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 اإلىداء
إلى صاحب الشفاعة  مشفعأكؿ ( إلى  معمـ الناس الخير إلى ىادم البشرية إلى أكؿ شافع ك 1

صمى اهلل  لقيامة إلى سيد كلد آدـ عميو السبلـ إلى رسكؿ اهللاإلى حامؿ لكاء الحمد يكـ  الكبرل
 .محمد بف عبد اهلل عميو كسمـ

لي في  كسندان  ككانا عكنان  اصغير  انييرب كجكدم إلى مف( إلى مف كصاني بيـ ربي إلى سبب 2
 .الكريميف أصحاب الفضؿ عمي لدمٌ احياتي إلى ك 

 دربي عمى طريؽ النجاح كالفبلح كاالستمرار في تحقيؽ األىداؼ. رفيقة( إلى زكجتي الغالية 3

خكاني أعز الناس عمي. ( إلى4  مف حبيـ يجرم في عركقي كيميج بذكراىـ فؤادم إلى أختي كا 

 .( إلى مف تخمؿ حبيـ فؤادم أبنائي كبناتي كقرة عيني5

كأناركا  كأرشدكني عممكني كفقيكنيإلى مف ( إلى كؿ مف لو فضؿ عمي مف أساتذتي كمشايخي 6
 .لي دربي إلى كؿ مف تعممت منو كلك حرفان 

لى كؿ مف تمنى لي النجاح كالتكفيؽ( إلى األ7   .ىؿ كاألقارب كاألصدقاء كا 

لى أصحاب (8 لقمكب النقية كالنفكس الصافية إلى جميع المسمميف اإلى أركاح الشيداء الطاىرة كا 
 .كالمسممات

حسنى كصفاتو المكلى عز كجؿ بأسمائو ال سائبلن أىدم ىذا البحث المتكاضع إلى جميع ىؤالء 
مف اهلل تعالى التكفيؽ كالقبكؿ كالسداد بفضمو  راجيان لجبلؿ كجيو الكريـ  أف يككف خالصان  العميا

  .كمنو ككرمو
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 إٍقراره 
اًجٍستير، كأن يا نتيجة ت إلى مى يا قيدٍّ أيقرُّ أنا ميعدُّ ىذه الرٍّسىالة أن   ة المى امعىة القيٍدس؛ لنىٍيًؿ دىرجى ى جى

اثي  ة باٍستثناء ما تم  أٍبحى لـ  ،أك أم جزء منيا دٍّراسة،اإلشارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه ال تالخاص 

 .آخر يدعٍ امعة أك مى ـ لنيؿ درجة عميا ألم جى قد  يي 

 خالد عبد الرحمف مكسى سبلمة

 ...................الت ٍكقيع:

 ـ.2018/ 8/  8  الت اريخ:
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 انشكش وانتمذٌش


بجبلؿ كجيو كعظيـ يميؽ  الشاكريف الذاكريف حمدان  نحمده سبحانو كتعالى حمد إف الحمد هلل
ر لي أمرم حتى أتممت ىذا كفقني كسدد خطام كشرح صدرم كيس الذم هللالحمد ف سمطانو
سيدم كحبيبي محمد  لخمؽ كحبيب الخالؽ خير معمـ كمربو خير ا عمى كالصبلة كالسبلـالبحث 

  ية إلى يكـ نمقاه.ة باقصبلة دائمصمى اهلل عميو كسمـ 

جيد نصح ك الدكتكر محمد ديؾ عمى ما بذلو مف بخالص الشكر كالتقدير إلى أستاذم  أتقدـ
رشادات سديدة كما أبداه مف صبر كتفيـ في سبيؿ إنجاز ىذا  متكاصؿ كما قدمو مف تكجييات كا 

 ني عظيـ الشكر كالتقدير كاالمتناف.العمؿ فمو م

في كمية الدعكة كأصكؿ الديف عمى ما  أساتذتي األفاضؿ كما أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف إلى 
رشاد كتكجيو  .قدمكه لي مف عمـ كا 

ة بحث رئاسة كعمادك ديس بجميع أعضائيا كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلى إدارة جامعة القدس أب
 . عممي

لى كؿ مف قدـ لي يد العكف  كاإلرشاد كالتكجيو حتى أنجزت ىذه الرسالة كالنصح إلى ىؤالء كا 
 أتقدـ ليـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كعرفاف الجميؿ.
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 هخص انً


كدالالتو تتبعت ىذا المفظ  القرآف حيثيتعمؽ باإلنساف في آيات  مكضكعان  تناكؿ ىذا البحث

كبيف صفاتو  ،إلى مماتو ومف نشأت :في آيات كثيرة عف اإلنساف تحدث القرآف الكريـ فكجدت أف

كبيف لو عاقبة أمره مف الجزاء كالعقاب كأف مصيره  مف بداية خمقو إلى يكـ بعثوحالو ك  كطباعو

ما إلى النار كالجزاء مف جنس العمؿ إلى إما  .الجنة كا 

تبيف حقيقة اإلنساف في ضكء القرآف كبياف خمؽ  كخاتمة ثبلثة فصكؿاشتمؿ البحث عمى ك 

ثـ مف خمؽ ذريتو مف نطفة  أطكار بيافلتو كمادة الخمؽ كمراحؿ تككينو ثـ اإلنساف األكؿ كسبل

التي كردت ككذلؾ ذكر صفات اإلنساف  نينا في بطف أمو ثـ خركجو طفبلن حتى يصبح جعمقة 

عمى  كتفضيمو كمظاىر تكريمو كبره بكالديو مع الشيطاف وكحالكسكء طكيتو كطباعو  قرآففي ال

التي أبت السمكات كاألرض  في األرض كحممو ألمانة التكميؼ سائر المخمكقات كاستخبلفو

  .كالجباؿ أف تحمميا كحمميا اإلنساف
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Human verses in the Holy Quran 

 

Prepared by: Khaled Abdelrahman Mosa Salameh 

Supervisor: Dr. Mohamad Al-Deek 

Abstract  
This research dealt with the subject of man in the verses of the Koran where he 

followed this phrase and its implications and found that the Holy Quran spoke about 

man in many verses from its inception to its death and its characteristics and its 

printing and condition from the beginning of his creation to the day of his mission and 

between him the consequence of his punishment and punishment and that his fate 

either to Paradise Either to the fire and the penalty of the sex of work. 

 

The research included three chapters and a conclusion that show the truth of man in 

the light of the Quran and the statement of the creation of the first man and his 

descendants and the material of creation and stages of composition and then the stages 

of the creation of his offspring from the sperm and then from the leech to become a 

fetus in the abdomen of his mother and then left a child as well as the human qualities 

mentioned in the Koran and print and bad And his status with the devil and his 

righteousness and his parents and the manifestations of honoring and preference for 

all other creatures and use it in the land and carry it to the secretariat of the 

commission that the heavens, the earth and the mountains to bear and carry human. 
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 انًمذية

الحمد هلل عمى  ،عمى نعمة اإلسبلـ، الحمد هلل وإليإف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب 
خير أمة أخرجت لمناس  ،جعمنا مف أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ الذمنعمة اإليماف الحمد هلل 

 كسخر لو ما في ساف كعممو البياف،، الحمد هلل الذم خمؽ اإلنتأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر
قاؿ ،كلـ يجعؿ لو عكجا يو الكتابأنزؿ عمك  اليدلاألرض كأرسؿ إلينا رسكؿ ما في السمكات ك 
ـٍ  }-:جؿ ذكره زىقىكي رى ـٍ كى رىكي كى ـٍ فىأىٍحسىفى صي رىكي ك  صى ـي اٍْلىٍرضى قىرىارنا كىالس مىاءى ًبنىاءن كى عىؿى لىكي الم وي ال ًذم جى

ـٍ فىتىبىارىؾى الم وي رىبُّ اٍلعىالىمً  بُّكي ـي الم وي رى كالصبلة كالسبلـ عمى  ]64غافر:[  {(64يفى )ًمفى الط يٍّبىاًت ذىًلكي
البشير النذير اليادم األميف المصطفى المختار محمد بف عبد اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  النبي 

آتاه اهلل الكتاب كالحكمة  خير مف صمى كصاـ كعبد الرحمف ربو المجتبى خير معمـ كخير م
مف بيف الخمؽ  اجتباه كربو كاختاره،صاحب لكاء الحمد يكـ القيامة سيد كلد آدـ كعممو مما يشاء،

ة السنة النبكيىك صاحب ة في اإلسبلـ ك يعالمصدر األكؿ لؤلحكاـ الشر  يـالقرآف الكر  كأنزؿ عميو
القرآف الكريـ عف اإلنساف بشكؿ مسيب فتحدث عف قد تحدث ، ك المصدر الثاني ليذه األحكاـ

كما  كعف تكريمو كتفضيمو عمى سائر المخمكقات كعف حممو لؤلمانة كطباعوخمقو كصفاتو 
كأنو المراد مف بيف كؿ المخمكقات كىك أشرفيا  ،المطمكب منو ككيؼ جعمو مركز الككف كالحدث

   .كأعظميا إف راعى ميمة التكميؼ
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 أسباب اختيار مكضكع البحث:

 .كتفسيره بالقرآف الكريـ يتعمؽ مكضكع خدمة كتاب اهلل جؿ كعبل في( 1

 ( قمة المصادر التي تناكلت ىذا المكضكع بشكؿ تفصيمي مف جميع جكانبو.2

فراد كتكضيح القضايا التي تحدثت عف اإلنساف السيما قضايا3 التكميؼ  ( الحاجة إلى إبراز كا 
 .بياف المنيج القرآني في معالجة النزعات اإلنسانيةكالحرية كالخمؽ ك 

 .ىذا البحث أحد ألكاف التفسير المكضكعي كىك "المكضكع القرآني" ( بياف أف4

 أىداؼ البحث:

  لى الصفات التي يتميز بيا اإلنساف عف سائر المخمكقات كالتي فضؿ بيا.التعرؼ إ( 1

 .( بياف أطكار خمؽ آدـ عميو لسبلـ كذريتو2

 العناية بو. ك  عمى سائر المخمكقات كتكريمو ( بياف مكانة اإلنساف3

كطرح قضايا  المسائؿ كصدقو كنظرتو الكاقعية في معالجةالكريـ ( إظيار عظمة القرآف 4
 .أحكالو اإلنساف كالحديث عف

 أىمية البحث:

 تكمف أىمية ىذا المكضكع في:

( عناية القرآف الكريـ بيذا المكضكع كتناكلو لمفظ اإلنساف في عدد مف اآليات يصؿ إلى سبعيف 1
 .في القرآف اإلنسافمرة يدؿ عمى أىمية 

 ( تعمؽ ىذا المكضكع بالصفات كالنزعات المبلزمة لئلنساف التي يتقمب فييا كبيانيا ككصفيا. 2

النظرة الشمكلية التي جاء بيا القرآف الكريـ كالتي تناكلت أحكاؿ اإلنساف النفسية كالعقمية ( 3
 .كالجسمية المختمفة 

 .ب الضركرية كالمشكبلت التي سيعالجياكالجكان( بياف مدل الحاجة إلى ىذا البحث 4
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 :تاليةسلمة المشكمة البحث كتتضمف اْل

