ: الر أفة أشد كأبمغ مف الر ٍحمىة, كقيؿ: الر ٍحمىة أكثر مف الر أفة, كالر أفة أقكل منيا في 

  (2)ألن يا عبارة عف إيصاؿ النٍّعـ صافية عف األلـ.الكيفية؛ 
كقاؿ ابف األثير: "الٌرأفة أرٌؽ مف الٌرحمة, كال تكاد تقع في الكراىة, كالٌرحمة قد تقع في 

 (3)الكراىة لممصمحة".
 فضل   هيية ا ر ية:ثر ثًر: 

يف القمكب, فمف ؼ بالرحمة في اإلسبلـ شاممة لكؿ كائف حي, كىي التي تجمع بيف الركاح, كتؤل
 ما يمي:فضائميا 

الرحمة صفة مف صفات اهلل تعالى فيك الرحمف الرحيـ, كقد كتبيا سبحانو كتعالى عمى نفسو  -1
 فقاؿ سبحانو:               :(4) (.54)األنعاـ 

 كصؼ اهلل القرآف بأنو رحمة كىدل كبشرل, فقاؿ سبحانو:  -2                

                (:89النحؿ.) 

, كخمؽ عظيـ مف أخبلقو كانت السبب في تجمع الرحمة صفة مف صفات الرسكؿ  -3
قباؿ الناس عمى اإلسبلالصحابة مف حكلو, كحبيـ لو كالدفاع عنو بؿ كحب اآلخر  قاؿ , ـيف لو, كا 

 سبحانو:                                  

    :(5).(128)التكبة 

 : الرحمة صفة مف صفات المؤمنيف يقكؿ سبحانو -4                   

              :(.29)الفتح 

                                                           

 (.1/741( انظر: الكميات, )1)
 (.246معجـ الفركؽ المغكية, العسكرم, )ص: ,(196( انظر: الفركؽ المغكية, )ص:2)
 (.2/176( النياية في غريب الحديث, )3)

 (.230خبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )ص:انظر: األ (4)
 انظر: المرجع السابؽ. (5)
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يقكؿ:  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عمى خمؽ الرحمة, عف أبي ىريرة  كيؤكد النبي 
جعل ا  ا ر ية ين يرئة جزء فأي ك   ده ت عة  ت عين جزًءا    زل ف  األرض جزًءا  ا ًدا، {

 (1).}ا فرس  رفرهر  ن   دهر خشية  ن تاليا فين ذ ك ا جزء تترا م ا خ ق  تى ترفع 

ِإ ََّير َيْرَ ُم ا  َُّ   {يقكؿ:  إف رحمة المسمـ لغيره مف الخمؽ تكجب رحمة اهلل لو: فالنبي 
 (2).}ِيْن ِ َارِدِه ا رَُّ َيرءَ 

 خ ق ا ر ية   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
 ا  ا  ي يد ال ى ا    ي     م: : ا ر ية   د  ً  

 قاؿ تعالى:                               

          :(.128)التكبة 

 بأمتو قاؿ اهلل تعالى عنو:  مف كماؿ شفقتو كرحمتو            

                          ,  كقاؿ عنو سبحانو في

 مكضع آخر ما يؤكد ىذا المعنى:                   :(.107)األنبياء 

 ايرن تف ير اآلية:

 :  : قكلو تعالىأكالن         : 

 أييا الناس ىذا الرسكؿ منكـ فكؿ ما يحصؿ لو مف العز كالشرؼ في الدنيا عائد إليكـ. إنو
ميقنا. محمد    (3)أكثركـ طاعة هلل, أشرفكـ نسبنا, أفضمكـ خي

   قكلو تعالى:ثانينا:           : 

يعز عميو مشقتكـ, كيشؽ عميو ضرركـ, بؿ  متو أنو مف عظيـ رحمتو كشفقتو كعطفو بأ
 ال ييمو إال شأنكـ, كىك القائـ بالشفاعة لكـ فبل كيخاؼ عمى المؤمنيف مف دخكؿ النار, فيك 

                                                           

 (.8/8/6000في مائة جزء, ) كتاب: األدب/ باب: جعؿ اهلل الرحمةأخرجو البخارم في صحيحو,  (1)
أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: التكحيد/ باب: ما جاء في قكلو تعالى: إف رحمة اهلل قريب مف المحسنيف,  (2)
(9/133/7448 ,) 

 (.2/417, )الماركدمانظر: النكت كالعيكف,  (3)
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ال يرضيو إال دخكلكـ  تيتمكا بما عنتـ ما دمتـ قائميف عمى سنتو متبعيف ىديو فإنو 
 (1)جنة ربكـ.

  قكلو تعالى: ثالثنا:    : 
اس أجمعيف أركاف اإلسبلـ ـ الن  كحٌبو ألمتو كرقة قمبو عمييـ أف عم   فمف كماؿ حرصو 

ا أميننا.  (2)كشرائعو كفرائضو كنكافمو, فكاف بالناس رؤكفنا رحيمنا, كعمى تعميميـ حريصن
اة في فيك الذم أرشدىـ إلى أفضؿ األعماؿ, كىداىـ إلى أحسف األخبلؽ, كألزميـ ما فيو النج

 (3)اآلخرة, كاألجر كالثكاب في الدنيا.
حريص عمى ىداية الناس أجمعيف ككصكؿ النفع كالخير الدنيكم كاآلخركم إلييـ,  فيك 

في أف  فتعظـ رغبتو , , حريص عمى مف لـ يسمـ أف يسمـحريص عمى ضاليـ أف ييديو اهلل
 (4)تؤمف أمتو كميا كتدخؿ جنة ربيا.

 : قكلو تعالىرابعنا:           : 

: أف اهلل لـ يجمع ألحد مف األنبياء اسميف مف أسمائو إال النبي (5)ذكر الحسف بف الفضؿ
 فإنو قاؿ عنو:  محمد          ,  :كقاؿ عف نفسو سبحانو      

     :(6),(65)الحج  
جمبو عميو مف الرحمة كالرأفة المتناىية في الشفقة  إليو ما ه اهللفكاف مف خمقو الكريـ الذم نك  

 (7)كالرقة.
                                                           

 (.255التكحيد, التميمي,)ص:شرح كتاب  (/ فتح المجيد8/302القرطبي, )انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (1)
 (.1/5ابف الكزير, ) الركض الباسـ في الذب عف سنة أبي القاسـ,انظر:  (2)
 (.174-1/107انظر: العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ, ابف الكزير, ) (3)
 ,(/ فتح المجيد8/302(/ الجامع ألحكاـ القرآف, )12/98انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, ) (4)

 (.255)ص:
( الحسف بف الفضؿ بف الحسف بف الفضؿ بف عمي أبك عمي األدمي الفقيو الشافعي األصبياني, مف أىؿ 5)

صبياف سنة ثبلث كثبلثيف , لو معرفة بالحديث, مات بأكامبلن  فاضبلن  اأصبياف فقيو محدث كاعظ شاعر, كاف فقيين 
(/ 383/ 3(/ الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة, السخاكم, )251/ 1انظر: معجـ ابف عساكر, ) .كخمسمائة

 (.66/ 7(/ طبقات الشافعية الكبرل, السبكي, )590/ 11تاريخ اإلسبلـ, الذىبي, )
(/ فتح البياف في 5/534(/ البحر المحيط في التفسير, األندلسي, )8/302انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, ) (6)

 (.255)ص:, (/ فتح المجيد5/431ف, القنكجي, )مقاصد القرآ
 (.81( انظر: الرسؿ كالرساالت, العتيبي, )ص:7)
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 (1)فكممة )الرؤكؼ( تعني المبالغ في الرحمة كالشفقة.
  كعظيـ شفقتو أنو فمف كماؿ رحمتو               ,        ,  

       .(2)بالمؤمنيف الطائعيف هلل رب العالميف 

 قاؿ سبحانو:          فإف اآلية  }رؤكؼ رحيـ بالمؤمنيف{, كلـ يقؿ
تخالؼ النسؽ الذم كانت عميو الجممتيف السابقتيف, كىذا يفيد الحصر بمعنى أنو ال رأفة كال رحمة 

ىك المحتـ ًلقىدر ما كرد في السكرة مف التغميظ كالشدة عمى المنافقيف كىذا  ,لو إال بالمؤمنيف
 (3)كالكافريف.

إال أنو أشد الناس  فة المتناىية في اإلحساف عنده ألشفقة كالر ككؿ ىذه الرحمة كالعطؼ كا
 (4)غضبنا إذا انتيكت محاـر اهلل كطعف في دينو.

رشادىـ إلى الخير كقد كاف ليذا الخمؽ الجميؿ أثر كبير في ىداية الن اس كتربيتيـ كا 
 (5)كالصكاب.

 :صفكاف بف أمية لو شأف مع رسكؿ اهلل ف
: (6)عىًف اٍبًف ًشيىابو  ِاَيْن  َغْزَ َة اْ َفْتِح، َفْتِح َي ََّة، ُثمَّ َخَرَج َرُ  ُل اِ   َغزَا َرُ  ُل اِ  {", قىاؿى

َيْ َيِئٍذ  ٍن، َفَ اَلَر اُ  ِديَ ُ  َ اْ ُيْ ِ ِييَن َ َ ْ َطى َرُ  ُل اِ  َيَعُ  ِيَن اْ ُيْ ِ ِييَن، َفرْقَتَتُ  ا ِاُ َ يْ 
َقرَل اْاُن ِشَهرٍب: َ دَّثَِ   َ ِعيُد ْاُن اْ ُيَ يِّْب، َ نَّ « اَلْفَ اَن ْاَن ُ َييََّة ِيرَئًة ِيَن ا  ََّعِم ُثمَّ ِيرَئًة ثُمَّ ِيرَئةً 

                                                           

 (.8/302القرطبي, )( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, 1)
 (.5/431فتح البياف في مقاصد القرآف, القنكجي, )( انظر: 2)
 ( انظر: المرجع السابؽ.3)
 (.258( انظر: اإلصابة في الذب عف الصحابة, مازف عيسى, )ص:4)
 (.81)ص: العتيبي, ( انظر: الرسؿ كالرساالت,5)
: ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم, تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, )6)  (.451/ 34( اٍبفي ًشيىابو الز ٍىًرم 

ـي ٍبفي سىٍعدو  د ثىًني ًإٍبرىاًىي . حى ٍيًسي  ٍبًد الم ًو األيكى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى نىا عى مىعى بىٍعدى رىسيكًؿ "أىٍخبىرى دنا جى ا أىرىل أىحى : مى ٍف أىًبيًو قىاؿى مىا  عى
اًلحي ٍبفي كىٍيسى  . أىٍخبىرىًني صى نىا مىٍعمىره : قىاؿى أىٍخبىرى ز اًؽ قىاؿى ٍبًد الر  , كىأيٍخًبٍرتي عىٍف عى مىعى اٍبفي ًشيىابو : اٍجتىمىٍعتي أىنىا جى افى قىاؿى

نىٍحفي نىٍطميبي الٍ  اءى عىًف الن ًبيٍّ كىالز ٍىًرم  كى كىتىٍبنىا مىا جى : كى . قىاؿى ـى فىقيٍمنىا نىٍكتيبي الس نىفى اءى عىًف   ًعٍم : ثيـ  قىاؿى نىٍكتيبي مىا جى قىاؿى
ـٍ أىٍكتيٍب فىأىنٍ  لى : فىكىتىبى كى : قيٍمتي ًإن وي لىٍيسى ًبسين ةو فىبل نىٍكتيبيوي. قىاؿى ابىًة فىًإن وي سىن ةه. قىاؿى حى حى الص  : قىاؿى يىٍعقيكبي بف  جى . قىاؿى ي ٍعتي كىضى

: ًإن ا مىا سىبىقىنىا اٍبفي ًشيىابو ًبشىٍيءو ًمفى اٍلًعٍمـً ًإال أىنىا كين ا نىٍأًتي ا ٍف أىًبيًو قىاؿى يىشيد  ثىٍكبىوي إبراىيـ ابف سىٍعدو عى ٍلمىٍجًمسى فىيىٍستىٍنًتؿي كى
كي  ا ييًريدي كى يىٍسأىؿي عىم  ٍدًرًه كى دىاثىةي ًعٍندى صى  . (296/ 2), ابف سعد, الطبقات الكبرل". انظر: ن ا تىٍمنىعينىا اٍلحى
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، َفَير َاِرَح  َ ْ َطرِ   َرُ  ُل اِ   َ اِ  َ َ دْ »اَلْفَ اَن َقرَل:  َير َ ْ َطرِ  ، َ اِ  َُّ  أَلَْاَغُض ا  َّرِس ِإَ  َّ
 (1).}" ُيْعِطيِ   َ تَّى ِإ َُّ  أَلََ بُّ ا  َّرِس ِإَ  َّ 

 لك لـ يكف ىكذا برحمتو العالية كرأفتو البالغة لما أقبؿ الناس إلى اإلسبلـ. ى اهلل عميو كسمـصم

 ر   ي  ا   م:ضْ ق ا ر ية   د ا خَ خ : رثر يً 
  قرل تعر ى:  ً :                                      

 بيان تفسَي اآلية:

  ق    تعر ى:          : 

يتبيف لنا مف تفسير ىذه اآلية الكريمة أف معنى الرحمة مغاير ندنا, أم آتيناه رحمة مف ع
ا مف أنيا تدؿ عمى الرقة كالعطؼ كالرأفة, كالعمماء في  لمفيكـ الرحمة كما عرفناه لغة كاصطبلحن

 تفسيرىا ىنا عمى أقكاؿ منيا:

 (2).لكالية كالممؾ, أنيا رحمة النعمةأنيا رحمة الٌنبيكة, أنيا رحمة ا

 :تعالىعمى أف الرحمة تككف بمعنى النبكة بقكلو  كاستدلكا                 *

                  :(6-5)الدخاف. 

 كقكلو تعالى:                            
 (3)(.86)القصص:

اهلل بمعنى النبكة ىي رحمة, فقد جعؿ اهلل الخضر سبب رحمة,  رحمة أفنستطيع أف نقكؿ 
مف عند  ايجمب الرحمة العامة لمناس, فكاف مرحكمن  اكذلؾ بأف رفؽ بو في أحكالو, كصر فو تصرفن 

تي تحدث عنيا القرآف في قصة مكسى اهلل, رحمة لخمؽ اهلل كيتضح ذلؾ مف المكاقؼ الجميمة ال
 .(4)مع الخضر 

 
                                                           

 (.2313/ 1806/ 4قط فقاؿ ال ككثرة عطائو, ) باب: ما سئؿ النبي  /صحيح مسمـ, كتاب: الفضائؿ (1)
 (.3/355(/ فتح القدير, الشككاني, )21/481( انظر: مفاتيح الغيب, الرازم, )2)
 (.3/322(/  أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, الشنقيطي, )21/481الغيب, )( انظر: مفاتيح 3)
 (.15/369( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )4)
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 : ا خضر  ا   م    : ًيرثر

بداللة النصكص , لقد أجمع العمماء عمى أف العبد المذككر في ىذه اآلية ىك الخضر
بىٍينىمىا {فعف أبي بف كعب قاؿ:  , كاختمفكا في شأنو أىك نبي أـ كلي,الصحيحة مف كبلـ النبي 

؟ " قىاؿى ميكسىى: الى, ميكسىى ًفي مىئلىو  دنا أىٍعمىـى ًمٍنؾى ـي أىحى : ىىٍؿ تىٍعمى اءىهي رىجيؿه فىقىاؿى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى جى
عىؿى الم وي  , فىسىأىؿى ميكسىى الس ًبيؿى ًإلىٍيًو, فىجى ًضره ٍبدينىا خى ؿ  ًإلىى ميكسىى: بىمىى, عى ى الم وي عىز  كىجى لىوي فىأىٍكحى

قً  كًت ًفي البىٍحًر, فىقىاؿى الحيكتى آيىةن, كى كىافى يىت ًبعي أىثىرى الحي يؿى لىوي: ًإذىا فىقىٍدتى الحيكتى فىاٍرًجٍع, فىًإن ؾى سىتىٍمقىاهي, كى
   ًلميكسىى فىتىاهي:                                    

   ,  : قىاؿى                           ًضرنا, فىكىافى ًمٍف شىٍأًنًيمىا دىا خى فىكىجى

ؿ  ًفي ًكتىاًبوً    (2).اكتكريمن  اكقد كصفو اهلل تعالى بالعبد تشريفن  (1),}ال ًذم قىص  الم وي عىز  كىجى

: قر  ا «ا خضر؟  ن   دث م   »{ :ألصحابو قاؿ  اهلل رسكؿ أف , أمامة, أبي عفك 
 ي رتب، رجل  االره إ رائيل، ا     ق ف  ييش  ي م ذات ه  اي ر: " قرل. ا  ر  ل ير ا ى،
   دي ير ي  ن  ير ين ا  شرء ير ار  وي ت: ا خضر ف رل فيك، ا  اررك     تالدق: ف رل
 ف  ا  ييرء  ظرت فإ      ؟ تالدقت  م ا  ا ج    أ ك: ا ي  ين ف رل   طي  ، ش ء

 تأخذ    ن إ    طي   ش ء   دي ير ار  وي ت: ا خضر ف رل.   دك ا ار ة  رج ت  جهك،
  ير  ظيم، اأير  أ ت     د  ق ل، ا  ق  عم: قرل هذا؟ ي ت يم  هل: ا ي  ين ف رل فتايع  ،

   د في ث درهم، يرئة اأراع فار   ا   ق، إ ى ف دي : لقر. اع   را  ا ج   خياك   إ  
 فأ ال     دي، خير ا تيرس ااتعت   إ ير إ ك:    ف رل ش ء، ف  ي تعي     زير ر ا يشتري

 هذه فر  ل ف م: قرل.     يشق  يس: قرل. ضعيف  اير شيخ إ ك   يك  شق  ن   ره: قرل اعيل
   ل  قد ا الرف ثم  رجت ،  اعض ا رجل فخرج ي م، ف   فر  تة د ن ي   هر     رن ا  جررة،
  فر،   رجل  رض ثم: قرل. تطي    رك  م ير   ط ت   جي ت،     ت: ف رل  ر ة، ف  ا  جررة

  ن   ره إ  : قرل اعيل فأ ال  : قرل.    ة خ فة  ه   ف  فأخ ف    يي ر،    اك إ  : ف رل
 فيضى: قرل.   يك  قدم  تى  ايت  ا  ان ين فرضرب: قرل    ، يشق  يس: قرل.   يك  شق
: قرل  يرك؟  ير  اي ك، ير ا  ا ج    أ ك: ف رل ا رءه، شيد  قد ا رجل، فرجع   فره ا رجل

 ا خضر   ر   ر، ين  أخارك: ا خضر ف رل ا عا دية، ف    قع   ا    ج  ا ، ا ج   أ ت  

                                                           

باب: ما ذكر في ذىاب مكسى في البحر إلى الخضر,  /بخارم في صحيحو, كتاب: فضؿ العمـ( أخرجو ال1)
(1/26/74.) 

 (.15/369عاشكر, ) انظر: التحرير كالتنكير, ابف (2)
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 فأي  ت  ا ، ا ج  ف أ      طي ، ش ء   دي ي ن ف م الدقة، ي  ين  أ    ا   يعت ا ذي
 ج ده ا  يرية ي م  قف ي در  ه   رئ   فرد ا ، ا ج   ئل ين       خارك فار   ، رقات  ين
  : ف رل    م،   م ا   ا  ير   يك ش  ت ار ، وي ت: ا رجل ف رل يت ع ع،  ظم         م   

  راك اير  ير    ه   ف  ا  م ا   ا  ير   ي ،   ت اأا : ا رجل ف رل   ا يت،     ت اأس،
 ف رل  اي  ، فخ ى را  فأ اد  اي   تخ    ن   ب: ف رل  اي ك، فأخ    خيرك،    ا 

 (1). }ي هر  جر   ثم ا عا دية، ف    قع   ا ذي   ا  يد: ا خضر

رفخشذ : "أف اسـ الخضر بميا بف ممكاف بف فالغ بف عامر بف شالخ بف أ(2)ذكر ابف قتيبة
 (3)ككاف يكنى أبا العباس, كيمقب بالخضر, ككاف مف أبناء الممكؾ"., بف ساـ بف نكح 
  ترى ا ار ثة  ن:

مف قاؿ بتفسير الرحمة في ىذه اآلية عمى أنيا النبكة استدؿ عمى أف الخضر ىك نبي, كأف 
بكاسطة بشر إنما ىك العمـ الذم أعطاه اهلل إياه ىك عمـ الكحي, كمف يتمقى العمـ بكاسطة الكحي ال 

 نبي.

كمف قاؿ بتفسير الرحمة في ىذه اآلية غير ذلؾ, استدؿ عمى أف اخضر إما كلينا أك ممكنا, 
نما  تمقى عممو بكاسطة البشر, كبراعة العمـ الذم عنده كاف بتكفيؽ اهلل لو كىدايتو لمخير كالرشاد, كا 

 ىي فراسة المؤمف الذم ينظر بنكر اهلل.

الحديثيف حيث جاء في  كذلؾ بالتكفيؽ بيف لخضر ىك عبد صالحكترجح الباحثة أف ا
 الحديث األكؿ لفظ )عبد( كالثاني لفظ )نبي(.

ٍبدينىا كلـ يقؿ  }َ ْاُدَ ر َخِضرٌ { جاء فيو لفظة الحديث الذم يركيو أبي بف كعبففي   قاؿ عى
, كىذه الركاية صحيحة جاءت مى نبكتوكتأكيدنا ع نىًبي نىا كلك كاف الخضر نىًبيًّا لناداه بمفظ النبكة تشريفنا

 في صحيح البخارم.
                                                           

(, كقاؿ األلباني: ضعيؼ, انظر: سمسمة األحاديث الضعيفة 113/ 8( أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير, )1)
 (.11/580/5353كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة, )

ف, مف أئمة ( ابف قتيبة: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم, المركزم, الكاتب, العبلمة, الكبير, ذك الفنك 2)
األدب, كلد ببغداد كسكف الككفة كتكقي بيا, ثـ كلي قضاء الدينكر مدة, فنسب إلييا, صاحب التصانيؼ الكثيرة, 
منيا: )غريب القرآف(, )غريب الحديث(, )مشكؿ القرآف(, )مشكؿ الحديث(, )الفقو(, )الرد عمى مف يقكؿ بخمؽ 

(/ األعبلـ, الزركمي 296/ 13) الذىبي, ظر: سير أعبلـ النببلء,ان. راب القرآف(,  )إعراب القراءات(القرآف(, )إع
 (.42/ 3) ,ابف خمكاف اإلربمي, (/ كفيات األعياف156/ 1,)
 (.5/168( تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )3)
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؛ لكف بالرجكع إلى صحة }ا   ا  ير{جاء فيو لفظة  أبك أمامة الحديث الذم يركيوأما 
 ىذه الركاية فقد ضعفيا اإلماـ األلباني.

 ر:ضْ : يظرهر ا ر ية   د ا خّ رثر ثً 

ء رحمتو مع نبي اهلل مكسى تظير صفة الرحمة عند الخضر, كما أخبر عنيا القرآف أثنا
 تي:كالخير لمناس, كبيانيا في اآل, ككانت رحمة تعميمية ممؤىا الرحمة كالحب   

 :عندما ركب مكسى كالخضر عمييما السبلـ السفينة, فقاـ بخرقيا الخضر فقاؿ لو مكسى -1
                         :فكانت رحمة الخضر ألصحاب السفينة  (71)الكيؼ

 الذم الصغير الضرر ككاف, غصبا الظالـ الممؾ يأخذىا أف مف السفينة نجت العيب, فقد بيذا
 , قاؿ تعالى: سبلمتيا عمى بقيت لك ليا الغيب يكنو الذم الكبير لمضرر اتقاء أصابيا  

                                         

  
     :(1).(79)الكيؼ 

ففي المكقؼ الثاني كاف  ,فييا مف غرؽ كاحتماؿ سفينةال خرؽكاف المكقؼ األكؿ ىك  إذا -2
 يستطع لـ كبيرة يعةفظ كىي, احتماؿ مجرد ال اعمدن  نفس قتؿكىك  أصعب عمى نفس مكسى 

لكعده الذم كعد الخضر عميو كىك الصبر عمى كؿ  تذكره مف الرغـ عمى عمييا يصبر أف مكسى
  : ما يراه مف الخضر, كعدـ االعتراض عميو, فقاؿ                    

        :(2).(54)الكهف 

 عف الغيب ستر كشؼ قد القتؿ, يستحؽ أنو كمظيره حاضره في يبدك ال الذم الغبلـ فيذا
 فمك كالطغياف, الكفر بذكر نفسو في تكمف طاغ, كافر طبيعتو في ىك فإذا الصالح, لمعبد حقيقتو
, فكانت طريقو في يتبعاه أف لو حبيما بدافع كقادىما كطغيانو, بكفره المؤمنيف كالديو ألرىؽ عاش

 كافرة طبيعة يحمؿ الذم الغبلـ ىذا قتؿ إلى -الخضر– الصالح عبدهأف كيًجًيت ل تورادرحمة اهلل كا  
 , فقاؿ تعالى: بكالديو كأرحـ منو, رناخي خمفنا اهلل يبدليما كأف طاغية,           

                                                           

 (.2281-4/2280( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1)
 (.4/2280) المرجع السابؽ,( انظر: 2)
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                     *                            

     :(1)(.81-80)الكيؼ 

كالمكقؼ األخير الذم تظير رحمة الخضر التي سيرىا اهلل لمناس, رحمتو في إقامتو لمجدار,  -3
 قاؿ تعالى:                                     

                                     :فتعجب  (,82)الكيؼ
فكانت ىنا الرحمة مف ألىؿ القرية كىـ لـ ييحسنكا إلييما,  امف الخضر, كيؼ يقدـ خيرن  مكسى 

 بغيٍّ كيي  ,اكنزن  تحتو أبى خى يي  كاف, حيث المدينة في ضعيفيف يتيميف لغبلميفعند اهلل عمى يد الخضر 
.. عنو يدفعا أف الصغيراف يستطع فمـ الكنز تحتو مف لظير ينقض الجدار ترؾ كلك ,ماالن  كراءه
 كيشتد يكبرا أف فأراد كضعفيما, طفكلتيما في بصبلحو اهلل نفعيما فقد صالحا أبكىما كاف كلما

 (2).حمايتو عمى قادراف كىما كنزىما كيستخرجا عكدىما,

عمى مف خصيـ اهلل بيا مف عباده الضعفاء المساكيف,  اكثيرن  اإنيا رحمة عامة أضفت خيرن 
 , كىبيا سبحانو لعبده الخضر, فكاف ذك رحمة مف عند اهلل.مما يكمف في عمـ اهلل 

 ة..ا ر ية  ا ر فإ هر 

ال معٌذبيف كمحاًكميف,  ,ف كمنذريفيصفةه مؤلت قمكب أنبياء اهلل, فساركا في األرض مبشر  
, فعمى الداعية أف فة, كنبضاتي الرحمة لمف يخٌصكنيـأعانيـ في ذلؾ نبضاتي الرأفة لمناس كا

 يتحمى بياتيف الصفتيف الحميدتيف ألف أرقيما جميؿه كلك بعد حيف.

 

 

 

 

 
 

                                                           

 (.4/2284بلؿ القرآف, سيد قطب, )( انظر: في ظ1)
 (.4/2280) المرجع السابؽ,( انظر: 2)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلامصاملبحم ا
 خ ق الظل  

 
  في  يط ارن:

 .  هييت  ا ش ر يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا ش ر خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم اخلامص
 خ ق الظل  

 كفيو مطمباف:

 ا يط ب األ ل: يفه م ا ش ر   هييت .
 : يفه م ا ش ر:  ً  

 ا ش ر  غة:

ٌلتي تدٌؿ عمى الثٌناء عمى اإلنساف مصدر شكر يشكر, كىك مأخكذ مف ماٌدة )ش ؾ ر( ا
 (1)بمعركؼ يكليو إليؾ, فيك ًعٍرفافي اإًلحساف كنىٍشريه.

ظيارىا, كىك االمتبلء مف ذكر المنعـ  كذكر الراغب األصفياني: الش ٍكر تصٌكر الٌنعمة كا 
  (3)"كىك الكصؼ بالجميؿ عمى جية التعظيـ عمى النعمة مف المساف كالجناف كاألركاف". (2),عميو

. شككرن ك  كيٍفرو كيفيكرو كدو كى بيري  ا : مصدر كجمع, مصدر شكر كىقىعىدى قيعيكدنا , كجمع شيٍكرو كىبيٍردو ى

: ًضد  اٍلكيٍفرىاًف أك النكراف.   (4)الش ٍكرىافي

كرجؿ شككر: كثير الٌشكر, كىك اٌلذم يجتيد في شكر رٌبو بطاعتو كأدائو ما كٌظؼ عميو  
كىذىًلؾى األي  , قاؿ تعالى: مف عبادتو, كى  نثى ًبغىٍيًر ىىاءو         :قىاؿى الم وي , (3)اإلسراء كى

   تىعىالىى:                     :(5)(13)سبأ 

 ر: ش ر االط  ً ا
" : , الش ٍكري ؿ  )الشككر( مف أسمائو تعالى, ككؿ ذلؾ ك)الشاكر( كصفةه فعميةه هلل عىز  كجى

 (6)."ثابت بالكتاب كالسنة

                                                           

 (.207/ 3)ابف فارس, (/ مقاييس المغة, 167( انظر: مختار الصحاح, الرازم, )ص:1)
 (.461( انظر: المفردات في غريب القرآف, الراغب األصفياني, )ص2)
 (.206( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, المناكم, )ص: 3)
 (.4/424انظر: لساف العرب, ابف منظكر, ) (4)
 ( انظر: المرجع السابؽ.5)
 (214( صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة, السقاؼ, )ص: 6)
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 (1)قاؿ الكفكٌم: كالٌشكر مف العبد: عرفاف اإلحساف, كمف اهلل المجازاة كالثٌناء الجميؿ".
 (2)الشكر: صرؼ العبد كؿ ما أنعـ بو عميو إلى ما خمؽ ألجمو".كقاؿ المناكم: "

ًقيقىة ا ٍبًدًه: كقاؿ ابف القٌيـ: "حى مىى ًلسىاًف عى ًة الم ًو عى لشكر ًفي اٍلعيبيكًدي ًة: كىىيكى ظيييكري أىثىًر ًنٍعمى
طىاعىةن". كىاًرًحًو: اٍنًقيىادنا كى مىى جى ب ةن, كىعى مىحى مىى قىٍمًبًو: شيييكدنا كى ثىنىاءن كىاٍعًترىافنا, كىعى
(3) 

 ا فرق اين ا  يد  ا ش ر:

مد كصؼ ًبالمٍّسىافً  ب كالجكارحكبالقم الش ٍكر كصؼ ًبالمٍّسىافً  ًبًإزىاًء  فقط ًبًإزىاًء النٍٍّعمىة, كاٍلحى
اعىة  (4).كألم شيء حسف الشجى

. ٍيًر يىدو ٍمدي يىكيكفي عىٍف يىدو كىعىٍف غى , كالحى ذكر ابف منظكر: الش ٍكري الى يىكيكفي ًإال  عىٍف يىدو
(5)  

 ا فرق اين ا ش  ر  ا شر ر:
 :  و سبحانو, سمى نفسو بالشاكر كما في قكلوالشككر كالشاكر مف أسمائ     

      :كسمى نفسو بالشككر كما في قكلو(147)النساء ,  :         
 كثير الشكر.فاعؿ, كشككر عمى كزف فعكؿ, أم  شاكر عمى كزفك (, 17)التغابف:
, كالشاكر مف يشكر عمى مف يشكر عمى الببلء خاء, كالشككرالشاكر مف يشكر عمى الر ك "

ذا كصؼ البارم بالشككر فالمراد إنعامو عمى عباده  العطاء, كالشككر مف يشكر عمى المنع. كا 
 (6)كمجازاتيـ عمى حسناتيـ".

   ش ر ا عاد:ش ر ا 
 كيشكر اهلل لمعبد بأف يثنى عميو بيف مبلئكتو في ممئو األعمى كيمقى لو الشكر بيف عباده.
ذا بذؿ لو شيئا رده عميو أضعافن  ا كيشكره بفعمو فإذا ترؾ لو شيئا أعطاه أفضؿ منو كا 

 (7)مضاعفة كىك سبحانو الذل كفؽ عبده لمترؾ كالبذؿ كشكره عمى ىذا كذاؾ.
كيشكر العبد ربو: بأف يعمـ أف النعمة مف اهلل كحده فيثني عمى خالقو لجميؿ فضمو عميو 

 (8)ى كجو الخضكع.كيعترؼ بعظيـ إحسانو عميو عم

                                                           

 (.534( الكميات, )ص:1)
 (.206( التكقيؼ عمى ميمات التعريؼ, )ص2)
ياؾ نستعيف, )3)  (.234/ 2( مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.535انظر: الكميات, )ص( 4)
 (.4/242( لساف العرب, )5)
 (.207( التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, )ص:6)
 (.281( انظر: عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف, ابف القيـ, )ص7)
 (. 87/174( انظر: مجمة البحكث اإلسبلمية, الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد,)8)
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  يث ة   ى ش ر ا  يع  ارده:

بما يفعمو مف الخير كالمعركؼ في الدنيا كيخفؼ بو  العاصيجازل كمف شكره سبحانو أنو يي 
كمف ذلؾ أنو  ,ليوإحساف كىك مف أبغض خمقو مو مف اإلعنو يكـ القيامة فبل يضيع عميو ما يعم

 لعطش حتى أكؿ الثرل.ا كاف قد جيده اغفر لممرأة البغي بسقييا كمبن 

 يشكر العبد عمى إحسانو لنفسو, كالمخمكؽ إنما يشكر مف أحسف اليو؛ فيك  كاهلل 
الذل أعطى العبد ما يحسف بو الى نفسو, كشكره عمى القميؿ باألضعاؼ المضاعفة التي ال نسبة 

عطاء الشكر فمف أحؽ باسـ الش ككر منو إلحساف العبد الييا, فيك المحسف بإعطاء االحساف كا 
 (1)سبحانو!.

    ال ا  رس يع  اردة ا ش ر:

"إف أصؿ الشكر ىك االعتراؼ بإنعاـ المنعـ عمى كجو الخضكع لو كالذؿ كالمحبة, فمف لـ 
, ابيا لـ يشكرىا, كمف عرفيا كلـ يعرؼ المنعـ بيا لـ يشكرىا أيضن  يعرؼ النعمة, بؿ كاف جاىبلن 

حد المنكر لنعمة المنعـ عميو بيا فقد كفرىا, كمف كمف عرؼ النعمة كالمنعـ لكف جحدىا كما يج
عرؼ النعمة كالمنعـ كأقر بيا كلـ يجحدىا كلكف لـ يخضع لو كيحبو كيرض بو كعنو لـ يشكرىا 

بيا كخضع لممنعـ بيا كأحبو كرضى بو كعنو كاستعمميا  , كمف عرفيا كعرؼ المنعـ بيا كأقراأيضن 
كىك  -الشكر مف عمـ القمب, كعمؿ يتبع العمـ ي بد فتو فيذا ىك الشاكر ليا, فبلفي محابو كطاع

  (2)".الميؿ إلى المنعـ كمحبتو كالخضكع لو
: "الشكر أف تريد اكقاؿ أيضن  ,: "شكر العمـ العمؿ, كشكر العمؿ زيادة العمـ"(3)قاؿ التسترم

ال شكر مطعكف".  (4)المزيد, كا 
 
 

                                                           

 (.282-281)ص ابف القيـ, ( انظر: عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف,1)
 (.95( طريؽ اليجرتيف, ابف القيـ, )ص:2)
كفٌية. التسترم: ( 3) أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف عيسى بف عبد اهلل بف رفيع الٌتسترم الزاىد, شيخ الص 

لى ىذه المدينة ترجع نسبتو )التسترم(, كنشأ بيا, ككانت كلد بمدينة تستر في سنة مائتيف, كقيؿ: إحدل كمائتي ف, كا 
بدايات اتجاىو إلى التصكؼ في سف مبكرة جدا. لـ يكف لو في كقتو نظير في المعامبلت كالكرع؛ ككاف صاحب 
كرامات, كلقي الشيخ ذا النكف المصرم رحمو اهلل تعالى بمكة حرسيا اهلل تعالى, ككاف لو اجتياد كافر كرياضة 

(/ كفيات األعياف, 4انظر: تفسير التسترم, )ص:  .خالو محمد بف سكار ظيمة, ككاف سبب سمككو ىذا الطريؽع
 (.6/557(, تاريخ اإلسبلـ, الذىبي, )429/ 2ابف خمكاف, )

 (.86تفسير التسترم, )ص (4)
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 :رفضل   هيية ا ش ثر ًير: 

ألحرار كخمؽ المؤمنيف األطيار, كليذا الخمؽ فضؿ عظيـ كخير الشكر صفة األبرار كسمة ا
 , فمف أىمية الشكر كفضمو التالي:عميـ

 لشاكر كالشككر مف أسمائو سبحانو:, كاالشكر مف صفات اهلل  -1

كسمى نفسو  ,فقد كصؼ اهلل تعالى نفسو بيذا الخمؽ العظيـ لشكر مف صفات اهلل ا 
 بالشاكر فقاؿ سبحانو:                   :(.17)التغابف  

   بالشككر فقاؿ سبحانو: اكسمى نفسو أيضن                    

          :(1)(.158)البقرة 

 :ر شر ً  هيية ا ش ر ا ج ا    ً    -5

:  لصيغة األمر في اآلية الكريمة, قاؿ  ااجب شرعن الشكر ك             

        :فاهلل سبحانو يقكؿ )اذكركني( أم: بالطاعة أك في الرخاء )أذكركـ( (, 152)البقرة
 (2)بالمغفرة أك في الشدة. )كاشكركا لي( أم: نعمتي كفضمي عميكـ.

, ثـ شكر مف كاف سببنا شكر كاجب بالعقؿ كما ىك كاجب بالشرع, كأكجبيا شكره كال 
  يش ر ا  ين   يش ر {: فيما ركاه أبك ىريرة  كليذا قاؿ  (3)لكصكؿ خير إليؾ عمى يده, 

مىى مىٍف شىكىرىؾى  (4)،}ا  رس ـٍ عى مىٍيؾى كىأىٍنًع ـى عى ٍف أىٍنعى  (5)".كقد قاؿ بعض الحكماء: "اٍشكيٍر ًلمى

  ير ا    ايرئ  ار ش ر: -4

 مييـ السبلـ بالشكر, فقاؿ لنبيو:أنبياءه ع كلشرؼ الشكر أمر اهلل  

                                                           

 (.215-214( انظر: صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة, السقاؼ, )1)
(/ دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف, الشافعي, 729/ 4بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ, الصاكم, )( انظر: 2)
(7 /186.) 
 (.198( انظر: الذريعة إلى مكاـر الشريعة, األصفياني, )ص3)
   .(, قاؿ األلباني: )صحيح(13/322/7939( أخرجو أحمد في مسنده, باب: مسند أبك ىريرة, )4)
 (.1/298ف حنبؿ, )الزىد, أحمد ب (5)
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 :  مكسى                                  

    :(144)األعراؼ  

ـ أىٍنعىـهلل عمى ما  مف الشاكريفيا مكسى كف  أم مىٍيؾ مف ًإٍعطىاء الرسىالىة كىاٍلكىبلى , كخصؾ عى
 (1).بطاعتو في أمره كنييو, كالمسارعة إلى رضاه بو مف النجكل

: كقاؿ لنبيو داككد                       :قاؿ  (13)سبأ
اهلل تعالى في ىذا األمر اعممكا كلـ يقؿ اشكركا, لينٌبو عمى التزاـ األنكاع الٌثبلثة مف الٌشكر بالقمب 

 (2)كالٌمساف كسائر الجكارح.
 ا ش ر الفة األ ايرء: -3

 :  ح   د ش ر ا  -  

:  بكثرة الشكر فقاؿ  عمى نبيو نكح  أثنى اهلل                

        :(.3)اإلسراء 

كصفو اهلل بكثرة الشكر في السراء كالضراء؛ كذلؾ أنو كاف ال يأكؿ كال يشرب كال يمبس إال 
 (3).قاؿ الحمد هلل

 :إاراهيم   د ش ر ا  - ب

 : بكثرة الشكر فقاؿ  عمى نبيو إبراىيـ  أثنى اهلل          :(.121)النحؿ 

كاف يشكر ربو عمى أقؿ  فخص الم و تعالى لفظ األنعـ الداؿ عمى أدنى العدد, لداللة عمى أنو 
 (4)القميؿ مف النعـ, كمف يشكر القميؿ يشكر الكثير.

 

 
                                                           

 (.2/214(/ تفسير القرآف, السمعاني, )13/105انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )( 1)
 (. 462( انظر: المفردات في غريب القرآف, األصفياني, )ص2)
إلدارات  (/ مجمة البحكث اإلسبلمية, الرئاسة العامة354/ 7( انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف, القنكجي, )3)

 (.174/ 87البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد, )
 (.199( انظر: الذريعة الى مكاـر الشريعة, األصفياني, )ص: 4)
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  :ا  ا  ي يد  د ش ر ا   - ج

لربو  اشكرن  كاف األنبياء لمعرفتيـ لفضؿ الشكر يعظمكف ىذا الخمؽ فأعظـ أنبياء اهلل 
أم:  اشككرن  اعندما قاؿ أفبل أككف عبدن  أفبل نككف قدكة طيبة لنبينا  مي محمد ىك النبي األ

فقىالىٍت  (1)في شكر ربي, كزكجو عائشة رضي اهلل عنيا رؽ قمبيا عميو مف شدة ما رأت منو, امبالغن 
رَ ْت َ رِئَشُة: َير َرُ  َل اِ  ، ِإَذا اَل َّى َقرَم َ تَّى َتَفطََّر ِرْجَ ُه، قَ َ رَن َرُ  ُل اِ   {:رضي اهلل عنيا

َر، َفَ رَل:  َير َ رِئَشُة َ َفَ  َ ُ  ُن َ ْاًدا »َ َتاْلَ ُع َهَذا، َ َقْد ُغِفَر َ َك َير َتَ دََّم ِيْن َذْ ِاَك َ َير تََأخَّ
  (2).}«َشُ  رًا

   تعاد ير  رئشة ذري {عنيا عندما بكت عميو فقاؿ ليا:  عمى عائشة رضي اهلل  كقد رد   
 (3).} را 

 قرن ا  ا ش ر ارألييرن: -2

قرف اهلل تعالى الشكر باإليماف, كأخبر سبحانو أنو ال غرض لو في عذاب خمقو إف شكركا كآمنكا  
 :   فقاؿ (4)بو, فيكال يضؿ مف أمف بو كذكره كطمب ىدايتو, كال يعذب مف شكره,      

                         :(147)النساء. 

