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{ا٭مذاريوت}02-02 :
وقال حعالى :
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{٪مصؾً}35:
ِّ

اإلىػػػداء
ٍّ
ىذاإلىكؿمف 
أىدمبحثي
الدتيأطاؿاهللعمرىا ،

ركحأبيرحمواهلل،كالىك
كأداـبرىا،كالىزكجتيالعزيزة ،
كأبنائي:عمار،كعبدالعزيز،كعبدالقادر ،
كعمادالديف،كعزالديف،كعبداهلل،كشيماء،كابنتيالعزيزةأسماء .
كالىإخكتيكأخكاتيجميعان .
لىمعممياألفاضؿ .
كا
َّ
كالىجامعتيالعتيدة .
كالىأركاحالشيداءجميعان .
كالىكؿمحب .

أ-

شكر كتقدير
عمي بإتماـ ىذه
م َّف
َّ
أحمد اهلل المناف ،العظيـ المقتدر صاحب الفضؿ كالكماؿ أف ى

الرسالة العممية ،فالحمد كالشكر هلل ،قاؿ تعالىَ ...[ :و ْا١مؽ ُُروا ِٔم َو َٓ َٖم ْؽ ُػ ُر ِ
ون] {البؼرة، }251:

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

كماأفالشكرهلل 
مساعدةكعكف،كانطبلقانمفىذاالمنيجقاؿ(:مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل)(ُ) .
كاق ار نار بالفضؿ ألىمو فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف لشيخي الفاضؿ
بماتفضؿبوعمي باإلشراؼعمىىذهالرسالة،ككاف
أ.د.زكرياإبراىيـالزميميحفظواهلل،كذلؾ 
َّ

ؿ جيدان في تقديـ
يج ُّؿ ىمو أف تخرج ىذه الرسالة في أبيى كأجمؿ صكرة ،فكقؼ بجانبي كلـ يأ ي

النصح كاإلرشاد كالتكجيو كالمساعدة بما أمكف ،فكاف خير معمـ ،فجزاه اهلل ككفاه خير الجزاء،

كأعطاهمففيضعمموككرموخيرالعطاءفيالدنياكاآلخرة .
ٍّ
يؿالشكرلكؿمف :
كماكأتقدـبكافركجز
األستاذ الدكتكر  /عصاـ العبد زىد

حفظو اهلل

كاألستاذ الدكتكر  /ماجد محمد ياسيف

حفظو اهلل

المذيفكافقامشككرٍيفلمناقشةىذهالرسالةكاثرائيا،فجزاىـاهللخي انر،كجعميمامنارةلمعمـ .
ٍ
كماكأتقدـبشكرخاصلمدكتكرالفاضؿ/ماجدمحمدياسيفأستاذعمـكظائػػؼاألعض ػػاء
بكمي ػ ػػةالطػ ػ ػػببالجامعةاإلسبلميةالذمأكالنيرعايةكتكجييانكاشرافان كنصحانبالجانبالعمميمف
الرسالةفجزاهاهللخي انر .
(ُ)سنفالترمذم،بابماجاءفيالشكرلمفأحسفإليؾ،صْْٓ،حديثرقـ(ُْٓٗ)،كسنفأبيداكد،
كتاباألدب،بابفيشكرالمعركؼ،صِٕٖ،حديثرقـ(ُُْٖ)،قاؿاأللباني:حديثصحيح .

ب-

كشكرخاصلمدكتكرفضؿخالدالزىارالذمقاـبترجمةممخصالرسالةمفالمغةالعربية

إلى المغة اإلنجميزية ،كما كأتقدـ بشكر خاص لؤلستاذ  /حبلَّـ خميؿ الددح الذم غمرني بكرمو
بالتدقيؽ المغكم لمرسالة ،كشكر خاص لمف قاـ بطباعة ىذه الرسالة كتنسيقيا األخ الفاضؿ
أ.عبداهللأبكمكسى(أبكعامر)سكرتيركميةأصكؿالديف .
كما ال يفكتني أف أشكر الصرح العممي الشاىؽ (الجامعة اإلسبلمية) التي عشت بيف
جنباتيا طالبان في ظؿ الخياـ في عصر النشأة ،كطالبان في ظؿ امتداد عمرانيا كفكرىا كثقافتيا،
كالشكر لكمية أصكؿ الديف ،كأخص منيا قسـ التفسير كعمكـ القرآف بأساتذتيا األفاضؿ ،كشكر
السنةكعمىرأسيافضيمةالدكتكرعبدالكريـالدىشاف .
خاصلييئةاإلعجازلمقرآفالكريـك ٌ
كالشكرمكصكؿلمدراساتالعمياالتيمنحتنيالفرصةإلكماؿدراستي،كماأننيالأنسى
شكر أىمي جميعان كعمى رأسيـ كالدم رحمو اهلل ،ككالدتي أطاؿ اهلل عمرىا كأداـ برىا ،كاخكتي
عمي ،كأبنائي كأخص منيـ ابنتي شيماء عمى
كأخكاتي كزكجتي جزاىا اهلل خي انر عمى صبرىا
َّ
عمي ،ككذلؾ عمار كعبد العزيز
مساعدتيا لي في التدقيؽ المغكم لمرسالة ،كأسماء عمى صبرىا َّ
كعبدالقادركعمادالديفكعزالديفكعبداهلل .
كقد أكصت المجنة بتبني كطباعة رسالة الباحث  /عامر فكزم يكسؼ عكدة ،كاىداء
نسخة منيا إلى ىيئة اإلعجاز بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
كالسبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو 


ج-

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة

الحمدهللذمالعظمةكالقدرةكالمجػدكالكبريػاءكالعػزةكالرفعػةكالعمػككالحكمػةكالثنػاء،تعػالى
عػػفاألنػػدادكالشػػركاء،كتقػػدسع ػفاألمثػػاؿكالنظ ػراء،كالصػػبلةكالسػػبلـعمػػىأحػػبالخمػػؽإلػػىاهلل

محمد،كبعد :

ً ِ
اجل َّـ
غاية كجكد اإلنساف في ىذا الككف ىي عبادة اهلل  ،قاؿ تعالىَ [ :و َمو ٚمَ َؾ ْؼ ُ
ون * َمو ُأ ِريدُ ِمـ ُْف ْؿ ِم ْـ ِر ٍ
زْق َو َمو ُأ ِريدُ َأ ْن ُي ْط ِع ُؿ ِ
إلك َْس إِ َّٓ ٭مِ َق ْع ُبدُ ِ
َوا ِ
قن] {الذاريات، }55-55 :ككمماازداد
اإلنسافمعرفةبحقيقةالخالؽكمماعظـكعبلشأنوعنده،كعبدهحؽعبادتو؛ألنوأصبحفيعممو

فةاهللفيذاتوأمرمحاؿعمىالمخمكؽ،فمذلؾيتعرؼعمىالخالؽ
أنوحؽيستحؽالعبادة،كمعر
ي

التيمنياخمؽالنفسالبشرية .
َّ
مفخبلؿمخمكقاتو،ك

النفس آية مف آيات اهلل في الككف ،قاؿ تعالىَ [ :و ِْم
لذا جعؿ اهلل تبارؾ كتعالى ىذه ٌ

ِ
ِ َ ِ
ض َآي ٌ ِ ِ ِ
َ
ون] {الذاريات . }12-12 :
ٯم َ
وت ٭م ْؾ ُؿق٫مـ َ
إَ ْر ِ َ
٦م * َوْم أ ْك ُػسؽ ُْؿ أ َ٪م ََل ُٖمبْ ُ

ذـ الذيف عطمكا كسائؿ اإلدراؾ بحيث
بالنظر إلى ىذه اآلية نجد أف اهلل تبارؾ كتعالى َّ

النفس البشرية في إشارة منو لبياف الطريؽ الكاضح الجمي البيّْف في ىذا
ال يتفكركف في آيات َّ
الككف لمعرفتو ،كذلؾ مف خبلؿ النظر كالتفكير كالتدبر في ذات اإلنساف بما يحتكيو مف آيات

عظيمةتدلؿعمىقدرةاهللكسعةعممو،كمدلحكمتو .

ظيارآياتاهللفيالنفسالبشريةليزدادالمؤمفمعرفةكايمانان
َّ
لذاجاءىذاالبحثلبيافكا

كيقينانبعظـالخالؽ،كقدرتوكاقامةالحجةعمىغيرالمؤمنيفببيافالعبلماتكالدالالتكاإلشارات
كالحجةكالبرىافعمىعظـالعظيـ،كقدرةالقديرتبارؾكتعالى .

ِ
قاؿ تعالىَ [ :ه َذا ٚمَ ْؾ ُؼ اهللِ َ٪م َل ُر ِ
قن ِْم ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
يـ ِم ْـ ُدوكِ ِف َٕم ِؾ ا٭م َّظ ُ
٦م]
وٛم ِ َ
ون َمو َذا َٚم َؾ َؼ ا َّ٭مذ َ
اراآلياتفيالنفسالبشريةكالككف،كليبيف
َّ
{لؼامن، }22:كمفجانبآخرجاءىذاالبحثليبرزأسر
لمخمؽ أف اهلل  ىك الخالؽ الحقيقي ،كذلؾ مصداقان لقكلو تعالى٠َ [ :مـ ُِرهيِ ْؿ َآ َيوٖمِـَو ِْم أَ َ٪م ِ
وق َو ِْم
ِ
٦م ََُل ْؿ َأ َّك ُف َ
{فصؾت. }55:
َأ ْك ُػس ِف ْؿ َٙمتَّك َيتَ َب َّ َ
احل ُّؼ ِّ ]...
لذلؾ اختار الباحث أف يككف عنكاف رسالة الماجستير( :القدرة اإلليية في آيات النفس

البشرية– دراسة قرآنية مكضكعية) .

د-

أكالن :أىمية المكضكع:
ُ .تكمفأىميةالمكضكعفيأنويتعمؽبأشرؼكأعظـكتابأالكىكالقرآفالكريـ .
ِ .حداثةالمكضكعحيثإفىذاالمكضكعيربطمابػيفالجانػبالػدينيكالجانػبالعممػي،كمػفث َّػـ
إبرازجانبالقدرةكالعظمةاإللييةفيو.

ّ .حاجػػةاألمػػةاإلسػػبلميةاليػػكـخصكصػانبعػػدانحسػػاركانػػدثاركت ارجػػدالجانػػبالمغػػكمعنػػدكثيػػر
الذممفخبللويبيفجانباإلعجػازالمغػكمفنبػادربػإبرازجانػباإلعجػازالعممػي
فالناس،ك
م ٌ
ي

فيالنفسفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي.
َّ

ثانيان :األسبا التي دعت إلى اختيار المكضكع:
ازآياتالنفسالبشرية .
ٌ
ُ .اعتناءالقرآفالكريـبإبر
غفاؿكثيرمفالناسجانبالقدرةاإللييةالمطمقة .
ٌ
ِ .جيؿكا
ّ .الردعمىمفينكركفكجكداهللكقدرتو.
ْ .تعطيؿكثيرمفالناسنعمةالعقؿفيالتعرؼعمىاهلل.
ٓ .افتقارالمكتبةاإلسبلميةإلىبحثعمميمحكـيتناكؿإبرازجانبالديفكالعمـفيآفكاحد.
ٔ .ابتغاءمرضاةاهللالذمىكأسمىغايةأرجكىامفكراءىذاالبحث.

ثالثان :أىداؼ البحث:
ارالنفسالبشرية .
ُ .إبرازاآلياتاإللييةفيمراحؿكأطك َّ
ً
االستدالؿباآلياتالتيتدلؿعمىعظـالقدرةاإلليية .
ِ.
بيافحقيقةالنفسالبشريةكماخمقيااهللتعالى،كمقارنةذلؾبماتكصؿإليوالعمـالحديث.
َّ
ّ.
التفضيؿلمنفسالبشرية.
َّ
ْ .بيافكجكهالتكريـك
ٓ .التفكرفيمخمكقاتاهللالدالةعمىكحدانيتو.
ٔ .زيادةاإليمافكاليقيفباهللتعالىمػفخػبلؿبيػافقػدرةاهللالمطمقػةفػيخمػؽاإلنسػافكعنػدمكتػو
كحسابو.

رابعان :الدراسات السابقة:
ػـيكتػػبفػػيىػػذاالمكضػػكع،كلػػـأقػػؼعمػػى
مػػفخػػبلؿم ارسػػمتيلمركػػزأبحػػاثالممػػؾفيػػدلػ ي

بحثعمميمحكـيتناكؿىذاالمكضكع .

ق-

خامسان :منيج البحث:
ُ .اتباعالمنيجاالستقرائيكالمكضكعيكاالستنباطيلآليات .
ِ .جمداآلياتالقرآنيةككتابتيابالرسـالعثماني.
ّ .تتبداآلياتالقرآنيةكدراستيادراسةمكضكعية.
ْ .كضدالعناكيفالمناسبةلمفصكؿكالمباحثكالمطالبكعمؿممخصلكؿمبحث.
ٓ .ربطاآلياتبالكاقدكدراستيادراسةعمميةكمكضكعية.
ٔ .الكقكؼعمىالمطائؼكاإلشاراتكالمعانيالتيتشيرإلييااآليات.
ٕ .الرجكعإلىالمصادركالمراجدلمنقؿكالتكثيؽكالتعميؽ.
ٖ .مراعاةاألمانةالعمميةفيالنقؿكالتكثيؽكالتعميؽ.
ٗ .ترتيبالمصادركالمراجدحسباألحرؼاليجائية.
َُ .االستعانةباألحاديثالشريفةالتيتخدـالمكضكع.
ُُ .الرجكعإلىالمعاجـالمغكيةمفأجؿبيافمعانيالكمماتالعربية.
ُِ .تخريجاألحاديثمفمظانياكذكرحكـالعمماءعميياماأمكف.
ُّ .الرجكعإلىالمصادراألصميةكالحديثةفيالتفسير.
ُْ .الترجمةلؤلعبلـغيرالمعركفيف.
ُٓ .كتابةالفيارسالبلزمةفينيايةالبحث.

سادسان :خطة الدراسة:
كقداشتممتخطةالدراسةعمى:مقدمة كفصؿتمييدمكأربعةفصكؿ،كخاتمةكفيارس :
المقدمة:كتشتمؿعمى :
ُ .أىميةالبحث.
ِ .األسبابالتيدعتالختيارالمكضكع.
ّ .أىداؼالبحث.
ْ .الدراساتالسابقة.
ٓ .منيجالبحث.
ٔ .خطةالدراسة .
ك-

الفصؿ التمييدم
مفيكـ القدرة اإلليية كالنفس البشرية كخصائصيما
كفيومبحثاف :

المبحث األكؿ :مفيكـ القدرة اإلليية كخصائصيا.
كفيومطمباف :
المطم األكؿ:مفيكـالقدرةاإلليية .
المطم الثاني:خصائصالقدرةاإلليية .

المبحث الثاني :مفيكـ النفس البشرية كخصائصيا.
كفيومطمباف :
المطم األكؿ:مفيكـالنَّفسالبشرية .
خصائصالنفسالبشرية .
َّ
المطم الثاني:

الفصؿ األكؿ
صفات كأنكاع النفس البشرية كالقدرة اإلليية في خمقيا
كيشتمؿعمىثبلثةمباحث :

المبحث األكؿ  :صفات النفس البشرية في القرآف الكريـ.
كفيومطمباف :
المطم األكؿ:الصفاتاإليجابية .
المطم الثاني:الصفاتالسمبية .

المبحث الثاني :أنكاع النفس البشرية في القرآف الكريـ.
كفيوخمسةمطالب :
المطم األكؿ:نفسالمؤمف .
المطم الثاني:نفسالكافر .
المطم الثالث:نفسالمنافؽ .
ز-

المطم الرابع:نفسالكتابي(ييكدانكنصارل) .
عالنفسالبشرية .
المطم الخامس:الحكمةمفتنك ٌ

المبحث الثالث :القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية.
كفيوأربعةمطالب :
المطم األكؿ:القدرةاإللييةفيخمؽاإلنسافمفالعدـ .
المطم الثاني :القدرةاإللييةفيخمؽاألنثىمفالذكر .
ييةفيخمؽالنفسمفذكركأنثى .
َّ
المطم الثالث:القدرةاإلل
المطم الرابع:القدرةاإللييةفيخمؽالذكرمفأنثىدكفزكج .

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

المبحث األكؿ :مراحؿ خمؽ اإلنساف.
كيشتمؿعمىثبلثةمطالب :
َّ
احؿخمؽاإلنساففيعالـالذر .
المطم األكؿ:مر
المطم الثاني:مراحؿخمؽاإلنسافكأطكارهفيعالـاألرحاـ .
المطم الثالث:مراحؿخمؽاإلنسافمابعداألرحاـ .

المبحث الثاني :مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا.
كفيوثبلثةمطالب :
ناتالنفسالبشرية .
َّ
المطم األكؿ:مك ك
المطم الثاني:آياتالقدرةاإللييةفيالنَّفسالبشرية .
ةاإللييةفيخمؽالنفسالبشرية .
َّ
المطم الثالث:آثارالقدر

ح-

الفصؿ الثالث
تكريـ كتفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عمييا
كيشتمؿعمىمبحثيف :

المبحث األكؿ  :تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات.
كيشتمؿعمىمطمبيف :
مظاىرتفضيؿالنفسالبشرية .
َّ
المطم األكؿ:
تفضيؿالنفسالبشريةبنعمةالعقؿ .
َّ
المطم الثاني:

المبحث الثاني :تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا.
كيشتمؿعمىثبلثةمطالب :
يـالنفسالبشريةبنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشاد .
المطم األكؿ:تكر َّ
المطم الثاني:تكريـالنَّفسالبشريةبنعمةالتسخيركالتمكيف .
بإرساؿالرسؿكىدايةالبشرية .

يـالنفساإلنسانية
المطم الثالث:تكر َّ

الفصؿ الرابع
القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا
كيشتمؿعمىثبلثةمباحث :

المبحث األكؿ :القدرة اإلليية عند المكت.
كفيومطمباف :
المطم األكؿ:القدرةاإللييةعمىنفسالمؤمف .
المطم الثاني:القدرةاإللييةعمىنفسالكافركالمنافؽ .

المبحث الثاني :القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت.
كفيومطمباف :
المطم األكؿ:القدرةاإللييةعندالبعث .
المطم الثاني:القدرةاإللييةعندالحشر .
ط-

المبحث الثالث :القدرة اإلليية عند الحسا .
كفيوثبلثةمطالب :
المطم األكؿ:القدرةاإللييةفينصبالميزاف .
المطم الثاني:القدرةاإللييةفيالعدؿبيفالبشر .
المطم الثالث:القدرةاإللييةفيالحياةاألبدية .

الخاتمة:
كتشتمؿعمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيسيتكصؿإليياالباحث .

الفيارس:
كتشتمؿعمى :
أكالن:فيرساآلياتالقرآنية .
ثانيان:فيرساألحاديثالنبكية .
ثالثان:فيرساألعبلـالمترجمة .
رابعان:فيرسالمصادركالمراجد .
خامسان:فيرسالمكضكعات .




م-

الفصؿ التمييدم
مفيكـ القدرة اإلليية كالنفس البشرية كخصائصيما


كفيومبحثاف :

المبحث األكؿ :مفيكـ القدرة اإلليية كخصائصيا.
المبحث الثاني :مفيكـ النفس البشرية كخصائصيا.

-ُ-

المبحث األكؿ
مفيكـ القدرة اإلليية كخصائصيا
كفيومطمباف :

المطم األكؿ :مفيكـ القدرة اإلليية.
المطم الثاني :خصائص القدرة اإلليية.


-ِ-

المبحث األكؿ
مفيكـ القدرة اإلليية كخصائصيا


المطم األكؿ :مفيكـ القدرة اإلليية:
ادةاهلل
ً
ػتإر
اهللبقدرتػو،المكافقػةلمشػيئتوالمطابقػةلكجػوالحكمػة،كقػدتكجي 
اإلنسافخمقػوي ي
 
ي
ادةنحػرةن،كأفيجعػػؿبػػيفيػدمإرادتػػومقػػدا انريسػػي انر
ػاففػػيأحسػفتقػػكيـ،كأفيمنحػػويإر 
أفيجع ىػؿاإلنسػ ى

مػػفالقػػدرة،ليسػػتعمميافػػيتنفيػػذمػػايريػػد،كافإرادتنػػاالممنكحػػةلنػػا،كقػػدرتناالمكىكبػػةلنػػامحػػدكدة
القضاءكالقدرالعاـفيجميداألمكر،كقدتكجيػت إرادةي ً
اهلل

بالمقدارالذماليتعارضمدسمطاف
ً

الداخميةفيذاتوأكالخارجةعنو،كالحياةكالمكت .
ً
أفيجعؿاإلنسافمقيك انرفيمعظـأيمكره
إلى
ى


فػػاهللالخػػالؽالعظػػيـ،الػػذمأحسػػفخمػػؽاإلنسػػاف،كالػػذمصػػدرتعنػػوالمكجػػكداتالككنيػػة

ػي
ذاتالقػػكلالكبي ػرة،البػػدأفيكػػكفذاقػػكةكقػػدرةتتصػػؼبخصػػائصتمي ػؽبجبللػػو،ككمالػػوكعمػ ٌ

سمطانو،لذالزـبيافمعنىالقدرةلغ ةنكاصطبلحان ،كبيافخصائصياالتيتميؽبذاتوالعميا.



أكالن  :القدرة في المغة:
،فيكقادر
أمممى 
كوي
درهن
ه
كردفيلسافالعرب،أفالقدرة:مصدرقكلؾقى ىد ىر عمىالشيء قي ى
ى
المقتدرمفتى ًع هؿ مف

ؿ منو ،كىكلممبالغة ،ك
القدير فعي ه
القادر:اسـفاعؿمفقى ىد ىرى َّ
كقدير ،ك ي
ه
يقد ير،ك ي
االقتدارعمىالشيء:القدرةيعميو،كالقديركالقادرمفصفاتاهلل،كيككنافمف
ي
إقتىىد ىركىكأبمغك
ً
ا٭مٞم ُق َ ْ
وء ََُل ْؿ َم َش ْقا ٪مِ ِقف َوإِ َذا
َي َطػُ َأ ْٕم َص َور ُه ْؿ ُ٬م َّؾ ََم َأ ََ َ
القيدرةكيككنافمفالتقدير،كقكلو تعالىَ [ :يؽَو ُد َ ْ
ِِ َ ِ ِ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {ا٭مبؼرة.}02:
وء اهللُ َ٭م َذ َه َ
َأ ْ٣م َؾ َؿ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َ٫م ُومقا َو َ٭م ْق َ١م َ
ى ٕمِ َس ْؿعف ْؿ َوأ ْٕم َصوره ْؿ إِ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
ػيء
ػؿش ػ و
مقٌ ػ ًػد ير يك ػ َّ
فالق ػػديرم ػػفالقػ ػ ػ ػدرة،ف ػ ي
ػاهللعم ػػىكػ ػ ػ ػؿش ػ ػ ػ ػيءقدي ػ ػ ػ ػ ور،كاهللسبحان ػ ػ ػ ػوي ي

كقاضيو(ُ) .

ػدرالشػػيءمبمى يغػػو،كاذا
:الم ٍقػىد يار:اسػ يػـالقىػ ىػد ًركىػػكالمػ ي
ػاءفػػيالمحػػيطفػػيالمغػػةأف ً
 جػ ى
ػكت،كقٌػ ي
[و َمو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه إِ ْذ َ٫مو ُ٭مقا َمو َأ ْكزَ َل اهللُ َ٤م َٜم َٕم َ ٍ
٨م ِم ْـ
الشيءالشي ىءفيكقى ىدهر 
ؽ
لوي،كقكل ًػوَ :
كافػ ػ ى
ي
َش ٍء { ]...إكعوم ، }72:أمماكصفكهحؽكصفو(ِ) .
َ ْ

(ُ) لساف العرب لمعبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي المصرم ،ـُِ،
صّّٕٔ،بتصرؼكايجاز .

(ِ)الصاحبإسماعيؿبفعباد،جٓ،صَّْ .ُّْ،

-ّ-

كقيؿ:إقىتىدرعمىالشيء:قىدرعميو،كالمقتى ًػدرالكسػط،كقكل ػوتعػالىِ :
[ْم َم ْؼ َع ِدد ِِددْ ٍق ِ٤مـْددَ
ى
ي
ىى
ىى
ي
ِ ٍ
ِ ٍ
رتعميػػو
زؽقػ ٍػدىانريقػ ًػدرهيأميجعمػػويبًقىػػدر،كمػػاقىػ ىد ي
َمؾقددؽ ُم ْؼ َتدددر] {ا٭مؼؿددر ، }33:أي ٫مددودر ،ىكقىػ ىػد ىراهلليالػ ًػر ى
و ً
قد ىرةه:كمُّياالقيدرة(ُ) .
كم ى
بً ى
قد وار:أمبقكةكمقد ىرةه ى
كقدبيفالرازمأفمفاأللفاظالمجانسةلمقادر(الذمىكمشتؽمفالقدرة)لفظيفىما :
األكؿ :القػػدير:كردىػػذااالسػػـفػػيالق ػرآفالك ػريـكلػػـيػػردضػػمفاألسػػماءالتسػػعةكالتسػػعيف،كىػػك
مبالغةمفالقادر .

ؽ ا٭مسَمو ِ
ِ ِ
ات َوإَ ْر ِ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {اٛموئدة .}202:
قاؿتعالى[:هللِ ُم ْؾ ُ َّ َ َ
ض َو َمو ٪مقف َّـ َو ُه َق َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

َش ٍء
المقتىػػدر:عمػػىكزفمفتعػػؿ،كىػػكأيضػانلممبالغػػة.قػػاؿتعػػالىَ ...[:و َ٬مد َ
دون اهللُ َ٤مد َدٜم ُ٬مد ِّدؾ َ ْ
الثػػاني :ي
ُم ْؼت َِد ًرا] {ا٭مؽفػ .)ِ( }53:

ً
،كأنػوسػبحانويكامػؿالقػدرة،
المقتدرجميعياتدؿعمىثبكتالقدرةصػفةهلل 
ك ي
القديركالقاد يرك ي

أفيعمٌمػػوإيػػاه،كلكمػػاؿقدرتػػوخمػػؽ
كلكمػػاؿقدرتػ
ػواليحػػيطأحػػدبشػػيءمػػفعممػػوإالبمػػاشػػاء ي
ي

مسويمفليغكب،كاليعجزهأح هػدمػفخمقػوكاليفكتػو.
السماكاتكاألرضكمابينيمافيستةأياـكما َّ
قن ٕمِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
وء] {البؼرة.}155:
ٮمء م ْـ ٤م ْؾؿف إِ َّٓ ٕمِ ََم َ١م َ
قاؿتعالىَ ...[:و َٓ ُُيق ُط َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
دـ ُ٭مغ ٍ
ُدقب]
ا٭مس َدَم َوات َوإَ ْر َض َو َمدو َٕم ْقدـ َُف ََم ِْم ٠مدتَّي َأ َّيدو ٍم َو َمدو َم َّسدـَو م ْ
كقاؿأيضػانَ [:و َ٭م َؼددْ َٚم َؾ ْؼـَدو َّ
{ق.}53:
نزل ػػتاآلي ػػةردانعمػ ػػىم ػػفنسػ ػػبص ػػفاتالمخمكقػ ػػاتإل ػػىاهلل،فبينػ ػػتاآلي ػػةأفاهللخمػ ػػؽ

األرضكمابينيمافيستةأياـ،كمامسوسبحانومفتعػبكالنصػب،كىن ػ ػ ػاإش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارة
السماكاتك
ٌ

لكماؿقدرتو(ّ) .

 كمػػفاألسػػماءالتػػيتشػػيركتػػدلؿعم ػىكمػػاؿالقػػكة،كتحقيػػؽصػػفةالقيػػدرةالكاممػػةعمػػىكػػؿ
دـالغمىىبػة،كالتفػرد
النصب،كالضعؼ،كالعجػز،كالتنػاقصفػيالتصػرؼ،كعػ
ى
شيءبغيرتعبك ى
المعػيف،الغنػيبمػا
باألمركالنيي،كأنوإليوترجداألمكركميا،كأنوتعالىاليحتاجإلىمسػاعدةك ي

يز،المقيت ،
،المقتدر،الكاجد،العز
ي
يمم ػؾىػ ػذهاألس ػ ػماءى ػ ػ ػي":مالؾالمم ػ ػؾ،الق ػكم،المتيف،القادر ي
(ُ) انظر :العيف ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،جٓ ،ص ُُّ ،كالمحيط في المغة ،جٓ،
صِّْ .
(ِ)انظر:شرحأسماءاهللالحسنى،لئلماـفخرالديفمحمدبفعمرالخطيبالرازم،صُّٗبتصرؼ .

(ّ) تفسيرالجبلليف،العبلمة جبلؿالديفمحمدبفأحمدالمحمى،كالعبلمةجبلؿالديفعبدالرحمفبفأبيبكر
السيكطي،صٖٗٔبتصرؼ .

-ْ-

الكارث"(ُ) .
يقدر ً
ً
ً
قدرة،كقى ىدرانان،كًقداىانر،كقي ٍدىرةن،كؿىػذاسػمعناهمػف
كم ي
كم ى
قد ىرة ،ى
مقدرة ،ى
قاؿالكسائي":قى ىد ىر ي ى
العرب"(ِ) .

ػيءمبمى يغ ػوي،قػاؿتعػالىَ [:و َمدو َ٫مددَ ُروا اهللَ َٙم َّدؼ َ٫مددْ ِر ِه { ]...األكعاا.}12::
كفيالصػحاح:قى ٍػد يرالش
ى
ً
مقػ ىػد ىرةه
أممػػاعظمػػكهحػػؽتعظيمػػو،كالقى ػىد يركالقَّػ ٍػد يرمػ ي
ػايقىػ ّْػد يرهياهللمػػفالقضػػاءكيقػػاؿم ػاليعميػػو ى
درةه،كرجؿذكقيدروة:أمذكيسار(ّ) .
كم ًقد ىرةه ي
كمقد ىرةهأمقي ى
ى

بعدعرضىذهالتعريفات اتضػ لمباحػثأفالقيػدرةىمصػدرقى ىػدر ً
الممػؾ
ى ى
ى
يقػد يركىػيتعنػىالقيػكةك ي
درةعميو .
لمشيءكالقي ى

درة في االصطبلح:
ثانيان :القي ى
لقدتعددتآراءالعممػاءفػيتعريػؼالقيػدرةفػياالصػطبلح،كسػيذكر الباحػثأىميػا:عرفيػا

ػادكاإلعػداـ،كاإلبقػاء
بعضالعمماءفقاؿ":القدرة"صفةذاتيةذاتإضافةتقتضيالتمكفمػفاإليج 

النفسالتمكف؛ألنوأمراعتبارم"(ْ) .

 كأكردالخطيبالشربينيأكثرمفتعريؼمنيا :
أ -ىيالتمكفمفإيجادالشيء .
ب -ىيصفةتقتضيالتمكف(ٓ) .

 كقيؿ":القيدرةعبارةعفصحةالفعؿكالترؾ"(ٔ) .
كقاؿالميداني":القيدرةصفةكجكديةمفشػانياأفيكػكفليػاأثػر،كإيجػاداألشػياءالممكنػة،

كاعدامػيا،أكالتصرؼفيالمكجكداتبجمعيا،أكتفريقيا،أكتحكيميا،أكنحكذلؾ"(ٕ) .

(ُ)انظر:العقيدةاإلسبلميةكأسسيا،عبدالرحمفحسفالميداني،صُُِْْْ-بإيجاز .
(ِ)تيذيبالمغة،ألبيمنصكرمحمدبفأحمداألزىرم،جٗ،صُٗ .
(ّ)الصحاح،تاجالمغةكصحاحالعربية،إسماعيؿبفحمادالجكىرم،جِ،صٖٕٕٖٕٔ،بتصرؼ .

(ْ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،أبيالفضؿشيابالديفالسيدمحمداأللكسي،جُ،
صَُٖ .
(ٓ)تفسيرالقرآفالكريـلئلماـالشيخالخطيبالشربيني،جُ،صَّ .
(ٔ)حاشيةالشياب"عنايةالقاضيككفايةالراضيعمىتفسيرالبيضاكم"،اإلماـعبداهللبفعمربفمحمدبف
عميأبكالخيرالقاضي،جُ،صُْٓ .

(ٕ)العقيدةاإلسبلميةكأسسيا،مرجدسابؽ،صُُْ .

-ٓ-

قتدرفقدكصؼنفسوبيذهالصفةفيالقرآفالكريـفػيعػدةآيػات،قػاؿ
فاهللتعالىقادركم
ى
ي
ِ
ٍ
ِ
ؽ ا٭مسَمو ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
َشء َ٫مد ٌير] {ادائدة .}212:
تعالى[:هللِ ُم ْؾ ُ َّ َ َ
ض َو َمو ٪مقف َّـ َو ُه َق َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
َش ٍء ُم ْؼت َِد ًرا] {الؽفف .}55:
كقاؿأيضانَ ...[:و٬م َ
َون اهللُ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيقِ َل
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر َض َو ََل ْ َي ْع َل ٕمِخَ ْؾؼ ِف َّـ ٕمِ َؼود ٍر َ٤م َٜم َأ ْن ُ ْ
كقاؿكػذلؾَ [:أ َو ََل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللَ ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼ َّ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {األحؼاف .}55:
ا َٛم ْقٖمَك َٕم َٜم إِ َّك ُف َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
كعرفياالشيخسميمافمحمكدبأنيا":صفةقديمػةقائمػةبالقػادرسػبحانو،يبرزىػافػيالزمػاف

كالمكافعمىماتعمقتبوصفةالعمـاألزلي،فبالقدرةنشأالككفكموعمىكفػؽمػاتعمقػتبػوصػفة

العمـاألزليعمىالنحكالذمنراهكنممسو"(ُ).

فبالقيدرةنشأالككفكمومانعمموكماالنعمموعمىنحكمشيئتو 
قاؿتعالى[ :إِك َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َ١م ْقئًو َأ ْن َي ُؼ َ
ُقن] {يس .}31:
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
ِ
ٮم ٍء إِ َذا َأ َر ْدكَو ُه َأ ْن َك ُؼ َ
ُقن] {الـحل .}52:
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
كقاؿأيضان[:إِك َََّم َ٫م ْق ُ٭مـَو ٭م َ ْ
أمػػاصػػاحباكتػػابد ارسػػاتفػػيتكحيػػداألسػػماءكالصػػفاتاإللييػػةفعرف ػاالقيػػدرةبأنيػػا":ىػػي

ص ػػفةأزلي ػػةقائم ػػةبذات ػػوتع ػػالىيت ػػأتىبيػػػاإيج ػػادالمخمكق ػػاتكاع ػػداميا،في ػػيص ػػفةتأثيري ػػةفػػػي

األشياء"(ِ) .

كأماعبدالكريـتتاف،كالكيبلنيفعرفاالقيدرةبأنيا"صفةمفصفاتالمعػانيقائمػةبالػذات

يتػػأتىبيػػاإيجػػادكػػؿممكػػفكاعدامػػو،أكجبػػتككنػػوتعػػالىقػػاد انر،كتتعمػػؽبكػػؿمقػػدكرتعمقػانصػػمكحيان

ف ػػياألزؿكتنجيزيػ ػانحادثػ ػانفيم ػػااليػ ػزاؿ،كل ػػيسلي ػػاتعم ػػؽتنجيػ ػزمق ػػديـ،إذل ػػكك ػػافلك ػػافالع ػػالـ

قػػديمانكقػػدثبػػتحدكثػػوكمػػفالمعمػػكـأفانتفػػاءالتعمػػؽالتنجيػػزمفػػياألزؿاليقتضػػيانتفػػاءنفػػس
الصفة(ّ) .

كيػػرل الباحػػثأفىػػذاالتعريػػؼمػػفأكضػػحالتعريفػاتفػػيتعريػػؼالقيػػدرةاإللييػػة،مػػفحيػػث

الشػػمكؿكالتفصػػيؿكاإليضػػاحكاإليجػػاز،كبنػػاءعمػػىىػػذهالتعريفػػاتيخمػػص الباحػػثإلػػىأفالقػػدرة
اإللييػػةىػػيصػػفةمػػفص ػػفاتاهللاألزليػػةتخػػتصبالمعػػاني،يتعم ػػؽبيػػاالفعػػؿلمفاعػػؿككقكع ػػو،
يظيرىااهللكقتشاءكحيثشاءككيؼشاءكفؽمشيئتوكارادتػو،بمكجبيػايسػتدؿعمػىعظمػةاهلل

كقكتوكحكمتوكعدلوكسعةعمموالمطمؽفيخمقومفحيثالكجكدكالعدـكالتحكيؿ .
(ُ)الرحيؽاألىنىتجمياتأسماءاهللالحسنى،صُُّ .

عدعاشكركد.جابرالسميرم .
(ِ)انظر:صِٗ،تأليؼد.س
ي

(ّ)شرحجكىرةالتكحيدفيعقيدةأىؿالسنة،عبدالكريـتتافكمحمدأديبالكيبلني،صّٓٗ .

-ٔ-

األلفاظ القرآنية التي تتحدث عف القدرة:
األلفاظالتيتخصمكضكعالبحثجاءتبعدةصيغكاشتقاقاتمنيا :
لفظقديركردأربعيفمرةفياثنتيفكعشريفسكرةفػيأربعػيفآيػة،كلفػظقػدي انرسػتمػرات،

كق ػػادرس ػػبدمػ ػرات،كق ػػادركفخم ػػسمػ ػراتكقػ ػادريفمػ ػرةكاح ػػدة،كمقت ػػدرمرت ػػاف،أم ػػالف ػػظمقت ػػد انر
ثبلثكستيفآية،منيػا
كمقتدركففمرةكاحد(ُ)،كقدكردتىذهاأللفاظفيتسدكثبلثيفسكرة،في و

خمسكثبلثكفآيةمكية،كثمافكعشركفآيةمدنية(ِ) .

كقػػدج ػػاءتىػػذهاأللف ػػاظبعػػدةص ػػيغكاشػػتقاقاتمني ػػااسػػـالفاع ػػؿالمفػػردكالجمػ ػد(ق ػػادر،

قػػادركف،قػػادريف)كجػػاءتعمػػىكزففعيػػؿكفعػػيبل(قػػدير،قػػديرا)كجػػاءتعمػػىكزكمفتعػػؿ(مقتػػدر)
كمفتعبل(مقتدرا)كمفتعمكف(مقتدركف)ككمياصيغتشػيركتػدلؿعمػىثبػكتكاسػتم ارريةكأزليػةالقػدرة

ككمالياكىاىيمجدكلةكالتالي :
ـ

اسـ السكرة

رقـ اآلية

زمف نزكليا

صيغة المفظ الكارد

ُ -

البقرة 

َِ 

مدنية 

قدير 

ِ -

البقرة 

َُٔ 

مدنية 

قدير 

ّ -

البقرة 

َُٗ 

مدنية 

قدير 

ْ -

البقرة 

ُْٖ 

مدنية 

قدير 

ٓ -

البقرة 

ِٗٓ 

مدنية 

قدير 

ٔ -

البقرة 

ِْٖ 

مدنية 

قدير 

ٕ -

آؿعمراف 

ِٔ 

مدنية 

قدير 

ٖ -

آؿعمراف 

ِٗ 

مدنية 

قدير 

ٗ -

آؿعمراف 

ُٓٔ 

مدنية 

قدير 

َُ -

آؿعمراف 

ُٖٗ 

مدنية 

قدير 

ُُ -

آؿعمراف 

ُٖٓ 

مدنية 

قدير 

(ُ)المعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،محمدفؤادعبدالباقي،صْٔٔ.ْٕٔ،

(ِ)انظر:كتابلبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،صُّ،ََّ-جبلؿالديفالسيكطي،ككتابإتقافالبرىاففي
عمكـالقرآف،أ.د.فضؿحسفعباس،جُ،صُّٖ.َْٓ-

-ٕ-

ُِ -

المائدة 

ُٕ 

مدنية 

قدير 

ُّ -

المائدة 

ُٗ 

مدنية 

قدير 

ُْ -

المائدة 

َْ 

مدنية 

قدير 

ُٓ -

المائدة 

َُِ 

مدنية 

قدير 

ُٔ -

األنعاـ 

ُٕ 

مكية 

قدير 

ُٕ -

األنفاؿ 

ُْ 

مدنية 

قدير 

ُٖ -

التكبة 

ّٗ 

مدنية 

قدير 

ُٗ -

ىكد 

ْ

مكية 

قدير 

َِ -

النحؿ 

َٕ 

مكية 

قدير 

ُِ -

النحؿ 

ٕٕ 

مكية 

قدير 

ِِ -

الحج 

ٔ

مكية 

قدير 

ِّ -

الحج 

ّٗ 

مكية 

قدير 

ِْ -

النكر 

ْٓ 

مدنية 

قدير 

ِٓ -

العنكبكت 

َِ 

مكية 

قدير 

ِٔ -

الركـ 

َٓ 

مكية 

قدير 

ِٕ -

الركـ 

ْٓ 

مكية 

قدير 

ِٖ -

فاطر 

ُ

مكية 

قدير 

ِٗ -

فصمت 

ّٗ 

مكية 

قدير 

َّ -

الشكرل 

ٗ

مكية 

قدير 

ُّ -

الشكرل 

ِٗ 

مكية 

قدير 

ِّ -

الشكرل 

َٓ 

مكية 

قدير 

ّّ -

األحقاؼ 

ّّ 

مكية 

قدير 

ّْ -

الحديد 

ِ

مدنية 

قدير 

-ٖ-

ّٓ -

الحشر 

ٔ

مدنية 

قدير 

ّٔ -

الممتحنة 

ٕ

مدنية 

قدير 

ّٕ -

التغابف 

ُ

مدنية 

قدير 

ّٖ -

الطبلؽ 

ُِ 

مدنية 

قدير 

ّٗ -

التحريـ 

ٖ

مدنية 

قدير 

َْ -

الممؾ 

ُ

مكية 

قدير 

ُْ -

النساء 

ُّّ 

مدنية 

قدي ار 

ِْ -

النساء 

ُْٗ 

مدنية 

قدي ار 

ّْ -

الفرقاف 

ْٓ 

مكية 

قدي ار 

ْْ -

األحزاب 

ِٕ 

مدنية 

قدي ار 

ْٓ -

فاطر 

ْْ 

مكية 

قدي ار 

ْٔ -

الفتح 

ُِ 

مدنية 

قدي ار 

ْٕ -

األنعاـ 

ّٕ 

مكية 

قادر 

ْٖ -

األنعاـ 

ٓٔ 

مكية 

قادر 

ْٗ -

اإلسراء 

ٗٗ 

مكية 

قادر 

َٓ -

يس 

ُٖ 

مكية 

قادر 

ُٓ -

األحقاؼ 

ّّ 

مكية 

قادر 

ِٓ -

القيامة 

َْ 

مكية 

قادر 

ّٓ -

الطارؽ 

ٖ

مكية 

قادر 

ْٓ -

يكنس 

ِْ 

مكية 

قادركف 

ٓٓ -

المؤمنكف 

ُٖ 

مكية 

قادركف 

ٔٓ -

المؤمنكف 

ٓٗ 

مكية 

قادركف 

ٕٓ -

المعارج 

َْ 

مكية 

قادركف 

-ٗ-

ٖٓ -

المرسبلت 

ِّ 

مكية 

قادركف 

ٗٓ -

القيامة 

ْ

مكية 

قادريف 

َٔ -

القمر 

ِْ 

مكية 

مقتدر 

ُٔ -

القمر 

ٓٓ 

مكية 

مقتدر 

ِٔ -

الكيؼ 

ْٓ 

مكية 

مقتد ار 

ّٔ -

الزخرؼ 

ِْ 

مكية 

مقتدركف 

مفخبلؿاسػتعراضاأللفػاظالتػيتتحػدثعػفالقػدرةكتصػاريفياكمشػتقاتيا،كمػفخػبلؿمعرفػة
زمفنزكؿىذهالسكر،يمكفالكقكؼعمىىذهالمبلحظات :
أ -أفصيغالقدرةالكاردةفيالقرآفالكريـتدلؿعمىلزكـكثبكتالقدرةهللتبارؾكتعالى .
ً
أفىذهالصيغتدلؿعمىعظـالقدرةاإللييةكأزليتياكتفرداهللبياعفالخمؽ.
ب-
ج -أفالسكرالمكيةالتػيكردتفييػاصػيغالقػدرةأكثػرمػفالسػكرالمدنيػةبقميػؿ،كذلػؾفػيإشػارة

إلػػىأفأىػػؿمكػػةكػػانكاينكػػركفالعظم ػةكالقػػدرةكاأللكىيػػة،فبلبػػدمػػفمخػػاطبتيـبيػػذهالصػػيغ
التػػيتػػدعكإلػػىالتكحيػػدكاقامػػةاألدلػػةعمػػىالمنك ػريفمػػفخػػبلؿإظيػػارقػػدرةاهللكعظمتػػوفػػي
ىذاالككف.

المطم الثاني :خصائص

(ُ)

القدرة اإلليية:

معرفػػةاهللفػػيأسػػمائوكصػػفاتوتكقيفيػػةمنػػوأكمػػفأنبيائػػو،كصػػفاتاهللجػػؿكعػػبلصػػفات
ِِ
احلسـَك َ٪مود٤مقه ِِبو و َذروا ا َّ٭م ِدذيـ ي ْؾ ِ
زَو َن َمدو ٬مَدوكُقا
حددُ َ
ون ِْم َأ ْ٠م َدَمئف َ٠مد ُق ْج ْ
َ ُ
ُْ ُ َ َ ُ
كماؿ،قاؿتعػالىَ [:وهللِ إَ ْ٠م ََم ُء ُ ْ
قن] {األعراف .}232:
َي ْع َؿ ُؾ َ
ألجػؿذلػػؾالبػػدأفنثبػتلػػوتبػػارؾ كتعػالىمػػاأثبتػػولذاتػو،كننفػػيعنػػومػانفػػاهعنيػػا،كمػػا
َش ٍء
يسػػتحيؿعميػػومنيػػا،كمػػفالصػػفاتالتػػيأثبتيػػالذاتػػوالقػػدرة،قػػاؿتعػػالى ...[:إِ َّن اهللَ َ٤مد َدٜم ُ٬مد ِّدؾ َ ْ
َش ٍء َ٫م ِد ًيرا] {األحزاب .}15:
َ٫م ِد ٌير] {البؼرة،}253:كقاؿأيضانَ ...[:و٬م َ
َون اهللُ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
كمػػفمظػػاىرقدرتػػوعػػزشػػأنوفػػيىػػذاالكػػكف:خمػػؽاإلنسػػاف،فخمػػؽاإلنسػػافدليػػؿالقػػدرة

اإللييػ ػة،كك ػؿمقدكردليؿلمقادركماكؿمصنكعدليؿلمصاند،كمجاؿالقدرةكؿممكفجائز،فبل 
الخ ً
صيصة ،كىي الصفة التي تميز الشيء كتحدده .انظر :المعجـ الكسيط ،مجمد المغة
(ُ) الخصائص :جمد ى
العربية،ـُ،صِْٕ .

-َُ-

مجاؿلمقدرةفيالمستحيبلت .
كقداتفػؽأىؿالسنةعمىأفاهللليسكمثموشيءفيذاتوكالفيصفاتوكالفيأفعالو(ُ) .
كلقدكصؼاهللنفسوبصػفات كسػمىنفسػوبأسػماءكسػمىبعػضعبػادهبيػا،ككػذلؾسػمى

ػر،
صػػفاتوبأسػػماءكسػػمىببعضػػياصػػفاتخمقػػو،فسػػمىنفسػػو:قػػدي انر،كحيػان،كعميمػان،كجبػػا انر،كمتكبػان

كغيرىامفاألسماءكالصفاتككصؼبعضعبادهبيذهالصفاتقاؿتعالىفيشأفإبراىيـحينما
جاءتوالمبلئكة٪َ [:م َل ْو َ٘م َس ِمـ ُْف ْؿ ِٚمق َػ ًي َ٫مو ُ٭مقا َٓ ََت ْ
٨مو ُه ٕمِغ ََُل ٍم َ٤مؾِق ٍؿ] {الذاريات .}13:
َػ َو َٕم َّ ُ
ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور َوإَ ْ٪مئِددَ َة َ٫مؾِ ً
ون]
دقَل َمدو ٖم َْشدؽ ُُر َ
كقػاؿأيضػان٫ُ [:م ْؾ ُه َق ا َّ٭مذي َأك َْش َل٬م ُْؿ َو َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُُؿ َّ
َدون
{ادؾك.}15:كقػاؿتعػالىعمػىلسػافالخضػرفػيشػأفالسػفينةمبينػانسػببخرقيػاَ ...[:و٬م َ
ِ ٍ
وء٬م ُْؿ َر ُ٠م ٌ
َو َر َاء ُه ْؿ َمؾِ ٌ
قل ِم ْـ َأ ْك ُػ ِسؽ ُْؿ َ٤م ِزيزٌ
ؽ َي ْل ُٚم ُذ ٬م َُّؾ َ٠مػقـَي ٩مَ ْص ًبو] {الؽفف.}51:كقاؿأيضػاَ [:٭م َؼدْ َ٘م َ
٤م َؾق ِف مو ٤مـِتُّؿ ٙم ِريص ٤م َؾقؽُؿ ٕمِو ُٛم ْم ِمـِ٦م رء ٌ ِ
قؿ] {التوبة .}213:
وف َرٙم ٌ
َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ
َ َ ُ
فعمـاهلل،كسمعو،كبصره،كرحمتو،كقكتو،كقدرتو،ككؿماسمىبونفسومػفأسػماءأك

كصػػفيابصػػفات،اليشػػاركوالعبػػدفػػيشػػيءمنيػػافيػػكمخػػتصبعممػػوكسػػمعو،كبص ػره،كرحمتػػو،

ػاهللمن ػ ػزهعػ ػػفالتشػ ػػبيوكالتمثيػ ػػؿكالتجسػ ػػيـ
كعدلػ ػػو،كقكتػ ػػو ،كقدرتػ ػػو،كغيػ ػػرذلػ ػػؾمػ ػػفالصػ ػػفات.فػ ػ ي
كالتعطيؿ(ِ) .

ِ
*قاؿتعالىَ ...[:٭مقس ٬م َِؿ ْثؾِ ِف ََشء وهق ِ
ٝم] ُّ
{الشورى .}22:
ا٭مسؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
قع ا٭م َبص ُ
كفيمايميتبييفلخصائصىذهالصفاتكباألخصخصائصالقدرةاإلليية .
ُ -صفة الكماؿ:
تعػدىػذهالصػفةمػػفأىػـصػفاتاهللتعػػالى،فػاهللسػبحانولػوالقػدرةالكاممػةالتػياليعترييػػا

نقص،كالخمؿ،كالزلؿ،كالعجزفيأمحاؿمفاألحكاؿ .

َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {البؼرة .}12:
قاؿتعالى ...[ :إِ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ



قاؿالطبرمفيتفسيرهليذهاآلية":إنماكصؼاهللجؿذكرهبالقدرةعمىكؿشيءكمعنى

قدير:قادركمامعنىعميـ:عالـ(ّ) .

(ُ)انظر:شرحالعقيدةالطحاكية،لئلماـالقاضيعميبفعميبفمحمدبفأبيالعزالدمشقي،جُ،صٕٓ .
(ِ)سيأتيبيافىذهالصفات .

(ّ) انظر :جامد البياف عف تأكيؿ آم القرآف عف تأكيؿ آم القرآف ،لئلماـ أبي جعفر بف جرير الطبرم ،ـُ،
صِِٓ .ِّٓ،

-ُُ-

َش ٍء ُم ْؼت َِد ًرا] {الؽفف .}55:
كقاؿتعالىَ ...[:و َ٬م َ
ون اهللُ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
جزَ ه ِمـ ََش ٍء ِْم ا٭مسَمو ِ
كقاؿأيضانَ ...[:و َمو ٬م َ ِ ِ
ات َو َٓ ِْم إَ ْر ِ
َون َ٤مؾِ ًقَم َ٫م ِد ًيرا]
ض إِ َّك ُف ٬م َ
َّ َ َ
َون اهللُ ٭م ُق ْع ُ ْ ْ
{فاصر .}55:
ىذهاآلياتتثبتهللتبارؾكتعالىصفاتالكماؿ،كتنفيعنوصفاتالنقصكقكلوتعالى:
[َ ...و َٓ َي ْظؾِ ُؿ َر ُّٕم َ
ؽ َأ َٙمدً ا] {الؽفف .}51:
فيذاالنصالكريـيدؿعمىكماؿعدلو .
قاؿتعالى َٓ ...[:يعزُ ب ٤مـْف ِم ْث َؼ ُول َذر ٍة ِْم ا٭مسَمو ِ
َ
ات َو َٓ ِْم إَ ْر ِ
ض َو َٓ َأ ِْغ َُر ِم ْـ َذ٭مِ َ
ْٞم
َّ َ َ
َْ ُ َ ُ
َّ
ؽ َو َٓ أ٬م َ ُ
ب ُمبِ ٍ
إِ َّٓ ِْم ٬مِتَو ٍ
٦م] {سبل .}5:
فيذاالنصالقرآنييدلؿعمىكماؿعممو .
ِ
دـ ُ٭م ُغد ٍ
دقب] {ق.}53:فيػ ػ ػذاالػػنصالقرآنػػييػػدلؿعمػػىكمػػاؿ
كقكلػػوتعػػالىَ ...[:و َمددو َم َّس دـَو مد ْ
قدرتو(ُ) .
ِ -صفة القدرة المطمقة:
بلن.قػػاؿتعػػالىَ ...[:وهللِ ا َٛم َثد ُ
ددؾ
فقػػدرةاهللمطمقػػةتتعمػػؽبالممكنػػاتإيجػػادان،كعػػدمان،كتحػػكي 

إَ٤م َٜم وهق ا٭مع ِزيزُ َ ِ
قؿ] {الـحل .}52:
ْ َ ُ َ َ
احلؽ ُ

قاؿابفكثير"كهللالمثؿاألعمى"أمالكماؿالمطمؽمفكؿكجو(ِ) .
ِ
قاؿتعالى[:يع َؾؿ مو ٕم٦م َأي ِدهيِؿ ومو َٚم ْؾ َػفؿ و َٓ ُُيِق ُط َ ِ ِ
ا٭مق ُ٘مق ُه ٭مِ ْؾ َح ِّل ا٭م َؼ ُّقق ِم َو َ٫مدْ
قن ٕمِف ٤م ْؾ ًَم َو َ٤مـًَ ُ
ُ ْ َ
َ ْ ُ َ َْ َ ْ ْ َ َ
َح َؾ ُ٣م ْؾ ًَم] {صه  .}222-222
وب َم ْـ َ َ
َٚم َ
ق ػػاؿاب ػػفعب ػػاسكبع ػػضأى ػػؿالعم ػػـ":كعن ػػتالكج ػػكهلمح ػػيالقي ػػكـ"أمخض ػػعت،كذل ػػت

كاستسممتالخبلئؽلجبارىاالحيالذماليمكت،القيكـالذماليناـكىكقيـعمػىكػؿشػيءيػديره

كيحفظو،فيكالكامؿفينفسو،الذمكؿشيءفقيرإليوالقكاـلوإالبو(ّ) .

ض وهق ا٭مع ِزيزُ َ ِ
ِ
{الرو .}15::
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر ِ َ ُ َ َ
قؿ] ُّ
احلؽ ُ
كقاؿأيضانَ ...[:و َ٭م ُف ا َٛم َث ُؾ إَ ْ٤م َٜم ِْم َّ
(ُ)انظر:شرحالعقيدةالطحاكية،لمعبلمةبفأبيالعزالحنفي،صَُٔ .

(ِ)تفسيرالقرآفالعظيـلئلماـالحافظأبيالفداءإسماعيؿبفكثير،جِ،صْٗٓ .
(ّ)المصدرالسابؽ،جّ،صُٕٓ .

-ُِ-

ّ -صفة األ زلية :
ىيصفةقديمةقائمةبالقادرسبحانو،فيكقديـفياألزؿكقبؿالخمؽ .
ون َر ُّٕم َ
ؽ َ٫م ِد ًيرا] {الػرقان .}55:
قاؿتعالىَ ...[:و َ٬م َ
نوقديرفياألزؿقبؿالخمؽ(ُ) .
قاؿصاحبالرحيؽ:أشارقكلو(كاف)إلىأ
ه

وهر وا٭مبو٢مِـ وهق ٕمِؽ ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
ِ
قؿ] {احلديد .}5:
قاؿتعالىُ [:ه َق إَ َّو ُل َوأَٚم ُر َوا٭م َّظ ُ َ َ ُ َ ُ َ
َشء َ٤مؾ ٌ
ْ
لقدذكػرالعمماءالعديدمفاألقكاؿفيتفسيرىذهاآليةكمياتشيركتدلؿعمىأزليةاهلل :
القكؿ األكؿ:إنوىكاألكؿالذمالبدايةلوالمبدئلؤلشياء،كاآلخػرالػذمالنيايػةلػو،المتصػرؼ
فيالككفالذمجؿكعبلالنيايةلو .
بمعنىاألكؿببلابتداء،كاآلخرببلانتياء .
ن
القكؿ الثاني :األكؿكاآلخر،
القكؿ الثالث :األكؿقبؿكؿأحد،كاآلخربعدكؿأحد .
القكؿ الرابع:األكؿخالؽاألكليف،كاآلخرخالؽاآلخريف .
القػػكؿ الخػػامس:األكؿالسػػابؽعمػػىجميػػدالمكجػػكدات،فيػػكمكجػػكدقبػػؿكػػؿشػػيءحتػػىالزمػػاف
كالمكاف؛ألنوجؿكعبلالمكجدكالمحدثلممكجداتكاآلخرالباقيبعدفنائيا .
القػػػكؿ السػػػادس:األكؿال ػػذمتبت ػػدئمن ػػواألس ػػباب،أكى ػػكمس ػػببيا.كاآلخ ػػر:ال ػػذمتنتي ػػيإليػ ػو
المسببات،بمعنىأنوإليوالمرجدكالمصير(ِ) .



ِ
ِ
َش ٍء
كقػػدذكػػرالعممػػاءعػػدةآراءفػػيتفسػػيرقكلػػوتعػػالىَ ...[:وا٭م َّظددوه ُر َوا٭م َبددو٢م ُـ َو ُهد َدق ٕمِ ُؽد ِّدؾ َ ْ

ِ
قؿ] {احلديد .}5:
َ٤مؾ ٌ

الرأم األكؿ:الظاىركالباطف:عالـبالظاىركالباطف .
الرأم الثاني:الظاىرالغالبعمىكؿشيء،كالباطفالعالـبكؿشيء .
الػػػرأم الثالػػػػث:الظ ػػاىرخ ػػالؽاآلدمي ػػيفكى ػػـظ ػػاىركف،كالب ػػاطف:خ ػػالؽالج ػػفكالش ػػياطيفال ػػذيف
اليظيركف .

(ُ)الرحيؽاألىنىتجمياتأسماءاهللالحسنى،صُُّ .

(ِ)تفسيربحرالعمكـ،لمعبلمة الحجةأبي الميث نصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم،ـّ،صِِّ،
كركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،جِٕ،صُُٓٔٔٔ،بتصرؼ .

-ُّ-

الػػرأم الرابػػع :الظػػاىر:أمبكجػػكده،ألفكػػؿالمكجػػكداتبظيػػكرهتعػػالىظػػاىرة،كالبػػاطف:بكنيػػو
سبحانو،فبلتحكـحكلوالعقكؿ .
"كىكبكؿشيءعميـ"بمعنىأمرالدنياكاآلخرة(ُ) .
كقدثبتفيالصحيحأفالنبيقػاؿ...(:الميػـ أنػت األكؿ فمػيس قبمػؾ شػيء ،كأنػت

اآلخػػػر فمػػػيس بعػػػدؾ شػػػيء ،كأنػػػت الظػػػاىر فمػػػيس فكقػػػؾ شػػػيء ،كأنػػػت البػػػاطف فمػػػيس دكنػػػؾ

شيء .)ِ().....

ذكرم ؤلؼالحجػةأفمػفأسػماءاهللتعػالى:األكؿكاآلخػر،كالظػاىركالبػاطف،كىػيصػفة

معرفةذاتو .

ثػػـنق ػػؿعػػفأىػػؿالعمػػـقػػكليـ"معنػػىاألكؿىػػكاألكؿباألكليػػة،كىػػكخػػالؽأكؿاألشػػياء،
كمعنىاآلخر:ىكاآلخرالذماليزاؿآخ انر،دائمانباقيان،الكارثلكؿشيءبديمكمتوكبقائو .
كمعنىالظاىر:ظاىربحكمتو،كخمقو كصنائعوكجميدنعموالتيأنعـبيا .
كمعنىالباطفالمحتجبعفذكماأللبابكنوذاتوككيفيوصفاتو"(ّ) .
ْ -صفة تتعمؽ بإيجاد األشياء مف عدـ:
تتجمىقدرةاهللكعظمتوفيأنوخالؽاألشياءمفعدـ،لذافػإفأمػرهإذاأرادشػيئانأفيقػكؿ
لوكففيككف .
*قاؿتعالى[:إِك َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َ١م ْقئًو َأ ْن َي ُؼ َ
ُقن] {يس .}31:
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
فياألرضكالفيالسماءإيجادان،أكإعدامان .

فاهللاليعجزهشيء
إلكْس ِ ِ
٦م ِم َـ ا٭مدَّ ْه ِر ََل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو مذ٬مقرا إكو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي
إلك َْس َ
ون ٙم ٌ
قاؿتعالىَ [:ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ َ
َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان  .}1 - 2

(ُ) انظر :ركح المعاني تفسير القرآف العظيـ كالسبد المثاني ،جِٕ ،صُٔٔ ،ُٕٔ ،كبحر العمكـ ،جّ،
صِِّ .
(ِ)انظر:صحيحمسمـ،لئلماـالحافظأبيالحسيفمسمـبفالحجاجالقشيرمالنيسابكرم،كتابالذكركالدعاء
كالتكبةكاالستغفار،بابالدعاءعندالنكـ،صَُْْ،حديثرقـ(ُِّٕ) .

(ّ)انظر:الحجةفيبيافالمحجةشرحعقيدةأىؿالسنة،لئلماـأبيالقاسـإسماعيؿبفمحمدبفالفضؿالتيمي
األصبياني،جُ،صُُٗ .

-ُْ-

فاهللجؿشأنوأكجػداإلنسػافبعػدأفلػـيكػفشػيئانيػذكر،كىػذادليػؿعمػىعظمػةاهللكقدرتػو
بإيجاداألشياءمفعدـ،ككذلؾدليؿعمىضعؼاإلنسافكحاجتوإلىخالؽالخمؽ .
نقؿالماكردمفيالنكتكالعيكفأقكاؿالعمماءفيتفسيرىذهاآلية :
الرأم األكؿ:قاؿالفراءكأبكعبيدة"ىؿ"بمعنىقد،كتقديرالكبلـقدأتىعمػىاإلنسػافعمػىمعنػى

الخبر .

الرأم الثاني":ىؿ"بمعنىاالستفياـ .
أمااإلنساففقاؿالسدمكقتادة:أنوأدـ .
كقاؿابفعباسكابفجريجأنوكؿإنساف .
أما"الحيفمفالدىر"فالرأماألكؿقاؿابفعباس:كقتغيرمقدر،كزمافغيرمحدد .
الرأم الثاني:كقاؿبعضالعمماءأربعيفسنة .
الػرأم الثالػػث:مائػةكعشػػركفسػػنةفييػػاخمػػؽآدـمػػفطػػيففأقػػاـأربعػػيفسػػنة،ثػػـمػػفحمػػأمسػػنكف
أربعيفسنة،ثـمفصمصاؿأربعيفسنة،ثـختـخمقوبعدمائةكعشريفسنة،ثػـنفػخفيػوالػركح.

ُقرا] {اإلكسان .}2:
أماقكلوتعالىََ [:ل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو َم ْذ٬م ً

الرأم األكؿ:أملـيكفشيئانمذككرافيالخمؽ،كافكافعنداهللشيئأنمذكك انرقالويحيىبفسبلـ .
ػدرممػااسػموكالمػايػراد
الرأم الثاني:أنػوكػافجسػدامصػكرنات اربػانكطينػاناليػذكر،كاليعػرؼكالي 
بو،ثـنفخفيوالركحفصارمذكك ار،قالوالفراء كقطربكثعمب .

الرأم الثالث:قاؿمقاتؿفيالكبلـتقديـكتأخير،كتقديرهىػؿأتػىحػيفمػفالػدىرلػـيكػفاإلنسػاف
شيئانمذكك انر؛ألنوخمقوبعدخمؽالحيكافكموكلـيخمؽبعدهحيكاف .
قاؿتعالى[:إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان .}1:
إلك َْس َ

ػكربعػدطػكرنطفػة،فعمقػة،فمضػغة،
أممفماءالرجػؿكمػاءالمػرأةإذااختمطػاليصػبحاط ان

فعظام ػانإلػػىأفأصػػبحخمق ػانمتكػػامبلنيسػػمدكيبصػػر؛لكػػينبتميػػوبػػالتكميؼكالخيػػركالشػػركاليػػدل
كالضبلؿ،كشكرهفيالسراءكالضراء،لذاجعمناهسميعابصيرنالنبتميوفيكؿماذكر(ُ) .
َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {البؼرة .}12:
قاؿتعالى ...[ :إِ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

كالمعنىأفاهلل قادرعمىكؿشيءمفحيثكجكدهأكعدمو،فيكقديرعمىإيجاده،
ِ
َش ٍء { ]...الرعد .}25:
أكعمىإعدامو،ككذلؾقكلوتعالى ...[:اهللُ َٚمو٭م ُؼ ٬م ُِّؾ َ ْ
(ُ) النكت كالعيكف "تفسير الماكردم" لئلماـ أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم ،جٔ،
صُُٔ–ُْٔبتصرؼ .

-ُٓ-

فاهللقادرعمىمشيءكجكدهأكعدمو(ُ) .

ٓ -صفة القدرة ىي صفة قائمة بذاتو تعالى ال تقكـ بغيره كال تستند إلى و
ذات أخرل:
فاهللمختصبقدرتوكسائرصفاتوالقائمةبذاتو،غيرمستمدةمفذكاتأيخرل،قاؿتعػالى:
ِ
ي َ٤م ِزيزٌ ] {احلج .}55:
[ َمو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِره إِ َّن اهللَ َ٭م َؼ ِق ٌّ
ذكرابفتيميةأفأصؿعبادةاهللمعرفتوبماكصؼبونفسوفيكتابو،كماكصفوبو

رس ػ ػ ػ ػ ػػمو،مفغيرتحريؼكالتعطيؿ،كمفغيرتكيؼكالتمثيؿ ،كالذيفينكركفبعضذلؾما

قدركااهللحؽقدرهكماعرفكهحؽمعرفتوكالكصفكهحؽكصفوكالعبدكهحؽعبادتو،قاؿتعالى :
ِ
[َ ...٭مقس ٬م َِؿ ْثؾِ ِف ََشء وهق ِ
ٝم] ُّ
{الشورى .}22:
ا٭مسؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
قع ا٭م َبص ُ
كقدكردقكلوتعالى:ماقدركااهللحؽقدرهفيثبلثةمكاضد :
أ -قاؿتعالى[:ومو َ٫مدَ روا اهللَ ٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه إِ ْذ َ٫مو ُ٭مقا مو َأ ْكزَ َل اهللُ ٤م َٜم ٕم َ ٍ ِ
َش ٍء { ]...األكعا .}12::
َ َ
َ
َ
ََ ُ
٨م م ْـ َ ْ
ِ
ي َ٤م ِزيزٌ ] {احلج.}55:
ب -قاؿتعالىَ [:مو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِره إِ َّن اهللَ َ٭م َؼ ِق ٌّ
ِ ِ
ِ
ِ
دوت
ات َم ْط ِق َّي ٌ
دَمو ُ
ا٭مس َ
ج -قاؿتعالىَ [:و َمو َ٫مددَ ُروا اهللَ َٙم َّدؼ َ٫مددْ ِره َوإَ ْر ُض َيق ًعدو َ٫م ْب َضد ُت ُف َي ْدق َم ا٭مؼ َق َومدي َو َّ
ٕمِ َق ِؿقـ ِ ِف ُ٠م ْب َحو َك ُف َو َٖم َع َو٧م َ٤م ََّم ُي ْ ِ
ُقن] {الزُّ مر .}55:
٨م٬م َ
كذلػػؾليثبػػتاهللعػػزشػأنوعظمتػػوفػػينفسػػوكمػػايسػػتحقومػػفالصػػفات،كليثبػػتكحدانيتػػو،

كأنواليستحؽالعبػادةإالىػك،كليثبػتمػاأنزلػوعمػىرسػمو.كفػيالمكاضػدالثبلثػةذـاهللالػذيفمػا

قدركااهللحؽقدرهمفالكفار .

فدؿعمىأنويجبعمىالمؤمفأفيقدراهللحؽقدره(ِ) .
كقاؿالبغكمفيتفسيرقكلوتعالى":مػاقػدركااهللحػؽقػدره"أم"،مػاعظمػكهحػؽعظمتػو،

الكصفكهحؽصفتو"(ّ) .

كماعرفكهحؽمعرفتو،ك
ِ
قاؿتعالىَ ...[:٭مقس ٬م َِؿ ْثؾِ ِف ََشء وهق ِ
ٝم] ُّ
{الشورى .}22:
ا٭مسؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
قع ا٭م َبص ُ

أماابفكثيرفبيفأفمعنىقكلوتعػالى"لػيسكمثمػوشػيء"أمالفػردالصػمدالػذملػيسلػو

نظير(ْ) .

(ُ) انظر :حاشية القكنكم عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،لئلماـ عصاـ الديف إسماعيؿ بف محمد الحنفي ،جِ،
صِِّ .
(ِ)انظر :البيافلتفسيرآمالقرآف،تقيالديفأبيالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـالحرانيالدمشقي،
(ابفتيمية)،جْ،صّْٗ .
(ّ)انظر:تفسيرالبغكمالمسمى"معالـالتنزيؿ"لئلماـأبيمحمدالحسيفبفمسعكدالفراءالبغكمالشافعي،جّ،
صُِٓ .
(ْ)تفسرالقرآفالعظيـ،ـْ،صُُٕبتصرؼ .

-ُٔ-

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ددٝم]
ا٭مسدددؿ ُ
َش ٌء َو ُهد َ
ددق َّ
قع ا٭م َبصد ُ
كقػػاؿابػػفتيميػػةفػػيتفسػػيرقكلػػوتعػػالىَ ...[:٭مددد ْق َس ٬مَؿ ْثؾدددف َ ْ
ردلمتشبيوكالتمثيؿكقكلوتعالى[:وهق ِ
ُّ
ردلئللحادكالتعطيؿ"(ُ) .
قع ا٭م َب ِص ُٝم] ّّ
{الشورىّّ "،}22:
ا٭مسؿ ُ
َ ُ َ َّ
كردفيالحديثالصػحيحأفالنبػيكػافيعمػـأصػحابواالسػتخارةفػياألمػكركميػاكمػا
يعمػـالسػػكرةمػػفالقػرآف،يقػػكؿ(:إذا ىػػـ أحػػدكـ بػػاألمر فميركػػع ركعتػػيف مػػف غيػػر الفريضػػة ثػػـ ليقػػؿ

ػدرًتؾ أسػنلؾ مػف فضػمؾ  ،فإنػؾ تقػدر كال أقػدر ،كتعمػـ
الميػػـ إنػػػي أسػتخيرؾ بعممػؾ ،كأسػتقدرؾ بقي ى
كال أعمـ ،كأنت عبلـ الغيك .
الميـ فإف كنت تعمـ – ثـ يسميو بعينو – خي ارن لي في عاجؿ أمرم كآجمػو – قػاؿ :أك فػي
فاقدره لي كيسره لي ثـ بارؾ لي فيو .الميـ إف كنت تعمـ أنو شر لػي
ديني كمعاشي كعاقبة أمرم
ٍ
في ديني كمعاشي كعاقبة أمرم -أك قاؿ في عاجؿ أمرم كآجمو فاصرفني عنػو كاقػدر لػي الخيػر
حيث كاف ثـ ارضني بو)(ِ) .
فالحديثيشيرإلىطمبالعبدمفاهلل،أفيختارلومايحبو،كيرضى،كأفيجعؿلػوقػدره
عمىالمطمكب،كتنجيزهلو،كىػذايػدلؿعمػىأفالعبػديسػتمدعممػوكمقدرتػوكسػائرأيمػكرهمػفخػالؽ
قائـبذاتو،كبخمقو،تعالىاهللعمايصفكف .
ٔ -صفة القدرة ال تستمزـ التمثيؿ ،كالتعطيؿ ،كالتحريؼ ،كالتكيؼ ،كالتنكيؿ ،كالتفكيض"(ّ) :
إفصفػاتاهللتعالىالتقتضيالمشابيةكالمماثمةلممخمكقيففصفاتومخالفةلمحكادث .
(ُ)انظر:البيافلتفسيرآمالقرآف،جٔ،صُْٗ .
(ِ)صحيحالبخارم،لئلماـالحافظمحمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةبفبردزبو،كتابالتكحيد،بابقكؿ
اهللتعالىقؿىكالقادر،صَُْٕ،حديثرقـ(َّٕٗ) .
(ّ)التمثيؿ:اعتقادأفصفاتاهللمثؿصفاتالمخمكقيف،كأفيقاؿ:اهلللوقدرهكقدرتي .
التعطيؿ:إنكارمايجبهللتعالىمفاألسماءكالصفاتأكإنكاربعضيا .
التحريؼ:تغيرالنصلفظانكمعنى .

التكيؼ:حكايةكيفيةالصفة،كأفيقاؿعفصفاتاهللبكيؼ .
التأكيؿ:حرؼالمفظعفظاىرهإلىمعنىيخالؼالظاىركتأكيؿاالستكاءباالستيبلء .

التفكيض :الحكـبأفمعانينصكصالصفاتمجيكلةغيرمعقكلة،اليعممياإالاهلل،كالحؽأفالصفات
معمكمةمعانييا،أماكيفيتيافيفكضعممياإلىاهلل .
انظر :أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمتشابيات تأليؼ اإلماـ زيف الديف
مرعي بف يكسؼ الكرمي المقدسي الحنبمي .صْٔ ،ْٖ-كدراسات في تكحيد األسماء كالصفات اإلليية،
صُُٔ ،كلمعةاالعتقاداليادمإلىسبيؿالرشادلئلماـمكفؽالديفأبيمحمدعبداهللبفأحمدبفمحمد
ابفقدامةالمقدسي،صِٔ .ِٕ،

-ُٕ-

ِ
*قاؿتعالىَ ...[:٭مقس ٬م َِؿ ْثؾِ ِف ََشء وهق ِ
ٝم] ُّ
{الشورى .}22:
ا٭مسؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
قع ا٭م َبص ُ
سئؿاإلماـمالؾبفأنسعفقكلوتعالى":الرحمفعمىالعرشاستكل" 
ي
كيػػؼاسػػتكلفقػػاؿ:الكيػػؼغي ػرمعقػػكؿكاالسػػتكاءمنػػوغيػػرمجيػػكؿ،كاإليمػػافبػػوكاجػػب
كالسؤاؿعنوبدعة(ُ) .
فكيفيةاالستكاءالنعقميا،بؿنجيميا،كأفاستكاءهمعمكـكماأخبرفيكتابو،كأنويميؽبو
تبارؾكتعالىالنبحثعفكيفيتوكالنطمبمزيدعمـفيوإالبماأخبرعنونفيانأكإثباتػانمػفغيػر
تأكيؿ .
ض وهق ا٭مع ِزيزُ َ ِ
ِ
{الرو .}15::
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر ِ َ ُ َ َ
قؿ] ُّ
احلؽ ُ
قاؿتعالىَ ...[:و َ٭م ُف ا َٛم َث ُؾ إَ ْ٤م َٜم ِْم َّ
أمكصؼاهللنفسوبأفلوالمثؿاألعمىالمتضمفإثباتالكماؿهللكمفكانتىذهصفتو
فبلمثيؿلوكالنظير(ِ) .
ٞم ٭مِ ِع َبو َدٖمِ ِف َه ْؾ َٖم ْع َؾ ُؿ َ٭م ُف َ٠م ِؿ ًّقو] {مريم .}55:
و٤م ُبدْ ُه َو ْ
قاؿأيضان٪َ ...[:م ْ
اِ َط ِ ْ
كشبييايستحؽمثؿاسمو(ّ) .
ن
أممثيبلن
ٕ -صػػفة القػػدرة تقتػػرف بالمشػػيئة ،كمتػػى نفػػذت القػػدرة تعمقػػت بيػػا اإلرادة الحكيمػػة فيػػتـ القضػػاء
بالعدؿ:
فالقدرةالتتعمؽإالبعدتعمؽاإلرادةكلـيرداهللشيئانإالكفؽماعمـ،إذيسػتحيؿعقػبلنأف

يريداهللمالـيعمـأكأفيفعؿمااليريد(ْ) .

ِ
ٮم ٍء إِ َذا َأ َر ْدكَو ُه َأ ْن َك ُؼ َ
ُقن] {الـحل .}52:
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
قاؿتعالى[:إِك َََّم َ٫م ْق ُ٭مـَو ٭م َ ْ
فاإليجػػادىنػػابعػػدتخصػػيصاإلرادة،كدؿبصػػيغةالماضػػي"أردنػػاه"عمػػىأزليػػةالتخص ػيص
كبالمضارعنقكؿعمىتعمؽالقدرةالتنجيزمالحادث(ٓ) .

(ُ)انظر:أقاكيؿالثقاتفيتأكيؿاألسماءكالصفاتكاآلياتالمحكماتكالمتشابيات،صْٔ .
(ِ)انظر:شرحالعقيدةالطحا كية،جُ،صُُٗ .
(ّ)البيافلتفسيرآمالقرآف،،جٔ،صُْٗ .

(ْ)شرحجكىرةالتكحيدفيعقيدةأىؿالسنة،صُْْ،كالعقيدةاإلسبلميةكأسسيا،صِْٔ .
(ٓ)المرجدالسابؽ،شرحجكىرةالتكحيد،...صُْْ .ُْٓ،

-ُٖ-

قاؿابػفكثيػرفػيتفسػيرىػذهاآليػةأنيػاإخبػارعػفقػدرةاهللعمػىمػايشػاء،كأنػواليعجػزه
شػػيءفػػياألرضكالفػػيالسػػماء،فػػإذاأرادكػكفشػػيءأمػػربػػومػػرةكاحػػدة،فيكػػكفكمػػايشػػاء،فإنػػو
[و َمددو َأ ْم ُركَددو
الي ىم ػاندك ي
ي
اليخػػالىؼ؛ألنػػوالكاحػػدالقيػػار،فػػبلإلػػوإالىػػك،كالربس ػكاه،قػػاؿتعػػالىَ :
سو ِ
إِ َّٓ و ِ
اٙمدَ ٌة َ٬م َؾ ْؿدٍٍ ٕمِو٭م َب َ ِ
اٙمددَ ٍة إِ َّن اهللَ
ُدؿ َو َٓ َٕم ْعد ُثؽ ُْؿ إِ َّٓ ٬مَدـَ ْػ ٍ َ
َ
[مدو َٚم ْؾ ُؼؽ ْ
ٯمد] {ا٭مؼؿدر،}32:كقػاؿأيضػانَ :
ِ
قع َٕم ِص ٌٝم] {٭مؼَمن .)ُ(}06:
َ٠مؿ ٌ

ٖ -صفة القدرة كما ىي بقية الصفات ال يستطيع احد الكصكؿ إلى كنييا:
قن ٕمِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
وء { ]...البؼرة .}155:
ٮمء م ْـ ٤م ْؾؿف إِ َّٓ ٕمِ ََم َ١م َ
*قاؿتعالىَ ...[:و َٓ ُُيق ُط َ ْ
قاؿابفكثيرفيتفسيرىذهاآلية:أماليطمدأحدمفعمـاهللعمىشيءإالبماأعممو

اهللكأطمعوعميو،كيحتمؿأفيككفالمراداليطمعكفعمىشػيءمػفعمػـذاتػوكصػفاتوإالبمػا
أطمعيـاهللعميو(ِ) .

كفيالحديث ...(:الميـ أنت األكؿ فمػيس قبمػؾ شػيء ،كأنػت اآلخػر فمػيس بعػدؾ شػيء،

كأنت الظاىر فميس فكقؾ شيء ،كأنت الباطف فميس دكنؾ شيء  .)ّ()...


دور َو ُهد َدق ا٭م َّؾطِقد ُ
دػ
دور َو ُهد َدق ُيدددْ ِر ُك إَ ْٕم َصد َ
قػاؿالزجػػاجفػػيتفسػػيرقكلػػوتعػػالىٖ َٓ [:مُدْ ِر ُ٬مد ُف إَ ْٕم َصد ُ

َ
اخلبِ ُٝم] {األكعا، }225::أمالتبمغكنوحقيقتوفالمنفيىكىذااإلدراؾالمجردالرؤية(ْ) .
ىذهأىـخصائصالقدرةاإلليية .

(ُ)انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،جِ،صَٗٓ .
(ِ)نفسالمرجدالسابؽ،جُ،صُّٕ .
(ّ)سبؽتخريجو،صَُ .

(ْ)انظر:فتحالقدير،اإلماـمحمدبفعميبفمحمدالشككاني،جِ،صُٖٓ .

-ُٗ-

المبحث الثاني
مفيكـ النفس البشرية كخصائصيا

كفيومطمباف :

المطم األكؿ :مفيكـ النفس البشرية .
المطم الثاني :خصائص النفس البشرية .


-َِ-

المبحث الثاني
مفيكـ النفس البشرية كخصائصيا
المطم األكؿ :مفيكـ النفس البشرية:
جالنسيـكيؼكاف،مف
احد يدؿعمى خرك َّ
ؿ ك ه
أكالن :تعريؼ النفس لغة :النكفكالفاءكالسيفأص ه
الريحأكغيرىا ،كمنوالتنفس :كىكخركجالنسيـمفالجكؼ،كذلؾأفخركجالنسيـركحان كراحة
جبوعفمكركب .
كالنفس:كؿشيءييفىَّري

الحائضتيسمى َّ
النفساء؛لخركج

كالنفس:الدـ،كذلؾأنوإذافقدالدـمفبدفاإلنساففقدنفسو،ك

دميا .

باسـغيره؛ ألفقكاـ النَّفس بو.

نفس مف قبيؿتسمية الشيء 
الدةالمرأة ،كيقاؿ لمماء ه

كالنفاس :ك

النفسقكامياب َّ
ك َّ
النفس(ُ) .

عدةمعاف مفأبرزىا َّ
كتيطمؽ َّ
النفس :بمعنىالركح،ككذلؾبمعنى الدـ،
و
النفس لغةعمى 
العٍنيد .قاؿ تعالى:
ككذلؾ بمعنى الجسد ،ككذلؾ بمعنى العيف ،يقاؿ أصبتو بعيف  ،كتأتي بمعنى  ً
[َٖ ...م ْع َؾ ُؿ َمو ِْم َك ْػ ِِس َو َٓ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َمو ِْم َك ْػ ِس َ
ؽ { ]...ادائدة ،}225:أم تعمـ ما عندم كما عندؾ،
أكحقيقتيكحقيقتؾ(ِ) .
كقيؿ :رجؿلونفس:أمخمؽكجبلدةكسخاء،كأنت فينفسمفأمرؾ :أمفيسعة،

النفس النفكس،كجمد َّ
كجمد َّ
نفاسكأنفاس،كأنتفينفسمف أمرؾ:أمفيسعة،كزدني

النفس 

أمرييف،كالشيءالنفيس:المتنافسفيو(ّ) .
فيأجمينفسان:أمطكؿاألجؿ،كأنابيفنفسيف ،أ
كذكرابفمنظكر:أف َّ
النفسفيكبلـالعربيجرمعمىضربيف :

أحدىما:قكلؾخرجتنفسفبلف،أمركحو،كفينفسفبلفأفيفعؿكذا،ككذاأمفيركعو .

(ُ)انظر:المقاييسفيالمغة،ألبيالحسيفأحمدبففارسبفزكريا،صََُْ .َُُْ،
(ِ)انظر:القامكسالمحيط،مجدالديفبفيعقكبالفيركزآبادم،صَِٓ .
(ّ)انظر:المحيطفيالمغة،جٖ،صُّْ .ِّْ،

-ُِ-

كالضر اآلخر :معنيالنَّفس جممةالشيء كحقيقتو ،تقكؿ:قتؿفبلفنفسو ،كأىمؾنفسوأمأكقد
اإلىبلؾبذاتوكميا .
إضافةلماذكر ٌبيفابفمنظكرأفالنَّفستأتيبمعافعديدة .
كجكىره كذاتو  ،كتأتي بمعنى العظمة ،كالكبر ،كالعزة

فيي بمعنى عيف الشيء ككنيو

كاألنفة ،ككذلؾ بما يككف بو التميز ،أم العقؿ ،ككذلؾ بمعنى العيف التي تصيب اإلنساف ،أم

النفس كذلؾ :يعبربياعفاإلنساف جميعو كقكليـ :عندمثبلثأنفس ،كسميت  َّ
(الحسد)،ك َّ
النفس
نفسان؛لتكالد َّ
النفسمنيا،كاتصالوبيا(ُ) .

بعد استعراض معني  َّ
معاف عديدة لمنفس،
و
النفس عند أىؿ المغة يرل الباحث أف ىناؾ
كالذميعنينافيىذاالبحثأنياتطمؽكيرادبيااإلنسافكموأكبعضو .
ثانيان :تعريؼ النفس اصطبلحان :
النفس نظ انر ألفلفظ َّ
النفس مفاأللفاظالمشتركةفيالمعنى،
اختمؼالعمماءفيتعريؼ َّ

كلسنابصددإبرازكجكهاالختبلؼ،لذاسيكتفي الباحثبإيرادبعضمفىذهالتعريفاتكالتيمنيا

ما ذكره الجرجاني أف  َّ
النفس ىي الجكىر البخارم المطيؼ الحامؿ لقكة الحياة كالحس كالحركة

كاإلرادة(ِ) .

بكحامدالغزاليأف َّ
لفظمشترؾبيفمعافمنيا :
و
النفس

كبيفاإلماـأ
أحدىما:المعنىالجامدلقكةالغضبكالشيكةفياإلنساف .
الثاني:ىياإلنسافبالحقيقةكىينفساإلنسافكذاتو(ّ) .
كعرفياصاحبكتاب :منيجاالسبلـفيتزكيو َّ
النفس فقاؿ(:ىيشيء داخميفيكياف
كالشر ،جامد لكثير مف الصفات كالخصائص
تيدرؾ ماىيتو ،قابؿ لمتكجو إلى الخير 
اإلنساف ال 

ثارظاىرةفيالسمكؾاإلنساني)(ْ) .

اإلنسانيةالتيلياآ

النفس في المغة كالشرع يرل الباحث أف  َّ
بعد ىذا اإليضاح لتعريؼ  َّ
النفس :ىي البنياف

اإللييالذمخمقةاهللبمايشممومفجانبيالطيفكالركح،كمايترتبعمييمامفمظاىرالحياةبما
فييامفخيركشركسائراألمكراإلنسانية،كالذميعتبرآيةمفآياتاهللفيالككف .

(ُ)لسافالعرب،جماؿالديفمحمدبفمكرـابفمنظكر،ـُْ،صُّّّٗٔ-بتصرؼكايجاز .
(ِ)كتابالتعريفات،الشريؼعميبفمحمدالجرجاني،صِّْ .

(ّ)إحياءعمكـالديف،اإلماـابيحامدمحمدبفمحمدالغزالي،جّ،صٓ .
(ْ)منيجاإلسبلـفيتزكية َّ
النفس،أنسأحمدكرزكف،جُ،صُٔ .

-ِِ-

المطم الثاني :خصائص النفس البشرية:
القسـ األكؿ :خصائص النفس البشرية التي تتعمؽ بالحياة:
أكالن :أنيا مخمكقة.
عندالحديثعفخمؽالَّنفسالبشريةالبدأفنقسمياإلىثبلثةأطكار .
أ-طكرخمؽآدـ .
ب-طكرخمؽحكاءمفضمدآدـ.
ج-طكرخمؽأبناءآدـكحكاء.
أ -طكر خمؽ آدـ:
آدـأبكالبشر،فيكخمؽاهللاألكؿلعالـاإلنس،كلقدخمقواهللمفتراب،قاؿتعالى:
ِ
َ
[ َو ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
{الرو .}12::
َ٨م َ
ون] ُّ
٨م َٖمـْت ُ
اب ُٗم َّؿ إِ َذا أ ْكت ُْؿ َٕم َ ٌ
ذكرابفكثيرفيتفسيره ليذهاآلية أفمفآياتاهللالدالةعمى عظمتو ككماؿقدرتوأف


خمؽأباكـآدـمفتراب(ُ) .

خرل قاؿتعالى[ :ا َّ٭م ِذي َأ ْٙم َس َـ
ففياآلية إشارةإلى أفاهللخمؽآدـمفتراب،كفيآية أ 
إلك َْس ِ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
َش ٍء ٚمَ َؾ َؼ ُف َو َٕمدَ َأ ٚمَ ْؾ َؼ ا ِ
٦م] {السجدة .}5:
٬م َُّؾ َ ْ
ِ َ
َش ٍء ٚمَ َؾ َؼ ُف] عدةأقكاؿ :

ذكرالطبر
مفيتفسيرهلقكلوتعالى[:ا َّ٭مذي أ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ َ ْ
ُ-أتقفكؿشيءكأحكمو .
ِ-الذمأحسفخمؽكؿشيء .
عمـكأليـكؿشيءخمقو .
ّ-أ 
إلك َْس ِ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
أماعفقكلوتعالىَ [ :و َٕمدَ َأ ٚمَ ْؾ َؼ ا ِ
٦م]،فقاؿالطبرم:أمبدأ خمؽآدـ مف

طيف(ِ) .

فيذهاآلية تشيرإلى أفبداية خمؽاإلنساف :أمآدـ  مفطيف ،فيؿيكجدفرؽبيف
الترابكالطيف؟يتبيفذلؾمفاآلياتالتالية :
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
*قاؿتعالىَ [:و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م] {ادممـون .}21:
إلك َْس َ
(ُ)تفسيرالقرافالعظيـ،ـّ،صّْٗ .
(ِ)انظر:جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآفعفتأكيؿآمالقرآف،ـٖ،صْٖٓٔ .ٖٔٓٓ،

-ِّ-

يبيف صاحب التفسير المنير أف المراد باإلنساف في ىذه اآلية ىك آدـ أك الجنس ،كأف
خبلصةسمَّتمفبيفالتراب(ُ) .
ي
المرادبالسبللة
كعمى ىذافإفآدـ خمؽمفطيفخاصمفطيفاألرض،كركعيفيىذهالخصكصية

أفتككفمفجميداألرض،كفيالحديثعفأبيمكسىاألشعرم:أفرسكؿاهلل قاؿ(:إف


اهلل خمؽ آدـ مف قبضة قبضيا مف جميع األرض فجاء بنك آدـ عمى قدر األرض فجاء منيـ

األحمر ،كاألبيض ،كاألسكد ،كبيف ذلؾ السيؿ كالحزف ،كالخبيث كالطي  ،كبيف ذلؾ)(ِ) .
ثـتبيفاآليةالتاليةبشيءمفالتفصيؿحقيقةىذاالطيف .
ون ِمـ ِ ْؾص ٍ ِ
َحنٍ َم ْسـ ٍ
*قاؿتعالىَ [:و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ُقن] {احلجر .}15:
ول م ْـ َ َ
إلك َْس َ ْ َ َ

طكارخمؽآدـ
فيتفسيرييماليذهاآلية،أفآخرأ 

أشارصاحبالفتكحاتاإللييةكالزحيمي

ىكالصمصاؿ،أمالطيفاليابسيسمدلوصمصمة،أمصكتإذانقر،كأكؿابتدائوأنوكاف

اسكدفصارحمأنمسنكنان،أممتغير .
ترابانمتفرؽاألجزاء،ثـابتؿفصارطينان،ثـترؾحتىأنتفك َّ
فالحمن:الطيفاألسكد .

كالمسنكف:المتغيرالذملورائحةمفطكؿمكثوحتييتخمر،كفيقكؿالذملورائحةمنتنة(ّ) .
كثيرفيتفسيره أفالحمأ المسنكف إنماكافبعدالتراب فخمؽ اهللمنو آدـ

كقد بيفابف
بيده(ْ) .كقدأجمؿاهللتبارؾ كتعالى ىذهاألطكارآلدـحيثقاؿَ [:و ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب

ِ
َ
{الرو .}12::
َ٨م َ
ون] ُّ
٨م َٖمـْت ُ
ُٗم َّؿ إِ َذا أ ْكت ُْؿ َٕم َ ٌ

تفسيره ليذه اآلية ،خمقكـ:

حيث بيف صاحب تفسير المقتطؼ مف عيكف التفاسير في

ـبشرعقبلءناطقكفآدميكفمف 
أمخمؽآدـمفترابلـيشػتـرائحػ ػةالحي ػ ػاةقط،ث ػـإذاأنت ه
لحـكدـ(ٓ) .

(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،أ.د.كىبةالزحيمي،جُٖ،صَُٕ .

(ِ)ركاهأبكداكدفيسننو"سميمافبفاألشعثالسجستاني"،بابالقدر،صْٕٖ،حديثرقـ(ّْٗٔ)،ذكره
األلبانيفيالسمسمةالصحيحة،ـْ،صُِٕ .
(ّ)سميمافبف عمرالعجيميالشييربالجمؿ،جِ،صّْٓ،كالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،
جُّ،صَّ .ُّ،

(ْ)تفسيرالقرافالعظيـ،جُ،صٕٗ .
(ٓ)الشيخمصطفيالحصفالمنصكرم،ـْ،صَُِ .

-ِْ-

كبعد أف خمؽ اهلل آدـ مف طيف نفخ فيو مف ركحو ،كأسجد المبلئكة لو سجكد تكريـ
ؽ ٭مِ ْؾؿ ََلئِؽ َِي إِ ِّن َٚمو٭مِ ٌؼ َٕم َ٨ما ِم ْـ َِ ْؾ َص ٍ
ول
كتفضيؿكليسسجكدعبادة ،حيثقاؿتعالىَ [:وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ َ
ً
وٙمل َ٪م َؼعقا َ٭مف ٠م ِ ِ
ً ٪مِ ِقف ِمـ ر ِ
ِ
َحنٍ َم ْسـ ٍ
يـ] {احلجر .}11-13 :
ُقن * َ٪منِ َذا َ٠م َّق ْي ُت ُف َو َك َػخْ ُ
و٘مد َ
م ْـ َ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
ً ٪مِ ِقف ِمـ ر ِ
ؽ ٭مِ ْؾ َؿ ََلئِؽ َِي إِ ِّن َٚمو٭مِ ٌؼ َٕم َ٨ما ِم ْـ ٢مِ ٍ
كقاؿأيضان[:إِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ
وٙمل
٦م * َ٪منِ َذا َ٠م َّق ْي ُت ُف َو َك َػخْ ُ
ْ ُ
ً
ِ
ِ
قن * إِ َّٓ إِٕمؾِقس ا٠متَؽْٞم و٬م َ ِ
ِ
َ٪م َؼعقا َ٭مف ٠م ِ ِ
قس
ي ُع َ
يـ * َ٫م َول َيو إِ ْٕمؾ ُ
َون م َـ ا ْ٭مؽَو٪م ِر َ
ْ َ ْ ََ َ
يـ * َ٪م َس َجدَ اٛمَْ ََلئ َؽ ُي ُ٬م ُّؾ ُف ْؿ َأ ْ َ
و٘مد َ
ُ ُ َ
ِ
ً ٕمِقدَ ي َأ٠متَؽْٞم َت َأم ُ٬مـ َ ِ
ِ
َمو َمـَ َع َ
٦م ] {ص .}53-52:
ًْ م َـ ا ْ٭م َعو٭م َ
ؽ َأ ْن ٖم َْس ُجدَ َٛمو َٚم َؾ ْؼ ُ َ َّ ْ َ ْ ْ
كنفخفيومفركحوكأسجدلوالمبلئكةسجكد

تبيفمفىذهاآلياتأفاهللخمؽآدـبيده ،
تكريـكتفضيؿالسجكدعبادة،كفيالحديثعفأبيىريرةقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:احتج آدـ
كمكسى عمييما السبلـ عند ربيما ،فحج آدـ مكسى ،قاؿ مكسى أنت آدـ الذم خمقؾ اهلل بيده،
كنفخ فيو مف ركحو ،كأسجد لؾ مبلئكتو ،كأسكنؾ في جنتو  .)ُ()...
بعدالحديثعفأطكارخمؽآدـيرل الباحث أفخبلصةأطكارخمؽآدـ،يمكفإجماليا
فيمايمي :
إف بداية خمقو كانت مف ترابمتفرؽاألجزاء ،إلى أفابتؿ بالماءفصار طينان ،ثـ ترؾ

ييةمفطكؿمكثو إلى أفنفخ
ي
سكدلورائحةكر
حتيأنتفكاسكدفصارحمأنمسنكنان :أمطينانأ ى

اهللفيومفركحوليصبحبش انرمتكامبلن .

 طكر خمؽ حكاء:الطكرالثانيمفأطكارالنَّفس البشرية،خمؽحكاءمفنفسآدـ،قاؿتعالىَ [:و ِم ْـ
ؽ ََٔي ٍ
ِ
َآيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ َ٭مؽُؿ ِمـ َأ ْك ُػ ِسؽُؿ َأزْو ِ
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم
ا٘مو ٭مت َْس ُؽـُقا إِ َ٭م ْق َفو َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
ْ َ ً
ْ ْ
َح ًي إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
َ
{الرو .}12::
َي َت َػؽ َُّر َ
ون] ُّ
أممفآياتوالدالة عمى قدرتوأفخمؽلكـمفأنفسكـأزكاجان بخمؽحكاءمفضمدآدـ،

كسائر الناس مف نطؼ الرجاؿ كالنساء ،كذلؾ لتسكنكا إلييا كتألفكىا ،كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة،
إففيذلؾآلياتلقكـيتفكركففيصنداهللكخمقو(ِ) .
كردفيالحديثعفأبيىريرةقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:استكصكا بالنساء خي ارن ،فإف

ضمع ،كاف أعكج شيء في الضمع أعبله فإف ذىبت تقيمو كسرتو ،كاف تركتو لـ
المرأة خمقت مف و

(ُ) صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب ما جاء في حجاج آدـ كمكسى عمييما السبلـ  ، ،ص َُِِ،َُِّ ،
حديثرقـ(ِِٓٔ) .

(ِ)تفسيرالجبلليف،صّٔٓبتصرؼ.

-ِٓ-

يزؿ أعكج ،فاستكصكا بالنساء)(ُ) .
فالحديثيشيركيدلؿعمىأفحكاءخمقتمفضمدآدـ،كقيؿ:أنياخمقتمفضمدآدـ
األيسر،كقيؿ:مفضمعوالقصير(ِ) .
ففياآليةإشارةإلىأفحكاءخمقتمفضمدآدـليسكفكؿمنيماإلىاآلخر .
ِ
قاؿتعالى[ :يو َأهيو ا٭مـَّوس ا َّٖم ُؼقا رٕمؽُؿ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زَو َ٘م َفو َو َٕم َّ
ٌ
س َواٙمدَ ة َوٚمَ َؾ َؼ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
وء { ]...الـساء .}2:
مـ ُْف ََم ِر َ٘م ًوٓ ٬مَث ًٝما َوك َس ً
فياآلية بيافأفالناسجميعان خمقكامفنفسكاحدةمفآدـ  كخمؽآلدـ زكجلو مف

كنساء(ّ) .
ن
النكثي انر
نفسومفضمدمفأضبلعو،كخمؽكنشرمفآدـكحكاءرجا 

ِ
ِ
ِ
ِ
زْو ِ
٦م َو َٙم َػدَ ًة َو َرزَ َ٫مؽ ُْؿ
ا٘مؽ ُْؿ َٕمـ َ
ا٘مو َو َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ َ
زْو ً
قاؿتعالىَ [:واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
ِمـ ا٭م َّطقب ِ
وت { ]...الـحل .}51:
َ ِّ َ
ؿ عمى أفالزكجةخمقتمفذاتالزكجكنفسو ،كأنيا
فياآلية كمايماثميامفاآلياتدلي ه

أصؿالكجكداإلنساني،كأفعمرافاألرضقدابتدأباألسرةكمنياتتكالداألسر .

ِ
ِ
زْو ِ
كأكالد
٦م َو َٙم َػدَ ًة] كالحفدة تشمؿ أكالد األبناء 
ا٘مؽ ُْؿ َٕمـ َ
فقاؿسبحانوَ [ :و َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ َ
البنات،فكماأفاهللأنعـعمييـبنعمةالكجكدكنعمةالتكالدأكرميـبالرزؽالطيبالحبلؿ(ْ) .
المرأة،
لقدكضداهللفياإلنساف الغريزةالقكيةالدافعةفجعؿفيالرجؿشكقان كحنينان إلى  

المرأة رغبة كتطمد إلى الرجؿ ،كعزز فييـ حب األبناء ،كتحمؿ المشاؽ في سبيؿ
كجعؿ في 
تنشئتيـ،كتربيتيـ،كذلؾلمحفاظعمىالجنساإلنساني .

ج -طكر خمؽ أبناء آدـ كحكاء:
ى آخرقد
لقدخمؽاهللآدـ  كخمؽمفضمعوزكجتوحكاء،ليأخذخمؽاإلنساف منح ن
يختمؼبعضالشيءعفخمؽآدـ،لكفأساسالخمؽىكالطيف،قاؿتعالى [:ا َّ٭م ِذي َأ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ

٦م * ُٗمؿ ٘مع َؾ كَس َؾف ِمـ ٠م ََل َ٭م ٍي ِمـ م ٍ
اإلك َْس ِ
وء َم ِف ٍ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
َش ٍء َٚم َؾ َؼ ُف َو َٕمدَ َأ َٚم ْؾ َؼ ْ ِ
٦م * ُٗم َّؿ َ٠م َّقا ُه َو َك َػ َخ ٪مِ ِقف ِم ْـ
ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
َ ْ
ِ ِ
ون ] {السجدة .}1-5 :
ا٭مس ْؿ َع َو ْإَ ْٕم َص َور َوا َْٕ ْ٪مئِدَ َة َ٫مؾِ ًقَل َمو ٖم َْشؽ ُُر َ
ُروٙمف َو َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ َّ
(ُ)صحيحالبخارم،كتابأحاديثاألنبياء،بابخمؽآدـكذريتو،صْٗٔ،حديثرقـ(ُّّّ).
(ِ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـٔ،صِْْ.

(ّ)جامدالبيافعفتأ كيؿآمالقرآف،ـّ،صُُُُِِّٓ-بتصرؼكاختصار.
(ْ)زىرةالتفاسير،لئلماـمحمدأبكزىرة،ـٖ،صَِِْ.ُِِْ،

-ِٔ-

الصكرة التييتـبياىذا
ياتكبصكرة مجممةأطكارخمؽنسؿآدـ كحكاء ،ك 

تبيفىذهاآل
ىياجتماعماءالرجؿكماءالمرأة إلى أفأكمؿتسكيتوكنفخفيومفركحوكجعؿليذا

الخمؽ :
ون ِمؿ ُٚمؾِ َؼ * ٚمُ ؾِ َؼ ِمـ م ٍ
النسؿالسمد،كاألبصار،كاألفئدة،قاؿتعالى٪َ [:م ْؾ َقـْ ُظ ِر ْ ِ
وء َدا٪مِ ٍؼ * َ ْ
َي ُر ُج
ْ َ
اإلك َْس ُ َّ
ِم ْـ َٕم ْ ِ
ا٭مٟمائِ ِ
ا٭مص ْؾ ِ
ى] {الطارق .}5-5 :
٦م ُّ
ى َو َّ َ
نسافبالنظرليعمـبأمرمبدئو،كأمرمعادهفإفمفقدر
ي
مرلئل
أشارالبقاعيأففياآليةأ ان

يسركجوكأسيموبعدخمؽأبيوآدـ

عمى االبتداءقدرعمى اإلعادةقطعان فاهللخمؽاإلنساف عمى أ
مفترابكزكجوحكاءعميياالسبلـمفضمعو،ثـبعدذلؾخمؽالنسؿمفماءدافؽيتدفؽ
مفماءالرجؿكماءالمرة،كلـيقؿاهللماءيفإشارةإلىأنيمايجتمعاففي الرحـ ،كيمتزجافأشد
أ
امتزاجبحيثيصيرافما نءكاحدان(ُ) .
خرلكىي :
تبيفحقيقتىياآيةأ 

كىذهاآلية

ِ
ِ
ِ
َون َر ُّٕم َ
ؽ َ٫م ِد ًيرا] {الػرقان .}55:
٨ما َ٪م َج َع َؾ ُف ك ََس ًبو َو ِِ ْف ًرا َو٬م َ
*قاؿتعالىَ [:و ُه َق ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼ م َـ ا َٛموء َٕم َ ً
الن :
أكردالشككانيفيبيافمعنىالماءأقكا 
الرم األكؿ:المرادبالماءماءالنطفة،أمخمؽمفماءالنطفةإنسانانكجعمونسبانكصي انر .
أ
ِ
ِ
َش ٍء َٙمل
الرام الثاني :المرادبالماءالماءالمطمؽالذمفيقكلوتعالىَ ...[ :و َ٘م َع ْؾـَو م َـ ا َٛموء ٬م َُّؾ َ ْ
َأ َ٪م َ
َل ُي ْم ِمـُقن] {األكبقاء.)ِ( }52:
كأيانماكاففإفالماءالمطمؽىكأصؿالخمؽفبليكجدإنسافببلماءكاليكجدكائفحي
كذلؾ ببل ماء؛ ألف الماء ىك مككف أساسي مف مككنات الكائنات الحية ،كمنو جعمنا كؿ شيء
حي .
*قاؿتعالى[:إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف { ]...اإلكسان .}1:
إلك َْس َ
المرأة ،ككؿ مف الماءيف
النطفة األمشاج بمعنى أخبلط ،كالمراد بيا مجمكع ماء الرجؿ ك 
خرفيالرئحةكالقكاـكالخكاص(ّ) .
ا
يختمؼعفاآل

(ُ)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،اإلماـبرىافالديفالبقاعي،جٖ،صّّٖٖٖٗ،بتصرؼ.
(ِ)فتحالقدير،جْ،صَُُ.

(ّ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،اإلماـ ناصر الديف أبي سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم ،ـ ِ،
صُٓٓ،كالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،اإلماـعبدالرحمفالثعالبي،جّ،صُْٗ.

-ِٕ-

كماىذااالختبلؼفيالرائحةكالقكاـكالخكاصإالألفكبلنمفالماءيفيختمؼعفاآلخر

فيالتركيب،كالمياـ،كالكظائؼ .

األطكار التي تمر بيا نطفة الرجؿ كالمرأة:
كؿ مفماءالرجؿكماءالمرأةكامتزاجيماأشدامتزاجيصبحاجسمان كاحدان في
عندالتقاء ٍّ

رحـالمرأة،يحمؿصفاتكخصائصمشتركةمفالطرفيف،ما انربأطكارعديدة .
*قاؿتعالىَ [:و َ٫مدْ ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ َأ ْ٢م َق ًارا] {كوح .}25:

ت َٗم ََل ٍ
قن ُأمفوٖمِؽُؿ ٚمَ ْؾ ًؼو ِمـ ٕمع ِد َٚم ْؾ ٍؼ ِْم ُ٣م ُؾَم ٍ
*قاؿتعالىْ َ ...[:
ث { ]...الزُّ مر .}5:
ْ َْ
َي ُؾ ُؼؽ ُْؿ ِْم ُٕم ُط ِ َّ َ ْ
َ
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
*فاؿتعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م * ُٗم َّؿ ٚمَ َؾ ْؼـَو
إلك َْس َ
ا٭مـُّ ْط َػ َي ٤م َؾ َؼ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا٭مع َؾ َؼ َي م ْض َغ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا ُٛم ْض َغ َي ِ٤م َظومو َ٪مؽَسقكَو ِ
ا٭مع َظو َم َْحل ًَم ُٗم َّؿ َأك َْش ْلكَو ُه ٚمَ ْؾ ًؼو َآ َٚم َر َ٪م َت َب َور َك اهللُ
َ ْ
َ
ً
َ ُ
َأٙمسـ َ ِ ِ
٦م] {ادممـون .}25-21 :
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
فيىذهاآلياتيخبراهللتعالىعفابتداءخمؽاإلنسافمفسبللومفطيفكىكآدـ
خمقومفصمصاؿمفحموأمسنكف،كيبيفتقمبوفيأطكارتسعةلمخمؽ،كىي :
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
َ [ -2و َ٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م]كالمرادبوآدـأكجنساإلنسافألفآدـأكؿاألفراد.
إلك َْس َ
ُِٗ [-م َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
٦م ] أمجعمنانسموأكجنساإلنساف نطفة مفمنيفيأصبلب
الذككر،ثـقيذفتإلى أرحاـاإلناث،فصارفيحرزمستقرمتمكفحصيفابتداءمفالحمؿ
٦م * ُٗمؿ ٘مع َؾ كَس َؾف ِمـ ٠م ََل َ٭م ٍي ِمـ م ٍ
اإلك َْس ِ
وء َم ِف ٍ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
إلىالكالدة،قاؿتعالىَ ...[:و َٕمدَ َأ َٚم ْؾ َؼ ْ ِ
٦م]
ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
{السجدة،}3-5 :أممفماءضعيؼكماقاؿتعالىَ [:أ ََل َكخْ ُؾ ْؼؽُؿ ِمـ م ٍ
وء َم ِف ٍ
٦م * َ٪م َج َع ْؾـَو ُه ِْم
ْ ْ َ
ْ
٦م * إِ َ٧م َ٫مدَ ٍر مع ُؾق ٍم * َ٪م َؼدَ ركَو َ٪مـِعؿ ا ْ٭م َؼ ِ
َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون]{ادرسات .}15-12 :
ود ُر َ
َ ْ
َْ
ْ

ُّٗ [ -م َّؿ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي ] أمحكلناالنطفة عفصفاتياإلى صفة العمقة:كىيالدـالجامد،
ائبالمرأة،

أكصيرناالنطفة كىيالماءالدافؽالذميخرجمفصمبالرجؿ ،كىكظيره ،كتر
الصرة صيرناىاعمقة حمراءعمى شكؿالعمقة
قكة إلى  
كىيعظاـصدرىا،كىيمابيفالتر 

المستطيمة .

ْ٪َ [ -مخَ َؾ ْؼـَو ا٭م َع َؾ َؼ َي ُم ْض َغ ًي] أمصيرناالدـالجامدمضغة ،أمقطعة لحـبمقدارمايمضغكىي
كمضغةلحـالشكؿفيياكالتخطيط،كسميالتحكيؿعمقوألنوسبحانويغيربعضالصفات
خرلكأنويخمؽفيياأجزاءزائدة .
كيخمؽصفاتأ 
-ِٖ-

رس كيديف كرجميف
ٓ٪َ [ -مخَ َؾ ْؼـَو ا ُٛم ْض َغ َي ِ٤م َظ ًومو ] أم صيرناىا عظامان بمعنى شكمناىا ذات أ
بعظامياكعصبياكعركقيا.

ٔ٪َ [ -مؽَسقكَو ِ
ا٭مع َظو َم َْحل ًَم ] أم غطينا العظاـ بما يستره ،كيشده ،كيقكيو ،كىكالمحـ ألف المحـ
َ ْ
لكسكةليا.
يسترالعظـفجعمياكا 
ُٗ [ -5م َّؿ َأك َْشلْكَو ُه ٚمَ ْؾ ًؼو َآٚمَ َر]أمخمقانمباينانلمخمؽاألكؿ،بأفنفخنافيوالركحفتحرؾ،كصارخمقان
آخر ،ذا سمد ،كبصر ،كادراؾ ،كحركة كاضطراب ،فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف ،أم تعالى
شأنوفيقدرتو،كحكمتو،كتنزهكتقدساهللأحسفالمقدريفالمصكريف .
ُٖٗ [-م َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ُقن] أمإنكـبعدىذهالنشأةاألكليمفالعدـتصيركفإلىالمكت .
ؽ َٛم ِّقت َ
ُٗٗ [ -مؿ إِ َّكؽُؿ يقم ِ
قن] أمثـتبعثكفمفقبكركـمفنشأهاآلخرةلمحسابكالجزاءثكابان
ا٭مؼ َق َوم ِي ُٖمبْ َع ُث َ
ْ ََْ
َّ
(ُ)
كعقابانكماقاؿتعالىُٗ ...[:م َّؿ اهللُ ُيـ ِْش ُئ ا٭مـ َّْش َل َة أَ ِٚم َر َة { ]...العـؽبوت: }12:أميكـالمعاد  .
ىذهاألطكارالتييمربياخمؽاإلنساف نتيجة التقاءماءالرجؿباألنثى حتى يصبحخمقان

آخرفتبارؾاهللأحسفالخالقيف،فجاءتالفاصمةالقرآنية؛لتتناسبمدسياؽاآليات،لتشيركتؤكد
أفاهللتعالىاسمو،كعظمتقدرتو،كعزشأنو،اليماثموأحدفيذاتو،كالفيصفاتو .

ثانيان :أنيا تنبت مف األرض كفيو جانباف:
جان المنكؿ كجان المشر :
لقدتحدثالقرآفالكريـعف َّ
النفس اإلنسانية،كبيفطريقةنمكىامشبيانىذهالنَّفسبالنبات

الذمينبتمفاألرضآخذان غذائومنيا،فاألرضمصدرنمكىذاالنبات،كاإلنسافيأخذغذاءه
مفالكائناتالتيتنبتمفاألرضفييمسخرةلخدمتوكتقديـمايحتاجإليو،قاؿتعالىَ [:واهللُ
َأ ْك َب َتؽ ُْؿ ِم َـ إَ ْر ِ
ض َك َبوٖمًو] {كوح .}25:

بيفالطنطاكمفيتفسيره ليذهاآلية أفالمرادبأنبتكـ :أنشأكـ،كأكجدكـ ،كاستعيراإلنبات
كايجاد لمشيء
كانشاء اإلنساف ،مف حيث إف كمييما تككيف 
لئلنشاء لممشابية بيف إنبات النبات 
بقدرتوتعالى .
كالتعبيػػرباإلنبػػاتيشػػعربالمشػػابيةبػػيفاإلنسػػاف،كالنبػػاتيحصػػد،ثػػـيعػػكدإلػػىالحيػػاةمػرة
أخرلفيكذااإلنساف(ِ) .
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جُٖ،صَُِٖ-بتصرؼ.
(ِ)انظر:التفسيرالكسيطلمقرآف،د.محمدالسيدطنطاكم،جِٗ،صُُٖٔٔٗ،بتصرؼ.

-ِٗ-

*قاؿتعالىفيشأفمريـ٪َ [:م َت َؼ َّب َؾ َفو رِبو ٕمِ َؼ ُب ٍ
قل َٙم َس ٍـ َو َأ ْك َبت ََفو َك َبوٖمًو َٙم َسـًو { ]...آل عؿران .}55:
َ ُّ َ
،كيسػػتدؿعمػىىػػذا
أشػػارأبػػكزىػرةفػػيبيػػافمعنػػىىػػذهاآليػػة:أففييػػاتقبػػؿدعػػكةأـمػريـ ي

صنيا،ككافحالياكالنبػاتينبتػوربالعػالميف،فينمػكيكمػان
القبكؿبأفأنشأىابرعايتو،كمحبتو،كح ٌ
بعديكـحتييستكمعمىسكقوفاإلنباتالحسففياآليةيدؿعمىجانبيف :

*التغذيةالركحيةالتيذيبيةحيثنشأتفيبيتالعبادة .
*كالتغذيةالجسديةبالرزؽالمستمرالذمكافينزؿعمييا،قاؿتعالى٬ُ ...[:م َّؾ ََم َد َٚم َؾ َ٤م َؾ ْق َفو زَ ٬م َِر َّيو

اٛمِحراب و٘مدَ ِ٤مـْدَ هو ِر ْز ً٫مو َ٫م َول يو مريؿ َأكَّك ٭مَ ِ
ً ُه َق ِم ْـ ِ٤مـ ِْد اهللِ { ]...آل عؿران .)ُ( }55:
ؽ َه َذا َ٫مو َ٭م ْ
َ
ْ َ َ َ َ
َ ََُْ

كردفػيالحػديثعػفأبػيىريػرةأفالنبػيقػاؿ(:مػا مػف مكلػكد يكلػد إال كالشػػيطاف

يمسو حيف يكلد فيستيؿ صارخان مف الشيطاف إياه إال مريـ كابنيا)(ِ) .

يكجدفيىذاالحديثداللةعمى حفظاهلللمريـمفالشيطافالرجيـممايدلؿعمى حقيقة

ىذااإلنبات بالرعاية ،كالحفظاإللييمف خبلؿ الحديث عفمريـ ،كتغذيتيا الجسدية ،كذاسائر
الخمؽمفخصائصيـأنيـينبتكفمفاألرضمماتخرجمفالرزؽكالثمرات،قاؿتعالىفيشأف
بنيإسرائيؿ[:وإِ ْذ ُ٫م ْؾتُؿ يو مق٠مك َ٭مـ كَص ِٞم ٤م َٜم َ٢معو ٍم و ِ
ؽ ُْ
اٙم ٍد َ٪مو ْد ُع َ٭مـَو َر َّٕم َ
ً إَ ْر ُض ِم ْـ
َي ِر ْج َ٭مـَو ِم َّو ُٖمـْبِ ُ
َ َ
ْ ْ َ َ
َ
ْ َ ُ َ
ٕم ْؼؾِفو و٫مِ َّثوئِفو و ُ٪م ِ
قم َفو َو َ٤مدَ ِ٠م َفو َو َٕم َصؾِ َفو { ]...البؼرة .}52:
َ َ َ َ َ
فياآلية:إشارةإلىطمبالطعاـمفقبػؿبنػيإسػرائيؿبمػايمثػؿالطعػاـلمجسػدمػفأىميػة
ػدعكربػػوليخػػرج

كذلػػؾ؛ألفمػػفخصػػائصاإلنسػػافالمأكػػؿ،لػػذاطمػػببنػػكإسػرائيؿمػػفمكسػىأفيػ
ليـمماتنبتاألرضمف"بقمياكقثائياكفكمياكعدسياكبصميا" .

اتفؽأىؿالتأكيؿفيمعنىالبقؿكالقثاءكالعػدسكالبصػؿ،كاختمفػكافػيالفػكـمػاىػك؟فقػاؿ

أىؿالتأكيؿ:البقؿىكأطايبالنباتات،الرطبممايطعمواإلنسافمفالخضارالذمالسػاؽلػو،

كالقثاءفيكثمرةمعركفةتسمىالقتَّة،أماالعدسفيػكنػكعمػفالحبػكب،كالبصػؿكػذلؾنبػاتيعرفػو
الناس،أماالفكـفممعمماءعدةآراءفيبيافمفيكـالفكـمنيا :
*الحنطةكالخبز .
*الخبز .
(ُ)زىرةالتفاسير،ـّ،صََُِبتصرؼ.

(ِ) صحيحالبخارم،كتابالتفسير،باب كانيأعيذىابؾكذريتيامفالشيطافالرجيـ،صّٗٗ ،حديثرقـ
(ْْٖٓ).

-َّ-

*الخبزالذمتخبزهالناس .
*الحنطةبمسافبنيىاشـ .
*الثكـ،اعتمادانعمىقراءةابفمسعكد"ثكميا" .
*الحمص،كىكلغةشامية .
*الحبكبالتيتؤكؿكميافكـ(ُ) .
ص لومايمزمومف
لذافالنباتيستخمً ي

ككماسبؽالحديثفإف اإلنساف أصمومفاألرض ،

ليبنيجسموكيتقكل عمى سبؿ الحياة ،كعند الحديث عفاإلنبات ال يفكتنا الحديث عف

األرض 
ِ
ِ
َش ٍء َٙمل َأ َ٪مَلَ ٖم ُْم ِمـُقن] {األكبقاء .}52:
الماءالذمىكأصؿكؿحي،قاؿتعالىَ [:و َ٘م َع ْؾـَو م َـ ا َٛموء ٬م َُّؾ َ ْ
لذايدكرحديثناعفاإلنباتفيإطارالمأكؿكالمشربكمايمي :

ا -المنكؿ:
َّوس ُ٬م ُؾقا ِمَّو ِْم إَ ْر ِ
ض َٙم ََل ًٓ َ٢م ِّقبًو { ]...البؼرة،}253:فياآلية نداء
قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
لمناسبإباحػة أكؿالحبلؿ ،كالحبلؿىكماأحموالشرعطيبان أكىكمايستطابكيستمذ،كالمسمـ
يستطيبالحبلؿ،كيخاؼالحراـ(ِ) .

التقكمعمىالقياـعمىأمر
البدأفنعمـأننامأمكركفباألكؿألجؿالحفاظعمىحياتنا،ك ّْ

ىذاالديف،كلكفاألكؿمباحفيماحؿكطاب ،كطالبنااهللبعدـاإلسراؼ ،قاؿتعالىَ ...[:و ُ٬م ُؾقا

اْش ُٕمقا َو َٓ ٖم ْ ِ
ُْس ُ٪مقا { ]...األعراف،}52:كقاؿتعالىفيشأفآدـكحكاءعمييماالسبلـبعدخمقيما:
َو ْ َ
ِ
ِ
ؽ اجلـَّي َ٪مؽ ََُل ِم ْـ َٙم ْق ُ
زَو ُ٘م َ
ٌ ِ١م ْئت ََُم َو َٓ َٖم ْؼ َر َٕمو َه ِذ ِه َّ
٦م]
[ َو َيو َآ َد ُم ْا٠مؽ ُْـ َأك َ
ا٭مش َج َر َة َ٪متَؽُقكَو م َـ ا٭م َّظوٛم َ
ًْ َو ْ
{األعراف ،}21:في اآلية بياف بإسكاف آدـ كحكاء عمييما السبلـ  َّ
الجنة مد اإلباحة أف يأكبل مف
جميدثمارىاإالشجرةكاحدة(ّ) .
فياآليةإشارةإلىحاجةاإلنسافإلىالطعاـكاالماالفائدةمفإشارةاهللليذاالجانب .
(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـُ،صّْْ–ّْٔ ،كتفسيرالقرآفالعظيـ،جُ،صَُٓ،كتفسير
المراغي،لمشيخأحمدمصطفىالمراغي،ـُ،صَُّ،كفتحالرحمففيتفسيرالقرآف،لمشيخعبدالمنعـ
أحمدتغيمب،ـُ،صٖٗبتصرؼ.
(ِ) معالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ ،اإلماـ أبي محمد الحسيف بف مسع كد الفىَّراء البغكم الشافعي ،ج ُ،
صٔٗبتصرؼ.

(ّ)األساسفيالتفسير،الشيخسعيدحكل،ـْ،صُٖٖٓبتصرؼ.

-ُّ-

وحلو إِن ٕمَِم َٖمعؿ ُؾ َ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ] {ادممـون .}52:
ا٭مر٠مؾ ُ٬م ُؾقا م َـ ا٭مطَّ ِّق َبوت َو ْ
قن َ٤مؾ ٌ
ا٤م َؿ ُؾقا َِ ً ِّ َ ْ َ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ّ
الرسؿ،بؿىكخطابلممؤمنيففكما
بيفالخطيبالشربينيأفىذاالخطابليسخاصب ٌ
ِ
ِ
ِ
يـ َآ َمـُقا ُ٬م ُؾقا ِم ْـ
ا٭مر٠مؾ ُ٬م ُؾقا م َـ ا٭م َّط ِّق َبوت] قاؿلممؤمنيفَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
أفاهللقاؿلممرسميفَ [:يو َأ ُّ َهيو ّ
َ٢مقب ِ
ون] {البؼرة،}251:كدؿ عمىأفالحبلؿعكف
وت َمو َرزَ ْ٫مـَو٬م ُْؿ َو ْا١مؽ ُُروا هللِ إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ إِ َّيو ُه َٖم ْع ُبدُ َ
ِّ َ
عمىالطاعةبقكلو(:كاعممكاصالحان)،كالطيبماتستمذه َّ
النفسمفالمأكؿكالمشربكالفكاكو(ُ) .
كقدذكرالقرآفالكريـمجمكعةمفاآلياتالتيتدلؿعمىأىميةالمأكؿلئلنسافمنيا :
ِ
ِِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ إَ ْر َض َذ ُ٭م ً
قر]
قٓ َ٪م ْوم ُشقا ِْم َمـَو٬مبِ َفو َو ُ٬م ُؾقا م ْـ ِرزْ٫مف َوإِ َ٭م ْقف ا٭مـ ُُّش ُ
{ادؾك .}25:
قن] {الـحل .}5:
*قاؿتعالىَ [:وإَ ْك َعو َم ٚمَ َؾ َؼ َفو ٭مَؽ ُْؿ ٪مِ َقفو دِ ْ
ف ٌء َو َمـَو٪مِ ُع َو ِمـ َْفو ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ
ِ
ا٭مر٠مقل َي ْل٬م ُُؾ ا٭مطَّ َعو َم َو َي ْؿ ِٮم ِْم إَ ْ٠م َق ِاق { ]...الػرقان .}5:
*قاؿتعالىَ [:و َ٫مو ُ٭مقا َمول َه َذا ّ

 المشر :حاجةاإلنسافإلىالشرابكحاجتوإلىالطعاـ،ألجؿذلػؾبػيفاهللحاجػةاإلنسػافلمشػراب
فيالعديدمفاآليات :
ِ
ِ
ق٠مك ٭مِ َؼ ْق ِم ِف َ٪م ُؼ ْؾـَو ْ ِ
وك َ
اْض ْب ٕمِ َع َص َ
٨م َة َ٤م ْقـًو َ٫مدْ
*قاؿتعالىَ [:وإِذ ْا٠مت َْس َؼك ُم َ
احل َج َر َ٪مو ْك َػ َج َر ْت مـْ ُف ا ْٗمـَتَو َ٤م ْ َ
َ٤مؾِ َؿ ٬م ُُّؾ ُأكَو ٍ
٨م َ ُِب ْؿ { ]...البؼرة .}52:
س َم ْ َ
قاؿصاحبالظبلؿ":لقدطمبمكسىلقكموالسُّقيا،طمبيامفربوفاسػتجابلػو،كأمػرهأف
يضربحج انرمعينانبعصاهفانفجرتمنواثنتاعشرةعينانبعددأسباطبنيإسرائيؿ"(ِ) .
أمػػاالم ارغػػيفػػيتفسػػيرهليػػذهاآليػػة:يبػػيفأفبنػػيإس ػرائيؿحػػيفالتيػػو،قػػالكالمكسػػى:
مػػالنػػابحػػرالشػػمسفظمػػؿعمػػييـالغمػػاـ،كقػػالكا:مػػالنػػابالطعػػاـ؟فػػأنزؿاهللعمػػييـالمػػفكالسػػمكل،
ِ
ق٠مدك ٭مِ َؼ ْق ِم ِدف]،
قالكا:مالنابالماء؟فأمرمكسػىبضػربالحجػر،قػاؿتعػالىَ [:وإِذ ْا٠مت َْسد َؼك ُم َ
أمطمبالسُّقيامفاهللبأفيغنيوبماءيكفيفيىذهالصحراءالمحرقة(ّ) .
كماطمبالسُّقيامفاهللإاللمحاجة،خصكصانفيالصحراءحيثيندرالماء .
كىناؾالعديدمفالمكاضدفيالقرآفتبيفحاجةاإلنسافلمماءمنيا :
(ُ)تفسيرالقرآفالكريـ،جِ،صِٖٓ.

(ِ)فيظبلؿالقرآف،لسيدقطب،ـُ،صّٕ.
(ّ)تفسيرالمراغي،جُ،صُِٓ.ُِٔ،

-ِّ-

ِ
قن] {الواقعة ،}53:كلما زحؼ بنك إسرائيؿلدخكؿ األرض
َ٨م ُٕم َ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٪م َر َأ ْيت ُُؿ ا َٛم َ
وء ا َّ٭مذي ٖم ْ َ
وجلـ ِ
قت ٕمِ ُ
ُقد َ٫م َول إِ َّن اهللَ ُم ْبتَؾِقؽ ُْؿ ٕمِـ ََف ٍر َ٪م َؿ ْـ
المقدسة أراداهللأف يختبرىـفقاؿ تعالى٪َ [ :م َؾ ََّم َ٪م َص َؾ َ٢مو ُ٭م ُ
ِ
َ ِ ِ
ِ ِ ِ
ٟمفَ ٩مُ ْر َ٪م ًي ٕمِ َق ِد ِه َ٪م َ ِ
٨م ُٕمقا ِمـْ ُف إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل ِمـ ُْف ْؿ َ٪م َؾ ََّم َ٘م َووزَ ُه
ْش َب مـْ ُف َ٪م َؾ ْق َس مـِّل َو َم ْـ ََل ْ َي ْط َع ْؿ ُف َ٪من َّك ُف مـِّل إ َّٓ َم ِـ ا٩مْ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ُّقن َأ َّّن ُ ْؿ ُم ََل ُ٫مقا اهللِ ٬م َْؿ ِم ْـ ٪مِئ ٍَي
يـ َآ َمـُقا َم َع ُف َ٫مو ُ٭مقا َٓ َ٢مو َ٫م َي َ٭مـَو ا٭م َق ْق َم ٕمِ َجو ُ٭م َ
يـ َي ُظـ َ
قت َو ُ٘مـُقده َ٫م َول ا َّ٭مذ َ
ُه َق َوا َّ٭مذ َ
َ٫مؾِق َؾ ٍي َ٩م َؾب ْ ِ ِ
يـ] {البؼرة ،}151:كما فعميـ ىذا بالشرب ؛ إال لعدـ
ا٭مصوٕمِ ِر َ
ً ٪م َئ ًي ٬مَث َٝم ًة ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ َواهللُ َم َع َّ
َ
صبرىـعمىحاجتيـلمماء .
ُض ٕمِ ِر ْ٘مؾِ َ
كفيمكضدآخريشيراهلللحاجةاإلنسافلمماء،قاؿتعالىْ [:ار٬م ْ
ؽ َه َذا ُم ْغت ََس ٌؾ
ِ
ْشإمِ َ
اب { ]...ص،}51:كقاؿتعالىفيمكضدآخر٪َ ...[:مو ْكظُ ْر إِ َ٧م َ٢م َع ِوم َ
ؽ ََل ْ َيت ََس َّـ ْف]
ْش ٌ
ؽ َو َ َ
َٕمور ٌد َو َ َ

{البؼرة .}151:

ج -اآليات التي تتحدث عف المنكؿ كالمشر معان:
ىناؾآياتفيكتاباهللتحدثتعفالمأكؿ،كآياتأخرلتحدثتعفالمشرب،كآيات
جمعتبيفالمأكؿكالمشربباعتبارىمامفخصكصيات َّ
ية،كضركرةمفضركريات

النفس البشر
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اْش ُٕمقا َو َٓ ٖم ْ ِ
ى
ُْس ُ٪مقا إِ َّك ُف َٓ ُُي ُّ
الحياة،قاؿتعالىَ [:يو َٕمـل َآ َد َم ُٚم ُذوا زيـَتَؽ ُْؿ ٤مـْدَ ٬م ُِّؾ َم ْسجد َو ُ٬م ُؾقا َو ْ َ
ا ُٛم ِ ِ
٦م] {األعراف، }52:قاؿالقرطبي":فياآليةخطابلجميدالعالـ،كافكافالمقصكدبيامف
ْس٪م َ
ْ
العبرة لمعمكـ ال
كاف يطكؼ مف العرب بالبيت عريانان فإنو عاـ في كؿ مسجد لمصبلة ،ألف 

لمسبب"(ُ) .

قاؿابفعباس:أحؿاهللفيىذهاآليةاألكؿكالشػرابمػالػـيكػفشػرىانأكمخيمػة،فأمػامػا

بلنكشػرعانلمػافيػومػفحفػظ
كسكفالظماءفمنػدكبإليػوعقػ 
كىكماسدالجىكعةَّ ،
ى
تدعكاالحاجةإليو،

َّ
النفسكحراسةالحكاس(ِ) .

إذاكانػػتاآلي ػػةتبػػيفاإلباح ػػةلممأكػػؿكالمش ػػربكعػػدـاإلسػػراؼ،البػػدأفنعم ػػـأفاألك ػػؿ
كالشػراببشػػكؿعػاـمػػأمكربػػواإلنسػاف؛كذلػػؾلمحفػػاظعمػىالػ َّػنفساإلنسػػانية،كالقػدرةعمػػىالعبػػادة،
كىن ػػاؾالعدي ػػدم ػػفاآلي ػػاتالت ػػيتتح ػػدثع ػػفالمأك ػػؿكالمش ػػربككنيم ػػام ػػفخصكص ػػياتال ػ َّػنفس
كضركرياتالحياةمنيا :

(ُ)الجامدألحكاـالقرآف،اإلماـعبداهللمحمدبفأحمداألنصارمالقرطبي،جٕ،صُٓٔ.
(ِ)المرجدالسابؽ،جٕ،صُٖٔ.

-ّّ-

ِ
اْش ِِب َو َ٫م ِّري َ٤م ْقـًو { ]...مريم،}15:كفيمكضد
*قاؿتعالى فيشأفمريـعميياالسبلـ٪َ [:مؽُ٥م َو ْ َ
آخرقاؿتعالى٬ُ ...[:م ُؾقا َو ْاْش ُٕمقا ِم ْـ ِر ِ
زْق اهللِ { ]...البؼرة .}52:
َ
كلقداستيجفقكـىكدأفيككفرسكليـبش انريأكؿممايأكمكف،كيشربممايشربكف،
فقاؿتعالىفيشأنيـ٪َ [:م َل ْر َ٠م ْؾـَو ٪مِ ِ
قف ْؿ َر ُ٠م ً
قن * َو َ٫م َول
قٓ ِمـ ُْف ْؿ َأ ِن ا ْ٤م ُبدُ وا اهللََّ َمو َ٭مؽ ُْؿ ِم ْـ إِ َ٭م ٍف ٩مَ ْ ُٝم ُه َأ َ٪م ََل َٖم َّت ُؼ َ
وء ْأَ ِٚمر ِة و َأٖمْر ْ٪مـَوهؿ ِْم َْ ِ
َل ِمـ َ٫مق ِم ِف ا َّ٭م ِذيـ َ٬م َػروا و٬م ََّذٕمقا ٕمِؾِ َؼ ِ
٨م ِمثْ ُؾؽ ُْؿ َي ْل٬م ُُؾ ِمَّو
َ ُ َ ُ
ا َْٛم َ ُ ْ ْ
َ َ َ ُ ْ
احل َقوة ا٭مدُّ ْك َقو َمو َه َذا إِ َّٓ َٕم َ ٌ
ِ
ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ ِ
قن] {ادممـون .}55-51:
َ٨م ُٕم َ
٨م ُب مَّو ٖم ْ َ
قن مـْ ُف َو َي ْ َ
فيذه اآليات تدلؿ عمى حاجة اإلنساف لمطعاـ كالشراب كأنيما مف خصكصيات  َّ
النفس
اإلنسانيةفيىذهالحياة .

ثالثان :التكاثر:
اإلنسافخميفة اهللفياألرض ،كمفمقاصدمنيجاهلللعبادهحفظالنكعالبشرم ،كاليتـ
ِ
ِ
ِ
زْو ِ
ا٘مؽ ُْؿ
ا٘مو َو َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ َ
زْو ً
ذلؾإالمفخبلؿالتكاثر،قاؿتعالىَ [:واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
ٕمـِ٦م وٙم َػدَ ًة ورزَ َ٫مؽُؿ ِمـ ا٭م َّطقب ِ
ون] {الـحل .}51:
ُقن َوٕمِـ ِ ْع َؿ ِي اهللِ ُه ْؿ َي ْؽ ُػ ُر َ
وت َأ َ٪مبِو٭م َبو٢مِ ِؾ ُي ْم ِمـ َ
ْ َ ِّ َ
َ َ َ َ
ََ

بيفالبقاعيفيتفسيرهليذهاآليةأفاهللالذملوتماـالقدرة،ككماؿالعمـ(جعؿلكـ)كلما

كافاألزكاجمفالجنسقاؿ(:مفأنفسكـ)؛ألف الشيء آلؼلنكعو ،كأقربإلى جنسو (أزكاجان)

نكعكـ ،ككذلؾ جعؿ لكـ مف أزكاجكـ بنيف كحفدة مف
تتكالدكف بيا ،كتسكنكف إلييا حفاظان عمى  

البنيفكأكالدىـكاألصياركاألختاف(ُ) .

البناتك

إفاليدؼمفالتزاكج ،ىكالتكاثركحفظالنكعألجؿذلؾكافمفخصائصىذه َّ
النفس
َّوس ا َّٖم ُؼقا َر َّٕمؽ ُُؿ
التكاثر ،كلكال التكاثر مف خبلؿ التزاكج النقرض اإلنساف ،قاؿ تعالىَ [ :يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
ِ
ِ
اٙمدَ ٍة و َٚم َؾ َؼ ِمـْفو زَو٘مفو وٕم َّ ِ
سو ِ
ِ
ِ
قن ٕمِ ِف
وء ُ٭م َ
َ ْ َ َ ََ
َ
ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
وء َوا َّٖم ُؼقا اهللَ ا٭مَّذي ٖم ََس َ
ٌ مـ ُْف ََم ِر َ٘م ًوٓ ٬مَث ًٝما َوك َس ً
َون َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َر٫مِق ًبو] {الـساء .}2:
َوإَ ْر َٙمو َم إِ َّن اهللَ ٬م َ
يخكؼاهللالناسطالبانمنيـخشيتوفيكالذمخمقيـمفنفسكاحدة،مفآدـ،كخمؽمنيا

زكجيامفنفسآدـمفضمعوحكاء،كانماسميتحكاءألنياخمقتمفحي،كىكآدـ،كخمؽمف
خرل عمى تقكاه ،فيك صاحبكؿأمركحاجة أنتـ
كداهللمرة أ 

كنساء ،ثـي ؤ
ن
النكثي انر
آدـكحكاءرجا 
قيبعمييا(ِ) .
ظهألعمالكـر ه
محتاجكفإليياكسائمكىاإياه،كاتقكااألرحاـبأفالتقطعكىاإفاهللحفي 
(ُ)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،جْ،صُِٗ .

(ِ) تفسير مقاتؿ ابف سميماف ،اإلماـ أبي الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البمخي ،ج ُ،
صُِّبتصرؼ.

-ّْ-

* قاؿ تعالي٠[ :مبح َ ِ
قن]
اج ُ٬م َّؾ َفو ِمَّو ُٖمـْبِ ُ
ً إَ ْر ُض َو ِم ْـ َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو ِمَّو َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
زْو َ
ون ا٭مَّذي ٚمَ َؾ َؼ إَ َ
ُ ْ َ
{يس .}55:
ينزهاهللذاتوكيقدسياعمااليميؽبو،فسبحانوالذمخمؽاألزكاجكميا،أككؿالمخمكقات
مفذكركأنثى عمى سائراختبلفيما ،مفالناسكالنباتات ،ككذلؾماىكغائبعنافي

أزكاج ،
السماكاتكاألرض ،كذلؾأزكاج،كاألزكاججمدزكج،كيطمؽعمىكؿمفالذكركاألنثى،كعمى
األصناؼالمختمفة(ُ) .
جيترتبعميوالتكاثركحفظالنكع .
كالتزاك 
*قاؿتعالىَ [:أ ََْلو٬م ُُؿ ا٭م َّتؽَو ُٗم ُر * َٙمتَّك ز ُْرٖم ُُؿ ا َٛم َؼوٕمِ َر] {التَّؽاثر .}1-2 :
شغمكـ(الميك):االنصراؼإلىمايدعكاإليواليكل،ك(التكاثر):التفاخرباألمكاؿكاألكالد
كالرجاؿ .
أم :شغمكـ التفاخر ،كالتباىي ،كاألكالد ،كاألعكاف ،كاالعتناء بكثرتيا ،كتحصيميا ،أم
درككـالمكتكأنتـعميتمؾالحاؿ(ِ) .

شغمكـعفطاعةاهلل،كالعمؿلآلخرةحتىأ
ِ
وٚمر َٕمقـَؽُؿ َو َٖمؽَو ُٗمر ِْم إَم َق ِ
*قاؿتعالى[:ا ْ٤م َؾ ُؿقا َأك َََّم َ
ال َوإَ ْو َٓ ِد ٬م ََؿ َث ِؾ
احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو َ٭مع ٌ
ْ
ٌ
ى َو ََْل ٌق َو ِزيـَ ٌي َو َٖم َػ ُ ٌ ْ ْ
ِ ِ
ٍ
اب َ١م ِديدٌ َو َمغ ِْػ َر ٌة ِم َـ اهللِ
ٟما ُه ُم ْص َػ ًّرا ُٗم َّؿ َيؽ ُ
ُقن ُٙم َط ًومو َو ِْم أَٚم َرة َ٤م َذ ٌ
ى ا٭م ُؽ َّػ َور َك َبو ُٖم ُف ُٗم َّؿ َهيِ ُ
٩مَ ْقٌ َأ ْ٤م َج َ
قٍ َ٪م َ َ
َوع ا٭مغ ُُر ِ
ور] {احلديد .}12:
َو ِر َْ َق ٌ
ان َو َمو ا َحل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو إِ َّٓ َمت ُ
اعممكاأيياالناسجميعان أفالحياةالدنيامجردلعب الجد ،كليكييتميى بو ،ثـيذىب،

بعضبكثرةاألمكاؿ،كعدداألكالد(ّ) .

كزينةيتزيفبيامؤقتان،كمفخرةيفتخربيابعضكـعمى

كىناؾ العديد مف اآليات التي تتحدث عف التزاكج كالزكجية ،كالتي تعني تكاثر الجنس
البشرمعمىىذهاألرضمنيا :
َّوس إِكَّو ٚمَ َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َذ٬م ٍَر َو ُأ ْكثَك َو َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ ُ١م ُعق ًٕمو َو َ٫م َبوئِ َؾ ٭مِتَ َع َور ُ٪مقا إِ َّن َأ ْ٬م َر َمؽ ُْؿ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
ِ
قؿ َٚمبِٝم] {احلجرات .}25:
٤مـْدَ اهللِ َأ ْٖم َؼو٬م ُْؿ إِ َّن اهللَ َ٤مؾ ٌ
ٍ
ِ
*قاؿتعالىَ [:واهللُ َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
ا٘مو َو َمو َ َْت ِؿ ُؾ ِم ْـ ُأ ْك َثك َو َٓ ٖم ََض ُع إِ َّٓ
زْو ً
اب ُٗم َّؿ م ْـ ُك ْط َػي ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾؽ ُْؿ َأ َ
ٕمِ ِع ْؾ ِؿ ِف { ]...فاصر . }22:
(ُ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،أبكبكرجابرالجزائرم،جْ،صّّٕٕٓٔ،بإيجاز.
(ِ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جِٗ،صِّٖ.ِْٖ،
(ّ)التفسيرالمنير،...المرجدالسابؽ،جِٗ،صَِّ.

-ّٓ-

*قاؿتعالى[:و ِمـ َآيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ ٭مَ ُؽؿ ِمـ َأ ْك ُػ ِسؽُؿ َأزْو ِ
َح ًي إِ َّن ِْم
ا٘مو ٭مت َْس ُؽـُقا إِ َ٭م ْق َفو َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
ْ َ ً
ْ ْ
َ ْ َ

ؽ ََٔي ٍ
ِ
{الرو . }12::
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ون] ُّ
َذ٭م َ َ

رابعان :أف ليا مشيئة:
لقدمنحاهللاإلنسافإرادةحرةيستطيدأفيفعؿبيامايريدخي انركافأـش انر .
كالمشيئة لغة:اإلرادة(ُ) .
المشيئة في االصطبلح :إيجاد الشيء كاصابتو ،فمف اهلل اإليجاد ،كمف الناس اإلصابة" (ِ)،
االبتبلءسنةمفسننفاهللفيالككف،يبتمىبوالفردكالمجتمد،قاؿتعالىَ [:و ُ٫م ِؾ َ
احل ُّؼ ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ
ك
ي
ِ
وء َ٪م ْؾقَ ْؽ ُػ ْر { ]...الؽفف .}11:
وء َ٪م ْؾ ُق ْمم ْـ َو َم ْـ َ١م َ
َ٪م َؿ ْـ َ١م َ
كردفيتفسيرالمحررالكجيزليذهاآلية أفسببنزكؿىذهاآلية أفاهللطمبمفمحمد

أفيقكؿلعظماءالكفاربعدأفطمبكامفالنبيأفيبعدعنو،كعفمجالسوفقراءالمسمميف،

كعمار ،كصييب ،كسمماف ،كابفمسعكد ،كغيرىـ ،حتييصاحبكامجمسالنبي بأفيقكؿالنبي
فحؽمفاهللكافاإلعراضعنكـ،كترؾطاعتكـأيياالكفار،كصبر َّ
النفس مد

فىذاالقر
آ
ليـ:إ
امرمء لنفسو ما يشاء إماااليماف،
التزميـ كمصاحبتيـ ،فذلؾ ىك الحؽ فميختركؿ 
المؤمنيف،ك ا

كاماالكفر(ّ) .

ِ
*قاؿتعالى[:إِ ْن هق إِ َّٓ ِذ٬مْر ٭مِ ْؾعو َٛمِ٦م * َٛم ِـ َ١م ِ
قؿ] {التَّؽوير .}13-15 :
ٌ َ َ
ُ َ
وء مـْؽ ُْؿ َأ ْن َي ْستَؼ َ
ْ َ
يقكؿابفعاشكرفيتفسيرهليذهاآلية":كالذكراسـيجمدمعانيالدعاءكالكعظبحسف

أمماالقرفإالتذكيرلجميدالناسينتفعكفبوفي
آ
األعماؿكالزجرعفالباطؿ ،كعفالضبلؿ :
صبلحاعتقادىـ ،كطاعةاهللربيـ ،كتيذيبأخبلقيـ ،كآداببعضيـمد بعض،كالمحافظةعمى
حقكقيـ ،كدكاـ انتظاـ جماعتيـ ،ككيؼ يعاممكف غيرىـ مف األمـ الذيف لـ يتبعكىـ" (ْ) .بمعنى

الذيفلـيتبعكامحمدبماجاءبومفالذكر .
ثـ يتابد ابف عاشكر مبينان أف لفظ العالميف يعـ البشر؛ ألنيـ مدعككف لبلىتداء بو،

ابالقرفىـالمسممكف؛ ألنيـ
كمستفيدكفمماجاءفيو ،ثـيدلؿابفعاشكرعمى أفالذيفتذكرك آ
(ُ)المنجدفيالمغةكاإلعبلـ،صْٕٔ.
(ِ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،لئلماـأحمدبفعميبفحجرالعسقبلني،جُّ،صْٕٓ.

(ّ)المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،لئلماـأبيمحمدعبدالحؽبفغالببفعطيةاألندلسي،جّ،
صُِٓ.ُّٓ،

(ْ)التحريركالتنكير،اإلماـالشيخمحمدالطاىرابفعاشكر،جَّ،صُٓٔ.

-ّٔ-

شاءكا االستقامة؛ ألنفسيـ فنصحكا أنفسيـ ،كىكثناء عمييـ كأف الكفار حاؿ بينيـ ،كبيف التذكر
بالقرفأنيـلـيشاؤكاأفيستقيمكا،بؿرضكاألنفسيـباالعكجاج:أمسكءالعمؿ،كاالعتقاد،كذلؾ
آ

ألنيـ أبكا أف ييتدكا بو ،ثـ يقكؿ" :كاالستقامة مستعارة لصبلح العمؿ الباطني ،كىك االعتقاد،

كالظاىرمىكاألفعاؿكاألقكاؿتشبييانلمعمؿبخطمستقيـ،تشبيومعقكؿبمحسكس"(ُ) .

كىذهاآلية صريحة فيإثباتالمشيئةلئلنساف العاقؿفيمايأتيكيدع،قاؿتعالى[:إِ َّن

ِِ ِ
وء َّاَت ََذ إِ َ٧م َر ِّٕم ِف َ٠مبِ ًقَل] {اإلكسان .}11:
َهذه ٖم َْذ٬م َر ٌة َ٪م َؿ ْـ َ١م َ
بلن
يقكؿابفزمنيففيتفسير(:إفىذهتذكرة)،أمىذهالسكرة،فمفشاءاتخذإلىربوسبي 

بطاعتو"(ِ) .

كىذهاآليةأيضانتشيركتدلؿعمىأفاإلنسافلومشيئةيختارمايشاء،إماطاعواهلل،

كاماالحياد،كالبعدعفنيجاهللتبارؾكتعالى .

ِ
ا٭مسبِ َ
قرا]
قؾ إِ َّمو َ١مو٬م ًرا َوإِ َّمو َ٬م ُػ ً
كبيف ابف كثير في تفسيره لقكلو تعالى[ :إِكَّو َهدَ ْيـَو ُه َّ
{اإلكسان ،}5:أم بيناه ،ككضحناه ،كبصرناه ،ثـ أشار أنو كقكلو تعالىَ [ :و َهدَ ْيـَو ُه ا٭مـ َّْجدَ ْي ِـ]
{البؾد،}22:أمبينالوطريؽالخير،كطريؽالشر[،إِ َّمو َ١مو٬مِ ًرا]،بمعنىإماسعيدباختيارهطريؽ
الخير،كاماشقيباختيارهطريؽالشر(ّ) .

في اآليتيف إشارة إلى أف اإلنساف لو مشيئة حرة يختار بيا ما يشاء ،كىناؾ العديد مف

اآلياتالتيتتحدثعفأفلئلنسافمشيئةحرةمختارةمنيا :

*قاؿتعالىَ [:وإِ ْذ ُ٫م ْؾـَو ا ْدٚمُ ُؾقا َه ِذ ِه ا٭م َؼ ْر َي َي َ٪م ُؽ ُؾقا ِمـ َْفو َٙمقْ ُ
ٌ ِ١م ْئت ُْؿ َر٩مَ دً ا { ]...البؼرة .}53:
*قاؿتعالى ...[:ا٤مؿ ُؾقا مو ِ١م ْئتُؿ إِ َّكف ٕمَِم َٖمعؿ ُؾ َ ِ
{فصؾت . }52:
ٝم] ِّ
ْ ُ َ َْ
ْ َ َ
قن َٕمص ٌ
و٤م ُبدُ وا َمو ِ١م ْئت ُْؿ ِم ْـ ُدوكِ ِف { ]...الزُّ مر .}25:
*كقاؿأيضان٪َ [:م ْ
ًْ َٓ ََّت َْذ َت َ٤م َؾ ْق ِف َأ ْ٘م ًرا] {الؽفف.}55:
*كقاؿأيضانَ ...[:٭م ْق ِ١مئ َ

خامسان :أف ليا قكة:
يتقكل بيا عمى عبادتو ،كعمارة الككف ،كالقياـ عمى
لقد خمؽ اهلل اإلنساف ،كأعطاه القكة َّ

أعباء ىذه الحياة ،كتتفاكت ىذه القكة مف إنساف إلى آخر ،لذا ال بد مف تعريؼ القكة لغة
كاصطبلحان .

(ُ)التحريركالتنكير،جَّ،صُٔٔ.

عيسىبفأبيزمنيفالمزم،جِ،صّْٖ.
(ِ)تفسيرابفأبيزمنيف،اإلماـعبداهللمحمدبفعبداهللبف
ٌ
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صّْٖ.

-ّٕ-

أ -القكة لغة :
قاؿابففارس":القكةكالقكلخبلؼالضعيؼ،كأصؿذلؾمفالقكلكىيجمدقكةمف

قكلالحبؿ"(ُ) .

كبتتبدكتبالمغةفيبيافمعنىالقكة،تبيفأنياتستعمؿفيمع و
افعديدة،فقدتأتيبمعنى

ّْ
الشدة ،كالقدرة ،كالعزيمة ،كالجدية ،كتأتي بمعنى التييؤ لكجكد الشيء ،كتستعمؿ كذلؾ في القدرة

اإلليية(ِ) .

بالنظر إلى ىذه المعاني نجد أنيا تدكر حكؿ :الجد ،كالنشاط ،كالعزيمة ،كشدة األجساـ

كمتانتيا،كتأييداهلل .

 القكة اصطبلحان :ّْ
أماالجرجانيفقاؿ:ىيأمريمكفالكائفمفالقياـباألفعاؿ(ّ) .

عرفياالطاىربفعاشكربأنيا:كماؿصبلبةاألعضاءألداءاألعماؿالتيترادمنيا(ْ) .
* قاؿ تعالى[ :و َأ ِ٤مدُّ وا ََُلؿ مو ا٠متَ َطعتُؿ ِمـ ُ٫مق ٍة و ِمـ ِرٕم ِ
وط َ
قن ٕمِ ِف َ٤مدُ َّو اهللِ َو َ٤مدُ َّو٬م ُْؿ ]...
اخل ْق ِؾ ٖم ُْر ِه ُب َ
ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ

{األكػال .}52:

فياآلية خطابلممؤمنيفبإعدادمااستطاعكامفقكة ،ككذلؾمايتحصؿبيامفتكامؿ

ليذهالقكة،كاضافةرباطالخيؿ،كىكاسـلمخيؿالتيتربطلتجعؿفيسبيؿاهلل،كعطفياعميالقكة
مف قبيؿعطؼ الخاص عمى العاـ؛ لبياف فضميا ،كما فييا مفمزيوكشرؼ؛ كذلؾلكي يرىب

المؤمنكفالكافريف(ٓ) .

عف عقبة بف عامر قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل  كىك عمى المنبر يقكؿ( :كأعدكا ليـ

ما استطعتـ مف قكة أال إف القكة الرمي أال إف القكة الرمي أال اف القكة الرمي)(ٔ) .