 :األسئمة اآلتيةتجيب الدراسة عف 

 ؟الكاردة في القرآف الكريـ اإلنسافأطكار خمؽ ىي ( ما 1

 ؟عمى سائر الخمكقات وأسباب تفضيمك  مظاىر تكريـ اإلنسافما ىي ( 2

 ؟بيا اإلنساف في القرآف اهلل الصفات التي كصؼما ىي ( 3

 ؟اإلنسافبيا  ىي التكاليؼ كاألكامر التي ككؿ( ما 4

 :منيجية البحث

 تحدثاآليات التي ت ت في دراستيتتبعحيث  كالتحميمي المنيج االستقرائي في ىذا البحث اعتمدت
ذلؾ كفؽ منيجية التفسير ك  في القرآف بشكؿ صريح كاأللفاظ ذات العبلقة عف اإلنساف
تبعا لممكاضيع التي القرآنية اآليات  ة كالفرعية مف خبلؿالرئيس كقمت بكضع العناكيف المكضكعي
 :تيةكفؽ الخطكات اآل تحدثت عنيا

 .اإلنساف في القرآف الكريـمفظ ( جمع اآليات التي تتعمؽ ب1

كفؽ منيج التفسير  مكضكع اآلم القرآني ما أمكف ة كالفرعية مف خبلؿالرئيس عناكيفال( كضع 2
 .المكضكعي

 .إلثقاؿ الحكاشي ت القرآنية في متف الرسالة تجنبا( تكثيؽ اآليا3

 .ليا ي ضكء اآليات كالعناكيف المكضكعة( تقسيـ المكضكع إلى عناصر مترابطة ف4

 .عمى ذلؾ مف داللة كما ترتب -إف كجد -ب النزكؿ لآليات( ذكر أسبا5

 .كالحكـ عمييا معنا في سياؽ البحثترد س ( تخريج األحاديث التي6

 . القرآنيةاستخبلص الدالالت كاستنتاج العبر كالعظات كالمطائؼ  (7
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 :الدراسات السابقة

بعد البحث كحسب ما تيسر لمباحث أف يطمع عميو لـ يجد الباحث مف أفرد ىذا المكضكع 
التي تحدثت  عف جكانب  دراساتبعض ال كىناؾ القرآف، اإلنساف في آياتمفصؿ عف بتصنيؼ 

 إليياة كخمؽ اإلنساف كنشأتو كمصيره كمظاىر العناية بو، كأغفمت جكانب أخرل لـ تتطرؽ نمعي
كعمى الرغـ مف كفرة الدراسات التي تحدثت عف اإلنساف كخمقو ،مثؿ الحديث عف طبائعو كصفاتو
ا مر بيكالحاالت التي يكصفاتو اإلنساف في آيات القرآف كنزعاتو إال أف أحدا لـ يتطرؽ إلى لفظ 

 دراسة مكضكعية.

 :الدراساتأىـ ىذه ك 

، إبراىيـإعداد: رىيقة مكسى قركة  -دراسة مكضكعية-( سعادة اإلنساف في القرآف الكريـ 1
مظاىرىا كالجينات الكراثية كأسباب تحقيؽ تناكلت فيو بكاعث السعادة في النفس اإلنسانية 

 .الدنيكية في القرآف

سبلـ محمد ياسيف  :إعداد -دراسة داللية-الكميات كالجزيئات في القرآف الكريـ  :اإلنساف( 2
في القرآف الكريـ ككذلؾ ألفاظ أعضاء جسـ  اإلنسافالحيحي، تناكلت فيو أطكار ألفاظ خمؽ 

 كقضايا لغكية. كالباطنةالظاىرة  كأجزائواإلنساف 

تحدثت فيو عف قصة اإلنساف  ،ة عبد الرحمفالدكتكرة عائش -( كتاب القرآف كقضايا اإلنساف 3
 مف المبدأ إلى المنتيى كمصير اإلنساف كعالـ الركح ككذلؾ عف اإلنساف بيف الديف كالعمـ.

( كتاب مفيـك الخبلفة اإلليية لئلنساف في القرآف ككتابات العمماء المسمميف عبد الرضا حسف 4
 يخية الخبلفة كبياف خمؽ اإلنساف كمككناتو.جياد، تحدث فيو عف الخبلفة اإلليية في األرض كتار 
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تناكؿ فيو الجسد اإلنساني صفات كميمات  ،حسف الباشؿ –( كتاب اإلنساف في ميزاف القرآف 5
كبيف معجزة خمؽ جسد اإلنساف مف شرايينو كعقمو كركحو كقمبو ككيؼ يسمع كيرل كيكمـ كيشـ 

 كالتفحص كالتفكر فيو ذلؾ. 

تحدث فيو  ،الدكتكر يكسؼ القرضاكم ،كجكده في ضكء القرآف كالسنة( قيمة اإلنساف كغاية 6
عف قيمة اإلنساف كمكانتو في اإلسبلـ كمكانة اإلنساف مف اهلل كفي المؤل األعمى أثر ىذه الفكرة 

 .في حياتو كمف أجمو خمؽ العالـ كالغاية العممية لئلنساف

تحدث فيو عف عمر  ،محمكد العقادالمؤلؼ: عباس  – اإلنساف في القرآف الكريـ كتاب (7
 البشرية. األجناساإلنساف كمراحؿ تطكره كفي عمـك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 خطة انبحث:

 تضمف البحث مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة:

 .كخطتو الدراسات السابقة كمنيجية البحثفو، ك اىدأالمقدمة: كتضمنت سبب اختيار البحث، ك 

 .افكفيو مباحثحقيقة اإلنساف في ضكء القرآف كدالالت األلفاظ  :الفصؿ اْلكؿ

  .اصطبلحااإلنساف لغة ك  :المبحث األكؿ

 .بياف االستعماؿ القرآني لمفظ الناس كالبشر كبني آدـ :المبحث الثاني

 :احثمبثبلثة كصفاتو في القرآف الكريـ، كفيو  اإلنسافخمؽ  الفصؿ الثاني:

  .األكؿ: خمؽ اإلنساف كمراحؿ تككينو المبحث

 .عولمبحث الثاني: صفات اإلنساف كطباا

 .حاؿ اإلنساف كسكء طكيتو :المبحث الثالث

 :ة مباحثأربعكفيو كالتفضيؿ تكريـ كال الخبلفة مظاىرك  كانتومك  اإلنساف الفصؿ الثالث:

 .بلؼخالمبحث األكؿ: االست

 .المخمكقاتتفضيمو عمى سائر المبحث الثاني: 

 .األمانةالمبحث الثالث: 

 .التكميؼ كالحرية المبحث الرابع:

 .كفييا أىـ النتائج كالتكصيات الخاتمة:
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  :انفصم األول

 حمٍمة اإلَغاٌ فً ضىء انمشآٌ ودالالت األنفاظ

 وٌتكىٌ هزا انفصم يٍ يبحثاٌ

  :انًبحث األول

 اصطالحااإلَغاٌ نغة و

 وفٍه ثالثة يطانب

 اإلَغاٌ نغة :األول انًطهب

 اإلَغاٌ اصطالحا :انًطهب انثاًَ

 فً انمشآٌ اإلَظ واإلَغاٌيجًم ركش نفع   :انًطهب انثانث

  :انًبحث انثاًَ

 بٍاٌ االعتعًال انمشآًَ نهفظة بًُ آدو وانبشش وانُاط

 وفٍه يطهباٌ

 بُى آدو :انًطهب األول

 انبشش :انًطهب انثاًَ

 هًة انُاطاألصم انهغىي نك :انًطهب انثهث
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 حمٍمة اإلَغاٌ فً ضىء انمشآٌ ودالالت األنفاظ  :انفصم األول

 ا صطالحااإلَغاٌ نغة و :انًبحث األول

 نغة اإلَغاٌ انًطهب األول: 

اليمزة كالنكف كالسيف أصؿ كاحد، كىك ظيكر الشيء، ككؿ شيء خالؼ طريقة :أىنسمادة 
كيقاؿ آنست  ،يقاؿ آنست الشيء إذا رأيتوك قالكا اإلنس خبلؼ الجف كسمكا لظيكرىـ ك  ،التكحش

 .(1)الشيء إذا سمعتو

 ،ما يؤنس بو كلكؿ ،نس يقاؿ ذلؾ لمف كثر أنسومنسكب إلى اإل ، كاإلنسيكاألنس: خبلؼ النفكر
ـٍ ريٍشدان { كقكلو ،[49 :]الفرقاف} كىأىناًسي  كىًثيران  {، قاؿ اهلل تعالىكجمع اإلنس أىناسي  }فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي

ت ى تىٍستىٍأًنسيكا{ تعالى كقكلو ،أبصرتـ أنسا بيـ [6;]النساء   ،أم تجدكا إيناسا [27 :]النكر } حى

 مكاف مأنكسك ألفو كارتاح إليو  سكف إليو كذىبت بو كحشتو أم أنىس بفبلفأك  أنىس إلى فبلفك 
 . (2)غير مكحش أم

 .(3) كاإلنساف، بالكسر أيضا، الكاحد إنسي بالكسر ،اإلنس، بالكسر: البشر

م ناسا يرا، أمحركة الجماعة الكثيرة مف الناس، تقكؿ: رأيت بمكاف كذا ككذا أىنىسا كث :كاألنس
 .(4) قيمكف، كالجمع آناسالحي الم كذلؾ األنسك  ،كثيرا

 

معجـ  - ىػ(395)المتكفى:  ،القزكيني الرازم أحمد بف فارس بف زكرياء، أبك الحسيف ،الرازم ( ابف فارس1
 (.145-1) -( ـ1979 -ىػ 1399 )عاـ: -دار الفكر -عبد السبلـ محمد ىاركف -المحقؽ -مقاييس المغة

دار العمـ الدار  -المفردات في غريب القرآف -الحسيف بف محمد بف المفضؿ ،أبك القاسـاألصفياني،  الراغب( 2
 (. 94- 1)–-صفكاف عدناف داكدل :تحقيؽ ىػ 1412 :سنة الطبع -ػ بيركت دمشؽ :مكاف الطبع -الشامية

اج العركس ت - ىػ(1205)المتكفى:  ،اؽ الحسينيمحٌمد بف محمد بف عبد الرز ، أبك الفيض ،بيدمالز  مرتضى( 3

 .( 408 -15)-دار اليداية، ف المحققيفالمحقؽ: مجمكعة م -مف جكاىر القامكس

 (.408-15) - مف جكاىر القامكستاج العركس   ،الزبيدم (4
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كالعرب تقكؿ: كيؼ ابف إنسؾ؟ إذا سألو عف  : أنس اإلنساف بالشيء إذا لـ يستكحش منوكاألنس 
نساناف كأناسي ،نفسو  .(1) كيقاؿ إنساف كا 

 :إنس  آنس فبلنا كنحكه أبصره رآه كشاىدهك ،آنس الشخص الطفو، طمأنو كأزاؿ كحشتو أك خكفوك 
مىٍقتي جمع آناس كأناسي، إنسي بشر، جماعة الناس، عكس جف }كال مفرد مصدر أنس مىا خى كى

 معجكالإنساف مفرد ،أما [49 :]الفرقاف{ كىأىنىاًسي  كىًثيرنا} - ]56الذاريات:[{اٍلًجف  كىاإًلٍنسى إل  ًليىٍعبيديكفً 
أك عاممو  أنسف اإلنساف ارتقى بعقمو فيذبو كثقفو،ك  ،إنسانة مف يتميز بسمك خمقو نثأناسي، مؤ 

  .(2)كإنساف لو عقؿ يميزه عف بقية المخمكقات

  .(3) كاإليناس خبلؼ اإليحاش، ككذلؾ التأنيس كاألنس كاألنس كاإلنس الطمأنينة

منسكب إلى اإلنس، كقكلؾ جني كجف كسندم كسند، كالجمع أناسي ككرسي ككراسي،  :كاإلنسي
كاإلنس جماعة الناس، كالجمع ، إنسافأناسي جمع ك  كقيؿ أناسي جمع إنساف كسرحاف كسراحيف،