 ا ش ر د يل ا ييرن  جير  : -1

َ َجًار {: الشكر كالصبر جماع اإليماف, فالمؤمف حالو بيف الشكر كالصبر, قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  
 ِ ْ ُيْؤِيِن، ِإْن َ اَلرَاْتُ  َ رَّاُء َشَ َر، َفَ رَن َخْيرًا أِلَْيِر اْ ُيْؤِيِن، ِإنَّ َ ْيَرُه ُ  َُّ  َخْيٌر، َ َ ْيَس َذاَك أِلََ ٍد ِإ َّ 

ْن َ اَلرَاْتُ  َضرَّا  (5).}ُء، اَلَاَر َفَ رَن َخْيرًا َ  ُ َ ُ ، َ اِ 

 
                                                           

(/ مجمة البحكث 388/ 1( انظر: صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, القاضي الميدم,)1)
(/ ركح البياف, 176/ 87عممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد, )اإلسبلمية, الرئاسة العامة إلدارات البحكث ال

 (.78/ 8ستانبكلي, )اإل
( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: صفة القيامة كالجنة كالنار, باب: اإلكثار مف األعماؿ كاالجتياد في العبادة, 2)
(4 /2172/2819). 
نظر: سمسمة األحاديث  الصحيحة كشيء : حسف, ااأللبانيقاؿ  (,620أخرجو ابف حباف في صحيحو, )ص: (3)

 (.1/147)مف فقييا,
 (.462(/ ألؼ سؤاؿ كجكاب في القرآف, قاسـ عاشكر, )ص: 388/ 1), ( انظر: صيد األفكار4)
 .(2295/2999/ 4( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: الزىد كالرقائؽ/ باب: المؤمف أمره كمو خير, )5)
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بالشكر كبالصبر, كحياة اإلنساف مميئة بالمكاقؼ كاألحداث التي تقكده  األف اهلل يختبر عباده دائمن  
يختبر عباده بالشدة أك الرخاء, كالمؤمف الحقيقي ىك الذم يحمد ربو  إما إلى شكر أك صبر, فاهلل

  (1)كؿ حاؿ. في

 ا ش ر ين ثيرات اإلييرن: -7

كذلؾ بأف يقع في نفس اإلنساف الرضا التاـ عف اهلل بقمبو كلسانو كجكارحو, فمف جمع شكر  
كشكر المساف القمب بالرضا عف اهلل, كشكر العمؿ بأف يفيض عمى المحركميف مف فضؿ النعـ, 

 (2).ابأف يكثر مف حمد اهلل كالثناء عميو, كاف مف الشاكريف حقن 
 ا ش ر  اب ا رض ان: -8

 : قاؿ  (3)الشكر سبب رضكاف اهلل كالقرب منو          :عف أنس بف , (7)الزمر
 ة،    يشرب ا شراة، في يد إن ا   يرضى  ن ا عاد  ن يأ ل األ {: مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

 (4).}ا    يهر

ال يشكر اهلل إال  فالشكر مكجب لمحبة اهلل؛ فاهلل ال يرضى عف العبد إال إذا أحبو, كالعبد
قاؿ بعض العارفيف: "لـ يضمف الحؽ تعالى الزيادة في مقاـ مف المقامات إال , إذا فرح باهلل

 ات لرضا رب األرض كالسمكات., فدؿ أنو أفضؿ المقامات كأحسف الطاع(5)الشكر"

 ا ش ر  يرن ين ا عذاب: -9

ال استحؽ شكر أماف مف العذاب, فبالشكر كاإلال   يماف يحفظ اإلنساف نفسو مف عذاب اهلل, كا 
, كما يأبى إضاعيأبى تعذيب عباده سدل بغير جي  العذاب كالعتاب, فشكره   ة سعييـ باطبلن ـر

                                                           

(/ مجمة البحكث اإلسبلمية, الرئاسة العامة 199ة, األصفياني, )ص: ( انظر: الذريعة الى مكاـر الشريع1)
 (.174/ 87إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد, )

 (.90( انظر: تعريؼ عاـ بديف اإلسبلـ, عمي طنطاكم, )ص:2)
 (.78/ 8( انظر: ركح البياف, اإلستانبكلي, )3)
 .(, قاؿ األلباني: )صحيح(209/12168/ 19( أخرجو أحمد في مسنده, )4)
 (.45/ 3البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, األنجرم, ) (5)
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  فقاؿ سبحانو:  (1)سيء,ع أجر محسف كال يعذب غير ميفالشككر ال يض         

                   :(.147)النساء 

 ا ش ر اي ز ة ا عاردات: -01

ٍيرىةى عىًف الن ًبيٍّ  (2)عف غيره مف العبادات االشكر ال يقؿ منزلة كأجرن   :  فعٍف أىًبي ىيرى رِ ُم ا طَّ {قىاؿى
رِارِ  رِئِم ا الَّ   (3).}ا شَّرِ ُر ِاَيْ ِزَ ِة ا الَّ

 ش ر ا  رس طريق إ ى رب ا  رس: -00

ين  م يش ر ا   يل، {: عف النعماف بف بشير قاؿ: قاؿ ف سبيؿ لشكر اهلل تعالى,شكر الناس  
،  م يش ر ا  ثير،  ين  م يش ر ا  رس،  م يش ر ا . ا ت دث ا عية ا  ش ر،  تر هر  فر

  (4).} ا جير ة ر ية،  ا فرقة  ذاب

 ا ش ر يطهرة    فس: -05

إف منفعة الشكر ال تعكد عمى الخالؽ سبحانو كتعالى فيك الغني؛ كلكنيا تعكد عمى الشاكر مف  
عباده, فيك يطير النفس, كيقربيا مف بارئيا, كيكجو إرادتيا إلى الكجية الصالحة في كجكه البر, 

 كقد جاء في محكـ التنزيؿ:                              
حسانو عميو., (12)لقماف:  (5)فيي عبادة نعمة كمنة لمعبد لكي يتقرب إلى بارئو أكثر باعتراؼ فضمو كا 

 إل  رن:ا ش ر  فرء   جزاء  يضر فة   ث اب  جزاء   -04

لحيف الذاكريف هلل رب العالميف؛ حيث قابؿ اهلل تعالى الشكر الشكر صفة المؤمنيف الصا 
بالمجازاة, فعؿ الحبيب بحبيبو, فيك يكفي الشاكر جزاءه بما أقامو مف العبادة, كيرفع جنابو, 

                                                           

(/ صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ 282كذخيرة الشاكريف, ابف القيـ, )( انظر: عدة الصابريف 1)
 (.311/ 2اإلستانبكلي, )(/ ركح البياف, 388/ 1كاألمثاؿ, القاضي الميدم, )

 (.1/159بياف المعاني, العاني, ) (2)
( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع/ باب: الطاعـ الشاكر بمنزلة الصائـ 3)

 .قاؿ )حسف غريب(, كقاؿ األلباني: )صحيح(ك (, 653/2486/ 4الصابر, )
 .األلباني: )صحيح((. قاؿ 30/390/18449( أخرجو أحمد في مسنده, مسند الككفيكف, )4)
 (.388/ 1), ( انظر: صيد األفكار5)
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أنو  افي كتابو مبينن  , فقاؿ اهلل (1)كيضاعؼ ثكابو, كيحفظ عميو نعمتو, كيديـ اهلل عميو نعمتو
 يحفظ جزاء الشاكريف:          :كقاؿ  (144)آؿ عمراف:          

 :(.145)آؿ عمراف 
 ش ر  اردة خيرهر راجع   ى ا عاد:ا  -03

كقد كصؼ الم و تعالى نفسو بالشكر لصالحي عباده, فمف أركع ما يتميز بو الشاكر لربو أف  
 محكـ آياتو:  قاؿ في فاهلل  (2)شكره يعكد عمى نفسو                

 (.12)لقماف:

 ا ش ر  اب  د ام ا  عية: -02

الشكر مف إنعاـ اهلل عمى عباده, فمف سأؿ اهلل الشكر زاده مف نعمو كفضمو, فعف النعماف بف  
 م يش ر ا .  ين  م يش ر ا   يل،  م يش ر ا  ثير،  ين  م يش ر ا  رس،{: بشير قاؿ: قاؿ 

  (3).}ا ت دث ا عية ا  ش ر،  تر هر  فر،  ا جير ة ر ية،  ا فرقة  ذاب

نعمتو نعمة كقاؿ بعض أىؿ العمـ: "كؿ نعمة يمكف شكرىا إال  نعمة اهلل تعالى فإف شكر 
 الميـ أمرتني بالشكر عمى نعمتؾ, كشكرم إي اؾ نعمة مف: "مكسى  اهلل منو", كلذلؾ قاؿ نبي

"كقد حكي أف داكد عميو السبلـ قاؿ: يا رب كيؼ أشكرؾ, كشكرم إياؾ تجديد ًمٌنة منؾ  ,نعمؾ"
 .(4) عمٌي؟ قاؿ اهلل تعالى: اآلف شكرتني"

, فكؿ ما يفعمو اهلل بعباده ىك (5)": "يا مف منعو عطاء كببلؤه نعماءقاؿ بعض الصالحيف
عتراؼ بالعجز عنو لعظيـ نعمو عمى ليـ نعمة كانت أك ببلء ألف غاية شكر الم و تعالى اال خير
 قاؿ سبحانو:  (6) ه,عباد            :(.18النحؿ: -34)إبراىيـ 

 

 

                                                           

مفردات غريب  /(388/ 1صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, القاضي الميدم, )( انظر: 1)
 (.462)ص: القرآف, األصفياني,

 .نياألصفيا, (462ص:) مفردات غريب القرآف, ,(198( انظر: الذريعة الى مكاـر الشريعة, )ص: 2)
 (.97سبؽ تخريجو في )ص:( 3)
 (.86( تفسير التسترم, )ص:4)
 .(199الذريعة الى مكاـر الشريعة, )ص:  (5)
 .(199)ص:  انظر: المرجع السابؽ,( 6)
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   رن:إلا ش ر ي تهى ا -01

الشكر منتيى كؿ إحساف؛ ألف الصبر يحمؿ عمى اإلنساف قيرنا, كالشكر يؤديو اإلنساف طكعنا, 
 (1)شكر.فنياية كؿ جميؿ ىك ال

 خ ق ا ش ر   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
 :  ح   د ش ر ا :   ً  

  قاؿ تعالى:                        :(.3)االسراء 

مف  اصؼ أحدن لـ ي جميبلن  اكصفن  أكؿ الرسؿ إلى أىؿ األرض كصفو اهلل  نكح 
 : حيف قاؿ  براىيـ إكل األنبياء مثمو س                       

 (.3)االسراء:
لمتنبيو كالتيييج يا سبللة مف نجينا مع نكح في السفينة كقت الطكفاف مف مكسى  ىنا نداءال

ف ذرية مف حمميـ اهلل فكؿ مف عمى األرض مف بني آدـ ىـ م -كقكمو مف بني اسرائيؿ كغيرىـ 
في شكره لربو سبحانو كثناءه الحسف لخالقو  اتشبيكا بأبيكـ كنبيكـ نكحن -مع نكح في السفينة 

 (2)كاعترافو بعظيـ الفضؿ كالنعـ لو.

في أحكالو  ايذكر ربو كثيرن  كذلؾ أنو كاف  كصفو اهلل بكثرة الشكر في السراء كالضراء,
 اككاف يذكر ربو إذا استجد ثكبن  (3),الشراب كيحمده عمى ذلؾفكاف يذكر ربو عند الطعاـ ك  ,كميا

 ككاف يذكر ربو إذا دخؿ كخرج كقاـ كقعد كفي جميع أمكره كميا. (4),كيحمده عمى ذلؾ
بككف الشكر مف أعظـ أسباب الخير كمف  افجعؿ سبحانو كتعالى ذلؾ كالعمة لما قبمو إيذانن 

 .(5) ابحانو اقتداءن بأبييـ نكحن لذريتو عمى شكر اهلل س اكحثن  ,أفضؿ الطاعات

 .يف عامناعندما دعا إلى اهلل ألؼ سنة إال خمس بمغ الشكر مبمغو عند نبي اهلل نكح لقد 

                                                           

 (.200( انظر: الذريعة الى مكاـر الشريعة, األصفياني, )ص: 1)
 (.5/46ابف كثير, )(/ تفسير القرآف العظيـ, 3/228انظر: النكت كالعيكف, الماكردم, )( 2)
الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, الثعمبي, (/ 354-17/352جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )انظر:  (3)
(6/96) 
 (7/5تأكيبلت أىؿ السنة, الماتريدم, )انظر:  (4)
(/ تفسير 2/335(/ لطائؼ االشارات, القشيرم, )3/228) (/ النكت العيكف,6/96( انظر: الكشؼ كالبياف, )5)

 .(218-3/217القرآف, السمعاني, )
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 إاراهيم   ي  ا   م:  د ش ر ا : رثر يً 
 قاؿ تعالى:                            *          

           *                                :120)النحؿ-

122.) 
 :ةألنعـ اهلل إال باألركاف الثبلث اال يككف العبد شاكرن 

 (1)العمؿ فييا بما يجب.ك  -3 صرفيا في مرضاتو -2 يا إلى المنعـ بيااضافتك  بالنعمةاإلقرار  -1

بػػأربع صػػفات  بػػراىيـ إفػػي الشػػكر, لقػػد مػػدح اهلل خميمػػو  خيػػر مثػػاالن  بػػراىيـ إىكػػذا كػػاف 
 كميا ترجع إلى العمـ كالعمؿ بمكجب اإلسبلـ كتعاليمو كدعكة الناس إليو كىي: 

 ذه الصفات, كبياف ذلؾ في التالي:لي ا( فكانت تاجن ا, ثـ ختميا بػ )شاكرن ا, حنيفن اأمة, قانتن 

 إاراهيم  ية:ا الفة األ  ى: 

ػػ قتػػدل بػػو, فيػػك أمػػة فػػي تعمػػيـ النػػاس الخيػػر, كمقاكمػػة أىػػؿ الباطػػؿ بالمناصػػحة يي  اأم إمامن
رشاده إلى الصكاب قاؿ تعالى:  كالمجادلة الحسنة أكالن   بأكؿ كاألىـ فاألىـ؛ فأكؿ ما بدأ بنصح أبيو كا 

                                             *                 

                                 *                              

     *                                         :فقػػػاؿ لػػػو ( 45-42)مػػػريـ

  أبكه آزر:                       :فمما باف لو الصدكد كاإلعراض مف قبؿ (46)مريـ ,
أبيػػو, كتبػػيف لػػو أنػػو عػػدك هلل, كتبػػرأ منػػو بػػدأ بنصػػح قكمػػو كلػػـ يػػنس أبػػاه, بػػؿ ناصػػحو مػػرة أخػػرل مػػع 

ال يضػػر كال  ايػػـ ييتػػدكف كينتيػػكف مػػف عبػػادة مػػيـ بالحسػػنى عم  , كجػػادلاقكمػػو, كاجتيػػد فػػي ذلػػؾ كثيػػرن 
 ينفػػػػػػع مػػػػػػف دكف اهلل, قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:                      *                   

     *                  *               *                    

                                                           

 .(5/131(/ ركح البياف, االستانبكلي, )46-45-5/42تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )انظر:  (1)
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      *                    *                 *              

       :(1)(.76-70)الشعراء 

 :رقر تً  هيم إاراا ثر ية:  ا الفة

 (2)هلل كرسكلو. امطيعن  اأم خاشعن 
 :ر  يفً  إاراهيم ا ثر ثة:  ا الفة

 (3)عف الشرؾ إلى التكحيد. االحنيؼ ىك: المنحرؼ قصدن 

مؤمف كحده كالناس كميـ إذ ذاؾ كفار في ذلؾ الزماف في  ذكر مجاىد لما كاف إبراىيـ 
 مف المشركيف, قاؿ تعالى: مدحو اهلل بتبرئتو  ابتداء دعكتو كرسالتو كنبكتو             

                                :(4).(42)مريـ 

  م يك ين ا يشر ين: إاراهيم 

بػ )كلػـ يػؾ مػف المشػركيف( أم فػارؽ المشػركيف بالقمػب كالمسػاف كاألركػاف  اىنا أكد قكؿ حنيفن 
أنكر ما كانكا عميو مف الشرؾ باهلل في عبادتيـ, ككسر األصػناـ, كصػبر عمػى مػا أصػابو فػي ذات ك 

 اهلل بقمبػػو السػػميـ المخمػػص لػػرب العػػالميف, قػػاؿ تعػػالى:                  :كلػػـ (, 84)الصػػافات

  يكف عمػى كجػو األرض مسػمـ غيػره, قػاؿ تعػالى:                                 
 (5).(131)البقرة:

 :اشر رً  إاراهيم ا الفة ا رااعة: 

لربو عمى عظيـ ىػذه  اشاكرن  فكاف  ,إلبراىيـ امن عى ىذه الصفات الثبلثة نً  ا, حنيفن اأمة, قانتن 
ػػيخمػػص شػػكره هلل لربػػو عمػػى غيرىػػا مػػف الػػنعـ, فكػػاف  االػػنعـ, كشػػاكرن  فيمػػا أنعػػـ عميػػو, كال  ا دكمن

                                                           

(, فتح المجيد في شرح كتاب التكحيد, التميمي, 17/316انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, ) (1)
(58-152.) 
 يف السابقيف.انظر: المرجع( 2)
 .(17/316)انظر: جامع البياف, ( 3)
 (.58ص:فتح المجيد في شرح كتاب التكحيد, )انظر: ( 4)
 (.152-58ص:(, فتح المجيد في شرح كتاب التكحيد, )17/316), ( انظر: جامع البياف5)
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مف األنػداد كاآلليػة فمػـ يصػرؼ شػكر نعمػو إلػى غيػر المػنعـ سػبحانو بػؿ  ايجعؿ في شكره لربو شريكن 
 (1)صرؼ شكرىما إلى منعميا.

لربو عمى الطعػاـ  افي حاؿ الرخاء كالشدة, حامدن  اكأبدن  اآلآلئو دكمن  اهلل ذاكرن  اشاكرن  فكاف 
 (2)إياه في كؿ كقت كحيف. اكر ربو, داعين بذ اكالشراب, لسانو الىجن 

عػف شػكره سػبحانو, فمػك يػرل اإلنسػاف أف  ايرل أنػو فػي حقيقػة أمػره عػاجزن  امف يشكر اهلل حقن 
اهلل ىك الذم خمقو, كىك الذم كفقو لشكره, كىك الذم رزقو الشكر, كىػك الػذم اجتبػاه حتػى كػاف كمػو 

 (3)هلل سبحانو.

مػػف الخبلئػػؽ فػػي المرتبػػة أف يكػػافئ خالقػػو بأصػػغر نعمػػة  فالشػػكر ىػػك المكافػػأة, لػػـ يبمػػغ أحػػد
أنعميا عميو, كلػـ يتفػرغ أحػد فػي آداء مػا عميػو مػف الفضػؿ كاإلحسػاف أف يتفػرغ لمكافئػة خالقػو؛ لكػف 

 (4).اسماه شاكرن  اهلل بفضمو كمنتو كحبو إلبراىيـ 

 إ   ا ش ر..

األنبياء  اكرنا تائبنا؛ لذا كاف دأبكأنو ميما بمغ اإلنساف بأنو إلى رٌبو يعكد ش ,دليؿ االمتناف
, فبقدر األمانة كًعظـ تحمميا, بقدر ما مييما السبلـالشكر ككانت صفةن لنبي اهلل إبراىيـ كنكح ع

 كاف شكرىـ كامتنانيـ هلل, كعمى ىذا الدرب ليكف الداعية إلى اهلل.

 

                                                           

فتح المجيد في  /(2/327لطائؼ االشارات, القشيرم, )/ (6/591تأكيبلت أىؿ السنة, الماتريدم, )انظر: ( 1)
 (.152-58شرح كتاب التكحيد, التميمي, )

 .(6/591تأكيبلت أىؿ السنة, )انظر:  (2)
 .(2/327لطائؼ االشارات, )انظر: ( 3)
 انظر: المرجع السابؽ. (4)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم الشادض
 خ ق احل   

 

  في  يط ارن:
   هييت . ا ِ ْ م ميفه  : األ ل ا يط ب
 ا .   ايرء   د ا   م خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم الشادض
 خ ق احل   

  كفيو مطمباف:

 م   هييت : ْ ا يط ب األ ل: يفه م ا  ِ 
 : يفه م ا   م:  ً  

 ا   م  غة:

, كىك مأخكذ مف ماٌدة )ح ؿ ـ( اٌلتي تدٌؿ عمى ترؾ افبلف أم صار حميمن  ـى مى مصدر حى  
 (1)يقاؿ: حممت عنو أحمـ فأنا حميـ.العجمة, 

ـي( ًباٍلكىٍسًر اأٍلىنىاةي ذكر ك  .(2)"الحمـ خبلؼ الٌطيش"قاؿ ابف فارس:   كىك نقيض ,كالعقؿ الرازم: )اٍلًحٍم
 (3)الٌسفو.

ميكـ, كفي التٌنزيؿ العزيز:     كجمعو أحبلـ كحي              (32: الطكر ) , كىك
ٍـّ حم ( ًبالض  ميـى قىٍد )حى مماء كأحبلـ, كى ( )مشٌددا( تىكىم ؼى )يحمـ حمما: أم صار حميما( كى  يـ جمع: حي م ـى )تىحى

لىٍيسى ًبًو.  ( أىرىل ًمٍف نىٍفًسًو ذىًلؾى كى ـى الى )تىحى ـى كى  (4)اٍلًحٍم

 :را   م االط  ً 

 عمى أقكاؿ أىٌميا: ااختمؼ العمماء في تعريؼ الحمـ اصطبلحن 
 (5)".الٌنفس كالٌطبع عند ىيجاف الغضب الحمـ ضبط"لٌراغب: قاؿ ا

 (6)الحمـ ترؾ االنتقاـ عند شٌدة الغضب مع القدرة عمى ذلؾ"."قاؿ الجاحظ: 
 

                                                           

 .(2/93انظر: مقاييس المغة, ابف فارس, ) (1)
 .(2/93مقاييس المغة, ) (2)
 (.1/80انظر: مختار الصحاح, الرازم, ) (3)
 .(1/1096القامكس المحيط, الفيركز آبادم, )/ (146-12/145لساف العرب, ابف منظكر, )انظر:  (4)
/ 1(, كقد عرفو الماكردم  في )أدب الدنيا كالديف: )253/ 1المفردات في غريب القرآف, الراغب األصفياني, ) (5)

 ( بالتعريؼ نفسو كلكنو لـ يذكر الطبع.252
 (.1736/ 5أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح بف حميد, ) نضرة النعيـ في مكاـر (6)
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تأخير مكافأة الٌظالـ )أم مجازاتو  كىكالحمـ ىك الٌطمأنينة عند سكرة الغضب, ": (1)الجرجانيٌ قاؿ  
 (2)بظممو( ". 

ما  . كىككىك اسـ يجمع أصالة الرأم كمكاـر األخبلؽ كالرحمة بالمخمكؽكالحميـ المتصؼ بالحمـ "
 (3)."نعت اهلل األنبياء بأقؿ مما نعتيـ بالحمـ

 «:ا   يم»    ى ين   يرء ا  ا

الحميـ: ىك اٌلذم يشاىد معصية العصاة كيرل مخالفة : "-رحمو اهلل تعالى -ؿ الغزاليٌ قا 
ريو غيظ, كال يحممو عمى المسارعة إلى االنتقاـ مع غاية األمر ثـٌ ال يستفٌزه غضب, كال يعت

   عجمة كطيش كما قاؿ تعالى: االقتدار                           

 .(4) "(61النحؿ:)
صية كال يعاجميـ عباده؛ ألٌنو يعفك عف كثير مف سٌيئاتيـ كيميميـ بعد المعب حميـ فاهلل " 

 (5)."كاالنتقاـ كيقبؿ تكبتيـ بعد ذلؾ بالعقكبة
 ر ي ا ار ثة: 

ساءة باإلحساف, مة اإلإحكاـ العقؿ, كضبط النفس عف ىيجاف الغضب, كمقابالحمـ ىك: 
ذل كالصبر عميو, كالصفح عمف آذل كظمـ, كالٌطمأنينة عند سكرة الغضب, كترؾ كاحتماؿ األ

 قدرة. االنتقاـ عند شٌدتو مع ال

 اين ا   م   ظم ا غيظ:

م ـً : "-رحمو الٌمو تعالى -الغزاليٌ  قاؿ ًف الت حى ـى اٍلغىٍيًظ ًعبىارىةه عى الحمـ أفضؿ مف كظـ الغيظ؛ أًلىف  كىٍظ
يىٍحتىاجي ًفيًو ًإلىى  ٍيظيوي كى لىًكٍف أىٍم تىكىم ًؼ اٍلًحٍمـً كىالى يىٍحتىاجي ًإلىى كىٍظـً اٍلغىٍيًظ ًإال  ًمٍف ىىاجى غى اىىدىةو شىًديدىةو كى ميجى

دى ذىًلؾى ميد ةن صار ذلؾ اعتيادن  ـي  اًإذىا تىعىك  ٍف ىىاجى فىبلى يىكيكفي ًفي كىٍظًمًو تىعىبه كىىيكى اٍلًحٍم فىبلى يىًييجي اٍلغىٍيظي كىاً 
                                                           

اني (1) ٍرجى  محمد بف عمي بف محمد بف عمي, نكر الديف ابف الشريؼ الجرجاني: فاضؿ, مف أىؿ شيراز.: "اٍلجي
كلو )الرشاد في شرح  ( كتبيا أبكه بالفارسية.7945نقؿ إلى العربية رسالة في )المنطؽ( في الظاىرية )الرقـ 

". ( شرح رسالة التفتازاني )إرشاد اليادم( في النحك. كصنؼ )الغرة( في المنطؽ5249الظاىرية )الرقـ  اإلرشاد( في
 .(288/ 6) ,لزركميا ,األعبلـانظر: 

 (125/ 5) , الجرجاني,التعريفات( 2)
 (.23/149) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 .(1/103( المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى, )4)
 (.1736/ 5( نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح بف حميد, )5)
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ًئًو كىاٍنًكسىاًر قيك ًة الٍ  اًؿ اٍلعىٍقًؿ كىاٍسًتيبلى لىةي كىمى م ـي الط ًبيًعي  كىىيكى دىالى لىًكًف اٍبًتدىاؤيهي اٍلت حى ًب كىخيضيكًعيىا ًلٍمعىٍقًؿ كى غىضى
ـي اٍلغىٍيًظ تكمفن  كىٍظ  (1)". امكتسبن  اخمقن  كيعتاد ذلؾ حتى يصير اكى

 : فضل   هيية ا   م:رثر يً 
حبيا رب العالميف, كال يتصؼ بيا إال كؿ عاقؿ الحمـ مف أخبلؽ اإلسبلـ العظيـ, كصفة يي  

 جمية نكضحيا في التفصيؿ اآلتي: حكيـ, كلو أىمية
 حمـ مف أسماء اهلل تعالى كصفاتو:ال  -1

في معرض بيانو سبحانو كتعالى أنو ال يؤاخذ عباده عمى األيماف العفكية, يقكؿ سبحانو:  - أ
                                          

 .(225)البقرة:

في بياف أف المتصدؽ ال يجكز لو أف يؤذم المتصدؽ عميو بأدنى أنكاع األذل فيجرح   - ب
   :شعكره كيمتيف كرامتو, يقكؿ سبحانو                        

      :(.263)البقرة 

    :ية في بياف الميراث, يقكؿ سبحانوفي شأف إنفاذ الكص  - ت         

                        :(.12)النساء 

مع اهلل  اشرن مبا في بياف كجكب اإلنفاؽ عمى الفقراء كالمساكيف, كأف ذلؾ يعتبر تعامبلن   - ث
إن    :تعالى, يقكؿ سبحانو                          

   ( :17التغابف .)(2) 
لمعباد؛ ألف صفة الحمـ قرنت في كثير مف اآليات  هلل تعالى بصفة الحمـ رحمة كخيراتصاؼ ا -2

عفك كىذا االقتراف إشارة إلى خطأ أك تقصير كتفريط في أمر محمكد مف العبد, بصفة المغفرة أك ال
 فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ:                    (155عمراف: آؿ)،  كىذا يتفؽ

:  مع الحمـ؛ ألنو تأخير العقكبة, قاؿ                    

                                                           

 (. 176/ 3( انظر: إحياء عمـك الديف, )1)
/ 5(/ نضرة النعيـ  في مكاـر الرسكؿ الكريـ, صالح بف حميد, )157( األخبلؽ في اإلسبلـ, د.كايد قرعكش, )2)

1740.) 
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     :(1) (.45)فاطر 
 يقكؿ: في ىذا المقاـ -انو كتعالىسبح-الحمـ صفة مبلزمة لؤلنبياء الكراـ, فالحؽ   -3

اع إلى اهلل تعالى كمنيب إليو في كؿ شئكنو كجميع كبياف أنو رج   في كصؼ إبراىيـ  - أ
 : أحيانو يقكؿ                                 

                       :(.114)التكبة 

عمييـ كرحمة بيـ  اإشفاقن  دافع عف قـك ابف أخيو لكط كىك يي  اأيضن  كفي كصؼ إبراىيـ 
:   يقكؿ                              ,       

      :(2)(. 75-74)ىكد 

نكارىـ عميو أف ينياىـ عف تطفيؼ الكيؿ  في كصؼ شعيب  - ب مع أىؿ مديف كا 
 :  كرشده يقكؿ  وً مً مٍ كالميزاف, كزعميـ أف ىذا ال يتناسب مع حً           

                                          :(.87)ىكد 

 :بالحمـ كالصفح فقاؿ  أمر اهلل سبحانو كتعالى نبيو محمد   -4

   - أ             :(.85)الحجر 

    - ب                                      آؿ(

 (.159عمراف: 

                        ،               

                 :(.200-199)األعراؼ 

     - ت                      :(.34)فصمت 

                                                           

 (.104السنة, د. سعيد القحطاني, )صالخمؽ الحسف في ضكء الكتاب ك  انظر: (1)
(/ مقكمات الداعية الناجح في ضكء الكتاب كالسنة, 158ص:( انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, د. كايد قرعكش, )2)

 (.127 -126د. سعيد القحطاني )



 

108 

 ىالثانيىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألنبواءىأخالق
 الكروم

 

 :  عباده المؤمنيف بالحمـ كالصفح فقاؿ: اأيضن  أمر اهلل سبحانو كتعالى  -5      

                :(1) (.186)آؿ عمراف 

 :  في بياف ذكره سبحانو لبعض صفات المؤمنيف يقكؿ  -6           

                        :(.63)الفرقاف 

:    زائيـ الجنة, يقكؿ كفي بياف ذكره سبحانو لبعض صفات المتقيف كأف ج -7       

                              ,          

                                 :133)آؿ عمراف-

134.)(2) 

 :(3)ألمر ربو في أقكالو كأفعالو بالحمـ كالصفح كالعفك امتثاالن  اتصاؼ النبي  -8
 ر   يتف شً  رفر شً  َ ْم َيُ ْن َرُ  ُل ا  َِّ  { -رضي اهلل عنيا–تقكؿ عائشة  فمف حممو  - أ

ر     (4).}ار  يئة    ن يعف   يالفح ءىًار ِف  اأْلَْ َ اِق َ َ  يجز    اَلخَّ

اًلؾو  كمف حممو  - ب : مع الخدـ عىٍف أىنىًس ٍبًف مى َ ْشَر  َخَدْيُت َرُ  َل اِ  {, قىاؿى
 (5).}ِ ِ يَن، َ اِ  َير َقرَل ِ  : ُ فِّر َقطُّ، َ َ  َقرَل ِ   ِ َشْ ٍء: ِ َم َفَعْ َت َ َذا؟ َ َه َّ َفَعْ َت َ َذا؟

ُ ْ ُت {: , في ذلؾ يقكؿ أنس بف مالؾ (6)ألعرابي الذم أذاه في عنقومع ا حممو  - ت
َ َ َ ْيِ  ُاْرٌد َ ْجرَاِ  ّّ َغِ يُظ ا َ رِشَية، َفَأْدَرَ ُ  َ ْ رَاِا ّّ َفَجَاَذُه ِاِرَداِئِ  َجْاَذًة   َ ْيِش  َيَع َرُ  ِل ا  َِّ  

َقْد َ ثََّرْت ِاَهر َ رِشَيُة ا ُاْرِد ِيْن ِشدَِّة َجْاَذِتِ ،  َرُ  ِل ا  َِّ  َشِديَدًة، َ تَّى َ َظْرُت ِإَ ى اَلْفَ ِة َ رِتِق 
ُثمَّ َضِ َك، ُثمَّ َ َيَر  ُثمَّ َقرَل: َير ُيَ يَُّد ُيْر ِ   ِيْن َيرِل ا  َِّ  ا َِّذي ِ ْ َدَك، َفرْ َتَفَت ِإَ ْيِ  َرُ  ُل ا  َِّ  

                                                           

 (.158ص:انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, د. كايد قرعكش, ) (1)
 المرجع السابؽ.( انظر: 2)
 (.159ص:في اإلسبلـ, ) األخبلؽانظر: ( 3)
قاؿ (, 256/25417/ 42( أخرجو أحمد في مسنده, مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنو, )4)

 .األلباني: صحيح
 (.1804/2309/ 4) أحسف الناس خمقاى, ( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: الفضائؿ/ باب: كاف رسكؿ اهلل 5)
 (.159ص:( األخبلؽ في اإلسبلـ, )6)
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 (1) .}َ ُ  ِاَعَطرءٍ 

الم ًو بف  يـ لو, كشدة عدائيـ لو, عف عىٍبدً المقدرة كدعائو لقكمو مع شدة أذيت عند عفكه  -ج
ٍكهي, كىىيكى يىٍمسىحي  مسعكد قاؿ: كىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىى الن ًبيٍّ  بىوي قىٍكميوي فىأىٍدمى رى , يىٍحًكي نىًبيًّا ًمفى األىٍنًبيىاًء, ضى

يىقيكؿي ا ـى عىٍف كىٍجًيًو كى  (2). }اْغِفْر ِ َ ْ ِي  َفِإ َُّهْم َ  َيْعَ ُي نَ  ا  َُّهمَّ { :لد 

ثبلثة أركاف: دعائـ الحكمة, فالحكمة تقكـ عمى الحمـ مف أعظـ مقكمات الداعية, كأعظـ  -9
 (3)العمـ, كالحمـ, كاألناة, فكؿ خمؿ في الداعية إلى اهلل سببو اإلخبلؿ بالحكمة كأركانيا.

ٍف اٍبًف عىب اسو (4)والحمـ مف الخصاؿ التي يحبيا اهلل كرسكل -10  (5)قىاؿى أًلىشىجٍّ  , أىف  الن ًبي   , عى
ٍبًد القىٍيًس:   (6).}ِإنَّ ِفيَك َخاْلَ َتْيِن ُيِ اُُّهَير ا  َُّ : ا ِ ْ ُم، َ اأَلَ رُة {عى

يى  (8)عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاذً ف (7),ر مف الحكر العيف ما شاءي  خى مف يتصؼ بالحمـ يي  -11 , ٍبًف أىنىسو الجي ًنيٍّ
ٍف أىًبيًو, عىًف الن ًبيٍّ  :  عى َيْن َ َظَم َغْيًظر َ ُهَ  َيْ َتِطيُع َ ْن ُيَ فَّْذُه َدَ رُه ا  َُّ  َيْ َم ا ِ َيرَيِة َ َ ى {قىاؿى

 (9).}ُرُء ِس ا َخَ ِئِق َ تَّى ُيَخيَّْرُه ِف  َ يّْ ا ُ  ِر َشرءَ 

                                                           

يعطي المؤلفة قمكبيـ كغيرىـ مف  أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: فرض الخمس/ باب: ما كاف النبي  (1)
 (.146/3149/ 7الخمس كنحكه, )

 (.175/3477/ 4( أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: أحاديث األنبياء/ باب: حديث الغار, )2)
مدارج السالكيف, ابف /  (105-104ص:د القحطاني, )الخمؽ الحسف في ضكء الكتاب كالسنة, د. سعيانظر: ( 3)

 (.449/ 2القيـ, )
 (.105ص:) ,( الخمؽ الحسف4)
بف عائذ بف المنذر بف الحارث بف النعماف بف زياد بف عصر العصرم, أشج عبد القيس,  ىك المنذر"( األشج: 5)

ى, قاؿ ابف سعد اختمؼ عمينا في اسـ فقاؿ لو أف فيؾ لخصمتيف يحبيما اهلل تعال كاف سيد قكمو كفد عمى النبي 
األشج فقيؿ المنذر بف عائذ كقيؿ عائذ بف المنذر كقيؿ عبد اهلل بف عكف, قاؿ كلما أسمـ رجع إلى البحريف مع قكمو 

 (.301/ 10)ابف حجر,  ,تيذيب التيذيب ". انظر:ثـ نزؿ البصرة بعد ذلؾ
, (366/2011/ 4باب: ما جاء في التأني كالعجمة, ) ( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: أبكاب البر كالصمة/6)
 .قاؿ األلباني: صحيحك 
 (.120( خمؽ المؤمف, د. مصطفى مراد, )7)
بف أنس الجيني شامي نزؿ بمصر كركل عف أبيو كركل عنو الميث بف سعد, قيؿ إنو ضعيؼ  سيؿ بف معاذ"( 8)

ـى مف ذكره في الصحابة".كذكره ابف حباف في الثقات لو نحك أربعيف حديثا معظميا في س  انظر: نف أحمد, كىًى
 ابف حجر.(, 4/227(, تيذيب التيذيب, )2/1اإلصابة في معرفة الصحابة, )

, كقاؿ: ىىذىا (4/372/2021( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: أبكاب البر كالصمة, باب: في كظـ الغيظ, )9)
سىفه غىًريبه  ًديثه حى  ف غريب., كقاؿ األلباني: ىذا حديث حسحى
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 (1)الحمـ طريؽ إلى الجنة: -12
ٍف أىًبي الد رٍ  : عى ن ةى قىاؿى مىى عىمىؿو ييٍدًخميًني اٍلجى : يىا رىسيكؿى الم ًو, ديل ًني عى : قيٍمتي َ  َتْغَضْب َ َ َك {دىاًء قىاؿى

 (2).}اْ َج َّةُ 
 الحمـ دليؿ كماؿ عقؿ المسمـ, كسعة صدره, كامتبلؾ نفسو. -13
عانتيـ لو, ككقكفيـ في صفو؛ ألنو ي -14 عمؿ الحمـ سبب في محبة الناس لمف يتصؼ بو, كا 

زالة البغض, كمنع الحسد.  عمى تآلؼ القمكب, كا 
مى كجزاءن أكفى لمف يتصؼ بو مف المسمميف؛ ألنو مف أخبلؽ ديننا العظيـ. -15  (3)درجات عي

 خ ق ا   م   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
 إاراهيم   ي  ا   م:  د   م ا :   ً  

 يمتيف مف كتاب اهلل الكريـ:يف كر في آيت جاء خمؽ الحمـ في مدح نبي اهلل إبراىيـ 
   قاؿ تعالى: -1                                            

                                 :(.114)التكبة 
   قػػاؿ تعػػالى: ك                                            *       

           (:75-74ىكد). 

 ايرن تف ير اآليرت:
عنى األخػبلؽ كقبؿ أف نبدأ في تفسير ىاتيف اآليتيف العظيمتيف, سنبيف أقكاؿ المفسريف في تفسير م

 التالية:
 الحمـ, األكاه, اإلنابة, كما عبلقة ىذه األخبلؽ ببعضيا؟. 

 يع ى األ اه:
ٍبًد الم ًو ٍبًف شىد اد :  (4)الخاشع المتضرع عىٍف عى اًشعي,”قىاؿى : اٍلخى : يىا رىسيكؿى الم ًو, مىا األىك اهي؟ قىاؿى ؿه  قىاؿى رىجي

 : اًء, قىاؿى رٍّعي الد عى  (5)."إف إبراىيـ ألكاه حميـاٍلميتىضى

                                                           

 (.120ص:( خمؽ المؤمف, د. مصطفى مراد, )1)
(, كقاؿ 3/25/2353( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط, كتاب: باب األلؼ, باب: مف اسمو إبراىيـ, )2)

  األلباني: صحيح.
 (.1752/ 5( نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ, صالح بف حميد, )3)
ياد الميثي, الفقيو, أبك الكليد المدني الككفي, أمو سممة أخت أسماء بنت عميس, كىك عبد اهلل بف شداد ابف ل( 4)

مف تابعي أىؿ المدينة, ثقة, قميؿ الحديث, فقد في مكقعة الجماجـ, حدث عف أبيو كمعاذ بف جبؿ, كركل عف عمر 
صابة في تمييز (/ اإل489ذىبي, )ص:ىػ(. انظر: سير أعبلـ النببلء, ال82ىػ كقيؿ 81كعمي, تكفي سنة )

 (.5/11الصحابة, ابف حجر, )
 (.6/1895, الرازم, )تفسير ابف أبي حاتـ (5)
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 (1).فاألٌكاه ىك المؤمف التٌكاب, الكثير الدعاء, المنيب لربو

دفف ميتا فقاؿ:  "أف النبي  , فعف ابف عباس األٌكاه كثير قراءة القرآف كالتضرع إلى رٌبو
 (2): يعني تبلءن لمقرآف".ارحمؾ اهلل إنؾ كنت ألكاىن 

شفاقن  اخكفن  ثر التأكه مف الذنكب: األكاه الذم يك(3)قاؿ كعب األحبار   (4)فيقكؿ: أكه أكه., امف اهلل كا 
 يع ى ا   يم:

 (5)الصفكح عمف سبو أك أتاه بمكركه ثـ يقابمو باإلحساف كالمطؼ.

 (6).الحميـ: الرحيـ

 (7)الدعاء كاالستغفار مع األذية.

 (8)عاقؿ صبكر عمى األذل, مدرؾ لمف ينبغي أف يرحـ, كمف يتبرأ منو.

غير عجكؿ عمى كؿ مف أساء إليو باالنتقاـ , عصاب, ال يغضب كال يؤاخذ بالذنباألىادئ 
 (9).منو

 

 

 
                                                           

 (.2/354(/ تفسير القرآف, السمعاني, )2/411انظر: النكت كالعيكف, الماكردم, )( 1)
 (.12/41) الطبرم, ,في تأكيؿ القرآف ( جامع البياف2)
أىؿ اليمف, سكف الشاـ كأسمـ, اختمؼ في اسبلمو قيؿ في  كعب األحبار ابف مانع الحميرم, أبك اسحاؽ مف( 3)

, ككاف مف كبار التابعيف, عالما باإلسرائيميات , كاف عيد أبي بكر, كقيؿ في عيد عمر, كقيؿ في عيد النبي 
مقربا مف عمر كعثماف كعبد اهلل بف عباس, ركل لو البخارم كمسمـ, كبقية أصحاب الكتب السنة, كثقة ابف حجر, 

(/ اإلصابة في تمييز الصحابة, 7/117ىػ في حمص. انظر: طبقات ابف سعد, )32في خبلفة عثماف  تكفي
(5/655.) 
الحساف في تفسير القرآف,  (/ الجكاىر2/412( انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخشرم, )4)

 (.3/222الثعمبي, )
 (.2/413( انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, الخازف, )5)
 (.6/1897) ابف كثير, ( تفسير القرآف العظيـ,6)
 (.2/174( مختصر ابف كثير, الصابكني, )7)
 (.7/3461)أبي زىرة, ( زىرة التفاسير, 8)
 (.2/1060(/ التفسير الكسيط, الزحيمي, )2/171) القطاف, ( تفسير القطاف,9)
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 يع ى ا ي يب:

, الذم يعكد سريعنا إلى ربو قانتنا, كيحاسب نفسو عمى (1)المقبؿ إلى طاعة اهلل, المخبت, التائب
 (2)ما يحذر منو.

 ير:ا ي يب( يع اعضه -ا   يم -)األ اه   قة األ الرف ا ث ثة

 ااألكاه كثير الدعاء كالتكبة كالتضرع هلل تعالى, كىذا مف شأنو يؤثر عمى القمب فيجعمو رقيقن 
فيك حميـ, كىذا مف شأنو يؤدم إلى , كالنفس ىادئة مطمئنة, فيقابؿ االساءة باإلحساف اصبكرن 

 فيك منيب, خبات كالقنكت هلل دكمنار, كاإلسراع في المجكء إليو, كاإلاإلقباؿ عمى طاعة اهلل أكث
 .فاألكاه يقكد إلى الحمـ , كالحمـ يقكد إلى اإلنابة

 يع  اي :  إاراهيم   د   م ا يزاير  -  
كالشفقة شدة الرقة ك  الخكؼ الكجؿ بكصفيف عظيميف كىما: نبيو إبراىيـ  كصؼ اهلل  :  ً  

و؛ فتبرأ مف عمى عباد اهلل؛ ليبيف سبحانو أنو مع ىذه الصفات الحميدة أحكـ عقمو بما يرضي رب
 عمى الكفر, كتفصيؿ ذلؾ كالتالي: أبيو لما ظير لو إصراره

أنو عفا كصفح عف أبيو عندما سبو كرماه بكممة غميظة صعبة عمى  مف حممو أنو كاف 
 بالدعاء الجميؿ فتمثؿ حممو في قكلو  –أبيو  -النفس أف تتمقاىا مف أحب الناس إلى قمبو

ليي داللة كاضحة عمى عظـ  }ألرجي ك{ ة تكاجو الكممة الغميظةىذه الكممة الرقيق,  }  م   يك{
 .(3)حممو 

أحكـ عقمو بما يرضي ربو في إصدار قرار حاسـ بينو كبيف مف  أنو  اكمف حممو أيضن 
في البراءة منو فمـ تمنعو شدة رقتو كشفقتو عمى أبيو مف براءتو منو لما تبيف إصراره  –أبيو  -أحبو

ـ عقمو بما يرضي ربو, فبل كٍّ حى ر باهلل كانتياؾ محاـر اهلل حدكد البد لممؤمف أف يي عمى كفره, فعند الكف
 (4)تمانع الرحمة كالشفقة ذلؾ.

 

 
                                                           

, الرازم(/ تفسير ابف أبي حاتـ, 2/412الزمخشرم, ) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ,انظر: ( 1)
(6/2059.) 
 (.4/1913(/ في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )9/333, البقاعي, )نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرانظر:  (2)
 (.413/ 2لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, الخازف, )انظر: ( 3)
 انظر: المرجع السابؽ.( 4)
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 :  اب تأ ه  ا  ثير:رثر يً 

 (1)فرط محبتو ألكلي قرباه., رقة قمبو كشدة إحساسو 
   ي  ا   م:   ي  يرهيّْة: رثر ثً 

 (2).", كمف يتبرأ منوعاقؿ صبكر مدرؾ لمف ينبغي لو أف يرحـ" 

  ف  ق   : ر شف ت    طف  ياد   اض ً  : ين   ي  رااًعر      : 

  في قكلو تعالى: قاؿ إبراىيـ  عندما                     

                     :(.36)إبراىيـ 

لـ يحكـ بالعذاب عمى مف عصاه, بؿ ترؾ أمره هلل تعالى, فيك يرجك الرحمة لمف عصاه  فيك 
بشرط أال يستمر في عصيانو, كأف يتكب مف ذنبو, كليس معناه أف يطمب المغفرة لمف أشرؾ 

 (3)باهلل.

 هرر هذه ا يشر ر ا رقي ة ا عرق ة،ا   يية ه  ا ت   ر دت    ى إظ : فطرة إاراهيم رخري ً 

اه، األ   -نيْ يَ يْ ظِ ن ا عَ يْ  َ  ُ ا ت  تتيثل ف  تخ    ار خُ  ف  شخاليت   ر  ييً  ر   دت   ده طاعً 
  يتضح ذ ك ين اآلت : -ا   يم  

أك ذكر لو شيء مف شدائد اآلخرة كاف يتأكه  اإشغاؿ نفسو بنفسو؛ كمما ذكر لنفسو تقصيرن  -1
لو, فيك يكثر التأكه عمى نفسو مخافة مف اهلل في أف يككف قد قصر في  امن إشفاقا مف ذلؾ كاستعظا

 (4)تبميغ الرسالة فيقع العذاب عمى الناس بسببو.

 (5)يشغؿ نفسو بأمر الناس إف رأل منيـ معصية فيحدث نفسو بما سكؼ يقع عمييـ مف عذاب. -2
بعض عباده لمتسرية عف عباد  , ألف التأكه لكف مف ألكاف السمكل يجعميا اهلل في قمكب  اه فيك 

 لو آخريف.

                                                           

 (.7/3461) انظر: زىرة التفاسير, أبي زىرة, (1)
 (.3461/ 7زىرة التفاسير, ) (2)
 (.4037/ 8) انظر: المرجع السابؽ, (3)
 (.3752انظر: تفسير الشعراكم, )ص:( 4)
 انظر: المرجع السابؽ.( 5)
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رب السميـ في كثرة التأكه يسمكو مع كؿ الناس, فكيؼ إف كاف لو قريب عاص ىك أق فطبعو 
فبل بد أف يكثر مف التأكه مكاساة لنفسو ليساعده في إنقاذه مف  كهاألقرباء كأحب األحباب ىك أب

 (1)ىبلكو بالمعصية.
لكف ال ينبغي أف يككف في أمر يغضب اهلل, كيخؿ  يـ فينا طبع صحيح مف إبراى :ر رد ً 
  اإلسبلمية, فأبكه مشرؾ كاهلل كعد كقاؿ: بالعقيدة                   

                         :براىيـ كعد أباه المغفرة لو عند  (48)النساء , كا 

  قال تعالى:   (2),ربو؛ لكف كعد اهلل ىك الذم ينفذ كينقضي فبل راد لحكمو        

                                      

   :ىذه اآلية مف سكرة التكبة التي جاء سياقيا مف أكليا إلى ىذه اآلية البراءة مف  (114)التكبة
ف اهلل كجكب البراءة مف الكفار ي  الكفار كالمنافقيف في جميع األحكاؿ, ففي مكقؼ إبراىيـ مع أبيو بى 

    ألبيو إال كفاءن لو بكعده إياه عندما قاؿ: راىيـ كلي قربى, كما كاف استغفار إبكلك كانكا أي 

                             :ا, كقاؿ أيضن (47)مريـ:            

       :(.86)الشعراء 

, اأنو مات كافرن  كلـ يؤمف تبيف إلبراىيـ  منو, كلما مات أبكه  عمى كفره تبرأ فمما أصر أبكه
 (3)كأنو عدك هلل, فمـ تأخذه شفقتو كرحمتو كرقة قمبو رأفة بأبيو الكافر, تبرأ منو كترؾ االستغفار لو.

 خ ف  ا شديد ين ا  ف  اتجرهين:   : خشية إاراهيم ر راعً 
  اص هلل عندما قاؿ: قاؿ سبحانو:؛ ألنو عمف عذاب اهلل عمى أبيو خكؼ إبراىيـ  -1     

                           :فيذا الخكؼ الشديد عمى (45)مريـ 

 (4)كطبعو في التأكه مف شدة رقة قمبو كرىفة إحساسو.بيو متكلد مف فطرتو السميمة, أ
ال يرضاه اهلل,  امف اهلل كخشيتو الشديدة منو؛ ألنو ال يستطيع أف يفعؿ شيئن  خكؼ إبراىيـ  -2

مف اهلل أف يككف قد عصاه في أمر  اتمثؿ ذلؾ في براءتو مف أبيو الذم أشفؽ عميو؛ كذلؾ خكفن 
                                                           

 (.3753انظر: تفسير الشعراكم, )ص:( 1)
 انظر: المرجع السابؽ.( 2)
 (.2/171انظر: تفسير القطاف, )( 3)
 (.9/545(/ التفسير الحديث, دركزة عزت, )3/103البغكم, ) انظر: معالـ التنزيؿ,( 4)
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 (1)نياه.
 :: ي قف رائع يدل   ى  ظية   ي  ثريً ر

كاف مف حممو "إبراىيـ ألكاه حميـ( قاؿ:  في قكلو: )إف  أخرج ابف أبي حاتـ عف ابف عباس      
 (2)."أنو كاف إذا أذاه الرجؿ مف قكمو قاؿ لو: ىداؾ اهلل

 اهذين ا  الفين ف  هذا ا ي رم: :  اب ت يية إاراهيم تر ًعر

كصفو بشدة رقة القمب, كشدة الشفقة كالعطؼ, كشدة الخكؼ كالكجؿ؛ ألف المرء  ألف اهلل      
تد حممو عند الغضب, فمف ذلؾ تعظـ رقتو مع أبيو فيك بذلؾ أكاه, إال أنو إذا كاف حممو ىكذا اش

 (3)كمع ىذه العادة غمظ قمبو عمى أبيو فتبرأ منو لما ظير لو إصراره عمى الكفر فيك ذلؾ حميـ.
 يع ق م   ط: يزاير   م إاراهيم  - ب

الحمـ, كبميغ التأكه, كبميغ  يعمؿ سبب مجادلة إبراىيـ في قكـ لكط؛ ألنو بميغ كتعالى اهلل سبحانو    
 انيا في جدالو لقـك لكط كالتالي:عنده محاسف ثبلث ظيرت بي اإلنابة, فإبراىيـ 

غير عجكؿ عمى كؿ  بميغ الحمـ: ألنو يميؿ صاحب الذنب عمى ما يقتضيو العقؿ؛ ألنو   -1
 (4)مف أساء إليو.