في الحديث داللة عمى أف القكة الرمي؛ كذلؾ لما يترتب عمى الرمي مف حفظ لسبلمة

الراميمفخبلؿتحصيفنفسوبتعمـالرميالذميمنحوالقكةكالشدة .
(ُ)انظر:معجـالمقاييسفيالمغة،صٖٔٔ.

(ِ)انظر:لسافالعرب،ـُِ،صِِٗ،كمفرداتألفاظالقرآف،لمعبلمةالراغباألصفياني،صّٗٔ.ْٔٗ،
(ّ)التعريفات،صُّّ.
(ْ)التحريركالتنكير،ـَُ،صْْ.
(ٓ)حاشيةالقكنكم،جٗ،صُُُُٖٗ،بإيجاز.

(ٔ) صحيح مسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب فضؿ الرمي كالحث عميو كذـ مف عمـ ثـ نسيو ،ص ّٕٔ ،حديث رقـ
(ُُٕٗ).

-ّٖ-

ِ
ِ
٦م] {الؼصص .}15:
*قاؿتعالى٫َ [:مو َ٭م ْ
ي إَم ُ
اُهو َيو َأ َٕمً ْا٠مت َْل ِ٘م ْر ُه إِ َّن َٚم ْ َٝم َم ِـ ْا٠مت َْل َ٘م ْر َت ا٭م َؼ ِق ُّ
ً إِ ْٙمدَ ُ َ
يقوكجدامرتافتذكدافغنميماعفالماءخكفان
أ
حينمافرمكسى  مففرعكففي طر

مف السقاة األقكياء ،ككراىية المزاحمة عمى الماء كعدـ اختبلط غنميما بأغناـ السقاة فمما جاء

كرىما عمى ىذه الحالة ،كعرؼ قصتيما ،كسقى ليما ،بعد رجكعيما إلى البيت ،قصتا
مكسى  آ

القصة عمى أبييما الكبير ،فأراد أبكىما أف يكافئ مكسي  ،فبعث إحداىما  إليو  لممجيء
ألبييا ،فمماجاءه كقصعميوالقصص أ َّمنوىذاالرجؿ ،كقالت إحداىماألبييا :يا أبتاستأجره
ثناءالسقيا،كما
ُّ
كذلؾلمارتامنومفقكةأ
أ
لرعيالغنـكسقيياإفخيرمفاستأجرتالقكماألميف،
دبكخمؽكأمانة(ُ) .

صدرمنومفأ

ِ ِ
ِ
ا٭مس ََم َء َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ ِمدْ َر ًارا َو َي ِز ْد٬م ُْؿ ُ٫م َّق ًة إِ َ٧م ُ٫م َّقٖمِؽ ُْؿ
*قاؿتعالىَ [:و َيو َ٫م ْق ِم ْا٠متَغْػ ُروا َر َّٕمؽ ُْؿ ُٗم َّؿ ٖمُق ُٕمقا إِ َ٭م ْقف ُي ْر٠م ِؾ َّ
و َٓ َٖمتَق َّ٭مقا ُ ْ ِ
٦م] {هود .}51:
ُم ِرم َ
َ ْ
َ
فياآليةالسابقةنداءمفىكدإلىقكموأفيستغفركااهللطالبيفمغفرتولماسمؼ،كصدر

مفالذنكب ،كطالبيـبالتكسؿإليوبالتكبة ،كالرغبة فيماعندهتبارؾ كتعالى ،يرسؿالمطرالكثير

النافد،كيزدكـقكةمضاعفةإلىقكتكـ،أميضاعفيالكـ(ِ) .
كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفالقكةمنيا :

ِ ِ
َوب ٕمِ ُؼ َّق ٍة َو َآ َٖم ْقـَو ُه ُ
احلؽ َْؿ َِبِ ًّقو] {مريم .}21:
ُي َقك ُٚمذ ا٭مؽت َ
*قاؿتعالىَ [:يو َ ْ
ِ
ؽ ا َّ٭متِل َأٚمْ َر َ٘مت َ
* قاؿ تعالىَ [ :و٬م ََل ِّي ْـ ِم ْـ َ٫م ْر َي ٍي ِه َل َأ َ١مدُّ ُ٫م َّق ًة ِم ْـ َ٫م ْر َيتِ َ
َوِص ََُل ْؿ]
ْؽ َأ ْه َؾ ْؽـ ُ
َوه ْؿ َ٪م ََل ك َ
{حمؿد . }25:
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
{الرو .}55::
*قاؿتعالى[:اهللُ ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ ََ ْعػ ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾ م ْـ َٕم ْعد ََ ْعػ ُ٫م َّق ًة ُّ ]...
*قاؿتعالى٬[:مَوكُقا َأ ْ٬مثَ َر ِمـ ُْف ْؿ َو َأ َ١مدَّ ُ٫م َّق ًة َو َآ َٗم ًورا ِْم إَ ْر ِ
ض { ]...غافر .}31:

سادسان :أف ليا قدرة:
الحرة ليمتحف،
لقداقتضتإرادة اهللأفيجعؿاإلنساففيأحسفتقكيـ ،كأفيعطيواإلرادة  
مفالقدرة يستعمميافيتنفيذمايريد،كالقدرةفيحؽاهللمطمقة،كفيحؽالعبد

فيمنحومقدار
كأ
ان
(ُ)البحرالمحيط،لئلماـمحمدبفيكسؼ"أبكحيافاألندلسي"،ـٕ،صََُُٖٗ،بتصرؼ.

(ِ)إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،اإلماـمحمدبفمحمدبفمصطفىأبكالسعكدالعمادم،جّ،
صِْ.

-ّٗ-

قاص ػرةكمحػػدكدة،كسبؽبيافمعنىالقدرةلغةكاصطبلحانفيحؽاهلل (ُ) فيمعرضالحديثعف
مفيكـالقدرةاإلليية .
كالقدرة لغة :في حؽ العبد الطاقة ،كالقكة عمى الشيء كالتمكف منو ،كىي في حؽ اهلل
مطمقة،كاذاكصؼغيراهللبيافييناقصة؛ألفالعبدمكتسبلمقدرة(ِ) .
كالقدرة في حؽ العبد في االصطبلح :عرفيا العبلمة أبك السعكد" :ىيئة بيا يتمكف مف
الفعؿكالترؾ"(ّ) .
أماالجرجانيفقاؿ:ىيالصفةالتيتمكفالحيمفالفعؿكتركوباإلرادة(ْ) .
كلق ػد تحػ ػدث القػ ػرآف الكريػ ػـ فػ ػي مكاضػ ػد كثي ػ ػرة عف جانب القدرة في حؽ اإلنساف
منيا :
ًَ و َ٣مـ َأه ُؾفو َأّنؿ َ٫م ِ
ِ
َوهو
ود ُر َ
ون َ٤م َؾ ْق َفو َأٖم َ
قاؿ تعالىَٙ [ :متَّك إِ َذا َأ َٚم َذت إَ ْر ُض زُ ْٚم ُر َ٪م َفو َوازَّ َّيـ ْ َ َّ ْ َ َّ ُ ْ
ؽ ُك َػص ُؾ أَي ِ
َوهو َٙم ِصقدً ا ٬م ََل ْن ََل ْ َٖمغ َْـ ٕمِوَٕ ْم ِ
س ٬م ََذ٭مِ َ
ون]
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ِّ
َأ ْم ُركَو َ٭م ْق ًَل َأ ْو َّنَ ًورا َ٪م َج َع ْؾـ َ
َ
{يوكس .}15:
قاؿالقاسميفيتفسيرهلقكلوتعالى [:و َ٣مـ َأه ُؾفو َأّنؿ َ٫م ِ
ون َ٤م َؾ ْق َفو]،أممتمكنكفمف
ود ُر َ
َ َّ ْ َ َّ ُ ْ
َوهو َٙم ِصقدً ا]
َوهو َأ ْم ُركَو] ،أم عذابنا [ َ٭م ْق ًَل َأ ْو َّنَ ًورا َ٪م َج َع ْؾـ َ
تحصيؿ حبكبيا ،كثمارىا ،كحصدىا [ َأٖم َ
كالمحصكدمفأصمو[٬م ََل ْن ََل ْ َٖمغ َْـ]،أملـتنبت[ٕمِوَٕ ْم ِ
س]،أمقبؿذلؾالكقت،كاألمسمثؿ
ؽ ُك َػص ُؾ أَي ِ
في الكقت القريب [٬م ََذ٭مِ َ
ون] ،أم في
وت] ،أم باألمثمة تقريبان [٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ِّ
َ

معانييا(ٓ) .

فياآليةالسابقةكغيرىامفاآلياتدليؿعمىامتبلؾاإلنسافجزءمفالقدرةمنحواهلل
ِ
ُي ِ
قن اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف َو َي ْس َع ْق َن ِْم إَ ْر ِ
ض َ٪م َسو ًدا َأ ْن ُي َؼ َّت ُؾقا َأ ْو ُي َص َّؾ ُبقا
ور ُٕم َ
زَاء ا َّ٭مذ َ
يـ ُ َ
إياىا،قاؿتعالى[:إِك َََّم َ٘م ُ
ِ ِ
ِ
َأو ُٖم َؼطَّددددع َأي ِدهيِؿ و َأر٘م ُؾفدددؿ ِمـ ِٚم ََل ٍ
ف َأ ْو ُيـْ َػ ْقا ِم َـ إَ ْر ِ
ض َذ٭مِ َ
اب
ي ِْم ا٭مدُّ ْك َقو َو ََُل ْؿ ِْم أَٚم َرة َ٤م َذ ٌ
ؽ ََُل ْؿ ٚمزْ ٌ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ

(ُ)انظر:صّٓ-مفالرسالة.
(ِ) المعجـ الكسيط ،ج ِ ،ص ُٖٕ ،كلساف العرب ،ـ ُِ ،ص ّٕ ،كمفردات ألفاظ القرآف ،لمراغب
األصفياني،صٕٖٔٔٔٔ،بتصرؼكاختصار.
(ّ)إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،جُ،صٗٔ.
(ْ)التعريفات،صُّٕ.

(ٓ)محاسفالتأكيؿ،لئلماـجماؿالديفالقاسمي،جٗ،صِّ.

-َْ-

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ] {ادائدة .}55-55 :
يـ ٖمَو ُٕمقا م ْـ َ٫م ْب ِؾ َأ ْن َٖم ْؼد ُروا َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َ٪م ْ
قؿ * إِ َّٓ ا َّ٭مذ َ
قر َرٙم ٌ
و٤م َؾ ُؿقا َأ َّن اهللَ ٩مَ ُػ ٌ
َ٤مظ ٌ
يبيفىذاالنصالقرآنيحقيقةالحكـالذمألحقوالنبينخصمنو:الذمعميوالجميكر
قدمكا عمى رسكؿاهلل ،كاجتبكا
عرينة  
لتفيالعرنييف ،كىـجماعة مفقبيمة  ي
ي
مفالعمماءأنيانز

المرض :أمأصابيـالمرض،فأمرليـرسكؿاهلل بمقاح،كأمرىـأفيشربكامفأبكاؿاإلبؿ،

حكا ،اختمكابراعيالنبي،كاستاقكاالغنـ ،فبمغالنبي خبرىـمف
فمماص ُّ
ى
كألبانيا ،فانطمقكا ،
أكؿالنيار،فأرسؿفيآثارىـ،فماارتفدالنيارحتيجيءبيـفأمربيـ،فقطعتأيدييـ،كأرجميـ،

االحرة ،كىيأرضذاتحجارة
ٌ
كسمرأعينيـ ،أمأحمي ليـمساميرالحديد ،ثـكحميـبيا ،كأيلقك ٌ

سكداءيستسقكففبليسقكف(ُ) .
ي

مف سبب نزكؿ اآلية يتبيف فيـ اآليات أما الذيف تابكا مف قبؿ أف تقدركا عمييـ لتقيمكا

عمييـالحد ،فإفاهللغفكررحيـ ،فمغفرةاهلل مقركنة بالتكبةقبؿالمقدرةعمييـ ،كلمعمماءمزيدبياف
قدرة يستطيدمف خبلليا
في ىذا الشأف يضيؽالمقاـلبيانو ،فمفىذهاآليات يتبيف أفلئلنساف 

خرل التيتشيركتدلؿ
القياـباألعماؿالتييريدىا ،كسيكتفي الباحث ىنابإبرازبعضاآلياتاأل 
عمىأفلئلنسافقدرة،منيا :
*قاؿتعالى فيشأفالمطمقةالتيلـيدخؿبيا ...[:ومتِّعقهـ ٤م َٜم ا ُٛم ِ
ق٠م ِع َ٫مدَ ُر ُه َو َ٤م َٜم ا ُٛم ْؼ ِ ِٟم َ٫مدَ ُر ُه
َ َ ُ ُ َّ َ
ِ ِ
ِ
٦م] {البؼرة.}155:
َو٤مو ٕمِو َٛم ْع ُروف َٙم ًّؼو َ٤م َٜم ا ُٛم ْحسـ َ
َمت ً
ٍ ِ
*قاؿتعالىفيشأفأصحاب َّ
يـ] {الؼؾم .}15:
الجنة(البستاف)َ [:و٩مَ دَ ْوا َ٤م َٜم َٙم ْرد َ٫مود ِر َ
ى َأ ْن َ٭م ْـ َي ْؼ ِد َر َ٤م َؾ ْق ِف َأ َٙمدٌ ] {البؾد.}5:
ُي َس ُ
*قاؿتعالىفيشأفاإلنسافَ [:أ َ ْ

سابعان :أنيا مبتبلة بالخير كالشر كاليدل كالضبلؿ:
لقدخمؽاهللالعقؿلئلنساف ،كىكمناطالتكميؼ،كبيفاهلللئلنسافطريؽاليدل كالضبلؿ
ليبتميو بالخير كالشر ،قاؿ تعالىَ [ :و َك ْػ ٍ
قر َهو َو َٖم ْؼ َق َاهو] {الشؿس }3-5 :
س َو َمو َ٠م َّق َاهو * َ٪م َل ََْل َؿ َفو ُ٪م ُج َ
س َذائِ َؼ ُي ا َٛمق ِ
فاإلنساف فياختباركامتحافدائـإلىانقضاءالحياة،قاؿتعالى٬[ :م ُُّؾ َك ْػ ٍ
ت َو َك ْب ُؾق٬م ُْؿ
ْ
و٭م٨م َو َ
قن] {األكبقاء .}55:
اخل ْ ِٝم ٪مِ ْتـَ ًي َوإِ َ٭م ْقـَو ٖم ُْر َ٘م ُع َ
ٕمِ َّ ِّ

جمياخمؽاإلنساف؛ الذمنيايتوأفيذكؽم اررةالمكت،كذلؾ
تظيراآليةالحقيقةالتيمفأ
ي

أفاإلنساففيىذهالحياةمبتمىبالببليا،كالنعـ،ثـإفمآلوإلىاهللفيجازلاإلنسافعمىاألعماؿ 

،كالجامدألحكاـ القرآف،ـّ،
(ُ) انظر:أسبابالنزكؿ،اإلماـعميبفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،صَُٖ 
صَٗٓ.

-ُْ-

إفخي انر،أـش انرفيككعدككعيد(ُ) .
ؽ مف أجمو المكت كالحياة ،قاؿ تعالى:
خمى ى
كفي مكضد آخر بيف اهلل حقيقة األمر الذم ى
[ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ا َٛمق َت و َ ِ
قر] {ادؾك .}1:
ْ َ
احل َقو َة ٭م َق ْب ُؾ َق٬م ُْؿ َأ ُّيؽ ُْؿ َأ ْٙم َس ُـ َ٤م َؿ ًَل َو ُه َق ا٭م َع ِزي ُز ا٭م َغ ُػ ُ
ييستدؿمفاآليةأفىذااإلنسافالذمكىبواهللالحياةالتيستنتييبمكتو ،إنماىذهالحياة

فيجازم اإلنساف عمى ما عمؿ ،فاهلل
بلن  ،
ليدؼ االبتبلء ،كاالختبار؛ ليتبيف أم الناس أحسف عم 

العزيزالغالبعمىمايريده،الغفكرالعظيـالمغفرةلمتائبيف(ِ) .

كلقد منح اهلل اإلنساف السمد كالبصر ليككف مؤىبلن لمتكاليؼ ،قاؿ تعالى[ :إِكَّو ٚمَ َؾ ْؼـَو

ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان .}1:
إلك َْس َ

فياآليةدليؿعمىأفاإلنسافخمؽمفأخبلطماءالمرأةكماءالرجؿ،ليختبرهاهللبالتكاليؼ،

ي
باألمركالنيى،كذلؾعندتأىمولذلؾبالبمكغ،كالعقؿ،لذاجعمواهللسميعانبصي انر ،إذبكجكدالسمد

كالبصرمعأ،أكبأحدىمايتـالتكميؼ،فإذاانعدما،فبلتكميؼلعدـالقدرة(ّ) .

مفخبلؿىذهاآلياتيتبيفأفاهللكىباإلنسافالحياة،كأعطىاإلنسافعقبلن يميزبو

،ليككفمآخذانبما
ي
الخيرمفالشر،كجعمومناطالتكميؼ،كذلؾإذابمغاإلنسافسفالبمكغكالنضج
يقكؿبعدمايدرؾمايقكؿ ،كأعطاهسمعان كبص انربيماأكبأحدىمايتـالتكميؼليككفحجة عمى

اإلنسافبعدالبمكغ .

كقدبيفاهللفيكتابوالعزيزفيكثيرمفاآلياتصكركأشكاؿىذااالبتبلء،قاؿتعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوب ِم ْـ َ٫م ْبؾِؽ ُْؿ َو ِم َـ ا َّ٭م ِذ َ َ
ْش٬مُقا َأ ًذى ٬مَثِ ًٝما
يـ ُأوٖمُقا ا٭مؽت َ
[ َ٭م ُت ْب َؾ ُق َّن ِْم َأ ْم َقا٭مؽ ُْؿ َو َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َو َ٭مت َْس َؿ ُع َّـ م َـ ا َّ٭مذ َ
يـ أ ْ َ

ؽ ِم ْـ َ٤مزْ ِم إُ ُم ِ
ِ
ٞموا َو َٖم َّت ُؼقا َ٪منِ َّن َذ٭مِ َ
قر] {آل عؿران .}235:
َوإ ْن ٖم َْص ِ ُ

ك َّ
النفس كأذل كثير مف
يخبرنا اهلل أف اإلنساف المؤمف ممتحف بما فيو ابتبلء في الماؿ 

الناس مف المشركيف ،كمف غيرىـ مف أىؿ الكتاب ،كيبيف اهلل أف العبلج مف ىذا االبتبلء
كاالختباربأشكالوىكأفيصبراإلنسافالمؤمف،كيتقىاهلل،فإذاصبراإلنسافالمؤمف،كاتقىاهلل

فإف ذلؾ مف عزـ األمكر التي تقتضي الثبات ،كالقكة ،كالتجميد ،كالحشد لكؿ مكاىبؾ تجاه ىذا
االبتبلء(ْ) .

(ُ)انظر:المقتطؼمفعيكفالتفاسير،ـّ،صّٕٖ.
(ِ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جٓ،صّٗبتصرؼ.

(ّ)المرجدالسابؽ،أيسرالتفاسير،...جٓ،صِْٖ.ّْٖ،
(ْ)انظر:تفسيرالشعراكم،لمشيخمحمدمتكليالشعراكم،ـّ،صُُّٗ.

-ِْ-

بعدماتبيفأفلبلبتبلءصك انر كأشكاالن سيقتصر الباحث عمىذكربعضصكر،كأشكاؿ

يستدؿ منيا عمى ىذه الصكر
ىػ ػ ػذا االبتػ ػبلء في شكؿ نقػ ػ ػ ػاط ،ثـ ذكػ ػر بعض اآليات التي ي
كاألشكاؿ .

مف صكر االبتبلء:
ُ-ابتبلءاإلنساففيكؿمايممؾ .
ِ-االبتبلءب َّ
النفس،بالمجاىدة،أكبإتبلؼعضك،أكجزءمنيا .
ّ-االبتبلءباألبناء،بالصبرعمىتربيتيـ،أكبفقدأحدىـ،أكأمعضكمنيـ .
ْ-االبتبلءباألمكاؿ،بمنعيا،أكإعطائيا،أكبفقدىا .
ٓ-االبتبلءبالخكؼمفاهلل،أكمفعدك،أكمفأمأمريقتضيالخكؼ .
ٔ-االبتبلءبالجكع،كذلؾبالفقركحبسالنعمةكقمتيا .
ٕ-االبتبلءبنقصالثمرات،كذلؾبقمتيا،أكبفقدىاكاتبلفيا .
ٖ-االبتبلءبإيذاءالمشركيف،كالمنافقيف،كأىؿالكتاب .
ٗ-االبتبلءبالخيركالشر،كاليدلكالضبلؿ .
َُ-االبتبلءباالستخبلؼفياألرضفينظراهللماذايعممكف .
ُُ-االبتبلءفيالديف،كىذاأعظـببلءعمىاإلنساف،كالعياذباهلل .
بعد ذكر ىذه الصكر كاألشكاؿ التي تتحدث عف االبتبلء ،ىذه بعض اآليات التي تدلؿ

عمىماذكرناه :

ض در٘م ٍ
*قاؿتعالىَ [ :و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾؽ ُْؿ ٚمَ ََلئِػَ إَ ْر ِ
وت ٭مِ َقبْ ُؾ َق٬م ُْؿ ِْم َمو
ض َو َر َ٪م َع َٕم ْع َضؽ ُْؿ َ٪م ْق َق َٕم ْع ٍ َ َ َ
َآٖمَو٬م ُْؿ] {األكعا .}255::
س وا٭م َّثؿر ِ
اجلق ِع و َك ْؼ ٍ ِ
اخلق ِ
*قاؿتعالى ...[ :و َ٭مـَب ُؾق َّكؽُؿ ٕمِ َ ٍ ِ
ِ
ات َو َٕم ِّ ِ
ف َو ُ
٨م
َ
ٮمء م َـ َ ْ
ص م َـ إَ ْم َقال َوإَ ْك ُػ ِ َ َ َ
َ ْ َ ْ ْ
يـ] {البؼرة .}255:
ا٭مصوٕمِ ِر َ
َّ
و٭م٨م َو َ
قن] {األكبقاء .}55:
اخل ْ ِٝم ٪مِ ْتـَ ًي َوإِ َ٭م ْقـَو ٖم ُْر َ٘م ُع َ
*قاؿتعالىَ ...[:و َك ْب ُؾق٬م ُْؿ ٕمِ َّ ِّ
وه ِد ِ
*قاؿتعالى[:و َ٭مـَب ُؾق َّكؽُؿ ٙمتَّك َكع َؾؿ اٛمُج ِ
يـ َو َكبْ ُؾ َق َأ ْٚم َب َور٬م ُْؿ] {حمؿد .}52:
ا٭مصوٕمِ ِر َ
يـ مـْؽ ُْؿ َو َّ
َ
ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ

-ّْ-

ؽ َ٤مدُ َّو٬م ُْؿ َو َي ْستَخْ ؾِ َػؽ ُْؿ ِْم إَ ْر ِ
* قاؿ تعالى٤َ ...[ :م َسك َر ُّٕمؽ ُْؿ َأ ْن ُ ْهيؾِ َ
ض َ٪م َقـْ ُظ َر َ٬م ْق َ
قن]
ػ َٖم ْع َؿ ُؾ َ
{األعراف . }211:
مفاآلياتالسابقةيستدؿعمىأفاإلنسافمبتمىبالخيركالشر،كاليدلكالضبلؿ ،كالحؽ
كالباطؿ،كأفىناؾصك انركأشكاالنعديدةلبلبتبلء .

ثامنان :أنيا منمكرة باالستقامة عمى منيج اهلل كاإلخبلص لو:
فيـبنفسو،كأنو

عر
 عندالحديثعفىذاالجانبالبدأفنعمـأفاهللحيفخمؽالخمؽ  َّ
ربالخمؽجميعان،المستحؽلمعبادةالمتفردفيالككف .
ي

ؽ ِم ْـ َٕمـِل َآ َد َم ِم ْـ ُ٣م ُف ِ
*قاؿتعالىَ [:وإِ ْذ َأ َٚم َذ َر ُّٕم َ
ً ٕمِ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٫مو ُ٭مقا
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َأ ْ١م َفدَ ُه ْؿ َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َأ َ٭م ْس ُ

َٕم َٜم َ١م ِفدْ كَو { ]...األعراف .}251:

 إذف اإليمافبالخالؽفطرةفي َّ
النفس البشرية،فطراهللالناسعمييا ،كأخذعمييـالميثاؽ،
كىـفيعالـال ىذر .
ِ
ؽ ٭مِؾدِّ ِ ِ ِ
َّوس َ٤م َؾ ْق َفو َٓ َٖم ْب ِد َ
يؾ َِخل ْؾ ِؼ اهللِ َذ٭مِ َ
*قاؿتعالى٪َ [ :م َل٫مِ ْؿ َو ْ٘م َف َ
يـ
ؽ ا٭مدِّ ُ
يـ َٙمـق ًػو ٪م ْط َر َة اهللِ ا َّ٭متل َ٪م َط َر ا٭مـ َ
ا٭م َؼ ِّق ُؿ َو َ٭مؽِ َّـ َأ ْ٬م َث َر ا٭مـَّو ِ
{الرو .}52::
س َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن] ُّ
فاهلل سبحانو يأمرنا بإخبلص العبادة لو ،كعدـ اإلشراؾ بو ،كىذه الفطرة ىي التي فطر
الناسعمييامالـتتأثربمؤثراتتنحرؼباإلنسافعفالجادةإلىطريؽالضبلؿ .
عفأبىىريرة قاؿ:قاؿرسكؿاهلل( :ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة ،فنبكاه
(ُ)

ىؿ تحسكف فييا مف

ييكدانو ،أك ينصرانو ،أك يمجسانو ،كما تنتج البييمة بييمة جمعاء
(ِ)
ِ
ِ
{الرو .)ّ(}52::
جدعاء) ،ثـيقكؿأبكىريرة٪[:م ْط َر َة اهللِ ا َّ٭متل َ٪م َط َر ا٭مـ َ
َّوس َ٤م َؾ ْق َفو] ُّ

كلماكانت َّ
النفس مجبكلةعمىالفطرة ،كلكفمغرياتالحياةبمافييامفاستيكاءالشياطيف،
كاضبلليـ لئلنساف ،ألنو يجػ ػرم مجرل الدـ مف العركؽ ،فمـ يترؾ اهلل الناس فريسة لمشياطيف،
تباعسيبؿاليدل 
نزؿباالستقامة،كا

الرسػ ػؿ،كاألنبي ػ ػاء،كجػ ػاءاألمػ ػرعم ػ ػىلسػ ػانيـبماأ
ي
فأرس ػؿليػ ػـ ٌ
(ُ) الجمعاء :أم سميمة مف العيكب مجتمعة األعضاء كاألطراؼ .انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر،
صُْٔ.
(ِ)الجدعاء:مقطكعةاألذفأكغيرىامفاألعضاء.انظر:المرجدالسابؽ،صُُْ.

أسمـالعبدفماتفيؿيصمىعميو،صَِٖ،حديثرقـ(ُّٖٓ)،
(ّ)صحيحالبخارم،كتابالجنائز،بابإذا
ي
كصحيحمسمـ،كتابالقدر،بابمعنىكؿمكلكديكلدعمىالفطرة،صَُِْ،حديثرقـ(ِٖٓٔ).

-ْْ-

كالرشاد .
*قاؿتعالى ...[:ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا إِ ًََلو و ِ
ون اهللِ َ٤م ََّم ُي ْ ِ
٨م٬مُقن] {التوبة . }52:
اٙمدً ا َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ ُه َق ُ٠م ْب َح َ
َ
َُْ
ََ ُ
*كقاؿأيضا[:ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا اهللَ ُ ْ ِ ِ
وء] {الب ِّقـة .}5:
ّمؾص َ
ن
٦م َ٭م ُف ا٭مدِّ َ
َ ُْ
ََ ُ
يـ ُٙمـَ َػ َ
جاءفيتفسيرالجبلليففيتفسيرقكلوتعالى[:ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا إِ ًََلو و ِ
اٙمدً ا] أمماأمركا
َ
َ ُْ
ََ ُ
فيالتكراة،كاإلنجيؿإالليعبدكاإليانكاحدانالالوإالىك(ُ) .
الرسؿ ،كالرساالتجاءتلتكحيداهلل،كعدـ
فياآلية إ 
شارة ،كدليؿعمىأفكؿاألنبياء ،ك ٌ

اإلشراؾبو .

ِ
ِ ِ ِ ِ
٦م] {األكعا .}52::
*قاؿتعالى٫ُ ...[:م ْؾ إِ َّن ُهدَ ى اهللِ ُه َق ُاَلدَ ى َو ُأم ْركَو ٭مـ ُْسؾ َؿ ٭م َر ِّب ا٭م َعو َٛم َ

 يبيفصاحبالظبلؿأفاإلنسافمحتاجإلىىدلاهللفيكؿمايختصبكينكنتوكحياتو،
كخمؽ ،كقيـ ،كأنظمة ،كشرائد ،كقكانيف تحكـ ىذه الكينكنة ،كتنظـ ليا كاقد الحياة ،ثـ
مف عقيدة ي

يتابد الحديث ،ليقرر أفىدلاهللىك اليدل الذميصمح بو أمر اإلنساف في الدنياكاآلخرة،لذا

فنحفمأمكركفأفنسمـلربالعالميف،فالعكالـكميامستسممةلوفماالذميجعؿاإلنسافكحدهمف

بيف العالميف يشذ عف االستسبلـ ليذه الربكبية الشاممة التي تستسمـ ليا العكالـ في السماكات

األرضيف(ِ) .
ك ا

كىناؾ العديد مف اآليات التي تدلؿ عمى أف اإلنساف مأمكر باتباع منياج اهلل في ىذه
األرض .

ِ
*قاؿتعالى٪َ [:م ِ
َوب َم َع َ
ؽ { ]...هود .}221:
و٠متَؼ ْؿ ٬م َََم ُأم ْر َت َو َم ْـ ٖم َ
ْ
ِ
ِ
اء ُه ْؿ] ُّ
{الشورى .}25:
*قاؿتعالىَ [:و ْا٠متَؼ ْؿ ٬م َََم ُأم ْر َت َو َٓ َٖم َّتبِ ْع َأ ْه َق َ
ِ
ِ
ا٭مر٠مقل َو ُأ ِ
ؤم إَ ْم ِر ِمـْؽ ُْؿ] {الـساء .}51:
*قاؿتعالىَ [:أ٢مق ُعقا اهللَ َو َأ٢مق ُعقا ّ
يـ ا٭م َؼ ِّق ُؿ َو َ٭مؽِ َّـ َأ ْ٬م َث َر ا٭مـ ِ
*قاؿتعالى ...[:إِ ِن ُ
احلؽ ُْؿ إِ َّٓ هللِ َأ َم َر َأ َّٓ َٖم ْع ُبدُ وا إِ َّٓ إِ َّيو ُه َذ٭مِ َ
قن]
َّوس َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
ؽ ا٭مدِّ ُ

{يوسف . }52:
نستنتج مف خبلؿ ىذه اآليات أف اإلنساف مأمكر باتباع اليدل ،كاالستقامة عمى نيج اهلل،
كاتباعالحؽ .

(ُ)تفسيرالجبلليف،صِِٓ.
(ِ)فيظبلؿالقرآف،ـِ،صُُُُِّّّ،بتصرؼكاختصار.

-ْٓ-

تاسعان :الحياة:


لقدخمؽاهللاإلنساف،كأعطاهصفةتدؿعمىكجكدهككينكنتو،كىيالحياة .

فالحياة لغ نة:نقيضالممات،كالحينقيضالميت(ُ) .
كالحياة اصطبلحان:عرفيااإلماـاأللكسي":ىيصفةكجكدية"(ِ) .
ون ِٙم ِ
ُقرا * إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
*قاؿتعالىَ [ :ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي
إلك َْس َ
إلك َْس ِ ٌ
٦م م َـ ا٭مدَّ ْه ِر ََل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو َم ْذ٬م ً
َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان .}1-2 :
فيخمؽ،كتنفخ
تدعكناىذهاآليةإلىالتأمؿ،كالتدبر،كالتفكرفيحقيقةذاتاإلنسافقبؿأ ي

فيو الركح ،ماذاكاف ،ثـبعد أف لـيكف شيئان كيؼصار ،ثـ تبيفىذهاآليات ضعؼاإلنساف،
فقدخمؽىذااإلنسافمفنطفةأمشاج"أمأخبلطماءالرجؿكماء

كحقارةالمكافالذميخرجمنو ،ي

بلن يمارسحياتوفيإطارىذاالكجكد ،ليصبح
المرةالمختمطببعضوإلىأفأصبحاإلنسافمتكام 
أ
مفضمفىذاالكجكد،فاإلنسافقدكىبلوالسمد،كالبصر؛ليستبيفسبيؿالخيركالشر(ّ) .

*قاؿتعالىَ [:و ُه َق ا َّ٭م ِذي َأ ْٙم َقو٬م ُْؿ { ]...احلج .}55:
يبيفصاحبالجبلليفأفالمرادبأحياكـ:اإلنشاءفيىذهالحياةالدنيا(ْ) .
ففياآليةداللةعمىأفاهللمتفردبالخمؽ،متصرؼفيو،فاإلنشاءجاءبعدأفلـيكفىذا
اإلنسافمكجكدان،فكجكدهمرىكفبأفييباهلللوالحياة .
ِ ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :و َمو َ
قن]
قن َأ َ٪م ََل َٖم ْع ِؼ ُؾ َ
يـ َي َّت ُؼ َ
ى َو ََْل ٌق َو َ٭مؾدَّ ُار أَٚم َر ُة َٚم ْ ٌٝم ٭م َّؾذ َ
احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو إِ َّٓ ٭مَع ٌ
{األكعا .}51::
 فياآليةيحدداهللحقيقةىذهالحياةالتيكىبيااهلللئلنساف ،كبيافأفىذهالحياةماىي
إال لعب كليك ،ككؿ ما يشغمؾ ،أك يصرفؾ ،فقد لياؾ ،كالدار الحقيقية ىي خير مف كؿ ىذه
األمكر ،كىذا مدعاة لمعمؿ ليا ،كاالنصراؼ عف المتاع الزائؼ ،كفي ىذا دعكة لمتفكير بتفضيؿ
اآلخرةالباقيةعمىالدنياالفانية(ٓ) .
(ُ)المنجد،صُٓٔ.
(ِ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفكالسبدالمثاني،جِٗ،صْ.
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،جْ،صّْٖبتصرؼ.
(ْ)تفسيرالجبلليف،صْْٗ.

(ٓ)فتحالقدير،جِ،صُّٗبتصرؼ.

-ْٔ-

 كال يخفى عمى أحد أف العمؿ بكؿ ما يحممو مف معني ال يتـ إال ضمف حياة يحياىا
مكرهفيىذهالحياة،فالحياةمفخصائص
اإلنساف؛ليمارسفيياحركاتو،كسكناتو،كتقريراتو،ككؿأ 
إلكْس ِ ِ
َّ
٦م ِم َـ
ون ٙم ٌ
النفس البشرية ،كدليؿعمى كجكدىا ،كاالبماذا يفسرقكلو تعالىَ [ :ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ َ
ُقرا] {اإلكسان، }2:إنياقدرةاهلل ،كعظمتوبأفخمؽاإلنساف،كأكجدهضمف
ا٭مدَّ ْه ِر ََل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو َم ْذ٬م ً
دائرةالحياة،كقبؿالحياةلـيكفشيئانيذكر .

 كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفالحياةمنيا :
ِ
ِ
قً { ]...البؼرة .}153:
ُيقِل َو ُي ِؿ ُ
قؿ َر ِّ َِب ا َّ٭مذي ُ ْ
*قاؿتعالى ...[:إِ ْذ َ٫م َول إِ ْٕم َراه ُ
قن] {احلجر .}15:
*قاؿتعالىَ [:وإِكَّو َ٭مـ َْح ُـ ك ُْحقِل َوك ُِؿ ُ
ا٭مق ِار ُٗم َ
قً َوك َْح ُـ َ
قن] {يوكس .}55:
ُيقِل َو ُي ِؿ ُ
قً َوإِ َ٭م ْق ِف ٖم ُْر َ٘م ُع َ
*قاؿتعالىُ [:ه َق ُ ْ
ُيقِقؽ ُْؿ { ]...اجلاثقة .}15:
*قاؿتعالى٫ُ [:م ِؾ اهللُ ُ ْ

عاش ارن :أنيا آية مف آيات اهلل في الككف:
تعد َّ
عرؼ
سن ّْ
النفس اإلنسانيةآيةمفآياتاهللفيالككف ،كقبؿالحديثعفىذهالحقيقة  ،ي

اآليةلغةكاصطبلحان.

ُقن َٛم ِ ْـ َٚم ْؾ َػ َ
قؽ ٕمِ َبدَ ك ِ َ
اآلية لغ نة :ىيالعبلمة،كاإلمارة ،كالعبرة،قاؿتعالى٪َ [ :مو٭م َق ْق َم ُكـ َِّج َ
ؽ َآ َي ًي
ؽ ٭مِتَؽ َ
{ ]...يوكس، }11:كاآليةكذلؾالمعجزة،قاؿتعالىَ [:و َ٘م َع ْؾـَو ا ْٕم َـ َم ْر َي َؿ َو ُأ َّم ُف َآ َي ًي { ]...ادممـون، }52:

كاآليةمفالقرآفالكريـ:جممة،أكجمؿأثرالكقكؼفينيايتيا،كالجمد:آمكآيات(ُ) .
 إذفاآليةفيالمغةتطمؽعمىالعبلمة،كاألمارة،كالمعجزة،كالعبرة .
اآلية اصطبلحان:ىيالعبلمة،كالداللةالدالةعمىكماؿقدرةاهلل(ِ) .
 كقاؿالجرجاني" :اآليةىيطائفةمفالقرآف،متصؿبعضياببعضإلىانقطاعيا،طكيمة
كانتأـقصيرة"(ّ) .

 بعدما تبيف معنى اآلية يرل الباحث :أف اآلية :ىي العبلمة ،كاألمارة ،كالعبرة ،كالعظة،
كالحج ػة،كالبراىي ػفالتػييسكقيااهلل،كيبينيالخمقو،دليبلنعمىقدرتو،كعظمتو،كحكمتوفيالككف ،
(ُ)انظر:المعجـالكجيز،مجمدالمغةالعربية،صِّ.
(ِ)انظر:فتحالقدير،جُ،صََُبتصرؼ.
(ّ)التعريفات،صُْ.

-ْٕ-

لئليمافبو،كالتصديؽبماأنزؿ،كاإلذعافلوكحده .
ِ
*قاؿتعالى٠َ [:مـ ُِرهيِ ْؿ َآ َيوٖمِـَو ِْم أَ َ٪م ِ
٦م ََُل ْؿ َأ َّك ُف َ
{فصؾت .}55:
وق َو ِْم َأ ْك ُػس ِف ْؿ َٙمتَّك َيتَ َب َّ َ
احل ُّؼ ِّ ]...


اآليةعظـ آياتاهلل التيستتكشؼفي المستقبؿ  ،كلقداستخدـ القرآفالكريـ لفظ
ً
تظير

المضارعمداقترانوبالسيف،فيإشارةإلىأفآياتاهللالدالةعمىعظمتو،كقدرتو،كحكمتو،في
آفاؽ الككف بما فيو مف مخمكقات عمى اختبلفيا كأشكاليا ،مف مطر ،كسحاب ،كجباؿ ،كنجكـ،

كشمس،كقمر،كليؿكنيار،كماءكأنياركبحار،ككؿمخمكقاتاهلل،ككذلؾمافي َّ
النفساإلنسانية
بماأكدعواهللفييامفبدائدخمقوكعظمةالتركيب،فقدجاءاليكـالذمأطمعنااهللفيوعمىبعض

ىذهاآلياتالباىراتالمعجزات،التيتعتبرمفعجائب،كبدائد،مكنكناتالنَّفس اإلنسانية،ابتداء
بالخمية كتركيبيا ،ككظائفيا ،كعمميا ،انتياء بأجيزتو كأعضائو ،كذلؾ في إشارة إلى أف يتبيف
اإلنسافأفماجاءبواهللعمىيدخيرالخمؽ ىكالحؽ،كمفعندالحؽعظـشأنو،كتعالت
قدرتوكعظمتو،فالكقائدكاالكتشافاتالعمميةالتييسرىااهلللئلنساف؛ليكتشفياكيتكصؿإليياعف
طريؽالعمـفيإشارةإلىأفىذاالديفىكديفالعمـكالتعمـ،ىكحؽكاتباعوحؽ،فيكمنزؿمف
عنداهلل،مشتمؿعمىنظاـالدنيااألصمح،كمعرفةحقائؽاآلخرةاألبقى(ُ) .
بلن عمى أف ما جاء بو النبي  ،ىك الحؽ المبيف
نستنتج مف اآلية السابقة أف فييا دلي 

الظاىر،كىذاالدليؿباإلضافةإلىاألدلةاألخرلالتيتدلؾعمىصدؽماجاءبوالنبي ىك

كشؼكانجبلءآياتاآلفاؽ،كآياتالنَّفسالبشرية،إلظيارعظمتوكقدرتواإلليية .

ةلبيافآياتاهللفياألرضك َّ
النفس،كمابثمفدابة،قاؿتعالى:

*كفيمكضدآخرفيإشار
ٍ ِ ِِ
[إِ َّن ِْم ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
٦م * َو ِْم َٚم ْؾ ِؼؽ ُْؿ َو َمو َي ُب ُّ
ُقن]
ٌ ِم ْـ َدا َّٕم ٍي َآ َي ٌ
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم ُيق٫مِـ َ
ض ََٔ َيوت ٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
َّ َ َ

{اجلاثقة.}5-5 :
تشير اآليات إلى صند السماكات كرفعيا ،كحفظيا ،كابداع األرض كتذليميا كاتساعيا،
برىاف،كحجةلممصدقيف،كىدايةإلىالخبلؽالعميـ،فمفنظرفيإتقانيما،كتفكرفيتسخيرىما
كتدبيرىما زاده ذلؾ رككنان إلى مف أنشأىما ،كطكعيماَ [ ،و ِْم ٚمَ ْؾ ِؼؽ ُْؿ َو َمو َي ُب ُّ
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم
ٌ ِم ْـ َدا َّٕم ٍي َآ َي ٌ

ُقن] {اجلاثقة .}5 :
ُيق٫مِـ َ

فإذاأبصرناالعبرةفيخمقنا،كيؼكنا؟كالىأيفصرنا؟كلماذافيضمنا؟كحيفيتذكرأكلكا

األلبابكـأكجداهللتعالىمفالدكابمايدبعمىاألرضيستيقنكابقدرةالذمأعطىكؿشيء
الشريعةكالمنيج،جِٓ،صُٓ،كالتفسيرالكاضح،أ.د .محمد محمكدحجازم،
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةك 
ـّ،ص ٕ،كالجكاىرفيتفسيرالقرآفالكريـ،تأليؼالشيخطنطاكمجكىرم،جُٗ،صََُُِّ،

بتصرؼ.

-ْٖ-

ً َه َذا َٕمو٢مِ ًَل ُ٠مبْ َحوك َ
َؽ
خمقو،ثـىدل،كينزىكفالعظيـالذمبرأ،كذرأ،كأنشأ،كفرؽ[ َر َّٕمـَو َمو َٚم َؾ ْؼ َ
ِ
اب ا٭مـَّور] {آل عؿران .)ُ( }212:
َ٪مؼـَو َ٤م َذ َ
فياآلياتدعكةلمتفكر،كالتدبر،كاالعتبار،كالنظرفيآياتاهللفيالسماكاتكاألرض،
كفيخمقكـأيياالناس،كفيمابثفيالسماكاتكاألرضمفدابة،كذلؾآيات،كدالالتعمىعظـ
العظيـكقدرتو .

*كفيمكضدآخر،قاؿتعالى[:و ِمـ َآيوٖمِ ِف ٚمَ ْؾ ُؼ ا٭مسَمو ِ
ٌ ٪مِ ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َو َمو َٕم َّ
قف ََم ِم ْـ َدا َّٕم ٍي َو ُه َق َ٤م َٜم
َّ َ َ
َ ْ َ

ي ِع ِفؿ إِ َذا ي َش ِ
ير] ُّ
{الشورى .}11:
وء َ٫مد ٌ
َْ ْ َ ُ
تدلؿ اآلية عمى أف مف دالئؿ عظمتو ،كقدرتو ،كسمطانو ،خمؽ السماكات كاألرض ،كما

خمؽ  ،كما نشر فييما مف إنس ،كجف ،كسائر المخمكقات عمى اختبلؼ أشكاليـ ،كألكانيـ،
كطبائعيـ ،فإف ذلؾ مف آيات اهلل ،كىك جؿ شأنو قدير عمى جمد الخمؽ يكـ القيامة لمحشر

كالمحاسبة(ِ) .

ِ
ِ
ِِ
ِ
ا٘مو ٭مِت َْس ُؽـُقا إِ٭مَ ْق َفو َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ
زْو ً
*كفيآيةأخرل،قاؿتعالىَ [:وم ْـ َآ َيوٖمف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
ؽ ََٔي ٍ
ِ
الرو . }12::
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
ون] { ُّ
َح ًي إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
تشيراآليةإلىأفمفآياتاهللالدالةعمىالبعث ،كالجزاءأفخمؽاهللألجمكـ ،مفجنسكـ
أزكاجاى تألفكابيا ،كتميمكا إلييا ،كتطمئنكابيا ،فالمجانسةمف دكاـ المؤانسة ،كما أفالمخالفةمف

أسباب التنافر ،فاإلنساف يجد بيف الزكجيف مف التراحـ ما ال يجده بيف ذكم األرحاـ ،كليس ذلؾ

لمجردالشيكة ،فإنياقدتنتفيكتبقىالرحمة ،ألنيامفاهللجؿكعبلبرغـأنوقداليككفبينيـ
سابؽمعرفة ،كالرابطة ،إفكؿما ذكرمفىذهاألمكرآيات ،كعبلمات ،كشارات ،كدالالتلقكـ
يتفكركففيىذاالخمؽالعظيـ(ّ) .

بعدالتفكر كالتدبر كالتأمؿفيىذهاآلياتالتيفيياالحجة ،كالدليؿ ،كالبرىافعمىعظمة
اهلل ،خصكصاى كنحففيظؿالثكرةالعممية ،كفيظؿالتقدـالعمميالتكنكلكجيفيكقتأكصمنا
العمـإلىخباياالنَّفس اإلنسانية،كمكنكناتيا،كأسرارىا ،فاطمعناعمىأمكرلـتكفمعركفةمفقبؿ،

فأصبح بمقدكر اإلنساف أف يحدد المكلكد الذم سيكلد ،ككذلؾ جزء مف شكمو ،كطبيعتو ،كشفرتو
الكراثية ،كمايطرأعمىالجنيف مفأطكاريمكفمتابعتيا ،كمبلحظتياعبرأجيزةتكصؿاإلنساف
(ُ)فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـٔ،صُِّٕ.

(ِ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جِٓ،صُِٕٕ،بتصرؼ.
(ّ)انظر:المقتطؼمفعيكفالتفاسير،ـْ،صَُِ.

-ْٗ-

الختراعيا ،كعبرىذهاألجيزةيتتبدأكضاع ،كأطكار ،االنقساماتالتيتتـلمخبليا ،ككذلؾمعرفة
مابالجنيفمفعيكب ،كمايحممومفأسرار ،كعجائب ،كآياتدالةعمىعظـالعظيـ ،كقدرتوفي

ىذاالككف،ىذهاألمكر،كغيرىاتجعؿاإلنسافيقؼعاج انزأماـآياتاهلل،كعظمتو،كقدرتو .
لقدأعجزالقرآف العربقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،حينماطمبمنيـأفيأتكابآيةمف
مثؿىذاالقرآف،كىـأىؿالفصاحة،كالببلغة،كالمقاؿ،فيإشارةإلىإعجازىذاالقرآف،كفصاحتو،
كببلغتو ،كنظمو،كتركيبو ،فافحقيقةاإلعجاز اليكـ،كبعدأفاضمحمت ،كانحسرتمعارؼالكثير
مفالعرببعمكـالمغةالعربية ،ككذلؾدخكؿغيرالعربفياإلسبلـ ،كأصبحكثيرمفالمسمميف
يمحنكففيالمغةالعربية ،كيكادالكثيرمنيـاليميزبيفقكاعدالمغةالعربيةكأصكليا ،فيالكقت
نفسوتراهعمىدرجةعاليةمفعمكـالككف،كالطبيعة،كعمكـاإلنساف،كمايحيطبومفالعكالـأف
ىذااألمريكصمناإلىحقيقةعمميةفحكاىا:إذاكافشعاراإلعجازباألمسلمعربأىؿالفصاحة،
فشعارهلمعالـاليكـ،إضافةإلىالشعارالسابؽ:

كالببلغة،كالمغة،أفيأتكابسكرةمفمثؿالقرآف،فإ
ىذا خمؽ اهلل الذم تكشفت بعض أس ارره كخباياه ،كعجائبو ،كآياتو ،فأركني ماذا خمؽ الذيف
مفدكنو .
 حقان اآلية ىي اإلشارة ،كالعبلمة ،كالدليؿ ،كالبرىاف ،كالحجة ،عمى عظـ العظيـ ،كقدرتو
ِ
ِ َ ِ
َ
ون] {الذاريات ،}12:سبحاف مف خمؽ السمد،
ٯم َ
كحكمتو ،سبحاف مف قاؿَ [ :وْم أ ْك ُػسؽ ُْؿ أ َ٪م ََل ُٖمبْ ُ
كاألبصار ،كاألفئدة ،كالحكاس،كاألعضاءجميعان ،سبحافمفخمؽالعقؿالذمىكأعظـماخمقو
فياإلنساف،سبحافمفسخرلسيدالككفكؿماعمىكجوىذهاألرضلخدمتو،كمنفعتو،كراحتو،
في مقابؿ عبادتو تعالى ،كعدـ اإلشراؾ بو ،كىك الغني عف عباده ،كذلؾ لما في عبادة اهلل مف
مصمحة ،كخير ،كأمف ،كأماف ،كطمأنينة ،كعدؿ ،كبر ،كاحساف ،كسعادة لئلنساف في الدنيا،
كاآلخرة .

سبحاف[ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ َ٪م َس َّقى * َوا َّ٭م ِذي َ٫مدَّ َر َ٪م َفدَ ى] {األعذ ، }5-1 :سبحافاهللالعظيـتعالى

اسمو،كتقدستأسماءه .

القسـ الثاني :الخصائص األخركية ،كىي:
أكالن :المكت:
 يبدأ العمرالزمني لئلنسافمنذالمحظة التي يكتباهلللو فييا الحياةإلىأفيشاءاهلل،
ات 
المك ُّ
الم ٍك ي
الم ىكتىاف،ك ي
تك ى
لتنتييى ػذهالحيػ ػاةبالم ػ ػكت،لػ ػذافإفالمكت لغػ نة:ضدالحياةكنقيضيا،ك ى
-َٓ-

ت:الذممات(ُ) .
ّْت
ات
الم ٍك ي
كم ٍي ه
أصموم ٍي ًك ه
،كمي ه
الميً ي
ي
تضدالحياة،كقيػ ػؿ:م ػ ى
ت،ك ى
ت ى
ى
يمكتمكتان ى
ى

المكت اصطبلحان :صفةكجكديةتضادالحياة(ِ)،كعرفوآخركفبأنو:ىكعدـالحياة(ّ)،أكىك
مفارقةالركحلمجسد(ْ) .

كلقدتحدثالقرآفالكريـفيالعديدمفآياتوعفالمكت :
س َذائِ َؼ ُي ا َٛمق ِ
*قاؿتعالى٬[:م ُُّؾ َك ْػ ٍ
ت { ]...األكبقاء .}55:
ْ
نقؿ الثعالبي في تفسيره ليذه اآلية "قكؿ الحسف البصرم :ما رأيت عاقبلن قط إال كجدتو
ؿ عفالعمؿ ،كيكرثالتكاني،
س ي
اعمـأفطكؿاألمؿي ىك ّْ
ي
حذ انرمفالمكتحزينان مفأجمو ،ثـقاؿ:ك
اليطالب
كيخمدإلىاألرض ،كيميؿإلىاليكل ،كىذاأمرقدشكىدبالعياففبليحتاجإلىبيافك ي

صاحبوبالبرىافكماأفقصرهيبعثعمىالعمؿ،كيحمؿعمىالمبادرة،كالحثعمىالمسابقة"(ٓ) .
اقتضتسنةاهللفيىذاالكجكدأنومامفنفس ،بؿما مفشيءإالىكميت ،كيبقى

كجوربؾذكالجبلؿكاإلكراـ،ىذهسنةاهللفيالخمؽ .
*قاؿتعالى[:إِك َ
ُقن] {الزُّ مر .}52:
َّؽ َم ِّق ٌ
ً َوإِ َّّنُ ْؿ َم ِّقت َ


ذكرالطبرمأفاآليةخطابلمنبي،كلممكذبيفبو،كالمؤمنكفبو،كلمناسجميعانفإنيـ



ؿ،كاشارةأفكؿإنسافنيايتوالمكتفيىذهالحياةالدنيا،كليس
كميـميتكف(ٔ)،أمفياآليةدلي ه
أدؿعمىذلؾمفخطاباهللألحبالبشرعمىكجواألرضهلل ،كىكنبينا قائبلن لو[ :إِك َ
َّؽ

ً] سبحافمفقيرالخمؽبالمكت،سبحافاهللالعظيـ .
َم ِّق ٌ
ًْ ِمـْف َ ِ
*قاؿتعالى[:و٘موء ْت ٠مؽْر ُة ا َٛمق ِ
ت ٕمِ َ
وحل ِّؼ َذ٭مِ َ
َتقدُ ] {ق .}21:
ؽ َمو ُ٬مـ َ ُ
َ َ َ َ َ ْ
قاؿالبقاعيأفمعنى "جاءت"":أمأتت ،كحضرت"كسكرة المكت" أمحالتوعندالنزع،
كشدتو ،كغمرتو ،يصير الميت بيا كالسكراف ،ال يعي  ،كتخرج بيا أحكالو ،كأفعالو ،كأقكالو عف
(ُ)انظر:لسافالعرب،ـُْ،صُْٕ،كتاجالعركسمفجكاىرالقامكس،لمعبلمةمحمدمرتضىالزبيدم،
جٗ،صْٕٗ،كالمنجد،صُٓٔ.

(ِ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،جِٗ،صْ.
(ّ)إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالقرآفالكريـ،جٓ،صّْٕ.
(ْ)صفكةالبيافلمعانيالقرآف،الشيخحسنيفمحمدمخمكؼ،صُٔ.
)الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جِ،صّٕٓ.

(ٓ

(ٔ)انظر:جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٗ،صَُٕٕ.

-ُٓ-

قانكفاالعتداؿ ،كجاءتىذهالسكرةمجيئان متمبسان "بالحؽ"أماألمرالثابتالذميطابقوالكاقد،
فبل حيمة في االحتراس منو ،مف بطبلف الحكاس ،ككشؼ الغطاء عف أحكاؿ البرزخ مف فتنة
السؤاؿ ،كضيؽالمجاؿ ،أك سعةالحاؿ ،كقيؿلمميتبمسافالحاؿإفلـيكفبمسافالمقاؿ"ذلؾ"
أمىذااألمرالعظيـالعاليالرتبةالذميحؽلكؿكاحداإلعدادلوبغايةالجد"ما"أماألمرالذم،

"كنت" جبمَّة ،كطبعان ،كلما كانت نفرتو منو ،كىربو مف كقكعو بحفظ الصحة ،كدكاء األدكاء في
الغايةكافكأنوالينفرإال منو ،فأشارإلىذلؾبتقديـالجارفقاؿ" :منو تحيد" أمتميؿ ،كتنفر،
ركغ،كتيرب"(ُ) .
كت 
إذاكانتالحياةلمنفساإلنسانيةىيبدايةنفخ الركح ،فإفنيايةىذهالحياةىيقبضىذه
الركحمفالجسد،لينتقؿاإلنسافإلىعالـآخر،كىكعالـالبرزخ .
كمنيا :

كأنو حتميةال بدمنو في ىذا الكجكد
كىناؾ العديدمفاآلياتالتي تتحدث عف المكت 

ؽ ا َٛمق ِ
قن] {السجدة . }22:
ت ا َّ٭م ِذي ُو٬م َِّؾ ٕمِؽ ُْؿ ُٗم َّؿ إِ َ٧م َر ِّٕمؽ ُْؿ ٖم ُْر َ٘م ُع َ
*قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ َيت ََق َّ٪مو٬م ُْؿ َم َؾ ُ ْ
ِ
٦م َم ْق ِ َِتو { ]...الزُّ مر .}51:
*قاؿتعالى[:اهللُ َيت ََق َّٓم إَ ْك ُػ َس ٙم َ
*قاؿتعالىَ [:أ ْيـ َََم َٖمؽُقكُقا ُيدْ ِر ُ٬مؽ ُُؿ ا َٛم ْق ُت َو َ٭م ْق ُ٬م ْـت ُْؿ ِْم ُٕم ُروجٍ ُم َش َّقدَ ٍة { ]...الـساء .}53:
ون ِمـْ ُف َ٪منِ َّك ُف ُم ََل٫مِقؽ ُْؿ { ]...اجلؿعة .}3:
*قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ إِ َّن ا َٛم ْق َت ا َّ٭م ِذي ٖم َِػ ُّر َ
*قاؿتعالى٬[:م ُُّؾ َم ْـ َ٤م َؾقْ َفو َ٪م ٍ
اجل ََل ِل َوا ِ
ؽ ُذو َ
ون * َو َي ْب َؼك َو ْ٘م ُف َر ِّٕم َ
{الرمحن .}15-15 :
إل٬م َْرا ِم] َّ
حقانكيبقىكجواهللذكالجبلؿكاإلكراـخالؽكمبدعاألككاف .

ثانيان :البعثي كالنشكر:
يعيشاإلنسافحياة برزخيةفيالقبرألجؿمسمىعنداهلل ،تنتييىذهالحياةالبرزخية
ن
البعث :
ببعثاإلنسافمفقبره،فتعيفأفنبيفمعنىالبعثلغةكاصطبلحان .
البعث لغة :قاؿ األزىرم :البعث في كبلـ العرب عمى كجييف أحدىما  :اإلرساؿ كقكلو تعالي:
ِ ِ
[ ُٗمؿ ٕمع ْثـَو ِمـ ٕمع ِد ِهؿ مق٠مك ٕمِ َآيوٖمِـَو إِ َ٧م ٪مِر٤مق َن وم َؾئِ ِف َ٪م َظ َؾؿقا ِِبو َ٪مو ْك ُظر َ٬مقػَ ٬م َ ِ
يـ]
َون َ٤مو٫م َب ُي ا ُٛم ْػسد َ
َّ َ َ
ْ ْ
َ
ُ
ْ َْ ََ
َ
ْ َْ ْ ُ َ
{األعراف، }225:فمعناهىناأرسمنا .

(ُ)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،جٕ،صِٔٓ.ِٕٓ،

-ِٓ-

كالبعث:آثارهبارؾأكقاعد،تقكؿ:بعثتالبعيرفانبعثت،أمأثرتوفثار .
ون]
كالبعث أيضان:اإلحياءمفاهلللممكتى،كمنوقكلوُٗ [:م َّؿ َٕم َع ْثـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َم ْقٖمِؽ ُْؿ ٭مَ َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ

{البؼرة،}55:أمأحييناكـ،كالبعثيأتيبمعنىالنشرلممكتىليكـالبعث(ُ) .
كالذميعنينافيبحثناىذاعفالبعث،ىكاإلحياءبعدالمكت .
البعث اصطبلحان:ىكإحياءالجسدبإعادةالركحإليو(ِ) .

كلقدتحدثاهللجؿشأنوعفىذهالحقيقة فيمكاضدعديدةمفكتاباهلل،يحثناعمى
العمؿلآلخرة،كعدـالرككفإلىىذهالدنياالفانية .
ى ِمـ ا٭مبع ِ
ٌ َ٪منِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ُٗم َّؿ ِم ْـ ُكطْ َػ ٍي ُٗم َّؿ ِم ْـ َ٤م َؾ َؼ ٍي
َّوس إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ِْم َر ْي ٍ َ َ ْ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
ّم َّؾ َؼ ٍي و٩مَ ِٝم ُ َ ٍ ِ
ٍ
ِ
وء إِ َ٧م َأ َ٘م ٍؾ ُم َس ًّؿك ُٗم َّؿ ُكخْ ِر ُ٘مؽ ُْؿ ٢مِ ْػ ًَل ُٗم َّؿ
ّم َّؾ َؼي ٭مـُ َب ِّ َ
ُٗم َّؿ م ْـ ُم ْضغَي ُ َ َ ْ
٦م َ٭مؽ ُْؿ َوكُؼ ُّر ِْم إَ ْر َٙمو ِم َمو ك ََش ُ
٭مِ َت ْب ُؾغُقا َأ ُ١مدَّ ٬م ُْؿ َو ِمـْؽ ُْؿ َم ْـ ُيت ََق َّٓم َو ِمـْؽ ُْؿ َم ْـ ُي َر ُّد إِ َ٧م َأ ْر َذ ِل ا٭م ُع ُؿ ِر ٭مِ َؽ ْق ََل َي ْع َؾ َؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد ِ٤م ْؾ ٍؿ َ١مقْئًو َوٖم ََرى إَ ْر َض
ً و َأ ْكبت ْ ِ
ِ
زَوجٍ َِبِقٍٍ ] {احلج .}5:
ًَ م ْـ ٬م ُِّؾ ْ
وء ْاهتَزَّ ْت َو َر َٕم ْ َ َ
َهومدَ ًة َ٪منِ َذا َأ ْكزَ ْ٭مـَو َ٤م َؾ ْق َفو ا َٛم َ

فياآليةنداءلمناسالذيفيش ٌككففياإلعادةبعدالمكت ،فإفاهللخمؽأباكـآدـ،كىك
أصؿالبشرمفتراب(ّ) .

ففي اآلية داللة عمى أف  َّ
النفس تبعث بعد المكت لمحساب ،كليس ىذا مدعاة لمشؾ،
كالريب،فإفىناؾأعظـمفىذااألمر،كىكخمؽأبيناآدـمفتراب .
ِ
*قاؿتعالى[:مو َٚم ْؾ ُؼؽُؿ و َٓ ٕمعثُؽُؿ إِ َّٓ َ٬مـَ ْػ ٍ ِ ٍ
قع َٕم ِص ٌٝم] {لؼامن .}13:
س َواٙمدَ ة إِ َّن اهللَ َ٠مؿ ٌ
ْ َ َْ ْ
َ
جميعاإال كخمؽ نفس كاحدة ،كما
ن
يبيف القرطبي فيتفسيره ليذه اآلية إنما ابتداء خمقكـ
بعثكـيكـالقيامةإالكبعثنفسكاحدة(ْ) .
فياآليةإشارةإلىعظمةاهلل،كقدرتو،فإفالذمبدأالخمؽاليصعبعميوشيءفإفأمره

إذاأرادشيئانأفيقكؿلوكففيككف،كفيياأيضانإشارةإلىأف َّ
النفستيبعثبعدالمكت .

ي ٍن ًظره إلى يكـ البعث،
كفي مكضد آخر في إشارة إلى البعث طمب إبميس مف ربو ،إف ي
قن] {األعراف .}25:
فقاؿاهللفيشأنوعمىلسانو٫َ [:م َول َأكْظِ ْر ِن إِ َ٧م َي ْق ِم ُيبْ َع ُث َ
(ُ)تيذيبالمغة،جِ،صّّٓ،كتاجالعركسمفجكاىرالقامكس،ـُ،صَِٔ.
(ِ)صفكةالبيافلمعانىالقرآف،صُٔ.

(ّ)انظر:الجامدألحكاـالقرآف،ـٔ،صٔ.
(ْ)المرجدالسابؽ،ـٕ،صِٓ.
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قاؿالطبرم":قاؿإبميسلربو:أنظرني :أمأخرني ،كأجمني ،كأنسئ فيأجمي ،كالتمتني
إلىيكـيبعثالخمؽ"(ُ) .
ففي اآلية إشارة إلي أف الناس سيبعثكف يكـالقيامة مف قبكرىـ لمحساب كالجزاء ،كىناؾ
العديدمفاآلياتالتيذكرىااهللفيىذاالشأف،منيا :
حينماطمبجمدمفبنيإسرائيؿمفمكسىرؤيةاهللجيرة،فأخذتيـالصاعقة(ماتكا)،
ثـبعثيـاهلل،فقاؿتعالىفيشأنيـ :
ون] {البؼرة .}55:
* [ ُٗم َّؿ َٕم َع ْثـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َم ْقٖمِؽ ُْؿ َ٭م َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ
ا٭مس ََل ُم َ٤م َ َّ٥م َي ْق َم ُو٭مِدْ ُت
كقاؿتعالىفيشأفعيسى  حينماجاءتأمو بو تحمموَ [ :و َّ

قت َو َي ْق َم ُأ ْٕم َع ُ
ٌ َٙم ًّقو] {مريم . }55:
َو َي ْق َم َأ ُم ُ

كقاؿ تعالى في شأف الذيف كفركا ككذبكا بالجزاء كالعقاب كالبعث ،فحيف المكت يرل
النار،كمقعدهمف َّ
اإلنسافمقعدهمف َّ
الجنة،حينيايقكؿالكافر :
قن * َ٭مع ِّ٥م َأ٤مؿ ُؾ ِ ًِ
وء َأ َٙمدَ ُه ُؿ ا َٛم ْق ُت َ٫م َول َر ِّب ْار ِ٘م ُع ِ
ًْ ٬م َََّل إِ َّّنَو ٬مَؾِ َؿ ٌي ُه َق َ٫موئِ ُؾ َفو
وحلو ٪مِ َقَم ٖم ََر٬م ُ
َ ْ َ َ
*[ َٙمتَّك إِ َذا َ٘م َ
قن] {ادممـون .}222-11 :
َو ِم ْـ َو َرائِ ِف ْؿ َٕم ْرزَخٌ إِ َ٧م َي ْق ِم ُي ْب َعثُ َ
َون ِم َـ
أما في شأف يكنس  حينماالتقمو الحكت فسبح اهلل ،قاؿ تعالى٪َ [ :م َؾ ْق َٓ َأ َّك ُف ٬م َ
ِ
٦م * َ٭م َؾبِ َ
{الصػات .}255-255 :
ٌ ِْم َٕم ْطـ ِ ِف إِ َ٧م َي ْق ِم ُي ْب َع ُث َ
ا ُْٛم َس ِّبح َ
قن] َّ
ات ٩مَٝم َأٙمق ٍ
ون
ون َأ َّي َ
وء َو َمو َي ْش ُع ُر َ
كقاؿتعالى فيشأفاألصناـالتييعبدىاالمشرككفَ [:أ ْم َق ٌ ْ ُ ْ َ
قن] {الـحل .}12:
ُي ْب َع ُث َ
تدلؿىذهاآلياتعمىحقيقةالبعثلئلنسافبعدالمكت .
النشكر:
 إذاكافالمكتىكنيايةالحياةفإفالنشكرىكالحياةبعدالمكت ،ليقؼاإلنساففييكـ
جازلعماعمؿإفكافخي انر،أـش انر .
ماـاهلللي 
ي
الحسابأ
الميت :أحياه  ،فيك ً
ناشر،
كن يش انر كأنشره ،فىىن ىشر
ى
ن ٍش ىانر ،ي
ي ٍن يش ير ى
النشكر لغ نة :يقا يؿ ى
ن ىش ىر اهلل الميت ى
أمعاشبعدالمكت،كبابودخؿ .

(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٓ،صّْٓٓ.
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ن ىش ىرىـ اهلل ،أم بعثيـ ،كما قاؿ تعالى:
كأنشر اهلل المكتى ،أم أحياىـ ،كقاؿ الزجاج :ى

ِ
الن يشكر ،ك َّ
قر] ،كأنشره اهلل ،أم أحياه ،كمنو يكـ ُّ
الن ٍشر  :الحياة ،كأرض المنشر،
[ َوإِ َ٭م ْقف ا٭مـ ُُّش ُ

ُّ
أممكضدالن يشكر،كىياألرضالمقدسةمفالشاـ،كأ ٍىن ىشراهللالريح:أحياىابعدالمكت(ُ) .
النشكر اصطبلحان:عرفواإلماـابفعاشكربأنواإلحياءبعدالمكت(ِ) .

ُّ
أفالن يشكر :اإلحياءبعدالمكت لمكقكؼلمحسابأماـاهللتبارؾكتعالىيكـ
 كيرل الباحث 
القيامة .

ٍ
ِ
ون مو َأ ْ٬م َػره * ِمـ َأي َ ٍ
*قاؿتعالي٫ُ [:متِ َؾ ا ِ
ا٭مسبِ َ
ْس ُه *
َُ
َشء ٚمَ َؾ َؼ ُف * م ْـ ُك ْط َػي َٚم َؾ َؼ ُف َ٪م َؼدَّ َر ُه * ُٗم َّؿ َّ
إل ْك َس ُ َ
قؾ َي َّ َ
ْ ِّ ْ

ُٗم َّؿ َأ َمو َٖم ُف َ٪م َل ْ٫م َٞم ُه * ُٗم َّؿ إِ َذا َ١م َ َ
ْ٨م ُه] {عبس ،}11-25:أم  بمعنى بعث اإلنساف في القبر إذا جاء
وء أك َ َ
َ
كقتو(ّ) .

 فيذه اآلية تدلؿ عمى أف اإلنساف سيأتي يكـ معمكـ يبعث في القبر لممحاسبة عف الذم
عمؿفيدنياهخي انر،أـش انر .
*قاؿتعالى[ :واهللُ ا َّ٭م ِذي َأر٠م َؾ ا٭مريوح َ٪متُثِٝم ٠محوٕمو َ٪مس ْؼـَوه إِ َ٧م ٕم َؾ ٍد مق ٍ
ً َ٪م َل ْٙم َق ْقـَو ٕمِ ِف إَ ْر َض َٕم ْعدَ َم ْق ِ َِتو
ُ َ َ ً ُ ُ
ِّ َ َ
َ
َ َ ِّ
ْ َ
٬م ََذ٭مِ َ
قر] {فاصر .}1:
ؽ ا٭مـ ُُّش ُ
قاؿابفعطيةفيتفسيره:ىذهاآليةاحتجاجعمىالكفرةفيإنكارالبعثمفالقبكر،فدليـ
تعالىعمىالمثاؿالذميعاينكنو،كىكسكاءمدإحياءالمكتىك"البمد الميت"ىكالذم النبتفيو
قداغبرمفالقحط،فإذاأصابوالماءمفالسحاباخضرفأنبتفتمؾحياتو،كالنشكرمصدرنشر
الميتإذاحيي(ْ) .
أماأبكالميثالسمرقندميبيففيتفسيرهليذهاآليةأفاهللالذميرسؿالرياحترفدالسحاب،
ميتفتحيابواألرضبعديبسيا ،مثؿىذا ،مثؿالنشكرأمىكذا
فيييجو ،فيسكقواهللإلىالبمدال
ي
تحيكفبعدالمكتيكـالقيامة(ٓ) .

(ُ)لسافالعرب،ـُْ،صِٔٓ،كمختارالصحاح،اإلماـمحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالرازم،صّّٓ.
(ِ)التحريركالتنكير،ـَُ،جُٖ،صِِّ.
(ّ)بحرالعمكـ،جّ،صْْٖ.
(ْ)المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،لئلماـأبي محمدعبدالحؽبفغالببف عطيةاألندلسي،جْ،
صَّْ.ُّْ،

(ٓ)انظر:بحرالعمكـ،جّ،صُٖ.
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 قاؿقتادة فيقكلوتعالى٪َ [ :م َل ْٙم َق ْقـَو ٕمِ ِف إَ ْر َض َٕم ْعدَ َم ْق ِ َِتو ٬م ََذ٭مِ َ
قر] قاؿ" :أحيااهلل
ؽ ا٭مـ ُُّش ُ
ىذهاألرضالميتةبيذاالماء،كذلؾيبعثالناسيكـالقيامة"(ُ).
ؿ في إحياء األرض بعد المكت بماء يساؽ ليا فتحيا ،فكذلؾ الخمؽ يحيكف
في اآلية مث ه

بماءينزؿمفالسماءيكـالقيامة،فتنبتاألجساـمفذلؾالماءكماينبتالزرع.
كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفالنشكر،منيا :

ِ
ِِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىُ [ :ه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ إَ ْر َض َذ ُ٭م ً
قر]
قٓ َ٪م ْوم ُشقا ِْم َمـَو٬مبِ َفو َو ُ٬م ُؾقا م ْـ ِرزْ٫مف َوإِ َ٭م ْقف ا٭مـ ُُّش ُ
{ادؾك .}25:
*قاؿتعالىفيشأفالكفارالذيفاتخذكااألصناـآليةَ [:و َّاَت َُذوا ِم ْـ ُدوكِ ِف َآ َ َِل ًي َٓ َ ْ
قن َ١م ْقئًو َو ُه ْؿ
َي ُؾ ُؼ َ
قن َو َٓ َي ْؿؾِؽ َ ِ َ ِ ِ
ُْ
قرا] {الػرقان .}5:
ْضا َو َٓ َك ْػ ًعو َو َٓ َي ْؿؾِؽ َ
َي َؾ ُؼ َ
ُقن َم ْقٖمًو َو َٓ َٙم َقو ًة َو َٓ ك ُُش ً
ُقن ٕ ْك ُػسف ْؿ َ ًّ
*قاؿتعالىفيشأفكفارمكةكىـيمركفعمىقرلقكـلكطَ [:و َ٭م َؼدْ َأٖم َْقا َ٤م َٜم ا٭م َؼ ْر َي ِي ا َّ٭متِل ُأ ْمطِ َر ْت
قرا] {الػرقان.}52:
ا٭مس ْق ِء َأ َ٪م َؾ ْؿ َيؽُقكُقا َي َر ْو َّنَو َٕم ْؾ ٬مَوكُقا َٓ َي ْر ُ٘م َ
قن ك ُُش ً
َم َط َر َّ

(ُ)الدرالمنثكرفيالتفسيربالمأثكر،لئلماـجبلؿالديفالسيكطي،جٗ،صِْٓ.

-ٓٔ-

الفصؿ األكؿ
صفات كأنكاع النفس البشرية كالقدرة اإلليية في خمقيا
كيشتمؿعمىثبلثةمباحث :

المبحث األكؿ :صفات النفس البشرية في القرآف الكريـ.
المبحث الثاني :أنكاع النفس البشرية في القرآف الكريـ.
المبحث الثالث :القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية.

-ٕٓ-

المبحث األكؿ
صفات النفس البشرية في القرآف الكريـ


كفيومطمباف :

المطم األكؿ :الصفات اإليجابية.
المطم الثاني :الصفات السمبية.

-ٖٓ-

المبحث األكؿ
صفات النفس البشرية في القرآف الكريـ

صفات َّ
النفس
النفس البشريةالتيتجمدبيفجانبيفمتناقضيف؛آيةمفآياتاهلل،فيذه َّ

فيصراعدائـبيفىذيفالجانبيف ،إلىأفتنتصرإرادةمفاإلرادتيفعمىاألخرل،قاؿتعالى:
ِ
ا٭مسبِ َ
قرا] {اإلكسان . }5:
قؾ إِ َّمو َ١مو٬م ًرا َوإِ َّمو َ٬م ُػ ً
[ َو َهدَ ْيـَو ُه ا٭مـ َّْجدَ ْي ِـ] {البؾد، }22:كقاؿأيضان[:إِكَّو َهدَ ْيـَو ُه َّ
فكماأف  َّ
النفس اإلنسانية منيا المؤمفكمنياالكافر،منياالصادؽ ،كمنياالكاذب،منيا

األميفكمنياالخائف،منياالكفي بالعيدكمنياالغادرالخائف،منياالعادؿكمنياالظالـ،كغيرىا
ٌ
مفالصفاتالمتناقضةفيىذه َّ
النفس،لذا سيقكـ الباحث ببيافكتقسيـىذهالصفاتدكفالخكض

فيحيثياتىذهالصفاتمكتفيانبالصفةكالدليؿعمييا!!! 

المطم األكؿ :الصفات اإليجابية:
ىذهالصفاتكثيرةكمتعددة،كسيذكر الباحثأىميا :
ُ -اإليماف:
اإليمافباهللصفةمفصفات َّ
النفس البشرية،كلقدكرد الحديثعفىذهالصفةفيالعديد

مفاآلياتفيكتاباهللمنيا :

ُقن ٬م ٌُّؾ َآ َم َـ ٕمِوهللِ
ا٭مر٠مقل ٕمِ ََم ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق ِف ِم ْـ َر ِّٕم ِف َوا ُٛم ْم ِمـ َ
*قاؿتعالىمبينان حاؿالنبي كأتباعوَ [:آ َم َـ ّ
ِِ
ِ
ِ ِِ
َؽ َر َّٕمـَو َوإِ َ٭م ْق َ
٦م َأ َٙم ٍد ِم ْـ ُر ُ٠مؾِ ِف َو َ٫مو ُ٭مقا َ٠م ِؿ ْعـَو َو َأ َ٢م ْعـَو ُ٩م ْػ َراك َ
ؽ ا َٛم ِص ُٝم]
َو َم ََلئؽَتف َو ُ٬م ُتبِف َو ُر ُ٠مؾف َٓ ُك َػ ِّر ُق َٕم ْ َ
{البؼرة . }135:
كفيمكضدآخريبيفاهللجزاءمفآمفكعمؿصالحان :

*قاؿتعالى[:و َأمو مـ َآمـ و٤م ِؿ َؾ ِ ًِ
احل ْسـَك َو َ٠مـَ ُؼ ُ ِ َ
وحلو َ٪م َؾ ُف َ٘مزَ ًاء ُ
ْسا] {الؽفف . }33:
َ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ
قل َ٭م ُف م ْـ أ ْم ِركَو ُي ْ ً
كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذهالصفة .
ِ -الصدؽ:
الصدؽ سمة كصفة مف صفات  َّ
النفس البشرية ،كلقد كرد الحديث عف ىذه الصفة في

العديدمفاآلياتفيكتاباهللمنيا :

-ٓٗ-

* قاؿ تعالى مادحان إدريس َ [ :وا ْذ٬م ُْر ِْم ا٭مؽِت ِ
َون ِِدِّ ي ًؼو َكبِ ًّقو] {مريم، }55:
يس إِ َّك ُف ٬م َ
َوب إِ ْد ِر َ
لقدكصؼاهللإدريسبأنوصديقان،أممكصكؼبالصدؽكالتصديؽبآياتاهلل(ُ) .
كفيآياتأخرلبيفاهللجزاءالصادقيفيكـالقيامة،كماأعداهللليـ :
ِِ
ِ
ِ
ِِ
يـ ٪مِ َقفو
٦م ِِدْ ُ٫م ُف ْؿ ََُل ْؿ َ٘مـ ٌ
ا٭مصود٫م َ
َّوت َ َْت ِري م ْـ َ َْتت َفو إَ ّْنَ ُور َٚمو٭مد َ
*قاؿتعالى٫َ [:م َول اهللُ َه َذا َي ْق ُم َيـْ َػ ُع َّ

ؽ ا٭م َػق ُز ا٭معظِقؿ] {ادائدة، }221:كقاؿأيضا[:إِ َّن اٛمُسؾِ ِؿ٦م وا ُٛمسؾَِم ِ
ِ
ِ
َ
ت
ن
ِض اهللُ َ٤مـ ُْف ْؿ َو َر َُقا َ٤مـْ ُف َذ٭م َ ْ َ ُ
ْ َ َ ْ َ
أ َٕمدً ا َر َ
ات و َ ِ ِ
وت وا٭مصوٕمِ ِريـ وا٭مصوٕمِر ِ
ود َ٫م ِ
ود٫مِ٦م وا٭مص ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
٦م
اخلو١مع َ
٦م َوا ُٛم ْممـَوت َوا٭م َؼوكت َ
َوا ُٛم ْممـ َ
َ
َ َّ
ا٭مص َ َ َّ
٦م َوا٭م َؼوكتَوت َو َّ
َ َ َّ َ
وت و َّ ِ
احلو٪مِ َظ ِ
تو َ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
و َ ِ ِ
و٘م ُف ْؿ َو َ
يـ
احلو٪مظ َ
ا٭مصوئؿ َ
اخلو١م َعوت َوا ُٛمت ََصدِّ ٫م َ
ا٭مذا٬م ِر َ
َ
٦م ُ٪م ُر َ
ا٭مصوئ ََم َ
٦م َو َّ
٦م َوا ُٛمت ََصدِّ َ٫موت َو َّ
َ
ا٭مذا٬مِر ِ
ِ
ات َأ َ٤مدَّ اهللُ ََُل ْؿ َمغ ِْػ َر ًة َو َأ ْ٘م ًرا َ٤مظِ ًقَم] {األحزاب . }55:
اهللَ ٬مَث ًٝما َو َّ َ
كلقدكافيسمىالصادؽاألميف .
ّ -األمانة:
مفالصفاتالساميةالمحمكدةالتيتجمؿ َّ
النفسالبشريةكترتقيبياكتحكطيابالرضامف

ّْ

اهلل كبالتقديركاالحتراـبيفالناس،كلقيمةىذهالصفةجاءتاآلياتمبينةليافيمكاطفكثيرةمف
كتاباهللمنيا :
ِ ِ
ِ
يـ ُه ْؿ َِٕ َموك ِ
قن] {ادممـون . }3:
ا٤م َ
َوِتِ ْؿ َو َ٤م ْفده ْؿ َر ُ
*قاؿتعالىفيشأفالمؤمنيفَ [:وا َّ٭مذ َ
اعميو،كذلؾألفالرعي
ىذهاآليةتظيرحقيقةالمؤمنيفالذيفمفصفاتيـحفظماائتمنك
َّ

ىك الحفظ كالرعاية لؤلمانة ،ككذلؾ ىـ حافظكف كراعكف لمعيكد كالعقكد كنحكىا مما عاىدكا اهلل

كالناسعميو(ِ) .

كلقدحذراهللالمؤمنيفكأمرىـأفاليخكنكااهللكرسكلوكيخكنكاأماناتيـ :
ِ
قن] {األكػال . }15:
ا٭مر٠مقل َو ََتُقكُقا َأ َموكَوٖمِؽ ُْؿ َو َأ ْكت ُْؿ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا َٓ ََتُقكُقا اهللَ َو ّ
كىناؾآياتكثيرةتتحدثعفىذهالصفة .
ْ -الرحمة:
مفالصفاتالتيأكدعيااهللفي َّ
النفسالبشرية،كالتيتتفاكتمفشخصآلخر"الرحمة"؛
ألجؿذلؾحكؿاإلسبلـكثي انرمفالقمكبالقاسية إلىقمكبرقيقةتتألـأللـالناس،كتفرحلفرحيـ.
ٌ
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشرعيةكالمنيج،ـٖ،جُٔ،صُِٓ.
(ِ)صفكةالبيافلمعانيالقرآف،الشيخحسنيفمخمكؼ،صّْٔبتصرؼ.

-َٔ-

َوك إِ َّٓ ر ِ ِ
٦م]
َح ًي ٭م ْؾ َعو َٛم َ
كلقدحصراهللدعكةالنبي بأنوأيرسؿرحمةلمعالميف،قاؿتعالىَ [:و َمو َأ ْر َ٠م ْؾـ َ َ ْ َ


{األكبقاء . }225:
أكردالطبرمفيتفسيرىذهاآليةعدةآراءمنيا :
أ-تشيركتدلؿعمىأنوأرسمواهللإلىخمقورحم ةن(مؤمنيـككافرىـ) .
ب-كقيؿأيرسؿإلىأىؿاإليمافدكفالكفر.كالصكابأفاهللأرسؿنبيورحمةلجميدالعالـ(ُ) .
فنبينا صمكات ربي كرحمتو عميو أيرسؿ رحمة لكؿ ما يصدؽ عميو مفيكـ "عالـ" اإلنس
كالجف،كالطير،كالشجر،كالماء،كالسماء،كاليكاء،كغيرىامفالعكالـ .
كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفصفةالرحمةمنيا :
ًْ ََُل ْؿ { ]...آل عؿران، }251:كقاؿأيضانفي
َح ٍي ِم َـ اهللِ ٭مِـ َ
*قاؿتعالىفيشأفالنبي٪َ [ : مبِ ََم َر ْ َ
شأفأتباععيسى ...[:و٘مع ْؾـَو ِْم ُ٫م ُؾ ِ ِ
َح ًي { ]...احلديد، }15:كىناؾآيات
يـ ا َّٖم َب ُعق ُه َر ْأ َ٪م ًي َو َر ْ َ
قب ا َّ٭مذ َ
َ َ َ
أخرلتتحدثعفالرحمة .
ٓ -العدؿ:
العدؿ إحدل صفات  َّ
النفس البشرية ،ىذه الصفة التي يترتب عمييا أمف كأماف ،كسبلمة
كطمأنينة المجتمعاتاإلنسانية .كنظ انر ألىمية ىذه الصفة ،فقد كرد الحديث عنيا في العديد مف
اآلياتالكريمةفيكتاباهللمنيا :
ًْ ٕمِ ََم
*قاؿتعالىآم انرالنبيباالستقامةكالعدؿَ ...[:و ْا٠مت َِؼ ْؿ ٬م َََم ُأ ِم ْر َت َو َٓ َٖم َّتبِ ْع َأ ْه َق َاء ُه ْؿ َو ُ٫م ْؾ َآ َمـ ُ
ْزَل اهللُ ِم ْـ ٬مِت ٍ
َأك َ
ت َِٕ ْ٤م ِد َل َٕم ْقـَؽ ُُؿ ُّ ]...
{الشورى . }25:
َوب َو ُأ ِم ْر ُ
فياآليةأمرمفاهلللمحمدباالستقامةكالدعكةإلىاالئتبلؼعمىالممةالحنيفية،كعدـ
اتباعاألىكاءالباطمةمفأىؿالكتابكالمشركيف،كيقؿيامحمدآمنتبماأنزؿمفالكتبالسابقة

ليس  كماآمفالبعضببعضالكتبككفرببعض،ككذلؾفياآليةأمرمفاهلللمحمد بالعدؿ
بيف الناس في الحكـ بينيـإذا تخاصمكاكتحاكمكا إليو ،فكؿ الناس عبيدهلل الفرؽ بينيـ (ِ) .
كاألمركذلؾكافكافلمحمدفإنوعاـلجميدالمؤمنيف .

(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صٖٕٕٖٓٓٓٔ،بتصرؼ.
(ِ)تفسيرالنسفي،اإلماـعبداهللبفأحمدبفمحمكدالنسفي،ـّ،صُُٖٕٕٓٓٗ،بتصرؼ.

-ُٔ-

كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفةمنيا :

ِ
ون ٕمِ َ
قن] {األعراف، }251:كقاؿتعالىمحذ انر
وحل ِّؼ َوٕمِ ِف َي ْع ِد ُ٭م َ
ق٠مك ُأ َّم ٌي َ ْهيدُ َ
*قاؿتعالىَ [:وم ْـ َ٫م ْق ِم ُم َ
مفعدـالقدرةعمىالعدؿبيفالنساءبعدـالتعدد،قاؿتعالى٪َ ...[:منِ ْن ِٚم ْػتُؿ َأ َّٓ َٖمع ِد ُ٭مقا َ٪مق ِ
اٙمدَ ًة َأ ْو
َ
ْ
ْ
ًَ َأ ْي ََم ُكؽ ُْؿ { ]...الـساء، }5:كىناؾآياتأخرلكثيرةتتحدثعفىذهالصفة .
َمو َم َؾؽ ْ
ٔ -المحبة:
مفالصفاتالبارزةالتيتتميزبيا َّ
التيتنـعفدالئؿكاشاراتالتعاضد

النفس البشرية،ك

كالتكاتؼكالتآلؼ،كلقيمةىذهالصفةفيناؾآياتكثيرةتتحدثعفىذهالصفةمنيا :

*قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ إِ ْن ُ٬مـْتُؿ ُ ِ
قن اهللَ َ٪مو َّٖمبِ ُع ِ
ُيبِ ْبؽ ُُؿ اهللُ َو َيغ ِْػ ْر ٭مَؽ ُْؿ ُذ ُكق َٕمؽ ُْؿ { ]...آل عؿران . }52:
َت ُّب َ
قن ُ ْ
ْ
ذكرالشيخأبكزىرةأفىذهاآليةتضدالضكابطالصحيحةلمحبةاهللكذلؾببيافطريؽ
محبةاهلل،كالتيتتمثؿفيمحبةطاعةاإلنسافلمرسكؿ، فمحبتو محبةهللكطاعتوطاعة

هلل،كعصيانوعصيافهللألنوينطؽعفاهللقرآنانكسنة،كاالتباعيكجبالمحبةألفالمتبدمطيد،
كالغايةالقصكلأفيسعداإلنسافبمحبةاهللكرضكانو،كىذااليتأتىإالبتبادؿالمحبةبيفالخالؽ
كالمخمكؽ،كمحبةالخالؽتميؽبذاتو،كمحبةالعبدتميؽبحدكثو،كلقدبيفالشيخعبلماتاالتباع

فينقاط :

أ-أفالمتبعيفأذلةعمىالمؤمنيف .
ب-أفالمتبعيفأعزةعمىالكافريف .
ج-أفالمتبعيفيجاىدكففيسبيؿاهللبالنَّفسكالمسافكالماؿ .
د-أفالمتبعيفاليأخذىـفياهلللكمةالئـ .

ِ
يـ َآ َمـُقا َم ْـ
كلقدفصَّؿاهللاالتباعالذميكجبالمحبةالساميةفيقكلوتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يرٖمَدَّ ِمـْؽُؿ ٤مـ ِديـ ِ ِف َ٪مسقفَ يلْ ِِت اهللُ ٕمِ َؼق ٍم ُُيِبفؿ و ُُيِبق َكف َأ ِذ٭مَّ ٍي ٤م َٜم ا ُٛم ْم ِمـِ٦م َأ ِ٤مزَّةٍ ٤م َٜم ا٭مؽَو٪مِ ِريـ ُُي ِ
ون ِْم
وهدُ َ
َ
َ
َ
ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
ْ
ْ َ ْ
َ َ
َْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ َو َٓ َ َ
قن َ٭م ْق َم َي َٓئِ ٍؿ َذ٭مِ َ
قؿ] {ادائدة . )ُ( }55:
َيو ُ٪م َ
وء َواهللُ َوا٠م ٌع َ٤مؾ ٌ
ؽ َ٪م ْض ُؾ اهللِ ُي ْمٖمقف َم ْـ َي َش ُ
كىناؾمكاضدكثيرةتتحدثعفىذهالصفةمنيا :

ِ
ى
* قاؿ تعالى مبينان محبتو لممحسنيف الذيف أحبكا اهلل فأحسنكا في ىذه الدنيا ...[ :إِ َّن اهللَ ُُي ُّ
ِ ِ
قل اهللِ َ٭م ْق ُيطِق ُعؽ ُْؿ ِْم ٬مَثِ ٍ
ا٤م َؾ ُؿقا َأ َّن ٪مِقؽ ُْؿ َر ُ٠م َ
ٝم ِم َـ إَ ْم ِر َ٭م َعـِت ُّْؿ
ا ُٛم ْحسـ َ
٦م] {البؼرة، }215:كقاؿتعالىَ [:و ْ

(ُ)زىرةالتفاسير،ـّ،صُُُُٖٖٕٔ،بتصرؼكايجاز.

-ِٔ-

قق و ِ
ِ
ى إِ َ٭م ْقؽ ُُؿ ا ِ
ون ُأو َ٭مئِ َ
ؽ ُه ُؿ
ا٭مع ْص َق َ
إل َيَم َن َوزَ َّيـَ ُف ِْم ُ٫م ُؾقٕمِؽ ُْؿ َو٬م ََّر َه إِ٭مَ ْقؽ ُُؿ ا٭م ُؽ ْػ َر َوا٭م ُػ ُس َ َ
َو َ٭مؽ َّـ اهللَ َٙم َّب َ
ا٭مر ِ
ون] {احلجرات . }5:
ا١مدُ َ
َّ
ٕ -البر:
الطاعةكاالمتثاؿكاإلذعافلمحؽكعدـالمعصية،مفالصفاتالتيترتقيب َّ
النفسالبشرية،
كلقدكردتآياتكثيرةفيكتاباهللتعالىتتحدثعفىذهالصفةمنيا :
*قاؿتعالىفيشأفيحيىَ [: و َٕم ًّرا ٕمِ َقا٭مِدَ ْي ِف َو ََل ْ َيؽ ُْـ َ٘م َّب ًورا َ٤م ِص ًّقو] {مريم"، }25:كالبربكالديو"

بمعنىطاعتيماكعدـعصيانيما(ُ)،كالطاعةالتككفإالفيخيركمعركؼ .
َوديو يـ ِ
ِ
ِ
َودي ٭مِ ْ ِ
ْل َيَم ِن َأ ْن َآ ِمـُقا ٕمِ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٪م َآ َمـَّو
*كقاؿفيمكضدآخرفيشأفالمؤمنيفَ [:ر َّٕمـَو إِ َّكـَو َ٠مؿ ْعـَو ُمـ ً ُ
َر َّٕمـَو ٪مَو٩مْ ِػ ْر َ٭مـَو ُذكُق َٕمـَو َو َ٬م ِّػ ْر َ٤مـَّو َ٠م ِّقئَوٖمِـَو َوٖم ََق َّ٪مـَو َم َع إَ ْٕم َر ِار] {آل عؿران، }215:كقاؿاهللمبينان حاؿاألبرار
يكـالقيامة[:إِ َّن إَ ْٕم َر َار َ٭م ِػل ك َِعق ٍؿ] {االكػطار . }25:
ٖ -اإلحساف:
اإلحساف صفة جمالية ،كطبيعة إنسانية ،كظاىرة اجتماعية ،كلقد كردت آيات كثيرة في
كتاباهللتتحدثعفىذهالصفةمنيا :
ِ
ِ
ِ
ِ
*قاؿتعالى[:ومـ َأٙمسـ ِديـًو ِمَّـ َأ٠م َؾؿ و٘مفف هللِ وهق ُ ْ ِ
قؿ
ْ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ
ََ ْ ْ َ ُ
قؿ َٙمـق ًػو َو َّاَت ََذ اهللُ إِ ْٕم َراه َ
ِمس ٌـ َوا َّٖم َب َع م َّؾ َي إِ ْٕم َراه َ
َٚمؾِ ًقَل] {الـساء . }215:
في اآلية بياف أنو ليس ىناؾ أحسف دينان ممف أخمص هلل ،فبل حركة كال سكنة إال فيما

يرضياهلل،كىذاحاؿالمؤمفالمراقب،الغفمةعنده،اإلحسافصفةراسخةلو،كىذاالمؤمفاتبد
الرسؿ فيكلـيدعكإالإلىاهلل،كىذهدعكةالفطرةالحنيفية
ممةإبراىيـالتياشتيرتبيفأتباع ٌ

التيتميؿمدالدليؿكالبرىاف(ِ) .

ؽ كَج ِزي اٛمُح ِسـِ٦م * ِإ َّكف ِمـ ِ٤مب ِ
ِ
ِ
ودكَو
َ
ُ ْ َ
ْ
قؿ * ٬م ََذ٭م َ ْ
كفيمكضدآخرقاؿتعالى٠َ [:م ََل ٌم َ٤م َٜم إِ ْٕم َراه َ
ِ
ِ
ِِ
٦م * َو َٕم َور ْ٬مـَو َ٤م َؾ ْق ِف َو َ٤م َٜم إِ ْ٠م َح َ
٨مكَو ُه ٕمِنِ ْ٠م َح َ
ِم ِس ٌـ َو َ٣م ِوَل ٌ ٭مِـَ ْػ ِس ِف
وق َو ِم ْـ ُذ ِّر َّيتِ ِف ََم ُ ْ
ا٭مصوحل َ
ا ُٛم ْممـ َ
وق َكبِقًّو م َـ َّ
٦م * َو َٕم َّ ْ
{الصافات، }225-221 :كفيالصحيحأفالنبي قاؿ حينماسئؿعفاإلحساف ...(:أف
٦م]
ُمبِ ٌ
َّ
تعبد اهلل كننؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ  .)ّ()...
(ُ)بحرالعمكـ،صَِّ.
(ِ)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،ـِ،صِّْبتصرؼ.

(ّ)صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابسؤاؿجبريؿالنبيعفاإليمافكاإلسبلـك،...صِْ،حديث
رقـ(َٓ).

-ّٔ-

ٗ -الكفاء بالعيد في السمـ كالحر :
الكفاءبالعيدمفالصفاتالتيتدلؿعمىصدؽاإليمافكاليقيف،كىيمفالصفاتالتي
تنميجكانباألمفكاألماففيالمجتمعاتاإلنسانية،كلقدتحدثاهللعف ىذهالصفةفيمكاضد
عديدةمنيا :
* قاؿ تعالى مبينان المفارقة بيف مف اتبد الحؽ كالذم حاد عنوَ [ :أ َ٪م َؿ ْـ َي ْع َؾ ُؿ َأك َََّم ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق َ
ؽ ِم ْـ
ِ
احل ُّؼ ٬م ََؿ ْـ ُه َق َأ ْ٤م َؿك إِك َََّم َيت ََذ٬م َُّر ُأو ُ٭مق إَ ْ٭م َب ِ
ؽ َ
قن اٛمِق َث َ
َر ِّٕم َ
وق]
قن ٕمِ َع ْف ِد اهللِ َو َٓ َيـْ ُؼ ُض َ
يـ ُيق ُ٪م َ
وب * ا٭مَّذ َ
{الرعد . }12-21 :
فياآليتيفبيافلحاؿالميتديفكالضاليف،كأفالميتديفىـأكلكااأللبابالذيفيعتبركف
كينزجركف ،ف يـ الذيف يعقمكف كيتفكركف ،كىـ الذيف ىداىـ اهلل ،ىؤالء الذيف مف صفاتيـ الكفاء
بالعيدكرعايةاألماناتكالمكاثيؽكالينقضكنيا(ُ) .
كفي آياتأخرلرغباهللفي ىذه الصفةكطمب مفالمؤمنيفالتحميبيا ،قاؿتعالى:
َون َم ْسئ ً
ُقٓ] {اإلرساء . }55:
[ َو َأ ْو ُ٪مقا ٕمِو٭م َع ْف ِد إِ َّن ا٭م َع ْفدَ ٬م َ
ِ ِ
وهدُ وا { ]...البؼرة . }255:
كلقدمدحاهللمفأكفىبعيدهفقاؿَ [:وا ُٛمق ُ٪م َ
قن ٕمِ َع ْفده ْؿ إِ َذا َ٤م َ
َُ -اإليثار عمى النفس:
اإليثارعمىالنَّفسمفالصفاتالعمياالتيتعكدعمىالمجتمدبالخيركاليمفكالبركة،كلقد
َون ِِبِ ْؿ
ون َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو َ٭م ْق ٬م َ
مدح اهلل ىذه الصفة التي يتحمى بيا المؤمنكف فقاؿ تعالىَ [ :و ُي ْمٗمِ ُر َ
وِ ٌي { ]...احلرش . }1:
َٚم َص َ
ذكرابفكثيرأفىذهاآليةتعنيتقديـالمحاكيجعمىحاجة َّ
النفس،كيبدؤكفبالناسقبميـ
فيحاؿاحتياجيـإلىذلؾ(ِ) .
ُُ -الحزف كالتنلـ لما يصي الناس:
 َّ
النفس اإلنسانيةنفسمتفاعمةمداألحداثالتيتحيطبياتتألـأللـاآلخريف،كفيإشارة

إلبرازجانبالحسالمرىؼليذه َّ
النفسكردالحديثعفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمنيا :

قل ٭مِص ِ
وٙمبِ ِف َٓ
*قاؿتعالىفيشأفأبيبكرحيفاليجرةمدالنبي كىمافيالغار ...[:إِ ْذ َي ُؼ ُ َ

ََتْزَ ْن إِ َّن اهللَ َم َعـَو { ]...التوبة، }52:كقاؿأيضان فيشأفمكسى لماأخذهمكجالبحرإلى قصر
(ُ)فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـّ،صُٕٕٔ.
(ِ)تفسيرالقرآفالعظيـ،جْ،صِّٔ.

-ْٔ-

ُؽ َ٪م َت ُؼ ُ
قل َه ْؾ َأ ُد ُّ٭مؽ ُْؿ َ٤م َٜم َم ْـ َي ْؽ ُػ ُؾ ُف َ٪م َر َ٘م ْعـ َ
َوك إِ َ٧م ُأ ِّم َ
فرعكف[:إِ ْذ َتَ ْ ِٮم ُأ ْٚمت َ
زَن]
ؽ ٬م َْل َٖم َؼ َّر َ٤م ْقـ َُفو َو َٓ َ َْت َ
ؽ َ َْتت ِ
زَن َ٫مدْ ٘مع َؾ رٕم ِ
{صه، }52:كقاؿأيضان فيشأفمريـحيفالكالدة٪َ [:مـَو َد َاهو ِم ْـ َ َْتتِ َفو َأ َّٓ َ َْت ِ
َؽ
َ َ َ ُّ
َ ِ
َس ًّيو] {مريم . }15:

فياآليةنداءمفعيسى ألمومريـعميياالسبلـيحممياعمىالصبركالعزاءكتحمؿ
الحزفكاأللـلماىيفيو(ُ) .
ىذه أىـ كأبرز الصفات اإليجابية لمنفس البشرية ،كىناؾ العديد مف ىذه الصفات،
كسييكتفىبماذكرمنيا .

المطم الثاني :الصفات السمبية:
صفات النَّفس السمبية تؤدم بالمجتمعات اإلنسانية إلى الفساد كاالنحبلؿ ،كالرذيمة ،مما
يترتب عمى ذلؾ دمار كخراب ىذه المجتمعات؛ ألجؿ ذلؾ جاء اإلسبلـ ليقر الصفات اإليجابية
كيرغب فييا ،كينيى عف الصفات السمبية ،كيرىب منيا ،كسيقتصر الباحث عمى ذكر أىـ ىذه
الصفات،كىي :
ُ -الكفر:
الناسصنفاف:مؤمفككافر،كالمؤمفصفتواإليماف،كالكافرصفتوالكفر،كلقدبيفاهلل
ىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتفيكتاباهللتبارؾكتعالىمنيا :
*قاؿتعالىُ [:ه َق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ َ٪م ِؿـْؽ ُْؿ ٬مَو٪مِ ٌر َو ِمـْؽ ُْؿ ُم ْم ِم ٌـ { ]...التغابن . }1:
الرسؿ إلييـ٪َ ...[ :م ِؿـ ُْف ْؿ َم ْـ َآ َم َـ َو ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َ٬م َػ َر ]...
* قاؿ تعالى في شأف الناس بعد إرساؿ  ٌ
{البؼرة، }155:كقاؿتعالىفيشأفمفكفرَ [:و َم ْـ َ٬م َػ َر َ٪م ُل َم ِّت ُع ُف َ٫مؾِ ًقَل ُٗم َّؿ َأ َْ َط ُّر ُه إِ َ٧م َ٤م َذ ِ
اب ا٭مـَّور َوٕمِئ َْس
ا َٛم ِص ُٝم ] {البؼرة . }215:
ِ -الكذ :
الكذبمفأسكأصفات َّ
النفساإلنسانيةالتيتؤدمإلىاقتراؼالشركركاآلثاـ،كالغرؽفي
كثيرمفالصفاتالسمبيةاألخرلالتيتؤدمإلىالفجكركالعصياف،لذاذكراهللىذهالصفةفي
العديدمفاآلياتمنيا :

(ُ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،ـّ،صَِّ.

-ٔٓ-

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا َو٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو ُأو َ٭مئِ َ
ون] {البؼرة، }51:كفي
وب ا٭مـَّور ُه ْؿ ٪مِ َقفو َٚمو٭مِدُ َ
ؽ َأ ِْ َح ُ
*قاؿتعالىَ [:وا َّ٭مذ َ
مكضدآخربيفاهللأفالكذبمفالصفاتالذميمة،فقاؿتعالى٪َ [:م َؿ ْـ َأ ْ٣م َؾ ُؿ ِم َّ ْـ ٬م ََذ َب َ٤م َٜم اهللِ

ِ ِ
َو٬م ََّذ َب ٕمِ ِّ ِ
يـ] {الزُّ مر . }51:
وء ُه َأ َ٭م ْق َس ِْم ٘مفـَّؿ َم ْث ًقى ٭م ْؾؽَو٪م ِر َ
و٭مصدْ ق إِ ْذ َ٘م َ

تبيفاآليةأنوالأحدأظمـممفكذبعمىاهللبنسبوالشريؾكالكلدإليو،ككذب"بالصدؽ"

بالقرآفإذجاءهفإفمأكاه َّ
جينـ(ُ) .

ِ
يـ ٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َ٠مـ َْستَدْ ِر ُ٘م ُف ْؿ ِم ْـ َٙم ْق ُ
قن]
ٌ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
كفي مكضد آخر قاؿَ [ :وا َّ٭مذ َ
{األعراف . }231:
كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذهالصفة .
ّ -المكر كالخداع:
المكرمفالعبدصفةذميمةتنـعفنفسيةمريضةغيرسكية؛ألنويقتضيالكيدإللحاؽ

األذلمفقبؿالماكربالممككربو،لذاحذراهللمفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمنيا :

ِ
َوت َأ ْن َ ْ ِ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ٪م َل ِمـ ا َّ٭م ِذيـ مؽَروا ا٭مسقئ ِ
اب ِم ْـ َٙم ْق ُ
ٌ
َيسػَ اهللُ ِِبِ ُؿ إَ ْر َض َأ ْو َي ْلٖم َق ُف ُؿ ا٭م َع َذ ُ
َ
َّ ِّ
َ َ ُ
ون] {الـحل . }55:
َٓ َي ْش ُع ُر َ
قاؿالشعراكم:المكرىكالتبيتالخفيلمنيؿممفاليستطيدمجابيتوبالحؽ،كمجاىرتو

بو،فأنتالتبيتألحدإالإذاكانتقدرتؾعاجزةعفمصارحتومباشرة،فككنؾتبيتلوكتمكر
بو دليؿ عجزؾ ،كلذلؾ جعمكا المكر أكؿ مراتب الجبف ،ألف الماكر ما مكر إال لعجزه عف

المكاجية،كعمىقدرمايككفالمكرعظيمان يككفالضعؼكذلؾ،كىذامانمحظومفقكلوتعالى
ِ
ا٭مش ْق َط ِ
قؿ] {يوسف، }13:كقاؿفيحؽالشيطاف ...[:إِ َّن َ٬م ْقدَ َّ
ون
فيحؽالنساء ...[:إِ َّن َ٬م ْقدَ ٬م َُّـ َ٤مظ ٌ
َون ََ ِعق ًػو] {الـساء . }55:
٬م َ

كالخسؼ ىك تغييب األرض  كما عمى ظيرىا ،فانخسؼ الشيء ،أم غادر في باطف

األرض،كأفيأتييـالعذابمفجيةاليشعركفبيا،كلـيخطرعمىباؿ(ِ) .

أما اآليات التي تتحدث عف الخداع ،قاؿ تعالىَ [ :و ِم َـ ا٭مـ ِ
َّوس َم ْـ َي ُؼ ُ
قل َآ َمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭م َق ْق ِم

ِ
ِِ
ِ
يـ َآ َمـُقا َو َمو َ ْ
٦م * ُ َ
ون] {البؼرة . }1-3 :
قن إِ َّٓ َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ َو َمو َي ْش ُع ُر َ
َيدَ ُ٤م َ
َيودِ ُ٤م َ
أَٚم ِر َو َمو ُه ْؿ ٕمِ ُؿ ْممـ َ
قن اهللَ َوا َّ٭مذ َ
(ُ)تفسيرالجبلليف،صُُٔ.
(ِ)تفسيرالشعراكم،ـُّ،صُٕٔٗ.ِٕٗٔ،

-ٔٔ-

تبيفاآليةأفالخداعمفقبؿالمنافقيفبإظيارخبلؼماأبطنكهمفالكفرليدفعكاعنيـ

فيفتضحكف في الدنيا
أحكامو الدنيكية ،كما يخدعكف إال أنفسيـ؛ ألف كباؿ خداعيـ راجد إلييـ ي
طبلعاهللنبيوعمىماأبطنكهكيعاقبكافياآلخرةكمايشعركفكيعممكفأفخداعيـألنفسيـ(ُ) .
بإ
ي

َيدَ ُ٤م َ
كقاؿأيضانفيشأفالنبيمدالكفاركالييكدَ [:وإِ ْن ُي ِريدُ وا َأ ْن َ ْ
قك َ٪منِ َّن َٙم ْس َب َ
ؽ اهللُ ُه َق
ِِ
ا َّ٭م ِذي َأيدَ َك ٕمِـ ِ ِ
٦م] {األكػال . }51:
َٯمه َوٕمِو ُٛم ْممـ َ
ْ
َّ
كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفة .
ْ -الخيانة:

الخيانة صفة دنيئة كضيعة تؤدم بالمجتمعات اإلنسانية إلى الجريمة كالفساد ،لذا ىناؾ

العديدمفاآلياتفيكتاباهللالتيتذـىذهالصفة،كتتكعدصاحبيا،كمفىذهاآليات :

ِ
ى ٬م َُّؾ َٚم َّق ٍ
ان َ٬م ُػ ٍ
قر] {احلج، }53:كقاؿأيضان محذ انر مفخيانةاهلل
*قاؿتعالى ...[:إِ َّن اهللَ َٓ ُُي ُّ

ِ
قن] {األكػال . }15:
ا٭مر٠مقل َو ََتُقكُقا َأ َموكَوٖمِؽ ُْؿ َو َأ ْكت ُْؿ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
كرسكلوَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا َٓ ََتُقكُقا اهللَ َو ّ

الرسكؿ)كانكا يسمعكفعفالنبي
قاؿ السُّدم فيتفسير ىذهاآلية(:ال تخكنكا اهلل ك ٌ

الرسكؿ فقد خانكا
فيفشكنو حتى يبمغ المشركيف ،كقكلو( :كتخكنكا أماناتكـ) فإنيـ إذا خانكا اهلل 
ك ٌ

أماناتيـ(ِ) .

تظيراآليةحقيقةالخيانةالتيتطمؽحتىعمىإفشاءأسرارالنبيكأسرارالمؤمنيف .
ٓ -الظمـ:
الظمـيطفئ القيـكالمثؿكيميتالمبادئكاألخبلؽ،كينبتالحقدكالكرهكالعداء،لذاتحدث

القرآفالكريـعفىذهالصفةفيالعديدمفاآلياتمنيا :

ؽ ُه ُؿ ا٭م َّظ ُ
* قاؿ تعالىَ ...[ :و َم ْـ َي َت َعدَّ ُٙمدُ و َد اهللِ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
قن] {البؼرة ، }111:كقاؿ أيضان:
وٛم ِ َ
ون ُه ُؿ ا٭م َّظ ُ
قن] {البؼرة . }155:
وٛم ِ َ
[َ ...وا٭مؽَو٪مِ ُر َ
الظمـتعد عمىحدكدكحقكؽ،
ٌ
إذاكافالعدؿىكأداءكاعطاءالحقكؽألصحابيا،فإف 

لذااعتبر القرآفالكريـمف يتعدلعمىحقكؽاآلخريف،أكعمى حقكؽ نفسو فيك ظالـ،كىناؾ

مكاضدأخرلتتحدثعفىذهالصفة .
(ُ)تفسيرالجبلليف،صْ.

(ِ)تفسيرالسُّدم،اإلماـأبكمحمدإسماعيؿبفعبدالرحمفالسُّدمالكبير،صَِٖ.

-ٕٔ-

ٔ -االستكبار:
االستكبار صفة ذميمة تعمؿ عمى نشر الفئكية كالعنصرية كالطبقية في المجتمعات
اإلنسانية،لذاتحدثالقرآفالكريـفيالعديدمفاآلياتذامانىذهالصفةمنيا :
ِ
*قاؿتعالى[:و َ٫م َول ا َّ٭م ِذيـ َٓ ير٘م َ ِ
ِ َ
ُ ِ
ْٞموا ِْم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ
َ َْ ُ
َ
قن ٭م َؼ َ
وءكَو َ٭م ْق َٓ أكْز َل َ٤م َؾ ْقـَو ا َٛم ََلئ َؽ ُي أ ْو ك ََرى َر َّٕمـَو َ٭م َؼد ْا٠متَؽ َ ُ
َو َ٤مت َْقا ُ٤مت ًُّقا َ٬مبِ ًٝما] {الػرقان . }12:
بيفالشعراكمحقيقةاالستكباركالعتكفقاؿ:تعاظمكاكتجاكزكافيالكفر(ُ) .
ض ٕمِغ ْ ِ
ْٞم ُه َق َو ُ٘مـُق ُد ُه ِْم إَ ْر ِ
َٝم
* كفي مكضد آخر قاؿ تعالى في حؽ فرعكف كجنكدهَ [ :و ْا٠م َتؽ َ َ
َ
احل ِّؼ { ]...الؼصص، }51:كقاؿأيضان فيشأفالكفارلماأعرضكا عفاإليمافبماجاءبومحمد
ْ [:ا٠متِ ْؽ َب ًورا ِْم إَ ْر ِ
ا٭مس ِّق ِئ { ]...فاصر . }55:
ض َو َمؽ َْر َّ
كىناؾآياتأخرلتبيفىذهالصفة .

ٕ -اقتراؼ اإلثـ كالعدكاف:
اإلثـكالعدكافمفالصفاتالسمبيةلمنفسالبشرية،كىذهالصفاتتكدمبالمجتمعات
إلىالتبلشيكالزكاؿ،كالىالتردمكاالنحطاط،كلقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذهالصفةفي
العديدمفاآلياتمنيا :
إل ْٗم ِؿ َوا٭م ُعدْ َو ِ
*قاؿتعالىمبينان حاؿكثيرمفالييكدَ [:وٖم ََرى ٬مَثِٝما ِمـ ُْف ْؿ ُي َس ِ
قن ِْم ا ِ
ان َو َأ٬مْؾِ ِف ُؿ
ور ُ٤م َ
ً
قن] {ادائدة . }51:
ا٭مس ْح َ
ً َ٭مبِئ َْس َمو ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
ُّ
تبيف ىذه اآلية حاؿ كثير مف الييكد يسارعكف في اقتراؼ اآلثاـ كاالعتداء عمى الناس،
ترفكه(ِ) .
كيأكمكفالحراـ،كىذشيءقبيحيق 
ٖ -نقض العيكد كالمكاثيؽ:
إذا كاف الكفاء بالعيد مف الصفات اإليجابية ،فإف نقض العيد كالميثاؽ مف الصفات
لمنفس البشرية ،كالذم يترتب عميو فقداف الثقة كانعداميا مما يؤدم إلى تفكؾ المجتمد
السمبية ٌ
كانحداره،لذاتحدثالقرآفالكريـفيالعديدمفآياتوعفىذهالصفةمنيا :

(ُ) يزبدةالتفاسير،الشيخمحمدمتكليشعراكم،صُْٔ.

(ِ)انظر:تفسيرالنسفي"مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ"،جُ،صَِْبتصرؼ.

-ٖٔ-

وهدُ وا َ٤م ْفدً ا َك َب َذ ُه َ٪م ِر ٌيؼ
*قاؿتعالىفيشأفنقضالعيكدكالمكاثيؽمفقبؿبنيإسرائيؿَ [:أ َو ُ٬م َّؾ ََم َ٤م َ
ُقن] {البؼرة . }222:
ِمـ ُْف ْؿ َٕم ْؾ َأ ْ٬م َث ُر ُه ْؿ َٓ ُي ْم ِمـ َ
تشيراآليةالكريمةأفبنيإسرائيؿمنيـالصادؽلمكعدعمىماعاىداهللعميو،كىـأقمية،

كاألكثريةناقضةلمعيد(ُ) .

كىناؾمكاضدأخرلتتحدثعفىذهالصفة :
ٗ -عدـ الخكؼ مف اهلل:
الخكؼ صفة كظاىرة طبيعية مف ظكاىر النَّفس البشرية ،كلكف قد يككف الخكؼ صفة
إيجابية،كقديككفصفةسمبيةكماىكحاؿكثيرمفالصفات،فالخكؼمفاهللصفةإيجابية،

كعدـالخكؼمفاهللصفةسمبية،لذانجدمفالصفاتالسمبيةالتيتحدثعنياالقرآفالكريـ،
عدـالخكؼمفاهلل،كمفىذهاآليات :
*قاؿتعالىفيشأفالكافريف٬[:م َََّل َٕم ْؾ َٓ َ َ
قن أَ ِٚم َر َة] {اددَّ ثر، }55:كقاؿأيضانفيشأفمارآه
َيو ُ٪م َ

َوك إِ َّٓ ٪مِتْـَ ًي ٭مِؾـ ِ
ا٭مرؤْ َيو ا َّ٭متِل َأ َر ْيـ َ
َّوس َو َّ
ا٭مش َج َر َة ا َٛم ْؾ ُعق َك َي ِْم ا٭م ُؼ ْر َآ ِن َو ُكخَ ِّق ُ٪م ُف ْؿ
 ليمةاإلسراءَ ...[:و َمو َ٘م َع ْؾـَو ُّ
َ٪م ََم َي ِزيدُ ُه ْؿ إِ َّٓ ُ٢م ْغ َقوكًو َ٬مبِ ًٝما] {اإلرساء }52:؟ 

حيث تشير اآلية إلى عدـ خكؼ الكفار مف المشاىدات التي شاىدىا النبي  كأخبر
عنيا،كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذهالصفة .
كسيكتفي الباحث بماعرضمفىذهالصفاتألنياكثيرةكتحتاجإلىبحثمستقؿ .

خبلصة المبحث:
لقداشتـالمبحثعمىذكرالصفاتاإليجابيةكالصفاتالسمبيةفأبافالمٌثاـعفشخصيتيف

متناقضتيف،شخصيةسكيةارتضتاليدلكالرشادمنياجان ليا،كشخصيةمريضةاختارتطريؽ
الضبلؿ كالفساد كاالنحبلؿ الذم يؤدم إلى تردم كانحطاط المجتمعات اإلنسانية ،كىذه الصفات

تيعدآيةمفآياتاهللفيالككف .



)زبدةالتفاسير،صِٗ.
(ُ ي

-ٔٗ-

المبحث الثاني
أنكاع النفس البشرية في القرآف الكريـ
كفيوخمسةمطالب :
المطم األكؿ :نفس المؤمف.
المطم الثاني :نفس الكافر.
المطم الثالث :نفس المنافؽ.
المطم الرابع :نفس الكتابي (ييكدان كنصارل).
المطم الخامس :الحكمة مف تنكع النفس البشرية.

-َٕ-

المبحث الثاني
أنكاع النفس البشرية في القرآف الكريـ

[وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ
ؽ ٭مِ ْؾ َؿ ََلئِؽ َِي
اإلنساف بنيافاهلل،كىكم
ستخمؼ فيىذهاألرض،قاؿتعالىَ :
ه
ي

إِن ٘م ِ
و٤م ٌؾ ِْم إَ ْر ِ
ض َٚمؾِق َػ ًي { ]...ا٭مبؼرة،}52:كحقيق ةي االستخبلؼإقامةمنياجاهلل،كلقدخمؽاهلل
ِّ َ
[و َ٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ
إلك َْس َ
اإلنسافمفقبض وة مفطيف،كنفخومفركحوعزشأنو،قاؿتعالىَ :
وٙمل َ٪م َؼعقا َ٭مف ٠م ِ ِ
ً ٪مِ ِقف ِمـ ر ِ
ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
يـ]
٦م] {اٛمممـقن،}20:قاؿتعالى٪َ [:منِ َذا َ٠م َّق ْي ُت ُف َو َك َػخْ ُ
و٘مد َ
ُ ُ َ
ْ ُ

{احلجر .}07:
ك َّ
النفس تطمؽعمىاإلنسافكموأكبعضو،ككذلؾتطمؽعمىالركح،فيؿالنَّفس كالركح

لفظتافمترادفتاف؟أـأفلكؿكاحدمنيمامعنىمستقؿ؟ 

لقدبسطابفالقيـرحمواهللىذهالمسألةكنقؿآراءالعمماءفييا :
الرأم األكؿ:أف َّ
َّماىاكاحد،كىذاقكؿالجميكرمفالعمماء .
حمس َّ
النفسكالرك ي

افمتغايرتاف(ُ) .

الرأم الثاني:أنيمالفظت

افمتغايرتافتعددتآ ارؤىـفيبيافمعنى َّ
النفس كالركح،كىذه

ثـالذيفقالكابأنيمالفظت

بعضآراءالعمماءالتينقمياابفالقيـ :


الرأم األكؿَّ :
النفسطينية،كالركحنكريةركحانية .
،ك َّ
أفالخمؽبياابتيمّْى .
النفسناسكتيو،ك
الركحالىكتيو 
الرأم الثاني :
ٍ
الرأم الثالث :الركح غير  َّ
كالنَّفس صكرة العبد،
كالنَّفس غير الركح ،كقكاـ النَّفس بالركح ،
النفس ،
كالي كلكالشيكة،كالببلءمعجكففييا،كالعدكأعدلالبفآدـمفنفسو،فالنَّفسالتريدإالالدنيا،
ً
ىا،كجعؿاليكلتبعان ليا،كالشيطافتبدي  َّ
النفس
حتدعكإلىاآلخرةكتؤثر
كالتحبإال إياىا،كالرك
ي
ً
وكتكفيقو .
ً
ىابإليام
الىي يم َّد
الممىؾمدالعقؿكالركح،كاهللتع ى
كاليكل،ك ى

الرأم الرابع :الركح غير النَّفس فاإلنساف حياة ،كركهح ،كنفس ،فإذا ناـ خرجت نفسو التي يعقؿ
بيااألشياءلـتفارؽالجسدبؿتخرجكحبؿممتدلوشعاعفيرلالرؤيابالنَّفس التيخرجتمنو

،فإذاح ّْرؾرجعتإليوأسرعمفطرفةعيف،
ي
كتبقىالحياةكالركحفيالجسد،فيويتقمبكيتنفس

(ُ)كتابالركح،اإلماـشمسالديفمحمدبفأبيبكربفالقيـالجكزية،صّْٖ .

-ُٕ-

فإذا أراد اهلل  أف يميتو في المناـ أمسؾ تمؾ  َّ
كاذا ناـ خرجت نفسو
النفس التي خرجت ،

فصعدتإلىفكؽ،فإذارأتالرؤيارجعتفأخبرتالركحفيصبحيعمـأنوقدرأل .
الرأم الخامس:األركاحمفأمراهللأخفىحقيقتياكعممياعمىالخمؽ .
الرأم السادس:األركاحنكرمفاهللكحياةمفحياةاهلل(ُ) .

أمااإلماـالسييمي(ِ) فذكرأفالركحىيذاتلطيفةكاليكاءساريةفيالجسدكسرياف

الماءفيعركؽالشجر،كأفالركحالتيينفخياالممؾفيالجنيفىي َّ
النفس،بشرطاتصاليابالبدف
كاكتسابيابسببوصفاتمدحأكذـ،كىيإمانفسمطمئنةأكأمارةبالسكء .

كعمىىذااليقػاؿلمنفسركحإالعمىىذاالنحك ،ككذلؾاليقاؿلمركحنفسإال باعتبار

ماتؤكؿإليو،فالركحأصؿ َّ
كمادتياكالنَّفسمركبػةمنياكمفاتصاليػابالبدف(ّ) .

النفس

أما الشيخ سعيد حكل في بيانو لمنفس كالركح فبيف أف الركح إذا خالطت الجسد تسمى
ِ
٦م َم ْق ِ َِتو { ]...ا٭مزُّمر ،}50:فالركح التي تقبض حيف الكفاة
نفسان ،قاؿ تعالى[ :اهللُ َيت ََق َّٓم إَ ْك ُػ َس ٙم َ
مؤلؼ مف الركح كالجسد أك  َّ
النفس كالجسد ،فجاءت النصكص
فاإلنساف
سماىا اهلل  نفسان،
ه
ي

القرآنية تتحدث عف جانبالجسد ،كجانب النَّفس ،أكالركح بما فييا  ،ثـ يبيف الشيخ أف الركح

عندماتحؿفيالجسدتسمىنفسان كتصبحأسيرةليذاالجسد،كبالتاليتتحكـفييامطالبالجسد،

القمب أسي انر ليا،
كتفكير الدماغ ،كقرار القمب ،كالبيئة ،كبقدر ما تسيطر عمييا الشيكات يصبح
ي
ً
يمكفأفيؤثرفيذاتاإلن ً
ساف،إماأفيسيطرالعقؿ،أكالقمب،أكالركح
القمب
مايستنير
كبقدر
ي
ي
(ُ)انظر:كتابالركح،صَّٓ .ُّٓ-
ؿكىيقريةبالغربمف

حمفبفعبداهللبفالخطيببفأحمدالخثٍ ىعميالسييمينسبوإلىالسُّيىٍي
(ِ)ىكعبدالر
ى
مالقوباألندلس،كلدسنةثمافكخمسمائةبمدينةمالقوباألندلس،عمىكعمرهسبعةعشرسنة،عالمانمفجمو

العمماء ً
كعميًتيـ ،عارفان ،متقنان ،ضابطان ،حافظان عالمان بالقراءات كالمغات كاألدب شاع انر أخذ القراءات عف

جماعو،كركلعفابفالعربيكال ىكَّبار،كبرعفيعمـالمغةالعربية،كالمغات،كاألخبار،كاألثر،كافمالكي
ي
المذىب مشيك انر بالصبلح كالكرع كالعفاؼ كالقناعة كبالكفاؼ ،مف مصنفاتو :اإليضاح كالتبييف لما أيبيـ مف
تفسير الكتاب المبيف ،كنتاج الفكر ،كالتعريؼ كاإلعبلـ فيما أيبيـ في القرآف مف األسماء كاألعبلـ كالركض

اآلنؼ كتفسير سكرة يكسؼ ،تكفي سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة بمدينة مالقو باألندلسُٖٓ-َٖٓ ،ىػ-

ُُُُُْٖٓ-ـ .

انظر:كفياتاألعيافكأنباءالزماف،ألبيالعباسشمسالديفأحمدبفمحمدبفأبيبكربفخمكاف،ـّ،
صُّْ ،ُّْْ-شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،الفقيو األديب أبي الفبلح عبد الحي بف العماد
الحنبمي،جْ،صُِٕ،ِِٕ،األعبلـ،خيرالديفالزركمي،ـّ،صُّّ،أعبلـمالقو،ألبيعبداهللبف
عسكركأبيبكربفخميس،صِِٓ .

(ّ)تفسيرالقرآفالكريـ،جّ،صٓٔبتصرؼ .

-ِٕ-

أكالجسد،فإذا تطيرالقمب كتنكر فعندئذ تك كفالركح فيكضد العبكدية ،فتظير فييااألخبلؽ

العميا كميا ،كاال فإنيا تنتكس ،لذا جاء التكميؼ لئلنساف بشكمو المتكامؿ المؤلؼ مف الركح،
ي
كنفسوكعقموكقمبوعمىمقتضىأمراهلل .)ُ(
ً
كالجسد،فيكالمكمؼأفيجعؿجسمو

بعد بسط ىذه اآلراء يرل الباحث أف ما ذىب إليو الشيخسعيد حكل مف أف الركح إذا
خالطتالجسدتصبحنفسان،كتصبحأسيرةنلوفإفىذاالرأمأكثراآلراءكضكحانكبيانان،كذلؾلعدة

اعتباراتمنيا :

إف جميكر العمماء يركف أف  َّ
النفس كالركح اسماف مترادفاف ،إضافةن إلى أف أىؿ المغة

،عدلعفأفكثيرمفالنصكصالقرآنيةأكردتذكر َّ
يطمقكف َّ
النفس كيرادبيا
النفس عمىالركح
ان
الركحبعدتمبسيابالجسد.كىذهبعضمفاآلياتالتيساقياالشيخسعيدحكلكالتيتكضحالرأم

الذمذىبإليو :

ِ
ا٭مؾقامي] {ا٭مؼقومي .}0:
[و َٓ ُأ ْ٫مس ُؿ ٕمِو٭مـَّػس َّ
*قاؿتعالىَ :
وف َم َؼو َم َر ِّٕم ِف َو َّنَك ا٭مـَّػس َ٤م ِـ َاَل َقى] {ا٭مـَّوز٤موت .}52:
[و َأ َّمو َم ْـ َٚم َ
*قاؿتعالىَ :
ؽر ِ
ِ
ِ
ِ
اَ َق ًي َم ْر َِ َّق ًي] {ا٭مػجر  .}06-05 :
*قاؿتعالىَ [:يو َأ َّيت َُفو ا٭مـَّػس ا ُٛم ْط َؿئـَّ ُي * ْار ِ٘معل إِ َ٧م َر ِّٕم َ
[و َك ْػ ٍ
قر َهو َو َٖم ْؼ َق َاهو] {ا٭مشؿس  .}6-5 :
*قاؿتعالىَ :
س َو َمو َ٠م َّق َاهو * َ٪م َل ََْل َؿ َفو ُ٪م ُج َ
،ثـأكرد بعضان مفالنصكصالقرآنيةتثبتأف

كغيرذلؾمفاآلياتالتيأكردىاالشيخ

َّ
النفسيرادبياالركح :

اب ُاَل ِ
*قاؿتعالىَ :
قن { ]...إكعوم .}75:
زَو َن َ٤م َذ َ
[أٚمْ ِر ُ٘مقا َأ ْك ُػ َسؽ ُُؿ ا٭م َق ْق َم ُ َْت ْ
ؽ ِم ْـ َٕمـِل َآ َد َم ِم ْـ ُ٣م ُف ِ
[وإِ ْذ َأ َٚم َذ َر ُّٕم َ
ً ٕمِ َر ِّٕمؽ ُْؿ
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َأ ْ١م َفدَ ُه ْؿ َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َأ َ٭م ْس ُ
*قاؿتعالىَ :
َ٫مو ُ٭مقا َٕم َٜم { ]...إ٤مراف .}250:
ِ
ً ِْم َمـ َِوم َفو َ٪م ُق ْؿ ِس ُ
ؽ ا َّ٭متِل َ٫م َه َ٤م َؾ ْق َفو ا َٛم ْق َت
٦م َم ْق ِ َِتو َوا َّ٭متِل ََل ْ َتَ ُ ْ
* قاؿ تعالى[ :اهللُ َيت ََق َّٓم إَ ْك ُػ َس ٙم َ
َو ُي ْر ِ٠م ُؾ إُ ْٚم َرى إِ َ٧م َأ َ٘م ٍؾ ُم َس ًّؿك { ]...ا٭مزُّمر .}50:
ثـذكرالشيخنصكصانفي َّ
النفسكيرادبياالذات :
[وا َّٖم ُؼقا َي ْق ًمو َٓ َ َْت ِزي َك ْػ ٌس َ٤م ْـ َك ْػ ٍ
س َ١م ْقئًو { ]...ا٭مبؼرة . }56:
*قاؿتعالىَ :

(ُ)انظر:األساسفيالسنةكفقييا،لمشيخسعيدحكل،ـُ،صِِْٕ-بإيجاز .

-ّٕ-

سو ِ
ِ
ِ
اٙمدَ ٍة { ]...ا٭مـسوء .}2:
َّوس ا َّٖم ُؼقا َر َّٕمؽ ُُؿ ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
*قاؿتعالىَ [:ي ْق َم َ ِ
ً ِم ْـ َٚم ْ ٍ
َتدُ ٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
َضا { ]...آل ٤مؿران .}52:
س َمو َ٤م ِؿ َؾ ْ
ٝم ُ ْ
ِم َ ً
س َأو َ٪مس ٍ
* قػاؿ تعالىَ ...[ :أ َّك ُف َم ْـ َ٫مت ََؾ َك ْػ ًسو ٕمِغ ْ ِ
ود ِْم إَ ْر ِ
َّوس َيِق ًعو ]...
ض َ٪مؽ ََلك َََّم َ٫مت ََؾ ا٭مـ َ
َٝم َك ْػ ٍ ْ َ
{اٛموئدة .)ُ(}50:
كىناؾنصكصذكرىاالشيخفي َّ
النفسكيرادبياالقمب،ليسىذامحؿذكرىا .
بقيأفنشيرإلىأفالركحتطمؽكذلؾعمىالقرآفالذمأكحاهاهللإلىرسكلو،قاؿ
ؽ َأ ْو َٙم ْقـَو إِ َ٭م ْق َ
[و٬م ََذ٭مِ َ
وٙمو ِم ْـ َأ ْم ِركَو ُّ ]...
{ا٭مشقرى .}30:
ؽ ُر ً
تعالىَ :
اهللي إلى أنبيائو كرسكلو  ،قاؿ تعالىُ ...[ :ي ْؾ ِؼل
ككذلؾ تطمؽ عمى الكحي الذم يكحيو 

ا٭مروح ِمـ َأم ِر ِه ٤م َٜم مـ ي َشوء ِمـ ِ٤مب ِ
ود ِه ٭مِ ُقـ ِْذ َر َي ْق َم ا٭مت َََّل ِق] {٩مو٪مر . }23:
ُّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ

قاؿتعالى[:ي َـز ُِّل ا َٛم ََلئِ َؽ َي ٕمِو٭مروحِ ِمـ َأم ِر ِه ٤م َٜم مـ ي َشوء ِمـ ِ٤مب ِ
ود ِه َأ ْن َأك ِْذ ُروا َأ َّك ُف َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ َأكَو
ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُّ
ُ
َ٪مو َّٖم ُؼ ِ
قن] {ا٭مـحؾ .}0:
كسميالقرآفركحانلمايحصؿبومفالحياةالنافعة ،فالحياةبدكنوالتنفدصاحبياالبتة،

بؿحياةالحيكافالبييـخيرمنياكأسمـعاقبة ،كسميت الركحركحان ألفبياحياةالبدف،كسميت

َّ
النفس ركحان لحصكؿ الحياة بيا،كسميتنفسان إما مف الشيء النفيس لنفاستيا كشرفيا ،كاما مف
،فمكثرةدخكلياكخركجيافيالبدفسميتنفسان(ِ) .

تنفسالشيء

كبتتبداآلياتالتيتتحدثعف َّ
النفسنجدأنياتنقسـإلىأقساـأربعةكىي:نفسالمؤمف،

كنفسالكافر،كنفسالمنافؽ،كنفسالكتابي .

المطم األكؿ :نفس المؤمف:
ً
ب اإلنسافالمؤمف
قبؿالحديثعفنفسالمؤمفسيبيف الباحث 
معنىاإليمافالذميكس ي
ي

صفة اإليماف فتنعكس عمى نفسية المؤمف متمثمة في عقمو ،كقمبو ،كسائر جكارحو ،في أفعالو،

كأقكالو،كحركاتو،كسكناتو،كسائرتصرفاتو،كأنماطسمككو .

أكالن :اإليماف لغة:التصديؽ،كأصؿاإليمافالدخكؿفيصدؽاألمانةالتيائتمنواهللتعالىعمييا،
فإفاعتقدالتصديؽبقمبوكماصدؽبمسانوفقدأدلاألمانةكىكمؤمف،كمفلـيعتقدالتصديؽ
(ُ)انظر:األساسفيالسنة كفقييا،ـُ،صّّٕٔ-بإيجاز .
(ِ)كتابالركح،صّْٗبتصرؼ .

-ْٕ-

بقمبو فيك غير مؤد لؤلمانة التي ائتمنو اهلل عمييا كىك منافؽ ،كمف زعـ أف اإليماف ىك إظيار
القكؿدكفالتصديؽبالقمب فيكاليخمكمفأفيككفمنافقان،أكجاىبلن اليعمـمايقكؿأكيقاؿ
لو ،كقديطمؽ اإليمافعمىاإلقرار بالمساففقط،كقكلو تعالىَ [ :ذ٭مِ َ
ؽ ٕمِلَ َّّنُ ْؿ َآ َمـُقا ُٗم َّؿ َ٬م َػ ُروا ]...
{اٛمـو٪مؼقن،}5:أمآمنكابالمسافككفركابالجناف،كقديككفاإليمافإظيارالخضكعكقبكؿالشريعة
كماأتىبوالنبيكاعتقادهكتصديقوبالقمب،كيستعمؿتارةناسمانلمشريعةالتيجاءبياالنبي،

كتارةن يستعمؿعمىسبيؿالمدحكيرادبوإذعافالنَّفس لمحؽعمىسبيؿ التصديؽ،كذلؾباجتماع

ثبلثةأشياء،تحقيؽبالقمب،كاقراربالمساف،كعمؿباألركافكيقاؿلكؿكاحدمف:االعتقاد،كالقكؿ،
كالصدؽكالعمؿالصالحإيماف(ُ) .

ثانيان :اإليماف اصطبلحان :تعددت آراء العمماء في تعريفيـ لئليماف فذىب البعض منيـ إلى أنو:
لتصديؽيستمزـالعمؿكيستىتٍبً يعو(ِ) .
قراربالمساف،كىذاا
تصديؽبالقمب،كا 
ى

كذىب فريؽ مف العمماء إلى أف اإليماف :تصديؽ بالجناف ،كاقرار بالمساف ،كعمؿ
باألركػاف(ّ) .
كنقؿابفتيميةرحمواهللأقكاؿالسمؼفيبيافمعنىاإليمافمنيا :
أ -اإليماف:ىكقكؿكعمؿ .
 اإليماف:قكؿكعمؿيزيدكينقص .قكؿكعمؿكنيةكاتباعسنة .

ج -اإليماف:
د -اإليماف:ىكقكؿبالمسافكاعتقادبالقمبكعمؿبالجكارح .
كبعدما أفأكردابفتيميةىذهالتعريفاتبيفأنياكمياصحيحةمنقكلةعفأقكاؿالسمؼ
كأئمةالسنة،فالخبلؼاليخرجعفأنوخبلؼلفظي،فإذاقالكا:قكؿكعمؿ ،فإنويدخؿفيالقكؿ
قكؿالقمبكالمساف،كعمؿالقمبكالجكارح،كمفأراداالعتقادكرألأفلفظالقكؿاليفيـمنوإال
ال قكؿالظاىرفزاداالعتقادبالقمب،كمفقاؿ:قكؿكعمؿكنية،قاؿ:القكؿيتناكؿاالعتقادكقكؿ
المساف،كأماالعمؿفقداليفيـمنوالنية(ْ) .
(ُ)انظر:تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،محمدمرتضىالزبيدم،ـٗ،صُِْ .
(ِ)العقيدةاإلسبلميةعندالفقياءاألربعة،أ.د.أبكاليزيدأبكزيدالعجمي،صِٖٕ .
(ّ)نفسالمرجدالسابؽ،صِٕٗ .

(ْ)كتاباإليماف،شيخاإلسبلـابفتيمية،صُُٓبتصرؼ .

-ٕٓ-

كالخبلصة:اإليمافماكقرفيالقمبكصدقوالقكؿكالعمؿ .
كمف خبلؿ تتبد اآليات القرآنية التي كرد فييا الحديث عف نفس المؤمف ،نجد أف ىناؾ
ك َّ
ك َّ
صفات ثبلثة لنفس المؤمف كىيَّ  :
النفس
المكامة ،
النفس األمارة بالسكء ،
و
الن أك
أحكا 
النفس  َّ
المطمئنة .

النفسالبشرية،فعندماتنحط َّ
ُ -النفس األمارة بالسكء:حالةمفحاالت َّ
النفسكتميؿعفطبيعة
َّكؿ لو اإلقداـ عميو
الفطرة التي فطرىااهلل عمييا ،فىتىحيدبصاحبيا عف الخير إلى الشر،كتيس ّْ
كفعمو،كارتكابالمحرمات .

كقد عرؼ الجرجاني ىذه  َّ
النفس بأنيا التي تميؿ إلى الطبيعة البدنية ،كتأمر بالمَّ َّذات
كالشيكات ً
ّْيػػة ،كتجذب القمب إلى الجية السفػػمية ،فيي مأكل ُّ
الحسَّ
الش يركر ،كمنبد األخ ػبلؽ
الذميم ػ ػ ػ ػة(ُ) .
كتتكشؼحقيقةىذه َّ
،كاليبكطباإلنسافإلى
النفس مفخبلؿانغماسيابالمَّ َّذاتكالشيكات 
ُّ
فمى،فالش يركركاآلثاـديدنيا،كاألخبلؽالذميمةطبائعياكسجاياىا .
دركاتس
ي

النفس كىيمنة الشيطاف عمييا فقاؿ" :أما  َّ
لذا بيف ابف القيـ رحمو اهلل خطر ىذه  َّ
النفس
ً
ينياكصاحبيا،فيكيع يدىا كيي ّْ
منييا،كيقذؼفيياالباطؿ،كيأمرىابالسكء،كيزينو
األمارةفالشيطافقر
لياكيطيؿفياألمؿ،كيريياالباطؿفيصكرةتتقبمياكتستحسنيا،كيمدىابأنكاعاإلمدادالباطؿ

مف األماني الكاذبة كالشيكات الميمكة ،كيستعيف عمييا بيكاىا كارادتيا ،فمنو يدخؿ عمييا كؿ

مكركه،فمااستعافعمىالنفكسبشيءىكأبمغمفىكاىاكارادتياإليو(ِ) .

النفس كماكردفيحديثخطبة
ألجؿذلؾكافالنبي يستغفراهللكيعكذبومفشركر َّ

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

َّ
األم ارةبالسكءنفسمندفعةنحكالشيكات،كالمزالؽكالمعاصي،كالميالؾ،لذاجاء
النفس  َّ

الكصؼباألمارةكىيصيغةمبالغةكىيعمىكزففعَّاؿ .
َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ]
* قاؿ تعالىَ  :
قر َرٙم ٌ
و٭مسقء إِ َّٓ َمو َرٙم َؿ َر ِِّب إِ َّن َر ِِّب ٩مَ ُػ ٌ
[و َمو ُأ َٕم ِّرئُ َك ْػِس إِ َّن ا٭مـَّػس ََٕ َّم َور ٌة ٕمِ ُّ
{يق٠مػ،}35:لمعمماءفيىذهاآليةأكثرمفرأم :

(ُ)التعريفات،صِّْ .
(ِ)كتابالركح،صّْٔ .

(ّ)ركاهأبكداكد فيسننو،بابماجاءفيخطبةالنكاح،صّٖٔ،حديثرقـ(ُُِٖ) ،كسنفالترمذم،باب
ماجاءفيخطبةالحاجة،صَُِٔ،حديثرقـ(َُُٓ)،قاؿاأللباني:حديثصحيح .
ي
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الرأم األكؿ :أفىذاالقكؿمفقكؿامرأةالعزيز،فيككفالمستثنىنفسيكسؼكأمثالو(إال ما رحـ
ربي)كذلؾبصرؼالسكءكالفحشاء .

الرأم الثاني:أفذلؾمفقكؿيكسؼفيككفالمعنى:الأينزهنفسيتنبييانعمىأنولـيردبذلؾ
العجببحالو،بؿإظيارأنعـاهللعميومفالعصمةكالتكفيؽ(ُ) .
تزكيةنفسو،ك ي

أفىذهمفتتمةكبلـامرأةالعزيزكىذاماقالوابفكثير،ألف

كالراج مف أقكاؿ العمماء 
يزبحضرةالممؾ،كلـيكفيكسؼ عندىـبؿبعدذلؾأحضره

سياؽالكبلـكمومفامرأةالعز

الممؾ(ِ) .

األمارة بالسكء ،فييتأمربكؿسكء
ىذهاآلية تبيفصفةكحالةمف حاالت النَّفس كىي َّ
و
،كمامفأحد خرجمفشرنفسوإالبتكفيؽاهللكاعانتولو،لذاجاءتالفاصمة
كىذامفطبيعتيا

جدعـ يعترمىذه َّ
النفس
القرآنيةلتبيفعظيـمغفرةاهلل كفضمولمفتابكأناب،كعمؿصالحان كر
َّ

مفاألمربالسكء،كالحضعميو .
ُّ

كىذه  َّ
الشر كتسيمو لو لينزلؽ في أكحالو كأدرانو ،كيغرؽ في
النفس تزيف لئلنساف َّ

مستنقعو .

اخل ِ ِ
ً َ٭م ُف َك ْػ ُس ُف َ٫مت َْؾ َأ ِٚم ِقف َ٪م َؼ َت َؾ ُف َ٪م َل ِْ َب ٍَ ِم َـ َ
يـ] {اٛموئدة .}52:
*قاؿتعالى:فيشأفقابيؿ٪َ [:م َط َّق َ٤م ْ
وَس َ
قاؿالبركسكمفيتفسيرهليذهاآلية":أمكسعتوكسيمتوأمجعمتوسيبلن كىكنتو،كتقدير

الكبلـفصكرتلونفسوأفقتؿأخيوطكعلو،سيؿعميو،كمتسدلوالضيؽفيوكالحرج،

فإفقتؿالنَّفسبغيرحؽالسيماقتؿاألخإذاتصكرهاإلنسافيجدهشيئانعاصيانناف انركؿالنفرةعف
دائرة الشرع كالعقؿ بعيدان عف اإلطاعة كاالنقياد البتة ،ثـ إف  َّ
األمارة إذا استعممت القكة
النفس  َّ

السبعية الغضبية صار ليا الفعؿ أسيؿ عمييا ،فكأف  َّ
النفس صيرتو كالمطيد ليا بعد أف كاف
َّ
كالعاصيالمتمردعمييا .)ّ("...

أماالشيخالشعراكمفذكرفيتفسيرهليذهاآلية:اليقاؿطكعتالشيءإالإذاكافالشيء
إنماتقكؿ:طكعت الحديد،ثـبيفالشيخأفاإلنساف
الماء
عمىالفعؿ،فبلتقؿ:أناطكعت
متأبيان
ي
ي
ى
فيوممكتافاثنتاف ،ممكةفطريةتحبالحؽكتحبالخير،كممكةأىكائيةخاضعةلميكل،فالممكتاف

تتصارعاف،فكأف َّ
النفسالشريرةاألىكائيةتغمبتعمىالخيرة،فكأنماىناؾتجاذبانكتصارعانكتدافعان،
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جُّ،صٓٔ،بتصرؼ .
(ِ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صْٗٗ .

(ّ)ركحالبياففيتفسيرالقرآف،الشيخإسماعيؿحقيبفمصطفىالحنفيالخمكمالبركسكم،ـٓ،صّٖٔ .
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ألفاإلنسافاليحبالظمـإفكقدعميو،كلكفساعةيتصكرأنوىكالذميظمـغيرهفقديقبؿ

ذلؾ(ُ) .

ً َ٭مؽ ُْؿ َأ ْك ُػ ُسؽ ُْؿ َأ ْم ًرا] {يق٠مػ،}26:
كذىب البقاعي في تفسيره لقكلو تعالىَٕ [ :م ْؾ َ٠م َّق٭مَ ْ
فقاؿ":بؿسكلت"أملـيأكموالذئب ،بؿزينتكسيمت"لكـأنفسكـأم انر"أمأمرعظيـأبعدتـبو
يكسؼ"(ِ) .

فيذه صفة  َّ
األمارة التي تيزيف الشر كتسيمو لئلنساف ،كبيف الميداني أف "التسكيؿ"
النفس  

يعنىالتحسيف،كالتزييف،كالتحبيبباألمركاإلغراءبو،كتيكينوكتسييمو(ّ) .

أخكة يكسؼ بيكسؼ مف إلقائو في البئر لمتخمص منو ،قد حسنت،
كبيذا يككف عمؿ 
ينت،كحببت،كأغرت،كىكنت،كسيمتنفكسيـليـعممو،خصكصان أفقبحىذاالعمؿتككف

كز

درجتوأشد،كأعظـعمى َّ
النفسإذاكافكقكعوبأخييـ،كقديككفكقعوأخؼدرجةإذاكافإيقاعو
عمىغيرذمقرب .
ييستنتجمفخبلؿصفاتىذه َّ
النفس أنيانفسشيطانية،تسيطرعمىاإلنسافكتستكلي

عمىحركاتوكسكناتوكمايصدرعنومفأمكرفتصبحىيالتيتديراإلنسافالذمأصبحأسي انر
،لذاالي ُّ
اتكنزكاتىذه َّ
الشيطافمفالكسكسةلئلنسافبيفالفينة 
مؿ
النفس

إلشباعرغباتكشيك
ى
ي
يؽاليدايةكالرشادإلىطريؽالغكايةكالضبلؿ .

ّْداإلنسافعفطر
كاألخر
لحتىي ىحي ى
ي

قن * َ٫م َول إِك َ ِ
يـ * َ٫م َول َ٪مبِ ََم
*قاؿتعالى:فيشأفإبميسلعنواهلل٫َ [:م َول َأ ْكظِ ْر ِن إِ َ٧م َي ْق ِم ُي ْب َع ُث َ
َّؽ م َـ ا ُٛم ْـ َظ ِر َ
ِ
ِ
قؿ * ُٗم َّؿ ََٖٔمِ َقـ َُّف ْؿ ِم ْـ َٕم ْ ِ
ِ َ
َ
ِصا َ٢م َ
٦م َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ِم ْـ ٚمَ ْؾ ِػ ِف ْؿ َو َ٤م ْـ َأ ْي ََم ِ ِّن ْؿ َو َ٤م ْـ َ١م ََمئِؾِ ِف ْؿ
ؽ ا ُٛم ْستَؼ َ
أ٩مْ َق ْيتَـل َٕ ْ٫م ُعدَ َّن ََُل ْؿ َ

ِ
َو َٓ َ ِ
يـ] {إ٤مراف  .}25-25 :
َتدُ َأ ْ٬م َث َر ُه ْؿ َ١مو٬م ِر َ

ىذهاآلياتتبيفطبيعةالحربالمعمنةمفقبؿإبميسلعنواهللعمىذريةآدـ حيث

سيأتييـإبميسلعنواهللمفعدةجياتليحاصرىـكيغكييـ :
الجية األكلى:مفبيفأيدييـ"مفأماميـ" .
الجية الثانية:مفخمفيـ .
الجية الثالثة:عفاليميف .
(ُ)انظر:تفسيرالشعراكم،ـٓ،صَّٖٕ .

(ِ)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،جْ،صُٖ .
(ّ)معارجالتفكركدقائؽالتدبر،الشيخعبدالرحمفحسفحبنكةالميداني،ـْ،صُّْ .
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الجية الرابعة:عفالشماؿ .
ل مف
كىذه خطة الحرب التي بينيا اهلل في كتابو لكي نحذره ،فيي إما أف تككف صد ن

األماـ،أكجػ ػذبمفالخمػ ػؼ،أكالتحكي ػ ػؿذاتاليميػ ػفأكالشماؿ،كفينيايةالمعركةستجدأكثر 
الناسكفكريفيستحقكفالخمكديكـالديففي َّ
النار(ُ) .
س * مؾ ِ ِ
ؽ
فالشيطافديدنوالكسكسة،كالغكايةلئلنساف،لذاقاؿتعالى[ ُ٫م ْؾ َأ ُ٤مق ُذ ٕمِ َر ِّب ا٭مـَّو ِ َ
َّوس * إِ َ٭م ِف ا٭مـَّو ِ ِ
س * ا َّ٭م ِذي ُي َق ْ٠م ِق ُس ِْم ُِدُ ِ
ور ا٭مـ ِ
اخلـَّو ِ
س َ
ا٭مق ْ٠م َقا ِ
ا٭مـ ِ
َّوس] {ا٭مـوس،}3-2:كقاؿ
ْش َ
س * م ْـ َ ِّ
ِ
أيضا[:إِ َّن ا َّ٭م ِذيـ ارٖمَدُّ وا ٤م َٜم َأدٕم ِ ِ ِ
٦م ََُل ُؿ ُاَلدَ ى َّ
ون َ٠م َّق َل ََُل ْؿ َو َأ ْم َٜم ََُل ْؿ] {ِمؿد،}03:
ا٭مش ْق َط ُ
وره ْؿ م ْـ َٕم ْعد َمو َٖم َب َّ َ
ن
َ َْ
َ ْ

ا٭مشق َط ُ ِ ِ
ي ََُلَم َمو ُو ِ
ي َ٤مـ ُْف ََم ِم ْـ َ٠م ْق َآ ِِتِ ََم { ]...إ٤مراف، }02:كقاؿ
ور َ
كقاؿأيضان٪َ [:م َق ْ٠م َق َس ََُل ََم َّ ْ
ون ٭م ُق ْبد َ َ
ْلك َْس ِ
َون ٭مِ ْ ِ
أيضان[:إِ َّن َّ
ون َ٤مدُ ًّوا ُمبِقـًو] {اإلَساء .}35:
ون ٬م َ
ا٭مش ْق َط َ
ىذه اآليات تشير إلى العداكة المطمقة بيف اإلنساف كالشيطاف ،كأف  َّ
األمارة بالسكء
النفس  َّ
ىينفسقرينةلمشيطاف،فتارةيكسكسلياالشيطافليغكيياكيضميا،كتارةيتعمـمنيافنكفالفساد،
كاإلغكاء،كالضبلؿ .
ِ ِ
َ
ٯم َ٪مؾِـَ ْػ ِس ِف َو َم ْـ َ٤م ِؿ َل َ٪م َع َؾ ْق َفو { ]...إكعوم .}225:
*قاؿتعالى٫َ [:مدْ َ٘م َ
وء٬م ُْؿ َٕم َصوئ ُر م ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٪م َؿ ْـ أ ْٕم َ َ
ؽ ِم ْـ َ٠م ِّقئ ٍَي َ٪م ِؿ ْـ َك ْػ ِس َ
ؽ ِم ْـ َٙم َسـ ٍَي َ٪م ِؿ َـ اهللِ َو َمو َأ َِو َٕم َ
[مو َأ َِو َٕم َ
ؽ{ ]...ا٭مـسوء .}57:
*كقاؿأيضانَ :
حقان قدجاءكـبصائرمفربكـفمفأبصرطريؽاهللسارفيىداهفأناراهلل لوحياتو
كسعد فييا كفي أيخراه ،كمف عمى عف ىداه أضمو الشيطاف فظمـ نفسو كأىمكيا كأدخميا مداخؿ
الغكايةكالضبلؿكخسرالدنياكاآلخرة،ىذهىي َّ
ةبالسكءكىذهصفاتياكأحكالياكىذه 

النفساألمار

نيايةماقدمتكعممتالخسراففيالدنياكاآلخرة .
المكامة ىيالحالةأك الصفة الثانية مف صفات  َّ
ِ -النفس المكامةَّ  :
النفس المؤمنة ،كلقد
النفس  َّ
[ٓ ُأ ْ٫م ِسؿ ٕمِقق ِم ِ
النفسلعظمياكعمكشأنياعندهفقاؿتعالىَ :
أقسـاهللتبارؾكتعالىبيذه َّ
ا٭مؼ َق َوم ِي
ُ َْ
ِ
ا٭مؾقامي ] {ا٭مؼقومي  .}0-2:
* َو َٓ ُأ ْ٫مس ُؿ ٕمِو٭مـَّػس َّ
كلقدتعددتآراءالعمماءفيبيافحقيقةىذه َّ
النفس :
مكـ كىك التردد فيي كثيرة التقمب ،كالتمكف ،كىي مف
المكامة" مأخكذ مف التَّ ُّ
الرأم األكؿ :المفظة " َّ
أعظـآياتاهلل،فإنيامخمكؽمفمخمكقاتاهللتتقمبكتتمكف .
(ُ)انظر:معارجالتفكركدقائؽالتدبر،ـْ،صُُِِِّ،بإيجاز .
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الرأم الثاني:المفظةمأخكذةمفالمكـ .
أماالذيفقالكابأفالمفظةمأخ كذةمفالمكـفتعددتآ ارؤىـأيضان :
الرأم األكؿ:ىينفسالمؤمف،كىذامفصفاتياالمجردة .
الرأم الثاني :ىينفسالمؤمف تكقعوفيالذنبثـتمكموعميو،فيذاالمكـمفاإليماف،بخبلؼ
الشقيفإنواليمكـنفسوعمىذنب،بؿيمكمياعمىفكاتو .
أفىذاالمَّكـلمنكعيف"ب انركفاج انر"فإفكؿكاحديمكـنفسوب انركافأكفاج انر،فالسعيد

الرأم الثالث :
يمكمياعمىارتكابمعصيةاهللكترؾطاعتو،كالشقياليمكمياإالعمىفكاتحظياكىكاىا .