 .(4)أناس، كىـ األنس 

فجامعيا يدؿ عمى طبيعة ىذا اإلنساف  اإلنساف أك اشتقاقيا المغكمما كاف مصدر كممة  كأيان 
كيستطيع بيذا األنس أف  ،المخمكؽ، كأكلى ىذه الطبائع ىك األنس حتى يأنس كيألؼ ما حكلو

يتمقى األكامر كالصعاب، إذ عكس األنس ىك الكحشة التي تكحي بتمؾ األرضية الزلقة التي ال 
تستقر عمييا طبيعة المقصكد مف خمؽ اإلنساف، كالتي تؤدم إلى النفكر بطبعو مف أم أمر، مما 

يصاحبو عنت كمشقة كالتكظيؼ الذم  ال يحقؽ الغاية التي خمؽ مف أجميا كىي تمقي التكميؼ
كمف اشتقاقات كممة اإلنساف النسياف، أم أنو ينسى كندرؾ مفيـك الرحمة المتجمي في ىذه 

إذ لك بقي اإلنساف مستحضران جميع ما يرل كيسمع لما استقامت لو حياة، كال سكف لو ،الخاصية
 .قمب كال نامت لو عيف كال ىنأ لعيش قط

 .(145-1) -معجـ مقاييس المغة  - ابف فارس  (1
 .(94-1) -المفردات في غريب القرآف   -األصفياني الراغب  (2

 -ىػ(711)المتكفى:  ،محمد بف مكـر بف عمى، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم أبك الفضؿ،  ،ابف منظكر (3
 .(10-6)-ىػ 1414 -الطبعة: الثالثة -بيركت –دار صادر  - لساف العرب

 .(10-6) -نفسو صدرالم (4
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 اإلَغاٌ اصطالحا انًطهب انثاًَ: 


 تعريؼ اإلنساف اصطالحا:
ف اإلنسي يقتضي مخالفة الكحشي كيدؿ عمى ىذا أصؿ جاء في الفركؽ المغكية لمعسكرم" أ

اإلنساف مف ك  ،كىك األنس خبلؼ الكحشة كالناس يقكلكف إنسي ككحشي ،الكممة كىك األنس
فسمي  ،كالنسياف ال يككف إال بعد العمـ ،أنيسيافر فيقاؿ النسياف كأصمو إنسياف فميذا يصغٌ 
 .(1) "اإلنساف إنسانا ألنو ينسى ما عممو

اإًلنساف: سمي بذلؾ ألنو خمؽ خمقة ال قكاـ لو إال بإنس بعضيـ أما الراغب األصفياني فقاؿ 
كال يمكنو أف  ،مف حيث ال قكاـ لبعضيـ إال ببعض ،كليذا قيؿ اإلنساف مدني بالطبع ،ببعض

سمي بذلؾ ألنو عيد  كأصمو إنسياف سمي بذلؾ ألنو يأنس بكؿ ما يألفو كقيؿ ،يقـك بجميع أسبابو
 .(2) اهلل إليو فنسي

كالجزئية  الكمية،ىك الجامع لجميع العكالـ اإلليية كالككنية"اإلنساف الكامؿ:أما الجرجاني فعرؼ 
ى بأـ الكتاب، مسمعقمي  كتاب ،كىك كتاب جامع لمكتب اإلليية كالككنية، فمف حيث ركحو كعقمو

صحؼ ك كاإلثبات، فيك الكتاب المح ،كتاب المكح المحفكظ، كمف حيث نفسو ،كمف حيث قمبو
المطيرة، التي ال يمسيا كال يدرؾ أسرارىا إال المطيركف مف الحجب  المكرمة، المرفكعة

ظممانية، فنسبة العقؿ األكؿ إلى العالـ الكبير كحقائقو بعينيا نسبة الركح اإلنساني إلى البدف ال
ف النفس الكمية قمب العالـ الكبير، كما أف النفس الناطقة قمب اإلنساف، كلذلؾ يسمى  كقكاه، كا 

 .(3)"العالـ باإلنساف الكبير
اسـ جنس لكائف حي مفكر قادر عمى الكبلـ المفصؿ كاالستنباط كاالستدالؿ "ىك :اإلنساف

مىٍقنىا اإًلٍنسىافى العقمي، يقع عمى الذكر كاألنثى مف بني آدـ، كيطمؽ عمى المفرد كالجمع " } لىقىٍد خى
، كرىك الذم يفكؽ العادم بقكل يكتسبيا بالتط"مثالي:النساف ، كاإل]4;التيف [{ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو 

ارً اإلنساف األكؿ:آدـ عميو السبلـ }ك  اؿو كىاٍلفىخ  ٍمصى مىؽى اإًلٍنسىافى ًمٍف صى  .(4)  ]14 ;الرحمف["{ خى
 
)المتكفى: نحك  -الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم ،أبك ىبلؿ ،( العسكرم1

 –القاىرة  -دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع -سميـحققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ  -الفركؽ المغكية -ىػ(395
 .(274- 1)-مصر

 (. 94- 1) -المفردات في غريب القرآف  ،األصفيانيالراغب  (2
المحقؽ:  -مجرجانيل التعريفات -ىػ(816)المتكفى: - عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، ( الجرجاني3

 .(38-1)-ـ1983-ىػ 1403الطبعة: األكلى -لبناف–دار الكتب العممية بيركت -جماعة مف العمماء 
بمساعدة فريؽ عمؿ   -معجـ المغة العربية المعاصرة  -ىػ(1424)المتكفى:  :عبد الحميد عمر ،أحمد مختار (4
 .(130 \281-1) -ـ  2008 -ىػ  1429 -الطبعة: األكلى-عالـ الكتب  -
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ن كقد،مذكراس، الن ، كالجمعي باإًلنساف آدـنيع اإًلنساف معركؼك  ة أىك بيمعنى القث عمى ميؤى
فدلت الياء األخيرة  ،ة، كاإلنساف أصمو إنسياف ألف العرب قاطبة قالكا في تصغيره: أنيسيافالطائف

 .(1)عمى الياء في تكبيره، إال أنيـ حذفكىا لما كثر الناس في كبلميـ

نساف السيؼ كالسيـ حدىما كاإلنساف ، اإلنساف الكائف الحي المفكرك  نساف العيف ناظرىا كا  كا 
اإلنسانية خبلؼ البييمية ك الراقي ذىنا كخمقا كاإلنساف المثالي الذم يفكؽ العادم بقكل يكتسبيا

كجممة الصفات التي تميز اإلنساف أك جممة أفراد النكع البشرم التي تصدؽ عمييا ىذه الصفات 
شخص خيرم يحسف إلى الناس بمالو كعممو كىك  منسكب إلى إنساف اسـ:إنساني مفردأما  (2)

شخصية تتمتع بقدرات خيالية خارقة ليست لدل  إنساف بل  لاأما ذك نزعة إنسانية " "رجؿ إنساني"
"  تستخدـ في الذـ" شخصية تتصؼ بصفات دكف صفات البشر كىي  نظرائيا مف بني اإلنساف

كف ألخيو اإلنساف مشاعر الطمأنينة كالرحمة كيي  عمميف طبيعت اإلنسانخمص مما سبؽ أف  .(3)
ككمما تمثؿ اإلنساف ىذه المثؿ كمما ارتقى في سمـ اإلنسانية كفي ىذا التعريؼ كالتحقيؽ ليذا 

 ة كاضحةيجم ةظاىر عبلقة لتعريؼ االصطبلحي بالمغكم عبلقة اأف يتضح لنا  المصطمح
أكثر  مدلكالت يزيد إيضاحا لمتعريؼ المغكم كيعطيوالتعريؼ االصطبلحي ك  كاالنسجاـ بينيما تاـ

 خيرم تمؾ الصفة المميزة لئلنساف بأنوجامع تمؾ التعريفات ىي ستقراء الحاصؿ ك نظرا لبل عمقا
ال اجتماعي طبيعة اإلنساف ككذلؾ  تيا فقطغير قاصرة في نفعيا لذا ذك صبغة متعدية نفعي

األمر القاصر أمره ضمف خطة اعتكاؼ يمزميا ك ديـ كأف يست ،يمكف أف يعيش في خمكة كعزلة
تفيض بو  الذم كاألسرم ىك المفيكـ االجتماعيبينما المفيكـ الكاسع  ،يعة اإلنسافيخالؼ طب

ننا نحاكـ البشرية اليكـ بما تحكـ بو مف قكانيف الغاب كاستقصاد اإلنساف في  يةمعاني اإلنسان كا 
 الجيؿ ضطياده كتنسب إليوتحارب اإلسبلـ كتقـك باك  ،أميات كرامتو في أماكف مختمفة في العالـ
 .كالفسكؽ كاإلرىاب كتتيمو بالتأخر كالرجعية

 

 .(10-6) - لساف العرب -ابف منظكر ( 1
تحقيؽ:  -دار الدعكة -المعجـ الكسيط -محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،( إبراىيـ مصطفى2

 .(29-1)-مجمع المغة العربية 
 .(128-1) -معجـ المغة العربية المعاصرة  -أحمد مختار عمر ( 3
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 : يجًم ركش نفع اإلَظ واإلَغاٌ فً انمشآٌ انًطهب انثانث

 :عمى كجو الدقة فكانت النتيجةيا القرآف الكريـ كعدد مرات استعمالفي "اإلنساف" كممة  إحصاء
 ،ف آيةيكخمس ف مرة في ستو يمسكخ مجردا عف الزائد كرد في كتاب اهلل  ثمافو  "اإلنساف": معرفا

 كنكرة "إنساف"  مرة كاحدة. ،مرات ست "عميو حرؼ الجر البلـ" لئلنساف كداخبل

ككردت نكرة  عف الزائد ذكرت في كتاب اهلل خمس عشرة مرة، ا"اإلنس": معرفا مجردأما لفظ 
ذكرت في كتاب "أناسي": ك ،خمس مرات "أناس": ذكرت في كتاب اهللكلفظ  ،ثبلث مرات"إنس" 

 "إنسيا": ذكرت في كتاب اهلل مرة كاحدة.ك مرة كاحدة اهلل

ك"آنست" كردت  ثبلث مرات، ككممة "آنستـ" ،كمف األلفاظ المشتقة منيا: "آنس" كردت مرة كاحدة
 .كردت مرة كاحدة، ككممتي "مستأنسيف" ك"تستأنسكا" ذكرت كؿ منيا مرة كاحدة في كتاب اهلل

 :اإلنساف" في القرآف كبياف عددىا"لفظ  :المسألة اْلكلى

ف سكرة مف سكر يكثبلث تسعو كرد لفظ "اإلنساف" معرفا مجردا مف الزائد في  :مفردة "اإلنساف"
الرحمف، كاإلنساف، ك كالحج، كاألحزاب، ،النساء سكرةكىي  كميا مكية إال ست سكر ،القرآف الكريـ

  .ف آية مف القرآف الكريـيكخمس ستو  ف مرة فيك كخمس ثمافو  كتكرر ىذا المفظ  ،كالزلزلة

 ،11، 11 في اآليات: في اإلسراء خمس مرات تكردأكال: لفظ "اإلنساف" معرفا مجردا مف الزائد 

ثبلث  كفي العمؽ/  36، 14، 13، 5،10، 3 في اآليات: كفي القيامة ست مرات / 100 ،67،83
اآليات:  كالزمر/  67 ،66 في اآليات: ككرد مرتيف في سكرة مريـ / 6 ،5 ،2 في اآليات: مرات

 / 3،14 اآليات: كالرحمف / 48،48 اآلية: كالشكرل / 51 ،49 اآليات: كفصمت/  49 ،8
  . (1) 23 ،15اآليات:  كالفجر/  24 ،17 اآليات: كعبس /  2 ،1 اآليات: كاإلنساف