 (5)ما فات قـك لكط مف اإليماف. عمى ابميغ التأكه: كثير التأكه مف الذنكب, فيك المتأكه أسفن   -2
 (6)بميغ اإلنابة:  تائب كراجع إلى اهلل في أمكره كميا بما يحب ربو كيرضى. -3

تدؿ عمى رقة قمبو, كرأفتو, كفرط رحمتو, كسعة حممو,   ىذه المحاسف الثبلث في شخصو     
 (7)يـ الخير.فيذا ىك السبب الذم دفعو عمى مجادلة قـك لكط, فيك مع ذلؾ ال يزاؿ يتكقع من

                                                           

 (.9/545(/ التفسير الحديث, دركزة عزت, )3/103معالـ التنزيؿ, البغكم, )نظر: ( ا1)
 (.6/2058/11038تفسير ابف أبي حاتـ, الرازم, ) (2)
(/ 412/ 2خشرم, )مز , الالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ/ (8/167) الرازم, ح الغيب,تيمفا انظر:( 3)

 (.111/ 12التفسير المنير, الزحيمي, )
 (.3/555, البقاعي, )نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر(/ 2/412انظر: الكشاؼ, ) (4)
 انظر: المرجعيف السابقيف.( 5)
 (.111/ 12التفسير المنير, )(/ 3/555, )نظـ الدررانظر:  (6)
 (.3/555, )نظـ الدررانظر:  (7)



 

116 

 ىالثانيىالفصل

ىالقرآنىضوءىفيىاألنبواءىأخالق
 الكروم

 

, رجاؤه في أف يرفع عنيـ العذاب, كيؤخر نزكلو عمييـ, كيميمكا, فيؤمنكف اأيضن  كحممو عمى ذلؾ
بنفسو مع خالقو, فيك كثير  المعاصي, كينكبكف إلى اهلل, كما يفعؿ ىك  باهلل, كيتكبكف عف

 (1)التكبة كاإلنابة.
 يؤمنكا باهلل, كيحب الخير لكؿ الناس. كىذا ىك سمت الداعية إلى اهلل, يريد مف كؿ الناس أف   

 إ ير يل   ي  ا   م  د   م ا : ثر ًير
 قرل تعر ى:                 *          *           

*                                            

                      *                 *           * 

                     *                *        

  *                *          *           *     

        *               *                   

            :(113-99)الصافات 

 ايرن تف ير اآليرت:

   ين(:: )رب هب    ين ا الر  ً  

دعاىـ إلى عبادة  بعدما آذكه كحاكلكا حرقوعندما مف قكمو  لما ضاؽ صدر إبراىيـ 
 اهلل كترؾ عبادة األكثاف التي ال تضر كال تنفع؛ فقابمكا ذلؾ باإلساءة كاالستيزاء,؛ فصبر 

إال  اييـ شيئن غير ذلؾ ف؛ لكف لـ يي اكتكرارن  ا, كدعاىـ إلى كممة التكحيد مرارن اعمييـ, كتحمؿ أذاىـ كثيرن 
بأمر مف اهلل إلى ترؾ تمؾ  الصدكد عف اهلل كالصمكد عمى ما ىـ عميو مف الكفر كالعناد, فقرر 

قكم عزيمتو في دعكتو إلى دتو, كيي و في كحٍ سى نً ؤٍ و يجد ما يي الديار كالمياجرة إلى ببلد أخرل, عم  

                                                           

 (.111/ 12التفسير المنير, الزحيمي, ) (/2/412, الزمخشرم, )عف حقائؽ غكامض التنزيؿالكشاؼ  انظر:( 1)
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اؿ سبحانو عمى لساف نبيو خالقو, فترؾ أرض العراؽ كاتجو إلى أرض الشاـ حيث بيت المقدس, فق
  : إبراىيـ                   (:99الصافات).(1) 

رادتو, كقمبو مطمئف كمكقف أف ربو سيرشده الطريؽ السكمٌ  كييديو إلى  لقد ىاجر بعمـ اهلل كا 
 (2)ما ىك خير لو.

ربو بيذا الدعاء الجميؿ  حينيا دعى  (3)."لما قدـ األرض المقدسة سأؿ ربو الكلد"قاؿ مقاتؿ: 
 الذم يشعر بقربو مف خالقو فقاؿ سبحانو عمى لسانو:             . 

  أخرج ابف أبي حاتـ عف السدم في قكلوك               :(4) ."اصالحن  اكلدن "قاؿ 

, أك بعض الصالحيف يعينو عمى الدعكة كالطاعة كيؤنسو الحن صا اأم طمب مف ربو أف يرزقو كلدن 
 (5)مف قكمو كعشيرتو الذيف فارقيـ؛ ألف لفظ اليبة غمب عميو الكلد. افي غربتو عكضن 

 : ) فاشر ره اغ م   يم (:رثر يً 

ألنو صريح  -أم بشره بالكلد -دعائو, فبشره بما طمب لنبيو إبراىيـ  استجاب اهلل 
الذيف جاؤكا لو في  بو عمى لساف المبلئكة رى شً بي , فى و عيف ما استكىبو إبراىيـ في أف المبشر ب
نيا بشارة انطكت في ثبلث تميزت ىذه البشارة بأمر إليي عجيب؛ كىي أ, ك صكرة األضياؼ

 بشارات:

 (6).احميمن  اأف ىذا الغبلـ سيككف في المستقبؿ كلدن , ك أف ىذا الغبلـ سيبمغ أكاف الحمـ, ك أنو ابف ذكر
 تف ير هذه ا اشررة:

 ؛ كأم حمـ أعظـ مف حممو حيف عرض عميو أبكهالصبي ال يكصؼ بالحمـ كيككف حميمن إف  ا -

                                                           

(/  البحر 7/27القرآف العظيـ, ابف كثير, )تفسير (/ 5/15( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )1)
 (.4/608المديد في تفسير القرآف المجيد, األنجرم, )

 (.7/102المنثكر في التفسير بالمأثكر, السيكطي,)( انظر: الدر 2)
 (.7/473/ ركح البياف, الخمكتي, )(8/126ثناء اهلل, ) التفسير المظيرم, محمد (3)
 (.10/3220/18221تفسير ابف أبي حاتـ, الرازم, ) (4)
/ 9لبقاعي, )(/ نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, ا73/ 9الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )انظر:  (5)

333.) 
 (.4/463/ فتح القدير, الشككاني, )(5/15أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, )انظر : ( 6)
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 : الذبح كىك صغير مراىؽ, فقاؿ                 :(102)الصافات  

 (1)قد كصؿ إلى قمة الحمـ. فبذلؾ 

استسبلـ إسماعيؿ , فثبلث عشرة سنة, كقيؿ سبع سنكات حكقت الذب كاف عمر إسماعيؿ  -
 .(2)ألمر الذبح كىك صغير ليك قمة الحمـ 

بالحمـ لمعزة كجكده  اإف مف أعظـ ما يميز الحمـ كالصبر عند أنبياء اهلل أنو: ما نعت اهلل نبين  -
 (3)لؾ.غير إبراىيـ كابنو إسماعيؿ عمييما السبلـ كحاليما المذككرة في كتاب اهلل تشيد بذ

 في قكلو تعالى:   -           :أف ىذا الغبلـ المبشر بو سيككف  (101)الصافات
عند كبره؛ فكأنو بشر ببقاء ذلؾ الغبلـ حتى يكبر كينتيي في السف كيكصؼ بالحمـ فيصير  احميمن 
 (4).؛ ألف الصغير ال يكصؼ بالحمـ, فيك غبلـ في صغره حميـ في كبرهاحميمن 

كىك أكبر مف إسحاؽ باتفاؽ المسمميف كأىؿ الكتاب, بؿ  إسماعيؿ أكؿ كلد بيشٍّر بو إبراىيـ  -
ست كثمانكف سنة, ككلد إسحاؽ كعمر إبراىيـ تسع   تابيـ أف إسماعيؿ كلد كإلبراىيـفي نص ك

 (5)كتسعكف سنة. كعندىـ أف اهلل تعالى أمر إبراىيـ أف يذبح ابنو كحيده. 
 :ر ا غ يع  ا  ع (: ) ف يرثر ثً 

فكىبنا لو الغبلـ, فمما كبر كترعرع كنشأ حتى صار إلى السف الذم بمغ فيو رتبة العقؿ 
لو عمى أشغالو كحكائجو  االذم تقكـ بو الحجة, مشى مع أبيو كسعى معو في أمكر دنياه معينن 

يث أنو بمغ كجميع أعمالو. ككاف خير رفيؽ, كنعـ األنيس لو عمى طاعة ربو كالسعي لعبادتو؛ ح
 (6)سف االحتبلـ كىك ثبلث عشر سنة. 

يذىب في كؿ كقت يتفقد كلده كأـ كلده بببلد فاراف كينظر في أمرىما, كقد  كقد كاف إبراىيـ "
 (7)". إلى ىناؾ اذكر أنو كاف يركب عمى البراؽ سريعن 

                                                           

 (.4/608البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, األنجرم, )انظر: ( 1)
 (.131-3/130مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, النسفي, )انظر:  (2)
 (.4/608), البحر المديد(/ 7/199مزايا الكتاب الكريـ, أبي السعكد, ) إرشاد العقؿ السميـ إلىانظر:  (3)
 (.4/608/ فتح القدير, الشككاني, )(4/608), البحر المديدانظر: ( 4)
 (.7/27انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )( 5)
 (.7/199كريـ, )(/ إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ال7/27انظر: تفسير القرآف العظيـ, ) (6)
 (.7/27( تفسير القرآف العظيـ, )7)
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    :ررااعً                     :(:502)الصافات 

كىك األظير في المفظ, كيشير إليو قكلو  -الذبح كىك الفعؿ–يحتمؿ أنو رأل ذلؾ أم 
 تعالى:            كىك  -أمر في المناـ أف يذبحو–, كيحتمؿ أنو رأل ما ىك تعبيره أم

 األظير في قكلو تعالى:         (1)ي رأيت في المناـ ىذه الرؤيا., كالمعنى: إن 

عمى جميع األحكاؿ رؤيا األنبياء كحي كحؽ, سكاء أنو رأل حقيقة الفعؿ أم أنو يذبح, أك أنو أمر  
 (2)في منامو أف يذبحو, فكجب عميو االمتثاؿ عمى الكجييف.

 )فر ظر يرذا ترى(: :خريً ر

ره ليرجع إلى رأيو كمشكرتو, كلكف اك شى مف الرأم عمى كجو المشاكرة ال مف رؤية العيف, فمـ يي 
ليعمـ ما عنده فيما نزؿ مف ببلء اهلل تعالى فيعمـ بذلؾ صبره عمى أمر اهلل, أـ جزعو مف أمر اهلل, 

ف نفسو عمى الصبر إف جزع, كطٍّ مدل عزيمتو عمى طاعة ربو فيثبت قمبو كقدمو, كيي  اكيعمـ أيضن 
, كيمقى الببلء كىك كالمستأنس بو يكف األمر عميوطنيا عميو؛ فيكى كيي  راجع نفسوعميو إف سمـ, كيي ك 

 (3)كيكتسب المثكبة عميو باالنقياد ألمر اهلل تعالى قبؿ نزكلو.

   إن شرء ا  ين ا الرارين(:: )قرل ير  ات افعل ير تؤير..  تجد ر رد ً 

بالحمـ  بأحسف جكاب كأفضؿ كبلـ مما يدلؿ عمى عظمة تخمقو  فأجابو إسماعيؿ 
 ألمر ربو فقاؿ:  ثاالن كالصبر امت               أم: امض يا أبت لما

 أمرؾ ربؾ مف ذبحي                  أم: سأصبر عمى الذبح كأحتسب

 : كعده مع ربو كليذا قاؿ  , فصدؽ ذلؾ األمر عند اهلل               

                  :(4).(54)مريـ 

                                                           

 (.3/385انظر: السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير, الشافعي, )( 1)
 (.2/195(, التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم, )5/15أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, البيضاكم, )انظر: ( 2)
/ إرشاد العقؿ (2/196التسييؿ لعمـك التنزيؿ, )/ (4/23باب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, الخازف, )لانظر:  (3)

 (.7/200السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, )
(/ تفسير القرآف 2/196(/ التسييؿ لعمـك التنزيؿ, )3/131مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, النسفي, )انظر:  (4)

 (.7/28العظيـ, ابف كثير, )
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بالذبح في المناـ دكف اليقظة لحكمة بالغة؛ كىي أف أمر الذبح كاف  إلبراىيـ  كاف أمر اهلل 
ب عاطفة األبكة عمى تنفيذ أمر مً غٍ فقد تى  -األب كابنو–في نياية المشقة عمى الذابح كالمذبكح, أم 

 (1)ف ألمر ربيما.يٍ اعى كى طٍ اهلل؛ لكف عمييما السبلـ كانا مً 

, ثـ تأكد لو األمر حاؿ النكـ مرات فجعؿ اهلل سبحانو ىذا األمر في المناـ كالتكطئة إلبراىيـ 
 (2)عدة, ثـ تأكد ذلؾ بأحكاؿ اليقظة, فإذا تظاىرت الحالتاف كاف أقكل في الداللة.

 : )ف ير    ير  ت     جاين(:رعً ا ر

 ق    تعر ى:       : 

, لتنفيذ أمر ربيما  اجادن  اكتطبيقن  اخالصن  أم استسمما كانقادا ألمر اهلل كخضعا لو امتثاالن     
أسمـ ابنو كأسمـ االبف نفسو بكؿ سككف كطمأنينة كحمـ كصبر عظيـ طكاعية  كذلؾ أف إبراىيـ 

 (3)لمرب الكريـ.

 شعيب   ي  ا   م:  د   م ا : رثر ثً 
 :  قاؿ اهلل                               

                      (:87ىكد.) 

ىذا النبي , ك زاءن, ككصفو ربو بالحميـ امتنانناكصفو قكمو بالحميـ استي شعيب  اهلل نبي 
 الذم قاؿ عنو قكمو         ، ابف عباس: أرادكا السفيو الغاكم ألف ذكر

  (4)العرب قد تصؼ الشيء بضده فيقكلكف لمديغ سميـ كلمفبلة الميمكة مفازة. 

بالحميـ الرشيد ضدىما أم: السفيو الضاؿ الجاىؿ استيزاء بو, كسخرية  العمماء: أرادكاذكر 
منو, كقد تعرضكا لو بالسب بكبلـ ظاىره المدح عمى طريقة االستعارة التيكمية؛ زيادة في التيكـ 

  (5)كالسخرية.

                                                           

 (.4/23) الخازف, ,في معاني التنزيؿ لباب التأكيؿانظر: ( 1)
 انظر: المرجع السابؽ.( 2)
(/ التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف 3/131مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, النسفي, )/ (4/23), لباب التأكيؿانظر: ( 3)

 .(2/196جزم, )
 .(6/231فتح البياف في مقاصد القرآف, القتنكجي, )انظر:  (4)
 (.1/275(/ أكضح التفاسير, محمد الخطيب, )4/233انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, )( 5)
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ـٍ مف أىؿ التأكيؿ:  يي يو, قالكا ذلؾ لو؛ استيزاء بو كسخرية, كنكا بالحميـ عف السف"قىاؿى بىٍعضي
كبالرشيد عف الضاؿ, أم: أنت السفيو حيث سفيت آباءنا في عبادتيـ األصناـ, الضاؿ حيث 

 (1). "تركت ممتيـ كمذىبيـ
حاكر قكمو كيتعامؿ معيـ في إنو نعـ العقؿ الراجح, كالرأم السديد كىك يي  .كما ىك كذلؾ 

 يعبدكا أف عندىـ كالرشد ـفالحم ىذه المعاني الطيبة, عكس يعنكف كىـقمة الحمـ كاليدكء كالصبر 
 (2).!السكؽ في كالتعامؿ العبادة بيف يفصمكا كأف تفكير, ببل آباؤىـ يعبد ما

 شعيب   ي  ا   م:  د   م ا يظرهر 

 الذم الحؽ مف الكاثؽ الدعكة صاحب تمطؼ مع قكمو مطؼ, أنو تفمف حممو عميو السبلـ -1
 (3).كجيميـ بقصكرىـ يشعر كىك يبالييا ال السخرية تمؾ عف يعرض, كىك معو

 ؛يقكؿ مما ثقة عمى كأنو كقمبو ضميره في يجده كما ربو مف بينة عمى أنو إشعارىـ في تمطؼك  -2
 ؛بنتائجيا مثميـ سيتأثر المعاممة في األمانة إلى يدعكىـ إذ كأنو يؤتكا, لـ ما العمـ مف أكتي ألنو
 عف ينياىـ فمف ليـ دعكتو راءك  مف اشخصين  اكسبن  يبغي ال فيك معامبلت كذك ماؿ ذك مثميـ ألنو
 (4).السكؽ لو لتخمك ىك يفعمو ثـ شيء

   أنو قاؿ بكؿ لطؼ كرقة كحناف: كمف حمـ شعيب  -3               

                                                

                              :تدؿ عمى (, 88)ىكد ) فمفظة )يا قـك
 (5)بينيـ. القريبة باألكاصر تذكيرالك  تقرب,الك  تكددال

يذكر قكمو  ة كالخكؼ الشديد مف عذاب اهلل, كىا ىك شعيب مف معاني الحمـ, الرحمك  -4
 الجاسية( عؿٍّ ذلؾ يميف قمكبيـ لكط كقكـ ,صالحكقكـ  ,ىكدكقكـ , نكح قكـبمف قبمو مف األمـ, )

 عقاب ربيـ كعذابو. مف ليـ كشفقة عمييـ ابن رىـ بذلؾ حي كٍّ ذى يي كىك  فيعكدكا إلى رشدىـ

                                                           

 (.6/170( تأكيبلت أىؿ السنة, الماتريدم, )1)
 (.4/1920انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )( 2)
 (.4/1920(/ في ظبلؿ القرآف, )6/313: ركح المعاني, األلكسي, )( انظر3)
 (.4/1920(/ في ظبلؿ القرآف, )2/462, البغكم, )( انظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف4)
 (.4/1920انظر: في ظبلؿ القرآف, ) (5)
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 قاؿ تعالى:                               

                :(1).(89)ىكد 

 قكلو:  -5               رجكع إلى كاليدؿ عمى أف الحميـ ىك دائـ التكبة كاإلنابة
 اهلل.

 باب كاليبلؾ العذاب مكاجية في لقكمو كىـ  يفتحأنو   إف مف قمة الحمـ عند شعيب  -6
 فيقكؿ:  ياكأحنٍّ  األلفاظ بأرؽ منو كالقرب اهلل رحمة في ـيي عى مً طى كيي  كالتكبة, المغفرة    

                :كتعمـ أف كتميف كتخشع تتفتح قمكبيـ لعؿ, (90)ىكد ,
 (2)ربيا لمذنكب غفكر رحيـ.

 ..ا   مإ   

خير  د كاف إبراىيـ ىك خمؽه رفيؽ لمصبر, فقد قابؿ أنبياء اهلل أقكاميـ بالدعاء ليـ, فق
بيذا , كاألجدر بالدعاة إلى اهلل التحمي  كنبي اهلل شعيب ,ـ, ككذلؾ إسماعيؿ مٍ اؿ لمحً مث

 الخمؽ العظيـ ميما كانت الصعاب كاالبتبلءات.

 

 

                                                           

 (.6/1897(/ تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير,)3/222( انظر: الجكاىر الحساف في تفسير القرآف, الثعالبي, )1)
 (.4/1921قطب, )( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد 2)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم الشابع
 خ ق ال فاء 

 

  في  يط ارن:
 .  هييت  ا  فرء يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا  فرء خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم الشابع
 خ ق ال فاء 

 كفيو مطمباف:

   هييت :ا يط ب األ ل: يفه م ا  فرء 
   ً : يفه م ا  فرء:

 ا  فرء  غة:

تمػاـ. منػو ا لكفػاء: إتمػاـ العيػد )كفى(: الكاك كالفاء كالحرؼ المعتؿ: كممة تدؿ عمى إكماؿ كا 
كمػػػاؿ الشػػػر  فىػػػى( ًبعىٍيػػػدً , طكا  : )كى فىػػػاءن( كى ييقىػػػاؿي ٍعننػػػى تٌمػػػـ العيػػػد كلػػػـ يػػػنقض ًه )كى )أىٍكفىػػػى( فيػػػك )كفػػػي( ًبمى

 (1)حفظو.

كيقكلػػكف: أكفيتػػؾ الشػػيء, إذا قضػػيتو إيػػاه كافيػػا. , الغىػػٍدر, كىػػك تػػرؾ )الحفػػظ(ًضػػد   الكفػػاءي:
 (2)كتكفيت الشيء كاستكفيتو, إذا أخذتو كمو.

فىى( الش ٍيءى يىًفي    .ك )كى كىثيرى مىى فيعيكؿو أىٍم تىـ  كى ًفيًّا( عى   (3)ًباٍلكىٍسًر )كي

(كى  ًفي  , قػاؿ تعػالى: "اٌلذم بمغ الٌتمػاـ مػف كػٌؿ شػيءالكافي: "اٍلكىاًفي. قاؿ الٌراغب:  بمعنى )اٍلكى
                                      :(4)(.35)اإلسراء 

ق وي ك اٍستىٍكفىى( حى ق وي ك)ى فىاهي( حى ق وي ك)أىكى )أىٍكفىى( حى ٍعننى, أىم أىتىم و كى كى ق وي ًبمى ف اهي( حى ـٍ يىػٍنقيٍص ًمٍنػوي )تىكى لىػ
ـٍ يىٍنقيٍص ًمٍنوي شىٍيئنا.  لى كىذىًلؾى أىٍكفىى الكيؿى أىم أىتمو كى  شىٍيئنا, كى

ف اهي تىٍكًفيىةن( ًبمىعٍ   )كى  )تىكىافىى( اٍلقىٍكـي تىتىام كا.كى  نىى, أىٍم أىٍعطىاهي )كىاًفينا(.كى

فىٍيتي ًباٍلعىٍيػًد. قىػاؿى    الم ػوي تعػالى: ييقىاؿي أىٍكفىٍيتي ًباٍلعىٍيًد ككى                          :(, 1)المائػدة

  كقاؿ تعالى:                          :(5)(.34)اإلسراء 

                                                           

 (.6/129انظر: مقاييس المغة, ابف فارس, )( 1)
 .(343مختار الصحاح, الرازم, )ص:/ (15/398)انظر: لساف العرب, ابف منظكر, ( 2)
 .(1/448القامكس المحيط, القيركزآبادم, )انظر: ( 3)
 (.878, )ص:ألصفيانيمفردات ألفاظ القرآف, ا (4)
 .(343مختار الصحاح, )ص:/ (15/398( انظر: لساف العرب, )5)
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 :را  فرء االط  ً 
 كفاء عمى النحك التالي:تعددت أقكاؿ العمماء في تعريؼ ال

 (1)اؿ الجرجانٌي: "الكفاء: ىك مبلزمة طريؽ المكاساة, كمحافظة عيكد الخمطاء".ق

كقػػػاؿ الجػػػاحظ: "الكفػػػاء: ىػػػك الٌصػػػبر عمػػػى مػػػا يبذلػػػو اإلنسػػػاف مػػػف نفسػػػو كيرىنػػػو بػػػو لسػػػانو, 
ف كاف مجحفا بو".  (2)كالخركج مٌما يضمنو, كا 

جػػكر, ذلػػؾ أٌف الكفػػاء: كقػػاؿ الٌراغػػب: "الكفػػاء أخػػك الٌصػػدؽ كالعػػدؿ, كالغػػدر: أخػػك الكػػذب كال
 (3)صدؽ الٌمساف كالفعؿ معا, كالغدر كذب بيما, ألٌف فيو مع الكذب نقض لمعيد".

 (4): الكفاء بالعيد: إتمامو كعدـ نقض حفظو.اكذكر أيضن 
 ا فرق اين ا  فرء  ا الدق:

"قيػػؿ: ىمػػا أعػػـ كأخػػص, فكػػؿ كفػػاء صػػدؽ, كلػػيس كػػؿ صػػدؽ كفػػاء, فػػإف  الكفػػاء قػػد يكػػكف 
 (5)القكؿ, كال يككف الصدؽ إال في القكؿ؛ ألن و نكع مف أنكاع الخبر, كالخبر قكؿ".بالفعؿ دكف 
 ر ي ا ار ثة:

الكفاء ىك: أف ييؤىدم المسمـ كؿ ما عميو مف حقكؽ ككاجبات بكؿ كماؿ كتماـ بصدؽ المساف كالفعؿ 
 معنا تجاه اهلل تعالى بالحب كالطاعة, كتجاه الناس بالصدؽ كاألمانة.

 :ءل   هيية ا  فرفضثر ًير: 
ػػا لقكامػػة االجتمػػاع البشػػرم, فيػػك خمػػؽ  جػػاء اإلسػػبلـ ليؤكػػد عمػػى خمػػؽ الكفػػاء بكصػػفو أساسن
عظػػيـ كأدب فػػذ, بػػو صػػبلح العبػػادات كالمعػػامبلت, كغيػػاب البغضػػاء كالشػػحناء, كىػػك قيمػػة إنسػػانٌية 

المجتمػع, كممػا يػدؿ كأخبلقٌية عظمى ألٌنو ييرسي دعػائـ الثٌقػة فػي األفػراد كيؤٌكػد أكاصػر الٌتعػاكف فػي 
 عمى فضؿ الكفاء كأىميتو ما يمي:

                                                           

 (.1/253( التعريفات, )1) 
 (.24( تيذيب األخبلؽ, )ص:2) 
 (.1/209( الذريعة إلى مكاـر الشريعة, )3) 
 (1/878( انظر: مفردات ألفاظ القرآف, )4) 
 (.575( الفركؽ المغكية, أبك ىبلؿ العسكرم, )ص:5) 
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 أف اهلل ىك صاحب الكفاء األكفى كاألشمؿ كاألعمى فيقكؿ سبحانو:  -1               

   :كيقكؿ سبحانو:  (111)التكبة ,                                (:80البقرة.)(1) 

   كالكفاء بالكعد كالكفاء بالعيد سكاء بسكاء حيث إف الكفاء بالكعد صفة مف صفاتو سبحانو: 

       :كقاؿ (55)يكنس , :                :(2) (.20)الزمر 

بلة كالسبلـ فجاء في كصؼ نبي اهلل إبراىيـ أف الكفاء صفة األنبياء الكراـ عمييـ أفضؿ الص -2
  :قاؿ سبحانو                                 

                 :عنو في مكضع آخر كقاؿ (114)التكبة:       

 ,   كفي كصؼ ابنو إسماعيؿ  :قاؿ سبحانو                  

           :(3) (54)مريـ 

  إييرن  ين   {:يقكؿ فالرسكؿ  (4)أف الكفاء بالعيد دليؿ عؿ صدؽ انتماء المرء بدينو -3
 (5).} ير ة   ،    دين  ين    هد   

:  أف اهلل تعالى أمر بأداء ىذا الخمؽ مع الخالؽ كالخمؽ فقاؿ  -4            

     :كقاؿ  (43)اإلسراء :                   :(6).(1)المائدة 

ًفيىو عف تقكل, فقاؿ سبحانو:  -5 ييكى  أف اهلل كىب حبو كرضاه لمف يكفي بعيده مف عباده كى   

                    :(7).(76)آؿ عمراف 

                                                           

 (.180انظر: مكاـر األخبلؽ, أحمد السمر, )ص:  (1)
 (.109)ص:كايد قرعكش, انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ,   (2)
 .انظر: المرجع السابؽ  (3)
 (.180انظر: مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ, األسمر, )ص:  (4)
 .(, قاؿ األلباني: صحيح21/231/13637أخرجو أحمد في صحيحو, مسند أنس بف مالؾ, )  (5)
 (.186انظر: خمؽ المؤمف, مصطفى مراد, )ص:  (6)
 (. 186)ص: ,خمؽ المؤمف (/107انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, )ص:  (7)
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ميف بعيد اهلل ككصفيـ بأنيـ أىؿ صدؽ كتقكل كأنو مف كماؿ أف اهلل أثنى عمى المؤمنيف الممتز  -6
 : البر الجامع ألعماؿ الخير, فقاؿ                         

                                             

                                            

                                                

     :(1).(177)البقرة 

في  اأخبر سبحانو عف المؤمنيف الحافظيف لمعيكد كالراعيف لممكاثيؽ أنيـ ىـ المؤمنكف حقن  -7
 : معرض ذكر صفات المؤمنيف, فقاؿ                  :(2).(8)المؤمنكف 

في جنات  جزيبلن  اكأجرن  اعظيمن  امى المكاثيؽ ثكابن الميكًفيف بالعيكد كالميحافظيف ع أكـر اهلل  -8
 عدف, فقاؿ سبحانو:             *                 *   

                               *               

                                                 *  

                                         *       

                :كقاؿ سبحانو عف المؤمنيف الذيف بايعكا اهلل كرسكلو,(24-19)الرعد ,    

                                         

                        :(3)(.10)الفتح 

ٍف أىًبي  -9 حذر النبي مف الغدر في العقد كالنكث في العيد كأخبر أنو مف صفات المنافقيف, عى
ٍيرىةى  ًف الن ًبيٍّ ىيرى :  , عى َذا {قىاؿى َذا َ َ َد َ ْخَ َف، َ اِ  وَيُة ا ُيَ رِفِق َثَ ٌث: ِإَذا َ دََّث َ َذَب، َ اِ 
 (4).}َخرنَ  اْؤُتِينَ 

 
                                                           

 (.186خمؽ المؤمف, مراد, )ص: (/107-106ص:انظر: األخبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش, )(1) 
 (.180انظر: مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ, األسمر, )ص: (2)
 (.107/ األخبلؽ في اإلسبلـ, )ص:(186خمؽ المؤمف, )ص:انظر:  (3)
 (,43سبؽ تخريجو, )ص: (4)
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 خ ق ا  فرء   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
 : ا  فرء   د إاراهيم   ي  ا   م:  ً  

 قاؿ تعالى:               :(.37)النجـ 

ميػؽ الكفػاء, فقػاؿ: عمى نبيو إبراىيـ  لقد أثنى اهلل   بكصؼو عظػيـ كخمػؽ جميػؿ إنػو خي
              . 

 ايرن تف ير اآلية:

 ؛ ألف كف ػػى أبمػػغ مػػف كفػػى ألف إبػػراىيـ (كفىػػى)بالتضػػعيؼ كلػػـ يقػػؿ  (كف ػػى) تعػػالى قػػاؿ
 (1)امتحف أعظـ المحف ككفى بيا كميا.

أثػر ي كػؿ مقػاـ مػف مقامػات الػدعكة, كػاف لػو قاـ بجميع ما أيمر بو كأيمتحف, كف إبراىيـ 
 مف الكفاء: كاضح

 (2)اهلل إلى خمقو.بمغ رساالت  أنو 

 (3)ى بجميع شرائع اإلسبلـ كبما فرض اهلل عميو عمى الكجو األحسف.كف   أنو 

  (4)ى بما رآه في منامو مف ذبح ابنو فامتثؿ ألمر ربو.استكمؿ الطاعة عندما كف   أنو 

امػتحف بعػػداكة قكمػو لػػو حػيف أججػػت لػو النيػراف كطػػرح فييػا, فصػػبر كاحتمػؿ آذاىػػـ  أنػو 
 (5)طاعة ربو, عندما كاصؿ الدعكة إلى خالقو.فكف ى ب

كف ػػى عممػػو كػػؿ يػػكـ بػػأربع ركعػػات فػػي صػػدر النيػػار؛ ألنػػو كػػاف يقػػكؿ كممػػا أصػػبح  أنػػو 
  كأمسى                      :  (6).(17)الرـك

                                                           

عرابو, الزجاج, ) (1)  (.5/75انظر: معاني القرآف كا 
 (.17/113الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, ) ( /2/16ؿ القرآف, الطبرم, )انظر: جامع البياف في تأكي (2)
 (.4/313(/ تفسير القرآف العزيز, ابف زمنيف, )2/16),انظر: جامع البياف (3)
عرابو, )2/16بياف, )انظر: جامع ال (4) (/ كتاب التكحيد كقرة العيكف في تحقيؽ دعكة 5/75(/ معاني القرآف كا 

 (.32األنبياء كالمرسميف, التميمي, )ص:
عرابو, )(5)   (.5/75انظر: معاني القرآف كا 
 (.17/113) (/ الجامع ألحكاـ القرآف,2/16), انظر: جامع البياف(6) 
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   كف ى بما أرسؿ بو كىك قكلو تعالى: أنو             :( 38)النجـ 

ذيكفى  يىٍأخي ٍيًرًه, كى ؿى ًبذىٍنًب غى ذيكفى الر جي ـي يىٍأخي مىٍيًو الس بلى ـى عى : كىانيكا قىٍبؿى ًإٍبرىاًىي ب اسو ًليٍّ قىاؿى اٍبفي عى ًلي  ًباٍلكى اٍلكى
ؿي ًبأىًبيًو كىاٍبًنوً  ًة, فىييٍقتىؿي الر جي ٍكًجيىا  ًفي اٍلقىٍتًؿ كىاٍلًجرىاحى ًتًو كىزى ٍكجى قىًريًبًو كىزى اًلًو كىاٍبًف عىمًٍّو كى كىأىًخيًو كىعىمًٍّو كىخى

ـي عىًف الم ًو تىعىالىى: مىٍيًو الس بلى ـي عى ـٍ ًإٍبرىاًىي ٍبًدًه, فىبىم غىيي    كىعى            :(1)(.38)النجـ 

اهي رب و إلى اإلسٍّبلـ أنو    فقاؿ لو: دىعى      فاستجاب ألمر ربو فقاؿ:       

       .(2) 

, أنو كف ى بألكاف الكفاء كميا مع اهلل كمع الناس كمع أنو مف تماـ كفائو ككماؿ إحسانو 
ذلؾ ما يكضح   كقد ذكر ابف عباس ,النفس فكممت ىذه الخصاؿ الطيبة لنبي اهلل إبراىيـ 

 ما ابتمي أحد بيذا الديف فأقامو إال إبراىيـ, ابتمي باإلسبلـ فأتمو, فكتب اهلل لو البراءة فقاؿ: )فقاؿ: 
          ,  اِمُدونَ ]في "براءة" فقاؿ:  افذكر عشرن في  اكعشرن  ,[التهائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْْلَ

َوالهِذيَن ُهْم َعََل ]في "سكرة المؤمنكف إلى قكلو:  ا, كعشرن [اْْلُْسلََِمِت إِنه اْْلُْسلِِمنَي وَ ] "األحزاب":

 , كبياف ذلؾ في التالي:(3)(, كقاؿ: إف ىذا اإلسبلـ ثبلثكف سيما[َصَلَواِِتِْم ُُيَافُِظونَ 

 : فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػكرة التكبػػػػػػػػػػة اعشػػػػػػػػػػرن                              

                                               

        :(.112)التكبة 

 فػػػػػي المؤمنػػػػػكف:  اعشػػػػػرن              *                  *              

      *                *                   *               

                      *                              *       

                *                      :(.9-1)المؤمنكف 

                                                           

 (.17/113)القرطبي, انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,   (1)
 انظر: المرجع السابؽ.  (2)
 (.2/8)ؿ القرآف, الطبرم, انظر: جامع البياف في تأكي  (3)
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 كعشراى في األحزاب:                                  

                                  

                                   

                   :(. 35)األحزاب 

 لخصاؿ كأشرفيا كأعظميا عند رب العالميف.بثبلثيف خصمة ليي أكمؿ ا لقد كف ى 

 : ا  فرء  ن إ ير يل   ي  ا   م:رثر يً 

  قاؿ تعالى:                            

 ايرن تف ير اآلية: 

 فتقكؿ:  إسماعيؿ ؽ الكفاء عند نبي اهللمي ف خي يٍّ بى اآلية الكريمة تي 

كاذكر يا محمد في الكتاب لقكمؾ إسماعيؿ بف إبراىيـ فاقصص خبره كاذكر كصفو لكي 
 يتأٌسكا بو في صفاتو الحميدة.

إنو كاف ال يكذب كعده, كال يخمؼ عيده, إنو كاف إذا كعد ربو أك عبادنا مف عباد اهلل كعدنا كف ى 
 (1)بو.

ا فيما بين فكاف كفاؤه  بذلؾ, كقد  و كبيف اهلل, كبينو كبيف الناس فاشتير كفاءن عامن
ذكر مجاىد كابف جريح ما يؤكدكا بو عمى كفاءه: أنو لـ يعد ربو بكعدو قط إال كفى لو بو عمى 

 (2)حقو.

كفيًصؿ عف أبيو إبراىيـ كأخيو إسحاؽ في ىذه اآليات  كقد خيص  ذكر إسماعيؿ 
نبييا عمى جدارتو باالستقبلؿ بالذكر عقب ذكر إبراىيـ بأمره, كت الكريمات؛ إلبراز كماؿ االعتناء

سحاؽ؛ ألف إسماعيؿ صار جد أمةو مستقمةو؛ كألف إسماعيؿ ىك االبف البكر إلبراىيـ كشريكو في  كا 
  :بناء الكعبة حيث قاؿ سبحانو                                   

         :(3)(127)البقرة 
                                                           

 (.9/46) (/ التفسير الكسيط, طنطاكم,18/211انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, ) (1)
 (.3/135) التفسير, الجكزم, (/ زاد المسير في عمـ5/211انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ) (2)

 (.16/129)(/ التحرير كالتنكير, ابف عاشكر,3/342البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, األنجرم, ) انظر:(3) 
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بصدؽ الكعد ألنو أكفى بأعظـ كعد صدقو عمى   قاؿ المفسركف: إنما كصؼ إسماعيؿ
 نفسو بالصبر عمى ذبح أبيو لو فقاؿ:                  :؛ فصبر (102)الصافات

 (1)ى أف ظير الفداء, كصدؽ الكعد داللة حفظ العيد.عمى ذلؾ إل

ف كاف غيره مف األنبياء كذلؾ, تشريفن  , الو كتكريمن  اكقد خصو تعالى بكصؼ صدؽ الكعد كا 
ميؽ اكتمؿ   كألنو عانى في الكفاء بالكعد ما لـ يعانيو غيره مف األنبياء فأثنى عميو, كألنو خي

  (2)مف بعده. شيرتو بو, كأصبح خمقنا عظيمنا في ذريتو
 إ   ا  فرء..

مؽ الكفاء  يجب عمى الداعية أف يتحمى باألخبلؽ الحسنة كالعمؿ بيا طيمة حياتو, كلعؿ خي
سماعيؿ عمييـ السبلـ؛ فالكفاء ىك طريؽ  مف أعظـ األخبلؽ التي اٌتصؼ بيا نبي اهلل إبراىيـ كا 

 الصفات. تنفيذ العيكد كالكعكد, كالمؤمف عند كعده, كالداعية أحرل بكؿ ىذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 5/211)تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, (/3/342انظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, األنجرم, ) (1)
(/ التحرير 3/135(/ زاد المسير في عمـ التفسير, الجكزم,)11/114اـ القرآف, القرطبي, )انظر: الجامع ألحك (2)

 (.9/46) (/ التفسير الكسيط, طنطاكم,16/129)ابف عاشكر, كالتنكير, 
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحم الثام 
 خ ق اإلخ ص 

 
  في  يط ارن:

 .  هييت  اإلخ ص يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د اإلخ ص خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم الثام 
 خ ق اإلخ ص 

 كفيو مطمباف:
 ا يط ب األ ل: يفه م اإلخ ص   هييت :

 ص:  ً : يفه م اإلخ 
 غة: اإلخ ص 

قاؿ ابف فارس: "الخاء كالبلـ كالصاد أصؿ كاحد مطرد, كىك تنقية الشيء كتيذيبو, يقكلكف 
  (1)خمصتو مف كذا كخمص ىك". 

ا, صفا كزاؿ عنو شكبو, كيقاؿ خمص مف كرطتو سمـ  مىصى يخمص خمكصن كاإلخبلص: خى
ا: أم نجاه, كاإلخبلص في الطاعة   (2) ترؾ الرياء. منيا كنجا, كيقاؿ خمصو تخميصن

ا إذا كاف قد نشب ثـ نجا  ا كخبلصن كقاؿ ابف منظكر: "خمص الشيء بالفتح, يخمص خمكصن
 (3)كسمـ, كأخمصو كخٌمصو كأخمص دينو هلل أمحضو, كأخمص الشيء: اختاره".

 اإلخ ص االط ً ر:
ا منيا:تنكعت عبارات السمؼ في تعريؼ اإلخبل  ص, تذكر الباحثة ىنا بعضن

م: "اإلخبلص ىك القصد بالعبادة إلى أف يعبد المعبكد بيا كحده, كقيؿ تصفية قاؿ الكفكر 
 (4)السر كالقكؿ كالعمؿ".

: "اإلخبلص تخميص القمب مف كؿ شكب يكدر صفاءه, فكؿ ما يتصكر أنو (5)كقاؿ المناكم
ا".  (6)يشكبو غيره, فإذا صفا عف شكبو كخمص منو يسمى خالصن

                                                           

 (.2/208معجـ مقاييس المغة ) (1)
 .(1/249المعجـ الكسيط , مجمع المغة العربية, )/ (94مختار الصحاح, الرازم, )ص:انظر:  (2)
 (.7/26لساف العرب, ) (3)
 (.64, )ص:الكميات (4)
المناكم: محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم, زيف  (5)

الديف: مف كبار العمماء بالديف كالفنكف. انزكل لمبحث كالتصنيؼ, ككاف قميؿ الطعاـ كثير السير, فمرض كضعفت 
و, فجعؿ كلده تاج الديف محمد يستممي منو تآليفو. لو نحك ثمانيف مصنفا, منيا الكبير كالصغير كالتاـ أطراف

 كالناقص. عاش في القاىرة, كتكفي بيا. مف كتبو: )كنكز الحقائؽ( في الحديث, ك)التيسير( في شرح الجامع
انظر:  .( ذيؿ لتعريفات الجرجانيالصغير, ك)الصفكة( في مناقب آؿ البيت, ك)التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ

 (.65/ 3(, )204/ 6األعبلـ, الزركمي, )
 (.42)ص: قيؼ عمى ميمات التعاريؼ,التك  (6)
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تطمب لعممؾ شاىدنا غير اهلل تعالى, كقيؿ ىك تخميص  كقاؿ الجرجاني: "اإلخبلص: أال  
 (1)القمب عف شائبة الشكب المكدر لصفائو الفطرم".

كذكر ابف القيـ أف اإلخبلص ىك: إفراد الحؽ سبحانو بالقصد في الطاعة, كقيؿ تصفية 
 (2)الفعؿ عف مبلحظة المخمكقيف.

نية عف جميع شكائب أنو تصفية العمؿ بصالح ال"كمما كرد في تعريؼ اإلخبلص: 
 (3)."الشرؾ

   ي ة اإلخ ص:

 بعض األقكاؿ كالتي منيا: ؿكحقيقة اإلخبلص يمكف الكصكؿ إلييا مف خبل

الصدؽ في النية كالقكؿ كالعمؿ, فيما يتعمؽ بحقكؽ اهلل تعالى كفيما  أف اإلخبلص حقيقتو
 .(4)يتعمؽ بحقكؽ المخمكقيف

كذكر أف حقيقة (5)د بعممو التقرب إلى اهلل تعالى كحده".كذكر أف حقيقة اإلخبلص: "ىي أف يريد العب
ما اإلخبلص في الديف فيك إخبلص المسمميف أبرمء عف كؿ ما دكف اهلل تعالى, ك اإلخبلص: "الت
  ا مما يٌدعي الييكد مف التشبيو, كالنصارل مف التثميث, قاؿ تعالى:ك أنيـ قد تبرء  

      ( :29األعراؼ ,) كقاؿ :         :(6)(.146)النساء 

 ر ي ا ار ثة:

كبعد الكقكؼ عمى معنى اإلخبلص كحقيقتو ترل الباحثة أف اإلخبلص ىك قصد اهلل تعالى 
فراده بالطاعات في جميع األحكاؿ كاألعماؿ دكف أف يشكبيا الرياء أك التصنع طمعنا في ثكابو  كا 

 ا مف عقابو امتثاالن لقكلو تعالى: كخكفن                         

 كيككف اإلخبلص بالتجرد عف جميع الشكائب.(, 162)األنعاـ: 

 

                                                           

 (.14-13, )ص:التعريفات(1) 
 (.2/91انظر: مدارج السالكيف, )(2) 
 (.1/276) ,معارج التفكر كدقائؽ التدبر, حبنكة الميداني (3)
 (.1/13, الرحيمي, )فقو في الديفانظر: طريقؾ إلى اإلخبلص كال (4)
 (.26:ص) القحطاني, ,الخمؽ الحسف في ضكء الكتاب السنة (5)
 (.8/174)األبيارم,  ,انظر: المكسكعة القرآنية (6)
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 فضل   هيية اإلخ ص:ثر ًير: 
 دتو كحده ال شريؾ لو, فيف مف إنس كجف باإلخبلص, كبعبالقد أمر اهلل تعالى جميع المكم   -1

 قاؿ تعالى:                   ( :5البينة.) 

 كقاؿ تعالى:                            *       

                                             

                        :(1)(.3-2)الزمر 

بيف التكحيد كالشرؾ, ص مف أىـ أعماؿ القمكب, فيك حقيقة الديف, كىك الفارؽ يعتبر اإلخبل  -2
عماؿ إال بو, كىك سبيؿ القمب كماء حياتو, كمدار الفبلح كمو عميو, كقد ذكر أف فبل تقبؿ األ

 (2)عبلمة الديف اإلخبلص هلل, كعبلمة العمـ خشية اهلل.

 ى عمبلن بدكنو, قاؿ تعالى: إف اإلخبلص شرط لصحة العمؿ, فبل يقبؿ اهلل تعال  -3     

      *               :(3)(.89-88)الشعراء 

 اإلخبلص طريؽ لمنجاة مف عذاب اهلل تعالى, قاؿ تعالى:  -4            *    

            *           (:40-38الصافات.) 

 اإلخبلص كسيمة لصرؼ السكء كالفحشاء فقاؿ تعالى:  -5            

                    :فيكسؼ (24)يكسؼ ,  مخمصه لربو صادؽ
 هي نقا  مخمص مف ًقبىؿ ربو, صٌفاه اهلل ك إلخبلص في تصرفاتو يبتغي بيا رضكاف اهلل كثكابو, كىك ا

. امف الشكائب, كاختاره نبين   (4)كرسكالن

باإلخبلص يككف اإلنساف في منأل مف إغكاء إبميس, إذ ليس لو عمييـ مف سبيؿ. قاؿ   -6
  تعالى:             *              :(.83-82)ص 

                                                           

 (.32انظر اإلخبلص كالنية, ابف أبي الدنيا, )ص:(1) 
 (.32انظر: المرجع السابؽ. )ص:(2) 
 (.37يف, الرحيمي, )ص: انظر طريقؾ إلى اإلخبلص كالفقو في الد (3)
 (.410انظر: تيسير الكريـ الرحمف في  تفسير كبلـ المناف, السعدم, )ص: (4)
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مما يدؿ عمى أىمية اإلخبلص كـٌ اآليات الكاردة في ىذا المكضكع, فمف خبلؿ تتبع اآليات  -7
اثنتيف عمى لفظة اإلخبلص أك أحد مشتقاتيا  ةالمشتمم كالمدنية تتبيف أف عدد اآليات المكية

مدل عناية القرآف الكريـ ببناء النفكس كتخميصيا مف كؿ كىذا يشير بكضكح إلى  كعشريف آية,
 (1)شائبة.