الرأم الرابع :ىذاالمكـيككفيكـالقيامة،فإفكؿكاحديمكـنفسوحينيا،فإفكافمسيئان يمكميا
كاف كاف محسنان يمكميا عمى تقصيره .كىذه األقكاؿ كميا حؽ كال تنافي بينيا ألف
عمى اإلساءة ،

َّ
سميتلكامة(ُ) .
مكصكفةبيذاكموباعتبارىا

النفس
َّ

كلقدبيفابفالقيـرحمواهللأف َّ
المكامةنكعاف :

النفس َّ
النكع األكؿ :لكامة ممكمة:كىي َّ
النفسالجاىمةالظالمةالتييمكميااهللكمبلئكتو .
النكع الثاني :لكامة غير ممكمة :كىيالتيالتزاؿتمكـصاحبياعمىتقصيرهفيطاعةاهلل مد
بذلو جيده ،فيذه غير ممكمة ،كأشرؼ النفكس مف المت نفسيا في طاعة اهلل كاحتممت مبلـ
َّ
البلئميففيمرضاتوفبلتأخذىافيولكمةالئـ،فيذهقدتخمصتمفلكـاهلل،كأمامفرضيت
بأعمالياكلـتمـنفسياكلـتحتمؿفياهللمبلـالمُّ َّكاـفييالتييمكميااهلل .)ِ(

النفس التي تنكرت بنكر القمب قدر ما تنبيت بو عف ً
كقد عرفيا الجرجاني بأنياَّ " :
سنة
ً
سيئةبحكـجبًمَّتياالظممانية،أخذتتمكـنفسيا"(ّ) .
الغفمة،كمماصدرتعنيا
أما أنس ذككاف ،فأكرد  -في معرض حديثو عف ىذه  َّ
النفس  -بأنيا" :ىي التي المت
نفسيا في طاعة اهلل ،كاحتممت مبلـ البلئميف في مرضاتو ،فبل تأخذىا فيو لكمة الئـ ،فيذه قد

تخمصتمفلكـاهلل،كأمامفرضيتبأعمالياكلـتمـنفسياكلـتحتمؿفياهللمبلـالمكاـ،فيي

التييمكميا .)ْ(

(ُ)كتابالركح،صُِّّٔٔ،بتصرؼ .
(ِ)المرجدالسابؽ،صِّٔ .
(ّ)التعريفات،صِّْ .

(ْ)منيجاإلسبلـفيتزكية َّ
النفس،ـِ،صْٓ .

-َٖ-

[ٓ ُأ ْ٫م ِسؿ ٕمِقق ِم ِ
كنقؿعفاإلماـالقرطبيفيتفسيرهلقكلوتعالىَ :
ا٭مؼ َق َوم ِي * َو َٓ ُأ ْ٫م ِس ُؿ ٕمِو٭مـَّػس
ُ َْ
ا٭مؾقامي ] {ا٭مؼقومي ،}0-2:أفاهللأقسـبيكـالقيامةتعظيمان لشأنيا،كأقسـكذلؾب َّ
المكامة التي
النفس  َّ
َّ
ىينفسالمؤمفالذمالتراهإاليمكـنفسو،ماذاأردتبكبلمي؟كماذا أردتبأكمي؟ كماذاأردت
بحديثي؟كالفاجراليحاسبنفسو؛ ثـنقؿاإلماـبعدذلؾعدةآراءلمعمماءفيبيافحقيقةىذه

َّ
المكامة :
النفس َّ

الرأم األكؿ :ىيالتيتمكـعمىمافات،كتندـ،فتمكـنفسياعمىالشرلـفى ىعمتو،كعمىالخيرلـ
التستكثرمنو .

الرأم الثاني:أنياذاتالمكـ،فإنياتمكـنفسيابماتمكـعميوغيرىا،فييبذلؾتك كفبمعنىالبلئمة
كىيصفةمدحليا .
الرأم
الرأم الثالث :ىي بمعنى الممكمة المذمكمة ،كىي صفة ذـ كعمى ىذا فإف أصحاب ىذا 
يقكلكفبنفيالقسـبيذه َّ
النفس .

الرأم الرابع:ىينفسالكافريمكـنفسوكيتحسرفياآلخرةعمىمافرطفيجنباهلل .
الرأم الخامس :ليسمفنفسمحسنةأكمسيئة إالكىيتمكـنفسيا،فالمحسفيمكـنفسولكأنو

المسيءيمكـنفسولكأنولـيسئ(ُ) .
ازدادإحسانان،ك
ي

ىذهىي َّ
المكامة،كىذهصفاتياالتيتنعكسعمىنفسالمؤمف .
النفس َّ

ّ -النفس المطمئنةَّ  :
،فيينفس ارتقتإلىالمعالي،
النفس المطمئنةىيغايةالكماؿكالصبلح
ه
فاطمأنتمفالشؾإلىاليقيف،كمفالجيؿإلىالعمـ،كمف الغفمةإلىالذكر،كمفالخيانة

إلى التكبة ،كمف الرياء إلى اإلخبلص ،كمف الكذب إلى الصدؽ ،كمف الكبر كالعجب إلى
التكاضدكالتذلؿهلل،كىيالتيتحررتمفأسركقيدالشيكاتإلىالطمدبماعنداهللفي

طريؽ اهلل كطاعتو
دار الخمد ،إنيا نفس مبلئكية في صكرة إنساف ،ال ترل كال تعرؼ إال 
كالتبصرإالالخير،كالبر،كاإلحساف .

قاؿالجرجانيفيتعريفوليذه َّ
النفس":ىيالتيتَّـ تنكرىابنكرالقمبحتىانخمعتمف
صفاتياالذميمة،كتخمقتباألخبلؽالحميدة"(ِ) .
َّ
ؽر ِ
ِ
ِ
كلقد َّ
اَ َق ًي َم ْر َِ َّق ًي *
[ار ِ٘معل إِ َ٧م َر ِّٕم َ
أجؿ اهلل تعالىىذه النَّفس ككرميا،فقاؿتعالىْ :

َ٪مود ُٚم ِ٥م ِْم ِ٤مب ِ
ودي] {ا٭مػجر .}07-06 :
َ
ْ

(ُ)الجامدألحكاـالقرآف،ـَُ،صٕٗبتصرؼ .
(ِ)التعريفات،صِّْ.

-ُٖ-

كلمعمماءفي َّ
النفسالمطمئنةعدةآراءنقمياالقرطبيفيتفسيره :
الرأم األكؿ:ىي َّ
النفسالساكنة،المكقنة،أيقنتأفاهللربيافأخبتتلذلؾ .
الرأم الثاني:ىيالمطمئنةبثكاباهلل .
الرأم الثالث:ىي َّ
النفسالمؤمنةالمكقنة .
الرأم الرابع:ىي َّ
النفساآلمنةمفعذاباهلل .
الرأم الخامس:ىي َّ
النفسالمخمصة .
الرأم السادس:ىي َّ
النفسالعارفةالتيالتصدعنوطرفةعيف .
الرأم السابع:ىي َّ
النفسالتيعممتعمىيقيفبماكعداهللفيكتابو .
الرأم الثامف:ىي َّ
النفسالمطمئنةباإليماف،المصدقةبالبعثكالثكاب .
المطمئنةألنياب ّْشرتبالجنَّةعندالمكت،كعندالبعث،كيكـالجمد .
الرأم التاسع:
ي
الرأم العاشر:ىي َّ
النفسالراضيةبقضاءاهلل،التيعممتأفماأخطأىالـيكفليصيبيا،كأفما
أصابيالـيكفليخطئيا .
كالصحيحكماقاؿالقرطبي:أنيانفسكؿمؤمفمخمصطائد(ُ) .
النفساليخرجعفصفات َّ
يتضحمفذلؾأفكؿماذكرهالعمماءمفآراءفيىذه َّ
النفس
المؤمنةالكاثقةالمكقنةبخالقيا،فيينفساطمأنتإلىخالؽالخمؽ،كسممتلوفيكؿحاؿ،ككؿ

مقاؿ،ككؿحركةكسكنة،فيذه َّ
النفسرضيتعفاهللكرضياهللعنياكأرضاىا .

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب] {ا٭مر٤مد .}06:
قِب ْؿ ٕمِذ٬م ِْر اهللِ َأ َٓ ٕمِذ٬م ِْر اهللِ َٖم ْط َؿئ ُّـ ا٭م ُؼ ُؾ ُ
*قاؿتعالى[:ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا َو َٖم ْط َؿئ ُّـ ُ٫م ُؾ ُ ُ
َ ِ
ِ
ِ َ
ِ
٨موا
*كقاؿأيضان[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
يـ َ٫مو ُ٭مقا َر ُّٕمـَو اهللُ ُٗم َّؿ ْا٠م َت َؼ ُومقا َٖم َتـَز َُّل َ٤م َؾ ْقف ُؿ ا َٛم ََلئ َؽ ُي أ َّٓ ََتَو ُ٪مقا َو َٓ ََتْزَ كُقا َوأ ْٕم ُ

ِ
{٪مصؾً .}52:
ُق٤مدُ َ
ون] ِّ
ٕمِوجلـَّي ا َّ٭متل ُ٬مـْت ُْؿ ٖم َ

الفرؽ بيف النفس المطمئنة كالنفس المكامة:
و
النفس المطمئنةك َّ
يتبيفالفرؽبيف َّ
مفخبلؿالتعرؼعمىحقيقةكؿ منيما،
المكامة 
النفس  َّ
المكامة تقؼفيكجو َّ
ف َّ
النفس األمارة،كتكبحجماحيافتى ٍغمًبأكتيغمب،كتقكلأكتضعؼ،
النفس  َّ
كلكفالنَّفسالمطمئنة:حالةمستقرةمفحاالت َّ
النفس،راسخةالتعرؼإالالخير،كاليصدرعنيا

(ُ)الجامدألحكاـالقرآف،ـَُ،صَّٔ.

-ِٖ-

إال ما يرضي اهلل ،ترضى لرضاه ،كتسخط لما يسخط اهلل ،فالخير ممكة مستقرة في ىذه  َّ
النفس

التحتاجمعياإلىمجاىدةطكيمة(ُ) .

كالذم يكد الباحث إضافتو إلى الفرؽ بيف النَّفسيف ،أف  َّ
النفس المطمئنة نفس مبلئكية،
تعالتعمىالشيكاتفبلتأسرىا،كأيقنتبماعنداهللفبلترضىسكاه،فبلتأخذمفالدنياإالبقدر

الترحاؿ،كالترضىبغير َّ
الن،إنيارضيتبقضاءاهللخيرهكشره،فبلحاكـسكاه،
الجنة مكطنان كمآ 
كالسعادةإالبالقربمنو،كالسعيلرضاه .

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

ه

كالنفد الذاتي ،كلك كمفيا ذلؾ تدمير المجتمد ،كقطد أكاصر األلفة كالمحبة ككشائج الرحمة ،لذا
فالمجتمدالكافرمجتمديسيطرعميوالصراعالدائـعمىالمكارد،كالمقدرات،كالمصالح،كيسيطر
عمىأفرادهالسمكؾالنفعيالمادم،فتجدأفرادهيتصارعكفعمىتحقيؽالمنافدالذاتية،ممايؤدم

بالمجتمدإلىالضياعكاليبلؾ،لذا سيبيف الباحثمعنىالكفرلغةكاصطبلحانلمكقكؼعمىحقيقة

الكفر،كنفسيةالكافر .

فر فيكتبالمغةتبيفأنويأتيبمعنىتغطيةالشيءكستره،ككؿ
ال يك ٍف ير في المغة :بتتبدمعنىال يك ً
ه،كماتسميةالكافركاف انرإالألنوغطىقمبوبسترهنعـاهلل،كىياآليات
ي
ماغطىشيئانفقد ىكفى ىر
الرسؿ ،كالمعجزات ،كالكتب المنزلة ،كالبراىيف
الدالة عمى تكحيده ،كعدـ اإلشراؾ بو ،ككذلؾ  ٌ
الكفر :نقيض اإليماف،
الكاضحة ،فمف لـ يصدؽ بيا فقد كفرىا ،أم سترىا كحجبيا عف نفسو ،ك ي

كىك نقيض الشكر،
الكفر :جحد النعمة ،
يقاؿ ألىؿ دار الحرب ألنيـ كفركا كعصكا كامتنعكا ،ك ي
الكفر بمعنى البراءة ،كقكلو تعالى حكاية عف الشيطاف ...[ :إِ ِّن َ٬م َػ ْر ُت ٕمَِم َأ ْْش ْ٬مت ُُؿ ِ
قن ِم ْـ
ي
كيأتي
َ َ
كافر :أم جاحد
َ٫م ْب ُؾ { ]...إٕمراهقؿ ،}00:كيقاؿ  :ىكفى ىر باهلل يكفير ك يكٍف انر ك يكفيىانر ك يك ٍفرانان ،كيقاؿ :رجؿ ه
ً
ً
ً
ً
فار مثؿجائدكجياعكنائـكنياـ،
ي
ألنعـاهلل،كيجمدالكاف ير عمى:كفا انر،ك يكفَّار،ك ىكفى ىرة،كككافر،كك ه
ً
كجمدالكافىرةكك ًافهر،كجمعياجميعان يكفيهر .
كر
كرج هؿ ىكفيكرك ىكفَّاربمعنىكافر،كاألنثىأيضان ىكفي ه
و
:ظممةالميؿكسكاده،ألنويستربظممتو

عمىمعاف عديدة،نذكرمنيا
كافر 
كتطمؽكممةال ً

كؿ شيء كيغطيو ،كعمى البحر ألنو يستر ما فيو ،كالكادم العظيـ ،كالنير العظيـ ،كالسحاب
الزراعألنويسترالبذكرفياألرض،كيخفييا،كعمىالتراب
المظمـ،كالظممةالتيتسترماتحتيا،ك َّ
ألنويسترماتحتو،كالكافرمفاألرضمابعدعفالناس(ِ) .

(ُ)منيجاإلسبلـفيتزكية َّ
النفس،ـِ،صٕٓبتصرؼ.
(ِ)لسافالعرب،ـُّ،صْٖ،ٖٕ-كتيذيبالمغة،جَُ،صََُِّٗ-بتصرؼكايجاز.

-ّٖ-

الكفر اصطبلحان:عرفوالقرافي(ُ)ىكانتياؾخاصلحرمةالربكبية،كيككفبالجيؿباهلل،كبصفاتو،

أكبالجرأةعميو(ِ) .
ي

أكىكعدـالتصديؽباهلل،أكمبلئكتو،أككتبو،أكرسمو،أكاليكـاآلخر،أكأمحكـمف
أحكاـاهلل،أكأمتقريردينييعمـأنومفالديفبالضركرة(ّ) .
درجات الكفر :الخير،كاليدل ،كالرشاد ينبثؽعف كممة التكحيد،ككؿ مايتنافى مد التكحيد فيك
درجاتالكفركمماازداداإلنسافجحكدان،كانكا انر،كمعاندة،
شرؾ،كالشرؾأحدأنكاعالكفر ،كتزداد  
مو الذيفأرسميـ
س ً
خالؽالخمؽ،كحادعفدينوالذمأنزؿ،كر ي
ي
ككثرطغيانو،كشرهكآثامو،كتحدل 
لتبميغ شرعو كمنياجو ،فالعالـ المعاند أشد ش انر مف الجاىؿ المنكر  ،كصاحب الديف المشرؾ أقؿ
خط انرمفالزنديؽالذمالديفلو،كأشدأنكاعالكفرالممحدالمنكرلكجكداهللالذماليرلالكجكد
إالمادةمتطكرة،فميسىناؾخالؽليذاالككف ،كمفأنكاعالكفرالشرؾباهللمداإليمافبوربان
خالقان ،لذا قاؿ المشرككف الذيف يعبدكف األصناـَ ...[ :مو َك ْع ُبدُ ُه ْؿ إِ َّٓ ٭مِ ُق َؼ ِّر ُٕمقكَو إِ َ٧م اهللِ زُ ْ٭م َػك ]...
{ا٭مزُّمر .}5:

قاؿ السُّدم :زلفى :بمعنى تقريبان (ْ) ،أم ليقربكىـ إلى اهلل منزلة عنده ،عف عبد اهلل
ابفمسعكد قاؿ:سألترسكؿاهلل أمالذنب أعظـعنداهلل؟قاؿ(:أف تجعؿ هلل ندان كىك
خمقؾ  ...الحديث)(ٓ) .

فيـيقركفبكجكداهلل،كلكفأشرككافيعبادتيـ،كقدطالبيـاهللبإخبلصالعبادةلو،قاؿ
تعالى[:ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا اهللَ ُ ْ ِ ِ
وء { ]...ا٭مب ِّقـي .}3:
ّمؾص َ
٦م َ٭م ُف ا٭مدِّ َ
َُْ
ََ ُ
يـ ُٙمـَ َػ َ
(ُ )ىكشيابالديفأبكالعباسأحمدبفإدريسبفعبدالرحمفبفعبداهللالصنياجينسبةإلىقبيمةصنياجة
العربي ،كالمشيكر بيف الناس بالقرافي ،كىك مصرم المكلد كالنشأة كالكفاة،
أحد القبائؿ البربرية في المغرب 

رحؿ كثي انر في طمب العمـ ،كاف إمامان في الفقو كاألصكؿ ،تمقى القرافي العمـ عمى يد عدد كبير مف خيرة
العمماء منيـ :سمطاف العمماء العز بف عبد السبلـ ،كابف الحاجب عثماف بف عمر ابف أبي بكر بف يكنس
الممقب جماؿ الديف ،كغيرىـ مف العمماء األجبلء ،كقد أثرل القرافي التراث اإلسبلمي بالعديد مف المؤلفات

صكؿفياختصارالمحص كؿفياألصكؿ،كغيرىامفالمؤلفات.انظر:
حتنقيحالفي ُّ

كالتيمنيا:الفركؽ،كشر
مقدمةكتابالفركؽ،ـُ،صُٓ،ُٗ-كتاباألعبلـ،صٓٗ.ٗٔ،

(ِ)كتابالفركؽ،صُِْ،التحريركالتنكير،ـُ،جُ،صِْٗ.
(ّ)كتابالتكحيد،الشيخعبدالمجيدعزيزالزنداني،جُ،صٓ.

(ْ)تفسيرالسُّدمالكبير،لئلماـأبيمحمدإسماعيؿبفعبدالرحمفالسُّدمالكبير،صُْٔ.
(ٓ)صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابككفالشرؾأقبحالذنكبكبيافأعظميابعده،صِٓ،حديثرقـ(ٖٔ).

-ْٖ-

برغـإقرارىـبكجكداهللإالأنيـأشرككا،كاهللتعالىاليغفرأفيشرؾبوشيئان،قاؿتعالى:
ِ
ون َذ٭مِ َ ِ
ِ َ
وء َو َم ْـ ُي ْ ِ ِ
ٟمى إِ ْٗم ًَم َ٤مظِ ًقَم]
٨م َك ٕمِ ِف َو َيغ ِْػ ُر َمو ُد َ
ؽ َٛم ْـ َي َش ُ
[إِ َّن اهللَ َٓ َيغْػ ُر أ ْن ُي ْ َ
٨م ْك ٕموهللِ َ٪م َؼد ا ْ٪م َ َ

{ا٭مـسوء .}56:
كالكافركف جميعان مخمدكف يكـ القيامة في نار جينَّـ ،كاف تفاكتت درجات عذابيـ،

كأفعالو،
ككمما ازدادت درجات الكفر كمما انعكس ذلؾ عمى نفس الكافر في صفاتو ،

كحركاتو،ككؿأمكرحياتو .

ألجؿ ذلؾ سيبيف الباحث أىـ صفات الكافريف ككنيا انعكاسان لشخصيتيـ ،كسمككيـ،

كتصرفاتيـ،كتفكيرىـفيالحياة،مستدالنعمىىذهالصفاتببعضاآلياتدكفاالستطرادفيذلؾ

حتىنستطيدمفخبلؿىذهالصفاتالتعرؼعمىنفسالكافر .

صفات الكافريف:
سمًو كرساالتيـ.
كر ي
ُ -تعطيؿ كاىماؿ كسائؿ اإلدراؾ عف معرفة اهلل ي
الكافر عمى قمبو غشاكة تحجب عنو السمد ،كالبصر ،كالتفكر ،كالتدبر في الككف ،فيك
النار،قاؿتعالىَ [:و َ٭م َؼدْ َذ َر ْأكَو ِجلفـَّؿ ٬مَثِٝما ِم َـ ِ
اجل ِّـ َوا ِ
إلك ِ
اليستجيبهللكلرسمو،فمصيره َّ
قب
ْس ََُل ْؿ ُ٫م ُؾ ٌ
ً
ِ
ؽ ٬مَوَٕ ْك َعو ِم َٕم ْؾ ُه ْؿ َأ ََ ُّؾ ُأو َ٭مئِ َ
قن ِ َِبو ُأو َ٭مئِ َ
ؽ
ان َٓ َي ْس َؿ ُع َ
ون ِ َِبو َو ََُل ْؿ َآ َذ ٌ
ٯم َ
َٓ َي ْػ َؼ ُف َ
قن ِ َِبو َو ََُل ْؿ َأ ْ٤م ُ ٌ
٦م َٓ ُي ْب ُ

قن] {األعراف .}251:
ُه ُؿ ا٭مغَو٪مِ ُؾ َ

يخبر اهلل تبارؾ كتعالى أنو خمؽ كثي انر مف الجف كاإلنس لمنار ،كىـ الذيف حقت عمييـ

قب َٓ
كم ٍ
ف خمقواهلل لجينَّـ فبلحيمةلوفيالخبلصمنيا،كىؤالء[ ََُل ْؿ ُ٫م ُؾ ٌ
الكممةاألزليةبالشقاكة .ى
ِ
ون ِ َِبو] سبيؿ اليدل كالرشاد
ٯم َ
َي ْػ َؼ ُف َ
قن ِ َِبو] أم :ال يعقمكف بيا الخير كاليدل [ َو ََُل ْؿ َأ ْ٤م ُ ٌ
٦م َٓ ُي ْب ُ
قن ِ َِبو] مكاعظاهللكالقرآفبمعنىأنيـفيتركيـ الحؽكاعراضيـعنوبمنزلة
ان َٓ َي ْس َؿ ُع َ
[ َو ََُل ْؿ َآ َذ ٌ
مف ال يفقو كال يبصر كال يسمد [ ُأو َ٭مئِ َ
ؽ ٬مَوَٕ ْك َعو ِم] يأكمكف كيشربكف كال يمتفتكفإلى اآلخرة كما

تأكؿاألنعاـكتشربالىـ لياإالاألكؿ،ككذلؾالكافر [ َٕم ْؾ ُه ْؿ َأ ََ ُّؾ] كذلؾأفاألنعاـتبصر
َّ
ىـأنومعاندفيقدـعمى َّ
النار[ ُأو َ٭مئِ َ
ؽ ُه ُؿ
ه،كىؤالءيعمـأكثر
منافعياكمضارىافتمزـبعضماتبصر 
ي
قن]عفأمراآلخرةكمافييامفالعذاب(ُ) .
ا٭مغَو٪مِ ُؾ َ
الرسكؿ كالمؤمنيف.
ِ -المكر كالخديعة ب ٌ

الرسكؿ،
المكر كالخديعة متمثمة في التخطيط كالتفكير بإلحاؽ الضرر ،كاألذل ب ٌ

كبالمؤمنيف ،كذلؾ بالتخطيط لقتميـ ،أك إتبلؼ عضك مف أعضائيـ ،أك محاصرتيـ ،أك محاكلة
(ُ)الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،جِ،صِْٖ.َّْ-
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التخريب ،كاإلضرار بيـ ،كىذا ديدف الكافريف عبر التاريخ ،ألجؿ ذلؾ فضحيـ اهلل ،كبيف خبث
أعماليـ،كسكءنياتيـ،ككشؼأالعيبيـ،كتآمرىـ،فبينيافيكثيرمفالمكاضدفيكتابوالعزيز
نخصمنياقكلوتعالى[:وإِ ْذ يؿؽُر ٕمِ َ ِ
َي ِر ُ٘م َ
ُقك َأ ْو َي ْؼتُ ُؾ َ
يـ َ٬م َػ ُروا ٭مِ ُق ْثبِت َ
قك َأ ْو ُ ْ
ون َو َي ْؿؽ ُُر
قك َو َي ْؿؽ ُُر َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
َ َْ ُ
ِ
يـ] {إكػول .}52:
اهللُ َواهللُ َٚم ْ ُٝم ا َٛمو٬م ِر َ
قاؿمقاتؿ(:ليثبتكؾ)يعنيليحبسكؾفيبيت(،يخرجكؾ)أممفمكة(،كيمكركف)يعني
بالنبيالشر(ُ) .
بالرجكعإلىسببنزكؿاآلياتتبيفلناطبيعةالمكر،كالخديعةالتيمارسياالكفارضد
الرسكؿ   كضد المؤمنيف ،اجتمعتمشيخة قريش في دار الندكة يتشاكركف في النبي بعدما
ٌ
أسممت األنصار ،فاعترضيـ إبميس في صكرة شيخ نجدم فدخؿ معيـ في دار الندكة ليشاركيـ

ص كاياىـ إلى رأم شيطاني ،فمما أبدل بعض الحضكر رأيو في النبي  فأشار
الرأم ،ليخمي ٍ 
بحبسو ،فنيض إبميس كقاؿ :بئسالرأم ألف أصحابويأتكف إليوفيخرجكنو ،فيككف بينكـكبينيـ

قتاؿ،ثـبعدذلؾأشارالبعضبإخراجومفبيفأظيرىـ،فنيضإبميسكقاؿ:بئسالرأمألنكـإذا
حبلكة قكلو  كطبلكة لسانو تأخذ القمكب ،فيؤمف بو الناس فيقكل شأنو ،فيأتيكـ

أخرجتمكه ،فإف
كيقاتمكـ .
فأكجـالقكـ،ثـنيضأبكجيؿفقاؿ:نعمدإلىكؿبطفمفبطكفقريش،فنخرجمنيـ
رجبلنفيضربكفمحمدضربةرجؿكاحد،فيتفرؽدموعمىالقبائؿ،فبليستطيدبنكعبدالمطمبأف 
يطالبكابدمو،فميسليـإالالديو .
فنيضإبميسفقاؿ:صدقتإفىذاألجكداآلراء،فقكمكاعميو(ِ) .
بعرض س ػ ػبب الن ػ ػزكؿ ،انجم ػ ػت كانكش ػ ػفت حقيقػ ػ ػة المكر ،كطبيعة الماكريف ،كفيما
يمكركف .
ّ -الجداؿ في اهلل بغير عمـ.
الجداؿفياهللبغيرعمـصفةبارزةمفصفاتالكافريف،تنـعفحقدأعمىكغيكاتباع
[و ِم َـ ا٭مـ ِ
ُيودِ ُل ِْم
الشياطيف،فبيفاهلللناىذهالحقيقةفيمكاضدعديدةمنيا:قاؿتعالىَ :
َّوس َم ْـ ُ َ

ون م ِر ٍ
اهللِ ٕمِغ ِ ِ
يد] {احلٍ،}5:نزلت ىذهاآليةفيالنضربفالحارث،ككافرجبلن
َٝم ٤م ْؾ ٍؿ َو َي َّتبِ ُع ٬م َُّؾ َ١مقْ َط ٍ َ
ْ

(ُ)تفسيرمقاتؿبفسميمافبفبشيراألزدمبالكالءالبمخي،ـِ،صُٓ.
(ِ)تفسيرالجبلليف،صِْٖ ،ِْٗ،كتفسيرالسُّدم،صُِٖبتصرؼ.
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جدالن خصمان يجادؿ في اهلل بغير عمـ متبعان شيطانو كىكاه ،كمف األمكر التي كثر فييا الجداؿ
ؿ اهلل ،ككمالو ،كصفاتو ،كشرائعو ،كأحكامو ،كسننو في خمقو ،كالقرآف ،كالمبلئكة ،كالبعث
جبل ي
كالمكت،كغيرذلؾمفاألمكرالتييجادؿفيياالكفاربغيرعمـمتبعيفالشياطيفكىكاىـ،حيث

يقكدىـإلىجينَّـكبئسالقراركالمقر  .
(ُ)

ْ -الكفر ،كالتكذي بآيات اهلل كالجداؿ فييا.
الكفركالتكذيبكالجداؿطبائدجبمتعمييانفسالكافر،فبلتجدهإاليكفركيكذبكيجادؿ

فيآياتاهلل،كلقدفضحاهللعزشأنوالكافريف،كبيفطبيعتيـ،كنفسيتيـ،كينحذرىـ،كنتبلفى
شركرىـ،كآثاميـفيالكقتذاتوتكعدىـبالعذابالشديد .
ِ
ِ
*قاؿتعالى[:مو ُ ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ٩{ ]...مو٪مر .}5:
ُيود ُل ِْم َآ َيوت اهللِ إِ َّٓ ا َّ٭مذ َ
َ َ
تبيفاآليةأفكتاباهللنكر،كعمـ،كسمطافمفسمطافاهلل،كحجةساطعة،كآيةبينة،
كمايجادؿفييابالتكذيب،كدفعيابالباطؿإالالذيفكفركا،كذلؾلظبلـبصائرىـ،كضبلؿعقكليـ،

كمرضقمكبيـ،كجداليـمفقبيؿالسخريةكاالستيزاء،الطمبانلمعمـكالمعرفة(ِ) .

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا
[وا َّ٭مذ َ
كقدبيفاهللتعالىمصيركمآؿالذيفكف ركاككذبكابآياتاهلل،قاؿتعالىَ :

اجل ِ
وب َ
َو٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو ُأو َ٭مئِ َ
حقؿِ] {اٛموئدة .}22:
ؽ َأ ِْ َح ُ

كىذاتيديد،ككعيدلكؿمفكفر ككذببآياتاهللبأفمصيرهالجحيـ .
 بالنظرإلىاآليةالسابقةنجدأنياتنيىعفالجداؿ،كأفالذميجادؿفيآياتاهللىـ
ؽ ٕمِ ِ
وحلؽ َْؿ ِي َوا َٛم ْق ِ٤م َظ ِي َ
الكافركف،فيحيفقاؿاهللتعالىفيشأفالنبي[:ا ْد ُع إِ َ٧م َ٠مبِ ِ
قؾ َر ِّٕم َ
احل َسـ َِي
و٘م ِ
ود َُْل ْؿ ٕمِو َّ٭متِل ِه َل َأ ْٙم َس ُـ { ]...ا٭مـحؾ .}203:
َ َ
لقدبيفالزحيميفيتفسيرهليذهاآليةأفالجداؿالمقصكدفياآليةبمعنىال ًخصاـفياهلل
القرآف بأنو سحر كأساطير
كآياتو ،كالتكذيب بيا ،كالجداؿ بالباطؿ بقصد دحض الحؽ ،ككصؼ 
ـقسـالزحيميالجداؿإلىقسميف:قسـمحمكد،كقسـمذمكـ،كىكالذمنيىعنواهلل .
األكليف،ث ٌ
أما القسـ المحمكد :كىك الجداؿ لبياف الحؽ ،كغكامض األمكر ،كالكصكؿ إلى فيـ
الحقائؽ،كىذانكعاتخذهاألنبياء،فيدعكتيـلمكصكؿإلىإقناعالناس،فقاؿتعالىفيشأفنكح:
(ُ)زىرةالتفاسير،ـٗ،صْْٗ،كأيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير ،جّ،صُْٓ،كالمقتطؼمفعيكف
التفاسير،ـّ،صُُْْٖٗ،بتصرؼ.

(ِ)جامدالبيافعفآمالقرآف،ـّ،صْٖٕ.
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ُقح َ٫مدْ َ٘مو َد ْ٭م َتـَو َ٪م َل ْ٬م َث ْر َت ِ٘مدَ ا َ٭مـَو { ]...هقد،}50:ككذلؾفيشأفالنبيَ ...[:و َ٘مودِ َُْل ْؿ
[ َ٫مو ُ٭مقا َيو ك ُ
ٕمِو َّ٭متِل ِه َل َأ ْٙم َس ُـ { ]...ا٭مـحؾ .}203:
أماالجداؿالمنييعنوفياآلية،فيكجداؿبالباطؿ،كىكالذمكافيجادؿفيوالحارث
ابفقيسالسَّيمي،كغيرهمفالكفار،كقيؿ:إفاآليةنزلتفيشأنو(ُ) .
فالعبرةبعمكـالمفظالبخصكصالسبب،فييعامةبكؿالكافريفعبرالتاريخ .
ٓ -اتباع سبيؿ الشيطاف كمكاالتو.
طريؽ الشيطافطريؽ الكفر ،كالضبلؿ ،فالذم يتبدسبيموكيكاليويقكدهإلى النَّار كبئس
ِ
َٝم ِ٤م ْؾ ٍؿ وي َّتبِع ٬م َُّؾ َ١مق َط ٍ ٍ
َّوس مـ ُُي ِ
ِ
ود ُل ِْم اهللِ ٕمِغ ْ ِ
ى َ٤م َؾ ْق ِف َأ َّك ُف َم ْـ
ون َم ِريد * ٬مُت َ
ََ ُ
المصير،قاؿتعالىَ :
[وم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ
ْ
ٖم ََق َّٓ ُه َ٪م َل َّك ُف ُي ِض ُّؾ ُف َو َ ْهي ِد ِيف إِ َ٧م َ٤م َذ ِ
ا٭مس ِع ِٝم] {احلٍ .}5-5 :
اب َّ
فياآليةبيافلحاؿأىؿالبدعكالضبلؿالمعرضيفعفالحؽ،كالمتبعيفلمباطؿ،يترككف
ما أنزؿ اهلل عمى رسكلو  مف الحؽ المبيف ،فيتبعكف أقكاؿ رؤكس الضبللة ،الدعاة إلى الكفر

و
اءكيتبدكؿشيطافعاتمستمرفيالشر،كقضىاهللعمىالشيطافأفأمر
كالبدعكاألىكاءكاآلر
كشأفمفتكالهكاتبعوكقمده،فإف الشيطافيضموعفسكاءالسبيؿكييديوإلىعذاب َّ
النار الحار
المؤلـالمقمؽالمزعج(ِ) .
ٔ -عدـ االستجابة هلل كرسمو كالف ارر مف سماع رسالة اهلل كاالستكبار.
عدـ االستجابة هلل كلرسمو كرسالتيـ سمة بارزة مف سمات الكافريف ،كلقد أظير اهلل في

كتابوالعزيزفيكثيرمفالمكاضدىذهالسمة،فعمىسبيؿالمثاؿالالحصر،قاؿتعالىفيشأف
نكحمدقكمو٫َ [:م َول َر ِّب إِ ِّن َد َ٤م ْق ُت َ٫م ْق ِمل َ٭م ْق ًَل َو َّنَ ًورا * َ٪م َؾ ْؿ َي ِز ْد ُه ْؿ ُد َ٤موئِل إِ َّٓ ٪مِ َر ًارا * َوإِ ِّن ُ٬م َّؾ ََم َد َ٤م ْق ُ ُِت ْؿ
اّن ْؿ َو ْا٠م َتغ َْش ْقا ٗمِ َق َ ُ َ
٭مِ َتغ ِْػ َر ََُل ْؿ َ٘م َع ُؾقا َأ َِوٕمِ َع ُف ْؿ ِْم َآ َذ ِ ِ
ْٞموا ْا٠متِ ْؽ َب ًورا] {كقح .}5-3 :
وِب ْؿ َوأ َ ُّ
ِصوا َو ْا٠متَؽ َ ُ
الرسؿ،كالفرارمنيايسكؽ
فيصكرةلبيافعدـاالستجابةهللكرسمو،كاإلعراضعفدعكة ٌ

حمدقكمولمادعاىـإلىاهلل،فماكافمنيـإالاإلعراض،كالفرارمفدعكةالحؽ،
َّ
القرآفقصةنك
كذلؾبكضدأصابعيـفيآذانيـ،كتغطيةرؤكسيـفيصكرةلبيافمدلالكفر،كالعنادكالتكبر،

كاإلصرارعم ػىىػ ػذااإلعػ ػراضتكبػ ػ انركاستكبا انر(ّ)،كقاؿتعالػ ػىفػ ػيبيػ ػافتكبػ ػركاستكبارفرع ػكف 
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُِ،جِْ،صٕٓبتصرؼ.
(ِ)األساسفيالتفسير،ـٕ،صِّّٓ.

(ّ)انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،الشيخعبدالرحمفناصرالسَّعدم،صِّٖ.
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ض ٕمِغ ْ ِ
َٝم َ
ْٞم ُه َق َو ُ٘مـُق ُد ُه ِْم إَ ْر ِ
قن] {ا٭مؼصص .}57:
احل ِّؼ َو َ٣مـُّقا َأ َّّنُ ْؿ إِ َ٭م ْقـَو َٓ ُي ْر َ٘م ُع َ
كجنكدهَ :
[و ْا٠م َتؽ َ َ
كىذاىكحاؿالكافريفعبرالتاريخكاألزمنة .
ٕ -العمك في األرض.
كمما عظـ أمر الكافر استفحؿ طغيانو ،فأظير في األرض التمرد ،كالتكبر ،كالتجبر،

سثكبالتألُّو،فشأف

كالعناد،كالفساد،فتجاكزكضعوالحقيقيكمقامواألصميمقاـالعبكديةهلل،كلب
الكافريفحينمايعظـأمرىـاليركفإالأنفسيـ،كينصبكفأنفسيـإلولمناس،فعمىسبيؿالمثاؿ،
قاؿتعالى فيشأففرعكفلمااستفحؿطغيانو[:إِ َّن ٪مِ ْر َ٤م ْق َن َ٤م ََل ِْم إَ ْر ِ
ض { ]...ا٭مؼصص،}5:ثـ
يخبراهللتبارؾكتعالىعفعمكفرعكففياألرض،كالذمبمغالطغيافكمجاكزةالحدفيالظمـ
بعدذلؾلـيرفرعكفإالنفسوفنصبنفسوإلوفياألرضفماذا
كاالستكباركاالفتخاربنفسو(ُ)،
ى
ً ٭مَؽ ُْؿ ِم ْـ إِ َ٭م ٍف ٩م ْ ِ
[و َ٫م َول ٪مِ ْر َ٤م ْق ُن َيو َأ ُّ َهيو ا َٛم َ ُ
َٝمي { ]...ا٭مؼصص ، }56:ثـ عماه الغركر،
َل َمو َ٤مؾِ ْؿ ُ
قاؿَ  :
كالكبرياء ،كالعظمة ،فقاؿ لمناس٪َ [ :م َؼ َول َأكَو َر ُّٕمؽ ُُؿ إَ ْ٤م َٜم] {ا٭مـَّوز٤موت ،}05:كىذا ىك حاؿ الطغاة،
كالجبابرة،الكافريفالمعانديفالجاحديفعبر العصكركاألزمافالتمرد ،كالتكبر،كالتجبر،كالعناد،
كاإلصرارعميو .
ٖ -اإلفساد في األرض.
إذا كاف مف صفات المؤمنيف عمارة األرض ،كنشر القيـ ،كالمثؿ ،كالبر ،كالعدؿ،
كاإلحساف ،ككؿ كجكه الخير ،فإف مف صفات الكافريف اإلفساد في األرض ،كيندرج تحت ىذا
المسمىكؿ أشكاؿ الفساد،مف قتؿ،كظمـ،كسمب،كنيب ،كتسمط،كاستضعاؼ ،كقتؿ،كسرقة،
كنشرالرذيمةبجميدصكرىاكأشكاليا،كاضعاؼالناس،كبثالفرقةبينيـ،كغيرذلؾمفصكر
الفس ػ ػ ػ ػادكأشكالو،فحيفطغػ ػىفرعكف،كتجبر،كتكبر،كعبلفياألرض،كأظير فيياالفساد،قاؿ
ِ ِ
تعالىفيشأنو ...[:إِ َّكف ٬م َ ِ
يـ] {ا٭مؼصص . }5:
َون م َـ ا ُٛم ْػسد َ
ُ
ِ ِ
قاؿالقاسميفيتفسيرقكلوتعالى[:إِ َّكف ٬م َ ِ
يـ] ":أم:المتمكنيفمفاإلفساد
َون م َـ ا ُٛم ْػسد َ
ُ
كقيرالعباد"(ِ)،أم:الذمعندهدرايةبكؿأساليبككسائؿكأدكاتاإلفسادالممكنةلو .
ِ ِ
ِ
يـ] {اٛموئدة .}45:
ى ا ُٛم ْػسد َ
كقاؿعزشأنوفيشأفالمفسديفَ ...[:واهللُ َٓ ُُي ُّ

(ُ)تفسيرالنسفي،ـِ،صَُِٓ.
(ِ)تفسيرالقاسمي"محاسفالتأكيؿ"،ـٖ،جُّ،صٓٗ.

-ٖٗ-

ٗ -االستخفاؼ بالناس ،كاستضعافيـ ،كسفؾ دمائيـ ،كتدمير ممتمكاتيـ.
االستخفاؼبالناس،كاستضعافيـ،كسفؾدمائيـ،كتدميرممتمكاتيـ،شعاركبراءالكفار،
كزعمائيـ عبر التاريخ ،كىذه سياسة عامة لمكافريف ،قاؿ تعالى في شأف فرعكف مد قكمو:
ِ ِ
٦م] {ا٭مزُّٚمرف، }35:كحينماتتعرضمصالحالكافريف
و٤مق ُه إِ َّّن ُ ْؿ ٬مَوكُقا َ٫م ْق ًمو َ٪مو٠مؼ َ
و٠متَخَ ػَّ َ٫م ْق َم ُف َ٪م َل َ٢م ُ
[ َ٪م ْ
لمخطر يحرقكف األخضر كاليابس في سبيؿ أف تظؿ مصالحيـ ،فحينما شعر فرعكف أنو سيكلد
طفؿ في بني إسرائيؿ يككف زكاؿ ممكو عمى يديو ،صند األعاجيب ،كقتؿ األطفاؿ ،كاستحيى
النساء ،كفرؽ جمكع الناس ،كاستضعفيـ ،كأذاقيـ سكء العذاب ،كأذليـ ،فقاؿ تعالى كاصفان ىذه
ِ ِ
ِ
ِ
الحالةالفرعكنية[:إِ َّن ٪مِ ْر َ٤م ْق َن َ٤م ََل ِْم إَ ْر ِ
َوء ُه ْؿ
ض َو َ٘م َع َؾ َأ ْه َؾ َفو ١م َق ًعو َي ْست َْضعػُ َ٢موئ َػ ًي مـ ُْف ْؿ ُي َذ ِّٕم ٍُ َأ ْٕمـ َ
ِ ِ
ويستَحقِل كِسوءهؿ إِ َّكف ٬م َ ِ
يـ] {ا٭مؼصص .}5:
َون م َـ ا ُٛم ْػسد َ
َ َُ ْ ُ
ََ ْ ْ
تظيراآليةحقيقةفرعكففيسياستولمببلدالتيحكميابالمجاكزةبالقيركالتجبركالظمـ
كالعدكاف،كجعؿأىؿتمؾالببلدفرقان كجماعاتمختمفةكمتعددةكمتناحرةبإغراءالعداكةكالبغضاء
ً
يكتؼ بذلؾ ،بؿ استضعؼ جماعة منيـ كقيرىـ
بينيـ؛ ليسيؿ حكميـ "سياسة فرؽ تسد" ،كلـ

كذبح أبناءىـحيف الكالدة،كترؾاإلناثأحياء،إف ىذهاألفاعيؿ مف قبؿ
كساميـ سكء العذابٌ ،

ً
عكفكجنكدهتسموبسمةالمتمرسكالمتمكففيالفساد(ُ) .
فر

ىذه سياسة الطغاة كالجبابرة عبر التاريخ ال تتغير كال تتبدؿ ،كلكف تتغير األسماء،
كاألشكاؿ،فالسياسةكاحدة،كمفخبللياتتحددشخصيةكمبلمحالطاغية .
َُ -قتاليـ في سبيؿ الطاغكت.
اليكل،ك َّ
النفس،كمصالحوالشخصية،فبيفاهللحاليـ،

الكافراليقاتؿإالألجؿالشيطاف،ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن ِْم َ٠مبِ ِ
قن ِْم َ٠مبِ ِ
وء
يـ َ٬م َػ ُروا ُي َؼوٖمِ ُؾ َ
يـ َآ َمـُقا ُي َؼوٖمِ ُؾ َ
قؾ اهللِ َوا َّ٭مذ َ
فقاؿتعالى[:ا َّ٭مذ َ
قؾ ا٭م َّطو٩مُقت َ٪م َؼوٖم ُؾقا َأ ْو٭م َق َ
ا٭مش ْق َط ِ
ا٭مش ْق َط ِ
ون إِ َّن َ٬م ْقدَ َّ
َّ
َون ََ ِعق ًػو] {ا٭مـسوء .}54:
ون ٬م َ
ايقاتمكففيسبيؿاهللكنصرةدينوكمنياجو،كالذيفكفركايقاتمكف
تبيفاآليةأفالذيفآمنك
ي

فيسبيؿالشيطاف،فقاتمكاأنصار الشيطافتغمبكىـلقكتكـباهلل،إفكيدالشيطافبالمؤمنيفكاف
ضعيفان(ِ) .

(ُ)تفسيرالمراغي،ـٕ،صّّّْ،بتصرؼ.
(ِ)تفسيرالجبلليف،صُُٖبتصرؼ.

-َٗ-

ُُ -الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل.
أىـ مبلمح المجتمعات اإلنسانية ىي الحاكمية التي ينبغي أف تككف هلل ،كمف خبلليا
،كالنككصكالتمردعمىحكـاهللسمةمفسماتالكافريف،
تتمايزالمجتمعاتتقدمانكرقيانكنيكضان 

كسببمفأسبابتردمالمجتمعاتكانحسارىا،كاندثارىا،كضعفيا،كىزيمتيا،كلقدأشاراهللتعالى
ُيؽ ُْؿ ٕمِ ََم َأك َ
ْزَل اهللُ َ٪م ُلو٭مَئِ َ
ون] {اٛموئدة .}55:
ؽ ُه ُؿ ا٭مؽَو٪مِ ُر َ
ليذهالسمة،فقاؿتعالىَ ...[:و َم ْـ ََل ْ َ ْ
نقؿابفكثيرقكؿالعمماءفيتفسيرهليذهاآلية"قاؿالسُّدم:مفلـيحكـبماأنزؿاهلل
فتركوعمدانكىكيعمـ،فيكمفالكافريف .
قاؿابفعباس:مفجحدماأنزؿاهللفقدكفر،كمفأقربوفيكظالـفاسؽ"(ُ) .
ُِ -إنفاؽ األمكاؿ لمصد عف سبيؿ اهلل.



مف صفات الكافريف عبر التاريخ إنفاؽ األمكاؿ في حرب النبي  ،كحرب المؤمنيف
لصرفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـكابعادىـعفطريؽالحؽ،كاليدل،فيذاسبيميـ،كديدنيـ،ألجؿذلؾبيفاهللىدفيـ
ِ
قن َأ ْم َق َُاَل ْؿ ٭مِ َق ُصدُّ وا َ٤م ْـ َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ ]...
يـ َ٬م َػ ُروا ُيـ ِْػ ُؼ َ
مف إنفاؽ األمكاؿ ،فقاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٭مذ َ
{إكػول.}54:بالرجكعإلىسببالنزكؿنجداآليةنزلتفيمفأنفؽمالولقتاؿالمسمميفكحربيـيكـ
بدر(ِ)،كالعبرةبعمكـالمفظالبخصكصالسبب .
ُّ -مكاالة الكفار بعضيـ بعضان.
إذا كاف اهلل كرسكلو كليان لممؤمنيف ،كالمؤمنكف كذلؾ بعضيـ أكلياء بعض ،فإف الكافريف

بعضيـأكلياءبعض،ينصربعضيـبعضان،كيمجأك هؿ منيمالآلخر،كيأكمبعضيـبعضان،قاؿ
ِ
ِ
وء َٕم ْع ٍ
ض { ]...إكػول .}55:
[وا َّ٭مذ َ
تعالىَ :
يـ َ٬م َػ ُروا َٕم ْع ُض ُف ْؿ َأ ْو٭م َق ُ
َّفابفكثيرفيتفسيره لآليةأنياتدلؿعمىقطدالمكاالةبيفالمؤمنيفكالكافريفكاثبات

بي
لممكاالةبيفالكافريفبعضيـبعضان (ّ)،فصفاتالكافريفكاحدةفبلتتغيرإالاألسماء،كاألماكف



كاألزمنة،ففرعكفزمفمكسىىكنفسوأبكجيؿعمىعصرالنبي  .

ىذهأىـكأبرزصفاتالكافريفالتيتنعكسعمىنفسيةالكافريف،فتنعكسعمىالمجتمد

اإلنساني مما ترتب عمى ذلؾ تردم المجتمعات البشرية ،كانحطاطيا ،كانتشار الرذيمة ،كالبغي،
(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صِٔ.

(ِ)انظر:لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،جبلؿالديفالسيكطي،صُّٖ.
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صّّْبتصرؼ.

-ُٗ-

كغير ذلؾ مف صكر
كالفساد ،كالعداكات ،كالظمـ ،كالقير ،كاالضطياد ،كالقتؿ ،كالسرقة ،كالزنا ،

التردمكاالنحطاط .

المطم الثالث :نفس المنافؽ:
ّْ
سمكؾمركب،يرجدإلىعناصرخمقّْيةمتعددةتجمدبيفالجبف،كالطمد،كالمنافد
النفىاؽ 
ي

كخمؽ الكذب ،لذا ف ّْ
النفىاؽ مرض نفسي لو آثاره الكخيمة المدمرة عمى
الدنيكية ،كجحد الحؽ  ،ي
المنافؽ ،كعمى المجتمد الذم يعيش فيو ،فالمنافؽ قمؽ عمى مصالحو ،كيعيش حالة مف عدـ

االستقرار ،كالتكازف ،كىذاف العنصراف ىما أىـ مقكمات المجتمعات اإلنسانية ،كالمنافؽ ذا قدرة
فائقة ،كميارة في السمكؾ لتصند الكذب ،ككمما تكيؼ كتمكف المنافؽ بالبيئات االجتماعية
كالجماعات اإلنسانية المختمفة كمما كاف أقدر عمى العمؿ عمى عدة جبيات ليمكر بيا جميعان،
كيكقد األذل ،كالضرر ،كالفساد؛ ألجؿ ذلؾ سيبيف الباحث معنى  ّْ
النفىاؽ لغةن كاصطبلحان حتى

نستطيدالكقكؼعمىمبلمحالشخصيةالمنافقة .

النفىاؽ لغ نة:بيفابفمنظكرأف ّْ
النفىاؽنسبةإلىالنَّفىؽ،كىكالس ىَّربفياألرض،ألفالمنافؽيستر
َّ
بالذميدخؿالنفىؽكيستترفيو .
كفرهكيغيبو،فى يشبًو
كقيؿ :سمي منافقان ألنو نافؽ كاليربكع كىك دخكلو نافقاءه؛ كذلؾ ألف اليربكع لو جحر يقاؿ لو

كآخر يقاؿ لو القاصعاء فإذا طمب مف القاصعاء قصد فخرج مف النافقاء ،ككذا المنافؽ
النافقاء 
ك ّْ
النفىاؽ الدخكؿ في
يخرج مف اإليماف مف غير الكجو الذم يدخؿ فيو ،كالنفىاؽ :فعؿ المنافؽ ،

اإلسبلـمفكجػ ػوكالخركجعنو مفآخػ ػ ػ ػر،كىككذلؾالذميستػ ػر يكٍف ػ ػ ػره كيظيرإيمانو .كيقػ ػ ػػاؿ:
نافؽمنافقوكنفاق ػان(ُ) .
ي

قاؿالفيركزآبادم:نافؽفيالديف:أمستركفرهكأظيرإيمانو(ِ) .
النفىاؽ اصطبلحان:ىكإظيارالقكؿبالمسافأكالفعؿبخبلؼمافيالقمبمفالقكؿكاالعتقاد(ّ) .
أك"ىكالذميستركفرهكيظيرإيمانو"(ْ).أكىكإظيارالخيركاسرارالشر(ٓ) .
(ُ)انظر:لسافالعرب،ـُْ،صِِٔ .ِِٕ،
(ِ)القامكسالمحيط،صّْٖ .
(ّ ) نكاقض اإليماف االعتقػادية كضكابط التكفير عند السمؼ ،د .محمد بف عبد اهلل الكىيبي ،جِ،
صُْٖ .ُْٗ،

(ْ)نفسالمرجدالسابؽ،كنفسالجزء،صُْٗ .
(ٓ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ،صَٓ .

-ِٗ-

ىكإظياراإلسبلـبالمساف،كادعاءاإليمافكذبان كزك انر كمخادعةن لممؤمنيف،مد

كعرفو الميداني :

ً
النفىاؽ َّ
،كي ىد ُّؿعمى ّْ
أفيدعياإلنسافاإلسبلـكاليعمؿبو(ُ) .
إبطافالكفر،ممايجعؿجاحدهكاف انر ي
ى

بعدبيافمعنى ّْ
بيفأفأخطركأىـمايميزالمنافؽ ىكاالختبلؼ

النفىاؽ لغ ةنكاصطبلحانت
[و ِم َـ ا٭مـ ِ
َّوس َم ْـ
بيفالظاىركالباطف،
أمبيفمايدعىكبيفحقيقةماىكعميو كماقاؿتعالىَ :
ٌ
ِِ
ِ
َي ُؼ ُ
٦م] {ا٭مبؼرة . }6:
قل َآ َمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭م َق ْق ِم أَٚم ِر َو َمو ُه ْؿ ٕمِ ُؿ ْممـ َ
قاؿاإلماـالطبرم– رحمواهلل":-أجمدجميدأىؿالتأكيؿعمىأفىذهاآليةنزلتفي
قكـمفأىؿ ّْ
النفىاؽ،كأفىذهالصفةصفتيـ"(ِ) .
كتتضح حقيقة نفسية المنافؽ مف خبلؿ إبراز صفاتو التي تعتبر انعكاسان لحالتو  َّ
النفسية
بكؿ جكانبيا الفكرية ،كالكجدانية ،كاالنفعالية ،كما يترتب عمى ىذه الجكانب مف قكؿ ،كفعؿ،

ك و
اعتقاد،كنظ انرألفىذهالصفاتكثيرةكمتعددةكمتشعبةكىناؾرسائؿككتبألفتفيىذاالمجاؿ
لذاسيقكـ الباحث ببيافأىـىذهالصفاتكأبرزىا،كاالستدالؿعمييامفالقرآفالكريـ .

صفات المنافقيف:
ُ -الكذ في القكؿ كالعمؿ:
الكذبسمةمفأبرزسماتالمنافقيفلذانجدالحؽ(تبارؾكعبل) قدبيفىذهالصفةفي
ِِ
ِ
[و ِم َـ ا٭مـ ِ
َّوس َم ْـ َي ُؼ ُ
٦م] {ا٭مبؼرة،}6:
قل َآ َمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭م َق ْق ِم أَٚم ِر َو َمو ُه ْؿ ٕمِ ُؿ ْممـ َ
إشارةلممنافؽ،فقاؿتعالىَ :
فتعمدكاصرار،كىذهمفأخطر
فالمنافؽيقكؿبمسانوماليسفيقمبو؛ألف قمبوجاحدمنكرع
ُّ
القضاياعمىالمجتمدألنؾالتستطيدأفتقؼعمىحقيقةأمره .
ِ -الخداع:
مريضة ،غير سكية ،فيك يتظاىر بمظير الصادؽ األميف
شخصية المنافؽ ،مخادعة ،
ِ
ليقكـبخداعالمؤمنيفكالنيؿمنيـكاإليقاعبيـ،قاؿتعالىفيشأفالمنافقيفَ ُ :
يـ
[َيودِ ُ٤م َ
قن اهللَ َوا َّ٭مذ َ
َآ َمـُقا َو َمو َ ْ
ون] {ا٭مبؼرة . }7:
قن إِ َّٓ َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ َو َمو َي ْش ُع ُر َ
َيدَ ُ٤م َ

ِ
قاؿابفكثيرفيتفسيرقكلوتعالىَ ُ  :
يـ َآ َمـُقا] "بإظيارىـماأظيركه
[َيودِ ُ٤م َ
قن اهللَ َوا َّ٭مذ َ

مفاإليمافمفإسرارىـالكفر،يعتقدكفبجيميـأنيـيخدعكفاهللبذلؾ"(ّ).
(ُ)ظاىرة ّْ
النفىاؽكخبائثالمنافقيففيالتاريخ،عبدالرحمفحسفحبنكةالميداني،جُ،صّٓ .
(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـُ،صَُِ .
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ،صَٓ .

-ّٗ-

ّ -المنافؽ مصا بمرض قمبي:
المنافؽغيرسكم،مصاببمرضمستقرفيالقمبمماينعكسعمىسائرالجسد،قكالن،

بيف
بيف كالحراـ ه
كفعبلن،كاعتقادان،ركلمسمـعفالنعمافبفبشيرأفالنبي قاؿ(:إف الحبلؿ ه
كثير مف الناس فمف اتقى الشبيات استب أر لدينو كعرضو كمف كقع
كبينيما
ه
مشتبيات ال يعمميف ه
في الشبيات كقع في الحراـ كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو كاف لكؿ ممؾ حمى

كمو كاذا فسدت فسد
صمى ٍ
الجسد ي
ي
صمى ى
حت ى
أال كاف حمى اهلل محارمو أال كاف في الجسد مضغة إذا ى
الجسد يكمُّ يو أال كىي القم )(ُ) ،فبصبلح القمب يصمح سائر الجسد ،كبفساده يفسد سائر الجسد،
الالحرمة؛ألف مفبابالكرع
كمفدالئؿصبلحالقمبترؾاإلنسافألمكرليستبكاضحةالحؿك ي

تركيا مخافةالكقكعفيالحراـ ،فيصكف بذلؾعرضو ،كيستبرئ لدينو ،بعكسالمنافؽالذميتصيد
األمكر،كيضدالمبرراتالكاىيةالكاذبةالتيتنـعففسادفعموكقكلوكاعتقاده .
كلقد بيف اهلل حقيقة ىذا المرض المستشرم في قمكب المنافقيف فقاؿ تعالىِ  :
[ْم ُ٫م ُؾ ِ
قِبِ ْؿ
َم َر ٌض َ٪مزَ ا َد ُه ُؿ اهللُ َم َر ًَو { ]...ا٭مبؼرة .}22:
َّ
،فقيؿ:الشؾ .
كلقدتعددتآراءالعمماءفيبيافمعنىالمرضالكاردفياآلية
كقيؿ:بمعنىالرياء .
كقيؿ:بمعنىالنفاؽفزادىـنفاقان .
كقيؿ:ىكمرضفيالديف،كىـالمنافقكف(ِ) .
ْ -اإلفساد في األرض:
نظرة المنافؽ إلى الحياة نظرة مادية نفعية ذاتية؛ ألجؿ ذلؾ ال ينفؾ عف اإلفساد في
يعرف ػػًًومفاإلص ػ ػبلحفي 
األرض،فك ػؿمايخػ ػدـمصمحتػ ػوالشخصي ػةكنزكاتػ ػوكشػ ػيكاتوى ػ ػكفػ ػ ي
قؾ ََُل ْؿ َٓ ُٖم ْػ ِسدُ وا ِْم إَ ْر ِ
[وإِ َذا ٫مِ َ
قن] {ا٭مبؼرة . }22:
ض َ٫مو ُ٭مقا إِك َََّم ك َْح ُـ ُم ْصؾِ ُح َ
األرض،قاؿتعالىَ :
[ٓ ُٖم ْػ ِسدُ وا ِْم إَ ْر ِ
قاؿ ابف عطية في تفسير قكلو تعالىَ  :
ض]"،معناه ال تفسدكا في
األرضبالكفركمكاالةالكفرة"(ّ) .
(ُ)صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابمفاستبرألدينو ،صِْ ،حديثرقـ(ِٓ) ،كصحيحمسمـ،بابأخذ
الحبلؿكترؾالشبيات،صٖٕٔ،ٕٔٗ،حديثرقـ(ُٗٗٓ) .

(ِ)انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ،صُٓبتصرؼ .

(ّ)المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ـُ،صّٗ.

-ْٗ-

فنظريةاإلصبلحبالنسبةلممنافؽتنحصرفيمايحققومفنفدذاتي .
ٓ -الخيانة ،كالغدر ،كنقض العيد ،كالفجكر:
المثؿ،كالمبادئ،خارجعمى
المنافؽخائفلنفسو،كلدينو،كلمجتمعو،فيكمتنكرلمقيـ،ك ي

األيطراألخبلقيةكاالجتماعية،كاإلنسانية،المبدألوكالمركءة،الغدرشيمتو ،كنقضالعيدديدنو،
كالفجكرسمتو،كلقدقاؿ(:آية المنافؽ ثبلث إذا حدث كذ كاذا كعد أخمؼ كاذا اؤتمف خاف)،

كفي ركاية في صحيح مسمـ بشرح النككم (إذا عاىد غدر كاذا خاصـ فجر) (ُ) ،كقاؿ تعالى:
ِ
ِ
ون ِْم إَ ْر ِ
ض ُأو َ٭مئِ َ
ؽ ََُل ُؿ
قِ َؾ َو ُي ْػ ِسدُ َ
قن َ٤م ْفدَ اهللِ ِم ْـ َٕم ْع ِد ِمق َثو٫مِ ِف َو َي ْؼطَ ُع َ
يـ َيـْ ُؼ ُض َ
قن َمو َأ َم َر اهللُ ٕمِف َأ ْن ُي َ
[وا َّ٭مذ َ
َ
قء ا٭مدَّ ِار] {ا٭مر٤مد .}03:
ا٭م َّؾ ْعـَ ُي َو ََُل ْؿ ُ٠م ُ
(ِ)
ِ
قن َ٤م ْفدَ اهللِ ]...
يـ َيـْ ُؼ ُض َ
[وا َّ٭مذ َ
نقؿابفكثيرقكؿأبكالعالية فيتفسيرقكلوتعالىَ :

قاؿ " :ىي ست خصاؿ في المنافقيف إذا كاف ليـ الظيرة عمى الناس أظيركا ىذه الخصاؿ ،إذا
حدثكاكذبكا،كاذاكعدكاأخمفكا،كاذاائتمنكاخانكاكنقضكاعيداهللمفبعدميثاقو،كقطعكاماأمر

اهللبوأفيكصؿ،كأفسدكافياألرض،كاذاكانتالظيرةعمييـأظيركاالثبلثخصاؿ:إذاحدثكا

كذبكا،كاذاكعدكاأخمفكا،كاذاائتمنكاخانكا"(ّ) .
ٔ -البغض لممؤمنيف :

البغضكالعداءكالكرهلممؤمنيفمفصفاتالمنافقيف؛ لذانيانااهللعفمكاالةالمنافقيف،
كاتخاذىـبطانة،ألنيـاليتكانكفعفالسعيإليقاعالضرر،كاألذل،كالمكيدة،كالخديعةكالمكر
بالمؤمنيف .
(ُ) صحيحالبخارم،كتابالشيادات،بابمفأمربإنجازالكعدكفعموالحسف،صٖٓٓ،حديثرقـ(ِِٖٔ)،
كصحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابخصاؿالمنافؽ،صْٔ،حديثرقـ(ٗٓ) .
ً
افأبكالعاليةالرىياحيالبصرممقرئ،كفقيو،كمفسر،كراكملمحديث،كافمكلى
يدبفم ٍير
(ِ
ّْ
)أبكالعالية:ىكرفى
ي
همفالقيَّراء،كافثقةكثيرالحديث،

المرأةمفبنيرباحمفتميـثـاعتقتو،قرأالقرآفعمىأبيبفكعبكغير

سمدمفعمركابفمسعكدكعميكعائشةكطائفةمفالصحابة،كافابفعباسيرفعوعمىسريرهكيقكؿىكذا

ّْرةقيؿعنو:ليسأحدبعدالصحابةأعمـبالقرآفمفأبيالعاليةثـ
كيجمسالممكؾعمىاألسَّ
العمـيزيدشرفان ي
ِ
سعيدبفجبير،حجستيفحجة،ماتسنةتسعيفلميجرةكىكيقرأفيصبلةالصبحَ [:فنِ َذا ُكؼ َر ِِف الـَّا ُق ِ
ور *
َف َذلِ َك َي ْو َمئِ ٍذ َي ْو ٌ :ع َِس ٌر] {اددَّ ثر،}1-3:فخرميتان .
انظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،جُ ،صَُِ ،كالطبقات الكبرل البف سعد ،ـٕ،
صُُِ،ُُْ-كطبقاتالمفسريف:شمسالديفمحمدبفعميبفأحمدالداكدم،جُ،صُُٕ،ُّٕ-
كفياتاألعيافكأنباءالزماف،ـّ،صُّْ .ُْْ،

(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صَّٓ .

-ٗٓ-

َّخ ُذوا ٕمِ َطو َك ًي ِمـ دوكِؽُؿ َٓ ي ْل ُ٭مق َكؽُؿ َٚمب ًوٓ ودوا مو ٤مـِتُّؿ َ٫مدْ ٕمدَ ِ
*قاؿتعالى[:يو َأهيو ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا َٓ َٖمت ِ
ت
َ
ْ ُ
ْ َ َ ُّ َ َ ْ
ْ َ
َ َ
َ ُّ َ
اه ِفؿ ومو َُت ِْػل ِدُ ورهؿ َأ٬مْٞم َ٫مدْ ٕمقـَّو َ٭مؽُؿ أَي ِ
ِ
ا٭مبغ َْض ِ
قن] {آل ٤مؿران .}226:
وت إِ ْن ُ٬م ْـت ُْؿ َٖم ْع ِؼ ُؾ َ
َ
ُ َ
ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
وء م ْـ َأ ْ٪م َق ْ َ َ
ُ
يشير اإلماـ المعمـ سيد قطب أف في اآلية تكجيو لمجماعة المسممة بالحذر مف اتخاذ
أعدائيامفالكفار،كالمنافقيف،كأىؿالكتاببطانةن تجعمياأمناءعمىأسرارىا،كمصالحيا،كأمكر

حياتيا ،كما ذلؾ إال ألف مبلمح كطبائد ،كخبايا ىذه النفكس في كؿ زماف كمكاف تتربص
بالمؤمنيف؛ليخدعكىـ،كيمحقكابيـالضرركاألذل ،فميحذرالمؤمنكفمفمنحىؤالءاألعداءالثقة
ةتنطبؽابتداء عمىأىؿالكتابمف
كاألمف،كالكد،كاالستشارة .ثـبيفسيدقطبأفىذهالصكر
ن
الييكدالمجاكريفلممسمميفبالمدينة،كماحصؿمنيـمفالشركر،كاآلثاـ،كالنكاياالسيئة،كالبغض

الدفيف في كقت كاف فيو المسممكف منخدعيف بالمكدة يبدييا ليـ أكلئؾ الييكد فيطمعكنيـ عمى
أسرارىـ،كخباياىـ،ككثيرمفأمكرحياتيـ(ُ) .
كفيالحديثأفالنبيقاؿ(:ما بعث اهلل مف نبي كال استخمؼ مف خميفة إال كانت لو
بطانتاف ،بطانة

(ِ)

تنمره بالخير كتحضو عميو ،كبطانة تنمره بالسكء كتحضو عميو ،كالمعصكـ

مف عصمو اهلل)(ّ)،فيالحديثإشارةإلىأفىناؾبطانتيف مفاألصدقاءكاألصفياءكاألكلياء،

إمادعاةلمخير،أكدعاةلمشر،بطانةالشرتحضعمىفعؿالشركتزينو،كىذاعمؿ
َّ
كىـبطانتاف
المنافقيف ،كبطانة تأمر بالخير كتحض عميو ،كىذا عمؿ المؤمنيف ،كالمعصكـ مف حماهاهلل مف
عفياليبلؾ،أكمايجر إليو؛ ألجؿذلؾالبدأفنتحرلأفتككفالبطانةالتيتحيطبنا
الكقك
ُّ
جميعانبطانةخيرنتخيرىامفالصمحاء،كاألتقياء،كأىؿالخير .
ٕ -الفرح كالسركر بما يحؿ بالمؤمنيف مف المصائ كالمحف كاالبتبلءات:
الفرح ،كالسركر ،كالتشفي بما يحؿ بالمسمميف مف المصائب ،كالككارث ،كالنكازؿ طبد

النفىاؽ ،كقد بيف اهلل تعالى ىذا الطبد  كتمؾ الس ً
كسجية المنافؽ جبمو عمييا  ّْ
َّجيَّة في ق كلو تعالى:
ِ ِ
ِ
ِ
َض٬م ُْؿ َ٬م ْقدُ ُه ْؿ َ١م ْقئًو إِ َّن اهللَ
ٞموا َو َٖم َّت ُؼقا َٓ َي ُ ُّ
[إ ْن َتَ ْ َس ْسؽ ُْؿ َٙم َسـَ ٌي ٖم َُس ْم ُه ْؿ َوإ ْن ٖمُص ْبؽ ُْؿ َ٠م ِّق َئ ٌي َي ْػ َر ُٙمقا ِ َِبو َوإ ْن ٖم َْص ِ ُ
قن ُ ِِم ٌ
قط] {آل ٤مؿران .}202:
ٕمِ ََم َي ْع َؿ ُؾ َ

(ُ)فيظبلؿالقرآف،ـُ،صِْٓبتصرؼ .

(ِ) البطانة:اسـجنسيشمؿالكاحدكالجماعة،كالمراد:مفيطَّمدعمىباطفحاؿالكبير مفأتباعو.فتحالبارم
بشرحصحيحالبخارم،ـُُ،صُُٓ.

(ّ)صحيحالبخارم،كتابالقدر،بابالمعصكـمفعصـاهلل،صُّّٔ،حديثرقـ(ُُٔٔ) .

-ٗٔ-

قاؿالميرغنيفيتفسيرىذهاآلية" :إِ ْن ٖم ِ
ُص ْبؽ ُْؿ  أيياالمؤمنكف"حسنة"كغنيمةكنصر
"تسؤىـ"تغضبيـكتحزنيـ"أمالمشرككفكالمنافقكف"َ وإِ ْن ٖم ُِص ْبؽ ُْؿ َ٠م ِّق َئ ٌي كقحطأكىزيمة"يفرحكا

ِ
ٞمواعمىعداكتيـَ و َٖم َّت ُؼقااهلل
بيا"عميكـفإذاعممتـأنيـكذلؾفامتنعكاعفمكاالتيـَ وإ ْن ٖم َْص ِ ُ
قن مفعداكتيـِِ ُ م ٌ
قطفيجازييـعمييا
َض٬م ُْؿ َ٬م ْقدُ ُه ْؿ َ١م ْقئًو إِ َّن اهللَ ٕمِ ََم َي ْع َؿ ُؾ َ
باجتنابمكاالتيـَ َٓ ي ُ ُّ
كيجازيكـكذلؾعمىصبركـعمىأذيتيـ"(ُ) .
فإذاكافالفرح،كالسركر،كالتشفيبمايحؿبالمسمميفمفمصائب،كككارث،كنكازؿصفة
لمكافريف ،كالمنافقيف ،فإفالمسمـمطالب بالصبر كالثبات كالعزـ كالصمكد كالتماسؾ كالكحدةأماـ
كؿىذهاالبتبلءات ،فبليظيراالنيياركالتخاذؿكالتراجد،فإفالصبر،كتقكلاهلل،كالخكؼمنو
كالعمؿ عمى إرضائو كاالعتصاـ بحبمو كعدـ الحيد عنو ،يجعؿ ىذه النكازؿ كاالبتبلءات خي انر
كرصيدانلممؤمنيف،فيجازييـاهللعمىتقكاىـ،كصبرىـ،كايمانيـ.
ٖ -نشر اإلشاعات الكاذبة ،كتركيج مقاالت الفحش ،كالسكء ضد المسمميف كضد رسكلو :
اإلشاعاتكاألكاذيبكاألضاليؿينشطالمنافقكفإلشاعتيا،كبثيا،كتركيجيابيفالمسمميف
بيدؼ النيؿ منيـ ،كاحداث جك مف الفكضى ،كاالضطراب ،كالبمبمة بيف المسمميف ،كالذم بدكره
يؤد مإلىإرباؾالصؼاإلسبلمي،كالنيؿمنو،كتمزيقو،كتفتيتو،فعمىسبيؿالمثاؿنشرحادثة
اإلفؾلمنيؿمفعرضالنبي،كمفثـزعزعةمكانةالنبي بيفأصحابو،كالنيؿمنو،ككذلؾ
مانشرهالمنافقكفعفالنبي مفأمرتزكيجوزينتبنتجحش،كغيرىامفاألمكر،كلقدبيف
اهلل أالعيبيـ،كفضحيـفتكعدىـبالعذابفيكثيرمفالمكاضدمنياعمىسبيؿالمثاؿ:ماجاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ِْم
يـ ُُيِ ُّب َ
يـ َآ َمـُقا ََُل ْؿ َ٤م َذ ٌ
قع ا٭م َػوٙم َش ُي ِْم ا َّ٭مذ َ
قن َأ ْن ٖمَش َ
فيشأفحادثةاإلفؾ،قاؿتعالى[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
اب َأ٭م ٌ
قن] {ا٭مـقر .}27:
ا٭مدُّ ْك َقو َوأَ ِٚم َرةِ َواهللُ َي ْع َؾ ُؿ َو َأ ْكت ُْؿ َٓ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
ىذه اآليات نزلت في تبرئة أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا حينما رماىا المنافقكف
"باإلفؾ" كىك أبمغ الكذب ،كأقبح االفتراء ،كساىـ المنافقكف في إشاعة الفاحشة المكذكبة عمى
أـ المؤمنيف "الزنا" كذلؾ بيدؼ النيؿ مف شرؼ النبي  كالطعف فيو ،كفي رسالتو ،فنزلت ىذه
اآلياتتفضحالمنافقيف،كتعمفتبرئةكطيارةعائشةرضياهللعنيا(ِ) .

(ُ)تاجالتفاسير،ـُ،صِٕ.
(ِ)لمزيدمفالعمـحكؿىذهاآلياتيراجدكتابالصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ،صُٔٔ.َُٕ-
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فيؤثرعمىضعاؼ
ً
كتمثؿاإلشاعات،كاألضاليؿ،كاألكاذيبخط انرجسيمانعمىالمجتمد؛ 

يمتيـ،لذلؾحضنااهللعمىأفنعمؿعمىفضحمركجييا،كعدـ 
َّ
اإليماف،كيثنيي ػ ػـكيفػ ػتمفعز
تصديقيـ؛ألفىذهاألمكرتتنافىمداإليماف .
ٗ -إفشاء أسرار المسمميف ،كبثيا ،كنشرىا ،كاذاعتيا بيدؼ النيؿ منيـ:

السركالكتمافأمرافيسيماففينجاحالعمؿكاتقانو؛ألجؿذلؾكاف يسعىلقضاء
كثيرمفاألمكربالسركالكتماف،كمنيايكـاليجرة،كغزكاتو،كركحاتو،كأمكرحياتوالتيتقتضي
ار،كبثياكنشرىالمنيؿ

اإل سراركالكتمافكالتخفيكالتكرية،لذافإفالمنافؽيسعىإلفشاءىذهاألسر
مفالمسمميف،قاؿتعالى[:وإِ َذا ٘موءهؿ َأمر ِمـ إَم ِـ َأ ِو َ ِ
ا٤مقا ٕمِ ِف { ]...ا٭مـسوء .}65:
اخل ْقف َأ َذ ُ
َ َ َُ ْ ٌْ َ ْ
غمًبكا بادر
غمىبكا ،أك ي
جاء في تفسير ىذه اآلية أف النبي  كاف يبعث السرايا فإذا ى

المنافقكفيستخبركفعفحاليـ،فيفشكف،كيحدثكفبوقبؿأفيحدثبورسكؿاهللفيضعفكفبو
ي
وء ُه ْؿ] يعني المنافقيفَ  ،
[أ ْم ٌر ِم َـ إَ ْم ِـ] أم الفتح
قمكب المؤمنيف ،فأنزؿ اهلل تعالىَ  :
[وإِ َذا َ٘م َ
اخلق ِ
ف]القتؿكاليزيمة َ
كالغنيمةَ ،
ا٤مقا ٕمِ ِف ]أشاعكهكأفشكه(ُ) .
[أ َذ ُ
[أ ِو َ ْ

َُ -ارتكا الجرائـ ،كاآلثاـ ،كالشركر ،كالقاء التيـ عمى البرآء مف الناس:
يعمؿالمنافؽألجؿتحقيؽمصالحوالمادية،كلكعمىحساباآلخريفبارتكابالجرائـ،
كاآلثاـكالشركرإال أنويمبسنفسوثكبالطيارة،كالعفة،كالبراءة،كذلؾبإلقاءالتيـعمىاآلخريف
ِ
ى
[و َم ْـ َيؽْس ْ
مفالناس،كلقدفضحاهللالمنافقيف،كبيفأالعيبيـ،كتكعدىـبالعذاب،قاؿتعالىَ :
ِ
ِ
ِ
اٙمت ََؿ َؾ ُ ِْبتَوكًو َوإِ ْٗم ًَم ُمبِقـًو] {ا٭مـسوء . }220:
َٚمطق َئ ًي َأ ْو إِ ْٗم ًَم ُٗم َّؿ َي ْر ِم ٕمِف َٕم ِريئًو َ٪م َؼد ْ
في اآلية بياف لصفة مف صفات المنافقيف الذيف يقترفكف الذنكب سيكان أك يرتكبكف إثمان

قصدان،ثـيرميبوبريئانغيرفاعؿليذاالذنبكاإلثـ،فالذمرمىفقداحتمؿ"بيتاف"أمكذبانعمى

البرئ"كاثمان"كبيرةمفالكبائر(ِ) .

ُُ -المخادعة ،كالقياـ لمصبلة يكسالى ،كالم ارءاة لمناس في أعماليـ ،كأنيـ ال يذكركف اهلل إال
قميبلن:
التمكفبالبيئات،كالمخادعة،كقمةالعبادة،كالكسؿفيأدائيا،كالقياـعمييا،كالمراءاةلمناس

فياألقكاؿ،كاألفعاؿ،كقمةذكرىـهلل ،طبيعةجبمتعمييانفسالمنافؽ،لذايكشؼاهلل تعالىلنا
قن اهللَ وهق َٚم ِ
ىػ ػذهالجكانػ ػبفػ ػيكتابوالعزيزلكينحذرىـفقاؿعنيـ[:إِ َّن ا ُٛمـَو٪مِ ِؼ٦م ُ َ ِ
ود ُ٤م ُف ْؿ َوإِ َذا
َ
َيود ُ٤م َ َ ُ َ
(ُ)معالـالتنزيؿفيالتفسيركالتأكيؿ،محمدالحسيفبفمسعكدالفراءالبغكم،ـِ،صُٕ .
م،صُِْ.
(ِ)تفسيرالقر
آفبكبلـالرحمف،ثناءاهللاليندماألمرتسر ّْ
ى

-ٖٗ-

ون اهللَ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل] {ا٭مـسوء .}250:
َّوس َو َٓ َي ْذ٬م ُُر َ
ا٭مص ََلةِ َ٫م ُومقا ٬م َُس َو٧م ُي َر ُاء َ
ون ا٭مـ َ
َ٫م ُومقا إِ َ٧م َّ
[َي ِ
أكرد الرازم ق كؿ الزجاج في تفسير ىذه اآلية قاؿَ ُ " :
قن اهللَ] أم يخادعكف
ود ُ٤م َ
ِ
يـ ُي َبويِ ُعقك َ
قن
َؽ إِك َََّم ُي َبويِ ُع َ
رسكؿ اهلل ،أم يظيركف لو اإليماف ،كيبطنكف الكفر كما قاؿ[ :إِ َّن ا َّ٭مذ َ
اهللَ { ]...ا٭مػتٍ،}22:كقكلو[:وهق َٚم ِ
ود ُ٤م ُف ْؿ]أم:مجازييـبالعقابعمىخداعيـ" .
َ ُ َ
ثـ ذكر قكؿ ابف عباس  في تفسير قكلو تعالى[ :وهق َٚم ِ
ود ُ٤م ُف ْؿ] قاؿ" :إنو تعالى
َ ُ َ
خادعيـ في اآلخرة ،كذلؾ أنوتعالىيعطييـ نك انر كمايعطي المؤمنيف ،فإذا كصمكا إلى الصراط
ِ
ى
وء ْت َمو َٙم ْق َ٭م ُف َذ َه َ
[مثَ ُؾ ُف ْؿ ٬م ََؿ َث ِؾ ا َّ٭مذي ْا٠مت َْق َ٫مدَ ك ً
انطفأنكرىـكبقكافيالظممة،قاؿتعالىَ :
َورا َ٪م َؾ ََّم َأ ََ َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ا٭مص ََل ِة
ٯم َ
[وإِ َذا َ٫م ُومقا إِ َ٧م َّ
ون] {ا٭مبؼرة ،"}25:أماعفقكلوتعالىَ :
اهللُ ٕمِـُقره ْؿ َوٖم ََر٬م َُف ْؿ ْم ُ٣م ُؾ ََمت َٓ ُي ْب ُ
َ٫م ُومقا ٬م َُس َو٧م] يعنيكاذاقامكاإلىالصبلةمدالمسمميف قامكاكسالى،أممتثاقميفمتباطئيفكىك
معنىالكسؿفيالمغة،كسببذلؾالكسؿأنيـيستثقمكنيافيالحاؿكاليرجكفبياثكابان،كالمف
تركياعقابان،فكافالداعيلمترؾقكيان مفىذهالكجكه،كالداعيإلىالفعؿليسإالخكؼالناس،
ون
كالداعيإلىالفعؿمتىكافذلؾكقدالفعؿعمىكجوالكسؿكالفتكر،أماقكلوتعالىُ [:ي َر ُاء َ
ون اهللَ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل] المعنىأنيـاليقكمكفإلىالصبلةإالألجؿالرياءكالسُّمعةال
َّوس َو َٓ َي ْذ٬م ُُر َ
ا٭مـ َ
ألجؿالديف،ثـبيفالرازمأفالمرادبالذكرعدةأمكر:األكؿ:الصبلة،الثاني:الذكرحقيقةأثناء
الصبلة  ،الثالث :أنيـ ال يذكركف اهلل في جميد األكقات ،سكاء كقت الصبلة ،أك غير كقت
الصبلة(ُ) .
ُِ -المنافقكف مذبذبكف في كالئيـ ،كسمككيـ بيف المؤمنيف كالكافريف:
التمكف كالتذبذب ال إلى ىؤالء كال إلى ىؤالء شعار المنافقيف ،كصفة مف صفاتيـ في
المجتمد،كىذاأمرخطيريفتمفعضدالمجتمد،كيضعؼتماسكوكقكتو،لذابيفاهللتعالىىذه
٦م َذ٭مِ َ
ؽ َٓ إِ َ٧م َه ُم َٓ ِء َو َٓ إِ َ٧م
٦م َٕم ْ َ
[م َذ ْٕم َذٕمِ َ
الصفة الذميمة لكي يحذرىا المؤمنكف ،فقاؿ تعالى فييـُ  :
ِ
ِ
٦م
٦م َٕم ْ َ
[م َذ ْٕم َذٕمِ َ
َه ُم َٓء َو َم ْـ ُي ْضؾ ِؾ اهللُ َ٪م َؾ ْـ ََتِدَ َ٭م ُف َ٠مبِ ًقَل] {ا٭مـسوء، }255:كردفيتفسيرقكلوتعالىُ :
ؽ]بمعنىمردكديفبيفاإليمافكالكفرمفالذبذبة،كىيجعؿالشيءمضطربان َ
َذ٭مِ َ
[ٓ إِ َ٧م َه ُم َٓ ِء
َو َٓ إِ َ٧م َه ُم َٓ ِء]بمعنىالىـمنسكبيفإلىالمؤمنيف،كالإلىالكافريف(ِ) .

(ُ)التفسيػ ػ ػ ػ ػػرالكبيرتفسيراإلماـمحمدالرازمفخرالديػ ػ ػ ػػفبفضياءالديفبفعمر،ـٔ،جُُ،صْٖ .ٖٓ،

(ِ)انظر:الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جُ،صّٕٗ،كأنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ"تفسيرالبيضاكم"،
ـُ،صِْْ .

-ٗٗ-

قاؿابفعاشكر:الذبذبة"شدةاالضطرابمفخكؼأككجؿ"(ُ).
ُّ -اإلعراض عف مجالس العمـ ،كاف تظاىركا باإلصغاء فإنيـ منصرفكف بعقكليـ كقمكبيـ:
المنافؽ ال ينصرؼ إال ألمكره الذاتية النفعية ،كيقيس األمكر بمقياس مادم ،لذا فإنو
يعرضعفمجالسالعمـألنويعتبرىامضيَّعةلكقتومفغيرنفدمادميعكدعميو،كافتظاىر
[و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْست َِؿ ُع إِ َ٭مقْ َ
ؽ َٙمتَّك
باإلصغاءفإنومعرضبقمبوكعقمو،قاؿتعالىفيبيافىذااألمرَ :

ا٭مع ْؾؿ مو َذا َ٫م َول َآك ِ ًػو ُأو َ٭مئِ َ ِ
إِ َذا َٚمر٘مقا ِمـ ِ٤مـ ِْد َك َ٫مو ُ٭مقا ٭مِ َّؾ ِذيـ ُأوٖمُقا ِ
يـ َ٢م َب َع اهللُ َ٤م َٜم ُ٫م ُؾ ِ
قِبِ ْؿ َوا َّٖم َب ُعقا
ؽ ا َّ٭مذ َ
َ
ْ
َ ُ
َ َ
[و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْست َِؿ ُع إِ َ٭م ْق َ
ؽ]أمكمفالكافريف
َأ ْه َق َاء ُه ْؿ] {ِمؿد،}24:لقدبيفاهللحاؿالمنافقيففقاؿَ :
[ٙمتَّك إِ َذا َٚم َر ُ٘مقا ِم ْـ ِ٤مـ ِْد َك َ٫مو ُ٭مقا
(ألف المنافؽ كافر) مف يستمدإلى دعكتؾ ،ككبلمؾ ،كقراءتؾ  َ
ِ
ِ ِ
[مو َذا َ٫م َول َآكِ ًػو] أم
٭م َّؾذ َ
يـ ُأوٖمُقا ا٭مع ْؾ َؿ] قاؿالمنافقكفلمذيفآتاىـاهللالعمـ،كالفيـمفالمؤمنيف َ
ياء،كنفاقان،كاظيارأنيـلـينشغمكابكعي،كفيـما
شيءقاؿ،كماذلؾإالاستيزاء،كتحقي انر،كر ن
[أو َ٭مئِ َ ِ
قالوُ  
يـ َ٢م َب َع اهللُ َ٤م َٜم ُ٫م ُؾ ِ
[وا َّٖم َب ُعقا َأ ْه َق َاء ُه ْؿ] أم
قِبِ ْؿ] أمكسـقمكبيـبسمةالكفار َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
شيكاتنفكسيـ،كمامالتإليوطبائعيـ(ِ) .
كحسف الحديث:
ُْ -الغرؽ في الممذات ،كالنيـ في الشيكات ي
عجب الناظر إلييا ،كمنيـ مف لو مقالة يجذب الناس
مف المنافقيف مف ىـ ذك أجساد ي
ي ي

لبلستماعإليوبحسفتصنعوكاختيارهلؤللفاظ .

المنافؽحريصعمىالدنيا،كعمىمتاعياكالتمذذبيا،كاشباعشيكاتوكنزكاتو،كالكثيرمف

ب اإلنساف
عج ي
ي ى
بناء عمى اىتماميـ باألمكر المادية لذا فمنيـ مف ي
المنافقيف ييتمكف بأجسادىـ ن

بناء عمى الصػكرة الظاىرة كالمظيػر الخارجي ،ألجؿ ذلؾ بيف اهلل
بأجسادىـ ،كمقاليـ ،كماليـ ن
[وإِ َذا َر َأ ْيت َُف ْؿ ُٖم ْع ِ
ج ُب َ
ؽ َأ ْ٘م َس ُوم ُف ْؿ َوإِ ْن َي ُؼق ُ٭مقا ٖم َْس َؿ ْع
تعالىىذهاألمكرفيكتابوالعزيز،قاؿتعػالىَ :

ِ ِ
ى ُم َسـَّدَ ٌة { ]...اٛمـو٪مؼقن . }5:
٭م َؼ ْقَل ْؿ ٬مَلَ َّّنُ ْؿ ُٚم ُش ٌ

عجبمفيراىالمافييامف
تظيراآليةبعضانمفصفاتكىيئاتالمنافقيف،فإذارأيتيـ؟تي ي
ِ ِ
حؽ كصدؽ لفصاحتيـ كذالقة
النضارة كالركنؽَ  ،وإِ ْن َي ُؼق ُ٭مقا ٖم َْس َؿ ْع ٭م َؼ ْقَل ْؿ فتحسب أف قكليـ ٌ
ى ُم َسـَّدَ ٌة 
أبي رأس المنافقيف فصيحان جسيمان جميبلن ٬م ََل َّّنُ ْؿ ٚمُ ُش ٌ
ألسنتيـ ،كقد كاف عبد اهلل بف ٌ
بالخشبالمنصكبةالمسندةإلىالحائط ،
شبيكافيجمكسيـفيمجالسرسكؿاهللمستنديفبيا ،ي
(ُ)التحريركالتنكير،ـّ،جٓ،صُِْ.
(ِ)انظر:مجمدالبياففيتفسيرالقرآف،اإلماـأبكعميالفضؿبفالحسفالطبرسي،ـٔ،جِٔ،صّٕ .

-ََُ-

التيالتفيـكالتعمـ،لخمكىـعفالفيـالنافدكالعمـالذمينتفدبوصاحبو(ُ) .

ُٓ -إثارة الفتف كخصكصان في الظركؼ الحرجة ،كالحرك كزمف االبتبلءات:
البيئةالطبيعيةلممنافؽتككففيظؿاالضطرابات،كالفتف،كاألحكاؿالحرجةالتييمربيا
المجتمد ،كبالنظر إلى حالة مف حاالت  ّْ
النفىاؽ؛ لنرل كيؼ تتصرؼ بيدؼ النيؿ مف المجتمد

المسمـكافراده،قاؿتعالىفيكتابوالعزيزعمىلسافعبداهللبفأيبيبفسمكؿلتثبيطالمسمميف،
كالحاؽ األذل ،كالضرر ،كاليزيمة بيـَ [ :٭مئِ ْـ َر َ٘م ْعـَو إِ َ٧م ا َٛم ِديـ َِي َ٭م ُقخْ ِر َ٘م َّـ إَ َ٤م ُّز ِمـ َْفو إَ َذ َّل]...
{اٛمـو٪مؼقن .}6:

ركلالبخارمعفزيدبفأرقـقاؿ:كنت مع عمي فسمعت عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ
يقكؿ" :ال تنفقكا عمى مف عند رسكؿ اهلل حتى ينفضكا" كقاؿ" :لئف رجعنا إلى المدينة ليخرجف
األعز منيا األذؿ" فذكرت ذلؾ لعمي فذكر عمي لرسكؿ اهلل  فنرسؿ رسكؿ اهلل  إلى عبد اهلل
ابف أبي كأصحابو ،فحمفكا ما قالكا كصدقيـ رسكؿ اهلل ككذبني ،فنصابني ىـ لـ يصبني مثمو
قن َ ...٭مقخْ ِر٘مـ إَ٤م ُّز ِمـْفو إَ َذ َّل وهللِ ِ
ا٭معزَّ ُة َو٭مِ َر ُ٠مق٭مِ ِف
وء َك ا ُٛمـَو٪مِ ُؼ َ
ُ َ َّ َ َ
َ
فجمست في بيتي فننزؿ اهلل [ :إِ َذا َ٘م َ
ِِ
ِ
ِ ِِ
إلي إف اهلل صدقؾ(ِ) .
٦م َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
٦م َو َ٭مؽ َّـ ا ُٛمـَو٪مؼ َ
َو٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
قن] {اٛمـو٪مؼقن  ،}6-2:فنرسؿ رسكؿ اهلل ٌ 
ىذه حالة مف حاالت  ّْ
النفىاؽ التي زرعت نفسيا في المجتمد المسمـ ،كىناؾ صكر كثيرة

لمثؿىذاالمنافؽعبرالتاريخاإلسبلمي .

ُٔ -الح الشديد لمماؿ ،حتى أمكاؿ الزكاة كالصدقات كالسعي عميو كاليو:
جمدالماؿ،كتكديسو،كالسعيعميوكاليوسبيؿالمنافقيف،كقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذا
الجانبفيالمنافقيففيمكاضدكثيرةمنيا :

ُك ِْم ا٭مصدَ َ٫م ِ
[و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْؾ ِؿز َ
وت َ٪منِ ْن ُأ ْ٤م ُطقا ِمـ َْفو َر َُقا َوإِ ْن ََل ْ ُي ْع َط ْقا ِمـ َْفو إِ َذا ُه ْؿ
َّ
* قاؿ تعالىَ  :

قن] {ا٭متقٕمي .}36:
َي ْسخَ ُط َ
تشيراآليةإلىأفمفالمنافقيفمفطعففيقسمتؾلمصدقاتيامحمدبأنؾلـتعدؿ

فيعطائؾلمبعض كمنعؾلمبعضفأنزؿاهللىذهاآلية(ّ) .
(ُ) يزبدةالتفاسير،صٓٓٓ.

(ِ)الصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ،صَِٓ،كصحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابإذاجاءؾالمنافقكف
قالكانشيدإنؾلرسكؿاهلل...إلىالكاذبيف،صَُّٖ،حديثرقـ(ََْٗ) .

(ّ)تفسيرمقاتؿبفسميمافالبمخي،ـِ،صّٓبتصرؼ.

-َُُ-

ييستدؿمفاآليةمدلالطمدكالجشدكحبالدنيامفخبلؿجمدالماؿبكؿالسُّبؿكالطرؽ
تعمَّؽفيوحؽاآلخريف .
حتىكلك 
ُٕ -الفرح الشديد بالتخمؼ عف الجياد في سبيؿ اهلل:
المنافؽ شره  ىن ًيـ يحب الدنيا ،كيركف إلييا ،ككؿ ما مف شأنو حفظ مصالحو ،كأىدافو

الماديةيسعىلمدفاععنيا،كماسكلذلؾمفجيادفيسبيؿاهللفإنويتخمؼعنو،كاليسعىإليو،

كلقد بيف اهلل ىذا الجانب خصكصان في غزكةتبكؾ حينماتخمؼ جمدمف المنافقيف،ككرىكا أف

يجاىدكا في سبيؿ اهلل فقاؿ تعالى في شأف مف تخمؼ مف المنافقيف عف الجياد مد رسكلو :
وهدُ وا ٕمِ َلمق ِ
قل اهللِ و٬م َِرهقا َأ ْن ُُي ِ
ِ ِ ِ
ف ر٠م ِ
اَل ْؿ َو َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ ِْم َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ َو َ٫مو ُ٭مقا َٓ
[ َ٪م ِر َح ا ُٛمخَ َّؾ ُػ َ
َْ
َ ُ
َ
قن ٕمِ َؿ ْؼ َعده ْؿ ٚم ََل َ َ ُ

َٖمـ ِْػ ُروا ِْم َ
قن] {ا٭متقٕمي .}62:
َور ٘مفـَّؿ َأ َ١مدُّ َٙم ًّرا َ٭م ْق ٬مَوكُقا َي ْػ َؼ ُف َ
احل ِّر ُ٫م ْؾ ك ُ

ثـ رضاىـ بإظيار فرحيـ
في اآلية بياف لحاؿ المنافقيف ،بتخمفيـ عف الجياد  ،كمف َّ

كسركرىـبذلؾالتخمؼ،ككرىيـأفيجاىدكافيسبيؿاهللبأمكاليـكأنفسيـ،كبرركاىذاالتخمؼ؛
بأف النفير مشقة عمييـ بسبب الحر ،فحذركا مف الحر في الدنيا الذم يمكف أف يتقيو اإلنساف

بالظمؿكالبككركاآلصاؿ،عمىحراآلخرةالذماليقدرقدره(ُ) .

ىذهأىـصفاتالمنافقيفالتيتعتبرانعكاسانلنفسيةالمنافؽ،كالتيمفخبلليانستطيدأف

نتعرؼعمىالمنافؽكيؼيعمؿ،ككيؼيفكر،ككيؼينظرإلىالناسمفحكلو،كىناؾالعديدمف

الصفاتاألخرل(ِ) .

بعدعرضىذهالصفاتانجمتلناحقيقةنفسالمنافؽ،لذافيكيعتبرمفأشد،كأخطر

الناسعمىالمجتمدالمسمـ،كذلؾألنومندسفيداخؿالصؼاإلسبلمي،فيعمؿبمعكلولينخر

في عضد المجتمد ساعيان لتدمير ،كتفتيت ،كاضعاؼ ،كتمزيؽ الصؼ اإلسبلمي ،كنشر الرذيمة،
كالفساد،كاالنحبلؿ،كمحاربةالفضيمة،كالخير،كالبر،كالعدؿ،كاإلحساف،ككؿقيـالخير،كاليدل،

كالرشادفحذركه!!!

المطم الرابع :نفس الكتابي (ييكد كنصارل):
الكتابي لفظ يطمؽ عمى ٍّ
كؿ مف الييكد كالنصارل ،كنفس الكتابي تتراكح ما بيف نفس

المنافؽ،كنفسالكافر،كليسىذامفبابالتجني!!كلكفمفبابالحقيقة،كذلؾألفاألصؿفي
(ُ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صِّٓ.

(ِ)مفأرادمعرفةالمزيدمفىذهالصفاتفعميوبكتاب:ظاىرة ّْ
النفىاؽ كخبائثالمنافقيففيالتاريخ،عبدالرحمف
حسفحبنكةالميداني .

-َُِ-

الرسؿ
أىؿالكتاب"ييكدان أكنصارل"اتباعماجاءبوأنبياؤىـفيشتىاألمكربمافييااإليمافب ٌ

جميعان دكف تفريؽ بيف أحد مف رسؿ اهلل ،كعمى رأسيـ خاتـ النبييف كالمرسميف محمد  ،قاؿ
ِ
إلك ِ
ا٭مر٠مقل ا٭مـَّبِ َّل إُ ِّم َّل ا َّ٭م ِذي َُيِدُ و َك ُف َم ْؽتُق ًٕمو ِ٤مـْدَ ُه ْؿ ِْم ا٭مت َّْق َر ِاة َوا ِ
ْج ِ
قؾ َي ْل ُم ُر ُه ْؿ
يـ َي َّتبِ ُع َ
تعالى[ :ا َّ٭مذ َ
قن ّ

ِ
ِ
ِ
ُي ِّر ُم َ٤م َؾقْ ِف ُؿ َ
اخل َبوئِ َ
ِص ُه ْؿ َوإَ٩مْ ََل َل ا َّ٭متِل
ٕمِو َٛم ْع ُروف َو َيـ َْف ُ
وه ْؿ َ٤م ِـ ا ُٛمـْؽ َِر َو ُُي ُّؾ ََُل ُؿ ا٭م َّط ِّق َبوت َو ُ َ
ٌ َو َي َض ُع َ٤مـ ُْف ْؿ إِ ْ َ
ِ
ِ
ُّقر ا َّ٭م ِذي ُأك ِْز َل َم َع ُف ُأو َ٭مئِ َ
قن * ُ٫م ْؾ َيو َأ ُّ َهيو
٬مَوك ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ
ًَ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َ٪مو َّ٭مذ َ
َٯمو ُه َوا َّٖم َب ُعقا ا٭مـ َ
يـ َآ َمـُقا ٕمِف َو َ٤مزَّ ُرو ُه َوك َ ُ
ؽ ا٭مسَمو ِ
ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
َّوس إِ ِّن َر ُ٠م ُ
قً َ٪م َآ ِمـُقا ٕمِوهللِ
ُيقِل َو ُي ِؿ ُ
قل اهللِ إِ َ٭م ْقؽ ُْؿ َيق ًعو ا َّ٭مذي َ٭م ُف ُم ْؾ ُ َّ َ َ
ا٭مـ ُ
ض َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ ُه َق ُ ْ
ِ
ون ٕمِ َ
وحل ِّؼ َوٕمِ ِف
ق٠مك ُأ َّم ٌي َ ْهيدُ َ
َو َر ُ٠مق٭مِ ِف ا٭م َّـبِ ِّل إُ ِّم ِّل ا َّ٭م ِذي ُي ْم ِم ُـ ٕمِوهللِ َو٬مَؾِ ََمٖمِ ِف َوا َّٖمبِ ُعق ُه ٭مَ َع َّؾؽ ُْؿ َ ِْتتَدُ َ
ون * َوم ْـ َ٫م ْق ِم ُم َ
قن] {إ٤مراف .}237-235 :
َي ْع ِد ُ٭م َ

يـ ِ٤مـْدَ اهللِ
الرسؿجميعانمفعنداهلل،كرسالةاهلللمبشريةىياإلسبلـ،قاؿتعالى[:إِ َّن ا٭مدِّ َ
ف ٌ
ا٭مع ْؾؿ ٕم ْغقو ٕمقـَفؿ ومـ ي ْؽ ُػر ٕمِ َآي ِ
اٚم َت َؾػَ ا َّ٭م ِذيـ ُأوٖمُقا ا٭مؽِتَوب إِ َّٓ ِمـ ٕمع ِد مو ٘موءهؿ ِ
ا ِ
وت اهللِ َ٪منِ َّن اهللَ
إل ْ٠م ََل ُم َو َمو ْ
َ
َ
ُ َ ً َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َْ َ َ َُ ُ
َسيع ِ
احل َس ِ
وب] {آل ٤مؿران ،}27:كيشير اهلل في مكضد آخر أنو ال يقبؿ غير اإلسبلـ دينان حيث
َ ِ ُ
اخل ِ ِ
َٝم ا ِ
إل ْ٠م ََل ِم ِديـًو َ٪م َؾ ْـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف َو ُه َق ِْم أَ ِٚم َرةِ ِم َـ َ
يـ] {آل ٤مؿران،}63:كيقكؿ
وَس َ
يقكؿَ :
[و َم ْـ َي ْب َت ِغ ٩م ْ َ
ِ
ِ
َون َٙمـِق ًػو ُم ْسؾِ ًَم َو َمو
َٯماكِ ًّقو َو َ٭مؽِ ْـ ٬م َ
[مو ٬م َ
َون إِ ْٕم َراه ُ
اهللفيشأف أبياألنبياءإبراىيـَ :
قؿ َ ُهيقد ًّيو َو َٓ ك ْ َ
َون ِمـ ا ُٛم ْ ِ ِ
٦م] {آل ٤مؿران .}45:
٨م٬م َ
٬م َ َ
تظيراآلية حقيقة إبراىيـ  بأنو ما كاف ييكديان ،كال نصرانيان ،كانما كاف حنيفان مكحدان

الرسؿ ،الحنيفيةالتي

مطيعان لربومسممان لو،كلـيكفمفالمشركيف(ُ)،كىذه 
حقيقةكؿاألنبياءك ٌ
التزيغعفالحؽقيدأنممة .

فشريعة عيسى ناسخةلشريعةمكسى ،كشريعةمحمد  ناسخة لشريعةعيسى
ُقن ٬م ٌُّؾ َآ َم َـ ٕمِوهللِ َو َم ََلئِؽَتِ ِف َو ُ٬م ُتبِ ِف َو ُر ُ٠مؾِ ِف
ا٭مر٠مقل ٕمِ ََم ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق ِف ِم ْـ َر ِّٕم ِف َوا ُٛم ْم ِمـ َ
،لذاقاؿاهللتعالىَ [ :آ َم َـ ّ
َؽ َر َّٕمـَو َوإِ َ٭م ْق َ
٦م َأ َٙم ٍد ِم ْـ ُر ُ٠مؾِ ِف َو َ٫مو ُ٭مقا َ٠م ِؿ ْعـَو َو َأ َ٢م ْعـَو ٩مُ ْػ َراك َ
ؽ ا َٛم ِص ُٝم] {ا٭مبؼرة .}063:
َٓ ُك َػ ِّر ُق َٕم ْ َ

كلمتعرؼ عمى نفس الكتابي سيقتصر الباحث عمى ذكر أىـ الصفات التي يتسـ بيا
الكتابي،فيظؿنقاطمستدالنبمايثبتيامفآياتقرآنيةكريمة .

صفات الكتابي (ييكدان كنصارل):
ٍّ
ؿمنيمابصفات
ل،كلقدصبًغك ه
كماأسمفناالكتابيلفظيطمؽعمىكؿمفالييكدكالنصار

ي

مفخبلليانستطيدالتعرؼعمييا .

(ُ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جُ،صِّٖ.

-َُّ-

ُ -اإلشراؾ باهلل ككصفو بصفات النقص كنسبو الكلد إليو.
اؾبوكفر،فكيؼبالذمينكركجكداهلل؟كاإلشراؾباهللأفتجعؿمد

عبادةاهللمداإلشر

اهلل ندان تعبده كتقربو إليؾ ،كلقد بيف اهلل تعالى أف اإلشراؾ بو يحبط العمؿ ميما عظـ ،لذا قاؿ
ِ
تعالى[:و َ٭م َؼدْ ُأ ِ
يـ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ ِ َ
اخل ِ ِ
ؽ َو َ٭م َتؽُقك ََّـ ِم َـ َ
ًْ َ٭م َق ْح َب َط َّـ َ٤م َؿ ُؾ َ
وٙم َل إِ َ٭م ْق َ
يـ * َٕم ِؾ
ْش٬م َ
وَس َ
ؽ َوإِ َ٧م ا َّ٭مذ َ
َ
ؽ َ٭مئ ْـ أ ْ َ

اهللَ َ٪مو٤مبدْ و٬مُـ ِمـ َّ ِ
يـ] {ا٭مزُّمر .}44-43 :
ا٭مشو٬م ِر َ
ُْ َ ْ َ

بعدـاإلشرؾبو،ثـبيفاهللتبارؾكتعالى
ا
الرسؿ 
فيذانداءمفاهلللمرسؿجميعان،كألتباع ٌ
ِ َ
٨م َك
أنواليغفرأفيشرؾبو،كلكفيغفرمادكفذلؾلمفيشاء،فقاؿتعالى[:إِ َّن اهللَ َٓ َيغْػ ُر أ ْن ُي ْ َ

ون َذ٭مِ َ ِ
وء َو َم ْـ ُي ْ ِ
٨م ْك ٕمِوهللِ َ٪م َؼدْ ََ َّؾ ََ ََل ًٓ َٕم ِعقدً ا] {ا٭مـسوء .}224:
ٕمِ ِف َو َيغ ِْػ ُر َمو ُد َ
ؽ َٛم ْـ َي َش ُ

بالنظر إلى حاؿ أىؿ الكتاب نجد أف كبلن منيـ ييكدان كنصارل أشرككا باهلل ،ككصفكه
ِ
ِ
ِ
قٍ
[و َ٫مو٭مًَ ا٭م َق ُفق ُد ُ٤مزَ ْي ٌر ا ْٕم ُـ اهللِ َو َ٫مو٭مًَ ا٭مـ ََّص َورى ا َٛمس ُ
بصفاتالنقص،كنسبكاالكلدإليو،قاؿتعالىَ :
ِ
اه ِفؿ ي َض ِ
ِ
ا ْٕم ُـ اهللِ َذ٭مِ َ
ُقن * َّاَت َُذوا َأ ْٙم َب َور ُه ْؿ
يـ َ٬م َػ ُروا ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َ٫مو َٖم َؾ ُف ُؿ اهللُ َأكَّك ُي ْم َ٪مؽ َ
وهئ َ
ُقن َ٫م ْق َل ا َّ٭مذ َ
ؽ َ٫م ْق َُل ْؿ ٕمِ َل ْ٪م َق ْ ُ

ون اهللِ وا َٛم ِسقٍ إمـ مريؿ ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا إِ ًََلو و ِ
َو ُر ْه َب َوّنُ ْؿ َأ ْر َٕمو ًٕمو ِم ْـ ُد ِ
اٙمدً ا َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ ُه َق ُ٠م ْب َحو َك ُف َ٤م ََّم
َ
َ ُْ
َ
َ ْ َ َََْ ََ ُ
ُي ْ ِ
ُقن] {ا٭متقٕمي .}52-52 :
٨م٬م َ

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ] عدة
لقدذكرالبغكمفيتفسيرهلقكلوتعالىأيضانُ [:ي َضو ِهئ َ
ُقن َ٫م ْق َل ا َّ٭مذ َ
أقكاؿمنيا :
قاؿابفعباس":بمعنىيشابيكف،كالمضاىاةالمشابية" .
كقاؿمجاىد":يكاطئكف" .
كقاؿالحسفالبصرم":يكافقكف" .
كقاؿ السُّدم" :ضاىت النصارل قكؿ الييكد مف قبؿ فقالكا  :المسيح ابف اهلل كما قالت
الييكدمفقبؿعزيرابفاهلل" .
كقاؿمجاىد":يضاىئكف قكؿ المشركيفمفقبؿ الذيف كانكايقكلكفالبلت كالعزل كمناة

بناتاهلل"(ُ) .

كلقد نعت اهلل تعالى بالكفر كؿ مف أشرؾ ،أك كصؼ اهلل بصفات النقص ،أك بصفات
ِ
ِ
قٍ ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ ُ٫م ْؾ َ٪م َؿ ْـ َي ْؿؾِ ُ
ؽ ِم َـ اهللِ
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ ُه َق ا َٛمس ُ
التميؽبجبللوحيثيقكؿتعالىَ [ :٭م َؼدْ َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ
(ُ)معالـالتنزيؿفيالتفسيركالتأكيؿ"تفسيرالبغكم"،جِ،صُِْ.

-َُْ-

ؽ ا٭مسَمو ِ
ؽ ا َٛم ِسقٍ إمـ مريؿ و ُأمف ومـ ِْم إَر ِ ِ
ات َوإَ ْر ِ
َ١م ْقئًو إِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُ ْهيؾِ َ
ض َو َمو َٕم ْقـ َُف ََم
ض َيق ًعو َوهللِ ُم ْؾ ُ َّ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
ْ
ِ
َي ُؾ ُؼ مو ي َشوء واهللُ ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ٍ ِ
َوء اهللِ َو َأ ِٙم َّبوؤُ ُه ُ٫م ْؾ َ٪مؾِ َؿ ُي َع ِّذ ُٕمؽ ُْؿ
َ
ْ َ َ ُ َ
َشء َ٫مد ٌير * َو َ٫مو َ٭مً ا٭م َق ُفق ُد َوا٭مـ ََّص َورى ك َْح ُـ َأ ْٕمـ ُ
ْ
ؽ ا٭مسَموا ِ
ِ ِ
ٕمِ ُذكُقٕمِؽُؿ ٕم ْؾ َأ ْكتُؿ ٕم َ ِ
ت َوإَ ْر ِ
ض َو َمو َٕم ْقـ َُف ََم َوإِ َ٭م ْق ِف
وء َوهللِ ُم ْؾ ُ َّ َ َ
ْ َ
وء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْـ َي َش ُ
٨م م َّ ْـ َٚم َؾ َؼ َيغْػ ُر َٛم ْـ َي َش ُ
ْ َ ٌ
ا َٛم ِص ُٝم] {اٛموئدة .}26-25 :
كفيآيةأخرلبيفاهللكفرالييكدفاستحقكاالمَّعنةحينماكصفكهبصفاتالتميؽبوتعالى
شأنوحيثيقكؿ[:و َ٫مو َ٭م ِ
ً َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ُ٭م ِعـُقا ٕمَِم َ٫مو ُ٭مقا َٕم ْؾ َيدَ ا ُه َم ْب ُسق َ٢مت ِ
َون ُيـ ِْػ ُؼ َ٬م ْقػَ
ً ا٭م َق ُفق ُد َيدُ اهللِ َم ْغ ُؾق َ٭م ٌي ٩مُ َّؾ ْ
َ
َ
وء { ]...اٛموئدة .}45:
َي َش ُ
كلقدبيفالسُّدم فيتفسيرهليذهاآليةحقيقةقكليـعفاهللبقكليـ":إفاهللكضديدهعمى
صدرهفبليبسطياحتىيردعميناممكنا"(ُ) .
كىذاكفر كتجنيعمىاهلل،عداعفاألمكرالكثيرةاألخرلالتيتكجدفيكتبيـبكصؼ
ه

اهلل بصفات الشر ،كبصفات النقص ،ككصؼ األنبياء بالزنا ،كغيرىا مف الصفات الذميمة التي
التميؽبيـ .
ِ -الكفر بآيات اهلل.
لقدكفرأىؿالكتاببآياتاهللالتيجاءبيارسميـ،كيتمثؿالكفربآياتاهللمفقبؿأىؿ

سمًو،فيدمكسى
ىااهللعمىيدر ي
ي
الكتاببالكفربآياتاهللالمتمكةكغيرالمتمكة"المعجزات"التيأظير
التي تتؤلأل نك انر ،كعصاه التي تتحكؿ تارة إلى حية تسعى ،كتارة تشؽ البحر ،كتارة تنفجر مف

ضربيا الحجر العيكف ،كغيرىا مف اآليات التي أرسميا اهلل عمى الفراعنة مف الجراد ،كالقمؿ،
اعنة،كيزدادبيذهاآلياتبنكإسرائيؿإيمانانكيقينان،

كالضفادع،كالدـ،آياتمفصبلتلكييؤمفالفر
ون َو َ
اجل َرا َد َوا٭م ُؼ َّؿ َؾ
قاؿ تعالى في شأف اآليات التي أرسميا عمى الفراعنة٪َ [ :م َل ْر َ٠م ْؾـَو َ٤م َؾ ْق ِف ُؿ ا٭م ُّطق َ٪م َ

ت َ٪مو٠م َتؽْٞموا و٬مَوكُقا َ٫مقمو ُ ْ ِ
وت م َػص ََل ٍ
ٍ
و َّ ِ
٦م] {إ٤مراف .}255:أمأرسؿاهللعمييـ
ُم ِرم َ
ْ َُ َ
ا٭مض َػود َع َوا٭مدَّ َم َآ َي ُ َّ
َ
ًْ

المطر فأغرؽ مزارعيـ كدخؿ بيكتيـ ،ثـ الجراد فأكؿ زركعيـ كثمارىـ ،ثـ القي َّمؿ كىك البراغيث

أكالسكسأكالقرادفتتبدماترؾالجراد،ثـالضفادعفممئتبيكتيـكطعاميـ،ثـالدـفيمياىيـ،
أكيسيؿمفأنكفيـ،ىذهكمياآيات(ِ) .

(ُ)تفسيرالسُّدمالكبير،صِِّ.
(ِ)انظر:جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـْ،صَّْٔ،ُّْٔ-كتفسيرالجبلليف،صُِٗبإيجاز.

-َُٓ-

ىذهاآلياتلزامان أفتزيدىـإيمانان كيقينان بكحدانيةاهللإالأنيـبرغـذلؾبمجردأفنجاىـ
اهللمففرعكفكجنده،كعبركاالبحرطمبكامفمكسىأفيجعؿليـإليان :أمصنمان يعبدكنومف
ِ
َسائِ َ
قؾ ا٭م َب ْح َر َ٪م َلٖم َْقا َ٤م َٜم
دكفاهلل،ككأفمكسىلـيأتيـبشيءمفاهلل،قاؿتعالىَ :
[و َ٘م َووزْ كَو ٕمِ َبـل إِ ْ َ
ا٘م َع ْؾ َ٭مـَو إِ ًََلو ٬م َََم ََُل ْؿ َآ َ َِل ٌي َ٫م َول إِ َّكؽ ُْؿ َ٫م ْق ٌم َ َْت َف ُؾق َن]
َ٫م ْق ٍم َي ْع ُؽ ُػ َ
ق٠مك ْ
قن َ٤م َٜم َأ ِْـَو ٍم ََُل ْؿ َ٫مو ُ٭مقا َيو ُم َ
{إ٤مراف .}256:
 ٌبيف ابف كثير أف بني إسرائيؿ حيف جاكزكا البحر كقد  أركا مف آيات اهلل كعظيـ

سمطانو ،فمركا عمى قكـ يعبدكف األصناـ ،فطمبكا مف مكسى  أف يجعؿ ليـ صنمان يعبدكنو

ينزه عنو مف
مف دكف اهلل ،فقاؿ ليـ مكسى :إنكـ تجيمكف عظمة اهلل كجبللو كما يجب أف ي

الشريؾكالمثيؿ(ُ) .

فكبخيـمكسى كذكرىـبنعـاهللإالأنيـبعدذلؾكفركا،كعبدكاالعجؿ،ثـبعدماتابكا
تاباهللعمييـ،ثـبعدذلؾأخذمنيـمكسىنقباءليطمبكاالتكبةكالمغفرةمفاهلل فقالكالمكسى:
ؽ ٙمتَّك كَرى اهللَ ٘مفر ًة َ٪م َل َٚم َذ ْٖم ُؽؿ ا٭مص ِ
ِ
ون] {ا٭مبؼرة،}33:إلى
و٤م َؼ ُي َو َأ ْكت ُْؿ َٖمـْ ُظ ُر َ
ُ َّ
ق٠مك َ٭م ْـ ك ُْمم َـ َ٭م َ َ
َ
َ َْ
َ
[وإِ ْذ ُ٫م ْؾت ُْؿ َيو ُم َ
غيرذلؾمفالمكاقؼالتيتشير،كتدلؿعمىكفرأىؿالكتابمفبنيإسرائيؿ،كنككصيـكعدـ
اتباعأمراهلل،كأمررسكلو،كالتيالمجاؿلئلفاضةفيياىنا .

أما عف اآليات التي جاء بيا عيسى  مف إبراء األكمو كاألبرص ،كاحياء المكتى،
ِ
[و َر ُ٠م ً
َسائِ َ
قؾ َأ ِّن َ٫مدْ ِ٘م ْئ ُتؽ ُْؿ ٕمِ َآ َي ٍي ِم ْـ
كغيرىامفاآليات،قاؿتعالىفيشأفعيسىَ :
قٓ إِ َ٧م َٕمـل إِ ْ َ
َر ِّٕمؽ ُْؿ َأ ِّن َأٚمْ ُؾ ُؼ َ٭مؽ ُْؿ ِم َـ ا٭م ِّط ِ
٦م ٬م ََف ْقئ َِي ا٭م َّط ْ ِ
ُقن َ٢م ْ ًٝما ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ ْٕم ِرئُ إَ٬م َْؿ َف َوإَ ْٕم َر َص َو ُأ ْٙم ِقل
ٝم َ٪م َل ْك ُػ ُخ ٪مِ ِقف َ٪م َقؽ ُ
ِِ
ون ِْم ُٕم ُققٖمِؽ ُْؿ إِ َّن ِْم َذ٭مِ َ
٦م * َو ُم َصدِّ ً٫مو
قن َو َمو ٖمَدَّ ِٚم ُر َ
ا َٛم ْقٖمَك ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ َك ِّبئُؽ ُْؿ ٕمِ ََم ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ
ؽ ََٔ َي ًي َ٭مؽ ُْؿ إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ُم ْممـ َ
ِ
ي ِم َـ ا٭مت َّْق َر ِاة َو ُِٕ ِٙم َّؾ َ٭مؽ ُْؿ َٕم ْع َض ا َّ٭م ِذي ُٙم ِّر َم َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َو ِ٘م ْئ ُتؽ ُْؿ ٕمِ َآ َي ٍي ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٪مو َّٖم ُؼقا اهللَ َو َأ٢مِق ُع ِ
قن]
َٛمو َٕم ْ َ
٦م َيدَ َّ
{آل ٤مؿران . }32-57 :
برغـذلؾ يك ّْذبعيسىكلـيؤمفمعوإالقميبلن،كطمبكامزيدانمفاآليات،كمفاآليات

المتمكةالتيكردتفيالتكراةكاإلنجيؿ،ككجباإليمافبياإالأنيـكفركابيا .

أكصاؼ محمد :

ِ
ِ
ِ
قؾ إِ ِّن َر ُ٠م ُ
َسائِ َ
ي
قل اهللِ إِ َ٭مقْؽ ُْؿ ُم َصدِّ ً٫مو َٛمو َٕم ْ َ
٦م َيدَ َّ
قاؿتعالىَ :
[وإِ ْذ َ٫م َول ٤م َ
قسك ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ َيو َٕمـل إِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم َـ ا٭مت َّْقر ِاة َوم َب ِّ٨ما ٕمِر٠م ٍ
٦م]
وء ُه ْؿ ٕمِو٭م َب ِّقـَوت َ٫مو ُ٭مقا َه َذا ٠م ْح ٌر ُمبِ ٌ
قل َي ْل ِِت م ْـ َٕم ْعدي ْا٠م ُؿ ُف َأ ْ َ
ُ ً َ ُ
َ
َحدُ َ٪م َؾ ََّم َ٘م َ

{ا٭مصػ .}4:
َّ

(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صِّٓ.

-َُٔ-

أحمد ،كأنا الماحي
محمد ،كأنا
كرد في الحديث أف النبي  قاؿ( :إف لي أسماء ،أنا
ي
ه
يحشر الناس عمى قدمي ،كأنا العاق )(ِ) .
الحاشر(ُ) الذم
الكفر ،كأنا
ي
ي
الذم يمحك اهلل بي ى
ون ٕمِ َآي ِ
لذاقاؿاهللليـ[:يو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ ِ
ون] {آل ٤مؿران .}52:
وت اهللِ َو َأ ْكت ُْؿ ٖم َْش َفدُ َ
َوب َل َ َٖم ْؽ ُػ ُر َ َ
َ

قاؿالسُّدم":آياتاهلل"محمد، كأما "تشيدكف":يشيدكفأنوالحؽ،كيجدكنومكتكبان

عندىـ"(ّ) .

 برغـذلؾناصبكهالعداء،ككفركابو .
ّ -الصد عف سبيؿ اهلل.
الصد" :ىك االمتناع كاالنص ػراؼ عف الصراط القكيـ بنية اإلع ػراض عنو ،كعدـ قبكؿ
الحؽ"(ْ) .
لذاخاطباهللتعالىأىؿالكتابلصدىـعفسبيؿاهلل،كقاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َوب
ون َ٤م ْـ َ٠مبِ ِ
قن] {آل ٤مؿران .}77:
ُقّنَو ِ٤م َق ً٘مو َو َأ ْكت ُْؿ ُ١م َفدَ ُاء َو َمو اهللُ ٕمِغَو٪مِ ٍؾ َ٤م ََّم َٖم ْع َؿ ُؾ َ
َِل َ ٖم َُصدُّ َ
قؾ اهللِ َم ْـ َآ َم َـ َٖم ْبغ َ
فياآليةنداءإلىأىؿالكتاب كمطالبةليـبعدـصدكصرؼمفآمفباهلل ،ككافصدىـ



عفسبيؿاهللبإلقاءالشبيةكالشككؾ،كذلؾبإنكارىـصفةمحمد  فيكتبيـ زيغان كميبلن عف



الحؽ،كالزيغكالميؿعفاالستكاءفيالديفكالقكؿكالعمؿ،كأنتـشيداءأفنعتمحمد كصفتو
مكتكبةفيالتكراة،كأفديفاهللالذماليقبؿغيرهىكاإلسبلـ،فاهللاليغفؿعماتعممكف،كىذا



تيديدككعيدمفاهللليـلصدىـعفسبيؿاهلل،كعدـالتصديؽبمحمد .)ٓ( 
قاؿ تعالى مخب انر عف مدل معرفة أكصاؼ النبي  مف قبؿ مجيئو في إشارة لكجكب
ِ
ِ
قن َ
احل َّؼ َو ُه ْؿ
َوء ُه ْؿ َوإِ َّن َ٪م ِري ًؼو ِمـ ُْف ْؿ َ٭م َق ْؽت ُُؿ َ
َوب َي ْع ِر ُ٪مق َك ُف ٬م َََم َي ْع ِر ُ٪م َ
َوه ُؿ ا٭مؽت َ
يـ َآ َٖم ْقـ ُ
اإليماف بو [ا َّ٭مذ َ
قن َأ ْٕمـ َ
قن] {البؼرة . }255:
َي ْع َؾ ُؿ َ

الذميحشرالناسخمفوكعمىممتودكفممةغيره،لسافالعرب،ـْ،صُِٖ .
( ُ) 
ي

(ِ)صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابيأتيمفبعدماسموأحمد،صَُّٕ،حديثرقـ(ْٖٔٗ).
(ّ)تفسيرالسُّدمالكبير،صَُٖ.
(ْ)مباحثفيالتفسيرالمكضكعينظريةكتطبيقان،بحثد.عبدالسبلـالمكح،د.زكرياالزميمي،صُْٓ.

(ٓ)مختصرتفسيرالخازفالمسمى"لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ"،عبلء الديفعميبفمحمدالبغدادم،ـُ،
صُّٔ.ُّٕ،

-َُٕ-

ْ -الغمك في الديف.
ا لمجاكزة في الحد غمك ،كالكسطية ميزاف االعتداؿ فبل غمك ،كال حيؼ ،كال نقص ،كال
[و٬م ََذ٭مِ َ
ؽ َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ ُأ َّم ًي َو َ٠م ًطو
تفريط،ألجؿذلؾمدحاهللتبارؾكتعالىأمةمحمد فقاؿتعالىَ :
٭مِ َتؽُقكُقا ُ١م َفدَ َاء َ٤م َٜم ا٭مـَّو ِ
ا٭مر٠مقل َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َ١م ِفقدً ا { ]...ا٭مبؼرة .}255:
س َو َيؽ َ
ُقن ّ
كلكينحددالبكفالشاسدبيفأمةمحمدكأىؿالكتاببنككصيـكتمردىـككفرىـ،أكجز
كؿمعنىالحسف
ي
ماتحدثبواإلماـسيدقطبفيتفسيرهعف"األمةالكسطا"،إنيااألمةالكسطب
كالفضؿكاالعتداؿكاالقتصادكالتصكركاالعتقاد،فبلتغمكفيالتجردالركحي،كالفياالنتكاس

المادمكأمةكسطفيالتفكيركالشعكرتستمسؾبمنياجيا،كتنظرفينتاجالفكركالتجريبفي
حدكدمابينواهللكرسكلو،أمةكسطانفيالتنسيؽكالتنظيـ،أمةكسطانفياالرتباطاتكالعبلقات؛

فبلإفراطكالتفريط،إنيااألمة المنشكدة،أمةمحمد التيتأخذعنو،كالذمبدكرهيأخذعفربو
عزشأنو"(ُ)،كبتتبدأحكاؿأىؿالكتابنجدأنيـغالكافيدينيـ،قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َوب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا٭مسبِ ِ
٩مَٝم َ
قؾ]
احل ِّؼ َو َٓ َٖم َّتبِ ُعقا َأ ْه َق َاء َ٫م ْق ٍم َ٫مدْ ََ ُّؾقا م ْـ َ٫م ْب ُؾ َو َأ ََ ُّؾقا ٬مَث ًٝما َو ََ ُّؾقا َ٤م ْـ َ٠م َقاء َّ
َٓ َٖم ْغ ُؾقا ْم ديـؽ ُْؿ ْ َ

{اٛموئدة .}55:
يكضحاإلماـالشككانيحقيقةالغمكالذممارسوأىؿالكتاب،كذلؾبمجاكزتيـلمحدلدرجة

أنيـأثبتكااأللكىيةلعيسى كمايقكؿالنصارل،أكحطوعفمرتبتوالعميةكمايقكؿالييكد،

فذلؾكمومفالغمكالمذمكـ،كسمكؾطريؽاإلفراط،أكالتفريط،كاختيارىماعمىطريؽالصكاب(ِ) .
كقد بيفاهلل حقيقة عيسى فيمكضد آخر حيث يقكؿَ [ :يو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َوب َٓ َٖم ْغ ُؾقا ِْم
ِ
احل َّؼ إِكََّم ا َٛم ِس ِ
ِ ِ
قسك ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ َر ُ٠م ُ
وح ِمـْ ُف
وهو إِ َ٧م َم ْر َي َؿ َو ُر ٌ
قل اهللِ َو٬مَؾ َؿ ُت ُف َأ٭مْ َؼ َ
ُ
قٍ ٤م َ
ديـؽ ُْؿ َو َٓ َٖم ُؼق ُ٭مقا َ٤م َٜم اهللِ إِ َّٓ َ َ
َ٪م َآ ِمـُقا ٕمِوهللِ ور٠مؾِ ِف و َٓ َٖم ُؼق ُ٭مقا َٗم ََل َٗم ٌي ا ْكتَفقا َٚمٝما َ٭مؽُؿ إِكََّم اهللُ إِ َ٭مف و ِ
ُقن َ٭م ُف َو َ٭مدٌ َ٭م ُف َمو ِْم
اٙمدٌ ُ٠مبْ َحو َك ُف َأ ْن َيؽ َ
ُ
ٌ َ
َُ ُ َ
ْ َ
ًْ

ا٭مسَمو ِ
ات َو َمو ِْم إَ ْر ِ
ض َو َ٬م َػك ٕمِوهللِ َو٬مِ ًقَل] {ا٭مـسوء .}252:
َّ َ َ

في اآلية خطاب ألىؿ الكتاب "النصارل" بأف ال يتجاكزكا الحد بالتفريط أك اإلفراط ،بؿ

ال بد مف لزكـ الحؽ بتنزيو اهلل عف الشريؾ كالكلد ،فعيسى  أكجده اهلل بقدرتو بنفخ الركح
فيو بكاسطة جبريؿ  كليس كما زعمتـ أنو ابف اهلل ،أك إليان معو ،أك ثالث ثبلثة ،أم اآللية

ثبلثػ ػة:اهللكعيسىكأمػ ػو،انتيكاعفذلؾخي انرلكـ،إنمااهللكاحدمنزهعفالكلدكالشريؾ،لومافي 

(ُ)فيظبلؿالقرآف،ـُ،صُُّبتصرؼكاختصار.
(ِ)فتحالقدير،جِ،صِٖبتصرؼ.

-َُٖ-

السمكاتكمافياألرضككفىبوشييدانعمىذلؾ(ُ) .
سيقتصر الباحث عمى ىذه الصفات لضيؽ المقاـ ،فصفات أىؿ الكتاب كثيرة ،كعديدة،
كيكفي صفة كاحدة كفيمة بأف تضد صكرة متكاممة لطبيعة كنفسية أىؿ الكتاب ،أال كىي إنكار
ِ
ِ
قن
َوب َي ْع ِر ُ٪مق َك ُف ٬م َََم َي ْع ِر ُ٪م َ
َوه ُؿ ا٭مؽت َ
يـ َآ َٖم ْقـ ُ
صفة محمد  كنبكتو ،ككجكب اتباعو ،قاؿ تعالى[ :ا َّ٭مذ َ
قن َ
قن] {ا٭مبؼرة، }254:ثـىذهبعضاآلياتالتييستشؼ
احل َّؼ َو ُه ْؿ َي ْع َؾ ُؿ َ
َوء ُه ْؿ َوإِ َّن َ٪م ِري ًؼو ِمـ ُْف ْؿ َ٭م َق ْؽت ُُؿ َ
َأ ْٕمـ َ

سيكتفىبذكرىامستدالنباآلياتدكفالتعميؽعمييا :
منياصفاتأخرلألىؿالكتاب ي

ٓ -عدـ إقامة شرع اهلل كأحكامو:

ِ
َوب َ٭مستُؿ ٤م َٜم َ ٍ
ِ
إلك ِ
قؿقا ا٭مت َّْق َرا َة َوا ِ
ْج َ
قؾ َو َمو ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْقؽ ُْؿ ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ
*قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽت ِ ْ ْ َ
َشء َٙمتَّك ٖمُؼ ُ
ْ
ِ
ؽ ِم ْـ َر ِّٕم َ
َو َ٭م َق ِزيدَ َّن ٬مَثِ ًٝما ِمـ ُْف ْؿ َمو ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق َ
يـ] {اٛموئدة .}46:
ؽ ُ٢م ْغ َقوكًو َو ُ٬م ْػ ًرا َ٪م ََل ٖم َْل َس َ٤م َٜم ا٭م َؼ ْق ِم ا٭مؽَو٪م ِر َ

ٔ -ح االنتقاـ مف المؤمنيف:

*قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
قن ِمـَّو إِ َّٓ َأ ْن َآ َمـَّو ٕمِوهللِ َو َمو ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْقـَو َو َمو ُأك ِْز َل ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َو َأ َّن
َوب َه ْؾ َٖمـ ِْؼ ُؿ َ
َأ ْ٬م َثر٬مُؿ َ٪م ِ
قن] {اٛموئدة . }37:
و٠م ُؼ َ
َ ْ

ٕ -إلباس الحؽ بالباطؿ ككتماف الحؽ:

*قاؿتعالىَ [:يو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
قن َ
قن َ
قن] {آل ٤مؿران .}52:
احل َّؼ َو َأ ْكت ُْؿ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
احل َّؼ ٕمِو٭م َبو٢مِ ِؾ َو َٖم ْؽت ُُؿ َ
َوب َِل َ َٖم ْؾبِ ُس َ

ٖ -كالء بعضيـ بعضان كمناصرة بعضيـ بعضان كلك كانكا عمى الباطؿ:

ِ
ِ
ِ
ِ
وء َٕم ْع ٍ
ض َو َم ْـ َيت ََق ََُّل ْؿ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
وء َٕم ْع ُض ُف ْؿ َأ ْو٭م َق ُ
يـ َآ َمـُقا َٓ َٖمتَّخ ُذوا ا٭م َق ُفق َد َوا٭مـ ََّص َورى َأ ْو٭م َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٦م] {اٛموئدة .}32:
مـْؽ ُْؿ َ٪منِ َّك ُف مـ ُْف ْؿ إِ َّن اهللَ َٓ َ ْهيدي ا٭م َؼ ْق َم ا٭م َّظوٛم َ

ٗ -الكفر كالجحكد بكؿ ما جاء بو النبي :

ِ
*قاؿتعالى[:و َ٭مئِـ َأ َٖمق َ ِ
َوب ٕمِؽ ُِّؾ َآ َي ٍي َمو َٖمبِ ُعقا ٫مِبْ َؾت َ
َؽ { ]...ا٭مبؼرة .}253:
يـ ُأوٖمُقا ا٭مؽت َ
ً ا٭مَّذ َ
َ ْ ْ

َُ -االستخفاؼ باهلل كآياتو كالمتاجرة بيا كخشية الناس:

ِ ِ
*قاؿتعالى[:إِكَّو َأ ْكزَ ْ٭مـَو ا٭متَّقرا َة ٪مِقفو هدً ى وكُقر َُيؽُؿ ِِبو ا٭مـَّبِق َ ِ
قن
ا٭مر َّٕموكِ ُّق َ
يـ َأ ْ٠م َؾ ُؿقا ٭م َّؾذ َ
قن ا َّ٭مذ َ
َ ُ
يـ َهو ُدوا َو َّ
ُّ
َ ٌ ْ ُ َ
َْ
ِ
ِ
َوإَ ْٙم َب ُور ٕمِ ََم ْا٠مت ُْح ِػ ُظقا ِم ْـ ٬مِت ِ
ٟموا ٕمِ َآ َي ِوِت َٗم َؿـًو
َّوس َو ْ
َوب اهللِ َو٬مَوكُقا َ٤م َؾ ْقف ُ١م َفدَ َاء َ٪م ََل ََت َْش ُقا ا٭مـ َ
اٚم َش ْقن َو َٓ ٖم َْش َ ُ
ِ
ُيؽ ُْؿ ٕمِ ََم َأك َ
ْزَل اهللُ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
ون] {اٛموئدة .}55:
ؽ ُه ُؿ ا٭مؽَو٪مِ ُر َ
َ٫مؾ ًقَل َو َم ْـ ََل ْ َ ْ
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـّ،جٔ،صّْ.

-َُٗ-

ُُ -الفسؽ كالفجكر كعدـ الحكـ بما أنزؿ اهلل:
ؽ هؿ ا٭م َػ ِ
ِ
ِ ِ
إلك ِ
[و ْ٭م َق ْحؽ ُْؿ َأ ْه ُؾ ا ِ
ْج ِ
ُيؽ ُْؿ ٕمِ ََم َأك َ
قن]
و٠م ُؼ َ
*قاؿتعالىَ :
قؾ ٕمِ ََم َأ ْكز ََل اهللُ ٪مقف َو َم ْـ ََل ْ َ ْ
ْزَل اهللُ َ٪م ُلو َ٭مئ َ ُ ُ
{اٛموئدة .}55:
بعد عرض ىذه الشكاىد القرآنية التي أبرزت نفس الكتابي "ييكدان كنصارل" ،فما بقيلنا

إال أف نحذر مف الكقكع فيما كقد فيو أىؿ الكتاب مف الزيغ ،كالضبلؿ ،كاالنحراؼ ،كالبعد عف
منيجاهلل .

المطم الخامس :الحكمة مف تنكع النفس البشرية:
إذاكانتالحكمةمفخمؽاإلنسافىيعبادةاهللالتيتؤىموليككفخميفةاهللفياألرض،
إلك َْس إِ َّٓ ٭مِ َق ْع ُبدُ ِ
ً ِ
اجل َّـ َوا ِ
ون] {الذاريات،}55:ثـيدلؿاهلل
كيدلؿعمى ىذاقكلوعزشأنوَ [:و َمو ٚمَ َؾ ْؼ ُ
ؽ ٭مِ ْؾؿ ََلئِؽ َِي إِن ٘م ِ
و٤م ٌؾ ِْم إَ ْر ِ
ض ٚمَ ؾِق َػ ًي ]...
ِّ َ
عمى ترشيحو لمخبلفة حيث يقكؿَ [ :وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ َ
الرسؿىيتعريؼالناس
{البؼرة،}52:فاليدؼك ه
اضحكالحكمةجمية،ثـإذاكانتالحكمةمفإرساؿ ٌ
قل إِ َّٓ ك ِ
ؽ ِم ْـ ر٠م ٍ
بربيـ،كخالقيـتحقيقان لقكلوتعالىَ [:و َمو َأ ْر َ٠م ْؾـَو ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ُقٙمل إِ َ٭م ْق ِف َأ َّك ُف َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ َأكَو
َ ُ

و٤م ُبدُ ِ
ون] {األكبقاء .}15:
َ٪م ْ

فثمةسؤاؿيطرحنفسو:ما الحكمة مف خمؽ المؤمف ،كالكافر ،كالمنافؽ ،كالكتابي؟؟؟ 

قبؿاإلجابةعمىىذاالسؤاؿالبدأفنعرؼالحكمةلغةكاصطبلحان .
الحكمة لغة:تأتيبمعنىالعدؿ،ك ً
الكبلـالمكافؽلمحؽ،كالعمـمدالعمؿ،كقيؿ:ىيالكبلـ

الحٍم يـ،ك

المنقكؿالمصكفعفالحشك .

ً
ً
ً
كمة:أمعبرةن،كأمثاالن،ككبلماننافعانيمنديمفالجيؿ
كمة:ح ىك ٍـ،كيقاؿ:إفمفالشعرلح ى
كجمع الح ى
كالسفو،كينيىعنيما .
كيقا يؿلمفيتقفاألمكر،كي ً
حك يـكيحسفدقائؽالصناعات:حكيمان .
ي

كيـ:ذكالحكمة،كيجكزأفيككفبمعنىالحاكـ،مثؿقديربمعنىقادر،كعميـبمعنىعالـ .
ك ى
الح ي

ً
ً
ً
الحكم ية:مفا ً
ةحكـكالعكس،كىكبمعنىالعمـكالفقو
كم ي
ي
لحكـالذمىكأعـمفالحكمة،فكؿح ى
ك ى
كالقضاءبالعدؿ،كالحكمةتمندصاحبيامفالجيؿكالسفو .

ؿ .
بمعنىم ٍف ًع و
الذمي ٍح ًك يـاألشياء كيتقنيافيكفعي هؿ
كجمع الحكيـ :يحكماء،ك
ي
ي
كمف صفات اهلل:الح ىكـك ً
الحاكـ .
يـك ي
ى ي ى
الحك ي

-َُُ-

كالح ىكـ كالحكيـ:بمعنىالحاكـ،كىكالقاضي،كىكأيضانالذمي ً
حك يـاألشياءكيتقنيا .
ي
ي
ى ي
كيطمؽ عمى القرآفالذكر الحكيـ:أم الحاكـلكـ ،كعميكـ،كىك الحكـ الذم ال اختبلؼ

فيو،كالاضطراب(ُ) .

ىيىيئةالقكةالعقميةالعمميةالمتكسطةبيفالجٍزىبرة،التيىيإفراطىذهالقكة،
ى
الحكمة اصطبلحان:
كالببلدةالتيىيتفريطيا(ِ) .

أكىيإصابةالحؽبالعمـكالعمؿ(ّ) .
كعرفياالقكنكمفيحاشيتو:العمـالمحقؽ،كالعمؿالمتقفالمحكـ(ْ) .
كأشار القكنكم إلى أف العمـ المحقؽ تكميؿ القكة النظرية بالعمكـ اليقينية المتعمقة
بالمعتقدات،كاألخبلؽ،كالعبادات،كالثانيإشارةإلىكماؿالقكةالعمميةبالتعبدبالشرائدالنبكية،ثـ

بيفأفمفاستكمؿكاحدةمنيمادكفاألخرلاليسمىحكيمان،كاذاأحرزالكماؿلمجانبيفكاف

عالمانمفالعمماءالربانييف(ٓ) .

الحكمة مف اهللً :ع يمـاألشياءكايجادىاعمىغايةاإلحكاـ(ٔ) .
كالحكمة اإلليية :عمـيبحثفيوعفأحكاؿالمكجكداتالخارجيةالمجردة عف المادة؛البقدرتنا
كاختيارنا .
أكىيالعمـبحقائؽاألشياءعمىماىيعميو،كالعمؿبمقتضاىا(ٕ) .
كالحكمة مف اإلنساف:معرفةاألشياءكايجادىاعمىغايةاألحكاـ(ٖ) .
(ُ) انظر :مجمؿ المغة ،ج ُ،ص ِْٔ،كالمحيط في المغة،ج ِ ،ص ّٕٖ،ّٖٖ ،كلساف العرب ،ـ ْ،

صُٖٔ ،ُٖٕ،كالمنجد في المغة كاألعبلـ ،صُْٔ ،كالتعريفات ،ص َُّ ،كالتكقيؼ عمى ميمات
التعاريؼ،محمدعبدالرؤكؼالمناكم،صُِٗ.

(ِ)كتابالتعريفات،صَُّ،كالتكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صُِٗ.
(ّ) معجـ تفسير مفردات ألفاظ القرآف ،سميح عاطؼ الزيف ،ص ِّٗ ،كالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،
صُِٗ.

(ْ)حاشيةالقكنكم،ـٓ،صْْٔ.
(ٓ)نفسالمرجدالسابؽكنفسالمجمدكالصفحة.
(ٔ)معجـتفسيرمفرداتألفاظالقرآف،صَِْ،كالتكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صُِٗ.
(ٕ)التعريفات،صَُّ.

(ٖ)التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،مرجدسابؽ،صُِٗ.

-ُُُ-

بعدبيافمعنىالحكمةلغةكاصطبلحانفإفالباحثيخمص إلى تعريؼ مبسط يككفأكثر

عالبحث:ىيلطؼ كىبةمفاهلللمفآمفيقينان،كعمؿتصديقان ،تنكشؼلوبعض
ه
مكائمةلمكضك
ؽ ،تظيرمفخبلليا
تبةعمىأمرأكحكـأكخٍم و
حقائؽكمقاصدكغاياتاألحكاـكاألشياءالمتر
ى

مدلعدؿاهلل،كقدرتو،كسعةعمموفيالككف .

كلقد تحدث القرآف الكريـ في العديد مف آياتو عف الحكمة ىذه بعضان منيا :قاؿ
ِ
ِ
ُ ِ
وِت َٚم ْ ًٝما ٬مَثِ ًٝما َو َمو َي َّذ٬م َُّر إِ َّٓ ُأو ُ٭مق إَ ْ٭م َب ِ
وب]
تعالىُ [ :ي ْم ِِت احلؽ َْؿ َي َم ْـ َي َش ُ
وء َو َم ْـ ُي ْم َت احلؽ َْؿ َي َ٪م َؼدْ أ َ
{البؼرة .}151:
منيا :

فيمعرضالحديثعفبيافمعنىالحكمةالمعنيفياآليةنكردجممةمفأقكاؿالعمماء

*قاؿالسُّدم:ىيالنبكة .
* كقاؿ ابف عباس كقتادة :عمـ القرآف ،ناسخو كمنسكخو ،كمحكمو كمتشابيو ،كمقدمو كمؤخره،

الن .
كحبللوكحرامو،كأمثا 

*قاؿالضحاؾ:القرآفكالفيـفيو .
*قاؿمجاىد:القرآف،كالعمـ،كالفقو .
فةمعانياألشياءكالتيمنيا :

*قاؿإبراىيـالنخعي:معر
أ-قاؿالحسف:الكرعفيالديف .
ب-قيؿ:القكؿكالعمؿ .
ج-كقيؿ:ىياإلقداـعمىاألفعاؿالحسنةالصادقة .
*كقاؿمقاتؿ:تفسيرالحكمةفيالقرآفبأربعةكجكه :
األكؿ:مكاعظالقرآف .
الثاني:مافيالقرآفمفالعجائبكاألسرار .
الثالث:العمـكالفيـ .
الرابع:النبكة(ُ) .

(ُ)انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،جُ،صَّْ،كحاشيةالقكنكم،ـٓ،صْْٔ.

-ُُِ-

بالنظرلكؿىذهاآلراءنرلأنياكمياصحيحة ،كتصبُّ فيمعيفكاحدكىكالعمـ ،كالذم

مفخبللويتكصؿاإلنسافإلىاستنباط كاستنتاجاألحكاـ،كالرؤل،كالتصكراتالمبنيةعمىالعمـ
اليقينيكالعمؿالصادؽ .
الرسؿ،كمابيفابفالقيـرحمواهللحيثيقكؿ:
كأفضؿالحكمةكخيرىا،كىيماجاءتبو ٌ

"ىي الحكمة الحؽ المتضمنة لمعمـ النافد ،كالعمؿ الصالح لميدل كديف الحؽ ،إلصابة الحؽ
قيااهللسبحانوبيفأنبيائوكرسمو،كجمعيالمحمد كما

اعتقادان،كقكالن،كعمبلن،كىذهالحكمةفر
جمدلومفالمحاسفمافرقوفياألنبياءقبمو،كجمدفيكتابومفالعمكـكاألعماؿمافرقوفي

الكتبقبمو،فمكجمعتكؿحكمةصحيحةفيالعالـمفكؿطائفةلكانتفيالحكمةالتيأكتييا

صمكاتاهللكسبلموعميوجزءانيسي انرجداناليدرؾالبشرنسبتو"(ُ) .

الرسؿمنيا :

كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفال
حكمةفيحؽاألنبياءك ٌ

احلؽْؿ َي و َ٪مص َؾ ِ
*قاؿتعالىفينبيوداكد[:و َ١مدَ دكَو م ْؾ َؽف و َآ َٖمقـَوه ِ
اخل َط ِ
وب] {ص .}12:
َ َ ْ
َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
*كقاؿعفالمسيح[:ويع ِّؾؿف ا٭مؽِتَوب و ِ
إلك ِ
احلؽ َْؿ َي َوا٭مت َّْق َرا َة َوا ِ
ْج َ
قؾ] {آل عؿران .}53:
َ َ
ََُ ُُ
*كقاؿتعالىعفيحيىَ [:و َآ َٖم ْقـَو ُه ُ
احلؽ َْؿ َِبِ ًّقو] {مريم .}21:
ؽ ا٭مؽِتَوب و ِ
*كقاؿلرسكلوَ ...[:و َأك َ
ْزَل اهللُ َ٤م َؾ ْق َ
احلؽ َْؿ َي] {الـساء .}225:
َ َ
كأيان ما كاف المعنى المقصكد مف الحكمة ،فكمو صحيحأصموالعمـ اليقيني المستمدمف

عمـاهلل!!! 

كلكؿ شيء خمقو اهلل في ىذا الككف حكمة تنطؽ بمساف الحؽ ،تشير كتدلؿ عمى عظـ

الخالؽ ،كقدرتو ،كجبركتو ،كسعة عممو ،فعينؾ ،كلسانؾ ،كأنفؾ ،كجيازؾ اليضمي ،كالتناسمي،
كاإلخراجي ،كالدكرم ،كرائحتؾ الخاصة ،كلكف بشرتؾ ،كعقمؾ ،بؿ ككؿ خمية في جسدؾ تنطؽ

ةالقدير،فمفالحكمةماعمـأمرىا،كمنيامازالتخافية،
بحكمةالحكيـ،كعظمةالعظيـ،كقدر
ي

كمنياماتفردبعممياخالؽالخمؽ .

كبالنظرإلىالحكمةمفتنكع َّ
النفس البشريةمابيفنفسمؤمنة،كمنافقة،ككافرة،كأىؿ

كتاب،نجدأفىناؾمكاضدعديدةفيالقرآفالكريـتبيفالحكمةمفىذااالختبلؼنذكر منيا
ِ
ِِ
٦م * َمو َ٭مؽ ُْؿ َ٬م ْق َ
قن]
ػ َ َْتؽ ُُؿ َ
٦م ٬مَو ُٛم ْج ِرم َ
عمىسبيؿالمثاؿالالحصر،قكلوتعالىَ [:أ َ٪مـ َْج َع ُؾ اٛمُ ْسؾؿ َ
{الؼؾم . }55-55 :
(ُ)إغاثةالميفافمفمصائدالشيطاف،صَِّ.

-ُُّ-

تبيفىذهاآلياتعدالةاهللفيالككف،كذلؾبالمفارقةبيفمفىكمؤمف،كمفىككافر،

فكماأنيـاليستككففيالعمؿ،فيـاليستككففيالجزاءكالعقاب .

يقكؿاإلماـفخرالديفالرازم":إفالتسكيةبيفالمطيدكالعاصيغيرجائزة،ثـيشيرإلى

أنوإذاكانتىناؾتسكيةفيالجكىريةكالجسميةكالحدكثكالحيكانيةكغيرىامفاألمكرالكثيرة،
فيناؾإنكارفياستكائيمافياإلسبلـكالجرـ،ثـيؤكداإلماـعمىىذااالستبعادمفخبلؿتقرير
ىذااالستبعادبقكلوتعالىَ [:مو ٭مَؽ ُْؿ َ٬م ْق َ
قن]فيذاالحكـالمعكج(ُ) .
ػ َ َْتؽ ُُؿ َ

فكماأنواليستكمالمسمـكالمجرـ،كذلؾاليستكممفيعمؿصالحان،كىكقانت،كساجد،

ة،كرجاءلرحمةاهللكرضكانو،مدمفاليعمؿآلخرتو،فيتنكرلمعمؿالصالح،
كقائـخكفانمفاآلخر
ن
كاليسعىلمرضاةاهلل .