 

-بيركت-دار الفكر لمطباعة كالنشر –المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ -فؤاد عبد الباقي، محمد( ينظر، 1
 .ق1401-ـ1981-الطبعة لثانية 
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 / 9 األية: كىكد / 12 اآلية: كيكنس / 28 اآلية: مرة كاحدة في سكرة النساء تكردكذلؾ ك 
براىيـ  اآلية: كاألنبياء /  54 اآلية: كالكيؼ / 4 اآلية: كالنحؿ / 26اآلية:  كالحجر/  34 اآلية: كا 

  / 14 اآلية: كلقماف / 8 اآلية: كالعنكبكت / 21 اآلية: كالمؤمنكف / 66 اآلية: كالحج / 37

اآلية:  كاألحقاؼ /15 اآلية: كالزخرؼ/ 77 اآلية: كيس /72 اآلية: كاألحزاب /70اآلية: كالسجدة 
 /7اآلية:  كاالنفطار /35 اآلية: كالنازعات /19اآلية: كالمعارج  /16 اآلية: ؽفي سكرة ك  /15

 /3 اآلية: كالزلزلة/4 اآلية: كالتيف /4 اآلية: كالبمد / 5اآلية:  كالطارؽ/ 6 اآلية: كاالنشقاؽ
 .كىي مكية  /2اآلية:  كالعصر /6 اآلية: كالعاديات

ست مرات في  خمس سكر  " كذكر لفظ "اإلنساف" داخبل عميو حرؼ الجر البلـ" لئلنسافثانيا: 
 / 5 في اآلية: مرة كاحدة كيكسؼ  39 /،42 في اآليات: ىي: النجـ مرتيفك  -القرآف الكريـ:مف 

كذكرت في  ككميا مكية/  29في اآلية: كالفرقاف مرة كاحدة /53 في اآلية: كاإلسراء مرة كاحدة
 كىي مدنية. /16في اآلية:  مرة كاحدة الحشر سكرة

 .كىي مكية /16اآلية:  سكرة اإلسراءكجاء نكرة "إنساف" مرة كاحدة في  :ثالثا

فقد ذكرت مفردة "اإلنس"  لمفردة "اإلنساف" مفردة "اإلنس" جمع لفظ "اإلنس": :المسألة الثانية
كلـ ترد مفردة "اإلنس" ما لـ يذكر في نفس  ،معرفة خمس عشرة مرة في  تسع سكر مف كتاب اهلل

ف مرة، كمرتاف  بقكلو ك كتاب اهلل  اثنتاف كعشر " أتت في إال أف مفردة "الجف اآلية مفردة "الجف"
ف مرة بزيادة  تسع مرات عف مفردة يكعشر  ان حصاء مفردة "الجف كالجاف" أربع"الجاف"، فكاف إ

"اإلنس" كاهلل أعمـ بمدلكالت تمؾ الزيادة كارتباطيا بتفكؽ الجاف عمى بني اإلنساف في بعض أكجو 
  .(1) كاهلل تعالى أعمـ الخمؽ كالقدرات

 في تسع سكر مف كتاب اهلل في أربع عشرة آية مرة ةكردت مفردة "اإلنس" معرفة خمس عشر  :أكال
كاألعراؼ  / 122،128،128،130في اآليات:  في سكرة األنعاـ أربع مرات كىي مكيةذكرت 

كفصمت /  6 ،5 في اآليات: كالجف مرتيف كىي مكية / 179 ،38في اآليات:  مرتيف كىي مكية
  / 88في اآلية: مرة كاحدة كىي مكية كاإلسراء/  25،29في اآليات:  مكيةمرتيف كىي 

 .ـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـالمعج -محمد فؤاد عبد الباقي ،( ينظر1
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كالذاريات مرة  /18 اآلية: مرة كاحدة كىي مكية ، كاألحقاؼ17 اآلية: كالنمؿ مرة كاحدة كىي مكية
 .(1)كىي مدنية / 33 اآلية:كجاءت في الرحمف معرفة مرة كاحدة / 56 اآلية: كاحدة كىي مكية

مفردة "أناس": ذكرت في كتاب اهلل  خمس مرات في أربعة سكر تبدأ بسكرة البقرة مرة كاحدة  :اثاني

مرة  كاإلسراء/  160 ،82 في اآليات: ثـ األعراؼ مرتيف كىي مكية / 60 اآلية: كىي مدنية
 ./ 56 اآلية: كفي النمؿ مرة كاحدة كىي أيضا مكية / 71 اآلية: كاحدة كىي مكية

 كىي مدنية. /74، 56 ،39في اآليات:  ككردت نكرة "إنس" ثبلث مرات في سكرة الرحمفثالثا: 

 .كىي مكية / 29اآلية: مرة كاحدة في الفرقاف "أناسي": ذكرت في كتاب اهللرابعا: 

 كىي مكية. / 26اآلية: "إنسيا": ذكرت في كتاب اهلل مرة كاحدة في مريـ ا: خامس

  اْللفاظ المشتقة منيا::المسألة الثالثة

 :اآلية النمؿ/ 10 :اآلية طو -:كىيالقرآف الكريـ  " كردت ثبلث مرات في  ثبلث سكر مف"آنست
"مستأنسيف"  / 6: اآلية النساء -:"آنستـ" كردت مرة كاحدة ،ككميا مكية  /29 :اآلية القصص /7

 / 27 :اآلية النكر -:تستأنسكا" ذكرت مرة كاحدة" / 53  :يةاآل األحزاب -:ذكرت مرة كاحدة
 .كىي مكية / 29 القصص اآلية: "آنس" كردت مرة كاحدة: ،ككميا مدنية

 الكريـ فالقرآ عرض ، يكضح كيؼ(1)اإلنس كاإلنساف كمشتقاتيا اء مدخمي لؤللفاظكىذا إحص
المكضكع بألفاظ مختمفة تدؿ عمى البراعة كالببلغة كاختيار الكممة التي تؤدم الغرض أكثر مف 

  .غيرىا في سياؽ بديع محكـ متقف

قكم الغرائز فيتصؿ مف جانب النفس ب ،مو بركحوكيعمك عمى عق ،فاالنساف يعمك عمى نفسو بعقمو
بعالـ البقاء كسر الكجكد الدائـ كعممو  كيتصؿ مف جانب الركح ،الحيكانية كدكافع الحياة الجسدية

.. كحؽ العقؿ أف يدرؾ ما كسعو مف جانب الحدكد كلكنو ال يدرؾ الحقيقة كميا مف .عند اهلل
 .(2)لياـ ا  جانبو المطمؽ إال بإيماف ك 

 .ـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـالمعج -محمد فؤاد عبد الباقي ( ينظر، 1

 .القاىرة –دار السبلـ  –( 40)صفحة  الكتاب األكؿ-اإلنساف في القرآف الكريـ ،عباس محمكد  ،( العقاد2



15 
 

 

 

  :انًبحث انثاًَ

 بٍاٌ االعتعًال انمشآًَ نهفظة بًُ آدو وانبشش وانُاط

 وفٍه ثالثة يطانب

  :انًطهب األول

 " بُى آدو" 

  :انًطهب انثاًَ

 " انبشش" 

  :انًطهب انثهث

 " األصم انهغىي نكهًة انُاط" 
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  انُاطوانبشش وبًُ آدو  ةبٍاٌ االعتعًال انمشآًَ نهفظ :انًبحث انثاًَ

 آدو  بُى :انًطهب األول

آيات  خمس لقرآفافي  تكجد آدـ عميو السبلـ اإلنساف األكؿ أبك البشر: بعد البحث كاالستقراء
  .خاطب اهلل بيا البشر بصيغة بني آدـ

يقاؿ  رجؿ  في لكنو كقيؿ لسمرة ،مف أديـ األرض جسدهي بذلؾ لككف سم قيؿ ،آدـ أبك البشر
ًمٍف { كما قاؿ تعالى  ،ي بذلؾ لككنو مف عناصر مختمفة كقكل متفرقةسم كقيؿ ،آدـ نحك أسمر

 .(1) [2 ;]اإلنساف  } نيٍطفىةو أىٍمشاجو نىٍبتىًميوً 
 ،اآلدمي قيمة كجكده إنساف يدرؾ آدمي اسـ منسكب إلى آدـ -آدـ –أ ا د ـ  ":مفرد " آدـ

ة مصدر صناعي مف آدـ، كال آدمي يعني حيكاني، ال يميؽ باإلنساف أما إنساني ":مفرد"آدىمي ة 
 .(2)خصائص الجنس البشرم التي تميزه عف غيره مف األنكاع القريبة 

كأدـ بينيـ أدما أصمح كألؼ، كصانع الجمد أصمحو بنزع الزائد مف أدمتو، كالطعاـ خمطو باإلداـ 
 .(3)فيك مأدـك 

اليمزة كالداؿ كالميـ أصؿ كاحد، كىك المكافقة كالمبلئمة، كالعرب تقكؿ مؤدـ مبشر،  " أدـ"كمادة 
كأديـ   ،فؤلنو األغمب عمى بني آدـ كأما المكف اآلدـ ،أم قد جمع ليف األدمة كخشكنة البشرة

 .(4)األرض كأدمتيا كجييا

ىذا المخمكؽ  الصادرة مف كممة اإلنس إذ الجامع كاحد كىك معانيكحي بتمؾ اليآدـ  لفظ نرل أفك 
بينما زاد آدـ عمييا شيئا إضافيا ككنو مف ،األىمية لمقياـ بالتكميؼ كاألعباء الذم كىبو اهلل

تأىؿ لمصدارة بيف المخمكقات في يل ليحظى بالعناية اإلليية،عجينياكككنو مف  ،خصائص األرض
 .تحمؿ األعباء الممقاة عميو

 

 .( 70 – 1)  - ردات في غريب القرآفالمف -ألصفيانياالراغب  (1

 .(128-1) - معجـ المغة العربية المعاصرة -عمر أحمد مختار ينظر، (2

 .(10-1) -المعجـ الكسيط  -إبراىيـ مصطفى الزيات  (3

 .(71- 1) -معجـ مقاييس المغة   -ابف فارس  (4
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  انبشش انًطهب انثاًَ:

الباء كالشيف كالراء أصؿ كاحد: ظيكر الشيء مع حسف كجماؿ، فالبشرة ظاىر جمد  :بشر
اإلنساف، كمنو باشر الرجؿ المرأة، كذلؾ إفضاؤه ببشرتو إلى بشرتيا، كسمي البشر بشرا 

أما البشرة كالبشر: ظاىر جمد اإلنساف،   (1)لظيكرىـ، كالبشير الحسف الكجو، كالبشارة الجماؿ
 .(2)ظير مف نباتيا، كقد أبشرت األرض، كما أحسف بشرتوكبشرة األرض: ما 

يستخدـ لمكاحد كالجمع كلممذكر كالمؤنث كقد ،: كالجمع أبشار: إنساف، جنس اإلنساف"مفرد"كبشر
ٍمدى  ف كيجمع عمى أبشار، }يمى بشر يثنى ع عىٍمنىا ًلبىشىرو ًمٍف قىٍبًمؾى اٍلخي مىا جى فىقىاليكا  } -]34 :األنبياء[{ كى

ٍيًف ًمٍثًمنىا  .(3) ] 25 :المدثر [{  ًإٍف ىىذىا ًإل  قىٍكؿي اٍلبىشىرً  } -]47 :المؤمنيف [{  أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى
بخبلؼ الحيكانات التي عمييا الصكؼ  ،ر اعتبارا بظيكر جمده مف الشعركعبر عف اإلنساف بالبش