 خ ق اإلخ ص   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
 : اإلخ ص   د ي  ف   ي  ا   م:  ً   

 قاؿ تعالى:                                 (:24يكسؼ.) 

   ً : ج  اآلية:

 كىك في بيت العزيز, يدكر جك اآلية حكؿ المحنة العظيمة التي تعرض ليا يكسؼ 
كتتييأ لو لمكقكع في الفاحشة كالزنا, بؿ كتدعكه  كتؤذيو بزينتيا, بو, ـي زكجة عزيز مصر تيً  أف حيث

التقكل كالخكؼ مف اهلل  ر يكسؼ يً ظٍ لذلؾ, كتتكعده إف لـ يفعؿ ذلؾ سيسجف أك يعذب, كلكف يي 
ير لو برىاف اإليماف الذم في قمبو, فينزجر عف السكء كعف الفحشاء, ألنو مف عباد اهلل ظٍ تعالى, كيى 

 المخمصيف.

 ثر ًير: يظرهر اإلخ ص   د ي  ف   ي  ا   م:

 ما يمي: ةمف خبلؿ اآلي  مف معاني اإلخبلص الكاردة في كصؼ يكسؼ 

 (2).مطيريف المختاريف المصطفيف األخيارمف المجتبيف ال أف يكسؼ  -1

, ذكر أف اهلل تعالى لـ يذكر عنو ذنبنا؛ بؿ صرؼ عنو في معرض الدفاع عف يكسؼ ك  -2
 السكء كالفحشاء, كىذا فيو داللة عمى أنو لـ يصدر منو سكء كال فحشاء, ككؿ ما صدر عنو 

 قاـ إذا يككف إنما كذلؾ بلصو,إلخ كالفحشاء السكء عنو اهلل صرؼ كلذلؾ هلل, تركو ىٌما ىـٌ أنو 
 هلل؛ الذنب عف القمب ؼالنصرا المكجب اإلخبلص كعارضو - اليـ كىك - لمذنب المقتضى
  :تعالى قاؿ عمييا؛ يثاب حسنة إال منو يصدر لـ  فيكسؼ            

                      :(3).(201)األعراؼ  

                                                           

 (.238انظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, فؤاد عبد الباقي, )ص:( 1)
 (.2/246(/ مختصر ابف كثير, الصابكني, )4/382انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ) (2)

 (.191ظر: اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد, الفكزاف, )ص:ان(3) 
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: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل كقد جاء في الحديث القدسي  ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى : ِإَذا َهمَّ  {: عى َقرَل اُ  َ زَّ َ َجلَّ
َذا َهمَّ ِا َ  َ َ ٍة َفَ ْم َيْعَيْ َهر َفرْ ُتُا َهر َ ْاِدي ِاَ يَّْئٍة َفَ  َتْ تُُا َهر َ َ ْيِ ، َفِإْن َ ِيَ َهر َفرْ تُُا َهر َ يَّْئًة، َ اِ 

 (1).}َ َ َ ًة، َفِإْن َ ِيَ َهر َفرْ تُُا َهر َ ْشرًا
مف عباد  يف( بكسر البلـ كىي تحمؿ معنى أف يكسؼ ًمصً ت )المخٍ أى رً أنو قي  كذكر الطبرم 

يف( مىصى كقرئت)المخٍ  اهلل الذيف أخمصكا في التكحيد كالعبادة, كلـ يشرككا بو شيئنا كلـ يعبدكا إال اهلل,
بفتح البلـ بمعنى أف يكسؼ مف عباد اهلل الذيف أخمصيـ اهلل تعالى لنفسو كاختارىـ لنبٌكتو كرسالتو, 
كالقراءتاف متفقتاف في المعنى كذلؾ أف مف أخمصو اهلل تعالى لنفسو كاختاره فيك مخمص هلل التكحيد 

 (2) فيك مف أخمصو اهلل.كالعبادة, كمف أخمص تكحيد اهلل كعبادتو كلـ يشرؾ باهلل

 ثر ًير: اإلخ ص   د ي  ى   ي  ا   م
  قاؿ تعالى:                          (:51مريـ.) 

 : ج  اآلية:  ً  

في ىذا  بعد أف ذكر اهلل تعالى إبراىيـ كيعقكب عمييما السبلـ, جاء ذكر مكسى 
  (3)المكضع ليبيف أنو أشرؼ نبي مف ذرية إسحاؽ كيعقكب.

 اإلخ ص   د ي  ى   ي  ا   م: يظرهر: رثر يً 

 ما يمي:مف خبلؿ اآلية   مف معاني اإلخبلص الكاردة في كصؼ يكسؼ 

 بيذه الميزة ألمريف: ذكر أف اإلخبلص ىك الرسالة بقرينة المقاـ, كقد خص مكسى  -1
في الدعكة إلى اهلل تعالى, فاستخؼ بأعظـ جبار كىك فرعكف كجادلو مجادلة  أنو أخمص األ ل:

 األكفاء, فكاف اإلخبلص في أداء أمانة اهلل تعالى.

ا لذلؾ  ا ثر  : أف اهلل تعالى اصطفاه لكبلمو مباشرة قبؿ أف يرسؿ إليو الممؾ بالكحي؛ فكاف مخمصن
 (4)أم مصطفى.

                                                           

ذا ىـ بسيئة لـ تكتب, ( 1) أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف/ باب: إذا ىـ العبد بحسنة كتبت, كا 
(1/117/128.) 

 (.13/100) الطبرم, انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, (2)
 (.17/126ير كالتنكير, ابف عاشكر, )انظر: التحر  (3)
 (.17/127) المرجع السابؽ,انظر:  (4)
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ا عب كذكر الطبرم أف مكسى  -2 ادة اهلل, مخمصا لمرسالة كالنبكة. كىذا ما رجحو كاف مخمصن
كيفرده باأللكىية مف  الطبرم مف خبلؿ قراءة مخمص بكسر البلـ كمعناىا: أنو يخمص هلل العبادة,
كاف اهلل قد أخصو  غير أف يجعؿ لو فييا شريكنا, كقراءة مخمص بفتح البلـ بمعنى أف مكسى 

.  (1)كاصطفاه لرسالتو كجعمو نبيا كرسكالن

ا أنو معصكـه مف الكفر كالمعاصي, ك)مي مى خٍ كذكر في معنى مي  -3 ا( بالكسر أنو مخمصه في مً خٍ صن صن
 (2)العمؿ.

ا بكسر البلـ أم أخمص العبادة عف الشرؾ, كأسمـ كجيو هلل, مً خٍ كذكر القاسمي أنو كاف مي  -4 صن
 كبالفتح بمعنى اصطفاه اهلل كما في قكلو تعالى:                    

 (3).(144األعراؼ:)

 ..إ   اإلخ ص

أف يتحٌرل كمماتو كأساليب ك النية كالقكؿ كالعمؿ,  يجب عمى الداعية التزاـ اإلخبلص فيف  
 تعاممو كي ال يدخؿ مدخؿ الرياء يكمنا, ككي يككف العمؿ كامبلن باإلخبلص ليمقى القبكؿ بإذف اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.18/209انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )  (1)
, السمرقندم, )  (2)  (.2/377انظر: بحر العمـك
 (.7/103) , القاسمي,محاسف التأكيؿ :انظر  (3)
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ى

 

 

 

 

 

 

 املبحم التاسع
 خ ق احلل   

 
  في  يط ارن:

 .ا يط ب األ ل: يفه م ا   ية   هييتهر
 .ا    ايرء   د ا   ية خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم التاسع
 خ ق احلل   

 كفيو مطمباف:
 ا يط ب األ ل: يفه م ا   ية   هييتهر:

   ً : يفه م ا   ية:

 ا   ية  غة:

كالكاؼ كالميـ أصؿ كاحد, كىك المنع, كيقاؿ حكمت الدابة كأحكمتيا, كيقاؿ:  )حكـ( الحاء
حكمت السفينة كأحكمتو, إذا أخذت عمى يديو, كحكمت فبلننا تحكيمنا منعتو عما يريد, كالحكـ 

 (1)المجرب المنسكب إلى الحكمة.

ذلؿ الٌدابة كالحكمة ما أحاط بحنكي الفرس, سميت بذلؾ ألنيا تمنعو مف الجرم الشديد, كت
 (2)لراكبيا حتى تمنعيا مف الجماح, كمنو اشتقاؽ الحكمة ألنيا تمنع صاحبيا مف أخبلؽ األراذؿ.

 (3)ارب".ججؿ إذا كاف حكيمنا قد أحكمتو الت"كالحكيـ: المتقف لؤلمكر, يقاؿ لمر 
 ا   ية االط ً ر:

 عاني الحكمة في االصطبلح اآلتي:مف م
 (4)ء في مكضعو"."الحكمة ىي اسـ إلحكاـ كضع الشي -1
كقاؿ ابف القيـ: "إف الحكمة ىي فعؿ ما ينبغي عمى الكجو الذم ينبغي في الكقت الذم  -2

 (5)ينبغي".
قاؿ النككم: "الحكمة ىي عبارة عف العمـ المتصؼ باألحكاـ المشتمؿ عمى المعرفة باهلل تبارؾ  -3

بو كالصد عف اتباع كتعالى, المصحكب بنفاذ البصيرة, كتيذيب النفس, كتحقيؽ الحؽ, كالعمؿ 
 (6)اليكل كالباطؿ, كالحكيـ مف لو ذلؾ".

                                                           

 (.2/91مقاييس المغة, ابف فارس, )انظر:  (1)
(/ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, الفيكمي, 12/144انظر: لساف العرب, ابف منظكر, ) (2)

 (.145)ص:
 (.12/143لساف العرب, )(3) 
 (.78منازؿ السائريف, اليركم, )ص:(4) 
 (.2/449مدارج السالكيف, ) (5)

 (.2/33شرح النككم عمى صحيح مسمـ, )(6) 
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 يعر   ا   ية ف  ا  رون ا  ريم:

 تطمؽ الحكمة في القرآف عمى عدة معاني منيا:

 الحكمة بمعنى السنة, قاؿ تعالى:  -1                          

                             :(151)البقرة 

  الحكمة بمعنى النبكة, قاؿ تعالى: -2                     :(.20)ص 

 قاؿ تعالى:  ,الحكمة بمعنى الفقو -3                       

                   :(1)(.269)البقرة 

  الحكمة بمعنى الفيـ كحجة العقؿ, قاؿ تعالى: -4                    

, كذكر ىنا أف اهلل تعالى قد امتف عمى لقماف بالحكمة كىك العمـ بالحؽ عمى كجيو, (12)لقماف:
 (2)كحكمتو ىي العمـ باألحكاـ كمعرفة ما فييا مف األسرار كاإلحكاـ.

 , قاؿ تعالى: المكعظةأك  بمعنى العظمة الحكمة -5              :(.5)القمر 

 قاؿ تعالى:  حكمة بمعنى القرآف,ال -6                         

 (.521)النحل:
 قاؿ تعالى: الحكمة بمعنى عمـك القرآف,  -7             :(.269)البقرة 

نكعاف: مفردة, كمقترنة بالكتاب, فالمفردة ككرد عف ابف القيـ قكلو: "الحكمة في كتاب اهلل 
النبكة, كفسرت بعمـ القرآف. قاؿ ابف عباس: ىي عمـ القرآف ناسخو كمنسكخو كمحكمو بفسرت 

كمتشابيو كمقدمو كمؤخره كحبللو كحرامو كأمثالو, كقاؿ الضحاؾ: ىي القرآف كالفيـ فيو, كقاؿ 
كرع في ديف اهلل, كأما الحكمة المقركنة بالكتاب ماىد: ىي القرآف كالعمـ كالفقو, كقاؿ الحسف: ىي ال

 (3)فيي السنة".

 

                                                           

 (.1/262, الجكزم, )ظر في عمـ الكجكه كالنظائر: نزىة األعيف النكاانظر:  (1)
 (.648انظر: تيسير الكريـ المناف في تفسير القرآف, السعدم, )ص: (2)
 (.231تفسير القرآف, ابف القيـ, )ص: (3)
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  هيية ا   ية:فضل   :  ًيرثر
الحكمة ىي كصؿ بيف القمكب بالمؤاخاة, كبيف الحقكؽ بالمساكاة, كبيف النفكس بالمصافاة 

 أىميتيا مف خبلؿ النقاط التالية:كتبرز 

 ى اهلل تعالى, كقد أمر اهلل تعالى نبيو الحكمة مف أعظـ األمكر األساسية في منيج الدعكة إل -1
إلى اهلل بالحكمة؛ لتككف دعكتو أنكط بالقمكب, كألصؽ بالعقكؿ, كأقرب إلى النفكس, كأجدر  بالدعكة

 باالستجابة, قاؿ تعالى:                                  

   :(.125)النحؿ 

 أف اهلل تعالى نسبيا إلى نفسو, كجعؿ ايتاءىا مف عنده, قاؿ تعالى:  -2        

                         (:269البقرة.) 

 تعالى:  اف اهلل تعالى مدحيا الشتماليا عمى الخير الكثير فقاؿ -3              

                 (:269البقرة.) 

   نيا حسنة بذاتيا, قاؿ تعالى:طمقنا مف غير تقييدىا بالحسنة؛ ألأمر اهلل بيا م -4     

                             :(1)(.125)النحؿ 

 بيا. الناس أنيا ضالة المؤمف متى كجدىا فيك أحؽ -5

 عف عبد اهلل بف مسعكد أنيا مكضع تحاسد كغبطة, لشرفيا كمكانتيا فقد كرد في الحديث  -6
ط    ى ه  ت  ف  ا   ل،  رجل     د إ  ف  اث ين: رجل وتره ا  يرً  ف  {: قاؿ: قاؿ 

  (2).}ا    ية فه  ي ض  اهر  يع يهر وتره

ىداؼ مف أقرب طريػؽ, كبػأكثر آثارىا التي فييا: الكصكؿ إلى األتظير أىمية الحكمة بمعرفة  -7
زالة الشحناء كالبغضاء.  (3)النتائج, كأقؿ الخسائر, كمنيا تقريب القمكب مف الدعكة كالدعاة, كا 

                                                           

 (.683-682انظر: مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ, أحمد األسمر, )ص: (1)
فىٍضًؿ مىٍف أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: صبلة المسافريف كق (2) ييعىمٍّميوي, كى صرىا/ باب: فىٍضًؿ مىٍف يىقيكـي ًباٍلقيٍرآًف, كى

م مىيىا, ) ٍيًرًه فىعىًمؿى ًبيىا كىعى  (.1/559/816تىعىم ـى ًحٍكمىةن ًمٍف ًفٍقوو, أىٍك غى
 (.126/28) انظر: مجمة البياف, المنتدل اإلسبلمي, (3)
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تػأليؼ القمػكب, كاسػتقطاب النفػكس, كجػذب األركاح إلػى السػبيؿ القػكيـ حيػث الحكمة سبب فػي  -8
  إف الصدامية كالفظاظة كالعنػت, ال تتكافػؽ مػع الخيػر كالػدعكة إلػى الخيػر, قػاؿ سػبحانو:     

                       :كقػاؿ (, 159)آؿ عمراف :                       

                                                  :(1)(.34)فصمت 

 خ ق ا   ية   د   ايرء ا  :ا يط ب ا ثر  
   ييرن   يهم ا   م(   )دا د

اهلل بيا عمييـ في مكاضع  ما السبلـ كالنعـ التي مفٍّ جاء الحديث عف داكد كسميماف عميي
عدة مف كتاب اهلل, كبعض اآليات كانت تفرد الحديث عف فضؿ كنعـ كؿ نبي عمى حدة, كالبعض 

 يا في نسؽ كاحد, كسنعرض لذلؾ بالتفصيؿ في ىذا المطمب إف شاء اهلل تعالى.معكاف يج

 : ا   ية   د دا د    ييرن   يهير ا   م:  ً  
  قرل تعر ى: -                                   

   *                                       

             :(79-78)األنبياء 

 ج  اآلية:

تضمنت اآلية مظيرنا مف مظاىر العدؿ كالفقو في الديف, كخبلصة ما جاء فييا أف داكد 
 جمس لمقضاء بيف الناس ككاف ابنو سميماف حينئذ يافعنا ككاف يجمس خارج باب بيت القضاء, 

دىما عامؿ في حرث كاآلخر راعي غنـ, فدخمت الغنـ الحرث ليبلن فاختصـ رجبلف إلى داكد أح
فأفسدت ما فيو, فقضى داكد أف تعطى الغنـ ألصحاب الحرث إذا كاف ثمف تمؾ الغنـ يساكم ثمف 
ما تمؼ مف الحرث, فخرج الخصماف كقٌصى عمى سميماف أمرىما فقاؿ: لك كنت مكانؾ قاضينا 

ؾ أرسؿ في طمب سميماف كسألو بماذا كنت تقضي؛ فقاؿ: ذل لحكمت بغير ىذا, فمما بمغ داكد 
إني رأيت ما ىك أرفؽ بالجمع كىك أف يأخذ أصحاب الغنـ الحرث يقكـ عميو عامميـ كيصمحو عامنا 

الغنـ فينتفعكا مف ألبانيا  الحرث كامبلن حتى يعكد كما كاف كيرده إلى أصحابو, كيأخذ أصحاب

                                                           

 (.683ألسمر, )ص:انظر: مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ, أحمد ا  (1)
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د إلى حالو األكؿ صرؼ كؿ فريؽ إلى ما كاف عميو, فقاؿ كأصكافيا كنسميا فإذا كمؿ الحرث كعا
فقت يا بني كقضى فييما بذلؾ.  (1)داكد كي

   د دا د    ييرن   يهير ا   م:يظرهر ا   ية ف  ا  الة 

قضية كاحدة كفي كقت كاحد  تدؿ القصة عمى أف حكـ داكد كسميماف عمييما السبلـ قد كقع في -1
نما عف عمـ كاجتياد مف داكد كسميماف عمييما السبلـ, فقد حكـ ف لـ يككنا عف كحي اهلل ك اكالحكم ا 

مستندنا إلى غـر األضرار عمى  كؿ منيما بما يراه مناسبنا كيحقؽ المصمحة فقد كاف حكـ داكد 
مستند إلى إعطاء الحؽ لذكيو مع إرفاؽ المحققيف  المتسببيف في إىماؿ الغنـ, كحكـ سميماف 

  ذا مفيـك قكلو تعالى:باستيفاء ماليـ إلى حيف كى              .(2) 

  كقكلو:  -2            تدؿ عمى أف فيـ سميماف في القضية كاف أعمؽ, كاهلل تعالى أرد
 (3)أف يظير عمـ سميماف عند أبيو ليزداد سركره بو.

 .(4)ف أف يذـ بداكد دك  أثبت اهلل تعالى مف خبلؿ اآلية تميز سممياف  -3

 قرل تعر ى:  -ب                                      

              :(.16)النمؿ 

ه اآلية الكريمة لـ يذكر الممؾ ىنا في صدد أكتي الممؾ مع النبكة كالعمـ, كفي ىذ داكد 
الحديث عف نعمة اهلل عميو كعمى سميماف إنما ذكر العمـ؛ ألف الممؾ أصغر مف أف يذكر في ىذا 

 المجاؿ!.

  قكلو:             تناسب  كالمفيكـ أنيا كراثة العمـ, ألنو ىك القيمة العميا التي
 (5)قاـ.الذكر في ىذا الم

                                                           

 (.18/116انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )  (1)
 (.18/116, )المرجع السابؽ انظر:  (2)
 (.118-18/117انظر: التحرير كالتنكير, )  (3)
 (.5/356انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ) (4) 
 (.2634/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )  (5)
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   - ج                                     

      :(15)النمؿ. 

نعمة  -عمييما السبلـ -خبر تقريرم عف أبرز النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى داكد كسميماف
 ما عف داكد فقد كرد تفصيؿ ما آتاه اهلل مف العمـ في سكر أخرل.العمـ. فأ

منيا تعميمو الترتيؿ بمقاطع الزبكر, ترتيبل يتجاكب بو الككف مف حكلو, فتؤكب الجباؿ معو 
 كالطير, لحبلكة صكتو, كحرارة نبراتو, كاستغراقو في مناجاة ربو, كتجرده مف العكائؽ كالحكاجز التي

كمنيا تعميمو صناعة الزرد كعدة الحرب, كتطكيع الحديد لو,  ,ىذا الكجكد تفصؿ بينو كبيف ذرات
 (1)ليصكغ منو مف ىذا ما يشاء.

 كمنيا تعميمو القضاء بيف الناس, مما شاركو فيو سميماف.

كأما سميماف ففي ىذه السكرة تفصيؿ ما عممو اهلل مف منطؽ الطير كما إليو باإلضافة إلى 
 ميمو القضاء, كتكجيو الرياح المسخرة لو بأمر اهلل.ما ذكر في سكر أخرل مف تع

 دا  د   ي  ا   م  د   ية ا : رثر يً 
 قاؿ تعالى:  -                        :(20)ص 

  كقاؿ تعالى:                        :(.251)البقرة 

 :فقد كردت ىاتاف اآليتاف في كصؼ داككد 

قيؿ معنى الحكمة ىنا النبكة, كقيؿ العدؿ, كقيؿ العمـ بكتاب اهلل تعالى, كقيؿ العمـ كالفقو, 
 (2)كفصؿ الخطاب معناه: الفصؿ في القضاء.

لكبلـ, كقيؿ عمـ إف الحكمة ىي النبكة كاإلصابة في األمكر, كفصؿ الخطاب: بياف ا كقيؿ
 (3)الحكـ كالتبصر في القضاء.

                                                           

 (.5/2633ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )انظر: في ( 1)
 (.15/146انظر: الجامع في أحكاـ القرآف, القرطبي, ) (2)
 (.7/77) ,انظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف, النحكم (3)
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كقيؿ إف الحكمة في األعـ: العمـ باألشياء كما ىي كالعمؿ باألمكر كما ينبغي, كالمعنى أف 
أكتي مف أصالة الرأم كفصاحة القكؿ ما إذا تكمـ جاء بكبلـ فاصؿ بيف الحؽ كبيف  داكد 

 (1)الباطؿ شأف كبلـ األنبياء كالحكماء.

 لى يكضح ذلؾ: فقكلو تعا                     

, ككاف يسكسو بالحكمة كالحـز اعزيزن  اممكو قكين  ذا ممؾ عظيـ كخير كفير, فكاف  كاف داكد 
 .اجميعن 

 كقد آتاه اهلل فصؿ الخطاب: أم قطعو كالجـز فيو برأم سديد ال تردد فيو.

ـى عنػػده الحكػػـ مػػة الػػنعـ لنبػػي اهلل داكد إنيػػا ق , فمػػع الحكمػػة كالعمػػـ كالقػػكة فػػي الممػػؾ عىظيػػ
 كالسمطاف.

كمػػع ىػػذا كمػػو فقػػد تعػػرض داكد لمفتنػػة كاالبػػتبلء ككانػػت عػػيف اهلل عميػػو ترعػػاه كتقػػكد خطػػاه, 
قىاه. ًقيو خطر الطريؽ كتعممو كيؼ يىتىكى  (2)ككانت يد اهلل معو تكشؼ لو ضعفو كخطأه, كتيكى

  -ب                                     

                               :(26)ص. 

, كالحكـ بيف الناس بالحؽ, كعدـ ىي الخبلفة في األرض التي أمر اهلل بيا نبيو داكد 
ىك السير مع االنفعاؿ األكؿ, كعدـ التريث  -يٌ بفيما يختص بن -اتباع اليكل. كاتباع اليكل

كالتثبيت كالتبييف.. مما يؤدم بو إلى الضبلؿ عف سبيؿ اهلل. مما يعرض نفسو إلى العذاب الشديد 
 (3)ـك الحساب.ي

   ييرن   ي  ا   م  د   ية ا : رثر ثً 
 مكر التالية:في قصتو مع ممكة سبأ مف خبلؿ األ تظير حكمة سميماف 

برعٌيتو, كتفقده ألحكاليـ, كعدـ العجمة بالحكـ في  تظير الحكمة في عناية سميماف   -1
جة تيبىًرئيو, كقد تبيف سبب غيابو اليدىد, كلما تيقف غيابو تيدده بالعقكبة الشديدة إال إذا أتاه بح

                                                           

 (.24/229) ابف عاشكر, انظر: التحرير كالتنكير, (1)
 (.5/3017( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )2)
 (.5/3018) ابؽ,المرجع الس( انظر: 3)
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  اليدىد كما ذكر اهلل عنو: عندما قاؿ                      

 (1)حينيا عذر سميماف اليدىد عف غيبتو. (22)النمؿ:
كما  سميماف  ؿكما كتظير حكمتو في تثبتو مف كبلـ اليدىد كالتأكد مف صدقو, عندما قا -2

   :ذكر اهلل عنو                *                     

            :(.27-26)النمؿ 

 يس عندما قاؿ قاؿ تعالى: في أسمكب رسالتو إلى الممكة بمق اكتظير حكمتو أيضن  -3    

                     *             (:31-30النمؿ.) 

ا في إظيار القكة كقت الحاجة إلييا, فمـ يستخؼ بيدية بمقيس كأرسؿ   -4 كتظير حكمتو أيضن
 فة عف األكلى, قاؿ تعالى: رسالة ثانية مختم                         

                        *                                

           :(.37-36)النمؿ 

ففي الرد عمى ىدية بمقيس استيزاء بالماؿ, كاستنكار لبلتجاه إليو في مجاؿ غير مجالو, 
فمح في دفع القتاؿ. كىي تجربة دفعتيا الممكة, فإف عمف الكد, كقد تي ميف القمب, كتي مع أف اليدية تي 

ف لـ يقبميا فيك إذف أمر العقيدة,  قًبميا سميماف فيك إذف أمر الدنيا, ككسائؿ الدنيا إذف تجدم, كا 
  الذم ال يصرفو عنو ماؿ, كال عرض مف أعراض الدنيا, فكاف قكلو      أم:  ؟

 بؿ  أتقدمكف لي ىذا العرض التافو الرخيص؟                  آتاني مف أم: لقد
 مما لديكـ. االماؿ خيرن 

   رحنيفٍ لقد آتاني العمـ كالنبكة, كتسخير الجف كالطير, فما عاد شيء مف عرض األرض يي 
             , ,كتندىشكف ليذا النكع مف القيـ الرخيصة التي تغني أىؿ األرض

ت عمييـ اتجاىيـ إلى شرائو بالماؿ, أك تحكيمو أنكر  الذيف ال يتصمكف باهلل, فحكمة سميماف 
 (2)عف دعكتيـ إلى اإلسبلـ.

                                                           

 (.8/5393اليداية إلى بمكغ النياية, القيركاني, )( انظر: 1)
 (.2642-5/2640انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ) (2)
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 أف أتبع ىذا االستنكار عمى الماؿ بالتيديد:  كمف حكمتو  -2        أم: باليدية

 كانتظركا المصير المرىكب:                  لمبشر في أم أم: جنكد لـ تسخر
صرار تيديده ككعيده األخير  :     مكاف, كال طاقة لمممكة كقكميا بيـ في نضاؿ, كيعمف في قكة كا 

                   .أم: مدحكركف ميزكمكف 

 :ب, عندما قاؿجي ىي االعتراؼ بفضؿ اهلل تعالى كمجانبتو لمعي  كأما غاية الحكمة عند سميماف  -6

 : قاؿ  -أ                                      

                    :أخرل فالعمؿ الصالح تكفيؽ كنعمة (, 19)النمؿ
 (1)اهلل عمى سميماف يكفؽ إليو مف يشكر نعمتو, كسميماف الشاكر استعاف بربو فكفقو لشكره. مف نعـ

انىوي  الم وي  يىٍجعىمىوي  أىفٍ  دىعىا ثيـ    , زيٍمرىةً  ًفي دىاًخبلن  اآٍلًخرىةً  ًفي سيٍبحى اًلًحيفى  ال ًتي اٍلغىايىةي  ىيكى  ذىًلؾى  فىًإف   الص 
اًلًحيفى  ًعباًدؾى  ًفي ًبرىٍحمىًتؾى  كىأىٍدًخٍمًني: فىقىاؿى  ًبيىا, الط مىبي  يىتىعىم ؽي  , ًفي اٍسًمي كىأىٍثًبتً  الص  ـٍ اًئًي  أىٍسمى

ًتًيـٍ  ًفي كىاٍحشيٍرًني , دىارً  ًإلىى زيٍمرى اًلًحيفى ن ةي. كىًىيى  الص    (2)اٍلجى

 :  قاؿ  -ب                                       

                          :(40)النمؿ 

لقد كانت حكمة سميماف في ىذا المكقؼ عندما لمست قمبو المفاجأة الضخمة, كراعو أف 
 -عمى ىذا النحك-بحكمتو أف النعمة  ى ىذا النحك المعجز, كاستشعر يحقؽ اهلل لو مطالبو عم

ابتبلء ضخـ مخيؼ يحتاج إلى يقظة منو ليجتازه, كيحتاج إلى عكف مف اهلل ليتقكل عميو, كيحتاج 
إلى معرفة النعمة كالشعكر بفضؿ المنعـ, ليعرؼ اهلل منو ىذا الشعكر فيتكاله. كاهلل غني عف شكر 

 (3)ر فإنما يشكر لنفسو, فيناؿ مف اهلل زيادة النعمة.الشاكريف, كمف شك

:  قاؿ -ج                                         

      :(.15)النمؿ 

                                                           

 (.127/36المنتدل اإلسبلمي, ) ,(/ مجمة البياف2637/ 5) سيد قطب,, ( انظر: في ظبلؿ القرآف1)
 .(152/ 4) الشككاني, القدير, انظر: فتح( 2)
 (.2642/ 5نظر: في ظبلؿ القرآف, )( ا3)
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عـ اهلل بيا عمى داكد كسميماف عمييما السبلـ, ىذه اآلية تأتي في معرض ذكر النعـ التي أن
منيا نعمة العمـ كالقضاء بيف الناس كبينت اآليات في مكاضع مختمفة آثار العمـ التي أنعـ اهلل بيا 

 عمى النبييف الكريميف.

كقد ذكرت اآلية الكريمة قبؿ أف تنتيي شكر داكد كسميماف عمييما السبلـ عمى ىذه النعمة, 
عبلف قيمتيا  عمى ما فضميما بو عف كثير  اكأف ليما السبؽ في حمد اهلل سريعن  كقدرىا العظيـ,كا 

 مف عباده المؤمنيف.

اهلل عمى العباد, كتفضيؿ مف ييؤتاه عمى كثير مف  فى ة بو مً فتبرز قيمة العمـ, كعظمة المن  
 (1)عباد اهلل المؤمنيف.

تييئة المفاجئات تسبلـ فقاـ بأف جعؿ الممكة تعمف إسبلميا بكؿ خضكع كاس كمف حكمتو  -7
 لمممكة القادمة:

 : ا يفرجئة األ  ى                            :أم: (, 41)النمؿ
ا التنكير, أـ أف رؼ إف كانت فراستيا كفطنتيا تيتدم إليو بعد ىذعٍ نى لمو المميزة لو, لً اً عى غيركا مى 

مف سميماف لذكائيا كتصرفيا, في أثناء مفاجأتيا  ااألمر يمتبس عمييا, ككاف ىذا الفعؿ اختبارن 
 (2)بعرشيا.

   ا يفرجئة ا ثر ية:                               

                                      :(.44)النمؿ 

ة, ج  مف البمكر, أقيمت أرضيتو فكؽ الماء, كظير كأنو لي  القد كانت المفاجأة الثانية قصرن 
كض تمؾ المجة, فكشفت عف ساقييا؟ فمما تمت فمما قيؿ ليا: ادخمي الصرح, حسبت أنيا ستخ

 المفاجأة كشؼ ليا سميماف عف سرىا:              حينيا كقفت الممكة مفجكءة
مدىكشة أماـ ىذه العجائب التي تعجز البشر, كتدؿ عمى أف سميماف مسخر لو قكل أكبر مف طاقة 

ا لنفسيا فيما سمؼ مف عبادة غيره, فأعمنت إسبلمياى يى مً مٍ ظي ة بً فى رً تى عٍ و مي تٍ البشر, فرجعت إلى اهلل, كناجى 
.ل  (3)رىبٍّ اٍلعالىًميفى

                                                           

 (.2633/ 5سيد قطب, ) ( انظر: في ظبلؿ القرآف,1)
 (.5/2642, )(/ في ظبلؿ القرآف6/356الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر, السيكطي, )( انظر: 2)
 (.2643/ 5في ظبلؿ القرآف, )(/ 214-7/213, الثعمبي, )الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ( انظر:3)
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 .لقد اىتدل قمبيا كاستنار بفضؿ حكمة سميماف 

 إ هر ا   ية..

ىي البصيرة الثاقبة التي تتميز في مكاقؼ تختمط بيا األمكر السيئة بالصالحة؛ لذا عمى 
البصيرة كالعمؿ بيا فيي السبيؿ لتحقيؽ دعكة اهلل كرسالتو في األرض, كىذا ما الداعية امتبلؾ ىذه 

 سمكو أنبياء اهلل عمييـ السبلـ.
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ى

 

 

 

 

 

 

  العاط  املبحم
 ال الد   ب  خ ق

 
  في  يط ارن:

 .  هييت  ا  ا دين ار يفه م: األ ل ا يط ب
 .ا    ايرء   د ا  ا دين ار خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم العاط 
 خ ق ب  ال الد   

 كفيو مطمباف:

 ا يط ب األ ل: يفه م ار ا  ا دين   هييت 
   ً : يفه م ار ا  ا دين:

 ا ِارّْ  غًة:

, إذا صد قو  . كبىر  في يمينو يىبىر  مىحى , إذا صى دؽ كالط اعة كالخير كالفضؿ, كبىر  يىبػىػػر  : الصٍّ الًبر 
ره, أم: يطيعو. كرجؿ بىرٌّ بذم كلـ يحنث , إذا كصمو. كيقاؿ: فبلف يىبىر  رب و كيتبر  . كبىر  رحمو يىبىر 

ادؽ أك التقي كىك خبلؼ الفاجر,  : الص  , كالبىػر  : مف قكـ بررة كأبرار, كالمصدر: الًبر  قرابتو, كبارٌّ
: ضد  العقكؽ. كبىًرٍرتي كالدم بالكسر, أىبىػػػر هي  , كالًبر  برًّا, كقد بىر  كالده يىبىر ه كيىًبر ه ًبرًّا, كىك بىػرٌّ بو كبارٌّ

رىةي. كجمع البىرٍّ األبرار, كجمع البىارٍّ البىرى
(1) 

 ا ِارّْ االط ً ر:

ًضي, الذم ىك في قاؿ المناكم: "الًبر  بالكسر أم: التكس ع في فعؿ الخير, كالفعؿ المر 
كًبر  الكالد: الت كسع في اإلحساف إليو,  رب و. أم: تكس ع في طاعتو. دي يقاؿ: بىر  العب تزكية الن فس.

كتحرٍّم محابٍّو, كتكقٍّي مكارًىو, كالرٍّفؽي بو, كضد ه: العقكؽ. كيستعمؿ الًبر  في الصٍّدؽ؛ لككنو بعض 
 (2)الخير المتكس ع فيو".

سداء المعركؼ, ك  : ىك الًصمة, كا   (3)المبالغة في اإلحساف". قاؿ القاضي الميدم: "كالًبر 
 ا فرق اين ا ِارّْ  ا خير: 

م ف بجعؿ عاجؿ قد قيًصد كجو النفع بو, فأم ا الخير فمطمؽ, حت ى لك كقع عف  "أف  الًبر  مضى
: العقكؽ". فة بو. كنقيض الخير: الش ر, كنقيض الًبرٍّ  (4)سيك لـ يخرج عف استحقاؽ الصٍّ

 
                                                           

 (.1/43/ الصحاح المنير, الفيكمي, )(4/51لساف العرب, ابف منظكر, )انظر: ( 1)
 (.122( التكقيؼ عمى ميمات التعريؼ, )ص:2)
 (.2/302صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, ) (3)
 (.95( الفركؽ المغكية, أبك ىبلؿ العسكرم, )ص: 4)
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 ا فرق اين ا ِارّْ  ا ال ة:

ا يككف بميف الكبلـ, كبىر  كالده إذا لقيو "أ ف  الًبر  سعة الفضؿ المقصكد إليو, كالًبر  أيضن
  (1)بجميؿ القكؿ كالفعؿ".

  هيية ار ا  ا دين:فضل   :  ثر ًير
ؽ الػذم ميػأىميا بر الكالػديف, ىػذا الخي التي ارتفعت لمستكل العبادات ك إف مف أعظـ األخبلؽ  

 التالي:أىمية بر الكالديف , فمف ة فإف رضا اهلل مف رضا الكالديفر يربط صاحبو باهلل مباش
 قرف اهلل بر الكالديف بعبادتو في أربع مكاضع مف كتاب اهلل: -1
 : قاؿ  - أ                                            :(.83)البقرة 

 : قاؿ   - ب                                      :(.36)النساء 

 :  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  - ت                                                 

      :(.151)األنعاـ 

:  اؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  - ث                                                   

                                                :(.28)االسراء 
ػا طيبنػا حسػننا, كتكاضػع ليمػا كأكثػر مػف الػدعاء فبل تسمعيما قػكالن سػيئن   ا كال حتػى التػأفيؼ, كقػؿ كبلمن

 (2)ليما.
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ إف بر الكالديف سبب لدخكؿ الجنة,  -2  ُثمَّ  َ ْ ُف، َرِغمَ {: قىاؿى  , الن ًبيٍّ  عىفً  , ىيرى

 َ  ْ  َ َ َدُهَير اْ ِ َاِر، ِ ْ دَ  َ َاَ ْي ِ  َ ْدَركَ  َينْ : »رلَ قَ  ا ِ  َرُ  لَ  َير َيْن؟: ِقيلَ  ،«َ ْ فُ  َرِغمَ  ُثمَّ  َ ْ ُف، َرِغمَ 
  (3).}اْ َج َّةَ  َيْدُخلِ  َفَ مْ  ِ َ ْيِهَير

 الكالديف بشكؿو عاـ, كفضمو العظيـ خاصة في كبرىما.  رٌ ف فضؿ بً يٍّ بى فيذا الحديث يي 
 ِإَ ـى َ َ ـبُّ  اْ َعَيـلِ  َ يُّ   م ػوً ال رىسيػكؿى سيػًئؿ  فقػد إف بر الكالديف مف أحػب األعمػاؿ إلػى اهلل تعػالى -3

َ ةُ {: َقرلَ  َتَعرَ ى؟ ا  َّ ِ   (4).}َ َجلَّ  َ زَّ  ا  َّ ِ  َ ِايلِ  ِف  َ اْ ِجَهردُ  اْ َ اِ َدْيِن، َ ِارُّ  َ ْقِتَهر، َ َ ى ا الَّ

                                                           

 (.95, )ص: الفركؽ المغكية, أبك ىبلؿ العسكرم (1)
 (,18)ص: عبد الرحمف آؿ الشيخ, فتح المجيد شرح كتاب التكحيد,انظر: (2) 
مسمـ في صحيحو, كتاب: البر كالصمة كاآلداب, باب: مف أدرؾ أبكيو عند الكبر كلـ يدخؿ الجنة,  أخرجو (3)
(4/1978/2551.) 

(, قاؿ األلباني: 1/292/610تيا, )النسائي في سننو, كتاب: المكاقيت/ باب: فضؿ الصبلة لمكاقي أخرجو(4) 
 صحيح.
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 .فبر الكالديف يعتبر مف دعائـ اإلسبلـ بعد إقامة الصبلة كىذه داللة عظيمة عمى أىميتو الكبيرة
ككمػػا أف لبػػر الكالػػديف أىميػػة عظيمػػة؛ فػػإف  مػػف أعظػػـ الكبػػائر ىػػك عقكقيمػػا, كتختمػػؼ أسػػاليب  -4

 َ نْ  ا َ َاـرِئرِ  َ ْ َاـرِ  ِيـنْ  ِإنَّ {:  الم ػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى  أما أدناىػا كممػة )أؼ(, السباب كالشتـ, فمنياالعقكؽ 
 ا رَُّجـِل، َ َاـر ا رَُّجلُ  َيُ بُّ : »َقرلَ  َ اِ َدْيِ ؟ ا رَُّجلُ  َيْ َعنُ  َ َ ْيفَ  ا  َِّ ، َرُ  لَ  َير: ِقيلَ  «َ اِ َدْي ِ  ا رَُّجلُ  َيْ َعنَ 
 (1) . }ُ يَّ ُ  َ َيُ بُّ  َ َارُه، َفَيُ بُّ 

مػؽ األنبيػاء فقػد كردت اآليػات بر الكالػديفإف  -5   خي             ى يػفػي حػؽ نبػي اهلل يح ,

  ككذلؾ            في حؽ عيسى.(2)  

  نيػػػة مػػػف فػػػكؽ سػػػبع سػػػمكات قػػػاؿ تعػػػالى:اإلحسػػػاف إلػػػى الكالػػػديف كصػػػٌية ربا -6          

            :(8)العنكبكت. 
: بف مالؾ عىٍف أىنىسو ف (3),حج كعمرة ىما بفضؿبر  لساك إف مف عظيـ فضؿ بر الكالديف, يت -7 , قىاؿى
َهـْل َاِ ـَ  ِيـْن َ اِ ـَدْيَك »، َفَ رَل: ِإ ّْـ  َ ْشـَتِه  اْ ِجَهـرَد َ َ  َ ْقـِدُر َ َ ْيـِ ، َقـرَل:  َِّ  َ َتى َرُجٌل َرُ  َل ا {

َفَأْاـِل ا  َّـَ  ِفـ  ِارَّْهـر، َفـِإَذا َفَعْ ـَت َذِ ـَك َفَأْ ـَت َ ـرجّّ َ ُيْعَتِيـٌر َ ُيَجرِهـٌد، َفـِإَذا »َقرَل: ُ يّْـ ، َقـرَل: « َ َ ٌد؟
 (4).}«ْ َك ُ يَُّك َفرتَِّق ا  ََّ  َ ِارََّهرَرِضَيْت  َ 

, فيػك طريػؽ لمحبػة اهلل كتجنػب بر الكالديف ىك طريؽ لمجنة, بؿ كبابه مخصص لػدخكليا منػو -8
ٍيرىةى  أىًبي فعف (5),غضبو سبحانو  َ ْ ـُف، َرِغـمَ  ثُـمَّ  َ ْ ـُف، َرِغـمَ  ثُـمَّ  َ ْ ُف، َرِغمَ {: قىاؿى  , الن ًبيٍّ  عىفً  , ىيرى

 (6).}اْ َج َّةَ  َيْدُخلِ  َفَ مْ  ِ َ ْيِهَير َ  ْ  َ َ َدُهَير اْ ِ َاِر، ِ ْ دَ  َ َاَ ْي ِ  َ ْدَركَ  َينْ : َقرلَ  ا ِ  َرُ  لَ  َير َيْن؟: ِقيلَ 

 ا يط ب ا ثر  : خ ق ار ا  ا دين   د   ايرء ا 
اد جميع أنبياء بر الكالديف عن عمى ذلؾ ما  في كتاب اهلل, كال أدؿ اهلل, كيبدك ذلؾ كاضحن

ؿ إليو بترؾ عبادة األصناـ كعبادة كتكس   مع أبيو عندما دعاه إلى اإلسبلـ, كاف مف إبراىيـ 
ير  {فقاؿ لو بقمب مشفؽ حنكف  ألبيو, الكاحد الدياف, فيذا ىك قمة البر مف نبي اهلل إبراىيـ 

                                                           

 (.8/3/5973البخارم في صحيحو, كتاب: األدب/ باب: ال يسب الرجؿ كالديو, ) خرجوأ (1)
 .(2/416, الخطيب الشافعي,)السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبيرانظر:  (2)
 .(2/162م, )انظر: ترتيب األمالي الخميسية, الشجر  (3)
 (, قاؿ الطبراني: إسناده جيد.5/149/2760أخرجو أبك يعمى في مسنده, مسند أنس بف مالؾ, )( 4)
 (.496مكراد الظمآف إلى زكائد ابف حباف, الييثمي, )ص:( انظر: 5)
 (.153سبؽ تخريجو, )ص:( 6)
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يما فظ البر في حقمييما السبلـ لذكر لع يف عند عيسى كيحيى, كسنقؼ ىنا عمى بر الكالد} ات
 صراحة مف كتاب اهلل.

 ا  ا دين   د  ي ى   ي  ا   م: : ار  ً  

 قاؿ تعالى:                       :(.32)مريـ 

 ق    تعر ى:   ً :        : 

اه كما كص   لو لدتو مف كصية اهللعف كصية اهلل إياه بو, فىًبره بكا ىك مف خبر عيسى 
 بالصبلة كالزكاة, عندما قاؿ:          . (1) 

مـ أنو شيء مف جية اهلل قاؿ ابف عباس: "لما قاؿ كبرن  ا بكالدتي, كلـ يقؿ بكالدمى عي
 (2)تعالى".

يذاف ببراء شارة ففي تخصيص كالدتو إشعار صريح بأنو ال كالد لو, كا  تيا مما رمكىا بو, كا 
 (3)بطيارتيا كعفافيا, كليذا استحقت البر منو.

عبكديتو هلل, كينفي كؿ قكؿو أنو ابف اهلل كليس ىك إلو كال حتى  عمف عيسى كبيذا يي 
 (4)كالدتو.ب اأكصاه ربو بالصبلة كالزكاة مدة حياتو كبرن  اهلل جعمو نبين  اثالث ثبلثة, بؿ عبدن 

 ق   : ثر ًير            : 

لمتكاضع مع  عما أمره اهلل بو كنياه عنو, بؿ كاف أىبلن  اجبارن  امستكبرن  لـ يكف عيسى 
 (5)اهلل كالتكاضع مع عشيرتو.

مف الخير, قاؿ ابف عباس:  اقط, كشقيا أم خائبن  افالجبار ىك مف ال يرل ألحد عميو حقن 
 (6)كما شقي إبميس لما ترؾ أمره(.ألمره فأشقى  ا)لـ يجعمني تاركن 

                                                           

 (.18/192جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )( انظر: 1)
 (.11/103القرطبي, ) كاـ القرآف,الجامع ألح( 2)
 .(2/153بياف المعاني, العاني, )( انظر: 3)
 (.4/2308) سيد قطب, انظر: في ظبلؿ القرآف, (4)
 .(18/192), فانظر: جامع البيا (5)
 .(11/103)( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, 6)
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   د ي يى   ي  ا   م:ا  ا دين ار : رثر يً 
 قاؿ تعالى :                 (.14:)مريـ 

 

 ق   :   ً :       : 

 (1)ف الجانب ليما.بيما, لي اإلييما, لطيفن  اأم جعمناه كثير البر بكالديو, أم محسنن 

 (2)حبتيما, غير عاؽ بيما.مفي طاعتيما ك  ابكالديو, مسارعن  ابارن  فقد كاف 

 : كفي ذكر قكلو تعالى           :فقد (3),آتيناه البر بكالديوأم ( 12)مريـ 
 (4)أعطي الفيـ كالعبادة كىك ابف سبع سنيف

 ق   : ثر ًير:         : 

 (5)لكالديو. اهلل متكاضعن  اعف طاعة ربو كطاعة كالديو, كلكنو كاف مطيعن  اأم لـ يكف مستكبرن 
( اين فأصميا )عصك  اأما عصين  فكممة الجبار يقضي كثير الجبر, أم القير لمناس, كالظمـ ليـ,

 (6)كصبكر أم كثير العصياف.