ِ
ِ
َوء ا٭م َّؾ ْق ِؾ َ٠م ِ
َح َي َر ِّٕم ِف
ألجؿذلؾقاؿتعالىَ [:أ ْم َم ْـ ُه َق َ٫موكِ ٌ
ُي َذ ُر أَٚم َر َة َو َي ْر ُ٘مق َر ْ َ
و٘مدً ا َو َ٫موئ ًَم َ ْ
ً َآك َ

ُ٫م ْؾ ه ْؾ يس َت ِقي ا َّ٭م ِذيـ يع َؾؿ َ ِ
قن إِك َََّم َيت ََذ٬م َُّر ُأو ُ٭مق إَ ْ٭م َب ِ
وب] {الزُّ مر .}1:
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َوا َّ٭مذ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ

فيىذهاآليةيضرباهللمثبلنفيعدـاالستكاءبيفمفىكمطيدعابدفيساعاتالميؿ،

يتعبد ربو في صبلتو ،ساجدان أك قائمان ،كبيف مف أشرؾ باهلل ،كجعؿ لو أندادان؛ فالمؤمف ليس

كالكافر،فيكيعمؿخكفان مفعذاباهللفياآلخرة،كراجيان بطاعتوهللرحمةمفربو،فيؿيستكم

المؤمفالتقيمدالكافرالفاجر؟ إنيـاليستككفعنداهلل،ثـيضرباهللمثبلن آخرمبينان حقيقة
ً
العالـ ،كالجاىؿ ىؿ يستكياف؟ ال يستكم ىذاف ،كذلؾ ال يستكم المطيد كالعاصي ،إنما يعتبر
كيتعظأصحابالعقكؿالسميمة(ِ) .

ففي اآلية مفارقة كذلؾ بيف جانب العمؿ لآلخرة ،كعدـ العمؿ ليا ،كمفارقة بيف الذيف

يعممكف،كالذيفاليعممكف،ثـتدلؿآياتاهللفيمكاضدأخرلعمىأنواليستكمأصحاب َّ
النار،
الجنة ،فإف أصحاب  َّ
كأصحاب  َّ
وب اجلـَّي
وب ا٭مـَّور َو َأ ِْ َح ُ
الجنة ىـ الفائزكفَ َٓ [ :ي ْس َت ِقي َأ ِْ َح ُ

زُون] {احلرش .}12:
وب اجلـَّي ُه ُؿ ا٭م َػوئِ َ
َأ ِْ َح ُ

 كلمزيدمفالتأكيدعمىعدـاالستكاءبيفجانبالخير،كجانبالشرعنداهلل،ىذهبعض

اآلياتالتيتتحدثعفىذاالجانب :

ِ
ُّقر * َو َٓ ا٭م ِّظ ُّؾ َو َٓ َ
ور * َو َمو
احل ُر ُ
*قاؿتعالىَ [:و َمو َي ْست َِقي إَ ْ٤م َؿك َوا٭م َبص ُٝم * َو َٓ ا٭مظُّ ُؾ ََم ُت َو َٓ ا٭مـ ُ

ات { ]...فاصر .}11-21 :
وء َو َٓ إَ ْم َق ُ
َي ْست َِقي إَ ْٙم َق ُ
(ُ)التفسيرالكبير،ـُٓ،جِٖ،صِٗ.
(ِ)انظر:صفكةالتفاسير،الشيخمحمدعميالصابكني،ـِ،صِٕ.

-ُُْ-

*كقاؿتعالىَ [:و َٓ ٖم َْست َِقي َ
{فصؾت .}55:
ا٭مس ِّق َئ ُي ِّ ]...
احل َسـَ ُي َو َٓ َّ
ِ
ان ه َذا ٤م ْذب ُ٪مر ٌ ِ
وج { ]...فاصر .}21:
ْشا ُٕم ُف َو َه َذا م ْؾ ٌٍ ُأ َ٘م ٌ
*كقاؿتعالىَ [:و َمو َي ْست َِقي ا٭م َب ْح َر ِ َ َ ٌ َ
ات َ٠موئغٌ َ َ
كىناؾالعديدمفالمكاضدفيالقرآفالكريـتشيرإلىعدـاالستكاءبيفالشيءكنقيضو،
بالنظرإلىالمسمـكالمجرـ،كالخيركالشر،كالظمـكالعدؿ،كالحسنةكالسيئة،كالماءالعذبالفرات
كالممح األجاج ،كالميؿ كالنيار ،كالنكر كالظبلـ ،كغيرىا مف الجكانب التي تظير البكف الشاسد

كالتناقضالتاـفيكبلالجانبيف،كبمفيكـآخرعدـااللتقاءكالمفارقةالتامة،فجانبالخيريترتب
عميوالسعادةفيالدنياكاآلخرة،كجانبالشريقكدإلىاليبلؾكالخسراف،كىذايقكدناإلىاستنتاج

أف ىناؾ حالة صعكد ،كارتقاء إلى اهلل ،كحالة تردم كسقكط ،جانب مشرؽ مضيء ،كجانب

مظمـقاتـ،جانب بناءكجانبىدـ،ىذهالحقيقةتقكدناإلىفيـالحكمةالمترتبةعمىخمؽاهلل،
ٍ
ِ
ٍ
ِ
كتنكعىذه َّ
ْشا َي َر ُه]
النفس فيىذاالككف٪َ [:م َؿ ْـ َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َٚم ْ ًٝما َي َر ُه * َو َم ْـ َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َ ًّ
{الزَّ لزلة .}3-5 :
إنوالعدؿاإللييالمطمؽ،إنوعدؿخالؽالخمؽتبارؾكتعالىجؿشأنو،كعظمتقدرتو،
كتقدستأسماؤه،كتفردعفالخمؽفيصفاتو .

خبلصة المبحث:
النفس البشرية في القرآف الكريـ ،فبيف نفس المؤمف كالكافر كالمنافؽ
أباف المبحث أنكاع ٌ

ثـ بياف الحكمة اإلليية في تنكع ىذه
كالكتابي "ييكدان كنصارل" مف خبلؿ عرض صفاتيـ ،كمف ٌ

كي ٌبيف طريؽ الخير كالشر ،كاليدل كالضبلؿ ،كما يترتب عمى كؿ
يحدد ي
النفس التي مف خبلليا ي

طريؽ،كنيايةالسيرفيو .

-ُُٓ-

المبحث الثالث
القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية

كفيوأربعةمطالب :

المطم األكؿ :القدرة اإلليية في خمؽ اإلنساف مف العدـ.
المطم الثاني :القدرة اإلليية في خمؽ األنثى مف الذكر.
المطم الثالث :القدرة اإلليية في خمؽ النفس مف ذكر كأنثى.
المطم الرابع  :القدرة اإلليية في خمؽ الذكر مف أنثى دكف زكج.


-ُُٔ-

المبحث الثالث
القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية
يعتبرالخمؽمفأقكلالبراىيفكاألدلةعمىكحدانيةاهلل،ألجؿذلؾكانتأكؿآياتالقرآف
ؽ ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼ * ٚمَ َؾ َؼ ا ِ
و٠م ِؿ َر ِّٕم َ
ون ِم ْـ
ى
الن عمىنبينا 
نزك
إلك َْس َ
تبدأبذكرالخٍمؽ،قاؿتعالى[:ا ْ٫م َر ْأ ٕمِ ْ

َ٤م َؾ ٍؼ] {العؾق .}1-2 :

كلقدتعددتكجكهالخمؽفياإلنسافمنذآدـإلىعيسى،كقدأخذتأطكارالخمؽ

صك انرمتعددة،كطرقانمختمفة،فيحيفخمؽاهللآدـبدكفأبكأـ،فقدخمؽمفنفسوزكجتوحكاء،
ثـ أخذ ا لخمؽ في التكاثر بعد ذلؾ منحى آخر ،كذلؾ عف طريؽ التزاكج بيف األب (آدـ) كاألـ
(حكاء)بالتقاءماءالرجؿ،كماءاألنثىلينتجمفىذيفالمائيف:النسؿاإلنساني،فيتعبيرعف

استم ارريةالحياة،كتدخمتيدالقدرةاإللييةفيصكرةأخرلمفصكرالخمؽ،ليخمؽعيسى

مفأـببل أب،ككأفاهلليقكؿلنا:إذاكافخمؽآدـببلأـكأبمفالشيء؟فياأناأخمؽمف
نفسوزكجان لو،كىاأناأخمؽمفآدـكحكاءذريتيما،كبطريقةتختمؼعفخمؽآدـ،كخمؽحكاء،
ِ
ثـىاأناأخمؽعيسىمفأـببلأب،قاؿتعالىَ [:ه َذا ٚمَ ْؾ ُؼ اهللِ َ٪م َل ُر ِ
يـ ِم ْـ ُدوكِ ِف
ون َمو َذا ٚمَ َؾ َؼ ا َّ٭مذ َ
قن ِْم ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
َٕم ِؾ ا٭م َّظ ُ
٦م] {لؼامن .}22:
وٛم ِ َ

سبحاف مف خمؽ فسكل ،سبحاف مف قدر فيدل ،سبحاف اهلل العظيـ ،تعالت قدرتو،

كعظـشأنو .

خبلصة القكؿ:أفخمؽالنَّفسالبشريةأخذصك انركأشكاالنمتعددةكىي :
أكالن:خمؽاإلنساف(آدـ)مفالشيءبدكفأبكأـ .
ثانيان:خمؽ(حكاءعميياالسبلـ)مفنفس(آدـ)مفذكردكفأنثى .
يةآدـكحكاءعمييماالسبلـمفذكركأنثى .

ثالثان:خمؽذر
رابعان:الخركجعمىىذهالصكربخمؽ(عيسى)مفأـببلأب .
كىذابيافليذهالصكر :

المطم األكؿ :القدرة اإلليية في خمؽ اإلنساف مف العدـ:
مفصفاتاهللتعالىالقدرة،كقدرتومطمقة،فبليعجزهشيءفيىذاالككف،كمفدالئؿ
قدرةاهللتعالىفيىذاالككفخمؽالككفمفالشيء،فقبؿخمؽىذاالككفلـيكفشيئان،كبخمقو
-ُُٕ-

أصبح كائنا مكجكدا ،قاؿتعالى[ :وهق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض ِْم ِ٠مت َِّي َأ َّيو ٍم { ]...هود، }5:
ن
ن
َّ َ َ
َ ُ َ
ثـأكجداإلنساف(آدـ)مفترابليتحكؿإلىإنسافبقدرةاهللكعظمتوبنفخةفيومفركحو،فإذا
ىكإنسافحي.كقبؿبيافىذاالجانبيتعيفأفنبيفمعنىالخمؽلغةكاصطبلحان .
ؽبالفتحيطمؽعمىمعنييف :
الخٍم ي
ؽ لغ نة :ى
الخ ٍم ي
األكؿ :إبداع الشيء مف غير أصؿ ،كال احتذاء.
قاؿتعالىُ [:ه َق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ َ٭مؽ ُْؿ َمو ِْم إَ ْر ِ
ض َيِق ًعو { ]...البؼرة، }11:كفيمكضدآخرقاؿ
ِ
ِ
ِ
تعالىَ [:
ُّقر { ]...األكعا .}2::
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر َض َو َ٘م َع َؾ ا٭م ُّظ ُؾ ََمت َوا٭مـ َ
احل ْؿدُ هللِ ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼ َّ
الثاني :إيجاد الشيء مف الشيء.
سو ِ
ِ
ِ
اٙمدَ ٍة { ]...الـساء .)ُ( }2:
َّوس ا َّٖم ُؼقا َر َّٕمؽ ُُؿ ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
و
دأنويطمؽعمىمعافعديدةمنيا :
ؽفيكتبالمغةكج
كبتتبدمعنىالخٍم ي
ى

ؽ:بمعنىالتقديركالمساكاةبيفشيئيف،يقاؿ:خمقتالنعؿإذاقدرتو،فأطمؽعمىإيجادشيء
ى
الخ ٍم ي
عمىمقدارشيءسبؽلوالكجكد،كي ًريد كذلؾبمعنى التقديرالمستقيـ،كالخمؽ -الذمىكإبداع
ى
ِ
ِ
الشيءمفغيرأصؿكالاحتذاء -اليككفإالهلل،قاؿتعالى٪َ ...[:م َت َب َور َك اهللُ َأ ْٙم َس ُـ َ
٦م]
اخلو٭مؼ َ

{ادممـون، }25:أمالمقدريف .
كيطمؽ الخمؽ كذلؾ :عمى اإلحياء ،كتأليؼ األجزاء ،قاؿ تعالىَ [ :واهللُ َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ
ٖم َُر ٍ
اب { ]...فاصر ، }22:كيطمؽكذلؾعمىإيجادالشيءعمىتقديرمشتمبلن عمىتعييفقدر ،كاف
ذلؾالتعييفقبؿذلؾاإليجاد .
كقديرادبالخمؽ:اليـبالشيءكالعزـعمىفعمو .
قن إِ ْ٪مؽًو { ]...العـؽبوت، }25:
كقد يطمؽ بمعنى الكذب كاالفتراء ،قاؿ تعالىَ ...[ :و َ َْت ُؾ ُؼ َ
ؽاليستعمؿفيكافةالناسإالعمىكجييف :
الخٍم ي
أمتكذبكاتكذيبان،ك ى
أحدىما:فيمعنىالتقدير .
الثاني:فيالكذب .

(ُ)انظر:التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صِّْ،كمفرداتألفاظالقرآف،صِٔٗ.

-ُُٖ-

كيدؿ عمى أنو يصح أف يكصؼ غير اهلل بالخمؽ عمى معنى التقدير ،قاؿ تعالى:
[٪َ ...م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
٦م] {ادممـون ، }25:عمىتقديرمايعتقدهالناسكيزعمكنومفأفغير
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
َ َ
اهلليبدع،فاهللأحسنيـإيجادانعمىمايعتقدكف،أكإشارةإلىمايشكىكنومفالخميقةبالحناءكنتؼ

مىمعنىتغييرحكمو(ُ) .
المحية،كمايجرممجراه،أكع
ي

بعدما تبيف معنى الخمؽ في المغة يخمص الباحث إلى ال كقكؼ عمى تعريؼ اصطبلحي
لمخمؽكىك:قدرةاهللالمطمقةفيإبداعكايجاداألشياءمفاألشياء،أكإيجادىامفالعدـمفغير

أصؿكالاحتذاء .

ون ِٙم ِ
*قاؿتعالىَ [:ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ
ُقرا] {اإلكسان .}2:
إلك َْس ِ ٌ
٦م م َـ ا٭مدَّ ْه ِر ََل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو َم ْذ٬م ً
فياآليةإخبارمفاهللأنوأكجداإلنسافبعدأفلـيكفشيئان (ِ)،كنستدؿمفاآليةأف

اإلنسافقبؿخمقو،لـيكفشيئان،كبخمقوأصبحشيئان،فماىكىذاالشيءالذمخمؽمنواإلنساف؟؟
كماذاكافالشيءالذمخمؽمنواإلنسافقبؿأفيخمؽ؟؟ 

*قاؿتعالى[:وهق ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض ِْم ِ٠مت َِّي َأ َّيو ٍم { ]...هود .}5:
َّ َ َ
َ ُ َ
فالخمؽ كما أسمفنا إيجاد لمشيء مف العدـ ،كىذا يشير إلى أف السماكات كاألرض قبؿ

خمقيمالـيككناشيئان،كبخمقيماأصبحاشيئان،ثـمفتراباألرضخمؽاهللاإلنساف،كقبؿخمقولـ

يكف شيء ،كىذا داللة عمى قدرة اهلل كعظمتو ،ككذلؾ سائر المخمكقات لـ تكف شيئان قبؿ خمقيا

فتبارؾاهللأحسفالخالقيف .

إلكْس ِ ِ
٦م ِم َـ ا٭مدَّ ْه ِر ََل ْ َيؽ ُْـ َ١م ْقئًو
ون ٙم ٌ
كفي معرض الحديث عف قكلو تعالىَ [ :ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ َ
ُقرا] {اإلكسان .}2:
َم ْذ٬م ً
يشيرسيدقطبفيكقفاتومدىذهاآليةمبينانأنياتفيضبإيحاءاتكثيرةمفكراءصيغة

االستفياـ،كىذهاإليحاءاتتثيرفي َّ
النفس تأمبلتشتى،منياماتتجوبالنَّفس إلىماقبؿخمؽ

اإلنساف ككجكده ،كأيفكافقبؿ كجكده؟ مف الذمأكجده؟  كمف الذم جعمو شيئان مذكك انر في ىذا
الكجكد قبؿ أف يك كف لو ذكر ككجكد؟ ثـ يتابد حديثو مبينان أف ىذه اإليحاءات تثير في  َّ
النفس

اإلنسانيةتفكيرعميؽ،كنظرةإلىالكراء،تدعكإلىالتفكرفيحقيقةاإلنساف،كتدبريدالقدرة،

(ُ)مفرداتألفاظالقرآف،صِٔٗ،ِٕٗ،تفسيرمفرداتألفاظالقرآفالكريـ،صِٖٗ،َِٗ،التكقيؼعمى
ميمات التعاريؼ،كالكميات معجـ في المصطمحاتكالفركؽ المغكية ،ألبي البقاء أيكب بف مكسى  الحسيف
الكفكم،صَِّْْٗ،بتصرؼكاختصار.

(ِ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صّْٖ.

-ُُٗ-

ظره إلى األماـ لتممس طريؽ اليدل كالرشاد ،كالبعد عف طريؽ الغكاية
كالحكمة اإلليية ،ثـ ن 

كالضبلؿ(ُ) .

كلمتأكيد عمى حقيقة ىذه اآلية بأف اإلنساف قد أتى عميو زمف كاف فيو غير مكجكد،
كال مخمكؽ ،كال مذككر ألحد مف الخميقة المتقدميف عميو ،كىـ المبلئكة كالجف ،كىذا إخبار

بككفاإلنساففيبدءالخمؽكافمعدكمان غيرمخمكؽ كىذا ماأكدهعمماءطبقاتاألرضالذيف

قالكا":لـيكجداإلنسافعمىاألرضإالبعدخمقيابأحقابطكاؿ"(ِ) .
 كلبيافىذاالشيءالذمخمؽاإلنسافمنو :

ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
*قاؿتعالىَ [:و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م] {ادممـون .}21:
إلك َْس َ
كلقد سبؽ بياف ىذا األمر في الفصؿ التمييدم عند الحديث عف خصائص  َّ
النفس

اإلنسانية(ّ) ،كسيكتفي الباحثبإجماؿذلؾ :

إفاهللخمؽآدـ مفترابمتفرؽاألجزاء،ثـابتؿىذاالترابفتحكؿإلىطيف،ثـ

تيرؾىذاالطيففترةزمنيةإلىأفأنتف كاسكدفصارحمأمسنكنان (أم طيفلورائحةكرييةمف

طكؿمكثو) إلىأفنفخاهللتعالىفيومفركحوليصبحبش انرمتكامبلن لوسمدكبصركعقؿ،كما

نكداإلشارةإليو،كنؤكدعميوأفآدـ قبؿأفيخمؽلـيكفشيئان،كبخمقومفتراباألرض

أصبحشيئان،كلكفثمة سؤاؿ ماذا كاف التراب قبؿ أف يككف شيئان؟ إف معرفةمعنىالخمؽ الذم
يطمؽفيإحدلمعانيوعمىإيجادالشيءمفالشيء،كذلؾبإيجاداألشياءمفالعدـيشيرإلى

أف التراب الذم خمؽ منو آدـ لـ يكف شيئان ،كبخمقو أصبح شيئان ،كىذا ىك عيف القدرة كالعظمة

اإلليية ،كىناؾ سؤاؿ آخر ،ماذا كاف نس يؿ آدـ قبؿ أف يككنكا شيئان؟ اإلجابة كاحدة ،ال شيء،

كبخمقيـأصبحكاشيئان،فأصؿآدـالتراب،كأصؿنسؿآدـالتراب،كليسأدؿعمىذلؾممادلمنا
عميو في الفصؿ التمييدم في خصائص  َّ
النفس اإلنسانية أنيا تنبت مف األرض ،بمعنى تتغذل

عمىمككناتاألرضالتيتيستخمصلئلنسافعفطريؽكائناتأخرلمفحيكاف،كنبات،كغير


ذلؾ،فيتغذلعمييااإلنسافلينمكجسمو،كيكبرشيئانفشيئان .

ِ
َ
*قاؿتعالىَ [:و ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
{الرو .}12::
َ٨م َ
ون] ُّ
٨م َٖمـْت ُ
اب ُٗم َّؿ إِ َذا أ ْكت ُْؿ َٕم َ ٌ
أشار أبك بكر الجزائرم في تفسيره ليذه اآلية إلى أف مف آيات اهلل الدالة عمى كجكده،

كعمموكقدرتوالمستكجبةلعبادتوكحده،كالمقررةلقدرتوعمىالبعثكالجزاء،كخمؽالبشرمفتراب
(ُ)فيظبلؿالقرآف،ـٔ،صّٕٕٕ،ّٕٕٖ،بتصرؼكايجاز.

(ِ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُٓ،جِٗ،صِِٖ.
(ّ)انظر:صِِّٓ-مفالرسالة.

-َُِ-

إذخمؽأباىـاألكؿآدـمفتراب،كخمؽحكاءزكجومفضمعو،ثـخمؽباقيالبشريةبطريقة

التناسؿ،فإذاىـ بشرمنتشركففياألرضمتفرق كففيأقطارىايعمركنيابإذنوتعالى،ثـيبيف
الشيخحقيقةالخمؽمفتراببعدآدـ مدلبلن عمىىذهالحقيقةاإلليية:بأفىناؾكجيان آخرلمخمؽ
مف تراب ،كىك أف النطؼ التي ىي أصؿ خمؽ اإلنساف بعد األبكيف آدـ كحكاء قد تككنت مف

الغذاء،كأفالغذاءقديككفمفنباتاألرض،كأفنباتاألرضمشتمؿعمىاألجزاءالترابيةالتي
أنبتتو،فبيذاكافتككيفاإلنسافمفتراب(ُ) .

يتبيف مف كبلـ الشيخ أف أصؿ آدـ تراب ،كأصؿ نسؿ آدـ تراب ،كىذه حقيقة كجكدية،

كلكفماىيالصكرةالتيمفخبلليايتحكؿ ىذاالترابإلىكائفحييتحرؾ،كيسمد،كينطؽ،

كيصدرعنوكؿمظاىرالحياة؟ كيؼتحكؿالجمادإلىىذهالصكرةالحية؟إنياالركحالتيتفرد
َؽ ٤م ِـ ا٭مروحِ ُ٫م ِؾ ا٭مروح ِمـ َأم ِر رِب ومو ُأوٖمِقتُؿ ِمـ ِ
ا٭مع ْؾ ِؿ إِ َّٓ
ْ َ
ُّ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ
بعممياخالؽالخمؽ،قاؿتعالىَ [:و َي ْس َل ُ٭مقك َ َ ُّ
َ٫مؾِ ًقَل] {اإلرساء .}35:
إف الذم جعؿ الجماد الساكف (الذم ال يشعر كال يحس كال يتحرؾ) ينتشر في األرض

 -بقدرتو كعظمتو -ىكاهلل ،خمؽالترابالذمىكأصؿآدـكذريتو،خمقومفالشيء،كبخمقو

أصبح شيئان ،فسبحاف اهلل العظيـ كبحمده عدد خمقو ،كرضا نفسو ،كزنة عرشو ،كمداد كمماتو،
صاحبالقدرةكالعظمةالمطمقة .

المطم الثاني :القدرة اإلليية في خمؽ األنثى مف الذكر:
تتجمى القدرة اإلليية مرة أخرل كبصكرة مختمفة عفخمؽ آدـ  لتكشؼ عف آية مف

آياتالخمؽفيىذاالككف،لتبيفأفالمرأةجزءحقيقيمفالرجؿ،منوخمقت،كاليوتعكد،ليسكف
كؿمنيمالآلخر،كيألفو كيحفإليو،فكحدتيمامظيرمفمظاىرالحياة،كتكامؿبشرميتحدفيو
عنصرمالذككرةكاألنكثةليتجسدمفكراءىذااالتحادتكاثرالجنسالبشرم،فبعدأفخمؽاهللآدـ

مفالشيءكبخمقوأصبحشيئانتبدعالقدرةاإللييةبخمؽحكاءمفشيءمفنفسآدـعمييما

السبلـ،كىناؾالعديدمفاآلياتالتيتدلؿعمىىذهالحقيقةمنياعمىسبيؿالمثاؿالالحصر
ِ
قكلو تعالى[ :يو َأهيو ا٭مـَّوس ا َّٖم ُؼقا رٕمؽُؿ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زَو َ٘م َفو ] ...
س َواٙمدَ ة َو َٚم َؾ َؼ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
َ ُّ َ
{الـساء .}2:
بيف اإلماـ القرطبي أف معنى قكلو تعالى (و ِ
النفس ،كلفظ  َّ
اٙمدَ ٍة) عمى تأنيث لفظ  َّ
النفس
َ

سو ِ
ِ
اٙمد)عمىماكردفيبعضالقراءاتكىذا 
فعنيبومذكر،كيجكزفيالكبلـ(م ْـ َك ْػ ٍ َ
يؤنثكا ي

(ُ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالقدير،جْ،صُٖٔ.

-ُُِ-

عمىمراعاةالمعنى،إذالمرادب َّ
النفس:آدـكالمراد( ِمـ َْفو)بنيآدـكحكاء(ُ) .
أمااإلماـالزحيميفأشارأففياآليةتذكيربأصؿاإلنسافالكاحد،كداللةعمىكجكب

التزاـحدكداإلنسانية،كأفاإلنسافأخاإلنسافأحبأـكرهكاألخكةتقتضيالمسالمة،كالتعارؼ،
كنبذالمحاربةكالخصكمةكالتقاطد(ِ) .

يستدؿمفتفسيراآليةأفاهللخمقنامفآدـ،كأنومفنفسآدـ خمؽزكجان لو

كىيحكاءعميياالسبلـ .

كقدكردفيالحديثالصحيحأفالنبي قاؿ( :استكصكا بالنساء خي ارن فإنيف خمقف مف

ً
تركتو لـ يزؿ أعكج،
ضمع ،كاف أعكج شيء في الضمع أعبله ،فإذا ذىبت تقيمو كسرتو كاف
ي
فاستكصكا بالنساء خي ارن)(ّ) .
يظير الحديث مدل ضعؼ المرأة كرقتيا ،كالطبيعة التي خمقيا اهلل عمييا فمذا ال بد أف

يككفاإلنسافحكيمانفيتعاممومعيا!!! 

كلقد بيفابف عباس فيما كرد عنوطبيعة ىذاالضمد حيث يقكؿ( :إف حكاء خمقت مف

ضمع آدـ األيسر كىك نائـ)(ْ) .

يستدؿمفالحديثأفاهللخمؽمفضمدآدـاأليسر:زكجتوحكاءكىذادليؿمفدالئؿ

قدرةاهللفيالخمؽ .

كلقدحدداهللعزشأنواليدؼالذمخمؽألجموحكاءمفضمدآدـ فيالعديدمف
اآلياتمنيا :
ِ
ِ
*قاؿتعالى[:هق ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
ً
َح َؾ ْ
وهو َ َ
زَو َ٘م َفو ٭م َق ْسؽ َُـ إِ َ٭م ْق َفو َ٪م َؾ ََّم َٖمغ ََّش َ
س َواٙمدَ ة َو َ٘م َع َؾ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ُ َ

َح ًَل ٚمَ ِػق ًػو { ] ...األعراف.}231:
َْ

بيفاهللتبارؾكتعالىلمخمؽأفالفطرةالتيفي ًطرالناسعميياتتجوبكصمتياإلىاإليماف

باهللتعالى،كىذهشيادة َّ
النفس اإلنسانية،كىذاالعيدالذمأخذهاهللتعالىعمىالناس،كىـفي
ظيكرآبائيـ،كىاىكاهلليذكرىـبالنشأةاألكلى،كذلؾلترسيخالعقيدةبكحدانيتو،كاالمتناععف

(ُ)الجامدألحكاـالقرآف،ـّ،صٔ .
(ِ)التفسيرالميسرفيالشريعةكالعقيدةكالمنيج،ـِ،جْ،صِِّ .
(ّ)صحيحالبخارم،كتابالنكاح،بابالكصاةبالنساء،صَُُُ،حديثرقـ(ُٖٔٓ)،كصحيحمسمـ،كتاب
الرضاع،بابالكصيةبالنساء،صٓٓٓ،حديثرقـ(ُْٖٔ) .

(ْ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،كتابالنكاح،بابالكصاةبالنساء،ـٗ،صُّٔ .

-ُِِ-

الشرؾ ،كالبعد عف كسكسة الشيطاف ،فاهلل خمؽ الناس جميعان مف نفس آدـ ؛ لذلؾ فيـ
متجانسكفأصحابطبيعةكاحدةميمااختمفتأجناسيـ،كتباينتشعكبيـ،كقبائميـفيـآلدـكآدـ

مفتراب ،كلـيتـىذااالنتشارإالبعدماخمؽاهللآلدـمفنفسومفكينكنيتوزكجةلويسكف
أمفكيافطبيعةكؿمفالرجؿ

إلييا،كيطمئفبيا،كيأنسيا،كيألفيا،كىذهالجكانبجزءاليتجز

كرث
ابطبيفالجنسيف؛ليمتدكي َّ
ي
كالمرأةفبلسكفإالبالتزاكج كاالقتراف ،فمذلؾتجدشكقان كميبلن لمتر

َح ًَل
َح َؾ ْ
ً َْ
وهو َ َ
إلىاألجياؿجيبلن بعدجيؿ،كىذامايؤكدعميوخالؽالخمؽحيثيق كؿ٪َ [:م َؾ ََّم َٖمغ ََّش َ

َٚم ِػق ًػو ] ىذا ىكالمقاء المشركع الذممف خبللوتككف الثمرة اإلنسانية نتيجةليذا المقاءلينتشر

الجنساإلنسانيليحمؿرسالةاهللفيىذاالكجكد(ُ) .
بعدماتبينتالطريقةكالصكرةالتيخمؽ اهللفييااألنثىمفالذكرمفغيرزكجةلبياف

قدرةاهلل،كعظمتوفيخمقونشيرإلىأفىناؾالعديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذهالصكرة،

كالطريقةمنيا :

*قاؿتعالى[:و ِمـ َآيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ ٭مَؽُؿ ِمـ َأ ْك ُػ ِسؽُؿ َأزْو ِ
َح ًي إِ َّن ِْم
ا٘مو ٭مت َْس ُؽـُقا إِ َ٭م ْق َفو َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
ْ َ ً
ْ ْ
َ ْ َ
ؽ ََٔي ٍ
ِ
{الرو.}12::
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ون] ُّ
َذ٭م َ َ
* قاؿ تعالى٠[ :مبح َ ِ
قن]
اج ُ٬م َّؾ َفو ِمَّو ُٖمـْبِ ُ
ً إَ ْر ُض َو ِم ْـ َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو ِمَّو َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
زْو َ
ون ا٭مَّذي ٚمَ َؾ َؼ إَ َ
ُ ْ َ

{يس.}55:
ِ
ِ
ِ
*قاؿتعالىَٚ [ :م َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زْواجٍ َ ْ
َي ُؾ ُؼؽ ُْؿ
زَو َ٘م َفو َو َأ ْكز ََل َ٭مؽ ُْؿ م َـ إَ ْك َعو ِم َٗم ََمك َق َي َأ َ
س َواٙمدَ ة ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ت َٗم ََل ٍ
قن ُأمفوٖمِؽُؿ ٚمَ ْؾ ًؼو ِمـ ٕمع ِد َٚم ْؾ ٍؼ ِْم ُ٣م ُؾَم ٍ
َ
ث َذ٭مِؽ ُُؿ اهللُ َر ُّٕمؽ ُْؿ َ٭م ُف ا ُٛم ْؾ ُ
قن]
ُٯم ُ٪م َ
ْ َْ
ِْم ُٕم ُط ِ َّ َ ْ
ؽ َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ ُه َق َ٪ملكَّك ٖم ْ َ
َ

{الزُّ مر .}5:
المطم الثالث  :القدرة اإل ليية في خمؽ النفس مف ذكر كأنثى:
بػالنظرإلػػىخمػػؽآدـكخمػػؽحػكاءعمييمػاالسػػبلـمػػفضػػمعو،دليػؿآخػػرمػػفدالئػػؿعظمػػة

اهللكقدرتوفيىذاالككفلتأخػذسػنةاهللفػيالكػكففػيتكػاثركانتشػارال َّػنفساإلنسػانيةمنحػىآخػر
كشكبلنمختمفانعفالطريقةاألكلىالتيخمؽفييػامػفنفػسآدـكزكجتػوحػكاءعمييمػاالسػبلـ،كىػذا
دليؿآخرعمىأفاهللاليعجزهشيءفياألرضكالفيالسماء،كفيمعرضبيافىذاالجانب :

(ُ)زىرةالتفاسير،ـٔ،صَِّٖ ،ََّّ-كالتفسيرالمنيرفيالشريعةكالعقيدةكالمنيججٗ ،صَََُِِ،
بتصرؼكاختصار .

-ُِّ-

سو ِ
ِ
ِ
اٙمدَ ةٍ َو َٚم َؾ َؼ ِمـ َْفو ز َْو َ٘م َفو َو َٕم َّ
ٌ ِمـ ُْف ََم
َّوس ا َّٖم ُؼقا َر َّٕمؽ ُُؿ ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
ِ
وء { ]...ا٭مـسوء .}2:
ِر َ٘م ًوٓ ٬مَث ًٝما َوك َس ً
قاؿاإلماـالقرطبي":بث"معناهفرؽكنشرفياألرض(ُ) فياآليةدليؿعمىأفالتزاكج

بيفالذكركاألنثىىكطريؽالتكاثركاالنتشارلمجنسالبشرمفيىذهاألرضالذمعمادهالذكر

كاألنثى"األبكاألـ" .

*قاؿتعالى[:و ِمـ َآيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ ٭مَؽُؿ ِمـ َأ ْك ُػ ِسؽُؿ َأزْو ِ
َح ًي إِ َّن ِْم
ا٘مو ٭مت َْس ُؽـُقا إِ َ٭م ْق َفو َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
ْ َ ً
ْ ْ
َ ْ َ
ؽ ََٔي ٍ
ِ
ون] {ا ُّ٭مروم .}02:
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
َذ٭م َ َ
مفأجمؿمابينوالعمماءفيتفسيرىذهاآليةماأشارإليوالشيخالشعراكمحيثبيفأف

اآليةىيالشيءالعجيبالذميقؼعندهالعقؿمندىشان دىشةتكرثإعجابان،كاعجابان يكرثيقينان
بحكمةالخالؽ،كمفآياتاهللالعجيبةالباىرةأفخمؽلنامفأنفسنامفجنسناكنكعناأزكاجان،فمـ
يحدثالتكاثربيفاإلنسافككائفآخرمفكائناتالخمؽ،إنمابيفإنسافمدإنسافيختمؼمعو

فيالنكع،فيذاذكركذاؾأنثى،كىذااالختبلؼاختبلؼتكامؿالاختبلؼتعاندكتصادـ،فالمرأة
لمرقةكالميكنةكالحناف،كالرجؿلمقكةكالخشكنة،لذافيكيفرح كيأنسبنعكمتياكرقتياكحنانيا،كىي
تبدم السركر كالفرح بخشكنتو كرجكلتو ،فحينيا يحصؿ التكامؿ الذم أراده اهلل كقصده ،ككأف

اإلنسافيعكدإلىأصموالتحاـكاتحادكماىكآدـالمتجذرةحكاءفيكيانو،فكماأفالميؿكالنيار

ضركرتافمتكاممتاف،فيسمخاهللمف الميؿ النيار ثـ يعكد مرةن أخرل دكاليؾفالرجؿ كالمرأةكذلؾ
[وا٭م َّؾ ْق ِؾ إِ َذا
آيتاف،فمذاالغرابةفيأفيجمداهللبيفالميؿكالنيار،كالذكركاألنثى،قاؿتعالىَ :
َيغ َْشك * َوا٭مـ ََّف ِ
ور إِ َذا َ ََت َّٜم * َو َمو ٚمَ َؾ َؼ َّ
ا٭مذ٬م ََر َوإُ ْك َثك * إِ َّن َ٠م ْع َقؽ ُْؿ َ٭م َشتَّك] {ا٭مؾقؾ ،}5-2:فالكؿ ميمة
ِ
[و َ٘م َع ْؾـَو ا٭مـ ََّف َور
و٠مو] {ا٭مـَّبل ،}22:كالنيار لمسعي كالعمؿ  َ
منكطة بو فالميؿ لمراحة  َ
[و َ٘م َع ْؾـَو ا٭م َّؾ ْق َؾ ٭م َب َ
َم َع ً
و١مو] {ا٭مـَّبل،}22:كأنىيستكمالميؿمدالنيار،فالمساكاةبينيماجيؿكظمـكحيؼكاختبلؿفي
مكازيفالككفكالخمؽ،ثـيتابدالشيخحديثومبينا اختبلؼالعمماءفيتفسيرىـلقكلوتعالىِ :
[م ْـ
ن
َأ ْك ُػ ِسؽ ُْؿ] ،قائبلن" :في حيف يرل البعض أف المعني حكاء مف ضمد آدـ ،فيي قطعة منا ،يرل
الفريؽاآلخرمفالعمماءأفالمخاطببوالذكركاألنثىمعان،كماأفاألزكاجتطمؽعميياأيضان

رجؿكامرأة"،ثـيؤكدالشيخعمىحقيقةقدتكشفت لناكىيأنوكافاالعتقادسائدان أنويتحددنكع
الجنيفمف ماءالرجؿ كماءالمرأة،لكف القرآفالكريـ غيرىذااالعتقادكذلؾمف خبلؿ تكشؼ

(ُ)الجامدألحكاـالقرآف،ـّ،صٔ.



-ُِْ-

معنىاآليةفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجيَ :
[أ ََل ْ َي ُ
ؽ ُك ْط َػ ًي ِم ْـ َمـِل ُي ْؿـَك] {ا٭مؼقومي،}55:فتكصؿ
العمماءإلىأفماءالمرأةالدخؿلوفينكعالجنيف،إنماالذميحددذلؾىكماءالرجؿ،كاستدؿ
ِ
ِ
{ا٭مروم ،}02:بأفالمعنىبذلؾذككر
زْو ً
الشيخبقكلوتعالىٚ ...[:مَ َؾ َؼ ٭مَؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
ا٘مو ُّ ]...
شفرة كراثيػة (ُ) تحتكم عمى صفات األنكثة كصفات
األزكاج كذلؾ بما يحممو ماء الرجؿ مف 

الذككرة(ِ) .

تدلؿاآليةعمىأفأصؿاإلنسافىكآدـكجاءالعمـالحديثليدلؿعمىىذهالحقيقة
بمايحممومفشفرتوالكراثيةالحاممةلمصفاتالذكريةكالصفاتاألنثكيةفيحيفأفاألنثىتحمؿ

فقطالصفاتاألنثكية .

العمة في خمؽ األزكاج (الذكر كاألنثى):
كفي معرض بياف العمة التيخمؽاهللمفأجميامفأنفسناأزكاجان يقكؿالشيخالشعراكم:

"أفالعمةاألصيمةفيالزكاجأفيسكفكؿكاحدلآلخر،كالسكفاليككفإالعفحركة،كذلؾ
السعيعمىالمعاشيكدحكيتعب،فيريدآخرالنيارأفيسكف

فالرجؿطكؿيكموفيحركةالعمؿك

يحو  كيكاسيو ،فبل يجد غير زكجتو عندىا السكف كالحناف كالعطؼ كالرقة ،كفي ىذا
ير ي
إلى مف ي
السكفيرتاحكيستعيدنشاطولمعمؿفيغد ،لكفتصكرإفعادالرجؿمتعبانفمـيجدىذاالسكف،

ِّ
رعميوص ٍفكه،إذف:ينبغيلممرأةأفتعمـمعنى
،كتكد
بؿكجدزكجتوكمحؿسكنوكراحتوتزيدهتعبان
ى

الس ىكف إنما [...
الس ىكف ىنا،كتؤدم ميمتيا لتستقيـ أمكر الحياة ،ثـ أف األمر ال يقتصرعمى َّ
ٌ

َح ًي { ]...ا ُّ٭مروم ،}02:ثـ يتابد الشيخ قكلو" :المكدة ىي الحب المتبادؿ في
َو َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
مشكارالحياةكشراكتيافيكيكدكيكفرلكازـالعيشكىيتكدحلتدبرأمكرالبيتكتربيةاألكالدكاف
اهلليقكؿ[:إِ َّن َ٠م ْع َقؽ ُْؿ َ٭م َشتَّك] {ا٭مؾقؾ،}5:ىذافيإطارالحبكالحنافالمتبادؿأماالرحمة:فتأتي
فيمؤخرةىذهالصفات،سكفكمكدةكرحمة" .
(ُ)المقصكدبالشفرة  الكراثيةىيماتحمموالصبغيات"الجينات"أكمايسمى"كركمكسكـ"مفصفاتكراثيةتكرث
مفجيؿآلخركيبمغعددىافيخميةجسـاإلنسافْٔ صبغيان "كركمكسكـ"منيـِِ زكجمفالصبغيات
الحيكية،كزكجكاحدمفالصبغياتالجنسيةأمابكيضةالمرأةفتحتكمعمىِّصبغيان"كركمكسكـ"،كالحيكاف

المنكملمرجؿكذلؾيحتكمعمىِّ "كركمكسكـ"كبجمعيايصبحانفسعددالصبغياتالمكجكدةفيالخمية

العاديةفيجسـاإلنسافْٔكركمكسكـكيختصكركمكسكـكاحدفقطبتحديدجنسالمكلكدكىذاالكركمكسكـ
مكجكدفيالذكرفقطدكفاألنثىكىكالذميحددجنسالمكلكد :ذكرأـأنثىلذاالمسئكؿعفتحديدجنس

َّ
أة،انظر:عمـالنسيج،دكتكر:مكفؽشريؼ ًجنيد،صْٓ،ْٔ،كمحاضراتفي
الذكرىكالرجؿكليسالمر
عمـنفسالنمككالصحة َّ
النفسية،أ.أسامةعطيةالمزنيكد.حسفمحمكدالغمباف،صّّ.ّْ،

(ِ)تفسيرالشعراكم،ـُٖ،صُُُُّّٖٔٓٓ-بتصرؼكاختصار.

-ُِٓ-





ثـيشيرالشيخإلىأفالقرآفيمفتأنظارناإلىأفىذهالمرحمةالتيربمافقدتـفيياالسكف
جزكجتوإفقصرتإمكاناتيالمقياـبكاجبيا،كلترحـ
كفقدتـالمكدة،فإفالرحمةتسعكـ،فميرحـالزك
ي
ؽ ََٔي ٍ
ِ
ون] ،في ىذه
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
الزكجة زكجيا إف أقعده المرض أك أصابو الفقر [إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
المسائؿ كالمراحؿ التي تمر بالحياة الزكجية ،ككيؼ أف اهلل تعالى جعؿ لنا األزكاج مف أنفسنا
كليستمفجنسآخر،ككيؼبنىىذهالعبلقاتمفالسكفكالحبكالمكدةثـفيمرحمةالكبر
عمىالرحمةالتييجبأفيتعايشبياالزكجافطيمةحياتيما(ُ) .
يترتبعمىىذاالسكفكالحبكالمكدةكالرحمةإعمارالككفكاستعماره .
بعدمااستبانتالصكرالتييتـفيياخمؽاإلنسافمفالذكركاألنثى"األبكاألـ"فيناؾ
العديدمفاآلياتالتيتتحدثعفىذاالجانبكالتيمنيا :
* قاؿ تعالى٠[ :مبح َ ِ
قن]
اج ُ٬م َّؾ َفو ِمَّو ُٖمـْبِ ُ
ً إَ ْر ُض َو ِم ْـ َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو ِمَّو َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
زْو َ
ون ا٭مَّذي ٚمَ َؾ َؼ إَ َ
ُ ْ َ
{يس .}54:
ا٭مزَّو َ٘م ْ ِ
٦م َّ
ا٭مذ٬م ََر َوإُ ْك َثك] {ا٭مـَّجؿ .}53:
[و َأ َّك ُف ٚمَ َؾ َؼ ْ
*قاؿتعالىَ :
َّوس إِكَّو ٚمَ َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َذ٬م ٍَر َو ُأ ْكثَك َو َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ ُ١م ُعق ًٕمو َو َ٫م َبوئِ َؾ ٭مِتَ َع َور ُ٪مقا إِ َّن َأ٬م َْر َمؽ ُْؿ
*قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
ِ
قؿ َٚمبِ ٌٝم] {احلجرات .}25:
٤مـْدَ اهللِ َأ ْٖم َؼو٬م ُْؿ إِ َّن اهللَ َ٤مؾ ٌ

المطم الرابع :القدرة اإلليية في خمؽ الذكر مف أنثى دكف زكج:
مف دالئؿ عظمة المكجد المتفضؿ باإليجاد في ىذا الكجكد :خمؽ الذكر مف أنثى دكف
زكج،كىذهصكرةأخرلمفصكرالقدرةاإللييةتتجمىفيأبدعصكرىاكأشكاليا،فكماأفىذا
،كبعضياسماء،كبعضياحيكانان،كبعضيانباتان،كبعضياترابان،
اإللوجعؿبعضمخمكقاتوأرضان
ن
كبعضياذىبان،كبعضياأنيا انر،كبعضيامفذكركأنثى،كبعضيامفالذكركالأنثى،كبعضيا

خمؽمنيازكجيا،كبعضياخمؽمنياذك انرمفأنثىدكفزكجكماىكعيسىخمقواهللمفأـ
دكفأب،ىذهالصكر،كاألشكاؿلمخمؽ،كخصكصانحينمايككفالخمؽمفالشيء،كبخمقويصبح
شيء!!فيذاشيءيشير،كيدلؿعمىمدلقدرةاهللالمطمقةالتيليسلياحد،فكؿمافيىذا
الكجكدمديفهللبكينكنيتو،كمايتعمؽبالكينكنة،فكؿمافيىذاالكجكدآيةتنطؽبمحضفضمو،
كقدرتو،كعظمتو،كحكمتو .
(ُ)تفسيرالشعراكم،ـُٖ،صَُُُُِّّٔٔ-بتصرؼ.



-ُِٔ-

ِ
قسك
لذابيفاهللتعالىقدرتوفيخمؽعيسى مفأـببلأب،فقاؿ[:إِ َّن َم َث َؾ ٤م َ
ِ
ِ٤مـْدَ اهللِ ٬م ََؿ َث ِؾ َآ َد َم َٚم َؾ َؼ ُف ِم ْـ ٖم َُر ٍ
ُقن * َ
احل ُّؼ ِم ْـ َر ِّٕم َ
يـ]
اب ُٗم َّؿ َ٫م َول َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
ؽ َ٪م ََل َٖمؽ ُْـ م َـ ا ُٛم ْؿ َ ِٟم َ
{آل عؿران .}52- 51:
تبيفاآليةأفمفاتخذعيسىإليانفقدكذبعمىاهلل،ككذبجميدأنبيائو،ككذبعيسى
،فالشبيةالتياعترضتلوباتخاذهإليان،شبيةباطمة،فمككافلياكجوصحيح،لكافآدـ
أحؽمنو،فإنوخمؽمفدكفأـكالأب،كمدذلؾ،فاتفؽالبشركميـعمىأنوعبدمفعباداهلل،
فدعكلإلييةعيسىمفأبطؿالدعاكل"(ُ) .
لقدحسـاهللتبارؾكتعالىأمرعيسىكياليدخؿالشؾ ،كالريبةفيقمكبالمرجفيففمـ
يترؾ ليـ مجاالن لمنيؿ منو ،كمايدلؿلناعمى قدرة القدير ،كعظمة العظيـ ،فعيسى مخمكؽ
كباقيالمخمكقات ،فكماأفاهللخمؽآدـ مفطيف،فإنوقادر– مفبابأكلى -عمىخمؽ
عيسىمفأـمفغيرأب .
ثـ بيف اهلل لنا الكيفية التي جاء بيا عيسى  مف أـ دكف أب ،حيث يقكؿ تعالى:
ً ٕمِؽَؾَِم ِ
ًَ َ٪مر٘مفو َ٪مـَ َػخْ ـَو ٪مِ ِقف ِمـ ر ِ
ًَ ِ٤مؿر َ ِ
ًَ ِم َـ
ت َر ِّ َِبو َو ُ٬م ُتبِ ِف َو٬مَوك ْ
وٙمـَو َو َِدَّ َ٫م ْ
ان ا َّ٭متل َأ ْٙم َصـ ْ ْ َ َ
ْ ُ
[ َو َم ْر َي َؿ ا ْٕمـ َ ْ َ
َ
ِِ
٦م] {التَّحريم .}21:
ا٭م َؼوكت َ
فمريـعميياالسبلـنفخجبريؿ فيجيبدرعيا،كىيطاىرةمصدقةبكتباهلل،كبما
أرسؿبوجبريؿحيفنزؿعمييا،كبعيسىكىيمفالمطيعيفالعابديفالصادقيف(ِ) .
كفيآيةأخرليبيفىذهالحقيقة،حيثيقكؿ[:إِكََّم ا َٛم ِس ِ
قسك ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ َر ُ٠م ُ
قل اهللِ َو٬مَؾِ َؿ ُت ُف
ُ
قٍ ٤م َ
َ

وهو إِ َ٧م َم ْر َي َؿ { ] ...الـساء .}252:
َأ ْ٭م َؼ َ

أمإنماعيسى كممةاهلل(كففيككف)ألقاىاإلىمريـ،)ّ( فعيسى ذكركح
مفأمراهللمثؿكؿاألركاحالبشريةالتيخمقيا .
كفيمكضدآخرتتجمىىذهالحقيقةلتكشؼعفذاتيا،حيثيقكؿاهللتعالىَ [:وا ْذ٬م ُْر ِْم
َوب مريؿ إِ ِذ ا ْك َتب َذ ْت ِمـ َأهؾِفو مؽَوكًو َْش٫مِقو * َ٪م َّوَت ََذ ْت ِمـ د ِ ِ ِ
ِ
وٙمـَو َ٪مت ََؿ َّث َؾ ََلو
وّن ْؿ ٙم َجو ًٕمو َ٪م َل ْر َ٠م ْؾـَو إِ َ٭م ْق َفو ُر َ
ْ ُ
َ
ْ ًّ
ْ ْ َ َ
ا٭مؽت ِ َ ْ َ َ
ؽ َِٕهى ٭مَ ِ
قل رٕم ِ
ْؽ إِ ْن ُ٬مـ َ ِ
َح ِـ ِمـ َ
ؽ ٩م ََُل ًمو زَ ٬مِ ًّقو *
٨ما َ٠م ِق ًّيو * َ٫مو َ٭م ْ
َ َ
ًْ ٖمَؼ ًّقو * َ٫م َول إِك َََّم َأكَو َر ُ٠م ُ َ ِّ
و٭مر ْ َ
ً إِ ِّن َأ ُ٤مق ُذ ٕمِ َّ
َٕم َ ً
(ُ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صَُِ.

(ِ)النكتكالعيكف"تفسيرالماكردم"،ـٔ،صْٖبتصرؼ.
(ّ)المؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،ـُ،صِّٓ.

-ُِٕ-

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُقن ِٔم َ
٦م َو٭مِـ َْج َع َؾ ُف َآ َي ًي
َ٫مو َ٭م ْ
ً َأكَّك َيؽ ُ
٨م َو ََل ْ َأ ُك َٕمغ ًّقو * َ٫م َول ٬م ََذ٭مؽ َ٫م َول َر ُّٕمؽ ُه َق َ٤م َ َّ٥م َه ِّ ٌ
٩مَُل ٌم َو ََل ْ َي ْؿ َس ْسـل َٕم َ ٌ
ِ
ِ
ِ
٭مِؾـ ِ
وء َهو ا َٛمخَ ُ
وض إِ َ٧م ِ٘م ْذ ِع ا٭مـَّخْ َؾ ِي
َح ًي ِمـَّو َو٬م َ
َّوس َو َر ْ َ
َون َأ ْم ًرا َم ْؼض ًّقو * َ٪م َح َؿ َؾ ْت ُف َ٪مو ْك َت َب َذ ْت ٕمِف َمؽَوكًو َ٫مص ًّقو * َ٪م َل َ٘م َ
ؽ َ َْتت ِ
زَن َ٫مدْ ٘مع َؾ رٕم ِ
ًْ ك َْس ًقو َمـ ِْس ًّقو * َ٪مـَو َد َاهو ِم ْـ َ َْتتِ َفو َأ َّٓ َ َْت ِ
َؽ َ ِ
َس ًّيو *
ً َ٫م ْب َؾ َه َذا َو ُ٬مـ ُ
ً َيو َ٭م ْقتَـِل ِم ُّ
َ٫مو َ٭م ْ
َ َ َ ُّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اْش ِِب َو َ٫م ِّري َ٤م ْقـًو َ٪منِ َّمو ٖم ََريِ َّـ ِم َـ ا٭م َب َ ِ
٨م َأ َٙمدً ا
َو ُهزِّ ي إِ َ٭م ْقؽ ٕمِج ْذ ِع ا٭مـَّخْ َؾي ٖم َُسو٫م ْط َ٤م َؾ ْقؽ ُر َ٢م ًبو َ٘مـ ًّقو * َ٪مؽُ٥م َو ْ َ
ًَ ٕمِ ِف َ٫مقمفو َ َْت ِؿ ُؾف َ٫مو ُ٭مقا يو مريؿ َ٭م َؼدْ ِ٘مئ ِ
ِ
َ٪م ُؼ ِ
ًْ َ١م ْقئًو
َح ِـ َِ ْق ًمو َ٪م َؾ ْـ ُأ َ٬م ِّؾ َؿ ا٭م َق ْق َم إِك ِْس ًّقو * َ٪م َلٖم ْ
ََْ
ُ
قٔم إِ ِّن ك ََذ ْر ُت ٭م َّؾر ْ َ
َ ََُْ
ًَ ُأم ِ
ٍ
ِ
ؽ َٕم ِغ ًّقو * َ٪م َل َ١م َور ْت إِ َ٭م ْق ِف َ٫مو ُ٭مقا َ٬م ْق َ
َون
َ٪م ِر ًّيو * َيو ُأ ْٚم َ
ػ ُك َؽ ِّؾ ُؿ َم ْـ ٬م َ
ون َمو ٬م َ
ً َه ُور َ
َون َأ ُٕمقك ْام َر َأ َ٠م ْقء َو َمو ٬مَوك ْ ُّ
ًْو َأوِ ِون ٕمِو٭مص ََلةِ
ِ
ِ
ِْم اٛمَف ِد ِبِقو * َ٫م َول إِن ٤مبدُ اهللِ َآٖم ِ ِ
َّ
َوب َو َ٘م َع َؾـل َكبِ ًّقو * َو َ٘م َع َؾـل ُم َب َور٬مًو َأ ْي َـ َمو ُ٬مـ ُ َ ْ َ
َون ا٭مؽت َ
ِّ َ ْ
َ
ْ َ ًّ
ِ
ً ٙمقو * وٕمرا ٕمِقا٭مِدَ ِِت و ََل َ ِ
ِ
قت َو َي ْق َم
ا٭مس ََل ُم َ٤م َ َّ٥م َي ْق َم ُو٭مِدْ ُت َو َي ْق َم َأ ُم ُ
َ َ ًّ َ
َ ْ ْ
ُي َع ْؾـل َ٘م َّب ًورا َ١مؼ ًّقو * َو َّ
َوا٭مزَّ ٬مَوة َمو ُد ْم ُ َ ًّ
َون هللِ َأ ْن يت ِ
ِ ِ ِ
٤مقسك ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ َ٫م ْق َل َ
ُأ ْٕم َع ُ
ٌ َٙم ًّقو * َذ٭مِ َ
َّخ َذ ِم ْـ َو َ٭م ٍد ُ٠م ْب َحو َك ُف إِ َذا
ون * َمو ٬م َ
ٟم َ
َ
ؽ َ
احل ِّؼ ا َّ٭مذي ٪مقف َي ْؿ َ ُ
َ٫م َه َأ ْم ًرا َ٪منِك َََّم َي ُؼ ُ
ُقن ] {مريم. }55-25:
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ

كاذكرفيالقرآفمريـإذاعتزلتفيمكافبعيد،كاتخذتسات انربعيدان عفالناسفجاءىا
جبريؿ،فاستعاذتكالتجأت إلىاهلل،فأخبرىاجبريؿأنيجئتبأمراهللألتسببفيأفييب
اهلل ً
لؾ غبلمان طاى انر مباركان ،فأجابتو ككيؼ يككف ذلؾ كلـ يقترب رجؿ مني بالزكاج كأني لست
فاجرةتبغيالزنا،فأجابجبريؿإنوآيةكبرىافعمىتماـالقدرةاإللييةفيخمؽالغبلـمفغير
أب ،كىذا أمر اهلل سبؽ فيو القضاء ،فحممت فابتعدت بعيدان عف أىميا فألجأىا المخاض كىي
مقدماتالكالدةإلىجذعالنخمة،فقالت:ياليتنيمتقبؿىذاتخكفان مفاتياميابالرذيمة،فناداىا
جبريؿأكعيسى أفاهللجعؿتحتؾجدكؿماء،كىزمبجذعالنخمةيتساقطعميؾرطبان مف

أطيب الطعاـ لمنفساء ،فطيبي نفسان كال تحزني بشأف مكلًده دكف أب ،كاذا ر ً
أيت أحدان مف الناس
فأشيرم إلى عيسى  ،كقكلي إني نذرت لمرحمف صكمان عف الكبلـ ،فأتت بو قكميا فاتيمكىا
بفريةعظيمةحيثأتتبكلدمفغيرأب،كأنتيامريـأختىاركففيالصبلحكالتقكل،فأجابكا
بعدإشارتيالعيسى كيؼنكمـمفكاففيالميدرضيعان،فأجابعيسى:أنيعبداهلل
آتانيالكتاب"،أمقضىبإعطائيإياه"البدمفتحقيقو،كأفأككفبا انربكالدتيمكرمانلياممتثبلن
ألمراهللبالبر،كلـأك ػ ػفمتعاظمان عاصيان لربو،ىذاقكؿالحؽفخمقوبقكلوكف،كأنتـتتخاصمكف

فيشأنو،فسبحافاهللالذمإذاأرادشيئانفإنمايقكؿلوكففيككف(ُ) .

(ُ)مصحؼالصحابةفيشرحكمماتالقرآفالكريـ،عبداهللعمكاف،صََّّٕٔ،بتصرؼكايجاز.

-ُِٖ-

إفىذهالطريقةالتيخمؽفيياعيسىأعطتمجاالنلمفيتصيداألمكركيحرفياعف
مسارىا،كيؤكلياكيؼيشاءألمرفينفسويريدتحقيقو،كتضيؽىذهالنظرةكتتسدحسباختبلؼ
األىكاء كاآلراء ،كما أف أمك انر أخرل أعطاىا اهلل لعيسى  كمعجزات أيده بيا كإحياء المكتى
"الذماليككفإالهلل"كابراءاألكمو،كاألبرص،كاإلخبارعفبعضالغيكب،ىذهالمعجزاتجعمت
النصارل يعتقدكف األلكىية ،كالربكبية لعيسى  ،لذا قاؿ تعالى في شأنو [ َو َر ُ٠م ً
قٓ إِ َ٧م َٕمـِل
قؾ َأ ِّن َ٫مدْ ِ٘م ْئ ُتؽ ُْؿ ٕمِ َآ َي ٍي ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ َأ ِّن َأٚمْ ُؾ ُؼ َ٭مؽ ُْؿ ِم َـ ا٭م ِّط ِ
٦م ٬م ََف ْقئ َِي ا٭مطَّ ْ ِ
َسائِ َ
ُقن َ٢م ْ ًٝما ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ
ٝم َ٪م َل ْك ُػ ُخ ٪مِ ِقف َ٪م َقؽ ُ
إِ ْ َ

ون ِْم ُٕم ُققٖمِؽ ُْؿ إِ َّن ِْم َذ٭مِ َ
ؽ ََٔ َي ًي
قن َو َمو ٖمَدَّ ِٚم ُر َ
َو ُأ ْٕم ِرئُ إَ٬م َْؿ َف َوإَ ْٕم َر َص َو ُأ ْٙمقِل ا َٛم ْقٖمَك ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ َك ِّبئُؽ ُْؿ ٕمِ ََم ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ
َ٭مؽ ُْؿ إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ُم ْم ِمـ ِ َ٦م] {آل عؿران.}51:
فالذماعتقدألكىيةعيسى قدكفر،كلقدقاؿتعالىفيشأفمفاعتقد ذلؾَ [:٭م َؼدْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا٤م ُبدُ وا اهللَ َر ِِّب َو َر َّٕمؽ ُْؿ إِ َّك ُف َم ْـ ُي ْ ِ
َسائِ َ
٨م ْك
قؾ ْ
قٍ ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ َو َ٫م َول ا َٛمس ُ
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ ُه َق ا َٛمس ُ
َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ
قٍ َيو َٕمـل إِ ْ َ
ٕمِوهللِ َ٪م َؼدْ َٙم َّر َم اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف اجلـَّي َو َملْ َوا ُه ا٭مـَّور َو َمو ٭مِؾ َّظوٛم ِ َ٦م ِم ْـ َأك َْص ٍور] {ادائدة.}51:

ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ َٗمو٭مِ ُ
كفيمكضدآخرقاؿَ [ :٭م َؼدْ َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ
ٌ َٗم ََل َٗمي َو َمو م ْـ إِ َ٭مف إِ َّٓ إِ َ٭م ٌف َواٙمدٌ َوإِ ْن ََل ْ
ِ
ِ
اب َأ٭مِ ٌقؿ] {ادائدة.}55:
َيـْت َُفقا َ٤م ََّم َي ُؼق ُ٭م َ
يـ َ٬م َػ ُروا مـ ُْف ْؿ َ٤م َذ ٌ
قن َ٭م َق َؿ َّس َّـ ا َّ٭مذ َ
كاف مف
كبمزيد مف التأكيد عمى بطبلف ألكىية المسيح كأمو؛ كذلؾ باحتياجيما لغيرىما ،
لكازـاإللوأفيككفغنيانبذاتو،كيتنافىعنوالعجز،كصفاتالضعؼ،فيبرىفاهللعمىذلؾحيث
ِِ
قل َ٫مدْ َٚم َؾ ْ ِ
ِ
قٍ ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ إِ َّٓ َر ُ٠م ٌ
ا٭مر٠مؾ َو ُأ ُّم ُف ِِدِّ ي َؼ ٌي ٬مَوكَو َي ْل٬م ََُل ِن ا٭م َّط َعو َم ا ْك ُظ ْر َ٬م ْقػَ
يقكؿَ [:مو ا َٛمس ُ
ً م ْـ َ٫م ْبؾف ّ
ُكب٦م ََُلؿ أَي ِ
ون ِم ْـ ُد ِ
ون اهللِ َمو َٓ َي ْؿؾِ ُ
ْضا َو َٓ َك ْػ ًعو َواهللُ ُه َق
ُقن * ُ٫م ْؾ َأ َٖم ْع ُبدُ َ
وت ُٗم َّؿ ا ْك ُظ ْر َأكَّك ُي ْم َ٪مؽ َ
َ ِّ ُ ُ َ
ؽ َ٭مؽ ُْؿ َ ًّ
ا٭مس ِؿ ُقع ا٭م َعؾِ ُقؿ] {ادائدة.}55-55:
َّ
فيمكضدآخريشيداهللعيسىعمىنفسو،كعمىالخمؽفيتبرئتومفىذهاالدعاءات،

َّوس َّ ِ
ِ
٦م ِم ْـ ُد ِ
اَت ُذ ِ
ون َو ُأ ِّم َل إِ ََل ْ ِ
ً ٭مِؾـ ِ
ون اهللِ َ٫مو َل
ًْ ُ٫م ْؾ َ
قسك ا ْٕم َـ َم ْر َي َؿ َأ َأك َ
قاؿ تعالىَ [ :وإِ ْذ َ٫م َول اهللُ َيو ٤م َ
ُقن ِٔم َأ ْن َأ ُ٫م َ
ُ٠م ْب َحوك َ
ًْ ُ٫م ْؾتُ ُف َ٪م َؼدْ َ٤مؾِ ْؿ َت ُف َٖم ْع َؾ ُؿ َمو ِْم َك ْػ ِِس َو َٓ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َمو ِْم
قل َمو َ٭م ْق َس ِٔم ٕمِ َحؼ إِ ْن ُ٬مـ ُ
َؽ َمو َيؽ ُ
ًْ َ٤م ََّل ُم ا٭م ُغ ُق ِ
ؽ إِك َ
َك ْػ ِس َ
قب] {ادائدة.}225:
َّؽ َأك َ
فعيسى مخمكؽكبقيةالمخمكقات،كاذاكافاهللقدخمؽآدـمفالطيففإنوقادرمف
باب أكلىعمىخمؽ عيسى مف غير أب ،كما أنو خمؽ مف ذكر دكف أنثى زكجان لمذكر ،كذلؾ
بخمؽ حكاءمفضمدآدـكماأنوخمؽ إنسانان مفأبكيف كبيريففي السف بعدبمكغالزكجة سف

افكزكجتو،كزكرياكزكجتو،كغيرىما .

اليأسكماحصؿلعمر
-ُِٗ-

حقان إنواإللواألعظـالمتفردفيالخمؽعمىالصكرة،كالكيفيةكالييئةكالشكؿالذميريد،

كفي الكقت الذم يختار إنو صاحب القدرة المطمقة ،العظيـ القيار ،فما مف شيء خمقو إال
بميزافكاقتدار .

خبلصة المبحث:
أشكاؿعديدة،ابتداء
ةاهللالمطمقةفيخمؽالنفسالبشريةفيصكرك
أظيرالمبحثقدر
ٌ
ن

أنثىانتياءبخمؽ
ن
بخمؽاألنثىمفذكر،ثـخمؽالنفسمفذكرك
مفخمؽاإلنسافمفعدـمرك انر
ٌ

الذكرمفأنثىدكفزكج .

-َُّ-

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

كيشتمؿعمىمبحثيف :


المبحث األكؿ :مراحؿ خمؽ اإلنساف.
المبحث الثاني :مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا.

-ُُّ-

المبحث األكؿ
مراحؿ خمؽ اإلنساف

كيشتمؿعمىثبلثةمطالب :

المطم األكؿ :مراحؿ خمؽ اإلنساف في عالـ الذر.
المطم الثاني :مراحؿ خمؽ اإلنساف كأطكاره في عالـ األرحاـ.
المطم الثالث :مراحؿ خمؽ اإلنساف ما بعد األرحاـ.

-ُِّ-

المبحث األكؿ
مراحؿ خمؽ اإلنساف
الحديثعفمراحؿخمؽاإلنسافمفأىـاألمكرالتيتكشؼعفعظمةاهللكقدرتوفي
اليقيفبخالؽالخمؽ،ففيالكقتالذمكافالعربيغطُّكففي
ىذاالككف،كالتيتستدعياإليمافك
ي
دائرةأميتيـكانحسارحدكدمعرفتيـالتيالتتجاكزمعالـالباديةبمككناتياالمحدكدة؟نزؿالقرآف

الكريـ ليخاطب الناس بمفيكـ يخرجيـ مف ىذه الدائرة المغمقة إلى دائرة العالمية المنفتحة بشتى
ؽ ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼ * ٚمَ َؾ َؼ ا ِ
و٠م ِؿ َر ِّٕم َ
ون ِم ْـ َ٤م َؾ ٍؼ] {العؾق . }1-2 :
إلك َْس َ
جكانبالمعرفة[ا ْ٫م َر ْأ ٕمِ ْ

،كخمؽاإلنسافمفطيف،كج ّْذر
ىذاالخالؽخمؽالككفمفالشيء،كبخمقوأصبحشيئان
ي

فيكينكنةآدـذريتوتخرجمفذاتويكمانبعديكـ،كساعةبعدساعةإلىأفيرثاهللاألرضكمف

يـابتداءمفعالـالذر
عمييا،لذاسيبيف الباحثمراحؿىذاالخمؽمفخبلؿماكردفيالقرآفالكر
ن
انتياءبالحياةاألبدية؟!! 
ك ن

المطم األكؿ :مراحؿ خمؽ اإلنساف في عالـ الذر:
الصغر ،عالـ ينطؽ باآليات الدالة عمى قدرة اهلل
و
عالـ الذر عالـ عجيب،
متناه في ّْ
كعظمتو ،ظؿ ىذا العالـ خافيان عمينا حتى تكصؿ العمـ الحديث إلى  و
و
يسير مف أسرار ىذا
شيء

العالـالمثيرلبلىتماـالباعثعمىاإليماف .

كفيإشارةلبيافبعضمفخفاياىذاالعالـ،بيفالنبيماحدثمدآدـفيكادم

نعمافبعرفةحيفشاىدذريتوالمتجذرةفيكيانوتخرجأمامومفعالـالذرإلىعالـالمجسمات،
كمفعالـالغيبإلىعالـالشيادة .
عفابفعباس عفالنبي قاؿ(:إف اهلل أخذ الميثاؽ مف ظير آدـ  بنعماف

ذرىا فنثرىا بيف يديو ،ثـ كمميـ قيببلن قاؿ:
– يعني عرفة -يكـ عرفة ،فنخرج مف صمبو كؿ ذرية أ
ألست بربكـ؟ قالكا :بمى شيدنا أف تقكلكا يكـ القيامة إنا كنا عف ىذا غافميف ،أك تقكلكا إنما

أشرؾ آباؤنا مف قبؿ ،ككنا ذرية مف بعدىـ أفتيمكنا بما فعؿ المبطمكف)(ُ) .

ىذاالحديثيدلؿعمىصدؽالكحيكالنبكة؛كذلؾألفىذاالعمـكافمغيبعناكجاءبو

الصادؽالمصدكؽقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،كىكأمياليعرؼالقراءةكالكتابة،كلـيتعمـفي

(ُ)ركاهأحمدفيمسنده،جْ،صِٕٔ،كذكره:محمدناصرالديفاأللبانيفيسمسمةاألحاديثالصحيحة،ـْ،
صُٖٓ،حديثرقـ(ُِّٔ) .

-ُّّ-

معيدأكجامعةأككمية،حيثإفالخصيةالتيىيمكافتككيفالنطؼأكؿماتتككففيالجنيف

فإنيا تككف في منطقة الظير ،ثـ تنزؿ شيئان فشيئان ،في ىذا اليكـ المشيكد :رأل آدـ مف أمتو
الحسفكالقبح،كالمعانديف،كرألمنيـ
األنبياءكالمرسميف،كرألمنيـذكمالنكر،كذكمالظممة،ك ي

أتباع الشياطيف ،يكميا أشيدىـ ربيـ عمى أنفسيـ ألست بربكـ؟ قالكا :بمى كشيد المبلئكة قالكا:
ِِ
ِ ِ
٦م] {األعراف .}251:
[١َ ...م ِفدْ كَو َأ ْن َٖم ُؼق ُ٭مقا َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي إِكَّو ُ٬مـَّو َ٤م ْـ َه َذا ٩مَ و٪مؾ َ
سمة
ىن ى

عفأبيىريرة أفالنبي قاؿ(:لما خمؽ اهلل آدـ مس ظيره فسقط مف ظيره كؿ

(ُ)

ىك خالقيا مف ذريتو إلى يكـ القيامة كجعؿ بيف عيني كؿ إنساف منيـ كبيصان

(ِ)

مف

نكر ،ثـ عرضيـ عمى آدـ فقاؿ آدـ أم ر مف ىؤالء؟ قاؿ :ىؤالء ذريتؾ فرأل رجبلن منيـ

فنعجبو كبيص ما بيف عينيو قاؿ :قاؿ أم ر مف ىذا؟ قاؿ ىذا رجؿ آخر األمـ مف ذريتؾ يقاؿ

كىبت لو مف عمرم
لو داكد ،قاؿ ر ككـ جعمت عمره؟ قاؿ :ستيف سنة ،قاؿ :أم ر ىذا
ي
أربعيف سنة ،فمما انقضى عمر آدـ كجاءه ممؾ المكت قاؿ :أكلـ يبقى مف عمرم أربعكف سنة،
قاؿ :أكلـ تعطيا ابنؾ داكد قاؿ فجحد آدـ فجحدت ذريتو ،كنسي آدـ فنسيت ذريتو كخطئ آدـ

فخطئت ذريتو)(ّ).

عالـ الذر كالعمـ الحديث:
ةحقيقيةلعالـالذرالمتجذرفيكينكنةآدـالذميكشؼعفأس ارره
ي
ىذاالحديثيضدصكر

كخباياهيكمانبعديكـكساعةبعدساعة،كليسأدؿعمىذلؾمماتكصؿإليوالعمـالحديث .

قاؿالدكتكرمحمدالبار:إفالعمـالحديثيقكؿ":إفاإلنسافمكجكدبشكؿشيفرةمعقدة

مطكيةمبرمجة،فإذااستقرتالنطفةاألمشاجفيالرحـ،بدأتتفؾشيئان مفسرىاالمغمؽحسب

البرنامجالمعدلذلؾخطكةفخطكة،حتىتخطكالنطفةاألمشاجمفمرحمةإلىمرحمةكمفطكر
إلىطكر،حسبذلؾالبرنامجالمعدمنذأفكانتفيعالـالذرحسبأمربارئياكخالقيا .)ْ("..

إنوعالـالذرالمغيبعفاإلنسافالذماليعمموإالخالؽالخمؽ،ىذاالعالـالمكجكدفي
الرمز كالشيفرة الكراثية المكجكدة عمى الكركمكسكمات ،كيكجد بيذه الكركمكسكمات ما يسمى
(ُ) نسمةَّ :
الجزرم بف

النفس كالركح .النياية في غريب الحديث كاألثر ،محي الديف أبي السعادات بف محمد
األثير،صُّٗ .
(ِ)الكبيص:البريؽ.المرجدالسابؽ،صٔٓٗ .
(ّ) أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف ،جِ ،صّٓٓ،كذكره األلباني في السمسمة الصحيحة ،ـْ،
صَُٔ.

(ْ)انظر:صَُٓ .

-ُّْ-

ك َّ
النفسية كالسمككية ،كالتي يظيرىا اهلل
بالناسمة أك الجيف (ُ) التي تحتكم عمى الصفات الجسدية 
متى شاء كأينما شاء ككيفما شاء ثـ يعيدىا إلى عالميا السرمدم ،ىذه الصفات تنتقؿ عبر
الحيكاناتالمنكيةلآلباءكالبكيضةلؤلميات ،ثـتتكارثجيبلن بعدجيؿ ،كأمةبعدأمة؛ ليظيرمف

جاءأكافظيكرهإلىعالـالظيكر .


ِ
قاؿتعالى[:يو َأهيو ا٭مـَّوس ا َّٖم ُؼقا رٕمؽُؿ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زَو َ٘م َفو َو َٕم َّ
ٌ
س َواٙمدَ ة َوٚمَ َؾ َؼ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
َ ُّ َ
ِمـ ُْف ََم ِر َ٘م ًوٓ ٬مَثِ ًٝما َوكِ َس ًوء { ]...الـساء . }2:
ِ
كقاؿأيضاٚ[:مَ َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زَو َ٘م َفو { ]...الزُّ مر . }5:
ن
س َواٙمدَ ة ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾ مـ َْفو ْ
ْ ْ
برغـ أف الناس خمقكا مف آدـ كآدـ مف تراب ،نجد أف الناس يختمفكف في صفاتيـ،
كسماتيـ،كحركاتيـ،كسكناتيـ،كأفكارىـ،كخياليـ ،ككؿذلؾمكجكدكاإلنساففيعالـالذر تعمؿ
(ِ)
،كذلؾألفالناسخميطمفنطفةالرجؿكنطفةالمرأة،كباجتماعيماتخرج
فيويدالقدرةاإلليية
ٌ

صفاتجديدةكمختمفة .

العيد كالميثاؽ يقتضي عدـ اإلشراؾ باهلل:
العيدكالميثاؽالذمأخذهاهللعمىآدـكذريتوبكادمنعمافأفيعبدكهكاليشرككابوشيئان،
كردفيالصحيحعفأنسبفمالؾ عفالنبي قاؿ(:يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى ألىكف أىؿ
النار عذابان :لك كانت لؾ الدنيا كما فييا أكنػػػت مفتديان بيا؟ فيقكؿ نعـ فيقكؿ قد أردت منؾ
أىػػػػػكف مف ىػذا كأنت في صمػ

آدـ أف ال تشػػػرؾ أحسبو قاؿ كال أدخمؾ النار فنبيت إال

الشػػػرؾ)(ّ) .
يشيرىذاالحديثإلىالعيدكالميثاؽالذمأخذهاهللعزشأنوعمىآدـكذريتويكـخمقيـ
مفالن ػاسيكفركفباهللخالقيـكالمتنعـعمييـباإليجادكاإلمدادكبنعمة 
ٌ
فيصمبو،ثـبيفأففريقػ ػان
ي
ار اليحيطبياكاليدرؾمداىاإالعبلـالغيكبكفيكؿخميةمف
(ُ)ىذهالناسبلتتؤدمكظائؼكتحمؿأسران

جسـاإلنسافأكثرمفثمانيةببلييفناسمة،كفيجسـاإلنسافأكثرمفَٔمميكفخمية،فيحيفلكجمعت

ىذهالناسبلتكميافيجسـاإلنساففإفحجميااليزيدعفرأسدبكسفأمعقؿيستطيدأفيحيطبيا،قاؿ
قن ٕمِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
وء { ]...ا٭مبؼرة، }033:انظر:خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،
تعالىَ :
ٮمء م ْـ ٤م ْؾؿف إِ َّٓ ٕمِ ََم َ١م َ
[و َٓ ُُيق ُط َ ْ
د.محمدعميالبار،صُّْ.
(ِ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صُُِْْٖ-بتصرؼكاختصار.

النار ،باب طمب الكافر الفداء بمؿء األرض ذىبان ،صََُٖ،
الجنة ك ٌ
(ّ) صحيح مسمـ ،كتاب صفة القيامة ك ٌ
حديثرقـ(َِٖٓ).

-ُّٓ-

اليدلكالرشاد.كيؼبيـيكف ركفبعدكؿىذهالمنحكالفضائؿكالعطايا!!! 
[وإِ ْذ َأ َٚم َذ
كلقدبيفاهللتبارؾكتعالىىذاالعيدكالميثاؽفيكتابوالعزيزحيثقاؿتعالىَ :
ؽ ِم ْـ َٕمـِل َآ َد َم ِم ْـ ُ٣م ُف ِ
َر ُّٕم َ
ً ٕمِ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٫مو ُ٭مقا َٕم َٜم َ١م ِفدْ كَو َأ ْن َٖم ُؼق ُ٭مقا َي ْق َم
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َأ ْ١م َفدَ ُه ْؿ َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َأ َ٭م ْس ُ

ِِ
ِ ِ
٦م] {األعراف . }251:
ا٭مؼ َق َومي إِكَّو ُ٬مـَّو َ٤م ْـ َه َذا ٩مَ و٪مؾ َ

يصكرالقرآفالكريـالمشيدالككنيالذمأخذهاهللعمىالبشريةقاطبة،كالذميتجسدفي

يةعمييابأخذهالميثاؽعمييـباالعتراؼلوبالربكبيةكحده

إبرازجانبالفطرةالتيفطراهللالبشر
ِ
ِ
{الرو، }52::فالتكحيدميثاؽ
كىـفيعالـالذر،قاؿتعالى٪ ...[:مطْ َر َة اهللِ ا َّ٭متل َ٪م َط َر ا٭مـ َ
َّوس َ٤م َؾ ْق َفو ُّ ]...
معقكد بيف فطرة البشرية كخالقيا ،فبل حجة ليـ في نقض الميثاؽ؛ كأما كيفية ىذا المشيد فإف

اإلدراؾالبشرميعجزعفكيفياتأفعاؿاهللماداـأنواليدرؾذاتاهلل،كأيانماكافىذااإلشياد
بإخراجذريةآدـمفكينكنتوأماـناظريوكىذاماترجحوالدالئؿكالقرائف،أكبجعؿنسموجيبلنبعد

جيؿكقرنانبعدقرفليشيدكاعمىأنفسيـبمسافالحاؿ،أكالمقاؿعمىكحدانيةاهللكربكبيتوفيىذا

الك كفكىيأكبرشيادةعمىتحقيؽىذاالميثاؽكالكفاءبو ،كىذاحجةعمىالخمؽبماأكدعواهلل
فييـمفقكلالبصيرةكاإلدراؾالتيتشيدبكحدةالكجكدكبربكبيةالخالؽ(ُ) .

أما الشيخ الشعراكم في إطار حديثو عف ىذا العالـ مف خبلؿ اآلية السابقة ،فبدأ
ِ
َ
[و ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
{الرو . }12::
َ٨م َ
باستعراضقكلوتعالىَ :
ون] ُّ
٨م َٖمـْت ُ
اب ُٗم َّؿ إِ َذا أ ْكت ُْؿ َٕم َ ٌ
يقكؿالشيخالشعراكم":الكبلـىناعفبدءالخمؽبصيغةالجمد،كالمرادآدـثـحكاء،ثـ

بثاهللفييمارجاالنكثي انركنساء،فالعالـاليكـالذميعدبالممياراتحيفتعكدبوإلىالماضيالبد
أفتعكدإلىاثنيفىماآدـكحكاء،فمماالتقيانشأمنيماالنسؿ،لكفىؿنشأالنسؿمفأبعاض

ميتةخرجتمفآدـ،أـمفأبعاضحيةىيالحيكاناتالمنكية!!!لكأفالحيكافالمنكمكافميتان

لماحدثاإلنجاب،إذان:جاءأكالدآدـمفميكركب(ِ) أبييـآدـ،كانتشركافياألرضكأنجبكا،
ككؿمنيـيحمؿذرةمفأبيواألكؿآدـ،كبالتاليفكؿمنافيوذرةمفعيدآدـ،كحتىاآلفلـ

يطرأعمييافناءأبدان كىذاىكعالـالذرالذمشيدخمؽاهللآلدـ،إنياأبعاضناالتيشيدتىذا
ؽ ِم ْـ َٕمـِل َآ َد َم ِم ْـ ُ٣م ُف ِ
[وإِ ْذ َأ َٚم َذ َر ُّٕم َ
قر ِه ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ
العيداألكؿبيفالخمؽكالخالؽسبحانوقاؿتعالىَ :

ِِ
ِ ِ
٦م]
َو َأ ْ١م َفدَ ُه ْؿ َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َأ َ٭م ْس ُ
ً ٕمِ َر ِّٕمؽ ُْؿ َ٫مو ُ٭مقا َٕم َٜم َ١م ِفدْ كَو َأ ْن َٖم ُؼق ُ٭مقا َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي إِكَّو ُ٬مـَّو َ٤م ْـ َه َذا ٩مَ و٪مؾ َ
{األعراف . }251:

(ُ) في ظبلؿ القرآف ،ـّ ،جٗ ،صُُّٗ ،ُّٗٔ-كاألساس في التفسير ،ـْ ،صَِٖٓ ،َِِٔ-كتفسير
القرآفالعظيـ،جِ،صِِِٕٕٓ-بتصرؼكايجاز.

(ِ)ميكركبالشيء:أصؿالشيء.

-ُّٔ-

إذان في ٍّ
كؿ منااآلفكحتىقياـالساعةذريةحيةمفأبيوآدـ،ىذهالذرةالحيةىيالتي
طمس
شيدتىػ ػذاالعي ػ ػد،كى ػيالتيتمثػ ػؿالفطرةاإليمانيةفيكؿنفسبشرية،كلكفىذهالفطرةتي ى
أكتيغمٌؼبالغفمةكالمعاصي"(ُ) .

إفالدليؿالعقميالمقركفبالكاقدالعممياليكـليؤكدحقيقةىذاالعالـالمكجكدعمىالشفرة
الكراثيةلئلنسافالممتدةإلىآدـ المتجذرةفيكينكنتو ،ليتكاصؿسرىذاالكجكدإلىأفيرث
بالبكيضةيككنافخميةكاحدة
اهلل األرضكمفعمييا،حيثإفالحيكافالمنكملمذكرحاؿالتقائو 
ٌ
مساك لعدد كركمكسكمات الخمية في الجسـ (ْٔ ك ركمكسكـ) ،عمييا تحمؿ
و
تحتكم عمى عدد
الصفات الكراثية المتكارثة عبر األجياؿ ،كعمييا تحمؿ الصفات اإلنسانية إضافة إلى الصفات
الذكرية كاألنثكية ،فمـ يحصؿ عمى اإلطبلؽ أف رجبلن تزكج بامرأة أنجبت شجرة أك جمبلن أك
حصانان كلكفأنجبت إنسانان مكجكدان عمىالشفرةالكراثية ،إنوعالـالذر ،إنوعالـالكينكنةاألكلى
التي تنتشر جيبلن بعد جيؿ إنو عالـ اآليات التي تتكشؼ في ىذا الكجكد سبحاف خالؽ الخمؽ
سبحافاهلل .

المطم الثاني :مراحؿ خمؽ اإلنساف كأطكاره في عالـ األرحاـ:
لقد تحدث القرآف الكريـ كالسنة النبكية عف مراحؿ خمؽ اإلنساف منذ آدـ  ،مرك انر
يتو،ابتداءمفمرحمةالطيفمرك انربالنطفة،ثـالعمقة،ثـالمضغة،ثـخمؽالمضغةعظامان،ثـ
بذر
ن

كسكةالعظاـلحمان،ثـخمؽاإلنسافالمتكامؿفيأحسفتقكيـثـمرحمةالطفكلة،ثـمرحمةالشباب
"األشد"ثـالكيكلة،ثـانتياءىذهالحياةبالمكت .
في الكقت ذاتو أجمد العمماء قديمان كحديثان عمى مركر اإلنساف بيذه المراحؿ ،كلكف
اختمفكا فيتحديدمبلمح،كأشكاؿ،كطبيعةىذهاألطكار،كماىذااالختبلؼإاللقصكركمحدكدية
عمـاإلنسافبرغـماأكتيمفعمـ،قاؿتعالى٤َ [:م َّؾ َؿ ا ِ
ون َمو ََل ْ َي ْع َؾ ْؿ] {العؾق ،}5:كقاؿأيضان
إلك َْس َ
مبينا محدكديةىذاالعمـ[ ...ومو ُأوٖمِقتُؿ ِمـ ِ
ا٭مع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل] {اإلرساء، }35:كفيإشارةلكماؿعمـ
ن
ْ َ
ََ

ِ
ِ
اهلل [مو َأ ْ١مفدْ ُِتؿ ٚمَ ْؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
٦م َ٤م ُضدً ا]
ض َو َٓ َٚم ْؾ َؼ َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو َمو ُ٬مـ ُ
ًْ ُمتَّخ َذ ا ُٛمض ِّؾ َ
َّ َ َ
َ ُْ
َ
{الؽفف، }52:كفيمكضدآخريتساءؿاهللمبينانمحدكديةعمـاإلنساف [َ ...أ َأ ْكت ُْؿ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َأ ِم اهللُ ]...
{البؼرة . }252:

(ُ)تفسيرالشعراكم،ـُٖ،صُُّْٗ.َُُّٓ،

-ُّٕ-

َّ
احؿمعززةباآلياتكبعضاألحاديثالنبكيةمد
لذاسيقتصر الباحث عمىذكرىذهالمر
التطرؽآلراءالعمـالحديثدكفالخكضفيجزئياتالخبلؼماأمكف .

عالـ األرحاـ:
مفخبلؿالتعرؼعمىعالـاألرحاـيرل الباحث أنو :
ُّ

الفترة الزمنية التي تمكث فييا النطفة األمشاج في رحـ األـ "حمؿ الجنيف داخؿ الرحـ" إلى فترة

الكالدة ،كىي في الغال تسعة أشير .

كلقدتحدثالقرآفالكريـعففترةالحمؿفيعدةآياتمنياقاؿتعالىَ [:و َو َِّ ْقـَو ا ِ
ون
إلك َْس َ
ِ ِ
قن َ١م ْف ًرا { ]...األحؼاف . }25:
َح ُؾ ُف َو٪مِ َصو ُ٭م ُف َٗم ََل ُٗم َ
َح َؾ ْت ُف ُأ ُّم ُف ٬م ُْر ًهو َو َو ََ َع ْت ُف ٬م ُْر ًهو َو َ ْ
ٕمِ َقا٭مدَ ْيف إِ ْٙم َسوكًو َ َ
فياآليةكصيةمفاهلللجنساإلنساف،باإلحسافكالحنكعمىكالديو،كصيةقائمةعمى

أساس إنسانيتو ،كىذا اإلحساف بمقتضى الكالدية ،كىذه الكصية مربكطة بإظيار جانب التضحية

النبيمةالكريمةالتيتتقدـبيااألمكمة،كالتياليجزيياأبدانإحسافمفاألكالدميماأحسنكا،كابراز
صكرة األلـ كالتعب كالعذاب مف قبؿ األـ خبلؿ فترة الحمؿ ،خصكصان في أكاخر أياـ الحمؿ،
كبفضؿتقدـعمـاألجنةفإذابويكشؼعفأسراركجسامةالتضحيةكنبميافيصكرةحسيةمؤثرة،

فالبكيضة بمجرد تمقيحيا بالحيكاف المنكم ،تسعى لبللتصاؽ بجدار الرحـ ،كىي مزكدة بخاصية
آكمة ،تمزؽ جدار الرحـ الذم تمتصؽ بو كتأكمو فيتكارد دـ األـ إلى مكضعيا ،حيث تسبح ىذه

البكيضةالممقحةفيبركةمفدـاألـ،الغنيبكؿمافيجسميامفخبلصات،كتمتصولتحيابو
كتنمككتكبر،ثـبعدالكضدتعطياألـعصارةلحمياكعظميافيالمبف،كعصارةقمبياكأعصابيا

فيالرعاية،كىيمدذلؾفرحةسعيدة(ُ) .

َح ُؾ ُف
كلقداستدؿعمىرضىاهللعنوعمىأقؿمدةلمحمؿمفىذهاآلياتقاؿتعالىَ [:و َ ْ
إلكْس َ ِ ِ
َح َؾ ْت ُف ُأ ُّم ُف َو ْهـًو َ٤م َٜم
َو٪مِ َصو ُ٭م ُف َٗم ََل ُٗم َ
ون ٕمِ َقا٭مدَ ْيف َ َ
قن َ١م ْف ًرا { ]...األحؼاف،}25:كقاؿتعالىَ [:و َو َِّ ْقـَو ا ِ َ
٦م ٬م ِ
َوم َؾ ْ ِ
ات ُي ْر َِ ْع َـ َأ ْو َٓ َد ُه َّـ َٙم ْق َ٭م ْ ِ
َو ْه ٍـ َو٪مِ َصو ُ٭م ُف ِْم َ٤م َوم ْ ِ
٦م َٛم ِ ْـ
ا٭مقا٭مِدَ ُ
٦م { ]...لؼامن، }25:كقاؿتعالىَ [:و َ
ِ
و٤م َي { ]...البؼرة }155:استنبط عمي  مف ىذه اآليات أف أقؿ مدة لمحمؿ ستة
ا٭مر ََ َ
َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّؿ َّ
أشير ،ككافقوعثمافكجمدمفالصحابة،عفمعمربفعبداهللالجينيقاؿ:تزكجرجؿمنا
امرأةمفجيينةفكلدتلو تماـستةأشير،فانطمؽزكجياإلىعثماف فذكرلوذلؾ،فبعث
إلييافمماقامتلتمبسثيابيابكتأختيافقالتمايبكيؾ؟فكاهللماالتبسبي أحدمفخمؽاهلل

(ُ)األساسفيالتفسير،ـٗ،صَِِِِٖٓٔ-بتصرؼ.

-ُّٖ-

في ماشاء،فمماأتىبياعثماف أمربرجميافبمغذلؾعميان
تعالىغيرهقطيقضياهللَّ  

فأتاهفقاؿلو:ماتصند؟قاؿ:كلدتتمامانلستةأشير،كىؿيككفذلؾ؟فقاؿلوعمي:أماتقرأ
قن َ١م ْف ًرا] كقاؿَٙ [:م ْق َ٭م ْ ِ
٦م
َح ُؾ ُف َو٪مِ َصو ُ٭م ُف َٗم ََل ُٗم َ
القرآف؟قاؿ:بمى.قاؿ:أماسمعتاهلل يقكؿَ [:و َ ْ

٬م ِ
َوم َؾ ْ ِ
عمي بالمرأة
٦م] فمـ نجده بقي إال ستة أشير قاؿ :فقاؿ عثماف  :كاهلل ما فطنت بيذاَّ  ،
فكجدكىاقدفرغمنياقاؿ:فقاؿمعمر:فكاهللماالغراببالغراب،كالالبيضةبالبيضة،بأشبومنو

بأبيوفممارآهأبكهقاؿ:ابنيكاهللالأشؾفيو(ُ) .

كيفية استنباط أقؿ مدة لمحمؿ !!!
كماكردفياآليةأفالحمؿكالفصاؿ"الفطاـ"فيثبلثيفشي انر،كفيآيةأخرلأفالفطاـ

أقصاه في عاميف "أربعة كعشريف شي انر" ،فإذا تـ طرح مدة الفطاـ "ِْ شي انر" مف مدة الحمؿ
كالفطاـ"َّشي انر"أمٔ=ِْ-َّ:أشيركىكأقؿمدةالحمؿ .

ىذااالستنباطمفقبؿعميىكماأقرهالعمـالحديثاليكـ .
أماابفحزـفيالمحمىقاؿ":اليجكزأفيككفالحمؿأكثرمفتسعةأشيركالأقؿمف
قن َ١م ْف ًرا { ]...األحؼاف ،}25:كقاؿ تعالى:
َح ُؾ ُف َو٪مِ َصو ُ٭م ُف َٗم ََل ُٗم َ
ستة أشير بقكؿ اهلل تعالىَ [ :و َ ْ
ِ
َوم َؾ ِ ِ
ات ير َِعـ َأو َٓدهـ ٙمق َ٭م ِ ِ
[و ِ
و٤م َي { ]...البؼرة }155:فمفادعػى
ا٭مر ََ َ
َ َ
٦م َٛم ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّؿ َّ
٦م ٬م ْ
ا٭مقا٭مدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ
حمبلنكفصاالنيككففيأكثرمفثبلثيفشي انرفقدقاؿالباطؿكالمحاؿ،كردكبلـاهللجيا انر"(ِ) .
كىذا ما أكده العمـ الحديث في أكثر مدة الحمؿ كأقمو ،لذا سيبيف الباحث مراحؿ خمؽ
اإلنساففيعالـاألرحاـبشكؿأكسدمماتطرقناإليوفيالفصؿالتمييدممدإبرازبعضجكانب
القدرةاإلليية .

أكالن :مرحمة الحيكاف المنكم (الحيمف المنكم)

(ّ)

:

يساىـ الرجؿ كما المرأة ،في عممية إنتاج الجنيف ،حيث يقكـ الجياز التناسمي الذكرم

بإنتاجالنطؼ"الحيكاناتالمنكية"حيثتقدرىذهالحيكاناتالتيتسبحفيالسنتيمترالمكعببمائة

مميكفحيكافمنكم(ْ) .

(ُ)األساسفيالتفسير،ـٗ،صَِٔٓ.
(ِ)المحمىباآلثار،جَُ،صُِّ.
(ّ)  أشار صاحب كتاب دكرة حياة اإلنساف بيف العمـ كالقرآف أف لفظ الحيكاف المنكم خطأ ،كاألصكب الحيمف
المنكم،ككذلؾالبكيضةخطأكاألصكبالبييضة.انظر:صِٗ.

يـكالعمـالحديث،صَٗ.
(ْ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكر 

-ُّٗ-

كتقكـىذهالحيكاناتالمنكيةباالتحادمدالبكيضةاألنثكيةلتككفالجنيف .
ون ِمؿ ُٚمؾِ َؼ * ُٚمؾِ َؼ ِمـ م ٍ
كلقدبيفاهللمكافخركجىذهالنطؼحيثيقكؿ[ َ٪م ْؾ َقـْ ُظ ِر ا ِ
وء
ْ َ
إلك َْس ُ َّ

َي ُر ُج ِم ْـ َٕم ْ ِ
ا٭مٟمائِ ِ
ا٭مص ْؾ ِ
َدا٪مِ ٍؼ * َ ْ
ى] {ال ًّطارق . }5-5:
٦م ُّ
ى َو َّ َ

فياآلياتدعكةمفاهلللئلنسافإلىالنظربعيفالبصيرة،كالتفكر،كالتأمؿ،كالتدبرفي

خمقو،ل يستبصراإلنسافحقيقةضعفوكافتقاره،كىكافنشأتوكتكاضدأصموحتىيحمموذلؾعمى
إدراؾقدرةاهللكالخضكعلجبلؿربوالذمخمقومفمكاد لـتشـرائحةالحياةقط؛مفشيءيسير
مفماءمييفيندفدمف"الصمب"ظيرالرجؿ،كمف"الترائب"عظاـصدراألنثى،كلقدعبراهلل

تعالى بالماء عممان بأف اإلنساف يخمؽ مف ماءيف ماء الرجؿ كماء المرأة!!! ألف المراد "بالماء"

ماءكاحدان(ُ) .
اجصار ن
ا
الممتزجمفالماءيففيالرحـكباالمتز
كالذم عميو العمماء اليكـ:

أفاآليةتتحدثعفالماءالدافؽ"المني"الذميتككففيالخصيةكممحقاتيا،يخرجمف

بيفالصمبكالترائب،كسببتدفقوأفتقمصاتجدارالحكيصمةالمنكيةكالقناةالقاذفةلممنيمد

تقمصات عضبلت العجاف (ِ) ،فتدفد بالسائؿ المنكم عبر اإلحميؿ "القضيب" إلى الميبؿ ،كىذا
بدكرهيتعمؽبالجيازالعصبيالبلإرادم،كماأفانتصاباإلحميؿيككفبسببأعصابخاصةفي

الجيازالعصبيالبلإرادم،بكاسطتيايتدفؽالدـ لتمتمئاألكردةالدمكيةالكثيفةالمحاطةببحيرات
دمكية،فتسببحالةاالنتصاب،كىذهاألعصابتأتيمفمنطقةبيفالصمبكالترائب .

بلن مف الخصية كالمبيض يتككناف مف الحدبة التناسمية بيف صمب
كالجدير بالذكر أف ك 

الجنيفكترائبو،كالصمبىكالعمكدالفقرم،كالترائبىياألضبلع،فتتككفالخصيةكالمبيضفي

ىذهالمنطقة"بيفالصمبكالترائب"ثـتنزؿالخصيةتدريجيان حتىتصؿإلىكيسالصففخارج
الجسـ في أكاخر الشير السابد مف الحمؿ ،كذلؾ ألف درجة الح اررة في الخصية أقؿ بقميؿ مف

درجةحراة الجسـ ،فبينماتبمغ درجةحراةالجسـ ّٕـفإف درجةالح اررةفي الخصيةّٓـ ،فمك
ارتفعتإلىدرجةحراةالجسـلقتمتالحيكاناتالمنكية،أماالمبيضفينزؿإلىحكضالمرأة،كمد

ىذاالنزكؿتبقىتغذيةالخصيةكالمبيضبالدماءكاألعصابكالممؼمفحيثأصميا ،أم"بيف
َي ُر ُج ِم ْـ َٕم ْ ِ
ا٭مص ْؾ ِ
الصمب كالترائب" .كاآلية القرآنية صريحة في ىذا األمر حيث تقكؿ [ َ ْ
ى
٦م ُّ

ا٭مٟمائِ ِ
ى] كل ػـتق ػؿم ػفالصمػ ػبكالترائ ػب،فكممػ ػة(بي ػف)ليس ػتببلغيػ ػةفحسػب،إنماتعطيالدقة 
َو َّ َ
(ُ)فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـٕ،صََّّٕٖٗٗ،بتصرؼ.
(ِ)المنطقةالكاقعةبيفالفرجكالشرح.انظر:اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صُٕ.

-َُْ-

العمميةالمتناىية(ُ) .
كلقدتنبوابفالقيـرحمواهللإلىىذهالحقيقةحينمابيفآراءالعمماءفي"الترائب" .
فقيؿ:المرادبياترائبوأيضان،كىيعظاـالصدرمابيفالترقكةإلىالثندكة(ِ) .
كقيؿ:المرادبياترائبالمرأة .
ثـ قاؿ :كاألكؿ أظير ألنو سبحانو قاؿ مف بيف الصمب كالترائب كلـ يقؿ مف الصمب
كالترائب،فبلبدأفيككفماءالرجؿخارجمفبيفىذيفالممتقييفكماقاؿاهللفيالمبف[ِ ...م ْـ
٦م َ٪مر ٍ
ث َو َد ٍم { ]...الـحل .)ّ( }55:
َٕم ْ ِ ْ
كفي آية أخرل يبيف اهلل المراحؿ التي يمر بيا خمؽ اإلنساف :قاؿ تعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
ا ِ
٦م] {ادممـون . }25-21:
إلك َْس َ
فيذه اآليات تبيف األطكار التي يمر بيا اإلنساف منذ خمؽ آدـ  إلى يكمنا ىذا،
فتشير اآليات أف أصؿ البشر آدـ  ،خمؽ مف خبلصة سمت مف تربة األرض مف أديميا
الكدرفييا،ثـبعدذلؾخمقتذريتومفماءمييفضعيؼحقير(مفمنيفيأصبلبالذككر)
ابتداء مف الحمؿ إلى
لتقذؼ في أرحاـ اإلناث فصارت النطفة في حرز مستقر متمكف حصيف
ن

الكالدة(ْ) .

أما اإلماـ القنكجي في تفسيره ليذه اآلية ،فقد بيف أف "السبللة" ىي مف "السؿ" كىك
استخراجالشيءمفالشيء،كالسبللةىيالخبلصةألنياتسؿمفالكدر،كقيؿالسبللة:الطيفإذا
عصرتوانسؿمفبيفأصابعؾفالذميخرجىكالسبللة،كعفابفعباسقاؿ:السبللةصفكالماء
الرقيؽالذميككفمنوالكلد(ٓ) .
إلك َْس ِ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
كلتأكيدىذهالمراحؿقاؿتعالىَ ...[:و َٕمدَ َأ ٚمَ ْؾ َؼ ا ِ
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾ ك َْس َؾ ُف ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي
ِمـ م ٍ
وء َم ِف ٍ
٦م] {السجدة . }3-5:
ْ َ
(ُ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صُُُُٓٔ،بتصرؼ.

(ِ)الثندكة:المنطقةالكاقعةأسفؿالثدييف،كماحكليمامفلحـالصدر.انظر:كتبخمؽاإلنسافمدتحقيؽكتاب
غايةاإلحساففيخمؽاإلنساف،صُِٔ.
(ّ)أعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،جُ،صُّْ.
(ْ)انظر:التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،حُٖ،صُٖ،ُٗ،كجامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،
ـٓ،صََٖٗٓٓٗٗ،بتصرؼ.

صديؽبفحسفبفعميالحسيفالقنكجي،ـٗ،صَُِ.
(ٓ)الشيخ ٌ

-ُُْ-

فاآليةصريحةفيأفنسؿآدـأخذشكبلن آخرفيالتكاثركىكسبللةمفماءضعيؼ

كىكالنطفةكالتيتخرجمفمكافحقير(ُ) .

ىذا خمؽ اهلل:
بالنظرإلىنطفةالرجؿ"المني"كماتحتكيومفالحيكاناتالمنكيةالتيتعتبرمفآياتاهلل

في  َّ
النفس البشرية ،فيي أشبو بالقذائؼ الصاركخية ،بؿ القذائؼ الصاركخية أشبو بيا ،كتتجسد
عظمةاهللكقدرتوحينماتتكشؼلناأسرارىذهالنَّفس اإلنسانية،فيذاالحيكافاليزيدطكلوعف
خمسةميكركف"كاحدعمىالمميكفمفالمتر"،كيمتازىذاالحيكافبرأسمصفحمدبب،لوقمنسكة
مصمتة،مصفحة،تقيومفاألخطار،كلوعنؽفيويكمفمصدرالطاقة،كلوذيؿطكيؿبكاسطتو
يتحرؾ،كينطمؽبسرعةفائقةتبمغأضعاؼحجمو"مميمتريففيالدقيقةالكاحدة"حتىيصؿإلى

البكيضة،كىذهالحيكاناتتسبحفيالسائؿالمنكمالذمتنتجوممحقاتالجيازالتناسمي،كمفآيات

اهللالعظمى فيىذاالكائفالمتناىيفيالصغر،أفرأسىذاالحيكافيحتكمعمىأسرارالكراثة
كميا،ينقميامفاألبإلىاالبفكالبنت(ِ).

كلقدكشؼالعمـالحديث،أفخمؽاإلنسافمقدكرفينطفةالرجؿ"الحيكافالمنكم"كنطفة

المرأة "البكيضة" بؿ إف تأثير العامؿ الكراثي ضمف الجينات يمتد عبر القركف ليتصؿ باآلباء

كاألجداد،حتىيصؿإلىآدـ .)ّ(

كمفعظيـقدرةاهللماتقكـبوعضبلتالمثانة،التيتغمؽفتحةالمثانةعندخركجالمني
حتىاليخرجشيءمفالبكؿفيختمطبو،أكأفيدخؿشيءمفالمنيإلىالمثانة ،كعمؿىذه

العضبلتآليانكغيرإرادم(ْ) .

كمف عجائب ما أبانو العمـ الحديث عف قكلو تعالى [ َأ ََل َكخْ ُؾ ْؼؽُؿ ِمـ م ٍ
وء َم ِف ٍ
٦م]
ْ ْ َ
ْ

{ادرسات }12:أف السائؿ المنكم عند عنؽ الميبؿ كعنؽ الرحـ يككف متماسكان عمى ىيئة جمطة
"مثؿخثرةالمبف"كذلؾلكجكدمادة"الفيبرنكجف"الذمتفرزهالحكيصمة المنكية،كيتحكؿإلىجمطة
فيكجكدمادةالتخثرالتيتفرزىاالبركستاتا..فيحيفأفإف ارزاتالبركستاتاتحتكمعمىإنزيـ

"بركفيبرنكيسيف"الذميحمؿىذهالجمطةبعد"ُٓ َّ-دقيقة"كبذلؾتتحررالحيكاناتالمنكيةإلى
(ُ)تفسيرالجبلليف،صْٖٓبتصرؼ.
(ِ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صَُٔ،أرقاـفيجسـاإلنساف،صُِّبتصرؼ.
(ّ) خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ،ص ُِٕ  ،كمعجـ البيكلكجيا المصكر ،تأليؼ :ككريف ستككمي ،صٖٗ
بتصرؼ.

(ْ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُٗ.

-ُِْ-

عنؽ الرحـ ،إضافة إلى ما يحدث لممادة المخاطية عند عنؽ الرحـ التي تتضاعؼ إلى عشرة

أضعاؼ ،كتصبح طبيعتياأكثر سيكلة ،بما يسمح لمحيكانات المنكية بالعبكر عبر قنيكات تتخمؿ
المخاط،بالنظرإلىىذهالجمطة،كاليدؼمنيا؟؟؟ 
نجدأفالجمطةتعمؿعمىالحفاظعمىأكبرعددمفالحيكاناتالمنكيةفيدائرةمغمقة

مقيدةالحركة ،ثـبفعؿ إنزيـ" بركفيبرنكيسيف"يحررىذه الحيكاناتمف دائرةالجمطةلتعمؿمرة

أخرل(ُ) .

كقفة تدبر:
بكقفةتأمؿكتدبرأماـىذاالمخمكؽالمتناىيفيالصغرنستنتجكحدهىذاالكجكد،بعكدة

حكاءإلىكينكنةآدـ،كلكفمكررةفيأبنائو،لتنتقؿجيبلن بعدجيؿ،ثـتمتحـمرةأخرلدكاليؾ،
كحيفنتأمؿحقيقةالشيفرةالكراثيةالتيتحمؿصفاتاإلنسافالقادـ،كمدلدقتياكصغرىا،أيف

تكمفصفاتالم كف،أكالطكؿ،أكالقصر،أكالشكؿ .

كحينمايتعرؼاإلنسافعمىالمصندالذمينتجالنطؼ،كعددالعامميففيو،كمدلأىميتيـ

ليذاالعمؿ ،كاألدكات التي يستخدميا العاممكف،كأسئمة أخرل قد تجدلبعضياإجابة كقد التجد

ألكثرىاإالأفتقكؿ:سبحافخالؽالخمؽ!!! 

ذكرن أـ أنثى:
الحيكاف المنكم لمرجؿ ىك الذم يحدد المكلكد ا

ا٭مزَّو َ٘م ْ ِ
٦م َّ
ا٭مذ٬م ََر َوإُ ْك َثك * ِم ْـ ُكطْ َػ ٍي إِ َذا َتُ ْـَك] {الـَّجم، }55-55:لقدأباف
قاؿتعالىَ [:و َأ َّك ُف َٚم َؾ َؼ ْ

العمـ الحديث عف سر ظؿ مبيمان حتى تكشفت حقائقو حيف تكصؿ العمماء إلى أف الحيكانات

المنكية  ىي الكحيدة التي بإمكانيا تحديد ذككرة الجنيف أك أنكثتو ،كأف المقصكد بالنطفة في ىذه
اآليةىكماءالرجؿكذلؾأفنطفةالرجؿتحتكمعمىصبغي"كركمكسكـ"ذكرميحمؿشارة"،"Y

كصبغي "كركمكسكـ" أنثكم يحمؿ شارة " ،"Xأما بكيضة المرأة فتحتكم عمى صبغييف

"كركمكسكميف" يحمبلف شارة األنكثة " "XXكعند االتحاد بيف الحيكاف المنكم كالبكيضة؟ يتحد
كركمكسكـ مف الذكر مد كركمكسكـ مف األنثى ،بمعنى اتحاد نطفة منكية ذكرية " ،"YXكنطفة

أنثكية"البكيضة"""XXفيتحدكركمكسكـمفالذكر""Xأك""Yمدكركمكسكـمفاألنثى""Xألف
كبلىما"،"XXبمعنىاتحاد""Xمفالذكرمد""Xمفاألنثى=بكيضةممقحةتنتجأنثى .
اتحاد""Yمفالذكرمد""Xمفاألنثى=بكيضةممقحةتنتجذكر .

(ُ)اآلياتالعجابفيرحمةاإلنجاب،د.حامدأحمدحامد،صٕٕٕٔ،بتصرؼ.

-ُّْ-

كمف األسرار العظيمة التي تكشفت أف الحيكاف المنكم الذم يحمؿ كركمكسكـ الذككرة

يمت ػازبمادةمشعةلماعػ ػةبيضػ ػاء،بينمػ ػاالكركمكس ػكماتالت ػيتحمػ ػؿش ػ ػارةاألنكث ػةالتحمؿىذه 
الصفة(ُ) .
إذانفالرجؿىكالذميحمؿحيكانوالمنكمخصائصالذككرةكاألنكثة .
يستنبط الباحث :أف ما كشفو العمـ الحديث عف "الكركمكسكمات" الذكرية كاألنثكية في
الحيكافالمنكمىكأكب ػردليػ ػؿعممػ ػييؤيػ ػدالحقيقػ ػةاإللييػ ػةالتيتنطؽبكحدةالخمؽالمتجذرةفي 
كينكنةآدـ .
كفيالحديث أفحب انرمفأحبارالييكدجاءيسأؿالنبي فقاؿلوالنبي:سؿ،فقاؿ
الييكدم...:قاؿجئتأسألؾعفالكلدقاؿ(:ماء الرجؿ أبيض ،كماء المرأة أصفر ،فإذا اجتمعا
فى ىعبل ماء الرجؿ مني المرأة أذك ار بإذف اهلل ،كاذا عبل مني الرجؿ آنثا بإذف اهلل)قاؿالييكدم:لقد
صدقت،كانؾلنبيثـانصرؼ،فذىبفقاؿرسكؿاهلل(:لقد سنلني ىذا لكف الذم سنلني عنو
عمـ بشيء منو حتى أتاني اهلل بو)(ِ) .
كمالي ه
ىذا الحديث يدلؿ عمى صدؽ الكحي كالنبكة فنبينا لـ يدخؿ جامعة أك كمية ليتعمـ ىذا
يمي،كأيان ماكافالعمك،السبؽ،أككثرةالماء،أكالشيكة،أكأممعنىيعنيو العمك،
العمـفيكأ ّْ
فإف الحديث أفصح عف أمكر في قمة اإلعجاز العممي أثبتو العمـ اليكـ في ظؿ التقدـ العممي
كالتكنكلكجي .
أـسميـحدثتأنياسألػتنبياهلل عف
يـأف
كفيحديثآخرعفأنسبفمالؾحدث ٌ
ي

المرأةترلفيمناميامايرلالرجؿ،فقاؿرسكؿاهلل(:إذا رأت ذلؾ المرأة فمتغتسؿ ،فقالت أـ

سميـ :كاستحييت مف ذلؾ قالت كىؿ يككف ىذا فقاؿ النبي  : نعـ فمف أيف يككف الشبو ،إف
ي
ماء الرجؿ غميظ أبيض كماء المرأة رقيؽ أصفر فمف أييما عبل أك سبؽ يككف الشبو)(ّ) فيذا
الحديثأيضانيكشؼجانبمفجكانباألعجازاألخرل،أالكىكالشبوبيفالكلدككبلنمفأبكيو،
(ُ)اإلنسافىذاالكائفالعجيب،د.تاجالديفمحمكدالجاعكني،صٖٗ،َٗ،كخمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف
صُّْ،ُّٖ-كدليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديثصََُٗٗ،بتصرؼ.
(ِ)صحيحمسمـ،كتابالحيض،باببيافصفةمنيالرجؿكالمرأة،صُُّ،حديثرقـ(ُّٓ).

(ّ) صحيح مسمـ ،كتاب الحيض ،باب كجكب الغسؿ عمى المرأة بخركج المني منيا ،صَُّ ،حديث رقـ
(ُُّ).

-ُْْ-

ككذلؾاإلفصاحعفطبيعةماءالرجؿكالمرأةكصفةكبلنمنيما،كىذاعمـلـيقموإالرسكؿاهلل
قبؿأفيكشؼالعمـالحديثعنواليكـ .

ثانيان :مرحمة البكيضة:
كماأسمفنا ،تساىـالمرأةكماالرجؿفيعمميةإنتاجالجنيف ،حيثتقكـالمرأةمفخبلؿ
جيازىاالتناسميبإفرازبكيضةكاحدةكؿشيرفيالكضدالطبيعي،كيبمغقطرىاََِ ميكركف
(ِك .ميميمتر)بينماالحيكافالمنكماليزيدعفخمسةميكركف،كيكمفالسرفيكبرالبكيضة
كصغر الحيكاف المنكم في أف البكيضة ىي المسئكلة عف تغذيو "النطفة االمشاج" حيف تمقح
بالحيكافالمنكم .
إف مف مظاىر قدرة اهلل في خمؽ البكيضة ما يحيط بيا مف ىالة مشعة كالبدر المنير،
تسمىالتاجالمشد،ثـمايحيطبيامفأىدابتدفعيالمسيرباختياؿككأنياتتييألمزفاؼبانتظار
العريس "الحيكاف المنكم" فتيش كتبش كتسمح لحيكاف كاحد فقط بالدخكؿ ،كبعدىا ال تسمح
لمحيكاناتاألخرلبحيثتقفؿجدارىاكيصبحمتيف(ُ) .
كمفالجديربالذكرمايطرأعمىالحيكافالمنكمكالبكيضةأثناءعمميةااللتقاءمفتغيرات

فيزيكلكجية (ِ) كتشريحية ليك مدعاة ألف يخر اإلنساف ساجدان هلل الذم أبدع كأحسف كأتقف كؿ

شيءخمقو .

حيثإ فالبكيضةفيبدايةنمكىاتفرزىرمكفيرفدمفسمؾالرحـمفمممتركاحدإلى

خمسةمممترات،كتنمكمدغشائواألكعيةالدمكيةكالغددالرحميةكتككفالمرأةمييأةنفسيانكجسميان

لبلتصاؿكالتخصيب(ّ) .

كمفعظيـقدرةاهللأفالمبيضالذميقكـبإفرازالبكيضةىكمصندعجيب،فطكلوأربعة

سنتمترات،كعرضوسنتمتراف،كسمكوسنتمتركاحد،كىكيعمؿبنظاـمستقؿعفإرادةالمرأة(ْ) .

اؾمدلعظـقدرةخالؽالخمؽ،فعمؿىذهاألعضاء
ً
شفتمدعاةإلدر
ىذهاألسرارالتيتك ٌ

كصغرىاكتخصصيافيأداءعمميايشيرإلىكجكدقكةعظيمةخمؼىذهالمخمكقاتالعجيبة!!! 
(ُ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صُِٔ،ُٔٓ-بتصرؼ.

(ِ )عمـالفيزيكلكجيا:ىكدراسةكظائؼاألعضاء،أكىكعمـالغريزةعنداإلنساف،الطبمحراباإليماف،جُ،
صٖ.

(ّ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صٖٓ.
(ْ)المرجدالسابؽ،صٖٖ.

-ُْٓ-

كمف الظكاىر العجيبة اف ارزات الميبؿ الحامضية التي تحمي الجياز التناسمي مف

الميكركبات،كىذاالكسطالحمضيبإمكانوقتؿالنطؼكشؿحركتيا؛لذافإفاهللقدرليذهالنطؼ
سائبلن يحميياكيغذيياكينشطيا كتسبحفيو،يفرزمفغددمعينةكالبربخكالحكيصمةالمنكيةكغدة

البركستاتا(ُ) .

ىذا خمؽ اهلل!!!

ثالثان :طكر النطفة األمشاج:
عندإيبلجالقضيبفيميبؿالمرأةمصحكبان بحركاتإيقاعيةلحكضالمتجامعيف"الذكر

كاألنثى"ينتي يالجماععندالرجؿبقذؼالمنيالمفرزمفممحقاتالجيازالتناسميعبرالقضيب

فيميبؿالمرأةمحتكيانعمىآالؼالمبلييفمفالحيكاناتالمنكيةليصؿحيكافمنكمإلىالبكيضة
التي تفرز مف ممحقات الجياز التناسمي ليقكـ بتمقيحيا فتحدث عممية اإلخصاب (ِ) "النطفة

األمشاج" .

َح ًَل َٚم ِػق ًػو { ]...األعراف . }231:
َح َؾ ْ
ً َْ
وهو َ َ
قاؿتعالى٪َ ...[:م َؾ ََّم َٖمغ ََّش َ
َح ًَل َٚم ِػق ًػو  ]...تعبيرميذبعفعممية
َح َؾ ْ
ً َْ
وهو َ َ
قاؿالشعراكمفيقكلوتعالى٪َ [:م َؾ ََّم َٖمغ ََّش َ

الجماعفيالكظيفةالجنسيةبيفالزكجكالزكجة،كالغشاءىكالغطاءكجعؿاهلل الجماعمفأجؿ
التناسؿليبثمنيمارجاالنكثي انركنساء ،كالمعنىأنياحممتالجنيفلفترةكىيالتدرمأنياحامؿ؛
ألفنمكالجنيفبطئبطءالتشعراألـبو(ّ) .

ىذا خمؽ اهلل !!!
ما إ ف تعشعش البكيضة في الرحـ حتى ترسؿ إلى المبيض إشارات تخبره بأف البكيضة

بدأتتعشعش ،فتطمبمنواإليعاز لمرحـأفيقكـبماعميومفحسفالضيافةكتقديـماتحتاجو

مفحاجات(ْ) .

كمفاألسرارالتيتكشفت،أفالحيكافالمنكمإذاأحسبقربالكصكؿلمبكيضة،سرعاف

مايفرزمادةخاصةلياالقدرةعمىإذابةجزءمفالمنطقةالدائريةالمشعةفيجدارالبكيضة،
(ُ)اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صَٕ.
(ِ)اإلخصاب:سمسمةمفاألحداثتبدأبالتبلمسبيفالحيكافالمنكمكالبكيضةكينتييباتحادالنكاتيف،الذكرية
كاألنثكية،كاختبلطالصبغاتمفاألبكاألـاستعدادانالنقساـالبكيضةالمخصبة،دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـ

كالقرآف،صْٓ.

(ّ)تفسيرالشعراكم،ـٔ،صُْٓٓ.ُْٓٔ-
الطبفيالقرآفالكريـ،د.عبدالحميددياب،د.أحمدقرقكز،صَٗ.

(ْ)انظر:مد

-ُْٔ-

كفي نفسالكقتتقكـالبكيضةبدكرىابإفرازمادةأخرللزجةالقكاـعمىسطحيافيمنطقةاقتراب

الحيكافالمنكم،تحيةلوكترحيبانبو،كمفجيةأخرلتسييبلنعميولبللتصاؽبسطحالبكيضة،ثـ
يثقبالحيكافالمنكمجدارالبكيضةليدخميا،ثـيغمؽالثقبالذمفتحو،ليكمبلمشكارحياتيما(ُ) .

مف الذم عمـ ىذا الكائف المتناىي في الصغر أف يفرز ىذه المادة؟ كمف الذم
أفرزىا لو؟ كمف أيف جاء بيذه المكاد المككنة ليذه المادة؟ كفي أم كمية أك جامعة تعمـ عمى
تحضيرىا؟!! 
كمف األسرار التي أباف العمـ الحديث عنيا  ،ما يفرزه الميبؿ مف ماء لزج يساعد عمى
إيبلجالقضيبفيالميبؿ،إضافةإلىأنويرطبالميبؿ،كينظفومفالجراثيـكالميكركبات(ِ) .
بقي أف نبيف الفرؽ بيف النطفة كالنطفة األمشاج:
كردتلفظة"نطفة"أك"النطفة"فيالقرآفالكريـاثنيعشرمرة(ّ)منيا :
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م]
إلك َْس َ
{ادممـون . }25-21:
ى ِمـ ا٭مبع ِ
ٌ َ٪منِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ُٗم َّؿ ِم ْـ ُكطْ َػ ٍي ]...
َّوس إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ِْم َر ْي ٍ َ َ ْ
* قاؿ تعالىَ [ :يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
{احلج . }5:
*كقاؿأيضان[:إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان . }1:
إلك َْس َ
قبؿالحديثعفبيافالفرؽبيفالنطفةكالنطفةاألمشاجنكردماذكرهاأللكسيفيبياف
٦م] {ادممـون }21:حيثأشارإلىأف[ ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
معنىقكلوتعالىِ ...[:م ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
٦م]
تشيرإلىنطفةالرجؿكبكيضةالمرأة،فيمامفغذاء،كالغذاءمفطيف(ْ) .
فمعمومعنىيدؿعمىالكاقد،فآدـمفطيف،كسبللةآدـمفطيف،كالنطفةمفخبلصة
مفغذاءأصمومفطيف .

(ُ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صٓٗ،كمدالطبفيالقرآفالكريـ،صُُٓٗٗٔ،بتصرؼ
كاختصار.
(ِ)دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صّٓ.

(ّ)المعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،صٖٕٗ.
(ْ) ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،جُٕ،صُّ.

-ُْٕ-

تفسيره لكممة "أمشاج" أخبلط  ،..كالمشج كالمشيج ،المختمط بعضو

فذكر ابف كثير في

ببعض،ثـذكرأقكاالنأخرلفيمعنى"األمشاج"منيا :

قاؿابفعباس":مفنطفةأمشاج"يعنيماءالرجؿكماءالمرأةإذااجتمعا،ثـبعدذلؾ

ينتقؿمفطكرإلىطكر،كمفحاؿإلىحاؿ،كمفلكفإلىلكف .

كقاؿ عكرمة كمجاىد كالحسف كالربيد بف أنس :األمشاج ىك اختبلط ماء الرجؿ بماء

المرأة"،نبتميو"أمنختبره(ُ) .

أكردالدكتكركريـحسنيفمذىبالباحثيففيالعصرالحديثفيمدلكؿ"النطفة"نخص
منياىذاالمذىب :
ُ -النطفة المذكرة :ىيالحيكاناتالمنكيةالمكجكدةفيالمنيكالتيتفرزىاالخصية.
ِ -النطفة المؤنثة:ىيالبكيضةالتييفرزىاالمبيضمرةفيالشير.
ّ -النطفة األمشاج:البكيضةالمخصبة.

بينماذىبالبعضمفالعمماءغيرىذاالمذىب(ِ) .
كأيان ما كاف االختبلؼبيفالعمماءفي مفيكـ كمدلكؿ النطفةكالنطفةاألمشاج ،فإف ىذا

االختبلؼيظؿاختبلفان مفقبؿالعمماءلمكص كؿلمدلكؿاهللتبارؾكتعالىلمفيكـالنطفةكالنطفة

األمشاج،أأنتـأعمـأـاهلل .

النطفة كالقرار المكيف:
*قاؿتعالىُٗ [:م َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
٦م] {ادممـون . }25:
*كقاؿأيضاَ [:أ ََل َكخْ ُؾ ْؼؽُؿ ِمـ م ٍ
٦م * َ٪م َج َع ْؾـَو ُه ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
وء َم ِف ٍ
٦م] {ادرسات . }12-12:
ن
ْ ْ َ
ْ
المقصكدبالنطفةىيالنطفةاألمشاجلقكلةتعالى[إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف
إلك َْس َ
َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان . }1:
كلقدأبافالعمـالحديثأفالرحـمحصنةبعظاـالعجزكالعصص،كعظاـالحرقفةكىذه

العظاـمرتبطةبالعديدمفالعضبلتكالمماسؾالتيتتصؿبالرحـكتجعمياجديرةأفتمقب"بالقرار

المكيف"(ّ) .

(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صّْٖ.
(ِ)لمزيدمفالمعمكماتفيىذاالجانبيراجدكتابدكرةفيحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صٕٔ.
(ّ)اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صُُٖ.

-ُْٖ-

أماصاحبكتابدليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديثفقدبيفأفالمفسريفقديمان

كاتجيكا إلى كصؼ الحكض العظمى
كحديثان ذىبكا إلى أف المقصكد بالقرار المكيف ىك الرحـ ،
كأربطةالرحـكمكضعوفيالحكض،ثـأ ٌكدأفكممة"قرار"تشيرإلىمايكفر االستقرارككممة

"مكيف"تشيرإلىماي كفرالحمايةكىذاينطبؽعمىالرحـ(ُ) .

رأم العمـ الحديث:
كالذمعميوصاحبكتابدكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآفأفمدلكؿ"القرارالمكيف"
ىكغدهالتناسؿفياإلنسافكىيالخصيةفيالرجؿكالمبيضفيالمرأة ،كقداستدؿعمىذلؾ

بع ػدةأدلػ ػة،أيانماكانػتى ػذهاآلراءفإنياالتمغيمراداهللقط؛ألفعمـاهللىكالعمـالمطمؽكعمـ 
اإلنسافمحدكد .

رابعان :طكر العمقة:
طكر العمقة :ىي المرحمة التي تبدأ عقب المشيج الثاني (مشيج النطفتيف أك اإلخصاب) لتككف
مميزكالفريد؛ ألنيانشأتمفاتحادشيئيف

البلقحة،كىي"نطفةاألمشاج"ذاتالتركيبالكراثيال
فريديف ،كىي كما يمييا مف مراحؿ الزمة إلتماـ التعمؽ في بطانة الرحـ "عمقة" ألف كظيفتيا

األساسيةحاؿتككنياىيالتعمؽببطانةالرحـ(ِ) .

كالعمؽ في المغة يطمؽ عمى الدـ الجامد الغميظ ما اشتدت حمرتو كالقطعة منو

شب فيو ،كتمتص الدـ منو (ّ) ،كىناؾ تشابو شكمي بيف
ىعمىقىة ،كالعمقة دكدة تعمؽ بالبدف كتن ي
دكدة العمقة كالجنيف في مرحمة قبؿ تككيف الكتؿ البدنية حيث تقكـ العمقة كتعمؽ بجدار الرحـ

كتنغرزفيو(ْ) .

كلقدكردلفظعمقةأكالعمقةأكعمؽفيالقرآفالكريـستمرات(ٓ)كمفىذهالمكاضد :
*قاؿتعالىُٗ [:م َّؿ َٚم َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي { ]...ادممـون . }25:
ى ِمـ ا٭مبع ِ
ٌ َ٪منِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ُٗم َّؿ ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي ُٗم َّؿ ِم ْـ
َّوس إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ِْم َر ْي ٍ َ َ ْ
* قاؿ تعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
َ٤م َؾ َؼ ٍي { ]...احلج . }5:
(ُ)لمزيدمفالعمـيراجدكتابدكرةفيحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،مرجدسابؽ،صَُّ.َُّ-
(ِ)انظر:دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صَِّ.َِٓ-
(ّ)انظر:لسافالعرب،ـَُ،صِٕٓ.
(ْ)دكرةحياةاإلنساف،مرجدسابؽ،صٖٔ.
(ٓ)المعجـالمفيرسأللفاظالقرآفالكريـ،صٕٔٓ.

-ُْٗ-

إلك َْس ُ َ
ىا ِ
ٟم َك ُ٠مدً ى * َأ ََل ْ َي ُ
َون َ٤م َؾ َؼ ًي َ٪مخَ َؾ َؼ
ؽ ُك ْط َػ ًي ِم ْـ َمـِل ُي ْؿـَك * ُٗم َّؿ ٬م َ
ُي َس ُ
* قاؿ تعالىَ [ :أ َ ْ
ون أ ْن ُي ْ َ
َ٪م َس َّقى] {الؼقامة . }53-55:
ذىبالمفسركفأفمعنىعمقةفياآلياتىيالدـالغميظالمتجمد،كمفىؤالءالمفسريف:
الطبرم،كالقرطبي،كابفكثير ،كسعيدحكم ،كسيدقطبكغيرىـ .
كالذمحدلبالعمماءالقكؿبأفالعمقةىيالدـالغميظ؛ىكأفحجـالعمقةعندانغراسيا

بجدارالرحـاليزيدعفربدالمميمتر ،كىيمحاطةبالدـمفجميدجياتيا ،كىذاالفيـنتجعف

المبلحظةالعينيةكلكنيالـتبعدكثي انرعفماتكصؿإليوالعمـالحديث(ُ) .
ىذا خمؽ اهلل!!!

تبدأ مرحمة العمقة مف األسبكع الثاني منذ عمكؽ النطفة األمشاج "مرحمة التكتة" ،كتنتيي
ىذهالمرحمة فينيايةاألسبكعالثانيمفالتقاءالبكيضةبالنطفة عندظيكرالكتؿالبدنيةكالتي
تعتبر بداية طكر المضغة (ِ) ،كمف الجدير بالذكر أف ىذه العمقة "الكرة الجرثكمية" تتككف مف

طبقتيف :

أ -طبقةخارجيةتتككفمفخبلياآكمةتقكـبقضـجدارالرحـدكفأفتسببلوأذل،ثـتعمؽ

فيو ،في الكقت ذاتو يككف الرحـ قد تييأ ليذا األمر ،فيزداد حجمو كثخانتو  كتزداد الجيكب
الدمكيةاستعدادانلتغذيةالعمقة.

ب -الطبقةالداخمية كمنيايخمؽالجنيفكأغشيتو(ّ).

مف الذم أصدر أمره ليذه الخبليا أف تتحكؿ إلى خبليا آكمة؟ ثـ ما الذم حدل بأجيزة
بيطجيازالمناعة،كمفثـعدـمقاكمةىذهالخبلياكتركياتقضـجدارالرحـ؟كمف
الجسـإلىتي
ٌ
و
ألمغازكمقاكمتوبشتىاألسمحةالتييمتمكيا!!! 
طبيعةالجسـأفيتصدلفك انر

كمفاألمكرالتيتستدعيالتفكركالتدبرأفالكرةالجرثكميةبعدعمكقيابجدارالرحـتككف

محاطة ببرؾ أك بحي ارت مف الدماء ،فتتغذل ىذه الكرة الجرثكمية عمى ىذه الدماء ،إضافة إلى
ماتقكـبوالغددالرحميةالتيتبمغخمسةعشرألؼ غدةرحميةتفرزمايسمىبمبفالرحـالذم

يككفمتخثرفيالكقتذاتواليزيد
مره
تتغذلعميوىذهالكرة،كمفالمبلحظأفىذاالدـفيأكؿأ 
ان

حجـ الكرة الجرثكمية عف حجـ نقطة الحبر( ).فيتـ تحكيؿ البحيرات الدمكية المحيطة باألكعية
الدمكيةالرحميةإلىطكرجديدكذلؾبظيكرالكتؿالبدنية(ْ) .

(ُ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صَِْ.

(ِ)انظر:المرجدالسابؽ،صُْٗ.
(ّ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صَََِِِ-بتصرؼكاختصار.
(ْ)نفسالمرجدالسابؽ،صُُِِِّ،بتصرؼ.

-َُٓ-

بتفسيرىـ العمقة بالدـ الغميظ نظ انر إلحاطتيا
لقد كاف العمماء المسمم كف األكائؿ معذكريف  

بالبحيراتالدمكيةالمتجمطة ،كلعدـالتقدـالعمميكالتكنكلكجيالذميكشؼحقيقةىذهاألشياء .
خامسان :طكر المضغة:

مرحمة المضغة ىي المرحمة التي تمي مرحمة العمقة ،كتبدأ في اليكـ الثالث كالعشريف

(تقريبان بداية األسبكع الرابد) بعد التمقيح ،أك "بعد آخر حيضة كىك اليكـ األربعيف تقريبان" ،كىي

تظير كقطعة لحـ بقدر ما يمضغ عميو آثار األسناف ،كىي مرحمة تخمؽ األعضاء كاألجيزة

لمجنيف(ُ) .

كما يع زز ىذا التعريؼ ،ما عرفو أىؿ المغة لممضغة :ىي القطعة مف المحـ لمكاف

المضغ(ِ) .

كمف غرائب ما بينو العمـ الحديث أنو :عندما تظير الكتؿ البدنية يبدك الجنيف مضغة

صغيرة،يشبوشيئانممضكغاىعميوآثاراألسناف(ّ) .

كلقدتحدثالقرآفالكريـعفىذاالطكرفيالعديدمفاآلياتمنيا :
قن هللِ َو َ٫م ًورا * َو َ٫مدْ ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ َأ ْ٢م َق ًارا] {كوح . }25-25:
قاؿتعالىَ [:مو َ٭مؽ ُْؿ َٓ ٖم َْر ُ٘م َ
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
قاؿ تعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م * ُٗم َّؿ
إلك َْس َ
َٚم َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا٭م َع َؾ َؼ َي ُم ْض َغ ًي { ]...ادممـون.}25-21:
ى ِمـ ا٭مبع ِ
ٌ َ٪منِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ُٗم َّؿ ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي ُٗم َّؿ ِم ْـ
َّوس إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ِْم َر ْي ٍ َ َ ْ
قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ِ
٩مَٝم ُ َ ٍ ِ
ّم َّؾ َؼ ٍي َو ْ ِ
َ٤م َؾ َؼ ٍي ُٗم َّؿ ِم ْـ ُم ْضغ ٍَي ُ َ
وء { ]...احلج. }5:
ّم َّؾ َؼي ٭مـُ َب ِّ َ
٦م ٭مَؽ ُْؿ َوكُؼ ُّر ِْم إَ ْر َٙمو ِم َمو ك ََش ُ
أقكاؿ العمماء في قكلو تعالى " :مخمقة كغير مخمقة ":
المخمقة:كىيماتستقرفيالرحـكيتككفمنياالجنيفكأعضاؤه .
غيرالمخمقة:السقطكىيماتمقييااألرحاـ(ْ) .
كىذاالمعنى(لقكلوتعالى)ذىبإليوأيضانالكثيرمفالمفسريف .
(ُ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُُٖ،ُُٗ،كاإلنسافىذاالكائفالعجيب،صُُّْٔٔ،
بتصرؼكاختصار.
(ِ)لسافالعرب،ـُْ،صٖٗ.
(ّ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُُٖ.
(ْ)تفسيرالقرآفالعظيـ،جّ،صُِٔبتصرؼ .

-ُُٓ-

كلقدجمدابفالجكزمأقكاؿالعمماءفياآليةفقاؿ :
أفالمخمَّقةماخمؽسكيان،كغيرالمخمقةماألقتواألرحاـمفالنطؼكىكدـقبؿأفيككف

أحدىما:
خمقان.قالوابفمسعكد .
الثاني :أف المخمقة :ماأكمؿخمقوبنفخالركحفيو،كىكالذميكلدحيان لتماـ،كغير المخمقة :ما
أسقطغيرحيلـيكمؿخمقوبنفخالركحفيو...ىذامعنىقكؿابفعباس .
الثالث :أفالمخمقةالمصكرة،كغيرالمخمقة:غيرالمصكرة..قالوالحسف .
الرابع :أف المخمقة كغير المخمقة السقط ،تارة يسقط نطفة كعمقة ،كتارة قد صكر بعضو ،كتارة
قدصّْكركمو...قالوالسُّدم .
ي

الخامس:أفالمخمقةالتامة،كغيرالمخمقة:السقط،قالوالفراءكابفقتيبة(ُ) .
كلعؿابفالجكزمبجمدىذهاآلراءقدالتقىفيبعضيامدماذىبإليوالعمـالحديثفي
فيـاآلية .

آراء األطباء في العصر الحديث:
ىناؾالعديدمفاآلراءالعمميةفيمحاكلةفيـقكلوتعالى"مخمقةكغيرمخمقة"...منيا
ىذاالمذىب .
أكالن:أفمعنى"مخمقة"كىيالخبلياالتييخمؽاهللتعالىمنياالجنيف .
أما"غيرالمخمقة"فييالخبلياالمغذيةلمجنيفكتقكـبكظيفةالعمكؽبجدارالرحـكاليخمؽ
منياالجنيف .
ثانيان:معنى"مخمقة"كىيالتييخمؽاهللتعالىمنياالجنيف .
ك"غيرالمخمَّقة"كىيالتياليخمؽاهللمنياجنيف،كتعرؼطبيان "بالحمؿالبلجنيني"كىي

الحالةالتيتتككفبياأنسجةالجنيفخارجالجنيف .
كىناؾ آراء أخرل ذكرىا األطباء ،كالمذىب المقترح مف صاحب كتاب دكرة في حياة
اإلنسافبيفالعمـكالقرآف :
كمستبيفالخمقة،أممصك انر
ً
"مخمقة":ىيذلؾالجزءالذميتـخمقوكتصكيرهفيصبحتامان
إنسانانكماذىبتإليوالتفاسير .
(ُ)زادالمسيرفيعمـالتفسير،جٓ،صِٕٗ.َِٖ،

-ُِٓ-

"غير مخمقة" :كىيجعؿشيءمف المضغةغيرمخمؽ،أملـ يستبفخمقياكصكرتيا
كىيخبلياالتناسؿفياالنساف،أمالبيضاتفيمبيضالمرأةكالحيكاناتالمنكيةفيخصيتي
الرجؿ(ُ) .
فأيماكانتآراءالعمماء،فالكؿيريدالكصكؿإلىالمعنىالمنشكدمفاآلية ،كبعدماتبيف
لنام عنىالمضغةعندالمفسريفكعندعمماءالطبالمحدثيففيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي
فنشعربزيادةاإليمافكاليقيفبعظـالخالؽكقدرتو كسعةعمموكحكمتو!!! 

سادسان :مرحمة خمؽ العظاـ:
العظاـقكاـالجسـ،كعميياتقكـالعضبلتكتشتغؿ،كالعضبلتلحـاليقكـكيعمؿكحده،

لذا تظير العظاـلتعطي لمجنيف قكامو لتشد بيا العضبلت ،ثـ بعد ذلؾ تغمؽ كتكسك العضبلت
العظاـككأنيالباسمفصؿكمنسجـكمتعادؿ .

إفماأكدهالعمـالحديث(بأفتككيفالعظاـيسبؽتككيفالعضبلت)جاءبوالقرآفالكريـ

كأكدهقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،كفيإشارةليذا :
قاؿتعالى٪َ ...[:مخَ َؾ ْؼـَو ا ُٛم ْض َغ َي ِ٤م َظ ًومو { ]...ادممـون. }25:

أم صيرناىا عظامان ،بمعنى شكمناىا ذات رأس كيديف كرجميف بعظاميا كعصبيا

كعركقيا(ِ) .

لقد أباف العمـ الحديث أف العظـ ال يبدأ بالتخمؽ إال بعد ظيكر مراكز التمعظـ (ّ) في

ابتداءمفاألسبكعالتاسدلنمكالجنيفباستثناءعظـالترقكة(ْ) .)ٓ(،
ي
النسيجالمضغي ن
كفيآياتأخرلتشيرإلىإنشاءكتككيفالعظاـ :

قاؿتعالىَ [ :٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقي ٍؿ] {التِّني. }5:
إلك َْس َ
فياآليةاشارةإلىإبداعالخمؽفيالعمكدالفقرمالذميقكـبواإلنسافمنتصبانرافعانرأسو

منحنيانراكعانساجدانهللخالقو(ٔ) .

بتصرؼكاختصار.
(ُ)لمزيدمفالمعمكماتيراجدكتاباإلنسافىذاالكائفالعجيبانظر:صُْٖ ُّٓ-
(ِ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جُٖ،صُٗ.

(ّ)ىكأسمكبمفأساليبتحكؿأنسجةمعينةفيالجنيفإلىعظـ.
(ْ) الترقكتاف:ىماالعظمافالمشرفافعمىأعمىالصدرمفرأسالمنكبيفإلىثغرةالنحر.انظر:كتابخمؽ
اإلنساف،لمسيكطي،صِٗ.

(ٓ)انظر:اإلنسافىذاالكائفالعجيب،صُّٕ.
(ٔ)اآلياتالعجابفيرحمةاإلنجاب،صُٓٓ.

-ُّٓ-

كفيمكضدآخربيفاهللعزشأنوتركيبكانشاءالعظاـَ [:أ ْو ٬مَو َّ٭م ِذي َم َّر َ٤م َٜم َ٫م ْر َي ٍي َو ِه َل
ِ
َٚم ِ
ً َي ْق ًمو
ً َ٫م َول َ٭مبِ ْث ُ
ُيقِل َه ِذ ِه اهللُ َٕم ْعدَ َم ْق ِ َِتو َ٪م َل َمو َٖم ُف اهللُ ِم َئ َي َ٤مو ٍم ُٗم َّؿ َٕم َع َث ُف َ٫م َول ٬م َْؿ َ٭مبِ ْث َ
وو َي ٌي َ٤م َٜم ُ٤م ُرو١م َفو َ٫م َول َأكَّك ُ ْ
ِ
َح ِ
ؽ َآ َي ًي ٭مِؾـَّو ِ
ور َك َو٭مِـ َْج َع َؾ َ
ْشإمِ َ
ً ِم َئ َي َ٤مو ٍم َ٪مو ْك ُظ ْر إِ َ٧م َ٢م َع ِوم َ
س
َأ ْو َٕم ْع َض َي ْق ٍم َ٫م َول َٕم ْؾ َ٭مبِ ْث َ
ؽ ََل ْ َيت ََسـَّ ْف َوا ْك ُظ ْر إِ َ٧م َ
ؽ َو َ َ
ا٭مع َظو ِم َ٬مق َ ِ
وا ْك ُظر إِ َ٧م ِ
َ
َ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير]
قهو َْحل ًَم َ٪م َؾ ََّم َٖم َب َّ َ
ػ ُكـْشز َُهو ُٗم َّؿ َكؽ ُْس َ
ْ
َ ْ
٦م َ٭م ُف َ٫م َول أ ْ٤م َؾ ُؿ أ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
{البؼرة .}151:
بيفالسُّدم معنىقكلوتعالى[ :وا ْك ُظر إِ َ٧م ِ
ا٭مع َظو ِم َ٬م ْقػَ ُكـ ِْشزُ َهو] أمكيؼ نحييياكنجمعيا
َ ْ
كنركبيافكؽبعضياالبعضليقكـالجسـعمييا(ُ) .
ىذا خمؽ اهلل!!!
تبدأ مرحمة نمك األعضاء في مرحمة مبكرة جدان مف عمر الجنيف ،كذلؾ بالتخطيط ليا

ككصؿ مكاضد الفصؿ كالكصؿ ،ثـ تبنى األعضاء شيئان فشيئان فيناؾ أمر خفي ال يظير كىك

تصكيرتقديرم،ثـالنشكءكالتخمؽ عمىالتدرجشيئان فشيئان،حيثتبدأاألكعيةالدمكيةتزحؼنحك


الرأس،كفيأثناءذلؾتضدالمبناتاألكلىلعظاـالجمجمةعمىغشاءرقيؽحتىتكسكالدماغ،
كمفكجكهاإلعجازأفتككيفالعظاـيبدأفياألسبكعالخامسكالسادسلتتحكؿالكتؿالبدنيةإلى

قطاععظميكعضمي ،حيثتتحكؿالخبلياالرخكة إلىخبليا كثيفةىيخبلياالغضاريؼكخبليا
العظاـ،كالعجيبفياألمرأفبعضالعظاـتسبؽبنسيجغضركفيفياألسبكعالخامس،كذلؾ
بأف تفرز الخبليا الغضركفية مادة سميكة نسبيان تتخمؿ الخبليا الغضركفية ،كتسمى العظاـ التي

تسبؽ الغضاريؼ "العظاـ الغضركفية" أما تمؾ العظاـ التي تنمك مباشرة مف األغشية فتعرؼ
بالعظاـ الغشائية ،ثـ بعد ذلؾ يبدأ تحكؿ الييكؿ الغضركفي إلى ىيكؿ عظمي ،حيث يفتت
الغضركؼكيغمركيزاؿ ،ثـيترسبالكالسيكـبيفالخبلياالتيتظيرفيوالعظاـ ،ثـتككفخبليا
بانيةلمعظاـكخبلياآكمولمغضاريؼ(ِ) .
ىذهنبذةبسيطةجداعفتك كيفالعظاـ،كلكفىناؾعبلماتاستفياـتطرحنفسياكىي :
مفالذماختارالكقتالمناسبلتتحكؿالمضغةإلىمرحمةالعظاـ؟!! 
ثـمفالذمأليـخبليامعينةفيىذاالكائفلتبدأبكضدالييكميةلمييكؿالعظمي؟!! 
ثـمفالذمأليـخبليامعينةلتتحكؿإلىخبلياغضركفية؟!! 

(ُ)انظر:تفسيرالسُّدم،صُّٔ،كتفسيرالجبلليف،صٖٓ .
(ِ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف:صِٕٕ،ِٖٔ-بتصرؼكاختصارشديد .

-ُْٓ-

ثـمفالذمأنيىدكرىذهالخبليالتتفتتكتقكـخبلياآكموبتدميرىاكسحؽآثارىا؟!! 
ىذا خمؽ اهلل!!!

سابعان :مرحمة كسكة العظاـ لحمان:
مرحمة العظاـ كالمحـ مرحمة متداخمة في بعضيا البعض ،فيي تستغرؽ األسبكع

الخامسكالسادسكالسابدكتككي ػفالعظػ ػ ػ ػاـمرحمػ ػ ػةسابقةلكسكتيابالمحـ(ُ)،مصداقانلقكلوتعالى:

[٪َ ...مؽَسقكَو ِ
ا٭مع َظو َم َْحل ًَم { ]...ادممـون . }25:
َ ْ

سمى كؿ مرحمة بأىـ ما
كلقد أكضح الدكتكر محمد تكفيؽ في كتابو أف القرآف الكريـ ٌ

يحصؿفييا،فالغالبعمىىذهالمرحمةىكالبدءفيتككيفالعظاـكتميزىاداخؿالمضغة،كماأف

الغالب في المرحمة التي قبميا ظيكر الكتؿ المحمية الصغيرة ،كعمى التي بعدىا اكتساء العظاـ
بالعضبلت(ِ) .
كالذم كفؽ المفسركف لو:أفالتحكؿقديككفلممضغةكمياكقديككفلبعضيا(ّ) .

كالذمكشؼعنوالعمـالحديثأفالتحكؿيككفلبعضالمضغة،فإفجزءانمنياىكالذم

يتحكؿإلىعظاـ ،كىذايشيركيدلؿعمىأفجزءان آخريتحكؿإلىعضبلتتكسكىذهالعظاـ،

نظ انرلعدـدقةالترتيبالذمتحصؿبوالتغيراتلمجنيف،كنظ انرلتداخؿالمراحؿفيبعضياالبعض
فإفاألطباءاعتمدكانظاـاألسبكعفيتقديرمراحؿالجنيفالزمنية ممايتبيفأفالتصنيؼالقرآني

أدؽ،كىذاماأشارإليوالقرآفالكريـإلىالمضغةكالعظاـكالمحـبحرؼالفاء،بينماجاءتمرحمة

الطيفكالنطفةالعمقةمعطكفةبػ "ثـ" ،كىذايتضمفدقةلغكيةكغايةعممية(ْ) .
ىذا خمؽ اهلل!!!

ثامنان :مرحمة الخمؽ اآلخر:
بماأفالخمؽكاإليجادقدحصؿفيالمرحمةالسابقة،فإفالمرحمةالتيتميياىيمرحمة



النشأةى:إحداثالشيءكترتيبو،
:النشء ك 
ى
التربيةكالتنشئةلمجنيفالمخمكؽ،كىذايستشؼمفمعنى

اإلنشاء:إيجادالشيءكتربيتو(ٓ) .
ك
ي

(ُ)خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،صَّٕ.
(ِ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُُِ.
(ّ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،ـٗ،جُٖ،صُْ.
(ْ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُُِبتصرؼ.
(ٓ)معجـمفرداتألفاظالقرآف،صَٕٖ.

-ُٓٓ-

كىذا ما يفيده المفظ القرآنيُٗ ...[ :مؿ َأك َْش ْلكَوه َٚم ْؾ ًؼو َآ َٚمر َ٪م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
٦م]
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
ُ
َ َ َ
َّ
{ادممـون ، }25:فيكيصكركيصؼبعمؽكبدقوحالةىذاالجنيفكىكينشأ .
قاؿابفكثيرفيتفسيرىذهاآليةُٗ [ :م َّؿ َأك َْش ْلكَو ُه ٚمَ ْؾ ًؼو َآ َٚم َر] أمنفخنافيوالركحكصارخمقان
آخرذاسمدكبصركادراؾكحركةكاضطرابفتبارؾاهللأحسفالخالقيف .
ثـأكردابفكثيرعفزيدبفعميعفأبيوعفعميبفأبيطالبقاؿ:اذاأتتعمى
النطفةأربعةأشيربعثاهللإليياممكانفنفخفيياالركحفيظمماتثبلث،فذلؾقكؿاهلل"ثـأنشأناه
خمقانآخر"يعنينفخنافيوالركح.أماابفعباسفقاؿعفمعنىىذهاآلية:أمينقمومفحاؿإلى
حاؿإلىأفيخرجطفبلن،ثـنشأصغي انر،ثـاحتمـ،ثـصارشابانكيبلن،ثـشيخانىرمان(ُ) .

أمااإل ماـالطبرمبعدأفنقؿأقكاؿالعمماءفيتفسيراآليةفبيفأفأكلىاألقكاؿمفقاؿ:
أنوعنىباآليةنفخالركحفيالجنيف،كذلؾأنوينفخالركحفيو،فيتحكؿخمقان آخرإنسانان،ككاف
مفنطفة،كعمقة ،كمضغة ،كعظـ ،كبنفخالركحفيو

قبؿذلؾبأحكالوالتيكصفواهللأنوكافبيا 
يتحكؿعفتمؾالمعانيكمياإلىمعنىاإلنسانية،كماتحكؿأبكهآدـبنفخالركحفيالطينةالتي
خمؽمنياإنسانانكخمقانآخرغيرالطيفالذمخمؽمنو(ِ) .
فيذهاآليةتمثؿجانبيف :
الجان األكؿ :جانبيراقبوالعمـالتجريبيبكسائمو،كىكالتميزالذميظيربوالجنيفكقداكتسب
صفاتواإلنسانية،كظيرتذككريتوكأنكثيتو،كبدأيتحرؾ .
الجان

الثاني :جاءبوالكحي،كىكنفخالركحفيوكىكتتكيجنيائيلكافةاالستعداداتالجسمية

التي كانت تجرم في الجنيف الكتسابو صفات اإلنساف ،فبنفخ الركح تٌـ آخر حمقة مف حمقاتو

التي تجعؿ الجنيف بجسمو كركحو خمقان آخر مختمفان عف أم كائف حي آخر ،كىذا ما يستنبط
مفالمفظالقرآنيالذميتمكىذااإلنشاءاآلخر،حيثيقكؿاهللتعالىُٗ [:م َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ُقن]
ؽ َٛم ِّقت َ
{ادممـون .}25:
كعمـالركحعمـأخفاهاهللعفاإلنسافاليعممواالىك،قاؿتعالىَ [:و َي ْس َل ُ٭مقك َ
ا٭مروحِ
َؽ َ٤م ِـ ُّ
ُ٫م ِؾ ا٭مروح ِمـ َأم ِر رِب ومو ُأوٖمِقتُؿ ِمـ ِ
ا٭مع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل] {اإلرساء. }35:
ْ َ
ُّ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ

(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،جّ،صُِٓ.
(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صُُٗٓ.

-ُٓٔ-

إذاناستكمؿالجنيفحقيقتوكإنساف،فموصفاتوالنكعيةكالفرديةكالجسميةكالعقميةكلوركح

أحد،كأنوإنسافمتكامؿكماأرادهاهلل .

اليشاركوفييا

فيالسنةفسنكردبعضالنصكصمفباباالستئناسبيا :
أماعفمرحمةخمؽاإلنساف
ٌ
كثيرةىياألحاديثالتيتحدثتعفمراحؿخمؽاإلنساف،كسيكتفي الباحث بذكرىذيف
الحديثيفدكفالخكضفيالتفاصيؿ؛ألفمراحؿخمؽاإلنساففيالسنٌةتحتاجإلىبحثخاص

كمستقؿ .

عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ :حدثنا رسكؿ اهلل  - كىك الصادؽ المصدكؽ – قاؿ:

(إف أحدكـ يجمع في بطف أمو أربعيف يكمان ،ثـ عمقة مثؿ ذلؾ ،ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ ،ثـ
يبعث اهلل ممكان فيؤمر بنربع :برزقو كأجمو ،كشقي أك سعيد ،ثـ ينفخ فيو الركح – فكاهلل إف أحدكـ

– أك الرجؿ – ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار حتى ما يككف بينو كبينيا غير باع أك ذراع ،فيسبؽ عميو

الكتا  ،فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة فيدخميا ،كاف الرجؿ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة حتى ما يككف بينو
غير ذراع أك ذراعيف ،فيسبؽ عميو الكتا  ،فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار فيدخميا)(ُ) .
كبينيا ي

كفيحديثآخرعفأنسبفمالؾ عفالنبي قاؿ(:ككؿ اهلل ممكان بالرحـ فيقكؿ:

أم ر نطفة ،أم ر عمقة ،أم ر مضغة ،فإذا أراد اهلل أف يقضي خمقيا قاؿ :أم ر أذكر أـ

أنثى ،أشقي أـ سعيد؟ فما الرزؽ ،فما األجؿ؟ فيكت كذلؾ في بطف أمو)(ِ) .

مف خبلؿ ىذيف الحديثيف نستدؿ أف ىناؾ ممؾ مككؿ بالرحـ يؤمر بما يريده اهلل ،ثـ

نستنتج كذلؾ أف اإلنساف يمر بمراحؿ كأطكار في خمقو في بطف أمو ،كلقد تعددت آراء العمماء
في بياف ىذه المراحؿ كاألطكار ،ىؿ أف النطفة ،كالعمقة ،كالمضغة كميا تككف في أربعيف يكمان؟

أك اثنيف كأربعيف ،أك خمس كأربعيف كما كرد في بعض الركايات ،أـ أف النطفة في أربعيف

يكمان ،كالعمقة في أربعيف ،كالمضغة في أربعيف ،فيككف المجمكع أربعة أشير ،ثـ ينفخ الممؾ

الركح؟(ّ) 

المطم الثالث :مرحمة خمؽ اإلنساف ما بعد األرحاـ:
الكالدة:تنتييحياةالجنيففيرحـأموبالكالدة .
(ُ)صحيحالبخارم،كتابالقدر،صُّّّ،حديثرقـ(ْٗٓٔ).
(ِ)نفسالمصدرالسابؽ،كنفسالكتابكالصفحة،حديثرقـ(ٓٗٓٔ).
(ّ) لمزيد مف المعمكمات انظر :كتاب فتح البارم ،ـُُ ،ص ْٖٔ ،ْٗٓ-ككتاب خمؽ اإلنساف بيف الطب
كالقرآف ،حيث يعرض المؤلؼ العديد مف األحاديث ،كيعرض آراء العمماء ،كيحاكؿ التكفيؽ كالجمد بيف
األحاديث،صّٖٔ.َْٗ-

-ُٕٓ-

قاؿتعالىَ [:واهللُ َأ ْٚم َر َ٘مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُط ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور
قن ُأ َّم َفوٖمِؽ ُْؿ َٓ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
قن َ١م ْقئًو َو َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ َّ

ون] {الـحل. }53:
َوإَ ْ٪مئِدَ َة َ٭م َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ

بعدذلؾتبدأحياهجديدهإلنسافجديدخرجمفعالـاألرحاـعالـيحيطبوظمماتثبلث،
ِ
ِ
ِ
قاؿتعالىٚ[:مَ َؾ َؼؽُؿ ِمـ َك ْػ ٍ ِ ٍ
زْواجٍ َ ْ
َي ُؾ ُؼؽ ُْؿ ِْم
زَو َ٘م َفو َو َأ ْكز ََل ٭مَؽ ُْؿ م َـ إَ ْك َعو ِم َٗم ََمك َق َي َأ َ
س َواٙمدَ ة ُٗم َّؿ َ٘م َع َؾ مـ َْفو ْ
ْ ْ
ت َٗم ََل ٍ
قن ُأمفوٖمِؽُؿ ٚمَ ْؾ ًؼو ِمـ ٕمع ِد َٚم ْؾ ٍؼ ِْم ُ٣م ُؾَم ٍ
حب،تىٍذ ىكىرهيخركج

ث { ]...الزُّ مر }5:إلىعالـأكسدكأر
ْ َْ
ُٕم ُط ِ َّ َ ْ
َ
عبر عنيا بمغة ممزكجة باأللـ كالمعاناة ،في حيف يتمقاه اآلخركف بالفرح كالسركر
ي ٌ
ىذا اإلنساف ي

كالسعادةكالترحاب .

كتشتمؿمرحمةمابعداألرحاـعمىمراحؿثبلث :
أ -مرحمةالطفكلة.

ب-مرحمةالشباب(األشد).

ج-مرحمةالكيكلة(الشيخكخة).

أ -مرحمة الطفكلة:
قاؿتعالىُٗ ...[:م َّؿ ُ ْ
بلن(ُ) .
َي ِر ُ٘مؽ ُْؿ ٢مِ ْػ ًَل { ]...غافر ،}55:أميخرجكـمفالرحـإلىالدنياطف 
كقاؿأبكعبيدة":ثـيخرجكـطفبلن"ىكفيمكضد"أطفاؿ"كالعربقدتضدلفظالكاحدفي
معنىالجميد .
كقيؿ:إنماقاؿ"طفبلن "فكحد،ألفالميـفيقكلوتعالى"نخرجكـ"قددلتعمىالجميد،

فمـيحتجإلىأفيقكؿ:أطفاالن(ِ) .

يخرجالطفؿإلىالدنياضعيفان عاج انز،كيمتدىذاالعجزمدة طكيمةيحتاجفيياإلىرعاية
كعناية ،فطفكلة اإلنساف أطكؿ طفكلة بيف المخمكقات ،كىذه الفترة كافية لنمك أعضائو كعقمو
كعضبلتو،يتأثربالبيئةالمحيطةبو،كيتعمـفييا،كيتأثركيؤثربياكبمككناتيا .
كمف المثير لبلنتباه في فترة الطفكلة التغيرات التي تط أر عمى الطفؿ كعمى األـ معان
كنخصمنيا :
ِ
َوم َؾ ِ ِ
ات ير َِعـ َأو َٓدهـ ٙمق َ٭م ِ ِ
لبف األـ :قاؿ تعالى[ :و ِ
و٤م َي ]...
ا٭مر ََ َ
َ َ
٦م َٛم ْـ َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّؿ َّ
٦م ٬م ْ
ا٭مقا٭مدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ
{البؼرة }155:ىذا الطعاـ الذم يتناسب بمككناتو كالمرحمة الزمنية التي يعيشيا الطفؿ منذ الكالدة
كحتػ ػىالفطػ ػاـ،فيػ ػكيحتػ ػكمعم ػىالمككنػ ػاتالتػ ػيتتناس ػبمػدمرحمةالطفكلةالتيتمتازباحتياج 
(ُ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفكالسبدالمثاني،ـُِ،جِْ،صْٖبتصرؼ.
(ِ)زادالمسيرفيعمـالتفسير،جٓ،صَِٖ.

-ُٖٓ-

الطفؿلغيره،كاحتياجوإلىطعاـيتناسبكطبيعةجسموالضعيؼفمبفاألـ :
ُ -تتناسبمككناتوكقكامو كتركيبوالكيماكممداإلمكاناتاليضميةلمرضيد،فيكسريداليضـ
كاالمتصاص.
ِ -يحتكمعمىمضاداتحيكيةتحميالطفؿكتمنحوالمقاكمةكالمناعةمفبعضاألمراض.
يعمؿعمىتنميةالجانبالعاطفيك َّ
النفسيعندالطفؿ.

ّ-
ْ -يعتبرمفالمنحالتيتمنحيااألـلمطفؿببلثمفكالمقابؿ.
ٓ -كماأفعمميةالرضاعةتقياألـمفبعضاألمراضالنَّفسيةكالعضكية(ُ).

 مرحمة الشبا (األشد):مرحمة األشد :ىي المرحمة التي تمتد مف نياية الطفكلة إلى بداية الشيخكخة (ِ) ،قاؿ تعالى:
[ُٗ ...م َّؿ ُ ْ
َي ِر ُ٘مؽ ُْؿ ٢مِ ْػ ًَل ُٗم َّؿ ٭مِ َت ْب ُؾغُقا َأ ُ١مدَّ ٬م ُْؿ { ]...غافر، }55:كىذهالفترةيتمتدفييااإلنسافعادةبكامؿ
قكاه ،كمد بدايتيا يبدأ التكميؼ الشرعي ،كليذا جاءت [٭مِ َت ْب ُؾغُقا] بالبلـ إشارة إلى أف الغاية أف
يخرجكـأطفاالنكيبقيكـلتكبركاشيئانفشيئان،ثـتبمغكاأشدكـككمالكـفيالقكةكالعقؿ(ّ) .
ِ
٦م َ٠مـَ ًي { ]...األحؼاف . }25:
قاؿتعالىَٙ ...[:متَّك إِ َذا َٕم َؾغَ َأ ُ١مدَّ ُه َو َٕم َؾغَ َأ ْر َٕمع َ
ِ
٦م
قاؿابفكثيرفيتفسيرهاآلية[ َٙمتَّك إِ َذا َٕم َؾغَ َأ ُ١مدَّ ُه] أمقكمكشبكارتجؿ[ َو َٕم َؾغَ َأ ْر َٕمع َ
َ٠مـَ ًي]أمتناىىعقمو،ككمؿفيموكحممو(ْ) .
كقاؿالكاحدمالنيسابكرمفيتفسيرهعفعطاءفيقكلوتعالىَٕ [:م َؾغَ َأ ُ١مدَّ ُه]ثمانيعشرة
سنة(ٓ) .
مف خبلؿ ىذه اآلراء يخمص الباحث بأفمرحمةاألشد تبدأمنذ البمكغ"مف التكميؼ إلى
نيايةفترةالشباب" .
* ىؿ ىناؾ تعارض بيف مرحمة األشد كبمكغ األربعيف سنة؟؟؟
ِ
٦م َ٠مـَ ًي { ]...األحؼاف . }25:
قاؿتعالىَٙ ...[:متَّك إِ َذا َٕم َؾغَ َأ ُ١مدَّ ُه َو َٕم َؾغَ َأ ْر َٕمع َ
(ُ)دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صَُُٗٓٔ،بتصرؼ.
(ِ)نفسالمرجدالسابؽ،صُٖٓ .
(ّ)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبدالمثاني،ـُِ،جِْ،صْٖبتصرؼ .
(ْ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صُٗٔ .

(ٓ)الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،جْ،صَُٕ .

-ُٓٗ-

بيَّفذلؾاإلماـالطبرمبنقؿأقكاؿالعمماءفيمعنى(األشد) .
أكالن:ىيثبلثكثبلثكفسنة .
بمغالحميـ"بمعنىبمكغمرحمةالتكميؼ" .
ثانيان:
ي
أمااستكاءاألشدفيكأربعكفسنة،كبذلؾتككفمرحمةاألربعيفىيمفضمفاألشد(ُ) .

ج -مرحمة الكيكلة (الشيخكخة):
ً
تقدـالسفباإلنسافكيبمغالك ىبر،كيردإلىأرذؿالعمر،كليس
الشيخكخةتعنياليرـعنماي

لمشيخكخةسفمحدد،لكنيامعركفةبيفالناس .

قٚمو { ]...غافر . }55:
قاؿتعالىُٗ ...[:م َّؿ ٭مِ َتبْ ُؾغُقا َأ ُ١مدَّ ٬م ُْؿ ُٗم َّؿ ٭مِتَؽُقكُقا ُ١م ُق ً
قاؿالزحيمي:األشد":مرحمةاكتماؿالقكةكالعقؿكالشيخمفجاكزاألربعيف"(ِ) .

ممخص األبحاث العممية التي تناكلت ىذه المرحمة:
تقكؿ األبحاث العممية :أف جسـ اإلنساف يتكقؼ عف النمك في مرحمة ما بعد البمكغ،
كينصرؼإلىالمحافظةعمىمستكلالنمكالذمكصؿإليو،كذلؾبتعكيضأمتمؼيحصؿفي
الخبليا،كىذامفحكمةاهلل؛ألنولكاستمرالنمكلفسدتالحياة،كلكفىناؾبعضالممكاتالعقمية
التي تستمر في النمك كال تتكقؼ ،كتستمر مرحمة األشد حتى تبمغ قمتيا في األربعيف ،ثـ يبدأ
انقبلب فسيكلكجي في مجمكع الجسـ ،فتصير عممية اليدـ أقكل مف عممية البناء كالتعكيض،
كتظير أعراض العجز عمى بعض الغدد ،فيظير الشيب ،كتظير التجاعيد ،كتستأسد األمراض
لقير مقاكمة الجسـ ،كتعـ حالة مف الضعؼ كافة أجزاء الجسـ ،فيتناقص الكزف كالطكؿ ،كتقؿ
القدرة عمى الحركة كالنشاط ،كيتراجد أداء العقؿ ،كىذا التراجد في ىذه األمكر ىك الذم جعؿ
الشيخكخة مرحمة ضعؼ بعد قكة ،كما كانت مرحمة األشد مرحمة قكة بعد ضعؼ ،قاؿ تعالى:
قن] {غافر . }55:
[َ ...و ِمـْؽ ُْؿ َم ْـ ُيت ََق َّٓم ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َو٭مِ َت ْب ُؾغُقا َأ َ٘م ًَل ُم َس ًّؿك َو٭مَ َع َّؾؽ ُْؿ َٖم ْع ِؼ ُؾ َ
فيذهاآليةيصحأفتكضدبيفكؿمرحمةكأخرلمفمراحؿخمؽاإلنساف،كذلؾألفنمك
الجنيفمنذلحظةاإلخصاب،ككذلؾ الكليدمنذلحظةالكالدة،يسيركفؽاحتماليفمتعادليف،نحك
االستمرارأكالتكقؼ(ّ) .
(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٗ،صَْٕٔ َْٕٕ،

(ِ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،جِْ،صُٖٓ .
(ّ)انظر:دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُٓٔ .

-َُٔ-

ىذهاألبحاثالعمميةتشيرإلىماأشارإليوالقرآفقبؿألؼكأربعمائة عاـكنيؼ،لكف

بشكؿمختصركمكجز،فيمايشيركيدلؿعمىأفىذاالقرآفليسمفعندالبشر،بؿىكمفعند
خالؽالخمؽتجمتقدرتوكعظـشأنو .
ُقن * ُٗمؿ إِ َّكؽُؿ يقم ِ
كتنتييىذهالمرحمةبالمكت،قاؿتعالىُٗ [:م َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ا٭مؼ َق َوم ِي
ؽ َٛم ِّقت َ
ْ ََْ
َّ
قن] {ادممـون . }25-25 :
ُٖم ْب َع ُث َ

خبلصة المبحث:
ابتداء بعالـ الٌذر (عالـ الكينكنة
تبيف مف خبلؿ المبحث مراحؿ خمؽ اإلنساف كأطكاره
ن

ارالتييمرفييااإلنساففيعالـاألرحاـابتداء مفالنطفة
األكلىلمبشرية)،ثـالمراحؿكاألطك
ن

إلىأفيصبحجنينان تامان،ثـمرحمةمابعداألرحاـالمتمثمةفيمرحمةالطفكلة،ثـمرحمةالشباب

(األشد)انتياءبمرحمةالكيكلة(الشيخكخة) .
ن

-ُُٔ-

المبحث الثاني
مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا
كفيوثبلثةمطالب :

المطم األكؿ :مككنات النفس البشرية.
المطم الثاني :آيات القدرة اإلليية في النفس البشرية.
المطم الثالث :آثار القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية.

-ُِٔ-

المبحث الثاني
مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا
المطم األكؿ :مككنات النفس البشرية:
سبؽ الحديث عف  َّ
النفس البشرية؛أنيا تتككفمف جانبيف ،جانبالركح ،كجانبالجسد،
عمـ ىذهالركح،قاؿتعالىَ [:و َي ْس َل ُ٭مقك َ
ا٭مروحِ ُ٫م ِؾ
َؽ َ٤م ِـ ُّ
كلقدأخفىاهللتبارؾكتعالىعفاإلنساف ى
ا٭مروح ِمـ َأم ِر رِب ومو ُأوٖمِقتُؿ ِمـ ِ
ا٭مع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل] {اإلرساء .}35:
ْ َ
ُّ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ
ييستدؿمفاآليةأفاهللعزشأنوقدتفردبعمـىذهالركح ،كذلؾألفالركحىيسركجكد

اإلنسافككينكنتو،فمماخمؽاهللتعالىآدـمفطيفالحياةفيوكالحركة،كاذابوبًىن ٍف ًخ الركحفي

الجسد يتحكؿ إلى إنساف تدب فيو الحياة؛ ليصبح إنسانان متكامبلن لو مف الخصائص كالصفات

اإلنسانية .

بكقفة تدبر كتفكر أماـ جانب الطيف الذم في أصمو جماد ال يمتمؾ مف مقكمات الحياة

شيء،فإذابوبقدرةاهللكعظمتويتحكؿىذاالجمادفيجسـاإلنسافإلىجانبحيليككفجزءان
ال يتج أز مف كينكنة اإلنساف الحي ،فيذه العبلقة بيف الركح كالجسد ىي عبلقة امتزاج بحيث

يستحيؿفصمياإالبالمكت،بناء عمىذلؾالبدأفينظرلئلنسافمفكبلالجانبيفحتىنصؿ
ن
بوإلىحالةمفالتكازف،تؤىموألداءمتطمبات كحاجات كبل الجانبيفكفؽميزافالحؽ،مفغير

إفراطكالتفريطأكبخسأكتجاىؿألممطمبأكنزعو،كفؽمعاييركمحدداتتضبطسيرعمؿ
و
كؿمنيما .
فاإلنساف السكم متفتح لمحياة متفاعؿ معيا ،مميء بالتفاؤؿ ،كىك األقدر عمى تذكقيا
جألداءكاقامةحؽاهللفيىذهاألرض،فإذاطيعـشكر

كاالستمتاعبمنحياكعطاياىا،فيكالنمكذ

يسكر،كالشييةكالمعدةالياضمةكالعافيةالسابغة .
اهللأفمنحوالغذاءالم ي
ى

و
فاإلنسافاليستغنيعفجسد صحيحاألعضاءكالمشاعر ،فاهللأباحألنبيائوكىـصفكة

الرسؿ عمىكجوالخصكصكالناس
الخمؽكأشرؼالبشرأفيمبكاحاجاتالجسد ،فأقراهللحاجة ٌ
وحلو إِن ٕمَِم َٖمعؿ ُؾ َ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ]
ا٭مر٠مؾ ُ٬م ُؾقا م َـ ا٭م َّط ِّق َبوت َو ْ
قن َ٤مؾ ٌ
ا٤م َؿ ُؾقا َِ ً ِّ َ ْ َ
عمىكجوالعمكـ،قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ّ
قن ا٭مطَّ َعو َم َو َمو
َوه ْؿ َ٘م َسدً ا َٓ َي ْل ُ٬م ُؾ َ
{ادممـون،}52:ثـبعدذلؾكضحاهللىذهاإلباحةفقاؿَ [:و َمو َ٘م َع ْؾـ ُ

ِِ
يـ] {األكبقاء .}3:
٬مَوكُقا َٚمو٭مد َ

-ُّٔ-

[و َ٭م َؼدْ
فكما أقر اهلل كظيفة الجياز اليضمي ،أكد كظيفة الجياز التناسمي ،قاؿ تعالىَ  :
َأ ْر َ٠م ْؾـَو ُر ُ٠م ًَل ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ا٘مو َو ُذ ِّر َّي ًي{ ]...ا٭مر٤مد .}56:
زْو ً
ؽ َو َ٘م َع ْؾـَو ََُل ْؿ َأ َ
فالغريزةنزعةتتناسبكطبيعة كتركيباإلنساف،فبلبدأفتؤدلكفؽنظاـمشركعيصكف
كيحافظعمىطريقةنزكعيا،كبشكؿشامؿأقراهللكظيفةكعمؿكاف ارزاتبقيةأعضاءالجسـبنظرة
متكازنةبيف حاجاتو كمتطمباتو كما يمقى عميومف مطالب كفي ىذا المبحث سيبيف الباحث أىـ

مككنات جسـ اإلنساف مع إبراز بعض مف جكان

القدرة كالعظمة اإلليية تحت يمسمى (اآلية)

كذلؾ بما تعنيو مف معنى ،مستدالن ببعض اآليات مف القرآف الكريـ.

مككنات جسـ اإلنساف:
يتككفجسـاإلنسافمفالعديدمفاألعضاءكاألجيزةالتيتقكـبعمؿكظيفةمنكطةبيا

تؤدييافيإطارالكؿ،فبليستطيدعضكأفيستغنيعفاآلخر،فالعيفلئلبصارلممحافظةعمى
سبلمة الجسد ،كالسمد لبلستجابة لما فيوخير اإلنساف ،كالمسافيتذكؽ لي ً
سع ىد بقية الجسد بنعمة
ي
كلذةمايستطابكيؤلؼ،ككؿجيازأكعضكيعمؿمتفانيان لراحةبقيةاألعضاءكسعادتيا،دكف

التعاليأكالتمردعمىسائراألعضاء ،ككأفالجسديبرؽبرسالةتنطؽبكحدةىذاالكجكدكعظمة
المكجدفاإلنسافآيةمتكاممةفي يكنًيياآياتتقربأفليذاالمخمكؽخالؽ ،فيذهالبراىيفكالحجج

[و ِْم إَ ْر ِ
وت
ض َآ َي ٌ
كالشارات كالدالالت مقركنة بخمؽ اإلنساف بؿ بالخميقة ،كلساف حاليا يقكؿَ  :
ِ
ِ َ ِ
ِ ِِ
َ
ون] {ا٭مذاريوت .}02-02:
ٯم َ
٭م ْؾ ُؿق٫مـ َ
٦م * َوْم أ ْك ُػسؽ ُْؿ أ َ٪م ََل ُٖم ْب ُ

كقبؿ الحديث عف اآليات المكنكنة في جسـ اإلنساف سيذكر الباحث أىـ العناصر التي
يتككفمنياجسـاإلنساف .
مف خبلؿ التحميؿ المخبرم لمككنات اإلنساف كعناصره األكلية ،كجد أنو أشبو بمنجـ

كعشريف عنص انر ،تتكزع بشكؿ رئيسي عمى :أكسجيف،
صغير ،يشترؾ في تركيبو حكالي اثنيف 
كىيدركجيفعمىشكؿ ماءبنسبةٓٔ% َٕ-مفكزفالجسـ ،ككربكف،كىيدركجيف ،كأكسجيف،
كالتيتشكؿأساسالمركباتالعضكيةمفسكرياتكدسـ،كبركتينات،كفيتامينات،كىرمكناتأك

خمائر ،كمكاد جافة تنقسـ إلى سبد مكاد كىي :الكمكر ،كالكبريت ،كالفكسفكر ،كالمغنيسيكـ،
كالكالسيكـ،كالبكتاسيكـ،كالصكديكـ،كىيتشكؿَٔ% َٖ-مفالمكادالجافة ،كسبدمكادأخرل
بنسبة أقؿ كىي :الحديد ،كالنحاس ،كاليكد ،كالمنغنيز ،كالككبالت ،كالتكتياء ،كالمكلبيديكـ ،كستة

عناصربشكؿزىيدكىي:الفمكر،كاأللمكنيكـ،كالبكر،كالسيمينيكـ،الكادميكـ،كالكركـ .

-ُْٔ-

كمفآياتاهللأفكؿىذهالعناصرمكجكدةفيتراباألرض ،كاليشترطأفتككفكؿ
مككناتالترابداخمةفيتركيبجسـاإلنساف ،فيناؾأكثرمفمئةعنصرفياألرض،فيمالـ
يكتشؼ سكل اثنيف كعشريف عنص انر في تركيب جسـ اإلنساف ،كلقد أشار القرآف إلى ىذا األمر
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م] {اٛمممـقن .)ُ(}20:
إلك َْس َ
حيثقاؿتعالىَ :

المطم الثاني :آيات القدرة اإلليية في النفس البشرية:
ض َآي ٌ ِ ِ ِ
٦م * َو ِْم
وت ٭م ْؾ ُؿق٫مـ َ
كثيرةىياآلياتالتيأكنيااهللفيأنفسنا،قاؿتعالىَ [:و ِْم إَ ْر ِ َ
ِ
َ ِ
َ
ون] {الذاريات ، }12-12 :كسيذكر الباحث أىـ ىذه اآليات عمى سبيؿ المثاؿ
ٯم َ
أ ْك ُػسؽ ُْؿ أ َ٪م ََل ُٖم ْب ُ
الالحصر،منيا :

اآلية األكلى :المساف:
يي ُّ
عد المسافآيةمفآياتاهللفيخمؽاإلنساف،فيكمعجزةربانيةتدعكلمتأمؿكالتبصُّر،
ؽ ََٔي ٍ
ِ
ِ
اٚمتِ ََل ُ ِ ِ
قاؿ تعالى[ :و ِمـ َآيوٖمِ ِف ٚمَ ْؾ ُؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
وت
ض َو ْ
َّ َ َ
ف َأ ْ٭مسـَتؽ ُْؿ َو َأ ْ٭م َقاكؽ ُْؿ إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
َ ْ َ
ِ ِ
{الرو، }11::بالنظرإلىىذاالعالـالمترامياألطراؼ،كمافيىذاالعالـمفالناسعمى
٭م ْؾ َعوٛم َ
٦م] ُّ
اختبلؼ صكرىـ كألكانيـ كألسنتيـ ،فكؿ ىذا االختبلؼ مف مظاىر عظمة اهلل كقدرتو في ىذا
الككف .
كلقدخاطبمكسىربوطالبانمنوأفيحمؿعقدةلسانو؛ليككفأفصحفيالكبلـكأقدر
اٙم ُؾ ْؾ ُ٤م ْؼدَ ًة ِم ْـ ٭مِ َس ِون * َي ْػ َؼ ُفقا َ٫م ْق ِٔم] {صه، }13-15 :
عمىالفيـ،قاؿتعالىعمىلسافمكسىَ [:و ْ
يعبر الناس عف
كماىذا الطمبمفاهلل إال ألفالمساف كسيمة التفاىـكاالتصاؿبيف الناس ،بو ي

حاجاتيـ في ىذه الحياة ،في ذات الكقت يعتبر المساف مف نعـ اهلل عمى اإلنساف الذم يقكـ
َ٦م * َو٭مِ َسوكًو َو َ١م َػت ْ ِ
بالعديدمفالكظائؼكالميماتفيىذهالحياة،قاؿتعالىَ [:أ ََل ك َْج َع ْؾ َ٭م ُف َ٤م ْقـ ْ ِ
َ٦م]
ْ
{البؾد . }1-3 :
كىذاالمسافيقكـبدكريفميميفأحدىماحسيكاآلخرمعنكميستكليعمىالجسد،كيغمر
القمبفرحانأكحزنانكماأخبربذلؾالنبي(:ذاؽ طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان كباإلسبلـ دينان
كبمحمد نبيان كرسكالن)(ِ) .

(ُ)مدالطبفيالقرآفالكريـ،صِّٕٕ،بتصرؼ.



(ِ)صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابذاؽطعـاإليمافمفرضيباهللربانكباإلسبلـديناكبمحمدنبيانكرسكالن،
صْٕ،حديثرقـ(ّْ).

-ُٔٓ-

مف المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا المساف:
لقدكشؼالعمـالحديثعفكثيرمفالكظائؼ،كالمياـ،كاألسرارالتيتبيفمكانةكأىمية
المسافمنيا :
*يستخدـالمساففيعمميةمضغالطعاـ،كتقميبو،كتبميموبالمعاب،كمفثـبمعو .
المر،كالمالح،كالحامض،كالطعـالمعدني

*يقكـالمسافبعمميةتذكؽاألطعمةكاألشربة،الحمكك

القمكم،ككؿطعـيتى ىذكؽعمىجزءكمكافخاصفيالمساف،كالتذكؽكاحدمفاألسرارالدقيقة
ك
ي

المحكمةالتيتكتنؼجسـاإلنساف .

اصؿكالتصكيت،كذلؾبمشاركةأعضاءالفـ

*يقكـالمسافبدكركبيرفيعمميةالتخاطبكالتك
األخرل .

*يقكـالمسافبعمميةتنظيؼلمفـمفالداخؿكالخارج(ُ) .
(ِ)

*كمف بديع

صنع اهلل:أنوبرغـصغرحجـالمسافإالأنويحتكمعمىتسعةآالؼمفنتكءات

الذكؽالدقيقة،كيتصؿكؿنتكءبالمخبأكثرمفعصب،كىكيحتكمغشاءمخاطييمتدعمى
ي
بقيةالفـيسيـفيعمميةتذكؽاألطعمة(ّ) .

ىذه بعض بدائد صند اهلل فياإلنساف ،بقيأف نشيرإلىآية عظمى ،كىي ما يسمى

بمسافالمزمارالذميقكـبعمؿالإرادممدعاةلمتفكركالتأمؿحيثيمثؿشرطيالمركرفيكيقد
فيأخطرالمناطؽعنداتصاؿفتحةاليكاءالمارعمىالحنجرةمدالبمعكـ،فأثناءمركرالطعاـ

مف الفـ عمى البمعكـ يقكـ ىذا الشرطي بقفؿ فتحة الحنجرة كي ال يمر الطعاـ أثناء البمد إلى
الحنجرةفيؤدمإلىالمكت!!!سبحافمفخمؽفسكل(ْ) .

اآلية الثانية :الشفتاف:
كؿجيازأكعضكفياإلنسافخمؽليدؼكغايةكمقصد،كراعىالخالؽفيخمقوإتقانو
كتحسينو،قاؿتعالىَ [:٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقي ٍؿ] {التِّني، }5:كلقدزكداهللاإلنسافبشفتيف
إلك َْس َ
(ُ) التشريح ككظائؼ األعضاء ،د .كريماف كديد عبد الرازؽ ،ص َٗ ،كعمـ كظائؼ األعضاء ،أ.د .اشتيكم
العبداهلل،صَّٓبتصرؼكاختصار.

(ِ) اإلبداع:إنشاءالشيءببلابتداعكالاحتذاء،فإذااستعمؿفياهلل:فيكإيجادالشيءبغيرآلةكالمادةكالزماف
كالمكاف.انظر:التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صِٗ.
(ّ)الطبمحراباإليماف،جُ،صِِٕ،ِِٗ-كفيأنفسكـأفبلتبصركف،د.محمدبفسعكدالشكيعر،ـُ،
صُُْٔٔٔ-بتصرؼكاختصار.

(ْ)انظر:الطبمحراباإليماف،جُ،صُْْ.

-ُٔٔ-

َ٦م * َو٭مِ َسوكًو َو َ١م َػت ْ ِ
جمؿ بيا خٍمقىو ،كأباف عف بديد صنعو ،فقاؿ تعالىَ [ :أ ََل ك َْج َع ْؾ َ٭م ُف َ٤م ْقـ ْ ِ
َ٦م]
ْ
ى ي
{البؾد ،}1-3 :كتعتبر الشفتاف غاية في الحسف كالجماؿ ،إضافة إلى قياميما بالعديد مف المياـ

كالكظائؼ كالتي منيا:
* تساىـ الشفتاف في عممية النطؽ ،حيث إف ىناؾ حركفان تخرج مف الشفتيف مثؿ حرؼ الميـ،
كالباء،إضافةإلىالمساعدةفيمخارجالحركؼكحركاتيامفضمةكفتحةككسرةكسككف(ُ) .

*تقكـبعمؿالبكابةفبلتسمحبمركراليكاءإالعفطريؽاألنؼ،كذلؾلمافيذلؾمففائدة
تشاؼكاالمتصاصكالمج(ِ) .

لئلنساف،إضافةإلىماتقكـبومفاالر
*تقكـالشفتافبتحسُّسدرجةالح اررةكالبركدةلؤلطعمة،كالحفاظعمييافيداخؿالفـ(ّ) .
*تيعد الشفتافعنصرتحسسكاستمتاعلئلنساف؛فالشفتافمفأغنىمناطؽالجسـبالمستقببلت


الحسّْية(ْ) .

اآلية الثالثة :األسناف:
ؿ ،ككماؿ القكاـ ،يتجمىفيكؿمظيرمفمظاىر اإلنسافكلقد أبافاهلل
الحسف كالجما ي
ي
ِ َ
َش ٍء َٚم َؾ َؼ ُف { ]...السجدة،}5:بالتأمؿ،كالتدبر،كالنظرإلىاألسناف
عفىذافقاؿ[:ا َّ٭مذي أ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ َ ْ
كتركيبيا،كاتساقيا،كشكميا،كقكاميا،كجماليا،كالمادةالمصنكعمنياكؿجزء ،ندرؾأننا أماـآية
مفآياتاهللفياإلنساف!!! 
كلقدأبافاهللعفمكانةاألسناففياإلنسافلماليامفأىميةعظيمة ،فجعؿعقابمف
و٭مس ِّـ { ]...ادائدة .}55:
ا٭مس َّـ ٕمِ ِّ
اعتدلعمييابإتبلفيا،بالمثؿفقاؿَ ...[:و ِّ
كافكانتىذهاآليةنزلتفيبنيإسرائيؿفإفشرعمفقبمناشرعلنامالـينسخ ،قاؿ
الحسفالبصرم":ىيعمييـكعمىالناسعامة"(ٓ) .

(ُ)بغيةعبادالرحمفلتحقيؽتجكيدالقرآف،محمدبفشحادةالغكؿ،صَُٔ.ُُٔ،
َّ
دليؿالنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،صُِٖبتصرؼ.
( ِ) 
(ّ)انظر:عمـكظائؼاألعضاء،صّْٗبتصرؼ.
(ْ)  لقاء كجاىي مد أ.د .ماجد محمد ياسيف ،أستاذ عمـ كظائؼ األعضاء بكمية الطب بالجامعة اإلسبلمية،
َُِِٓ/ٗ/ـبالجامعةاإلسبلميةغزة.

(ٓ)تفسيرالقرآفالعظيـ،جِ،صْٔ.



-ُٕٔ-

أما النبي  كفي إشارة إلى أىمية األسناف بصفتيا المحطة األكلى في عممية اليضـ
عظيمة،فقدعنيبجماؿأسنانوكالمحافظةعميياقكيةنظيفةسميمة ألنيا
كماتقكـبومفكظيفة 
ي
سببلكثير مفاألمراضكالحفاظعمييا يقي اإلنسافمف كثير مف العمؿ ،فقاؿ(:لكال أف أشؽ

عمى أمتي – أك عمى الناس -ألمرتيـ بالسكاؾ مع كؿ صبلة)(ُ) .
كفي إشارة أخرل لمحرص كالعناية المستمرة عمى أسنانو( :كاف إذا قاـ مف الميؿ
(ِ)

يشكص

فاه) (ّ) ،فيذه العناية المستمرة مف النبي  داللة كاضحة عمى أىمية األسناف

بالنسبةلئلنساف .
كلمزيد مف بياف أىمية ككظيفة كمكانة ىذه األسناف بالنسبة لئلنساف ،ىذه بعض مف
المياـ كالكظائؼ التي تقكـ بيا األسناف :
*تعتبراألسنافالحارسعمىالفـ،فبلتسمحلشيءيضراإلنسافبدخكؿالفـ .
* المشاركة مد أعضاء أيخر بالقياـ بعممية التصكيت ،كاخراج الحركؼ صافية كاضحة مف
مخارجيا،لذافإذاسقطسف؟نرلمخارجبعضالحركؼيمتبسعمىالسامد .
*تقكـاألسنافبعمميةتقطيدكطحفالطعاـليسيؿىضموكامتصاصو .
تمثؿ األسناف صكرة جمالية كصحية لئلنساف ،فمقد استطاع األطباء كمف خبلؿ سبلمة
األسنافالحكـعمىصحةاإلنساف،فيذاتالكقتأثبتكاأفاألسنافالصناعيةالترقىإلىمكانة
األسنافالطبيعية(ْ) .
كمف بديع صنع اهللأفاألسنافتقكـبضغطيصؿإلىمايقارب خمسيفكيمكجراـعمى
بدعشرة

السنتمترالكاحدالمربدبفعؿالعضبلتالماضغةالتييحتكيياالفؾ،فيحيفأفىناؾأر
فدالفؾالسفميإلىأعمى،كست لمخفض،ككاحدة
ه
عضمةتشترؾفيعمميةالمضغ،منياست لر
ه

بده منيالمحركةاألماميةالخمفية،كىذاالطاحكففيو
فيكؿجانبلمتحريؾالجانبي،كتتضافرأر 
ي ىم ٌكف مف ىرش كطحف المكاد الغذائية ،فالفؾ السفمي ىك
منطقة ثابتة كمنطقة متحركة حتى ي
المتحرؾ،أمااألسناففمنيالمتقطيدكمنيالمتمزيؽكمنيالمجرشكالطحف(ٓ) .

(ُ)صحيحالبخارم،كتابالجمعة،بابالسكاؾيكـالجمعة،صُٕٖ،حديثرقـ(ٕٖٖ).



أصؿالشكصالغسؿ.النيايةفيغريب
(ِ)يشكص:أميدلؾأسنانوكينقييا،كقيؿ:يستاؾمفسفؿإلىعمك،ك
ي
الحديثكاألثر،صْٓٗ.

(ّ)صحيحالبخارم،نفسالمرجدالسابؽنفسالكتابكالبابكالصفحة،حديثرقـ(ٖٖٖ).
(ْ)كفيأنفسكـأفبلتبصركف،جُ،صَٖٖٗ-بتصرؼكاختصار.
(ٓ)الطبمحراباإليماف،جُ،صُْٓ.



-ُٖٔ-





اآلية الرابعة :الغدد المعابية:
حينما يمعف اإلنساف النظر في مككنات اإلنساف كأجيزتو كأعضائو ،يجد خمؼ ىذا كمو

(ُ)
كن يخصمنياىناالغددالمعابيةكالتي
سرعجيب،كمفأعجباألسرارمايطمؽعميواسـالغدد  ى

ليادكرعظيـفيحياةاإلنساف،فمكتكقفتلجؼكتيبسفـاإلنساف،ممايؤدمإلىمكتوكفنائو،

فميذهالغدددكركبيرنجمموفيمايمي :

المياـ كالكظائؼ التي تقكـ بيا الغدد المعابية:
تقكـ الغدد المعابية بترطيب الفـ ،كتبميؿ الطعاـ ،كالمساعدة في عممية اليضـ ،كىضـ
بعضاألطعمةكذلؾبإفرازالمعابالذميحتكمعمىإنزيـاألميبلزالذمبدكرهيقكـبتحكيؿالنشا

إلىسكرالمالتكزكتقكـالغددالمعابيةبإفرازمايعادؿستمائةسنتيمترمكعبفياليكـ،كيفرزىذا
المعاب مف ثبلثة أزكاج مف الغدد تتكزع داخؿ الخديف أماـ األذنيف كداخؿ الفؾ األسفؿ كتحت

طرؼالمساف،كماتقكـالغددالمعابيةبالمساعدةفيعمميةالنطؽ،كافرازمكادمخاطيةمساعدةفي

عمميةاليضـ،كماكأنوكجد أفلعاباإلنسافيحتكمعمىعكامؿتساعدفيشفاءالجركح (ِ)،

ىذهبعضمفأسرارىذاالمعابكىناؾالكثير .

اآلية الخامسة :الجياز اليضمي:
خمؽاهللاإلنسافمفاألرض،كىكيتغذلعمىنباتاتكمخمكقاتاألرض،كسيعكدإلى
ون] {األعراف .}11:
األرض،قاؿتعالى٬ ...[:م َََم َٕمدَ َأ٬م ُْؿ َٖم ُعق ُد َ
َّوس
كلقددعانااهلللممأكؿكالمشرببصفتيمامفضركراتالحياة،قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ
ُ٬م ُؾقا ِمَّو ِْم إَ ْر ِ
[ه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ إَ ْر َض َذ ُ٭م ً
قٓ
ض َٙم ََل ًٓ َ٢م ِّق ًبو { ]...البؼرة ،}253:كقاؿ أيضانُ  :
ِ
ِِ
ِ
ِ
قر] {ادؾك ،}25:كلكي يستطيد اإلنساف االستفادة مما
َ٪م ْوم ُشقا ِْم َمـَو٬مبِ َفو َو ُ٬م ُؾقا م ْـ ِرزْ ٫مف َوإِ َ٭م ْقف ا٭مـ ُُّش ُ
يأكؿ فقد زكده اهلل بجياز يقكـ بتحكيؿ ما يأكؿ إلى مككنات بسيطة التركيب قابمة لمذكباف في

الماء ،ثـ يمتصيا الجسـ لتستخدـ في بناء األنسجة كالخبليا كتكليد الطاقة كالقياـ بالكظائؼ
الحيكية .

مختمفةحيكيةلمحياةكىينكعاف

(ُ) ىيأعضاءخاصةأكىيمجمكعةمفالخبلياأكخبليامنفردةتنتجمكادان

غددقنكية"ذاتقناة"أكتسمىخارجيةاإلفراز،كغددالقناةليايجرمإفرازىافيياكتصبفيالدـمباشرة

كتسمى "غدد داخمية" أك غدد صماء كىي تفرز ما يسمى باليرمكنات ،انظر :معجـ البيكلكجيا المصكر،
صٖٔ،ٔٗ،كفيأنفسكـأفبلتبصركف،ـُ،صََُ.



(ِ) أرقاـ في جسـ اإلنساف ،صْٓ ،ْٔ ،كمعجـ البيكلكجيا المصكر ،صٖٕ  ،كعمـ كظائؼ األعضاء،
صَُّّٓٓ،بتصرؼ.



-ُٔٗ-

المرمء ،كالمعدة ،كاألمعاء الدقيقة كالغميظة ثـ
القناة اليضمية :مصطمح يجمد كبلن مف :الفـ ،ك 

فتحةالشرج .

المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا الجياز اليضمي:
كمانكُّداإلشارةإليوفيعمميةاليضـىك :
ى
*ماتقكـبواألسنافمفتقطيدكطحفالطعاـ،كالغددالمعابية  كماتفرزهمفلعابيبمؿالطعاـ،
كيساىـ في عممية اليضـ ،كالمساف كما يقكـ بو مف دكر كبير كميـ في عممية اليضـ ،مف
تقميبولمطعاـ،كتحريكوكمزجوببعضوالبعض .

*ماتقكـبوالعصاراتالتيخصيااهللبحكمةبالغة،منياماىكقمكمحارلوالقدرةعمىإذابة
الطعاـ كتفتيت جزيئاتو ،كىي تفرز بمقادير تتبلئـ مد حجـ الطعاـ كمدل حاجتو ،فبل تككف
كثيرةفتضربوكتفسدالفائدةمنو،كالتككفقميمةفتؤثرعمىاألجيزةكتخؿبعمميا .
*الدكرالذمتقكـبواألنزيماتفيعمميةاليضـكتحميؿالمكادالغذائية .
*ماتقكـبوالمعدةكاألمعاءالدقيقةفيعمميةاليضـكعمميةاالمتصاص .
*ماتقكـبواألمعاءالغميظةمفإتماـلعمميةاالمتصاصلممكادالغذائيةكمفثـخركجالفضبلت
عفطريؽفتحةالشرج(ُ) .

كمف بديع خمؽ اهلل في أعضاء الجياز اليضمي:
* ما زكده اهلل لممعدة مف مادة مخاطية كاقية لجدار المعدة؛ كي ال يؤثر عمييا حامض

الييدرككمكريؾ (الحامض المعدم) ،بمعنى أنيا تيضـ الطعاـ بما تحتكيو مف بركتينات،
كالتيضـنفسيا!!! 

تحتكمعمىاألنزمةكالمنفحةالتي
ً
*ماأكدعواهللمفغددمعديةتبمغستإلىسبدمبلييفغدة،
تعمؿعمىىضـالطعاـ،أكتساعدفيىضمو .

ُّ
ات"الزغابات"المعكية،تعمكىا
*ماتقكـبواألمعاءالدقيقةالتيتحتكمعمىمجمكعةمفالشعير

اباتالتيرلإالبالمجيرااللكتركني؛ لتزيدمفمساحةالجزءالذم

طبقةمفالخبلياذاتزغ

يقكـ بامتصاص الغذاء إلى عشريف ضعفان ،ثـ يزداد إلى أضعاؼ ىذه المساحة .كيبمغ عدد

الزغابات المعكية حكالي عشرة إلى اثنتي عشر مميكف ،فيكجد في كؿ سنتيمتر مربد ستمائة


كـ،كخمسػ ػةكثبلثػ ػكفمميػكفغدةمعقدة 
كثبلثػ ػةآالؼزغاب ػ ػةمعكيػ ػةالمتصاصالطعػ ػاـالميضػ ػ 

(ُ)معجـالبيكلكجياالمصكر،صٔٔ،ٕٔ،كفيأنفسكـفبلتبصركف،جُ،صُُِِِٓ-بتصرؼكاختصار.

-َُٕ-



التركيبلمعمؿعمىىضـالطعاـ،كمميارخميةجداريةإلفرازكمكرالماء .
* كمف عجيب صند اهلل أنو تكجد بكتيريا في األمعاء الغميظة تقكـ بتحكيؿ بعض المكاد إلى
فيتاميناتأىميافيتاميفؾليستفيدمنياالجسـ(ُ) .

كىناؾالكثيرمفالعجائبكاألسرارفيىذاالجياز!!!فمفالذمأليـىذهالغددالتيتفرز

العصاراتأكاليرمكنات؟!!مفالذمأليـالخبلياالجداريةفيالمعدةالتيتفرزالمكادالياضمة
أك المساعدة في اليضـ؟!! مف الذم أليـ الغدد المعدية لتفرز مادة مخاطية تمند كصكؿ

العصاراتلجدارىالكيالتيضميا؟!! .

ِ
قاؿ تعالىَ [ :ه َذا ٚمَ ْؾ ُؼ اهللِ َ٪م َل ُر ِ
قن ِْم ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
يـ ِم ْـ ُدوكِ ِف َٕم ِؾ ا٭م َّظ ُ
٦م]
وٛم ِ َ
ون َمو َذا َٚم َؾ َؼ ا َّ٭مذ َ
{لؼامن .}22:

اآلية السادسة :الجياز التنفسي:
التنفسسرحياةاإلنساف،كتكقفويكحيبانتيائيا،كلقداحتارالعقؿفيإدراؾكنوالتنفس،

كذلؾ ألف اليكاء يحس بو اإلنساف كلكف ال يستطيد أف يراه ،كفي نفس الكقت ال يستطيد أف
يستغنيعنو .

كفيإشارةمفاهلللبيافمايحصؿلئلنسافعندتناقصكميةاألكسجيفكخصكصان في
ِ
ِ َ ِ
٨م ْح َِدْ َر ُه ٭مِ ْ ِ
ُي َع ْؾ
ْل ْ٠م ََل ِم َو َم ْـ ُي ِر ْد َأ ْن ُيض َّؾ ُف َ ْ
طبقاتالجكالعميايقكؿتعالى٪َ [:م َؿ ْـ ُي ِرد اهللُ أ ْن َهيد َي ُف َي ْ َ

ا٭مس ََم ِء { ]...األكعا . }215::
َِدْ َر ُه ََ ِّق ًؼو َٙم َر ً٘مو ٬م ََلك َََّم َي َّص َّعدُ ِْم َّ

فيذه اآلية تظير حقيقة عممية فحكاىا :انخفاض نسبة األكسجيف في المرتفعات العالية،

ففيحيفأنياتبمغُِ%فكؽسطحالبحرفييتنعدـنيائيان فيعمكسبعةكستيفميبلن،كماأف
الضغطالجكمينخفضكمماارتفعناعفسطحاألرضممايؤدمإلىنقصمعدؿمركراليكاء

عبراألسناخالرئكيةإلىالدـ،كؿىذايؤدملصعكبةفيالتنفسكمماصعداإلنسافعاليانإلىأف
يفقداإلنسافكعيوثـيمكت(ِ) .

فاإلنساف يحتاج إلى أكسجيف يستخدمو الجسـ في عممياتو الحيكية ،كينتج عف ىذه

كالجياز التنفسي بما يحتكيو مف
العمميات ثاني أكسيد الكربكف يتـ إخراجو عف طريؽ الرئتيف ،

(ُ) أرقاـ في جسـ اإلنساف ،صُْ ،ٕٓ-كمعجـ البيكلكجيا المصكر ،صٔٔ ،كمد الطب في القرآف الكريـ،
صّٗبتصرؼكاختصار.



(ِ)انظر:مدالطبفيالقرآفالكريـ،صُِ.ِِ،



-ُُٕ-

"القصبةاليكائيةكالحنجرةكالرئتيفكالشعباتكالشعيبياتكاألكياساليكائية(األسناخ)"تقكـبعمؿ

نجمموفي :

المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا الجياز التنفسي:
*القياـبعمميةالشييؽكالزفير،حيثيدخؿاليكاءالمحمؿباألكسجيففيعمميةآليةمففتحة
كمفثـ إلىالرئتيفكذلؾمفخبلؿعمميةآليةبمساعدةالحجابالحاجز
َّ
األنؼإلىالحنجرة ،

حمؿالدـفياألسناخالرئكيةالمتصمةبالشعيراتالدمكيةباألكسجيف .
كالعضبلتالصدرية،ثـيي ٌ

*القياـبعمميةالزفيركىيعمميةمعاكسةلمشييؽحيثيتـفيياخركجثانيأكسيدالكربكفالناتج
مفعمميةاالحتراؽفيالجسـمفالدـإلىالرئتيفعبرفتحةاألنؼ(ُ) .
كمف بديع صنع اهلل في الجياز التنفسي:

*احتكاءفتحةاألنؼعمىشعيراتتعمؿعمىتنقيةاليكاءالداخؿإلىالرئتيفمفالغباركالمكاد
الغريبة .

*كجكدغدةباألنؼتفرزمادةنخاميةتعطياليكاءالماردرجةح اررةتناسبح اررةالجسـ،ككذلؾ
إعطاءاليكاءدرجةرطكبةمعينةلتكيؼمدالجسـ .
*عمميتاالشييؽكالزفيرتعمبلفعمىتطيير،كفمترة،كازالةمافيالدـمفالمكادالضارةكاعادة
الدـالمنقىلمقمبليصؿإلىجميدأجزاءالجسـ .
* تتكرر عمميتا الشييؽ كالزفير بمعدؿ سبد عشرة إلى ثماني عشرة مرة في الدقيقة ليمر إلى
الرئتيف حكاؿ عشرة آالؼ لتر مف اليكاء خبلؿ أربد كعشريف ساعة ،ككبر مساحة األكياس

اليكائيةالتييتـمفخبللياتبادؿالغازاتلكتـفردىالغطتممعبكرةالسمةفيالرئةالكاحدة(ِ) 
بعدىذهاألسراركالعجائبالبدأفنتساءؿ؟!!مفالذمأليـىذاالجيازعمىالعمؿبيذه

الطريقةاآللية؟!!مفالذمعمـالغدةالمكجكدةباألنؼلتفرزالمادةالمخاطية!!!مفأيفيتكفرفي

اليكـلئلنسافعشرةآالؼلترمفاليكاء؟!!سبحافخالؽالخمؽ،سبحافاهلل .

اآلية السابعة :القم :
القمبىكالمضغةالصنكبريةالشكؿالتيفيالجانباأليسرمفالبدف(ّ) فيكمضخة
ؿ،كىكمحؿاإليمافالذميضخإلىكؿخميةمفخبلياالجسـليتجذر 
الحيػ ػاةالتػ ػيالتكػ ػؿكالتمػ
ي
فيكينكنةاإلنساففيزيدهيقينانبخالؽالخمؽ .

(ُ)معجـالبيكلكجياالمصكر،صَُٕٕ،بتصرؼكاختصار.



(ِ)كفيأنفسكـأفبلتبصركف،جُ،صٓٗ،ٖٗ-كأرقاـفيجسـاإلنساف،صٕٕٖٓ-بتصرؼكاختصار.
بفتيميةالحراني،ـٗ،جٓ،صُِٔ.
(ّ)مجمكعالفتاكل،تقيالديفأحمد
َّ

-ُِٕ-



كلقدحظيالقمببمساحةكبيرةفيآياتكثيرةمفكتاباهللمنيا:قاؿتعالىفيشأف
قظ ا٭م َؼ ْؾ ِ
ًْ َ٪م ًّظو ٩مَؾِ َ
ى َٓ ْك َػ ُّضقا ِم ْـ َٙم ْق٭مِ َ
ؽ َ٪مو ْ٤م ُ
ػ َ٤مـ ُْف ْؿ
ًْ ََُل ْؿ َو َ٭م ْق ُ٬مـ َ
َح ٍي ِم َـ اهللِ ٭مِـ َ
النبي ٪َ [ :مبِ ََم َر ْ َ
ِ
ِ
َو ْا٠م َتغ ِْػ ْر ََُل ْؿ َو َ١م ِ
٦م] {آل عؿران . }251:
وو ْر ُه ْؿ ِْم إَ ْم ِر َ٪منِ َذا َ٤مز َْم َ
ى ا ُٛمت ََق٬مِّؾ َ
ً َ٪مت ََق٬م َّْؾ َ٤م َٜم اهللِ إِ َّن اهللَ ُُي ُّ

٨مى َ٭مؽ ُْؿ
كقاؿ في شأف إنزاؿ المبلئكة يكـ بدر لنصرة المؤمنيفَ [ :و َمو َ٘م َع َؾ ُف اهللُ إِ َّٓ ُٕم ْ َ
ِ
ِ ِ
َّٯم إِ َّٓ ِم ْـ ِ٤مـ ِْد اهللِ ا٭م َع ِز ِيز َ
احلؽِق ِؿ] {آل عؿران . }215:
َو٭م َت ْط َؿئ َّـ ُ٫م ُؾق ُٕمؽ ُْؿ ٕمِف َو َمو ا٭مـ ْ ُ
كلقد كضح النبي  حقيقية القمب في صكرة كصفية معتب انر أف صبلحو صبلحان لمجسد

كمو،كفسادهفسادانلمجسدكموحيثيقكؿ ...(:أال إف في الجسد مضغة ،إذا صمحت صم الجسد
كمو ،كاذا فسدت فسد الجسد كمو ،أال كىي القم )(ُ) .

اليخبرعنيا
النبكةبمايحتكيومفأمكرعممية ،ي
ييعدىذاالحديثمفدالئؿصدؽالكحيك 

إالمتخصصكمتبحرفيعمـاألحياء،كذلؾأفالقمببمايقكـبومفعمؿيضخالدـالمحمؿ

بالغذاءإلىجميدأعضاءالجسـليصؿإلىكؿخميةمفخبلياه،بمعنىآخر ،أفىذاالغذاءإذا

كافمفحراـأكبوبعضانمنوضخوإلىكؿخميةمفخبلياالجسـ،ككذلؾإذاكافمفحبلؿ .

كلبياف كظيفة كعمؿ القمب كالتي تتعمؽ بالدـ الذم يعتبر شرياف الحياة ،كضخو منكط

بالقمب،لذاسنجمؿ :

المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا القم كالدـ :
األمعاءلينقؿإلىجميدأعضاءالجسـ
ي
*يضخالقمبالدـالمحمؿبالغذاءالممتصفيالمعدةك
كخبلياه .

*يضخالقمبالدـالمحمؿبالفضبلتالمتخمفةعفعمميةالبناءكاليدـكاالحتراؽكالتنفسكطرحيا
خارجالجسـ ،إماعفطريؽالكميةليخرجعمىشكؿبكؿ،أكعفطريؽالجمدبشكؿعرؽ،
أكعفطريؽالرئةبتخميصالدـمفثانيأكسيدالكربكف .

*يجمدالقمبالدـالغيرمؤكسج،ثـيضخوإلىالرئتيفليحمؿباألكسجيف،ثـيضخوإلىخبليا
الجسـلمقياـبالكظائؼالحيكية .

*يحت ػ ػكمعم ػىاألجسػ ػاـالمضادةلؤلجسػاـالغريبةالت ػيتغػ ػزكالجسػ ػـلمحاربتياكالقضاءعمييا .
*يحمؿالدـاألنزيماتكاليرمكناتالتيتضبطعمؿالجسـفيشتىالجكانبمفطكؿكقصر،
كنمك،كذككرةكأنكثة،كتغيراتفسيكلكجيةكغيرذلؾمفاألمكرالمتعمقةبيا .

(ُ)سبؽتخريجو،صْٗ.

-ُّٕ-

*يعمؿالدـعمىإنتاجمادةالتخثر(التجمط)التيتحدثخارجالجسـلكقؼالنزيؼالذميحدث
نتيجةلتعرضالجسـإلصاباتكحكادثفمكالىذاالتجمطلظؿالدـينزؼإلىمفارقةالحياة .

*فيحيفيعتبر الدـ خط الدفاعالثانيبعدالجمد فيك يقكـ كعبر خبليا خاصة بإنتاج السمكـ
كالمكادالكيميائيةالمضادةلمسمكـالتيتفرزىاالبكتيرياكالجراثيـ .

*يقكـالدـبكاسطةخبليابمعميةخاصةلياالقدرةعمىالتكيؼبييئاتكأشكاؿخاصةتمكنيامف
التياـالجراثيـكالبكتيرياكالقضاءعمييا .
* يقكـ الدـ كعبر خبليا خاصة بالمسئكلية عف جياز المناعة في الجسـ الذم يقي الجسـ مف
األمراضكيقاكميا .
*يقكـالدـكعبرخبلياخاصةكمفخبلؿغدة(التيمكس)(ُ) بعمؿمايسمى(كميةحفظاألمف
عدـمياجمةخبلياالجسـكاكتشاؼالعدككالتعرؼ

فيالجسـ)كذلؾبتدريبخبلياخاصةعمى
عمى شفرتو كالتعامؿ معو ،ثـ اختبار ىذه الخبليا عمى أداء عمميا كاعطائيا شيادة تخرج،
كالسماحليابتدريبغيرىامفالخبلياالمناطبياعمميةحفظاألمففيالجسـ(ِ) .

كمفبديدصنداهللفيالقمبكالدـأفىذهالمضخةاإللييةعددنبضاتيا مفستيفإلى

لترات مفالدـ،كفياليكـينبضالقمبمايزيدعمى
ثمانيف نبضةفيالدقيقةتضخخبللياستة  
مائةألؼمرة،يضخخبلليامايقاربثمانيةآالؼ لترمفالدـ،أمبمعدؿستةكخمسيف مميكف

جالكفعمىمدلالحياة(ّ) .

كلقداكتشؼالعمماءكجكدأربعةمكلداتلمكيرباءفيالقمب؛كالتيتعطيالقمبالقدرةعمى
النبض،كاليعمؿمنياإالالمكلدالرئيسي،كتعمؿالمكلداتاألخرلكمكصؿلمكيرباء،كفيحالة

تعطؿ المكلد األكؿ ،يعمؿ المكلد الثاني ،كيقكـ المكلداف اآلخراف بعممية تكصيؿ لمكيرباء ،كفي

األكؿكالثانػ ػييق ػ ػكـالمكل ػ ػدالثالثبالعمؿ،كالرابدبتكصيؿالكيرباء،كفيحالة

حالػ ػةتعطؿالمكلػد
انيكالثالػ ػثيعمػ ػؿالرابد،كفيحالةتعطمو،تعمؿعضمةالقمبعمىتكليد 
تعط ػؿالمكل ػداألكؿكالث ػ 

(ُ )غدةتكجدفيمقدمةالصدر،تحتكمعمىمبلييفمفالخبلياالممفيةالتيفيحالةانشطار،عندالكالدةتككف
كبيرة،كتكاصؿعمميةالنماءإلىأفيبمغاإلنسافسفالبمكغ،عندذلؾتنكمشعمىنفسيا،كتمعبىذهالغدة

دك انر كبي انر في الدفاع عف الجسد ضد األمراض كالعدكل ،انظر :الحياة كعجائبيا ،إميؿ خميؿ بيدس،

صِٗٗ،كعمـكظائؼاألعضاء،صَْٕ.

(ِ)أرقاـفيجسـاإلنساف،صٖٓ،َٕ-معجـالبيكلكجياالمصدر،صٖٓ،ْٔ-مدالطبفيالقرآفالكريـ،
صُّٓبتصرؼكاختصار.

(ّ)الطبمحراباإليماف،جِ،صِٕٗ،أرقاـفيجسـاإلنساف،صٔٔبتصرؼكاختصار.

-ُْٕ-

الكيرباءذاتيان(ُ) .
سبحاف اهلل العظيـ!!!
بلن في أجيزتو
ار متكام 
كيعتبر الدـ خط الدفاع الثاني بعد الجمد ،فيك يمتمؾ جيشان جران

كمراكز قيادتو ،كثكناتو ،كمصانعو ،كمنشآتو ،كامداداتو ،ىذا الجيش يمتمؾ مف التحصينات
كاإلمداداتكالتجييزاتمااليمتمكوجيشفيالعالـ،فيكيمتمؾمفالخبراءكالعمماءفيمجاالت

عديدة متكاممة في شتى أنكاع الحركب الجرثكمية كالكيميائية كالبرمائية مما يجعؿ اإلنساف يقؼ

عاج انزعففيـمايحدثفيذاتو(ِ) .

كيزداد عجز اإلنساف أماـ صند اهلل حينما يعمـ :أفمصند إنتاج ىذه الجيكش محصف
بجدارحصيف(مخالعظاـ)ىذاالمصنديصبفيالدـفيالثانيةمميكنيفكنصؼكريةدـحمر،

كخمسةمبلييفصفيحةدمكية،كمائةكعشريفألؼكريةدـبيضاء،كتتراجدكتضعؼىذهالكظيفة
عندالمسنيف،قاؿتعالى٫َ [:م َول َر ِّب إِ ِّن َو َه َـ ا٭م َع ْظ ُؿ ِمـِّل { ]...مريم .)ّ( }5:
حقانإنناأماـآيةبؿآياتتتكشؼيكمانبعديكـفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجيلتظير

عظمةاهللكقدرتوالمطمقةفيىذاالككف!!! 

اآلية الثامنة :الجياز البكلي:
ػافعظػ ىػـالقػػدرةاإللييػػة،كبػػالنظرإلػػى
تت ػكالىآيػػاتاهللفػػيالػ َّػنفساإلنسػػانية،ليبصػػراإلنسػ ي

المأك ػػؿكالمش ػػربكم ػػايترت ػػبعمييمػ ػام ػػفعممي ػػاتىض ػػـ،تنتي ػػيبامتص ػػاصالعناص ػػرالغذائي ػػة،
كاخػ ػراجالفض ػػبلتبم ػػاتحتكي ػػوم ػػفمػ ػكادعادم ػػة،أك ازئ ػػدةع ػػفالحاج ػػة،اليس ػػتفيدمني ػػاالجس ػػـ،
فالفضبلتالخمكيةالناتجةعفمختمؼالتفاعبلتفيالجسـ،يخرجقسـمنياعبػرالتػنفس،كبخػار

ماءكثانيأكسيدالكربكفكقسـيخرجبكاسطةالغددالعرقيةفيالجمػد،كقسػـتستأصػموال يكميتػافمػف

الدـعمىشكؿبكؿ.كبالنظرإلىآليةخػركجالبػكؿمػفجسػـاإلنسػاف،كاألعضػاءالتػيتسػاىـفػي
ىذهالعممية؛يدرؾاإلنسافمدلعظمةاهللكرحمتولسيدالككف"اإلنسػاف"،فمػكقػدرأفتختػزفىػذه

المخمفاتفيجسدهماذاسيحدث؟!! 

كلبيػػافقيمػػةكأىميػػةالجيػػازاإلخ ارجػػيالػػذممنحػػواهلللئلنسػػافنػػكردمػػاحػػدثمػػدىػػاركف
ضيؿ":أنتأزىدمني..ألنيأزىدفػي
ىدؾ!"،أجابوالفي ى

الرشيدحيثقاؿلمفضيؿبفعياض":ماأز
(ُ)لقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيفَُِِ/ٗ/ٓ،ـبالجامعةاإلسبلميةبغزة.
(ِ)أرقاـفيجسـاإلنساف،صّْٔٔ،بتصرؼ.
(ّ)انظر:مدالطبفيالقرآفالكريـ،صِْ.

-ُٕٓ-

يالرشػيدبمػاءليشػربسػألوابػػف
الػدنياكأنػتتزىػدفػياآلخػرة،كالػػدنيافانيػة،كاآلخػرةباقيػة"كحػيفأيتػ ى

ػتىػػذهالش ػربة،بكػػـكنػػتتشػػترييا؟قػػاؿ:بنصػػؼممكػػي"فممػػاش ػربيا،قػػاؿلػػو:
ػكمنعػ ى
ٌ
السػػماؾ":لػ ي
"لكمنعتخركجيامفبدنؾ،بماذاكنتتشترييا؟قاؿ:بجميدممكي ."..

قػػاؿابػػفالسػ ٌػماؾ":إفممك ػانقيمتػػوش ػربةمػػاءجػػديرأالينػػافسفيػػو"(ُ)،عمم ػانبػػأفىػػاركف
الرش ً
بلنليػػا:أمطػػرمحيػػثشػػئت،فػػإف
ػيدلعظىػًػـممكػػوكاتسػػاعوكػػافيخاطػػبالسػػحابفػيالسػػماءقػػائ 
خراجؾراجدلبيتماؿالمسمميف!!! 

تبانلمػاؿاليسػاكمكأسػانمػفالمػاءدخػؿالجسػـكاختػزفبػو،بػالنظرإلػىىػذهالقصػةنػدرؾ

مػػدلقيمػػةكأىميػػةالجيػػازالبػػكليالمتمثػػؿفػػيالكميػػة،كمػػاتقػ كـبػومػػفإ ارحػػةالجسػػـ،كالقيػػاـعمػػى

أمنو،كأمانو،كطمأنينتو .

كيمكػفأفنجمػػؿمػػايقػػكـبػوالجيػػازاإلخ ارجػػيالبػػكلي،المتمثػػؿفػيالكميػػةكمػػايتصػػؿبيػػا
مفأعضاء،كالحالبكالمثانةكاإلحميؿ،كغيرذلؾمفاألعضاء 
أىـ مياـ ككظائؼ الجياز اإلخراجي:
 تنظيـمككناتالدـ،كحجمو،كازالةمابومففضبلتسائمةعفطريؽالبكؿ .
 ضبطدرجةحمكضةالدـ.
 المساىمةفيضبطضغطالدـ.
 المساىمةفيعمميةسبلمةكأمفالجسـ(ِ).
مف بديع صنع اهلل في الجياز اإلخراجي:
بالنظرإلىحجـالكميتػيفنجػدأفارتفاعيػامػفعشػرةإلػىاثنتػيعشػرةسػنتيمتر،كعرضػيا

مػفخمسػةإلػىسػتةسػنتيمتر،كسػماكتياثبلثػةسػنتيمترات،فػيحػيفلػـيتجػاكزحجػـالكميػةقبضػة
ػؿكخمسػػةكعش ػريفكمائػػةج ػراـفػػيالم ػرأة
اليػػد،كتػػزفح ػكاليخمسػػةكتسػػعيفكمائػػةج ػراـفػػيالرجػ 
تقريبان،كفييامفاألنابيبالبكليةمفمميكفإلىمميكنيفيعمؿكؿأنبكببكفػاءةتفػكؽكفػاءةالفمتػر
المنزلػػي،فكيػػؼبنػػالػػكتخيمنػػاأفالكميػػةبيػػامػػفمميػػكفإلػػىمميػػكنيفم ػفالفبلتػػرالمنزليػػةفػػيىػػذا

الجسـالصغير،كيتراكحطكؿاألنبكبمفثبلثيفإلىخمسكخمسيفمميمتر،كلكاجتمعػتلبمغػت

أكثرمفستيفكيمكمت انركيمرخبلؿالكميتيفكؿأربػدكعشػريفسػاعةمػابػيفخمسػمائةكألػؼإلػى
ثمانمائػػةكألػػؼلتػػرمػػفالػػدـفػػيحػػيفمتكسػػطمػػافػػيجسػػـاإلنسػػافمػػفالػػدـيقػػاربخمسػػةلت ػرات

(ُ)مكسكعةىاركفالرشيد،د.سعدمضناكم،ـّ،صّْٔ.ّٔٓ،
(ِ)بيكلكجيااإلنساف،حميدأحمدالحاج،صُُٕٕٕٖ،بتصرؼكاختصار.

-ُٕٔ-

لترات،كبيذاتنقػيالكميػةالػدـسػتانكثبلثػيفمػرةفػياليػكـ،لػذانػدرؾالعمػؿالشػاؽ
كنصؼإلىستة 

المضنيالذميقكـبوجيازصغيرممكؾاهللإياه،يعمؿليؿنياراليكؿكاليمؿكصػيانتوليسػت
بيدؾكاعادةبناءأجيزتومغيبػةعنػؾ،ىػذاالجيػازاليضػاىيوجيػازقػطعمػىكجػواألرضالمػف

حديػػد،كالمػػفنحػػاس،كالمػػفذىػػب،كىاتػػافالكميتػػافتعمػػبلفعمػػىفمت ػرةالػػدـكتنقيتػػومػػفالم ػكاد
الضارةكمقارنةبحجـالدـالكرادإلييمايستخمصامايقاربلتركنصؼمفالبكؿ،ليصفيالدـمف

الفضبلتكالمخمفات،لييضبطمستكلالسائؿفيالجسـ(ُ) .

إنوجيازيبعثالدىشة،كيعمؽاإليمافكاليقيفبعظػـخمػ ً
ؽربالعػالميف،مػفالػذمممكػؾ

ىذاالجياز؟!! 

بؿمفالذمممكؾاألجيزةعامة؟!! 

ؽ مـ ٖم ََشوء و َٖمـ ِْزع اٛمُ ْؾ َ ِ
ِ
ا٭مؾف َّؿ َمو٭مِ َ
وء َوٖم ُِع ُّز َم ْـ
إنومالؾالممؾ٫ُ [:م ِؾ ُ
ُ َ ُ
ؽ اٛمُ ْؾؽ ٖم ُْم ِِت اٛمُ ْؾ َ َ ْ
ؽ م َّ ْـ ٖم ََش ُ
ِ
وء ٕمِ َق ِد َك َ
اخل ْ ُٝم إِك َ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير] {آل عؿران .}15:
وء َوٖمُذ ُّل َم ْـ ٖم ََش ُ
ٖم ََش ُ
َّؽ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

اآلية التاسعة :حاسة السمع:
األصكاتطريقةالتفاىـمدالبشر،فييتعبرعفمعنىمانقكؿمفخبلؿمايحدثمف
الكبلـ كيتـ نقؿ ىذا الكبلـ عبر حاسة السمد التي كىبيا اهلل لئلنساف كلقد حظي السمد بمكانة

فة،لذانجد
ساميةفيكتاباهلل،كقدـعمىالبصرككفالسمداألداةاألكلىالتيتيكتسببوالمعر
ي
الجنيففيبطفأمويسمدقبؿأفيبصر،لذلؾسمىالنبي اآلذاففياألذفاليمنىلمجنيف،

كاإلقامةفياليسرل،كفيتركيبالدماغ،منطقةالسمدتتقدـعمىمنطقةالبصر،كتتضحقيمة
حاسة السمد حينما نرل العباقرة ،مف الذيف فقدكا البصر ،فامتازكا بسمد مرىؼ ،فيتعذر عمى

اإلنسافأفيبدعكىكفاقدحاسةالسمدخصكصانإذافقدىامنذالكالدة .
كلقدكردتلفظتيالسمدكالبصرفيكتاباهللفيتسدعشرةمرة،كسبدعشرةمكضعان

لفظةالسمدقبؿالبصر(ِ)،كذلؾألفالمدرؾبالسمدأعـكأشمؿ،كالمدرؾبالبصرأتـكأكمؿ .

ِ
ون]
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور َوإَ ْ٪مئِدَ َة َ٫مؾِ ًقَل َمو ٖم َْشؽ ُُر َ
قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ ُه َق ا َّ٭مذي َأك َْش َل٬م ُْؿ َو َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُُؿ َّ

{ادؾك . }15:
كقاؿتعالىَ [:واهللُ َأٚمْ َر َ٘مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُط ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور
قن ُأ َّم َفوٖمِؽ ُْؿ َٓ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
قن َ١م ْقئًو َو َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ َّ

ون] {الـحل .}53:
َوإَ ْ٪مئِدَ َة َ٭م َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ

(ُ)أرقاـفيجسـاإلنساف،صِٗ،ٗٗ-كمعجـالبيكلكجياالمصكر،صِٕبتصرؼكاختصار.
(ِ)مدالطبفيالقرآفالكريـ،صّٓ.

-ُٕٕ-

كقاؿأيضان[:إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ َك ْبتَؾِ ِقف َ٪م َج َع ْؾـَو ُه َ٠م ِؿق ًعو َٕم ِص ًٝما] {اإلكسان .}1:
إلك َْس َ
ػ مو َ٭مقس َ٭م َ ِ ِ
ٯم َوا٭م ُػ َما َد ٬م ُُّؾ ُأو َ٭مئِ َ
َون َ٤مـْ ُف
ؽ ٬م َ
كقاؿ أيضانَ [ :و َٓ َٖم ْؼ ُ َ ْ َ
ؽ ٕمِف ٤م ْؾ ٌؿ إِ َّن َّ
ا٭مس ْؿ َع َوا٭م َب َ َ
َم ْسئ ً
ُقٓ] {اإلرساء .}55:
كىناؾ آيات كثيرة تتحدث عف قيمة السمد لما لو مف أىمية عظيمة في حياة اإلنساف

كيمكفأفنجمؿماتقكـبوحاسةالسمدفيإطار .
المياـ كالكظائؼ التي تقكـ بيا حاسة السمع :


استقباؿاألصكاتالتيتصدرمفحكلنالمقياـبفيمياكالتعامؿمعياكفؽماتقتضيواألمكر



تقكـ األذف بعمؿ عظيـ إضافة إلى السمد ،فيي تختص بحفظ تكازف اإلنساف في الرأس

بصفةأفاألصكاتىيطريقةلمتفاىـمدالبشر(ُ) .

كاألعضاء جميعان عبر عصب التكازف المتصؿ بالمخيخ المسئكؿ عف تكازف الجسـ"(ِ) ،ألجؿ
ِ ِ ِ
َض ْٕمـَو َ٤م َٜم َآ َذ ِ ِ
٦م َ٤مدَ ًدا] {الؽفف}22:
اّن ْؿ ِْم ا٭مؽ َْفػ ٠مـ َ
ذلؾكردفيالقرآفالكريـقكلوتعالى٪َ [:م َ َ
و
اففيآفكاحدفناـأىؿالكيؼ.
بمعنىتـتعطيؿحاسةالسمدكاالتز

كمف بديع صنع اهلل:
أفاألذفالتيىيكسيمةالسمدمحاطةبشعيراتتمندمركراألجساـالضارةإلىداخؿ

ُّمميكخ"تقكـبتزييتطبمةاألذفالتيتستقبؿ
األذف،إضافةإلىماتفرزهمفمادةشمعيةتسمى"الص ٍ
االىت اززات الصكتية ،كمفعجائب ىذهالمادةطعمياالمر الذم يحد مف دخكؿ األجساـالضارة

إلىداخؿاألذف،كمايستدع يالتفكركالتدبر،شكؿصيكافاألذفكىذهالتعرجاتالمكجكدةعمييا
كالتيتعمؿعمىتجميداألصكاتثـإدخالياإلىداخؿاألذف(ّ) .

كمف اآليات التي تنطؽ بعظـ العظيـ ،ما تحتكيو األذف مف شبكة مترابطة مف دىميز

كممرات ،كجدر ،كحفر ،كغرؼ ،كفكىات ،كمطرقة ،كسنداف ،كشبكة االتصاؿ كالتنظيـ لمعبلقات

المكجكدة داخؿ ىذهاألذف،أمكر تثير العجب كالدىشةأماـ دقة كعمؿكنظاـ األذف،في الكقت
ذاتو يكجد ثبلثكف ألؼ خمية سمعية في كؿ أذف لنقؿ كافة أنكاع األصكات بمختمؼ اىت اززاتيا،
كشدتيابحساسيةشديدة(ْ) .

(ُ)مدالطبفيالقرآفالكريـ،صّٓبتصرؼ.
(ِ)انظر:معجـالبيكلكجياالمصكر،صٖٔبتصرؼ.
(ّ) الطب محراب لئليماف ،صََِ ،ََِِ-مكسكعة الحكاس ،د .خميؿ كنش البدكم ،صّٓ بتصرؼ
كاختصار.

(ْ)أرقاـفيجسـاإلنساف،صُٕٔ،َُٕ-مدالطبفيالقرآفالكريـ،صُْبتصرؼكاختصار.

-ُٕٖ-

كمف األمكر التي تستدعيكقفة تأمؿفي  َّ
النفس البشرية،طريقةاستقباؿاألصكات التي

تصدرمفحكلناحيثيقكـصكافاألذفبتجميدىذهاألصكات،ثـيمرىذاالصكتعبرممر
خاص،ثـيكبرالصكتبداخؿاألذفليصؿإلىحكاليعشريفإلىثبلثيفمرة،كلكالىذاالتكبير
لتبلشتاألصكات،ثـتنتقؿىذهاألمكاجالصكتيةإلىالخبلياالسمعيةفتكلدتيارعصبييحممو

العصبالسمعيإلىمركزالسمدفيالمخلمتعامؿمعو،فيترجمياسمعان(ُ) .
ي
ىذابعضيسيرمفأسرارىذاالجيازكماخفيأعظـ!!! 
سبحانؾ الميـ كبحمدؾ
سبحاف اهلل العظيـ

اآلية العاشرة :حاسة البصر:
مافياإلنسافمفأسراركعجائب،أذىمتالعمماءككقفكاأمامياعاجزيفأماـعظمةاهلل
كقدرتو،كمفىذهاآلياتالمبيرة،العينافعضكاحاسةالبصر .
تعتبرحاسةالبصرمفأىـحكاساإلنساف،كألىميةىذهالحاسة،حظيتبعنايةالرحمف
فيالعديدمفاآلياتمنيا :
قاؿ تعالى في شأف النجاشي كمف معو حينما قيرئ عمييـ القرآف حينما قدـ عميو كفد
قض ِم َـ ا٭مدَّ ْم ِع ِمَّو َ٤م َر ُ٪مقا ِم َـ َ
الحبشةٖ ...[:م ََرى َأ ْ٤م ُقـ َُف ْؿ ٖم َِػ ُ
احل ِّؼ { ]...ادائدة،}35:كقاؿفيشأفيعقكب
ً َ٤م ْقـَو ُه ِم َـ ُ
احلزْ ِن { ]...يوسف ،}35:كقاؿ في شأف سحرة
حيف حزف عمى يكسؼَ ...[ :وا ْٕم َق َّض ْ

٦م ا٭مـَّو ِ
س { ]...األعراف ،}225:كىناؾآياتعديدةتشيرإلى
فرعكف٫َ [:م َول َأ٭مْ ُؼقا َ٪م َؾ ََّم َأ ْ٭م َؼ ْقا َ٠م َح ُروا َأ ْ٤م ُ َ
ىذهالحاسة .
كحاسةالبصركماتحتكيومفأعضاء،غايةفياإلحكاـكالدقةكاإلتقاف .
أىـ المياـ كالكظائؼ لمعينيف:
* رؤية مايحيطباإلنسافمف كائناتكمخمكقات ،كالتفكرفي ىذاالخمؽ ،كاعانة اإلنسافعمى
تكاليؼىذهالحياة .
ػ َٕمدَ َأ َ
قاؿتعالى٫ُ [:م ْؾ ِ٠م ُٝموا ِْم إَ ْر ِ
ض َ٪مو ْك ُظ ُروا َ٬م ْق َ
اخل ْؾ َؼ { ]...العـؽبوت .}12:

(ُ)معجـالبيكلكجياالمصكر،صٖٖٕٔ،بتصرؼكاختصار.

-ُٕٗ-

قاؿتعالىَ [:واهللُ َأ ْٚم َر َ٘مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُط ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور
قن ُأ َّم َفوٖمِؽ ُْؿ َٓ َٖم ْع َؾ ُؿ َ
قن َ١م ْقئًو َو َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ َّ

ون] {الـحل .}53:
َوإَ ْ٪مئِدَ َة َ٭م َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ

كمف بديع صنع اهلل:
إف اإلحكاـ كاإلتقاف ،كالدقة التي تحيط بحاسة البصر مدعاة لتكحيد اهلل كاإلخبلص لو،
فالعينافكمايحيطبيمامفحاجبيفيمنعافالعرؽمفالتسربإلييما،ثـىذهالجفكفالمحاطة
باألىداب كالتي بدكرىا تمند الغبار كاألجساـ الضارة مف الكصكؿ لمعينيف ،كمف عظيـ القدرة
اإلليية أفىذهالجفكفتعمؿبحركةالإرادية،ثـىذاالدمدالذميرطبيماكيغذمقرنيةالعيف،
إضافةإلى مايحتكيومف إنزيـ"الميزكزيـ" المطير لمعيف،فيالكقت نفسو مايحتكيوالدمد مف
أمبلح!!!ماذالكتكقؼالدمدأكلككافطعموحمك؟!! 
ككذلؾمف عظيـ قدرةاهلل تككيف العيفكالكيفية التي تعمؿ بيا!!!فيناؾست عضبلت
تحرؾ العيف،في حيفأفىناؾ غشاء كبيرمفاألكعية الدمكعية يغذم العيف يدعى"المشيمة"
كىناؾأشكاؿعديدةمفالخبلياالبصريةفيشبكيةالعيفيبمغعددىابالمبلييف،كتعمؿكؿخمية
بصريةبمثابة كامي ار تصكير ،بؿ ىي دائمة الكفاءة؛ألف فيمـالكاميرا،أك ذاكرتيا تنتيي،كلكف
شبكيةالعيففيمـيتجددإلىماالنياية،كيخرجمفالعيفنصؼمميكفليؼعصبيينقؿالصكرة
بشكؿممكف،إضافةإلىماتحتكيومفسائؿىبلميجبلتينييمؤلتجكيؼالعيفالداخمي،كمف
بديدصنداهللبؤبؤالعيفكىيفتحةمستديرةكسطالقزحيةكىيالتيتعطيالعيفالمكف،كىذا
البؤبؤيعمؿعمىالتحكـباألشعةالداخمةلمعيفكتركيزىا،ففيحالةاشتدادالضكءيضيؽالبؤبؤ
نتيجة لعممية تقمص عضبلت القزحية ،كفي حالة الضكء الخافت يتسد البؤبؤ نتيجة ارتخاء
عضبلتالقزحية،كينتجعفىاتيفالعمميتيففرؽفيشدةالضكء،كمافيتجميداإلشاعةكتككيف
الصكرة كتعديميا ما يجعؿ اإلنساف يخر ساجدان هلل ،ثـ ما تقكـ بو العيناف مف إطبلؽ نبضات
ىاالضكءالمنبعثمفاألجساـالخارجية،كمفثـكيؼيعمؿالدماغ
َّ
عصبيةإلىالدماغعندمايثير
إلىترجمةالنبضاتإلنتاجالصكرة،كمايحتكيومركزحاسةاإلبصارفيالعيفمفمائةكثبلثيف
مميكف مستقببلن لمضكء (ُ) كؿ ىذه الجكانب آيات مف آياتاهلل فيخمؽ  َّ
النفس البشرية تستدعي
إعبلفالكالءالمطمؽلربالبرية!!! 

(ُ) مكسكعة الحكاس ،صٕ ،ُٗ-كأرقاـ في جسـ اإلنساف ،صُٕٕ ،ُٖٔ-كمعجـ البيكلكجيا المصكر،
صْٖٖٓ،بتصرؼكاختصار.

-َُٖ-

اآلية الحادية عشرة :حاسة الشـ:
األنػػؼبمػػايحكيػػومػػفأجػ ػزاءتمثػػؿعضػػكحاسػ َّ
ػةالش ػـ،كى ػػكسػػمةجماليػػةجمػػؿاهللبي ػػا

اإلنساف،فيالكقتذاتوفيكآيةمفآياتاهللفياإلنسافبتككينو،كبطبيعةعممػو،كبتناسػقوكأداء

كظائفو .

كيمكف إجماؿ المياـ كالكظائؼ لؤلنؼ فيما يمي:
*إنوالعضكالذميتـمفخبللواشتماـالركائحالطيارةالمنبعثةمفاألجساـكالتعرؼعمييا،ففػي
الكقتالذمالتسػتطيدالحػكاساألخػرلإدراؾماىيػةاألشػياءيسػتطيداألنػؼتحديػدماىيػةىػذه

األشياء،فعمىسبيؿالمثاؿ:التستطيدالعيفتحديدآثارنارأكغازمحيطبنا،يستطداألنػؼ
إعطاءحالةمفالحيطةكالحذرليذاالجسـ،أكالمادة .

*المشاركةفيعمميةمخارجالجكؼكاألصكات(ُ) .
كفيإشارةمفاهللليذهالحاسة،قاؿتعالىعمىلسافيعقكب حينمااشتـرائحةابنو
ِ ِ
ػ َ٭م ْق َٓ َأ ْن ُٖم َػـِّدُ ِ
ق٠م َ
ون] {يوسف . }15:
قه ْؿ إِ ِّن ََٕ ِ٘مدُ ِر َ
يكسؼقاؿَ [:و ََّٛمو َ٪م َص َؾً ا٭مع ُٝم َ٫م َول َأ ُٕم ُ
يٍ ُي ُ
أماالنبي فبيفطبيعةىذهالحاسةفيشـماىكطيبأكماىكغيرذلؾقاؿ:

السكء كمثؿ صاح المسؾ ً
تعدم ىؾ مف صاح
(مثؿ الجميس الصال كالجميس ُّ
ككير الحداد :ال ي
ً
تجد منو ريحان خبيث نة)(ِ) .
المسؾ إما تشتريو أك تجد
ككير الحداد يحرؽ بيتؾ أك ى
ثكبؾ أك ي
ي
ريحو ،ي
فيالحديثإشارةإلىالفارؽبيفأفتشتـرائحةطيبةكرائحةدكفذلؾ،كالشـيككف ىعٍبر

حاسةالشـالتيمنحنااهللإياىالمقياـبأمكرالحياةكالعكفعمييا .

كمف بديع صنع اهلل:
يحتكماألنؼعمىخبلياشميةمعقدةالتركيب،متنكعةالتككيفشديدةالحساسيةفيالتقاط
يشـ منيا مف رائحة ،كيستشعر اإلنساف عظـ
الركائح كتمييز األنكاع بما تظير مف نكية ،كما ي

الخالؽكبديدصنعوحينماينظرإلىكيفيةالشـ،حيثإفجزيئاتالمكادالمختمفةالمنتشرةباليكاء

الجكم تختمط كتيستىٍن ىشؽ مد اليكاء عبر األنؼ ،كيقابؿ ىذا اليكاء الجزء العمكم مف الغشاء

المخاطيالمبطفلؤلنؼكالذميحتكمعمىخبلياخاصةبالشـ،فيحدثتفاعؿبيفجزيئاتالمكاد

المختمفةالمكجكدةباليكاء كبيفخبلياالشـالمكجكدةبالغشاءالمخاطيالمبطفلؤلنؼ،كيتبدذلؾ
كمفثـإرساؿإشاراتعفطريؽاألعصابالخاصةبالشـالمكجكدةبو،كمنياإلى
َّ
تفاعؿبينيما،
(ُ)انظر:مكسكعةالحكاس،صّْبتصرؼ.
(ِ)صحيحالبخارم،كتابالبيكع،بابفيالعطاركبيدالمسؾ،صِّْ،حديثرقـ(َُُِ).
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قشرةالمخ الخاصةبالشـ،كالتيبدكرىاتينبّْوإلىىذهالرائحة،عممان بأفالخبلياالشميةىيخبليا
كيماكية"بمعنىأنياتتفاعؿمدالركائح"تكجدبالغشاءالمخاطيالمبطفلؤلنؼبثمثوالعمكم،كتبمغ
مساحة ىذا الجزء مف الغشاء المخاطي حكالي خمسة سنتيمتر مربعة ،كيكجد بو ما يقارب مف

عشريف  مميكف خمية شمية ،كما يكجد بيف ىذه الخبليا الشمية خبليا أخرل إلفراز المخاط البلزـ

لترطيباألنؼكاذابةالجزيئاتالمتطايرةمفالمكادالمختمفة،كتمتدمحاكرعصبيةخاصةبحاسة

البصيمتيف الشميتيف بالمخ خبلؿ الجزء األمامي مف عظمة الجمجمة
الشـ مف ىذه الخبليا إلى ي
ً
كتعرؼبالعظمة"الغرباليَّة"كىذهالخبلياتعمؿبدقةكاحكاـ،فمـتكفلتكجدإاللمقصدكغايةكىدؼ
حدده صاحب العمـ كالحكمة المطمقة ،كتشترؾ الرائحة في إثارة الشيية لمطعاـ كتحريؾ الدكافد

الجنسية،كلكييستطيداألنؼالقياـبعمميةالشـ،البدأفتككفالمادةالتيتيشـقابمةلمذكباففي
الماء أك الزيكت ،ككذلؾ ال بد أف تصؿ جزيئات ىذه المادة إلى أىداب الخبليا الشمية ،كىذه
الركائحمنياالكاف كر،أكالمسؾ،أكالزىكر،كالنعناع،أكاألثير،كالركائحالنفاذة،كرائحةالعفف،
َّ
كتعتبرحاسةالشـعنداإلنسافأقكلبػعشرةآالؼمرةمفحاسةالذكؽ(ُ) .

نوكجمموكجعموآيةمفآياتالككف .
َّ
َّ
سبحافمفخمؽاإلنساففحس

اآلية الثانية عشرة :الييكؿ العظمي:
بكقفة تأمؿ أماـ جسـ اإلنساف ،كما أكدعو اهلل مف أسرار بديعو ،كالييكؿ العظمي كاحد

منيا،فقدكقؼالعمماءحائريفأماـعظـىذاالبناءالمعجزفيتككينو،كشكمو،كتركيبو،ككيفية
نش كئو!!! 
ِ
[ه َذا َٚم ْؾ ُؼ اهللِ َ٪م َل ُر ِ
يـ ِم ْـ ُدوك ِ ِف { ]...لؼامن، }22:كلمكشؼعف
ون َمو َذا َٚم َؾ َؼ ا َّ٭مذ َ
قاؿتعالىَ :
[و َ٭م َؼدْ َٚم َؾ ْؼـَو
عظـالييكؿالعظمي،أبافاهللعفعظيـقدرتوفيمكاضدعديدةمنيا:قاؿتعالىَ :
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
ا ِ
٦م * ُٗم َّؿ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا٭م َع َؾ َؼ َي
إلك َْس َ
ا٭مع َظوم َْحلَم ُٗمؿ َأك َْش ْلكَوه َٚم ْؾ ًؼو َآ َٚمر َ٪م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
م ْض َغ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو اٛمُ ْض َغ َي ِ٤م َظومو َ٪مؽَسقكَو ِ
٦م]
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
ُ
َ ْ
َ َ َ
َ ً َّ
ً
ُ

{اٛمممـقن . }25-20:
ا٭مع َظو ِم َ٬مق َ ِ
كفي مكضد آخر قاؿ تعالى ...[ :وا ْك ُظر إِ َ٧م ِ
قهو َْحل ًَم ]...
ػ ُكـْشزُ َهو ُٗم َّؿ َكؽ ُْس َ
ْ
َ ْ
{ا٭مبؼرة، }037:ذكرابفكثيرقراءة"ننشزىا"بالزامكقراءةبالراء"ننشرىا"كعمىىذايككفالمعنى
فعياكنركببعضياعمىبعض .
عمىالقراءةاألكلى:انظرإلىالعظاـكيؼنر
ي

(ُ)انظر:مكسكعةالحكاس،صِّْٓ-بتصرؼ.
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كعمى القراءة األخرل :انظر إلى العظاـ كيؼ نحيييا (ُ) ،ككبل المعنييف يشيراف إلى
َ
َ
َش ٍء َ٫م ِد ٌير]
عظمة اهلل كقدرتو خصكصان أف اآلية تنتيي بقكلو تعالى ...[ :أ ْ٤م َؾ ُؿ أ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ
{ا٭مبؼرة .}037:
كقاؿتعالىفيمكضدآخرمدلبلن عمىكماؿقدرتوكعظمتوَ :
ىا ِ
ون َأ َّ٭م ْـ ك َْج َؿ َع
إلك َْس ُ
ُي َس ُ
[أ َ ْ
ِ
ِ
ي َٕمـَو َك ُف] {ا٭مؼقومي . }5-5:
يـ َ٤م َٜم َأ ْن ك َُس ِّق َ
٤م َظ َوم ُف * َٕم َٜم َ٫مود ِر َ
تكشؼ ىذه اآليات عف سر مف األسرار الدفينة في  َّ
النفس البشرية حيث يشير اهلل إلى
قدرتو المطمقةليسفقط بجمد العظاـ البالية بإعادتيا كما كانت عميوقبؿ المكت ،بؿ بقدرة اهلل
عمىتسكيةبنافاإلنساف"أطراؼأصابعو"تشكيمةفيأدؽصكرةكافعميياقبؿمكتو ،كىذاسر
مفأسرارالقرآفالتيجاءالعمـالحديثليكشؼعنيا ،مبينان أفلكؿإنسافبصمةخاصةمتفرد
بيا عف الخمؽ ،فبل يمكف عمى اإلطبلؽ أف تتشابو بصمتا شخصيف ،كىذا ما جعؿ الحككمات
تتعرؼعمىىكيةالمصكصكاألشخاصمفخبلؿىذهالبصمات(ِ) .
كتتكشؼ قيمة كعظمة الييكؿ العظمي مف خبلؿ المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا ىذا
الجيازكالتي مف أىميا :
* يقكـ الييكؿ العظمي الذم يتككف مف  و
ثماف كمائتي عظمة؛ (تزف ما بيف سبعة إلى ثمانية
كيمكغرامات)بعمميةشدلجسـاإلنسافكاعطائوالشكؿكالقكاـكالدعامة .
*تشكؿالعظاـأعضاءالحركةلئلنسافبمساعدةالعضبلت .
*تعدالعظاـالمصندالحصيفالذمبداخمويصندالدـ .
ي
* يقكـ الييكؿ العظمي بحماية األعضاء كاألجيزة في جسـ اإلنساف كالدماغ كالنخاع الشككي
كالقمبكالرئتيفكاألحشاء .
*تقكـالعظاـبتخزيفالكالسيكـ كبعضالدىكفالتييحتاجياالجسـ .
*تقكـالعظاـبإنتاجبعضالكريماتالتييستفيدمنياالجسـ(ّ) .

(ُ)انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ،صِِّ.
(ِ)دركةحياةاإلنسافبيفالعمـكالقرآف،صُُِّٗٗ،بتصرؼ.

(ّ)انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صَُٕ،ُُٓ-معجـالبيكلكجياالمصكر،صَٓ،ّٓ-بيكلكجيااإلنساف،
صِِْْٕٗ-بتصرؼكاختصار.
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مف بديع صنع اهلل:
اقتضتحكمةاهللالبالغةأفتككفأجساـالبشرمختمفةفيأشكاليا،مترابطةفيأجزائيا

بما يعطييا المركنة ،كالحركة ،كالقكة في العمؿ ،كالسرعة في االستجابة ،كىذا الترابط بيف أجزاء
الجسـالمتمثؿفيالييكؿالعظميبيفالعظاـبعضياببعضبكاسطةالمفاصؿ،كالغضاريؼ،التي
تعتبر كالكسادة بيف الفقرات كالمفاصؿ ،كتعد المفاصؿ آية في الصند ،كالدقة ،كالتركيب ،كتأخذ

بطعظاـاألقداـ،كغيرذلؾمفالعظاـفي

أشكاالنعديدة،فمنيامايربطعظاـالساؽ،كمنياماير

كمنياالمتحرؾالذميكسبالجسـالحركة
جسـاإلنساف،كمفالمفاصؿماىكثابتغيرمتحرؾ،
ي

في اتجاىات معينة  .كمف اآليات التي تستدعي التأمؿ كالتبصر كاالعتبار ،المادة الزيتية المزجة

التيتكجدبيفالمفاصؿكمفاصؿالقدـعمىسبيؿالمثاؿكالتيتدلؿعمىقياـالجسـبذاتومف

جميدالجكانببناء،كانشاء،كصيانة،كدفاع،كاعداد،كافناء،إنياكحدةالكجكدالمتمثؿفيكحدة

اإلنساف(ُ)،حقانإنناأماـآيةمفآياتالنَّفسالبشرية .

اآلية الثالثة عشرة :العضبلت:
إذاكانتالعظاـقكاـالجسـ،فعميياتشتغؿالعضبلت(ِ)،كالعضبلتلحـاليقكـكحده،
فييأشبوباأللبسةلمعظاـ،كعندمايمكتاإلنسافيتمزؽىذاالمباسكتبقىالعظاـمدةطكيمةحتى
تتبلشى،كبرغـأفالعظاـقكاـالجسـإالأنياالتستطيدالحركةببلعضبلت،فمامفعضكأك

جيازإال كيتحرؾكفؽعضبلتتتحكـفيو ،كىذهالعضبلتقدتككفإراديةيتحكـفييااإلنساف
اع( ،كعضبلت اليد كالقدميف كالمساف كغير ذلؾ) ،كقد تككف ال إرادية ال تخضد لمتحكـ
بفعؿ ك و

المقصكد،مثؿعضمةالقمب .

كقدذكراهلللحـاإلنساف"العضبلت"فيمكاضدعديدةمنيا :

*قاؿتعالىفيإشارةلمرحمةمفمراحؿخمؽاإلنساف٪َ ...[:مؽَسقكَو ِ
ا٭مع َظو َم َْحل ًَم { ]...ادممـون،}25:
َ ْ
ةحيةمشاىدةلتركيبالعظاـكاحيائيابعدالمكتَ ...[:وا ْك ُظ ْر
كقاؿأيضانفيشأف"عزير"فيإشار
ي
الع َظا َِ :كق َ ِ
إِ ََل ِ
حل ًام{ ]...البؼرة . }151:
ف ُكـْش ُز َها ُث َّم َكؽ ُْس َ
ْ
وها َ ْ
ِ
ب
َب َب ْع ُض ُؽ ْم َب ْع ًضا َأ ُُي ُّ
*كقاؿفيشأفالذميستغيبأخيوفكأنويأكؿلحموميتانَ ...[:و َال َي ْغت ْ
َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْل ُك َل َحلْ َم َأ ِخ ِقه َم ْقتًا َفؽ َِر ْه ُت ُؿو ُه { ]...احلجرات . }21:
(ُ)بيكلكجيااإلنساف،صِْٕ،ِٖٓ-كفيأنفسكـأفبلتبصركف،ـُ،صُْٗٗ-بتصرؼكاختصار.
(ِ )العضمة:عبارةعفمجمكعةمفالخبلياالعضميةالمككنةمفخيكطمتكازنةفيمحكرالخميةكمجمعةداخؿ
الخمية عمى شكؿ رزـ اسطكانية ،كيختمؼ عدد الخيكط مف خمية ألخرل .انظر :أرقاـ في جسـ اإلنساف،

صُُٕ.
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كلمزيد مف معرفة قيمة كأىمية العضبلت في جسـ اإلنساف نذكر أىـ المياـ كالكظائؼ

التي تقكـ بيا العضبلت :

*تقكـالعضبلتبدكرميـفيجسـاإلنساففييتعطيالجسـالقدرةعمىالحركةكالتنقؿمف
مكافإلىآخر .

*تقكـالعضبلتبإمدادالجسـبالطاقةالبلزمة .
*تعطيالعضبلتالجسـالقكاـالمتناسؽكالييئةالحسنة .
*تقكـالعضبلتبشدالمفاصؿكالعظاـكتنظيـالحركة(ُ) .

كمف بديع صنع اهلل:
األزكاجالمتعاكسةأك"العضبلتالمتضادة"آيةمفآياتاهللفي َّ
النفسالبشرية،فكؿزكج

مفىذهالعضبلتيقكـبفعميفمتعاكسيف؛ففيحيفتتقمص(ِ) إحدلالعضمتيفترتخياألخرل

كىذا مف بديد صند اهلل فمك تقمصت كمتا العضمتيف لحصؿ تشنج كشمؿ ليما؛ كبيذا التقمص
كاالرتخاءتتـالحركةأكاالنتقاؿمفمكافآلخر،ككؿعضمةتتناسبمفحيثالشكؿكالحجـ

كالقكة مد المكاف كالعضك الذم تتحكـ فيو ،كبالتالي عضمة الكجو تختمؼ عف عضمة الساؽ،
تختمؼعفعضمةالقمب،كتنبَّومعظـالعضبلتبكاسطةنبضاتتسببيااألعصابحيثتنتيي

ألياؼ الخمية العصبية التي تحمؿ التعميمات بألياؼ عضمية فتعمؿ ىذه التعميمات عمى تقمص

العضمةكمفثـترتخيالعضمةالمقابمةلياكترسؿنبضاتإلىالدماغتخبرهبالحالةالجديدة(ّ) .
َّ

كبالنظر إلى اإلشارات "النبضات" التي ترسؿ إلى العضمة في الجياز العصبي المركزم

حيث يكجد في نياية الخمية العصبية جيكب صغيرة تحتكم عمى جزيئات "اإلساتيمككليف"،
كعند كصؿ النبضات يفرز الجيب المادة المذككرة ،كالتي بدكرىا تحرؾ مكاد أخرل تعمؿ عمى

نطاؽالعضبلت؛ ممايؤدمإلىإحداثبعضالتفاعبلتفيالخيكطالعضمية،كىيبدكرىاتعمؿ
عمى انزالؽ الخيكط العضمية .كبعممية متتابعة مف فصؿ بعض المكاد المحفزة التي تفرز في

العضم ػةكانفصاليػ ػا،تح ػدثعمميػ ػةالتقمصكاالسترخاءلمعضم ػةكالذميعبرعنوبالحركةأكالتنقؿ 
(ُ)بيكلكجيااإلنساف،صٖٓبتصرؼ.
(ِ )التقمصىكنقصفيطكؿالعضمةكازديادفيقطرىافيقسميااألكسط،كيحصؿىذاالتقمصعندمايصؿ
العضمةنبضاتعصبيةتشعرىابالدكرالممقىعميياكمفخصائصىذهالعضبلتالمركنةالتيتمكنيامف
االستطالةإذاشدتثـالعكدةإلىطكليااألصميإذاتكقؼالشد،انظر:كفيأنفسكـأفبلتبصركف،جُ،

صُُُ.

(ّ)معجـالبيكلكجياالمصكر،صْٓٓٓ،بتصرؼكاختصار.

-ُٖٓ-

مفمكافآلخر(ُ) .
بكقفةتدبركتفكركاعتباركيؼتفرزىذهالمكادكبالكميةكالمقداركالكقتالمناسب،مف
الذمأليـىذاالجيازالعصبيالمركزمإلىكيفيةالعمؿكاإلدارةكالتخطيطمفالذمعممو،مف
الذمأرشده،إنواهلل!!! 

اآلية الرابعة عشرة :الجمد:
كمماأمعناالنظرفيأجيزةاإلنسافكأعضائو،كمماازددناإيمانانكيقينانبقدرةاهللكعظمتو،
كمايزيدناإدراكانلعظمةالخالؽماخمقواهللفياإلنسافمفالجمد!!! 
كلً ىم المجمد مف أىميةفيتككيف اإلنساففإفىناؾ مكاضدعديدةفي كتاباهللتتحدث
ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َ٠م ْقفَ ك ُْصؾِ ِ
َورا ُ٬م َّؾ ََم
عنو،قاؿتعالىفيشأفالذيفكفركايكـالقيامة[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
قف ْؿ ك ً
ِ
ك ِ
َون َ٤م ِزيزً ا َٙمؽِ ًقَم] {الـساء، }55:تبيفىذه
َض َج ْ
اب إِ َّن اهللَ ٬م َ
َوه ْؿ ُ٘م ُؾق ًدا ٩مَ ْ َٝم َهو ٭م َق ُذو ُ٫مقا ا٭م َع َذ َ
ً ُ٘م ُؾق ُد ُه ْؿ َٕمدَّ ْ٭مـ ُ
اآليةشدةالعذابالكاقدعمىالكافر،كذلؾمفخبلؿنضجالجمكدالذمىككنايةعفشدةالعذاب
عافمايبدؿاهللالكافرجمدان آخرغيرالذمنضجكذلؾ
ألفالنضجىكبمكغالشيءنيايتو،فسر
ي
ألفالجدأكثرمناطؽالجسـإحساسان،فيككفالمقصكدمفذلؾدكاـالعذابعمىالكافر(ِ) .

كيرل العمماء أف الجمد ىك مكطف اإلحساس باأللـ رغـ أنو خفيؼ رقيؽ ،فالجمد يتخممو
شبكةرقيقةمفعصباإلحساسالمترابطبالمخممايترتبعميوقكةاإلحساسالذميصؿتأثيره
إلىالجيازالمركزمبأقصىسرعةممكنة(ّ) .
و٠م ِفؿ َ ِ
كفيآية أخرل قاؿتعالى ...[ :يصى ِمـ َ٪مق ِق رء ِ
قؿ * ُي ْص َف ُر ٕمِ ِف َمو ِْم ُٕم ُط ِ ِ
قّن ْؿ
احلؿ ُ
ُ
ُ َ ُّ ْ ْ ُ ُ
َو ُ
اجل ُؾق ُد] {احلج، }12-21:كت ؤكدىذهاآليةمرةأخرلمدلحساسيةالجمكدبالنسبةلئلنسافالكافر
الكافريف يكـ القيامة يصبمف فكؽرؤكسيـ

فيي تحظىبقسط كبير مف العذاب ،فيبيفاهلل أف
الحميـ أم" :الماء الحار الذم ىك في غاية الح اررة" ،قاؿ سعيد بف جبير :ىك النحاس المذاب
(يصيربو)أميذاببوأمبالحميـ"مافيبطكنيـكالجمكد"أميذيبأمعاءىـكأحشاءىـكما
يذيبجمكدىـفيؤثرفيالظاىركالباطف(ْ) .
(ُ)انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صُُِ.
(ِ)التفسيرالكسيطلمقرآف،ـّ،صِّْبتصرؼ.
(ّ) كفيأنفسكـأفبلتبصركف،صُْْ.

(ْ)األساسفيالتفسير،ـٕ،صّّٗٓ.

-ُٖٔ-

فيذهاآلياتتبيفحقيقةعمميةفحكاىاأفالجمديحتكمعمىخبلياحسيةتنقؿاإلحساس

اءعمىالخبلياالحسيةألجؿذلؾ
مفالجمدإلىالمخ،كىذاالجمدىكأكثراألجزاءفيالجسـاحتك ن

فيكأكثراألعضػ ػاءالتػ ػيتحس،ل ػذاجػ ػاءالنصالقرآفمبينانأفىذهالجمكدكممانضجتبدؿاهلل
الكافريفغيرىاليذكقكاالعذاب .

كتتكشؼ عظمة اهلل كقدرتو في خمؽ ىذا الجمد حينما تتبيف المياـ كالكظائؼ التي يقكـ

بيا الجمد كالتي منيا:

* أف ىذا الجمد يقكـ بميمة عظيمة يكـ القيامة أبانيا اهلل في كتابو حيث يقكؿَٙ [ :متَّك إِ َذا َمو
قن * و َ٫مو ُ٭مقا ُِجل ُؾ ِ
قد ِه ْؿ َِل َ َ١م ِفدْ ٖم ُْؿ َ٤م َؾ ْقـَو
وهو َ١م ِفدَ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َ٠م ْؿ ُع ُف ْؿ َو َأ ْٕم َص ُور ُه ْؿ َو ُ٘م ُؾق ُد ُه ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ َ
وء َ
َ٘م ُ
ِ َ
َ
{فصؾت.}12-12:
َش ٍء َو ُه َق َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ٭مَ ْق ِف ٖم ُْر َ٘م ُع َ
قن] ِّ
َ٫مو ُ٭مقا أ ْك َط َؼـَو اهللُ ا َّ٭مذي أ ْك َط َؼ ٬م َُّؾ َ ْ
قاؿالسَّعدم فيتفسيرىذهاآليات:حتىإذاكردكاعمى َّ
النار،كأرادكااإلنكار،أكأنكركا

ما عممكه مف المعاصي "شيد عمييـ سمعيـ كأبصارىـ كجمكدىـ" عمكـ بعد خصكص "بما كانكا

يعممكف"أميشيدكؿعضكمفأعضائيـ،فكؿعضكيقكؿأنافعمت كذاككذا،يكـكذاككذا،
ي
كخصىذهاألعضاءالثبلثة؛ألفأكثرالذنكبإنمايقدبياأكبسببيا،فإذاشيدتعمييـعاتبكىا

"كقالكالجمكدىـ"ىذادليؿعمىأفالشيادةتقدمفكؿعضك"لـشيدتـعمينا"كنحفندافدعنكف؟
"قالكاأنطقنااهللالذمأنطؽكؿشيء"فميسفيإمكاننا،االمتناععفالشيادة،حيفأنطقناالذمال

يستعصي شيء عمى مشيئتو "كىك خمقكـ أكؿ مرة" فكما خمقكـ بذكاتكـ ،كأجسامكـ ،خمؽ أيضان

صفاتكـ،كمفذلؾاإلنطاؽ"كاليوترجعكف"فياآلخرةفيجزيكـبماعممتـ(ُ) .
كمف اآليات التي اكتشفيا العمماء:

*أنويكجدفيكؿعضكفيجسـاإلنسافخبلياذاكرة،تستطيدتخزيفالمعمكمات،كخبلياالجمد
فيياأطكؿذاكرةفيجسـاإلنساف،ككفأفأكبرمساحةلمجسـىيمساحةالجمد،كتخرجىذه

المعمكماتيكـالقيامةمف الجمدلتشيدعميو كعمىبقيةاألعضاء،كىذامايشيركيؤكدعمى
ماأكدهالقرآفالكريـقبؿألؼكأربعمائةعاـكنيؼ،ىذاخمؽاهلل!!(ِ) .

ً
ّْيصة أخرل لمجمد كىي أنيا تميف لذكر اهلل كما تميف القمكب قاؿ تعالى:
* ثـ أباف اهلل عف خص ى
ِ ِ ِ
ِ
ْل٠م ََل ِم َ٪مفق ٤م َٜم ك ٍ ِ
ِ
َ
قِب ْؿ ِم ْـ ِذ٬م ِْر اهللِ ُأو٭مَئِ َ
ؽ ِْم ََ ََل ٍل
ُ َ َ
ُقر م ْـ َر ِّٕمف َ٪م َق ْي ٌؾ ٭م ْؾ َؼو٠م َقي ُ٫م ُؾ ُ ُ
ْش َح اهللُ َِدْ َر ُه ٭م ْ ِ ْ
[أ َ٪م َؿ ْـ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َزَّل َأٙمسـ َ ِ ِ ِ
ُمبِ ٍ
يـ َ ْ
٦م ُ٘م ُؾق ُد ُه ْؿ
َي َش ْق َن َر َّ ُِب ْؿ ُٗم َّؿ ٖمَؾ ُ
ون َٖم ْؼ َشع ُّر مـْ ُف ُ٘م ُؾق ُد ا َّ٭مذ َ
٦م * اهللُ ك َ ْ َ َ
وِبو َم َث ِ َ
احلديٌ ٬متَو ًٕمو ُمت ََش ِ ً

(ُ)تفسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صٖٖٔ.ٖٔٗ،
(ِ)لقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيف،الساعةََُِِّ/ٗ/ِٔ-ُ:ـ،الجامعةاإلسبلمية–غزة.

-ُٖٕ-

ِ ِ
قِب ْؿ إِ َ٧م ِذ٬م ِْر اهللِ َذ٭مِ َ
وء َو َم ْـ ُي ْضؾِ ِؾ اهللُ َ٪م ََم َ٭م ُف ِم ْـ َهودٍ] {الزُّ مر .}15-11:
َو ُ٫م ُؾ ُ ُ
ؽ ُهدَ ى اهللِ َ ْهيدي ٕمِف َم ْـ َي َش ُ
فياآليةإشارةإلىمفشرحاهللصدرهلئلسبلـفيكعمىنكرمفربو ،كمفىكأعمى

القمباليرلالحؽكاليدلفيكفيضبلؿمبيف ،فيحيفأفاهللأنزؿكتابانبميغانفصيحانيصدؽ

بعضو بعضان ،كيشبو بعضو بعضان ،بدكف تعارض كال تضاد كتناقض ،فيو مف المكاعظ كالعبر،
فإذاسمدبوالمؤمنكفتعترييـخشيةكقشعريرةلجمكدىـعندتبلكتومفخكفيـمفاهلل،ثـتميف

جمكدىـفتطمئفكتسكفقمكبيـ ،فيذاالقرآفىذاصفتو،ييدمبومفشاءمفخمقو،كمفيخذلو
يجعؿقمبوقاسية(ُ) .

كىذاماأثبتوالعمـالحديثبأفخبلياالجمدتستجيبلممكجاتالصكتية(ِ) .
كمف المياـ كالكظائؼ األخرل لمجمد:
*يعتبرالجمدبمثابةخطالدفاعاألكؿعفالجسـمفاألعداء .
* يقكـ الجمد بم ا يحتكيو مف شبكة دقيقة مف عصب اإلحساس المترابط بالمخ بمثابة مستقبؿ
لئلحساسعنداالتصاؿبيفاألشياء،فيرسؿنبضاتإلىالدماغلمتعامؿمدالحدث .
*يقكـالجمدبعمميةحمايةألنسجةالجسـمفالجفاؼكحفظيامفالتمؼ .
*يمندالجمدمففقدافالسكائؿفيكيمثؿطبقةكاقيةلؤلنسجة .
* يمنح الجمد الجسـ قكامان حسنان جميبلن ،و
فمكؿ لكف كقكاـ خاص ،فمف نجد عمى اإلطبلؽ اثنيف
نسخةكاحدةفيلكنيماكقكاميما .

*يقكـالجمدبإنتاجبعضالفيتاميناتمثؿفيتاميف"د"بفعؿاألشعةفكؽالبنفسجية،كالذميحافظ
عمىقكةالعظاـكسبلمتيا .
* يقكـ الجمد بتخزيف الدىكف ،كافرازىا عمى الجمد فيطريو كينعمو كيمنعو مف التشقؽ ،فمكال ىذه
المادةلفنياإلنساف .
كشتاء؛مفخبلؿالغددالعرقية .
ن
*يقكـالجمدبمثابةجيازتكييؼصيفان

*يقكـالجمدبتخميصالجسـمفبعضالمكادالضارةالتيتخرجعمىشكؿعرؽ .
*يقكـالجمدبعمميةالممسكالتحسسكالضغط(ّ) .
(ُ)صفكةالتفاسير،الشيخمحمدعميالصابكني،ـّ،صٕٕٕٔ،بتصرؼ.
(ِ)لقاءكجاىيمدأ.د.ماجدمحمدياسيفَُِِّٓ/ٓ/ـ،الجامعةاإلسبلمية–غزة.

(ّ) بيكلكجيا اإلنساف ،صُٓٗ ،مكسكعة الحكاس ،صٓٓ ،َٔ-كمعجـ البيكلكجيا المصكر ،صِّٖٖ ،
بتصرؼكاختصار.

-ُٖٖ-

كمف بديع صنع اهلل:
أفالجمدبمنزلةالتربةالخصبة،إذيغطيوالشعر،فيكيحتكممفأربعيف إلىأكثرمف

ثمانمائةشعرةلكؿسنتيمترمربد،ككؿشعرةلياعضبلتتثبتيا،كشعيراتدمكيةتغذييا،فيحيف
تبمغمساحةسطحالجمدفياإلنسافالعادمحكاؿثمانيةعشرقدمانمربعان(ُ) .

قية،حيث
يدم
ي
ددع ىر ٌ
عجزبمايحكيومفغ ى
كماأفالجمديعتبرجيازتكييؼمفطرازفر ي

يكجدمفخمسةإلىخمسةعشر مميكفمكيؼ"غددعرقية"كتقكـىذهالغددبتخميصالجسـمف

ح اررتوالزائدةبكاسطةعمميةالتبخر،حيثتفرزىذهالغددماء"عرؽ"يحتكمعمىبعضالمكاد
الضارة لمجسـ ،كىذا العرؽ يحتاج إلى درجة ح اررة لكي يتبخر ،فيأخذىا مف ح اررة الجسـ كالتي

بدكرىاتعمؿعمىتمطيؼدرجةح اررةالجسـ(ِ)،كتتكزعىذهالغددعمىأماكفعديدةمفجسـ

اإلنساف،كمف حكمة اهلل أفىذهالغددتنشطصيفان كعندالقياـبمجيكدعضمي،كىذامايتطمب
تمطيؼلدرجةح اررةالجسـ .

سبحافاهلل[َ ...أ َأ ْكت ُْؿ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َأ ِم اهللُ { ]...البؼرة . }252:

اآلية الخامسة عشرة :الغدد الصماء:
الجسـالبشرمفيوأعمؽاألسرار،كأغرباألعماؿ،فيوقدرةرىيبة،كحكمةبالغة؛ترعاىا

كتكجيياكتحيطياالعنايةالربانية،كمفىذهاألسرار،اليرمكنات(ّ) التيتفرزفيالدـمباشرةمف

اء،دكفالحاجةإلىقناةكتسمى"رسؿ"كىيصمةالكصؿبيفمختمؼاألعضاء،
َّم
قبؿالغددالص َّ
ي
كتؤثرعمىكافةخبلياالجسـكتساىـفيتأديةكظائفيا"كظائؼالخبليا"،كىذهالغدديكمؿبعضيا

بعضان بيدؼ المحافظة عمى كحدة الجسـ كانسجاـ نشاطو ،في حيف أف مف اليرمكنات ما يؤثر
عمىكؿخبلياالجسـ،نجدأفىناؾىرمكناتتؤثرعمىأجزاءخاصةمفالجسـ،كىناؾجزء

خاصمفالدماغىكالضابطالرئيسيفيعممياتإنتاجاليرمكنات(ْ) .

(ُ)كفيأنفسكـأفبلتبصركف،صّْْبتصرؼ.
(ِ)مدالطبفيالقرآفالكريـ،صَْ،كالطبمحراباإليماف،جِ،صَِّبتصرؼ.

(ّ) عبارة عف مكاد كيماكية تنتقؿ عبر الدـ مف غدة إلى أخرل أك مف غدة إلى بقية الجسـ كتؤثر فيو تأثي انر
شديدان...كىذهالمكادتكزفبالناناجراـ"كاحدعمىبميكفمفالجراـ"كالميكركجراـ"كاحدعمىمميكفمفالجراـ"

فييكميةضئيمةجدانجدانكلكنيابرغـضالتياكحقارةكزنيافييذاتتأثيرخطيرجدان،فإفأقؿخمؿفيأم
الجنسيك َّ
النفسي،انظر:مدالطبفي

منياقديسببالمكتأكالتشكهالخمقيكالعقميأكالقصكرالجسميك
ى
القرآفالكريـ،صْٗ.

(ْ)أرقاـفيجسـاإلنساف،صُّٗبتصرؼ.

-ُٖٗ-

كلبياف أىمية كمكانة كعمؿ الغدد الصماء فيذه أىـ المياـ كالكظائؼ كعمؿ اليرمكنات:
*العمؿعمىتنسيؽكظائؼالجسـكالتحكـفيوكاحداثتكازففيكظائفو .
*العمؿعمىبناءالخبلياكاألنسجةفيالجسـ .
*العمؿعمىنمكالجسـ .
*تقكيةجيازالمناعةفيجسـاإلنساف .
*تنشيطكتقكيةالعمؿالذىنيعنداإلنساف .
*العمؿعمىحمايةالجسـمفاألمراضكاألعداءكاألكبئة .
*العمؿعمىحفظالنكعاإلنسانيمفخبلؿعمميةالتكاثر .
*العمؿعمىالحفاظعمىالنسبةالطبيعيةفيمككناتاألعضاءكالخبليافيجسـاإلنساف .
*العمؿعمىتخزيفبعضالمكادالغذائيةكاالستفادةمنياكقتالحاجة .
*العمؿعمىتككيفبعضالكريماتلمجسـ .
*العمؿعمىاالستجابةلتغيراتبيئةالجسـمفجفاؼ،جكع،كعطش .
*القياـبعمميةاليندسةكالتصميـكالدىانات،كالحميبكالكالدةكالتغذية ،كاليضـكالتنفسكتقميص

العضبلت،كضخالدـكثبكتدرجةالح اررةلمجسـ ،كحفظالضغطكالذككرةكاألنكثة ،كالسعادة
كاالكتئابكالفرحكالسركركالحزفكالضحؾكالبكاء .)ُ(...

كمف بديع صنع اهلل:
برغـ عظـ تأثير ىذه اليرمكنات إال أف ىذه الغدد مجتمعة تزف أقؿ مف نصؼ كيمك

غراـ(ِ) ،عممان أف غدد مجاكرات الدرؽ تزف مائة مميغراـ أم جزء مف عشرة مف الغراـ ،كالغدة

النخامية ممكة الغدد تزف نصؼ غراـ ،كالكظر سبعة غرامات ،كالمبيض عشرة غرامات ،كالدرؽ
عشريفغرامان،كالكبدخمسمائةكألؼغراـ،كىكأكبرغدةفيجسـاإلنساف(ّ) .

ىذهبعضمفالسرالمكنكففي َّ
النفس البشريةكماخفيأعظـكاليعمموإال اهلل ،أأنتـ

أعمـ أـ اهلل!!!

(ُ)بيكلكجيااإلنساف،صِٕٗ،ُّٗ-كالطبمحراباإليماف،جِ،صُٖٕ،ُٖٖ-كأرقاـفيجسـاإلنساف،
صَُُِّٗ-بتصرؼكاختصار.
(ِ)بيكلكجيااإلنساف،صِٖٗ.
(ّ)الطبمحراباإليماف،جِ،صُٖٕ.

-َُٗ-

اآلية السادسة عشرة :الكبد:
سنتحدث عف الكبد بصفتو أكبر غدة في جسـ اإلنساف ،كفي إشارة مف النبي  لبياف

حقيقة الكبد ككنو يحتكم عمى كمية كبيرة مف الدـ ،فأطمؽ عميو  لفظ الدـ مف باب المجاز

ال الحقيقة ،فعف عبد اهلل بف عمر ،أف النبي  قاؿ( :أيحمت لكـ ميتتاف كدماف ،فنما

الميتتاف فالحكت كالجراد ،كأما الدماف فالكبد كالطحاؿ)(ُ) .

كلمعرفة حقيقة ىذا العضك ،البد أف نتعرؼ عمى المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا ىذا

العضككالتيتبمغمئاتالكظائؼنذكربعضانمنيا!!! 
أىـ الكظائؼ كالمياـ التي يقكـ بيا الكبد:

عمؿككظائؼالكبد؛تجعؿاإلنسافاليسعوإالأفيخرساجدانلخالؽالخمؽ،حيثيعتبر

أكبرغدةفيجسـاإلنساف،فيزفمايقاربكيمككنصؼالكيمكجراـ .

* كى ػك أكبػ ػر مسػ ػتكدع ف ػي جس ػ ػـ اإلنسػ ػاف لتخزي ػ ػف الدسػ ػـ ،كالسكري ػ ػات ،كالبركتينات،
كالفيتامينات .
*فيكمصندإنتاجكرياتالدـالحمراء"فيالحياةالجنينية" .
*فيكمصندإلنتاجبعضالخمائركالعصاراتالتيتعمؿعمىىضـالطعاـ .
*يزكدالجسـبالمكادالمضادةلمجراثيـ .
*يمعبالكبددك انرىامانفيإنتاجالكريماتالتييحتاجياالجسـبمايكفرهمفالمكادالفعالةلوفي
إنتاجالكريماتالتييقكـالطحاؿكالنخاعالعظميبإنتاجيا .

*يعدجيازفمترةكتنقيةلمدـ،حيثيردهمئاتاأللتارمفالدـفيقكـبتخميصالشكائبكالسمكـ
مفالجسـ .

*يحافظعمىمعدؿثابتلمشحكـبالدـ(ِ) .

مف بديع صنع اهلل:
مايحتاجوالجسـكقتالحاجةمفالمكادالسكريةكغيرىامفالمكادالمخزكنةفيو ،كتكمف

آليةعمؿالكبدفيتخزيفالسكر،فيأنويجففوبطريقتوالخاصةكيخزنوعمىشكؿغميككجيف،
كحيفيحتاجوالجسـيحكلوإلىسكرالجمكككزالشكؿالمبلئـلمطاقةكالحرؽ .
(ُ) ركاه ابف ماجو في سننو ،جِ ،صَُُِ ،حديث رقـ (ُّّْ) ،كصححو األلباني في صحيح الجامد
الصغيركزيادتو،ـُ،صَُِ.
(ِ)الطبمحراباإليماف،جِ،صُُٕ،ُٕٕ-كعمـالنسيجالجزءالنظرم،صِٖٔ،ِٖٕ،كأرقاـفيجسـ
اإلنساف،صِْٖٓ-بتصرؼكاختصار.

-ُُٗ-

كتكجدفيالكبد ثبلثمائة مميارخمية،يمرفييامائتافكألؼسنتيمترمكعبمفالدـفي
الدقيقةالكاحدة،كمايقكـالكبدبإتبلؼخبلياالدـالحمراءالمسنة،كمايساىـفيإنتاجمادةالتخثر
جاألكعيةالدمكية،كمايخزف الكبدعنصرالحديدالذميدخؿفيصناعةالدـ،كماأنويفرز

خار
العصارةالصفراكيةالتيتعمؿعمىىضـالطعاـكامتصاصو،كخصكصانالمكادالدىنية(ُ) .

اآلية السابعة عشرة :الطحاؿ (مقبرة الجسـ):
عند الحديث عف الطحاؿ ،نستحضر كحدة الجسـ المتكامؿ في أجيزتو كأعضائو ،كأداء
عمموككظائفو،كالذميتكشؼمفخبلؿمايقكـبوالطحاؿمفعمؿمتكامؿلمجسـ،فيالكقت
ذاتويبمغكزنوحكاليسبعيفكمائةغراـ،كحجموقدرقبضة اليد،كطكلومايقربخمسةعشر
سنتيمتر .
أىـ المياـ كالكظائؼ التي يقكـ بيا الطحاؿ:
*يساىـفيصناعةكرياتالدـالحمراءعندالجنيفأثناءفترةالحمؿ،كيتكقؼعفىذهالميمة
بعدالكالدةليتكلىنخاعالعظاـىذهالميمة،كيبقىالطحاؿكعضكاحتياطيعندعجزنخاع
العظاـ .
*يعتبرمخزنانلمدـعندالحاجة .
*يحتكمعمىخبليابالعةتقكـبالتياـالجراثيـكالشكائبالمكجكدةفيالدـ .
* يعمؿ الطحاؿ بمثابة المقبرة لمجسـ حيث يقكـ بقبر الخبليا الدمكية الحمراء التالفة كيحطميا،
كيعمؿعمىاالستفادةمفمككناتياليستعممياالكبدفيصندالصفراء،أماالحديدالناتجعف

التكسيركالتحطيـفيستخدـفيصندمادةالييمكغمكبيف .
كمف بديع صنع اهلل:
يحاطىذهالطحاؿبكبسكلةمرنةتحفظوكتحميو،تتناسبكمكانةكطبيعةعممو،كيمتدفي
الطحاؿحكاجزمتنكعةتقسـالطحاؿإلىعددكبيرمفالفص كص،كيحتكمالطحاؿعمىأكعية
ثـ يدفد بيا إلى
دمكية كليمفاكية كأعصاب ،كفي داخؿ الطحاؿ تككف األجساـ المضادة ،كمف ٌ
أجيزة الجسـ الدفاعية ،كىناؾ خبليا خاصة الصطياد األجساـ الغريبة داخؿ الدـ كطردىا خارج

الجسـ(ِ) .
(ُ)انظر:أرقاـفيجسـاإلنساف،صَِٓٓ-باختصار.

(ِ) جسـاإلنساف:دراسةخاصةفيالتشريحككظائؼاألعضاء،أحمدمحمدمحمددرباس،صٖٗ،كمكسكعة
جسـاإلنساف،زينبمنصكرحبيب،صََُُْٓ،بتصرؼكاختصار.

-ُِٗ-

ِ
[ َه َذا ٚمَ ْؾ ُؼ اهللِ َ٪م َل ُر ِ
قن ِْم ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
يـ ِم ْـ ُدوكِ ِف َٕم ِؾ ا٭م َّظ ُ
٦م] {لؼامن . }22:
وٛم ِ َ
ون َمو َذا َٚم َؾ َؼ ا َّ٭مذ َ
سيكتفىىبيذه اآليات التي ذكرت ،عممان بأف ىناؾ آيات عديدة منيا ماعرفنابعضان مف
ي

أسرارىا،كمنياالكثيرالكثيرالتينجيؿسرهكحكمتوفيىذه َّ
النفس البشريةالتيتعتبرآيةمف
آياتاهللفيىذاالككف .

المطم الثالث :آثار القدرة اإلليية في خمؽ النفس البشرية:
خمؽاإلنسافآيةمفآياتاهلل تنطؽبمسافالحؽ ،كتدلؿعمىعظمةاهللكقدرتو،ككمما

تكشفت أسرار  َّ
النفس اإلنسانية كمما ازدادت معرفة اإلنساف بقدرة اهلل كعظمتو ،فكؿ شيء في
اإلنسافآيةتشيدبعظمةاهللكقدرتوكسعةعممو،قاؿتعالىَ [:٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقي ٍؿ]
إلك َْس َ
إلك َْس ِ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
ِ َ
َش ٍء ٚمَ َؾ َؼ ُف َو َٕمدَ َأ َٚم ْؾ َؼ ا ِ
٦م] {السجدة.}5:
{التِّني ،}5:كقاؿأيضان[ :ا َّ٭مذي أ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ َ ْ

اإلنساف مخمكؽ ينطؽ كؿ جزء فيو بالكحدانية:
مامفشيءفياإلنسافإالكأحسفاهللخمقو،كأتقنو،بالنظرإلىالعيف،ككيفيةاإلبصار،

كالسمد ،ككيفية السمد ،كالقمب ،ككيفية عممو ،كاألنؼ ،ككيفية الشـ ،كالمساف ،كاألسناف ،كالغدد

المعابية،كتقطيدالطعاـ،كتقميبو،كتبميموبالمعاب،كتحميمولبعضأنكاعاألغذية،ثـطريقةسيرهفي
المرمء،ثـالمعدة ،ككيفيةإفرازالعصاراتعميو،ككيفيةىضمو،كامتصاصو،كخركجالفضبلت،

ككيفيةعمؿالكبد،كالطحاؿ،كالبنكرياس،كالغددبجميدأنكاعيا،ككيفيةعممياكمدلتأثيرإفرازىا،
كسرياف الدـفيالشراييف،كاألكردة ،كالشعيرات الدمكية ،كعممية التنفسككيفيتيا،كعمميةاحتراؽ

المكاد الغذائية في الخمية ،كتكليد الطاقة منيا ،كبالنظر إلى أعظـ ما خمقو اهلل في اإلنساف؟!!
أالكىكالعقؿالذمييعدبمثابةمركزالقيادةلمجسـكمو .

بلن فيأجيزتوكأعضائو،كؿعضكلوعمؿخاصمككؿ
ىذاالخالؽخمؽاإلنسافمتكام 

إليو ،كالكؿ يديف لآلخر متحر انر مف الذاتية (األنا) ،في حيف ال يستغني عضك عف آخر ،فبل
الجيازالدكرميقكؿلمجيازالتنفسيدعنيكشأني،كالالجيازاليضمييقكؿلمجيازاإلخراجي
دعنيأتحررمفأسرؾ،فالكؿيعمؿألجؿالكؿ،كىذهآيةمفآياتاهللتنطؽبكحدةاإلنساف،

كمفثـبكحدةالخالؽ،ككأفكؿخميةمفخبليااإلنسافتقكؿ:الإلوإالاهلل!!! 

المن الربانية تقتضي اإلخبلص كالعبكدية:
منحاهللعمىاإلنسافالتعدكالتحصى،مماتستدعيأفيكقؼأمامياكقفةخمكصهلل،

تأسركؿعضكمفأعضائو،لتسكففيكؿخميةمفخبلياهفبلتنطؽإالبذكراهلل،كالتحيا
-ُّٗ-

إالعمىبمس ـعطائو،كالتزىكإالبنكره،كالتسعىإالإلىاألنسبجكارهلتشدككتسعدبمحبتو،
كتخشىغضبو!! 

إفمنحاهلل ال تقدر بثمفقد ممكؾاهللإياىا ،كىذا يستدعي التعرؼ عمى حقيقتيا،مما

يترتبعمىمعرفتيامعرفةاهللالمنعـالمتفضؿ .

كفيصكرةلبيافعظـىذهالمنحالتي ال تقدربثمفبيفالنبي عظمياعمىالعباد،

حيثيقكؿ(:مف أصب آمنان في سربو

(ُ)

لو الدنيا بحذافيرىا (ّ))(ْ) .

(ِ)

معافى في بدنو ،عنده قكت يكمو  ،فكننما حيزت

كما نكد أف نشير إليو في ىذا الحديث جانب المعافاة في البدف ،كمدل قيمتيا في ىذه

الحياة ،كذلؾ بإبراز جانب المنح التي أكدعيا اهلل في اإلنساف ،كسبلمتيا مف العيكب ،كاآلفات،
كاألمراض،كىذاكنزاليقدربثمف،كيدلؿعمىعظـقكؿالنبي كأنوَ [:و َمو َيـْطِ ُؼ َ٤م ِـ َاَل َقى *

قٙمك] {الـَّجم،}5-5 :لكتصكرنافيىذاالعصرأفإنسانانفقدأحدأعضائو،كأراد
إِ ْن ُه َق إِ َّٓ َو ْٙم ٌل ُي َ
شراءىافبكـتقدر؟!!تصكرأنؾتريدشراءكمية،أككبد،أكطحاؿ،أكبنكرياس،أكمعدة،أك
قمب،أكرئة،كىذامستحيؿ،فيالمحصمةأنتتمتمؾمنح التعد،كالتحصى،كالتقدربثمف

أنعميا كتفضؿبياعميؾخالؽالخمؽ .
ماىكطعـالحياة؟ككيؼتبدك؟إذافقداإلنسافالسمد؟أكالبصر؟أكالشـ؟أكالذكؽ؟

أككميتيوأككبدهأكطحالو...كيؼتككفالحياة؟!! 

اإلخبلص كالعبكدية عزة كرفعة لمبشرية:
إف الذم ممكؾ ىذه الكنكز ،كأكجدىا لؾ يستحؽ الشكر ،كىك ليس في حاجة لو ،كلكف
ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور َوإَ ْ٪مئِدَ َة َ٫مؾِ ًقَل
الشكر خمؽ تعكد آثاره عميؾ قاؿ تعالىَ [ :و ُه َق ا َّ٭مذي َأك َْش َل َ٭مؽ ُُؿ َّ
ون] {ادممـون ،}53:كقاؿ أيضان [َ ...ر ِّب َأ ْو ِز ْ٤مـِل َأ ْن َأ ْ١مؽ َُر كِ ْع َؿت َ
ً َ٤م َ َّ٥م َو َ٤م َٜم
َؽ ا َّ٭متِل َأ ْك َع ْؿ َ
َمو ٖم َْشؽ ُُر َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وا٭مِدَ ي و َأ ْن َأ٤مؿ َؾ ِ ًِ
َحتِ َ
٦م] {الـؿل ،}21:أال يستحؽ ىذا
ا٭مصوحل َ
ؽ ِْم ٤م َبود َك َّ
وحلو ٖم َْر ََو ُه َو َأ ْدٚم ْؾـل ٕمِ َر ْ َ
ْ َ َ
َ َّ َ
(ُ)فيسربو:أمفينفسو.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صِْْ .
(ِ)حيزت:أمجمعت.سنفابفماجو،صٖٗٔ .
(ّ)الحذافير:أمفكأنماأعطيالدنيابأسرىا.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صُْٗ .
(ْ)سنفالترمذم،كتابالزىدعفرسكؿاهلل،بابّْ،صِٗٓ،حديثرقـ(ِّْٔ)،قاؿاأللبانيحديث
حسف،كأخرجوابفماجوفيسننو،كتابالزىد،بابالقناعة،صٖٗٔ،حديثرقـ(ُُْْ)،قاؿاأللباني

حديثحسفكليسفييابحذافيرىا .

-ُْٗ-

المنعـالمتفضؿعميؾالطاعة؟ كىكليسفيحاجةلطاعتؾ ،كلكفطاعتؾتمرسؾعمىعصياف
سمطافىكاؾ،قاؿتعالىَ [:و َم ْـ ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف َو َ ْ
َي َش اهللَ َو َي َّت ْؼ ِف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
زُون] {الـور، }51:
ؽ ُه ُؿ ا٭م َػوئِ َ
كقاؿأيضا[:يو َأهيو ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا َأ٢مِقعقا اهللَ و َأ٢مِقعقا ا٭مر٠مقل و ُأ ِ َ ِ
ِ
َش ٍء َ٪م ُر ُّدو ُه
ن
َ
ُ
َ ُ ّ
َ َ
ؤم إ ْم ِر مـْؽ ُْؿ َ٪منِ ْن َٖمـَوزَ ْ٤مت ُْؿ ْم َ ْ
َ ُّ َ
ُقن ٕمِوهللِ َوا٭م َق ْق ِم أَ ِٚم ِر َذ٭مِ َ
ؽ ٚمَ ْ ٌٝم َو َأ ْٙم َس ُـ ٖم َْل ِو ًيَل ] {الـساء، }51:أاليستحؽ
ا٭مر٠مقل إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ٖم ُْم ِمـ َ
إِ َ٧م اهللِ َو ّ
المحبة؟  كمحبتؾلوالتزيدمفشأنو،كلكفمحبتؾلوتجعمؾتستعميعمىاألندادكالشركاء،قاؿ
ِ
ِ
َّوس مـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِم ْـ ُد ِ
يـ َآ َمـُقا َأ َ١مدُّ ُٙم ًّبو هللِ َو َ٭م ْق َي َرى
ى اهللِ َوا َّ٭مذ َ
قّن ُ ْؿ ٬م َُح ِّ
ون اهللِ َأ ْكدَ ا ًدا ُُي ُّب َ
تعالىَ [:وم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ
ِ
اب َأ َّن ا٭م ُؼ َّق َة هللِ َيِق ًعو َو َأ َّن اهللَ َ١م ِديدُ ا٭م َع َذ ِ
اب] {البؼرة }255:أاليستحؽالعبادة،
يـ َ٣م َؾ ُؿقا إِ ْذ َي َر ْو َن ا٭م َع َذ َ
ا َّ٭مذ َ
كعبادتؾلوالتزيد ،كالتنقصمفممكوشيئان ،كلكفعبادتؾلوتحررؾمفأسرؾلمعبادالذيفال

الن ،كفق انر ،كانكسا انر لمخمؽ دكف الخالؽ ،كىك أحؽ ألف عبادتؾ لو استقامة ألمكر
يزيدكنؾ إال ذ 
يقى ّْكـ
حياتؾبجميدجكانبيا،كىذاالككفالينبغيلئلنسافأفيفسدفيو ،لذاكضداهلللنا منياجان ه

حياتنا ،كينظـ شؤكننا ،كعبلقاتنا مد كؿ ما في ىذا الككف مد اهلل ،كأنفسنا ،كما يحيط بنا مف
كائنات ،كحيكانات  ،كنباتات  ،كمياه  ،كبحار ،كأنيار ،كىكاء ،كجماد ،كما عممنا إياه اهلل ،لذا قاؿ
تعالىَ [ :مو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه إِ َّن اهللَ َ٭م َؼ ِق ٌّي َ٤م ِزي ٌز] {احلج.}55:
فينبغيمناتنزيو الخالؽ ،كتقديسو ،كانزالو المنزلة التي ارتضاىا لنفسو ،كعرفيا لنالذاتو
فإذا عرفناه ،أجبناه ،كاذا أجبناه أطعناه فبل نعصيو ،كخشيناه فبل نأمف مكره ،فنسعى إلرضائو
فبرضاه تشرؽ الدنيا بنكر الحؽ ،كتتزيف اآلخرة إلرضاء مف أرضاه نسأؿ اهلل السبلمة ،كالعفك،

كالقبكؿ!!! 

خبلصة المبحث:
ية،ثـبيفآياتالقدرةاإلليية
ناتاألكليةالتيتتككفمنياالنفسالبشر
أظيرالمبحثالمك ك
ٌ
ٌ

فيىذهالنفستحتمسمى(اآليػػػػػػػػػة) كمايترتبعمىىذهاآلياتكآثارىاالتيتقتضيمحبةاهلل
ٌ
كطاعتوككجكبالسيرعمىمنياجوالذمفيوالخيركالسعادةفيالدنياكاآلخرة .


-ُٗٓ-

الفصؿ الثالث
تكريـ كتفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا
مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عمييا

كيشتمؿعمىمبحثيف :

المبحث األكؿ :تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات.
المبحث الثاني :تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا.

-ُٗٔ-

المبحث األكؿ
تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات

كيشتمؿعمىمطمبيف :
المطم األكؿ :مظاىر تفضيؿ النفس البشرية.
المطم الثاني :تفضيؿ النفس البشرية بنعمة العقؿ.

-ُٕٗ-

المبحث األكؿ
تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات
لقدخمؽاهللي الككف،كشأفالخالؽأفيتفردفيالخمؽيفعؿمايشاء،كمفحكمةالخالؽ

عزشأنوتفضيموألشياءعمىأشياء،كالتفضيؿاليككفإالبمزية،كشرؼ،كرفعة،فرفدالمسمـ،

كحط الكافر ،كالمنافؽ ،فجعؿ اهلل اإلنساف المسمـ سيد ىذا الككف بأف جعمو خميفةن لو في ىذا
ؽ ٭مِ ْؾؿ ََلئِ َؽ ِي إِن ٘م ِ
و٤م ٌؾ ِْم إَ ْر ِ
ض َٚمؾِق َػ ًي { ]...ا٭مبؼرة،}52:كالخبلفة
ِّ َ
الككف،قاؿتعالىَ :
[وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ َ

لئلنساف ال تتـ إال ضمف منياج يسير عميو الخميفة كفؽ ما أراد الخالؽ كحدد كبيف ،فإف حاد؟

اليستحؽلقباالستخبلؼ،كافأطاعفيكالخميفةالمرتضىمفقبؿاهلل،كىذاالمنياجال بد
لومفرباطلينفؾعفأشياءكيمتندعفأشياء!!! 

المطم األكؿ :مف مظاىر التفضيؿ لمنفس البشرية:
و
ةىيمظاىرالتفضيؿالتيفضؿاهللبيابنيآدـعمىكثيرمفخمؽاهللتعالى،قاؿ
كثير
ِ
ِ
ِ
َح ْؾـ ُ ِ
َوه ْؿ َ٤م َٜم ٬مَثِ ٍ
ٝم ِم َّ ْـ
َوه ْؿ م َـ ا٭م َّط ِّق َبوت َو َ٪م َّض ْؾـ ُ
ا٭مٞم َوا٭م َب ْح ِر َو َرزَ ْ٫مـ ُ
[و َ٭م َؼدْ ٬م ََّر ْمـَو َٕمـل َآ َد َم َو َ َ
تعالىَ  :
َوه ْؿ ْم َ ِّ
َٚم َؾ ْؼـَو َٖم ْػ ِض ًقَل] {اإلَساء ، }52:كفي معرض البياف لمظاىر التفضيؿ سيقكـ الباحث بذكر ىذه
الصكركاألشكاؿفينقاط :
ُ -خمؽ اهلل اإلنساف بيده كنفخ فيو مف ركحو ،كأمر المبلئكة أف يسجدكا لو:
أم تفضيؿ لئلنساف بعد ىذا التفضيؿ الذم يكرـ فيو الخالؽ المخمكؽ بأف يخمقو بيده،

ممىكيتو عمى
كينفخ فيو مف ركحو ،كيأمر المبلئكة بالسجكد ،سجكد تكريـ منكط بأف تعمك ى
ؽ ٭مِ ْؾ َؿ ََلئِؽ َِي إِ ِّن َٚمو٭مِ ٌؼ َٕم َ٨ما ِم ْـ ٢مِ ٍ
شيكانيتو،كاالىكأحطمفالبيائـ،قاؿتعالى[:إِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ
٦م * َ٪منِ َذا
ً

ِ
ِ
وٙمل َ٪م َؼعقا َ٭مف ٠م ِ ِ
ً ٪مِ ِقف ِمـ ر ِ
ْٞم
َ٠م َّق ْي ُت ُف َو َك َػخْ ُ
ي ُع َ
قن * إِ َّٓ إِ ْٕمؾ َ
يـ * َ٪م َس َجدَ ا َٛم ََلئ َؽ ُي ُ٬م ُّؾ ُف ْؿ َأ ْ َ
و٘مد َ
ُ ُ َ
ْ ُ
قس ْا٠متَؽ َ َ
ِ
ً ٕمِقدَ ي َأ٠متَؽْٞم َت َأم ُ٬مـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
و٬م َ ِ
قس َمو َمـَ َع َ َ
٦م]
ًْ م َـ ا٭م َعو٭م َ
يـ * َ٫م َول َيو إِ ْٕمؾ ُ
َون م َـ ا٭مؽَو٪م ِر َ
َ
ْ
ؽ أ ْن ٖم َْس ُجدَ َٛمو َٚم َؾ ْؼ ُ َ َّ ْ َ ْ
{ص .}55-52 :

ِ -خمؽ اإلنساف في أحسف تقكيـ:
كمظاىر التفضيؿ األخرل لئلنساف أف خمؽ اهلل اإلنساف في أحسف تقكيـ ،قاؿ تعالى:
[ َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقيؿٍ] {ا٭متِّ٦م، }5:كلقدتعددتآراءالعمماءفيبيافمعنىقكلوتعالى:
إلك َْس َ
ِ
[ْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقيؿٍ]ىذهاآليةمنيا :
-ُٖٗ-

*فيأحسفخمؽ .
*فيأعدؿخمؽ .
*فيأحسفصكرة .
*فيأعدؿخمؽ،كأحسفصكرة .
*أمخمقنااإلنساففبمغنابواستكاءشبابوكجمدهكقكتو،كىكأحسفمايككفكأعدؿمايككفبو
قكامو .
*ليسىناؾشيءمفالحيكاناتإالكىكمنكبعمىكجيوغيراإلنساف(ُ) .
بالنظر إلى ىذه اآلراء كتدبرىا يتبيف أف كؿ ىذه اآلراء تندرج تحت معنى قكلو تعالى:

ِ
[ْم َأ ْٙم َس ِـ َٖم ْؼ ِقيؿٍ]ممايدلؿعمىصحةكؿىذهاآلراءفيكصؼاهلللخمؽاإلنساف .
ّ -جعؿ اهلل لئلنساف إرادة حرة يختار بيا الخير كالشر:

جعؿ اهلل لئلنساف إرادة حرة ،فإما أف يعمك بيذه اإلرادة لمرتبة المبلئكة ،أك يخمد إلى

األرض،قاؿتعالىَ [:و َهدَ ْيـَو ُه ا٭مـ َّْجدَ ْي ِـ] {البؾد . }22:

قاؿمجاىدفيتفسيرىذهاآلية":عرفناهسبيؿالخيركسبيؿالشر"(ِ)،بمفيكـآخر:إف
ىذااإلنسافلوحريةاالختياربعدأفاستبافلوطريؽالخير،كطريؽالشر،طريؽاليدل،كطريؽ
الضبلؿ ،طريؽ النكر ،كطريؽ الظممة ،كىذه اإلرادة الحرة ،ضرب مف ضركب تكريـ اإلنساف
كتفضيموفيىذهالحياةعمىسائرالمخمكقاتإذاأعمؿعقموليصؿإلىالطريؽالسَّكم،كيككف
أخسمفالبيائـإذاأىمؿعقموكقادتوالشيكاتكالممذاتإلىحيثتريد .
أحطك ٌ
ْ -البعث كالنشكر لمحسا كالعقا :
الحسابكالعقاباليككفإاللممختاريفالذيفيميزكفبيفالطيبكالخبيث،كالخيركالشر،
كىذا مظير مف مظاىر التفضيؿ كالتكريـ لمنفس البشرية ،قاؿ تعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ
إلك َْس َ
٦م * ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
٦م * ُٗم َّؿ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا٭م َع َؾ َؼ َي ُم ْض َغ ًي َ٪مخَ َؾ ْؼـَو ا ُٛم ْض َغ َي
ا٭مع َظوم َْحلَم ُٗمؿ َأك َْش ْلكَوه ٚمَ ْؾ ًؼو َآ َٚمر َ٪م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
ِ٤م َظومو َ٪مؽَسقكَو ِ
٦م * ُٗم َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ُقن * ُٗم َّؿ
ؽ َٛم ِّقت َ
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
ُ
َ ْ
َ َ َ
َ ً َّ
ً
إِ َّكؽُؿ يقم ِ
قن] {ادممـون . }25-21 :
ا٭مؼ َق َوم ِي ُٖم ْب َع ُث َ
ْ َْ َ

(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـَُ،صََٕٖ.ِٖٕٕ-
(ِ)تفسيراإلماـمجاىدبفجبر،صَّٕ.

-ُٗٗ-

كفيمكضدآخرقاؿتعالىُ [:ه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ إَ ْر َض َذ ُ٭م ً
قٓ َ٪م ْوم ُشقا ِْم َمـَو٬مِبِ َفو َو ُ٬م ُؾقا ِم ْـ
ِ
ِِ
قر] {ادؾك . }25:
ِرزْ ٫مف َوإِ َ٭م ْقف ا٭مـ ُُّش ُ
ففياآلياتبيافالنتياءالحياةبالمكت،ثـالبعثمفالقبكركالنشكرلمحسابأماـاهلل
يكـالقيامة .
كىناؾ آيات أخرل كثيرة تشير إلى ىذا الجانب الذم يعتبر مف دالئؿ التكريـ كالتشريؼ
كالتفضيؿلمنفسالبشرية؛ليجزمكؿامرئبماصندإفكافخي انر،أكش انر .
ٓ -تسخير ما في الككف لخدمة اإلنساف كراحتو كاإلعانة عمى شئكف الحياة:
اإلنساف"الخميفة"أحبالمخمكقاتإلىاهلل،لذافإفاهللسخرلومافيالسماكاتكمافي
األرض،كىذادليؿمحبةاهللكتفضيمولئلنساف"الخميفة" .
قاؿتعالىُ [:ه َق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ َ٭مؽ ُْؿ َمو ِْم إَ ْر ِ
ض َيِق ًعو { ]...البؼرة، }11:كقاؿتعالىَ [:أ ََل ْ ٖم ََر ْوا
ض و َأ٠مبغَ ٤م َؾقؽُؿ كِعؿف َ٣م ِ
ِ
وه َر ًة َو َٕمو٢مِـَ ًي { ]...لؼامن . }12:
ا٭مس ََم َوات َو َمو ِْم إَ ْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
َأ َّن اهللَ َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُْؿ َمو ِْم َّ
فالتسخيرلمككفلخدمةاإلنساف"الخميفة"دليؿتشريؼكتكريـكتفضيؿ،كسيردىذاالجانب
فيمطمبقادـبشكؿأكثرإيضاحانكبيانان .

المطم الثاني :تفضيؿ النفس البشرية بنعمة العقؿ:
* نعمة العقؿ:
أمدهبيا،
العقؿجكىرةعظيمةكىكمفالنعـالعظمىالتيتفضؿاهللبياعمىاإلنسافك َّ
بويككفالتكريـكالتكميؼكالتشريؼ كالعزةكالكرامة ،كبوفيضؿ اإلنسافعمىغيرهمفالمخمكقات،

كسيكتفي الباحث بذكرمعنىالعقؿلغةن كشرعان مدبيافلبعضمعاني العقؿكمقاصده،نظ انرألف
ىذااألمريحتاجلبحثمستقؿ .

العقؿ لغ نة :
و،حبسوفي
قاؿابففارس":العيفكالقاؼكالبلـأصؿك
احدمنقاسمطرديدؿعمىع ٍ
ظ يم ي
ي

الشيءأكمايقاربالحبسةمفذلؾالعقؿ،كىكالحابسعفذميـالقكؿكالفعؿ"(ُ) .
ي

ً
جرك َّ
الجمدعقكؿ،كسميالعقؿعقبلن؛ألنوبويتميزاإلنسافعف
النيي،ضدالحمؽ،ك
ي
كالعقؿ:الح ي

ؿ:الذميحبسنفسػ ػوكيردىػ ػاعفىكاىػ ػا،ككذلػ ػؾالجامػ ػدألم ػ ػرهكرأيػ ػ ػ ػو ،
س ػائرالحيكانػ ػات،كالعاق ػ ي
(ُ)معجـالمقاييسفيالمغة،صِٕٔ.