 .(4)كاستكل في لفظ البشر الكاحد كالجمع  ،أك الشعر أك الكبر
 -كالجنس البشرم: مجمكع الناس عمى ىذه األرض اإلنسانية -أبك البشر: آدـ عميو السبلـ

اسـ مؤنث  ":مفرد"كبشرية  كالمجتمع البشرم ىـ جماعة مف الناس يخضعكف لقكانيف كنظـ عامة
مصدر صناعي مف  ،منسكب إلى بشر: "كتؿ بشرية"  ثركة بشرية: يراد بيا الناس أك المكاطنكف

 .(5)ية: الجنس البشرم، البشر عامةكالبشر ،بشر

ك  ر"ست كعشركف مرة " بش :ف مرة في القرآف الكريـيكثبلث ان كقد كجدت أف كممة بشر كردت سبع
، كلعؿ مف إيحاءات " (6) ا "، كمرة كاحدة بصيغة المثنى " لبشريفشر كعشر مرات " ب ،"" لبشر

ف جادؿ أنو يخفي عمموكممة البشر ما يكحي بالبشر كما يكحي كذلؾ بظيكر أمره  فبل بد أف  ،كا 
ح كيبلحظ أف السياؽ الذم كرد فيو ىذا تظير آثار البشر في كجيو فيك أماـ القدر كتاب مفتك 

 .الفظ جار في سياؽ االستيجاف كاالستغراب مف إتباع األنبياء الذيف ىـ بشر

 

  .(252- 1) -معجـ مقاييس المغة    -ابف فارس الرازم  (1
الصحاح تاج المغة  -ىػ(393إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  ،أبك نصر ،الفارابيينظر، ( 2

           .( 590- 2ـ ) 1987 -  ىػ 1407دار العمـ لممبلييف   -تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار-كصحاح العربية 
 .(208 -1() 207 -1) -عمرأحمد مختار  -معجـ المغة العربية المعاصرة ينظر، ( 3

 .(126 – 1) -المفردات في غريب القرآف  -الراغب األصفيانيينظر، ( 4

 .(208 -1() 207 -1 ) -المصدر السابؽ ،ينظر (5

 .ـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـالمعج -محمد فؤاد عبد الباقي ،( ينظر6
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كىىيكى ال ًذم  {:نحك ،مكضع اعتبر مف اإلنساف جثتو كظاىره بمفظ البشر في القرآف كؿ خصقد ك 
مىؽى ًمفى اٍلماًء بىشىران  كلما  ،[71 ;ص  ] }ًإنٍّي خاًلؽه بىشىران ًمٍف ًطيفو  {كقاؿ عز كجؿ  ،[54 ;]الفرقاف }خى

كقاؿ  ،[25 ;]المدثر  } ًإٍف ىىذىا ًإل  قىٍكؿي اٍلبىشىرً  {:مف األنبياء اعتبركا ذلؾ فقالكا أراد الكفار الغض
ٍيًف ًمٍثًمنا{،[15 ;]يس  }ما أىٍنتيـٍ ًإل  بىشىره ًمٍثمينا{،[24 ;]القمر  }ًمن ا كاًحدان نىت ًبعيوي أىبىشىران {:تعالى  }أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى

ـٍ {:كعمى ىذا قاؿ ،[6 ;]التغابف  }فىقاليكا أىبىشىره يىٍيديكنىنا {،[47;]المؤمنكف   ،[110 ;]الكيؼ  }ًإن ما أىنىا بىشىره ًمٍثميكي
نما يتفاضمكف بما يختصكف بو مف المعارؼ الجميمة  ،الناس يتساككف في البشرية تنبييا أف كا 

ى ًإلىي   {:كلذلؾ قاؿ بعده ،كاألعماؿ الجميمة  .(1) تنبييا أني بذلؾ تميزت عنكـ ،[110 ;]الكيؼ  }ييكحى
 اْلصؿ المغكم لكممة الناس  :ثالثالمطمب ال
كىك الحركة ناس ينكس نكسا إذا تحرؾ، كاألناس لغة أخرل كلك  : مفردة مف النكسالناس لغة

نما يقاؿ نكيس فاشتقاؽ أناس مف األنس خبلؼ  كاف أصؿ الناس أناسا لقيؿ في التصغير أنيس كا 
الكحشة كذلؾ أف بعضيـ يأنس ببعض، كأف قكلنا الناس يقع عمى األحياء كاألمكات كيقاؿ الناس 

، كسميت إنسانا ألنؾ ناسي كقاؿ اآلخر، فاغفر فأكؿ لناسيكقيؿ: أصؿ الناس ا ،(2)الماضكف 
كقيؿ الناس قد يككف مف اإلنس كمف الجف، كأصمو أناس فخفؼ كلـ يجعمكا  ،(3)ناس أكؿ الناس 

ف الناس ىـ اإلنس خاصة كىـ جماعة إكقيؿ ، (4)األلؼ كالبلـ فيو عكضا مف اليمزة المحذكفة 
ال كاحد ليا مف لفظيا كأصمو عندىـ أناس فمما سكنت اليمزة أدعمت البلـ كما قيؿ لكنا كأصمو 

 .(5)لكف أنا 

كقد يراد بو الفضبلء دكف  "كاحده إنساف مف غير لفظو"اسـ لمجمع مف بني آدـ  ":جمع"كناس 
يىاأىيُّيىا الن اسي أىٍنتيـي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الم ًو كىالم وي ىيكى اٍلغىًنيُّ } قاؿ تعالى: غيرىـ مراعاة لمعنى اإلنسانية،

ًميدي )   .(6)كابف ناس: مف أسرة كريمة   ]15:فاطر[{ (15اٍلحى

 
 .(126 –1) -المفردات في غريب القرآف  -الراغب األصفياني  ،ينظر (1
       .(274- 1) –الفركؽ المغكية   -العسكرم( 2
بيدم  ينظر،( 3  .(423 -15) -تاج العركس مف جكاىر القامكس  -الز 
 .(245-6) -لساف العرب  ،ابف منظكر (4
 .(274- 1) -الفركؽ المغكية  -العسكرم ينظر، ( 5
 .(2305 -3) -معجـ المغة العربية المعاصرة  -عبد الحميد عمر ،ينظر (6
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، عكضا مف اليمزة كقد قالكا األناسكاألصؿ في الناس األناس مخففا فجعمكا األلؼ كالبلـ 
 .(1) كاألناس لغة الناس، كاإلنس: جماعة الناس، كالجمع أناس، كىـ األنس

الفرؽ بيف الناس كالبشر: قكلنا البشر يقتضي حسف الييئة كذلؾ أنو اشتؽ مف البشارة كىي حسف 
الييئة يقاؿ رجؿ بشير كامرأة بشيرة غدا حسف الييئة فسمي الناس بشرا ألنيـ أحسف الحيكاف 
ىيئة، كيجكز أف يقاؿ إف قكلنا بشر يقتضي الظيكر كسمكا بشرا لظيكر شأنيـ كمنو قيؿ لظاىر 

كقكلنا الناس يقتضي النكس كىك الحركة كالناس جمع، كالبشر كاحد كجمع كفي ،جمد بشرهال
ـٍ {القرآف كتقكؿ محمد خير البشر يعنكف الناس كميـ كيثنى   ]24المؤمنيف:  [ }مىا ىىذىا ًإل  بىشىره ًمٍثميكي

 .(2) كلـ يسمع أنو يجمع "لبشريف مثمنا"البشر فيقاؿ بشراف كفي القرآف 
نىا فىتىمىث ؿى لىيىا  { -كمف ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى: كحى ٍمنىا ًإلىٍييىا ري ابنا فىأىٍرسى ـٍ ًحجى ذىٍت ًمٍف ديكًنًي فىات خى

صكرة كلك قاؿ إنسانان الختؿ المعنى، ألف التمثؿ يقتضي ىيأة ك  ]17:مريـ [ } (17بىشىرنا سىًكيًّا )
، كنجد ىذه الدقة البيانية أكثر في اآلية التي البشرمع ىذه الحالة ىك محددة كالمفظ الذم يتماش 

ًيف  ًمفى اٍلبىشىًر  { -اشتممت عمى المفظيف معان في قكلو تعالى: ٍيننا فىًإم ا تىرى قىرٍّم عى فىكيًمي كىاٍشرىًبي كى
ـى اٍليىٍكـى ًإٍنًسيًّا ) ٍكمنا فىمىٍف أيكىمٍّ دنا فىقيكًلي ًإنٍّي نىذىٍرتي ًلمر ٍحمىًف صى فالرؤية في اآلية  ]26:مريـ [ }(26أىحى

اٌل فالرؤية،تقتضي ىيئة كصكرة كجسـ بشرم حقيقي الذم يحمؿ لف تتـ فكاف البٌد مف لفظ بشر  كا 
ـى اٍليىٍكـى ًإٍنًسيًّا ) { -أما قكلو تعالى: ،ة كالشكؿمعاني الييئ فالكبلـ ال  ]26:مريـ [ }(26فىمىٍف أيكىمٍّ

فقد يتـ األمر مف كراء حجاب دكف رؤية الشخص كاهلل تعالى أعمـ،  ،يقتضي الييئة كالصكرة
يقصد بيا في كتاب اهلل  كؿ مخمكؽ مف  ناسكالذم يتضح لي مف خبلؿ التعريؼ أف مفردة ال

مؤمنا كاف أك  ،كىي مفردة ذات داللة شاممة لكؿ جنس ذكرا كاف أـ أنثى ،سبللة آدـ عميو السبلـ
بيف مفردة " الناس" كمفردة  ان مباشر  ان كلـ أر أف ىناؾ ارتباط ،غير مؤمف فيي تشمؿ الجميع

"اإلنساف" فإف القرآف إنما اتفؽ في معنى اإلنس كاإلنساف كلـ يتفؽ في معنى الناس معيما، 
كقد كجدت أف كؿ مف ىذه  ،كمفردة " اإلنس" جمع لمفردة " اإلنساف" كداللة ذلؾ تكظيفيا القرآني

ي آدـ في القرآف "اإلنس، الناس، اإلنساف، البشر، بني آدـ" تسميات المفردات التي تشير إلى بن
شائعة لنسؿ آدـ عميو السبلـ كلكف استعماالتيا مختمفة، كقد آثرت في ىذا البحث أف اقتصر 

 عمى التفصيؿ في مفردة " اإلنساف" ك"اإلنس" دكف سكاىما.