ية اهلل كلـ يكف ممف يقتؿ عمى الغضب فيمف يجبر الناس مع معص يحيي مـ يكف ف
 (7)كلـ ييـ لو. الو فمـ يرتكب ذنبن  اهلل مطيعن  اكيضرب عمى الغضب, ككاف خاضعن 

عمى اآلية  الكالديو, عطفن  اكال عصين  امتكبرن  اكقد كردت بعض التفاسير أنو لـ يكف جبارن 
فكاف السبلـ  لجناحبميف الجانب, كخفض ا السابقة التي تحدثت عف بره بكالديو, فقد كصؼ 

 (8).عميو مف اهلل سبحانو كتعالى

                                                           

 (.2/541انظر: الجمكع البيية لمعقيدة السمفية, الجنكي, ) (1)
 (.15/480, )في تأكيؿ القرآف, الطبرم ظر: جامع البياف( ان2)
 (.7/225انظر: تأكيبلت أىؿ السنة, الماتريدم, ) (3)
 (.3/384)  انظر: فتح القدير, الشككاني, (4)
 (.15/480( انظر: جامع البياف, )5)
 (.2/541انظر: الجمكع البيية, ) (6)
 (.7/225انظر: تأكيبلت أىؿ السنة, ) (7)
 (.3/384) فتح القدير,  ( انظر:8)
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  ن..ار ا  ا ديإ   

صفة مبلزمة ألنبياء اهلل, خصٌصت لفظنا في القرآف لنبي اهلل يحيى كعيسى عمييما السبلـ, 
فتح بابو لمجنة كالسعي لمحافظ عميو, فميكف دأب الدعاة الصادقيف كذلؾ, فبل تكفيؽ مف اهلل دكف 

 لديف.الكا رٌ ا كبً رضى 
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  انفصم انثانث
 يف ضىء انقرآن انكريم انصاحلنيأخالق 

 

 مباحث: ثمانية يشتمؿ عمىك 

 ا ت  ى   د هرايل. ا يا ث األ ل: خ ق

 (.فر  ن اير ة) و ير   د ا دين   ى ا ثارت خ قا يا ث ا ثر  : 

 .  د يؤين ير ين  يؤين ول فر  ن   رق ا  قإخ ق ا يا ث ا ثر ث: 

 : خ ق ا   ية   د   يرن.اعراا يا ث ا 

 س: خ ق إ  رق ا  ق.خريا يا ث ا 

 .: خ ق ا عفةدسرا يا ث ا  

 : خ ق ا  فرء   د اير ت  يران. راعا يا ث ا 

   د  م ي  ى   خت .: خ ق ا شف ة  ا   رن ثرينا يا ث ا 
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ى

 
 
 
 
 
 
 

 املبحم األ  
 خ ق الت  ى  ند هاب ل 

 
  في  يط ارن:

 .ه م ا ت  ى   هييتهرا يط ب األ ل: يف
 .هرايل   د ا ت  ى خ ق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم األ  
 خ ق الت  ى  ند هاب ل 

 كفيو مطمباف:

 يفه م ا ت  ى   هييتهر:: ا يط ب األ ل
   ً : يفه م ا ت  ى:

 ا ت  ى  غة:

الكقاية,  ة مف مادة كقي فيي مف, كىي مأخكذالتقكل ىي: االسـ مف التقى, كالمصدر االتقاء
, الشيء, فالكقاية ما يقي لغيره شيءعف  الشيءنساف نفسو كتدؿ عمى دفع ىي ما يحمي بو اإلك 

 (1).بمعنى الستر كالصكف كالحذر أم كقاية ك صيانة كتككف .كقاه اهلل السكء كقاية: أم حفظو كيقاؿ

 :را ت  ى االط  ً 

معناه الشرعي كتذكر الباحثة ىنا  , كفي بيافبياف حقيقة التقكلفي  العمماء اختمفت أقكاؿ   
 .ف أقكاؿ العمماء في التقكل كمنيام ابعضن 

 (2).بامتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىيالتقكل ىي حفظ النفس مما يؤثـ كذلؾ   

اهلل بو  فيفعؿ ما أمر اكنيين  ا, أمرن كاحتسابا اؿ بطاعة اهلل إيمانن حقيقة التقكل العم": قاؿ ابف القيـ
 (3)."مف كعيده اخكفن بالناىي ك  اده ما نيى عنو إيمانن بكعك  اتصديقن ك  اإيمانن 
 (4).يحذره كقاية تقيو منويخافو ك  تقكل أف يجعؿ العبد بينو كبيف ما: أصؿ الابف رجب كذكر  

الخكؼ مف لمتقكل: " تعريؼ عمي بف أبي طالب  -كىك ما ترجحو الباحثة-تعريؼ لمتقكل   كأجؿ  
 (5)".الرضا بالقميؿ, كاالستعداد ليـك الرحيؿالجميؿ, كالعمؿ بالتنزيؿ, ك 

                                                           

 (.5/401(/ لساف العرب, ابف منظكر, )6/131( انظر: معجـ مقاييس المغة, ابف فارس, )1)
 (.1/23, الخازف, )لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿانظر: ( 2)
 (.1/15( زاد المياجر, )3)
 (.1/158) الحنبمي, ( انظر: جامع العمـك كالحكـ,4)
 (.2/77, القاضي الميدم, )ب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿصيد األفكار في األد (5)
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  هيية ا ت  ىفضل   : رثر يً 
إف المتدبر في كتاب اهلل تعالى كآياتو يجد أف التقكل ىي المحكر األساس لمقرآف الكريـ, كأف 
ف دؿ ذلؾ عمى شيء فإنما يدؿ  أكثر األحكاـ الشرعية إنما شرعت لمكصكؿ إلى مستكل التقكل كا 

 .عمى أىمية التقكل

 يمكف أف نمخص أىمية التقكل في النقاط التالية:ك 

 (1).كممة اإلخبلص )ال إلو إال اهلل( تسمى كممة التقكل -1

  فقاؿ تعالى:, ده عامة كأمر بيا المؤمنيف خاصةأمر اهلل تعالى بيا عبا -2          

            :(52)المؤمنكف. 

   قاؿ تعالى : , كصية األنبياء عمييـ السبلـ ألقكاميـ -3            

   قاؿ تعالى : , (106)الشعراء:           :(142)الشعراء. 

  قاؿ تعالى:, تعالى مف الخمؽ عباده لتحقيقيا طمب اهلل -4            

                  :(21)البقرة. 

قاؿ:  عف أبي ىريرة , الصبلح كالفساد مكانيا القمب أىـ عضك في جسـ االنساف كالذم بو -5
   تداار ا    يايع اعض م   ى ايع    ت ر د ا    ت رجش ا    تارغض ا{: قاؿ رسكؿ اهلل 

ا ي  م  خ  ا ي  م   يظ ي     يخذ      ي  ره ا ت  ى هره ر  راعض      ا  ارد ا  إخ ا ً 
  (2). } يشير إ ى الدره ث ث يرات

إلنساف كبينت أنو سبيؿ تحدثت الكثير مف آيات القرآف الكريـ عف أىمية التقكل في حياة ا -6
 قاؿ تعالى: , أعظـ الكصايا في القرآف الكريـ مف أنو كصيةالنجاة, ك           

                           (:580ا ا رة) ، قاؿ تعالى: ك       

                    :(.131)النساء 

كرامن  اأكثر الناس عند اهلل كرمن  -7  قاؿ تعالى: , ىـ أكثر الناس تقكل اكا              

                                                           

 (.16/289انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي ) (1)
 (.4/1986/2564( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: البر كالصمة كاآلداب/ باب: تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو, )2)
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 (.13)الحجرات:

  قػػاؿ تعػػالى :, التقػػكل أسػػاس العدالػػة -8                                  

                                                              

      :(8)المائدة. 

   قػاؿ تعػالى:, ل أساس اجتماع الناس كقاعدة ليػـالتقك  -9                          

                                                               

                       :(1)النساء. 

 قاؿ تعالى: , الرفاه كالسعادةساس الخير ك التقكل أ -10                            

                                                :(96)األعراؼ. 

 قاؿ تعالى: , مبناء االجتماعي اإلسبلميالتقكل ركيزة اجتماعية ل -11        

                                     *

                                         

                         :(109-108)التكبة. 

 قاؿ تعالى: , عادة الدنيكية مبنية عمى التقكلالحياة الدنيا كالمعيشية الفاضمة كالس -12  

         *                            

            :(64-63)يكنس. 

 خ ق ا ت  ى   د هرايل: ا ثر  :ا يط ب 
  قػػاؿ تعػػالى:                                                              

                             *                                   
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                      *                                        

           :(.29-27)المائدة 

 : ي خص قالة اا ى ودم   ي  ا   م:  ً  

ىما قابيؿ كىابيؿ, فقد كانت حكاء تمد  ف عمى أف ابني آدـ يأجمع جميكر العمماء كالمفسر 
كأنثى فيتزكج األخ مف أختو لضركرة الحاؿ, شريطة أف تككف مف بطف  اذكرن  اطف تكأمن في كؿ ب

مف أخت قابيؿ, فسمـ لذلؾ ىابيؿ زكج قابيؿ مف أخت ىابيؿ, ك أف يي  آخر, فأمر اهلل تعالى آدـ 
 عف ىابيؿ, كرغب بأختو عف ىابيؿ, فأخبره آدـ  ارضي كأبى ذلؾ قابيؿ ككره تكرمن ىابيؿ ك 
كأييما يقبؿ  امنيما قربانن  قرب كبلن أف يي  قابيؿ أف يقبؿ ذلؾ, فأمرىـ آدـ  حؿ لو, فأبىبأنيا ال ت

كبذلؾ قبؿ  ,أكمت قرباف ىابيؿ كتركت قرباف قابيؿ اقربانو فيك أحؽ بيا زكجة لو, فأرسؿ اهلل نارن 
اهلل مف حتى ال تنكح أختي فقاؿ: إنما يتقبؿ  ]ألقتمنؾ[قرباف ىابيؿ مما أثار غضب قابيؿ كقاؿ: 

 (1)المتقيف.
 : يظرهر ا ت  ى   د هرايل:رثر يً 

 يظير أكؿ مظير لمتقكل في قصة ىابيؿ:

ىابيؿ أف يتزكج مف أخت قابيؿ, سمـ لذلؾ كرضي عف طيب نفس  عندما أمر آدـ  -1
 (2)ألمر اهلل تعالى ثـ ألمر كالده. اكانصياعن 

 في قكلو:  -2               ب إلى اهلل تعالى أكـر ف ىابيؿ تقكاه عندما قر  ي  فقد بى
, فالميـ عنده ما سيعطيو لربو كليس اعف طيب نفس حيث كاف ىابيؿ راعين  غنمو كأسمنيا كأحسنيا

كأعمر  اككذلؾ المؤمف لف يناؿ البر حتى ينفؽ مما يحب, كال شؾ أف ىابيؿ أطيب نفسن  ,النتيجة
 (3), فيك صاحب حؽ.اقمبن 

آلية إدراؾ ألسباب القبكؿ كفييا تكجيو رفيؽ لممعتدم أف يتقي اهلل كأف ييتػدل إلػى طريػؽ في اك 
 (4)القبكؿ كتعريض لطيؼ بو بحيث ال يخدشو كال يستثيره.

                                                           

الجامع  (/31بياء, ابف كثير, )ص:(/ قصص األن1/506( انظر: مختصر تفسير ابف كثير, الصابكني, )1)
 (.6/134ألحكاـ القرآف, القرطبي,   )

 (.1/506( انظر: مختصر ابف كثير, )2)
 (.67( انظر: صحيح القصص القرآف, أحمد الطاىر, )ص:3)
 (.6/876( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )4)
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 قاؿ تعالى :  -3                                        

     

 (1)فقيؿ: إف ىابيؿ كاف أشد قكة مف قابيؿ لكنو تحرج.

مف الكداعػة كالسػبلـ كالتقػكل كالخػكؼ  ارائعن  اإف ىابيؿ رغـ أنو معتدل عميو إال أنو رسـ نمكذجن 
مف رب العالميف, كىذا مف شأنو أف يسكف الشر, كييدئ الحسد كيمسح عمػى األعصػاب الميتاجػو, 

 (2)إلى اإليماف, كحساسية التقكل. كيرده

: "كأيػػـ اهلل إف كػػاف ألشػػد الػػرجميف, كلكػػف منعػػو التحػػرج, يعنػػي الػػكرع (3)قػػاؿ عبػػد اهلل بػػف عمػػرك
فالخكؼ مػف اهلل تعػالى كالتقػكل كالػكرع ىػك مػا دفػع ىابيػؿ إلػى الصػبر كاالحتسػاب حػيف تكعػده أخػكه 

 (4)كء كتأبى نفسو أف تبادؿ القاتؿ قتمو".بالقتؿ مف غير ذنب منو كرفض أف تمتد يده إلى أخيو بس

ىكذا يجب أف يككف أىؿ اإليماف, كىكذا يفعؿ اإليماف يبعث عمى الخكؼ مف رب العمميف  -4
ذل إلى حد يتحكؿ فيو الخكؼ مف النار كالعذاب إلى حائؿ يمنع مف المعصية, كيمنع مف رد األ

 (5)يدفع عمى التضحية بالنفس لئبل تراؽ نقطة دـ.بمثمو, ك 

5-                                    . 

حذر قابيؿ مف قتمو كبيف لو كزر جريمة القتؿ لينفره منو, كصكر مف تقكل ىابيؿ أنو أنذر ك 
يػزيف لػو الخػبلص مػف مف قتؿ أخيو, ك  تحدثو بو نفسوو مى جً خٍ يي لً اقو ليثنيو عما تراكده بو نفسو ك لو إشف

اإلثػػـ بػػالخكؼ مػػف رب العػػالميف, كبمػػغ أقصػػى مػػا يبمغػػو إنسػػاف فػػي صػػرؼ الشػػر كدكافعػػو عػػف قمػػب 
 (6)إنساف.

إ هر ){: مما يدؿ عمى صبلح ىابيؿ كتقكاه كخشيتو مف اهلل تعالى ما جاء في حديث النبي  -6
ا  رئم فيهر خير ين ا يرش   ا يرش  فيهر خير ين  ت  ن فتن ا  ر د فيهر خير ين ا  رئم   

                                                           

 (.6/136( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )1)
 (.6/876ي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )( انظر: ف2)
. انظر: نياية عمى مصركفاة أبيو عمرك  معاكية بعد واستعممىك ابف عمرك بف العاص,  ( عبد اهلل ابف عمرك:3)

 (.20/300, )النكيرماإلرب في فنكف األدب, 
 (.66)ص:أحمد الطاىر,(/ صحيح القصص القرآف, 3/81ابف كثير, ) ,( تفسير القرآف العظيـ4)
 (.68( انظر: صحيح القصص القرآف, )ص:5)
 (.6/876( انظر: في ظبلؿ القرآف, )6)
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:  ن  ران ودم(  ف  ر اية: ا  ر   ف يل:  فر يت إن دخل     ايت  فا ط يده  ي ت   ؟ قرل 
 (1).}) ن  خير اا   ودم(

 إ هر ا ت  ى..

ىي خط االتصاؿ األمثؿ بيف المسمـ كرٌبو, فمتى كاف ىذا الخط قكينا كاف التكفيؽ كالسداد 
ف الداعية ليك أحؽ الناس بيذا الشرؼ, أحؽ الناس بالتقك مف  ميؽ اإليماني اهلل تعالى, كا  ل بيذا الخي

 ًبت في القمًب ًجناف اإليماف كيجعؿ أثرىا جمينا في التعامبلت مع البشر ككؿ المخمكقات.الذم يين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                                                           

(1 , ٍيره ًمفى القىاًئـً اءى أىن وي تىكيكفي ًفٍتنىةه القىاًعدي ًفييىا خى ( أخرجو الترمذم في سننو, كتاب: أبكاب الفتف/ بىابي مىا جى
 : صحيح.األلبانيكقاؿ: حديث حسف, كقاؿ  (,4/486/2194)
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املبحم الثان 
 )أة ف     ند  س ا )ام  لثبا    ى الد  خ ق ا

 

 

  في  ث ثة يطر ب:
 . يير هر اي  ىإا تعريف ارير ة فر  ن  قالة ا يط ب األ ل: 
 .ين ال ر  ذاب و يرا يط ب ا ثر  : 
 .ا دين   د و يرا ثارت   ى يظرهر ا يط ب ا ثر ث: 
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  املبحم الثان 
 ) ند  س ا )ام أة ف     لثبا    ى الد  خ ق ا

 كفيو ثبلثة مطالب:

 عالى : قاؿ ت                                   

                         :(11)التحريـ 

نما كاف بإخبلصيـ اإليماف باهلل كرسكلو كحسف الحاؿ إف سعادة المؤمنيف كفبلحيـ إ
 (1)ضرب لمذيف صدقكا اهلل ككحدكه كثبتكا عمى الديف. كالقنكت, كقصة آسيا ىي مثبلن 

في التمسؾ بالطاعة كالثبات  ابامرأة فرعكف, ترغيبن  ف اهلل ضرب مثبلن أ كذكر يحيى بف سبلـ: 
 (2)دة كاألذل.عمى الديف, كىذا حث لممؤمنيف عمى الصبر في الش

 :يير هر اي  ى إا تعريف ارير ة فر  ن  قالة ا يط ب األ ل: 
آمنت بو, ككانت تعيش في قصر فرعكف,  ىي آسيا بنت مزاحـ, قيؿ ىي عمة مكسى  

في الجنة,  االذم كاف أعمى أىؿ األرض, كلكنيا تبرأت مف ىذا القصر كلجأت إلى ربيا تطمب بيتن 
 (3)كتتبرأ مف صمتيا بفرعكف.

ف ىذا مثؿ ضربو اهلل تعالى لممؤمنيف, أنيـ ال تضرىـ مخالطة الكافريف إذا كانكا كذكر قتادة: أ
امرأتو كفر زكجيا حيف  ضر   محتاجيف ليا, فقد كاف فرعكف أعمى أىؿ األرض كأكفرىـ, كلكف ما

 (4)أطاعت ربيا, ليعمـ الخمؽ أف اهلل ال يؤاخذ أحد بذنب اآلخر.

 

 

 

                                                           

 (.23/500ر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )( انظ1)
 (.18/202( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )2)
 (.28/3621( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )3)
 (.8/193( انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )4)
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 ال ر  ذاب و ير:ين ا يط ب ا ثر  : 
كشد يدييا كرجمييا, فرأت بيتيا في الجنة  اف فرعكف أكتد ليا كتادن أ :(1)ذكر أبك العالية 

 (2)فضحكت, فتعجب فرعكف مف جنكنيا كقاؿ: إنا نعذبيا كىي تضحؾ, فقبض ركحيا.

ٍنوي عيٍثمىافي الن ٍيًدم  ك   كىل عى ٍممىافي اٍلفىاًرًسي  ًفيمىا رى ب في الشمس, فإذا آذاىا ذ  عى ت تي نيا كان"أ :قىاؿى سى
 (3)."حر الشمس أطمتيا المبلئكة بأجنحتيا

 ا دين   د و ير:ا ثارت   ى يظرهر ا يط ب ا ثر ث: 
رغـ أف آسيا قد تعرضت لشتى أنكاع العذاب كالمغريات لمتنازؿ عف الديف إال أنيا استعمت   

األرض, كتعيش عمى ذلؾ كمو عمى عرض الحياة الدنيا حيث إنيا كانت امرأة ألعظـ ممكؾ 
كببلءن تستعيذ باهلل منو كتطمب النجاة, ثـ إنيا امرأة كاحدة في  اكدنسن  اباإليماف, كاعتبرت أف ذلؾ شرن 

مممكة عريضة قكية كقفت كحدىا في كسط ضغط المجتمع كضغط القصر, كالحكـ كالحاشية 
ت بإيمانيا كلـ تفتنيا الدنيا كلكنيا رفعت رأسيا لمسماء, كتحدت كؿ المغريات الدنيكية, كشمخ

 أف يككف ليا بيتنا في الجنة قاؿ تعالى:  فدعت رب العالمين (4),كمباىجيا          

         

يبنيو  افقد اختارت جكار ربيا كالقرب منو عمى أف تككف أنيسة فرعكف كىي ممكة مصر ءاثرت بيتن 
بيت فرعكف الذم فيو ما تشتييو األنفس كتتمناه القمكب, كقد حاكؿ فرعكف صدىا عف  اهلل ليا عمى
قىٍصرنا كزٌيف لىيىا  إغرائيا بقصكره كبممكو العظيـ,اإليماف؛ ب يٍٍّع ميٍمكنا عىًظيمنا كى نىٍت ًبميكسىى تيضى ًإٍف آمى

ا ر ٍت مف قبؿ ً  ٍرعىٍكفى فً  كىعىظىيىا   كقد ,فىًخيمن مىى ذىًلؾى تيٍقتىٍؿ, أىن يىا ًإٍف أىصى أكرميا بخير   تعالىكلكف اهللعى
 (5)تشرب كتتنعـ.ؿ ك فيي في الجنة تأك, في الجنة ابنى ليا بيتن ك  ما في الدنيا مف ممؾ كقصكر

                                                           

تسعيف, كقبض النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك ابف  أبك العالية: رفيع بف ميراف أبك العالية الرياحي تكفي سنة (1)
أربع سنيف, كقرأ القرآف بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعشر سنيف, ركل عف أبي بكر , كأبي مكسى, كعمر, 

بعشر سنيف, كأدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ, كركل  كأبي بف كعب كغيرىـ, ركل عنو قتادة, كقرأ القرآف بعد كفاة النبي 
/ 1( تاريخ أصبياف, األصبياني, )291/ 2أبي بكر حديثا لـ يركه غيره. انظر: أسد الغابة, ابف األثير, )عف 
 .(313/ 1طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا, األصبياني, ) /(369

 (.18/203)القرطبي, انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,  (2)
 (.18/203الجامع ألحكاـ القرآف, ) (3)
 (.6/3622ظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )( ان4)
 (.29/376( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )5)
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إف اإليماف إذا كمؿ تكاطأ الظاىر كالباطف كتكافؽ القمب كالمساف فبل يقكؿ اإلنساف إال ما   
ساف حاؿ آسيا امرأة فرعكف, كأكرميا اهلل تعالى ألنيا بذلت نفسيا يفعؿ كال يفعؿ إال ما يقكؿ كىذا ل

 رخيصة في سبيمو.
 إ   ا ثارت..

كؿ الدعاة في كؿ مكاف أف يستعمكا بدينيـ كأف يثبتكا أماـ المغريات, كينتصركا لكىذه رسالة 
 لديف اهلل تعالى كمف كاف مع اهلل فإف اهلل معو.
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 الثالماملبحم 
  ند م م   اسني  م م     ف     ح اق احلقإخ ق 

 
  في  يط ارن:

 .ا يط ب األ ل: إ  رق ا  ق   د يؤين   رة ير ين
  .فر  ن ول يؤين   د ا  ق إ  رق: ا ثر   ا يط ب
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 املبحم الثالم
  م   اسني  م م     ف     ند م ح اق احلقإخ ق 

 كفيو مطمباف:

 ا  ق   د يؤين   رة ير ين ا يط ب األ ل: إ  رق
 قاؿ تعالى:                            *      

             *                      *           

                         *            *     

       *                     *                  

      :(.27-20)يس 

 : ا تعريف ايؤين   رة ير ين: ً   
 ذا الرجؿ المؤمف عمى أقكاؿ منيا:اختمؼ المفسركف في تحديد شخصية ى 

 (1).اارن , كقص  اافن كى , كقيؿ: اسٍ اكاف نجارن أنو حبيب ابف مرم ك  -1

بػالنبي  النجػار, ككػاف ينحػت األصػناـ, كىػك ممػف آمػف إسرائيؿىك حبيب ابف "قاؿ ابف عباس:  -2
 (2)."كبينيما ستمائة سنة محمد 

أسػرع فيػو الجػذاـ, ككػاف  اسػقيمن  ىك حبيب كػاف يعمػؿ الحريػر, ككػاف رجػبلن " :كىب ٍبًف مينىبٍّوقاؿ  -3
تعبػػد فػػي غػػار فػػي أقصػػى أبػػكاب أنػػو كػػاف يصػػدؽ بنصػػؼ كسػػبو, مسػػتقيـ الفطػػرة, ك كثيػػر الصػػدقة يت

 (3)."المدينة

قيػػؿ أف ىػػذا الرجػػؿ لمػػا أشػػرؼ الرسػػؿ عمػػى المدينػػة رآىػػـ كرأل معجػػزة ليػػـ أك كرامػػة فػػآمف, 
 (4)مف قبؿ. اكقيؿ كاف مؤمنن 

 
                                                           

 (.15/17الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )انظر: ( 1)
 (.15/18( الجامع ألحكاـ القرآف, )2)
 (.2/159مختصر ابف كثير, الصابكني, ) (3)
 (.23/366( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )4)
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   م يع ا ر ل  ي قف ا يؤين ي هم:: قالة ا رثر يً 

 قاؿ تعالى:                                    *                          

                          *                                        

       *                          *                     *              

                                   *                             

         :(.19-13)يس 

يركل في قصة أىؿ القرية أنيـ كانكا مف المعانديف, المكذبيف, الذيف جيركا بالكفر, كاتيمكا 
الرسؿ بأنيـ سبب الشؤـ ألىؿ القرية, فأرسؿ اهلل ليـ رسكليف, فكذبكىما, فعززىما اهلل تعػالى برسػكؿ 

لػػث ليؤكػػد أنيػػـ جمػػيعيـ رسػػؿ مػػف عنػػد اهلل كقػػامكا بػػدعكة القػػكـ, كلكػػف القػػـك اعترضػػكا عمػػييـ كلػػـ ثا
يصدقكا بدعكتيـ بزعـ أنيـ مف البشر, كأف النبكة البد أف تككف في المبلئكة, كتحرؾ الرسؿ ليدافعكا 

 فيي بيد اهلل. كأف كظيفتيـ الببلغ كأما اليداية ,عف أنفسيـ كيؤكدكا أنيـ رسؿ اهلل يبمغكف دينيـ

ال  كأكضػػح الرسػػؿ الثبلثػػة أمػػرىـ ألىػػؿ قػػريتيـ كعمقػػكا فػػي رقػػابيـ األمػػر, إف شػػاءكا اىتػػدكا كا 
الضبلؿ المبيف؛ كلكف أىؿ القرية لـ يطيقكا كجكد الػدعاة إلػى اليػدل فأخػذتيـ العػزة بػاإلثـ, فاجتيػدكا 

ير شػـؤ كلكػف حػيف رأل الرسػؿ في إيجاد سبب إلخراج الرسؿ الثبلثة, فما كجدكا إال اتياميـ أنيـ نػذ
ىذا الباطؿ القبيح منيـ, بينكا ليـ أف ىذا الشؤـ مف كفرىـ, ىيئتػو ليػـ عقػكليـ الضػعيفة, فيػدد أىػؿ 
القرية الرسؿ بالرجـ كالعذاب األليـ إف لـ يتكقفكا عف النصح كاإلرشػاد ليػـ, كبػدا تصػميـ أىػؿ القريػة 

مػف أقصػى  اا سػمع ىػذا الرجػؿ المػؤمف جػاء مسػرعن عمى تنفيذ قتؿ كرجـ كتعػذيب الرسػؿ الثبلثػة, فممػ
 (1)المدينة لينصر الرسؿ كيدافع عنيـ.

 ت  ا   رق ا  ق   د ا رجل ا يؤين:: يظرهر ا ثاررثر ثً 

يمانو ككقكفو في كجو الظمـ كاالنتص  ار لمحؽ مف خبلؿ األمكر التالية:يظير ثبات ىذا الرجؿ كا 

1-                     :(.20)يس 

عما بمغو ىـ أىؿ  افقد عبرت اآليات عف مجيء الرجؿ بالسعي لمداللة عمى أنو جاء مسرعن  
كىػذا ثنػػاء عمػى ىػػذا  ,المدينػة رجػـ الرسػػؿ أك تعػذيبيـ, فػأراد أف ينصػػحيـ خشػية عمػييـ كعمػػى الرسػؿ

                                                           

 (.276-275, )أحمد الطاىر(/ صحيح قصص القرآف,  23/2962( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1)
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 (1)يـ ما يحب لنفسو.الرجؿ الذم سارع في إنكار المنكر, كتقديـ النصح لقكميـ ألنو يحب ل

5-                               :(21-20)يس 

, اكال يبتغكف مغنمن  اف الرجؿ المؤمف صدؽ ىؤالء الرسؿ في دعكتيـ, فيـ ال يطمبكف أجرن ي  بى   
زائيـ فيـ يدعكف كمجابية الناس كالتعرض ألذاىـ كشرىـ كاستيفما الذم يحمميـ عمى ىذا العناء 

لى نيج كاضحإلى إلو كاحد, ك  لى عقيدة كاضحة ,ا   (2)كطريؽ مستقيـ. ,كا 

3-                                 
ىنا تظير الفطرة السميمة كالتككؿ السميـ عمى اهلل تعالى, فالنفع كالضر بيده كالحياة  ,(23)يس:

كالممات بيده, ال بأيد األصناـ المصنكعة بأيدم البشر التي ال تممؾ دفع ذلؾ كال منعو كال 
 (3)تنقذني مما أنا فيو.

3-               :(25)يس 

اثقة رجؿ إيمانو صراحة في كجو جمكع الكافريف, كألقى بكممة اإليماف الك فقد أعمف ال
ىك يكحي إلييـ أف يقكلكىا كما قاليا؛ كلكنيـ اجتمعكا عميو, ما أميمكه المطمئنة, كأشيدىـ عمييا, ك 
 (4)لؤلنبياء كانشغمكا بو عنيـ, كنجاىـ اهلل تعالى. افناؿ مف العذاب ما كاف معدن 

ممة الحؽ كيصدح بيا أماـ مف يممككف التيديد كالتنكيؿ كقد اختمفت ىذا حاؿ مف يجير بكك  -5
ف كاف ال تدؿ عمى ما في قمكب ىؤالء الناس كأمثاليـ عمى الديف ركايات العمماء في كيفية قتمو, ك  ا 

 كأىمو.

ػػ بالحجػػارة كىػػك يقػػكؿ:  افقيػػؿ إنػػو: ألقػػي فػػي بئػػر الػػرس كىػػـ أصػػحاب الػػرس, كقيػػؿ قتػػؿ رجمن
قتمػػكه, كقيػػؿ: حفػػركا حفػػرة فجعمػػكه فييػػا فردمػػكه كردمػػكا فكقػػو التػػراب, كقيػػؿ:  الميػػـ اىػػدم قػػكمي حتػػى

 (5)كقيؿ: نشركه بالمنشار. احرقكه حرقن 

6-                     *                      :(26)يس 

                                                           

 (.23/366( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )1)
 (.23/2962( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )2)
 (.3/159( انظر: مختصر تفسير ابف كثير, الصابكني, )3)
 (.278)ص: أحمد الطاىر,(/ صحيح القصص القرآني, 23/2964) ,القرآف ( انظر: في ظبلؿ4)
 (.15/19( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )5)
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مف تطاكؿ الباطؿ إلى ص مف ضيؽ األرض إلى سعة الجنة, ك ؤمف يخمكىذا حاؿ الم  
كلما عايف  ,كىا ىك يدخؿ الجنة كيرزؽ فييا كقد أذىب اهلل عنو سقـ الدنيا كحزنيا ,طمأنينة الحؽ

مف كرامة اهلل تعالى, تمنى لك يعمـ قكمو بحالو ليعممكا حسف مئالو كحميد عاقبتو, كحتى يؤمنكا 
 و. فيصيركا إلى مثؿ حال

 (1).اكميتن  اكقيؿ : إنو نصح قكمو حين 

تعجيؿ العذاب ألىؿ ىذه القرية كغضب اهلل تعالى لقتؿ ىذا المؤمف, إنما ىك داللة عمى  -7
خبلصو هلل تعالى, قاؿ تعالى يمانو كا     :صدؽ ىذا الرجؿ كا                  

    :جبريؿ حيث بعث اهلل (29)يس   إلييـ فأخذ بعضادتي باب بمدىـ, فصاح بيـ
 (2)صيحة كاحدة فإذا ىـ خامدكف عف آخرىـ.

 ,قيؿ: إف سباؽ األمـ ثبلثة لـ يكفركا باهلل طرفة عيف: عمي بف أبي طالب كىك أفضميـ -8
 (3)كمؤمف آؿ فرعكف, كصاحب ياسيف فيـ الصديقكف.

 إ  رق ا  ق   د يؤين ول فر  ن :ا يط ب ا ثر  
 : قرل تع ى                                                   

                                                                

                    *                                      

                                                  (:29-28غافر) 

  :   ي ة يؤين ول فر  ن:  ً  

 ا الرجؿ المؤمف عمى أقكاؿ منيا:اختمؼ العمماء في ىذ

عمى نفسو, كقيؿ  امف قكـ فرعكف, غير أنو آمف بمكسى ككاف يسر إيمانو خكفن  اأنو كاف قبطين  -1
 لمعيد كصاحب الشرطة. اكاف كلين  ىك ابف عـ فرعكف

 .لذم نجى مع مكسى قيؿ إنو ىك ا -2
                                                           

 (.15/20( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )1)
 (.3/160( انظر: مختصر ابف كثير, الصابكني, )2)
 (. 15/20( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,, )3)
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 مف آؿ فرعكف. اكلكنو يكتـ إيمانو خكفن  اقيؿ كاف إسرائيمين  -3

 (1)كقيؿ اسمو حبيب, كقيؿ شمعاف. -4

كقد رجح الطبرم بأف يككف ىذا الرجؿ مف آؿ فرعكف, ألف فرعكف أصغى لكبلمو, كاستمع لمػا 
 (2)لكاف عجؿ في القتؿ. ا, كلك كاف إسرائيمين قاؿ كتكقؼ عف قتؿ مكسى 

 : مػػا ترجحػػو الباحثػػة لمتصػػريح بػػذلؾ فػػي قكلػػو  كىػػك                   

                             :ولو كان من قوم موسى لماا نسابه  (28)غاافر 

 قاال تعاالى: إلى آل فرعون ولنسبه إلاى بناإ إسارا يل م)ال )هايعته( عنادما              

                                                            

                                                          

              :(51)القصص. 

 الة ا رجل ا يؤين يع فر  ن  ي  ى:: قرثر يً 

كافتتػػػػاف الفقػػػػراء  ,ىػػػػاركف, بسػػػػبب إلتفػػػػاؼ بنػػػػي إسػػػػرائيؿ حكلػػػػوك  بعػػػػدما ضػػػػاؽ فرعػػػػكف بمكسػػػػى
خػػػاؼ فرعػػػكف ك  ,اىتػػػز عرشػػػيا بعػػػد إسػػػبلـ السػػػحرة خػػػاؼ فرعػػػكف عمػػػى ربكبيتػػػو التػػػي ,كالضػػػعفاء بػػػو

فػػذىب  ,كأعكانػػو عمػػى سػػمطانيـ, أمػػر فرعػػكف بقتػػؿ أبنػػاء بنػػي إسػػرائيؿ فػػذبح أبنػػائيـ كاسػػتحيا نسػػائيـ
العبرانيكف يشككف إلى مكسى كيستنصركف بػو, إال أف فرعػكف زاد اضػطياده ليػـ, كأيقػف فرعػكف بعػد 

يؿ أنػػو ال يفمػػح إال إذا قضػػى عمػػى مكسػػى فقػػاؿ لمػػف أف اسػػتنفذ كػػؿ الحيػػؿ كاألسػػاليب مػػع بنػػي إسػػرائ
 : عنو قاؿ تعالى كما حكلو
                                                            

      :(26)غافر 

 ـ إيمانػو كىنا نطؽ رجؿ مؤمف يكت                                  

              :(3) (28)غافر. 

                                                           

 (,15/306(/ الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )14/50ظر: التفسير الكبير, الرازم, )( ان1)
 (.21/376( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )2)
 (.309-308, )أحمد الطاىر( انظر: صحيح القصص القرآني,  3)
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 ر إ  رق ا  ق   د يؤين ول فر  ن:: يظرهرثر ثً 

و كأعكانػو, كلػـ جبركتػو كعشػيرتة أف ذلؾ الرجؿ لـ يأبو بفرعػكف ك مف القص اكجمين  ايظير كاضحن  -1
يثنو تيديد فرعكف لمكسى بالقتؿ مف أف يدافع عف الحؽ بكؿ جرأة كبكؿ شجاعة, كال يخشى في اهلل 

عػػكف بمكسػػى, لػػذلؾ يجػػب لكمػة الئػػـ أك جبػػركت طاغيػػة أك كثػػرة ظالمػػة, أك أف يػػراد بػػو مثممػػا أراد فر 
 عدـ منافقة الحكاـ .نبذ الجبف كالدفاع عف الحؽ ك 

اىتدل  اصالحن  اهلل مصدؽ بمكسى, كما كاف إيمانو ىذا إال أنو كاف رجبلن أف ىذا الرجؿ مؤمف ب -2
مػػػف فرعػػػكف كقكمػػػو إذ عمػػػـ أف اظيػػػاره  اخكفنػػػ امسػػػتمرن  اإلػػػى تكحيػػػد اهلل, ككػػػاف كتمػػػو لئليمػػػاف متجػػػددن 

 (1)لئليماف يضره كال ينفع غيره.

3-                      بأف فرعكف يريد قتؿ مكسى أفصح  فعندما عمـ ىذا الرجؿ
كنصػػػرتو لػػػديف  ه لنبػػػي اهلل مكسػػػى ءفتصػػػدل لػػػو, كظيػػػر كال عػػػف إيمانػػػو كأخذتػػػو غضػػػبة هلل 

 (2)الحؽ.

4-                         ارتقػاء فػي الحجػاج, ليظيػر صػدؽ مكسػى كأنػو جػاء باألدلػة
 (3)كالبراىيف التي تثبت صدقو.

5-                                                    فكػػػػػػػػػػػػأف الرجػػػػػػػػػػػػؿ
فػػبل تعجمػػكا بالقتػػؿ كال  ,دكف قتػػؿ مكسػػى المػػؤمف يمػػتمس ليقػػدـ األعػػذار كالبػػراىيف التػػي تقػػؼ حػػائبلن 

ف تبيف صدقافإف تبيف كذبو فبل يضركـ شيئن  ,تعجمكا باتباعو  (4)و يصبكـ ما تكعدكـ بو., كا 

يتبػػيف مػػف قصػػة فرعػػكف عمػػى مػػا فيػػو صػػالح قكمػػو, كخكفػػو الشػػديد عمػػييـ مػػف أف يتمػػادكا فػػي   -6
تكذيبيـ لمكسى, كمحاربتيـ لدعكتو, كمساندتيـ لفرعكف كتصديقو فيمػا يدعيػو مػف ألكىيػة, ككمػا أنػو 

      حػػػػذر قكمػػػػو مػػػػف زكاؿ النعمػػػػة عػػػػنيـ كحمػػػػكؿ نقمػػػػة اهلل فقػػػػاؿ                       

      أك  ,نفسػو لمقتػؿ امكطننػ اكأفصػح عػف إيمانػو إمػا استسػبلمن  ,بؿ زادىـ فػي الػكعظ كالتخكيػؼ

 كقد كقاه اهلل شرىـ  ,بأنيـ ال يقصدكنو بسكء اكاثقن                             

                                                           

 (.25/128( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )1)
 (.15/309ألحكاـ القرآف, القرطبي, )( انظر: الجامع 2)
 (.3/242( انظر: مختصر تفسير ابف كثير, الصابكني, )3)
 (.25/130( انظر: التحرير كالتنكير, )4)
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 ىالثالثىالفصل

ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

         :(.45)غافر 

 :  قفرت د  ية ي ت اطة:ررااعً 

إف الدفاع عف العقيدة الصحيحة كالمنيج الحؽ مطمب أساسي لكؿ داعيػة مػؤمف بػاهلل كرسػمو,  -1
كالػدعكة إلػى اليػدل كالحػؽ بعػد معرفتػو كتبيينػو صػفة المسػمـ الصػادؽ يفعػؿ ذلػؾ كيؤديػو حسػب 

زىػاؽ الػركح؛ ألنػو  ارن بػذلؾ كػؿ كقتػو كمسػتم قدرتو بػاذالن  عميػو حتػى لػك أدل بػو ذلػؾ إلػى القتػؿ كا 
 . مؤجبلن  ايعمـ بأنو لف يمكت إال بإذف اهلل كتابن 

ضركرة االستمرار في الدعكة إلى اليدل ميما كقؼ في سبيؿ منعيا الطغػاة كالمفسػدكف فمػا داـ  -2
قامتيـ, كفػي تركيػا الداعية يعمـ أنػو يػدعكا إلػى الخيػر, كأف اسػتمرار الػدعكة صػبلح لمنػاس كاسػت

ركحػػو كمػػا ىػػك حػػاؿ مػػؤمف آؿ ياسػػيف فسػػادىـ, فيسػػتمركا فػػي ذلػػؾ كلػػك عػػذب كحتػػى لػػك أزىقػػت 
 آؿ فرعكف كذلؾ ىك سبيؿ األنبياء كالمرسميف كمف نيج نيجيـ. ك 

سػػبلميـ كتقػػر فػػي القمػػكب أ -3 ف إف مثػؿ ىػػذه القصػػص تحػػث المػػؤمنيف عمػػى الثبػات عمػػى ديػػنيـ كا 
األجير غير مطالب بالنتيجة كلكف مطالب بالعمؿ ال سكاه, كىذه , ك المسمـ أجير عند اهلل تعالى

بديييات العمؿ في حقؿ الدعكة, يحتاج إلييػا مػف يخػكض فيػو كمػف خمػى مػف ىػذا كػاف عرضػة 
لمػػردة الدعكيػػة كمداىمػػة أىػػؿ الباطػػؿ بحجػػة اسػػتيعاب كػػؿ الظػػركؼ كاسػػتغبلليا, كبحػػر الػػدعكة 

 (1)يو.يقتحمو مف ال يعرؼ السباحة ف أعمؽ مف أف

ف سػػعيا لنصػػػح القػػـك كبػػذؿ األمػػػر ي تحتػػػاج لمثػػؿ ىػػذيف المػػػؤمنيف المػػذإف الػػدعكة فػػي سػػبيؿ اهلل -4
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتى المكت كىي أمانة البد مف أدائيا خاصة حيف يفسد البشر, 

 كتستعبدىـ األىكاء, كال يركف إال سبيؿ الغي.

ذم جػػاء يسػػعى, كمػػف قبمػػو األنبيػػاء الثبلثػػة, البػػد لمداعيػػة مػػف مقكمػػات كقػػد جمعيػػا المػػؤمف الػػ -5
يمتمكػػػكف الحجػػػة البالغػػػة بعمػػػـ كفيػػػـ, كيػػػدعكف عمػػػى بصػػػيرة كبػػػإخبلص, ىػػػي قطعػػػة حيػػػة مػػػف 

قػػاؿ ابػػف القػػيـ: "لػػك  ,اإليمػػاف, كصػػفحة بيضػػاء مػػف اإلخػػبلص كلػػذا كتػػب ليػػـ البقػػاء أبػػد الػػدىر
 (2)إلفساد معو". اصبلحن سمؾ الدعاة المسمؾ الذم دعا اهلل كرسكلو بو الناس لصمح العالـ 

 

 
                                                           

 (.274, )ص:أحمد الطاىر ( انظر: صحيح القصص القرآني,1)
 (.277, )ص:أحمد الطاىر ( انظر: صحيح القصص القرآني,2)
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 إ   إ  رق ا  ق..

ف مركب  إف السبيؿ الذم يسمكو الداعية ىك سبيؿ تتصارع فيو قكل الحؽ كقكل الباطؿ, كا 
ا أف يسمكو الداعية  رً الحؽ ال يسٍ  إال عند إحقاقو كسطكعو لممؤل؛ لذا كاف كاجبنا قكينا كطريقنا كاضحن

 افو كىي إحقاؽ الحؽ.فيو أىد ؽى قً حى يي كلً  ,التوٌطف فيو رسى كى ليي 
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ى

 

 

 

 

 

 

 

 ال ابع املبحم
 (الش      ها م   )    شى أ   ند الصدق
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ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
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  ال ابعاملبحم 
 الصدق  ند أ    شى

 )م       ها الش  ( 
 قاؿ تعالى:                               

                                ( :75المائدة.) 

  ايرن تف ير اآليرت:

نما ىك ابف مريـ, كلدتو   جاءت ىذه اآليات في معرض إثبات أف المسيح ليس ابف اهلل, كا 
نما ىك رسكؿ اهلل كسائر رسمو.كالدة األميات أ  (1)بنائيف كذلؾ مف صفة البشر, كا 

 (2)كذكر أنيا صديقة لكثرة تصديقيا بآيات ربيا, كتصديقيا لكلدىا فيما أخبر بو. 

كصفت بالصديقة كىي صفة مبالغة في التمسؾ بفضيمة الصدؽ, فأـ عيسى مريـ  اكأيضن   
الصدؽ مع خالقيا, فيذا الكصؼ فيو مدح كثناء  ماىي إال أمة مف إماء اهلل كسائر النساء دينيا

 (3)كليست رسكالن  اعمييا كنفى أف يككف ليا كصؼ أعمى مف ذلؾ فيي ليست إالىن 

كصديقة: بمعنى أنيا مف الصديقيف الذيف ىـ أعمى الخمؽ رتبة بعد األنبياء كيكفييا بذلؾ  
 (4)كشرفاى. فضبلن 

أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمٍّ  ديث الذم يركيوفضؿ مريـ ابنة عمراف في الح كقد كصؼ النبي 
 قىاؿى رىسيكؿي الم ًو : َ َيَل ِيَن ا رَّْجرِل َ ِثيٌر، َ َ ْم َيْ ُيْل ِيَن ا  َّْ رِء ِإ َّ َيْرَيُم ِاْ ُت ِ ْيرَاَن، {: , قىاؿى

 (5) .}ِريِد َ َ ى َ رِئِر ا طََّعرمِ َ وِ َيُة اْيرََ ُة ِفْرَ ْ َن، َ َفْضُل َ رِئَشَة َ َ ى ا  َّْ رِء َ َفْضِل ا ثَّ 
 

 

 
                                                           

 (.10/484ؿ القرآف, الطبرم, )( انظر: جامع البياف في تأكي1)
 (.6/250( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )2)
 (.4/241( انظر: التفسير الكسيط, طنطاكم, )3)
 (.1/239( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, )4)
ة رضي اهلل عنيا, / باب: فضؿ عائشأخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: فضؿ أصحاب النبي ( 5)
(5/29/3769.) 
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ى

 

 

 

 

 

 اخلامص املبحم
  ل  ا   ند احلل   خ ق

 

  في   راعة يطر ب:

 .: ا تعريف ا  يرنا يط ب األ ل

 .   ية   يرن  يالدرهرار: ا ي ال د ا يط ب ا ثر  

 .:  يرذج ين   ية   يرنا يط ب ا ثر ث

 .:  الرير   يرن  ا  ا يط ب ا رااع
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ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

  اخلامصاملبحم 
 خ ق احلل    ند ل  ا 

 كفيو أربعة مطالب:

 قاؿ تعالى:                                               

         :(12)لقماف 

   يرن:ا تعريف ا :ا يط ب األ ل
فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ, كأطمػػػؽ اسػػػمو عمػػػى سػػػكرة مػػػف سػػػكره )سػػػكرة لقمػػػاف(, كقػػػد  حكػػػيـه  قمػػػاف عبػػػده ل

كاختمفػػت اآلراء حػكؿ شخصػػية لقمػػاف ككصػفو, فمػػف قػاؿ أنػػو كػػاف  (1)عاصػر داككد, كعػػرؼ بػالحكيـ,
رد عػف مػف السػكداف, كك  افي بني اسرائيؿ, كبعضيـ قاؿ: كػاف نكبينػ ا, كقائؿ آخر أنو كاف قاضين انبين 

كػاف لقمػاف أسػكد مػف سػكداف مصػر "كقػاؿ سػعيد بػف المسػيب:  (2),احبشػين  اابف عبػاس قػاؿ: كػاف عبػدن 
ػ عكرمػة كالشػػعبي, كالصػكاب أنػو رجػػبلن أعطػاه اهلل الحكمػة كمنحػػو النبػكة, كقػاؿ بنبكتػػو  أتػػاه اهلل  احكيمن

 (3)."الحكمة كىي الصكاب في المعتقدات كالفقو في الديف كالعقؿ

 ة   يرن  يالدرهر:   يار: ا ي ال د  ا ثر  ا يط ب
 تباينت أقكاؿ المفسريف في المراد بحكمة لقماف نذكر منيا:

 (4)المراد بالحكمة: العقؿ كالعمـ بو كاإلصابة في األمكر. -1
 كىي الفيـ كالعمـ ,ىي الفضؿ الذم خصصو بو عمف سكاه مف أبناء جنسو كأىؿ زمانوقيؿ:  -2

 (5).كالتعبير
 (6)."المعتقدات كالفقو في الديف كالعقؿالصكاب في "كقيؿ ىي:  -3
 (7)قيؿ: إنيا األمانة. -4

                                                           

 (.6/287( انظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف, البغكم, )1)
 (.21/89( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )2)
 (.14/59( الجامع في أحكاـ القرآف, القرطبي, )3)
 (.6/287( انظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف, )4)
 (.3/64تفسير ابف كثير, الصابكني, )( انظر: مختصر 5)
 (.14/59( الجامع في أحكاـ القرآف, )6)
 (.20/136) ف,( انظر: جامع البيا7)
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ػػ كلكػػف الػػرأم الحػػؽ فػػي ىػػذه المسػػألة ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو القرطبػػي فقػػاؿ: كػػاف لقمػػاف رجػػبلن   احكيمن
كأف الحكمة ىي الصكاب في المعتقدات كالفقو في الديف كالعقؿ؛ ألنو بيػاف يجمػع  ,بحكمة اهلل تعالى

 (1)الصائب في أمكر الديف, كأمكر الدنيا.بيف الصبلح كبيف الرأم 

لػـ يكػف لقمػاف ذكػر المفسػركف: كقػد كعمى ىذا جميكر أىؿ التأكيؿ أنو كاف كلينا كلػـ يكػف نبينػا, 
ره عميػو بالحكمػة, كخي ػ كثير التفكير, حسف اليقيف, أحػب اهلل تعػالى فأحبػو, فمػف   اكلكف كاف عبدن  انبين 

ف عزمػػت فػػي أف يجعمػػو خميفػػة يحكػػـ بػػالحؽ فقػػاؿ : رب, إف خيرتنػػي قبمػػت العافيػػة كتركػػت الػػببلء, كا 
 (2)كطاعة فإنؾ ستعصمني. اعمى فسمعن 

, فأتػاه (4)"قرأت مف حكمة لقماف أرجػح مػف عشػرة آالؼ بػاب عمػى النبػكة": (3)كقاؿ كىب بف منبو
كىك نائـ فذر عميو الحكمة فأصبح كىك ينطؽ بيا, فقيؿ لو: كيؼ اخترت الحكمة عمػى  جبريؿ 

نبػػكة كقػػد خيػػرؾ ربػػؾ؟ فقػػاؿ إنػػو لػػك أرسػػؿ إلػػي بػػالنبكة عزمػػة لرجػػكت فييػػا العػػكف منػػو كلكنػػو خيرنػػي ال
 (5)فخفت أف أضعؼ عف النبكة فكانت الحكمة أحب إلي.