-ََِ-

كاعتقؿلسانو؛إذاحبس،منً
دالكبلـ،كعقؿالشيءيعقموعقبلنإذافيمو(ُ) .
ى
ي
و
ستنبطأفالعقؿيطمؽعمىمعاف تفيدالربطكاالمتثاؿكالمندكالفيـ،
مفخبلؿماتقدـي

ي

عانيمفصفاتالعقؿكميماتوالذمخصبيااإلنسافعمىغيرهمفالمخمكقات،فيو
كىذهالم
ي
يميزاإلنسافبيفالخيركالشر،كالنافدكالضار،كبويتصرؼفياالختيار،فيكممكةإنسانيةبو

يسمكاإلنسافعمىالمخمكقات،كبإىمالوينحطأدنىالدركاتكالدرجات .
العقؿ اصطبلحان:
قاؿالجرجاني":العقؿجكىرركحانيخمقواهللتعالىمتعمقانببدفاإلنساف"(ِ) .
أمااإلماـالغزاليفقاؿ":الكصؼالذميفارؽاإلنسافبوسائرالبيائـ،كىكالذماستعدبو
لقبكؿالعمكـالنظريةكتدبرالصناعاتالخفيةالفكرية"(ّ) .
أما اإلماـ ابف تيمية فقاؿ" :ىك الغريزة التي في اإلنساف التي بيا يعمـ كيميز ،كيقصد
المنافددكفالمضار"(ْ) .
ككأ فابفتيميةفيتعريفوىذاأقرأفاإلنسافباستعمالوالعقؿكقصدهالخير،فيكفي
حدكدإنسانيتوكخيريتو،كاالفيككالبيائـكالعياذباهلل،بؿأحط .
مف أسماء العقؿ:
ب،كالحجا،ك ً
الح ٍجر،ك ُّ
كردفيكتاباهللتعالىالعديدمفاألسماءلمعقؿمنيا:المُّ ُّ
النيى(ٓ) .
بيافلبعضمعانيالعقؿ :
أ -المُّ ُّ  :
ور ََٔي ٍ
ض و ْ ِ ِ
ِ
ؤم إَ ْ٭م َب ِ
وت ُِٕ ِ
وب]
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر ِ َ
اٚمت ََلف ا٭م َّؾ ْق ِؾ َوا٭مـ ََّف ِ َ
* قاؿ تعالى[ :إِ َّن ِْم ٚمَ ْؾ ِؼ َّ
{آل عؿران. }212:

ؤم إَ ْ٭مب ِ ِ
*كقاؿأيضان٪َ ...[:مو َّٖم ُؼقا اهللَ َيو ُأ ِ
يـ َآ َمـُقا { ]...ال َّطاق . }22:
وب ا َّ٭مذ َ
َ

(ُ)انظر:لسافالعرب،ـَُ،صِِّ.ِّّ،
(ِ)التعريفات،صُُٓ.
(ّ)إحياءعمكـالديف،جُ،صُُٖ.

(ْ)كتابالفتاكل،ـٗ،جٓ،صُّٓ.
(ٓ)انظر:كتابالداللةالعقميةفيالقرآفالكريـ،صِٓ.

-َُِ-

اغباألصفياني:المُّبُّ :العقؿالخالصمفالشكائب ،كسمىبذلؾلككنوخالصما

قاؿالر
المُّبُّ مفالشيء ،كقيؿ:ىكمازكىمفالعقؿ،فكؿلبعقؿ
فياإلنسافمفمعانيو كالمباب ،ك 

كليسكؿعقؿلب،كليذاعمؽاهللاألحكاـالتيالتدركياإالالعقكؿالذكيةبأكلىاأللباب(ُ) .
 ُّ"النيى":

ؽ ََٔي ٍ
ِ
ِِ
*قاؿتعالىَ [ :أ َ٪م َؾ ْؿ هي ِد ََُل ْؿ ٬م َْؿ َأ ْه َؾ ْؽـَو َ٫مبْ َؾ ُف ْؿ ِم َـ ا٭م ُؼ ُر ِ
وت ُِٕ ِ
ؤم
ون َي ْؿ ُش َ
قن ِْم َم َسو٬مـ ِف ْؿ إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
َْ
ا٭مـ َُّفك] {صه . }213:
ؽ ََٔي ٍ
ِ
وت ُِٕ ِ
ؤم ا٭مـ َُّفك] {صه.}55:
*كقاؿأيضان٬ُ [:م ُؾقا َو ْار َ٤م ْقا َأ ْك َع َومؽ ُْؿ إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
ك ُّ
ييةىيالعقؿالناىيعفالقبائح،جمعيانيى"(ِ) .
الن
ي
جً -
"الحجر":
*قاؿتعالىَ [:ه ْؾ ِْم َذ٭مِ َ
ؽ َ٫م َس ٌؿ ٭مِ ِذي ِٙم ْج ٍر] {الػجر . }5:
قاؿابفكثيرفيتفسير[:٭مِ ِذي ِٙم ْج ٍر] أم":لذمعقؿكلبكديفكحجر،كانماسمي
العقؿحج انر؛ألنويمنداإلنسافمفتعاطيمااليميؽبومفاألفعاؿكاألقكاؿ"(ّ) .
و
ىذهبعضمفالمعانيلمعقؿ،كىناؾمعافأخرل(ْ) .

مقاصد العقؿ:
العقؿأعظـشيءخمقواهللفياإلنساف،فمماخمقوقاؿلو:أقبؿفأقبؿ،ثـقاؿلو:أدبر
فأدبر،كلقدخمؽاهللالعقؿليدؼكغايةكمقصدمنيا :
ُ -التفكر في خمؽ اهلل لمتعرؼ عمى اهلل:
فةذاتاهللأمرخارجعفإطارالعقؿ،كىكأمر"سماعي"،كلكفاهللدلناعمىالتعرؼ
معر
ه

عمىذاتومفخبلؿالتفكركالتدبرفيخمؽمخمكقاتو،كذلؾألفالتفكرفيذاتاهللأمرالخكض
فيويؤدمإلىالكفركالعياذباهلل .
(ُ)مفرداتألفاظالقرآف،صّّٕ .
(ِ)نفسالمرجدالسابؽ،صِٕٖ .
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صُْٓ.

(ْ)  مف أراد المزيد مف المعمكمات فعميو مراجعة كتاب الداللة العقمية في القرآف الكريـ ،د .عبد الكريـ نكفاف
عبيدات.

-َِِ-

ِ
ور ََٔي ٍ
ضو ْ ِ ِ
ِ
ؤم إَ ْ٭م َب ِ
وت ُِٕ ِ
يـ
وب * ا َّ٭مذ َ
ا٭مس ََم َوات َوإَ ْر ِ َ
اٚمت ََلف ا٭م َّؾ ْق ِؾ َوا٭مـ ََّف ِ َ
*قاؿتعالى[:إِ َّن ِْم ٚمَ ْؾ ِؼ َّ
ون ِْم َٚم ْؾ ِؼ ا٭مسَمو ِ
ون اهللَ ٫مِ َق ًومو َو ُ٫م ُعق ًدا َو َ٤م َٜم ُ٘مـ ِ
ات َوإَ ْر ِ
ً َه َذا َٕمو٢مِ ًَل
ض َر َّٕمـَو َمو َٚم َؾ ْؼ َ
ُقِبِ ْؿ َو َي َت َػؽ َُّر َ
َي ْذ٬م ُُر َ
َّ َ َ
٠مبحوك َ ِ
اب ا٭مـَّور] {آل عؿران . }212-212 :
َؽ َ٪مؼـَو َ٤م َذ َ
ُ ْ َ
تبيفاآلياتعظمةاهللكقدرتوكحكمتوفيىذاالككفبمافيومفبديدصنداهللفيخمؽ
ىذاالككفأرضوكسمائوكمافييفمفآيات،كمافيومفاختبلؼالميؿكالنيار،كتسخيرىمالنا
كلراحتنا،فكؿماخمقواهللفيىذاالككفآيةاليستشعرىاكيكقفبياإالأصحابالعقكؿ الراجحة
الذيف أعممكىا في ىذه اآليات؛ ليدرككا عظمة العظيـ ،كقدرة القدير جؿ شأنو ،ىؤالء الذيف
ال ينقطعكف عف عبادة اهلل كذكره في كؿ لحظة كحيف؛ قيامان كقعكدان كعمى جنكبيـ ،ذاكريف
بألسنتيـ كقمكبيـ متأمميف بعقكليـ مقريف بكحدة خالؽ ىذا الككف مذعنيف إليو متضرعيف إليو،

طالبيفمنوالمغفرةكالرضكاف(ُ) .

ِ -إتماـ عممية التسخير كالتمكيف:
اهللسخرلناىذاالككفلخدمتناكراحتنا،كإلتماـعمميةالتسخيركالتمكيف،البدمفالعمؿ
عمىعمميةاإلتماـالتيتتضمفالجانبالعممي،كالذممفخبللوتتـعمميةاستخراجكاستغبلؿ
التمكفمفالذمسخرلنا،فاهللسخرلنامافياألرض:فيجبعمى اإلنساف
كتييئةكاالستفادةك
ي

استغبلؿماسخرلخدمتناكراحتنا،كىذااليمكفإالباستعماؿالعقؿ
السعيكالعمؿعمىاستخراجك
ي

ينكب اإلنساف عمى القياـ بالمشاريد كالمنشآت الحيكية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال
الذم مف خبللو
ي
الحصر ،الشمس مسخرة لنا ،بما أكدعو اهلل فييا لخدمتنا ،فجيب عمى اإلنساف أف يعمؿ عمى

سبؿ معيشتو ،كسخر لنا المعادف ،فبل بد أف يعمؿ عمى استخداميا لسبؿ
استخداـ طاقتيا في ي
احل ِديدَ ٪مِ ِقف َٕم ْل ٌس َ١م ِديدٌ َو َمـَو٪مِ ُع ٭مِؾـ ِ
معيشتنا كراحتنا ،قاؿ تعالىَ ...[ :و َأ ْكزَ ْ٭مـَو َ
َّوس { ]...احلديد، }15:
فانكباإلنسافعمىاستخراجومفاألرض،كاستخداموفيصندكثيرمفالصناعاتالتيتعمؿ
عمى راحة اإلنساف كاسعاده في الدنيا ،فاإلنساف مطالب بإخراج القكل الكامنة في ذاتو ،فتنفجر
الطاقات المندسة في كيانو كما ىي النكاة التي تضـ في كيانيا عناصر شجرة عظيمة ،كنخمة
باسقة،فماأفتندسفيالثرلحتىتتفاعؿكتخرجخبأىابعدجيدكصراع .
ّ -عمارة الككف:
مف مقاصد العقؿ عمارة الككف كاقامة المجتمد اإلنساني المنشكد الذم يسكده العدؿ
المثؿكالمبادئالتيتنيضبالمجتمعاتاإلنسانية،
كالمحبةكاإلخاءكالتعاكفكالمساكاة،ككؿالقيـك ي
(ُ)فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـُ،صَُُّٓٓ-بتصرؼكاختصار.

-َِّ-

كترقى بيا إلى الطبيعة المبلئكية ،ىذه الجكانب المعنكية تتآلؼ فيما بينيا كتتحد مد الجكانب
الماديةحتىتتكامؿمدبعضياالبعض،كتخرجبثكبكاحدىدفياالمنشكدعمارةالككف،كلقدقسـ
اهللىذاالككف،ككزعمكاردهكمصادرهبشكؿيكجبتضافركتكاتؼكتعاكفأبناءالجنسالبشرم،
كذلؾلعمارةالككف .
*قاؿتعالى[:وإِ َ٧م َٗمؿقد َأ َٚموهؿ ِ ًِ
ا٤م ُبدُ وا اهللَ َمو َ٭مؽ ُْؿ ِم ْـ إِ َ٭م ٍف ٩مَ ْ ُٝم ُه ُه َق َأك َْش َل٬م ُْؿ ِم َـ إَ ْر ِ
ض
وحلو َ٫م َول َيو َ٫م ْق ِم ْ
ُ ْ َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
قى] {هود . }52:
يى ُ ُِم ٌ
و٠متَغْػ ُرو ُه ُٗم َّؿ ٖمُق ُٕمقا إِ َ٭م ْقف إِ َّن َر ِِّب َ٫م ِر ٌ
َو ْا٠م َت ْع َؿ َر٬م ُْؿ ٪م َقفو َ٪م ْ
ض َ٪مقـْ ُظروا َ٬مقػَ ٬م َ ِ ِ
ِ
يـ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ ِف ْؿ ٬مَوكُقا َأ َ١مدَّ ِمـ ُْف ْؿ ُ٫م َّق ًة
َون َ٤مو٫م َب ُي ا َّ٭مذ َ
ْ
*كقاؿأيضانَ [:أ َو ََل ْ َيس ُٝموا ِْم إَ ْر ِ َ ُ
و َأ َٗموروا إَر َض و٤مؿروهو َأ ْ٬م َثر ِمَّو ٤مؿروهو و٘موء ِْتؿ ر٠م ُؾفؿ ٕمِو٭مبقـ ِ
َون اهللُ ٭مِ َق ْظؾِ َؿ ُف ْؿ َو َ٭مؽِ ْـ ٬مَوكُقا
َوت َ٪م ََم ٬م َ
َ َ َُ َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
َ
ْ
َ ُ
{الرو . }1::
َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ َيظْؾِ ُؿ َ
قن] ُّ
المستغؿ
ىذه اآليات ترسـ صكرة المجتمد المنشكد الذم يتكامؿ فيو الجانب المادم ي

بكاسطةالعقؿ،كالمسخرلئلنسافمدالجانبالمعنكمبأحكاموكمثموكقيموكمبادئوالمستمدةمف
اهلل كرسمو ،ككيؼ آلت إليو أحكاؿ األمـ السابقة باعتمادىـ عمى قكتيـ ،كما كصمكا إليو مف
الحضارة ،فحرثكا األرض ،ككشفكا كنكزىا كذخائرىا ،كما في باطنيا مف خيرات ،كعمركىا ببناء
المصاندكالمنشآتكالقصكر،فجاءتيـرسميـبالبيناتلتتكامؿجكانبالعمارةليذهاألرض،كيسكد

غرتيـ قكتيـ كأعمت
العدؿ كالمحبة كالمساكاة كالبر كاإلحساف ،كغيرىا مف القيـ كالمثؿ ،لكنيـ  
بصيرتيـعفاليدلكالضبلؿفظممكاأنفسيـبإنزاؿعذاباهللكعقابو(ُ) .

كتتضح قيمة العقؿ كأىميتو لئلنساف حينما تتحد خصائص العقؿ البشرم ،كالتي عمى

رأسيا:التمييزبيفالنافدكالضار،كالخيركالشر،كالجائزكالمستحيؿ،كالسببكالمسبب،كغيرىا

مف األمكر التي ىي مف خصائص العقؿ البشرم المتفرد بيا اإلنساف عمى سائر المخمكقات
المكجب لمتكاليؼ الذم يقكد إلى السعادة في الدنيا بإعمالًو ،أك إلى الخسراف المبيف كالعياذ باهلل
كذلؾبإىمالو .

خبلصة المبحث:
كضحالمبحثمظاىرتفضيؿالنفسالبشريةعمىغيرىامفالمخمكقاتمفخبلؿإظيار

ٌ

كجكه ىذا التفضيؿ المتمثمة بخمؽ اهلل لئلنساف بيده ،كنفخو فيو مف ركحو ،كاسجاد المبلئكة لو،
كاعطائوإرادةحرة،كتكميفوبالتكاليؼ،كالمحاسبةعمييا،كمنحونعمةالعقؿ .

(ُ)تسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صْٕٗبتصرؼكاختصار.

-َِْ-

المبحث الثاني
تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا

كيشتمؿعمىثبلثةمطالب :
المطم

األكؿ :تكريـ النفس البشرية بنعمة اإليجاد كاإلمداد
كاليدل كالرشاد.

المطم الثاني :تكريـ النفس البشرية بنعمة التسخير كالتمكيف.
المطم

الرسؿ كىداية
الثالث :تكريـ النفس اإل نسانية بإرساؿ ٌ
البشرية.

-َِٓ-

المبحث الثاني
تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا
اإلنسافسيدالككف،كىكأحبالمخمكقاتإلىاهلل،لذاأنعـاهللعميونعموالتيالتعد
ِ
ِ
قؿ] {الـحل . }23:
كالتحصى،قاؿتعالى:كاف[ َوإِ ْن َٖم ُعدُّ وا ك ْع َؿ َي اهللِ َٓ ُ َْت ُص َ
قر َرٙم ٌ
قهو إِ َّن اهللَ َ٭م َغ ُػ ٌ

المطم األكؿ :تكريـ النفس البشرية بنعمة اإليجاد كاإلمداد كاليدل كالرشاد:
منياماىكظاىر،كمنياماىكباطف،كقدجمعتىذه
نعـاهللالتيأنعمياعمىاإلنساف
ي
النعـفيآيةكاحدةحيثيقكؿاهللتبارؾكتعالىَ [:أ ََل ٖمَروا َأ َّن اهللَ ٠مخَّ ر ٭مَؽُؿ مو ِْم ا٭مسَمو ِ
ات َو َمو ِْم
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ض و َأ٠مبغَ ٤م َؾقؽُؿ كِعؿف َ٣م ِ
وه َر ًة َو َٕمو٢مِـَ ًي { ]...لؼامن . }12:
إَ ْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
ىذهاآليةالجامعةلنعـاهللفيىذاالككف،كالتيأنعـاهللبياعمىاإلنسافالذماليعد

كاليذكرمفناحيةحجموككزنوبالنسبةإلىالخبلئؽفيىذاالككف،أرضوكسماؤه،كلكفبنفخو

الركحتبارؾكتعالىفيىذاالمخمكؽالصغيرجعمتوكارثانكبي انركسيدانليذاالككف،فمذلؾسخراهلل
لومافيالسماكات كمافياألرض،مفشمسكقمر،كنجكـيستضيءبياليبلن،كيستيدمبيافي

ظمماتالبركالبحر،كالسحابالذمينزؿبالمطر لسقيالناسكالحيكافكالزركع ،كمافياألرض
مفالدكابكاألشجار،كالمياهكالبحار،كالسففكالمعادف،كغيرىامفالمنافد،مانعمـكمالـنعمـ،

الرسؿ كانزاؿالكتب،كالنعـالتيأكنيااهللفي َّ
النفس البشرية
كأتـاهللنعموعمىاإلنسافبإرساؿ ٌ
باطنة،كماندركوكماخفيعمينا،كبرغـكؿىذهالنعـ
فيكؿعضكككؿجزء،منياظاىرة كمنيا
ى
فإفبعضالناسيكفركيجادؿفياهللكآياتوبغيرعمـكالىدلكالكتابمنير(ُ) .

أما اإلماـ المراغي فقد استطرد في بياف معنى قكلو تعالى[ :و َأ٠مبغَ ٤م َؾقؽُؿ كِعؿف َ٣م ِ
وه َر ًة
َ ْ َ َ ْ ْ ََُ

َو َٕمو٢مِـَ ًي] {لؼامن }12:فذكرعدةآراءلمعمماءمنيا :
اإلسبلـكماحسفمفالخمؽ .
ُ -الظاىرة:
ي
الباطنة:ماسترعميؾمفسيءعممؾ .
ِ -الظاىرة:الصحةككماؿالخمؽ .
الباطنة:المعرفةكالعقؿ .

(ُ) تفسير القرآف العظيـ ،ـّ ،ص ْٖٓ ،كفي ظبلؿ القرآف ،ـٓ ،جُِ ،ص ِِٕٗ ،كتفسير المراغي ،ـٕ،
صٖٖبتصرؼكاختصار .

-َِٔ-

مايرلباإلبصارمفالماؿكالجاهكالجماؿكتكفيؽالطاعات .
ّ -الظاىرة :ي
يدفد عف العبد مف
الباطنة :ما يجده المرء في نفسو مف العمـ باهلل ،كحسف اليقيف ،كما ي
اآلفات(ُ) .

بعدبسطآراءالعمماءعفالنعـالظاىرةكالباطنةيرل الباحث أفالنعـ الظاىرة :ىيكؿ
أمرمفاألمكر الماديةكالمعنكيةيصدؽعميوالقكؿأنومفكجكهالخير،كقداستبافكظيرلنا
عممو،أما النعـ الباطنة  :فييكؿأمرمفأمكرالخيرالماديةكالمعنكيةالتيخفيعميناعممو
كتقديره .

* اهلل المنعـ المتفضؿ:
كقدأسنداهللعزشأنوىذهالنعـإليوفيالعديدمفالمكاضدفيكتابوالعزيزمنيا :
*قاؿتعالىَ [:و َمو ٕمِؽ ُْؿ ِم ْـ كِ ْع َؿ ٍي َ٪م ِؿ َـ اهللِ { ]...الـحل . }55:
ؽ ََٔي ٍ
ِ
ات ومو ِْم إَر ِ ِ ِ
ِ
ون]
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ض َيق ًعو مـْ ُف إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ
ْ
ا٭مس ََم َو َ َ
*كقاؿتعالىَ [:و َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُْؿ َمو ِْم َّ
{اجلاثقة . }25:
كلقد تحدث الكثير مف العمماء عفىذه النعـكابف القيـكغيرهمفالعمماء ،كقسمكا ىذه
النعـإلىأقساـ .
كسيقكـ الباحثبتقسيـالنعـإلىقسميف :
أكالن :النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد".
ثانيان :النعـ العامة كتقسـ إلى ثبلثة أقساـ:
أ -نعمةاإليجاد .
ب -نعمةاإلمداد .

ج-نعمةالتسخيركالتمكيف(ِ) .

أكالن :النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد":
نعمة اليدل كالرشاد  :ىي نعمة اإلسبلـ كاإليماف ،كالتي فييا سعادة العبد في الدينا
كاآلخرة،كىيالمتصمةبسعادةالديناكاآلخرة،كىيالنعمةالتيأمرنااهللأفنسألوفيصبلتنا،
(ُ)تفسيرالمراغي،ـٕ،صٖٖ .
(ِ)سيقكـالباحثبإفرادىذهالنعمةفيمطمبخاصنظ انرلكثرتيا.

-َِٕ-

ا٭مشفدَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا٭مر٠مقل َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
اء
٦م َو ُّ َ
ا٭مصدِّ يؼ َ
يـ َأ ْك َع َؿ اهللُ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ م َـ ا٭مـَّبِ ِّق َ
٦م َو ِّ
ؽ َم َع ا َّ٭مذ َ
*قاؿتعالى"[ َو َم ْـ ُيط ِع اهللَ َو ّ
ِ
٦م َو َٙم ُس َـ ُأو َ٭مئِ َ
ؽ َر٪مِق ًؼو] {الـساء. }51:
ا٭مصوحل َ
َو َّ

األصناؼ األربعة المقصكديف في اآلية:
ُ-النبيفِ-الصديقيفّ-الشيداءْ-الصالحيف .
بالرجكعإلىسببالنزكؿيتضحمعنىاآلية،حيثإنيانزلتفي"ثكباف" مكلىرسكؿاهلل

ككافشديدالحبلرسكؿاهلل،قميؿالصبرعنو،فأتاهذاتيكـكقدتغيرلكنو،فعرؼالحزف
غير لكنؾ؟ فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ما بي مرض كال كجع غير أني
فيكجيو،فقاؿ رسكؿ اهلل  :ما ٌ
إف لـ أرؾ أستكحش كحشة شديدة حتى ألقاؾ ،ثـ ذكرت اآلخرة فنخاؼ أف ال أراؾ ألنؾ تيرفع مع

النبييف كأني إف دخمت الجنة كنت في منزلة أدنى مف منزلتؾ ،كاف لـ أدخؿ الجنة ال اراؾ أبدان،
فنزلت اآلية(ُ) .

تبيفمفسببالنزكؿأف أعظـنعمةأنعـاهللبياعمىالخمؽىينعمةاليدلكالرشاد

التييترتبعميياسعادةالدنياكاآلخرةكصحبةالنبييفكالصديقيفكالشيداءكالصالحيف ،كأمنعمة

أفضؿمفىذهالنعمة؟! 

ثانيان :النعمة العامة:
ىذه النعمة يشترؾ فييا الخمؽ جميعان ،مؤمنيـككافرىـ ،كنعمة :الصحة ،كالغنى ،كالماؿ
كالمسكف،كالممبس،كغيرىامفالنعـ:كىذهالنعمةالتعدكالتحصىقاؿتعالىَ [":وإِ ْن َٖم ُعدُّ وا ك ِ ْع َؿ َي
ِ
قؿ] {الـحل. }23:
اهللِ َٓ ُ َْت ُص َ
قر َرٙم ٌ
قهو إِ َّن اهللَ ٭مَ َغ ُػ ٌ
لذا سيقتصر الباحثعمىذكرأقساـىذهالنعمةمدالتركيزعمىأىـأنكاعىذهاألقساـ :

ُ -نعمة اإليجاد:
مفنعـاهللعمىاإلنسافإيجادهكتركيبو،كىناؾآياتكثيرةتتحدثعفىذاالجانبمنيا:
ِ
ٍ
إلكْس َ ِ
٦م] {الـحل. }5:
قؿ ُمبِ ٌ
ون م ْـ ُك ْط َػي َ٪منِ َذا ُه َق ٚمَ ص ٌ
قاؿتعالىٚ[":مَ َؾ َؼ ا ِ َ
تشير اآلية الكريمة إلى حقيقة خمؽ اإلنساف كايجاده ،كأف اهلل أكجده مف شيء  ىمييف

ضعيؼ،كبرغـضعفوإالأفاهلل  ىمفَّ عميو بالعقؿ كالقدرة كاإلدارة التيتجعؿاإلنساف يرتفد

بعقمػ ػوكارادتػ ػوعفعالػ ػـالطي ػف،كأفيسػ ػمكاإل ػىمشػ ػارؽالعالػ ػـالعمػ ػكم،الأفيستبدبوالغركر ،

(ُ) انظر :أسباب النزكؿ ،لمكاحدم ،ص ِٗ ،معالـ التنزيؿ" ،تفسير البغكم" ،جُ ،ص ّٖٓ ،تفسير القرآف
العظيـ،قاؿالحافظأبكعبداهللالمقدسي:البأسبإسناده،ـُ،صّٓٓ .

-َِٖ-

كيستكلىعميواليكلفيكفربخالقوكيجحدنعمةاهللعميو(ُ) .
كمف المكاضد األخرل التي يبيف اهلل فييا نعمة اإليجاد كالتركيب :قاؿ تعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو

ا ِ
ؽ َ٪م َس َّق َ
اك َ٪م َعدَ ٭مَ َ
ؽ ا٭مؽ َِري ِؿ * ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ َ
ون َمو ٩م ََّر َك ٕمِ َر ِّٕم َ
ؽ] {االكػطار . }5-5 :
إلك َْس ُ
مح ُن* َع َّؾ َم ا٭م ُؼ ْر َآ َن* ٚمَ َؾ َؼ ا ِ
{الرمحن . }5-2:
[الر ْ َ
إلك َْس َ
ون] َّ
كقاؿأيضانَّ :
ِ
{الرو . }52::
كقاؿأيضان[:اهللُ ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ُٗم َّؿ َرزَ َ٫مؽ ُْؿ ُّ ]...
كىناؾآياتأخرلتشيرإلىىذهالنعمةالعظيمة .

ِ -نعمة اإلمداد:
 يقصدبيذهالنعمة:ماأمداهللاإلنسافبومفالنعـالعظيمةكالكثيرة،فاهللتبارؾكتعالى

خمؽاإلنسافكأنعـعميوبنعمةاإليجاد،ك َّ
أمدهبنعـكثيرةنخصمنيا :

* نعمة الصحة كسبلمة األعضاء:
مف أفضؿالنعـكأعظميا،نعمةالصحةكالسبلمةفياألعضاءقاؿتعالىَ ...[:و َأ ْ٠م َبغَ
٤م َؾقؽُؿ كِعؿف َ٣م ِ
وه َر ًة َو َٕمو٢مِـَ ًي { ]...لؼامن.}12:
َ ْ ْ ََُ
قاؿالمراغيفيبيافمعنىىذهاآلية :
الظاىرة:الصحةككماؿالخمؽ .
الباطنة:المعرفةكالعقؿ .)ِ(.
*كقاؿتعالى[:٭مَ َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِْم َأ ْٙم َس ِ
ـ َٖم ْؼ ِقي ٍؿ] {التِّني. }5:
إلك َْس َ
"فيأحسفتقكيـ"بمعنىفيأحسفخمؽ(ّ)،.كالحسفيقتضيالصحةكالقكةكالسبلمة .
كقاؿأيضا٪َ ...[:م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
٦م] {ادممـون .}25:
اخلو٭مؼ َ
ن
ْ َ ُ
َ َ
كلقد بيف النبي  فضؿ نعمة الصحة كالسبلمة في الحديث الشريؼ حيث قاؿ:

(مف أصب آمنان في سربو معافان في بدنو عنده قكت يكمو فقد حيزت لو الدنيا)(ْ) .
(ُ)التفسيرالقرآنيلمقرآفـْ،صَِٕ .
(ِ)تفسرالمراغيـٕ،صٖٖ .

(ّ)معجـغريبالقرآفالكريـ،محمدفؤادعبدالباقي،صٕٗٓ .
(ْ)سبؽتخريجو،صُْٗمفالرسالة .

-َِٗ-

* نعمة اإلمداد باألمكاؿ كاألكالد كاألنعاـ كالجنات كالعيكف:
األمكاؿعصبالحياةكاألكالدقرةعيفيقربيااإلنساف،كىمامفنعـاهللعمىاإلنساف .
*قاؿتعالىفيشأفبنياسرائيؿ[:و َأمدَ دكَو٬مُؿ ٕمِ َلمق ٍ ِ
٦م َو َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ َأ ْ٬م َث َر ك َِػ ًٝما] {اإلَساء .}4:
ال َو َٕمـ َ
َ ْ ْ ْ َْ
كقاؿتعالىفيمكضدآخرمبينان الطريقةالتيتؤكؿبياىذهالنعمة عفطريؽالتزاكج:
ا٘مؽُؿ ٕمـِ٦م وٙم َػدَ ًة ور َز َ٫مؽُؿ ِمـ ا٭م َّطقب ِ
ِ
ِ
ِ
وت
ِّ َ
ْ َ
زْو ِ ْ َ َ َ َ
ا٘مو َو َ٘م َع َؾ ٭مَ ُؽ ْؿ م ْـ َأ َ
زْو ً
[واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
َ
ََ
ون] {الـحل.}51:
ُقن َوٕمِـ ِ ْع َؿ ِي اهللِ ُه ْؿ َي ْؽ ُػ ُر َ
َأ َ٪مبِو٭م َبو٢مِ ِؾ ُي ْم ِمـ َ
كىناؾآياتأخرلتبيفنعمةاإلمدادبيذهاألمكرمنيا :
ٍ
*قاؿتعالى[ :ويؿ ِدد٬مُؿ ٕمِلَمق ٍ ِ
ُي َع ْؾ َ٭مؽ ُْؿ َأ ّْنَ ًورا] {كوح.}21:
ال َو َٕمـ َ
َُْ ْ ْ َْ
ُي َع ْؾ ٭مَؽ ُْؿ َ٘مـَّوت َو َ ْ
٦م َو َ ْ
ني*وجـ ٍ
ِ
* كقاؿ أيضاَ [ :فا َّت ُؼوا اهللَ و َأصِقع ِ
َّات
ون * َا َّٖم ُؼقا ا َّ٭م ِذي َأ َمدَّ ٬م ُْؿ ٕمِ ََم َٖم ْع َؾ ُؿ َ
ن
قن* َأ َمدَّ ُك ْم بِ َل ْك َعا ٍَ :و َبـ َ َ َ
َ ُ
و ُعق ٍ
ون] {الشعراء. }255-252:
َ ُ

* نعمة اإلمداد بالمبل ئكة:
ون *إِ ْذ َٖم ُؼ ُ ِ ِ ِ
٦م َأ َ٭م ْـ
َٯم٬م ُُؿ اهللُ ٕمِ َبدْ ٍر َو َأ ْكت ُْؿ َأ ِذ َّ٭م ٌي َ٪مو َّٖم ُؼقا اهللَ ٭مَ َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ
قل ٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
قاؿتعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ ك َ َ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞموا َو َٖم َّت ُؼقا َو َي ْلٖمُق٬م ُْؿ ِم ْـ َ٪م ْق ِر ِه ْؿ َه َذا
َيؽْػ َقؽ ُْؿ َأ ْن ُيؿدَّ ٬م ُْؿ َر ُّٕمؽ ُْؿ ٕمِ َث ََل َٗمي َآ َٓف م َـ ا َٛم ََلئؽَي ُمـْزَ ٭م َ
٦م* َٕم َٜم إ ْن َٖم ْص ِ ُ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
٦م] {آل عؿران .}215-215:
ُي ْؿد ْد٬م ُْؿ َر ُّٕمؽ ُْؿ ٕمِخَ ْؿ َسي َآ َٓف م َـ ا َٛم ََلئؽَي ُم َس ِّقم َ
تخبراآليةالكريمةماحصؿلممسمميفيكـبدركىـقمة،كالمشرككفكثر،كلكفبرغـذلؾ

نصرىـاهللكأعزىـ،كىذا مدعاةلتقكلاهللكطاعتوكلزكـأمره،كمفدالئؿنصراهلللممسمميفما
أمدىـاهللمفمبلئكتوالمسكميفبعبلماتتميزىـكالعمائـكغيرىامفالعبلمات،كافتصبركاعمى
َّ
لقاءاهللكتطيعكهكالتخالفكه؟فإفاهلليمددكـبالمبلئكةمفعندهنصرةلكـ(ُ) .

المطم الثاني :تكريـ النفس البشرية بنعمة التسخير كالتمكيف:
مفالنعـالتيالتعدكالتحصى،نعمةالتسخيركالتمكيفلئلنسافعمىكجوىذهاألرض،
ض و َأ٠مبغَ ٤م َؾقؽُؿ كِعؿف َ٣م ِ
ِ
وه َر ًة َو َٕمو٢مِـَ ًي
ا٭مس ََم َوات َو َمو ِْم إَ ْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ
قاؿتعالىَ [:أ ََل ْ ٖم ََر ْوا َأ َّن اهللَ َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُْؿ َمو ِْم َّ
َّوس مـ ُُي ِ
ِ
ود ُل ِْم اهللِ ٕمِغ ْ ِ
َٝم ِ٤م ْؾ ٍؿ َو َٓ ُهدً ى َو َٓ ٬مِت ٍ
َوب ُمـ ِ ٍٝم] {لؼامن . }12:
َوم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ
كنظ انرألفىذهالنعـكثيرةاليمكفعدىا،سيكتفي الباحثبذكرأىـىذهالنعـ :
(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـُ،صََْْٖٗ،بتصرؼكاختصار.

-َُِ-

* نعمة المساكف كالبيكت كاألثاث:
نعمة المسكف كالبيكت كاألثاث مف نعـ اهلل عمى اإلنساف ،كالتي مف خبلليا يستطيد
اإلنسافأفيأمفعمىنفسوكمالو،لذاقاؿتعالىَ [:واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُققٖمِؽ ُْؿ َ٠م َؽـًو َو َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُْؿ ِم ْـ
ِ
ِ
ور َهو َو َأ ْ١م َع ِ
قّنَو َي ْق َم َ٣م ْعـِؽ ُْؿ َو َي ْق َم إِ َ٫م َومتِؽ ُْؿ َو ِم ْـ َأ ِْ َقا٪مِ َفو َو َأ ْو َٕم ِ
َو٤مو إِ َ٧م
ور َهو َأ َٗمو ًٗمو َو َمت ً
ُ٘م ُؾقد إَ ْك َعو ِم ُٕم ُققٖمًو ٖم َْستَخ ُّػ َ
ِٙم ٍ
٦م] {الـحل . }32:
فاهللجعؿلكـبيكتتبنكنيامفالحجركالمدرلتسكنكافييا كقتإقاماتكـ،ككذلؾجعؿ

لكـمفبيكتاألنعاـ(كىياإلبؿكالبقركالغنـكالمعزبيكتان) مغايرةلبيكتكـالمعيكدة ،كىيالخياـ

كالقبابكاألخبيةكالفساطيط(ُ)مفاألنطاع(ِ)كاألدـكتجدكنياخفيفةكقتترحالكـكسفركـككقت
نزكلكـفيالضربكالبناء،ككذلؾمفأشعارالمعزكأ كباراإلبؿكأصكاؼالضأفمتاعانلمبيتمما


يمبسكيفرش كيمتدبوبفنكفالتمتدإلىمدةمفالزماف(ّ) .
* نعمة خمؽ األنعاـ كتسخيرىا لئلنساف:

خمؽ األنعاـ كتسخيرىا لئلنساف مف النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف ،قاؿ تعالى:
قن * و َ٭مؽُؿ ٪مِقفو ي ٌول ِٙم٦م ٖم ُِرُي َ ِ
ِ ِ
قن]
[ َوإَ ْك َعو َم َٚم َؾ َؼ َفو ٭مَؽ ُْؿ ٪مِ َقفو دِ ْ
َْس ُٙم َ
قن َوٙم َ
ف ٌء َو َمـَو٪م ُع َومـ َْفو ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ
٦م ٖم ْ َ
{الـحل . }5-5 :
ف ٌء] اإلدفاءمفاألكسيةكغيرىاَ [،و َمـَو٪مِ ُع] في
[ َوإَ ْك َعو َم] بمعنىاإلبؿَٚ [،م َؾ َؼ َفو ٭مَؽ ُْؿ ٪مِ َقفو ِد ْ
ِ
ِ
قن]
ُي َ
ظيكرىاكألبانياَ [،و ِمـ َْفو ٖم َْل ُ٬م ُؾ َ
ي ٌول] منظرحسفٙ[،م َ
قن] مفلحكمياَ [،و َ٭مؽ ُْؿ ٪م َقفو َ َ
٦م ٖم ُِر ُ
ِ
قن] أمالرعيَ [،و َ َْت ِؿ ُؾ َأ ْٗم َؼو َ٭مؽ ُْؿ] أمتعتكـكزادكـ[،إِ َ٧م َٕم َؾ ٍد] يعني
ْس ُٙم َ
مفالمرعىَ [،وٙم َ
٦م َٖم ْ َ
ِ
مكانان[ ََل ْ َٖمؽُقكُقا َٕمو٭مِ ِغ ِقف إِ َّٓ ٕمِ ِش ِّؼ إَ ْك ُػ ِ
س]إالبتعب َّ
قؿ]بمفآمف(ْ) .
النفس[إِ َّن َر َّٕمؽ ُْؿ َ٭م َر ُءوفٌ َرٙم ٌ
* نعمة المشركبات مف المبف:
المطعـكالمشربمفنعـاهللعمىاإلنساف،كعمىكجوالخصكصالمبفبمافيومففكائد
٦م َ٪مر ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
لئلنساف،قاؿتعالىفيشأفىذهالنعمةِ َ :
ث
ٞم ًة ك ُْسؼقؽ ُْؿ مَّو ِْم ُٕمطُقكف م ْـ َٕم ْ ِ ْ
[وإ َّن َ٭مؽ ُْؿ ْم إ ْك َعو ِم َ٭مع ْ َ
ؾش ِ
َو َد ٍم َ٭م َبـًو َٚمو٭مِ ًصو َ٠موئِغًو ٭مِ َّ
٦م] {ا٭مـحؾ . }44:
ورٕمِ َ
(ُ)الفسطاط:دربمفاألبنيةفيالسفر.انظر:لسافالعرب،ـُُ،صُُٖ.
(ِ)النطاع:بساطمفاألنعاـمعركؼعندالعرب.انظر:لسافالعرب،ـُْ،صِٕٖ،كقطرالمحيط،المعمـ:
بطرسالبستاني،صُّٔ.
(ّ)ركحالبياففيتفسيرالقرآف،ـٓ،صٕٔ .

(ْ) تفسيرابفكىبالمسمىالكاضحفيتفسيرالقرآفالكريـ،أبيمحمدعبداهللبفمحمدبفكىبالديتكرم،
ـِ،صَّْ .

-ُُِ-

الفرث:الكرش،كالدـيخرجلبنانسائغانسيؿالشرب(ُ) .
* نعمة المطعكمات مف الثمرات كالزركع:
َوب َٖمت ِ
ات ا٭مـ ِ
قاؿتعالى[:و ِمـ َٗمؿر ِ
قؾ َوإَ ْ٤مـ ِ
َّخ ِ
ون ِمـْ ُف َ٠مؽ ًَرا َو ِرزْ ً٫مو َٙم َسـًو إِ َّن ِْم َذ٭مِ َ
ؽ ََٔ َي ًي ٭مِ َؼ ْق ٍم
َّخ ُذ َ
َ ْ ََ

قن] {الـحل . }55:
َي ْع ِؼ ُؾ َ

"كمف"أم:جعؿلكـمفثمراتالنخيؿكاألعنابماتتخذكفمنوسك انربمعنىخم انر"قبؿتحريميا"

كرزقانحسنان(ِ) .

* نعمة إنزاؿ المطر كانبات الزرع:
ِ
ِ
ا٭مس ََم ِء
إنزاؿالمطركانباتالزرعمفنعـاهللعمىاإلنساف،قاؿتعالىُ [:ه َق ا َّ٭مذي َأ ْكز ََل م َـ َّ
ُقن وا٭مـ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّخ َ
َوب َو ِم ْـ ٬م ُِّؾ
قن * ُيـْبِ ُ
قؿ َ
قؾ َوإَ ْ٤مـ َ
ً َ٭مؽ ُْؿ ٕمِف ا٭مزَّ ْر َع َوا٭مزَّ ْيت َ َ
ْش ٌ
اب َومـْ ُف َ١م َج ٌر ٪مقف ٖمُس ُ
َم ً
وء ٭مَؽ ُْؿ مـْ ُف َ َ
ا٭م َّثؿر ِ
ات إِ َّن ِْم َذ٭مِ َ
ون] {الـحل . }22-22 :
ؽ ََٔ َي ًي ٭مِ َؼ ْق ٍم َي َت َػؽ َُّر َ
ََ
الغماـماء مباركان طيك انر تشربكف منو،كأنبت لكـبو شج انر
اهلل كحده الذم أنزؿ لكـ مف
ن

كزرعانترعىفيودكابكـكتعكدمنافعياإليكـ(ّ) .

ات وإَر َض و َأ ْكز ََل ِمـ ا٭مسَم ِء موء َ٪م َل ْٚمرج ٕمِ ِف ِمـ ا٭م َّثؿر ِ
ِ
ِ
ات
َ َ
َ
َ ََ
ا٭مس ََم َو َ ْ
كقاؿأيضان[:اهللُ ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼ َّ
َ َّ َ َ ً

ِرزْ ً٫مو ٭مَؽُؿ و٠مخَّ ر ٭مَؽُؿ ا٭م ُػ ْؾ َ ِ
ي ِْم ا٭م َب ْح ِر ٕمِ َل ْم ِر ِه َو َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُُؿ إَ ّْنَ َور] {إبراهقم . }51:
ؽ ٭مت َْج ِر َ
ْ َ َ َ ُ
* نعمة كشؼ الضر كازالة الكر :

ِ ِ ٍ ِ
ون* ُٗم َّؿ إِ َذا ٬م ََش َ
ا٭مَض
ا٭مَض َ٪منِ َ٭م ْق ِف َ َْت َل ُر َ
ػ ُّ َّ
قاؿتعالىَ [:و َمو ٕمِؽ ُْؿ م ْـ ك ْع َؿي َ٪مؿ َـ اهللِ ُٗم َّؿ إِ َذا َم َّسؽ ُُؿ ُّ ُّ
َ٤مـْؽ ُْؿ إِ َذا َ٪م ِر ٌيؼ ِمـْؽ ُْؿ ٕمِ َر ِِّبِ ْؿ ُي ْ ِ
ُقن] {الـحل . }55-55 :
٨م٬م َ
بيفالشعراكمأفاهللأمدنابالنعـرحمةمنوكفضبلن،كىذهالنعـالتعدكالتحصى،كفي

نفسالكقتاليغتراإلنسافبيذهالنعـ،كيذىؿعفالمنعـكيبتعدعفاهللكيمتفتإلىغيره،كفي

حاؿإذامساإلنسافالضرالتفتإلىاهلللمحاجةالتيألجأتوإلىمصدراإلمدادالحقيقيكيضرع
إليو،بمعنىأفالتجعمؾالنعمةتنسىاهللكالتمتفتإليوإالكقتالشدة(ْ) .

(ُ)تفسيرابفأبيزمنيف،ـُ،صّْٗ.
(ِ)نفسالمرجدكالصفحة.

(ّ)التفسيرالميسر،د.عائضالقرني،صُّٖ.
(ْ)تفسيرالشعراكم،ـُّ،صََََُّٖٖ-بتصرؼ.

-ُِِ-

* نعمة تسخير الميؿ كالنيار:
ات ٕمِ َل ْم ِر ِه إِ َّن ِْم َذ٭مِ َ
[و َ٠مخَّ َر َ٭مؽ ُُؿ ا٭م َّؾ ْق َؾ َوا٭مـ ََّف َور َو َّ
ؽ
ا٭مش ْؿ َس َوا٭م َؼ َؿ َر َوا٭مـ ُُّجق ُم ُم َسخَّ َر ٌ
قاؿتعالىَ :

ََٔي ٍ
قن] {الـحل . }21:
وت ٭مِ َؼ ْق ٍم َي ْع ِؼ ُؾ َ
َ

بأفسخراهللالميؿكالنياركجعميمامكافقيفلمصالحالناس؛كذلؾلمافيالميؿمفالراحة
كالسكفكاالستعدادلمنياركمافيومفالعمؿكالكد .
* نعمة تسخير البحر:
[و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٠مخَّ َر ا٭م َب ْح َر ٭مِت َْل ُ٬م ُؾقا ِمـْ ُف َْحل ًَم
مفنعـاهللالكبرلعمىاإلنسافالبحر،قاؿتعالىَ :
َ٢م ِر ًّيو { ]...الـحل . }25:
كذلؾ بجعميا لمخمؽ بحيث يتمكف الناس مف االنتفاع بما فيو مف النعـ كلتأكمكا لحمان

طريان(ُ) .

* نعمة تسخير النجكـ:
النجكـمفنعـاهللعمىاإلنساف ،زيفاهللبياالسماءكجعميارجكمان لمشياطيف ،كليافكائد
ا٭مشؿس وا٭م َؼؿر وا٭مـُّجقم مسخَّ ر ٍ
ات ٕمِ َل ْم ِر ِه { ]...األعراف . }55:
أخرل،قاؿتعالىَ ...[:و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
كبيفاهللبعضانمففكائدىذهالنجكـ،قاؿتعالىَ [:و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُُؿ ا٭مـ ُُّجق َم ٭مِت َْفتَدُ وا ِ َِبو

ِ
ِ
َوهو
قٍ َو َ٘م َع ْؾـ َ
ا٭مس ََم َء ا٭مدُّ ْك َقو ٕمِ َؿ َصوٕمِ َ
ا٭مٞم َوا٭م َب ْح ِر { ]...األكعا ، }15::قاؿ تعالىَ [ :و َ٭م َؼدْ زَ َّيـَّو َّ
ْم ُ٣م ُؾ ََمت َ ِّ
ؾش َقو٢مِ ِ
قمو ٭مِ َّ
ا٭مس ِع ِٝم] {ادؾك .}5:
٦م َو َأ ْ٤متَدْ كَو ََُل ْؿ َ٤م َذ َ
اب َّ
ُر ُ٘م ً
* نعمة تسخير الشمس كالقمر:
ليضيء
الشمس بنكرىا كح اررتيا التي يستفيد منيا اإلنساف ،كالقمر بانعكاس النكر عميو ي

الككف آيتاف مف آيات اهلل التي سخرىا اهلل لئلنساف ،قاؿ تعالىَ [ :و َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُُؿ َّ
ا٭مش ْؿ َس َوا٭م َؼ َؿ َر
َدائِ َب ْ ِ
٦م { ]...إبراهقم . }55:

بيفالسَّعدم أفاهللسخرلنا الشمسكالقمراليفترافكالينياف،يسعيافلمصالحكـمف

حسابأزمنتكـكمصالحأبدانكـكحيكاناتكـكزركعكـكثماركـ(ِ) .

"مراح لبيد" لكشؼ معنى قرآف مجيد ،محمد نككم الجاكم ،جُ،
(ُ) التفسير المنير لمعالـ التنزيؿ ،المسمى ى
صْٔٗ.

(ِ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،جْ،صُٕ.

-ُِّ-

ا٭مشؿس وا٭م َؼؿر وا٭مـُّجقم مسخَّ ر ٍ
ات ٕمِ َل ْم ِر ِه { ]...األعراف . }55:
كقاؿأيضانَ ...[:و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
* نعمة تسخير األنيار:
األنيارمفالمكاردالمائيةالتياليستطيداإلنسافاالستغناءعنيافيىذهالحياة؛ ألجؿ
ذلؾسخرىااهلللخدمةاإلنساف،قاؿتعالىَ ...[:و َ٠مخَّ َر َ٭مؽ ُُؿ إَ ّْنَ َور] {إبراهقم . }51:
* نعمة تسخير الفمؾ:
الفمؾمفالكسائؿالتيتعيفاإلنسافعمىأعباءىذهالحياةكمتطمباتيا؛ألجؿذلؾسخرىا
اهلللئلنساف،قاؿتعالى ...[:و٠مخَّ ر َ٭مؽُؿ ا٭م ُػ ْؾ َ ِ
ي ِْم ا٭م َب ْح ِر ٕمِ َل ْم ِر ِه { ]...إبراهقم . }51:
ؽ ٭مت َْج ِر َ
َ َ َ ُ
بيفالسَّعدمأفاهلليسرلناصناعةالسففكأقدرناعميياكحفظياعمىتيارالماء؛ لتحممنا

كتحمؿتجارتناكأمتعتناإلىبمدنقصده(ُ) .

كىناؾنعـكثيرةفيىذاالككفالتعدكالتحصىسيكتفي الباحث بما ذكر مفىذهالنعـ
ألنياتحتاجإلىبحثمستقؿ .

الرسؿ كىداية البشرية:
المطم الثالث :تكريـ النفس اإل نسانية بإرساؿ ٌ
الرسؿ سفراء اهلل في األرض ،أيرسمكا لتعريؼ الناس باهلل خالؽ الخمؽ ،كتبميغ شرع اهلل
ٌ

كتبيينولمناس،كاإلنذاربيكـالكعيد،كسيدكرالحديثفيىذاالمطمبعفىذهالجكانب :
الرسؿ .
أكالن:اليدؼمفإرساؿ ٌ
الرسؿ .
ثانيان:كظيفة ٌ
الرسؿ .
ثالثان:كجكباإليمافب ٌ
الرسؿتكريمانلمنفساإلنسانيةكدليؿمحبةاهلللمبشرية .
رابعان:إرساؿ ٌ

الرسؿ:
أكالن :اليدؼ مف إرساؿ ٌ
فاهللتبارؾكتعالىاليدؼالذممفأجموأرسؿر يسمىولمبشريةكىي :
لقدبي
ي

أ -تبميغ شرع اهلل :
الرسؿ،كالذميتمثؿفيتبميغشرعاهللفي
ىناؾآياتكثيرةتتحدثعفاليدؼمفإرساؿ ٌ

ا٭مر٠مؾ
الرسؿعمىكجوالعمكـكنبيناعمىكجوالخصكصمنيا:قاؿتعالى٪َ ...[:م َف ْؾ َ٤م َٜم ّ
حؽ ٌ
(ُ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،جْ،صُٕ.

-ُِْ-

ؽ ِم ْـ َر ِّٕم َ
ا٭مر٠مقل َٕم ِّؾغْ َمو ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق َ
ؽ َوإِ ْن ََل ْ َٖم ْػ َع ْؾ َ٪م ََم
إِ َّٓ ا٭م َب ََل ُغ ا ُٛمبِ ُ
٦م] {ا٭مـحؾ،}53:كقاؿأيضانَ [:يو َأ ُّ َهيو ّ
ًْ ِر َ٠مو َ٭م َت ُف { ]...اٛموئدة،}45:كفيآيةأخرلبيفاهللتبارؾكتعالىتكميفولمرسكؿبتبميغشرعو
َٕم َّؾغ َ
قن] {اٛموئدة ،}77:فياآليةتكميؼ
ون َو َمو َٖم ْؽت ُُؿ َ
ا٭مر٠مقل إِ َّٓ ا٭م َب ََل ُغ َواهللُ َي ْع َؾ ُؿ َمو ُٖم ْبدُ َ
[مو َ٤م َٜم ّ
قاؿتعالىَ :
مفاهلللرسكلو  بتبميغشرعاهلل،مفخبلؿتكصيؿاألحكاـلمناس،كالقياـبماأمراهللتعالىبو
مفأمرأكنييمماقامتعميوالحجةكالدليؿ،فمزـالطاعةكاالستجابة،فبلعذرفيالتفريط"كاهلل
يعمـماتبدكفكماتكتمكف"فاهللمطمدعمىحاؿالعبدظاى انر كباطنان فيكمجازيوعمىذلؾثكابان

الرسكؿ .)ُ(
كعقابانكفيىذاتيديدككعيدمفاهللبمزكـإتباعمابمٌغبو ٌ

الرسؿ كىكتبميغشرع اهلل ،كىناؾ آيات أخرل
تدلؿ ىذه اآليات عمى اليدؼ المنكط بو  ٌ

كثيرةتتحدثعفىذااليدؼ .

الرسؿ كالتنسي بيـ في شئكف حياتيـ :
 االقتداء ب ٌالرسؿ كالتأسي بيـ ىدؼ منشكد؛ ليصؿ الناس إلى درجة عالية في األخبلؽ
االقتداء ب ٌ

كالمعامبلت(مداهللكمد َّ
الرسؿ .كلبياف
النفس كمدالناس) لمكص ػ ػكؿبيػ ػـإلىدرجةتقتربمف ٌ
ىذاالجانبىناؾالعديدمفاآلياتفيالقرآفالكريـالتيتتحدثعفىذااألمرمنيا .

َون ٭مَؽُؿ ِْم ر٠م ِ
َون َي ْر ُ٘مق اهللَ َوا٭م َق ْق َم أَ ِٚم َر َو َذ٬م ََر اهللَ
قل اهللِ ُأ ْ٠م َق ٌة َٙم َس َـ ٌي َٛم ِ ْـ ٬م َ
قاؿتعالىَ [ :٭م َؼدْ ٬م َ ْ َ ُ

٬مَثِ ًٝما] {إٙمزاب ،}02:فيذهاآليةأصؿكبيرفيالتأسيبرسكؿاهلل فيأقكالوكأفعالوكأحكالو
كصبرهكمصابرتوكمرابطتوكانتظارهالفرجمفربو .)ِ(
ًَ ٭مَؽ ُْؿ ُأ ْ٠م َق ٌة
كفيآيةأخرليقكؿاهللتعالىفيشأفإبراىيـكالذيفآمنكامعو٫َ [:مدْ ٬مَوك ْ
ِ
ِ
ون ِم ْـ ُد ِ
ون اهللِ َ٬م َػ ْركَو ٕمِؽ ُْؿ َو َٕمدَ ا َٕم ْقـَـَو
يـ َم َع ُف إِ ْذ َ٫مو ُ٭مقا ٭مِ َؼ ْق ِم ِف ْؿ إِكَّو ُٕم َر َآ ُء ِمـْؽ ُْؿ َو ِمَّو َٖم ْع ُبدُ َ
قؿ َوا َّ٭مذ َ
َٙم َسـَ ٌي ِْم إِ ْٕم َراه َ

وء َأ َٕمدً ا َٙمتَّك ٖم ُْم ِمـُقا ٕمِوهللِ َو ْٙمدَ ُه { ]...اٛمؿتحـي .}5:
َو َٕم ْقـَؽ ُُؿ ا٭م َعدَ َاو ُة َوا٭م َبغ َْض ُ

فياآليةدعكةمفاهلللبلقتداءبإبراىيـ كالذيفآمنكامعو،إذتبرؤامفأىميـكقكميـ
الكافريفكعادكىـكخالفكىـكابغضكىـ(ّ) .
كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذاالجانب .

(ُ)انظر:تفسيرالبحرالمحيط،ـْ،صَّبتصرؼ .

(ِ)أكجزالتفاسيرمفتفسيرابفكثير،خالدعبدالرحمفالعؾ،صَِْ .
(ّ)انظر:الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،جْ،صِِّْٖٖ،بتصرؼ .

-ُِٓ-

ج -التعرؼ عمى السنف اإلليية في الصراع بيف الحؽ كالباطؿ عبر التاريخ :
الرسؿ :التعرؼ عمى السنف اإلليية في الصراع بيف
مف األىداؼ التي مف أجميا أرسؿ  ٌ
ً ِم ْـ
الحؽ كالباطؿ عبر التاريخ كما يترتب عمى ىذا الصراع مف نتائج .قاؿ تعالى٫َ [ :مدْ َٚم َؾ ْ
ػ ٬م َ ِ
َ٫م ْبؾِؽ ُْؿ ُ٠مـ ٌَـ َ٪م ِس ُٝموا ِْم إَ ْر ِ
ض َ٪مو ْك ُظروا َ٬مقْ َ
٦م] {آل ٤مؿران.}255:تظيراآليةسنفاهلل
َون َ٤مو٫م َب ُي اٛمُؽ َِّذٕمِ َ
الرسؿ كالفئةالمؤمنةمفجانب،
فيىذاالككففياألمـالماضيةكفيطبيعةالصراعالقائـبيف ٌ
كالكافريفكالمكذبيفكالمعاديفلمرسؿكالمؤمنيفمفجانبآخر،ككيؼآؿالصراعبينيما،مففكز

لمرسؿ ،كمف سار عمى نيجيـ كحظى بالسعادة كالنصر كالفبلح  ،كمف سار عمى طريؽ العصاة
المكذبيف؛كانتعاقبتوالخسرافكالدماركاليبلؾ،فمفسارفياألرضكتعقبأحكاؿاألمـ،كتدبر
التاريخكعرؼاألخبار،يجدمصداؽتمؾالسنةاإللييةالثابتة ،كىذامايؤكدهالقرآفمفمصير

عاد،كثمكد،كفرعكفكمفتبعو،كغيرىـمفاألمـ،كالمكذبيفلمرسؿكاألنبياء(ُ) .

كىناؾآيات كثيرةتشيرإلىسنةاهللفيالصراعبيفالحؽكالباطؿكنتيجةىذاالصراع

كىذامايزيدالمؤمفإيمانانكيقينانبنصراهللكعزتولمرسؿكلممؤمنيف .

د -أخذ العبرة كالعظة مف قصص المرسميف مع أقكاميـ:
الرسؿ كاألنبياء؛ ألجؿ ذلؾ كردت آيات
الدرس كالعبرة كالعظة ىدؼ منشكد مف إرساؿ  ٌ

كثيرةفيكتاباهللتدلؿعمىىذاالجانب،مفىذهاآليات :

وب مو ٬م َ ِ
ِ ِ ِ
قاؿتعالىَ [:٭م َؼدْ ٬م َ ِ
ٞم ٌة ُِٕ ِ
ٟمى َو َ٭مؽِ ْـ ٖم َْص ِد َيؼ ا َّ٭م ِذي
ؤم إَ ْ٭م َب ِ َ
َون َٙمدي ًثو ُي ْػ َ َ
َون ْم َ٫م َصصف ْؿ ٤م ْ َ
قؾ ٬م ُِّؾ َ ٍ
٦م َيدَ ْي ِف َو َٖم ْػ ِص َ
ُقن] {يق٠مػ . }222:
َح ًي ٭مِ َؼ ْق ٍم ُي ْم ِمـ َ
َٕم ْ َ
َشء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ْ
الرسؿ المذككريف
أكردالخطيبفيتفسيرهليذهاآليةأفالضميرفي"قصصيـ"يعكدإلى ٌ
الرسؿ،
فيقكلوتعالىفياآليةالسابقة َ
[ٙمتَّك إِ َذا ْا٠م َت ْقئ ََس ّ
ا٭مر ُ٠مؾ { ]...يق٠مػ }222:ففيقصص ٌ
كفيالصراعالذميدكربينيـكبيفالسفياءالضاليفمفأقكاميـ،فيىذهالقصصعبرةألكلي

األبصار ،كذكم الفطنة كالرأم ،حيث ينجمي المكقؼ دائمان عف إظيار ديف اهلل ،كاعبلء كممتو،

كانتصاررسمو،كمفتبعيـمفالمؤمنيف،عمىحيفيقدالببلءكالخزمكالخذالفبالذيفكذبكارسؿ
اهللكآذكىـ،كصدكاالناسعفسبيؿاهلل[مو َ٬م َ ِ
ٟمى] {يق٠مػ، }222:أمىذاالقصص
َ
ون َٙمدي ًثو ُي ْػ َ َ
الرسؿ،لـيكفحديثان ممفقان،أكمفترل،كلكنو
الذميقصصواهللتعالىعمىنبيوالكريـ،مفأنباء ٌ

كبلـ رب العالميف ،قد تمقاه النبي كحيان مف ربو ،فجاء مصدقان لما سبقو مف الكتب السماكية،
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـِ،جْ،صَُُٔٗ-بتصرؼكاختصار .

-ُِٔ-

مفصبلن كؿماكافمجمبلن فييا،حامبلن اليدلكالرحمةلمفيؤمنكفبو،كييتدكفبيديو،كيستقكف
مفمكارده(ُ) .

كىناؾآياتأخرلتشيركتدلؿعمىأخذالعبرةكالعظةمفقصصالمرسميفمدأقكاميـ .

الرسؿ:
ق -لئبل يككف لمناس عمى اهلل حجة بعد ٌ
الرسؿ :إقامة الحجة عمى الناس ،كلقد بيف اهلل ىذا
مف األىداؼ التي مف أجميا أرسؿ  ٌ
ِ
[ر ُ٠م ًَل ُم َب ِّ ِ
ُقن ٭مِؾـ ِ
َون اهللُ
ا٭مر٠مؾ َو٬م َ
يـ ٭مِئ َََّل َيؽ َ
يـ َو ُمـْذ ِر َ
٨م َ
َّوس َ٤م َٜم اهللِ ُٙم َّج ٌي َٕم ْعدَ ّ
الجانبفيقكلوتعالىُ :

َ٤م ِزيزً ا َٙمؽِ ًقَم] {ا٭مـسوء . }243:

الرسؿ ،كىي إقامة الحجة عمى الناس ي كـ القيامة،
تبيف اآلية الحكمة مف إرساؿ  ٌ

الجنة،كمنذريفمفكفركأشرؾكعمؿسكءانب َّ
الرسؿ مبشريفمفآمفكعمؿصالحانب َّ
النار،
فيؤالء ٌ

كما فعؿ ذلؾ إال لقطد حجة الناس يكـ القيامة؛ حتى ال يقكلكا ربنا ما أرسمت إلينا رسكالن

(ككاف اهلل عزي ازن)أمغالباناليماندفيشيءأراده(كحكيمان)فيأفعالوكتدبيره(ِ) .
الرسؿألجميا .
ىذهىيبعضاألىداؼالتيأرسؿاهلل ٌ

الرسؿ:
ثانيان :كظيفة ٌ

الرسؿسفراءاهللفيىذهاألرض،تقدعمييـكظيفةساميةتتمخصفيمايمي :
كمابيَّناأف ٌ

أ -تبميغ شرع اهلل كىداية الناس:
احل ِّؼ ٭مِ ُق ْظ ِف َر ُه َ٤م َٜم ا٭مدِّ ِ
وَلدَ ى َو ِد ِ
يـ َ
[ه َق ا َّ٭م ِذي َأ ْر َ٠م َؾ َر ُ٠مق َ٭م ُف ٕمِ ُ
يـ ُ٬م ِّؾ ِف َو َ٭م ْق ٬م َِر َه
قاؿ تعالىُ :
ا ُٛم ْ ِ
ُقن] {ا٭متقٕمي . }55:
٨م٬م َ
٦م] {ا٭مـحؾ . }53:
ا٭مر٠مؾ إِ َّٓ ا٭م َب ََل ُغ ا ُٛمبِ ُ
كفيمكضدآخرقاؿتعالى٪َ ...[:م َف ْؾ َ٤م َٜم ّ
ؽ ِم ْـ َر ِّٕم َ
ا٭مر٠مقل َٕم ِّؾغْ َمو ُأك ِْز َل إِ َ٭مقْ َ
ؽ { ]...اٛموئدة . }45:
كفيمكضدآخرقاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ّ

 تثبيت فؤاد النبي :ِ
كلبيافىذهالكظيفةالممقاةعمىعاتؽالرسؿقاؿتعالى[:و٬م ًَُّل َك ُؼص ٤م َؾق َ ِ
ا٭مر٠مؾ
َ
ؽ م ْـ َأ ْك َبوء ّ
ُّ َ ْ
ٌ

ِ ِِ
ِ
ِ
مو ُك َثب ُ ِ
وء َك ِْم َه ِذ ِه َ
٦م] {هقد . }202:
احل ُّؼ َو َم ْق٤م َظ ٌي َوذ٬م َْرى ٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
َ ِّ
ً ٕمِف ُ٪م َما َد َك َو َ٘م َ
(ُ)التفسيرالقرآنيلمقرآف،ـْ،جُّ،صُٔ.ِٔ،
(ِ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جُ،صٕٔٓ.

-ُِٕ-

ج -تبشير المؤمنيف بما أعده اهلل ليـ ،كانذار المكذبيف بعذا اهلل:
َوك ٕمِ َ
الرسؿ قاؿ تعالى[ :إِكَّو َأ ْر َ٠م ْؾـ َ
وحل ِّؼ َٕم ِش ًٝما
كفي بياف ىذه الكظيفة الممقاة عمى عاتؽ  ٌ
اجل ِ
َوك َِذ ًيرا َو َٓ ٖم ُْس َل ُل َ٤م ْـ َأ ِْ َح ِ
وب َ
حق ِؿ] {البؼرة . }221:
ِ
[ر ُ٠م ًَل ُم َب ِّ ِ
ُقن ٭مِؾـَّو ِ
َون اهللُ َ٤م ِزيزًا
ا٭مر٠مؾ َو٬م َ
يـ ٭مِئ َََّل َيؽ َ
يـ َو ُمـْذ ِر َ
٨م َ
س َ٤م َٜم اهللِ ُٙم َّج ٌي َٕم ْعدَ ّ
كقاؿأيضانُ :

َٙمؽِ ًقَم] {ا٭مـسوء . }243:

كىناؾآياتأخرلتتحدثعفىذاالجانب .

الرسؿ كطاعتيـ:
ثالثان :كجك اإليماف ب ٌ
التكحيدميثاؽمعقكدبيفالفطرةاإلنسانية،كخالؽالخمؽمنذكينكنتيـاألكلىفيصمب
يكمييـ إلى عقكليـ فقد
يكمييـ إلى فطرتيـ فقد تنحرؼ ،كال ً
آدـ  ،كمف رحمة اهلل بيـ أف ال ً
الرسؿ .
تضؿ،لذلؾأرسؿإلييـ ٌ

*قاؿتعالى[:ومو َأر٠م ْؾـَو ِمـ ر٠م ٍ ِ
وع ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ { ]...ا٭مـسوء . }45:
قل إِ َّٓ ٭م ُق َط َ
ْ َ ُ
ََ ْ َ
ِ
*كقاؿأيضا[:و َ٭م َؼدْ َأ َٚم َذ اهللُ ِمق َث َ ِ
َسائِ َ
٨م ك َِؼق ًبو َو َ٫م َول اهللُ إِ ِّن َم َعؽ ُْؿ َ٭مئِ ْـ
ن
َ
قؾ َو َٕم َع ْثـَو مـ ُْف ُؿ ا ْٗمـ َْل َ٤م َ َ
وق َٕمـل إِ ْ َ
ِ
قه ْؿ َو َأ ْ٫م َر َْت ُُؿ اهللَ َ٫م ْر ًَو َٙم َسـًو َُٕ َ٬م ِّػ َر َّن َ٤مـْؽ ُْؿ َ٠م ِّقئَوٖمِؽ ُْؿ
زَّرَتُ ُ ُ
َأ َ٫م ْؿت ُُؿ َّ
ا٭مص ََل َة َو َآ َٖم ْقت ُُؿ ا٭مزَّ ٬مَو َة َو َآ َمـْت ُْؿ ٕمِ ُر ُ٠م٥م َو َ٤م ْ
َّوت َ َْت ِري ِمـ َ َْتتِفو إَّنور َ٪مؿـ َ٬م َػر ٕمعدَ َذ٭مِ َ ِ
و َُٕد ِٚم َؾـَّؽُؿ ٘مـ ٍ
ا٭مسبِ ِ
قؾ] {اٛموئدة . } 20:
ْ َ
َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ْ َ
َ ْ
ؽ مـْؽ ُْؿ َ٪م َؼدْ ََ َّؾ َ٠م َق َاء َّ

الرسؿ كمكقؼ أقكاميـ منيـ:
ٌ
الرسؿكمكاقؼأقكاميـتجاىيـ،نجدأفمكاقؼالناستتبايف
بتتبداآلياتالتيتتحدثعف ٌ

تجاهالمرسميفمابيفالكفركالتكذيبكاإليذاءكاالستيزاءكالسخريةكالصد .
أ -اآليات التي تتحدث عف التكذي :
ِ
٦م] {ا٭مشعراء . }223:
*قاؿتعالى٬[:م ََّذ َٕم ْ
ً َ٫م ْق ُم كُقحٍ ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ
ِ
٦م] {ا٭مشعراء . }205:
*قاؿتعالى٬[:م ََّذ َٕم ْ
ً َ٤مو ٌد ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ
ِ
٦م] {ا٭مشعراء . }252:
*قاؿتعالى٬[:م ََّذ َٕم ْ
ً َٗم ُؿق ُد ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ
ِ
ٍ
٦م] {ا٭مشعراء . }242:
*قاؿتعالى٬[:م ََّذ َٕم ْ
ً َ٫م ْق ُم ٭مُقط ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ

-ُِٖ-

 اآليات التي تتحدث عف الكفر:الرسكؿ  مدقكمو الذيفكفركاْ [:ا٠متَغ ِْػ ْر ََُل ْؿ َأ ْو َٓ ٖم َْس َتغ ِْػ ْر ََُل ْؿ إِ ْن ٖم َْستَغ ِْػ ْر
*قاؿتعالىفيشأف ٌ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
٦م َم َّر ًة َ٪م َؾ ْـ َيغ ِْػ َر اهللُ ََُل ْؿ َذ٭مِ َ
٦م] {التوبة . }32:
ؽ ٕمِلَ َّّنُ ْؿ َ٬م َػ ُروا ٕمِوهللِ َو َر ُ٠مق٭مف َواهللُ َٓ َ ْهيدي ا٭م َؼ ْق َم ا٭م َػو٠مؼ َ
ََُل ْؿ َ٠مبْع َ
ِ
ون اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف ُأو َ٭مئِ َ
٦م] {ادجادلة . }12:
ُيو ُّد َ
ؽ ِْم إَ َذ ِّ٭م َ
*كقاؿأيضان[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
يـ ُ َ
ج -اآليات التي تتحدث عف اإليذاء:
ِ
ِ
قن ُه َق ُأ ُذ ٌن ُ٫م ْؾ ُأ ُذ ُن َٚم ْ ٍ
ٝم
ون ا٭مـَّبِ َّل َو َي ُؼق ُ٭م َ
يـ ُي ْم ُذ َ
*قاؿتعالىفيشأفالنبي مدقكموَ [:ومـ ُْف ُؿ ا َّ٭مذ َ
ِ
ِ
ِ
َ٭مؽُؿ ي ْم ِمـ ٕمِوهللِ وي ْم ِمـ ٭مِ ْؾؿ ْم ِمـِ٦م ور ِ ِ
ون َر ُ٠م َ
قؿ]
يـ ُي ْم ُذ َ
قل اهللِ ََُل ْؿ َ٤م َذ ٌ
يـ َآ َمـُقا مـْؽ ُْؿ َوا َّ٭مذ َ
َح ٌي ٭م َّؾذ َ
َ ََ َْ
ْ ُ ُ
اب َأ٭م ٌ
َُ ُ ُ
{التوبة . }52:
ِ
ِ
َون ِ٤مـْدَ اهللِ َو ِ٘م ًقفو]
ٞم َأ ُه اهللُ ِمَّو َ٫مو ُ٭مقا َو٬م َ
يـ َآ َمـُقا َٓ َٖمؽُقكُقا ٬مَو َّ٭مذ َ
*كقاؿأيضانَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َذ ْوا ُم َ
ق٠مك َ٪م َ َّ
{األحزاب . }51:
د -اآليات التي تتحدث عف االستيزاء:
ؽ َ٪م َلم َؾق ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ُٗم َّؿ َأ َٚم ْذ ُ ُِت ْؿ
ً ٭م َّؾذ َ
* قاؿ تعالىفي شأفالنبي َ [ :و َ٭م َؼد ْا٠مت ُْف ِزئَ ٕمِ ُر ُ٠م ٍؾ م ْـ َ٫م ْبؾ َ ْ ْ
َون ِ٤م َؼ ِ
وب] {الرعد . }51:
َ٪م َؽ ْقػَ ٬م َ
وق ٕمِو َّ٭م ِذيـ ٠م ِ
ؽ َ٪م َح َ
* كقاؿ أيضانَ [ :و َ٭م َؼ ِد ْا٠مت ُْف ِزئَ ٕمِ ُر ُ٠م ٍؾ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ُقن]
خ ُروا ِمـ ُْف ْؿ َمو ٬مَوكُقا ٕمِ ِف َي ْست َْف ِزئ َ
َ َ
{األكعا . }22::
ق -اآليات التي تتحدث عف السخرية:
َل ِمـ َ٫مق ِم ِف ٠م ِ
ِ
* قاؿ تعالى في شأف نكح َ [ :و َي ْصـ َُع ا٭م ُػ ْؾ َ
خ ُروا ِمـْ ُف َ٫م َول إِ ْن
ؽ َو ُ٬م َّؾ ََم َم َّر َ٤م َؾ ْقف َم َ ٌ ْ ْ َ
ون] {هود . }53:
ٖم َْسخَ ُروا ِمـَّو َ٪منِكَّو ك َْسخَ ُر ِمـْؽ ُْؿ ٬م َََم ٖم َْسخَ ُر َ
وق ٕمِو َّ٭م ِذيـ ٠م ِ
ؽ َ٪م َح َ
الرسؿَ [:و َ٭م َؼ ِد ْا٠مت ُْف ِزئَ ٕمِ ُر ُ٠م ٍؾ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
خ ُروا ِمـ ُْف ْؿ
َ َ
*قاؿفيشأفالذيفسخركامف ٌ
ُقن] {األكعا . }22::
َمو ٬مَوكُقا ٕمِ ِف َي ْست َْف ِزئ َ
ك -اآليات التي تتحدث عف الصد:
ِِ
* قاؿ تعالى في شأف النبي َ [ :وإِ َذا ٫مِ َ
٦م
ا٭مر٠مقل َر َأ ْي َ
ً ا ُٛمـَو٪مؼ َ
قؾ ََُل ْؿ َٖم َعو َ٭م ْقا إِ َ٧م َمو َأ ْكز ََل اهللُ َوإِ َ٧م ّ
ون َ٤مـ َْؽ ُِدُ و ًدا] {الـساء . }52:
َي ُصدُّ َ
-ُِٗ-

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا َو َِدُّ وا َ٤م ْـ َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ َ٫مدْ ََ ُّؾقا ََ ََل ًٓ َٕم ِعقدً ا] {الـساء . }255:
*كقاؿأيضان[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
كىناؾآياتأخرلتبيفكيؼقكبؿالمرسم كفمفقبؿأقكاميـ .

الرسؿ تكريمان لمنفس اإل نسانية كدليؿ محبة اهلل لمبشرية:
رابعان :إرساؿ ٌ
لقدخمؽاهللاإلنسافككرمو،كخمقو فيأحسفتقكيـ،كمنحوالعقؿ،كجعؿفيونفخةمف
الرسؿ،كعمىرأسيـمحمد
ركحو،كسخرلومافيالسماكاتكمافياألرض،ثـأرسؿاهلللمناس ٌ

 ليبي نكاليـطريؽاليدلكالرشاد،مفخبلؿالمنياجالذمأنزلواهللالمطيؼالخبير،كالذميدلؿ
عمىمحبةاهلللمعباد،مفخبلؿالمصمحةالمصاحبةلؤلحكاـالكاردةفيىذاالمنياج .

ِِ
ِ
ِ
ِ
* قاؿ تعالىَ [ :٭م َؼدْ ٘موء٬مُؿ ر٠م ٌ ِ
٦م َر ُءوفٌ
يص َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ ٕمِو ُٛم ْممـ َ
قل م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َ٤م ِزي ٌز َ٤م َؾ ْقف َمو َ٤مـت ُّْؿ َٙم ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
ِ
قؿ] {ا٭متقٕمي . }206:
َرٙم ٌ
الرسؿال
الرسكؿكماىـ ٌ
تبيفاآليةأفاهللأرسؿإلينامحمدانلمناسكافةمفبيننا،ىذا ٌ

يحبكاليرضىلناالمشقةكالمكركه ،حريصعمينالنيتدمإلىالطريؽالقكيـ ،شديدالرحمةبنا،

كىكاليحبلناإالالخير(ُ) .

لبيفاهللمدلالمنةالتيمنياعمىالمؤمنيف؛ كالتيتعتبردليؿمحبةاهلل
كفيآيةأخر
ٌ

لممؤمنيف .

ِِ
قٓ ِم ْـ َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َي ْت ُؾق َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َآ َيوٖمِ ِف َو ُيزَ ِّ٬م ِ
ٌ ٪مِ ِ
قف ْؿ َر ُ٠م ً
٦م إِ ْذ َٕم َع َ
قف ْؿ
* قاؿ تعالىَ [ :٭م َؼدْ َم َّـ اهللُ َ٤م َٜم ا ُٛم ْممـ َ
ويع ِّؾؿفؿ ا٭مؽِتَوب و ِ
احلؽ َْؿ َي َوإِ ْن ٬مَوكُقا ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َ٭م ِػل ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
٦م] {آل ٤مؿران . }245:
َ َ
ََُ ُُ ُ
قاؿالراغباألصفيانيَّ ":
المنةي النعمةالثقيمةبالفعؿ،كأفيقاؿ:مففبلفعمىفبلفإذا

أثقموبالنعمة"(ِ) .

مف كبلـ الراغب يستدؿ عمى أف َّ
المنة ىي أعظـ النعمة ،أما سيد قطب فيستطرد في

َّ
ةتبيفمدلالمنةاإللييةعمىالمؤمنيف،كدكرىافيإنشاءكبناء
تفسيرهلآليةالتيتظيرحقيقةكبير

األمة ،كتعميميا كتربيتيا كقيادتيا ،ىذه َّ
المنة التي ال يدانييا منَّة ،كال يقاربيا فضؿ ،كال جاه كال

سمطاف،كالعرضمفأعراضاألرض،إنيانعمةإرساؿخيرالبشرية"رسكؿاهلل"لخيرأمة:
ً ٭مِؾـ ِ
َّ
،إنياالمنةالعظمى،ك َّ
َّ
ةبعدىذهالمنة؟؟
أممن
َّوس { ]...آل عؿران}222:
[ ُ٬مـْت ُْؿ َٚم ْ َٝم ُأ َّم ٍي ُأ ْٚم ِر َ٘م ْ
الرسكؿ "مف أنفسيـ" ،كىذا أبمغ في الداللة عمى كرـ اهلل ،إنيا صمة
خصكصان حينما يككف ىذا  ٌ
(ُ)تفسيرالجبلليف،صُِِِٕٕ،بتصرؼ.
(ِ)معجـمفرداتألفاظالقرآف،صِٗٓ.

-َِِ-

َّ
النفس بالنَّفس ،فيك يحسكيشعركيفرحكيتألـكيتفاعؿ مد األحداث ،كاألمكر كما الناس،كذلؾ

َّ
ربآالميـ،ثـتظيراآليةآثارىذهالمنةفيحياةاألمةالمسممة،
أبمغفيتحقيؽآماليـكالشعك
٦م َر ُ٠م ً
أفىذاالنبي،كماقاؿاهللتعالىفيشأنوُ [ :ه َق ا َّ٭م ِذي َٕم َع َ
قٓ ِمـ ُْف ْؿ َي ْت ُؾق َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ
ٌ ِْم إُ ِّم ِّق َ

ِّقفؿ ويع ِّؾؿفؿ ا٭مؽِتَوب و ِ
ِِ
احلؽ َْؿ َي َوإِ ْن ٬مَوكُقا ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َ٭م ِػل ََ ََل ٍل ُمبِ ٍ
٦م] {اجلؿعة، }1:يتمكآياتاهلل
َ َ
َآ َيوٖمف َو ُيزَ ٬م ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َّ
امةكمنةلذلؾفييآياتخالؽالخمؽفيشتىأمكرحياتيـ،كيزكييـكيطيرىـ
كمافييا مفكر
كينقييـ ،كيطير قمكبيـ كأعراضيـ ،كحياتيـ ،كمجتمعيـ ،كأنظمتيـ مف أرجاس الشرؾ كالكثنية

كالخرافةكالجاىمية،كيعمميـاآلدابكاألحكاـكاألخبلؽكالمعامبلتالتيتبنىعمىالطيركالمحبة
كالتعاكفكاإلخاء .

َّ
الرسكؿكىذهالرسالةالعظيمةالتيحكلتيـمف

لذاكانتىذهالمنةاإللييةليذهاألمةبيذا ٌ

الغيكالبغيكالضبللةإلىنعمةاإلسبلـ،نعمةاليدلكالرشاد(ُ) .

خبلصة المبحث:
يـالنفسالبشريةبماأنعـاهللعمييامفنعمةاإليجاد
اشتمؿالمبحثعمىبيافصكرتكر ٌ

كاإلمدادكاليدلكالرشاد،ثـماسخرهاهللليا،كم ٌكنيامنوفيىذهالحياةالدنيا،ثـانتيىالمبحث

فسبإرساؿالرسؿلياكىدايتيا .
يـاهللليذهالن
ببيافمظيرتكر
ُّ
ٌ

(ُ)فيظبلؿالقرآف،ـُ،صَُُٔٓٓ-بتصرؼكاختصار.

-ُِِ-

الفصؿ الرابع
القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا

كيشتمؿعمىثبلثةمباحث :

المبحث األكؿ :القدرة اإلليية عند المكت.
المبحث الثاني :القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت.
المبحث الثالث :القدرة اإلليية عند الحسا .

-ِِِ-






المبحث األكؿ
القدرة اإل ليية عند المكت

كفيومطمباف :

المطم األكؿ :القدرة اإلليية عمى نفس المؤمف.
المطم الثاني :القدرة اإلليية عمى نفس الكافر كالمنافؽ.

-ِِّ-

المبحث األكؿ
القدرة اإلليية عند المكت
المطم األكؿ :القدرة اإلليية عمى نفس المؤمف:
المكتىكنيايةلمحياةالتييحياىااإلنساف فيالحياةالدنيا،كليسىناؾأحدفيالكجكد
إالكسيمكت،حتىممؾالمكت،حتىالمكتسيمكتكيبقىكجوربؾذكالجبلؿكاإلكراـ .
ِ ِ
ِ
قاؿ تعالى٬[ :م ُُّؾ َك ْػ ٍ ِ
زُٙم ِز َح َ٤م ِـ ا٭مـَّور
قر٬م ُْؿ َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي َ٪م َؿ ْـ ْ
س َذائ َؼ ُي ا َٛم ْقت َوإِك َََّم ٖم َُق َّ٪م ْق َن ُأ ُ٘م َ
َوع ا٭مغ ُُر ِ
ور] {آل عؿران ،}235:كقاؿ أيضانَ  :
َو ُأ ْد ِٚم َؾ اجلـَّي َ٪م َؼدْ َ٪مو َز َو َمو َ
[أ ْيـ َََم َٖمؽُقكُقا
احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو إِ َّٓ َمت ُ
ُيدْ ِر ُ٬مؽ ُُؿ ا َٛم ْق ُت َو َ٭م ْق ُ٬مـْت ُْؿ ِْم ُٕم ُروجٍ ُم َش َّقدَ ةٍ { ]...الـساء،}53:كقاؿتعالىفيحؽحبيبوكسيدالخمؽ:
ُقن] {الزُّ مر ،}52:كقاؿ أيضانَ [ :و َمو َ٘م َع ْؾـَو ٭مِ َب َ ٍ
ؽ ُ
٨م ِم ْـ َ٫مبْؾِ َ
[إِك َ
ً َ٪م ُف ُؿ
اخل ْؾدَ َأ َ٪منِ ْن ِم َّ
َّؽ َم ِّق ٌ
ً َوإِ َّّنُ ْؿ َم ِّقت َ
َ
ون] {األكبقاء .}55:
اخلو٭مِدُ َ

إذان كؿنفسستمكت(مؤمف،كافر،منافؽ)،ككؿالخمؽسيمكتكف،كسيقكـ الباحث ببياف

القدرةاإللييةعمىنفسالمؤمف .

سكرات المكت:
وء ْت
لممكت سكرات ،تشتد كتضعؼ؛ فشدتيا لحكمة كضعفيا لحكمة ،قاؿ تعالىَ [ :و َ٘م َ
ًْ ِمـْف َ ِ
٠مؽْر ُة ا َٛمق ِ
ت ٕمِ َ
وحل ِّؼ َذ٭مِ َ
َتقدُ ] {ق ،}21:في اآلية داللة عمى أف لممكت سكرات ،فإذا
ؽ َمو ُ٬مـ َ ُ
َ َ ْ
كيفر منو ،ىا ىك قد جاء كنزؿ بساحتؾ،
جاءت يتكشؼ اليقيف الذم كاف يتمارل كيتناءل فيو ي

فبلمحيدكالمناصكالفكاؾكالخبلص(ُ) .

كىذهالسكراتلـينجمنياحتىالنبي .
ركمأفعائشةرضياهللعنياكانتتقكؿ:إف رسكؿ اهلل  كاف بيف يديو ىرككةه
كجي يو كيقكؿ :ال إلو إال اهلل ،إف لممكت
عمبة فييا ماء ،فجعؿ ييدخؿ يده في الماء فيمس ي بيا ى
(ِ)

سكرات
ى

(ّ)

– أك

 ،ثـ نص ىيده فجعؿ يقكؿ :في الرفيؽ األعمى ،حتى قيبض كمالت يده(ْ) .

(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صَِْ .
()2العمبةمفاألدـ.فتحالبارم،ـُُ،صَّٕ .
السكر :حالة تعرض بيف المرء كعقمو ،كيطمؽ عمى الحالة التي تط أر عمى مف يحتضر نتيجة األلـ.
(َّ )3
فتحالبارم،ـُُ،صّٗٔ .

()4صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابسكراتالمكت،صُُِّ،حديثرقـ(َُٓٔ) .

-ِِْ-

فيذاالنبي يعانيفياحتضارهمفسكراتالمكت،يعانيفييامايعانيمفاأللـ،حتى

قبضتركحوالطاىرة .

كلماحضرتأبابكر الكفاة،كانتعائشةرضياهللعنياقائمةعندرأسو،فنظرت

إليوكاذابركحوتحشرج(ُ)فيصدرهفتمثمتببيتمفالشعركقالت :
لعمرؾ ما يفنى الثراء عف الفتى  


الصدر 
إذا حشرجت يكمان كضاؽ ليا

ي
فنظرإليياكقاؿ:يابنيتيالتقكليشع اركلكفقكلي[:و٘موء ْت ٠مؽْر ُة ا َٛمق ِ
ت ٕمِ َ
وحل ِّؼ َذ٭مِ َ
ؽ
ن
َ َ َ َ َ ْ
ًْ ِمـْف َ ِ
َتقدُ ] {ق .)ِ( }21:
َمو ُ٬مـ َ ُ


فيذاأبكبكر كىكفيآخررمؽفيالحياةكفيشدةسكراتالمكتيتذكركتاباهلل
كيستحضرآياتو .

الحكمة مف اشتداد سكرات المكت عمى المؤمف:
كمااشتدادسكراتالمكتعمىالمؤمفإالليمقىاهللكقد ىكفٌراهللبياعفسيئاتو؛ حتى

يمقىاهللكليسعميوشيءمفالسيئات،أكخفؼبعضانمفسيئاتو .
ه

ممؾ المكت مككؿ بقبض األركاح:
لقدككؿاهللممؾالمكتبقبضأركاحالعباد ،كاذا جاءممؾالمكتليقبضركحالمؤمف
جاءهبصكرةحسنةطيبة،فيعالجركحوكيسميامفجسدهكماتيسؿالشعرةمفالعجيف،قاؿتعالى:
ؽ ا َٛمق ِ
قن] {السجدة، }22:تدلؿاآليةعمىأفاهلل
ت ا َّ٭م ِذي ُو٬م َِّؾ ٕمِؽ ُْؿ ُٗم َّؿ إِ َ٧م َر ِّٕمؽ ُْؿ ٖم ُْر َ٘م ُع َ
[ ُ٫م ْؾ َيت ََق َّ٪مو٬م ُْؿ َم َؾ ُ ْ
ككؿممؾالمكتبقبضأركاحالعباد؛ كتحضرمبلئكةالرحمةمدممؾالمكت، قاؿتعالى:
قن] {األكعا.}52::
وء َأ َٙمدَ ٬م ُُؿ ا َٛم ْق ُت ٖم ََق َّ٪م ْت ُف ُر ُ٠م ُؾـَو َو ُه ْؿ َٓ ُي َػ ِّر ُ٢م َ
[َٙ ...متَّك إِ َذا َ٘م َ

حضكر مبلئكة مككمكف بقبض الركح مع ممؾ المكت:
فياآليةبيافأنويكجدمدممؾالمكتمبلئكةمككمكفبقبضاألركاح،كىـاليقصركف،
كاليضيعكفماأمركابو(ّ)،إذان ىناؾمبلئكةتحضرمدممؾالمكت ،كاذاحضرعندهالمبلئكة
َّ
ةعندالمكتكترددالنفى ٍس،لسافالعرب،ـْ،صُِٗ .
()1أمتترددفيصدرهكلياصكت،كىيالغرغر

( )2الطبقات الكبرل ،البف سعد ،جّ ،صُْٔ ،صححو األلباني في كتاب صحيح مكارد الظمآف إلى زكائد
ابفحباف،جِ،صّّٕ،حديثرقـ(ُِِٖ) .

()3تفسيرالجبلليف،صُٖٕ .

-ِِٓ-

بشركهب َّ
الجنة،كأاليخاؼمماىكقادـعميو،كاليحزفعمىماخمٌفوفيالدنيا؛ فإفاهللسيخمفو
ِ
يـ َ٫مو ُ٭مقا َر ُّٕمـَو اهللُ ُٗم َّؿ ْا٠م َت َؼ ُومقا َٖم َتـ ُ
َزَّل َ٤م َؾ ْق ِف ُؿ اٛمَ ََلئِ َؽ ُي َأ َّٓ ََتَو ُ٪مقا
فيوكىكأر ا
حـالرحميف،قاؿتعالى[:إِ َّن ا َّ٭مذ َ
ِ
َ ِ
{فصؾت ، }52:تبيف اآليةأف الذيف قالكاربنااهلل،ثـ
ُق٤مدُ َ
ون] ِّ
٨موا ٕمِوجلـَّي ا َّ٭متل ُ٬مـْت ُْؿ ٖم َ
َو َٓ ََتْزَ كُقا َوأ ْٕم ُ
استقامكاعمىىذاالق كؿ (بتكحيداهللكغيرهمماكجبعمييـ) كثبتكاعمىذلؾ،أكلئؾتتنزؿعمييـ
المبلئكةعندالمكتبأفاليخافكامفالمكتكمابعدالمكت،كاليحزنكاعمىماخمٌفكامفأىؿ

ككلدفاهلليخمفكـفيو،كأبشركاب َّ
الجنةالتيكنتـتكعدكفبيافيالحياةالدنيا(ُ) .

ذابشرالمؤمفبالجنَّة،استبشركفرحكأحبالمكت،عفعبادةبفالصامتأفالنبي
كا ي

قاؿ(:مف أح

اهلل لقاءه ،كمف كره لقاء اهلل ،كره اهلل لقاءه) قالت عائشةأك

لقاء اهلل ،أح

بعضأزكاجو:إنالنكرهالمكت،قاؿ(:ليس ذلؾ ،كلكف المؤمف إذا حضره المكت كبشر برضكاف

اهلل ككرامتو ،فميس شيء أح

حضر يبشر بعذا
لقاءه)(ِ) .

إليو مما أمامو ،فنح

لقاء اهلل كأح

اهلل لقاءه ،كاف الكافر إذا

اهلل كعقكبتو ،فميس شيء أكره إليو مما أمامو ،فكره لقاء اهلل ككره اهلل

كيؼ تقبض ركح المؤمف:
كماأفالمؤمف  حفظاهللفيالدنيا،فبلبدأفيحفظوكيرعاهكيكرموفيالدنياكعندقبض

ركحو كفي اآلخرة ،عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ( :إذا حضر المؤمف المكت أتتو
مبلئكة الرحمة بحريره بيضاء ،فيقكلكف :أخرجي راضي نة مرضيان عنؾ إلى ركح اهلل كريحاف كر

غير غضباف فتخرج كنطي

ري

المسؾ ،حتى إنو ليناكلو بعضيـ بعضان حتى ينتكا بو با

السماء فيقكلكف :ما أطي ىذه الري التي جاءتكـ مف األرض؟ فينتكف بو أركاح المؤمنيف ،فميـ

أشد فرحان مف أحدكـ بغائبو يقدـ عميو ،فيسنلكنو :ماذا فعؿ فبلف؟ ماذا فعؿ فبلف؟ فيقكلكف:
دعكه فإنو كاف في غـ الدنيا ،فإذا قاؿ ليـ :فبلف قد مات أتاكـ؟ قالكا :ذى

إلى أمو الياكية،

كاف الكافر إذا احتضر أتتو مبلئكة العذا بمسخ فيقكلكف :أخرجي ساخطة عميؾ إلى عذا اهلل،
فتخرج كننتف ري جيفة ،حتى ينتكا بو با

األرض فيقكلكف :ما أنتف ىذه الري ؟ حتى ينتكا بو

أركاح الكفار)(ّ) .
()1تفسيرالسُّدل،صِْٖبتصرؼ .
( )2صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،صَُِّ ،ُُِّ ،حديث رقـ
(َٕٓٔ) ،كصحيحمسمـ،كتابالذكركالدعاء،بابمفأحبلقاءاهللأحباهلللقاءه،صُِٖٖ،ُِٖٗ،
حديثرقـ(ِْٖٔ) .

َّ
َّ
َّ
ار،أبيبكرأحمدبفعمركبفعبدالخالؽالعتكيالبزار،جُٕ،صَّ،حديثرقـ
خار،مسندالبز
)البحرالز
(3
(ِْٓٗ)،صححواأللبانيفيكتابمشكاةالمصابيح،جُ،صُُٓ .ُِٓ-

-ِِٔ-

بعدقبضركحالمؤمف،يغسؿكيكففكيصمىعميوكيدفففيالقبر .
بالنظرإلىىذهالحالةالتييمقاىاالمؤمفعندالمكت،ككيؼأفقدرةاهللكعظمتوالتي
حكلتالطيفإلىإنسافحيبنفخالركحفيو،ككيؼنزعتىذهالركحمفالجسدليتحمؿكيعكدإلى 
مككناتواألصميةالتيسمتمفاألرض؟؟؟ 
إنياقدرةالعظيـالذمكىبيالئلنساف،كالذمينزعيامفاإلنسافإنواهللخالؽالخمؽرب
العرشالعظيـ .

المطم الثاني :القدرة اإلليية عمى نفس الكافر كالمنافؽ:
الكافرمنكرجاحد،كالمنافؽمترددمابيفالكفركاإليماف،يبطفالكفركيظيراإليماف،

اءالكفرك ّْ
النفىاؽ إالالخزمكالخسراففيالدنياكاآلخرة،

كىؿجزاءاإلحسافإالاإلحساف،كىؿجز

لذايأتيممؾالمكت؛ ليقبضركحالكافركالمنافؽفيصكرةمخيفة،كريحونتنة،فينزعيابصكرة
مؤلمةكماينتزعالحريرمفالشكؾ،أكالحسؾ–نكعمفالشكؾ-مفالصكؼ .

حاؿ الكافر كالمنافؽ عند االحتضار:
الصكرة التي يأتي بيا ممؾ المكت ليقبض ركح الكافر كالمنافؽ ،صكرة مخيفة فزعة
ات ا َٛمق ِ
قن ِْم ٩مَ ؿر ِ
النفس اإلنسانيةإطاقتياكتحمميا،قاؿتعالىَ ...[:و َ٭م ْق ٖم ََرى إِذِ ا٭م َّظ ُ
التستطيد َّ
ت
وٛم ِ َ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
اب ُاَل ِ
قن َ٤م َٜم اهللِ ٩مَ ْ َٝم َ
احل ِّؼ َو ُ٬مـْت ُْؿ
قن ٕمِ ََم ُ٬مـْت ُْؿ َٖم ُؼق ُ٭م َ
زَو َن َ٤م َذ َ
َوا َٛم ََلئ َؽ ُي َٕمو٠م ُطق َأ ْيدهيِ ْؿ َأ ْٚم ِر ُ٘مقا َأ ْك ُػ َسؽ ُُؿ ا٭م َق ْق َم ُ َْت ْ
َ ِِ
ون] {األكعا .}15::
ْٞم َ
َ٤م ْـ آ َيوٖمف ٖم َْستَؽ ِ ُ
ٌبيفسيدقطبأفىذهاآلياتترسـمشيدانمركعانكئيبانمميئانبالعذابكاليكؿكالضيؽالذم

يبلقيو المشرككف المكذبكف كىـ في غمرات المكت كسكراتو ،كالمبلئكة يبسطكف أيدييـ بالعذاب،
كىـيطمبكفأركاحيـلمخركجمفأجسادىـ،فيىذهاألحكاؿيبلقكفالعذاباليكفبماكانكايقكلكف
عمىاهللغيرالحؽ،كبماكانكايستكبركفكيتعالكفعمىاهللكرسكلوكعمىالمؤمنيف(ُ) .

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ا َٛم ََلئِ َؽ ُي َي ْ ِ
اب
َض ُٕم َ
قه ُف ْؿ َو َأ ْد َٕم َور ُه ْؿ َو ُذو ُ٫مقا َ٤م َذ َ
قن ُو ُ٘م َ
[و َ٭م ْق ٖم ََرى إِ ْذ َيت ََق َّٓم ا َّ٭مذ َ
قاؿتعالىَ :
احل ِر ِ
َ
يؼ] {األكػال ،}52:ىذه اآلية القرآنية أيضان ترسـ حاؿ الكافريف حيف االحتضار ،كتضد ىذه
و
اآليةالمشيدأماـأعيننا،فيحاؿ تحضربوالمبلئكةإلخافةالكافريفكتعذيبيـ،فيقكمكفبضرب

كءالعذابالمحرؽ(ِ).كفيآيةأخرلأيضانيبيفاهللمآؿالكافريف 
ي
ـكأستاىـ،كيسكمكىـسػ ػ
كجكىيػ ػ 

()1فيظبلؿالقرآف،ـِ،صُُْٗ .
()2تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صِّّبتصرؼ .

-ِِٕ-

حاؿاالحتضار،قاؿتعالى٪َ [:م َؽ ْقػَ إِ َذا ٖم ََق َّ٪مت ُْف ُؿ ا َٛم ََلئِ َؽ ُي َي ْ ِ
قه ُف ْؿ َو َأ ْد َٕم َور ُه ْؿ] {حمؿد .}15:
َض ُٕم َ
قن ُو ُ٘م َ
تنتييىذهالحاؿ(التييعيشياالكافركالمنافؽكقتاالحتضار) بعدالمكت ،أيفيؽالناس

نتيجةلتكشؼالحجب،فيتضحاألمرلكؿإنسافخصكصان الكافركالمنافؽ،قاؿاإلماـعميبف
ي

أبيطالب":الناسنياـفإذاماتكاانتبيكا"(ُ)،بالمكتينتقؿاإلنسافمفعالـالحياةإلىعالـالبرزخ .

حياة البرزخ:
البرزخ:ىكالحاجزبيفالشيئيف،كىكمفكقتالمكتإلىيكـالبعث،مفماتدخمو(ِ) .
تنتييالحياةالدنيابالمكت،ثـيتبدالمكتفترةزمنيةيمكثفيياالميتفيقبره،يبلقي
فيياإمانعيمانيتنعـفيياالمؤمف،أكعذابانكجحيمانيبلقيوالكافرأكالمنافؽ .

قن * ٭مَع ِّ٥م َأ٤مؿ ُؾ ِ ًِ
وء َأ َٙمدَ ُه ُؿ ا َٛم ْق ُت َ٫م َول َر ِّب ْار ِ٘م ُع ِ
ًْ ٬م َََّل
وحلو ٪مِ َقَم ٖم ََر٬م ُ
َ ْ َ َ
قاؿتعالىَ :
[ٙمتَّك إِ َذا َ٘م َ
قن] {ادممـون .}222-11:
إِ َّّنَو َ٬مؾِ َؿ ٌي ُه َق َ٫موئِ ُؾ َفو َو ِم ْـ َو َرائِ ِف ْؿ َٕم ْرزَ خٌ إِ َ٧م َي ْق ِم ُي ْب َع ُث َ
يبيفأبكالميثالسمرقندمفيتفسيرهليذهاآليةحاؿاإلنسافحيفالمكت،كأفىناؾحياة
وء َأ َٙمدَ ُه ُؿ ا َٛم ْق ُت] يعني:يقكؿلممؾالمكتكأعكانو
تسمىبحياةالبرزخ،قاؿتعالىَ :
[ٙمتَّك إِ َذا َ٘م َ

سيدم ردني  ..أك يا رب مرىـ ليرجعكني إلى الدنيا [ َ٭مع ِّ٥م َأ٤مؿ ُؾ ِ ًِ
وحلو] يعني :خالصان [٪مِ َقَم
َ ْ َ َ
ًْ] فيالدنيا،قاؿتعالى٬[:م َََّل] كىكردعمييـيعني:أنواليردإلىالدنياثـقاؿ[إِ َّّنَو
ٖم ََر٬م ُ

ِ
ِ
[و ِم ْـ َو َرائِ ِف ْؿ َٕم ْرزَخٌ ] يعني :مف بعدىـ القبر
٬مَؾ َؿ ٌي ُه َق َ٫موئ ُؾ َفو] يعني :يقكليا كال تنفعو ثـ قاؿَ  :
قن] .
[إِ َ٧م َي ْق ِم ُيبْ َع ُث َ
ثـ أكرد السمرقندم عدة أقكاؿ في معنى البرزخ منيا:
ُ -البرزخمابيفالدنياكاآلخرة .
ِ -كؿحاجزبيفالشيئيففيكبرزخ.
ّ -مابيفالنفختيففيكالبرزخ.
ْ -بقيةالدينا.
ٓ -القبربيفالدنياكاآلخرة(ّ).
()1كشؼالخفاء كمزيؿاإللباسعمااشتيرمفاألحاديثعمىألسنةالناس،ـِ،صَِٖ .
(ِ)لسافالعرب،ـِ،صُٔ.

()3تفسيرالسمرقندم،بحرالعمكـ،جِ،صُِْ .

-ِِٖ-

يرل الباحث أف ىذهاألقكاؿتدكرحكؿمشكاةكاحدةكىيالحياةالتييحياىااإلنسافمنذ
المكتفيالقبرإلىأفيبعثمرةأخرليكـالقيامةلمحساب،كالتيتسمىبحياةالبرزخ .
ي

أحكاؿ القبر:
الجنة كاماحفرةمف َّ
القبرأكؿمنازؿاآلخرة،كىكإماركضةمفرياض َّ
النار كالعياذباهلل

لذاكردتأحاديثكثيرةتبيفأحكاؿالقبرمنيا :

ركلالبخارمعفأنسبفمالؾأفالنبيقاؿ(:إف العبد إذا كضع في قبره كتكلى

عنو أصحابو كأنو ليسمع قرع نعاليـ إذا انصرفكا أتاه ممكاف فيقعدانو فيقكالف لو :ما كنت تقكؿ

في ىذا الرجؿ محمد ؟ فنما المؤمف فيقكؿ :أشيد أنو عبد اهلل كرسكلو فيقاؿ لو :انظر إلى
مقعدؾ مف النار قد أبدلؾ اهلل بو مقعدان مف الجنة فيراىما جميعان كيفت لو مف قبره إليو ،كأما
الكافر أك المنافؽ ،فيقكؿ :ال أدرم ،كنت أقكؿ كما تقكؿ الناس فيقاؿ ال دريت كال تميت ثـ يضر
بمطرقة مف حديد ضربة بيف أذنيو فيصي صيحة فيسمعيا مف يميو إال الثقميف)(ُ) .

إحياءالميتفيالقبركمعاكدةالركحأمرسماعي(ِ) الندركوفيكمفاألمكراألخركية

التييعجزالعقؿالبشرمعفإدراؾكيفيتياكاإلحاطةبيا،كالتييجباإليمافبيا،كفيالحديث

داللةعمىأفىناؾممكيفيأتيافلمميتفيقبرهكيسأالنوعفالنبي كاتباعولو،فإفآمفبو

الجنة ،ثـ يفتح لو مف قبره إلى مقعده مف  َّ
النار كاستبدالو بمقعده في  َّ
يريانو مقعده مف  َّ
الجنة

كينعـفيقبره ،أماالكافر ،أكالمنافؽالذملـيؤمفبمحمد فيضرببمطارؽمفحديدكيعذب
ي

فيقبره .

كاجابة الممكيف في القبر ىك تثبيت مف اهلل لممؤمف مقابؿ ما عممو مف خير في الحياة

ش ًي ىد أف
الدنيا .عفالبراء بفعازب  عف النبي قاؿ(:إذا أيقعد المؤمف في قبره أيتي ثـ ى
ِ
يـ َآ َمـُقا ٕمِو٭م َؼ ْق ِل
ال إلو إال اهلل كأف محمػػػدان رسػػػكؿ اهلل ،فذلػػػؾ قكلػػػو تعالػىُ [ :ي َث ِّب ُ
ً اهللُ ا َّ٭مذ َ
ً اهللُ ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا ٕمِو٭م َؼق ِل ا٭م َّثوٕمِ ِ
ا٭م َّثوٕمِ ِ
ً] نزلت في عذا
ً { ]...إٕمراهقؿ،)}05:كفيركايةأخرل[ ُي َث ِّب ُ
ْ
َ َ
القبر(ّ) .

()1صحيحالبخارم،كتابالجنائز،بابماجاءفيعذابالقبر،صِْٖ،حديثرقـ(ُّْٕ) .
()2ماكافطريؽالعمـبوالسمدالكاردفيالكتابكالسنة،كاآلثارمماليسلمعقؿفيومجاؿ،بمعنىأفعممو
ال يعممو إال مف اهلل أك رسكلو  ألنو مف األمكر الغيبية .لكامد األنكر البيية كسكاطد أسرار األثرية،
اإلماـمحمدبفأحمدالسفارينياألثرمالحنبمي،جِ،صّ .

()3صحيحالبخارم،كتابالجنائز،بابماجاءفيعذابالقبر،صِّٖ،حديثرقـ(ُّٗٔ) .

-ِِٗ-

صفة الممكيف:
الممكافالمذافيأتيافلمميتفيقبرهليماصفاتكردتفيأحاديثكثيرةمنيا :
أحدكـ -أتاه ممكاف
عفأبيىريرةقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:إذا قيبر الميت -أك قاؿ :ي
ً
ً
كير ،فيقكالف :ما كنت تقكؿ في ىذا الرجؿ؟
أسكداف
المن ىك ير ،كلآلخر :الن ي
أزرقاف ،يقاؿ ألحدىما :ي

فيقكؿ ما كاف يقك يؿ :ىك عبد اهلل كرسكلو ،أشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو،
ينكر لو
فيقكالف :قد كنا نعمـ أنؾ تقكؿ ىذا ثـ ييفس ي لو في قبره سبعكف ذراعان في سبعيف ،ثـ ي
ً
يكقظو
كنكمة العركس الذم ال
فيو ،ثـ يقاؿ لو :نـ ،فيقك يؿ :أرجعي إلى أىمي أخبرىـ؟ فيقكالف :نـ
ي
ً
أىمو ً
ً
الناس
سمعت
مضجعو ذلؾ ،كاف كاف منافقان ،قاؿ:
يبعثو اهلل مف
إليو ،حتى
إال أح ُّ
ي
ي
ى
فقمت مثمو ،ال أدرم ،فيقك ً
الف :قد كنا نعمـ أنؾ تقكؿ ذلؾ ،فيقا يؿ لؤلرض :التئمي عميو،
يقكلكف
ي
ى
ً
مضجعو ذلؾ)(ُ) .
يبعثو اهلل مف
أضبلع يو ،فبل يزاؿ فييا يمعذبان حتى
فتختمؼ فييا
فتمتئـ عميو،
ي
ي
ي
المؤمفكالكافركالمنافؽمفالمكتإلىأفيبعثفيقبره .

ىذاحاؿ

خبلصة المبحث:
أكضح المبحث القدرة اإلليية عند المكت عمى ٍّ
كؿ مف نفس المؤمف كما يبلقيو أثناء

االحتضارمفبشائرالرحمةكالمغفرة،كفيالمقابؿحاؿالكافركالمنافؽكمايبلقيوحاؿاالحتضار
كالمكتمفالعذاب .

()1سنفالترمذم،بابماجاءفيعذابالقبر،صِّٓ،ِْٓ-حديثرقـ(َُُٕ)،كحسنواأللباني .

-َِّ-

المبحث الثاني
القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت

كفيومطمباف :

المطم األكؿ :القدرة اإلليية عند البعث.
المطم الثاني :القدرة اإلليية عند الحشر.

-ُِّ-

المبحث الثاني
القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت
المطم األكؿ :القدرة اإلليية عند البعث:
تنتيي الحياة الدنيا بفناء عالمنا ،فيمكت كؿ مف فيو مف األحياء ،فتيبدؿ األرض غير

األرض ،كالسماكات غير السماكات ،ثـ ينشئ اهلل النشأة األخرل فيبعث اهلل الناس جميعان ،كيرد

إلييـالحياةمرةأخرل .

كجك اإليماف باليكـ اآلخر:
ِ
َزَّل َ٤م َٜم َر ُ٠مق٭مِ ِف َوا٭مؽِت ِ
يـ َآ َمـُقا َآ ِمـُقا ٕمِوهللِ َو َر ُ٠مق٭مِ ِف َوا٭مؽِت ِ
َوب ا َّ٭م ِذي ك َ
َوب ا َّ٭م ِذي
قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
َأك َ
ْزَل ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ َو َم ْـ َي ْؽ ُػ ْر ٕمِوهللِ َو َم ََلئِؽَتِ ِف َو ُ٬م ُتبِ ِف َو ُر ُ٠مؾِ ِف َوا٭م َق ْق ِم أَ ِٚم ِر َ٪م َؼدْ ََ َّؾ ََ ََل ًٓ َٕم ِعقدً ا] {الـساء،}255:
فيذهاآليةتدلؿعمىكجكباإليمافباليكـاآلخر .
أمااألحاديثالدالةعمىكجكباإليمافباليكـاآلخر،عفعبداهللبفعمرعفأبيوعمر
عند رسكؿاهلل ذاتيكـإذطمدعمينارج هؿ شديدبياضالثياب
ا
بفالخطابقاؿ:بينمانحف ى
ي
فأسندركبتيو
الشعراليرلعميوأثرالسفركاليعرفومناأحدحتىجمسإلىالنبي 
شديد سك ًاد
ي
ي
ي
إلىركبتيوككضدكفَّيوعمىفخذيوكقاؿيامحمدأخبرنيعفاإلسبلـفقاؿرسكؿاهلل(:اإلسبلـ
أف تشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسك يؿ ً
رمضاف
كتصكـ
اهلل كتقيـ الصبلة كتؤتي الزكاةى
ى
ي
ى
كتحج البيت إف استطعت إليو سبيبلن) ،قاؿ :صدقت ،قاؿ :فعجبنا لو يسألوي كيصدقوي ،قاؿ:
ي
ً
كرسمو كاليكـ اآلخر كتؤمف بالقدر
فأخبرني عفاإليماف ،قاؿ( :أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو
خيره كشره)،قاؿ:صدقت،قاؿ:فأخبرنيعفاإلحساف؟قاؿ(:أف تعبد اهلل كننؾ تراه فإف لـ تكف

تراه فإنو يراؾ) ،قاؿ :فأخبرني عف الساعة؟ قاؿ( :ما المسئكؿ عنيا بنعمـ مف السائؿ) ،قاؿ:

العا ىلة رعاء الشاء
العراة ى
فأخبرني عف أمارتًيا؟ قاؿ( :أف تمد األمة ربتيا كأف ترل الحفاة ي
قمت:
قاؿ:ثـانطمؽفمبثت مميان ثـقاؿلي( :يا عمر أتدرم مف السائؿ؟)  ي
يتطاكلكف في البنياف) 
ي

كرسكلويأعمـ،قاؿ(:فإنو جبريؿ أتاكـ يعممكـ دي ىن يكـ)(ُ) .

اهللي
فيالحديثداللةعمىكجكباإليمافباليكـاآلخر .

(ُ)سبؽتخريجو،صّٔ.

-ِِّ-

معنى اليكـ اآلخر:
اإليمافباليكـاآلخريدخؿفيوكؿماأخبراهللبوكرسكلوممايككفبعدالمكت:كفتنة
كالشدائد ،كالبعث ،كالحشر ،كالصحؼ،
القبر ،كعذابو ،كنعيموكمايككفيكـ القيامة مفاألىكاؿ 
الجنة ك َّ
الحكض،ك َّ
النار كغيرىا

كالميزاف،كالصراط،كالجزاءكالحساب،كنشرالصحؼبيفالناس،ك
مفاألمكرالمتعمقةباليكـاآلخر(ُ) .
كيعتبركذلؾاإليمافباليكـاآلخرالركفالخامسمفأركافاإليمافكماكردفيالحديث
السابؽ .

أسماء اليكـ اآلخر في القرآف الكريـ:
ال تكاد سكرة في القرآف الكريـ تخمك عف الحديث عف اليكـ اآلخر كما سيككف فيو مف
أحداث ،بصكر كأساليب كثيرة كمتنكعة ،تارة بتفصيبلت دقيقة ،كتارة بإيجاز ،كلقد أطمؽ القرآف
الكريـأسماءكثيرةعمىيكـالقيامة،كمفاألسماءالتيكردتفيكتاباهللليكـالقيامة :
* يكـ البعث :الذميشيرإلىالبعثإلىالحياةبعدالمكت،قاؿتعالى[:و َ٫م َول ا َّ٭م ِذيـ ُأوٖمُقا ِ
ا٭مع ْؾ َؿ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
إل َيَم َن َ٭م َؼدْ َ٭مبِ ْثت ُْؿ ِْم ٬مِت ِ
َوا ِ
{الرو.}55::
َوب اهللِ إِ َ٧م َي ْق ِم ا٭م َب ْعٌ َ٪م َف َذا َي ْق ُم ا٭مبَ ْعٌ َو َ٭مؽـَّؽ ُْؿ ُ٬مـْت ُْؿ َٓ َٖم ْع َؾ ُؿق َن] ُّ
ِ
ِ ِ
يـ
[و َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي ٖم ََرى ا َّ٭مذ َ
* يكـ القيامة :كالذميشيرإلىقياـالناسإلىحساباهلل:قاؿتعالىَ :
قه ُف ْؿ ُم ْس َق َّد ٌة َأ َ٭م ْق َس ِْم ٘مفـَّؿ َم ْث ًقى ٭مِ ْؾ ُؿتَؽ ِّ ِ
يـ] {الزُّ مر.}52:
َٞم َ
٬م ََذ ُٕمقا َ٤م َٜم اهللِ ُو ُ٘م ُ
َون ِمق َؼوٖمًو]
* يكـ الفصؿ:كالذميشيرإلىالفصؿبيفالناسبالعدؿ،قاؿتعالى[:إِ َّن َي ْق َم ا٭م َػ ْص ِؾ ٬م َ
{الـَّبل.}25:
* يكـ الديف :كالذم يشير إلى إدانة الخبلئؽ كمجازاتيـ عمى أعماليـ ،قاؿ تعالى[ :مو٭مِ ِ
ؽ َي ْق ِم
َ
ا٭مدِّ ِ
يـ] {الػاحتة.}5:
* يكـ الخركج :كالذميشيرإلىخركجالناسمفقبكرىـإلىالحياةاألخرل،قاؿتعالىَ [:ي ْق َم
ؽ َي ْق ُم ُ
ا٭مصقْ َح َي ٕمِ َ
وحل ِّؼ َذ٭مِ َ
اخل ُروجِ ] {ق.}51:
َي ْس َؿ ُع َ
قن َّ
كىناؾأسماءكثيرةمنيا:يكـالحساب،يكـالفتح،يكـالتبلؽ،يكـالجمد،يكـالتغابف،
يكـالخم ػكد،يكـالخركج،يكـالحسػ ػرة،يكـالتنػ ػاد،يكـاآلزف ػ ػة،الطامة،الصاخة،الساعة،الحاقة ،

الجنةأك َّ
(ُ)اليكـاآلخرمفالمكتإلىالخمكدفي َّ
النار،د.أحمدجابرمحمكدالعمصي،صّّ .

-ِّّ-

الكاقعة،الغاشية،كغيرذلؾمفاألسماء(ُ) .
العمة مف تعدد كتنكع أسماء اليكـ اآلخر:التيكيؿكالتعظيـمفأمريكـالقيامة.
بداية اليكـ اآلخر :
يبدأبأحداثتغييرعاـفيىذاالككف،فتنشؽالسماء،كتتناثرالنجكـ،كتتصادـالككاكب،
كتتفتتاألرض،كيخربكؿشيء،كيدمركؿماعرفواإلنساففيىذاالكجكد .
ات وٕمرزُوا هللِ ا٭مق ِ
اٙم ِد ا٭م َؼ َّف ِ
َ
َٝم إَ ْر ِ
ور] {إبراهقم.}53:
َ
ا٭مس َؿ َق ُ َ َ َ
ض َو َّ
*قاؿتعالىَ [:ي ْق َم ُٖم َبدَّ ُل إ ْر ُض ٩م ْ َ
*قاؿتعالى[:إِ َذا زُ ْ٭م ِز َ٭م ِ
ً إَ ْر ُض ِز٭مْزَ َاَلو] {الزَّ لزلة.}2:
ً] {االكشؼاق .}1-2:
ًَ ٭مِ َر ِّ َِبو َو ُٙم َّؼ ْ
ً * َو َأ ِذك ْ
ا٭مس ََم ُء اك َْش َّؼ ْ
*قاؿتعالى[:إِ َذا َّ
*قاؿتعالىَ [:وإِ َذا ا٭مـ ُُّجق ُم ا ْك َؽدَ َر ْت * َوإِ َذا ِ
اجل َب ُول ُ٠م ِّ َٝم ْت] {التَّؽوير.}5-1:
ً] {االكشؼاق .}5-5:
ًَ ٭مِ َر ِّ َِبو َو ُٙم َّؼ ْ
ً * َو َأ ِذك ْ
ً َمو ٪مِ َقفو َو َ ََت َّؾ ْ
*قاؿتعالىَ [:وإِ َذا إَ ْر ُض ُمدَّ ْت * َو َأ ْ٭م َؼ ْ
*كقاؿتعالى[:إِ َذا َّ
ا٭مش ْؿ ُس ٬م ُِّق َر ْت] {التَّؽوير .}2:
كىناؾصك انرأخرلمفصكرالتغيرليذاالككففيالقرآفالكريـ .
كلقدثبتلدلعمماءالعمـالطبيعيأفىذاالككفسيأتييكـينتييفيوكؿشيء(ِ) .
عمـ الساعة:
ىكاليكـالذمتنتييفيوالحياةالدنيا كتأتيبعدىااآلخرة،كىكعمـمفالعمكـالتياستأثر

الممىكانمقربان .
بعممياخالؽالككففمـيطمدعميونبيانمرسبلن،ك ى

ِ
ِ
و٤م ِي { ]...لؼامن . }55:
ا٭مس َ
*قاؿتعالى[:إِ َّن اهللَ ٤مـْدَ ُه ٤م ْؾ ُؿ َّ
*قاؿتعالى[:إِ َ٭مق ِف يرد ِ٤م ْؾؿ ا٭مس ِ
{فصؾت . }55:
و٤مي ِّ ]...
ْ ُ َ ُّ ُ َّ َ

ِ
ِ
*قاؿتعالىَ [:ي ْس َل ُ٭مقك َ
ً ِْم
ُي ِّؾ َقفو ٭مِ َق ْ٫متِ َفو إِ َّٓ ُه َق َٗم ُؼ َؾ ْ
و٤م ِي َأ َّي َ
ون ُم ْر َ٠م َ
ا٭مس َ
وهو ُ٫م ْؾ إِك َََّم ٤م ْؾ ُؿ َفو ٤مـْدَ َر ِِّب َٓ ُ َ
َؽ َ٤م ِـ َّ
ا٭مسَمو ِ
َّؽ َٙم ِػ ٌّل َ٤مـ َْفو ُ٫م ْؾ إِك َََّم ِ٤م ْؾ ُؿ َفو ِ٤مـْدَ اهللِ َو َ٭مؽِ َّـ َأ ْ٬م َث َر ا٭مـَّو ِ
ات َوإَ ْر ِ
َؽ ٬م ََلك َ
ض َٓ ٖم َْلٖمِقؽ ُْؿ إِ َّٓ َٕم ْغ َت ًي َي ْس َل ُ٭مقك َ
س َٓ
َّ َ َ
(ُ) لمزيد مف المعمكمات ،انظر :حادم األركاح إلى ببلد األفراح ،اإلماـ شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف
أبيبكر"ابفقيـالجكزية"،صَُٔ،ُُِ-ككتابالبعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،د.محمد

عبدالسبلـأبكالنيؿ،صٕٓ .ٗٔ-

(ِ)العقائداإلسبلمية،الشيخسيدسابؽ،صِٔٔ .

-ِّْ-

قن] {األعراف . }235:
َي ْع َؾ ُؿ َ
الحكمة مف إخفاء عمـ الساعة:
أخفىاهللعمـالساعةألفذلؾأدعىإلىطاعةاهلل،كأزجرعفالمعصية .

البعث:
يبدأاليكـاآلخربالبعثكالذميعنيالمعادالجسماني،كاحياءالعبادفييكـالمعاد .
كالنشكرمرادؼفيالمعنى،فنشرالميتإذاعاشبعدالمكت(ُ)،فإذاشاءالحؽتبارؾ

كتعالى إعادة العباد كاحيائيـ أمر إسرافيؿ فنفخ في الصكر فتعكد األركاح إلى األجساد ،كيقكـ
قر َ٪مص ِع َؼ مـ ِْم ا٭مسَمو ِ
ِ
ات َو َم ْـ ِْم إَ ْر ِ
وء
َّ َ َ
َ ْ
ا٭مص ِ َ
الناسلربالعالميف،قاؿتعالىَ [:وكُػ َخ ِْم ُّ
ض إِ َّٓ َم ْـ َ١م َ
ون] {الزُّ مر ،}53:كقاؿ أيضان مصكر ىذا المشيد العجيب
اهللُ ُٗم َّؿ ك ُِػ َخ ٪مِ ِقف ُأ ْٚم َرى َ٪منِ َذا ُه ْؿ ٫مِ َقو ٌم َيـْ ُظ ُر َ

قر َ٪منِ َذا هؿ ِمـ إَ٘مدَ ِ
ِ
ا٭مص ِ
قن * َ٫مو ُ٭مقا َيو َو ْي َؾـَو َم ْـ َٕم َع َثـَو ِم ْـ َم ْر َ٫م ِدكَو َه َذا َمو َو َ٤مدَ
اث إِ َ٧م َر ِِّبِ ْؿ َيـ ِْس ُؾ َ
ُ ْ َ ْ
[ َوكُػ َخ ِْم ُّ
ِ
ِ
ون] {يس .}55-52:
قن * إِ ْن ٬مَوك ْ
قع َ٭مدَ ْيـَو ُ ْ
َض َ
َح ُـ َو َِدَ َق ا ُٛم ْر َ٠م ُؾ َ
ًَ إِ َّٓ َِ ْق َح ًي َواٙمدَ ًة َ٪منِ َذا ُه ْؿ َي ٌ
ا٭مر ْ َ
َّ
ِم َ ُ

لتكامؿ معنىىذهاآليات؛البدمفالرجكعإلىاآلياتالسابقةلياكالتيتشيركتدلؿعمى
ِِ
٦م] {يس ، }53:فيجيبيـ
إنكاركاستبعادالكفرةليكـالقيامةَ [:و َي ُؼق ُ٭م َ
ا٭مق ْ٤مدُ إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ َِود٫م َ
قن َمتَك َه َذا َ

ون إِ َّٓ ِقح ًي و ِ
قن ٖم َْق ِِ َق ًي َو َٓ إِ َ٧م
قن * َ٪م ََل َي ْستَطِق ُع َ
اٙمدَ ًة ٖم َْل ُٚم ُذ ُه ْؿ َو ُه ْؿ ََيِ ِّص ُؿ َ
اهللتبارؾكتعالىَ [:مو َيـْ ُظ ُر َ
َ ْ َ َ

قن] {يس ، }52-51:بمعنىفإذاصيحةكاحدةكىيصيحةالفزعكالناسفيأسكاقيـ
َأ ْهؾِ ِف ْؿ َي ْر ِ٘م ُع َ
كمعايشيـيختصمكفكيتشاجركفعمىعادتيـفبليستطيعكفتكصيةعمىمايممككف،فاألمرأىـ

مفذلؾ،كالإلىأىميـيرجعكف،ثـبعدذلؾتككفنفخةالصعؽالتييمكتبيااألحياءكميـما
قر َ٪منِ َذا هؿ ِمـ إَ٘مدَ ِ
ِ
ا٭مص ِ
اث
ُ ْ َ ْ
عداالحيالقيكـ،ثـبعدذلؾتأتينفخةالبعث،قاؿتعالىَ [:وكُػ َخ ِْم ُّ

قن] {يس، }52:كىذهىيالنفخةالثالثةالتييبعثكينشرالناسمفاألجداثكالقبكر،
إِ َ٧م َر ِِّبِ ْؿ َيـ ِْس ُؾ َ
كالنسبلف:ىكالمشيالسريد،يسيركفإلىربيـلمحساب،فيذلؾالمكقؼالمييبيقكؿالمنكركف
ِ
ِ
َح ُـ
ا٭مر ْ َ
لمبعث٫َ [:مو ُ٭مقا َيو َو ْي َؾـَو َم ْـ َٕم َع َثـَو م ْـ َم ْر َ٫مدكَو] ،عفىذاالمكقؼتجيبيـالمبلئكة[ َه َذا َمو َو َ٤مدَ َّ
ًَ إِ َّٓ َِ ْق َح ًي
الرسؿ ليـ،فماىيإالصيحةكاحدة[إِ ْن ٬مَوك ْ
َو َِدَ َق ا ُٛم ْر َ٠م ُؾ َ
قن] ،حينيايتحقؽكعد ٌ

ِ
ِ
ون] ،فإنما أمرنا أمر كاحد فإذا الجميد لدينا محضركف إلى اهلل
قع َ٭مدَ ْيـَو ُ ْ
َض َ
َواٙمدَ ًة َ٪منِ َذا ُه ْؿ َي ٌ
ِم َ ُ
لمحساب(ِ) .
(ُ)سبؽالحديثعنوفيالفصؿالتمييدممفالرسالة،صِٓ .ْٓ-
(ِ)انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ،صُِٖٖٓٓ،بتصرؼ .

-ِّٓ-

النفخ في الصكر:
الصكرىكالقرفالذمينفخفيوالممؾالمككؿبالنفخفيو،كىكإسرافيؿ كىككاقؼمكقؼ



االستعدادمنذأفخمقواهللاستعدادانألمراهلل لو(ُ) .


جاءأعرابيإلىالنبيفقاؿلو:ماالصكر؟قاؿ(:قرف ينفخ فيو)(ِ) .
كقاؿمجاىد:الصكركييئةالبكؽ(ّ) .
عفأبيىريرة قاؿ:قاؿرسكؿاهلل (:إف طرؼ صاح الصكر قد ككؿ بو مستعد ينظر




نحك العرش مخافة أف يؤمر قبؿ أف يرتد إليو طرفو كنف عينيو كككباف درباف)(ْ) .

أنعـ كصاح ي
كفي حديث آخر عف أبيسعيد الخدرم  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  ( :كيؼ ي
ً
القرف قد التقـ القرف كاستمع اإلذف متى يؤمر بالنفخ فينفخ) ،قاؿ المسممكف :فكيؼ نقكؿ يا




رسكؿاهلل؟قاؿ(:قكلكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ عمى اهلل تككمنا)(ٓ) .

اليكـ الذم ينفخ فيو في الصكر:
عفأكسبفأكسقاؿ:قاؿرسكؿاهلل (:إف مف أفضؿ أيامكـ يكـ الجمعة ،فيو خمؽ


عمي مف الصبلة فيو فإف صبلتكـ معركضة
آدـ ،كفيو قبض ،كفيو النفخة ،كفيو الصعؽ ،فنكثركا ٌ
عمي ...الحديث)(ٔ) .
ٌ
فالنفخفيالصكريككفيكـالجمعة،كىكاليكـالذمخمؽفيوآدـكفيوقبض .

كيفية البعث:
إذا أراد اهلل تبارؾ كتعالى إعادة العباد كاحيائيـ أمر إسرافيؿ بالنفخ في الصكر ،فتعكد
األركاحإلىاألجسادكيقكـالناسلرب العالميف،قاؿتعالىُٗ ...[:م َّؿ ك ُِػ َخ ٪مِ ِقف ُأٚمْ َرى َ٪منِ َذا ُه ْؿ ٫مِ َقو ٌم

(ُ)التبيافشرحأركافاإليماف،ـِ،صُٗٓ .
(ِ)سنفالترمذم،بابماجاءفيشأفالصكر،صْٕٓ،حديثرقـ(َِّْ) .
(ّ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابنفخالصكر،ـُُ،صّْٕ .

(ْ) المستدرؾ عمى الصحيحيف ،كتاب األىكاؿ ،ـٖ ،صَُِّ ،حديث رقـ (ٕٖٔٔ) ،كصححو األلباني في
السمسمةالصحيحة،ـّ،صٓٔ،حديثرقـ(َُٖٕ) .
(ٓ) سنف الترمذم ،مرجد سابؽ ،باب ما جاء في شأف الصكر ،صْٖٓ ،حديث رقـ (ُِّْ) ،قاؿ األلباني
حديثصحيح .

(ٔ) سنف أبي داكد ،باب فضؿ يكـ الجمعة كليمة الجمعة ،صُِٖ ،حديث رقـ (َُْٕ) ،قاؿ األلباني حديث
صحيح .

-ِّٔ-

ليحيياهللبوالناس
ون] {الزُّ مر ، }53:كيسبؽالنفخةالثانيةفيالصكرنزكؿماءمفالسماء
َيـْ ُظ ُر َ
ٌ
فتنبتمنوأجسادالعبادكماينبتالماءالبقؿ،كىذهالعظمةالتيتنبتىيالعظمةالتيالتأكميا
ي
األرضفتظؿإلىيكـالبعثكماىي .

كؿ ابف آدـ ينكمو الت ار ي إال عج ى الذن ً
عفأبيىريرة أفرسكؿاهلل قاؿُّ (:
خمؽ كفيو يرك )(ِ) .




(ُ)

منو

كفيركايةأخرلمفنفسالحديثعفأبيىريرة عفرسكؿاهلل قاؿ(:إف في اإلنساف
و
عظـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ عج
عظمان ال تنكمو األرض أبدان منو يرك ي يكـ القيامة ،قالكا أم
الذن )(ّ) .




ظمة ال تأكميا األرض ،كال تتأثر بالحرؽ ،كال
كمف دالئؿ عظمة اهلل كقدرتو أف ىذه الع ٍ

بالضغط؛كىيالتيتحمؿالعكامؿالكراثيةلئلنساف .

المدة ما بيف النفختيف:
كفي حديث آخر بركاية أخرل مف نفس الحديث السابؽ يبيف النبي  المدة ما بيف

النفختيف،عفأبي ىريرة قاؿ :قاؿرسكؿاهلل( :ما بيف النفختيف أربعكف ،قالكا يا أبا ىريرة

(ْ)
أبيت ،ثـ
أبيت ،قالكا :أربعكف سنة؟ قاؿ :ي
أربعكف يكمان؟ قاؿ أبيت  ،قالكا أربعكف شي ارن؟ قاؿ :ي
ماء فينبتكف كما ينبت البق يؿ قاؿ كليس مف اإلنساف شيء إال يبمى إال
ينز يؿ اهلل مف السماء ن
عظمان كاحدان كىك عج الذن كمنو يرك الخمؽ يكـ القيامة)(ٓ) .

عدد النفخات في الصكر:
تعددتآراءالعمماءفيعددالنفخات،ىؿىيثبلثأـاثنتاف؟ 

)عجب َّ
أسالعصعص،كىكأكؿمايخمؽمفاآلدميكىك
الذنب:العظـالمطيؼالذمفيأسفؿالصمبكىكر
ي
(ُ
ي
الذميبقىمنوليعادتركيبالخمؽيكـالبعث.انظر:لسافالعرب،ـَُ،صّٗ .

(ِ)صحيحمسمـ،كتابالفتف،بابمابيفالنفختيف،صَُْٗ،حديثرقـ(ِٓٓٗ) .
(ّ)المرحدالسابؽ،نفسالكتابكالبابكالصفحة،الحديثمفركايةأخرل .

(ْ)أبيتأفأجزـأفالمرادأربعكفيكمان أكسنةأكشي انر بؿالذمجزـبوأربعكف .انظر:صحيحمسمـبشرح
النككم،ـٔ،جُٕ،صِٗ .

(ٓ) صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابكنفخفيالصكرفصعؽمففيالسماكاتكمففياألرضإالمفشاء،
شاء ،صَُُٕ ،حديث رقـ (ُْْٖ)  ،كصحيح مسمـ ،كتاب الفتف ،باب ما بيف النفختيف ،صَُْٗ،
حديثرقـ(ِٓٓٗ) .

-ِّٕ-

أ -عدد النفخات في الصكر ىي نفختاف:فجعؿأصحابىذاالرأمنفخة الفزعمقدمة،بمعنى
نفخةالصعؽ،يفزعكفأكالن ثـيصعقكف،فتككفكاحدةفالصعؽمبلزـلمفزعاألكبرأمفزعكا

فزعان ماتكا منو فتككف (نفختيف في آف كاحد) استدلكا بحديث النبي  قاؿ( :بيف النفختيف

أربعكف،قالكا :يا أبا ىريرة أربعكف يكمان ،قاؿ :أبيت ،قاؿ :أربعكف سنة ،قاؿ :أبيت ،قاؿ:

كيبمى كؿ شيء مف اإلنساف إال عج ذنبو فيو ييرك الخمؽ)(ُ)،
أربعكف شي ارن ،قاؿ :أبيت ،ي
حيثقاؿأصحابىذاالرأمأفالنبيذكرفيالحديثنفختيفكليسثبلثان .

ب -عدد النفخات في الصكر ثبلث نفخات:ينفخفيوثـيفزعكف،ثـينفخثانيةفيصعقكف،ثـينفخ

ثالثةفيبعثكف .

كالراجحىكالقكؿالثانيألفصريحالقرآفيدؿعميو،فمقدفرؽاهللفيصريحالقرآفبيف

نفخةالفزع،كنفخةالصعؽ،كنفخةالبعث(ِ).

بعدىذهالنفخاتيقؼالناسفيمكقؼمييبلمحسابأماـاهللتبارؾكتعالى .

المطم الثاني :القدرة اإلليية عند الحشر:
يكـالقيامةبعدبعثالناسمفقبكرىـ،يساقكفلمحشر .
الحشر لغة :بمعنىالمجمد،كمنويكـالمحشر،أم:جمدالناسيكـالقيامة،كالمحشر:المجمد
الذميحشرإليوالقكـ(ّ) .

الحشر اصطبلحان:قاؿالسفاريني":ىكجمدأجزاءاإلنسافبعدالتفرقة،ثـإحياءاألبدافبعدمكتيا
كسكقياإلىمحشرىالفصؿالقضاء(ْ)،أكسكؽالناسجميعان إلىالمكقؼالعظيـبعدبعثيـمف

قبكرىـ،عمىأرضالمحشرالذمينتظرفيوالخبلئؽفصؿالقضاءفييـ(ٓ) .

ورزَ ًة وٙم َ٨مكَوهؿ َ٪م َؾؿ ُكغ ِ
*قاؿتعالىَ [:و َي ْق َم ك َُس ِّٝم ِ
َود ْر ِمـ ُْف ْؿ َأ َٙمدً ا] {الؽفف.}55:
اجل َب َول َوٖم ََرى إَ ْر َض َٕم ِ َ َ ْ ُ ْ ْ
ُ
التيمنياتسييرالجباؿبأفيجعميااهللىباء منثك انر
فياآليةبيافلمشاىديكـالقيامة؛ك
ن

منبثان،كترلاألرضبارزةليسعمييامايسترىامماكافعمييامفالجباؿكاألشجار،كحشرالناس 
(ُ)سبؽتخريجو،صِّٕ .

الجنةأك َّ
(ِ)اليكـاآلخرمفالمكتإلىالخمكدفي َّ
النار،صُْٕ .ُْٖ،
(ّ)انظر:لسافالعرب،ـْ،صُِٕ،كالمصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير"،لمرافعي":أحمدبفمحمدبف
عميالمقرمالفيكمي،صُٕٖ.

(ْ)لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسراراألثرية،جِ،صُٖٓ.

الجنةأك َّ
(ٓ)اليكـاآلخربعدالمكتإلىالخمكدفي َّ
النار،صُُٔ .

-ِّٖ-

فمـيترؾمنيـأحدان(ُ) .
كفيآيةأخرليبيفاهللحشرالمؤمنيفكالمجرميفكبلنإلىمكانوالمعدلو .

ِ
ِ
َح ِـ َو ْ٪مدً ا * َوك َُس ُ
٦م إِ َ٧م ٘مفـَّؿ ِو ْر ًدا] {مريم .}35-35 :
قق ا ُٛم ْج ِرم َ
٨م ا ُٛمتَّؼ َ
ا٭مر ْ َ
٦م إِ َ٧م َّ
*قاؿتعالىَ [:ي ْق َم ك َْح ُ ُ
لمرسؿ ،كشتاف بيف
تبيف اآلية حاؿ المؤمنيف المتقيف،كحاؿ الكافريف المخالفيف المكذبيف ٌ

المؤمفكالكافر،فالمؤمنكفيساقكفلمحشرجماعاتمعززيفمكرميفيسعىنكرىـبيفأيدييـ،أما
(ِ)

الكافركففإنيـيساقكفعنفانعطاشانصاغريفإلىالنار  .

صفة حشر العباد:
غرالن "غير مختكنيف" ،عف ابف عباس أف النبي  قاؿ( :إنكـ
يحشر العباد حفاة عراة ي
محشكركف حفاة عراة غرالن) ثـ ق أر قكلو تعالى٬ ...[ :م َََم َٕمدَ ْأكَو َأ َّو َل ٚمَ ْؾ ٍؼ ك ُِعقدُ ُه َو ْ٤مدً ا َ٤م َؾ ْقـَو إِكَّو ُ٬مـَّو
ِِ
٦م] {األكبقاء.)ّ( }225:
َ٪مو٤مؾ َ
كعفعائشةرضياهللعنيافيىذاالحديثقالت:يارسكؿاهللالرجاؿكالنساءجميعان،

ينظربعضيـإلىبعض؟قاؿ(:يا عائشة األمر أشد مف أف ينظر بعضيـ إلى بعض)(ْ) .

مفخبلؿىذهاألحاديثنتبيفصفةحشرالناسيكـالقيامة،فيحشرالناسكيكـكلدتيـ
أمياتيـ،فاستغربتعائشةرضياهللعنيامفطبيعةحشرالناسعراةن،فبيفالنبي أفاألمر
أكبرمفأفينظربعضيـإلىبعضمفشدةرىبةىذاالمكقؼ،فالناسالكؿينتظررحمةاهلل

كمغفرتو .

ً
أرض المحشر:
األرضالتييحشرالعبادعمييايكـالقيامة؛أرضأخرلغيرىذهاألرض،قاؿتعالى:
ات وٕمرزُوا هللِ ا٭مق ِ
اٙم ِد ا٭م َؼ َّف ِ
َ
٩مَٝم إَ ْر ِ
ور] {إٕمراهقؿ. }56:
َ
ا٭مس َؿ َق ُ َ َ َ
ض َو َّ
[ َي ْق َم ُٖم َبدَّ ُل إ ْر ُض ْ َ
بيضاءمثؿالفضة،لـيسفؾعمييا
قاؿابفمسع كدفيبيافمعنىىذهاآلية":تبدؿأرضان
ي

اليفعؿفيياخطيئة"(ٓ) .
دـحراـ،ك ي
ه

(ُ)انظر:تفسيرالنسفي"منازؿالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ"،ـِ،صُٓٗ .
(ِ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ،صُْْ،كتفسيرالبغكم"معالـالتنزيؿ"،جّ،صُٕٓبتصرؼ .
(ّ)صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالحشر،صُِّّ،حديثرقـ(ِٓٓٔ) .
(ْ)نفسالمصدرالسابؽكالمرجدكالصفحة،حديثرقـ(ِٕٓٔ) .
(ٓ)معانيالقرآف،ألبيجعفرالنحاس،ـُ،صّٗٓ .

-ِّٗ-

كلقدبيفالنبي صفةىذهاألرضالتييككفعميياالحشر،عفسيؿبفسعدقاؿ:
سمعترسػ ػكؿاهلليقػ ػ ػكؿ (:ييحشػػػر الناس يػػكـ القيامػة عمػػػى أرض بيضاء عفراء (ُ) ،كقرصة
الن ًقى(ِ)) ،قاؿسيؿأكغيره( :ليس فييا معمـ الحد (ّ))(ْ) .
كالكقتالذمتبدؿفيواألرضغيراألرضكالسماكاتىككقتمركرالناسعمىالصراط
أكقبؿذلؾبقميؿ .
عفعائشةرضياهللعنياقالت:سألترسكؿاهللعفقكلوتعالىَ [:ي ْق َم ُٖم َبدَّ ُل إَ ْر ُض
ي
ات وٕمرزُوا هللِ ا٭مق ِ
اٙم ِد ا٭م َؼ َّف ِ
٩مَ ْ َٝم إَ ْر ِ
ور] {إبراهقم }53:فنيف يككف الناس يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ:
َ
ا٭مس َؿ َق ُ َ َ َ
ض َو َّ
عمى الصراط(ٓ) .
كالصراط :جسر ممدكد عمى متف جينَّـ ،يرده األكلكف كاآلخركف ،فيك قنطر  َّ
جينـ بيف
َّ
الجنةكالنَّار(ٔ) .
كىذاالصراطأحدمفالسيؼكأدؽمفالشعرةفيوخطاطيؼ،ككبلليبمأمكرةبأخذمف
أمرتبو،فمفالناسمفيمركطرؼالعيف،ككالبرؽ،ككالريح،ككالطير،ككأجكدالخيؿ .
عفأبيىريرة عفالنبي ...(: كيضر جسر جينـ ،قاؿ رسكؿ اهلل  فنككف
(ٕ)
الرسؿ يكمئذ :الميـ سمـ سمـ ،كبو كبللي مثؿ شكؾ السعداف (ٖ) ،أما
أكؿ مف يجيز  ،كدعاء ٌ
أما رأيتـ السعداف؟ قالكا :بمى يا رسكؿ اهلل ،قاؿ :فإنيا مثؿ شكؾ السعداف ،غير أنيا ال يعمـ قدر

ؽ
عظميػػػػا إال اهلل ،فتخطؼ الناس بنعماليـ :منيـ
المكب ي
ى

(ٗ)

(َُ)
ينج
بعممو ،كمنيـ المخردؿ
لـ ي

(ُ)العفر:بياضليسبناصد،كقيؿ:بيافيضربإلىالحمرة،كقيؿ:خالصةالبياض،كقيؿ:شديدةالبياض .
)كقرصةالنقي:أمالدقيؽالنقيمفالغشكالنخاؿ .
َّ
(ِ

الشيءمفالعبلماتالتيييتدل
ي
)ليسفييامعمـالحد:بمعنىأنياليسفيياعبلمةسكنىكالبناءكالأثرك
(ّ
ي
بيامفالطرقاتكالجباؿكالصخرةالبارزة.انظر:فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـُُ،صّّٖ .

(ْ)صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابيقبضاهللاألرضيكـالقيامة،صُِّّ،حديثرقـ(ُِٓٔ) .

الجنة ك َّ
ك َّ
النار ،باب في البعث كالنشكر كصفة األرض يكـ القيامة،
(ٓ) صحيح مسمـ ،كتاب صفة القيامة 
صَُّْ،حديثرقـ(ُِٕٗ).

(ٔ)لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسراراألثرية،جِ،صُٖٗ.
(ٕ)بمعنى:يككفالنبيكأ َّمتوأكؿمفيمضيعمىالصراطكيقطعو.
(ٖ)نكعمفأنكاعالشكؾيمتازبشككوكطيبمرعاه.
(ٗ)بمعنى:اليبلؾ.

النار تقطعو فييكم في  َّ
(َُ) بمعنى :أفَّ كبلليب  َّ
النار ،كؿ ىذه المعاني انظر :فتح البارم  ...ـُُ،
صُْٔ.ِْٔ،

-َِْ-

حتػػى إذا فػػػرغ اهلل مف القضػػػاء بيػػػف عباده ،كأراد أف يخرج مف النار مف أراد أف يخرج ممف كاف
يشيد أف ال إلو إال اهلل ،أمر المبلئكة أف يخرجكىـ فيعرفكنيـ بعبلمة آثار السجكد ،كحرـ اهلل

عمى النار أف تنكؿ مف ابف آدـ أثر السجكد ،فيخرجكنيـ قد امتي ًحشكا (ُ) ،فيص عمييـ ماء يقاؿ

يقاؿ لو ماء الحياة فينبتكف نبات الحبة في حميؿ السيؿ ،كيبقى رجؿ مقبؿ بكجيو عمى النار
شبني ريحيا ،كأحرقني ككائيا ،فاصرؼ كجيي عف النار ،فبل يزاؿ يدعك
يا ر قد قى ى

فيقكؿ:

اهلل فيقكؿ :لعمؾ إف أعطيتؾ أف تسنلني غيره ،فيصرؼ كجيو عف النار ،ثـ يقكؿ بعد ذلؾ :يا
ر قربني إلى با

عمت أف ال تسنلني غيره؟ كيمؾ يا ابف آدـ ما
الجنة ،فيقكؿ :أليس قد ز ى

أغدرؾ .فبل يزاؿ يدعك ،فيقكؿ :يا ر ال تجعمني أشقى خمقؾ ،فبل يزاؿ يدعك حتى يضحؾ ،فإذا
ضحؾ منو أذف لو بالدخكؿ فييا ،فإذا أدخؿ فييا قيؿ :تمف مف كذا فيتمنى ،ثـ يقاؿ لو :تمف مف
فيتمنى ،حتى تنقطع بو األماني ،فيقك يؿ لو :ىذا لؾ كمثمو معو ،قاؿ أبك ىريرة :كذلؾ

كذا

رجؿ آخر أىؿ الجنة دخكالن)(ِ) .

كيؼ يقاد الناس إلى أرض المحشر:
بعدنفخإسرافيؿفيالسكركمكتالناسجميعان،فينفخإسرافيؿنفخةأخرلفيخرجالناس
مفقبكرىـ،فيسكقيـإسرافيؿإلىأرضالمحشر،كىذهاآلياتتكضحىذاالجانب :
قر ُٕم ْعثِ َر ْت] {االكػطار . }5:
*قاؿتعالىَ [:وإِ َذا ا٭م ُؼ ُب ُ
بمعنى":ب ًحشتكأخرجمكتاىا"(ّ) .

ي

قر َ٪منِ َذا هؿ ِمـ إَ٘مدَ ِ
ِ
ا٭مص ِ
قن]
اث إِ َ٧م َر ِِّبِ ْؿ َيـْ ِس ُؾ َ
ْ
ُ ْ َ
كفيآيةأخرليقكؿاهللتعالىَ [:وكُػ َخ ِْم ُّ
{يس. }52:
قاؿ السَّعدم" :فإذا نفخ في الصكر خرجكا مف األجداث كالقبكر ينسمكف إلى ربيـ،
أميسرعكفلمحضكربيفيديواليتمكنكفمفالتأنيكالتأخر"(ْ) .
 ثـفيآيةأخرلبيفاهللحاؿالعبادحيفبعثيـكقدطبدليـعبلماتيسيركفنحكىا،
ِ ِ
َير٘م َ ِ
َ
ا٤مو ٬م ََل َّّن ُ ْؿ إِ َ٧م ك ُُص ٍ
قن] {ادعارج. }55:
ى ُيق٪مِ ُض َ
َس ً
قاؿتعالىَ [:ي ْق َم َ ْ ُ ُ
قن م َـ إ ْ٘مدَ اث َ
(ُ)بمعنى:احترقكا.انظر:فتحالبارم...ـُُ،صْٔٔ.

(ِ)صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالصراطجسر َّ
جينـ،صُِّٗ،حديثرقـ(ّٕٓٔ).
(ّ)تفسيرالقرآفالكريـ"،رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"،صٕٖٓ .
(ْ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صٕٔٔ .

-ُِْ-

تبيف اآلية حاؿ الناس كىـ يخرجكف مف األجداث ،كقد كضد ليـ عبلمات يسرعكف
إلييا(ُ) .
 كفي آية أخرل تبيف حاؿ الناس في ىذا المكقؼ ،قاؿ تعالى :خشعا [ ُٚم َّش ًعو َأ ْٕم َص ُور ُه ْؿ
ِ
ِِ
ِ
َير٘م َ ِ
ِ َ
َ
٦م إِ َ٧م ا٭مدَّ ا ِع َي ُؼ ُ
ْس]
قل ا٭مؽَو٪مِ ُر َ
َ٨م * ُم ْفطع َ
َُْ ُ
ون َه َذا َي ْق ٌم َ٤م ٌ
قن م َـ إ ْ٘مدَ اث ٬مَل َّّن ُ ْؿ َ٘م َرا ٌد ُم ْـت ٌ
{الؼؿر.}3-5 :
فياآليةبيافلحاؿالناسحيفخركجيـمفالقبكر،كقدشبييـاهللبحاؿالجرادالمنتشر،
كىـ ي تكجيكف نحك المحشر؛ مسرعيف في المشي فاتحيف آذانيـ لمداعي الذم يدعكىـ في ىذا
المكقؼ"إسرافيؿ"كفييايقكؿالكافركفىذايكـعسير(ِ) .
َّوس ٬مَو٭م َػ َرا ِ
ش
كقدكصفيـاهللفيآيةأخرلكالفراشالمبثكث،قاؿتعالىَ [:ي ْق َم َيؽ ُ
ُقن ا٭مـ ُ

ا َٛمب ُث ِ
قث] {الؼارعة. }5:
ْ

قن ا٭مدَّ ِ
ا٤م َل
ثـفيآيةأخرليصؼاهللحاليـمفالخشكعفيىذااليكـ،فقاؿَ [:ي ْق َمئِ ٍذ َي َّتبِ ُع َ
ً إَِق ُ ِ
َٓ ِ٤مقج َ٭مف وٚمَ َشع ِ
ُه ًسو] {صه. }223:
ات ٭م َّؾر ْ َ
ْ َ
َ
َ َ ُ َ
َح ِـ َ٪م ََل ٖم َْس َؿ ُع إِ َّٓ َ ْ
تصؼىذهاآليةحاؿالناسحينمايبعثكفمفقبكرىـ،كيقكمكفمنيا،فيدعكىـ إسرافيؿ 


لمحضكر كاالجتماع لممكقؼ ،فيتبعكنو ميطعيف إليو ال يمتفتكف عنو كال يعرجكف يمنةن كال يسرةن،
ً
فبلعكجلدعكةالداعي،بؿتككفدعكةحؽ،كصدؽلجميدالخمؽ،يسمعيـجميعيـكيصيحليـ
أجمعيف فيحضركف لمكقؼ القيامة؛ خاشعة أصكاتيـ لمرحمف فبل تسمد إال ىمسان ،فبل تسمد إال
كطء األقداـ ،أك تحريؾ الشفتيف فقط يممكيـ الخشكع كالسككت كاإلنصات انتظا انر لحكـ الرحمف

فييـ،كقدعنتكجكىيـتذلؿكخضكع(ّ) .

ِ
ِ
٦م]
َّوس ٭م َر ِّب ا٭م َعو َٛم َ
في ىذا المكقؼ المييب ،كؿ الناس قياـ ،قاؿ تعالىَ [ :ي ْق َم َي ُؼق ُم ا٭مـ ُ
{اد َّطػػني. }5:
كاقؼ في أرض المحشر ،كحاؿ الناس في كرب شديد ،كيزيد ىذا الكرب كينقص
الكؿ 
بمقدارأعماليـ .

(ُ)تفسيرالقرآفالكريـ"،رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"،صٗٔٓ .
(ِ)الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جّ،صِْٔ .

(ّ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صْٓٓ .

-ِِْ-

كيؼ يحشر المتقكف:

ِ
َح ِـ َو ْ٪مدً ا] {مريم. }35:
٨م ا ُٛمتَّؼ َ
ا٭مر ْ َ
٦م إِ َ٧م َّ
قاؿتعالىَ [:ي ْق َم ك َْح ُ ُ
تفسيرييما لقكلو تعالى( :كفدان) عدة آراء تبيف حاؿ المتقيف في

كالبغكم في
أكرد الطبرم 

المحشرمنيا :

قاؿابفعباس":ركبانان" .
كقاؿأبكىريرة":عمىاإلبؿ" .
كقاؿ عمي بف أبي طالب" :ما يحشركف عمى أرجميـ كلكف عمى نكؽ رحاليـ الذىب

فىمكابياطارت(ُ) .
كنجائبسرجيايك
اقيت،إفىمكابياسارت،كا ُّ
ُّ

كيؼ يحشر الكافركف:

ِِ
َتدَ ََُلؿ َأو٭مِق ِ
ِ
ِ
ِ
٨م ُه ْؿ َي ْق َم
قاؿ تعالىَ [ :و َم ْـ َ ْهيد اهللُ َ٪م ُف َق اٛمُ ْفتَد َو َم ْـ ُي ْضؾ ْؾ َ٪م َؾ ْـ َ ِ ْ ْ َ َ
وء م ْـ ُدوكف َوك َْح ُ ُ
ا٭مؼقوم ِي ٤م َٜم و٘م ِ
ِ
َوه ْؿ َ٠م ِع ًٝما] {اإلرساء. }15:
قه ِف ْؿ ُ٤م ْؿ ًقو َو ُٕمؽ ًَْم َو ُِ ًَّم َم ْل َو ُاه ْؿ ٘مفـَّؿ ُ٬م َّؾ ََم ٚمَ َب ْ
ً ِز ْدك ُ
َ َ َ ُ ُ
قاؿ ابف عباس :عميان ،فبل يركف شيئان يسرىـ ،كبكمان :ال ينطقكف بحجة ،كصمان:

اليسمعكفشيئانيسرىـ(ِ) .