 .(10 – 6) - لساف العرب ،ابف منظكر (1

 .(274-1)،الفركؽ المغكية ،العسكرمينظر،  (2
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  :انفصم انثاًَ

 خهك اإلَغاٌ وصفاته فً انمشآٌ انكشٌى

 حث اثالثة يب عهىزا انفصم ه شتًمٌ

 انًبحث األول: 

 خهك اإلَغاٌ ويشاحم تكىٌُه

 هباٌيطوتًهٍذ وفٍه 

 انتًهٍذ

 آدو عهٍه انغالوخهك  شاحمي :انًطهب األول

 بطٍ األو أطىاس خهك اإلَغاٌ فً :ًَانًطهب انثا

 

  :انًبحث انثاًَ

 صفات اإلَغاٌ وطباعه

 وفٍه يطهباٌ

 صفات عاية نهُفظ انبششٌة :طهب األولًان

 صفات خاصة نهُفظ انبششٌة :انًطهب انثاًَ

  :انًبحث انثانث

 حال اإلَغاٌ وعىء طىٌته

 وفٍه يطهباٌ

 اإلَغاٌ وحانه يع انشٍطاٌ :انًطهب األول

 اإلَغاٌ واإلحغاٌ وبش انىانذٌٍ :انًطهب انثاًَ
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 وصفاته فً انمشآٌ انكشٌى: اإلَغاٌخهك  :ًَانفصم انثا

 " انًبحث األول: " خهك اإلَغاٌ ويشاحم تكىٌُه

  :انتًهٍذ

أصبل آدـ  فبدأ اهلل تعالى خمؽ، ذكر اهلل تعالى لنا كبيف ذلؾ أف نشأة اإلنساف أصبل مف األرض
 العقؿأعطاكـ ك  ،كجعمكـ تعمركف ىذه األرض بعد ذلؾ أفرادا أنشأكـثـ ،كترابيا مف طيف األرض

ما تتبعت لفظ اإلنساف في القرآف كجدت أف ىذا المفظ مرتبط دبعكاالستخبلؼ في األرض ك  الفكرك 
، خاصة إذا عممنا أف كؿ طكر مف ىذه كأطكار خمقوخمؽ اإلنساف بآيات كثيرة تتحدث عف 

عف ىذه األطكار كالمراحؿ في تعالى كما أف إخبار اهلل  األطكار يعد آية مف آيات اهلل العظيمة،
إال منذ سنكات  االقرآف الكريـ يعتبر مف اإلعجاز العممي، ال سيما كأف العمـ لـ يتكصؿ إلى ىذ

ارً {قميمة،  كا يىا أيكًلي اٍْلىٍبصى  عف أطكارلمحديث مف األسباب التي دعتني كىذا  ]2الحشر: [ } فىاٍعتىًبري
كفى {-:كىك التفكر كالتدبر في قكلو تعالى اإلنساف في ىذا البحث خمؽ ـٍ أىفىالى تيٍبًصري ًفي أىٍنفيًسكي كى

تعالى أف نتفكر في أنفسنا ألف في خمؽ اإلنساف آيات كثيرة  نا اهلل سبحانوأمر  ]21:الذاريات[ }(21)
 .البعثتدؿ عمى عظمة الخالؽ في خمقو كبياف قدرتو عمى إعادة خمؽ اإلنساف عند 

كفي أنفسكـ أييا الناس آيات كعبر تدلكـ عمى كحدانية صانعكـ، كأنو ال إلو لكـ "  يقكؿ الطبرم
يقكؿ: أفبل تنظركف في  أفبل تبصركف سكاه، إذ كاف ال شيء يقدر عمى أف يخمؽ مثؿ خمقو إياكـ

بشرا أم خمؽ مف كىك الذم خمؽ مف الماء ( 1) "ذلؾ فتتفكركا فيو، فتعممكا حقيقة كحدانية خالقكـ
عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء } تعالى: الماء المطمؽ الذم يراد في قكلو ،ماء النطفة إنسانا، كقيؿ المراد بالماء جى كى

ي   مف  كقيؿ ىك الماء الذم خمرت بو طينة آدـ عميو السبلـ كجعمو جزءان  [30]األنبياء: { كيؿ  شىٍيءو حى
تمؾ سياسة الخمؽ  ،(2) األشكاؿ كالييئات بسيكلة كيستعد لقبكؿ كيتسمسؿ مادة البشر، ليجتمع

كأف تتمقى  ،التي أذنت لمكائنات العالقة في عالـ الركح أف تعمـ مداىا مف الرقي في معارج الحياة
كيكدعيا الخالؽ ىذا الكياف المكسـك  ،األمر بالسجكد لمقيمة الجديدة التي تنفرج عنيا أستار الغيب

 . (3)أف تدع لمديف حقو في تبميغ ىذه النشأة إلى المؤمنيف باإلنساف، كمف بديية اإليماف
 
المحقؽ: أحمد محمد  -ىػ(310الطبرم )المتكفى:  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير أبك جعفر ،الطبرم (1

 .(420-22) –ـ 2000 -ىػ  1420الطبعة: األكلى،  -مؤسسة الرسالة -جامع البياف في تأكيؿ القرآف -شاكر
  -ىػ(1307)المتكفى: -أبك الطيب محمد صديؽ خاف ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقن كجي  ،الًقن كجي( 2

 .(324-9)-راجعو: عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم  -فتح البياف في مقاصد القرآف

  .(65اإلنساف في القرآف الكريـ) صفحو  ،( العقاد3
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مىؽى ًمفى  أعمى األجناس، خمقو اهلل مف الماء،}اإلنساف الذم كرمو اهلل تعالى كجعمو ف كىىيكى الذم خى
فىٍميىٍنظيًر كفي مكضع آخر قاؿ سبحانو: }  ،فالماء إذف دليؿ الحياة ،[54]الفرقاف: { اٍلمىاًء بىشىران 
ـ   ٍنسىافي ًم ًمؽى ) اإلًٍ ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو )5خي ٍمًب كىالت رىاًلًب )6( خي -5]الطارؽ:  { (7( يىٍخريجي ًمٍف بىٍيًف الصُّ

ـٍ يىؾي نيٍطفىةن ًمٍف مىًني  ييٍمنىى )ىك المني الذم قاؿ اهلل فيو:}  كىك ماء لو خصكصية [7 ( ثيـ  37أىلى
مىؽى فىسىك ل ) مىقىةن فىخى  كؿ شيء مكجكد أصمو مف الماء، فإف اهللإذان ( 1) [38-37 ]القيامة: {(38كىافى عى

خمؽ الماء قبؿ األشياء، ثـ خمقيا منو، أك خمقنا كؿ حيكاف مف الماء، مف النطفة، أك  تعالى
مىؽى كيؿ  دىآب ةو  :{قكلو تعالى  ففي( 2) صيرنا كؿ شيء لو نكع حياة كحيكاف كنبات مف الماء كىالم وي خى

عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿ  شىٍيءو حىي   {كقكلو سبحانو:  ]: النكر45[ } مٍّف م آءو  جى داللة قكية  ]: األنبياء30[ } كى
التي يتككف منيا الطيف، ك  الماء ىيمخمقة مف مادة كاحدة  كمنيا اإلنساف عمى أف األحياء كميا

نباتا  -خمؽ مف طيف، فاألحياء كميا -آدـ -فإذا كاف اإلنساف إذ ال كجكد لمطيف إال مع الماء،
ـٍ  {مخمكقة مف طيف! فاإلنساف إذف ىك ابف ىذه األرض:  -كحيكانا ًفييىا نيًعيديكي ـٍ كى مىٍقنىاكي ًمٍنيىا خى

ـٍ تىارىةن أيٍخرىل ) كي ًمٍنيىا نيٍخًرجي ىيكى {فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ في كتابو العزيز (3) ]: طو55[ } (55كى
ـٍ ًفييىا  ـٍ ًمفى اٍْلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرىكي المادة األكلى التي خمؽ منيا آدـ أبك البشر،  فيي ]61ىكد:[ }أىٍنشىأىكي

ثـ خمقكـ أنتـ مف سبللة مف طيف بالكسائط، فإف النطفة التي تتحكؿ إلى عمقة ثـ إلى مضغة، ثـ 
ما كالدـ مف الغذاء  ،أصميا دـ -يحيط بو لحـ يإلى ىيكؿ عظم كىك إما مف نبات األرض، كا 

 .(4) مف المحـ الذم يرجع إلى النبات بعد طكر أك أكثر
 

 

 

مطابع  -الخكاطر –تفسير الشعراكم   -ىػ(1418)المتكفى: -محمد متكلي الشعراكم الشعراكم،  ،ينظر( 1
 .(10471-17)–أخبار اليـك

تفسير اإليجي جامع البياف  -ىػ(905)المتكفى:  -اإًليجيالحسيني  فمحمد بف عبد الرحم ،اإًليجي الشافعي (2
  .(15-3)-(ـ 2004 -ىػ  1424)الطبعة: األكلى -بيركت –دار الكتب العممية  -في تفسير القرآف 

دار الفكر  -التفسير القرآني لمقرآف -ىػ(1390)المتكفى: بعد  - عبد الكريـ يكنس الخطيب  الخطيب،،( ينظر3
 .(62-1)-القاىرة –العربي 

شركة مكتبة كمطبعة  -تفسير المراغي  - ىػ(1371أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  ،المراغي( 4
 .(53-12) -( ـ 1946 -ىػ  1365)الطبعة: األكلى،  -مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر
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قاؿ  باعتبار خمقو آدـ أبا البشر منيا ال غيره أكجدكـ مف األرض ابتداءن  كتعالى اهلل سبحانوإذان 
ـٍ ًفييىا { -تعالى ـٍ ًمفى اٍْلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرىكي كيجكز أف يككف المراد أنشأكـ مف  ]61ىكد:[ }ىيكى أىٍنشىأىكي
باعتبار أف النطؼ التي خمقت منيا ذرية آدـ تتككف مف األغذية التي نحصؿ عمييا مف  األرض

اكـ كفييا نعيدكـ كمنيا منيا خمقن نحف مف األرض أكؿ نشأة: إذان  (1)زركع األرض كثمارىا 
ـٍ تىارىةن أيٍخرىل{ -قاؿ تعالى نخرجكـ كي ًمٍنيىا نيٍخًرجي ـٍ كى ًفييىا نيًعيديكي ـٍ كى مىٍقنىاكي أم ] 55طو: [  (55) }ًمٍنيىا خى

اإلخراج الذم ليس بعده كفاة يكـ القيامة، كلذلؾ اآلف بنك آدـ كاألرض تماما، فييـ الصمب 
بيف ذلؾ، كفييـ األبيض، كفييـ األحمر، كفييـ األسكد، ألف  الشديد، كفييـ السيؿ، كفييـ ما

أعمـ بنا مف ذاؾ الكقت الطكيؿ البعيد إذ أنشأكـ مف فاهلل سبحانو كتعالى ( 2) األراضي تختمؼ
ذ أنتـ أجنة قاؿ تعالىاألىرض ٍذ أىٍنتيـٍ أىًجن ةه { -، كا  ـٍ ًمفى اٍْلىٍرًض كىاً  ـٍ ًإٍذ أىٍنشىأىكي ـي ًبكي ًفي بيطيكًف  ىيكى أىٍعمى
ـٍ  ، أم بخمؽ أبينا آدـ، ألف آدـ خمؽ مف التراب، ثـ صار طينا، ثـ صار ] 32النجـ: } [أيم يىاًتكي

ىذا دليؿ عمى قدرة اهلل ،(3) صمصاال، ثـ خمقو اهلل بيده جسما كنفخ فيو الركح، فصار آدميا إنسانا
أباكـ آدـ مف ترابيا، أك أعمـ بكـ أييا الناس حيف أنشأكـ مف األرض، حيث خمؽ كعممو أنو 

 أنشأكـ جميعا منيا، فإف النطفة التي خمقكـ منيا ناشئة مف األغذية، كاألغذية منشؤىا األرض
األرض كما كنتـ ترابا، كيخرجكـ منيا متى  في اهلل تبارؾ كتعالى ثـ يعيدكـ كاهلل أجؿ كأكـر كأعمـ

  .كؿ شيء قديرإف اهلل عمى  تعكدكف أحياء كما كنتـ بشراأف يبعثكـ شاء 
ـٍ ًمفى اٍْلىٍرًض نىبىاتنا ){ -قاؿ تعالى أنشأكـ مف األىرض، كأخرجكـ منيا،كاهلل  ( ثيـ  17كىالم وي أىٍنبىتىكي

ا ـٍ ًإٍخرىاجن كي ييٍخًرجي ـٍ ًفييىا كى فاستعير اإلنبات لئلنشاء لككنو أدؿ عمى  ]18-17نكح:[ } )18(ييًعيديكي
أىم أىنشأىكـ منيا "نباتا" بقكلو "أنبت"  مشاىد، كقد أكدالحدكث كالتككف مف حيث إنو محسكس 