؛ ألنو لـ يمتف عميو الكحي كال بكػبلـ مبلئكتػو, كأنػو اكمما جاء في مكضكع لقماف: أنو ليس نبين 
 تعميمػو البنػو قػاؿ تعػالى:  أليـ الحكمة كنطؽ بيا, ألنو في معػرض          كذلػؾ مػؤذف بأنػو

 تعميـ ال تبميغ.

                                                           

 (.14/59, )الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبيانظر:  (1)
, الجكاىر الحساف في تفسير القرآف (/4/347, ابف عطية, )المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: ( 2)
 (.14/319عالبي, )الث
بف كامؿ بف سيج بف سحسار مف أبناء فارس كنيتو أبك عبد اهلل  األسكار اليماني األبناكم و: بٍّ نى كىب بف مي ( 3)

الذرمارم الصنعاني, أخك: ىماـ بف منبو, كمعقؿ بف منبو, كغيبلف بف منبو. كاف ينزؿ ذمار عمى مرحمتيف مف 
ككاظب عمى العمـ كتجرد لمزىادة صمى أربعيف سنة صبلة الصبح بكضكء صنعاء كاف ممف قرأ الكتب كلـز العبادة 

عشاء اآلخرة, كاف الغالب عميو القصص. ركل عف: أنس بف مالؾ, كجابر بف عبد اهلل, كطاككس ابف كيساف, 
كعبد اهلل بف عباس , كعبد اهلل بف عمر بف الخطاب, كعبد اهلل بف عمرك بف العاص كأخيو ىماـ كأبي سعيد 

رة مات في المحـر سنة ثبلث عش. رم, كأبي ىريرة. ركل عنو: ابف ابنتو إدريس بف سناف كالد عبد المنعـالخد
/ 63(/ تاريخ دمشؽ, ابف عساكر, )74انظر: طبقات الفقياء, الشيرازم, )ص:  .كمائة, كقيؿ: أربع عشرة كمائة

 .(198اء األمصار, البستي, )ص: (/ مشاىير عمم140/ 31(/ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, المزم, )366
 (.14/61)الجامع ألحكاـ القرآف,  (4)
 (.14/60) المرجع السابؽ,( انظر: 5)
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كحكمػػة لقمػػاف مػػأثكرة فػػي أقكالػػو الناطقػػة عػػف حقػػائؽ األحػػكاؿ كالمقربػػة لمخفيػػات بأحسػػف األمثػػاؿ 
 (1)كقد عنى بيا أىؿ التربية كأىؿ الخير.

قػدر اهلل كصػدؽ الحػديث كأداء كقيؿ لمقماف الحكػيـ: مػا الػذم بمػغ بػؾ مػا نػرل؟ أم فضػؿ قػاؿ: 
 (2)األمانة, كترؾ ماال يعنيني.

ا: أنيػػا العمػػـ المشػػتمؿ عمػػى المعرفػػة بػػاهلل, مػػع نفػػاذ منيػػ نػػذكر كذكػػر النػػككم: فييػػا أقػػكاؿ كثيػػرة
  (3)البصيرة, كتيذيب النفس, كتحقيؽ الحؽ لمعمؿ, كالكؼ عف ضده كالحكيـ ما حاز ذلؾ.

القػػرآف الكػػػريـ ىػػػك ليعمػػػؿ بيػػػا المسػػػممكف حتػػػى تقػػػـك  أمػػا اليػػػدؼ مػػػف حكمػػػة لقمػػػاف كذكرىػػػا فػػػي
ككانت الحكـ تقدـ بأسػمكب يتمثػؿ فيػو التػذكير بكجػكه الخيػر كالزجػر المقتػرف بػالتخكيؼ مػف  ,الساعة

كىك أسمكب رقيؽ تغمره الرحمة كيشعر معو الكاعظ بخكؼ الكاعظ عميو كاشفاقو عميو,  ,كجكه البشر
ب كتسػتقر فػي الكجػداف, لػذلؾ يعػد ىػذا األسػمكب مػف أفضػؿ كرحمة بو فتتممس المكعظة شغاؼ القمػ

 (4).اكحديثن  اكأحكـ األساليب التي تستخدـ في اإلرشاد قديمن 

 :  يرذج ين   ية   يرن:ا يط ب ا ثر ث
إف أكؿ مػا لقنػػو لقمػاف مػػف الحكمػػة ىػك الحكمػػة فػي نفسػػو, بػػأف أمػره اهلل بشػػكره عمػى مػػا ىػػك 

عػداده لػذلؾ بقابميتػو ليػا, كىػذا مخكؼ بو مف نعـ اهلل التي منيا نعم ة االصطفاء إلعطائو الحكمػة كا 
رأس الحكمة لتضمنو النظر فػي دالئػؿ نفسػو كحقيقتػو قبػؿ النظػر فػي حقػائؽ األشػياء كقبػؿ التصػدم 

 (5)إلرشاد غيره, كشكر اهلل مف الحكمة.

 :  الرير   يرن  ا  :ا يط ب ا رااع
قمػاف ككصػفو بالحكمػة كالصػبلح كػي يستشػػعر قبػؿ ذكػر الكصػايا بػدأ اهلل تعػالى بػػالتعريؼ بم

القػارئ بأىميػػة ىػذه الكصػػايا, فصػػاحبيا ذك حكمػة بالغػػة, كعقػؿ راجػػح, ككػػذلؾ ذكرىػا اهلل فػػي كتابػػو؛ 
 (6)ليعمؿ بيا المسممكف حتى تقـك الساعة.

                                                           

 (.22/149( انظر: التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )1)
 (.14/60( انظر: الجامع لحكاـ القرآف, القرطبي, )2)
 (.59/683ب: ما جاء في طمب العمـ, )كتاب: العمـ/ با األندلسي, ( انظر: المنتقى, شرح مكطأ مالؾ,3)
 (.22/149) ,( انظر: التحرير كالتنكير4)
 ( انظر: المرجع السابؽ.5)
 (.22/150( انظر: التحرير كالتنكير, )6)
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  ين  هم  الرير   يرن  ا  :

 :قاؿ تعالى                                   *   

                                               * 

                                               

                                  *              

                                         *     

                                         *    

                           *       

                     :(19-13)لقماف 

ايا يػػػرل أنيػػػا قػػػد جمعػػػت كػػػؿ أمػػػكر الػػػديف عقائػػػد كعبػػػادات كمعػػػامبلت فالنػػػاظر ليػػػذه الكصػػػ
فكػػػاف أكؿ مػػا كعػػػظ بػػو التكحيػػػد كاجتنػػاب الشػػػرؾ, فالشػػرؾ ظمػػػـ عظػػيـ لمػػػنفس, ثػػـ جػػػاءت  ,كأخػػبلؽ

بيما, كقرف شكرىما بشكر اهلل تعػالى, كشػممت ىػذه الكصػية كػؿ أب  اكصية الكلد بكالديو, ليككف بارن 
كيقػػرر  ,ثػػـ يعػػكد لقمػػاف ليعمػػؽ ركح اإليمػػاف كالتكحيػػد فػػي قمػػب كلػػدهككػػؿ أـ حتػػى لػػك كانػػا مشػػركيف, 

كيعرضػػيا فػػي المجػػاؿ الكػػكني الفسػػيح كلػػيس  ؿعػػاد قضػػية اآلخػػرة كمػػا فييػػا مػػف حسػػاب دقيػػؽ كجػػزاء
نما بصكرة مؤثرة يرتعش ليا الكجداف.  (1)بصكرة مجردة, كا 

 اي ابنػػو بالعبػػادة كمكجينػػكبعػػد اسػػتقرار العقيػػدة فػػي القمػػب كالػػنفس كاستشػػعار رقابػػة اهلل, يكصػػ
حيػػث تشػػمؿ الػػدعاء,  اإيػػاه إلػػى أـ العبػػادات الصػػبلة التػػي بيػػا صػػبلح العمػػؿ كأكثػػر العبػػادات اتسػػاعن 

 (2)قراءة القرآف, الخشية, الشكر هلل, كىي أيسر العبادات ال تسقط عف اإلنساف إال بانقطاع حياتو.

صػبلح حػاليـ, كأمػرىـ بػالمعرك  ؼ كنيػييـ عػف المنكػر, كالصػبر ثـ ينتقؿ إلى دعكة النػاس كا 
عراضيا.  عمى ما يصيبو مف التكاء النفكس كعنادىا كانحراؼ القمكب كا 

إلى الحؽ كالخير, أراده اهلل حسف السمكؾ قدكة  امثمو داعين  احكيمن  اكألف لقماف يريد ابنو عالمن 
ع, كالقصػد فػي بالصػبر ثػـ التكاضػ لمناس بخمقو الحسف الرفيع, كسمككو الطيب, فيػا ىػك يكصػيو أكالن 

                                                           

 (.21/2789( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1)
 (.399, )ص:أحمد الطاىر( انظر: صحيح قصص القرآف, 2)
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الغػض مػف الصػكت لمػا  االمشي دكف فرح ككبر, فالقصد في المشي مف سمات عباد الرحمف, كأخيرن 
فيو مف أدب كثقة بالنفس كاطمئنػاف إلػى صػدؽ الحػديث كقكتػو, كالكممػة الطيبػة زينػة لمصػكت, كأمػر 

فييػا لفػت نظػر اهلل بيا المؤمنيف, كنفر مف عمػك الصػكت بتصػكيره بصػكرة قبيحػة يسػتنكرىا النػاس, ك 
 (1)لمذيف يرفعكف أصكاتيـ بغير فائدة.

 ثير في تفسيره بعض الكصايا منيا:كقد أكرد ابف ك

 يا بني اتؽ اهلل كال ترل الناس أنؾ تخشى اهلل ليكرمكؾ بذلؾ كقمبؾ فاجر. -1

 الصمت حكـ كقميؿ فاعمو.  -2

 يا بني اتخذ طاعة اهلل تجارة تأتؾ األرباح مف غير تجارة.  -3

يحيػػي األرض  مػػااهلل يحيػػي القمػػكب بنػػكر العمػػـ ك العممػػاء كزاحميػػـ بركبتيػػؾ, فػػإف يػػا بنػػي زاحػػـ  -4
 (2)بكابؿ المطر.

 :كمف حكمتو

بأطيبيا مضغتيف, فأتاه بالمسػاف كالقمػب,  ما ركل أف سيده طمب منو أف يذبح لو شاة كيأتيو
لو: أمرتؾ أف تأتيني كأمره بأف يذبح شاة أخرل كيأتي بأخبثيا مضغتيف, فألقى بالمساف كالقمب, فقاؿ 

بأطيب مضغتيف فأتيتني بالمساف كالقمب, كأمرتؾ أف تمقي أخبثيا فألقيت المساف كالقمػب ؟! فقػاؿ لػو: 
  (3)إنو ليس شيء أطيب منيما إذا طابا كال أخبث منيما إذا خبثا.

الذم ركاه النعماف بف بشػير قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ  في معنى حديث النبي  شطركىذه الحكمة 
ذا ف ـدت ف ـد ا ج ـد   ـ     {: اهلل  ن ف  ا ج د يضغة إذا ال  ت ال ح ا ج د   ـ ،  ا      ا 

 (4) .} ه  ا   ب

 

                                                           

(/ 401)ص: أحمد الطاىر, (/ صحيح قصص القرآف,21/2790) سيد قطب, ( انظر: في ظبلؿ القرآف,1)
 (.14/72الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )

 (.6/195( انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )2)
 (.14/61( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, )3)
 (.1/20/52( أخرجو صحيح البخارم, كتاب: اإليماف/ باب: فضؿ مف استبرأ لدينو, )4)
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 الشادض املبحم
 العف  خ ق
 

  في  ث ث يطر ب:
 .  هييتهر ا عفة يفه م: األ ل ا يط ب
  . يران اا ت يريم   د ا عفة: ا ثر   ا يط ب
  .شعيب اا ت   د ا عفة خ ق: ا ثر ث ا يط ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 ىالثالثىالفصل

ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

  الشادضاملبحم 
 خ ق العف 

 كفيو ثبلث مطالب: 

 :ا يط ب األ ل: يفه م ا عفة   هييتهر
   ً : يفه م ا عفة:

 ا عفة  غة

)عػػػؼ( العػػػيف كالفػػػاء أصػػػبلف صػػػحيحاف: أحػػػدىما الكػػػؼ عػػػف القبػػػيح, كاألخػػػر داؿ عمػػػى قمػػػة 
قػػػد عػػػؼ يعػػػؼ عفػػػة كعفافػػػة الشػػيء, فػػػاألكؿ: العفػػػة: الكػػػؼ عمػػػا ال ينبغػػػي, كرجػػػؿ عفيػػػؼ كعػػػؼ, ك 

 (1).اكعفافن 

 يحؿ كال يجمؿ. العفة: الكؼ عما ال

, كاسػػتعؼ كأعفػػو اهلل اكعفافنػػ اكقيػػؿ: عفػػؼ:, عػػؼ عػػف المحػػاـر كاألطمػػاع الدينيػػة, يعػػؼ عفػػة كعفنػػ
: طمػب العفػاؼ كىػك الكػؼ عػف الحػراـ كالسػؤاؿ مػف النػاس, أم مػف طمػب العفػة كتكمفيػا كاالستعفاؼ

ؿ: االسػػتعفاؼ: الصػػبر كالنزاىػػة عػػف الشػػيء كمنػػو الخبيػػث. كفػػي التنزيػػؿ قكلػػو أعطػػاه اهلل إياىػػا, كقيػػ
 تعالى:                                        (:33سكرة النكر.) 

النسػػاء  مػػرأة عفيفػػة, أم السػػيدة الخيػػرة مػػفاأعفػػة كأعفػػاء, كيقػػاؿ رجػػؿ عفيػػؼ, ك  كجمػػع عفيػػؼ,
 (2)كيقاؿ: قـك أعفو.

فنػػ فافػػة(اكعفػػؼ: )عػػؼ(عف الحػػراـ تعػػؼ بالكسػػر)ًعفو, كعى أم كػػؼ فيك)عػػؼ(, )عفيػػؼ(,  , كعى
ًفيفة(  (3)ك)أعفو اهلل( استعؼ عف المسألة. المرآة )عفنة()كعى

 ر: عفة االط  ً ا

 في االصطبلح بعدة تعريفات منيا: عرفت العفة

 

                                                           

 (.4/3( انظر: معجـ مقاييس المغة, ابف فارس, )1)
 (.9/253( انظر: لساف العرب, ابف منظكر, )2)
 (. 213)ص: الرازم, ( انظر: مختار الصحاح,3)
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فؼ ىك المتعػاطي عف غمبة الشيكة, كالمستس تمتنع بيا عقاؿ الراغب: "العفة حصكؿ حالة لمنف
 (1). لذلؾ بضرب مف الممارسة كالقير, كأصمو االقتصار عمى الشيء القميؿ"

: "العفة ىػي ضػبط الػنفس عػف المػبلذ الحيكانيػة, كىػي حالػة متكسػطة مػف إفػراط ىػك اكقاؿ أيضن 
 (2)العفة كالزىد كغنى النفس".الشره كتفريط كىك جمكد الشيكة, كىي أس الفضائؿ مف القناعة ك 

 (3)قاؿ الكفكل: ىي الكؼ عما ال يحؿ.

كقاؿ الجاحظ: "ىي ضبط النفس عف الشػيكات, كقصػرىا عمػى االكتفػاء بمػا أكد الجسػد كيحفػظ 
صػػحتة فقػػط, كاجتنػػاب السػػرؼ فػػي جميػػع الممػػذات كقصػػد االعتػػداؿ كأف يكػػكف مػػا يقتصػػر عميػػو مػػف 

عمى ارتضائو كفي أكقات الحاجة التػي ال غنػى عنيػا, كعمػى الشيكات عمى الكجو المستحب المتفؽ 
 (4)القدر الذم ال يحتاج إلى أكثر منو, كىذه الحاؿ ىي غاية العفة".

ىذه القكة,  كقاؿ الجرجاني: "العفة: ىي ىيئة لمقكة الشيكية متكسطة بيف الفجكر الذم ىك افراط
 (5)كفؽ الشرع كالمركءة.كالخمكد الذم ىك تفريطيا فالعفيؼ مف يباشر األمكر عمى 

كذكر الماكردم: أف العفة عفتاف أحدىما العفة عف المحاـر كىـ ضبط الفرج عف الحراـ, ككؼ 
المساف عف األعراض, كثانييا: العفة عف المآثـ كىي الكؼ عف المجاىرة بالظمـ, كزجػر الػنفس عػف 

 (6)اإلصرار بالخيانة.

 (7)عمى تعاطيو. العفة ىي ترؾ الشيء, كاالعراض عنو مع القدرة

 (8)المنكح".كؿ الشيكات الرئيسية في المأكؿ ك العفة ىي: "حبس النفس عف فض

, كعمػػػا ال يجمػػػؿ باإلنسػػػاف فعمػػػو, كعػػػف اقتػػػراؼ الشػػػيكة  العفػػػة ىػػػي: "كػػػؼ الػػػنفس عػػػف المحػػػاـر
المحرمػة, كعػف أكػؿ الحػراـ, كعػف ممارسػة مػػاال يميػؽ باإلنسػاف أف يفعمػو ممػا ال يتناسػب مػع مكانتػػو 

                                                           

 (.339المفردات في غريب القرآف, )ص: (1)
 (.315( الذريعة إلى مكاـر الشريعة, )ص:2)
 (.656)ص: ( الكميات,3)
 (. 22-21)ص:ابف مسككيو, ؽ كتطيير األعراؽ, تيذيب األخبل (4)
 (.151( التعريفات, )ص:5)
 (.390-384( أدب الديف كالدنيا, )6)
 (. 2/621( انظر: الدرر المصكنة في عمـك الكتاب المكنكف, السميف الحمبي, )7)
 (.1/573( تفسير الراغب األصفياني, )8)
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كػػػالتعرض مػػػف الػػػدنائات كالجشػػػع فػػػي الػػػكالئـ ك عقيدتػػػو اإلسػػػبلمية, كممػػػا يػػػراه النػػػاس ماعيػػػة ك االجت
 (1)لمحقرات المنافع عف طريؽ التطفؿ أك ما يشبو التطفؿ إلى غير ذلؾ".

 ر ي ا ار ثة:

كبعد النظر في معاني العفة المغكية كاالصطبلحية كىذا االنسجاـ بينيما, كالرابط الكاضح بيف  
 ترل الباحثة أف العفة ىي:معنييف ال

  ,بصػػكف الفػػرج عػػف الحػػراـ عػػف الحػػراـ مػػف الشػيكات يػػاكفك حػث النػػاس كدعػػكتيـ لضػػبط الػنفس 
 .كعما ال يحؿ في جميع المناحي كالمساف عف األعراض,

, المػػنكحكؿ الشػػيكات الرئيسػػية فػػي المأكػػؿ ك فضػػكضػػبط الػػنفس ككفيػػا بحالػػة مػػف االعتػػداؿ عػػف 
 كالشرع. ةالمركء كفؽ كمباشرة األمكر

  هيية ا عفةفضل   ثر ًير: 
ـ كأحاديػػث السػػنة النبكيػػة اعتنػػى اإلسػػبلـ بخمػػؽ العفػػة عنايػػة كبيػػرة مػػف خػػبلؿ آيػػات القػػرآف الكػػري

 :الشريفة

اهلل سبحانو كتعالى جعؿ خمؽ العفة صفة ألفضػؿ خمقػو مػف الرسػؿ كاألنبيػاء الػذيف ىػـ أفضػؿ   -1
 كالسبلـ.الدعاة, كىـ القدكة الحسنة عمييـ أفضؿ الصبلة 

فقػد جػػاء األنبيػػاء عمػييـ السػػبلـ بالػػدعكة إلػػى التكحيػد, كقػػامكا بتبميػػغ الرسػػالة دكف طمػع فػػي أجػػر مػػف 
ف مػػا يطمبػػكف األجػػر مػػف اهلل تعػػالى قػػاؿ   : العبػػاد كا                               

         :(.109)الشعراء 

فقػػد عػػؼ األنبيػػاء عمػػييـ السػػبلـ عمػػا فػػي أيػػدم النػػاس, كزىػػدكا عمػػا فػػي ىػػذه الحيػػاة الػػدنيا, يريػػدكف 
 (2)األجر مف خالقيـ الذم اصطفاىـ عمى جميع البشر.

 بقكلػو:  أمر اهلل تعالى بيا نبيػو محمػد  -2                                     

                                      :السعدم: أم ال تمدف  ذكر(, 131)سكرة طو
كالمتمتعػيف مػف المأكػؿ كالمشػارب  ,إلى أحػكاؿ الػدنيا اكال تكرر النظر متحسنن  امعجبن عينيؾ 

                                                           

 (.214)ص:( األخبلؽ في الشريعة اإلسبلمية, أحمد عمياف, 1)
 (.4/16( انظر: فتح القدير, الشككاني, )2)
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النسػػػاء الجميمػػػة فػػإف ذلػػػؾ كمػػو زىػػػر الحيػػػاة كالبيػػػكت المزخرفػػة ك  ,كالمبلبػػػس الفػػاخرة ,المذيػػذة
ػػ ,الػػدنيا قبػػاالن  اكاآليػػة فييػػا إلػػى مػػف يػػرل مػػف نفسػػو طمكحن عمييػػا أف  إلػػى زينػػة الحيػػاة الػػدنيا كا 

 (1)يذكرىا أماميا مف رزؽ ربو كأف يكازف بيف ىذا كىذا.

 عفـرف أ ك ا هدى  ا ت ى  اا  هم إ     {تعالى في دعائو كيكثر مف قكلو:  يسأؿ اهلل  كاف  -3
 (2). } ا غ ى

 يعػرؼ فقػرىـ كحػاجتيـ إال حكػيـ مدح اهلل تعالى الفقراء الذيف عفكا أيدييـ عػف المسػألة بأنػو ال  -4
 ف, قاؿ تعالى: طف                                       

                                                    

                 : (273)سكرة البقرة 

يدعك إلػى العفػة كالعفػاؼ فػي بدايػة دعكتػو, فقػد كرد عػف أبػي سػفياف لمػا سػألو قيصػر  كاف   -5
 ي هر ـر  يـر  ريأير ر  ن  عاد ا    ـده     شـرك اـ  شـيئً {, قاؿ: رسكؿ اهلل الركـ بماذا يأمركـ 

 (3).}يعاد وارؤ ر  يأير ر ار ال ة  ا الدقة  ا عفرف  ا  فرء ار عهد   داء األير ة

مف سؤاؿ النػاس كاإلكثػار مػف ذلػؾ لمػا فيػو مػف الخطػر العظػيـ, عػف عبػد اهلل  تحذير النبي   -6
ير يزال ا رجل ي أل ا  رس  تى يأت  ي م ا  يرية  ـيس فـ  {: اهلل  قاؿ: قاؿ رسكؿ بف عمر 

 (4).} جه  يز ة   م

  يران اا تعفة   د يريم ا  :ا يط ب ا ثر  
 قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:                                        *                 

                                 *                       *          

                                                           

 (.516( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, )ص:1)
( أخرجو مسمـ, كتاب: الذكر كالدعاء كاالستغفار/ باب: التعكذ مف شر ما عمؿ كمف شر ما لـ يعمؿ, 2)
(4/2087/2721.) 
إلى اإلسبلـ كالنبكة,  ب: الجياد كالسير/ باب: دعاء النبي , كتافي صحيحو البخارم أخرجو( 3)
(4/45/2941.) 
 (.20/123/1474, )ا( أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: الزكاة/ باب: مف سأؿ الناس تكثرن 4)
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                   *                                    *   

                                                      : (.21-16)مريـ 

 قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:                                                    

                       :(.12)التحريـ 

 قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى:                                                      

 (.91:نبياء)األ
  يران: تتعريف يريم اا   ً : 

, ككانت مف بيت طاىر طيب في بني إسرائيؿ, ىي مريـ ابنة عمراف مف سبللة داككد 
كقػػد ذكػػر اهلل تعػػالى قصػػة كالدة أميػػا ليػػا فػػي سػػكرة آؿ عمػػراف, كأنيػػا نػػذرتيا محػػررة أم تخػػدـ مسػػجد 

دل العابػدات الناسػػكات المشػػيكرات بيػت المقػػدس كنشػأت فػػي بنػػي إسػرائيؿ نشػػأة عظيمػة, ككانػػت إحػػ
كقػد رأل مػف الكرامػات اليائمػة ليػا حيػث كػاف  ككانػت فػي كفالػة زكريػا  ,بالعبادة العظيمة كالتبتؿ

  (1)ثمر الصيؼ في الشتاء.يرل عندىا ثمر الشتاء في الصيؼ ك 

مػػف غيػر أب, كىػي مػف أىػؿ التقػكل كالػػكرع,  كتػتمخص قصػة مػريـ بأنيػا كلػدت عيسػى 
في بطنيػا لخدمػة المعبػد كال يعػرؼ عنيػا أحػد إال  سة, الفتاة العذراء التي كىبتيا أميا كىيكىي القدي

 (2)الطير كالعفة.
  يران: تا عفة ف  قالة يريم اا  يظرهرثر ًير: 

 عمراف: تظاىر العفة عند مريـ ابنمف م

 قكلو تعالى:  -1           فخ اهلل بكاسػطة أم حفظتو كصانتو, كالحصاف ىك العفاؼ, فػن
الػػػذم تمثػػػؿ ليػػػا بصػػػكرة بشػػػر سػػكم, فػػػنفخ بفيػػػو فػػػي جيػػػب درعيػػػا فنزلػػػت النفخػػػة  الممػػؾ جبريػػػؿ 

ف فػػي ك  كىػػ, كاسػػتخدـ الػػنفخ لبيػػاف سػػرعة ابػػداع الحيػػاة فػػي المي مباشػػرة إلػػى فرجيػػا, فحممػػت بعيسػػى 
 (3)رحميا, ألنو كاف بطريقة غير معتادة.

                                                           

 (.5/219( انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )1)
 (.16/2305( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )2)
 (.29/378(/ التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )8/173ر: تفسير القرآف العظيـ, )( انظ3)
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  :قكلو تعالى -2                        فتشير اآلية إلى كماؿ عصمة مػريـ حيػث
خكفتػػو عػػف نفسػػيا, فذكرتػػو بػػاهلل تعػػالى ك  بػػادرت بػػالتعكذ منػػو, ألنيػػا ظنػػت أف الممػػؾ يريػػد أف يراكدىػػا

كذكرت صفة الرحمف دكف غيرىا, ألنيا أرادت أف يرحميا اهلل بػدفع السػكء عنيػا, كىػذا ىػك المشػركع 
يككف باألسػيؿ فاألسػيؿ كمػا أف التقػي يػنفض كجدانػو عنػد ذكػر الػرحمف كيرجػع عػف دفعػة  في الدفع

 (1)الشيكة كنزغ الشيطاف.

3-                                        تعجػػػػب منيػػػػا كيػػػػؼ فينػػػػا اسػػػػتغراب ك
  (2)منيا الفجكر كال يتصكر ,يككف ليا غبلـ كىي ليست بذات زكج

اء فػػبل ترضػػى أف ترمػػى بػػو, بػػؿ كتأكيػػد عمػػى أنيػػا عفيفػػة نقيػػة لػػـ يمسػػيا غػػكاآليػػة تبػػرأة لمػػريـ مػػف الب
 (3)فكيؼ يأتي الكلد أيأتي في المستقبؿ بعد الزكاج أـ يخمقو اهلل ابتداءن. ,اءغيعيد بيا البكال  ,بشر

 : قكلو تعالى -4                                                            

                                                                

    (37مراف: )آؿ ع 

 احسػػنن  اكأنبتيػػا نباتنػػ احسػػنن  ااآليػػة فييػػا داللػػة عمػػى أف اهلل تعػػالى قػػد تعيػػد مػػريـ كأعػػدىا إعػػدادن 
 (4)حيث اجتيدت في الطاعة كالعبادة, كلـ يكف في زمانيا نظيرىا في فنكف العبادة.

تييئة أسػباب الػرزؽ ليػا داللػة عمػى أنيػا مباركػة حيػث يفػيض مػف حكليػا الخيػر كيفػيض الػرزؽ  -5
ية الشتاء في الصيؼ كفاكية الصيؼ في الشتاء, كىذا الرزؽ يعطيو اهلل كافف امف كؿ ما يسمى رزقن 

 (5)لمف يشاء مف أكليائو بغير حساب فيي كرامة مف اهلل ليا.

ػػ ايكػػكف نبينػػ ازكينػػ امخاطبػػة المبلئكػػة ليػػا بالبشػػارة كاصػػطفاء اهلل ليػػا كبأنػػو سػػييب ليػػا كلػػدن  -6  اكريمن
بالمعجزات, فتعجبت مف كجكد كلد مف غير كالد, ألنيا ال زكج ليا كال ىي ممػف  امؤيدن  امكرمن  اطاىرن 

يشػػاء, فاسػػتكانت لػػذلؾ كأنابػػت كسػػممت األمػػر هلل,  امػػتتػػزكج, فأخبرتيػػا المبلئكػػة بػػأف اهلل قػػادر عمػػى 
                                                           

(/ في ظبلؿ 17/80(/ التحرير كالتنكير, ابف عاشكر, )5/220) ابف كثير, ( انظر: تفسير القرآف العظيـ,1)
 (.16/2305) سيد قطب, القرآف,

 (5/220( انظر: تفسير القرآف العظيـ, )2)
 (.11/91(/ الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )17/82تنكير, )( انظر: التحرير كال3)
 (.415(/ قصص األنبياء, ابف كثير, )ص:3/393( انظر: في ظبلؿ القرآف, )4)
 (.461, )ص:األنبياء/ قصص المرجع السابؽ( انظر: 5)
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كعممػػت أف فيػػو محنػػة عظيمػػة, كأف النػػاس يتكممػػكف فييػػا بسػػببو, ألنيػػـ ال يعممػػكف حقيقػػة األمػػر قػػاؿ 
 تعػػػػالى:                                                      

 (1).:(42)آؿ عمراف

7-                                :تمنت مريـ المكت ىنا ألمريف (23)مريـ: 

 ر فيفتنيا ذلؾ.ي  عى ا خافت أف يظنكا بيا الشر في دينيا كتي ألني -1

 (2)ذلؾ ميمؾ.ك  يقع قكـ بسببيا بالبيتاف كالنسبة إلى الزنى لئبل -2

 كشرفيا. يطاليا السكء في عرضيا كىذا حاؿ المرأة العفيفة الطاىرة التقية فتتمنى المكت عمى أال

8-                                                           :( 26)مػػػػػػػػػػػػػػريـ

فيذا رد عمى مف سيتيمكنيا, كاهلل لف يضيع عباده, أك يتركيـ نيبة لممفسديف في األرض, فقػد ككػؿ 
يتػػاف كاالتيػػػاـ اهلل مػػف يػػرد عنيػػا, كفػػػي كػػبلـ عيسػػى بػػراءة ألمػػػو كبيػػاف آليتػػو فيرتفػػع بػػػذلؾ عنيػػا الب

 (3)بالزنى.

ت األحاديث النبكية تػدؿ عمػى شػرؼ السػيدة مػريـ كعفتيػا كعمػك مكانيػا كفضػميا عنػد اهلل, ءجا  -9
 يل ين ا رجرل  ثير   م ي يـل يـن {: عف أبي مكسى األشعرم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ 

 ـرء  فضـل ا ثريـد ا ـت  يـران  و ـية ايـر ة فر ـ ن   ن فضـل  رئشـة   ـى ا  ايـريم  إ  ا   ـرء
 (4).}  ى  رئر ا طعرم

ف مك  ,في الدنيا كاآلخرة ابشارة اهلل تعالى لمسيدة مريـ بمكلد المسيح كىك كممة اهلل ليا ككجيين  -10
 نبػػي مػػفلػػة عمػػى العفػػة كالطيػػارة فيػػي أـ الشػػأف العظػػيـ فيػػذا دال ماألنبيػػاء المقػػربيف الصػػالحيف ذك 

 :  األنبيػػػاء ىػػػـ خيػػػرة اهلل مػػػف خمقػػػو, قػػػاؿ تعػػػالى                                   

                                               :(.45)آؿ عمراف 

 

 
                                                           

 (.415)ابف كثير, ( انظر: قصص األنبياء, 1)
 (.11/92) القرطبي, ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,2)
 (.467, )ص:األنبياء(/ قصص 11/99( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, )3)
  (.180سبؽ تخريجو, )ص:( 4)
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 قكلو تعالى:  -11                              : (156)النساء 

أف السػيدة مػريـ كرمػييـ إياىػا  العظػيـ مف البيتػاف المذيف افتعمكااآلية ثناء عمى عفتيا, كىذا رد عمى 
 (1)بالزنى دكف إثبات كال برىاف.

خيــر   ــرئهر يــريم {يقػػكؿ:  قػػاؿ : سػػمعت رسػػكؿ اهلل  ركم عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  -12
 (2).}ان  خير   رئهر خديجةاا ة  ير 

 شعيب تخ ق ا عفة   د اا : ا يط ب ا ثر ث
 قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:                                           *          

                                                        

                                  *                            

                  *                                       

                                                          

     *                                               *        

                                                              

                                :(.27-22)سكرة القصص 

   ً : ا تعريف اشعيب  اا ت :
 باختصار: ذكر منوأفي القصة السابقة عمى أقكاؿ عدة ذكره  العمماء في تعييف شعيب الكارد اختمؼ

 لمشيكر عند كثير مف العمماء.كالذم أرسؿ إلى أىؿ مديف, كىذا ا أنو شعيب النبي  -1

 قاؿ آخركف: إنو ابف أخي شعيب, كقيؿ: رجؿ مؤمف مف قـك شعيب. -2

 بمدة طكيمة تزيد عمى أربعمائة سنة. قاؿ آخركف: إف شعيب كاف قبؿ زماف مكسى  -3

 .(3)كقد ذكر ابف كثير عددنا مف المرجحات أنو ليس بالنبي شعيب 
                                                           

 (.9/366( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )1)
ذ قالت المبلئكة يا مريـ, )2)  (.3249( أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: أحاديث األنبياء/ باب: كا 
 (.3/385سير القرآف العظيـ, ابف كثير.)انظر: تف (3)
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عميو السبلـ, كقيؿ ىك ابف أخ شعيب, كأف شعيب كاف كذكر القرطبي: أف اسمو يثركف كىك شعيب 
 (1)قد مات.

  (2)كقيؿ: إنو شعيب سيد أىؿ الماء يكمئذ.

كأما ابنة شعيب فقيؿ إف اسـ احداىما "ليا" كاألخرل "صفكريا", كأكثر الناس عمى أنيمػا ابنتػا شػعيب 
.(3) 

 يع شعيب  اا تي : : قالة ي  ى رثر يً 

مػػديف, كلمػػا كرد ماءىػػا كجػػد عميػػو أمػػة مػػف النػػاس يسػػقكف تمقػػاء  عنػػدما تكجػػو مكسػػى 
أنعػػاميـ كمكاشػػييـ, ككجػػد فػػي مكػػاف آخػػر امػػرأتيف تمنعػػاف غنميمػػا مػػف كركد المػػاء مػػع الرعػػاة لػػئبل 
تخػػػتمط أغناميمػػػا مػػػع غيرىمػػػا, كلمػػػا رآىمػػػا مكسػػػى رؽ ليمػػػا كسػػػقا ليمػػػا, كلمػػػا رجعػػػت المرأتػػػاف إلػػػى 

ا عميػو مػا فعػؿ مكسػى, فبعػث إحػداىما إليػو تػدعكه إلػػى أبييمػا, اسػتغرب كسػأليما عػف خبرىمػا فقصػت
أبييا, فجاءتو تمشي عمػى اسػتحياء, كقالػت فػي أدب كحيػاء, إف أبػي يػدعكؾ ليكافئػؾ عمػى إحسػانؾ 
لنا, كيعطيؾ أجر ما سقيت لنا, كتبع مكسى المرأة إلػى بيػت أبييػا, كطمػب منيػا أف تسػير خمفػو كػي 

منبػكة, كطمبػت إحػدل ابنتػي لربػكا عمػى األمانػة كأعػدىـ اهلل  تال ينظر إلييا, كىذا أدب الرجػاؿ الػذيف 
أغنػػاميـ, ألنػػو قػػكل كأمػػيف, قػػادر عمػػى حفػػظ الماشػػية  ىرعػػليشػػعيب اسػػتئجار القػػكم األمػػيف مكسػػى 

ثمانيػػة سػػنيف كميػػػر  كالقيػػاـ برعايتيػػا, كأمػػيف ال تخػػػاؼ خيانتػػو, فطمػػب منػػػو الرجػػؿ أف يرعػػى غنمػػػو
 (4).لزكاجو بإحدل ابنتيو

 يظرهر ا عفة   د اا ة شعيب:: رثً ثر 

 استخبلصيا مف القصة السابقة كىي:يظير خمؽ العفة عند ابنتي شعيب في عدة نقاط يمكف 

نمػػا تنتظػػراف  -1 عػػدـ اخػػتبلط ابنتػػي شػػعيب مػػع الرجػػاؿ كالمزاحمػػة عمػػى بئػػر المػػاء لسػػقي الغػػنـ, كا 
 لى: حتى يفرغ الرعاة ثـ تسقياف غنميما إف بقي الماء, كيظير ذلؾ مف قكلو تعا          

                                               فاآليػػػػػة فييػػػػػا داللػػػػػة عمػػػػػى أف

                                                           

 (.13/270انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )( 1)
 (.562/ 19انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )( 2)
 (.13/270انظر: المرجع السابؽ, ) (3)
 (.11-3/10ني, )(/ مختصر تفسير ابف كثير, الصابك 86-20/85( انظر: التفسير المنير, الزحيمي, )4)
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المػػرأة العفيفػػة الػػركح, النظيفػػة القمػػب, السػػميمة الفطػػرة, ال تسػػتريح لمزاحمػػة الرجػػاؿ كال لمتبػػذؿ الناشػػئ 
 (1)ف ىذه المزاحمة, كىذا ما فعمتو ابنتا شعيب.م

 قكلو تعالى:   -2                           

فاآليػػػػة بينػػػػت كيػػػػؼ تكػػػػكف المشػػػػية لمفتػػػػاة الفاضػػػػمة العفيفػػػػة النظيفػػػػة حػػػػيف تمقػػػػى الرجػػػػاؿ )عمػػػػى 
مػػة تسػػتحي بفطرتيػػا عنػػد لقػػاء الرجػػاؿ اسػػتحياء( ال تبػػذؿ كال تبػػرج كال تػػبجح كال إغػػكاء, فالفتػػاة القكي

 (2)كالحديث معيـ.
 قكلو تعالى:   -3                                

في  كىذا خمؽ الفتاة فمع الحياء اإلبانة كالدقة كالكضكح, كقد كجيت الدعكة إلى مكسى 
 أطالػػت مػػف الحػػديث, كلكنػػو لفػػظ كاضػػح مػػف غيػػر أقصػػر لفػػظ كأكضػػحو, مػػا أكثػػرت فػػي الكػػبلـ كال

لػػئبل يػػكىـ  امطمقنػػ ايج. كقيػػؿ: )ىػػذا تػػأدب فػػي العبػػارة لػػـ تطمبػػو طمبنػػًيػػغػػرم أك يى ج يي ميػػجٍ مى اضػػطراب كال تى 
 (3)ريبة(.

 قكلو تعالى:  -4                                              

فاآلية تظير منيا عفة ابنة شعيب ببل تكمؼ كال اصطناع, فيػذه البنػت عرضػت عمػى أبييػا 
ليكفييا كأختيا مؤنػة العمػؿ كاالحتكػاؾ كالتبػذؿ, كلعػؿ ىػذه البنػت قػد شػعرت  أف يستأجر مكسى 

, دفعيا ليذا العرض عمى أبييا دكف تمعثـ كال حػرج كال اضػطراب بميؿ فطرم سميـ نحك مكسى 
 (4)كال مجرد سكء ظف أك تيمة فيي بريئة النفس نظيفة الحس.

كقيػػؿ إنػػو لمػػا قالػػت ىػػذه البنػػت ألبييػػا )إف خيػػر مػػف اسػػتأجرت القػػكم األمػػيف( اسػػتنكر أبكىػػا 
ذلؾ مف كصفيا إياه فقاؿ ليا: كما عممؾ بذلؾ, قالت: أما قكتو فما رأيت مف عبلجػو مػا عػالج عنػد 

 (5)ا رأيت مف غض البصر عني.السقي عمى البئر, كأما األمانة فم
كقيؿ في أمانتو: إنو نظر إلي حيف أقبمت إليو, فمما عمـ أنػي امػرأة صػكب رأسػو فمػـ يرفعػو, 

 (6)حتى بمغتو الرسالة ثـ قاؿ لي: امشي خمفي كانعتي لي الطريؽ فمـ يفعؿ ىذا إال كىك أميف.

                                                           

 (.20/2687( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )1)
 (.20/2686( انظر: المرجع السابؽ, )2)
 (.3/374( انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, )3)
 (.20/2688( انظر: في ظبلؿ القرآف, )4)
 (.19/562( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف, الطبرم, )5)
 (.5/288القرآف العظيـ, ) ( انظر: تفسير6)
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يـ الػذم ال يػزداد عميػو, ألنػو أطمؽ العممػاء عمػى ىػذه اآليػة أنيػا مػف الكػبلـ الجػامع المػانع الحكػ
اجتمعت فيو الخصمتاف في القائـ باألمر, كىما الكفاية, األمانة, كفيو التعميـ الذم ىػك أجمػؿ كأليػؽ 

 (1)في مدح النساء لمرجاؿ مف المدح الخاص كأبقى لمتحشـ كالتصكف.

 قكلو تعالى:   -5                             

بنتو عمى الرجػؿ, كىػذه سػنة قائمػة, منيػا ىػك صػالح مػديف اكىذه اآلية فييا جكاز عرض الكلي 
ابنتػػو حفصػػة عمػػى أبػػي  يعػػرض ابنتػػو عمػػى صػػالح بنػػي اسػػرائيؿ, كقػػد عػػرض عمػػر بػػف الخطػػاب 

 .(2)بكر كعثماف رضي اهلل عنيـ أجمعيف, كعرضت المحبكبة نفسيا عمى النبي 

شػػعيب الميػػؿ الفطػػرم السػػميـ مػػف ابنتػػو ليػػذا الرجػػؿ, كأحػػس مػػف نفػػس الفتػػاة كقيػػؿ: إنػػو لمػػا رأل 
كنفس مكسى ثقة متبادلة, كشعر أف ىذا الرجؿ يمتمؾ القكة كاألمانة, مما دفعو أف يعرض عميػو مػف 
غير تحرج كال التػكاء أف يػنكح ابنتػو, كىػذا مػا يرتضػيو البنتػو فػي زكجيػا كرب أسػرتيا الخمػؽ كالػديف 

 (3)كالكفاية.