كفيالحديثالصحيحعفقتادةقاؿ:حدثناأنسبفمالؾ أفرجبلنقاؿ(:يا نبي اهلل

ييحشر الكافر عمى كجيو يكـ القيامة؟ قاؿ :أليس الذم أمشاه عمى الرجميف في الدنيا قاد ارن عمى
أف يمشيو عمى كجيو يكـ القيامة؟ قاؿ قتادة :بمى كعزة ربنا)(ّ) .
ىذاحاؿالكافريفيحشركفعمىكجكىيـصمانكبكمانكعميان .
كفيىذاالمكقؼمفالناسمفيحشركأمثاؿالذر،كمنيـمفيحشركالشمستدنكمنو

كمقدارميؿليسلوظؿ،كمنيـمفيغرؽفيعرقو ،كمنيـمفيمجموإلجامان .

يـ بفعامرحدثنيالمقداد بفاألسكدقاؿ:سمعت

ي
عفعبدالرحمفبفجابرحدثنيسمى ي
(ْ)

رسكؿاهلليقكؿ(:تدنك الشمس يكـ القيامة مف الخمؽ حتى تككف منيـ كمقدار ميؿ

فيككف

الناس عمى قػػدر أعماليػػػـ في العرؽ ،فمنيـ مف يككف إلى كعبيو ،كمنيـ مف يككف إلى ركبتيو،
(ُ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صْْٓٓ ،كتفسيرالبغكم"معالـالتنزيؿ"،جّ،صُٕٓ .
(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صِّٔٓ .

(ّ) صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابالذيفيحشركفعمىكجكىيـإلى َّ
جينـ أكلئؾشرمكان نا كأضؿسبيبلن،
صََُِ،حديثرقـ(َْٕٔ) .

)قاؿسميـبفعامر:كاهللماأرلمايعنيبالميؿأمسافةاألرض؟أـالميؿالذمتكتحؿبوالعيف .
(ْ
ي

-ِّْ-

كمنيـ مف يككف إلى حقكيو (ُ) ،كمنيـ مف يمجمو العرؽ لجامان ،كأشار  بيده إلى فيو)(ِ) .
يرسـالحديثصكرةالمكقؼالعظيـيكـالقيامة،كيصكرحالةالناسفيىذااليكـحيث

يتفاكتكففيعرقيـتبعانألعماليـ،فكمماساءتكممااشتدالعرؽكعبلعمييـ .

مقدار الحشر:
َّ
النار .

الجنة،كأىؿ َّ
الجنة َّ
يبدأالحشربعدخركجالناسمفقبكرىـ،كينتييحتىيدخؿأىؿ َّ
النار

مقداره عمى المؤمنيف:
عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ ( :يكـ القيامة عمى المؤمنيف كقدر ما بيف الظير

كالعصر)(ّ) .

ىذا اليكـعمى المؤمنيفمثؿ مابيف الظير كالعصر ،ينتظركفالكرامةمفاهلل فيظؿ

العرشفيـفيرعايةاهللكحفظواليصيبيـليبالشمسالتيالتبعدعنيـإالكقدرميؿ .

مقداره عمى الكافريف:
قاؿابفعباس":مقدارالحسابيكـالقيامةألؼسنة"(ْ) .
ؽ ٬م ََل ْ٭م ِ
قاؿ تعالىَ [ :و َي ْس َت ْع ِ
َؽ ٕمِو٭م َع َذ ِ
اب َو َ٭م ْـ ُ ْ
ػ اهللُ َو ْ٤مدَ ُه َوإِ َّن َي ْق ًمو ِ٤مـْدَ َر ِّٕم َ
ج ُؾقك َ
َيؾِ َ
ػ َ٠مـ ٍَي ِمَّو
ون] {احلج. }55:
َٖم ُعدُّ َ
كقيؿ:يكـالقيامةجعمواهللعمىالكافريفمقدارخمسيفألؼسنة(ٓ) .
ِ ِ
قاؿتعالى٠[:م َل َل ٠موئِ ٌؾ ٕمِع َذ ٍ ِ
ريـ َ٭م ْق َس ٭مَ ُف َدا٪مِ ٌع * ِم َـ اهللِ ِذي اٛمَ َع ِ
ورجِ * َٖم ْع ُر ُج
اب َوا٫م ٍع * ٭م ْؾؽَو٪م َ
َ
َ
َ
ِ
ا َٛم ََلئِ َؽ ُي وا٭مروح إِ َ٭مق ِف ِْم يق ٍم ٬م َ ِ
٦م َأ ْ٭مػَ َ٠مـ ٍَي] {ادعارج. }5-2 :
َون م ْؼدَ ُار ُه ََخْس َ
َ ُّ ُ ْ َ ْ
(ُ)الحقكيف:مفرده"الحقك"كىكمكضدشداإلزاركىكالخاصرة،ك ً
الحقك ً
الح ٍقكاف:الخاصرتاف"،عظمةالحكض
افك ى
ى

الجانبية" ،كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،جُ ،ص ُٗٗ  ،كلساف العرب ،ـْ،

صُّٖبتصرؼ .

(ِ)صحيحمسمـ،كتاب َّ
الجنة كصفة نعيمياكأىميا،بابصفةيكـالقيامةأعاننااهللعمىأىكالو،صُّٕٔ،
حديثرقـ(ِْٖٔ) .
(ّ)المستدرؾعمىالصحيحيف،كتاباإليماف،ـُ،صُِِ،كصححواأللبانيفيسمسمةاألحاديثالصحيحة،
ـٓ،صْٖٓ،حديثرقـ(ِْٔٓ) .

(ْ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صُٖٖٓ .
(ٓ)نفسالمرجدالسابؽ،ـَُ،صُٖٖٗ .

-ِْْ-

ىذهالمشاىدليكـالحشرتدلؿعمىعظمةاهللكقدرتوالتيتفردبيا،فمامفمشيدإال

كيشيرإلىعظمةكقدرةمطمقة،سبحانوكتعالىعمىخمقوبصفاتوالعمياكأسمائوالحسنى .

خبلصة المبحث:
ةاإللييةعمىالنفسالبشريةعندالبعثمفخبلؿبيافالكيفيةالتي
أظيرالمبحثالقدر
ٌ

بعثفيياالناسكمايحدثمفأحداثيكـالقيامة،ثـبيافالقدرةاإللييةعندالحشر،كمايحدث
يي
ٌ

فيىذااليكـ .

-ِْٓ-

المبحث الثالث
القدرة اإلليية عند الحسا


كفيوثبلثةمطالب :

المطم األكؿ :القدرة اإلليية في نص الميزاف.
المطم الثاني :القدرة اإلليية في العدؿ بيف البشر.
المطم الثالث :القدرة اإلليية في الحياة األبدية.

-ِْٔ-

المبحث الثالث
القدرة اإلليية عند الحسا
المطم األكؿ :القدرة اإلليية في نص الميزاف:
الميزاف لغ نة :اسـ لآللة التي تكزف بيا األشياء ،أك ىك ما تقدر بو األشياء خفةن كثقبلن ،ككرد

و
بمعاف عديدة منيا ،العدؿ ،كالكتاب الذم فيو أعماؿ الخمؽ ،كالكزف ىك معرفة
الميزاف كذلؾ

قدرالشيء(ُ) .
الميزاف اصطبلحان:قاؿابفتيمية:الميزافىكمايكزفبو،كىكغيرالعدؿ(ِ) .
ا٭مؼس َط ٭مِقق ِم ِ
ِ
َون ِم ْث َؼ َول َٙم َّب ٍي ِم ْـ
ا٭مؼ َق َوم ِي َ٪م ََل ُٖم ْظ َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َ١م ْقئًو َوإِ ْن ٬م َ
َْ
قاؿتعالىَ [:وك ََض ُع ا َٛم َق ِاز َ
يـ ْ
ِ
٦م] {األكبقاء. }55:
َٚم ْر َد ٍل َأ َٖم ْقـَو ِ َِبو َو َ٬م َػك ٕمِـَو َٙمو٠مبِ َ
ا٭مقزْ ُن َي ْق َمئِ ٍذ َ
ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
قن] {إ٤مراف. }6:
احل ُّؼ َ٪م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ
[و َ
قاؿتعالىَ :
ِ
ً مق ِازيـُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
قن]
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َيظْؾِ ُؿ َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
[و َم ْـ َٚم َّػ ْ َ َ ُ
كقاؿ أيضانَ :
يـ َٚم ُ
{إ٤مراف. }7:

كأجمدأىؿ السنةعمىاإليمافبالميزافكأفأعماؿالعبادتكزفيكـالقيامة،كأفالميزافلو
لسافككفتافكيميؿباألعماؿ(ّ) .
إذانفيكميزافحقيقياليقدرقدرهإالاهلل،لوكفتافيضعواهلليكـالقيامةلكزفأعماؿ
ؿبالعدؿكماأكلتوبعضالفرؽ .
العباداليؤك
َّ
َّ
كلقديذكرالميزافعندالحسففقاؿ":لولسافككفتاف"(ْ) .
َّ
األرضكمففييففيكفةلكسعتو .
ىذاالميزافلككضعتالسمكاتك
كلقد كرد الميزاف في السنة في مكاضع عديدة منيا:
(ُ)انظر:لسافالعرب،ـُٓ،صَِٓ.
(ِ)مجمكعةالفتاكل،تقيالديفأحمدبفتيمية،ـْ،صُٖٔ.
(ّ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـُّ،صْٖٓ.
(ْ)نفسالمرجدكالصفحة.

-ِْٕ-

عفأبيىريرة قاؿ:قاؿرسكؿاهلل(: كممتاف حبيبتاف إلى الرحمف خفيفتاف عمى

المساف ثقيمتاف في الميزاف سبحاف اهلل كبحمده سبحاف اهلل العظيـ)(ُ) .

كفيحديثآخرعفأبيمالؾاألشعرمقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:الطيكر شطر اإليماف
(ِ)

كالحمد هلل تمؤل الميزاف  ...الحديث)  .

المككؿ بالميزاف:
قاؿالحسف":ىكميزافلوكفتافكلساف،كىكبيدجبريؿ .)ّ("

متى يككف الكزف:
قاؿالعمماء":إذاانقضىالحسابكافبعدهكزفاألعماؿ؛كذلؾألفالكزفلمجزاء،فينبغي

أف يككف بعد المحاسبة ،فإف المحاسبة لتقرير األعماؿ ،كالكزف إلظيار مقاديرىا ،ليككف الجزاء

بحسبيا"(ْ) .

ىؿ ىك ميزاف كاحد أـ أكثر:
كردفيالقرآفالكريـلفظالميزافبصيغةالجمد ،قاؿتعالى[:وك ََضع ا َٛمق ِازيـ ِ
ا٭مؼ ْس َط ٭مِ َق ْق ِم
َ ُ َ َ
ِ
ٍ ِ
ا٭مؼقوم ِي َ٪م ََل ُٖمظْ َؾؿ َك ْػس َ١مقئًو وإِ ْن ٬م َ ِ
ِ
٦م] {إكبقوء. }55:
َون م ْث َؼ َول َٙم َّبي م ْـ ٚمَ ْر َد ٍل َأ َٖمقْـَو ِ َِبو َو َ٬م َػك ٕمِـَو َٙمو٠مبِ َ
ُ ٌ ْ َ
َ َ
قاؿابفكثير":إنماىكميزافكاحد،كانماجمدباعتبارتعدداألعماؿالمكزكنةفيو"(ٓ) .

ما الذم يكزف في الميزاف:
تعددت آراء العمماء في المكزكف في الميزاف يكـ القيامة منيا:

أ -أعماؿ العباد:
ؿ بصكرة حسنة نكرانية ثـ تطرح في كفة النكر ،كىي اليمنى المعدة
صكر األعما ي
فىتي ي

لمحسناتفتثقؿبفضؿاهللسبحانوكتصكراألعماؿالسيئةبصكرةقبيحةظممانيةثـتط ػرحف ػيكفة 
ا٭مؼس َط ٭مِقق ِم ِ
ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي]،صَُِٓ،حديثرقـ
يـ ْ َ ْ
(ُ)صحيحالبخارم،كتابالتكحيد،بابقكلوتعالىَ [:وك ََض ُع اٛمَ َق ِاز َ
(ّٕٔٓ) ،كصحيح مسمـ ،كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ،باب فضؿ التيميؿ كالتسبيح كالدعاء،
صُِِٗ،حديثرقـ(ِْٗٔ).
(ِ)صحيحمسمـ،كتابالطيارة،بابفضؿالكضكء،صُُّ،حديثرقـ(ِِّ).
(ّ)لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسراراألثرية،ـِ،صُٖٓ.

(ْ)التذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكراآلخرةلمقرطبي،أبكابالميزاف،بابماجاءفيالميزافأنوحؽ،صِٖٗ.
(ٓ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ،صُٖٗ.

-ِْٖ-

الظممةكىيالشماؿالمعدةلمسيئاتفتخؼبعدؿاهللسبحانو .
ً مق ِازيـُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
يـ
قاؿ تعالى٪َ [ :م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
قن * َو َم ْـ َٚم َّػ ْ َ َ ُ
ِ
ون] {اٛمممـقن. }225-220:
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ ِْم ٘مفـَّؿ َٚمو٭مِدُ َ
َٚم ُ
ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
قن]":أم:مف
قاؿابفكثيرفيتفسيرقكلوتعالى٪َ [:م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ

قن] أم:فازكافنجكامف َّ
رجحتحسناتوعمىسيئاتوكلكبكاحدة[ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
النار كأدخمكا
ؽ ُه ُؿ اٛمُ ْػؾِ ُح َ

ِ
ً مق ِازيـُف] أم:ثقمتسيئاتوعمىحسناتو[ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
َّ
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ] أم:
ؽ ا َّ٭مذ َ
[و َم ْـ َٚم َّػ ْ َ َ ُ
الجنة  َ
يـ َٚم ُ
خابكاكىمككاكباءكابالصفقةالخاسرة"(ُ) .
قاؿ الطبرم في تفسير قكلو تعالى [٪َ ...م ََل ك ُِؼقؿ ََُلؿ يقم ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي َوزْ كًو] {الؽفف }225:فبل
ُ ْ َْ َ
نجعؿ ليـ ثقبلن كانما عنى بذلؾ :أنيـ ال تثقؿ بيـ مكازيف؛ ألف المكازيف إنما تثقؿ باألعماؿ
الصالحةكليسليؤالءشيءمفاألعماؿالصالحةفتثقؿبومكازينيـ"(ِ) .

 العامؿ نفسو: كردتالنصكصتدلؿعمىأفالذميكزفىكالعامؿنفسوكأفالناساليقاسكفبكبرىـ

كضخامتيـكعظـأجساميـ .

الرسكؿقاؿ(:إنو ليؤتى بالرجؿ العظيـ السميف يكـ
كفيالحديثعفأبيىريرةعف ٌ
القيامة ،ال يزف عند اهلل جناح بعكضة .كقاؿ اقرؤكا إف شئتـ [ َ٪م ََل ك ُِؼقؿ ََُلؿ يقم ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي َوزْ كًو]
ُ ْ ََْ
{ا٭مؽفػ .)ّ( )}223:
كفيحديثآخريشيرإلىأفالرجؿالنحيؼالضعيؼيزفعنداهللأثقؿمفالجباؿ،عف

ابفمسعكد أنوكافيجتنيسكاكان مفاألراؾ،ككافدقيؽالساقيففجعمتالريحتكفؤه،فضحؾ
القكـمنوفقاؿلورسكؿاهلل(:مما تضحككف؟ قالكا :يا نبي اهلل مف دقة ساقيو .فقاؿ :كالذم
نفسي بيده ليما أثقؿ في الميزاف مف أحد)(ْ) .

يستدؿ مف ىذه النصكص عمى أف الذم يكزف ىك العامؿ نفسو.
(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ،صِٕٔ.
(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صّْٖٓ.
ِ
ِ
ِ
ِ
(ّ) صحيحالبخارم،كتابالتفسير،باب[ ُأو َ٭مئِ َ ِ
ً َأ ْ٤م ََم َُل ْؿ  ،]...صٖٗٗ،
يـ َ٬م َػ ُروا ٕمِ َآ َيوت َر ِِّبِ ْؿ َو٭م َؼوئف َ٪م َحبِ َط ْ
ؽ ا َّ٭مذ َ
َٗٗ،حديثرقـ(ِْٕٗ).
(ْ)أخرجوأحمدمفمسنده،جٕ،صٖٗ،كقاؿشعيباألرنؤكط:صحيحلغيره.

-ِْٗ-

ج -صحائؼ األعماؿ:
قاؿ الطيبي" :إنما تكزف الصحؼ ،كأما األعماؿ فإنيا أعراض فبل تكصؼ بثقؿ كال
خفة"(ُ) .
كىذامايستدؿعميومفخبلؿحديثالبطاقة،عفعبداهللبفعمركبفالعاصيقكؿ:
قاؿرسكؿاهلل(:إف اهلل سيخمص رجبلن مف أمتي عمى رؤكس الخبلئؽ يكـ القيامة فينشر عميو
تسعة كتسعيف سجبلن كؿ سجؿ مثؿ مد البصر ،ثـ يقكؿ أتينكر مف ىذا شيئان ،أظممؾ ىكتبتي
الحافظكف؟ فيقكؿ :ال يا ر  .فيقكؿ :ألؾ عذر؟ فيقكؿ :ال يا ر  .فيقكؿ :بمى إف لؾ عندنا

حسنة فإنو ال ظيمـ عميؾ اليكـ ،فتخرج بطاقة فييا أشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدان عبده
كرسكلو ،فيقكؿ :احضر كزنؾ فيقكؿ يا ر ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت فقاؿ :إنؾ ال تيظمـ.

فقاؿ :فتكضع السجبلت في كفة كالبطاقة في كفة فطاشت –خفت -السجبلت كثقمت البطاقة فبل

يثقؿ مع اسـ اهلل شيء)(ِ) .
األحاديثالنبكيةيستدؿأفالذميكزفكؿمفالعامؿكعممو
مفخبلؿالنصكصالقرآنيةك
ي
كصحؼأعمالو.كذلؾألفالنصكصكميامثبتةكلـتنؼلكزفالكاحدمنيا .
مفخبلؿماسبؽمفاألدلةالكاردةفيالقرآفالكريـعمىثبكتالميزافتبيفأفالميزاف

ً
حقيقيلولسافككفتافحسّْيتافمشاىدتافتنصبلمخبلئؽلكزفاألعماؿ
المعنيفياآليات،ميزاف
كالصحائؼ كاظيار مقاديرىا ،ليرل العباد أعماليـ ماثمة ليـ ليككنكا عمى أنفسيـ شاىديف ،فتقر
عيكنيـبعدؿاهللتعالى،كأفاهللاليظمـأحدانمثقاؿذرةقاؿتعالى[:إِ َّن اهللَ َٓ َي ْظؾِ ُؿ ِم ْث َؼو َل َذ َّر ٍة َوإِ ْن
و٤م ْػفو وي ْم ِ
ِ
ٖم ُ
ت ِم ْـ َ٭مدُ ْك ُف َأ ْ٘م ًرا َ٤مظِ ًقَم] {ا٭مـسوء.}52:
َؽ َٙم َس َـ ًي ُي َض َ َ ُ
َّ
فييف
كمف دالئؿ عظمة اهلل كقدرتو عظـ ىذا الميزاف الذم يسد السمكات كاألرض كما
كالذميزفأدؽاألشياءكيقدرىاسبحافخالؽالخمؽسبحافاهلل .

أصناؼ الناس في الميزاف:
أ-مفالناسمفرجحتحسناتوعمىسيئاتومثقاؿحبةفيدخؿ َّ
الجنة .
ب-مفالناسمفرجحتسيئاتوعمىحسناتومثقاؿحبةفيدخؿ َّ
النار .
(ُ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـُّ،صْٖٓ.

(ِ) سنف الترمذم ،كتاب اإليماف عف رسكؿ اهلل  ،باب ما جاء فيمف يمكت كىك يشيد أف ال إلو إال اهلل،
صٓٗٓ،حديثرقـ(ِّٗٔ)،قاؿاأللبانيحديثصحيح.

-َِٓ-

ج -مف استكت حسناتو كسيئاتو فأكلئؾ أصحاب األعراؼ "يحيكف عمى قنطرة بيف الجنَّة
ك َّ
النار"(ُ) .

مف خبلؿ ىذه األحداث ليكـ القيامة في الميزاف ،نستشعر عظمة اهلل كقدرتو في ىذا

المكقؼ؛كالتيتدلؿعمىكماؿعدلوالمطمؽفيىذاالككف .

الحكمة مف كزف األعماؿ:
نص الميزاف يكـ القيامة فيو حكـ عظيمة جميمة منيا:

ُ -إظيار العدؿ المطمؽ هلل:
كذلؾمفخبلؿمعرفةمالمعبادمفخيركشركحسنةكسيئةفيطمئفاإلنساف إلىعدؿ

اهلل كأنو ال يظمـ عنده أحد مف خمقو كانو كاف يزف مثاقيؿ الذر مف الخير كالشر قاؿ تعالى:
و٤م ْػفو وي ْم ِ
ِ
[إِ َّن اهللَ َٓ َي ْظؾِ ُؿ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة َوإِ ْن ٖم ُ
ت ِم ْـ َ٭مدُ ْك ُف َأ ْ٘م ًرا َ٤مظِ ًقَم] {ا٭مـسوء.}52:
َؽ َٙم َسـَ ًي ُي َض َ َ ُ

ِ -إظيار عبلمة السعادة كالشقاكة لمعباد:
ً َم َق ِازيـُ ُف * َ٪م ُف َق ِْم
قاؿجؿشأنوفيإظيارالسعادةلممؤمفكالشقاكةلمكافر٪َ [:م َل َّمو َم ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
قش ٍي ر ِ
ِ
ً َم َق ِازي ُـ ُف * َ٪م ُل ُّم ُف َه ِ
وو َي ٌي] {ا٭مؼور٤مي.}7-4:
اَ َق ٍي * َو َأ َّمو َم ْـ َٚم َّػ ْ
٤م َ َ

ّ -امتحاف الخمؽ بصدؽ إيمانيـ أك بكفرىـ:
الشركمفثـ إقامةالحجةليـأكعمييـفي
الناسجميعان فيىذهالحياةمبتمكفبالخيرك
َّ

اآلخرة .

ِ
قاؿتعالىِ َ :
ى ا٭مـ ُ َ
يـ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ ِف ْؿ
ٟم٬مُقا َأ ْن َي ُؼق ُ٭مقا َآ َمـَّو َو ُه ْؿ َٓ ُي ْػ َتـ َ
ُقن * َو َ٭م َؼدْ َ٪م َتـَّو ا َّ٭مذ َ
[أ َٙمس َ
َّوس أ ْن ُي ْ َ
ِ
ِ
٦م] {ا٭معـؽبقت.}5-0:
يـ َِدَ ُ٫مقا َو َ٭م َق ْع َؾ َؿ َّـ ا٭مؽَوذٕمِ َ
َ٪م َؾ َق ْع َؾ َؿ َّـ اهللُ ا َّ٭مذ َ

المطم الثاني :القدرة اإلليية في العدؿ بيف البشر:
و
بمعنياالستقامة،كيأتيبمعافعديدةمنياالجزاء،كالفريضة،كالنافمة،كالفداء،كالقيمة،
الع ٍد يؿ لغ نة:
ى
(ِ)
كالمثؿ  .
العدؿ اصطبلحان:عبارةعفاألمرالمتكسطبيفطرفياإلفراطكالتفريط(ّ) .
(ُ)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم،ـُّ،صْٖٓ.ْٓٗ،
(ِ)انظر:لسافالعرب،ـَُ،صِٔ .ّٔ،
(ّ)التعريفات،صُْٕ .

-ُِٓ-

كالعدؿ في حؽ اهلل:
اسـمفأسمائوتبارؾكتعالى،كلقدسمىاهللنفسوالعميابأسماء،كماكصؼذاتوبصفاتو

فقاؿتعالىَ [:وهللِ إَ ْ٠م ََم ُء ُ
ِبو { ]...األعراف.}232:
احل ْسـَك َ٪مو ْد ُ٤مق ُه ِ َ
َح َـ َأ ًّيو َمو ٖمَدْ ُ٤مقا َ٪م َؾ ُف إَ ْ٠م ََم ُء
ا٭مر ْ َ
كفي مكضد آخر قاؿ تعالى٫ُ [ :م ِؾ ا ْد ُ٤مقا اهللَ َأ ِو ا ْد ُ٤مقا َّ
ُ
احل ْسـَك { ]...اإلرساء. }222:
عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ( :إف هلل تسع نة كتسعيف اسمان مف أحصاىا دخؿ

الجنة)(ُ) .

ككرر
قاؿ الشيخ سمماف محمكد" :أحصاىا بمعنى حفظيا ،ككعاىا ،كعدىا ،كدعا بياَّ ،

تبلكتيا،متخمقانبيا،عالمانبمعناىا"(ِ) .

كبيفالرازمأفالعدؿيككفبمعنيالمعتدؿكىذامجاز،بمعنىحقيقةككنو منزىانعف

النقائضالحاصمةفيطرفياإلفراطكالتفريط،كجانبيالتشبيوكالتعطيؿ،كىيأنوعدؿفيأفعالو،

أنواليظمـ،كاليجكر .

 ثـنقؿقكؿآخرلمعدؿ:ىكالذملوأفيفعؿمايريد،كحكموماضفيالعبيد،ثـذكر

أفالعدؿفيحؽالعبد:ىكأفيحترزعفطرفياألفراطكالتفريطففيأفعاؿالشيكةيحترز عف

الفجكرالذمىكاإلفراط،كعفالجمكدالذمىكالتفريط،كيبقىعمىالكسطكىكالعفة،كفيأفعاؿ
الغضبيحترزعفالتيكرالذمىكاإلفراط،كالجبفالذمىكالتفريط،كيبقىعمىالكسطكىك

الشجاعة،كفيالحكمةالعمميةيحترزعفاإلفراطالذمىكالدىاءكالمكر،كعفالتفريطالذمىكه

البمو،كيبقىعمىالكسطكىكالحكمةالعممية(ّ) .

ؽ َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ ُأ َّم ًي َو َ٠م ًطو ٭مِ َتؽُقكُقا ُ١م َفدَ َاء َ٤م َٜم ا٭مـ ِ
قاؿتعالىَ [:و٬م ََذ٭مِ َ
َّوس { ]...البؼرة. }255:
تتمثؿ قدرة اهلل في العدؿ بيف البشر في عدة أمكر منيا:

أ -كت األعماؿ:

و٭م٨م َو َ
اخل ْ ِٝم ٪مِ ْتـَ ًي
اإلنساف في ىذا الككف مبتمى بالخير كالشر قاؿ تعالىَ ...[ :و َك ْب ُؾق٬م ُْؿ ٕمِ َّ ِّ

قن] {األكبقاء، }55:كلق ػدككػ ػؿاهللممكي ػفبكت ػبأعم ػاؿالعب ػاد،قاؿتعالىَ [:وإِ َّن َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ
َوإِ َ٭م ْقـَو ٖم ُْر َ٘م ُع َ
(ُ) صحيحالبخارم،كتابالتكحيد،بابافهللمائةاسـاالكاحدة ،ص َُْٕ،حديثرقـ (ِّٕٗ)،كسنف
الترمذم،بابّٖ،صٕٕٗ،حديثرقـ(َّٖٓ)،قاؿاأللبانيحديثصحيح .

(ِ)الرحيؽاألىنىتجمياتأسماءاهللالحسنى،صٕٗ .
(ّ)انظر:شرحأسماءاهللالحسنى،لمرازم،صِِٓ .

-ِِٓ-

ِ
ِ
ِ ِ
٦م] {االكػطار.}22-22 :
٦م * ٬م َر ًامو ٬مَوٖمبِ َ
َحلو٪مظ َ
ِ ِ
ِ ِ
قى َ٤متِقدٌ ] {ق . }23:
[مو َي ْؾػ ُظ م ْـ َ٫م ْق ٍل إِ َّٓ َ٭مدَ ْيف َر٫م ٌ
*قاؿتعالىَ :
قاؿالصنعانيفيتفسيرهليذهاآلية":مايتكمـمفكبلـ،فيمفظوكيرميومففيوإاللديو:

أف لدل ذلؾ البلفظ رقيب :أم ممؾ يرقب قكلو كيكتبو .كالرقيب :الحافظ المتتبد ألمكر األنساف

الذميكتبمايقكلومفخيركشرفكاتبالخيرىكممؾاليميفككاتبالشرىكممؾالشماؿ.

كالعتيد:الحاضرالمييأ"(ُ) .

َش ٍء
كفي مكضد آخر قاؿ تعالى[ :إِكَّو ك َْح ُـ ك ُْحقِل ا َٛم ْقٖمَك َو َك ْؽت ُ
ُى َمو َ٫مدَّ ُمقا َو َآ َٗم َور ُه ْؿ َو٬م َُّؾ َ ْ

أٙم َص ْقـَو ُه ِْم إِ َمو ٍم ُمبِ ٍ
٦م] {يس. }21:
ْ

فياآليةبيافأفاهلليحيىالمكتىيكـالقيامةلمجزاء،كفيالدنيايكتبماصدرعنيـمف
طاعةكمعصية،كآثارخفاياىـبأرجميـكأيدييـأكأمعضكمنيـأكأعماليـالتيصارتسنة

مفبعدىـيقتدلفيياحسنةأكسيئة(ِ) .

ىذه اآليات كآيات أخرل كثيرة تشير كتدلؿ عمى أف اهلل ككؿ ممكيف بكتابة أعماؿ كؿ
إنساف؛افكافخي انرأـش انر.كىذهاألعماؿتجمدفيكتابيكـالقيامةقاؿتعالى[:ا ْ٫م َر ْأ ٬مِ َتو َٕم َ
ؽ
ؽ ا٭م َق ْق َم َ٤م َؾقْ َ
َ٬م َػك ٕمِـَ ْػ ِس َ
ؽ َٙم ِسق ًبو * َم ِـ ْاهتَدَ ى َ٪منِك َََّم َ ْهيت َِدي ٭مِـَ ْػ ِس ِف َو َم ْـ ََ َّؾ َ٪منِك َََّم َي ِض ُّؾ َ٤م َؾ ْق َفو َو َٓ ٖم َِز ُر َو ِاز َر ٌة

ٌ َر ُ٠م ً
٦م َٙمتَّك َك ْب َع َ
قٓ ] {اإلرساء.}25-25
ِوزْ َر ُأٚمْ َرى َو َمو ُ٬مـَّو ُم َع ِّذٕمِ َ
كمفتماـككماؿعدؿاهللفيالبشرإفىذاالكتاباليغادرصغيرةكالكبيرةإالأحصاىا
قاؿتعالى[:وو َِع ا٭مؽِتَوب َ٪م َٟمى اٛمُج ِر ِم٦م م ْش ِػ ِؼ ِ ِ ِ
قن يو َوي َؾ َتـَو م ِ
ول َه َذا ا٭مؽِت ِ
َوب َٓ ُي َغودِ ُر
َ
َ ُ َ
٦م مَّو ٪مقف َو َي ُؼق ُ٭م َ َ ْ َ
ْ َ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
وْضا َو َٓ َي ْظؾِ ُؿ َر ُّٕم َ
ؽ َأ َٙمدً ا] {الؽفف. }51:
َِغ َٝم ًة َو َٓ َ٬مبِ َٝم ًة إِ َّٓ َأ ْٙم َص َ
وهو َو َو َ٘مدُ وا َمو َ٤مؿ ُؾقا َٙم ً

ِ
ِ
َوب] صحائؼ األعماؿ في اإليماف
[و ُوَ َع ا٭مؽت ُ
قاؿ البيضاكم في تفسيره ليذه اآليةَ :
ِِ
ِ
٦م] خائفيف
٦م ُم ْشػؼ َ
ٟمى اٛمُ ْج ِرم َ
كالشمائؿ أك في الميزاف ،كقيؿ ىك كناية عف كضد الحساب [ َ٪م َ َ
ِ ِ ِ
قن يو َوي َؾ َتـَو]ينادكفممكتيـالتيممككىامفبيفالممكات[م ِ
ول َه َذا
[َّم َّو ٪مقف]مفالذنكب َ
َ
[و َي ُؼق ُ٭م َ َ ْ
ِ
ِ
ا٭مؽِت ِ
َوب]تعجبانمفشأنو َ
وهو]إالعدىاكأحاط
[و َٓ َ٬مبِ َٝم ًة إِ َّٓ َأ ْٙم َص َ
[ٓ ُيغَود ُر َِغ َٝمةً] منوصغيرة َ
ِ
ِ
[و َٓ َيظْؾِ ُؿ َر ُّٕم َ
ؽ َأ َٙمدً ا] فيكتبعميومالـ 
وْضا] مكتكبػ ػانفػ ػيالصحػ ػؼ َ
بي ػا َ
[و َو َ٘مدُ وا َمو َ٤مؿ ُؾقا َٙم ً
(ُ)فتحالقدير،جٓ،صٕٓ .
(ِ)مجمدالبياففيتفسيرالقرآف،ـٓ،جِّ،صُِبتصرؼ .

-ِّٓ-

يفعؿأكيزيدفيعقابوالمبلئـلعممو"(ُ) .
َش ٍء َأ ْٙم َص ْقـَو ُه ٬مِتَو ًٕمو] {الـَّبل.}11:
كفيمكضدآخرقاؿتعالىَ [:و٬م َُّؾ َ ْ

أمأثبتناه،ككتبناه،كعرفنامبمغوكعدده(ِ) .

كقاؿأيضا ...[:و٬م َُّؾ َ ٍ
أٙم َص ْقـَو ُه ِْم إِ َمو ٍم ُمبِ ٍ
٦م] {يس. }21:
ن
َشء ْ
َ
ْ

اإلماـ:بمعنىالكتاب(ّ) .
فيذه النصكص القرآنية كغيرىا الكثير يدلؿ عمى أف األعماؿ كبيرىا كصغيرىا ،مكتكبة

كمسطكرة في كتاب ،فإذا مات اإلنساف ط كيت حتى يأتي يكـ الحساب ،حينيا تتطاير الصحؼ
كتفتحمفتحتالعرشقاؿتعالى[:وإِ َذا ا٭مصح ُ ِ
ُ٨م ْت] {التَّؽوير . }22:
ُّ ُ
َ
ػك َ

كيؼ ينخذ المؤمف كتابو:
يأخذالمؤمفكتابوبيمينوفرحمسركر .

ؽ ي ْؼرء َ ِ
ِ
ِ ِِ
قاؿتعالى٪َ ...[:مؿـ ُأ ِ ِ
قن َ٪متِ ً
قَل] {اإلرساء.}52:
َوِب ْؿ َو َٓ ُي ْظ َؾ ُؿ َ
ون ٬مت َ ُ
وِت ٬متَو َٕم ُف ٕمِ َقؿقـف َ٪م ُلو َ٭مئ َ َ َ ُ
َ ْ َ
قن َ٪متِ ًقَل] أم ال ينقصكف مف ثكابيـ أدنى
[و َٓ ُيظْ َؾ ُؿ َ
قاؿ النسفي في قكلو تعالىَ " :
شيء"(ْ) .

َ
ُ ِ
وِت ٬مِتَو َٕم ُف ٕمِ َق ِؿقـ ِ ِف َ٪م َق ُؼ ُ
ًْ َأ ِّن ُم ََل ٍق ِٙم َسوٕمِ َق ْف
قل َهوؤُ ُم ا ْ٫م َر ُءوا ٬مِتَوٕمِ َق ْف * إِ ِّن َ٣مـَـ ُ
كقاؿأيضان٪َ [:مل َّمو َم ْـ أ َ
قش ٍي ر ِ
ِ
اَ َق ٍي] {احلا َّقة.}12-21:
* َ٪م ُف َق ِْم ٤م َ َ
فياآليةبياف لحاؿ أىؿ السعادة يعطكف  يكتهبيـ التي فييا أعماليـ بأيمانيـ رفعان لقدرىـ،

مفَّ اهلل عميو مف الكرامة ،ىذا كتابي فاقرأكه فإنو يبشر
عندىا يقكؿ فرحان ليطمد الخمؽ عمى ما ى
بالفكزكالجناتكمغفرةالذنكبكسترالعيكب(ٓ) .

كيؼ ينخذ الكافر كتابو:
 يأخذالكافركتابوبشمالو،كمفكراءظيرهألفيديوقدجمعتإلىعنقوكربطتباألغبلؿ
ُ ِ
َ
وِت ٬مِتَو َٕمددد ُف ٕمِ ِش ََم٭مِ ِف َ٪م َق ُؼ ُ
ًْ َأ ِّن ُم ََل ٍق ِٙم َسوٕمِ َق ْف *
قل َيو َ٭م ْقتَـِل ََل ْ ُأو َت ٬مِتَوٕمِ َق ْف * إِ ِّن َ٣مـَـ ُ
ق ػ ػاؿتعالػ ػ ػىَ [:وأ َّمو َم ْـ أ َ
(ُ)تفسيرالبيضاكم،ـِ،صُْ .
(ِ)زبدةالتفاسير،صُٗٔ .
(ّ)نفسالمرجد،صْٗٗ .

(ْ)تفسيرالنسفي،ـِ،صٗٗ .
(ٓ)انظر:تيسيرالكريـالرحمف،صِٖٖ .

-ِْٓ-

ًَ ا٭م َؼ ِ
يوَ ٭مقتَفو ٬مَوك ِ
ؽ َ٤مـِّل ُ٠م ْؾ َ
وَ َق َي * َه َؾ َ
طوك ِ َق ْف] {احلا َّقة.}11-15:
َ ْ َ
فيمقابؿالمؤمف؟الكافرالذميؤتىكتابوبشمالو،فيقكؿمفاليـكالغـكالحزفكالخسارة،
ياليتنيكنتنسيان منسيان كلـأيبعثكأحاسبياليتنيمتميتةالأيبعثبعدىا،فمـينفعنياليكـ
لـينفعنيكؿىذهاألمكرلـتغفعنيشيئان
ً
شيءحتىماليلـينفعني،ككذلؾسمطانيفيالدنيا

مفعذاباهلل

(ُ)

.

يسحبالكافركيدخؿفيالنَّار ليصمىحرىا،كيدخؿفيدبرهسمسمةطكلياسبع كفذراعان
ي

لتخرجمففمو .

حقؿ ِ ُّؾقه * ُٗمؿ ِْم ِ٠م ْؾ ِس َؾ ٍي َذر٤مفو ٠مبع َ ِ
قاؿتعالىفيشأنوُٚ [:م ُذوه َ٪م ُغ ُّؾقه * ُٗمؿ َ ِ
ا٤مو
قن ذ َر ً
ْ َُ َ ُْ
اجل َ َ ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
و٠م ُؾؽُق ُه] {احلا َّقة . }51-52:
َ٪م ْ

ِ -السؤاؿ:
بلن؛إلقامةالحجةعميو .
مفدالئؿعدؿاهلليكـالقيامة؛سؤاؿمفعمؿعم 
ؽ َ٭مـَس َل َ٭مـَّفؿ َأ ِ
قن] {احلجر. }15-11:
٦م * َ٤م ََّم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
يع َ
قاؿتعالى٪َ [:م َق َر ِّٕم َ ْ ُ ْ ْ َ
بيفالطبرم:فيتفسيرىذهاآليةقسـمفاهللفكربؾيامحمدلنسألفىؤالءالذيفجعمكا
القرآففيالدنياسحركشعرككيانةرميانلوبالباطؿ،كماكانكايعممكففيالدنيا،فيماأمرناىـبو
كفيمابعثناؾبوإلييـمفآمكتابيالذمأنزلتوإلييـكفيمادعكناىـإليومفاإلقراربوكتكحيدم
كالبراءةمفاألندادكاألكثاف(ِ) .
في اآلية داللة عمى سؤاؿ اهلل لمف حاد عف منيجو الذم أنزلو لمناس كافة ،كسؤاؿ اهلل

،لًىـعممو؟ 
ؿسكءان 
تكبيخ،مفع ًم ى
ى
الكافرمفقبيؿالتقريدكال

ِ ِ
َ
ون] {العـؽبوت .}25:
ٟم َ
كفيمكضدآخرقاؿتعالىَ ...[:و َ٭م ُق ْسل ُ٭م َّـ َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي َ٤م ََّم ٬مَوكُقا َي ْػ َ ُ
قن] {الـحل.}15:
كقاؿأيضانَ ...[:و َ٭مت ُْس َل ُ٭م َّـ َ٤م ََّم ُ٬مـْت ُْؿ َٖم ْع َؿ ُؾ َ

فالسؤاؿ ىنا مف قبيؿ إقامة الحجة عمى الناس ،كىذا مف دالئؿ عدؿ اهلل في ىذا
الككف .

(ُ)تيسيرالكريـالرحمف،صِٖٗ .
(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿالقرآف،ـٔ،صّْْٗ .

-ِٓٓ-

ّ -الميزاف:
مفتماـعدؿاهللسبحانوكتعالىنصبالميزاف،كقدتقدـبيافىذاالميزاف،كصفتو،كما

يكزفبو .

ا٭مؼس َط ٭مِقق ِم ِ
ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي َ٪م ََل ُٖم ْظ َؾ ُؿ َك ْػ ٌس َ١م ْقئًو َوإِ ْن ٬مَو َن ِم ْث َؼ َول َٙم َّب ٍي ِم ْـ
َْ
قاؿتعالىَ [:وك ََض ُع ا َٛم َق ِاز َ
يـ ْ
ِ
٦م] {األكبقاء. }55:
َٚم ْر َد ٍل َأ َٖم ْقـَو ِ َِبو َو َ٬م َػك ٕمِـَو َٙمو٠مبِ َ
زْن َي ْق َمئِ ٍذ َ
ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
ً َم َق ِازي ُـ ُف
قن * َو َم ْـ َٚم َّػ ْ
احل ُّؼ َ٪م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ
ا٭مق ُ
كقاؿأيضانَ [ :و َ
ِ
َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
قن] {األعراف. }1-3:
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َيظْؾِ ُؿ َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
يـ َٚم ُ
ً مق ِازيـُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
يـ
كقاؿ أيضان٪َ [ :م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ
ؽ ا َّ٭مذ َ
قن * َو َم ْـ َٚم َّػ ْ َ َ ُ
ِ
ون] {ادممـون. }225-221:
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ ِْم ٘مفـَّؿ َٚمو٭مِدُ َ
َٚم ُ

ْ -الشيكد:
تتمثؿالشيكدالتيتشيدعمىاإلنسافيكـالقيامةعدةشيكدمنيا :

الرسؿ:
أٌ -
سؿ عما أنزؿ إلييـ ،ككذلؾ عف حاؿ الذيف أرسمكا إلييـ،
الر ى
كيتمثؿ ذلؾ في  ي
سؤاؿ اهلل  ٌ

ككذلؾسؤاؿالناسأجمعيف .


ِ
ِ
ِ
٦م] {األعراف. }5:
يـ ُأ ْر٠م َؾ إِ َ٭م ْق ِف ْؿ َو َ٭مـ َْس َل َ٭م َّـ ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ
قاؿتعالى٪َ [:م َؾـ َْس َل َ٭م َّـ ا َّ٭مذ َ
فياآليةكعدمفاهلل؛كذلؾبسؤاؿمفأيرسؿإلييـالمرسمكفماذاأجابكاإضافةإلى

الرسؿ سيسأليـاهللعفالرسالةالتيأنزليااهللماذاصنعكافييا،كبماذاأجابالمرسؿإلييـ،
أف ٌ
كأما األنبياء كالمؤمنكف فيعقبيـ جكابيـ رحمةن ككرامةن ،كأما الكفار العصاة فيعقبيـ جكابيـ عذابان

كتكبيخان(ُ) .

الرسؿ عمى مف حاد عف نيج اهلل تبارؾ كتعالى كفي آية
كىذا السؤاؿ مجرد شيادة مف  ٌ
ؽ َ٭مـَس َل َ٭مـَّفؿ َأ ِ
قن]
٦م * َ٤م ََّم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
يع َ
أخرل يبيف اهلل سؤاؿ جميد الناس قاؿ تعالى٪َ [ :م َق َر ِّٕم َ ْ ُ ْ ْ َ
{احلجر. }15-11:

قاؿأبكالعاليةفيتفسيرهليذهاآلية":يسأؿالناسكميـعفخمتيفيكـالقيامة،عماكانكا
يعبدكف،كعفماذاأجابكاالمرسميف" .
(ُ)الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،جُ،صِٗٓبتصرؼ .

-ِٓٔ-

كقاؿمجاىدفيتفسيرهليذهاآليةقاؿ":عفالإلوإالاهلل"(ُ) .

 المبلئكة:جعؿ اهلل تبارؾ كتعالى عمى كؿ كاحد مف الناس ممكيف ،كاحد عمى اليميف كآخر عمى
احد يسجؿ الحسنات كاآلخر يسجؿ السيئات ،كىذه أكبر شيادة مف  ًقىبؿ المبلئكة عمى
الشماؿ ك ه
العباد .
ِ ِ
ِ ِ
قى َ٤متِقدٌ ] {ق. }23:
قاؿتعالىَ [:مو َي ْؾػ ُظ م ْـ َ٫م ْق ٍل إِ َّٓ َ٭مدَ ْيف َر٫م ٌ
فيؤالءالمبلئكةلـيكتفكابالسماعبؿيقكمكفبتسجيؿمايصدرعفاإلنسافكتكثيقوفي
ِ ِ
٦م * ٬مِ َر ًامو
كتاب،كفيمكضدآخريقكؿاهللتعالىفيكصؼىؤالءالمبلئكةَ [:وإِ َّن َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َحلو٪مظ َ

ِ
٦م] {االكػطار. }22-22:
٬مَوٖمبِ َ

بمعنى أف عميكـ أييا الناس حافظيف مف المبلئكة ألعمالكـ كاتبيف ليا ىـ كرامان عمى

اهلل(ِ) .

تشيرىذهاآلياتكتدلؿعمىشيادةالمبلئكةعمىالعباد .

ج -شيادة األزمنة كاألمكنة:
مفدالئؿعدؿاهللكقدرتوأفيسمحاهلللمشيكدأفتشيدكتدلكبشيادتيا،كىذامحض

عدؿمفاهلل،كليككفمصدرخزملمكافريف .

قاؿابفعباسفيتفسيرقكلوتعالىَ [:ي ْق َمئِ ٍذ ُ ََتدِّ ُ
ث َأ ْٚم َب َور َهو] {الزَّ لزلة" }5:قاؿليا:قكلي
فقالت"(ّ)،بمعنىأفاهللأنطقيالتشيدعمىأعماؿالعباد .
وء ْت ٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
س َم َع َفو َ٠موئِ ٌؼ َو َ١م ِفقدٌ ]
كلقد قاؿ عثماف بف عفاف  في قكلو تعالىَ [ :و َ٘م َ
{ق" }12:سائؽيسكقياإلىأمراهلل،كشاىديشيدعمييابماعممت"(ْ) .
يستدؿمفىذهاآليةمفقكؿعثمافرضياهللعنيما،بأفمامفشيءإالكيشيدعمى
و
عمؿاإلنسافعمىىذهاألرض،كىذامحضعدؿمفاهلل؛إلقامةالحجةعمىالعباديكـالقيامة .
(ُ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـِ،صٕٗٓ .
(ِ)انظر:تفسيرالجبلليف،صٖٕٗ .
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صٕٕٓ.
(ْ)التذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكراآلخرة،بابماجاء فيشيادةاألرضكالمياليكاألياـبماعمؿعمييا،كفي
وء ْت ٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
س َم َع َفو َ٠موئِ ٌؼ َو َ١م ِفقدٌ ] ،صِٖٕ.
شيادةالماؿعمىصاحبو،كقكلوتعالىَ [:و َ٘م َ

-ِٕٓ-

د -شيادة األيدم كاألرجؿ كالسمع كاألبصار كالجمكد كالجكارح:
مفدالئؿقدرةاهللكعظمتو،شيادةالجكارحكاأليدمكاألرجؿعمىمااقترؼاإلنسافمف
أعماؿ .
قاؿ تعالى[ :ا٭مققم َكخْ تِؿ ٤م َٜم َأ ْ٪مق ِ
قن]
اه ِف ْؿ َو ُٖم َؽ ِّؾ ُؿـَو َأ ْي ِدهيِ ْؿ َوٖم َْش َفدُ َأ ْر ُ٘م ُؾ ُف ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا َيؽ ِْس ُب َ
َ
ُ َ
َْ َ
{يس. }55:
ىذهاآليةتمثؿصكرةميكلةليكـعظيـيرسـمشيدعجيب فيمكقؼمييب،فيوتتفكؾ

شخصيةاإلنسافالكافر،كي ىكّْذبفيياكؿعضكاآلخر،كتعكدكؿجارحةإلىربيامفردةكيتكب
ي
كؿعضكإلىبارئومستسممان،فألسنةيالكفارمعقكدةكأيدييـتتكمـكأرجميـتشيدعمىغيرماكانكا

يعيدكف مف أمرىـ كعمى غير ما كانكا ينظركف إنيا شيادة إقرار بقدرة اهلل لينطؽ العضك الذم

اقترؼعمبلنسيئانكيعمفأماـجميداألعضاءبماعمؿ(ُ) .
كىناؾآياتأخرلكثيرةتدلؿعمىىذاالجانبمنيا :
قن] {الـور. }15:
قاؿتعالىَ [:ي ْق َم ٖم َْش َفدُ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْ٭م ِس َـت ُُف ْؿ َو َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو َأ ْر ُ٘م ُؾ ُف ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ

قن *
وهو َ١م ِفدَ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َ٠م ْؿ ُع ُف ْؿ َو َأ ْٕم َص ُور ُه ْؿ َو ُ٘م ُؾق ُد ُه ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
وء َ
كقاؿأيضانَٙ [:متَّك إِ َذا َمو َ٘م ُ
ِ َ
َ
ِ ِِ ِ ِ
قن *
َش ٍء َو ُه َق ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ َ٭م ْق ِف ٖم ُْر َ٘م ُع َ
َو َ٫مو ُ٭مقا ُجل ُؾقده ْؿ َل َ َ١مفدْ ٖم ُْؿ َ٤م َؾ ْقـَو َ٫مو ُ٭مقا أ ْك َط َؼـَو اهللُ ا َّ٭مذي أ ْك َط َؼ ٬م َُّؾ َ ْ
ِ
ون َأ ْن َي ْش َفدَ َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َ٠م ْؿ ُعؽ ُْؿ َو َٓ َأ ْٕم َص ُور٬م ُْؿ َو َٓ ُ٘م ُؾق ُد٬م ُْؿ َو٭مَؽِ ْـ َ٣مـَـْت ُْؿ َأ َّن اهللَ َٓ َي ْع َؾ ُؿ ٬مَثِ ًٝما ِمَّو
َٟم َ
َو َمو ُ٬مـْت ُْؿ ٖم َْست ُ
{فصؾت.}11-12 :
َٖم ْع َؿ ُؾ َ
قن ] ِّ
يستدؿ مف ىذه اآليات أفاهلل الذم خمؽ اإلنساف ،يكـ القيامة يجعؿ أعضاءه كجكارحو
تشيدعميو،كىذهأكبرشيادةبأفيشيدالعضكالذمعمؿعمبلن فيقركينطؽبقدرةاهللكعظمتو
فيإشارةإلقامةالحجةكالدليؿعمىاإلنسافكىذهمفدالئؿعدؿاهللفيىذاالككف .

مف مظاىر العدؿ يكـ القيامة:
م فمظاىرعدؿاهلليكـالقيامة،أفاهللسيحاسبالخمؽعمىأدنىاألشياءكأدقيا،قاؿ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ْشا َي َر ُه] {الزَّ لزلة . }3-5 :
تعالى٪َ [:م َؿ ْـ َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َٚم ْ ًٝما َي َر ُه * َو َم ْـ َي ْع َؿ ْؾ م ْث َؼ َول َذ َّرة َ ًّ
كسيسأؿ المرء يكـ القيامةعف كؿ صغيرة ككبيرة حتى عفكحؿعينيو ،كىكرماد ،مف
 ي

أيفأتيتبو،كماذاصنعتبو،كيزداداألمردقَّةنكبيانانلعدؿاهللمفخبلؿالحديثعفأبيىريرة
(ُ)فيظبلؿالقرآف،ـٓ،صِّٕٗبتصرؼ .

-ِٖٓ-

ً
لمشاة الجمحاء
قاد
 أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :لتؤدُّف الحقكؽ إلى أىميا حتى يي ى
القرناء)(ِ) .

(ُ)

مف الشاة

يدلؿىذاالحديثعمىعدؿاهلل المطمؽحتىإفاهللسيقتصيكـالقيامةلمشاةالتيليس
أض َّرت كآذت الشاة التي ليس ليا قركف ،ىذا عمى سبيؿ البيائـ ،فما بالكـ عمى
ليا قركف،كقد ى
سبيؿالبشرية؟كاإلنسافأحبالمخمكقاتإلىاهللكأكرميا!!! 

الرسؿ
ىذهاألمكركغيرىاتمثؿقدرةاهللفيالعدؿبيفالبشريكـالقيامة؛فكيفيةإشياد ٌ

عمى الناس ،ككتب األعماؿ صغيرىا ككبيرىا ،كالمحاسبة عمييا ميما صغرت ،كشيادة السمد

كاألبصاركالجمكدكاأليدمكاألرجؿكالجكارحعمىاإلنساف،كنصباهلللمميزافالذميسدالسمكات
رؼعميياينطقيااهللبقدرتو،كؿىذه
كاألرضكمافييففيكفة،ثـشيادةاألزمنةكاألمكنةكمااقت
ي
األمكركغيرىااليستطيدالقياـبياإالصاحبالقدرةالمطمقة،إنياقدرةالخالؽالمقتدرذكالجبلؿ

كاإلكراـ،إنياقدرةاهلل!!! 

المطم الثالث :القدرة اإلليية في الحياة األبدية:
الجنة ك َّ
عند الحديث عف الحياة األبدية ال يخمك األمر عف جانبيف ىماَّ  :
النار ،فبعد
كيحكـ بينيـ بالعدؿ بالميزاف ،فالناس فريقاف ،فريؽ إلى الجنَّة ،كفريؽ إلى
يحاسب العباد ي
أف ي

َّ
النار .

أكالن :الجنة:
ك َّ
الجنة كذلؾ الحديقة ذات الشجر كالنخيؿ،
الجنة لغة :البستاف ،كالعرب تسمي النخيؿ جنة ،
كجمعيا ًجناف،كتطمؽعمىدارالنعيـفيالداراآلخرة(ّ) .
ي

الجنة اصطبلحان:
يرل الباحث أفالجنَّة ىيدارالخمدالتيفيياماالعيفرأتكالأذفسمعتكالخطر
عمىقمببشر،أعدىااهلللعبادهالمؤمنيفمنةنككرامةنكفضبلنكرحمةنمنو .

(ُ)الجمحاء:التيالقرفليا.النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صُٗٓ.
(ِ) سنف الترمذم ،كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل  ،باب ما جاء في شأف الحساب
كً
القصاص،صْٓٓ،حديثرقـ(َِِْ)،قاؿاأللباني:حديثصحيح.
(ّ)لسافالعرب،ـّ،صُِِ.

-ِٓٗ-

أسماء الجنة:
 َّ
عمـعمىالَّدارالتيأعدىااهلللممتقيف،كلقدكردفيالقرآفالكريـالعديدمفاألسماء
الجنة ه

ليذه  َّ
الجنة ،كسيكتفي الباحث بذكر أىـ ىذه األسماء مد الدليؿ عمى ذلؾ لكثرة ىذه األسماء،ػ
كالتيمنيا :
ت وإِكََّم ٖمُق َّ٪مق َن ُأ٘مقر٬مُؿ يقم ِ
ِ
ُ -الجنة :قاؿتعالى٬[:م ُُّؾ َك ْػ ٍ ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي َ٪م َؿ ْـ زُ ْٙم ِز َح َ٤م ِـ ا٭مـَّور
س َذائ َؼ ُي ا َٛم ْق َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َوع ا٭مغ ُُر ِ
َو ُأ ْد ِٚم َؾ اجلـَّي َ٪م َؼدْ َ٪مو َز َو َمو َ
ور]{آل ٤مؿران.}263:
احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو إِ َّٓ َمت ُ
َّ
اعالنعيـكالمذةكالبيجة
الجنةىكاالسـالعاـالمتناكؿلتمؾالداركمااشتممتعميومفأنك َّ

كالسركركقرةاألعيف(ُ) .

َّوت ِ
وحل ِ
ِ -الفردكس :قاؿ تعالى[ :إِ َّن ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
ا٭مػ ْر َد ْو ِ
س
ًَ ََُل ْؿ َ٘مـ ُ
وت ٬مَوك ْ
َّ
َ َ
َ َ
ُكزُ ًٓ]{ا٭مؽفػ. }225:

لقد أكرد الطبرم في تفسيره لمعنى الفردكس عدة أقكؿ منيا:
*قاؿقتادة":الفردكس:ربكة َّ
الجنةكأكسطياكأفضميا" .
قاؿأبكأمامةالباىمي":ىيسرة َّ
الجنة" .
*
ي
* قاؿ كعب" :ليس في  َّ
الجنة أعمى مف الفردكس ،فييا اآلمركف بالمعركؼ ،كالناىكف عف

المنكر"(ِ) .

وحل ِ
ّ -طكبى :قاؿ تعالى[ :ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
وت ُ٢مق َٕمك ََُل ْؿ َو ُٙم ْس ُـ َم َآ ٍ
أكرد
ب]{ا٭مر٤مد ،}07:
َّ
َ َ َ َ
الطبرمفيمعنى(:طكبى) عدة أقكؿ لمعمماء منيا:
قاؿمجاىد":الجنة" .
قاؿابفعباس٢ُ [":مق َٕمك ََُل ْؿ]بمعنىفرحكقرةعيف" .
كقاؿقتادة":حسنىليـ" .
كقيؿ":الخيركالكرامةالتيأعطاىااهلللممؤمنيفالذيفعممكاالصالحات"(ّ) .

(ُ)صحيححادماألركاح،البفالقيـ،صِٖ.

(ِ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صّْٗٓ.
(ّ)المرجدالسابؽ،ـٔ،صِّْٕ.ّّْٕ-

-َِٔ-

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ َد َر َ٘م ًي َو٬م ًَُّل َو َ٤مدَ اهللُ
يـ ٕمِ َل ْم َقاَل ْؿ َو َأ ْك ُػس ِف ْؿ َ٤م َٜم ا٭م َؼو٤مد َ
ْ-الحسنى:قاؿتعالى٪َ ...[ :م َّض َؾ اهللُ اٛمُ َجوهد َ
ِِ
ِ ِ
ُ
يـ َأ ْ٘م ًرا َ٤مظِ ًقَم]{ا٭مـسوء .}73:
يـ َ٤م َٜم ا٭م َؼو٤مد َ
احل ْسـَك َو َ٪م َّض َؾ اهللُ ا ُٛم َجوهد َ
ِ ِ
يـ َأ ْٙم َسـُقا ُ
احل ْسـَك َو ِز َيو َدةٌ]{يقكس.}04:
كقاؿأيضان ...[ :٭م َّؾذ َ
قاؿأبكجعفر":الحسنىَّ :
الجنة،كالزيادةالنظرإلىاهللجؿاسمو"(ُ) .
ؽ ُُيزَو َن ا٭مغُر َ٪م َي ٕمَِم ِٞموا وي َؾ َّؼق َن ٪مِقفو َ ِ
ٓ-الغرفة:قاؿتعالىِ ُ :
َت َّق ًي َو َ٠م ََل ًمو]{ا٭مػر٫مون.}53:
َ
ْ َ َ َُ َُ ْ
[أو َ٭مئ َ ْ ْ
الجنة"(ِ) ،كسميت الجنَّة بالغرفة
قاؿ السيكطي في تفسير[ا٭مغ ُْر َ٪م َي]" :أف الغرفة ىي  َّ
الرتفاعيا(ّ) .
ٔ -دار السبلـ :قاؿتعالىَُ :
قن]{إكعوم،}205:
ا٭مس ََل ِم ِ٤مـْدَ َر ِِّبِ ْؿ َو ُه َق َو٭مِ ُّق ُف ْؿ ٕمِ ََم ٬مَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
[َل ْؿ َد ُار َّ
كدارالسبلـتعني:دارالسبلمةمفكؿبميةكآفةكمكركه(ْ) .
ِ
ى َ٤مـَّو َ
[و َ٫مو ُ٭مقا َ
ُقر * ا َّ٭م ِذي
احل ْؿدُ هللِ ا َّ٭مذي َأ ْذ َه َ
ٕ -دار المقامة :قاؿتعالىَ  :
قر َ١مؽ ٌ
احلزَ َن إِ َّن َر َّٕمـَو ٭مَ َغ ُػ ٌ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ُقب]{٪مو٢مر .}53-55:
ى َو َٓ َي َؿ ُّسـَو ٪م َقفو ُ٭مغ ٌ
َأ َٙم َّؾـَو َد َار ا ُٛم َؼ َومي م ْـ َ٪م ْضؾف َٓ َي َؿ ُّسـَو ٪م َقفو ك ََص ٌ
قاؿمقاتؿأم":أنزلنادارالخمكد،أقامكافيياأبداناليمكتكفكاليتحكلكففيياأبدان"(ٓ) .
ؽ َٚم ْ ٌٝم َأ ْم َ٘مـَّ ُي ُ
ٖ -جنة الخمد :قاؿ تعالى٫ُ [ :م ْؾ َأ َذ٭مِ َ
ًَ ََُل ْؿ َ٘مزَ ًاء
قن ٬مَوك ْ
اخل ْؾ ِد ا َّ٭متِل ُو ِ٤مدَ ا ُٛم َّت ُؼ َ
َو َم ِص ًٝما]{ا٭مػر٫مون.}23:
قاؿالزحيمي":جنةالخمدىيالتيالينقطدنعيميا"(ٔ) .
ِ
ِ
ا٘م ِف ْؿ َو ُذ ِّر َّي ِ
زْو ِ
وِتِ ْؿ
[٘مـ ُ
قّنَو َو َم ْـ َِ َؾ ٍَ م ْـ َآ َٕموئ ِف ْؿ َو َأ َ
َّوت َ٤مدْ ٍن َيدْ ٚمُ ُؾ َ
ٗ -جنات عدف :قاؿ تعالىَ  :
قن َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ ِم ْـ ٬م ُِّؾ َٕم ٍ
وب]{ا٭مر٤مد،}05:بمعنى":جناتإقامةدائمة"(ٕ) .
َوا َٛم ََلئِ َؽ ُي َيدْ ٚمُ ُؾ َ
ِ
زْو ِ
ؽ إِ ْن ُ٬مـْت َُّـ ٖم ُِر ْد َن َ
ا٘م َ
٦م
احل َقو َة ا٭مدُّ ْك َقو َو ِزيـَت ََفو َ٪م َت َعو َ٭م ْ َ
ُُ -الدار اآلخرة :قاؿتعالىَ [:يو َأ ُّ َهيو ا٭مـَّبِ ُّل ُ٫م ْؾ َٕ َ
ُ
ُ
اٙمو َيِ ًقَل * َوإِ ْن ُ٬مـْت َُّـ ٖم ُِر ْد َن اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف َوا٭مدَّ َار أَ ِٚم َر َة َ٪منِ َّن اهللَ َأ َ٤مدَّ
َس ً
َس ْٙمؽ َُّـ َ َ
أ َم ِّت ْعؽ َُّـ َوأ َ ِّ
(ُ)معانيالقرآف،ـُ،صَْٖ.

(ِ) ُّ
الدرالمنثكرفيالتفسيربالمأثكر،ـٓ،صِٖ.
(ّ)تفسيرالقرآفالعظيـ،ـّ،صِّْ.
(ْ)صحيححادماألركاح،صِٖ.
(ٓ)نفسالمرجدكالصفحة.

(ٔ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـَُ،جُٗ،صُّ.
(ٕ)أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جّ،صِِ.

-ُِٔ-

٭مِ ْؾؿح ِسـ ِ
َوت ِمـْؽ َُّـ َأ ْ٘م ًرا َ٤مظِ ًقَم]{إٙمزاب ،}07-06:ىذه أىـ أسماء  َّ
الجنة التي ذكرىا اهلل في
ُ ْ
القرآفالكريـ .

صفة الجنة:
 َّ
الجنةفيياماالعيفرأتكالأيذفسمعتكالخطرعمىباؿبشر .

أرض الجنة كترابيا:
ركلالترمذمعفأبيىريرةقاؿ:قمت يا رسكؿ اهلل مـ خمؽ الخمؽ؟ فقاؿ" :مف ماء"
(ُ)

قمت :الجنة ما بناؤىا؟ قاؿ" :لبنة مف فضة كلبنة مف ذى  ،كمبلطيا

المسؾ كاإلذخر،

كحصباؤىا المؤلؤ كالياقكت ،كتربيا الزعفراف ،مف يدخميا ينعـ كال يينس كيخمد كال يمكت،
كال تبمػػى ثيابيـ ،كال يفنى شبابيـ(ِ) .

مساكف أىؿ الجنة:
ِ ِ
ف َم ْبـ ِ َّق ٌي َ َْت ِري ِم ْـ َ َْتتِ َفو إَ ّْن َ ُور َو ْ٤مدَ
ف ِم ْـ َ٪م ْق٫مِ َفو ٩م َُر ٌ
يـ ا َّٖم َؼ ْقا َر َّ ُِب ْؿ ََُل ْؿ ٩مُ َر ٌ
قاؿتعالىَ [:٭مؽ ِـ ا َّ٭مذ َ
اهللِ َٓ ُ ْ
َيؾِػُ اهللُ اٛمِق َعو َد] {الزُّ مر.}12:
يبيفاهللتبارؾكتعالىأففي َّ
فكؽغرؼمبنيةبناء حقيقيان لئبلتتكىـالنفكس
الجنة غرفان
ن

أفذلؾتمثيؿ،أكأنوليسىناؾبناء،بؿتتصكرالنفكسغرفانمبنيةكالعبلليعمىشكؿطكابؽ
ُّ
بعضيافكؽبعضحتىكأنياينظرإليياكيانانمرتفعانمنازؿمرتفعةفكقيامنازؿأرفدمنيا(ّ) .

كىذهالمساكفيرلظاىرىامفباطنياكباطنيامفظاىرىاإنياليستكمساكفالدنياكلكف
االسـكاحدكالحقيقةمختمفة .
فييرش الجنة:
ِِ
 َّ
٦م َ٤م َٜم
الجنة التيأعدىااهلللعبادهالمتقيفمفركشةبفرشأعدىااهلل،قاؿتعالىُ [:متَّؽئ َ

ش َٕم َطوئِـ َُفو ِم ْـ إِ ْ٠مت ْ ٍ
ُ٪م ُر ٍ
{الرمحن ،}55:قاؿ الطبرم" :بطائف ىذه الفييرش مف غميظ الديباج،
َٞمق َّ ]...
َ
كاإلستبرؽعندالعرب:ماغمظمفالديباجكخشف"(ْ) .

(ُ)المبلط:الطيفكالطبلءأكمايسدبومابيفالمبنات،صحيححادماألركاح،صُِْ.

الجنة عفرسكؿاهلل،بابماجاءفيصفة َّ
(ِ) سنفالترمذم،كتابصفة َّ
الجنة كنعيميا،صٖٔٓ،حديث
رقـ(ِِٔٓ)،قاؿاأللبانيحديثصحيح.

(ّ)صحيححادماألركاح،صُِٗ.

(ْ)جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٗ،صَُٖٕ.

-ِِٔ-

كفي مكضد آخر يبيف اهلل تبارؾ كتعالى ما عمى ىذه الفرش كما يحيط بيا مف العيكف
ِ
ِ
فيقكؿتعالىعف َّ
اِب َم ْب ُثق َٗم ٌي]
اب َم ْق َُ َ
ق٤م ٌي * َو َأ٬م َْق ٌ
َس ٌر َم ْر ُ٪م َ
الجنة [٪م َقفو ُ ُ
ق٤م ٌي * َوك َََمر ُق َم ْص ُػق َ٪م ٌي * َوزَ َر ِ ُّ

{الغاشقة .}25-25 :

فياآليةبيافليذه َّ
الجنة كلفرشياكماأعدهاهللفييامفسررمرفكعةمعدةإعدادان يميؽ

بأىؿ  َّ
الجنة ذاتان كقد انر ،كفييا أقداح مكضكعة عمى حافات العيكف معدة لشربيـ ككسائد مصفكفة

لياخمؿمبثكثةفيأماكف َّ
الجنة(ُ) .
بعضيابجانببعضي
ستندإلييا،كبسططنافس ي
ي
ي
الجنة[:متَّؽِئِ٦م ٤م َٜم ر ْ٪مر ٍ
ف ٚمُ ْ ٍ
كفيآيةأخرليقكؿاهللتعالىكاصفانلحاؿأىؿ َّ
َض َو َ٤م ْب َؼ ِري
َ َ َ َ
ُ
ِٙم َس ٍ
{الرمحن.}55:
ون] َّ
نقؿ ابف القيـ آراء العمماء في بياف معنى ىذه اآلية منيا:
الرفرؼ:رياض َّ
الجنة 
:البسط 
 ي

:الكسائد 
ربمفالثيابخضرتيبسط .
:ض ه
 ى

:فضكؿالثيابالتيتتخذهالممكؾفيالفرش .
أما العبقرم فيو عدة أقكؿ أيضان منيا:
قاؿابفعباس:البسطكالطنافس .
قاؿقتادة:عتاؽالزرابي .
قاؿمجاىد:الديباجالغميظ .
قاؿالكمبي:الطنافسالمجممة(ِ) .
َّ
أنيار الجنة:

الجنة أنيار تجرم مف تحتيا ،قاؿ تعالى[ :وٕم ِّ ِ ِ
أخبراهلل تبارؾكتعالىأففي  َّ
يـ
٨م ا َّ٭مذ َ
ََ
وت َأ َّن ََُلؿ ٘مـ ٍ
وحل ِ
َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
َّوت َ َْت ِري ِم ْـ َ َْتتِ َفو إَ ّْنَ ُور { ]...البؼرة.}15:
ْ َ
َّ
َ َ َ

قن ٪مِقفو َأّنور ِمـ م ٍ
ِ
ِ
وء ٩مَ ْ ِٝم َآ ِ٠م ٍـ َو َأ ّْنَ ٌور
كقاؿتعالىمبينانليذهاألنيارَ [:م َث ُؾ اجلـَّي ا َّ٭متل ُو٤مدَ ا ُٛم َّت ُؼ َ َ ْ َ ٌ ْ َ
ورٕمِ٦م و َأّنددور ِمـ ٤مس ٍؾ مص ًّػك و ََُلؿ ٪مِقفو ِمـ ٬م ُِّؾ ا٭م َّثؿر ِ
ِ
َٝم َ٢م ْع ُؿدددددد ُف َو َأ ّْنَدددد ٌور ِم ْـ ََخ ٍْر َ٭م َّذ ٍة ٭مِ َّ
ات
َ ْ َ ْ
ؾش ِ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ُ َ
ََ
م ْـ َ٭م َب ٍـ ََل ْ َي َتغ َّ ْ
(ُ)تفسيرالجبلليف،صٕٔٗ،بتصرؼ.
(ِ)صحيححادماألركاح،صُٖٗ.

-ِّٔ-

ومغ ِْػر ٌة ِمـ رِبِؿ ٬مَؿـ هق َٚمو٭مِدٌ ِْم ا٭مـَّور و٠م ُؼقا م ِ
وء ُه ْؿ] {حمؿد.}25:
َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َ
َ ُ
وء ََح ًقَم َ٪م َؼطَّ َع َأ ْم َع َ
َ ً
أنيار الجنة التي تجرم فييا أربعة تنحدر مف الفردكس كتمر بالجنات كىي:
* نير مف ماء:كآفةالماءأنويأسف؛بمعنىيتغيرمفطكؿمكثو،إالأفماءاآلخرةلـيأسفمد
طكؿالكقت .
* نير مف لبف:كآفةالمبفأنويتغيرطعموإلىالحمكضةالزائدة،كلكفلبفاآلخرةلـيتغيرطعمو
بؿىكثابتعمىماخمقواهللكأعدهألىؿ َّ
الجنة .

السكر،أماخمراآلخرة
* نير مف خمر :كآفةالخمركراىةمذاقياالمنافيلمذة،ككذلؾالصُّداعك ي
فمولذتوكطعموالذمتتمتدبو َّ
النفسكاليذىببالعقؿ .

* نير مف عسؿ :كآفة العسؿ الشكائبالتي تكجدبو كعدـالقدرة عمى إخراجيامنو ،أماعسؿ
اآلخرةفإنومصفىمفالشكائب،كيختمؼعفعسؿالدنياإنمايشاركوفياالسـفقط(ُ) .

أكاني الجنة:
الجنة ينعمكففييايأكمكفكيشربكفبأكانييستخدمكنيا،قاؿتعالىُ [:ي َطوفُ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ
أىؿ َّ
ِ
ى و َأ٬مْق ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ون] {الزُّ خرف.}52:
٦م َو َأ ْكت ُْؿ ٪مِ َقفو َٚمو٭مِدُ َ
اب َو٪م َقفو َمو ٖم َْشت َِفقف إَ ْك ُػ ُس َو َٖم َؾ ُّذ إَ ْ٤م ُ ُ
ٕمِص َحوف م ْـ َذ َه ٍ َ َ
تعددت آراء العمماء في معنى [ٕمِ ِصح ٍ
وف ِم ْـ َذ َه ٍ
ى] مف ىذه اآلراء:
َ
قاؿالكمبي:بقصاعمفذىب .
قاؿالميث:الصُّحفةقصعةمسمنطحة–متسعة-عريضة .
أما َ
[أ٬م َْق ٍ
اب]:
قاؿالفراء:الككبالمستديرالرأسالذمالأذفلو .
كقاؿ أبك عبيدة :األباريؽ التي ال خرطكـ  -طرؼ اإلبريؽ الذم يصب منو الماء أك
الشراب-لو(ِ) .

ِ
ِ
اِب َمبْثُق َٗم ٌي]
اب َم ْق َُ َ
ق٤م ٌي * َو َأ٬م َْق ٌ
َس ٌر َم ْر ُ٪م َ
كقاؿ أيضان٪[:م َقفو ُ ُ
ق٤م ٌي * َوك َََمر ُق َم ْص ُػق َ٪م ٌي * َوزَ َر ِ ُّ

{الغاشقة .}25-25 :

(ُ)صحيححادماألركاح،صُّٔبتصرؼ.
(ِ)نفسالمرجدالسابؽ،صُٕٗ.

-ِْٔ-

قاؿالسَّعدم فيتفسيرهليذهاآلية":فييامجالسمرتفعةفيذاتياكبماعمييامفالفرش

اف ممتمئة مف أنكاع األشربة المذيذة قد كضعت بيف
ق٤م ٌي] أم أك و
اب َم ْق َُ َ
[و َأ٬م َْق ٌ
المينة الكطيئةَ  ،
[وك َََم ِر ُق
أيدييـكأعدتليـكصارت تحتطمبيـ كاختيارىـيطكؼ بيا عمييـالكلداف المخمدكف َ

َم ْص ُػق َ٪م ٌي] أم كسائد مف الحرير كاإلستبرؽ كغيرىا مما ال يعممو إال اهلل كقد كضعت لمجمكس
اِب] كىيالبسطالحساف
كاالتكاء عميياكقد أريحكاعف أفيصنعكىا أكيصفُّكىا بأنفسيـ َ
[وز ََر ِ ُّ

[م ْب ُثق َٗم ٌي]أممممكءةبياالمجالسمفكؿجانب"(ُ) .
َ
نساء الجنة:

ِ
أصحاب َّ
اج
زْو ٌ
الجنة  يي ىنعَّمكفكليـفيياأزكاجيتمتعكفبيف،قاؿتعالىَ ...[:و ََُل ْؿ ٪م َقفو َأ َ
ِ
اج
ُمطَ َّف َر ٌة َو ُه ْؿ ٪مِ َقفو َٚمو٭مِدُ َ
زْو ٌ
[و ََُل ْؿ ٪م َقفو َأ َ
ون] {البؼرة ،}15:قاؿ المنصكرم في تفسير ىذه اآليةَ " :
ُمطَ َّف َرةٌ] أمليـفي َّ
الجنة نساءمفالحكرالعيف،مطيراتمفالقذركالدنس،كالحيضكالنفاس،
كالبكؿكالغائط"(ِ)،ككذلؾمفكؿأذليككفمفنساءالدنيامادمكمعنكم .
ِ ِ
ِ
ِ
{الصافات،}51-53:
ُقن]
وِص ُ
٦م * ٬م ََل َّّن ُ َّـ َٕم ْق ٌض َم ْؽـ ٌ
ات ا٭م َّط ْرف ٤م ٌ
َّ
كقاؿ تعالىَ [ :و٤مـْدَ ُه ْؿ َ٫م َ
ِ
َّ
٦م] أم نجبلء
أم :حابسات األعيف عمى أزكاجيف ال ينظرف إلى غيرىـ لحسنيـ
عندىف [٤م ٌ
ُقن]كأنيفالمؤلؤالمكنكف(ّ) .
كاسعةالعيف٬[،م ََل َّّنُ َّـ َٕم ْق ٌض َم ْؽـ ٌ
ِ
ِ ِ
َّ
ات

وِص ُ
كقاؿتعالىفيكصؼالحكرالعيفبأنيفلـيطأىف أحدغيرأزكاجيف[٪مقف َّـ َ٫م َ
ا٭م َّطر ِ
{الرمحن.}55:
ف ََل ْ َي ْط ِؿثْ ُف َّـ إِك ٌْس َ٫مبْ َؾ ُف ْؿ َو َٓ َ٘م ٌّ
ون] َّ
ْ
َورا] {الواقعة ،}55-55:بمعنى إنا أنشأنا
وء * َ٪م َج َع ْؾـ ُ
كقاؿ أيضان[ :إِكَّو َأك َْش ْلك ُ
َوه َّـ َأ ْٕمؽ ً
َوه َّـ إِك َْش ً

َّ
لكمماأتاىفأزك َّ
َّ
كجدكىفعذارل(ْ) .
اجيف
الحكرالعيفإنشاءمفغيركالدةفجعمناىفأبكا انرعذار
ن
كلقدبيفالنبيمدلحسنيف،عفأنسبفمالؾقاؿ:قاؿرسكؿاهلل ...(:لك
أف امرأة مف نساء أىؿ الجنة اطمعت إلى األرض ألضاعت ما بينيما كلمؤلت ما بينيمان ربحان،
كلنصيفيا عمى رأسيا  -بمعنى الخمار -خير مف الدنيا كما فييا)(ٓ) .

(ُ)تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صَُٖٖ.
(ِ)المقتطؼمفعيكفالتفاسير،ـُ،صٔٓ.
(ّ)تفسيرمفنسماتالقرآف،غسافحمدكف،صِْٕ.
(ْ)تفسيرالجبلليف،صُُٕ.

الجنةك َّ
(ٓ)صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابصفة َّ
النار،صُِّٗ،حديثرقـ(ٖٔٓٔ).

-ِٔٓ-

طعاـ كش ار أىؿ الجنة:

أىؿ  َّ
ون * َو َْحل ِؿ َ٢م ْ ٍٝم ِمَّو
الجنة يتنعمكف كيأكمكف كيشربكف ،قاؿ تعالىَ [ :و َ٪مو٬مِ َف ٍي ِمَّو َيتَخَ َّ ُٝم َ

قن] {الواقعة.}12-12:
َي ْشت َُف َ
قن] {ال ُّطور.}11:
َوه ْؿ ٕمِ َػو٬مِ َف ٍي َو َْحل ٍؿ ِمَّو َي ْشت َُف َ
كقاؿأيضانَ [:و َأ ْمدَ ْدك ُ
كقاؿأيضا[ :و َ٪مو٬مِف ٍي ٬مَثِٝم ٍة * َٓ م ْؼ ُط ٍ
ُق٤م ٍي] {الواقعة.}55-51:
َ َ
ن
ق٤مي َو َٓ َمْـ َ
َ
َ
َ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
قاؿتعالىفيكصؼ َّ
اْش ُٕمقا َهـِقئًو ٕمِ ََم
الجنة كنعيمياْ[:م َ٘مـَّي َ٤مو٭م َقي * ُ٫م ُطق ُ٪م َفو َداك َق ٌي * ُ٬م ُؾقا َو ْ َ
َأ ْ٠م َؾ ْػت ُْؿ ِْم إَ َّيو ِم َ
اخلو٭مِ َق ِي]{احلا َّقة.}15-11 :
قن ٪مِقفو َأّنور ِمـ م ٍ
ِ
ِ
وء ٩م ْ ِ
قاؿتعالىفيكصؼأنيار َّ
َٝم َآ ِ٠م ٍـ
الجنةَ [:م َث ُؾ اجلـَّي ا َّ٭متل ُو٤مدَ ا ُٛم َّت ُؼ َ َ ْ َ ٌ ْ َ
ورٕمِ٦م و َأّنور ِمـ ٤مس ٍؾ مص ًّػك و ََُلؿ ٪مِقفو ِمـ ٬م ُِّؾ ا٭م َّثؿر ِ
ِ
َ
َٝم َ٢م ْع ُؿ ُف َو َأ ّْنَ ٌور ِم ْـ ََخ ٍْر َ٭م َّذ ٍة ٭مِ َّ
ات
َ ْ َ ْ
ؾش ِ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ُ َ
ََ
َوأ ّْنَ ٌور م ْـ َ٭م َب ٍـ ََل ْ َي َتغ َّ ْ
ومغ ِْػر ٌة ِمـ رِبِؿ ٬مَؿـ هق َٚمو٭مِدٌ ِْم ا٭مـَّور و٠م ُؼقا م ِ
وء ُه ْؿ] {حمؿد.}25:
َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َ
َ ُ
وء ََح ًقَم َ٪م َؼطَّ َع َأ ْم َع َ
َ ً
قرا] {اإلكسان.}12:
[َ ...و َ٠م َؼ ُ
ْشا ًٕمو َ٢م ُف ً
وه ْؿ َر ُّ ُِب ْؿ َ َ
ىذا بإيجاز طعاـ كشراب أىؿ  َّ
الجنة ،عممان بأف فييا ما ال عيف رأت كال أذف سمعت

كالخطرعمىباؿبشر،كلكفالبدأفنعمـأفالذميتشابوىكاالسـفقط ،أماالطعـفيختمؼ
عفطعـمافيالدنيا .
لباس أىؿ الجنة كزينتيـ:
كماأنعـاهللعمىعبادهالمتقيففيالدنيابزينة،أنعـعمييـفياآلخرةفي َّ
الجنة بزينة،
ِ
ِ
س ُٚم ْ ٌ ِ
وب ُ٠مـْدُ ٍ
َٞم ٌق { ]...اإلكسان ،}12:أم يعمكىـ ثياب الحرير
قاؿ تعالى٤َ [ :مو٭م َق ُف ْؿ ٗم َق ُ
َض َوإ ْ٠مت ْ َ
الخضر،كالسندس :كىكمارؽمفالحرير،كاستبرؽ :كىكماغمظمفالديباج،كحمكاأساكرمف

ذىبكفضة(ُ) .

ُي َّؾ ْق َن ٪مِ َقفو ِم ْـ َأ َ٠م ِ
وو َر ِم ْـ َذ َه ٍ
ى َو ُ٭م ْم ُ٭م ًما { ]...احلج.}15:
قاؿتعالىَ ُ ...[:
قاؿتعالى ...[:وٙم ُّؾقا َأ٠م ِ ِ ِ ٍ
قرا] {اإلكسان.}12:
وو َر م ْـ ٪م َّضي َو َ٠م َؼ ُ
َ ُ
ْشا ًٕمو َ٢م ُف ً
َ
وه ْؿ َر ُّ ُِب ْؿ َ َ

عفأبيىريرة قاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:أىؿ الجنة يج ٍرهد يم ٍرهد يك ٍح هؿ ال يفنى شبابيـ،
كال تبمى ثيابيـ ،عمييـ التيجاف ،كاف لؤلؤة منيا لتضيء ما بيف المشرؽ كالمغر )(ِ) .
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُٓ،حِٗ،صِٓٗ.

(ِ)سنفالترمذم،بابماجاءفيصفةثيابأىؿ َّ
الجنة،صُٕٓ،حديثرقـ (ِّٗٓ)،قاؿاأللبانيحديث
حسف.

-ِٔٔ-

خدـ الجنة:
ان ُ َ
في َّ
ون إِ َذا َر َأ ْيت َُف ْؿ
الجنة خدـمخصكصكفألىميا،قاؿتعالىَ [:و َيطُ ُ
ّم َّؾدُ َ
قف َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ ِو ْ٭مدَ ٌ

ِ
قرا] {اإلكسان.}21:
َٙمس ْبت َُف ْؿ ُ٭م ْم ُ٭م ًما َمـْ ُث ً

يطكؼ عمى أىؿ  َّ
الجنة كلداف لمخدمة ،كىـ عمى درجة مف الحسف كالجماؿ ،كىـ ال

ييرمكفكاليتغيركف،كعمىسفكاحدة،إذارأيتيـظننتمفحسنيـككثرتيـكصفاءألكانيـ،لؤلؤان

مفرقان،كالمرادأنيـعمىصكرةاليرادفيالخدـأبمغمنيا(ُ) .
أعظـ أىؿ الجنة منزلة:

يتفاكتالناسمنزلةفيالجنَّةيكـالقيامة،فمفالناسمفيككففيأعمىدرجاتيا،كمنيـ

مفيككففيأكسطيا ،كمنيـمفيككففيأدناىا،كأعظـجزاءأىؿ َّ
الجنة ،ىكالنظرإلىكجو
ٍِ ِ
َوْض ٌة * إِ َ٧م َر ِّ َِبو كَو٣مِ َر ٌة] {الؼقامة ،}15-11:كقاؿأيضان:
اهللتبارؾكتعالى،قاؿتعالىُ [:و ُ٘مق ٌه َي ْق َمئذ ك َ

ِ ِ
يـ َأ ْٙم َسـُقا ُ
احل ْسـَك َو ِز َيو َد ٌة { ]...يوكس ،}15:كقدسبؽبيافأفالحسنىَّ :
الجنة،كالزيادة:النظر
[٭م َّؾذ َ
إلىاهللجؿاسمو(ِ) .
سنَى
الح ْ
سنُوا ُ
كرد في الحديث عف صييب أف النبي  تبل ىذه اآلية[ :لِلَّ ِذيهَ أَ ْح َ
َو ِسيَادَة]{يونس }26:قاؿ(:إذا دخؿ أىؿ الجنة الجنة ،كأىؿ النار النار ،نادل و
مناد :يا أىؿ الجنة

إف لكـ عند اهلل مكعدان يريد أف ينجزكمكه .فيقكلكف :كما ىك؟ ألـ ييثىقؿ مكازيننا كيبيض كجكىنا
كيدخمنا الجنة كيجرنا (ّ) مف النار ،قاؿ :فيكشؼ ليـ الحجا فينظركف إليو ،قاؿ :فكاهلل ما

أقر ألعينيـ)(ْ) .
أعظـ شيئان أح إلييـ مف النظر إليو ،ك ٌ
عظـ الجنة:

الجنة التيأعدىااهلللعبادهمفخبلؿقكلوتعالىَ [:و َ٠م ِ
يتحددعظـ َّ
ور ُ٤مقا إِ َ٧م َمغ ِْػ َر ٍة ِم ْـ
ِ ِ
ِ
ٍ
٦م] {آل عؿران.}255:
ا٭مس َؿ َق ُ
ات َوإَ ْر ُض ُأ٤مدَّ ْت ٭م ْؾ ُؿتَّؼ َ
َر ِّٕم ُؽ ْؿ َو َ٘مـَّي َ٤م ْر َُ َفو َّ
فياآليةبيافلعرض َّ
أخبرنااهلللبيافعرض
الجنةالتيأعدىااهلللعبادهيكـالقيامة،كلقد 

ىذه َّ
الجنة ،الذمىكأقؿمفطكليا،بمانعمموفيحدكدعممناكالذمىكيقتصرعمىالسمكات
كاألرض،كلكفإذااستطعناأفنحيطعممانبطكؿكعرضاألرض،فإننالفنستطيدأفنحيطعممان
(ُ)التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـُٓ،جِٗ،صَُّ.
(ِ)معانيالقرآف،ـُ،صَْٖ.
(ّ)يجرنا:يخرجنا.

(ْ)مسنداإلماـأحمد،ـُّ،صَِٕ،قاؿشعيب:إسنادهصحيح.

-ِٕٔ-

بطكؿأكبعرضالسمكات!!!كىذاماعبرتعفاآليةالكريمةحيثقاؿتعالى٠[:موٕمِ ُؼقا إِ َ٧م مغ ِْػرةٍ
َ َ
َ
ِ ِ
ض ا٭مسَم ِء وإَر ِ ِ
ٍ
ِ
يـ َآ َمـُقا ٕمِوهللِ َو ُر ُ٠مؾِ ِف َذ٭مِ َ
ؽ َ٪م ْض ُؾ اهللِ ُي ْمٖمِ ِقف َم ْـ
ض ُأ٤مدَّ ْت ٭م َّؾذ َ
م ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ َو َ٘مـَّي َ٤م ْر َُ َفو َ٬م َع ْر ِ َّ َ َ ْ
وء َواهللُ ُذو ا٭م َػ ْض ِؾ ا٭م َعظِق ِؿ] {احلديد.}12:
َي َش ُ
كفي الحديث أف النبي  قاؿ( :إف في الجنة لشجرة يسير الراك

الجكاد أك المضمر

السريع مائة عاـ كما يقطعيا)(ُ) .
ىذاعظـالشجرة،فمابالكـباألمكراألخرل؟!! 

خمكد أىؿ الجنة:
ال يخمد لغ نة:دكاـالبقاءفيداراليخرجمنيا ،كدارالخمد:اآلخرة،لبقاءأىميافييا(ِ) .
لمم ٍبقىى
ال يخمد اصطبلحان :طكؿ اإلقامة بالقرار ،كأصؿ المخمد الذم يبقى مدة طكيمة ،ثـ استعير ي
دائمان(ّ) .
كرد في القرآف الكريـ آيات تدلؿ عمى خمكد أىؿ الجنة منيا:
وحل ِ
*قاؿتعالى[:وا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
وت ُأو َ٭مئِ َ
ون] {البؼرة.}31:
وب اجلـَّي ُه ْؿ ٪مِ َقفو َٚمو٭مِدُ َ
ؽ َأ ِْ َح ُ
َّ
َ َ َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ ٪مِ َقفو] {آل عؿران .}25:
يـ ا َّٖم َؼ ْقا ِ٤مـْدَ َر ِِّبِ ْؿ َ٘مـ ٌ
َّوت َ َْت ِري م ْـ َ َْتت َفو إَ ّْنَ ُور َٚمو٭مد َ
*قاؿتعالى ...[ :٭م َّؾذ َ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يـ ٪مِ َقفو]
* قاؿ تعالىَ ...[ :و َم ْـ ُيط ِع اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف ُيدْ ٚم ْؾ ُف َ٘مـَّوت َ َْت ِري م ْـ َ َْتت َفو إَ ّْنَ ُور َٚمو٭مد َ
{الـساء.}25:
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِِ
يـ ٪مِ َقفو ]...
* قاؿ تعالىَ [ :و َ٤مدَ اهللُ ا ُٛم ْممـ َ
٦م َوا ُٛم ْممـَوت َ٘مـَّوت َ َْت ِري م ْـ َ َْتت َفو إَ ّْنَ ُور َٚمو٭مد َ
{التوبة.}51:
كىناؾآياتأخرلكثيرةتدلؿعمىخمكدأىؿالجنَّة يكـالقيامة ،أما األحاديث التي تدلؿ
عمى خمكد أىؿ الجنة كثيرة منيا:
عفابفعمررضياهللعنيماعفالنبي قاؿ(:يدخؿ أىؿ الجنة الجنة كأىؿ النار
النار ،ثـ يقكـ مؤذف بينيـ :يا أىؿ النار ال مكت كيا أىؿ الجنة ال مكت ،خمكد)(ْ) .
الجنة ك َّ
(ُ) صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب صفة  َّ
النار ،صُِّٕ ،حديث رقـ (ّٓٓٔ)  ،كسنف الترمذم،
الجنةعفرسكؿاهلل،بابماجاءفيصفةشجر َّ
كتابصفة َّ
الجنة،صٖٔٓ،حديثرقـ(ِِّٓ)،قاؿ

األلباني:حديثصحيح.
(ِ)لسافالعرب،ـٓ،صُِْ.
(ّ)التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،صِّٓ.

الجنة سبعكفألفان يدخمكف َّ
(ْ) صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابيدخؿ َّ
الجنة بغيرحساب،صُِّٔ،حديث
رقـ(ْْٓٔ).

-ِٖٔ-

عفابفعمرقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:إذا صار أىؿ الجنة إلى الجنة كأىؿ النار إلى

النار جيء بالمكت حتى يجعؿ بيف الجنة كالنار ،ثـ يذب  ،ثـ ينادل و
مناد :يا أىؿ الجنة ال مكت،
ي
ي
(ُ)
كيا أىؿ النار ال مكت ،فيزداد أىؿ الجنة فرحان إلى فرحيـ ،كيزداد أىؿ النار حزنان إلى حزنيـ)  .
مف ىـ الذيف يدخمكف الجنة:
الذيف سيدخمكف  َّ
الجنة ىـ المؤمنكف األتقياء األبرار الذيف أتبعكا إيمانيـ استقامة ،كالذيف
الرسؿكأحسنكاكأخمصكاكعممكاالصالحات،كالذيفجاىدكافيسبيؿاهلل(ِ) .
َّ
صدقكا ٌ
أكؿ مف يدخؿ الجنة:
عف أبيىريرة  قاؿ :قاؿرسكؿاهلل( :أكؿ زمرة تمج الجنة صكرتيـ عمى صكرة
القمر ليمة البدر ،ال يبصقكف فييا كال يمخطكف كال يتغكطكف ،آنيتيـ فييا الذى  ،كأمشاطيـ مف
الذى كالفضة كمجامرىـ مف األ ليكة (ّ) ،كرشحيـ المسؾ كلكؿ كاحد منيـ زكجتاف ييرل ُّ
مخ
سكقيا مف كراء المحـ مف الحسف الختبلؼ بينيـ كال تباغض ،قمكبيـ قم رجؿ كاحد يسبحكف
اهلل بكرة كعشيا)(ْ) .

آخر أىؿ الجنة دخكالن:
ركلاإلماـمسمـفيصحيحومفحديثطكيؿ ...(:ثـ يفرغ اهلل تعالى مف القضاء بيف

العباد ،كيبقى رجؿ مقبؿ بكجيو عمى النار كىك آخر أىؿ الجنة دخكالن الجنة فيقكؿ :أم ر

اصرؼ كجيي عف النار فإنو قد قشبني

(ٓ)

ريحيا ،كأحرقني ذكاؤىا

(ٔ)

فيدعك اهلل ما شاء أف

بؾ أف تسنؿ غيره؟ فيقكؿ ال أسنلؾ
يدعكه ،ثـ يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى :ىؿ عسيت إف
فعمت ذلؾ ى
ي
غيره ،كيعطي ربو مف عيكد كمكاثيؽ ما شاء اهلل ،فيصرؼ اهلل كجيو عف النار ،فإذا أقبؿ عمى

الجنة كرآىا سكت ما شاء اهلل أف يسكت ،ثـ يقكؿ :أم ر قدمني إلى با

الجنة ،فيقكؿ اهلل

أعطيتؾ كيمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ؟
ىعطيت عيكدؾ كمكاثيقؾ ال تسنلني غير الذم
لو :أليس قد أ
ى
ى
الجنة ك َّ
(ُ) صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب صفة  َّ
النار ،صُِّٕ ،حديث رقـ (ْٖٓٔ) ،كصحيح مسمـ،
الجنة كصفةنعيمياكأىميا،باب َّ
كتاب َّ
جينـأعاذنااهللمنيا،صُّّٔ،حديثرقـ(َِٖٓ).

(ِ)لمزيدمفالمعمكماتيراجدكتاب:ماذابعدالمكت،شاكرعبدالجبار،صُٖٓ.ُٖٔ-
ة:العكدالذميتبخربو،النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صْْ.
(ّ)األليَّك
ي

الجنة عفرسكؿاهلل،بابماجاءفيصفةأىؿ َّ
(ْ)سنفالترمذم،كتابصفة َّ
الجنة،صُٕٓ،حديثرقـ
(ِّٕٓ)،قاؿاأللباني:حديثصحيح.

قشبني:أمسمنيكآذاني.النياية،...صِٕٓ.
( ٓ) 
ٌ

ذكاؤىا:شدةكىيجالناركلييبيا.النياية،...صِّٗ.
( ٔ) 
ٌ

-ِٔٗ-

عسيت إف أعطيتؾ ذلؾ أف تسنؿ غيره؟ فيقكؿ :ال
فيقكؿ :أم ر كيدعك اهلل حتى يقكؿ لو :فيؿ
ى
فيقدم يو إلى با الجنة ،فإذا قاـ عمى با
فيعطي ربو ما شاء اهلل مف عيكد كمكاثيؽ
ٌ
كعزتؾ ي
ي
(ُ)
الجنة ،انفيقت لو الجنة فرأل ما فييا مف الخير كالسركر فيسكت ما شاء اهلل أف يسكت ،ثـ

أعطيت عيكدؾ كمكاثيقؾ أف
يقك يؿ أم ر أدخمني الجنة ،فيقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى لو :أليس قد
ى
ال تسنؿ غير ما أيعطيت ،كيمؾ يا ابف آدـ ما أغدرؾ؟ فيقكؿ :أم ر ال أككف أشقى خمقؾ فبل
يزاؿ يدعك اهلل حتى يضحؾ اهللي تبارؾ كتعالى منو ،فإذا ضحؾ منو قاؿ :ادخؿ الجنة ،فإذا دخميا؟
قاؿ اهلل لو :تمف ،فيسنؿ ربو كيتمنى حتى إف اهلل يليذكرهي مف كذا ككذا حتى إذا انقطعت بو

األماني قاؿ اهلل تعالى :ذلؾ لؾ كمثمو معو)،كفيركاية...زيادةكلؾ عشرةي أمثالو (ِ) .

ىذهبعض مفمظاىرالقدرةاإللييةفيالحياةاألبديةكالتيتظيرقدرةاهللالمطمقة،في

عظـىذه َّ
الجنة،كخدميا،كمبانيياكأدكاتياكأنيارىاكنسائياكفرشيا،كطعاـكشرابكلباسأىميا،
كغيرىامفاألمكرالتينعمميا،كاألمكرالتيالنعممياعفأىبل،كمفثـخمكدىـفي َّ
الجنة!!!

ثانيان :النار:
نار الدنيا نار رحمة فيي مسخرة لخدمة اإلنساف فيأمكر حياتو كلما سخرت لو ،كنار
اآلخرةنارعذاب .
النار لغ نة:
النار معركفة كىي التي يعذب اهلل بيا في اآلخرة كتصغيرىا نكيرة،
بيف ابف منظكر أف ٌ

كالجمدأنكركنيراف(ّ) .
النار اصطبلحان:

النار ىي:مخمكؽمفمخمكقاتاهللالتيي َّ
يرل الباحث أف َّ
عذببياالعصاة،كالتيجعميا
ي

اهللدارالبقاءالدائـلمكافريفكالمشركيفجزاءكفرىـكشركيـفيالدنيا .

أسماء النار في القرآف الكريـ:
كردلفظ  َّ
النار  يمرادنا بو دار العذاب في اآلخرة نحك مائة كأربعيف مرة في حيف كرداسـ

و
يـنحكثمافكسبعيفمرة،ككردلفظالسعيرسبدعشرةمرة(ْ)كماىذاالتكرار
جينـفيالقرآفالكر
ٌ
(ُ)انفيقت:انفتحتكاتٌسعت.النياية،...صِِٕ.

(ِ)صحيحمسمـ،آخرأىؿالجنةدخكالن،صَُٕ،حديثرقـ(ُِٖ).
(ّ)انظر:لسافالعرب،ـُْ،صُّٖ.

(ْ)البعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،محمدعبدالسبلـأبكالنيؿ،صِْٕ .ِِٓ-

-َِٕ-

التكرارإاللتخكيؼ الناس ،كالتيكيؿ مف أمرىا كالحذرمنيا كاتقائيا بتقكلاهلل كطاعتو كاالمتثاؿ

ألمرهتبارؾكتعالى.كمفىذهالمكاضدالتيذكرفييااسـ َّ
النار كبأسماءعديدةمنيا :
ُ -جينـ :

ِ ِ
ون إِ َ٧م ٘مفـَّؿ َوٕمِئ َْس اٛم ِ َفو ُد] {آل عؿران . }21:
٨م َ
يـ َ٬م َػ ُروا َ٠متُ ْغ َؾ ُب َ
قاؿ تعالى٫ُ [ :م ْؾ ٭م َّؾذ َ
قن َو ُ َْت َ ُ

أمقؿيامحمدلمذيفكفركامفييكدبنيإسرائيؿالذيفيتبعكفماتشابومفآمالكتابالذم

أنزلتوإليؾابتغاءالفتنةكابتغاءتأكيمو،كستغمبكفكتحشركفإلىجينَّـكبئسالمياد(ُ) .
ِ -الجحيـ :

اجل ِ
ِ
وب َ
يـ َ٬م َػ ُروا َو٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو ُأو َ٭مئِ َ
حق ِؿ] {ادائدة }22:قاؿالبقاعي
ؽ َأ ِْ َح ُ
قاؿتعالىَ [:وا َّ٭مذ َ

اجل ِ
وب َ
حق ِؿ] أمالنَّار التياشتد تكقدىافاشتداحمرارىا،فبليراىا
فيتفسيرقكلوتعالىَ [ :أ ِْ َح ُ
شيءإالأحجـعنيا(ِ)أمبمعنىَّ :
النارالشديدةالتأججكالح اررة .
ّ -السعير :

ِ
ا٭مس ِع ِ
ى َ٤م َؾ ْق ِف َأ َّك ُف َم ْـ ٖم ََق َّٓ ُه َ٪م َل َّك ُف ُي ِض ُّؾ ُف َو َ ْهي ِد ِيف إِ َ٧م َ٤م َذ ِ
ٝم] {احلج }5:قاؿغساف
قاؿتعالى٬[:مُت َ
اب َّ

حمدكففيتفسيره":عذابالسعيرَّ :
النار"(ّ) .
ْ -سقر :
(ْ)
قن ِْم ا٭مـَّور َ٤م َٜم
كقدكردىذااالسـفيالقرآفالكريـأربدمرات قاؿتعالىَ [:ي ْق َم ُي ْس َح ُب َ

و٘م ِ
قه ِف ْؿ ُذو ُ٫مقا َم َّس َ٠م َؼ َر] {الؼؿر }53:قاؿ السَّعدمُ [ :ذو ُ٫مقا َم َّس َ٠م َؼ َر] ذكقكا سـ  َّ
النار كغيظيا
ُ ُ
كلييبيا(ٓ)أمبمعنى:التيتمتيبسمانكغيظانكتأججان .
ٓ -الحطمة :

اك َمو ُ
قاؿتعالى٬[:م َََّل َ٭م ُقـْ َب َذ َّن ِْم ُ
احل َط َؿ ِي * َو َمو َأ ْد َر َ
َور اهللِ ا ُٛمق َ٫مدَ ُة * ا َّ٭متِل َٖم َّطؾِ ُع َ٤م َٜم
احل َط َؿ ُي * ك ُ

إَ ْ٪مئِدَ ِة ] {اهلؿزة }5-5:قاؿالشعراكم:الحطمةاسـمفأسماء َّ
النار (ٔ) أمبمعنىتيحطَّ يـ مايمقى
فييامفشدةح اررتيا .

()1جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـّ،صُّٕ .
()2نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،ـِ،صَْٗ .
()3تفسيرمفنسماتالقرآف،صّْٕ .
()4البعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،صِْٓ .

()5تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صَِٗ .
()6زبدةالتفاسير،صّٕٔ .

-ُِٕ-

ٔ -لظى :
ؾش َقى] {ادعارج }25:قاؿالشعراكملظى:اسـمفأسماء َّ
َزَّا٤م ًي ٭مِ َّ
جينـ(ُ) .
قاؿتعالى[:ك َ
ٕ -الياكية :
ِ
ً َم َق ِازي ُـ ُف * َ٪م ُل ُّم ُف َه ِ
وو َي ٌي * َو َمو َأ ْد َر َ
َور َٙم ِوم َق ٌي ]
قاؿ تعالىَ [ :و َأ َّمو َم ْـ َٚم َّػ ْ
اك َمو ه َق ْف * ك ٌ
{الؼارعة٪َ [.}22-3:م ُل ُّم ُف َه ِ
وو َي ٌي] :أم فمأكاه الياكية التي ييكم فييا عمى رأسو عمى جينَّـ (ِ)
بمعنى َّ
النار .
ٖ -السمكـ :
ِِ
ِ
قاؿتعالىَ [:و َأ ْ٫م َب َؾ َٕم ْع ُض ُف ْؿ َ٤م َٜم َٕم ْع ٍ
٦م * َ٪م َؿ َّـ اهللُ
وء ُ٭م َ
قن * َ٫مو ُ٭مقا إِكَّو ُ٬مـَّو َ٫م ْب ُؾ ِْم َأ ْهؾ َـو ُم ْشػؼ َ
ض َيت ََس َ
اب
ا٭مس ُؿق ِم ] {ال ُّطور٪َ [.}15-15:م َؿ َّـ اهللُ َ٤م َؾ ْقـَو] :أمتفضؿعمينااهلل [ َو َو َ٫موكَو َ٤م َذ َ
َ٤م َؾ ْقـَو َو َو َ٫موكَو َ٤م َذ َ
اب َّ
ا٭مس ُؿق ِم ]:أمحفظنامفنار َّ
جينـالنافذةفيالمساـ(ّ)أمبمعنى:شديدةالقكةكالتأثير .
َّ

صفات النار التي أعدت لمكافريف:
نارالدنياكاآلخرةمسماىاكاحدكلكنيمايختمفاففيكثيرمفاألمكرمنيا :
ُ -شدة حرارتيا :تختمؼناراآلخرةعفنارالدنيافيدرجةكشدةالح اررة،قاؿتعالى٫ُ ...[:م ْؾ
قن] {التوبة . }32:
َور ٘مفـَّؿ َأ َ١مدُّ َٙم ًّرا َ٭م ْق ٬مَوكُقا َي ْػ َؼ ُف َ
ك ُ
 كفيالحديثعفأبيىريرةقاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:ناركـ جزء مف سبعيف جزءان مف

نار جينـ ،قيؿ يا رسكؿ اهلل إف كانت لكافية ،قاؿ :فضمت عمييف بتسعة كستيف جزءان كميف
مثؿ حرىا)(ْ) .

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ] {البؼرة }15:
َّوس َواحل َج َور ُة ُأ٤مدَّ ْت ٭م ْؾؽَو٪م ِر َ
ِ -كقكدىا :قاؿتعالى٪َ ...[:مو َّٖم ُؼقا ا٭مـَّور ا َّ٭متل َو ُ٫مق ُد َهو ا٭مـ ُ
فكقكد  َّ
النار ىي ما يمقى فييا إلضراميا ،كالحطب كنحكه ،كالمراد بالحجارة حجارة الكبريت

العظيمة السكداء المنتنة كىي أشد األحجار ح انر إذا أحميت ،بمعنى أنيا تمتص الح اررة ثـ
تفرغيافيالكفاريكـالقيامة،فييشديدةااللتصاؽبالجمدكىذهالحجارةخمقيااهللفيالسماء

()1زبدةالتفاسير،صْٔٔ .
()2تفسيرالقرآفالكريـ"رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿ"،صََٔ .
()3المؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،ـّ،صِّٕ .

( )4صحيح البخارم ،كتاب بدء الخمؽ ،باب صفة  َّ
النار كأنيا مخمكقة ،صْٖٔ ،حديث رقـ (ِّٓٔ) ،مسند
اإلماـأحمد،ـٖ،صْٕٔ،حديثرقـ(ِْٖٔ)،قاؿشعيبحديثصحيحعمىشرطالشيخيف .

-ِِٕ-

يعدىا لمكافريف ،إذا أحمي عمييا خرجت ليا رائحة أنتف مف الجيفة كىذه  َّ
النار أعدت
الدنيا ي

لمكافريفيكـالقيامة(ُ) .

قاؿ صاحب التذكرة "حطب  َّ
النار" :شباب كشيكخ ككيكؿ كنساء عاريات طاؿ منيف

العكيؿ(ِ) .

ّ -قعرىا:قعرناراآلخرةاليتصكرهالعقؿكاليحيطبعممو!!! 
إذسمدكجبو(ّ)فقاؿالنبي(:أتدركف ما
عفأبيىريرةقاؿ:كنامدرسكؿاهلل ي

ىذا؟ قمنا :اهلل كرسكلو أعمـ ،قاؿ :ىذا حجر يرمي بو في النار منذ سبعيف خريفان فيك ييكم في
النار اآلف حتى انتيى إلى قعرىا)(ْ)فيذه َّ
النارقعرىااليعمموإالاهللالذمخمقيا!!! 

أحكاؿ أىؿ النار:
تتعددأحكاؿأىؿ َّ
النارفيصكرعديدةمنيا :
ُ -المككمكف بالنار:
المككمكف ب َّ
النار القائمكف عمييا مبلئكة غبلظ شداد ينتظركف أكامر اهلل ،قاؿ تعالى:
[يو َأهيو ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا ُ٫مقا َأ ْك ُػسؽُؿ و َأهؾِقؽُؿ كَورا و ُ٫مقدهو ا٭مـَّوس و ِ
احل َج َور ُة َ٤م َؾ ْق َفو َم ََلئِ َؽ ٌي ِ٩م ََل ٌظ ِ١مدَ ا ٌد
ُ َ
َ ْ َ ْ ْ ً َ َُ
َ َ
َ ُّ َ
ون] {التَّحريم ، }5:كفي كصؼ آخر ليـ قاؿ تعالى:
قن َمو ُي ْم َم ُر َ
قن اهللَ َمو َأ َم َر ُه ْؿ َو َي ْػ َع ُؾ َ
َٓ َي ْع ُص َ
[و ََُلؿ م َؼ ِومع ِمـ ٙم ِد ٍ
بكفبياأىؿالنار .
يد] {احلج، }12:كىذهالمقامديضر
َ ْ َ ُ ْ َ
ٌ
ِ -ثيا أىؿ النار:
ثيابأىؿالنَّار،مفنار،فنارعمىنارأعدىااهلللمكافريفكالفجار .

ِ
ِ
وب ِم ْـ ك ٍ
َور{ ]...احلج }21:كقاؿ أيضان:
يـ َ٬م َػ ُروا ُ٫مطِّ َع ْ
ً ََُل ْؿ ٗم َق ٌ
قاؿ تعالى٪َ ...[ :مو َّ٭مذ َ
[ ََسإمِق ُؾ ُف ْؿ ِم ْـ َ٫مطِ َر ٍ
ان { ]...إبراهقم . }52:
َ
[ََ ِ
مصيـ(ٓ) .
َسإمق ُؾ ُف ْؿ] :أمقي ي

()1القرآفالعظيـ،ـُ،صْٔ،بتصرؼ .
ِ
َّوس َواحل َج َورةُ] {ا٭مبؼرة. }05:
[و ُ٫مق ُد َهو ا٭مـ ُ
()2صّْٗ،بابماجاءفيقكلوتعالىَ :
()3الكجبة:السقطة .

الجنة كصفة نعيمياكأىميا ،باب  َّ
( )4صحيح مسمـ ،كتاب  َّ
جينـ  -أعاذنا اهلل منيا  ،-صَُّٔ ،حديث رقـ
(ِْْٖ) .

()5تفسيرالجبلليف،صّّْ .

-ِّٕ-

القطراف :سائؿأسكدحادحاربذاتو،كيسرعفيواالشتعاؿ،كىكنتفالرائحة(ُ) .

طعاـ كش ار أىؿ النار:
النارأخذأكصافومف َّ
طعاـكشرابأىؿ َّ
الناركزادعنيافيأمكرأخرل .
وط ِِبِؿ َس ِ
ِ ِ
٦م ك ً َ
اد ُ٫م َفو َوإِ ْن َي ْست َِغق ُثقا ُيغَو ُٗمقا ٕمِ ََم ٍء ٬مَو ُٛم ْف ِؾ
قاؿ تعالى ...[ :إِكَّو َأ ْ٤متَدْ كَو ٭مؾ َّظوٛم َ
َورا أ َٙم َ ْ ُ َ
وء ْت ُم ْر َٖم َػ ًؼو] {الؽفف . }11:
ا٭م٨م ُ
َي ْش ِقي ُ
اب َو َ٠م َ
ا٭مق ُ٘مق َه ٕمِئ َْس َّ َ
وط ِِبِؿ َس ِ
ِ ِ
٦م ك ً َ
اد ُ٫م َفو] :إنا أعددنا
كرد في بياف معنى قكلو تعالى[ :إِكَّو َأ ْ٤م َتدْ كَو ٭مؾ َّظوٛم َ
َورا أ َٙم َ ْ ُ َ
وط ِِبِؿ َس ِ
َ
اد ُ٫م َفو] ىكحائطمفناريطيؼبيـ،كسرادؽتحيط
لمظالميفالذيفكفركابربيـنا انر[أ َٙم َ ْ ُ َ
بيـلتككفليـبيتان يحجزىـبجدار،كيعذبكففيومفنار َّ
جينـ كدخانياكاذاطمبكابغكثأغيثكا
بماءكالميمؿ .
كلقد تعدد أراء العمماء في بياف معنى [٬مَوٛمُ ْف ِؾ] منيا:
*ماءكعكرالزيتإذاقربإليوسقطتفركةالكجوفيو .
*ىكالذىبكالفضةإذاأذيبافي َّ
النار .
*القيحكالدـاألسكد .
*ماءجينَّـأسكد .
*ىكالماءالذمانتيىحره .
كىذاالميؿ [ َي ْش ِقي ا ُ٭مق ُ٘مق َه]مفشدةح اررتوفيسقطلحـالكجوفيىذاالماء .
اب] ىذاالماءالذم يغاث بو ىؤالء الظالمكففي  َّ
جينـ المتصؼبالصفات
ا٭م٨م ُ
[ٕمِئ َْس َّ َ

وء ْت ُم ْر َٖم َػ ًؼو] .ساءت ىذه  َّ
النار التي أعتدناىا لمظالميف متكأ
ا٭م٨م ُ
اب َو َ٠م َ
السابقة ىك[ٕمِئ َْس َّ َ
كنزؿليـ(ِ) .
ِ
كفي مكضد آخر يبيف اهلل طعاـ كشراب أىؿ  َّ
قؿ
النار ،قاؿ تعالىَ [ :ه َذا َ٪م ْؾ َق ُذو ُ٫مق ُه ََح ٌ
َو٩مَ َّس ٌ
وق] {ص. }55:

(ُ)فتحالرحمففيتفسيرالقرآف،ـّ،صُُِٕ.
()2جامدالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ـٕ،صّّّّٓٓٓٓ-بتصرؼ .

-ِْٕ-

ه،أماالغساؽ:فيكضده
َّ
قاؿابفكثيرفيتفسيره":أماالحميـ:فيكالحارالذمانتيىحر

كىكالباردالذماليستطاعمفشدةبردهالمؤلـ"(ُ) .

كفيمكضدآخريقكؿتعالىعفالكفارفينارجينَّـ َٓ [:ي ُذو ُ٫م َ ِ
ْشا ًٕمو *
َ
قن ٪م َقفو َٕم ْر ًدا َو َٓ َ َ

إِ َّٓ ََحِ ًقَم َو٩مَ َّسو ً٫مو] {الـَّبل .}15-15:

جاء في كتا التذكرة أف "الغساؽ":
*القيحالغميظالمنتف .
*الذماليستطاعمفشدةبرده،كىكالزميرير .
ي

صديدأىؿالنار ،كمايسيؿمفأبدانيـ(ِ) .
*
ٌ

ِ
كفيمكضدآخريخبراهللعفطعاـأىؿ َّ
قؿ * َو َٓ َ٢م َعو ٌم إِ َّٓ
النار٪َ [:م َؾقْ َس َ٭م ُف ا٭م َق ْق َم َه ُ
وهـَو ََح ٌ

ِم ْـ ِ٩م ْسؾِ ٍ
٦م] {احلا َّقة . }55-55:

في اآلية بياف لحاؿ الكافر في  َّ
النار كأنو ليس لو قريب كال صديؽ كال شفيد فيشفد لو

النار،كماأفليسلوطعاـإالمفصديدأىؿ َّ
لينقذهمفعذاب َّ
النار الذمىكفيغايةالح اررة
كالم اررةكنتفالريحكقبحالطعـ(ّ) .

كىناؾآياتكثيرةأخرلتصؼحاؿكطعاـكشرابأىؿ َّ
النار .

ٓ -حاؿ كأشكاؿ الكفار في النار:
كما كصفت  َّ
النار باتساعيا كشدة ح اررتيا كقكة كقكدىا التي تعطي درجة ح اررة عالية،

فبلبدأفتختمؼأشكاؿكأحكاؿالكفارفيياليتناسبشكؿالكافركطبيعتومدنار َّ
جينـ ،كيمكف

تحديدىذهاألشكاؿكاألحكاؿلمكفارفيعدةأمكرمنيا :
أ -ضرس الكافر في النار:

(ضرس الكافر يكـ القيامة مثؿ أحد)(ْ) .
عفأبيىريرةأفالنبيقاؿ:
ي

إذان كماأفَّ  َّ
يكـالقيامةاليكصؼكبرىاكعظمياككذلؾفإفاهلليجعؿالكافرفييا
ي
النار 

بشكؿكحاؿيتناسبمدىذه َّ
النارليزدادعذابانفييا .
()1تفسيرالقرآفالعظيـ،ـْ،صْٓ .

()2بابماجاءفيطعاـأىؿ َّ
الناركشرابيـكلباسيـ،صَّْ .َْْ،
()3تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،صِٖٗ .

جينـ عفرسكؿاهلل،بابماجاءفيعظـأىؿ َّ
النار،صُٖٓ،حديثرقـ
()4سنفالترمذم،كتابصفة َّ
(ِٕٗٓ)،قاؿاأللباني:حديثحسف .

-ِٕٓ-

 فخذ الكافر:لقدبيفالنبيً عظـككبرفخذالكافرفيالنَّاريكـالقيامة،عفأبيىريرةأفالنبي

قاؿ(:ضرس الكافر يكـ القيامة مثؿ أحد كفخذه مثؿ البيضاء

(ُ)

 .)ِ()...

ففخذالكافرفي َّ
النارمثؿجبؿالبيضاءكىكجبؿكبيرعظيـ .
ج -جبيف الكافر في النار:
كفيحديثآخرلمنبييصؼفيوجبيفالكافرفينارجينَّـيكـالقيامةبأنومثؿجبؿ

الكرقافبالمدينة،عفأبيىريرة قاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:ضرس الكافر مثؿ أحد ،كفخذه مثؿ
البيضاء ،كجبينو مثؿ الكرقاف

(ّ)

 .)ْ()...

د -كثؼ بصر الكافر في النار:
فيحديثأبيىريرةالسابؽيبيفرسكؿاهللعظـكثؼبصرالكافرفي َّ
النار(،ضرس

الكافر مثؿ أحد ،كفخذه مثؿ البيضاء ،كجبينو مثؿ الكرقاف ،ككثؼ بصره سبعكف ذراعان  .)...
ىػ -غمظ جمد الكافر في النار:

يبمغ سمؾ جمد الكافر يكـ القيامة اثنتاف كأربعكف ذراعان ،عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ

رسكؿاهلل(:إف غمظ جمد الكافر اثنتاف كأربعكف ذراعان ،كاف ضرسو مثؿ أحد  .)ٓ()...

كفيحديثآخرفيسنفالترمذمسبؽذكرهمفركايةأبيىريرة ...(:كغمظ جمده مسيرة

ثبلث ككمما تنضج جمكدىـ يبمدىا اهلل غيرىا)(ٔ) .

ِ
اب]
قاؿ تعالى٬ُ ...[ :م َّؾ ََم ك َِض َج ْ
َوه ْؿ ُ٘م ُؾق ًدا ٩مَ ْ َٝم َهو ٭م َق ُذو ُ٫مقا ا٭م َع َذ َ
ً ُ٘م ُؾق ُد ُه ْؿ َٕمدَّ ْ٭مـ ُ
{الـساء . }55:

()1البيضاء:اسـجبؿ،النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صٖٗ .
()2النيايةفيغريبالحديثكاألثر،صٖٗ .
(ّ) الكرقاف:جبؿأسكدبيفالقرحكالركيثة،عمىيميفالمسار مفالمدينةإلىمكة.النيايةفيغريبالحديث
كاألثر،صٖٔٗ.

( )4كتاب الزىد كالرقائؽ ،اإلماـ عبد اهلل بف المبارؾ الحنظمي المركزم ،جِ ،ص ٕٖ ،صححو األلباني في
صحيحالجامدالصغير،جِ،صِِٕ .

()5سنفالترمذم،كتابصفة َّ
جينـ عفرسكؿاهلل،بابماجاءفيعظـأىؿالَّنار،صَٖٓ،حديثرقـ
(ِٕٕٓ)،قاؿاأللباني:حديثصحيح .

()6نفسالكتابكالبابكالصفحة،حديثرقـ(ِٖٕٓ) .

-ِٕٔ-

أمكمما احترقتجمكدىـحتىلـ تعد صالحة ،تستبدؿ بأخرل حية تشعرباأللـ كتحس
بالعذابكذلؾلكييذكقكاالعذابالدائـالغيرمنقطد(ُ) .

مقعد الكافر في النار:
َّ
همقعدالكافرفيالنار،عفأبيىريرةعفالنبي
لقدبيفالنبيفيحديثسبؽذكر
قاؿ(:إف غمظ جمد الكافر اثنتاف كأربعكف ذراعان ،كاف ضرسو مثؿ أحد ،كاف مجمسو مف جينـ
كما بيف مكة كالمدينة)(ِ) .

َّ
اركمابيفالربذة،عفأبيىريرة
مقعدالكافرفيالن
كفيحديثسابؽآخريبيفالنبي
َّ
 قاؿ:قاؿرسكؿاهلل(:ضرس الكافر مثؿ أحد ،كفخذه مثؿ البيضاء ،كجبينو مثؿ الكرقاف،
كمجمسو مف النار كما بيف كبيف الربذة (ّ) ،ككثؼ بصره سبعكف ذراعان) (ْ) .

أقؿ أىؿ النار عذابان:
النبيقاؿ(:إف أىكف أىؿ النار عذابان يكـ القيامة ،لرجؿ يكضع في أيخمص

(ٓ)

قدميو

قدميو جمرة يغمي منو دماغو)(ٔ).

كفيحديثآخرعفالنعمافبفبشير أفرسكؿاهلل قاؿ(:أىكف أىؿ النار عذابان
مف لو نعبلف كشراكاف مف نار يغمي منيما دماغو كما يغمي المرجؿ ،ما يرل أف أحدان أشد منو

عذابان ،كانو ألىكنيـ عذابان)(ٕ) .

 ىذاف الحديثاف يصكراف أقؿ عذاب يعذب بو اإلنساف يكـ القيامة ىك مف تكضد في
أخمصقدميوجمرة،أكمفلونعبلفمفناريغميمفشدةح اررتيامخو،فيتصكرىذااإلنساف
مفشدةالعذابالناتجعفالجمرةأكالنعبلف،أنوأكثرإنسافيعذبفي َّ
النار،كلكفىذااإلنساف
ىكأقؿالناسعذابانيكـالقيامة .
()1التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،ـّ،جٓ،صُُٖ .
()2نفسحديثرقـ(ِٕٕٓ)،السابؽ،كلكفتكممةلو،سبؽتخريجوفينفسالصفحة .

قرية معركفة قرب المدينة ،النياية في غريب الحديث كاألثر ،صَّْ ،كيقصد بيا كما بيف مكة
الربذة :
(َّ )3
كالمدينةكماكردفيكتابالتذكرةفيأحكاؿالمكتى،صّٓٗ .

()4سبؽتخريجوعندبيافجبيفككثؼبصرالكافر،صِّٕ .
(ٓ)األخمصمفالقدـ:المكضدالذماليمتصؽباألرضعندالكطء.النياية،...صِٖٔ.

الجنةك َّ
()6صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابصفة َّ
النار،صُِّٖ،حديثرقـ(ُٔٓٔ) .
()7صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابأىكفأىؿالنارعذابان،صُِٔ،حديثرقـ(ُِّ) .

-ِٕٕ-

بعد عرض حاؿ  َّ
كغيرىااليقدر
النار كصفاتياكأحكاؿأىؿ النَّار فييا،كؿ ىذه األمكر 

عميياإالصاحبقدرةمطمقة،ليسلوشبيوكمثيؿكالنظير،أمرهبيفالكاؼكالنكف،إذاأرادشيئان

فإنمايقكؿلوكففيككف .

خبلصة المبحث:
ةاإللييةعمىالنفسالبشريةعندنصبالميزافلكزفأعماؿالعباد،
ٌ
أبافالمبحثعفالقدر

كمفثـ مجازاةالمحسفعمىإحسانو،كعقابالمسيءعمىإساءتو،لبيافعدؿاهللالمطمؽبيف
ٌ

ارفيالنارفيحياةأبديةعندربالبرٌية
ة،كعذابأىؿالن
ةفيالجن
البشر،ثـتنعـأىؿالجن
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
خمكدببلمكت .
بيذاينتييبحثناالذميحمؿعنكاف:القدرةاإللييةفيآيات َّ
النفسالبشرية!!! 



-ِٕٖ-

الخاتمة
الحمد هلل الذم بقدرتو كبنعمتو تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء

كالرساالت .

فالحمد هلل الذم أعانني عمى اختيار ىذا المكضكع ككفقني إلتمامو كلقد تكصؿ الباحث

مف خبلؿ ىذا العمؿ المتكاضد إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كالتي تعد ثمرة مف ثمرات
ىذاالبحث .

أكالن :أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث:
ُ -أبرزالبحثأفقدرةاهللمطمقةكقدرةالعبدقاصرةيستمدىامفاهلل .
ِ -بيفالبحثأفآياتاهللفيالنفسالبشريةالتعدكالتحصىكتتكشؼيكمان بعديكـلبياف
قدرةاهللكعظمتو.

ّ -إف الخمؽ الذم ىك إنشاء الشيء مف العدـ ال يككف إال هلل  كمف ىنا تتجمى قدرة اهلل
كعظمتو.

ْ -أظيرالبحثأفكممةآيةأعـكأشمؿمفكممةالمعجزة.
ٓ -أكدالبحثأفمراحؿكأطكارخمؽاإلنسافقدذكرىااهللقبؿأفيتكصؿالعمـالحديثإلييا
فيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجيكىذادليؿعمىأفىذاالقرآفمفعندالعميـالخبير.
ٔ -ظير لمباحث أف ىذا القرآف الذم ال يغادر صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا ،كالتيمنيا خمؽ
اإلنساففيأحسفتقكيـ،قدتكشفتبعضىذهاآلياتفيظؿالتقدـالعمميكالتكنكلكجي.

ً
ظيرلمباحثمفخبلؿاآلياتالتيأكدعيااهللفياإلنسافأفعظـالمخمكؽيدلؿعمىعظـ
ٕ-
الخالؽ،لذلؾأقسـاهللبمخمكقاتوليدلؿعمىقدرتو.

ٖ -أثبتالبحثأفالقرآفيحتكمعمىكثيرمفالعمكـكالمفاىيـكالحقائؽكالنظريات.
ٗ -أثبتالبحثأفآياتاهللتتكشؼيكمانبعديكـحسبإرادةاهللكمشيئتوالمصاحبةلحكمتو.
َُ -أكدالبحثأفعمـالقرآفأصدؽالعمكـألنومفعندخالؽالخمؽ.
ُُ -ييعدالقرآفالكريـأساسكأصؿلجميدالعمكـ.

ُِ -أبرزالبحثبعضانمفكجكهاإلعجازالعمميفيخمؽاإلنساف.
ُّ -أظير البحث أف النفس البشرية ليا مف الخصائص كالصفات التي تميزىا عف غيرىا مف
المخمكقات.
-ِٕٗ-

ُْ -يكجدفيالقرآفالكريـالكثيرمفالحقائؽكالسنفالككنيةقدبينيااهلللمخمؽليزدادالمؤمف
إيمانانكيقينانكيقيـالحجةعمىالكافرالجاحد.

ُٓ -آياتاهللفيالخمؽتتنكعكتتعددكفيىذاإشارةإلىعظـالخالؽ.
ُٔ -أثبت البحث أف آيات اهلل في النفس البشرية عديدة منيا ما ظير عممو لنا كمنيا ما ىك
خافيعمينا.

يـالنفسالبشريةكتفضيمياعمىسائرالمخمكقات،كأفنعـاهللالتعد
ُٕ -أكدالبحثعمىتكر ٌ
كالتحصىعمىاإلنساف،كمفأكبرىذهالنعـنعمةالعقؿ.

ُٖ -تتجمىقدرةاهللفيخمؽالنفسالبشريةفيكؿمرحمةمفمراحمياعندالخمؽكعندالكجكد
كعندالمكتكعندالبعثكعندالحشركالحسابكفيالحياةاألبدية.

ُٗ -القرآفالكريـىكالمعجزةالخالدةإلىأفيرثاهللاألرضكمفعمييا.

ثانيان :التكصيات:
ُ -أكصيطمبةالعمـكالمعرفةبضركرةمكاصمةالبحثالعمميخاصةفيالمجاالتالتيتتناكؿ
الجانبالعممي،كذلؾلماليامفدكردعكمىاـخصكصانبيفالطبقةالمتعممة .

ِ -البدمفتكظيؼالتقدـالعمميكالتكنكلكجيفيخدمةالقرآفالكريـ.
ّ -ضركرةالبحثلمكشؼعفأسراراإلعجازفيالقرآفالكريـسكاءاإلعجازالبيانيأكالعممي.
ْ -أكصيطمبةالعمـفيبحكثيـفيىذاالمجاؿبدراسةجيازكاحدمفأجيزةالجسـ،كذلؾألنو
أكثرفائدةكبيانانلكجكهاإلعجاز.

ٓ -أكصيكؿعالـفيمجاؿالعمـكالمعرفةأفيككفىدفوكىمواألسمىىكإظيارقدرةاهلل
كعظمتوكسعةعمموفيىذاالككفكمفثـالعمؿعمىرضاهكطمبمغفرتو.

كفػػيالختػػاـأسػػأؿاهللالقػػديرالمقتػػدرذكالعظمػػةكالقػػكةكالجبػػركتأفأكػػكفقػػدكفقػػتفػػي

إبرازجانبالعظمةكالقػدرةاإللييػةفػيآيػاتالػنفسالبشػرية،كأفينفعنػيىػذاالبحػثكطػبلبالعمػـ
فيالحياةالدنياكالحياةاألبديةعندربالبرٌية .

سبحانؾالميـكبحمدؾعددخمقؾكرضانفسؾكزنةعرشؾكمدادكمماتؾ .
الباحث
عامر فكزم عكدة

-َِٖ-

الفيارس
كتشتمؿعمى :
أكالن :فيرس اآليات القرآنية.
ثانيان :فيرس األحاديث النبكية الشريفة.
ثالثان :فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
رابعان :فيرس المصادر كالمراجع.
خامسان :فيرس المكضكعات.

-ُِٖ-

أكالن :فيرس اآليات القرآنية
سكرة الفاتحة
ـ
ُ-

اآلية
[مو٭مِ ِ
ؽ َي ْق ِم ا٭مدِّ ِ
يـ]
َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

5

055

سكرة البقرة
ـ

اآلية

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

6

75

7-6

44
75

ِ-

[و ِم َـ ا٭مـ ِ
َّوس َم ْـ َي ُؼ ُ
قل َآ َمـَّو ٕمِوهللِ َوٕمِو٭م َق ْق ِم أَ ِٚم ِر ]...
َ

ّ-

[و ِم َـ ا٭مـ ِ
َّوس َم ْـ َي ُؼ ُ
قل َآ َمـَّو ٕمِوهللِ ]...
َ

ْ-

ِ
[َي ِ
َُ
يـ َآ َمـُقا ]...
ود ُ٤م َ
قن اهللَ َوا َّ٭مذ َ

7

ٓ-

ِ
[ْم ُ٫م ُؾ ِ
قِبِ ْؿ َم َر ٌض َ٪مزَ ا َد ُه ُؿ اهللُ َم َر ًَو]

22

75

ٔ-

قؾ ََُل ْؿ َٓ ُٖم ْػ ِسدُ وا ِْم إَ ْر ِ
[وإِ َذا ٫مِ َ
ض ]...
َ

22

75

ٕ-

ِ
َورا ]...
[م َث ُؾ ُف ْؿ ٬م ََؿ َث ِؾ ا َّ٭مذي ْا٠مت َْق َ٫مدَ ك ً
َ

25

77

ٖ-

ا٭مٞم ُق َ ْ
َي َطػُ َأ ْٕم َص َور ُه ْؿ ]...
[ َيؽَو ُد َ ْ

02

5

ٗ-

َش ٍء َ٫م ِد ٌير]
[إِ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

02

23 ،22

َُ-

ِ
َّوس ]...
[ َ٪مو َّٖم ُؼقا ا٭مـ ََّور ا َّ٭متل َو ُ٫مق ُد َهو ا٭مـ ُ

05

050

ُُ-

وحل ِ
٨م ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
[و َٕم ِّ ِ
وت ]...
َّ
َ َ َ َ
َ

03

045

ُِ-

ِ
اج ُمطَ َّف َر ٌة ]...
زْو ٌ
[و ََُل ْؿ ٪م َقفو َأ َ
َ

03

043

ُّ-

[ه َق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ٭مَؽ ُْؿ َمو ِْم إَ ْر ِ
ض َيِق ًعو]
ُ

07

022 ،226

ُْ-

ؽ ٭مِ ْؾؿ ََلئِؽ َِي إِن ٘م ِ
و٤م ٌؾ ِْم إَ ْر ِ
ض ٚمَ ؾِق َػ ًي]
ِّ َ
َ
[وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ َ

52

،222 ،52

ُٓ-

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا َو٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو ]...
[وا َّ٭مذ َ
َ

57

276

-ِِٖ-

44

ُٔ-

[وا َّٖم ُؼقا َي ْق ًمو َٓ َ َْت ِزي َك ْػ ٌس َ٤م ْـ َك ْػ ٍ
س َ١م ْقئًو]
َ

56

55

ُٕ-

ق٠مك َ٭م ْـ ك ُْم ِم َـ ٭مَ َ
ؽ ]...
َ
[وإِ ْذ ُ٫م ْؾت ُْؿ َيو ُم َ

33

224

ُٖ-

[ ُٗم َّؿ َٕم َع ْثـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َم ْقٖمِؽ ُْؿ ]...

34

35

ُٗ-

ون]
[ ُٗم َّؿ َٕم َع ْثـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َٕم ْع ِد َم ْقٖمِؽ ُْؿ ٭مَ َع َّؾؽ ُْؿ ٖم َْشؽ ُُر َ

34

35

َِ-

[وإِ ْذ ُ٫م ْؾـَو ا ْد ُٚم ُؾقا َه ِذ ِه ا٭م َؼ ْر َي َي ]...
َ

36

55

ُِ-

ِ
ق٠مك ٭مِ َؼ ْق ِم ِف ]...
َ
[وإِذ ْا٠مت َْس َؼك ُم َ

42

50

ِِ-

[ ُ٬م ُؾقا َو ْاْش ُٕمقا ِم ْـ ِر ِ
زْق اهللِ]
َ

42

55

ِّ-

[وإِ ْذ ُ٫م ْؾتُؿ يو مق٠مك َ٭مـ كَص ِٞم ٤م َٜم َ٢معو ٍم و ِ
اٙم ٍد]
َ َ
ْ ْ َ َ
َ
ْ َ ُ َ

42

52

ِْ-

وحل ِ
[وا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
وت ]...
َّ
َ َ َ َ
َ

60

046

ِٓ-

َ
وهدُ وا َ٤م ْفدً ا َك َب َذ ُه َ٪م ِر ٌيؼ ِمـ ُْف ْؿ ]...
[أ َو ُ٬م َّؾ ََم َ٤م َ

222

47

ِٔ-

َوك ٕمِ َ
[إِكَّو َأ ْر َ٠م ْؾـ َ
وحل ِّؼ َٕم ِش ًٝما َوك َِذ ًيرا]

227

026

ِٕ-

َ
[أ َأ ْكت ُْؿ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َأ ِم اهللُ]

252

267 ،255

ِٖ-

[و َم ْـ َ٬م َػ َر َ٪م ُل َمتِّ ُع ُف َ٫مؾِ ًقَل ]...
َ

204

43

ِٗ-

[و٬م ََذ٭مِ َ
ؽ َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ ُأ َّم ًي َو َ٠م ًطو ]...
َ

255

030 ،226

َّ-

ِ
[و َ٭مئِـ َأ َٖمق َ ِ
َوب ٕمِؽ ُِّؾ َآ َي ٍي َمو َٖمبِ ُعقا ٫مِ ْب َؾت َ
َؽ]
يـ ُأوٖمُقا ا٭مؽت َ
ً ا َّ٭مذ َ
َ ْ ْ

253

227

ُّ-

ِ
ِ
َوب َي ْع ِر ُ٪مق َك ُف ]...
َوه ُؿ ا٭مؽت َ
يـ َآ َٖم ْقـ ُ
[ا َّ٭مذ َ

254

227 ،225

ِّ-

َش ٍء َ٫م ِد ٌير]
[إِ َّن اهللَ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

256

22

ّّ-

[َ ...و ْا١مؽ ُُروا ِٔم َو َٓ َٖم ْؽ ُػ ُر ِ
ون]

230

ب

ّْ-

اخلق ِ
[و َ٭مـَب ُؾق َّكؽُؿ ٕمِ َ ٍ ِ
ف َو ُ
اجلق ِع ]...
ٮمء م َـ َ ْ
َ ْ َ ْ ْ

233

55

ّٓ-

َّوس مـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِم ْـ ُد ِ
ون اهللِ َأ ْكدَ ا ًدا ]...
َ
[وم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ

243

273

ّٔ-

َّوس ُ٬م ُؾقا ِمَّو ِْم إَ ْر ِ
ض َٙم ََل ًٓ َ٢م ِّق ًبو]
[ َيو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ

246

247 ،52

-ِّٖ-

ّٕ-

ِ
يـ َآ َمـُقا ُ٬م ُؾقا ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ

250

50

ّٖ-

ِ ِ
وهدُ وا]
[وا ُٛمق ُ٪م َ
قن ٕمِ َع ْفده ْؿ إِ َذا َ٤م َ
َ

255

45

ّٗ-

ِ ِ
ِ
٦م]
ى اٛمُ ْحسـ َ
[إِ َّن اهللَ ُُي ُّ

273

40

َْ-

ؽ ُه ُؿ ا٭م َّظ ُ
[و َم ْـ َي َت َعدَّ ُٙمدُ و َد اهللِ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
قن]
وٛم ِ َ
َ

007

45

ُْ-

٦م ٬م ِ
َوم َؾ ْ ِ
ات ُي ْر َِ ْع َـ َأ ْو َٓ َد ُه َّـ َٙم ْق َ٭م ْ ِ
٦م ]...
ا٭مقا٭مِدَ ُ
[و َ
َ

055

،257 ،256

ِْ-

[وم ِّتعقهـ ٤م َٜم ا ُٛم ِ
ق٠م ِع َ٫مدَ ُر ُه ]...
َ َ ُ ُ َّ َ

054

52

ّْ-

وجلـ ِ
قت ٕمِ ُ
ُقد ]...
[ َ٪م َؾ ََّم َ٪م َص َؾ َ٢مو ُ٭م ُ

057

55

ْْ-

ون ُه ُؿ ا٭م َّظ ُ
قن]
وٛم ِ َ
[وا٭مؽَو٪مِ ُر َ
َ

035

45

ْٓ-

قن ٕمِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
وء]
َ
ٮمء م ْـ ٤م ْؾؿف إِ َّٓ ٕمِ ََم َ١م َ
[و َٓ ُُيق ُط َ ْ

033

253 ،27 ،5

ْٔ-

ِ
ِ
قً]
ُيقِل َو ُي ِؿ ُ
قؿ َر ِّ َِب ا َّ٭مذي ُ ْ
[إِ ْذ َ٫م َول إِ ْٕم َراه ُ

036

55

ْٕ-

ْشإمِ َ
[ َ٪مو ْك ُظ ْر إِ َ٧م َ٢م َع ِوم َ
ؽ ََل ْ َيت ََسـَّ ْف]
ؽ َو َ َ

037

55

ْٖ-

ووي ٌي ٤م َٜم ٤مر ِ
ٍ ِ
ِ
َ
و١م َفو ]...
[أ ْو ٬مَو َّ٭مذي َم َّر َ٤م َٜم َ٫م ْر َيي َوه َل َٚم ِ َ َ ُ ُ

037

235

ْٗ-

ِ
وء ]...
[ ُي ْم ِِت احلؽ َْؿ َي َم ْـ َي َش ُ

047

220

َٓ-

ا٭مر ُ٠م ُ
قل ٕمِ ََم ُأك ِْز َل إِ َ٭م ْق ِف ِم ْـ َر ِّٕم ِف ]...
[ َآ َم َـ َّ

063

225 ،37

236

سكرة آؿ عمراف
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-32

ِ ِ
قن ]...
يـ َ٬م َػ ُروا َ٠م ُت ْغ َؾ ُب َ
[ ُ٫م ْؾ ٭م َّؾذ َ

20

052

-30

ِ ِ
َّوت ]...
يـ ا َّٖم َؼ ْقا ِ٤مـْدَ َر ِِّبِ ْؿ َ٘مـ ٌ
[٭م َّؾذ َ

23

046

-35

يـ ِ٤مـْدَ اهللِ ا ِ
إل ْ٠م ََل ُم ]...
[إِ َّن ا٭مدِّ َ

27

225

-35

ؽ اٛمُ ْؾ ِ
ا٭مؾف َّؿ َمو٭مِ َ
ؽ ]...
[ ُ٫م ِؾ ُ

04

255

-ِْٖ-

-33

[ َي ْق َم َ ِ
ً ِم ْـ َٚم ْ ٍ
َتدُ ٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
َضا]
س َمو َ٤م ِؿ َؾ ْ
ٝم ُ ْ
ِم َ ً

52

55

-34

[ ُ٫م ْؾ إِ ْن ُ٬مـْتُؿ ُ ِ
قن اهللَ َ٪مو َّٖمبِ ُع ِ
قن ]...
َت ُّب َ
ْ

52

40

-35

[ َ٪م َت َؼ َّب َؾ َفو رِبو ٕمِ َؼ ُب ٍ
قل َٙم َس ٍـ ]...
َ ُّ َ

55

52

-36

[ويع ِّؾؿف ا٭مؽِتَوب و ِ
إلك ِ
احلؽ َْؿ َي َوا٭مت َّْق َرا َة َوا ِ
ْج َ
قؾ]
َ َ
ََُ ُُ

56

225

-37

ِ
[و َر ُ٠م ً
َسائِ َ
قؾ ]...
َ
قٓ إِ َ٧م َٕمـل إِ ْ َ

57

207

-42

ِ
[و َر ُ٠م ً
َسائِ َ
قؾ َأ ِّن َ٫مدْ ِ٘م ْئتُؽ ُْؿ ٕمِ َآ َي ٍي ]...
َ
قٓ إِ َ٧م َٕمـل إِ ْ َ

32-57

224

-42

ِ
قسك ِ٤مـْدَ اهللِ ٬م ََؿ َث ِؾ َآ َد َم ]...
[إِ َّن َم َث َؾ ٤م َ

42-37

205

-40

اهقؿ هي ِ
ِ
قد ًّيو ]...
[مو ٬م َ
َ
َون إِ ْٕم َر ُ َ ُ

45

225

-45

ون ٕمِ َآي ِ
[يو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ ِ
وت اهللِ ]...
َوب َل َ َٖم ْؽ ُػ ُر َ َ
َ

52

225

-45

[ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
قن َ
احل َّؼ ٕمِو٭م َبو٢مِ ِؾ ]...
َوب َِل َ َٖم ْؾبِ ُس َ

52

227

-43

[و َم ْـ َي ْب َت ِغ ٩مَ ْ َٝم ا ِ
إل ْ٠م ََل ِم ِديـًو ]...
َ

63

225

-44

[ ُ٫م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
ون َ٤م ْـ َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ ]...
َوب َِل َ ٖم َُصدُّ َ

77

225

-45

ً ٭مِؾـ ِ
َّوس]
[ ُ٬مـْت ُْؿ ٚمَ ْ َٝم ُأ َّم ٍي ُأ ْٚم ِر َ٘م ْ

222

002

-46

ِ
يـ َآ َمـُقا ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ

226

74

-47

[إِ ْن َتَ ْ َس ْسؽ ُْؿ َٙم َسـَ ٌي ٖم َُس ْم ُه ْؿ ]...

202

74

-52

َٯم٬م ُُؿ اهللُ ٕمِ َبدْ ٍر َو َأ ْكت ُْؿ َأ ِذ َّ٭م ٌي ]...
َ
[و َ٭م َؼدْ ك َ َ

203-205

022

-52

٨مى ٭مَؽ ُْؿ ]...
َ
[و َمو َ٘م َع َؾ ُف اهللُ إِ َّٓ ُٕم ْ َ

204

255

-50

[و َ٠م ِ
ور ُ٤مقا إِ َ٧م َمغ ِْػ َر ٍة ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ ]...
َ

255

045

-55

ً ِم ْـ َ٫مبْؾِؽ ُْؿ ُ٠مـ ٌَـ ]...
[ َ٫مدْ ٚمَ َؾ ْ

255

024

-55

ًْ ََُل ْؿ ]...
َح ٍي ِم َـ اهللِ ٭مِـ َ
[ َ٪مبِ ََم َر ْ َ

237

42

-53

ِِ
ٌ ٪مِ ِ
قف ْؿ َر ُ٠م ً
٦م إِ ْذ َٕم َع َ
قٓ ]...
[ َ٭م َؼدْ َم َّـ اهللُ َ٤م َٜم ا ُٛم ْممـ َ

245

002

-ِٖٓ-

-54

س َذائِ َؼ ُي ا َٛمق ِ
[٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
ت ]...
ْ

263

042 ،005

-55

[ َ٭م ُت ْب َؾ ُق َّن ِْم َأ ْم َقا٭مِؽ ُْؿ ]...

264

50

-56

[إِ َّن ِْم َٚم ْؾ ِؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ

272

022

-57

[إِ َّن ِْم َٚم ْؾ ِؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ

272-272

025

-62

ً َه َذا َٕمو٢مِ ًَل ]...
[ر َّٕمـَو َمو ٚمَ َؾ ْؼ َ
َ

272

025 ،57

-62

[رٕمـَو إِ َّكـَو ٠م ِؿعـَو مـ ِ
َود ًيو ُيـَودِي ٭مِ ْ ِ
ْل َيَم ِن ]...
َ َّ
َ ْ ُ

275

45

سكرة النساء
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-60

َّوس ا َّٖم ُؼقا َر َّٕمؽ ُُؿ ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ

2

،55 ،55 ،04

-65

[ َ٪منِ ْن ِٚم ْػتُؿ َأ َّٓ َٖمع ِد ُ٭مقا َ٪مق ِ
اٙمدَ ًة ]...
َ
ْ
ْ

5

40

-65

[إِ َّن اهللَ َٓ َي ْظؾِ ُؿ ِم ْث َؼ َول َذ َّر ٍة ]...

52

032 ،032

-63

ِ َ
٨م َك ٕمِ ِف ]...
[إِ َّن اهللَ َٓ َيغْػ ُر أ ْن ُي ْ َ

56

63

-64

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َ٠م ْقفَ ك ُْصؾِ ِ
َورا ]...
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ
قف ْؿ ك ً

34

264

-65

ِ
َ ِ
ا٭مر ُ٠م َ
قل َو ُأ ِ
ؤم إَ ْم ِر ِمـْؽ ُْؿ ] ...
[أ٢مق ُعقا اهللَ َو َأ٢مق ُعقا َّ

37

53

-66

ِ
يـ َآ َمـُقا َأ٢مِق ُعقا اهللَ ] ...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ

37

273

-67

[وإِ َذا ٫مِ َ
قؾ ََُل ْؿ َٖم َعو َ٭م ْقا إِ َ٧م َمو َأ ْكز ََل اهللُ ]...
َ

42

027

-72

[ومو َأر٠م ْؾـَو ِمـ ر٠م ٍ ِ
وع ٕمِنِ ْذ ِن اهللِ ]...
قل إِ َّٓ ٭م ُق َط َ
ْ َ ُ
ََ ْ َ

45

026

-72

ِ
ِ
ا٭مر ُ٠م َ
قل َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
يـ َأ ْك َع َؿ اهللُ
ؽ َم َع ا َّ٭مذ َ
َ
[و َم ْـ ُيط ِع اهللَ َو َّ
َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ ]...

47

026

-70

ا٭مش ْق َط ِ
[إِ َّن َ٬م ْقدَ َّ
َون ََ ِعق ًػو]
ون ٬م َ

54

44

،202 ،226
253

-ِٖٔ-

-75

ِ
قن ِْم َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ ]...
يـ َآ َمـُقا ُي َؼوٖمِ ُؾ َ
[ا َّ٭مذ َ

54

72

-75

[أيـََم َٖمؽُقكُقا يدْ ِر ُ٬مؽُؿ ا َٛمق ُت و َ٭مق ُ٬مـْتُؿ ِْم ٕمروجٍ م َشقدَ ةٍ
َ
َ ْ
ُ ْ
ُ َّ
ُُ
ْ
ُ
ْ َ

56

005 ،30

]...
-73

[مو َأ َِو َٕم َ
ؽ ِم ْـ َٙم َسـ ٍَي َ٪م ِؿ َـ اهللِ ]...
َ

57

57

-74

[وإِ َذا ٘موءهؿ َأمر ِمـ إَم ِـ َأ ِو َ ِ
ا٤مقا ٕمِ ِف ]...
اخل ْقف َأ َذ ُ
َ َ َُ ْ ٌْ َ ْ

65

76

-75

وه ِديـ ٕمِ َلمق ِ
[ َ٪م َّض َؾ اهللُ ا ُٛمج ِ
اَل ْؿ ]...
َ َْ
َ

73

042

-76

ِ
ى ٚمَ طِق َئ ًي َأ ْو إِ ْٗم ًَم ]...
[و َم ْـ َيؽْس ْ
َ

220

76

-77

ؽ ا٭مؽِتَوب و ِ
[و َأك َ
ْزَل اهللُ َ٤م َؾ ْق َ
احلؽ َْؿ َي]
َ َ
َ

225

225

-222

[و َم ْـ َأ ْٙم َس ُـ ِديـًو ِم َّ ْـ َأ ْ٠م َؾ َؿ َو ْ٘م َف ُف هللِ ]...
َ

203

45

-222

ِ
يـ َآ َمـُقا َآ ِمـُقا ٕمِوهللِ ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ

254

050

-220

قن اهللَ وهق َٚم ِ
[إِ َّن ا ُٛمـَو٪مِ ِؼ٦م ُ َ ِ
ود ُ٤م ُف ْؿ ]...
َ
َيود ُ٤م َ َ ُ َ

250

76

-225

٦م َذ٭مِ َ
ؽ ]...
٦م َٕم ْ َ
[م َذ ْٕم َذٕمِ َ
ُ

255

77

-225

ِ
[ر ُ٠م ًَل ُم َب ِّ ِ
يـ ]...
يـ َو ُمـْذ ِر َ
٨م َ
ُ

243

025

-223

ِ
[ر ُ٠م ًَل ُم َب ِّ ِ
ُقن ٭مِؾـ ِ
َّوس ]...
يـ ٭مِئ َََّل َيؽ َ
يـ َو ُمـْذ ِر َ
٨م َ
ُ

243

026

-224

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا َو َِدُّ وا َ٤م ْـ َ٠مبِ ِ
قؾ اهللِ ]...
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

245

002

-225

[ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َوب َٓ َٖم ْغ ُؾقا ِْم ِديـِؽ ُْؿ ]...

252

226

سكرة المائدة
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-226

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا َو٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو ]...
[وا َّ٭مذ َ
َ

22

052

-227

[و َ٭م َؼدْ َأ َٚم َذ اهللُ ِمق َث َ ِ
َسائِ َ
قؾ ]...
َ
وق َٕمـل إِ ْ َ

20

ُِٖ

-222

ِ
ِ
قٍ ]...
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ ُه َق ا َٛمس ُ
[ َ٭م َؼدْ َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ

26-25

َُٓ

-222

ً َ٭م ُف َك ْػ ُس ُف َ٫مت َْؾ َأ ِٚم ِقف ]...
[ َ٪م َط َّق َ٤م ْ

52

ٕٕ

-ِٖٕ-

-220

[أ َّك ُف َم ْـ َ٫مت ََؾ َك ْػ ًسو ٕمِغ ْ ِ
َ
َٝم َك ْػ ٍ
س ]...