إنشاء ال شؾ فيو، كأىخرجكـ مف ترابيا كما يخرج النبات مف خبللو، كفي ذلؾ ًإشارة ًإلى خمؽ آدـ 
إنو أنبت كؿ  -كقد يككف المعنى،(4) عميو السبلـ حيث خمؽ مف ترابيا ثـ جاءت مف آدـ ذريتو

ف النطؼ كىى متكالدة مف األغذية المتكالدة مف النبات المتكالد البشر مف األرض، ألنو خمقيـ م
 .(5) مف األرض

 
.(216-4) -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ،مجمكعة مف العمماء -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،( ينظر1
 –تفسير الحجرات  -ىػ(1421)المتكفى:  -محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،العثيميفبتصرؼ، ابف ( 2

 .(236-1)-(ـ 2004 -ىػ  1425)الطبعة: األكلى،  -دار الثريا لمنشر كالتكزيع، الرياض -الحديد 
 .(236-1) –تفسير الحجرات   - العثيميفينظر، ابف  (3
 .(1600-10) -الكسيط لمقرآف الكريـالتفسير  -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر  ،( ينظر4
 .(53-12)  -تفسير المراغي  -المراغي  (5
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 يشاحم خهك آدو عهٍه انغالو  :انًطهب األول

ذكرىا اهلل تعالى  متنكعة بمراحؿ متدرجة -آدـ عميو السبلـ  -إلنساف األكؿ قد مرت عممية خمؽل
 " الصمصاؿ كالحمأ، التراب، الطيف،األرض، "تكررت ىذه المفردات الخمس  العزيز كقد في كتابو

 في تفسيرىـ لبيافتطرقكا قد ف يف كالباحثيالمفسر كمف الكاضح أف ،مف القرآف الكريـ في عدة آيات
مع ىذا التنكع كالتعدد في الكممات كالمفردات التي أكردىا القرآف  كاتعاممكأنيـ قد خمؽ اإلنساف 

ًلكىًة  :{، قاؿ تعالىعميو السبلـ نيا آدـالكريـ بشأف المادة الترابية التي خمؽ اهلل م ًإٍذ قىاؿى رىبُّؾى ًلٍممىالى
اًلؽه بىشىرنا ًمٍف ًطيفو ) كًحي فىقىعيكا لىوي سىاًجًديفى )71ًإنٍّي خى نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري ٍيتيوي كى  [ } 72)( فىًإذىا سىك 

كلـ  ،مستقبلن  العدـ خمقان  ، كقد خمقو اهلل تعالى مفال شؾ أف آدـ ىك أبك البشر جميعان ك   [72، 71
يخمؽ نفسو بنفسو، كلـ تخمقو العناصر التي ركب منيا، كلكف خمقو اهلل بيده، كنفخ فيو مف 

  .ركحو

مر  -عميو السبلـ -كمف خبلؿ اآليات الكريمة كاألحاديث الصحيحة نستطيع القكؿ إف خمؽ آدـ
  :في ثبلثة أطكار ىي

 طكر التخميؽ :أكالن 

 طكر التصكير :ثانيان 

 طكر نفخ الركح :ثالثان 

كاألقرب أنو تعالى خمقو أكال مف تراب، ثـ مف طيف، ثـ مف حمأ : يقكؿ اإلماـ الفخر الرازم
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  { -فقاؿ تعالى(، 1)مسنكف، ثـ مف صمصاؿ كالفخار مىقىكي ىيكى ال ًذم خى

كي  مىقىةو ثيـ  ييٍخًرجي في ضمف خمؽ آدـ  ابتداء مف التراب فاهلل الذم خمقكـ  ]67غافر:[ }....ـٍ ًطٍفالن ًمٍف عى
كؿ  ان إذكأنكـ مف التراب إلى التراب، قادر عمى أف يعيدكـ مرة أخرل بعد المكت  إجماليان  خمقان 

إلى  تنتييمخمكؽ مف الدـ، كالدـ يتكلد مف األغذية، كاألغذية  ي، كالمنيإنساف مخمكؽ مف المن
ثـ ذلؾ التراب يصير نطفة ثـ عمقة حتى ينفصؿ  -النبات، كالنبات يتككف مف التراب كالماء

 .الجنيف مف بطف األـ

 
 -التفسير الكبير-مفاتيح الغيب  -الرازم فخر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسيف التيمي ،الرازم(1

 .(137-19)– الطبعة: الثالثة -بيركت –دار إحياء التراث العربي  -ىػ(606)المتكفى: 
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 كيتضٌمف ىذا الطكر أربع مراحؿ أساسية ىي: -عميو السالـ -خمؽ آدـ

 مرحمة التراب :المرحمة اْلكلى

فقد قاؿ رسكؿ  -عميو السبلـ -ىك العنصر كالمادة األساسية في خمؽ اإلنساف األكؿ آدـ:التراب
كقد دلت عمى ذلؾ آيات ( 1)  "اهلل آدـ مف تراب آدـ كخمؽ كالناس بنك اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "

 { -:أم إف شأنو الغريب في ككنو كجد مف غير أب مثؿ عيسى عند اهلل القرآف الكريـ كمف ذلؾ
مىقىوي ًمٍف تيرىابو ثيـ  قىاؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي  ـى خى ثىًؿ آدى ـ كمثؿ آد ]59آؿ عمراف:[  }ًإف  مىثىؿى ًعيسىى ًعٍندى الم ًو كىمى

كقاؿ لو كف  ،ثـ نفخ فيو الركح،ثـ فسر شأف آدـ فقاؿ خمقو مف تراب أم خمؽ قالبو مف تراب
بخبلؼ عيسى عميو  ،ألنو كجد مف غير أب كال أـ ،فشأنو أغرب مف شأف عيسى ،فيككف فكاف

 يىاأىيُّيىا{ -ككذلؾ النداء العاـ لمناس جميعا الذم افتتحت بو سكرة الحج قكلو تعالى(2) السبلـ
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو  مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى اهلل تعالى  فإف [5]الحج:  } الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

 .لـ يسبؽ لو اتصاؼ بالحياة مف ترابعمما،   شيء أحاطت كؿ التي وبقدرتخمقكـ 

اًكريهي أىكىفىٍرتى  {-كمف ذلؾ قكؿ صاحب الجنتيف لصاحبو في قكلو تعالى  اًحبيوي كىىيكى ييحى قىاؿى لىوي صى
الن  مىقىؾى ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  سىك اؾى رىجي يحاكره قاؿ لصاحبو عندما كاف  ]37الكيؼ:[ }ًبال ًذم خى

مف نطفة ثـ سكاؾ رجبل أم  أكفرت بالذم خمقؾ مف تراب، أم خمؽ أصمؾ مف تراب، ثـ، خمقؾ
إما أف يراد خمؽ أصمؾ مف تراب كىك آدـ عميو السبلـ كخمقؾ مف تراب (3) سكيا ذكراعدلؾ بشرا 

أك أريد أف ماء الرجؿ يتكلد مف أغذية راجعة إلى  ،كخمؽ أصمو سبب في خمقو فكاف خمقو خمقا لو
ىذا ك  (4) فنبيو أكال عمى ما تكلد منو ماء أبيو ثـ ثانيو عمى النطفة التي ىي ماء أبيو ،التراب

ككماؿ عظمتو، كنفكذ مشيئتو كقكة اقتداره  باإللكىيةشركع في تعداد آياتو الدالة عمى انفراده 
حسانو  .في خمؽ اإلنساف كبياف أصمو كخمؽ زكجو كنشأة ذريتو كجميؿ صنعو كسعة رحمتو كا 

 
 
 
صحيح الجامع  -ىػ(1420األشقكدرم األلباني )المتكفى:  ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،( األلباني1

 .(1299-2)-المكتب اإلسبلمي -الصغير كزياداتو 
في  البحر المديد -ىػ(1224)المتكفى: - الشاذلياإلنجرم  ةبف عجيبأحمد بف محمد  ،أبك العباس،بف عجيبةا (2

 .(435-1)-  (ىػ 1423 -ـ  2002) –الطبعة الثانية  -دار الكتب العممية  - تفسير القرآف المجيد 
 -تفسير البغكم -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  -ىػ(510 :أبك محمد الحسيف بف الفراء )المتكفى ،مالبغك  ( 3

 .(193-3)-(ىػ 1420 ،األكلى) :الطبعة -بيركت–دار إحياء التراث العربي  -عبد الرزاؽ الميدم-المحقؽ
تفسير البحر  -ىػ(745)المتكفى:  -محمد بف يكسؼ بف عمي بف حياف  ،أثير الديف األندلسي ،بف حيافا (4

 .(177-7) -ق 1420الطبعة:  - بيركت –دار الفكر  - المحقؽ: صدقي محمد جميؿ -المحيط 
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أحدىما: أنا خمقنا أصمكـ كىك آدـ عميو الصبلة كالسبلـ مف تراب   :كفي الخمؽ مف تراب كجياف
مىقىوي ًمٍف تيرىابو كما قاؿ تعالى: }  ـى خى ثىًؿ آدى مف األغذية كاألغذية إما  الثاني: ]59عمراف، آؿ  [{كىمى

ما نباتية كغذاء الحيكاف ينتيي إلى النبات قطعان  لمتسمسؿ كالنبات إنما يتكلد مف األرض  حيكانية كا 
ـٍ ًمٍف تيرىابو كالماء، فصح قكلو تعالى: }  مىٍقنىاكي ىك آدـ عميو المقصكد ك  ،(1) [5]الحج:  } فىًإن ا خى

صمى -قاؿ رسكؿ اهلل  ،ة مف إنساف حيٌ حي   الناس بعد آدـ فخمقكا مف نطفةالسبلـ، أما جميرة 
: "إف اهلل خمؽ آدـ مف قبضة قبضيا مف جميع األرض، فجاء بنكآدـ عمى قدر -اهلل عميو كسمـ

 األرض: جاء منيـ األحمر، كاألبيض، كاألسكد، كبيف ذلؾ، كالسيؿ، كالحزف، كالخبيث، كالطيب
لكىيتو كمف عبلمات ربكبيتو  (2)كبيف ذلؾ مف تراب ضمف خمؽ  -يا بني آدـ -تعالى أنو خمقكـكا 

كفى {  -قاؿ تعالى أىبيكـ آدـ منو، ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًإذىا أىٍنتيـٍ بىشىره تىٍنتىًشري مىقىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى   } كى
]: التراب، ثـ إذا أنتـ أيناس ، أك أنو خمقكـ مف نطؼ تكلدت مف أغذية أصميا كمادتيا ] 20الرـك

عقبلء تنتشركف عف طريؽ التكالد، أك اليجرة في أنحاء األرض بعد أف بدأ خمقكـ بآدـ ثـ مف 
ا {  -كبيف اهلل تعالى ذلؾ بقكلو (3) بعده حكاء ـٍ أىٍزكىاجن عىمىكي ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  جى مىقىكي كىالم وي خى

كـ مف تراب ثـ مف نطفة أم ابتدأ خمؽ أبيكـ آدـ مف تراب ثـ جعؿ نسمو كاهلل خمق ]11فاطر:[ }
أم ذكرا كأنثى لطفا منو كرحمة أف جعؿ لكـ أزكاجا  مف سبللة مف ماء مييف  ثـ جعمكـ أزكاجا

خمقكـ مف أصؿ كاحد  ثـ كذلؾ بخمؽ أصؿ النسؿ آدـ عميو السبلـ  (،4) مف جنسكـ لتسكنكا إلييا
كمادة كاحدة كبثكـ في أقطار األرض كأرجائيا ففي ذلؾ آيات عمى أف الذم أنشأكـ مف ىذا 