باألمانة كالقكة, عف ابف مسعكد  ت ابنة شعيب بالذكاء كالفراسة, حيف كصفت مكسى فى صً كي  -6
أفرس الناس ثبلثة: أبك بكر حػيف تفػرس فػي عمػر, كصػاحب يكسػؼ حػيف قػاؿ أكرمػي مثػكاه, )قاؿ: 

 (4).(ف خير مف استأجرت القكم األميفإمكسى حيف قالت: يا أبت استأجره  كصاحبة

 ..إ هر ا عفة

العفػة ىػي دليػؿ النقػاء كالفكػرة ى الداعية أف يجعؿ فطرتػو سػميمة قػدر المسػتطاع, فيجب عمف
النفس, كعفة عػف كػؿ الشػيكات كالمغريػات , كعفػةه عمػى كػؿ كممػًة حػراـ أك عمػؿ  يالبيضاء, عفة ف

ٍقعنػػا فػػي قمػػكب المػػدعكيف  منكػػر؛ فيػػذا يجعػػؿ مػػف الداعيػػة دليػػؿ قػػكة لمجاىػػدًة الػػنفس فتكػػكف لكمماتػػو كى
 .بإذف اهلل

 

 
                                                           

 (.7/308( انظر: إعراب القرآف كبيانو, دركيش, )1)
 (.13/271( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )2)
 (.20/2688( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )3)
: صحيح ( كقاؿ3/86/3373( المستدرؾ عمى الصحيحيف, الحاكـ, كتاب: التفسير/باب: تفسير سكرة يكسؼ, )4)

 عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.
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ى

 

 

 

 

 

   الشابع املبحم
    ا  ام أة  ند ال فاء خ ق

 

  في  ث ثة يطر ب:
 .: ا تعريف ارير ة  يرانا يط ب األ ل

 .: قالة ا  ذرا يط ب ا ثر  

 .ا  فرء ار   د   د اير ة  يران : يظرهرا يط ب ا ثر ث
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  الشابعاملبحم 
 خ ق ال فاء  ند ام أة    ا 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 الى: قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػ                                                    

          *                                                       

                                            *                  

                                                                       

                                        :(37-35)آؿ عمراف 

 : ا تعريف ارير ة  يران:ا يط ب األ ل
كال  اعربينػػ ا, كىػػك لػػيس اسػػمن سػػى قيػػؿ: ىػػي حنػػة بنػػت فػػاقكد بػػف قنبػػؿ أـ مػػريـ جػػدة عي

 يعرؼ في العربية حنة اسـ امرأة 
 (1), كقيؿ عمراف بف ماتاف.كعمراف أبك مريـ, كىك مف كلد سميماف 

 : قالة ا  ذر:ا يط ب ا ثر  
تكشؼ قصة النذر عف قمب امرأة عمراف, كما يعمره مف إيمػاف, كمػف تكجػو إلػى ربيػا بػأعز 

كسػبب النػذر, قيػؿ: إف امػرأة عمػراف كانػت كبيػرة ال  (2)مو فػي بطنيػا,ما تممؾ, كىك الجنيف الذم تحم
ػػ , ايػػزؽ فرخػػو فتحركػػت فػػي نفسػػيا شػػيكة الكلػػد, كدعػػت ربيػػا أف ييػػب ليػػا كلػػدن  اطػػائرن  اتمػػد, فػػرأت يكمن

 (3), ك كاف ذلؾ جائز في شريعتيـ.افنذرت إف كلدت أف تجعؿ كلدىا محررن 
 ير ة  يران:ا  فرء ار   د   د ا : يظرهرا يط ب ا ثر ث

 رنانػػذي بدايػػة نقػػكؿ إنػػو فػػي الغالػػب يكػػكف النػػذر مػػف النػػاس ألجػػؿ أمػػكر دنيكيػػة كلكػػف لػػـ نػػر قػػط -1
سػػتككف حياتػػو كميػػا مػػف أجػػؿ  األجػػؿ الػػديف كمػػا فعمػػت امػػرأة عمػػراف, التػػي نػػذرت إف كػػاف ذكػػرن 

تقبػػؿ اهلل منيػػا مػػا نذرتػػو, فيػي صػػاحبة رسػػالة تمكنػػت منيػػا كسػػيطرت ياهلل, ككانػت تخشػػى أال 
عمػػى كيانيػػا, كاهلل تعػػالى يعمػػـ صػػدؽ النكايػػا, فػػإف كانػػت النيػػة صػػادقة كخالصػػة فسػػيبارؾ اهلل 

                                                           

 (.30-2/29(/ معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف, البغكم, )64-4/63( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )1)
 (.3/392( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, )2)
 (.4/66(/ الجامع ألحكاـ القرآف, )1/278( انظر: مختصر تفسير ابف كثير, الصابكني, )3)
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كيتقبؿ, كامرأة عمراف تخمصت مػف كػؿ شػريؾ فػي نيتيػا كأخمصػت أف يكػكف مػا فػي بطنيػا هلل 
 ال لعزكة تستشعرىا بكلد كال لمتاع الدنيا.

, كما أف المرء يريد الكلد لؤلنس بو كنذر امرأة عمراف ال يتطرؽ إليو أحد لككنيا حرة            
إليو, فمما مف اهلل  اليا كسككنن  اكاالستنصار كالتسمي, كامرأة عمراف طمبت الكلد ليككف آنسن 

اهلل تعالى مكقكؼ,  بيت عمييا بو نذرت أف حظيا مف األنس بو متركؾ فيو, كىك عمى خدمة
  (1)كىذا نذر األحرار مف األبرار.

 الجنيف كضعتو أنثػى لما كضعت امرأت عمراف  -2                              

                          فقيؿ: إنيا قالت ذلؾ ألنو لػـ يكػف يقبػؿ النػذر إال فػي
   (2)الذككر.

نيا نذرت تحرير ما في بطنيػا لخدمػة بيػت اهلل كىذا خبر منيا يقصد بو التحسر كاالعتذار, أل      
 (3)كاالنقطاع لعبادتو فيو, كاألنثى ال تصمح لذلؾ عادة ال سيما أياـ الحيض.

كىبتيا المسجد, فكفت بنذرىا ك  كقيؿ: إف امرأة عمراف لفت المكلكدة في خرقتيا كأرسمت بيا إلى     
 (4).هلل

جػرد الكامػؿ هلل تعػالى فػي النػذر فقػد طمأنيػا كجزاء اإلخبلص الػذم عمػر قمػب األـ, كجػزاء الت -3
 اهلل تعػػالى بقبػػكؿ نػػذرىا                     كالتقبػػؿ ىنػػا بمعنػػى التكفػػؿ فػػي التربيػػة

كل خمقيػػا مػػف عػػذبيا سػػاعة قػػط مػػف ليػػؿ أك نيػػار, كسػػ كالقيػػاـ بشػػأنيا, كقيػػؿ أف اهلل تعػػالى مػػا
 (5).غير زيادة كال نقصاف

لمعبكدية هلل, كلقكة العزيمة, كلصدؽ النية مع اهلل تعالى فحػيف  ارأة عمراف مثاالي رائعن ضربت ام -4
كضػػػعتو أنثػػػى, أخػػػذت تػػػدعك اهلل تعػػػالى أف يحفظيػػػا كأف يعيػػػذىا ىػػػي كذريتيػػػا مػػػف  يػػػارأت أن

قػاؿ:  ليا كي تستقبؿ كممة اهلل عيسى, كجاء في الحديث عف أبػي ىريػرة  االشيطاف, إعدادن 
َير ِيْن َيْ ُ  ٍد ُي َ ُد ِإ َّ َ ا شَّْيَطرُن َيَي ُُّ  ِ يَن ُي َ ُد، َفَيْ َتِهلُّ اَلرِرًخر ِيْن َيسّْ {: رسػكؿ اهلل 

 (6). }ا شَّْيَطرِن ِإيَّرُه، ِإ َّ َيْرَيَم َ اْاَ َهر
                                                           

 (.4/66) القرطبي, ( انظر: الجامع لحكاـ القرآف,1)
 (.4/67ع السابؽ, )ج( انظر: المر 2)
 (.238( انظر: تفسير المنار, محمد رضا, )3)
 (.4/67( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, )4)
 (.3/393في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ) (/4/69( انظر: المرجع السابؽ, )5)
ني أعيذىا بؾ كذريتيا مف الشيطاف الرجيـ(, ( أخرجو البخارم في 6) صحيحو, كتاب: تفسير القرآف/ باب: )كا 
(6/34/4548 .) 
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ى

 

 

 

 

 

 ثام ال املبحم
  أخته م سى أ   ند  احلنا  الظف   خ ق 

 
  في  يط ارن:

 .  هييتهر ا شف ة ميفه  : األ ل ا يط ب
  .  خت  ي  ى  م   د ا شف ة خ ق: ا ثر   ا يط ب
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  الثام املبحم 
 خ ق الظف    احلنا   ند أ  م سى  أخته

 كفيو مطمباف:

 :يفه م ا شف ة   هييتهر :ا يط ب األ ل

 : يفه م ا شف ة:  ً  

 ا شف ة  غة:

رقة في الشػيء, كيشػتؽ منػو قػكليـ أشػفقتي شىفىؽى: الشيف كالفاء كالقاؼ أصؿ كاحد يدؿ عمى 
, كقػػػػاؿ أكثػػػػر أىػػػػؿ المغػػػػة: ال يقػػػػاؿ إال أشػػػػفقتي كأنػػػػا  مػػػػف األمػػػػر, إذا رققػػػػت كحػػػػاذرت, كيقػػػػاؿ شػػػػفقتي

 (1)مشفؽه.

 كالشىفؽ كالشفقة رقة مف نصح أك حب يؤدم إلى الخكؼ كالشفقة.

 احتمالو.االسـ مف االشفاؽ, كأشفقت عميو فأنا ميشفؽ كشفيؽ كمعناه: ضعؼ قمبي عف 

 كالشفؽ: الخكؼ, تقكؿ مشفؽ عميؾ: أم خائؼ. 

كالشػػػفقة ىػػػك أف يكػػػكف الناصػػػح خائفػػػاي عمػػػى المنصػػػكح, تقػػػكؿ أشػػػفقت عميػػػو أف ينالػػػو مكػػػركه, 
 كالشفيؽ الناصح الحريص عمى صبلح المنصكح.

 (2).ا: ثكبه شفؽه : إذا كاف رقيقن كيقاؿ

 را شف ة االط  ً 
 لشفقة كثيرة نذكر منيا:اردة في اإف المعاني كالتعريفات الك 

قػػاؿ ابػػف القػػيـ: "اإلشػػفاؽ رقػػة الخػػكؼ, كىػػك خػػكؼ برحمػػة مػػف الخػػائؼ لمػػف ييخػػاؼ عميػػو,  
 (3)فنسبتو إلى الخكؼ نسبة الرأفة إلى الرحمة, فإنيا ألطؼ الرحمة كأرقيا".

 

                                                           

 (.4/197( انظر: معجـ مقاييس المغة, ابف فارس, )1)
(/ لساف العرب: ابف 8/261(/ تيذيب المغة, األزىرم, )1502-4/1501( انظر: مختار الصحاح, الجكىرم, )2)

 (.10/179منظكر, )
ياؾ نستعيف, )( مد3)  (.1/514ارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كا 
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 (1)قاؿ الجرجاني: "ىي صرؼ اليمة إلى إزالة المكركه عند الناس". 

 (2)بالترحـ. اؽ ىك دكاـ الحذر, مقركنن كقاؿ اليركم: "اإلشفا  

كاإلشػػفاؽ ىػػك: عنايػػة مختمطػػة بخػػكؼ كعمػػؿ ذلػػؾ بػػأف المشػػفؽ يحػػب المشػػفؽ عميػػو كيخػػاؼ  
 (3)عميو.

  هيية ا شف ةفضل   ثر ًير: 
 يرضاه لعباده,كىي مما يحبو اهلل ك عمييا اإلسبلـ  تعتبر الشفقة مف األخبلؽ العظيمة التي حث   

برحمة اهلل, فقد قرف اهلل تعالى بػيف التعظػيـ ألمػره كالشػفقة عمػى خمقػو فػي كأىؿ الشفقة مخصكصكف 
مكاضػػع مػػف كتابػػو؛ ألف ىػػذيف األمػػريف ىمػػا جمػػاع الػػديف العػػاـ, فػػالتعظيـ ألمػػر اهلل يكػػكف بالخشػػكع 

 اإلحساف إلييـ كمف ذلؾ:كالتكاضع, كذلؾ أصؿ التقكل كالرحمة لعباد اهلل ب

 قػػػػاؿ تعػػػػالى:  -1                                                    

         ( :7غافر). 

الشػػػفقة عمػػػى خمػػػؽ اهلل  ك قػػاؿ الػػػرازم: "اعمػػػـ أنػػػو ثبػػػت أف كمػػػاؿ السػػعادة مربػػػكط بػػػأمريف: التعظػػػيـ هلل
 فقة عمػى الخمػؽ فقكلػو: كالتعظيـ ألمر اهلل مقدـ عمػى الشػ                        مشػعر

    :بالتعظيـ بأمر اهلل, كقكلو                 ."(4)مشعر بالشفقة عمى خمؽ اهلل 

 الشػػػفقة طريػػػؽ أىػػػؿ السػػػعادة فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرة قػػػاؿ تعػػػالى:  -2                *    

        *                :فمػػػػف عظػػػػـ أمػػػػر اهلل كأشػػػػفؽ عمػػػػى خمقػػػػو كػػػػاف مػػػػف أىػػػػؿ (, 7-5)الميػػػػؿ
 (5)السعادة.

 

                                                           

 (.1/127( التعريفات, )1)
 (.27( منازؿ السائريف, )ص:2)
 (.459-458( انظر: مفردات غريب القرآف, األصفياني, )ص:3)
 (.14/30( انظر: التفسير الكبير, الرازم, )4)
 (.20/83انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, )( 5)



 

205 

 ىالثالثىالفصل

ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

 بالشػػػػػفقة تكػػػػػكف فػػػػػي معيػػػػػة اهلل قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:   -3                           

قؽ اإلنساف الشفقة لنفسو كلغيرهعية تككف بالرحمة ك كالم (128حؿ:)الن , كذلػؾ الشفقة كاإلحساف, فىييحى
حسانو لمناس ربو, بتعظيـ أمربتقكاه   (1) .ييـبالشفقة عم كا 

 بالشفقة في مكاضع كثيرة منيا: كقد رغب الرسكؿ  -4

ْ ـــِ ِم َ  َيْظِ ُيـــُ  َ َ  ا ُيْ ـــِ ُم َ ُخـــ  ا يُ {قػػػاؿ:  عػػػف ابػػػف عمػػػر رضػػػي اهلل عنيمػػػا أف النبػػػي 
ُ  َ ْ ـُ  ُيْ ِ ُيُ ، َ َيْن َ رَن ِف  َ رَجِة َ ِخيِ  َ رَن ا  َُّ  ِف  َ رَجِتِ ، َ َيْن َفرََّج َ ْن ُيْ ِ ٍم ُ ْرَاـًة، َفـرََّج ا  َّـ

 (2).}ا ِ َيرَيةُ ْرَاًة ِيْن ُ ُرَارِت َيْ ِم ا ِ َيرَيِة، َ َيْن َ َتَر ُيْ ِ ًير َ َتَرُه ا  َُّ  َيْ َم 

إنيػػػا ركيػػػزة عظيمػػػة ينبنػػػي عمييػػػا مجتمػػػع مسػػػمـ متماسػػػؾ, يعطػػػؼ بعضػػػو عمػػػى بعػػػض كيشػػػفؽ  -5
 بعضو عمى بعض.

 مف ثمارىا محبة اهلل لمعبد كمحبة الناس لو. -6

 نساف أك حيكاف أك مسمـ أك غير مسمـ.إع خمؽ اهلل مف د إلى جميمتؽ ممي أنيا خي  -7

أف تكػػكف الشػػفقة عمػػى األخ المكافػػؽ أكثػػر مػػف  أنيػػا مظيػػر مػػف مظػػاىر العشػػرة الطيبػػة, كمنيػػا -8
 في ابنو  الشفقة عمى الكلد المخالؼ, ألـ تسمع قكؿ اهلل لنكح                    

              :(3).(46)ىكد 

 خ ق ا شف ة   د  م ي  ى   خت  :ا يط ب ا ثر  
 قاؿ تعالى:                                               

                 *                          

                  *                      

                        *              

                             *         

                                                           

 (.3/246, البيضاكم, )ر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ( انظ1)
( أخرجو البخارم في صحيحو, كتاب: المظالـ كالغصب/ باب: ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو, 2)
(3/128/2442.) 
 (.52( انظر: آداب العشرة كذكر الصحبة كاألخكة, الغزم, )ص:3)



 

206 

 ىالثالثىالفصل

ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

                *                            

                  *                           

                    :(.13-7)القصص 

كمتميػزة عػػف رحمػة األـ بكليػدىا, كىػػي قصػة أـ مكسػى حػػيف قػدـ القػرآف الكػريـ صػػكرة فريػدة 
أكحى إلييا ربيا أف تمقي رضيعيا في الػيـ. كقػد شػممت اآليػة عمػى التصػكير الحقيقػي كالصػحيح لمػا 

 ايسيرن  اتتمثؿ رحمة األـ بكلدىا, تمؾ الرحمة التي تمثؿ جزءن  اتحس بو األـ تجاه رضيعيا, كفيو أيضن 
, كلكنيػػػا رحمػػػة األـ تظػػػؿ ىػػػي قمػػػة كأكبػػػر مقػػػدار لمرحمػػػة عمػػػى كجػػػو مػػػف رحمػػػة اهلل تعػػػالى بعبػػػاده

 البسيطة.

  اب إ  رء ي  ى ف  ا يم:  ً : 

يقاؿ إف فرعكف كاف أحد الممكؾ الطغاة, المفسديف, الفاجريف, كاف قد كصؿ إلى سمعو أنػو 
غػػػبلـ يكػػػكف ىػػػبلؾ مصػػػر عمػػػى يديػػػو فعنػػػدىا أمػػػر بقتػػػؿ أبنػػػاء بنػػػي  سػػػيخرج مػػػف ذريػػػة إبػػػراىيـ 

في  بعد عاـ, فكلد ىاركف  امف كجكد ىذا الغبلـ, ككاف يقتؿ الغمماف الذككر عامن  ااسرائيؿ, حذرن 
عاـ المسامحة, أما مكسى فكلد في عاـ القتؿ فخافت أـ مكسى عمى كليدىا, فأكحى إلييا اهلل تعالى 

لمنيػػؿ, فكانػػت  كانػػت تربطػػو فػػي حبػػؿ ككانػػت دارىػػا متاخمػػة ا, فاتخػػذت لػػو تابكتنػػاأف اتخػػذم لػػو تابكتنػػ
ترضعو, فػإذا خشػيت عميػو مػف أحػد كضػعتو فػي ذلػؾ التػابكت, فأرسػمتو فػي البحػر, كأمسػكت طػرؼ 

 (1)الحبؿ عندىا, فإذا ذىبكا استرجعتو.
 يظرهر شف ة  م ي  ى   ى   يدهر:ثر ًير: 

 ألقى اهلل تعالى في ركع أـ مكسى كأليميػا بإلقػاء الطفػؿ الكليػد فػي البحػر, كقػد كػاف ىػذا الػكحي -1
, فػػأزاح الخػػكؼ كاليػػـ عػػف قمبيػػا الخػػائؼ اكسػػبلمن  اعمػػى أـ مكسػػى لكنػػو نػػزؿ عمييػػا بػػردن  اشػػديدن  اصػػعبن 

الكاجؼ كامتثمػت ألمػر اهلل تعػالى, كأدركػت أف رضػيعيا فػي عصػمة اهلل, كفػي حمػى اهلل, كأف اهلل ال 
 (2)يضيع مف تككؿ عميو.

 

                                                           

 (.230( انظر: قصص األنبياء, ابف كثير, )ص:1)
 (.293, )ص:أحمد الطاىر( انظر: صحيح قصص القرآف. 2)
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2-                                                       

           

ػػ    ال عقػػؿ فيػػو كالكعػػي كال قػػدرة عمػػى نظػػر أك  اتصػػؼ اآليػػة حػػاؿ األـ, فقػػد أصػػبح فؤادىػػا فارغن
ادت مف كؿ شيء مف أمكر الدنيا إال مكسى الذم ألقتو في اليـ, حتى أنيا ك اتصريؼ, أصبح فارغن 
قػد ألقتػو فػي الػيـ, لػكال أف أليميػا  اعميو أف تخبر الناس أف ليا كليػدن  كشفقتيا مف شدة كجدىا كحزنيا

اهلل الصبر كالثبات كاالمتثػاؿ ألمػره لتكػكف مػف المػؤمنيف بكعػد اهلل, الصػابريف عمػى ابتبلئػو السػائريف 
 (1)عمى ىداه.

3-                                        

فقالػػػت ألختػػػو أف تتبػػػع أثػػػره, كتعػػػرؼ خبػػػره , ألـ لػػػـ تسػػػكت عػػػف البحػػػث كالمحاكلػػػةكىكػػذا قمػػػب ا 
, كقيؿ أف رحمة بو كشفقة عميو فذىبت تقص أثره في حذر كخفية, تتممس خبره في الطرؽ كاألسكاؽ

 (2)كت حتى رأتيـ أخذكه.أختو كانت تمشي عمى ساحؿ البحر كتراقب بطرؼ عينيا التاب

4-                    

بإعادتو إلى أمو, يرفض الصغير أف يرضع  لكعده  اكمف رحمة اهلل تعالى بأـ مكسى, تحقيقن  
مف أم امرأة أخرل, فكانت شفتاه جند مف جنكد اهلل, كاألعظـ مف ذلؾ أف فرعكف لـ يعمـ أف الطفؿ 

ه المػدكد فيػك يحػػافظ عمػى حياتػو كيخشػى عميػو مػف المػكت أك الػذبكؿ, حتػػى الػذم بػيف يديػو ىػك عػدك 
رأتيػـ أختػػو, فػػدلتيـ عمػى أـ مكسػػى, فانطمقػػت إلييػػا بػأمرىـ فجػػاءت بيػػا, فممػػا كجػد الصػػبي ريػػح أمػػو 
قبػػؿ ثػػدييا, كلقػػد أليميػػا اهلل السػػككف كالثبػػات عنػػدما رأت رضػػيعيا لكػػي ال يشػػعر آؿ فرعػػكف بصػػمة 

 (3) القرابة بينيما.

فػػي مكانتػػو, يحميػػو فرعػػكف  اكىكػػذا عػػاد الطفػػؿ الغائػػب ألمػػو المميكفػػة, معػػافى فػػي بدنػػو, مرمكقنػػ
 كليتحقؽ كعد اهلل تعالى  كترعاه أمو,                                      

                    ,  كمػػػػف عظػػػػيـ الكرامػػػػة أف فرعػػػػكف تكفػػػػؿ بػػػػأجرة شػػػػيرية

                                                           

 (.3/10(/ مختصر تفسير ابف كثير, )20/2680)سيد قطب, ( انظر: في ظبلؿ القرآف, 1)
 (.20/2680(/ في ظبلؿ القرآف, )83/256) القرطبي, ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف,2)
(/ القصص القرآني, صبلح 232)ص:ابف كثير, , (/ قصص األنبياء13/257( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, )3)

 (.3/276الخالدم, )
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 ىالثالثىالفصل

ىضوءىفيىالصالحونىأخالق
 الكرومىالقرآن

 

, رجعػة ابنيػا عمى صبرىا كثباتيا الخيػر الكثيػر لممرضعة التي سيقبؿ عمييا الطفؿ, فنالت أـ مكسى
 (1)إلييا كأجرة عمى إرضاعيا إياه.

مػػف المبلحػػظ فػػي الػػنص أف اهلل تعػػالى قػػد طمػػأف أـ مكسػػى عمػػى ابنيػػا مػػف خػػبلؿ المبشػػرات,  -5
زالة خكفيا كقمقيا كحزنيا فقاؿ تعالىلتقكية   : قمبيا كا              كلعؿ ىذا أىـ مػا يشػغؿ باليػا

 كالبشارة الثانية                 (2)لبلصطفاء بالنبكة كالرسالة. حينما يككف أىبلن 

 إ هر ا شف ة..

مة الفطػػرة؛ فيػػك األقػػرب إلػػى رقٌػػة القمػػب التػػي ألف الداعيػػة إنسػػاف يسػػمؾ طريػػؽ النقػػاء كسػػبل
تػػػدعكه إلػػػى الشػػػفقة كالحنػػػاف, شػػػفقة عمػػػى العاصػػػيف كحناننػػػا عمػػػى ذكييػػػـ, شػػػفقةن عمػػػى الغػػػارقيف فػػػي 

 لداعيػػة مشػػفقنا حنكننػػا فيمػػا سػػبيبلفالمعاصػػي كحناننػػا عمػػى قمػػكبيـ كػػي يتكبػػكا, ىكػػذا يجػػب أف يكػػكف ا
 لرٌقة القمكب كاستمالتيا.

                                                           

 (.277/ 3( انظر: القصص القرآني, )1)
 (.277/ 3انظر: القصص القرآني, صبلح الخالدم, ) (2)
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 الخاتمظ

 

 ا خرتية
اهلل عمى سيدنا محمػد خػاتـ الرسػؿ كاألنبيػاء, كعمػى آلػو  الحمد هلل ذم الطكؿ كاآلالء, كصؿ

 األتقياء. كالصالحيفكأصحابو 

الػػػكاردة ذكرىػػػا  كالصػػػالحيفإف ىػػػذا ممػػػا يسػػػره اهلل تعػػػالى لػػػي الكقػػػكؼ عمػػػى أخػػػبلؽ األنبيػػػاء 
 صراحةن في القرآف الكريـ .

ف أم خمؽو خصص ذكره لنبيو مف األنبياء في ىذه الرسػالة المتكاضػعة, ىػك كتؤكد الباحثة أ
 م بمف قبمو.دم ببعض, ككؿ كاحدو منيـ يقتدياء عمييـ السبلـ؛ ألف بعضيـ يقتخمؽ لجميع األنب

ف كػػاف فيػػو خطػػأه أك زلػػؿ فمػػف الشػػيطاف كمػػف فيػػك فضػػؿ مػػف اهلل كمن ػػ افػػإف كػػاف صػػكابن  ة, كا 
 نفسي.

كالكقػػػكؼ عمػػػى مػػػا فييػػػا مػػػف عبػػػرو  كالصػػػالحيفة ألخػػػبلؽ األنبيػػػاء كمػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الدراسػػػ
 بأىـ النتائج كالتكصيات التالية:كعظات خرجت الباحثة 

 : ا  ترئج:  ً  

 .كالصالحيف الداعيف هلل رب العالميفإف األخبلؽ رسالة األنبياء  -1

 إف اإلسبلـ دعا إلى التمسؾ باألخبلؽ الحميدة. -2

سو كاالرتقاء بيا في درجات اإليماف, كالكصكؿ إلى درجػات إف المؤمف حريصه عمى تزكية نف -3
 الكماؿ البشرم كاألخبلؽ سبيؿه لذلؾ.

 إف األخبلؽ الحسنة عبلمةه عمى كماؿ اإليماف, كقربة يتقرب بيا اإلنساف إلى خالقو. -4

 إف األخبلؽ الفاضمة سبب لمحبة اهلل, كرضاه, كدخكؿ جنتو. -5

 ماف.إف األخبلؽ ترجمة عممية لمعقيدة كاإلي -6

 إف األخبلؽ ثمرة لمعبادة الصحيحة. -7

إف األخػػبلؽ اإلسػػبلمية ربانيػػة, شػػمكلية, عالميػػة, كاقعيػػة, كسػػطية, إيجابيػػة, إنسػػانية, مثاليػػة,  -8
 تقدمية, جزائية, كىذا يدؿ عمى عظـ أىمية األخبلؽ.

 إف األخبلؽ سبيؿ رفعة األمـ, كعمك اليمـ, كالكصكؿ لمقمـ. -9

 فتح القمكب, كتنار العقكؿ, كتيدأ النفكس.إف األخبلؽ رمز اليداية, بيا ت -10
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ػػػكية تطمػػػئف  -11 إف مػػػف عظػػػيـ مكانػػػة األنبيػػػاء, كرفيػػػع منػػػزلتيـ, كشػػػريؼ مػػػرتبتيـ, أف الًفطىػػػر السٍّ
 لصادؽ دعكتيـ, كصدؽ ألسنتيـ كأف النفكس تيتدم ألخبلقيـ.

يػػـ إف األنبيػػاء ىػػـ صػػفكة اهلل فػػي خمقػػو, كأخبلقيػػـ أفضػػؿ األخػػبلؽ, كآدابيػػـ أفضػػؿ اآلداب, ف -12
 أىؿ السمت كالمركءة, كاألخبلؽ النبيمة ك الصفات الشريفة.

ليـ, كيزيد  اعميقن  ايغرس في القمب حبن  كالصالحيفإف إمعاف النظر في عظيـ أخبلؽ األنبياء  -13
 رغبةن في سماع سيرتيـ كفضائميـ.

 تجمع فضائؿ األعماؿ كاألقكاؿ فالتمثؿ بيـ يزيد اإليماف. كالصالحيفإف أخبلؽ األنبياء  -14

فػػػي ضػػػكء القػػػرآف, كسػػػيرتيـ العطػػػرة عبػػػرةن لػػػذكم العقػػػكؿ  كالصػػػالحيفإف فػػػي قصػػػص األنبيػػػاء  -15
 كاألبصار.

 التربية عمى محاسف األخبلؽ. إف مف األىداؼ الميمة لبعثة النبي  -16

 .إف مكاـر األخبلؽ حيًصرت في بعثتو  -17

ميق إف مف أجمؿ ما دعا بو نبينا محمد  -18 مقي فحسف خي  .(1)ي (ربو )الميـ كما حسىنت خى

 باإلخبلص كالتقكل تقبؿ الطاعات. -19

 ببر الكالديف نرقى لمجنات. -20

 بالعفة نسمؾ سبيؿ الطاعات. -21

 تحنك عمى العباد. ابالشفقة نعمر قمكبن  -22

 بالصدؽ سيؼ نقطع بو بيؤىر النفاؽ. -23

 بإحقاؽ الحؽ نقكل في كجو الظمـ كالفساد. -24

 بالقكة في الديف طريقنا لمعدؿ في الببلد. -25

 اماته كأجره بغير حساب.بالحمـ كالصبر كر  -26

 بالرحمة كالرأفة تؤسر أفئدة العباد. -27

 بالعمـ كالحكمة نرتقي إلى القمـ. -28

                                                           

 (.18( سبؽ تخريجو في صفحة )1)
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 بالكفاء كاألمانة تدـك األمـ. -29

 بالشكر تزيد النعـ. -30

 : ا ت اليرت:ًيرثر 

 اإلقباؿ عمى طمب العمـك الشرعية, كالسعي في نشرىا, فيي أنفع العمـك في الدنيا كاآلخرة. -1

عمماء لمقيػاـ بكاجبػاتيـ الدعكيػة كالتربكيػة, كضػركرة االلتػزاـ بػاألخبلؽ الفاضػمة تكصية لمدعاة كال -2
 أثناء الدعكة إلى اهلل تعالى.

 في الحياة كالكاقع. ااإلقباؿ عمى ىذا النكع مف التفسير كتكظيفو عممين  -3

ضػػركرة العمػػؿ عمػػى االرتقػػاء بػػالنفس البشػػرية كتمسػػكيا بػػاألخبلؽ بػػأف يبػػدأ كػػؿ فػػردو برقػػي نفسػػو  -4
 ف في التمسؾ باألخبلؽ صبلح المجتمعات.أل

خاصة بضركرة التعمؽ في قراءة كدراسػة قصػص األنبيػاء, ألف  كالدعاة أكصي المسمميف عامة -5
 فييا الخير كالصبلح لؤلمة اإلسبلمية في الدنيا كاآلخرة.

رآف كفي الختاـ أكصي الجميع بتقكل اهلل تعالى كالثبػات عمػى طريػؽ الحػؽ كالنجػاة كااللتػزاـ بػالق -6
فكتػاب اهلل تعػالى فيػو الخيػر كالصػبلح كال ينصػمح حػاؿ األمػة إال بػو  كتػأمبلن  االكريـ قػراءةن كتػدبرن 

 كالعمؿ بما جاء فيو.
ا  هم إ ر   أ ك اأ يرئك ا    ى  الفرتك ا ع ى  ن تهدي ر أل  ن األخ ق   يهدي أل   هر إ  

   ت،   ن تالرف   ر  يئهر   يالرف  يئهر إ    ت

  ير    ت َخْ   ر ف  ن ُخُ   را  هم 

 ا  هم إ ر  ع ذ اك ين ي  رات األخ ق  األه اء  األد اء

 الِل ا  هم    م  زد  اررك   ى  اي ر ي يد  و    ال ا   جييع األ ايرء  تراعيهم اإ  رٍن إ ى 
 ي م ا   رب.

ألية اإل  يية   أل ا   ا ر    تعر ى  ن ي فع اهذه ا درا ة  رتاهر  قررئهر،  ي فع اهر ا
 جيعرء   ن يغفر   ر    ا دي ر   جييع ا ي  يين إ        ييٌع يجيب ا د رء.
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 انفهارس انعامة
 

 .فهرس اآليرت ا  ريية

 .فهرس األ رديث ا شريفة

 . فهرس األ  م

 . ا يراجع

 .ا ي ت يرت فهرس
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 فه ض اآل ا  الل مي  

 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
 رة ا ا رة    

1.            ... 21 161 

2.               ... 80 126 

3.              ... 127 130 

4.                   ... 129 2 

5.                    ... 131 101 

6.               ... 143 56 

7.              ... 151 2 ,141 

8.             ... 152 93 

9.               ... 153 67 

10.              155 67 

11.             ... 158 93 

12.          ... 177 127 

13.             ... 225 106 

14.               ... 251 145 

15.              ... 263 106 

16.                ... 264 26 
17.                ... 269 141 

18.             ... 273 191 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
19.                   ... 278 34 

20.            ... 281 161 

21.                  286 36 

   رة ال  يران
22.            ... 35-37 200 

23.              ... 37 193 

24.                     ... 42 194 

25.                45 194 

26.           ... 76 126 

27.                   ... 125 68 

28.                 ... 133-134 108 

29.               ... 134 36 ,138 

30.              144 98 

31.            145 98 

32.                    146 67 

33.  
        154 40 

34.               .. 155 106 

35.                 159 34 ,107 

36.                   ... 164 2 

37.             ... 186 108 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
38.               ... 200 27 ,66 

   رة ا   رء
39.              1 162 

40.             ... 12 106 

41.               ... 36 153 

42.     114 48 ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ 
43.                        ... 58 34 

44.                 ... 69 55 

45.          ... 131 161 

46.               ... 142 51 

47.           146 134 

48.           147 91 

49.               ... 147 95 ,97 

50.                  156 194 

 رئدة  رة ا ي
51.             ... 1 27 ,

124,126 
52.              ... 8 162 

53.                    ... 13 43 

54.                    ... 27-29 163 

55.          75 52 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
56.                .. 75 180 

   رة ا  عرم
57.                 54 80 

58.             ... 162 31 

59.                     ... 151-153 25 ,153 

   رة ا  راف
60.  

                ... 26 13 

61.           29 134 

62.                   ... 52 77 

63.             ... 96 162 

64.            ... 144 94 

65.              ... 144 138 

66.                 ... 199-200 15 ,107 

67.              ... 201 136 

   رة ا ت اة
68.                 ... 103 28 

69.               108-109 162 

70.          ... 111 126 

71.          ... 112 129 

72.             ... 114 107 ,110 ,
114 ,126 



 

218 

 الطامظىالفكارس

 

 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
73.              .... 118 54 

74.                ... 128 15 ,80 ,81 

   رة ي  س
75.                  .... 2 53 

76.              55 126 

77.                 ... 57 17 

78.              63-64 162 

79.               ... 93 50 

   رة ه د
80.            46 205 

81.           ... 74-75 107 ,110 

82.          ... 87 107 ,120 

83.           ... 88 121 

84.              ... 89 122 

85.                ... 90 122 

86.                     ... 120 17 

   رة ي  ف 
87.                     ... 54 42 ,47 

88.                  52 43 

89.               ... 55 48 

90.             46 61 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
91.            ... 55-56 61 

92.               ... 24 135 

   رة ا ر د
93.             ... 11 18 

94.               ... 19-22 30 

95.              ... 19-24 127 

   رة ااراهيم
96.                34 98 

97.             ... 36 113 

   رة ا  جر 
98.           ... 64 52 

99.               85 107 

   رة ا   ل
100.                18 98 

101.           ... 61 105 

102.                   ... 89 80 

103.           121 94 

104.                      125 16 

105.             ... 120-122 100 

106.     ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ 126 67 
   رة ا  راء
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
107.                        ... 16 19 

108.            3 90 

109.                ... 3 94 ,99 

110.                          35 124 

111.               34 124 

112.               28 153 

   رة ا  هف
113.             ... 28 64 

114.          81 77 

115.                   ... 71 87 

116.                  ... 79 14 

117.                  ... 74 87 

118.              ... 80-81 88 

119.                 ... 82 14 

   رة يريم
120.              ... 14-15 156 

121.                          16-21 191 

122.             ... 23 194 

123.                  26 194 

124.                 32-33 155 

125.                 ... 41 52 ,57 ,58 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
126.                      ... 42-45 100 

127.   114 47 ... ۆ    ۆڭ   ۇ  ۇ 
128.               ... 49-50 59 

129.            ... 51 137 

130.             ... 54 52 

131.               54 119 

132.                ... 56 52 ,58 

   رة ط 
133.                         ... 131 190 

   رة ا  ايرء
134.                ... 85 66 ,74 

135.               ... 83-84 69 

136.                  ... 107 81 

137.             ... 78-79 143 

138.                   ... 91 192 

   رة ا  ج
139.          ... 30-31 56 

140.             ... 65 82 

   رة ا يؤي  ن
141.                96 11 

142.            *    ... 1-11 24 ,29 ,37 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
143.           ... 8 43 ,127 

144.            *    ... 1-9 129 

145.              52 161 

   رة ا   ر
146.                     2 78 

147.            ... 33 188 

   رة ا فرقرن
148.             ... 67 36 

149.            ... 63 108 

   رة ا شعراء
150.              ... 192-194 45 

151.               *  ... 105-110 44 

152.            *    ... 123-127 45 

153.             *  ... 141-145 45 

154.             *  ... 160-164 45 

155.               ... 176-180 45 

156.                  ... 221-223 55 

157.               ... 70-76 100 

158.   ٺ  ٺ     ٺ      ٺ ٿ  ٿ      86 114 
159.             ... 88-89 135 

160.          ... 106 161 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
161.            142 44 

162.               109 190 

   رة ا  يل
163.                     ... 16 144 

164.                 ... 22 147 

165.  :             ... 26-27 147 

166.                        ... 30-31 147 

167.                 ... 36-37 147 

168.                ... 40 148 

169.                ... 15 148 

170.                  ... 41 149 

171.               ... 44 149 

   رة ا  الص
172.                 ... 26 42 

173.                 ... 54 67 

174.                 ... 22-27 196 

175.                    ... 7-13 206 

  ا ت   رة ا ع
176.             ... 45 28 

177.     *           ... 1-3 57 

178.                 ... 8 154 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
   رة ا ر م

179.          .. 17 128 

   رة   يرن
180.                  ... 17 67 

181.                  12 97 

182.                 12 183 

183.           .. 13-19 186 

   رة ا  جدة
184.                    ... 24 68 

   رة ا  زاب
185.                 ... 72 42 

186.                   33 53 

187.                   24 53 

188.                  ... 35 130 

   رة  اأ
189.                   ... 13 90 ,94 

   رة فرطر
190.  

          ... 45 107 

191.                ... 32 36 

   رة يس
192.              ... 20-27 171 

193.           ... 13-19 172 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
   رة ا الرفرت

194.                   102 73 ,116 ,
118 ,131 

195.              84 101 

196.                ... 99-113 116 

197.              101 118 

198.            ... 38-40 135 

   رة ص
199.            ... 44 66 

200.                  ... 20 141 ,145 

201.                ... 26 146 

   رة ا زير
202.                  ... 33 52 

203.              7 96 

204.                   20 126 

205.              ... 2-3 135 

   رة غرفر
206.              ... 28-29 174 

207.               26 175 

208.                  7 204 

   رة فال ت
209.                ... 34 20 ,107 



 

226 

 الطامظىالفكارس

 

 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
   رة ا ش رى 

210.             ... 43 36 

   رة ا دخرن
211.                 ... 17-19 46 

212.             18 42 

213.                  ... 5-6 84 

   رة ا فتح
214.               ... 29 80 

215.           ... 10 127 

   رة ا  جرات
216.                ... 11 27 
217.             ... 12 27 
218.             15 52 

219.                   ... 13 18 ,162 

   رة ا ذاريرت
220.           ... 16-19 29 

   رة ا ط ر
221.               ... 32 104 

   رة ا  جم
222.                138 129 

   رة ا  ير
223.                   5 141 
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
   رة ا  ديد

224.             ... 19 56 

   رة ا جيعة
225.               ... 2 2 

   رة ا تغران
226.          17 91 

227.            ... 17 93 

228.    إن            ... 17 106 

   رة ا ت ريم
229.  ...           11 167 

230.             ... 12 192 

   رة ا   م
231.               4 , 10, 3ىػ 

   رة ا يدثر
232.             * ... 42-46 25 

   رة ا يطففين
233.           *       ... 1-5 34 

   رة ا   ى
234.             *  ... 14-15 15 

   رة ا شيس
235.           * 9-10 15 ,18 

   رة ا اي ة
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 رقم ا الف ة رقم اآلية اآليـــة م.
236.              ... 5 135 

   رة ا عالر
237.        *         ... 1-3 19 ,67 

   رة ا ير  ن
238.                *... 1-7 26 
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 فه ض األحاد م الظ  ف 

 رقم ا الف ة ا   م   ى ا  ديث طرف ا  ديث
 13, 10ق,  صحيح إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ

 11ق,  صحيح يقً مٍ ف خى سٍّ حى ي فى قً مي ت خي نٍ س  ا حى مى ـ كى يي الم  
ةى كىب رى  م ـى ًإذىا اٍستىٍفتىحى الص بلى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  11 صحيح كىافى الن ًبي  صى

ٍيثيمىا كيٍنتى   11 حسف صحيح ات ًؽ اهلًل حى

 12 صحيح مىا شىٍيءه أىٍثقىؿي ًفي ًميزىاًف اٍلميٍؤًمفً 

ٍؤًمًنيفى ًإيمىاننا أىٍحسى   12 صحيح نيييـٍ أىٍكمىؿي اٍلمي

اؾى  ـي مىا حى ٍث ميًؽ, كىاإٍلً ٍسفي اٍلخي  12 صحيح اٍلًبر  حي

ا ييٍدًخؿي  سيًئؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍف أىٍكثىًر مى  12 حسف عى

 18 صحيح ًإف  اهللى الى يىٍنظيري ًإلىى أىٍجسىاًدكيـٍ 

 26 صحيح أىٍربىعه مىٍف كيف  ًفيًو كىافى مينىاًفقنا

 27 صحيح ًني ًحيفى يىٍزًنيالى يىٍزًني الز ا

 27 صحيح مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباهلًل كىاٍليىٍكـً 

كفى مىًف اٍلميٍفًمسي   28 صحيح أىتىٍدري

ةي ا  34 صحيح لدٍّيفي الن ًصيحى

مىٍيًو العىطىشي  ؿه يىٍمًشي ًبطىًريؽو, اٍشتىد  عى  35 صحيح بىٍينىمىا رىجي

مىًت اٍمرىأىةه الن ارى ًفي  35 صحيح دىخى

ابىةه   37 حسف دىٍعكىةي اٍلمىٍظميكـً ميٍستىجى
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 رقم ا الف ة ا   م   ى ا  ديث طرف ا  ديث
ـٍ رىاعو   41 صحيح كيم كي

نيكا ًلي ًستًّ   43 حسف ًمفٍ  ااٍضمى

 43 حسف صحيح الم ييـ  ًإنٍّي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلجيكعً 

 127-55-43 صحيح آيىةي المينىاًفًؽ ثىبلىثه 

 44 صحيح أىٍستىٍكًدعي اهللى ًدينىؾى 

ـٍ ًبال مىٍيكي ٍدؽً عى  53 صحيح صٍّ

 53 صحيح اٍلبىيٍّعىاًف ًباٍلًخيىارً 

 60 صحيح لصالحرجؿ الماؿ الصالح لمبيا عمرك, نعما 

لىٍيسى ذىاؾى  , كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف, ًإف  أىٍمرىهي كيم وي خى  95-68 صحيح عىجى

ٍيرنا كىًثيرنا مىى مىا تىٍكرىهي خى ٍبًر عى ـٍ أف  ًفي الص   68 صحيح كىاٍعمى

يمىافً  شىٍطري  الط ييكري  ٍمدي  اإٍلً ي  ًلم وً  كىاٍلحى  68 صحيح اٍلًميزىافى  تىٍمؤلى

 81 صحيح جعؿ اهلل الرحمة مف مائة

ـي الم وي ًمفٍ  ا يىٍرحى  81 صحيح ًإن مى

 84 صحيح غىزىا رىسيكؿي اهللً 

 85 ضعيؼ اهلل رسكؿ يا بمى,: قالكا «الخضر؟ عف أحدثكـ أال

 85 صحيح ميكسىى ًفي مىئلىو ًمٍف بىًني بىٍينىمىا

 93 صحيح مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
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 رقم ا الف ة ا   م   ى ا  ديث طرف ا  ديث
م ىكىافى رىسيكؿي اهلًل   95 صحيح , ًإذىا صى

 95 حسف يا عائشة ذريني أتعبد لربي

 96 صحيح إف اهلل ليرضى

اًبرً  اًئـً الص  ٍنًزلىًة الص  ـي الش اًكري ًبمى  97 صحيح الط اًع

 97 صحيح القميؿ, مف لـ يشكر

ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي الم ًو   108 صحيح اكال متفحشن  افاحشن  لى

دىٍمتي رىسيكؿى اهلًل   108 صحيح عىٍشرى ًسًنيفى  خى

مىٍيًو بي   كيٍنتي أىٍمًشي مىعى رىسيكًؿ الم ًو   108 صحيح كىعى

 109 صحيح الم ييـ  اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي فىًإن ييـٍ 

 109 صحيح مىتىٍيًف ييًحب ييمىاًإف  ًفيؾى خىصٍ 

ـى غىٍيظنا كىىيكى يىٍستىًطيعي   109 صحيح مىٍف كىظى

ن ةي  لىؾى اٍلجى ٍب كى  110 صحيح الى تىٍغضى

 126 صحيح ال إيماف لمف ال أمانة لو, كال ديف لمف ال عيد لو

ـ  عىٍبًدم ًبسىيٍّئىةو فىبلى تىٍكتيبيكىى  : ًإذىا ىى ؿ   136 صحيح ا قىاؿى اهللي عىز  كىجى

 142 صحيح  ال حسد إال في اثنيف: رجؿ آتاه اهلل ماالن فسمطو عمى

, رىًغـى  ـى  ثيـ   أىٍنؼي  154-153 صحيح رىًغ

ةي  مىى الص بلى ٍقًتيىا, عى ًبر   كى  153 صحيح اٍلكىاًلدىٍيفً  كى
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 رقم ا الف ة ا   م   ى ا  ديث طرف ا  ديث
 154 صحيح أىفٍ  الكىبىاًئرً  أىٍكبىرً  ًمفٍ  ًإف  

ؿه رىسيكؿى الم ًو  : ًإنٍّي أىٍشتىًيي اٍلًجيىادى كىالى أىتىى رىجي , فىقىاؿى
مىٍيًو,  أىٍقًدري عى

 154 إسناده جيد

 161 صحيح ال تحاسدكا كال تناجشكا كال تباغضكا كال تدابركا

 164 حسف صحيح إنيا ستككف فتف القاعد فييا خير مف القائـ كالقائـ فييا 

ـٍ يىٍكميٍؿ مً  لى , كى اًؿ كىًثيره ـي كىمىؿى ًمفى الرٍّجى ٍريى  194-180 صحيح فى النٍّسىاًء ًإال  مى

ف في الجسد مضغة إذا  186 صحيح أال كا 

 191 صحيح ما يزاؿ الرجؿ يسأؿ الناس

 191 صحيح الميـ إني أسألؾ اليدل كالتقى كالعفاؼ كالغنى

 191 صحيح عما كينيانا يأمرنا أف نعبد اهلل كحده كال نشرؾ بو شيئنا

 195 صحيح خير نسائيا مريـ ابنة

ا ًمٍف مىٍكليكدو ييكلىدي ًإال  كىالش ٍيطىافي   201 صحيح مى

ك الميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي  ـي أىخي  205 صحيح الميٍسًم
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 فه ض األ   

 رقم ا الف ة  ا ع م
 1 01 الراغب األصفياني

 7 07 ابف القيـ
 7 07 الماكردم
 7 07 ابف عاشكر

 01 09 عبد اهلل بف مبارؾ
 00 51 ياد بف عبٌلقةز 

 05 50 الٌنكاس بف سمعاف
 01 52 سيؿ بف عبد اهلل التسترم

 51 59 ابف حباف
 30 38 الكفكم
 12 75 الجاحظ

 18 72 أبي مالؾ األشعرم
 79 82 القفاؿ

 85 88 الحسف بف الفضؿ
 84 91 اٍبفي ًشيىابو الز ٍىًرم  

 81 95 ابف قتيبة
 95 98 التيٍسترم
ٍرجى   012 001 انيالجي

 019 003 األشجٌ 
 001 003 عبد اهلل بف شداد ابف لياد الميثي

 000 001 كعب األحبار
 044 041 المٌناكم

 013 031 عبد اهلل بف عمرك
 018 017 الرياحيأبك العالية 

 084 070 كىب بف منبٍّو
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 امل اجع
 :1ط ,بيركت –سؤاؿ كجكاب في القرآف, قاسـ عاشكر, دار ابف حـز 1000 .1
 (.ـ2001 -ىػ1422)

 بيركت. –إحياء عمـك الديف, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي, دار المعرفة  .2

د.محمد  -خالد القضاة, د.عبد الرزاؽ أبك البصؿ خبلؽ في اإلسبلـ, كايد قرعكش د.اال .3
 -ـ2001, 2د.نصر البنا= د. كليد السعد, ط  -حسف الشمبي, د. محمد مكسى نصر