50

ْٕ

-225

ِ
ُي ِ
قن اهللَ ]...
ور ُٕم َ
[إِك َََّم َ٘مزَ ُاء ا َّ٭مذ َ
يـ ُ َ

55-55

ُْ

-225

ُيؽ ُْؿ ٕمِ ََم َأ ْكز ََل اهللُ َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
ون]
ؽ ُه ُؿ ا٭مؽَو٪مِ ُر َ
َ
[و َم ْـ ََل ْ َ ْ

55

ُٗ

-223

ِ
ُقر ]...
[إِكَّو َأ ْكزَ ْ٭مـَو ا٭مت َّْق َرا َة ٪م َقفو ُهدً ى َوك ٌ

55

َُٗ

-224

و٭مس ِّـ]
َ
ا٭مس َّـ ٕمِ ِّ
[و ِّ

53

ُٕٔ

-225

إلك ِ
[و ْ٭م َق ْحؽ ُْؿ َأ ْه ُؾ ا ِ
ْج ِ
قؾ ٕمِ ََم َأ ْكز ََل اهللُ ]...
َ

55

َُُ

-226

[يو َأهيو ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا َٓ َٖمت ِ
َّخ ُذوا ا٭م َق ُفق َد َوا٭مـ ََّص َورى ]...
َ َ
َ ُّ َ

32

َُٗ

-227

ِ
يـ َآ َمـُقا ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ

35

ِٔ

-202

[ ُ٫م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
قن ِمـَّو إِ َّٓ َأ ْن َآ َمـَّو ٕمِوهللِ ]...
َوب َه ْؾ َٖمـ ِْؼ ُؿ َ

37

َُٗ

-202

إل ْٗم ِؿ َوا٭م ُعدْ َو ِ
[وٖم ََرى ٬مَثِٝما ِمـ ُْف ْؿ ُي َس ِ
قن ِْم ا ِ
ان ]...
ور ُ٤م َ
َ
ً

40

ٖٔ

-200

ِ ِ
ِ
يـ]
ى ا ُٛم ْػسد َ
[واهللُ َٓ ُُي ُّ
َ

45

ٖٗ

-205

[و َ٫مو َ٭م ِ
ً ا٭م َق ُفق ُد َيدُ اهللِ َم ْغ ُؾق َ٭م ٌي ]...
َ

45

َُٓ

-205

ا٭مر ُ٠م ُ
ؽ ِم ْـ َر ِّٕم َ
قل َٕم ِّؾغْ َمو ُأك ِْز َل إِ٭مَ ْق َ
ؽ ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو َّ

45

ُُِِٕٓ ،

-203

[ ُ٫م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َش ٍء ]...
َوب َ٭م ْست ُْؿ َ٤م َٜم َ ْ

46

َُٗ

-204

ِ
ِ
قٍ ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ ]...
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ ُه َق ا َٛمس ُ
[ َ٭م َؼدْ َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ

50

ُِٗ

-205

ِ
يـ َ٫مو ُ٭مقا إِ َّن اهللَ َٗمو٭مِ ُ
ٌ َٗم ََل َٗم ٍي ]...
[ َ٭م َؼدْ َ٬م َػ َر ا َّ٭مذ َ

55

ُِٗ

-206

[ ُ٫م ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا٭مؽِت ِ
َوب َٓ َٖم ْغ ُؾقا ِْم ِديـِؽ ُْؿ ]...

55

َُٖ

-207

قض ِم َـ ا٭مدَّ ْم ِع ِم َّو َ٤م َر ُ٪مقا ِم َـ َ
[ٖم ََرى َأ ْ٤م ُقـ َُف ْؿ ٖم َِػ ُ
احل ِّؼ]

65

ُٕٗ

-252

[مو َ٤م َٜم ا٭مر٠م ِ
قل إِ َّٓ ا٭م َب ََل ُغ ]...
َّ ُ
َ

77

ُِٓ

-252

[ َٖم ْع َؾ ُؿ َمو ِْم َك ْػ ِِس َو َٓ َأ ْ٤م َؾ ُؿ َمو ِْم َك ْػ ِس َ
ؽ]

224

ُِ

-250

ِ
قسك ا ْٕم َـ َم ْر َي َؿ ]...
َ
[وإِ ْذ َ٫م َول اهللُ َيو ٤م َ

224

ُِٗ

-ِٖٖ-

-255

ِِ
٦م ِِدْ ُ٫م ُف ْؿ ]...
ا٭مصود٫م َ
[ َ٫م َول اهللُ َه َذا َي ْق ُم َيـْ َػ ُع َّ

227

َٔ

-255

ؽ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
[هللِ ُم ْؾ ُ َّ َ َ

202

ْٔ ،

سكرة األ نعاـ
رقـ اآلية
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اآلية

ـ
-253

[احلؿدُ هللِ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات ]...
َّ َ َ
َ ْ

2

226

-254

[و َ٭م َؼ ِد ْا٠مت ُْف ِزئَ ٕمِ ُر ُ٠م ٍؾ ِم ْـ َ٫مبْؾِ َ
ؽ ]...
َ

22

027

-255

ِ
[و َمو َ
ى ]...
احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو إِ َّٓ َ٭مع ٌ
َ

50

54

-256

وء َأ َٙمدَ ٬م ُُؿ ا َٛم ْق ُت ]...
َ
[ٙمتَّك إِ َذا َ٘م َ

42

003

-257

[ ُ٫م ْؾ إِ َّن ُهدَ ى اهللِ ُه َق ُاَلدَ ى ]...

52

53

-252

[و َمو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه ]...
َ

72

24 ،3 ،5

-252

اب ُاَل ِ
َ
قن]
زَو َن َ٤م َذ َ
[أ ْٚم ِر ُ٘مقا َأ ْك ُػ َسؽ ُُؿ ا٭م َق ْق َم ُ َْت ْ

75

55

-250

ات ا َٛمق ِ
قن ِْم ٩مَ ؿر ِ
[و َ٭م ْق ٖم ََرى إِذِ ا٭م َّظ ُ
ت ]...
وٛم ِ َ
ْ
َ
ََ

75

005

-255

[و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُُؿ ا٭مـ ُُّجق َم ٭مِت َْفتَدُ وا ِ َِبو]...
َ

75

025

-255

َ
[ٓ ٖمُدْ ِر ُ٬م ُف إَ ْٕم َص ُور ]...

225

27

-253

وء٬م ُْؿ َٕم َصوئِ ُر ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ ]...
[ َ٫مدْ َ٘م َ

225

57

-254

ِ َ ِ
٨م ْح َِدْ َر ُه ]...
[ َ٪م َؿ ْـ ُي ِرد اهللُ أ ْن َهيد َي ُف َي ْ َ

203

252

-255

َُ
ا٭مس ََل ِم ِ٤مـْدَ َر ِِّبِ ْؿ ]...
[َل ْؿ َد ُار َّ

205

042

-256

ػ إَ ْر ِ
[و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾؽ ُْؿ َٚم ََلئِ َ
ض ]...
َ

243

55

سكرة األعراؼ
ـ
-257

اآلية
ِ
ِ
ِ
٦م]
يـ ُأ ْر٠م َؾ إِ َ٭م ْق ِف ْؿ َو َ٭مـ َْس َل َ٭م َّـ ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ
[ َ٪م َؾـ َْس َل َ٭م َّـ ا َّ٭مذ َ
-ِٖٗ-

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

4

034

-232

ا٭مقزْ ُن َي ْق َمئِ ٍذ َ
احل ُّؼ ]...
[و َ
َ

6

055

-232

ِ
ً مق ِازي ُـف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ ِ
ْسوا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ ]...
ؽ ا َّ٭مذ َ
[و َم ْـ َٚم َّػ ْ َ َ ُ
َ
يـ َٚم ُ

7

055

-230

قن ]...
[ َ٫م َول َأكْظِ ْر ِن إِ َ٧م َي ْق ِم ُيبْ َع ُث َ

25

35

-235

قن ]...
[ َ٫م َول َأكْظِ ْر ِن إِ َ٧م َي ْق ِم ُيبْ َع ُث َ

25-25

56

-235

ؽ َ
زَو ُ٘م َ
اجلـَّ َي ]...
[و َيو َآ َد ُم ْا٠مؽ ُْـ َأك َ
ًْ َو ْ
َ

27

52

-233

[ َ٪م َق ْ٠م َق َس ََُل ََم َّ
ون ]...
ا٭مش ْق َط ُ

02

57

-234

ون]
[٬م َََم َٕمدَ َأ٬م ُْؿ َٖم ُعق ُد َ

07

247

-235

اْش ُٕمقا َو َٓ ٖم ْ ِ
ُْس ُ٪مقا]
َ
[و ُ٬م ُؾقا َو ْ َ

52

52

-236

[ َيو َٕمـِل َآ َد َم ُٚم ُذوا ِزيـَتَؽ ُْؿ ]...

52

55

-237

ا٭مشؿس وا٭م َؼؿر وا٭مـُّجقم مسخَّ ر ٍ
ات ٕمِ َل ْم ِر ِه]
َ
[و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ

35

025 ،025

-242

ِ ِ
ِ
ق٠مك ]...
[ ُٗم َّؿ َٕم َع ْثـَو م ْـ َٕم ْعده ْؿ ُم َ

225

30

-242

٦م ا٭مـ ِ
َّوس ]...
[ َ٫م َول َأ ْ٭م ُؼقا َ٪م َؾ ََّم َأ ْ٭م َؼ ْقا َ٠م َح ُروا َأ ْ٤م ُ َ

224

257

-240

[٤م َسك َر ُّٕمؽ ُْؿ َأ ْن ُ ْهيؾِ َ
ؽ َ٤مدُ َّو٬م ُْؿ ]...
َ

207

55

-245

ون ]...
[ َ٪م َل ْر َ٠م ْؾـَو َ٤م َؾ ْق ِف ُؿ ا٭م ُّطق َ٪م َ

255

223

-245

ِ
َسائِ َ
قؾ ا٭م َب ْح َر ]...
َ
[و َ٘م َووزْ كَو ٕمِ َبـل إِ ْ َ

256

224

237-235

225

237

40

-245

ؽ ِم ْـ َٕمـِل َآ َد َم ِم ْـ ُ٣م ُف ِ
[وإِ ْذ َأ َٚم َذ َر ُّٕم َ
قر ِه ْؿ ]...
َ

250

255 ،55 ،55

-246

[١م ِفدْ كَو َأ ْن َٖم ُؼق ُ٭مقا يقم ِ
َ
ا٭مؼ َق َوم ِي ]...
َْ َ

250

255

-247

[و َ٭م َؼدْ َذ َر ْأكَو َِجل َفـ ََّؿ ٬مَثِٝما ِم َـ ِ
اجل ِّـ َوا ِ
إلك ِ
ْس ]...
َ
ً

257

63

-252

[وهللِ إَ ْ٠م ََم ُء ا ُحل ْسـَك ]...
َ

262

030 ،22

260

44

-243

ِ
ا٭مر ُ٠م َ
قل ا٭مـَّبِ َّل إُ ِّم َّل ]...
يـ َي َّتبِ ُع َ
[ا َّ٭مذ َ
قن َّ

-244

ِ
ون ٕمِ َ
قن]
وحل ِّؼ َوٕمِ ِف َي ْع ِد ُ٭م َ
ق٠مك ُأ َّم ٌي َ ْهيدُ َ
َ
[وم ْـ َ٫م ْق ِم ُم َ

-252

ِ
يـ ٬م ََّذ ُٕمقا ٕمِ َآ َيوٖمِـَو َ٠مـ َْستَدْ ِر ُ٘م ُف ْؿ ِم ْـ َٙم ْق ُ
ٌ َٓ
[وا َّ٭مذ َ
َ
قن]
َي ْع َؾ ُؿ َ
-َِٗ-

-250

سو ِ
ِ
ِ
اٙمدَ ٍة ]...
[ه َق ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ
ُ

267

200

-255

َح ًَل َٚم ِػق ًػو]
َح َؾ ْ
ً َْ
وهو َ َ
[ َ٪م َؾ ََّم َٖمغ ََّش َ

267

205

سكرة األنفاؿ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-255

ِ
ا٭مر ُ٠م َ
قل ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا َٓ ََتُقكُقا اهللَ َو َّ

05

45 ،42

-253

[وإِ ْذ يؿؽُر ٕمِ َ ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ٭مِ ُق ْثبِت َ
ُقك ]...
ؽ ا َّ٭مذ َ
َ َْ ُ

52

64

-254

ِ
قن َأ ْم َق َُاَل ْؿ ٭مِ َق ُصدُّ وا ]...
يـ َ٬م َػ ُروا ُيـ ِْػ ُؼ َ
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

54

72

-255

ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ا َٛم ََلئِ َؽ ُي ]...
[و َ٭م ْق ٖم ََرى إِ ْذ َيت ََق َّٓم ا َّ٭مذ َ
َ

32

005

-256

[و َأ ِ٤مدُّ وا ََُل ْؿ َمو ْا٠متَطَ ْعت ُْؿ ]...
َ

42

56

-257

َيدَ ُ٤م َ
[وإِ ْن ُي ِريدُ وا َأ ْن َ ْ
قك ]...
َ

40

45

-262

ِ
ِ
وء َٕم ْع ٍ
ض ]...
[وا َّ٭مذ َ
َ
يـ َ٬م َػ ُروا َٕم ْع ُض ُف ْؿ َأ ْو٭م َق ُ

55

72

سكرة التكبة
ـ

اآلية

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

52

53

52-52

225
025

-262

[ومو ُأ ِمروا إِ َّٓ ٭مِقعبدُ وا إِ ًََلو و ِ
اٙمدً ا َٓ إِ َ٭م َف إِ َّٓ ُه َق]
َ
َ ُْ
ََ ُ

-260

[و َ٫مو َ٭م ِ
ً ا٭م َق ُفق ُد ُ٤مزَ ْي ٌر ا ْٕم ُـ اهللِ ]...
َ

-265

وَلدَ ى َو ِد ِ
يـ َ
[ه َق ا َّ٭م ِذي َأ ْر َ٠م َؾ َر ُ٠مق َ٭م ُف ٕمِ ُ
احل ِّؼ ]...
ُ

55

-265

قل ٭مِص ِ
زَن إِ َّن اهللَ َم َعـَو]
وٙمبِ ِف َٓ َ َْت ْ
[إِ ْذ َي ُؼ ُ َ

52

45

-263

زُك ِْم ا٭مصدَ َ٫م ِ
[و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْؾ ِؿ َ
وت ]...
َّ
َ

36

222

-264

ِ
ِ
ون ا٭م َّـبِ َّل ]...
يـ ُي ْم ُذ َ
[ومـ ُْف ُؿ ا َّ٭مذ َ
َ

42

027

-265

َوت ٘مـ ٍ
[و٤مدَ اهللُ ا ُٛم ْم ِمـِ٦م وا ُٛم ْم ِمـ ِ
َّوت ]...
َ
َ َ
َ َ

50

046

-266

[ا٠متَغ ِْػ ْر ََُل ْؿ َأ ْو َٓ ٖم َْستَغ ِْػ ْر ََُل ْؿ ]...
ْ

62

027

-267

ِ ِ ِ
ف ر٠م ِ
قل اهللِ ]...
[ َ٪م ِر َح اٛمُخَ َّؾ ُػ َ
قن ٕمِ َؿ ْؼ َعده ْؿ ٚم ََل َ َ ُ

62

220

-ُِٗ-

-272

قن]
َور َ٘م َفـ ََّؿ َأ َ١مدُّ َٙم ًّرا َ٭م ْق ٬مَوكُقا َي ْػ َؼ ُف َ
[ ُ٫م ْؾ ك ُ

62

050 ،220

-272

وء٬م ُْؿ َر ُ٠م ٌ
قل ِم ْـ َأ ْك ُػ ِسؽ ُْؿ ]...
[ َ٭م َؼدْ َ٘م َ

206

002 ،22

سكرة يكنس
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-270

[ٙمتَّك إِ َذا َأ َٚم َذ ِ
ًَ ]...
ت إَ ْر ُض زُٚمْ ُر َ٪م َفو َوازَّ َّيـ ْ
َ

05

52

-275

ِ ِ
يـ َأ ْٙم َسـُقا ُ
احل ْسـَك َو ِز َيو َد ٌة ]...
[٭م َّؾذ َ

04

045 ،042

-275

قن]
ُيقِل َو ُي ِؿ ُ
قً َوإِ َ٭م ْق ِف ٖم ُْر َ٘م ُع َ
ُ
[ه َق ُ ْ

34

55

-273

قؽ ٕمِ َبدَ كِ َ
[ َ٪مو٭م َق ْق َم ُكـ َِّج َ
ؽ ]...

70

55

سكرة ىكد
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-274

[وهق ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض ِْم ِ٠م َّت ِي َأ َّيو ٍم ]...
َّ َ َ
َ ُ َ

5

227 ،226

-275

ُقح َ٫مدْ َ٘مو َد ْ٭م َتـَو َ٪م َل ْ٬مثَ ْر َت ِ٘مدَ ا َ٭مـَو]
[ َ٫مو ُ٭مقا َيو ك ُ

50

66

-276

[و َي ْصـ َُع ا٭م ُػ ْؾ َ
ؽ َو ُ٬م َّؾ ََم َم َّر َ٤م َؾ ْق ِف َم ََلٌ ِم ْـ َ٫م ْق ِم ِف ]...
َ

56

027

-277

[و َيو َ٫م ْق ِم ْا٠متَغ ِْػ ُروا َر َّٕمؽ ُْؿ ]...
َ

30

57

-022

[وإِ َ٧م َٗمؿقد َأ َٚموهؿ ِ ًِ
وحلو ]...
ُ ْ َ
ُ َ
َ

42

025

-022

ِ
[ َ٪م ِ
َوب َم َع َ
ؽ]
و٠متَؼ ْؿ ٬م َََم ُأم ْر َت َو َم ْـ ٖم َ
ْ

220

53

-020

ِ
[و٬م ًَُّل َك ُؼص ٤م َؾق َ ِ
ا٭مر ُ٠م ِؾ ]...
َ
ؽ م ْـ َأ ْك َبوء ُّ
ُّ َ ْ

202

025

سكرة يكسؼ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-025

ً َ٭مؽ ُْؿ َأ ْك ُػ ُسؽ ُْؿ َأ ْم ًرا]
[ َٕم ْؾ َ٠م َّق َ٭م ْ

26

56

-025

ِ
قؿ]
[إِ َّن َ٬م ْقدَ ٬م َُّـ َ٤مظ ٌ

06

44

-ِِٗ-

-023

[إِ ِن ُ
احلؽ ُْؿ إِ َّٓ هللِ ]...

52

53

-024

[و َمو ُأ َٕم ِّرئُ َك ْػ ِِس ]...
َ

35

54

-025

احل ِ
ً َ٤م ْقـَو ُه ِم َـ ُ
زْن]
[وا ْٕم َق َّض ْ
َ

65

257

-026

ِ ِ
قه ْؿ ]...
[و ََّٛمو َ٪م َص َؾً ا٭مع ُٝم َ٫م َول َأ ُٕم ُ
َ

75

262

-027

ا٭مر ُ٠م ُؾ]
َ
[ٙمتَّك إِ َذا ْا٠م َت ْقئ ََس ُّ

222

024

ِ ِ ِ
[ َ٭م َؼدْ ٬م َ ِ
ؤم إَ ْ٭م َب ِ
ٞم ٌة ُِٕ ِ
وب ]...
َون ْم َ٫م َصصف ْؿ ٤م ْ َ

222

024

-022

سكرة الرعد
اآلية

ـ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

24

23

02-27

45
042

-022

ِ
َش ٍء]
[اهللُ َٚمو٭م ُؼ ٬م ُِّؾ َ ْ

-020

َ
[أ َ٪م َؿ ْـ َي ْع َؾ ُؿ َأ َّك ََم ُأك ِْز َل إِ َ٭مقْ َ
ؽ ]...

-025

قّنَو ]...
[٘مـ ُ
َّوت َ٤مدْ ٍن َيدْ ٚمُ ُؾ َ
َ

05

-025

ِ
قن َ٤م ْفدَ اهللِ ]...
يـ َيـْ ُؼ ُض َ
[وا َّ٭مذ َ
َ

03

73

-023

ِ
ِ
قِب ْؿ ٕمِ ِذ٬م ِْر اهللِ  ]...ا٭مر٤مد}06:
[ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا َو َٖم ْط َؿئ ُّـ ُ٫م ُؾ ُ ُ

06

60

-024

وحل ِ
[ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
وت ُ٢مق َٕمك ََُل ْؿ َو ُٙم ْس ُـ َم َآ ٍ
ب]
َّ
َ َ َ َ

07

042

-025

[و َ٭م َؼ ِد ْا٠مت ُْف ِزئَ ٕمِ ُر ُ٠م ٍؾ ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ؽ ]...
َ

50

027

-026

[و َ٭م َؼدْ َأ ْر َ٠م ْؾـَو ُر ُ٠م ًَل ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ؽ ]...
َ

56

245

سكرة إبراىيـ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-027

[إِ ِّن َ٬م َػ ْر ُت ٕمَِم َأ ْْش ْ٬مت ُُؿ ِ
قن ِم ْـ َ٫م ْب ُؾ]
َ َ

00

65

-002

ً اهللُ ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا ٕمِو٭م َؼق ِل ا٭م َّثوٕمِ ِ
ً]
[ ُي َث ِّب ُ
ْ
َ َ

05

007

-002

[اهللُ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض ]...
َّ َ َ

50

020

-ِّٗ-

-000

[و٠مخَّ ر ٭مَؽُؿ ا٭م ُػ ْؾ َ ِ
ي ِْم ا٭م َب ْح ِر ٕمِ َل ْم ِر ِه ]...
ؽ ٭مت َْج ِر َ
َ َ َ ُ

50

020

-005

ا٭مش ْؿ َس َوا٭م َؼ َؿ َر َدائِ َب ْ ِ
[و َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُُؿ َّ
٦م ]...
َ

55

025

-005

َ
٩مَٝم إَ ْر ِ
ض ]...
[ َي ْق َم ُٖم َبدَّ ُل إ ْر ُض ْ َ

56

057 ،055

-003

[َسإمِق ُؾ ُف ْؿ ِم ْـ َ٫مطِ َر ٍ
ان]
ََ

32

055

سكرة الحجر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-004

قن]
[وإِكَّو َ٭مـَ ْح ُـ ك ُْحقِل َوك ُِؿ ُ
ا٭مق ِار ُٗم َ
قً َوك َْح ُـ َ
َ

05

55

-005

ون ِمـ ِ ْؾص ٍ ِ
َحنٍ َم ْسـ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
ُقن]
ول م ْـ َ َ
إلك َْس َ ْ َ َ
َ

04

05

-006

[وإِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ
ؽ ٭مِ ْؾ َؿ ََلئِؽ َِي ]...
َ

07-06

03

-007

ؽ َ٭مـَس َل َ٭مـَّفؿ َأ ِ
٦م ]...
يع َ
[ َ٪م َق َر ِّٕم َ ْ ُ ْ ْ َ

75-70

033

سكرة النحؿ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-052

ِ
[ ُيـ ُ
و٭مروحِ ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ]...
َزِّل ا َٛم ََلئ َؽ َي ٕمِ ُّ

0

55

-052

ِ
ٍ
إلكْس َ ِ
٦م]
َ
قؿ ُمبِ ٌ
ون م ْـ ُك ْط َػي َ٪منِ َذا ُه َق ٚمَ ص ٌ
[ٚم َؾ َؼ ا ِ َ

5

026

-050

[وإَ ْك َعو َم َٚم َؾ َؼ َفو ٭مَؽ ُْؿ ]...
َ

3

50

-055

ف ٌء ]...
[وإَ ْك َعو َم َٚم َؾ َؼ َفو ٭مَؽ ُْؿ ٪مِ َقفو دِ ْ
َ

4-3

022

-055

ِ
[هق ا َّ٭م ِذي َأك َ ِ
وء َ٭مؽ ُْؿ ]...
ُ َ
ْزَل م َـ َّ
ا٭مس ََمء َم ً

22-22

020

-053

[و َ٠مخَّ َر ٭مَؽ ُُؿ ا٭م َّؾ ْق َؾ َوا٭مـ ََّف َور ]...
َ

20

025

-054

[و ُه َق ا َّ٭م ِذي َ٠مخَّ َر ا٭م َب ْح َر ٭مِت َْل ُ٬م ُؾقا ِمـْ ُف َْحل ًَم َ٢م ِر ًّيو ]...
َ

25

025

-055

ِ
قهو ]...
[وإِ ْن َٖم ُعدُّ وا ك ْع َؿ َي اهللِ َٓ ُ َْت ُص َ
َ

26

026 ،024

-056

ات ٩مَٝم َأٙمق ٍ
َ
وء ]...
[أ ْم َق ٌ ْ ُ ْ َ

02

35

-ِْٗ-

-057

٦م]
ا٭مر ُ٠م ِؾ إِ َّٓ ا٭م َب ََل ُغ اٛمُبِ ُ
[ َ٪م َف ْؾ َ٤م َٜم ُّ

53

025

-052

ِ
ٮم ٍء إِ َذا َأ َر ْدكَو ُه َأ ْن َك ُؼ َ
ُقن]
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ
[إِك َََّم َ٫م ْق ُ٭مـَو ٭م َ ْ

52

26 ،4

-052

[أ َ٪م َل ِمـ ا َّ٭م ِذيـ مؽَروا ا٭مسقئ ِ
َوت ]...
َ َ
َّ ِّ
َ َ ُ

53

44

-050

[و َمو ٕمِؽ ُْؿ ِم ْـ ك ِ ْع َؿ ٍي َ٪م ِؿ َـ اهللِ]
َ

35

025

-055

[و َمو ٕمِؽ ُْؿ ِم ْـ ك ِ ْع َؿ ٍي َ٪م ِؿ َـ اهللِ ]...
َ

35-35

020

-055

[وهللِ ا َٛم َث ُؾ إَ٤م َٜم وهق ا٭مع ِزيزُ َ ِ
قؿ]
ْ َ ُ َ َ
َ
احلؽ ُ

42

20

-053

ِ
ِ َ
َِ
ٞم ًة ]...
[وإ َّن َ٭مؽ ُْؿ ْم إ ْك َعو ِم َ٭مع ْ َ

44

022

-054

٦م َ٪مر ٍ
ِ
ث َو َدمٍ]
[م ْـ َٕم ْ ِ ْ

44

022

-055

َوب َٖمت ِ
ات ا٭مـ ِ
[و ِمـ َٗمؿر ِ
قؾ َوإَ ْ٤مـ ِ
َّخ ِ
ون ِمـْ ُف َ٠مؽ ًَرا ]...
َّخ ُذ َ
َ ْ ََ

45

020

-056

ِ
ِ
ا٘مو ]...
زْو ً
[واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ م ْـ َأ ْك ُػسؽ ُْؿ َأ َ
َ

50

022 ،55 ،04

-057

[واهللُ َأ ْٚم َر َ٘مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُط ِ
قن ُأ َّم َفوٖمِؽ ُْؿ ]...
َ

56

،255 ،236

-032

[واهللُ َ٘م َع َؾ َ٭مؽ ُْؿ ِم ْـ ُٕم ُققٖمِؽ ُْؿ َ٠م َؽـًو ]...
َ

62

022

-032

ِ
ِ
ِ
وء
َ
وء اهللُ َجل َع َؾؽ ُْؿ ُأ َّم ًي َواٙمدَ ًة َو َ٭مؽ ْـ ُيض ُّؾ َم ْـ َي َش ُ
[و َ٭م ْق َ١م َ
ِ
قن]
وء َو َ٭مت ُْس َل ُ٭م َّـ َ٤م ََّم ُ٬مـْت ُْؿ َٖم ْع َؿ ُؾ َ
َو َ ْهيدي َم ْـ َي َش ُ

75

033

-030

[و٘م ِ
ود َُْل ْؿ ٕمِو َّ٭متِل ِه َل َأ ْٙم َس ُـ ]...
َ َ

203

65

-035

ؽ ٕمِ ِ
[ا ْد ُع إِ َ٧م َ٠مبِ ِ
قؾ َر ِّٕم َ
وحلؽ َْؿ ِي]

203

65

262

سكرة اإلسراء
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-035

[و َأمدَ دكَو٬مُؿ ٕمِ َلمق ٍ ِ
٦م َو َ٘م َع ْؾـَو٬م ُْؿ َأ ْ٬م َث َر ك َِػ ًٝما]
ال َو َٕمـ َ
َ ْ ْ ْ َْ

4

022

-033

ؽ ا٭مقَ ْق َم َ٤م َؾقْ َ
ؽ َ٬م َػك ٕمِـَ ْػ ِس َ
[ا ْ٫م َر ْأ ٬مِتَو َٕم َ
ؽ َٙم ِسق ًبو ]...

23-25

035

-ِٗٓ-

-034

َون َم ْسئ ً
ُقٓ]
[و َأ ْو ُ٪مقا ٕمِو٭م َع ْف ِد إِ َّن ا٭م َع ْفدَ ٬م َ
َ

55

45

-035

[ َو َٓ َٖم ْؼػُ َمو َ٭م ْق َس ٭مَ َ
ؽ ٕمِ ِف ِ٤م ْؾ ٌؿ ]...

54

256

-036

ْلك َْس ِ
َون ٭مِ ْ ِ
[إِ َّن َّ
ون َ٤مدُ ًّوا ُمبِقـًو]
ون ٬م َ
ا٭مشقْ َط َ

35

57

-037

َوك إِ َّٓ ٪مِ ْتـَ ًي ٭مِؾـَّو ِ
ا٭مرؤْ َيو ا َّ٭متِل َأ َر ْيـ َ
س ]...
َ
[و َمو َ٘م َع ْؾـَو ُّ

42

47

-042

ِ
َح ْؾـ ُ ِ
ا٭مٞم َوا٭م َب ْح ِر ]...
[و َ٭م َؼدْ ٬م ََّر ْمـَو َٕمـل َآ َد َم َو َ َ
َ
َوه ْؿ ْم َ ِّ

52

276

-042

ُ ِ
وِت ٬مِتَو َٕم ُف ٕمِ َق ِؿقـ ِ ِف ]...
[ َ٪م َؿ ْـ أ َ

52

035

-040

[و َي ْس َل ُ٭مقك َ
ا٭مروحِ ]...
َ
َؽ َ٤م ِـ ُّ

63

،234 ،202

-045

[ومو ُأوٖمِقتُؿ ِمـ ِ
ا٭مع ْؾ ِؿ إِ َّٓ َ٫مؾِ ًقَل]
ْ َ
ََ

63

245

-045

[و َم ْـ َ ْهي ِد اهللُ َ٪م ُف َق اٛمُ ْفت َِد ]...
َ

75

055

-043

َح َـ ]...
ا٭مر ْ َ
[ ُ٫م ِؾ ا ْد ُ٤مقا اهللَ َأ ِو ا ْد ُ٤مقا َّ

222

030

245

سكرة الكيؼ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-044

ِ ِ ِ
َض ْٕمـَو َ٤م َٜم َآ َذ ِ ِ
٦م َ٤مدَ ًدا]
اّن ْؿ ِْم ا٭مؽ َْفػ ٠مـ َ
[ َ٪م َ َ

22

256

-045

[و ُ٫م ِؾ َ
احل ُّؼ ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ ]...
َ

07

54

-046

ِ ِ
َورا ]...
[إِكَّو َأ ْ٤متَدْ كَو ٭مؾ َّظوٛم َ
٦م ك ً

07

055

-047

َش ٍء ُم ْؼت َِد ًرا]
[و٬م َ
َ
َون اهللُ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

53

20 ،4 ،5

-052

اجل َب َول َوٖم ََرى إَ ْر َض َٕم ِ
[و َي ْق َم ك َُس ِّٝم ِ
ورزَ ًة ]...
َ
ُ

55

056

-052

[و َٓ َيظْؾِ ُؿ َر ُّٕم َ
ؽ َأ َٙمدً ا]
َ

57

035 ،20

-050

ِِ
ِ
ِ
ِ
٦م ]...
٦م ُم ْشػؼ َ
ٟمى اٛمُ ْج ِرم َ
[و ُوَ َع ا٭مؽت ُ
َ
َوب َ٪م َ َ

57

035

-055

[مو َأ ْ١مفدْ ُِتؿ ٚمَ ْؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ
َ ُْ
َ

32

255

-ِٗٔ-

-055

ًْ َٓ ََّت َْذ َت َ٤م َؾ ْق ِف َأ ْ٘م ًرا]
[ َ٭م ْق ِ١مئ َ

55

55

-053

َون َو َر َاء ُه ْؿ َمؾِ ٌ
ؽ ]...
[و٬م َ
َ

57

22

-054

[و َأمو مـ َآمـ و٤م ِؿ َؾ ِ ًِ
وحلو ]...
َ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ

66

37

-055

[ َ٪م ََل ك ُِؼقؿ ََُلؿ يقم ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي َوزْ كًو]
ُ ْ َْ َ

223

057

-056

وحل ِ
[إِ َّن ا َّ٭م ِذيـ َآمـُقا و٤م ِؿ ُؾقا ا٭مص َِ
وت ]...
َّ
َ َ َ َ

225

042

سكرة مريـ
ـ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

-057

اآلية
[ َ٫م َول َر ِّب إِ ِّن َو َه َـ ا٭م َعظْ ُؿ ِمـِّل]

253

5

-062

ِ ِ
َوب ٕمِ ُؼ َّق ٍة ]...
ُي َقك ُٚمذ ا٭مؽت َ
[ َيو َ ْ

20

57

-062

[و َآ َٖم ْقـَو ُه ُ
احلؽ َْؿ َِبِ ًّقو]
َ

20

225 ،57

-060

[و َٕم ًّرا ٕمِ َقا٭مِدَ ْي ِف َو ََل ْ َيؽ ُْـ َ٘م َّب ًورا َ٤م ِص ًّقو]
َ

25

45

-065

[ َ٪مـَو َد َاهو ِم ْـ َ َْتتِ َفو َأ َّٓ َ َْت ِ
زَن ]...

05

43

-065

ِ
اْش ِِب َو َ٫م ِّري َ٤م ْقـًو]
[ َ٪مؽُ٥م َو ْ َ

04

55

-063

ا٭مس ََل ُم َ٤م َ َّ٥م َي ْق َم ُو٭مِدْ ُت ]...
َ
[و َّ

55

35

-064

[وا ْذ٬م ُْر ِْم ا٭مؽِت ِ
َوب َم ْر َي َؿ ]...
َ

53-24

205

-065

[وا ْذ٬م ُْر ِْم ا٭مؽِت ِ
يس ]...
َوب إِ ْد ِر َ
َ

34

42

-066

ٞم ٭مِ ِع َبو َدٖمِ ِف ]...
و٤م ُبدْ ُه َو ْ
[ َ٪م ْ
اِ َط ِ ْ

43

26

-067

ِ
َح ِـ َو ْ٪مدً ا]
٨م ا ُٛمتَّؼ َ
ا٭مر ْ َ
٦م إِ َ٧م َّ
[ َي ْق َم ك َْح ُ ُ

63

055

-072

ِ
َح ِـ َو ْ٪مدً ا ]...
٨م ا ُٛمتَّؼ َ
ا٭مر ْ َ
٦م إِ َ٧م َّ
[ َي ْق َم ك َْح ُ ُ

64-63

057

سكرة طو
ـ
-072

اآلية

اٙم ُؾ ْؾ ُ٤م ْؼدَ ًة ِم ْـ ٭مِ َس ِون ]...
[و ْ
َ

-ِٕٗ-

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

06-05

243

-070

ُؽ َ٪م َت ُؼ ُ
[إِ ْذ َتَ ْ ِٮم ُأ ْٚمت َ
قل ]...

52

43

-075

ؽ ََٔي ٍ
ِ
وت ُِٕ ِ
ؤم ا٭مـ َُّفك]
[ ُ٬م ُؾقا َو ْار َ٤م ْقا َأ ْك َع َومؽ ُْؿ إِ َّن ِْم َذ٭م َ َ

35

020

-075

٦م َأ ْي ِدهيِ ْؿ ]...
[ َي ْع َؾ ُؿ َمو َٕم ْ َ

222-222

20

-073

قن ا٭مدَّ ِ
ا٤م َل ]...
[ َي ْق َمئِ ٍذ َي َّتبِ ُع َ

226

050

-074

[أ َ٪م َؾ ْؿ هي ِد ََُل ْؿ ٬م َْؿ َأ ْه َؾ ْؽـَو َ٫م ْب َؾ ُف ْؿ ِم َـ ا٭م ُؼ ُر ِ
َ
ون ]...
َْ

206

020

سكرة األنبياء
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

6

245

-076

قل إِ َّٓ ك ِ
ؽ ِم ْـ ر٠م ٍ
[و َمو َأ ْر َ٠م ْؾـَو ِم ْـ َ٫م ْبؾِ َ
ُقٙمل إِ َ٭م ْق ِف ]...
َ
َ ُ

03

222

-077

ِ
ِ
َش ٍء َٙمل]
َ
[و َ٘م َع ْؾـَو م َـ ا َٛموء ٬م َُّؾ َ ْ

52

52 ،05

-522

[و َمو َ٘م َع ْؾـَو ٭مِ َب َ ٍ
ؽ ُ
٨م ِم ْـ َ٫مبْؾِ َ
اخل ْؾدَ ]
َ

55

005

-522

س َذائِ َؼ ُي ا َٛمق ِ
[٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
ت ]...
ْ

53

32 ،52

-520

و٭م٨م َو َ
قن]
اخل ْ ِٝم ٪مِ ْت َـ ًي َوإِ َ٭م ْقـَو ٖم ُْر َ٘م ُع َ
َ
[و َك ْب ُؾق٬م ُْؿ ٕمِ َّ ِّ

53

030 ،55

-525

ا٭مؼس َط ٭مِقق ِم ِ
ِ
ا٭مؼ َق َوم ِي ]َ...
يـ ْ َ ْ
[وك ََض ُع ا َٛم َق ِاز َ
َ

55

،056 ،055

-525

[٬م َََم َٕمدَ ْأكَو َأ َّو َل ٚمَ ْؾ ٍؼ ك ُِعقدُ ُه ]...

225

057

-523

َوك إِ َّٓ ر ِ ِ
٦م]
َح ًي ٭م ْؾ َعوٛمَ َ
[و َمو َأ ْر َ٠م ْؾـ َ َ ْ َ
َ

225

42

-075

اآلية
قن ا٭مطَّ َعو َم َو َمو ٬مَوكُقا
َوه ْؿ َ٘م َسدً ا َٓ َي ْل ُ٬م ُؾ َ
[و َمو َ٘م َع ْؾـ ُ
َ
ِِ
يـ]
َٚمو٭مد َ

034

سكرة الحج
ـ

اآلية

-524

َّوس مـ ُُي ِ
ِ
ود ُل ِْم اهللِ ٕمِغ ْ ِ
َٝم ِ٤م ْؾ ٍؿ ]...
َ
[وم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ

-525

َّوس مـ ُُي ِ
ِ
ود ُل ِْم اهللِ ]...
َ
[وم َـ ا٭مـ ِ َ ْ َ
-ِٖٗ-

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

5-5

66

5

64

-526

ِ
ى َ٤م َؾ ْق ِف َأ َّك ُف َم ْـ ٖم ََق َّٓ ُه َ٪م َل َّك ُف ُي ِض ُّؾ ُف ]...
[٬مُت َ

5

052

-527

ى ِمـ ا٭مبع ِ
ٌ ]...
َّوس إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ ِْم َر ْي ٍ َ َ ْ
[ َيو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ

3

،255 ،35

-522

ِ
ِ
وب ِم ْـ ك ٍ
َور]
يـ َ٬م َػ ُروا ُ٫مطِّ َع ْ
ً ََُل ْؿ ٗم َق ٌ
[ َ٪مو َّ٭مذ َ

27

055

-522

و٠م ِفؿ َ ِ
[يصى ِمـ َ٪مق ِق رء ِ
قؿ ]...
احلؿ ُ
ُ
ُ َ ُّ ْ ْ ُ ُ

02-27

264

-520

[و ََُلؿ م َؼ ِومع ِمـ ٙم ِد ٍ
يد]
َ ْ َ ُ ْ َ

02

055

-525

[ُي َّؾ ْق َن ٪مِ َقفو ِم ْـ َأ َ٠م ِ
وو َر ِم ْـ َذ َه ٍ
ى َو ُ٭م ْم ُ٭م ًما]
َُ

05

044

-525

ِ
ى ٬م َُّؾ َٚم َّق ٍ
ان َ٬م ُػ ٍ
قر]
[إِ َّن اهللَ َٓ ُُي ُّ

56

45

-523

[و َي ْس َت ْع ِ
َؽ ٕمِو٭م َع َذ ِ
ج ُؾقك َ
اب ]...
َ

55

055

-524

[و ُه َق ا َّ٭م ِذي َأ ْٙم َقو٬م ُْؿ]
َ

44

54

-525

[مو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه ]...
َ

55

24

232 ،257

سكرة المؤمنكف
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-526

ِ ِ
ِ
يـ ُه ْؿ َِٕ َموك ِ
قن]
ا٤م َ
َوِتِ ْؿ َو َ٤م ْفده ْؿ َر ُ
[وا َّ٭مذ َ
َ

6

42

-527

ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م]
إلك َْس َ
َ

20

،52 ،05

-502

ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م ]...
إلك َْس َ
َ

-502

[ ُٗم َّؿ َ٘م َع ْؾـَو ُه ُك ْط َػ ًي ِْم َ٫م َر ٍار َمؽِ ٍ
٦م]

-500

ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م ]...
إلك َْس َ
َ

-505

[ َ٪م َتبور َك اهللُ َأٙمسـ َ ِ ِ
٦م]
اخلو٭مؼ َ
ْ َ ُ
َ َ

243 ،202
25-20

،255 ،06
252

25

256

25-20

،252 ،06
260 ،232

25

،227 ،226
027 ،234

-ِٗٗ-

-505

[ ُٗم َّؿ َٚم َؾ ْؼـَو ا٭مـُّ ْط َػ َي َ٤م َؾ َؼ ًي]

25

257

-503

[ َ٪مخَ َؾ ْؼـَو اٛمُ ْض َغ َي ِ٤م َظ ًومو]

25

235

-504

[ َ٪مؽَسقكَو ِ
ا٭مع َظو َم َْحل ًَم]
َ ْ

25

265 ،233

-505

[ ُٗم َّؿ َأك َْش ْلكَو ُه ٚمَ ْؾ ًؼو َآ َٚم َر ]...

25

234

-506

[ ُٗم َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ُقن]
ؽ َٛم ِّقت َ

23

234

-507

[ ُٗم َّؿ إِ َّكؽ ُْؿ َٕم ْعدَ َذ٭مِ َ
ُقن ]...
ؽ َٛم ِّقت َ

24-23

242

-552

ون ِم ْـ ُ٠م ََل َ٭م ٍي ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا ِ
٦م ]...
إلك َْس َ
َ

24-20

277

-552

[ َ٪م َل ْر َ٠م ْؾـَو ٪مِ ِ
قف ْؿ َر ُ٠م ً
قٓ ]...

55-50

55

-550

[و َ٘م َع ْؾـَو ا ْٕم َـ َم ْر َي َؿ َو ُأ َّم ُف َآ َي ًي]
َ

32

55

-555

[يو َأهيو ا٭مر٠م ُؾ ُ٬م ُؾقا ِمـ ا٭م َّطقب ِ
وت ]...
َ ِّ َ
َ ُّ َ ُّ ُ

32

245 ،50

-555

ِ
ا٭مس ْؿ َع َوإَ ْٕم َص َور َوإَ ْ٪مئِدَ َة ]...
َ
[و ُه َق ا َّ٭مذي َأك َْشلَ َ٭مؽ ُُؿ َّ

56

275

-553

وء َأ َٙمدَ ُه ُؿ ا َٛم ْق ُت ]...
َ
[ٙمتَّك إِ َذا َ٘م َ

222-77

006 ،35

-554

ً َم َق ِازيـُ ُف َ٪م ُلو َ٭مئِ َ
قن ]...
[ َ٪م َؿ ْـ َٗم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ ا ُٛم ْػؾِ ُح َ

225-220

057

سكرة النكر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-555

قن َأ ْن ٖم َِشقع ا٭م َػ ِ
ِ
وٙم َش ُي ]...
يـ ُُيِ ُّب َ
َ
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

27

75

-556

[ َي ْق َم ٖم َْش َفدُ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْ٭م ِسـَت ُُف ْؿ ]...

05

036

-557

[و َم ْـ ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف ]...
َ

30

273

سكرة الفرقاف
ـ
-552

اآلية
[و َّاَت َُذوا ِم ْـ ُدوكِ ِف َآ َ َِل ًي ]...
َ
-ََّ-

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

5

34

-552

ول َه َذا ا٭مر٠م ِ
[و َ٫مو ُ٭مقا م ِ
قل ]...
َ
َّ ُ
َ

5

50

-550

ؽ َٚم ْ ٌٝم َأ ْم َ٘مـَّ ُي ُ
[ ُ٫م ْؾ َأ َذ٭مِ َ
اخل ْؾ ِد ]...

23

042

-555

[و َ٫م َول ا َّ٭م ِذيـ َٓ ير٘م َ ِ
وءكَو ]...
َ َْ ُ
َ
قن ٭م َؼ َ

02

46

-555

[و َ٭م َؼدْ َأٖم َْقا َ٤م َٜم ا٭م َؼ ْر َي ِي ]...
َ

52

34

-553

َون َر ُّٕم َ
ؽ َ٫م ِد ًيرا]
[و٬م َ
َ

35

05 ،25

-554

ِ
ِ
ِ
٨ما ]...
َ
[و ُه َق ا َّ٭مذي َٚم َؾ َؼ م َـ ا َٛموء َٕم َ ً

35

05

-555

ُ
ِ
[أو َ٭مئِ َ
ٞموا ]...
ُي ْ
ؽ ُْ
زَو َن ا٭مغ ُْر َ٪م َي ٕم ََم َِ َ ُ

53

042

سكرة الشعراء
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-556

ِ
٦م]
[٬م ََّذ َٕم ْ
ً َ٫م ْق ُم كُقحٍ ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ

223

026

-557

ِ
٦م]
[٬م ََّذ َٕم ْ
ً َ٤مو ٌد ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ

205

026

-532

[ َ٪مو َّٖم ُؼقا اهللَ َو َأ٢مِق ُع ِ
قن ]...

255-252

022

-532

ِ
٦م]
[٬م ََّذ َٕم ْ
ً َٗم ُؿق ُد ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ

252

026

-530

ِ
ٍ
٦م]
[٬م ََّذ َٕم ْ
ً َ٫م ْق ُم ُ٭مقط ا ُٛم ْر َ٠مؾ َ

242

026

سكرة النمؿ
ـ
-535

اآلية
[ر ِّب َأ ْو ِز ْ٤مـِل َأ ْن َأ ْ١مؽ َُر ك ِ ْع َؿت َ
ً َ٤م َ َّ٥م ]...
َؽ ا َّ٭متِل َأ ْك َع ْؿ َ
َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

27

275

سكرة القصص
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-535

[إِ َّن ٪مِ ْر َ٤م ْق َن َ٤م ََل ِْم إَ ْر ِ
ض ]...

5

72 ،67

-533

ِ ِ
[إِ َّكف ٬م َ ِ
يـ]
َون م َـ ا ُٛم ْػسد َ
ُ

5

67

-534

ً إِٙمدَ ُاُهو يو َإٔم ِ
ً ْا٠مت َْل ِ٘م ْر ُه ]...
[ َ٫مو َ٭م ْ ْ َ َ َ

04

57

-َُّ-

-535

[و َ٫م َول ٪مِ ْر َ٤م ْق ُن َيو َأ ُّ َهيو اٛمَ َ ُ
ً ٭مَؽ ُْؿ ِم ْـ إِ َ٭م ٍف ٩مَ ْ ِٝمي]
َل َمو َ٤مؾِ ْؿ ُ
َ

56

67

-536

ْٞم ُه َق َو ُ٘مـُق ُد ُه ِْم إَ ْر ِ
ض ]...
َ
[و ْا٠م َتؽ َ َ

57

47 ،46

سكرة العنكبكت
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-537

َ ِ
ى ا٭مـ ُ َ
ٟم٬مُقا ]...
[أ َٙمس َ
َّوس أ ْن ُي ْ َ

5-0

032

-542

ِ ِ
َ َ
ون]
ٟم َ
[و َ٭م ُق ْسل ُ٭م َّـ َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي َ٤م ََّم ٬مَوكُقا َي ْػ َ ُ

25

033

-542

قن إِ ْ٪مؽًو]
[و َ َْت ُؾ ُؼ َ
َ

25

226

-540

[ ُٗم َّؿ اهللُ ُيـ ِْش ُئ ا٭مـ َّْش َل َة أَ ِٚم َرةَ]

02

07

-545

ض َ٪مو ْك ُظ ُروا َ٬م ْقػَ َٕمدَ َأ َ
[ ُ٫م ْؾ ِ٠م ُٝموا ِْم إَ ْر ِ
اخل ْؾ َؼ]

02

257

سكرة الركـ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-545

َ
[أ َو ََل ْ َي ِس ُٝموا ِْم إَ ْر ِ
ض َ٪م َقـْ ُظ ُروا ]...

7

025

-543

[و ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ]...
َ

02

،05 ،05

-544

[و ِم ْـ َآ َيوٖمِ ِف َأ ْن ٚمَ َؾ َؼ ٭مَؽ ُْؿ ]...
َ

02

-545

َح ًي]
[و َ٘م َع َؾ َٕم ْقـَؽ ُْؿ َم َق َّد ًة َو َر ْ َ
َ

02

203

-546

[و ِمـ َآيوٖمِ ِف ٚمَ ْؾ ُؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ
َ ْ َ

00

243

-547

[و َ٭م ُف ا َٛم َث ُؾ إَ ْ٤م َٜم ]...
َ

05

26 ،20

-552

ؽ ٭مِؾدِّ ِ
[ َ٪م َل٫مِ ْؿ َو ْ٘م َف َ
يـ َٙمـِق ًػو ]...

52

55

-552

ِ
ِ
َّوس َ٤م َؾ ْق َفو]
[٪م ْط َر َة اهللِ ا َّ٭متل َ٪م َط َر ا٭مـ َ

52

254 ،55

-550

[اهللُ ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ُٗم َّؿ َرزَ َ٫مؽ ُْؿ]

52

027

-555

[ ُٗمؿ ٘مع َؾ ِمـ ٕمع ِد ََع ٍ
ػ ُ٫م َّقةً]
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ

35

57

254 ،202
،57 ،54 ،04
203 ،205

-َِّ-

-555

[و َ٫م َول ا َّ٭م ِذيـ ُأوٖمُقا ِ
ا٭مع ْؾ َؿ َوا ِ
إل َيَم َن ]...
َ
َ

34

055

سكرة لقماف
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-553

[ه َذا ٚمَ ْؾ ُؼ اهللِ ]...
َ

22

د،225 ،

-554

[و َو َِّ ْقـَو ا ِ
ون ٕمِ َقا٭مِدَ ْي ِف ]...
إلك َْس َ
َ

25

256

-555

[أ ََل ٖمَروا َأ َّن اهللَ ٠مخَّ ر ٭مَؽُؿ مو ِْم ا٭مسَمو ِ
ات ]...
َّ َ َ
َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ

02

،027 ،022

-556

سو ِ
اٙمدَ ٍة ]...
[مو ٚمَ ْؾ ُؼؽ ُْؿ َو َٓ َٕم ْع ُثؽ ُْؿ إِ َّٓ َ٬مـَ ْػ ٍ َ
َ

06

35 ،27

-557

ِ
ِ
و٤م ِي ]...
ا٭مس َ
[إِ َّن اهللَ ٤مـْدَ ُه ٤م ْؾ ُؿ َّ

55

055

،260 ،252
275

022

سكرة السجدة
ـ

اآلية

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

-562

5

،04 ،05 ،05

إلك َْس ِ
ِ َ
َش ٍء ٚمَ َؾ َؼ ُف َو َٕمدَ َأ ٚمَ ْؾ َؼ ا ِ
ون ِم ْـ
[ا َّ٭مذي أ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ َ ْ
٢مِ ٍ
٦م]
إلك َْس ِ
ون ِم ْـ ٢مِ ٍ
[و َٕمدَ َأ ٚمَ ْؾ َؼ ا ِ
٦م ]...
َ

6-5

252 ،06

-560

ِ َ
َش ٍء ٚمَ َؾ َؼ ُف ]...
[ا َّ٭مذي أ ْٙم َس َـ ٬م َُّؾ َ ْ

7-5

04

-565

ؽ ا َٛمق ِ
ت ]...
[ ُ٫م ْؾ َيت ََق َّ٪مو٬م ُْؿ َم َؾ ُ ْ

22

003 ،30

-562

273 ،247

سكرة األح از
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-565

ون ٭مَؽُؿ ِْم ر٠م ِ
قل اهللِ ُأ ْ٠م َق ٌة َٙم َسـَ ٌي ]...
[ َ٭م َؼدْ َ٬م َ ْ َ ُ

02

023

-563

َش ٍء َ٫م ِد ًيرا]
[و٬م َ
َ
َون اهللُ َ٤م َٜم ٬م ُِّؾ َ ْ

05

22

-564

ِ
زْو ِ
ا٘م َ
ؽ ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا٭مـَّبِ ُّل ُ٫م ْؾ َٕ َ

07-06

040

-َّّ-

-565

[إِ َّن ا ُٛمسؾِ ِؿ٦م وا ُٛمسؾَِم ِ
ت ]...
ْ َ َ ْ َ

53

42

-566

ِ
ِ
ق٠مك ]...
يـ َآ َمـُقا َٓ َٖمؽُقكُقا ٬مَو َّ٭مذ َ
[ َيو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َذ ْوا ُم َ

47

027

سكرة سبن
ـ
-567

اآلية
َ
زُب َ٤مـْ ُف ِم ْث َؼ ُول َذ َّر ٍة ]...
[ٓ َي ْع ُ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

5

20

سكرة فاطر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-572

ِ
وح ]...
ا٭مر َي َ
َ
[واهللُ ا َّ٭مذي َأ ْر َ٠م َؾ ِّ

7

33

-572

[واهللُ َٚم َؾ َؼؽ ُْؿ ِم ْـ ٖم َُر ٍ
اب ]...
َ

22

53

-570

[و َمو َي ْست َِقي ا٭م َب ْح َر ِ
ات ]...
ان َه َذا َ٤م ْذ ٌب ُ٪م َر ٌ
َ

20

223

-575

[و َمو َي ْست َِقي إَ ْ٤م َؿك َوا٭م َب ِص ُٝم ]...
َ

05-27

225

-575

ِ
ى َ٤مـَّو َ
[و َ٫مو ُ٭مقا َ
احلزَ َن ]...
احل ْؿدُ هللِ ا َّ٭مذي َأ ْذ َه َ
َ

53-55

042

-573

[ا٠متِ ْؽ َب ًورا ِْم إَ ْر ِ
ا٭مس ِّق ِئ]
ض َو َمؽ َْر َّ
ْ

55

46

-574

[ومو ٬م َ ِ ِ ِ
َش ٍء ]...
ََ
َون اهللُ ٭م ُق ْعجزَ ُه م ْـ َ ْ

55

20

سكرة يس
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-575

[إِكَّو ك َْح ُـ ك ُْحقِل ا َٛم ْقٖمَك ]...

20

035

-576

[و٬م َُّؾ َ ٍ
أٙم َص ْقـَو ُه ِْم إِ َمو ٍم ُمبِ ٍ
٦م]
َشء ْ
َ
ْ

20

035

-577

[٠مبح َ ِ
اج ُ٬م َّؾ َفو ]...
زْو َ
ون ا َّ٭مذي ٚمَ َؾ َؼ إَ َ
ُ ْ َ

54

،205 ،53

-522

ِِ
٦م]
[و َي ُؼق ُ٭م َ
ا٭مق ْ٤مدُ إِ ْن ُ٬مـْت ُْؿ َِود٫م َ
قن َمتَك َه َذا َ
َ

56

204

-َّْ-

053

-522

ون إِ َّٓ ِقح ًي و ِ
اٙمدَ ًة ٖم َْل ُٚم ُذ ُه ْؿ ]...
[مو َيـْ ُظ ُر َ
َ ْ َ َ
َ

-520

ِ
ا٭مص ِ
قر ]...
[وكُػ َخ ِْم ُّ
َ

-525

ِ
ِ
ِ
ا٭مص ِ
ي ]...
قر َ٪منِ َذا ُه ْؿ م َـ إَ ْ٘مدَ اث إِ َ٧م َر ِِّبِ ْؿ َ
[وكُػ َخ ِْم ُّ
َ

-525

[ا٭مققم َكخْ تِؿ ٤م َٜم َأ ْ٪مق ِ
اه ِف ْؿ ]...
َ
ُ َ
َْ َ

43

-523

[إِك َََّم َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َ١م ْقئًو َأ ْن َي ُؼ َ
ُقن]
قل َ٭م ُف ٬م ُْـ َ٪م َقؽ ُ

60

32-57

053

32

052 ،053

35-32

053
036
25 ،4

سكرة الصافات
اآلية

ـ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

57-56

043
45
35

-524

ِ ِ
ِ
ِ
٦م ]...
وِص ُ
ات ا٭مطَّ ْرف ٤م ٌ
َ
[و٤مـْدَ ُه ْؿ َ٫م َ

-525

ِ
قؿ ]...
[٠م ََل ٌم َ٤م َٜم إِ ْٕم َراه َ
َ

225-227

-526

ِ
[ َ٪م َؾق َٓ َأ َّكف ٬م َ ِ
٦م ]...
َون م َـ ا ُٛم َس ِّبح َ
ُ
ْ

255-255
سكرة ص
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-527

احلؽْؿ َي و َ٪مص َؾ ِ
[و َ١مدَ دكَو م ْؾ َؽف و َآ َٖمقـَوه ِ
اخل َط ِ
وب]
َ َ ْ
َ ْ ُ ُ َ ْ ُ

02

225

-522

ُض ٕمِ ِر ْ٘مؾِ َ
[ار٬م ْ
ؽ ]...
ْ

50

55

-522

ِ
قؿ َو٩مَ َّس ٌ
وق]
َ
[ه َذا َ٪م ْؾ َق ُذو ُ٫مق ُه ََح ٌ

35

055

-520

ؽ ٭مِ ْؾ َؿ ََلئِؽ َِي إِ ِّن َٚمو٭مِ ٌؼ َٕم َ٨ما ِم ْـ ٢مِ ٍ
[إِ ْذ َ٫م َول َر ُّٕم َ
٦م ]...
ً

53-52

276 ،03

سكرة الزمر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-525

[مو َك ْع ُبدُ ُه ْؿ إِ َّٓ ٭مِ ُق َؼ ِّر ُٕمقكَو إِ َ٧م اهللِ زُ ْ٭م َػك ]...
َ

5

65

-525

سو ِ
ِ
اٙمدَ ٍة ]...
َ
[ٚم َؾ َؼؽ ُْؿ م ْـ َك ْػ ٍ َ

4

،205 ،06

-523

َ
َوء ا٭م َّؾ ْق ِؾ ]...
[أ ْم َم ْـ ُه َق َ٫موكِ ٌ
ً َآك َ

7

236 ،253

-َّٓ-

225

-524

و٤م ُبدُ وا َمو ِ١م ْئت ُْؿ ِم ْـ ُدوكِ ِف]
[ َ٪م ْ

23

55

-525

ِ ِ
يـ ا َّٖم َؼ ْقا َر َّ ُِب ْؿ ]...
[ َ٭مؽ ِـ ا َّ٭مذ َ

02

040

-526

َ
ْش َح اهللُ َِدْ َر ُه ٭مِ ْ ِ
ْل ْ٠م ََل ِم ]...
[أ َ٪م َؿ ْـ َ َ

05-00

266

-527

[إِك َ
ُقن]
َّؽ َم ِّق ٌ
ً َوإِ َّّن ُ ْؿ َم ِّقت َ

52

005 ،32

-502

[ َ٪م َؿ ْـ َأ ْ٣م َؾ ُؿ ِم َّ ْـ ٬م ََذ َب َ٤م َٜم اهللِ]

50

44

-502

ِ
٦م َم ْق ِ َِتو ]...
[اهللُ َيت ََق َّٓم إَ ْك ُػ َس ٙم َ

50

55 ،50 ،30

-500

ِ
ِ ِ
يـ ٬م ََذ ُٕمقا َ٤م َٜم اهللِ ]...
[و َي ْق َم ا٭مؼ َق َومي ٖم ََرى ا َّ٭مذ َ
َ

42

055

-505

ِ
[و َ٭م َؼدْ ُأ ِ
يـ ِم ْـ َ٫مبْؾِ َ
وٙم َل إِ َ٭م ْق َ
ؽ ]...
ؽ َوإِ َ٧م ا َّ٭مذ َ
َ

44-43

225

-505

[و َمو َ٫مدَ ُروا اهللَ َٙم َّؼ َ٫مدْ ِر ِه ]...
َ

45

24

-503

قر َ٪مص ِع َؼ مـ ِْم ا٭مسَمو ِ
ِ
ات ]...
َّ َ َ
َ ْ
ا٭مص ِ َ
[وكُػ َخ ِْم ُّ
َ

46

053

-504

[ ُٗم َّؿ ك ُِػ َخ ٪مِ ِقف ُأ ْٚم َرى ]...

46

055

سكرة غافر
ـ
-505

اآلية
ِ
ِ
[مو ُ ِ
يـ َ٬م َػ ُروا ]...
ُيود ُل ِْم َآ َيوت اهللِ إِ َّٓ ا َّ٭مذ َ
َ َ

5

-506

ِ
[ي ْؾ ِؼل ا٭مر ِ
وء ]...
ُّ َ
ُ
وح م ْـ َأ ْم ِره َ٤م َٜم َم ْـ َي َش ُ

23

55

-507

[ ُٗم َّؿ ُ ْ
َي ِر ُ٘مؽ ُْؿ ٢مِ ْػ ًَل]

45

236

-552

قٚمو]
[ ُٗم َّؿ ٭مِ َتبْ ُؾغُقا َأ ُ١مدَّ ٬م ُْؿ ُٗم َّؿ ٭مِتَؽُقكُقا ُ١م ُق ً

45

242

-552

[ ُٗم َّؿ ُ ْ
َي ِر ُ٘مؽ ُْؿ ٢مِ ْػ ًَل ُٗم َّؿ ٭مِ َت ْب ُؾغُقا َأ ُ١مدَّ ٬م ُْؿ]

45

237

-550

[٬مَوكُقا َأ ْ٬م َث َر ِمـ ُْف ْؿ ]...

60

57

-َّٔ-

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
65

سكرة فصمت
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
ّّْ-

ِ
يـ َ٫مو ُ٭مقا َر ُّٕمـَو اهللُ ُٗم َّؿ ْا٠م َت َؼ ُومقا ]...
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

َّ

ِِٔ

ّْْ-

قن َٕم ِص ٌٝم]
[ا٤م َؿ ُؾقا َمو ِ١م ْئت ُْؿ إِ َّك ُف ٕمِ ََم َٖم ْع َؿ ُؾ َ
ْ

َْ

ّٕ

ّْٓ-

ِ
ِ
و٤م ِي ]...
ا٭مس َ
[إِ َ٭م ْقف ُي َر ُّد ٤م ْؾ ُؿ َّ

ْٕ

ِّْ

ّْٔ-

[٠مـ ُِرهيِ ْؿ َآ َيوٖمِـَو ِْم أَ َ٪م ِ
وق ]...
َ

ّٓ

دْٖ ،

سكرة الشكرل
ـ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

-555

اآلية
[٬م َِؿ ْثؾِ ِف ََشء وهق ِ
قع ا٭م َب ِص ُٝم]
ا٭مسؿ ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ

،25 ،24 ،22

22

-556

[ َو ْا٠مت َِؼ ْؿ ٬م َََم ُأ ِم ْر َت ]...

23

42 ،53

-557

[و ِمـ َآيوٖمِ ِف ٚمَ ْؾ ُؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ
َ ْ َ

07

57

-552

ؽ َأ ْو َٙم ْقـَو إِ َ٭م ْق َ
[و٬م ََذ٭مِ َ
وٙمو ِم ْـ َأ ْم ِركَو]
ؽ ُر ً
َ

30

55

26

سكرة الزخرؼ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

اآلية

ـ
-552

و٠متَخَ َّ
و٤مق ُه ]...
ػ َ٫م ْق َم ُف َ٪م َل َ٢م ُ
[ َ٪م ْ

35

72

-550

[ي َطوفُ ٤م َؾق ِفؿ ٕمِ ِصح ٍ
وف ِم ْـ َذ َه ٍ
ى ]...
َ
َ ْ ْ
ُ

52

045

سكرة الجاثية

-555

ٍ ِ ِِ
[إِ َّن ِْم ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
٦م ]...
ض ََٔ َيوت ٭م ْؾ ُؿ ْممـ َ
َّ َ َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

5-5

56

-555

[و٠مخَّ ر ٭مَؽُؿ مو ِْم ا٭مسَمو ِ
ات َو َمو ِْم إَ ْر ِ
ض ]...
َّ َ َ
َ َ َ ْ َ

25

025

-553

ُيقِقؽ ُْؿ]
[ ُ٫م ِؾ اهللُ ُ ْ

04

55

-َّٕ-

سكرة األحقاؼ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-554

[و َو َِّ ْقـَو ا ِ
ون ٕمِ َقا٭مِدَ ْي ِف إِ ْٙم َسوكًو ]...
إلك َْس َ
َ

23

256

-555

قن َ١م ْف ًرا]
َح ُؾ ُف َو٪مِ َصو ُ٭م ُف َٗم ََل ُٗم َ
[و َ ْ
َ

23

257 ،256

-556

ِ
٦م َ٠مـَ ًي]
[ٙمتَّك إِ َذا َٕم َؾغَ َأ ُ١مدَّ ُه َو َٕم َؾغَ َأ ْر َٕمع َ
َ

23

237

-557

[أو ََل يروا َأ َّن اهللَ ا َّ٭م ِذي َٚم َؾ َؼ ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض ]...
َّ َ َ
ََ ََْ ْ

55

4

سكرة محمد
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-532

[و٬م ََل ِّي ْـ ِم ْـ َ٫م ْر َي ٍي ِه َل َأ َ١مدُّ ُ٫م َّق ًة ]...
َ

25

57

-532

[م َث ُؾ َ
قن ]...
اجلـ َِّي ا َّ٭متِل ُو ِ٤مدَ ا ُٛم َّت ُؼ َ
َ

23

044 ،045

-530

[و ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْست َِؿ ُع إِ َ٭م ْق َ
ؽ ]...
َ

24

222

-535

ِ
يـ ْارٖمَدُّ وا َ٤م َٜم َأ ْد َٕم ِ
ور ِه ْؿ ]...
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

03

57

-535

[ َ٪م َؽ ْقػَ إِ َذا ٖم ََق َّ٪مت ُْف ُؿ اٛمَ ََلئِ َؽ ُي ]...

05

006

-533

ِِ
يـ ِمـْؽ ُْؿ ]...
[و َ٭مـَ ْب ُؾ َق َّكؽ ُْؿ َٙمتَّك َك ْع َؾ َؿ ا ُٛم َجوهد َ
َ

52

55

سكرة الفت
ـ
-534

اآلية
ِ
يـ ُي َبويِ ُعقك َ
قن اهللَ]
َؽ إِك َََّم ُي َبويِ ُع َ
[إِ َّن ا َّ٭مذ َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

22

77

سكرة الحجرات
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-535

ا٤م َؾ ُؿقا َأ َّن ٪مِقؽ ُْؿ َر ُ٠م َ
قل اهللِ ]...
[و ْ
َ

5

45

-536

َى َٕم ْع ُضؽ ُْؿ َٕم ْع ًضو ]...
[و َٓ َي ْغت ْ
َ

20

265

-537

َّوس إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو٬م ُْؿ ِم ْـ َذ٬م ٍَر َو ُأ ْكثَك ]...
[ َيو َأ ُّ َهيو ا٭مـ ُ

25

204 ،53

-َّٖ-

سكرة ؽ
ـ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

َْٔ-

اآلية
ِ ِ
ِ ِ
قى َ٤متِقدٌ ]
[مو َي ْؾػ ُظ م ْـ َ٫م ْق ٍل إِ َّٓ َ٭مدَ ْيف َر٫م ٌ
َ

ِِّٕٓٓ ،

ُٖ

ُٓ،ِِْ ،

ُْٔ-

[و٘موء ْت ٠مؽْر ُة ا َٛمق ِ
ت ٕمِ َ
وحل ِّؼ ]...
َ َ َ َ َ ْ

ُٗ

ِْٔ-

[و َ٭م َؼدْ ٚمَ َؾ ْؼـَو ا٭مسَمو ِ
ات َوإَ ْر َض َو َمو َٕم ْقـ َُف ََم ]...
َّ َ َ
َ

ّٖ

ْ

ّْٔ-

[و َمو َم َّسـَو ِم ْـ ٭مُغ ٍ
ُقب]
َ

ّٖ

ُِ

ْْٔ-

وء ْت ٬م ُُّؾ َك ْػ ٍ
س َم َع َفو َ٠موئِ ٌؼ َو َ١م ِفقدٌ ]
َ
[و َ٘م َ

ُِ

ِٕٓ

ْٓٔ-

ؽ َي ْق ُم ُ
ا٭مص ْق َح َي ٕمِ َ
وحل ِّؼ َذ٭مِ َ
اخل ُروجِ ]
[ َي ْق َم َي ْس َؿ ُع َ
قن َّ

ِْ

ِّّ

ِِٓ

سكرة الذاريات
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

02-02

د243 ،245 ،

02

32

-546

[ َ٪م َل ْو َ٘م َس ِمـ ُْف ْؿ ِٚمق َػ ًي ]...

06

22

-547

إلك َْس إِ َّٓ ٭مِ َق ْع ُبدُ ِ
ً ِ
اجل َّـ َوا ِ
ون]
[و َمو ٚمَ َؾ ْؼ ُ
َ

34

222

-552

إلك َْس إِ َّٓ ٭مِ َق ْع ُبدُ ِ
ً ِ
اجل َّـ َوا ِ
ون ]...
[و َمو ٚمَ َؾ ْؼ ُ
َ

35-34

د

-544

ض َآي ٌ ِ ِ ِ
٦م ]...
وت ٭م ْؾ ُؿق٫مـ َ
َ
[و ِْم إَ ْر ِ َ

-545

ِ
ِ َ ِ
َ
ون]
ٯم َ
َ
[وْم أ ْك ُػسؽ ُْؿ أ َ٪م ََل ُٖم ْب ُ

سكرة الطكر
ـ

اآلية

-552

قن]
َوه ْؿ ٕمِ َػو٬مِ َف ٍي َو َْحل ٍؿ ِمَّو َي ْشت َُف َ
[و َأ ْمدَ ْدك ُ
َ

-550

[و َأ ْ٫م َب َؾ َٕم ْع ُض ُف ْؿ َ٤م َٜم َٕم ْع ٍ
قن ]...
وء ُ٭م َ
َ
ض َيت ََس َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

00

044

05-03

050

سكرة النجـ
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

-555

[و َمو َيـْطِ ُؼ َ٤م ِـ َاَل َقى ]...
َ

5-5

275

-555

ا٭مزَّو َ٘م ْ ِ
٦م َّ
ا٭مذ٬م ََر َوإُ ْك َثك]
[و َأ َّك ُف ٚمَ َؾ َؼ ْ
َ

53

204

-َّٗ-

-553

ا٭مزَّو َ٘م ْ ِ
٦م َّ
ا٭مذ٬م ََر َوإُ ْك َثك ]...
[و َأ َّك ُف ٚمَ َؾ َؼ ْ
َ

54-53

255

سكرة القمر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

[ٚم َّش ًعو َأ ْٕم َص ُور ُه ْؿ ]...
-554
ُ

6-5

050

َّور ٤م َٜم و٘م ِ
قه ِف ْؿ ُذو ُ٫مقا َم َّس َ٠م َؼ َر]
َ [ -555ي ْق َم ُي ْس َح ُب َ
قن ِْم ا٭مـ ِ َ ُ ُ

56

052

[ -556ومو َأمركَو إِ َّٓ و ِ
اٙمدَ ٌة َ٬م َؾ ْؿٍٍ ٕمِو٭م َب َ ِ
ٯم]
َ
ََ ُْ

32

27

[ْم م ْؼع ِد ِِدْ ٍق ِ٤مـْدَ مؾِ ٍ
قؽ ُم ْؼت َِد ٍر]
-557
ِ َ َ
َ

33

5

سكرة الرحمف
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

َح ُـ * َ٤م َّؾ َؿ ا٭م ُؼرآن]
ا٭مر ْ َ
َّ [ -562

0-2

027

٬[ -562م ُُّؾ َم ْـ َ٤م َؾ ْق َفو َ٪م ٍ
ون ]...
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ف ٚمُ ْ ٍ
ون]
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سكرة الكاقعة
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ون ]...
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[و َ٪مو٬مِ َف ٍي ِمَّو َيتَخَ َّ ُٝم َ
َ
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[و َ٪مو٬مِ َف ٍي ٬مَثِ َٝم ٍة ]...
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َ
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َوه َّـ إِك َْش ً
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[أ َ٪مر َأيتُؿ ا َٛم ِ
قن]
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َ٨م ُٕم َ
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وء ا َّ٭مذي ٖم ْ َ
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سكرة الحديد
رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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[ه َق إَ َّو ُل َوأَ ِٚم ُر ]...
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ُ
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وهر وا٭مبو٢مِـ وهق ٕمِؽ ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
قؿ]
-572
[وا٭م َّظ ُ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َشء َ٤مؾ ٌ
ْ
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[ا٤م َؾ ُؿقا َأك َََّم َ
ى ]...
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احل َقو ُة ا٭مدُّ ْك َقو ٭مَع ٌ
ْ
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[٠موٕمِ ُؼقا إِ َ٧م َمغ ِْػ َر ٍة ِم ْـ َر ِّٕمؽ ُْؿ ]...
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َ
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احل ِديدَ ٪مِ ِقف َٕم ْل ٌس َ١م ِديدٌ َو َمـَو٪مِ ُع ٭مِؾـَّو ِ
[و َأ ْكزَ ْ٭مـَو َ
س]
-575
َ
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[ -575و٘مع ْؾـَو ِْم ُ٫م ُؾ ِ ِ
َح ًي]
يـ ا َّٖم َب ُعق ُه َر ْأ َ٪م ًي َو َر ْ َ
قب ا َّ٭مذ َ
َ َ َ
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سكرة المجادلة
ـ

اآلية

ِ
ون اهللَ َو َر ُ٠مق َ٭م ُف ُأو َ٭مئِ َ
٦م]
ُيو ُّد َ
ؽ ِْم إَ َذ ِّ٭م َ
[ -573إِ َّن ا َّ٭مذ َ
يـ ُ َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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سكرة الحشر
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

وِ ٌي]
-574
ون َ٤م َٜم َأ ْك ُػ ِس ِف ْؿ َو َ٭م ْق ٬م َ
[و ُي ْمٗمِ ُر َ
َون ِِبِ ْؿ ٚمَ َص َ
َ
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وب ا٭مـ ِ
وب َ
َ
اجلـ َِّي ]...
-575
َّور َو َأ ِْ َح ُ
[ٓ َي ْس َت ِقي َأ ِْ َح ُ
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سكرة الممتحنة
ـ

اآلية

ِ
قؿ ]...
٫َ [ -576مدْ ٬مَوك ْ
ًَ ٭مَؽ ُْؿ ُأ ْ٠م َق ٌة َٙم َسـَ ٌي ِْم إِ ْٕم َراه َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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سكرة الصؼ
ـ

اآلية

ِ
قسك ا ْٕم ُـ َم ْر َي َؿ ]...
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َ
[وإِ ْذ َ٫م َول ٤م َ
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رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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سكرة الجمعة
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

٦م َر ُ٠م ً
[ه َق ا َّ٭م ِذي َٕم َع َ
قٓ ِمـ ُْف ْؿ ]...
-322
ٌ ِْم إُ ِّم ِّق َ
ُ
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ون ِمـْ ُف َ٪منِ َّك ُف ُم ََل٫مِقؽ ُْؿ ]...
٫ُ [ -322م ْؾ إِ َّن ا َٛم ْق َت ا َّ٭م ِذي ٖم َِػ ُّر َ

6

30

سكرة المنافقكف
رقـ اآلية

رقـ الصفحة

ـ

اآلية

َ [ -320ذ٭مِ َ
ؽ ٕمِ َل َّّن ُ ْؿ َآ َمـُقا ُٗم َّؿ َ٬م َػ ُروا ]...
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[وإِ َذا َر َأ ْيت َُف ْؿ ُٖم ْع ِ
ج ُب َ
ؽ َأ ْ٘م َس ُوم ُف ْؿ ]...
-325
َ
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َ [ -325٭مئِ ْـ َر َ٘م ْعـَو إِ َ٧م ا َٛم ِديـ َِي ]...
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سكرة التغابف
ـ

اآلية

[ه َق ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ ]...
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ُ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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سكرة الطبلؽ
ـ

اآلية

ؤم إَ ْ٭مب ِ ِ
٪َ [ -324مو َّٖم ُؼقا اهللَ َيو ُأ ِ
يـ َآ َمـُقا]
وب ا َّ٭مذ َ
َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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سكرة التحريـ
ـ

اآلية

ِ
ِ
َورا ]...
َ [ -325يو َأ ُّ َهيو ا َّ٭مذ َ
يـ َآ َمـُقا ُ٫مقا َأ ْك ُػ َسؽ ُْؿ َو َأ ْهؾقؽ ُْؿ ك ً
ًَ َ٪م ْر َ٘م َفو ]...
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ان ا َّ٭متِل َأ ْٙم َصـ ْ
[و َم ْر َي َؿ ا ْٕمـ َ
ًَ ِ٤م ْؿ َر َ
َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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اآلية

[ -327ا َّ٭م ِذي ٚمَ َؾ َؼ ا َٛم ْق َت َو َ
احل َقو َة ٭مِ َق ْب ُؾ َق٬م ُْؿ َأ ُّيؽ ُْؿ َأ ْٙم َس ُـ َ٤م َؿ ًَل َو ُه َق
قر]
ا٭م َع ِزي ُز ا٭م َغ ُػ ُ
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قٍ ]...
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ا٭مس ََم َء ا٭مدُّ ْك َقو ٕمِ َؿ َصوٕمِ َ
َ
[و َ٭م َؼدْ زَ َّيـَّو َّ
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-ُِّ-

[ه َق ا َّ٭م ِذي َ٘م َع َؾ ٭مَؽ ُُؿ إَ ْر َض َذ ُ٭م ً
قٓ ]...
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ُ
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٫ُ [ -320م ْؾ ُه َق ا َّ٭م ِذي َأك َْش َل٬م ُْؿ ]...
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اآلية

ٍ ِ
يـ]
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[و٩مَ دَ ْوا َ٤م َٜم َٙم ْرد َ٫مود ِر َ
َ
ِ
ِِ
َ
٦م ]...
-325
٦م ٬مَوٛمُ ْج ِرم َ
[أ َ٪مـ َْج َع ُؾ ا ُٛم ْسؾؿ َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة

03

52

54-53

225
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اآلية

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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وِت ٬مِتَو َٕم ُف ٕمِ َق ِؿقـ ِ ِف ]...
٪َ [ -323مل َّمو َم ْـ أ َ
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ِ
[ْم َ٘مـ ٍَّي َ٤مو٭مِ َق ٍي ]...
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ُ ِ
ََ
وِت ٬مِتَو َٕم ُف ٕمِ ِش ََم٭مِ ِف ]...
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[وأ َّمو َم ْـ أ َ

07-03

033

[ٚم ُذو ُه َ٪م ُغ ُّؾق ُه ]...
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ُ
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٪َ [ -327م َؾ ْق َس َ٭م ُف ا٭م َق ْق َم َه ُ
وهـَو ََح ٌ
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رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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[٠م َل َل َ٠موئِ ٌؾ ٕمِ َع َذ ٍ
اب َوا٫مِ ٍع ]...
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َ
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ا٤م ًي ٭مِ َّ
ؾش َقى]
َ [ -302كزَّ َ
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َير٘م َ ِ
َ
ا٤مو ]...
َس ً
َ [ -300ي ْق َم َ ْ ُ ُ
قن م َـ إ ْ٘مدَ اث َ
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٫َ [ -305م َول َر ِّب إِ ِّن َد َ٤م ْق ُت َ٫م ْق ِمل َ٭م ْق ًَل َو َّنَ ًورا ]...
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[ -305ويؿ ِدد٬مُؿ ٕمِ َلمق ٍ ِ
٦م ]...
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[و َ٫مدْ ٚمَ َؾ َؼؽ ُْؿ َأ ْ٢م َق ًارا]
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َ
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[واهللُ َأ ْك َب َتؽ ُْؿ ِم َـ إَ ْر ِ
ض َك َبوٖمًو]
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َ
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قن هللِ َو َ٫م ًورا ]...
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[مو ٭مَؽ ُْؿ َٓ ٖم َْر ُ٘م َ
َ

سكرة المدثر
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اآلية

٬[ -306م َََّل َٕم ْؾ َٓ َ َ
قن أَ ِٚم َرةَ]
َيو ُ٪م َ

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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[ٓ ُأ ْ٫م ِسؿ ٕمِقق ِم ِ
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ا٭مؼ َق َوم ِي ]...
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[و َٓ ُأ ْ٫م ِس ُؿ ٕمِو٭مـَّ ْػ ِ
س ا٭م َّؾ َّق َام ِي]
-352
َ
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َوْض ٌة ]...
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[و ُ٘مق ٌه َي ْق َمئذ ك َ
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إلك َْس ُ َ
َ
ىا ِ
ٟم َك ُ٠مدً ى ]...
-355
ُي َس ُ
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ون أ ْن ُي ْ َ
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َ
ىا ِ
ون َأ َّ٭م ْـ ك َْج َؿ َع ِ٤م َظ َوم ُف ]...
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إلك َْس ُ
ُي َس ُ
[أ َ ْ

َ
[أ ََل ْ َي ُ
ؽ ُك ْط َػ ًي ِم ْـ َمـِل ُي ْؿـَك]
-355
سكرة اإلنساف
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إلكْس ِ ِ
٦م ِم َـ ا٭مدَّ ْه ِر ]...
-353
ون ٙم ٌ
َ
[ه ْؾ َأٖمَك َ٤م َٜم ا ِ َ
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إلكْس ِ ِ
٦م ِم َـ ا٭مدَّ ْه ِر ]...
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[ -355إِكَّو َٚم َؾ ْؼـَو ا ِ
ون ِم ْـ ُك ْط َػ ٍي َأ ْم َشوجٍ ]...
إلك َْس َ
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ا٭مسبِ َ
قؾ ]...
[ -356إِكَّو َهدَ ْيـَو ُه َّ
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ان ُ َ
ون ]...
-357
ّم َّؾدُ َ
[و َي ُطقفُ َ٤م َؾ ْق ِف ْؿ ِو ْ٭مدَ ٌ
َ
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ِ ِ
س ٚمُ ْ ٌ ِ
وب ُ٠مـْدُ ٍ
َٞم ٌق ]...
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[٤مو٭م َق ُف ْؿ ٗم َق ُ
َ
َض َوإ ْ٠مت ْ َ
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قرا]
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[و َ٠م َؼ ُ
َ
ْشا ًٕمو َ٢م ُف ً
وه ْؿ َر ُّ ُِب ْؿ َ َ
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[و ُٙم ُّؾقا َأ َ٠م ِ
وو َر ِم ْـ ٪مِ َّض ٍي]
َ

[ -355إِ َّن َه ِذ ِه ٖم َْذ٬مِ َر ٌة ]...
سكرة المرسبلت

رقـ اآلية

رقـ الصفحة
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[أ ََل َكخْ ُؾ ْؼؽُؿ ِمـ م ٍ
وء َم ِف ٍ
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٦م ]...
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[أ ََل َكخْ ُؾ ْؼؽُؿ ِمـ م ٍ
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٦م ]...
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وء َم ِف ٍ
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َون ِمق َؼوٖمًو]
[ -356إِ َّن َي ْق َم ا٭م َػ ْص ِؾ ٬م َ
[ٓ ي ُذو ُ٫م َ ِ
ْشا ًٕمو ]...
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قن ٪م َقفو َٕم ْر ًدا َو َٓ َ َ
َش ٍء َأ ْٙم َص ْقـَو ُه ٬مِتَو ًٕمو]
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[و َأ َّمو َم ْـ َٚموفَ َم َؼو َم َر ِّٕم ِف َو َّنَك ا٭مـَّ ْػ َس َ٤م ِـ َاَل َقى]
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َ
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سكرة عبس
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اآلية

٫ُ [ -335متِ َؾ ا ِ
ون َمو َأ ْ٬م َػ َر ُه ]...
إلك َْس ُ
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سكرة التككير
رقـ اآلية
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[وإِ َذا ا٭مـ ُُّجق ُم ا ْك َؽدَ َر ْت ]...
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َ
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ُ٨م ْت]
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ػك َ
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[ -335إِ َذا َّ
ا٭مش ْؿ ُس ٬م ُِّق َر ْت]

ِ ِ ِ
٦م ]...
[ -335إِ ْن ُه َق إِ َّٓ ذ٬م ٌْر ٭م ْؾ َعو َٛم َ
سكرة االنفطار
ـ

اآلية

قر ُٕم ْعثِ َر ْت]
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[وإِ َذا ا٭م ُؼ ُب ُ
َ [ -337يو َأ ُّ َهيو ا ِ
ون َمو ٩م ََّر َك ٕمِ َر ِّٕم َ
ؽ ا٭مؽ َِري ِؿ ]...
إلك َْس ُ
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٦م ]...
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[وإِ َّن َ٤م َؾ ْقؽ ُْؿ َحلو٪مظ َ
َ
[ -342إِ َّن إَ ْٕم َر َار َ٭م ِػل ك َِعقؿٍ]
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-ِّٓ-

رابعان :المصادر كالمراجع
*القرآفالكريـ .
ُ -إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف ،أ.د .فضؿ حسف عباس ،الجامعة األردنية ،الطبعة األكلى
ُٕٗٗـ،دارالفرقاف.

ِ -إحياء عم كـ الديف ،تصنيؼ اإلماـ :أبي حامد محمد بف محمد الغزالي ،كبذيمو المغني عف
حمؿ األسفار في األسفار ،في تخريج ما في األحياء مف األخبار ،العبلمة زيف الديف أبي

الفضؿالعراقي،اعتنىبوكضبطوكراجعوككضدفيارسوالقاضيالشيخمحمدالداليبمطة،
الطبعةُِّْىػََِِ-ـ،شركةأبناءشريؼاألنصارملمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت.

ّ -إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،العبلمة"أبكالسعكد"أحمدبفمحيالديفمحمد
ابفمصطفىالعمادم،ببلطبعة،دارالفكرلمطباعةكالنشر،بيركت.

قاـفيجسـاإلنساف،محمدالمحب،الطبعةَُٗٗـ،دارالفكرالمبناني،بيركت.
ْ -أر
ي

ٓ -األساس في التفسير ،الشيخ سعيد حكل ،الطبعة السادسةُِْْ ،ىػََِّ-ـ ،دار السبلـ
لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة،القاىرة.

ٔ -األساسفيالسنةكفقييا،الشيخسعيدحكل،الطبعةاألكلىَُْٗ،ىػُٖٗٗ-ـ،دارالسبلـ
لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة.

ٕ -أسبابالنزكؿ،تأليؼ:أبيالحسفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،طبعةجديدةكمنقحةكمشككلة
اآلياتكمرقمة،إشراؼ:مكتبالبحكثكالدراساتفيدارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ٖ -إعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،البفقيـالجكزية،تحقيؽكتعميؽ:عصاـالديفالصبابطي،
الطبعةالثالثةُُْٕ،ىػِٕٗٗ-ـ،دارالحديثطبدكنشركتكزيد.

ٗ -أعبلـمالقة،تأليؼ:أبيعبداهللبفعسكر،كأبيبكربفخميس،تقديـكتعميؽ:د.عبداهلل
المرابطالنزغي،الطبعةاألكلىَُِْ،ىػُٗٗٗ-ـ،دارالغرباإلسبلمي،داراألمافلمنشر

كالتكزيد.

َُ -األعبلـ،خيرالديفالزركمي،الطبعةالثامنة،دارالعمـلممبلييف،بيركت،لبناف.

ُُ -إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ،اإلماـ أبي عبد اهلل بف أبي بكر بف أيكب "ابف قيـ
الجكزية" ،راجعو كعمؽ عميو :محمد األنكر ،كأحمد البمتاجي ،الطبعة األكلىَُّْ ،ىػ-

التكزيد،ميدافالمشيد.
ُّٖٗـ،دارالتراثالعربيلمطباعةكالنشرك 

يزبفناصرالجمىيّْؿ،الطبعةاألكلىُِْٔ،ىػََِٓ-ـ،دارطيبة
ُِ -أفبلتتفكركف،عبدالعز
ي
لمنشركالتكزيد،الرياض.

-ِّٔ-

ُّ -أقاكيؿالثقاتفيتأكيؿاألسماءكالصفاتكاآلياتالمحكماتكالمشتبيات،اإلماـزيفالديف
الكرمي المقدسي الحنبمي ،حققو ،كخرج أحاديثو ،كعمؽ عميو شعيب
مرعى بف يكسؼ
ٌ
األرنؤكط،الطبعةاألكلىَُْٔ،ىػُٖٗٓ-ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.

ُْ -اإلنسافىذاالكائفالعجيب،أطكارخمقوكتصكيرهفيالطبكالقرآف،د.تاجالديفمحمكد
الجاعكني،الطبعةاألكلىُُّْ،ىػُّٗٗ-ـ،دارعماف،عماف،األردف.

ُٓ -أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المسمى "تفسير البيضاكم" ،القاضي ناصر الديف أبي سعيد
عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم ،الطبعة األكلىُِْْ ،ىػََِّ-ـ ،دار

الكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُٔ -أكجزالتفاسيرمفتفسيرابفكثير،لئلماـالحافظعمادالديفأبيالفداءإسماعيؿبفكثير
القرشي الدمشقي ،اختصار الشيخ خالد عبد الرحمف العؾ ،الدرس في إدارة اإلفتاء العاـ،

دمشؽ،طُُُّْ،ىػُِٗٗ-ـ.

ُٕ -اآلياتالعجابفيرحمةاإلنجاب،د.حامدأحمدحامد،الطبعةاألكلىُُْٕ،ىػُٗٗٔ-ـ،
دارالقمـ،دمشؽ.

ُٖ -أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،أبكبكرجابرالجزائرم،الكاعظبالمسجدالنبكمالشريؼ،
الطبعة ُُْٔىػُٗٗٔ-ـ ،الناشركف :مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،دار الفكر
لمطباعةكالنشر،بيركت،لبناف.

البحرالزخارالمعركؼبمسندالبزار،تأليؼ:الحافظاإلماـأبيبكرأحمدبفعمركبفعبد
ُٗ-
ٌ
الخالؽ العتكي البزار ،تحقيؽ :د .محف كظ الرحمف زيف اهلل كآخركف ،الطبعة ُِْْىػ-

ََِّـ،مكتبةالعمكـكالحكـ،المممكةالعربيةالسعكدية،المدينةالمنكرة.

َِ -البعثكالداراآلخرةفيىدمالقرآفالكريـ،أ.د.محمدعبدالسبلـأبكالنبيؿ،أستاذبجامعة
اإلماراتبالككيتسابقان،الطبعةاألكلىُِْْ،ىػََِّ-ـ،مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيد.

ُِ -يبغية عباد الرحمف لتحقيؽ تجكيد القرآف ،محمد بف شحادة الغكؿ ،الطبعة السادسة ،دار
ابفالقيـ.

ِِ -البيافلتفسيرآمالقرآف،شيخاإلسبلـاإلماـتقيالديفأبيالعباسأحمدبفعبدالحميـابف
عبدالسبلـالحرانيالدمشقي"ابفتيمية"،جمدكدراسةكتحقيؽكتخريج:د.أبكسعيدعمر

امةالعمركم،مكتبةدارالصحاكملمنشركالتكزيد.
ابفغر
ّْ

ِّ -بيكلكجيا اإلنساف ،أ.د.حميدأحمد الحاج ،قسـالعمكـ الحياتية -الجامعة األردنية،الطبعة
األكلىََُِ،ـُُُّ-ىػ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيد.

ِْ -تاج التفاسير ،لئلماـ محمد عثماف عبد اهلل المرغني ،الطبعة الثانية ،دار الفكر لمطباعة
كالنشركالتكزيد.

-ِّٕ-

ِٓ -تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،محمدمرتضىالزبيدم،الطبعةاألكلىبالمطبعةالخيرية،
المنشأة بجمالية مصر المحمية ،سنة َُّٔىػ ،مف منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت،

لبناف.

ِٔ -التبيافشرحأركافاإليماف،د.سعدعبداهللعاشكر،األستاذالمشارؾبكميةأصكؿالديف،
الجامعةاإلسبلميةبغزة،طُِِْٗ،ىػََِٖ-ـ،مكتبةكمطبعةدارالمنارة.

ِٕ -التحرير كالتنكير ،تأليؼ الشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر ،ببل طبعة ،دار سحنكف لمنشر
كالتكزيد،تكنس.

ِٖ -التذكرةفيأحكاؿالمكتىكأمكراآلخرة،لئلماـالقرطبي،تحقيؽ:أحمدعبدالرازؽالبكرم،
محمد عادؿ محمد ،الطبعة األكلىُِْٕ  ،ىػََِٔ-ـ ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر

كالتكزيدكالترجمة.

الرَّزاؽ ،الطبعة األكلىََِٗ ،ـ-
ِٗ -التشريح ككظائؼ األعضاء ،د .كريماف كديد عبد َّ
َُّْىػ،دارالمستقبؿلمنشركالتكزيد،عماف.

َّ -تفسيرابفأبيزمنيفكىك"مختصرتفسيريحيبفسبلـ"،تأليؼأبيعبداهللمحمدبف

عبد اهلل بف أبي زمنيف المرم ،تحقيؽ :محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ،أحمد مزيد

المزيدم ،الطبعة األكلىُِْْ ،ىػََِّ-ـ ،منشكرات عمي بيضكف لنشر كتب السنة
كالجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُّ -تفسيرابفكىب"الكاضحفيتفسيرالقرآفالكريـ"،أبيمحمدعبداهللبفمحمدبفكىب

َّ
الديتكرم ،تحقيؽ :أحمد مزيد ،الطبعة األكلىُُِْ ،ىػََِّ-ـ ،منشكرات محمد عمي
بيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ِّ -تفسير اإلماـ مجاىد ،اإلماـ مجاىد بف جبر ،تحقيؽ :أ.د .محمد عبد السبلـ أبك النيؿ،
الطبعةاألكلىُِْْ،ىػََِّ-ـ،مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيد.

ّّ -تفسير البحر المحيط ،لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ،دراسة كتحقيؽ
كتعميؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،الشيخعميمحمدمعكض،شارؾفيتحقيقو:د.

زكريا عبد المجيد النكتي ،أستاذ المغة العربية بجامعة األزىر ،د .أحمد النجكلي الجمؿ،
أستاذالتفسيركعمكـالقرآفبجامعةاألزىر،قرظو:أ.د.عبدالحيالفرماكم،أستاذالتفسير
كعمكـ القرآف بكمية أصكؿ الديف ،جامعة األزىر ،الطبعة األكلىُِِْ ،ىػََُِ-ـ،

منشكراتعميبيضكفلنشركتبالسنةكالجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ّْ -تفسيرالبيضاكمالمسمى"أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ"،المحقؽ:القاضيناصرالديفأبي
سعيدعبداهللبفعمربفمحمدالشيرازمالبيضاكم،الطبعةاألكلىُِْْ،ىػََِّ-ـ،

منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.
-ِّٖ-

ّٓ -تفسير الجبلليف ،العبلمة جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي ،الحبر جبلؿ الديف
عبدالرحمفبفأبيبكرالسيكطي،ببلطبعة،المكتبةالشعبية،بيركت.

ّٔ -تفسير السُّدم ،اإلماـ أبك محمد إسماعيؿ بف عبد الرحمف السُّدم الكبير ،جمد كتكقيؽ
كدراسة :د .محمد عطا يكسؼ ،الطبعة األكلىُُْْ ،ىػُّٗٗ-ـ ،دار الكفاء لمطباعة
كالنشركالتكزيد،المنصكرة.

ّٕ -تفسير السمرقندم المسمى "بحرالعمكـ" ،ألبيالميث نصر بفمحمد بفأحمد بف إبراىيـ

السمرقندم،تحقيؽكتعميؽ:الشيخعميمحمدمعكض،الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،د.

زكريا عبد المجيد النكتي ،كمية المغة العربية ،جامعة األزىر ،الطبعة األكلىُُّْ ،ىػ-
ُّٗٗـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ّٖ -تفسيرالشعراكم،الشيخمحمدمتكليالشعراكم،راجدأصموكخرجأحاديثو،أ.د.أحمدعمر
ىاشـنائبرئيسجامعةاألزىر،ببلطبعة،أخباراليكـ،قطاعالثقافة.

ّٗ -تفسير القاسمي "محاسف التأكيؿ" ،العبلمة محمد جماؿ الديف القاسمي ،كقؼ عمى طبعو
كتصحيحو ،كرقمو كخرجآياتو كأحاديثو ،كعمؽ عميو خادـ الكتاب كالسنة:محمد فؤاد عبد

الباقي،الطبعةالثانية،دارالفكر،بيركت.

َْ -تفسيرالقرآفالعظيـ،لئلماـالحافظأبيالفداء،إسماعيؿبفكثيرالقرشيالدمشقي،قدـلو:
د.يكسؼعبدالرحمفالمرعشمي،أستاذالتفسيربالمعيدالعاليلمدراساتاإلسبلمية،الطبعة

الثانيةَُْٕ،ىػُٖٕٗ-ـ،دارالمعرفةلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ُْ -تفسيرالقرآفالكريـالمسمى"السراجالمنير"،لئلماـالخطيبالشربيني،الطبعةالثانية،دار
المعرفةلمطباعةكالنشر.

ِْ -تفسيرالقرآفالكريـ،اإلماـالشيخالخطيبالشربيني،الطبعةالثانية،دارالمعرفةلمطباعة
كالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ّْ -تفسير القرآفالكريـ ،د .عبداهللشحاتو ،ببل طبعة ،دار غريب لمطباعةكالنشركالتكزيد،
القاىرة.

ْْ -تفسيرالقرآفالكريـ،رمالعميؿمفمحاسفالتأكيؿمختصرتفسيرالقاسمي،الشيخصبلح
الديفأرقدداف،ببلطبعة،دارالنفائس.

ْٓ -تفسير القرآف بكبلـ الرحمف ،تفسير مختصر جامد مف تفسير القرآف بالقرآف ،تأليؼ أبي
الكفاءثناءاهللاليندماألمرتىسرمّْ،خرجأحاديثوالشيخعبدالقادراألرنؤكط،تقدـكمراجعة
صفي الرحمف المباركفكرم ،الطبعة األكلىُِّْ ،ىػََِِ-ـ ،دار السبلـ لمنشر
الشيخ
ٌ
كالتكزيدبالرياض.

ْٔ -التفسيرالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـالخطيب،ببلطبعة،دارالفكرالعربي.
-ِّٗ-

ْٕ -التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ،اإلماـ محمد الرازم فخر الديف بف ضياء الديف بف عمر،
الطبعةاألكلىَُُْ،ىػُُٖٗ-ـ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ْٖ -تفسير المراغي ،تأليؼ أحمد مصطفى المراغي ،أستاذ الشريعة اإلسبلمية كالمغة العربية
بكميةدارالعمكـسابقان،الطبعةالثالثةُّْٗ،ىػُْٕٗ-ـ.

ْٗ -التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعة كالمنيج،أ.د.كىبةالزحيمي،رئيسقسـالفقواإلسبلمي
كمذاىبوفيجامعةدمشؽ،الطبعةُُْٖىػُٖٗٗ-ـ،دارالفكرالمعاصر،بيركت،لبناف،

دارالفكر،دمشؽ،سكرية.

َٓ -التفسير المنير لمعالـ التنزيؿ "قراح لبيد" ،لكشؼ معنى قرآف مجيد ،محمد نككم الجاكم،
الطبعةُِْٕىػُِْٖ-ىػ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ُٓ -التفسير الميسر ،د .عائض القرني ،الطبعة الرابعةُُّْ ،ىػََُِ-ـ ،مكتبة العبيكاف،
مكتبةالممؾفيدالكطنية،الرياض.

ِٓ -تفسيرالنسفي"مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ"،اإلماـعبداهللبفأحمدبفمحمكدالنسفي،
قدـلو:الشيخقاسـالشماعيالرفاعي،راجعوكضبطوكأشرؼعميو:الشيخإبراىيـرمضاف،
الطبعةاألكلىَُْٖ،ىػُٖٗٗ-ـ،دارالقمـ،بيركت.

ّٓ -التفسير الكاضح ،د .محمد محمكد حجازم ،جامعة األزىر ،كمية أصكؿ الديف ،الطبعة
السابعةُّٗٗ،ىػُٕٗٗ-ـ،الناشر:دارالتفسيرلمطبدكالنشر،القاىرة.

ْٓ -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،د .محمد سيد الطنطاكم ،عميد كمية الدراسات اإلسبلمية
كالعربية ،جامعة األزىر ،الطبعة الثانيةَُّْ ،ىػُّٖٗ-ـَُْٕ ،ىػُٖٕٗ-ـ ،مطبعة

السعادة،ميدافأحمدساىر،شارعالحبراكم.

ٓٓ -تفسير مقاتؿ بف سميماف ،اإلماـ أبي الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء
البمخي ،تحقيؽ :أحمد مزيد ،الطبعة األكلى ُِْْىػََِِ-ـ ،منشكرات محمد عمي
بيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ٔٓ -تفسيرمفنسمات القرآف كممات كبياف ،غسافحمدكف،راجعو كقدـ لو :د.جميؿ غازم،
د .عبد اهلل عمكاف ،د .سميماف الغاكجي ،الطبعة الثانية َُْٕىػُٖٗٔ-ـ ،دار السبلـ

لمطباعةكالنشركالترجمة.

ٕٓ -تيذيب المغة ،ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم ،تحقيؽ :أ .عبد السبلـ ىاركف،
مراجعة:أ.محمدعميالنجار،الطبعةُّْٖىػُْٗٔ-ـ،الدارالمصريةلمتأليؼكالترجمة،

مطابدسجؿالعرب.

ٖٓ -التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،محمد عبد الرؤكؼ المناكم ،تحقيؽ :د .محمد رضكاف
الداية،طبعةُِّْىػََِِ-ـ،دارالفكرالمعاصر،بيركت،لبناف.
-َّّ-

ٗٓ -تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،الشيخعبدالرحمفناصرالسعدم،طبدعمى
نفقةمحمدبفصالحبفعبدالعزيزالراجحي،الطبعةاألكلىُُْٔ،ىػُٗٗٔ-ـ،مؤسسة

الرسالة،بيركت.

َٔ -جامد البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،تحقيؽ كاشراؼ
كتقديـ:أ.محمكدمحمدشاكر،األستاذبكميةدارالعمكـ،جامعةالقاىرةكعضكمجمدالمغة

العربية،كأحمدمحمدشاكر،الطبعةالثانيةُِْٖ،ىػََِٕ-ـ،دارالسبلـلمطباعةكالنشر

كالتكزيدكالترجمة.

ُٔ -الجامد ألحكاـ القرآف ،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،راجعو كضبطو

كعمؽعميو:د.محمدإبراىيـالحفناكم،أستاذأصكؿالفقوبكميةالشريعةكالقانكفبالقاىرة،

كخرجأحاديثو:د.محمكدحامدعثماف،مدرسأصكؿالفقوبكميةالشريعةكالقانكفبطنطا،
طبعةُِّْىػََِِ-ـ،دارالحديث،القاىرة.

ِٔ -جسـ اإلنساف دراسات خاصةفيالتشريح ككظائؼاألعضاء،أحمدمحمدمحمد درباس،
اإلشراؼ كالتدقيؽ العممي أ .محمد الجعاعرة ،بكالكريكس عمـ األحياء -جامعة اليرمكؾ،

دبمكـ مختبرات طبية -الكمية العربية ،اإلشراؼ كالتدقيؽ المغكم أ .عمي محمد أبك ليمة،

بكالكريكس لغة عربية -جامعة األبرار ،الطبعة األكلىََِٕ ،ـُِْٖ-ىػ ،دار البداية
ناشركفكمكزعكف،عمافشارعالممؾحسيف.

ّٔ -الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،اإلماـالعبلمةالشيخسيدمعبدالرحمفالثعالبي،حققو
كخرج أحاديثو ككثؽ أصكلو :أبك محمد الغمارم اإلدريسي الحسني ،الطبعة األكلى

ُُْٔىػُٗٗٔ-ـ،دارالكتبالعممية.

ْٔ -الجكاىرفيتفسيرالقرآفالكريـ،تأليؼالشيخطنطاكمجكىرم،المدرسبالجامعةالمصرية
كمدرس دار العمكـ سابقان ،الطبعة الثانيةُّْٗ ،ىػُْٕٗ-ـ ،الناشر :المكتبة اإلسبلمية

لصاحبياالحاجرياضالشيخ.

ٓٔ -حادم األركاح إلى ببلد األفراح ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر(ابف القيـ

الجكزية)،حققوكخرجأحاديثو،خالدبفمحمدبفعثماف،راجعوكقدـلوكعمؽعميو،طو

عبدالرؤكؼسعد،الطبعةاألكلىُِْٔ،ىػََِٔ-ـ،مكتبةالصفا،دارالبيافالحديثة.

ٔٔ -حاشيةالشيابالمسماة"عنايةالقاضيككفايةالراضيعمىتفسيرالبيضاكم"،القاضيعبد

اهللبفعمربفمحمدبفعميأبكالخيرالقاضي،ببلطبعة،دارإحياءالتراثالعربي،

مؤسسةالتاريخالعربي،بيركت،لبناف.

ٕٔ -حاشية القكنكم ،عصاـ الديف إسماعيؿ بف محمد الحنفي ،عمى تفسير اإلماـ البيضاكم،
ناصرالديفعبداهللبفعمربفمحمدالشي ارزيفكمعوحاشيةابفالتمجيد،مصمحالديف
-ُّّ-

مصطفىبفإبراىيـالركميالحنفي،ضبطوكصححوكخرجآياتو:عبداهللمحمكدمحمد

عمر ،الطبعةاألكلىُِِْ ،ىػََُِ-ـ،منشكراتمحمد عمي بيضكفلنشر كتب السنة
كالجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ٖٔ -الحجةفيبيافالمحجةكشرحعقيدةأىؿالسنة،إمبلء:اإلماـالحافظأبيالقاسـإسماعيؿ
ابف محمد بفالفضؿ التيمياألصبياني،تحقيؽكدراسة:محمد بفربيد بفىادم عمير

ايةلمنشركالتكزيد،الرياض.

المدخمي،الطبعةاألكلىُُُْ،ىػَُٗٗ-ـ،دارالر

ٗٔ -الحياة كعجائبيا ،عجائب الجسـ البشرم ،إميؿ خميؿ بيدس ،الطبعة الثانيةَُْٓ ،ىػ-
ُٖٓٗـ،منشكراتداراآلفاؽالحديثة،بيركت.

َٕ -خمؽاإلنسافبيفالطبكالقرآف،د.محمدعميالبار،الطبعةالخامسةَُْْ،ىػُْٖٗ-ـ،
الدارالسعكديةلمنشركالتكزيد.

الدر المنث كر في التفسير بالمأثكر ،اإلماـ جبلؿ الديف السيكطي ،ببل طبعة ،دار المعرفة
ٌُٕ -
لمطباعةكالنشر،بيركت،لبناف.

ِٕ -دراسات في تكحيد األسماء كالصفات اإلليية ،د .سعد عبد اهلل عاشكر ،األستاذ المشارؾ
بكمية أصكؿ الديف ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،طُِّْٗ ،ىػََِٖ-ـ ،د .جابر زايد

السميرم،أستاذالعقيدةبكميةأصكؿالديف،الجامعةاإلسبلميةبغزة.

ّٕ -الداللةالعقميةفيالقرآفالكريـكمكانتيافيتقريرمسائؿالعقيدةاإلسبلمية،د.عبدالكريـ
نكفافعبيدات،طَُُِْ،ىػَََِ-ـ،دارالنفائسلمنشركالتكزيد،األردف.

القرآف،د.كريـحسنيف،أستاذمساعدالتكليدكأمراضالنساء،
ْٕ -دكرةحياةاإلنسافبيفالعمـك 
كمية الطب -جامعة عيف شمس ،الطبعة الثالثة أكتكبر ََِْـ ،نيضة مصر لمطباعة
كالنشركالتكزيد.

الحسنى ،تأليؼ :الشيخ سميماف سامي محمكد ،تحقيؽ
ٕٓ -الرحيؽ األىنى تجميات أسماء اهلل ي
كمراجعة :عمر حافظ سعيدة ،الطبعة األكلىُِْٓ ،ىػََِْ-ـ ،دار الصابكني لمطباعة

كالنشركالتكزيد،القاىرة.

ٕٔ -ركحالبياففيتفسيرالقرآف،الشيخإسماعيؿحقيبفمصطفىالحنفيالخمكتيالبركسكم،
ضبطوكصححوكخرجأحاديثو:عبدالمطيؼحسفعبدالرحمف،الطبعةاألكلىُِْْ،ىػ-

ََِّـ ،منشكرات محمد عمي بيضكف لنشر كتب السنة كالجماعة ،دار الكتب العممية،
بيركت،لبناف.

ٕٕ -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبد المثاني ،لمعبلمة أبي الفضؿ شياب الديف
السيد محمكد األلكسي البغدادم ،الطبعة َُْٖىػُٖٕٗ-ـ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر

كالتكزيد.

-ِّّ-

ٖٕ -زادالمسيرفيعمـالتفسير،اإلماـأبي الفرججماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمد

الجكزمالقرشيالبغدادم،حققوككتبىكامشو:محمدبفعبدالرحمفعبداهلل،دكتكراهفي

عمكـالقرآف،أستاذبكميةالدراساتاإلسبلميةباألزىر،كخرجأحاديثو:أبكىاجر،السعيدبف

بسيكنيزغمكؿ،الطبعةاألكلىَُْٕ،ىػ-كانكفالثانيُٕٖٗـ،دارالفكرلمطباعةكالنشر

كالتكزيد.

ٕٗ -يزبدةالتفاسير،الشيخمحمدمتكليالشعراكم،أعدهكعمؽعميوكقدـلو:عبدالرحيـمحمد
متكليالشعراكم،ببلطبعة،المكتبةالتكفيقية.

َٖ -زىرة التفاسير ،اإلماـ محمد أبك زىرة ،الطبعة ُٖٖٗىػُْٕٗ-ـُّْٗ-ُُّٔ ،ىػ ،دار
الفكرالعربي.

ُٖ -سمسمةاألحاديثالصحيحة،الشيخمحمدناصرالديف األلباني،طبعةُُْٓىػُٗٗٓ -ـ
مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيد،الرياض.

ِٖ -سنفابفماجة،الحافظأبيعبداهللمحمدبفيزيدالقزكيني،صححوكرقموكأخرجأحاديثو
كعمؽعميومحمدفؤادعبدالباقي،ببلطبعة،دارإحياءالكتبالعربية.

سنفالترمذم،اإلماـالحافظمحمدبفعيسىبفس ٍكىرةى الترمذم،حكـعمىأحاديثوكآثاره
ّٖ-
ى
كعمؽعميوالعبلمةالمحدث:محمدناصرالديفاأللباني،اعتنىبوأبكعبيدةمشيكربف

حسف آؿ سمماف ،الطبعة الثانيةُِْٗ ،ىػََِٖ-ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيد،

الرياض.

ْٖ -سننف أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،حكـ عمى أحاديثو كعمؽ عميو :العبلمة
ناصر الديف األلباني ،اعتنى بو :أبك عبيدة ميشكر بف حسف السمماف ،الطبعة الثانية،

ُِْٕىػََِٕ-ـ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيد ،لصاحبيا سعد الديف عبد الرحمف
الراشد،الرياض.

شذراتالذىبفيأخبارمفذىب،المؤرخ:أبيالفبلحعبدالحيبفالعمادالحنبمي،ببل
ٖٓ -
طبعة،مكتبةالقدسلمطبدكالنشر.

ٖٔ -شرحأسماءاهللالحسنىلمرازم،المسمى(لكامدالبيناتشرحأسماءاهللتعالىكالصفات)،

لئلماـ األعظـ فخر الديف محمد بف عمر الخطيب ،راجعو كقد لو كعمؽ عميو طو

عبدالرؤكؼسعد،الطبعةََُْىػَُٖٗ-ـ،الناشرمكتبةالكمياتاألزىرية،الصنادقية،

األزىر،القاىرة.

ٕٖ -شرح العقيدة الطحاكية ،تأليؼ :اإلماـ القاضي ،عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز
الدمشقي ،حققو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كقد لو د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،

شعيباألرنؤكط،الطبعةالتاسعةُُْٕ،ىػُٗٗٔ-ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.
-ّّّ-

ٖٖ -شرحجكىرةالتكحيدفيعقيدةأىؿالسنةكالجماعة،تأليؼ:عبدالكريـتتاف،إجازةفيالمغة
العربيةفيجامعةدمشؽ،محمدأديبالكيبلني،دبمكـفيالتربيةاإلسبلمية،راجعوكقدـلو

الشيخعبدالكريـالرفاعي،الشيخكىبيسميمافغاكجياأللباني،الطبعةاألكلىُُْٓ،ىػ-
ُْٗٗـ،دارالناشرلمطباعةكالنشركالتكزيد،دمشؽ.

ٖٗ -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،تأليؼ إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،تحقيؽ :أحمد
عبد الغفكر عطا ،الطبعة األكلىُّٕٔ ،ىػُٗٓٔ-ـ ،القاىرة ،الطبعة الثانيةُّٗٗ ،ىػ-

ُٕٗٗـ،بيركت،دارالعمـلممبلييف،بيركت.

َٗ -صحيحالبخارملئلماـشيخالحفاظمحمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةبفبردزبو،

حقؽ أصكلو ككثؽ نصكصو ككتب مقدماتو كضبطو كرقمو ككضد فيارسو طو

عبدالرؤكؼسعد،الطبعةاألكلىُِّْ،ىػََِّ-ـ،الناشر:مكتباإليمافبالمنصكرة.

ُٗ -صحيح الجامد الصغير ،الطبعة المجددة كالمزيدة كالمنقحة ،تأليؼ :محمد ناصر الديف
األلباني ،أشرؼ عمى طبعو زىير الشاكيش ،الطبعة الثالثةَُْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ ،المكتب

اإلسبلمي.

ِٗ -الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ ،تأليؼ العبلمة أبي عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم
الكادعي،الطبعةالثانيةُُْٓ،ىػُْٗٗ-ـ،دارابفحزـ،مكتبةدارالقدس.

ّٗ -صحيح حادم األركاح ،ركح كريحاف مف نعيـ الجناف( ،البف القيـ الجكزية) شمس الديف
أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر ،تخريج كاختصار :عبد الحميد أحمد الدخاخني ،الطبعة

الثالثةُُّْ،ىػُّٗٗ-ـ،دارالمرابطيفلمنشركالتكزيد.

ْٗ -صحيحمسمـبشرحالنككم،اإلماـأبكالحسيفمسمـبفالحجاجبفمسمـالقشيرم،الطبعة
األكلىَُْٕ،ىػُٖٕٗ-ـ،دارالريافلمتراث،القاىرة.

ٓٗ -صحيح مسمـ لئلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،رقـ كتبو
كأبكابوكفقان لممعجـالمفيرسكتحفةاألشراؼككضدفيارسومحمدبفنزارتميـ،ىيثـبف
نزار تميـ ،الطبعة األكلىُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ لمطباعة

كالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ٔٗ -صحيح مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ،تأليؼ :محمد ناصر الديف األلباني ،الطبعة
األكلىََِِ،ـ،دارالصُّميعي،الرياض.

ٕٗ -صفكة البياف لمعاني القرآف ،الشيخ حسنيف محمد مخمكؼ ،مفتي الديار المصرية السابؽ،
كعضك جماعة كبار العمماء ،الطبعة األكلىُّٕٕ ،ىػُٕٗٓ-ـ ،دار اإلمارات العربية

المتحدة،مؤسسةزايدبفسمطافآؿنييافلؤلعماؿالخيريةكاإلنسانية.
-ّّْ-

ٖٗ -صفكةالتفاسير،الشيخمحمدعميالصابكني،األستاذبكميةالشريعةكالدراساتاإلسبلمية،

مكة المكرمة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،الطبعة الثانيةَُُْ ،ىػُُٖٗ-ـ ،دار القرآف

الكريـ،بيركت.

ٗٗ -الطب محراب اإليماف ،د .خالص جمبي ،الطبعة َُُْىػُُٖٗ-ـ ،مؤسسة الرسالة،
بيركت،شارعسكريا.رسالةأعدتلنيؿلقبدكتكرفيالطبتحتإشراؼالدكتكركاألستاذ

محمدفايزالمط.

ل(،البفسعد)محمدبفسعدبفمنيدالياشمي،تحقيؽ:محمدعبدالقادر
ََُ -الطبقات الكبر
ي
عطى،الطبعةاألكلىَُٗٗ،ـ،دارالكتبالعممية،بيركت.

َُُ -طبقات المفسريف ،لمحافظ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الداكدم ،تحقيؽ :عمي

محمدعمر،بمركزتحقيؽالتراثبدارالكتاب،الطبعةالثانيةُُْٓ،ىػُْٗٗ-ـ،الناشر

مكتبةكىبة،القاىرة.

َُِ -ظاىرة النفاؽ كخبائث المنافقيف في التاريخ ،عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني ،الطبعة
األكلىُُْْ،ىػُّٗٗ-ـ،دارالقمـ،دمشؽ.

َُّ -ظاىرة النفاؽ كخبائث المنافقيف في التاريخ ،عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني ،طُ،
ُُْْىػُّٗٗ-ـ،دارالقمـ،دمشؽ.

َُْ -العقائداإلسبلمية،الشيخسيدسابؽ،األستاذفيجامعةاألزىر،ببلطبعة،الناشر:دار
الكتابالعربي،بيركت،لبناف.

َُٓ -العقيدةاإلسبلميةعندالفقياءاألربعة(أبكحنيفة-مالؾ-الشافعي-أحمد)،أ.د.أبكاليزيد
أبك زيد العجمي ،األستاذ بكمية دار العمكـ جامعة األزىر ،الطبعة الثانية ،دار السبلـ

لمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة.

َُٔ -العقيدةاإلسبلميةكأسسيا،عبدالرحمفحسفحنبكةالميداني،الطبعةالسادسةُُِْ،ىػ-
ُِٗٗـ،دارالقمـ،دمشؽ.

َُٕ -عمـالنسيج،الجزءالنظرم،د.مكفؽشريؼجنيد،أستاذمساعد،كميةالطبالبيطرم-
جامعةعمرالمختار،الطبعةاألكلىُٗٗٔ،ـ،منشكراتجامعةعمرالمختارالبيضاء.

َُٖ -عمـ كظائؼ األعضاء ،أ.د .شتيكم العبد اهلل ،قسـ العمكـ الحياتية -الجامعة األردنية،
الطبعةاألكلىََِِ،ـُّّْ-ىػ،دارالمسيرةلمنشركالتكزيدكالطباعة.

َُٗ -فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،اإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني،
راجعو:قصيمحبالديفالخطيب،رقـكتبوكأبكابوكأحاديثو:محمدفؤادعبدالباقي،قاـ

بإخراجو كتصحيح تجاربو كتحقيقو :محب الديف الخطيب ،الطبعة األكلىَُْٕ ،ىػ-

ُٕٖٗـ،دارالريافلمتراث.

-ّّٓ-

َُُ -فتح البياف في مقاصد القرآف ،العبلمة أبي الطيب ،صديؽ بف حسف بف عمي الحسيف
القنكجي البخارم ،عني بطبعو كقدـ لو كراجعو :خادـ العمـ عبد اهلل إبراىيـ األنصارم،

طبعةَُُْىػُٖٗٗ-ـ،طبدعمىنفقةإدارةإحياءالتراثاإلسبلميبدكلةقطر.

ُُُ -فتح الرحمف في تفسير القرآف ،عبد المنعـ أحمد تغيمب ،الطبعة األكلىُُْٔ ،ىػ-
ُٓٗٗـ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ُُِ -فتح القدير الجامد بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،تأليؼ محمد بف عمي بف

محمدالشككاني،حققوكخرجأحاديثو :د.عبدالرحمفعميرة،كضدفيارسوكشارؾفي
تخريج أحاديثو لجنة التحقيؽ كالبحث العممي بدار الكفاء ،الطبعة الثانيةُُْٖ ،ىػ-

ُٕٗٗـ،دارالكفاءلمطباعةكالنشركالتكزيد،ج.ـ.ع،المنصكرة.

ُُّ -الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجبلليف لمدقائؽ الخفية ،سميماف بف عمر العجيمي
الشافعيالشييربالجمؿ،ببلطبعة،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ُُْ -في ظبلؿ القرآف ،المعمـ سيد قطب ،الطبعة الشرعية التاسعةََُْ ،ىػَُٖٗ-ـ ،دار
الشركؽ.

ُُٓ -القامكس المحيط ،تصنيؼ :العبلمة مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ،ضبط

كتكثيؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،أستاذ في المغة كآدابيا ،إشراؼ :مكتب البحكث

كالدراسات،الطبعةُُْٓىػُٗٗٓ-ـ،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ُُٔ -قطرالمحيط،المعمـبطرسالبستاني،الطبعةالثانيةُٗٗٓ،ـ،مكتبةلبناف،ناشركف.

ُُٕ -كتاباإليماف،العبلمةشيخاإلسبلـابفتيمية،الطبعةاألكلىَُّْ،ىػُّٖٗ-ـ،الرممة
البيضاء،بنايةالكارتسنتر،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُُٖ -كتابالتعريفات،الشريؼعمي بفمحمدالجرجاني ،الطبعةاألكلىَُّْ ،ىػُّٖٗ-ـ،
دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُُٗ -كتابالتكحيد،عبدالمجيدعزيزالزنداني،الطبعةالرابعةُُِْ،ىػََُِ-ـ،دارالسبلـ
لمطباعةكالنشركالتكزيد،القاىرة.

َُِ -كتاب الركح ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أبي بكر بف القيـ الجكزية ،تحقيؽ كتعميؽ

الدكتكر محمد أنيس عيادة ،األستاذ بجامعة األزىر ،د .محمد فيمي السرجاني ،مدرس

بكمية الشريعة كالقانكف جامعة األزىر ،ببل طبعة ،الناشر مكتبة نصير بجكار األزىر

الشريؼ.

ُُِ -كتابالزىدكالرقائؽ،اإلماـعبداهللبفالمبارؾالحنظميالمركزم،تحقيؽ:حبيبالرحمف
األعظمي،ببلطبعة،دارالكتبالعممية،بيركت.
-ّّٔ-

ُِِ -كتابالعيف،ألبيعبدالرحمفالخميؿبفأحمدالفراىيدم،تحقيؽ:د.ميدمالمخزكمي،
د .إبراىيـ السامرائي ،الطبعة األكلىَُْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ ،منشكرات مؤسسة األعممي
لممطبكعات،بيركت،لبناف.

ُِّ -كتابالفركؽ،أنكارالبركؽفيأنك ً
اء الفركؽ،العبلمةشيابالديفأبيالعباسأحمدبف
ي
(القرافي) ،دراسة كتحقيؽ :مركز الدراسات الفقيية
الصنياجي
إدريس بف عبد الرحمف ّْ
َّ
كاالقتصادية،أ.د.محمدأحمدسراج،أ.د.عميجمعةمحمد،الطبعةالثانيةُِْٖ،ىػ-
ََِٕـ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة،القاىرة.

ُِْ -كتابخمؽاإلنساف،مدتحقيؽكتابغايةاإلحساففيخمؽاإلنساف،لئلماـالسيكطي،
دراسةكتحقيؽ:نيادحسكبيصالح،دارصداـلممخطكطات.

ُِٓ -كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس ،اإلماـ الشيخ
الجراحي العجمكني الشافعي ،طبعو كصححوككضد
إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم ٌ
حكاشيوالشيخمحمدعبدالعزيزالخالدم،طبعةُِِْىػََُِ-ـ،منشكراتمحمدعمي

بيضكفلنشركتبالسنةكالجماعة،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُِٔ -الكميات،معجـفيالمصطمحات كالفركؽالمغكية ،ألبي البقاءأيكب بف مكسىالحسيني

الكفكم،قابموعمىنسخةخطيةكأعدهلمطبدككضدفيارسو:د.عدنافدركيش،كمحمد

المصرم،الطبعةالثانيةُُّْ،ىػُّٗٗ-ـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.

ُِٕ -لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،جبلؿالديفالسيكطي،تخريجكتحقيؽ:محمدعميسمؾ،
الطبعةُِْٗىػََِٖ-ـ،المكتبةالقيمةلمطباعةكالنشركالتكزيد.

ُِٖ -لساف العرب ،العبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ "ابف منظكر اإلفريقي
المصرم"،الطبعةاألكلىَََِ،ـ،دارصادرلمطباعةكالنشر،بيركت،لبناف.

ُِٗ -لقاءكجاىيمداألستاذالدكتكر/ماجدمحمدياسيف،أستاذعمـكظائؼاألعضاءبكمية
الطببالجامعةاإلسبلمية.

َُّ -لمعةاالعتقاداليادمإلىسبيؿالرشاد،اإلماـمكفؽالديفأبيمحمدعبداهللبفأحمدبف
محمدبفقدامةالمقدس،شرحمحمدبفصالحالعثيميف،حققوكخرجأحاديثو:أشرؼبف

عبدالمقصكدبفعبدالرحيـ،الطبعةالثالثةُُْٓ،ىػُٗٗٓ-ـ،مكتبةدارطبرية،مكتبة

أضكاءالسمؼ.

ُُّ -لكامداألنكارالبييةكسكاطداألسراراألثريةلشر ُّ
ةالمضيةفيعقدالفرقةالمرضية،
حالدر
ٌ
الشيخمحمدأحمدالسفارينياألثرمالحنبمي،الطبعةالثانيةَُِْ،ىػُِٖٗ-ـ،مؤسسة

الخافقيف،دمشؽ.

-ّّٕ-

ُِّ -المؤلؤكالمرجاففيتفسيرالقرآف،كريمافحمزة،الطبعةُِّْىػَُُِ-ـ،مكتبةالشركؽ
الدكلية.

ُّّ -ماذابعدالمكت،شاكرعبدالجبار،داركمكتبةاليبلؿ.

ُّْ -مباحثفيالتفسيرالمكضكعينظريةكتطبيقان،إعداد:د.عبدالسبلـحمدافالمكحاألستاذ

المشارؾبقسـالتفسيركعمكـالقرآفبالجامعةاإلسبلميةبغزة،كد.زكرياإبراىيـالزميمي

األستاذ المساعدبكميةأصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،الطبعة الثانيةُِْٕ،ىػ-

ََِٔـ.

ُّٓ -مجمد البياففي تفسير القرآف ،تأليؼ الشيخأبك عمي الفصؿ بفالحسف الطبرسي ،ببل
طبعة،منشكراتدارمكتبةالحياة،بيركت،لبناف.

ُّٔ -مجمؿ المغة ،ألبي الحسيف أحمد بف فارس زكريا المغكم ،دراسة كتحقيؽ :زىير
عبدالمحسفسمطاف،الطبعةالثانيةَُْٔ،ىػُٖٗٔ-ـ،مؤسسةالرسالة.

اني ،اعتنى بيا كخرج
ُّٕ -مجمكعة الفتاكل ،لشيخ اإلسبلـ تقي الديف أحمد بف تيمية َّ
الحر ٌ
أحاديثيا،عامرالجزار،أنكرالبار،الطبعةالثانيةُُِْ،ىػََُِ-ـ،دارالكفاءلمطباعة

كالنشركالتكزيد،ج.ـ.ع،المنصكرة.

ُّٖ -محاضراتفيعمـنفسالنمككالصحةالنفسية،أ.أسامةعطيةالمزيني،د.حسفمحمكد
الغمباف.

ُّٗ -المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،القاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف
عطيةاألندلسي،تحقيؽ:عبدالسبلـعبدالشافيمحمد،الطبعةُُّْىػُّٗٗ-ـ،دار

الكتبالعممية،بيركت،لبناف.

َُْ -المحمى باآلثار ،تصنيؼ اإلماـ الجميؿ أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ
األندلسي ،تحقيؽ :د .عبد الغفار سميماف البندارم ،الطبعة األكلىُِْٓ ،ىػََِِ-ـ،
منشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُُْ -المحيطفيالمغة،تأليؼكافيالكفاة،الصاحبإسماعيؿبفعباد،تحقيؽ:الشيخمحمد
حسفآؿياسيف،الطبعةاألكلىُُْْ،ىػُْٗٗ-ـ،عالـالكتاب،بيركت.

ُِْ -مختارالصحاح،لئلماـمحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالرازم،ضبطوكصححو:أحمد
شمسالديف،الطبعةاألكلىُُْٓ،ىػُْٗٗ-ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُّْ -مختصرتفسيرالخازفالمسمى"لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ"،لئلماـعبلءالديفبف
محمد البغدادم المعركؼ "بالخازف" ،اختصره كىذبو الشيخ عبد الغني الدقر ،الطبعة

األكلىُِْْ،ىػََِّ-ـ،اليمامةلمطباعةكالنشركالتكزيد،دمشؽ،بيركت.
-ّّٖ-

ُْْ -المستدرؾ عمى الصحيحيف ،لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ
النيسابكرم،دراسةكتحقيؽ:مصطفىعبدالقادرعطا،المشرؼالعاـد.عبداهللبفعبد

المحسفالتركي،شارؾفيالتحقيؽشعيباألرنؤكط،محمدنعيـالعرقسكس،عادؿمرشد،
إبراىيـ الزيبؽ ،محمد رضكاف العرقسكس ،كامؿ الخراط ،الطبعة األكلىُُْْ ،ىػ-

ُْٗٗـ،مؤسسةالرسالة،بيركت.

ُْٓ -مسنداإلماـأحمدبفحنبؿ،أشرؼعمىتحقيقوالشيخشعيباألرنؤكط،تحقيؽكتخريج
أحاديثو كعمؽ عميو شعيب األرنؤكط ،عادؿ م ً
رشد ،الطبعة الثانيةَُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ،
ي
مؤسسةالرسالة.
ُْٔ -مشكاةالمصابيح،تأليؼ:محمدبفعبداهللالخطيبالتبريزم،تحقيؽ:محمدناصرالديف
األلباني،الطبعةالثالثةَُْٓ،ىػُٖٗٓ-ـ،المكتباإلسبلمي،بيركت.

ُْٕ -المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،العبلمةأحمدبفمحمدبفعميالمقرمالفيكمي،
ببلطبعة،دارالقمـ،بيركت،لبناف.

ُْٖ -مصحؼالصحابةفيشرحكمماتالقرآفالكريـ،تأليؼعبداهللعمكاف،راجعو:األستاذ
محمدمحمدالعبد،أ.محمدسنبؿ،د.صبحيرشاد،الطبعةاألكلىُِْٓ،ىػََِٓ-ـ،

دارالصحابةلمتراثبطنطا.

ُْٗ -مدالطبفيالقرآفالكريـ،تقديـ:د.محمدناظـنسيمي،تأليؼ:د.عبدالحميددياب،
د.أحمدقرقكز،الطبعةالثانيةَُِْ،ىػُِٖٗ-ـ،مؤسسةعمكـالقرآف -دمشؽ.رسالة
أعدتلنيؿإجازةدكتكرفيالطب.M.D

َُٓ -معارج التفكر كدقائؽ التدبر ،الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني ،الطبعة األكلى،
ُُِْىػَََِ-ـ،دارالقمـ،دمشؽ.

ُُٓ -معالـالتنزيؿ في التفسيركالتأكيؿ "تفسير البغكم" ،لئلماـ أبيمحمد الحسيف بف مسعكد
الفراءالبغكمالشافعي،الطبعةُُْْىػُّٗٗ-ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُِٓ -معاني القرآف ،ألبي جعفر النحاس ،أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس ،تحقيؽ:
د.يحيىمراد،ببلطبعة،دارالحديث،القاىرة.

ُّٓ -معجـ البيكلكجيا المصكر ،انكميزم -عربي ،تأليؼ :ككريف ستككمي ،ترجمة :د .محمد
أحمد شكماف ،مراجعة كاشراؼ د .محمد دبس ،أكاديميا انترناشيكناؿ ،ش.ـ.ـ ص-ب

ٗٔٔٔ،ُُّ-بيركت،لبناف.

ُْٓ -معجـ المغة العربية المعاصر ،أحمد مختار كآخركف ،الطبعة األكلىََِٖ ،ـ ،عالـ
الكتب.

-ّّٗ-

ُٓٓ -المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ بحاشية المصحؼ الشريؼ ،حققو :محمد فؤاد
عبدالباقي،طبعةُِِْىػََُِ-ـ،دارالحديث،القاىرة.

ُٔٓ -معجـ المقاييس في المغة ،ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،حققو :شياب الديف
أبك عمرك ،الطبعة األكلى ُُْٓىػُْٖٗ-ـ ،الطبعة الثانية ُُْٖىػُٖٗٗ-ـ ،دار
الفكرلمطباعةكالنشركالتكزيد،بيركت،لبناف.

ُٕٓ -المعجـالكجيز،إعدادمجمدالمغةالعربية،طََُُْ،ىػَُٖٗ-ـ.

ُٖٓ -المعجـالكسيط،قاـبإخراجالطبعةد.إبراىيـأنيس،كعطيةالصكالحي،كد.عبدالحميـ
منتصر ،كمحمد خمؼ اهلل أحمد ،أشرؼ عمى الطبد :حسف عمي عطية ،محمد شكقي

أميف،الطبعةالثانية.

ُٗٓ -معجـتفسيرمفرداتألفاظالقرآفالكريـ،مجمدالبيافالحديث،سميحعاطؼالزيف،طْ،
ُِِْىػََُِ-ـ،الداراألفريقيةالعربية.

َُٔ -معجـ تفسير مفردات ألفاظ القرآف ،سميح عاطؼ الزيف ،طُِِْْ ،ىػََُِ-ـ ،الدار
األفريقيةالعربية.

ُُٔ -معجـغريبالقرآفالكريـمستخرجانمفصحيحالبخارم،محمكدفؤادعبدالباقي،تشرفت
بطباعتومكتبةقرطبة،اإلمارات،الشارقة،تكزيدمكتبةدارالرياض.

ُِٔ -مفرداتألفاظالقرآف،العبلمة"الراغباألصفياني"الحسيفبفمحمدبفالمفضؿ،تحقيؽ:
صفكاف عدناف داككدم ،الطبعة ُِِّىػََِِ-ـ ،دار القمـ ،دمشؽ ،الدار الشامية،

بيركت.

ُّٔ -المقتطؼمفعيكفالتفاسير،الشيخمصطفىالحصفالمنصكرم،حققوكخرجأحاديثو:

خادـالكتابكالسنةمحمدعميالصابكني،الطبعةالثانيةُُْٕ،ىػُٗٗٔ-ـ،دارالقمـ،

دمشؽ.

ُْٔ -المنجد في المغة كاألعبلـ ،الطبعة الثالثة كالعشركفُٖٗٔ ،ـ ،دار المشرؽ ،بيركت،
التكزيد:المكتبةالشرقية.

ُٓٔ -منيجاإلسبلـفيتزكيةالنفس،د.أنسأحمدكرزكف،الطبعةالثانيةُُْٖ،ىػُٕٗٗ-ـ،
دارنكرالمكتبات،جدة،المممكةالعربيةالسعكدية،دارابفحزـلمطباعةكالنشركالتكزيد،


بيركت،لبناف.

ُٔٔ -مكسكعةالحكاس،د.خميؿكنشالبدكم،الطبعةاألكلىُٗٗٗ،ـ،دارعالـالثقافةلمنشر
كالتكزيد،عماف.

ُٕٔ -مكسكعة جسـ اإلنساف ،د.زينب منصكر حبيب ،الطبعة األكلىَََِ ،ـ ،داراإلسرار
لمنشركالتكزيد.

-َّْ-

ُٖٔ -مكسكعةىاركفالرشيد،د.سعدمضناكم،طبعةََُِـ،دارصادر،بيركت.

ُٗٔ -مكطأ اإلماـ مالؾ ،أبي عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي ،ركاية :محمد بف الحسف
الشيباني،تعميؽكتحقيؽ:عبدالكىابعبدالمطيؼ،أستاذعمـالحديثكرئيسقسـالسنة

بكميةأصكؿالديفبجامعةاألزىر،الطبعةالثانية.

َُٕ -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،اإلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ عمر
البقاعي ،خرج آياتو كأحاديثو ككضد حكاشيو :عبد الرزاؽ غالب الميدم ،دار الكتب

العممية،بيركت،لبناف.

ُُٕ -النكتكالعيكف"تفسيرالماكردم"،تصنيؼ:أبيالحسفعميبفمحمدبفحبيبالماكردم
البصرم ،راجعو كعمؽ عميو :السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،الطبعة األكلى،

ُُِْىػُِٗٗ-ـ،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ُِٕ -النياية في غريب الحديث كاألثر ،لئلماـ مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف محمد
الجزرمابفاألثير،أشرؼعميوكقدـلو،عميبفحسفبفعميبفعبدالحميدالحمبي

األثرم،الطبعةالثانيةُِّْ،ىػ،دارابفالجكزم.

ُّٕ -نكاقضاإليمافاالعتقاديةكضكابطالتكفيرعندالسمؼ،إعدادد.محمدبفعبداهللبف
عميالكىيبي،الطبعةاألكلىُُْٔ،ىػُٗٗٔ-ـ،دارالمسمـلمنشركالتكزيد،الرياض.

ُْٕ -الكسيطفيتفسيرالقرآفالمجيد،أبيالحسفعميبفأحمدالكاحدمالنيسابكرم،تحقيؽ

كتعميؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالجكاد،الشيخعميمحمدمعكض،د.أحمدمحمدصبرة،

د.أحمدعبدالغنيالجمؿ،د.عبدالرحمفيكسؼ،قدـلوكقرظو:د.عبدالحيالفرماكم،

كميةأصكؿالديف،جامعةاألزىر،الطبعةاألكلىُُْٓ،ىػُْٗٗ-ـ،دارالكتبالعممية،

بيركت،لبناف.

ُٕٓ -كفي أنفسكـأفبلتبصركف ،د.محمدسعد الشكيعر ،الطبعة األكلىُِّْ ،ىػََِِ-ـ،
دارالعرباإلسبلمي.

ُٕٔ -كفيأنفسكـأفبلتبصركف،دليؿاألنفسبيفالقرآفالكريـكالعمـالحديث،محمدعزالديف
تكفيؽ،الطبعةالثانيةُٖٗٗ،ـُُْٖ-ىػ،دارالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيدكالترجمة.

ُٕٕ -كفياتاألعيافكأنباءالزماف،ألبيالعباسشمسالديفأحمدبفمحمدبفأبيبكربف
خمكاف،حققو:د.إحسافعباس،ببلطبعة،دارصادر،بيركت.

َّ
َّ
ةأكالنار،د.أحمدجابرمحم كدالعمصي،
اليكـاآلخرمفالمكتإلىالخمكدفيالجن
ُٖٕ-
الطبعةاألكلىُُّْ،ىػََُِ-ـ.

-ُّْ-

خامسان :فيرس المكضكعات
المكضكع

الصفحة

اإلىداء

أ

شكركتقدير 

ب

المقدمة 

د

أكالن:أىميةالمكضكع 

ىػ 

ثانيان:األسبابالتيدعتإلىاختيارالمكضكع 

ىػ 

ثالثان:أىداؼالبحث 

ىػ 

رابعان:الدراساتالسابقة 

ىػ 

خامسان:منيجالبحث 

ك

سادسان:خطةالدراسة 

ك

الفصؿ التمييدم
مفيكـ القدرة اإلليية كالنفس البشرية كخصائصيما 

المبحث األكؿ :مفيكـ القدرة اإلليية كخصائصيا

ِ

المطم األكؿ:مفيكـالقدرةاإللييةلغةكاصطبلحان 

ّ

المطم الثاني:خصائصالقدرةاإلليية 

َُ 

ُ-صفةالكماؿ 

ُُ 

ِ-صفةالقدرةالمطمقة 

ُِ 

ّ-صفةاألزلية 

ُّ 

ْ-صفةتتعمؽبإيجاداألشياءمفالعدـ 

ُْ 

و
التستندإلىذاتأخرل 
ٓ-صفةالقدرةقائمةبذاتوتعالىالتقكـبغيرهك

ُٔ 

ٔ-صفةالقدرةالتستمزـالتمثيؿ،كالتعطيؿ،كالتحريؼ،كالتكييؼ،كالتأكيؿ،كالتفكيض 

ُٕ 

-ِّْ-

ٕ-صفةالقدرةتقترفبالمشيئة،كمتىنفذتالقدرةتعمقتبيااإلرادة 

ُٖ 

ٖ-صفةالقدرةكماىيبقيةالصفاتاليستطيدأحدالكصكؿإلى يكنييا 

ُٗ 

المبحث الثاني :مفيكـ النفس البشرية كخصائصيا

َِ 

المطم األكؿ:مفيكـالنَّفسالبشريةلغةكاصطبلحان 

ُِ 

َّ
خصائصالنفسالبشرية 
المطم الثاني:

ِّ 

القسـ األكؿ :خصائص النفس البشرية التي تتعمؽ بالحياة

ِّ 

أكالن :أنيا مخمكقة

ِّ 

أ-طكرخمؽآدـ 

ِّ 

ب-طكرخمؽحكاء 

ِٓ 

ج-طكرخمؽأبناءآدـكحكاء 

ِٔ 

ثانيان :أنيا تنبت مف األرض

ِٗ 

أ-المأكؿ 

ُّ 

ب-المشرب 

ِّ 

ج-اآلياتالتيتتحدثعفالمأكؿكالمشرب 

ّّ 

ثالثان :التكاثر

ّْ 

رابعان :أف ليا مشيئة

ّٔ 

خامسان :أف ليا قكة

ّٕ 

سادسان :أف ليا قدرة

ّٗ 

سابعان :أنيا مبتبلة بالخير كالشر كاليدل كالضبل ؿ

ُْ 

ثامنان :أنيا منمكرة باالستقامة عمى منيج اهلل كاإلخبلص لو

ْْ 

تاسعان :الحياة

ْٔ 

عاش ارن :أنيا آية مف آيات اهلل في الككف

ْٕ 

-ّّْ-

القسـ الثاني :الخصائص األخركية

َٓ 

أكالن :المكت

َٓ 

ثانيان :البعث كالنشكر

ِٓ 

الفصؿ األكؿ
صفات كأنكاع النفس البشرية كالقدرة اإلليية في خمقيا 

المبحث األكؿ :النفس البشرية في القرآف الكريـ

ٖٓ 

المطم األكؿ:الصفاتاإليجابية 

ٗٓ 

المطم الثاني:الصفاتالسمبية 

ٓٔ 

المبحث الثاني :أنكاع النفس البشرية في القرآف الكريـ

َٕ 

المطم األكؿ:نفسالمؤمف 

ْٕ 

اإليمافلغةكاصطبلحان 

ْٕ 

َُّ -
النفساألمارةبالسكء 

ٕٔ 

ِ-النفسالمكامة 

ٕٗ 

ّ-النفسالمطمئنة 

ُٖ 

الفرؽبيفالنفسالمطمئنةكالنفسالمكامة 

ِٖ 

المطم الثاني:نفسالكافر 

ّٖ 

الكفرلغةكاصطبلحان 

ّٖ 

صفاتالكافريف 

ٖٓ 

المطم الثالث:نفسالمنافؽ 

ِٗ 

النفاؽلغةكاصطبلحان 

ِٗ 

صفاتالمنافقيف 

ّٗ 

المطم الرابع:نفسالكتابي(ييكدانكنصارل) 

َُِ 

المطم الخامس:الحكمةمفتنكعالنفسالبشرية 

َُُ 

-ّْْ-

المبحث الثالث:القدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشرية 

ُُٔ 

المطم األكؿ:القدرةاإللييةفيخمؽاإلنسافمفالعدـ 

ُُٕ 

المطم الثاني:القدرةاإللييةفيخمؽاألنثىمفالذكر 

ُُِ 

المطم الثالث:القدرةاإللييةفيخمؽالنفسمفذكركأنثى 

ُِّ 

المطم الرابع:القدرةاإللييةفيخمؽالذكرمفأنثىدكفزكج 

ُِٔ 

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

المبحث األكؿ :مراحؿ خمؽ اإلنساف

ُِّ 

المطم األكؿ:مراحؿخمؽاإلنساففيعالـالذر 

ُِّ 

المطم الثاني:مراحؿخمؽاإلنسافكأطكارهفيعالـاألرحاـ 

ُّٕ 

أكالن :مرحمة الحيكاف المنكم

ُّٗ 

الحيكافالمنكمىكالذميحددالمكلكدذكرأـأنثى 

ُّْ 

ثانيان :مرحمة البكيضة

ُْٓ 

ثالثان :طكر النطفة األمشاج

ُْٔ 

الفرؽبيفالنطفةكالنطفةاألمشاج 

ُْٕ 

النطفةكالقرارالمكيف 

ُْٖ 

رابعان :طكر العمقة

ُْٗ 

خامسان :طكر المضغة

ُُٓ 

سادسان :مرحمة خمؽ العظاـ

ُّٓ 

سابعان :مرحمة كسكة العظاـ لحمان

ُٓٓ 

ثامنان :مرحمة الخمؽ اآلخر

ُٓٓ 

المطم الثالث:مرحمةخمؽاإلنسافمابعداألرحاـ 

ُٕٓ 

أ-مرحمةالطفكلة 

ُٖٓ 
-ّْٓ-

ب-مرحمةالشباب(األشد) 

ُٗٓ 

ج-مرحمةالكيكلة(الشيخكخة) 

َُٔ 

المبحث الثاني :مككنات النفس البشرية كآثار كآيات القدرة اإلليية فييا

ُِٔ 

المطم األكؿ:مككناتالنفسالبشرية 

ُِٔ 

المطم الثاني:آياتالقدرةاإللييةفيالنفسالبشرية 

ُٓٔ 

اآليةاألكلى:الساف 

ُٓٔ 

اآليةالثانية:الشفتاف 

ُٔٔ 

اآليةالثالثة:األسناف 

ُٕٔ 

اآليةالرابعة:الغددالمعابية 

ُٗٔ 

اآليةالخامسة:الجيازاليضمي 

ُٗٔ 

اآليةالسادسة:الجيازالتنفسي 

ُُٕ 

اآليةالسابعة:القمب 

ُِٕ 

اآليةالثامنة:الجيازالبكلي 

ُٕٓ 

اآليةالتاسعة:حاسةالسمد 

ُٕٕ 

اآليةالعاشرة:حاسةالبصر 

ُٕٗ 

اآليةالحاديةعشرة:حاسةالشـ 

ُُٖ 

اآليةالثانيةعشرة:الييكؿالعظمي 

ُِٖ 

اآليةالثالثةعشرة:العضبلت 

ُْٖ 

اآليةالرابعةعشرة:الجمد 

ُٖٔ 

اآليةالخامسةعشرة:الغددالصماء 

ُٖٗ 

اآليةالسادسةعشرة:الكبد 

ُُٗ 

اآليةالسابعةعشرة:الطحاؿ 

ُِٗ 

-ّْٔ-

المطم الثالث:آثارالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشرية 

ُّٗ 

اإلنسافمخمكؽينطؽكؿجزءفيوبالكحدانية 

ُّٗ 

المنحالربانيةتقتضياإلخبلصكالعبكدية 

ُّٗ 

اإلخبلصكالعبكديةعزةكرفعةلمبشرية 

ُْٗ 

الفصؿ الثالث
تكريـ كتفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات كبياف نعـ اهلل عمييا 

المبحث األكؿ :تفضيؿ النفس البشرية عمى غيرىا مف المخمكقات

ُٕٗ 

المطم األكؿ:مفمظاىرالتفضيؿلمنفسالبشرية 

ُٖٗ 

المطم الثاني:تفضيؿالنفسالبشريةبنعمةالعقؿ 

ََِ 

العقؿلغةكاصطبلحان 

َُِ 

مفأسماءالعقؿ 

َُِ 

مقاصدالعقؿ 

َِِ 

المبحث الثاني :تكريـ النفس البشرية ببياف ما أنعـ اهلل عمييا

َِٓ 

المطم األكؿ:تكريـالنفسالبشريةبنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشاد 

َِٔ 

أكالن :النعمة الخاصة "نعمة اليدل كالرشاد"

َِٕ 

ثانيان :النعمة العامة

َِٖ 

ُ-نعمةاإليجاد 

َِٖ 

ِ-نعمةاإلمداد 

َِٗ 

المطم الثاني:تكريـالنفسالبشريةبنعمةالتسخيركالتمكيف 

َُِ 

سؿكىدايةالبشرية 

بإرساؿالر
المطم الثالث:تكريـالنفساإلنسانية
ُّ

ُِْ 

اليدؼمفإرساؿالرسؿ 
أكالن:
ُّ

ُِْ 

كظيفةالرسؿ 
ثانيان:
ُّ

ُِٕ 

كجكباإليمافبالرسؿكطاعتيـ 
ثالثان:
ُّ

ُِٖ 
-ّْٕ-

الفصؿ الرابع
القدرة اإلليية عند المكت كالبعث كالحسا 

المبحث األكؿ :القدرة اإلليية عند المكت

ِِّ 

المطم األكؿ:القدرةاإللييةعمىنفسالمؤمف 

ِِْ 

المطم الثاني:القدرةاإللييةعمىنفسالكافركالمنافؽ 

ِِٕ 

المبحث الثاني :القدرة اإلليية عمى النفس البشرية ما بعد المكت

ُِّ 

المطم األكؿ:القدرةاإللييةعندالبعث 

ِِّ 

المطم الثاني:القدرةاإللييةعندالحشر 

ِّٖ 

المبحث الثالث :القدرة اإلليية عند الحسا

ِْٔ 

المطم األكؿ:القدرةاإللييةفينصبالميزاف 

ِْٕ 

المطم الثاني:القدرةاإللييةفيالعدؿبيفالبشر 

ُِٓ 

المطم الثالث:القدرةاإللييةفيالحياةاألبدية 

ِٗٓ 

أكالن:الجنة 

ِٗٓ 

ثانيان:النار 

َِٕ 

الخاتمة

ِٕٗ 

أكالن :النتائج

ِٕٗ 

ثانيان :التكصيات

َِٖ 
الفيارس 

أكالن :فيرس اآليات القرآنية

ِِٖ 

ثانيان :فيرس األحاديث النبكية

َِّ 

ثالثان :فيرس األعبلـ

ِّٓ 

رابعان :فيرس المصادر كالمراجع

ِّٔ 

خامسان :فيرس المكضكعات

ِّْ 

ممخص الرسالة بالمغة العربية

ّْٗ 

ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية

َّٓ 
-ّْٖ-

ممخص الرسالة

القدرة اإلليية في آيات النفس البشرية
مفيكـالنفسالبشرية
ٌ
ة،كمفثـ
بينتىذهالرسالة مفيكـالقدرةاإللييةخصائصىذهالقدر
ٌ

كخصائصيا ،ثـ ذكر الباحث الصفات اإليجابية كالسمبية ليذه النفس ،كأنكاعيا في القرآف الكريـ

كالحكمةمفتعددىا .

كبعدذلؾبيفالباحثالقدرةاإللييةفيخمؽالنفسالبشريةمفالعدـ ،كفي خمؽاألنثى
مفالذكر،كخمقيامفذكركأنثى،كخمؽالذكرمفاألنثىدكفزكج .
ثـ انتقؿ الباحث إلى ذكر آثار كآيات القدرة اإلليية في خمؽ مككنات كأطكار كمراحؿ
النفس ابتداء مف الطيف مرك انر بعالـ َّ
الذر كعالـ األرحاـ كما بعد األرحاـ ،مبينان حقيقة ىذه
ىذه ٌ
ن
النفسمفالجانبالعمميمتطرقان إلىاآلياتالتيأكدعيااهللفيىذهالنفسالتيتدلؿعمىقدرة
ٌ
اهللكعظمتومدذكرآثارىذهالقدرة،ثـعرجالباحثعمىذكرتكريـكتفضيؿالنفسالبشريةعمى
غيرىا مف المخمكقات مد ذكر مظاىر ىذا التفضيؿ ،كنعـ اهلل عمييا كالتي منيا النعمة الكبرل

ٍّ
الحسابعمىكؿمفنفس
"العقؿ"كنعمةاإليجادكاإلمدادكاليدلكالرشاد،كارساؿالرسؿ،كالبعثك
المؤمفكالكافركالمنافؽمرك انربنصبالميزافكالعدؿبيفالبشر،كالحياةاألبديةفيالجنةكالنار .
كختـالباحثبحثوبخاتمةشممتأىـالنتائجكالتكصيات .

-ّْٗ-

ABSTRACT
The divine power in the verses about the human being.
This study clarifys the concept of the divine power, the
characteristics of it, the concept of human essence and its
features. The researcher mentions the positive and negative sides
of human nature, the types mentioned in the Holy Quran and the
wisdom of being numerous.
The researcher shows how obvious the divine power is in
creating human spirit out of nonentity, creating the female out
from the male, varying it into male and female, and creating a
male from a female without a husband.
The researcher then talks about the effects and verses which
show the divine power in creating the components, phases and
stages of the human right from mud throughout the world of
powdering, that of womb and after wombs. The researcher shows
the nature of the human soul scientifically referring to Allah's
miracles in creating it proving Allah's mighty and greatness
mentioning the effects of this power.
Following, the researcher refers to how human being is
honored and prefered over the whole creation pointing out to the
phases of this preferences. He also talks about the blessings of
Allah given to human being one of which is "reason" as the
greatest favors along with faith, creation, supporting, right
guidance, sending messengers, the resurrection, accounting each
of believers, unbelievers and hypocrites, setting up the scales of
justice and the eternal life in either heaven or hell.
The researcher completed his study with a conclusion
including the most important out comes and recommendations.
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