 ىػ.1422

ب العشرة كذكر الصحبة كاألخكة, محمد بف محمد بف محمد الغزم العامرم آدا .4
الدمشقي, أبك البركات, بدر الديف ابف رضي الديف, حققو: الدكتكر عمر مكسى باشا, 

 .(ـ1968-ىػ1388)مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ, 

لبغدادم, أدب الدنيا كالديف, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ا .5
 ـ.1986الشيير بالماكردم, دار مكتبة الحياة, 

األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء, أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب   .6
 .(ىػ 1420) :1بيركت, ط –ألرقـ بف أبي األرقـ األصفيانى, شركة دار ا

بف فكزاف بف عبد اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد, صالح  .7
 .(ـ1999 -ىػ 1420: )4اهلل الفكزاف, دار ابف الجكزم, ط

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل )المتكفى:  ,أساس الببلغة .8
: 1, طلبناف –دار الكتب العممية, بيركت , تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, ىػ(538

 (.ـ1998 -ىػ 1419)

أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد , الصحابة أسد الغابة في معرفة .9
 ؽ:يحقت, ىػ(630 :م, عز الديف ابف األثير )المتكفىالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزر 

 -ىػ 1415: )1, طدار الكتب العممية, عادؿ أحمد عبد المكجكد -عمي محمد معكض 
 (.ـ 1994

 لدكتكر مازف بف محمد بف عيسى.اإلصابة في الذب عف الصحابة, الشيخ ا .10

 , مناىج جامعة المدينة العالمية, جامعة المدينة العالمية.1أصكؿ الدعكة كطرقيا  .11
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أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد  .12
 -ىػ1415) لبناف,–النشر كالتكزيع بيركتلمطباعة ك دار الفكر  القادر الجكني الشنقيطي,

 .(مػ1995

األعبلـ, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي,  .13
 .(ـ 2002 :)15دار العمـ لممبلييف, ط

إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم  .14
عادؿ بف المصرم الحكرم الحنفي, أبك عبد اهلل, عبلء الديف, تحقيؽ: أبك عبد الرحمف 

 -   ىػ 1422) :1محمد, أبك محمد أسامة بف إبراىيـ, الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر, ط
 .(ـ2001

اإلنباء في تاريخ الخمفاء, محمد بف عمي بف محمد المعركؼ بابف العمراني,  .15
 ـ(.2001 -ىػ  1421) :1تحقيؽ: قاسـ السامرائي, دار اآلفاؽ العربية, القاىرة, ط

أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير  رد عمى المعتزلة القدرية األشرار,االنتصار في ال .16
سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, أضكاء السمؼ,  بف سالـ العمراني اليمني الشافعي, تحقيؽ:

 .(ـ1999ىػ/1419) :1الرياض, المممكة العربية السعكدية, ط

عمر بف محمد  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف .17
 –الشيرازم البيضاكم, تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي, دار إحياء التراث العربي 

 .(ىػ 1418) :1بيركت, ط

مفيكـه, كأىمي ةه, كطريؽه, كتحصٍيؿه في ضكء الكتاب  -أنكاع الصبر كمجاالتو  .18
سة تكزيع: مؤس, مطبعة سفير, الرياض, د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني, كالسنة

 .الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف, الرياض

أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك  .19
:           5, المممكة العربية السعكدية, طبكر الجزائرم, مكتبة العمكـ كالحكـ, المدينة المنكرة

 .(ـ2003-ىػ1424) 

ي جماؿ محمد كاـر األخبلؽ", د.صيدلبحث حكؿ قكؿ الرسكؿ "إنما بعثت ألتمـ م .20
 لبحكث القرآف كالسنة. يالزكي, المجمع العمم

 بحر العمكـ, أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم.  .21
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البحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف  .22
 :1بيركت, ط –ر الفكر حمد جميؿ, داحياف أثير الديف األندلسي, تحقيؽ: صدقي م

 .(ىػ 1420)

البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف  .23
عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي, تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف, الدكتكر 

 .(ىػ 1419)القاىرة,  –حسف عباس زكي 

 سي, مكتبة الثقافة الدينية, بكر سعيد.البدء كالتاريخ, المطير بف طاىر المقد .24

البركة في الرزؽ كاألسباب الجالبة ليا في ضكء الكتاب كالسنة, عبد اهلل مرحكؿ  .25
 .(ـ2003ىػ/1423, 199: )السكالمة, الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, ط

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير  .26
مىاـً )الشرح الص غير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإٍلً

(, أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي, الشيير بالصاكم المالكي. اًلؾو  مى

أبك عبد اهلل, عبد , بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار .27
ؽ: يحقت, ىػ(1376مد آؿ سعدم )المتكفى: الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف ح

 مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع, عبد الكريـ بف رسمي اؿ الدريني

بياف المعاني, عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني, مطبعة  .28
 .(ـ1965 -ىػ  1382) :1دمشؽ, ط –الترقي 

اهلل بف أحمد بف إسحاؽ أبك نعيـ أحمد بف عبد  , تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف .29
دار  , المحقؽ: سيد كسركم حسف, ىػ(430بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: 

 (.ـ1990-ىػ 1410) :1, طبيركت –الكتب العممية 

فيات المشاىير كىاألعبلـ,  .30 شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف  تاريخ اإلسبلـ كىكى
دار الغرب  لدكتكر بشار عٌكاد معركؼ,أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي, تحقيؽ: ا

 .(ـ 2003) :1اإلسبلمي, ط

تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ, كصمة تاريخ الطبرم, محمد بف جرير بف  .31
 :2بيركت, ط –يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم, دار التراث 

 .(ق1387)
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بف أحمد بف ميدم الخطيب  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت, تاريخ بغداد كذيكلو .32
دراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد , بيركت –دار الكتب العممية , ىػ(463البغدادم )المتكفى: 

 (.ىػ1417 , ط: )القادر عطا

أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر , تاريخ دمشؽ .33
 باعة كالنشر كالتكزيعدار الفكر لمط, ؽ: عمرك بف غرامة العمركميحقت, ىػ(571)المتكفى: 

 (.ـ1995 -ىػ 1415)

تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب »التحرير كالتنكير  .34
, محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي, الدار التكنسية «المجيد
 .(ىػ1984) تكنس لمنشر,

الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف جماؿ الديف أبك , تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ .35
طبعة: المكتب اإلسبلمي, , المحقؽ: عبد الصمد شرؼ الديف, ىػ(742المزم )المتكفى: 

 (.ـ1983 -ىػ1403) :2, طكالدار القٌيمة

التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية, فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم,  .36
 .(ىػ1413) :3المنكرة, طالدكسرم, مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة 

ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم, يحيى )المرشد باهلل( بف الحسيف )المكفؽ( بف  .37
إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم الجرجاني, تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ, 

 .(ـ 2001 -ىػ  1422) :1لبناف, ط –دار الكتب العممية, بيركت 

ابف عبد القكم المنذرم, تحقيؽ: أيمف صالح الترغيب كالترىيب, عبد العظيـ  .38
 ـ(.1994-ىػ1415) :1القاىرة, ط -شعباف, دار الحديث

تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ, أبك الحسف عمي بف محمد بف  .39
محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الشيير بالماكردم, تحقيؽ: محي ىبلؿ السرحاف 

 بيركت. –بية كحسف الساعاتي, دار النيضة العر 

تعريؼ عاـ بديف اإلسبلـ, عمي بف مصطفى الطنطاكم, دار المنارة لمنشر  .40
 .(ـ1989 -ىػ  1409) :1المممكة العربية السعكدية, ط -كالتكزيع, جدة 

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو, كشاذه مف   .41
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, محفكظو, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ  بف مى
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:     1المممكة العربية السعكدية, ط -الدارمي, البيستي, دار با كزير لمنشر كالتكزيع, جدة 
 .(ـ2003 -ىػ 1424)

تفسير أبي السعكد = إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أبك السعكد  .42
 بيركت. –العربي  العمادم محمد بف محمد بف مصطفى, دار إحياء التراث

تفسير أسماء اهلل الحسنى, إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج,  .43
 دار الثقافة العربية. تحقيؽ: أحمد يكسؼ الدقاؽ,

تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف, محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف  .44
 :1بيركت, ط –لعممية عبد اهلل الحسني الحسيني اإًليجي الشافعٌي, دار الكتب ا

 .(ـ2004 -ىػ1424)

 تفسير التسترم, أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم, تحقيؽ:  .45
 .(ىػ1423) :1بيركت, ط –الكتب العممية  دار محمد باسؿ عيكف السكد,

تفسير الجبلليف, جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي كجبلؿ الديف عبد الرحمف   .46
 .1القاىرة, ط –السيكطي, دار الحديث بف أبي بكر 

تفسير الراغب األصفياني, القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .47
, 1جامعة طنطا, ط -األصفيانى, تحقيؽ: د. محمد عبد العزيز بسيكني, كمية اآلداب 

 ـ 1999-ىػ 1420

تفسير الراغب األصفياني, القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .48
ىػ  1424) :1الرياض, ط -نى, تحقيؽ: د. عادؿ بف عمي الشًٍّدم, دار الكطف األصفيا

 .ـ(2003 -

تفسير الراغب األصفياني, القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .49
 -األصفيانى, تحقيؽ: د. ىند بنت محمد بف زاىد سردار, كمية الدعكة كأصكؿ الديف 

 جامعة أـ القرل.

.الخكاطر –تفسير الشعراكم  .50  , محمد متكلي الشعراكم, مطابع أخبار اليـك

أبك محمد عز الديف عبد العزيز , تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم( .51
بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي, الممقب بسمطاف العمماء 
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 بيركت, -ف حـز دار اب, الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ؽ:يحقت, ىػ(660)المتكفى: 
 (.ـ1996-ىػ1416: )1ط

تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(, محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس  .52
الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني, الييئة المصرية العامة 

 لمكتاب

محمد المرم,  أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف تفسير القرآف العزيز,  .53
ًنيف المالكي, مى محمد بف  -أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة  اإللبيرم المعركؼ بابف أبي زى

 .(ـ2002 -ىػ 1423) :1مصر/ القاىرة, ط -مصطفى الكنز, الفاركؽ الحديثة 

تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  .54
محمد حسيف شمس الديف, دار الكتب العممية, منشكرات  يؽ:البصرم ثـ الدمشقي, تحق

 ػ(.ق1419) :1بيركت, ط –محمد عمي بيضكف 

تفسير القرآف العظيـ, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ   .55
 .(ـ1999 -ىػ 1420) :2سامي بف محمد سبلمة, دار طيبة لمنشر كالتكزيع, ط الدمشقي,

يـ )ابف القيـ(, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف تفسير القرآف الكر  .56
مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ  ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ:

 .(ىػ1410) :1بيركت, ط –إبراىيـ رمضاف, دار كمكتبة اليبلؿ 

مركزل تفسير القرآف, أبك المظفر, منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد ال .57
السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي, تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ, 

 .(ـ1997 -ىػ1418) :1السعكدية, ط –ار الكطف, الرياض د

تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة(, محمد بف محمد بف محمكد, أبك منصكر  .58
, دار ا  1426) :1بيركت, لبناف, ط -ممية لكتب العالماتريدم, تحقيؽ: د. مجدم باسمـك

 .(ـ2005 -ىػ 

تفسير الماكردم = النكت كالعيكف, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف   .59
حبيب البصرم البغدادم, الشيير بالماكردم, تحقيؽ, السيد ابف عبد المقصكد بف عبد 

 بيركت / لبناف. -الرحيـ, دار الكتب العممية 
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ر الشريعة كالمنيج, د. كىبة بف مصطفى الزحيمي, داالتفسير المنير في العقيدة ك  .60
 .(ىػ1418) :2دمشؽ, ط –الفكر المعاصر 

 , مناىج جامعة المدينة العالمية, جامعة المدينة العالمية.2التفسير المكضكعي  .61

تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(, أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف  .62
 :1كت, طيػ تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم, دار الكمـ الطيب, بير محمكد حافظ الديف النسف

 .(ـ1998 -ىػ 1419)

دمشؽ,  –الزحيمي, دار الفكر التفسير الكسيط لمزحيمي, د. كىبة بف مصطفى  .63
 ىػ.1422

التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ, محمد سيد طنطاكم, دار نيضة مصر لمطباعة  .64
 (.1998 15-6, ج1997 5 - 1)ج , 1القاىرة, ط –كالنشر كالتكزيع, الفجالة 

تفسير عبد الرزاؽ, أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني  .65
 –دار الكتب العممية  الصنعاني, دار الكتب العممية, تحقيؽ: د. محمكد محمد عبده,

 ػ.(ق1419) :1بيركت, ط

م البمخى, تفسير مقاتؿ بف سميماف, أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزد .66
 ػ.(ق1423) :1بيركت, ط –تحقيؽ: عبد اهلل محمكد شحاتو, دار إحياء التراث 

تفسير يحيى بف سبلـ, يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة, التيمي بالكالء, مف تيـ  .67
لكتب العممية, ربيعة, البصرم ثـ اإلفريقي القيركاني, تحقيؽ: الدكتكرة ىند شمبي, دار ا

 .(ـ2004 -ىػ  1425) :1لبناف, ط –بيركت 

اًىيؿ, أبك الفداء  .68 عفاء كالمجى ٍعًرفة الثٍّقىات كالض  ٍرح كالت ٍعًديؿ كمى الت ٍكميؿ في الجى
إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, تحقيؽ: د. شادم بف محمد بف 
 سالـ آؿ نعماف, مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة,

 .(ـ2011 -ىػ 1432: )1اليمف, ط

أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف , تمخيص تاريخ نيسابكر .69
حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

, تمخيص: أحمد بف محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة النيسابكرم, ىػ(405
 .عٌربو عف الفرسية: د/ بيمف كريمي ػ طيراف, طيراف –بخانة ابف سينا كتا
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, -رضي اهلل عنيما  -تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس, عبد اهلل بف عباس  .70
 لبناف. –دار الكتب العممية 

تيذيب األخبلؽ كتطيير األعراؽ, أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو,  .71
 .1لثقافة الدينية, طتحقيؽ: ابف الخطيب, مكتبة ا

تيذيب األسماء كالمغات, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, دار  .72
 لبناف. –الكتب العممية, بيركت 

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني , تيذيب التيذيب .73
 (.ىػ1326) :1, طمطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, ىػ(852)المتكفى: 

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبك الحجاج, , تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .74
ؽ: د. يحقت, ىػ(742جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 

 ـ(.1980 -ىػ 1400) :1, طبيركت –مؤسسة الرسالة , بشار عكاد معركؼ

محمد  , تحقيؽ:أبك منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, ة,تيذيب المغ .75
 .عكض مرعب

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  .76
عبد  38العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم, عالـ الكتب 

 .(ـ1990-ىػ1410) :1القاىرة, ط-الخالؽ ثركت

المناف, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ  .77
-ىػ 1420: )1, طعبد الرحمف بف معبل المكيحؽ تحقيؽ:,  مؤسسة الرسالةالسعدم, 
 (.ـ 2000

الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا  .78
النعماف لمبحكث كالدراسات الس ٍكديٍكًني, تحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف, مركز 

 (.ـ2011 -ىػ  1432) :1اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء, اليمف, ط

 مكسى المكسكم. .د الثكرة البائسة, .79

جامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,  .80
 -ىػ  1420) :1ط أبك جعفر الطبرم, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة,

 (.ـ2000
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زيف الديف عبد , جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ .81
الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, السىبلمي, البغدادم, ثـ الدمشقي, الحنبمي 

 :7, طبيركت –مؤسسة الرسالة , إبراىيـ باجس -شعيب األرناؤكط , ىػ(795)المتكفى: 
 .(ـ2001 -ىػ 1422)

جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ, زيف الديف عبد  .82
الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, السىبلمي, البغدادم, ثـ الدمشقي, الحنبمي, تحقيؽ: 

 .(ـ2001 -ىػ 1422) :7بيركت, ط –مؤسسة الرسالة  شعيب األرناؤكط, إبراىيـ باجس,

أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف .83
كأيامو = صحيح البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, تحقيؽ: محمد 

 .(ىػ1422) :1زىير بف ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة, ط

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر   .84
براىيـ  نصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي, تحقيؽ:بف فرح األ أحمد البردكني كا 

 ـ(.1964 -ىػ 1384: )2القاىرة, ط -أطفيش, دار الكتب المصرية 

الجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العبلمة الشٍّنقيطي في تفسيره أضكاء  .85
يؼ المنياكم, مكتبة البياف, جمع: أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المط

 .(ـ 2005 -ىػ 1426) :ابف عباس, مصر, ط

أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ , الجكاىر الحساف في تفسير القرآف .86
المحقؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد , ىػ(875الثعالبي )المتكفى: 

 (.ىػ1418) 1, ط:بيركت –دار إحياء التراث العربي , المكجكد

حاشية )األصكؿ الثبلثة لمحمد بف عبد الكىاب(, عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ  .87
 .(ـ2002-ىػ1423) :2دار الزاحـ, ط العاصمي القحطاني الحنبمي النجدم,

سعيد د, أبك زرعة ابف زنجمة, تحقيؽ: حجة القراءات, عبد الرحمف بف محم .88
 األفغاني, دار الرسالة.

بف أحمد بف خالكيو, أبك عبد اهلل, تحقيؽ: د.  الحجة في القراءات السبع, الحسيف .89
, األستاذ المساعد بكمية اآلداب   –جامعة الككيت, دار الشركؽ  -عبد العاؿ سالـ مكـر

 ػ.(ق1401) :4بيركت, ط
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 الحديث المكضكعي, مناىج جامعة المدينة العالمية, جامعة المدينة العالمية .90

 ف صالح الفكزاف, مكتبة الرشد.حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ, عبد اهلل ب .91

مؽ الحسف في ضكء الكتاب كالسنة, د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني,  .92 الخي
 مطبعة سفير, الرياض.

 -ىػ1426) :1القاىرة, ط -خمؽ المؤمف, د.مصطقفى مراد, دار الفجر لمتراث .93
 .(ـ2005

 عالمية.الدخيؿ في التفسير, مناىج جامعة المدينة العالمية, جامعة المدينة ال .94

)المتكفى:  الدر المنثكر, : عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي .95
 بيركت. –, دار الفكر ىػ(911

دراسات في عمكـ القرآف الكريـ, أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي,  .96
 .(ـ2003 -ىػ 1424: )12حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ, ط

-ىػ1423) :1مد غمكش, مؤسسة الرسالة, طأحمد أح دعكة الرسؿ عمييـ السبلـ, .97
 .(ـ2002

دعكة إلى السنة في تطبيؽ السنة منيجا كأسمكبا, عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي,  .98
 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ , دالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبياني .99
حققو: الدكتكر محمد ركاس قمعو , ىػ(430: بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى

 (.ـ1986 -ىػ  1406) 2, ط:دار النفائس, بيركت, جي, عبد البر عباس

دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف, محمد عمي بف محمد بف عبلف بف إبراىيـ  .100
 :4لبناف, ط –البكرم الصديقي الشافعي, دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

 .(ـ2004 -ىػ  1425)

: 1بيركت, ط -ديكاف أحمد شكقي, مداخمة كتحقيؽ: د. ًإئيؿ أ.كبا, دار الجميؿ .101
 ـ(.1995-ىػ1415)

 -ديكاف اإلماـ عمي بف أبي طالب, شرح: د. عمي ميدم زيتكف, دار الجميؿ .102
 ـ(. 1995 -ىػ1416: )1بيركت, ط
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بالراغب  الذريعة إلى مكاـر الشريعة, أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ .103
 -ىػ  1428القاىرة,  –األصفيانى, تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي, دار السبلـ 

 ـ. 2007

دار الفكر , ىػ(1416خالد محمد خالد ثابت )المتكفى: , رجاؿ حكؿ الرسكؿ .104
 (.ـ2000 -ىػ 1421: )1, طلبناف –لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

 .1بيركت, ط -اركفكرم, دار اليبلؿ الرحيؽ المختكـ, صفي الرحمف المب .105

الرسالة التبككية = زاد المياجر إلى ربو, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  .106
 جدة. –شمس الديف ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: د. محمد جميؿ غازم, مكتبة المدني 

الرسالة القشيرية, عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم, اإلماـ الدكتكر عبد  .107
 دار المعارؼ, القاىرة. الحميـ محمكد, الدكتكر محمكد بف الشريؼ,

إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي , المكلى  ركح البياف,  .108
 بيركت. –دار الفكر  أبك الفداء,

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, شياب الديف محمكد بف عبد  .109
بيركت,  –ي, , تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية, دار الكتب العممية اهلل الحسيني األلكس

 ػ.(ق1415: )1ط

كضي البىاسـٍ في الذٍّبٍّ عىٍف سين ًة أبي القىاًسـ   .110 م ـى)كعميو  -الر  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى صى
 حكاشو لجماعةو مف العمماء منيـ األمير الٌصنعاني(, ابف الكزير, محمد بف إبراىيـ بف عمي
بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي, أبك عبد اهلل, عز الديف, مف آؿ الكزير, دار 

 عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.

ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  .111
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي, تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد, دار  مى

 بيركت. –الكتب العممية 

زاد المسير في عمـ التفسير, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .112
 ىػ. 1422 :1بيركت, ط –الجكزم, تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم, دار الكتاب العربي 
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محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , زاد المعاد في ىدم خير العباد .113
 :27, طمكتبة المنار اإلسبلمية, الككيت -مؤسسة الرسالة, بيركت , لجكزية ابف قيـ ا

 (.ـ1994ىػ /1415)

زىرة التفاسير, محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة, دار  .114
 الفكر العربي.

, السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير .115
مطبعة بكالؽ , ىػ(977ف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: شمس الديف, محمد ب

 (.ىػ1285, )القاىرة –)األميرية( 

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا, أبك عبد الرحمف محمد  .116
ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني, مكتبة المعارؼ لمنشر 

 1996 -ىػ 1416 ) :6ـ,جػ  1995 -ىػ  1415: 4 - 1جػ  ,1اض, طكالتكزيع, الري
 .(ـ2002 -ىػ  1422): 7, جػ (ـ

سنف أبي داكد, أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف  .117
محمد محيي الديف عبد الحميد, المكتبة العصرية,  عمرك األزدم السٍّرًجٍستاني, تحقيؽ:

 بيركت. –صيدا 

مذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك سنف التر  .118
براىيـ 3(, كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 1,2عيسى, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر )جػ  (, كا 

(, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى 5, 4عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 
 .(ـ1975 -ىػ  1395) :2مصر, ط–البابي الحمبي 

كبرل, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي, السنف ال .119
 (.ـ2001 -ىػ 1421: )1بيركت, ط –مؤسسة الرسالة  تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي,

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز , سير أعبلـ النببلء .120
 (.ـ2006-ىػ1427)ط: , القاىرة -دار الحديث, ىػ(748الذىبي )المتكفى: 

محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة , النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة السيرة .121
 (.ىػ1427: )8, طدمشؽ –دار القمـ , ىػ(1403)المتكفى: 
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عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم, أبك , السيرة النبكية البف ىشاـ .122
براىيـ األبيارم كعبد تحقيؽ: , ىػ(213محمد, جماؿ الديف )المتكفى:  مصطفى السقا كا 

 :2, طشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر, الحفيظ الشمبي
 (.ـ1955 -ىػ 1375)

شرح الشفا, عمي بف )سمطاف( محمد, أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم,  .123
 .(ىػ1421) :1بيركت, ط –دار الكتب العممية 

ية, صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي شرح العقيدة الطحاك  .124
عبد اهلل بف  -العز الحنفي, األذرعي الصالحي الدمشقي, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 

 .(ـ1997 -ىػ 1417) :10بيركت, ط –المحسف التركي, مؤسسة الرسالة 

 :4شرح ثبلثة األصكؿ, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, دار الثريا لمنشر, ط .125
 .(ـ2004 -ىػ 1424)

شرح رياض الصالحيف, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, دار الكطف لمنشر,   .126
 ػ.(ق1426)الرياض, 

شرح مشكؿ اآلثار, أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة  .127
األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, 

 .(ـ1494ىػ, 1415) :1ط

بيركت, ط  -الشكقيات, شرح كتحقيؽ: د. يحيى الشامي, دار الفكر العربي .128
 ـ(.1996)

الصبر كالثكاب عميو, أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس   .129
البغدادم األمكم القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا, محمد خير رمضاف يكسؼ, دار ابف 

, بيركت   .(ـ1997 -ىػ 1418: )1, طلبناف –حـز

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  .130
  ىػ 1407: )4بيركت, ط –أحمد عبد الغفكر عطار, دار العمـ لممبلييف  الفارابي, تحقيؽ:

  (.ـ1987 -



 

247 

 الطامظىالفكارس

 

صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  .131
محمد ناصر الديف األلباني, دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع,  ارم, أبك عبد اهلل, تحقيؽ:البخ
 ـ 1997 -ىػ  1418 :4ط

صحيح الجامع الصغير كزياداتو, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج  .132
 نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني, المكتب اإلسبلمي.

القاىرة,  -د الطاىر البسيكني, دار الحديثصحيح القصص القرآني, حامد أحم .133
 ـ(.2005-ق1426): 1ط

صحيح كضعيؼ الجامع الصغير, محمد ناصر الديف األلباني, مركز نكر اإلسبلـ  .134
 ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.

صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة, عمكم بف عبد القادر الس ق اؼ,  .135
 (.ـ2006 -ىػ 1426) :3ليجرة, طدار ا -الدرر السنية 

 :1المدينة المنكرة, ط -صبلح بف سالـ المصراتي, مكتبة الغرباء األثرية  .136
 ىػ.1418)

صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, القاضي/حسيف بف محمد  .137
 عضك المحكمة العميا لمجميكرية اليمنية, سيجؿ ىذا الكتاب بكزارة الثقافة, بدار -الميدم 

العبلمة عبد الحميد محمد  راجعو: األستاذ, ـ2009( لسنة449الكتاب برقـ إيداع )
 مكتبة المحامي: أحمد بف محمد الميدم, الميدم

صيد الخاطر, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم, دار  .138
 .(ـ2004 -ىػ 1425) :1دمشؽ, ط –القمـ 

 (.ـ2002 -ىػ 1422: )1ط .139

ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد  كلياء,طبقات األ .140
مكتبة الخانجي, بالقاىرة,  الشافعي المصرم, تحقيؽ: نكر الديف شريبو مف عمماء األزىر,

 ـ(.1994 -ىػ 1415:     )2ط

ىذبوي: , ىػ(476ف عمي الشيرازم )المتكفى: أبك اسحاؽ إبراىيـ ب ,طبقات الفقياء .141
دار الرائد العربي, , المحقؽ: إحساف عباس, ىػ(711ظكر )المتكفى: مكـر ابف منمحمد بف 
 ـ(.1970) :1, طلبناف –بيركت 
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أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء, البصرم, , الطبقات الكبرل .142
دار , تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, ىػ(230البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 (.ـ 1990 -ىػ  1410 ) :1ط, يركتب –الكتب العممية 

أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف  , طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا .143
المحقؽ: , ىػ(369جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ بأًبي الشيخ األصبياني )المتكفى: 

 – 1412) :2, طبيركت –مؤسسة الرسالة , عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي
 ـ(.1992

طرح التثريب في شرح التقريب )المقصكد بالتقريب: تقريب األسانيد كترتيب  .144
المسانيد(, أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف 

كصكرتيا دكر عدة منيا )دار إحياء التراث  -العراقي, الطبعة المصرية القديمة  إبراىيـ
 بي, كدار الفكر العربي(.العربي, كمؤسسة التاريخ العر 

طريقؾ الى اإلخبلص كالفقو في الديف, عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي, دار   .145
 .(ـ2001ىػ/ 1421) :1االندلس الخضراء, ط

, 11000تـ استيراده مف نسخة :, الشيخ إبراىيـ الدكيش ,طريقنا إلى القمكب .146
 .(ـ2000-ىػ 1420) :1عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ, مؤسسة الرسالة, طتحقيؽ: 

عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس  .147
الديف ابف قيـ الجكزية, دار ابف كثير, دمشؽ, بيركت/مكتبة دار التراث, المدينة المنكرة, 

 .(ـ1989-ػى1409) :3المممكة العربية السعكدية, ط

, كالفضائؿ, كالمعنى, كالمقتضى, المفي -المسمـ في ضكء الكتاب كالس ن ةعقيدة   .148 ـك
كاألركاف, كالشركط, كالنكاقص, كالنكاقض, د. سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني, مطبعة 

 سفير, الرياض.

عقيدة محمد بف عبد الكىاب السمفية كأثرىا في العالـ اإلسبلمي, صالح بف عبد  .149
المنكرة, المممكة العربية اهلل العبكد, عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة 

 .(ـ2000-ىػ1424:  )2السعكدية, ط

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم , عمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةال .150
ج: تحقيؽ كتخري, ىػ(385بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
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عمؽ (, ـ1985 -ىػ 1405) :1ط ,الرياض –دار طيبة , محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي
 (.ق1427: )1, طالدماـ –دار ابف الجكزم , عميو: محمد بف صالح بف محمد الدباسي

العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ, ابف الكزير, محمد بف إبراىيـ بف  .151
عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي, أبك عبد اهلل, عز الديف, مف آؿ الكزير, 

 1415) :3باعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, طحقيؽ: شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة لمطت
 .(ـ1994 -ىػ 

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد, كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد  .152
يضاح عممو كمشكبلتو, محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر, أبك عبد الرحمف,  كا 

 .(ىػ1415) :2بيركت, ط –يـ آبادم, دار الكتب العممية شرؼ الحؽ, الصديقي, العظ

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  .153
 ػ.(ق1416) :1بيركت, ط – العمميةالنيسابكرم, تحقيؽ, الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب 

ف محمد بف يحيى أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ ب, فتح الباب في الكنى كاأللقاب .154
ٍندىه العبدم )المتكفى:  مكتبة الككثر , المحقؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي, ىػ(395بف مى

 (.ـ1996 -ىػ 1417) :1ط, الرياض –السعكدية  -

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني , فتح البارم شرح صحيح البخارم .155
 .1379بيركت,  -دار المعرفة , الشافعي

بياف في مقاصد القرآف, أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي فتحي ال .156
يدىا   –ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقن كجي, المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر, صى

 .(ـ1992 -ىػ  1412)بىيركت, 

فتح القدير, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني, دار ابف كثير,  .157
 ػ(ق1414) :1دمشؽ, بيركت, ط -كمـ الطيب دار ال

فتح المجيد شرح كتاب التكحيد, عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب   .158
ىػ(, تحقيؽ: محمد حامد الفقي, مطبعة السنة 1285بف سميماف التميمي )المتكفى: 

 .(ـ1957-ىػ1377) :7المحمدية, القاىرة, مصر, ط

 آلداب, محمد نصر الديف محمد عكيضة.فصؿ الخطاب في الزىد كالرقائؽ كا .159



 

250 

 الطامظىالفكارس

 

-ىػ1423) :2فقو األدعية كاألذكار, عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر, ط .160
 . (ـ2003

الفكائد, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية, دار  .161
 .(ـ1973 - ىػ1393) 2:بيركت, ط –الكتب العممية 

 -بيركت -حسيف الشاربي, دار الشركؽ  في ظبلؿ القرآف, سيد قطب إبراىيـ .162
 ػ.(ق1412) :17القاىرة, ط

فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  .163
 –العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم, المكتبة التجارية الكبرل 

 ـ(.1356) :1مصر, ط

ديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل, تحقيؽ: القامكس المحيط, مجد ال .164
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

 .(ـ2005 -ىػ 1426) :8لبناف, ط –

الكتاب منشكر عمى مكقع  القدكة مبادئ كنماذج, د صالح بف عبد اهلل بف حميد, .165
 كزارة األكقاؼ السعكدية.

قصص األنبياء, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ   .166
 -ىػ 1388) :1القاىرة, ط –الدمشقي, تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد, مطبعة دار التأليؼ 

 .(ـ1968

 -القصص القرآني عرض كقائع كتحميؿ أحداث, د.صبلح الخالدم, دار القمـ .167
 . (ـ2007 -ىػ1428) :2بيركت, ط  –دمشؽ الدار الشامية 

القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, دار ابف  .168
 .(ىػ1424محـر ) :2الجكزم, المممكة العربية السعكدية, ط

 الكبائر, شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي, .169
 .بيركت –دار الندكة الجديدة 

ف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني, تحقيؽ: كتاب التعريفات, عمي ب .170
لبناف, –ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, دار الكتب العممية بيركت 

 .ـ(1983-ىػ 1403) :1ط
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كتاب التكحيد كقرة عيكف المكحديف في تحقيؽ دعكة األنبياء كالمرسميف, عبد  .171
التميمي, تحقيؽ: بشير محمد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف 

, عيكف, مكتبة المؤيد, الطائؼ, المممكة العربية السعكدية/ مكتبة دار البياف, دمشؽ
 .(ـ1990-ىػ1411) :1الجميكرية العربية السكرية, ط

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد,  .172
 .(ىػ1407: )3يركت, طب –الزمخشرم جار اهلل, دار الكتاب العربي 

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحاؽ,  .173
 :1لبناف, ط –تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, دار إحياء التراث العربي, بيركت 

 .(ـ2002-, ىػ1422)

الديف, الكشككؿ, محمد بف حسيف بف عبد الصمد الحارثي العاممي اليمذاني, بياء  .174
-ىػ 1418) :1لبناف, ط –تحقيؽ: محمد عبد الكريـ النمرم, دار الكتب العممية, بيركت 

 .(ـ1998

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية, أيكب بف مكسى الحسيني  .175
محمد المصرم, مؤسسة  -القريمي الكفكم, أبك البقاء الحنفي, تحقيؽ: عدناف دركيش 

 بيركت. –الرسالة 

مصر,  –دار الشركؽ, القاىرة  ك الناس, محمد بف قطب بف إبراىيـ,كيؼ ندع .176
 .(ـ2003 -ىػ 1424:       )3ط

لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر  .177
الشيحي أبك الحسف, المعركؼ بالخازف, تحقيؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف, دار الكتب 

 .(ىػ1415) :1بيركت, ط –العممية 

لساف العرب, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر   .178
 ػ.(ق1414: )3ط بيركت, –األنصارم الركيفعى اإلفريقى, دار صادر 

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني , لساف الميزاف .179
 (.ـ 2002:)1ط, شائر اإلسبلميةدار الب, ؽ: عبد الفتاح أبك غدةيحقت, ىػ(852)المتكفى: 

لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم, عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم,  .180
 .3مصر, ط –تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني, الييئة المصرية العامة لمكتاب 
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ناصر بف عمي عايض حسف الشيخ, مكتبة  مباحث العقيدة في سكرة الزمر,  .181
 .(ـ1995-ىػ1415) :1لعربية السعكدية, طالرشد, الرياض, المممكة ا

مجالس التذكير مف حديث البشير النذير, عبد الحميد محمد بف باديس  .182
 .(ـ1983 -ىػ 1403) :1الصنياجي, مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية/ ط

المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب  .183
 –تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, مكتب المطبكعات اإلسبلمية  بف عمي الخراساني, النسائي,

 .(ـ1986 –ىػ  1406) :2حمب, ط

مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث  -مجمة البحكث اإلسبلمية  .184
العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد, الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة 

 كاإلرشاد.

 عددا(, تصدر عف المنتدل اإلسبلمي. 238مجمة البياف ) .185

 مجمة جامعة أـ القرل, مجمكعة مف المؤلفيف, مكقع المجمة عمى اإلنترنت.  .186

, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني, مجمكع الفتاكل .187
لشريؼ, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ ا, عبد الرحمف بف محمد بف قاسـتحقيؽ: 

 (.ـ1995ىػ/1416) ة, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدي

محمد بف صالح  مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف, .188
 (ىػ1413)دار الثريا, ط األخيرة,  -بف محمد العثيميف, دار الكطف 

لقاسمي, محاسف التأكيؿ, محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ ا .189
 ػ.(ق1418) :1بيركت, ط – العمميةمحمد باسؿ عيكف السكد, دار الكتب 

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد , المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .190
ؽ: عبد السبلـ يحقت, ىػ(542الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 

 (.ق1422) :1, طبيركت –دار الكتب العممية , عبد الشافي محمد

مختار الصحاح, زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي  .191
 –ذجية, بيركت الدار النمك  -الرازم, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة العصرية 

 .(ـ1999 -ىػ 1420) :5صيدا, ط
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محمد عبد العزيز مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عمى العقيدة الكاسطية, أبك   .192
 .(ـ1997 -ىػ  1418) :12بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف السمماف, ط

مختصر الشمائؿ المحمدية, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ,   .193
ىػ(, تحقيؽ: اختصره كحققو محمد ناصر الديف 279الترمذم, أبك عيسى )المتكفى: 

 األردف. –اف عم -األلباني, المكتبة اإلسبلمية 

مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ   .194
الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعى اإلفريقى, تحقيؽ: ركحية النحاس, رياض عبد 

 :1سكريا, ط -الحميد مراد, محمد مطيع, دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر, دمشؽ 
 .(ـ1984 -ىػ 1402)

فسير ابف كثير, )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني, دار القرآف مختصر ت .195
 .(ـ1981 -ىػ  1402) :7لبناف, ط  –الكريـ, بيركت 

المخصص المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي, تحقيؽ:  .196
 .(ـ1996ىػ 1417) :1بيركت, ط –خميؿ إبراىـ جفاؿ, دار إحياء التراث العربي 

ياؾ نستعيف, محمد بف أبي بكر بف أيكب  مدارج السالكيف .197 بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
, دار الكتاب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم

 .(ـ1996 -ىػ 1416) :3بيركت, ط –العربي 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ   .198
خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني المباركفكرم, إدارة البحكث العممية بف 

 .(ـ1984ىػ, 1404: )3بنارس اليند, ط -الجامعة السمفية  -كالدعكة كاإلفتاء 

المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي,  .199
 .(ـ1998ىػ 1418) :1بيركت, ط –العممية  تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر, دار الكتب

المستدرؾ عمى الصحيحيف, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف  .200
حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع, تحقيؽ: 

 .ـ(1990 –ىػ 1411) :1بيركت, ط –مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية 
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أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ , مسند أبي يعمى .201
 –دار المأمكف لمتراث , المحقؽ: حسيف سميـ أسد, ىػ(307التميمي, المكصمي )المتكفى: 

 ـ(.1984-ىػ 1404: )1, طدمشؽ

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ,  .202
 :1مؤسسة الرسالة, ط عادؿ مرشد, كآخركف, -لشيباني, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط أسد ا

 (.ـ2001 -ىػ 1421)

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  .203
كسمـ, مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, 

 بيركت. –لعربي دار إحياء التراث ا

محمد بف حباف بف أحمد بف , اء األمصار كأعبلـ فقياء األقطارمشاىير عمم .204
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى:  حققو , ىػ(354حباف بف معاذ بف مى

, المنصكرة –دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع , ككثقو كعمؽ عميو: مرزكؽ عمى ابراىيـ
 (.ـ1991 -ىػ 1411) 1ط:

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .205
 .بيركت –المكتبة العممية , ىػ(770الحمكم, أبك العباس )المتكفى: نحك 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ  .206
 يركت.ب –الحمكم, أبك العباس, المكتبة العممية 

معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم,محيي السنة, أبك محمد الحسيف  .207
بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي, تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم, دار إحياء 

 ػ.(ق1420) :1بيركت, ط–التراث العربي 

صكر, مركز معاني القراءات لؤلزىرم, محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك من .208
 :1جامعة الممؾ سعكد المممكة العربية السعكدية, ط -البحكث في كمية اآلداب 

 .(ـ 1991 -ىػ1412)

عرابو, إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج, تحقيؽ:  .209 معاني القرآف كا 
 .(ـ1988 -ىػ 1408) :1بيركت, ط –ده شمبي, عالـ الكتب عبد الجميؿ عب
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, محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي, المعتمد في أصكؿ الفقو .210
 ىػ(.1403) :1بيركت, ط –تحقيؽ: خميؿ الميس, دار الكتب العممية 

األمكم  معجـ الصحابة, أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ .211
 .بالكالء البغدادم

عيد بف يحيى معجـ الفركؽ المغكية, أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف س  .212
بف ميراف العسكرم, تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ, دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع, القاىرة 

 مصر. –

سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ , المعجـ الكبير .213
 –مكتبة ابف تيمية , المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي, ىػ(360الطبراني )المتكفى: 

كيشمؿ القطعة التي نشرىا الحقا المحقؽ الشيخ حمدم السمفي مف المجمد , 2, طالقاىرة
 ـ(1994 -ىػ 1415 : )1ط ,الرياض -)دار الصميعي  13

المعجـ الكسيط, مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى, كأحمد الزيات,  .214
 كحامد عبد القادر, كمحمد النجار(, دار الدعكة.

س المغة, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف, معجـ مقايي .215
 ـ.1979 -ىػ 1399تحقيؽ, عبد السبلـ محمد ىاركف, دار الفكر,

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف  .216
 –اث العربي الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم, دار إحياء التر 

 ػ(ق1420:   )3كت, طبير 

المفردات في غريب القرآف, أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  .217
دمشؽ بيركت,  -األصفيانى, تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم, دار القمـ, الدار الشامية 

 (.ىػ 1412: )1ط

د. سعيد بف مفيكـ الحكمة في الدعكة إلى الم و تعالى في ضكء الكتاب كالسنة,  .218
 عمي بف كىؼ القحطاني, مطبعة سفير, الرياض.

مفيكـ الحكمة في الدعكة, د.صالح بف عبد اهلل بف حميد, كزارة الشؤكف اإلسبلمية  .219
 ػ.(ق1422) :1المممكة العربية السعكدية, ط -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
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ف محمد المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى, أبك حامد محمد ب .220
 :1قبرص, ط –الغزالي الطكسي, تحقيؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي, الجفاف كالجابي 

 (.ـ1987 –ىػ1407

, كنظر, كتطبيؽ,  -مقكمات الداعية الناجح في ضكء الكتاب كالسنة  .221 مفيـك
 د.سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني, مطبعة سفير, الرياض.

 –ف .أحمد رجب األسمر, دار الفرقامكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ نظرية كتطبيقنا, د .222
 ـ(.2008 -ىػ 1428) :1عماف, ط

تأمبلت عممية كأدبية في كتاب اهلل عز كجؿ, مٌحمد سىعيد  -مف ركائع القرآف  .223
 .(ـ1999 -ىػ 1420)بيركت,  –الرسالة رىمضاف البكطي, مكسسة 

دار منازؿ السائريف, أبك إسماعيؿ عبد اهلل بف محمد بف عمي األنصارم اليركم,  .224
 بيركت. –الكتب العممية 

المنتقى شرح المكطإ, أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث  .225
, 1بجكار محافظة مصر, ط -التجيبي القرطبي الباجي األندلسي, مطبعة السعادة 

 ىػ.1332

ًف )تحريره لمساًئًمو كدراستيا   .226 كًؿ الًفٍقًو اٍلميقىارى دراسةن نظري ةن اٍلمييىذ بي في ًعٍمـً أيصي
 -ىػ 1420)الرياض,  –ممة, مكتبة الرشد تطبيقي ةن(, عبد الكريـ بف عمي بف محمد الن
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 الردالظىملخص

 

 مهخص انرسانة
  خ ق األ ايرء  ا د رة ف  ض ء ا  رون ا  ريم

 درا ة ي ض  ية

ـ ىذه الرسالة كالتي كانت بعنكاف أخبلؽ األنبياء كالدعاة في ضكء تـ بحمد اهلل تعالى خت
 القرآف الكريـ, حيث قٌسمت الباحثة الدراسة إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة كفيارس.

الفصؿ األكؿ: معالـ األخبلؽ في ضكء القرآف الكريـ كيشتمؿ عمى أربعة مباحث بٌينت فييا 
ا, كمكانة األخبلؽ كأىميتيا في اإلسبلـ, كتحٌدثت عف عبلقة الباحثة معنى األخبلؽ لغةن كاصطبلحن 

 األخبلؽ بالعقيدة كالعباد, ثـ بٌينت الباحثة خصائص األخبلؽ في اإلسبلـ.

الفصؿ الثاني: أخبلؽ األنبياء في القرآف الكريـ كيشتمؿ عمى عشرة مباحث تحٌدثت فييا 
أنبياء اهلل تعالى, كقد مٌيدت الباحثة  الباحثة عف األخبلؽ المذككرة صراحةن في القرآف في كصؼ

ميؽ كؿ  ا كبياف فضمو كأىمٌيتو, كبعد ذلؾ كقفت الباحثة عمى خي ميؽ بالتعريؼ لو لغة كاصطبلحن لكؿ خي
نبيو عمى حده مف آيات كتاب اهلل, كىذه األخبلؽ ىي: األمانة, الصدؽ, الصبر, الرحمة كالرأفة, 

ميـ, الكفاء, اإلخبلص, الحكم  ة, كأخيرنا بر الكالديف.الشكر, الحي

الفصؿ الثالث: أخبلؽ الدعاة في ضكء القرآف الكريـ كيشتمؿ عمى تسعة مباحث: لقد 
سارت الباحثة في ىذا الفصؿ بنفس منيجٌية الفصؿ السابؽ, كاألخبلؽ التي تحٌدثت عنيا ىي: 

كأخيرنا الشفقة  التقكل, اإلخبلص, إحقاؽ الحؽ, القكة في الديف, الصدؽ, الحكمة, العفة, الكفاء,
 كالحناف.

كختمت الباحثة بخاتمة بٌينت فييا أىـ النتائج التي تكٌصمت إلييا, مع ذكر بعض 
ـٌ قامت بإعداد قائمة الفيارس العممية كالتي تضٌمنت فيرس  التكصيات النابعة مف الدراسة, ث

ترجمة بالمغتيف اآليات, كفيرس األحاديث, كفيرس األعبلـ, كفيرس المراجع كالمصادر, مع تقديـ 
 العربية كاإلنجميزية.

  ا  ا هردي إ ى   اء ا  ايل
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Abstract 

Manners of Prophets and Pious in the Light of the Holy Quran 

The researcher has finished this study entitled "Manners of Prophets and Pious 

in the Light of the Holy Quran" and divides it into an introduction, three chapters, and a 

conclusion. 

The first chapter is Characteristics of Islamic Manners in the Light of the Holy 

Quran which includes four titles. The linguist and idiomatical meanings of manners, the 

importance of manners in Islam, the relationship between manners and both creed and 

worship, and the characteristics of the Islamic manners. 

The second chapter is Manners of Prophets in the Holy Quran which includes 

ten branches. In these branches, the researcher talks about the manners that are clearly 

shown in the Holy Quran describing the prophets. Moreover, the researcher starts every 

manner by defining it, showing its importance, and then talking about all manners of 

prophets found in the Holy Quran like honesty, patience, mercy, secretariat, 

compassion, clemency, wisdom, honoring one's parents, etc.  

The third chapter Manners of Pious in the Light of the Holy Quran includes nine 

branches. In this chapter, the researcher follows the same approach she used in the 

previous chapters. She talks about the manners of piety, sincerity, implementing the 

right, commitments to religion, truthfulness, wisdom, chastity, loyalty, compassion, and 

tenderness. 

The researcher concludes by the most important consequences and some 

recommendations. She set a list of scientific indexes which includes index for verses, 

index for Hadith, index for media, and index for sources. Moreover, she provides a 

translation for both Arabic and English. 

 
 

 

 