 .(5) األصؿ ىك الرب المعبكد الممؾ المحمكد كالرحيـ الكدكد الذم سيعيدكـ بالبعث بعد المكت
 
السراج المنير في اإلعانة  -ىػ(977)المتكفى:  -شمس الديف، محمد بف أحمد الشافعي ،الخطيب الشربيني (1

 .(537-2)-ىػ 1285 -القاىرة -مطبعة بكالؽ )األميرية( -عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير 
المحقؽ:  - سنف أبي داكد -ىػ(275)المتكفى: -سميماف بف األشعث بف شداد األزدم   ،السًٍّجٍستاني أبك داكد( 2

 (78-7)-(4693رقـ ) -(ـ 2009 -ىػ  1430 )الطبعة: األكلى، -دار الرسالة العالمية - شعىيب األرنؤكط
(، ك "صحيح 19582"مسند أحمد" )كفي،حديث حسف صحيحكقاؿ ( 3188كأخرجو الترمذم ) إسناده صحيح،
 .(1630()172 /  4)قاؿ األلباني في " السمسمة الصحيحة "  -(6181( ك )6160ابف حباف" )

 .(39-8) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ   -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (3
 -دمصطفى السي :المحقؽ - القرآف العظيـ ، تفسيرعماد الديف إسماعيؿ الدمشقي ،أبك الفداء ،ابف كثير (4

 .(312-11)-(ـ2000 ،ىػ1412 )-األكلى :الطبعة-الجيزة -البمد  -محمد العجماكم -محمد السيد
عبد  - تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف - ىػ(1376)المتكفى:  -عبد الرحمف بف ناصر،السعدم (5

 .(639-1)-( ـ 2000-ىػ 1420)الطبعة: األكلى  - مؤسسة الرسالة - الرحمف بف معبل المكيحؽ
 
 



27 
 

 مرحمة الطيف :ةالثاني المرحمة
  عناصر خمؽ اإلنساف

 عدابر الماء العنصر األكؿ الذم خمؽ اهلل منو كؿ شيء حي تيع :الماءالعنصر األكؿ  -1
  .ألف المبلئكة خمقكا مف النكر، كالجاف خمؽ مف النارذلؾ المبلئكة كالجف 

ٍنسىافي  فىٍميىٍنظيرً  :- { تعالى ؿاق ،أحدىما: أنو النطفة كفي ىذا الماء قكالف: ًمؽى  اإلًٍ ـ  خي ًمؽى  (5) ًم خي
كالثاني: أنو الماء الذم تسقى بو األرض فيتكلد منو األغذية،  ،]6، 5الطارؽ: [ } ًمٍف مىاءو دىاًفؽو 

ي  : }جاء في قكلو تعالىكيتكلد مف األغذية النطفة، كما  عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿ  شىٍيءو حى جى ]األنبياء: { كى

مىؽى ًمفى اٍلمىاًء بىشىران : }كقاؿ تعالى (1) [30  ،صميا مخمكقة مف ماء{، آدـ خمقو مف األرض التي أخى
مىؽى كيؿ  دىآب ةو مٍّف م آءو كقد أخبرنا اهلل أنو خمؽ جميع الحيكاف مف ماء فقاؿ: } كقاؿ  ]: النكر45[{ خى

ي  } عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿ  شىٍيءو حى جى لمراد بالماء ماء كالذم يتضح مف اآليات أف ا (2) [30]األنبياء: { كى
ي   {:قكؿ اهلل تعالىلالنطفة،  عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿ  شىٍيءو حى جى  {:لىكيدخؿ في قكلو تعا ] 30األنبياء: [ } كى
كؿ  ،آية عامة عف الماء ىذهك  جسـ اإلنساف خمقو اهلل تعالى مف الماء] 30األنبياء: [ } كيؿ  شىٍيءو 

  .كؿ شيء فيو حياة فيك مف الماء، ألف الماء داخؿ في كؿ شيء ،شيء مكصكؼ بأنو حي

 كأبآدـ خمؽ  خمؽ اإلنساف كمنو ىك العنصر الثاني مف عناصر :الترابالعنصر الثاني  -2
ـٍ ًمٍف {-الىقاؿ تع البشر عميو السبلـ مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى يىا أىيُّيىا الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

إذ  -عميو السبلـ-إنساف بعد آدـمف عناصر تككيف كؿ عنصر أساسي  كالتراب [5الحج: [ } تيرىابو 
 .مف التراب النبات، كمف النبات الغذاء، كمف الغذاء الدـ، كمف الدـ النطفة، كمف النطفة الجنيف

 

ىػ( 775)المتكفى:  -أبك حفص سراج الديف عمر بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  ،الدمشقيابف عادؿ  (1
دار الكتب  -المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض -المباب في عمـك الكتاب -

 .(551-14) – ـ1998-ىػ  1419الطبعة: األكلى،  -بيركت / لبناف -العممية 

 -ىػ(437)المتكفى:  ،المالكيكش بف محمد بف مختار مكي بف أبي طالب حم ،أبك محمد ،المالكي سيالقي( 2
المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا - في عمـ معاني القرآف كتفسيرهاليداية إلى بمكغ النياية 

الطبعة:  -مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي -جامعة الشارقة -كالبحث العممي 

 .(5240-8) -(ـ 2008 -ىػ  1429 )األكلى،
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ـي  لقكلو: } -عميو السبلـ– كالقرآف دؿ عمى أف ذلؾ الكالد األكؿ ىك آدـ ب كي يىاأىيُّيىا الن اسي اتقكا رى
يىا ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى خى ـٍ مٍّف ن ٍفسو كىاًحدىةو كى مىقىكي ذكر في كيفية خمؽ  -تعالى  -ثـ إنو  [1]النساء:  {ال ًذم خى

  :نذكر منيا آدـ كجكىا كثيرة
ثىًؿ  { :قاؿ تعالى كما في ىذه اآلية -أحدىا: أنو مخمكؽ مف التراب  ًإف  مىثىؿى ًعيسىى ًعٍندى الم ًو كىمى

مىقىوي ًمٍف تيرىابو ثيـ  قىاؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي  ـى خى  ] 59:آؿ عمراف[ } آدى
مىؽى ًمفى اٍلمىاًء بىشىران الثاني: أنو مخمكؽ مف الماء، قاؿ تعالى: }  .(1) [54]الفرقاف: { كىىيكى ال ًذم خى

 خمؽ آدـ مف التراب لكجكه: قاؿ الحكماء: إنما
 األكؿ: ليككف متكاضعا.

 ألنو إنما خمؽ لخبلفة األرض يككف أشد التصاقا باألرضعميو أف  مف األرضبما أنو  الثاني:
ًميفىةن لقكلو تعالى: } اًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض خى  .(2) [ 30]البقرة: { ًإنٍّي جى

 كمزيدا مف المعرفة، ككثيرا مف األسراركفي كؿ يكـ يجد العقؿ مف ىذه اآليات جديدا مف العمـ، 
كالصمصاؿ، كالحمأ المسنكف، كالماء، كالنبات ككؿ ىذه المكاد التي تحدث  ،التراب، كالطيف ،إذا

العناصر التي شكمت ىذا المخمكؽ العجيب، كالتي أقاـ منيا  ىي -عنيا القرآف في خمؽ آدـ
 . (3) أحسف تقكيـ..! فيالخالؽ العظيـ، ىذا البناء، 

قاؿ  كما بيف ذلؾ اهلل تبارؾ كتعالى في كتابو  خمؽ اإلنساف األكؿالثانية في  حمةمر لطيف ىي الا
اًلؽه بىشىرنا ًمٍف ًطيفو  :{تعالى ًلكىًة ًإنٍّي خى بُّؾى ًلٍممىالى ينتج الطيف عف مزج الماء ك  [71ص: [ } ًإٍذ قىاؿى رى

كالتقدير خمؽ اهلل تعالى الناس مف  ،كالتراب معا، كىك المزيج الذم يتككف منو خمؽ جسد آدـ
اإلنشاء، فقاؿ لو كف فكاف إنسانا، ثـ صكره عمى ىذا الشكؿ اإلنساني الذم األكؿ ك الطيف، الخمؽ 

ـى { -قاؿ تعالى جعمو في أحسف تقكيـ ديكا ًِلدى ًلكىًة اٍسجي ـٍ ثيـ  قيٍمنىا ًلٍممىالى ٍرنىاكي ك  ـٍ ثيـ  صى مىٍقنىاكي لىقىٍد خى كى
ديكا ـٍ يىكيٍف ًمفى الس اًجًديفى ) فىسىجى ٍيره  ( 11ًإل  ًإٍبًميسى لى ٍرتيؾى قىاؿى أىنىا خى دى ًإٍذ أىمى نىعىؾى أىل  تىٍسجي قىاؿى مىا مى

مىٍقتىوي ًمٍف ًطيفو  خى مىٍقتىًني ًمٍف نىارو كى عميو  آدـ يناكأب ناخمؽ أصمكىذا   ]12-:11ألعراؼ[ }(12)ًمٍنوي خى
، كرمو وبعد أف تـ خمقك مف عذبيا كممحيا،  خمؽ مف تراب األرض كذلؾ أف آدـ مف طيف السبلـ

  .في صكرتو اإلنسانية، كنفخ فيو الركحه صكر  ،اهلل تعالى
 
 
 .(280-5)  –المباب في عمـك الكتاب، الدمشقيابف عادؿ  (1
 .(280-5) المصدر نفسو، (2
 .(496- 11) -التفسير القرآني لمقرآف ،الخطيب (3
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ـٍ ًمٍف ًطيفو { -قاؿ تعالى ىك الذم خمقكـ مف طيفاهلل تبارؾ كتعالى  مىقىكي ، ]2األنعاـ:[ }ىيكى ال ًذم خى
لىةو -{ كقاؿ تعالى كالمراد منو خمؽ آدـ مف طيف، كىك أبك البشر، ٍنسىافى ًمٍف سيالى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى كى

لبلبتداء، كالسبللة:  "مف"أك آدـ، مف سبللة كلقد خمقنا جنس اإلنساف،  ]12المؤمنكف: } [ ًمٍف ًطيفو 
مف ابتداء خمقو (1)الخبلصة ألنيا تسؿ مف بيف الكدر، كىك ما سؿ مف الشيء كاستخرج منو 

ًمٍف سياللىةو فذكر ابتداء خمؽ أبي النكع البشرم آدـ عميو السبلـ، كأنو } إلى آخر ما يصير إليو،
كلذلؾ جاء بنكه عمى قدر األرض، منيـ الطيب  { قد سمت، كأخذت مف جميع األرض،ًمٍف ًطيفو 

سبللة كؿ شيء صفكتو التي تستؿ منو، أك القميؿ مما ك  (2) كالخبيث، كالسيؿ كالحزف، كبيف ذلؾ
يستؿ كتسمى النطفة كالكلد سبللة ألنيما صفكتاف، أك ينسبلف، أك السبللة الطيف الذم إذا 

سميت سبللة ألنيا تسؿ مف اإلنساف مف ماء مييف أم  (3) عصرتو بيف أصابعؾ خرج منو شيء
فإنيـ خمقكا مف سبلالت جعمت نطفا مف سبللة خبلصة سمت مف بيف  ضعيؼ كىك نطفة الرجؿ،

ٍمؽى {  -قاؿ تعالى،(4)التراب  بىدىأى خى مىقىوي كى ٍنسىاًف ًمٍف ًطيفو  ال ًذم أىٍحسىفى كيؿ  شىٍيءو خى  ]7السجدة:[ } اإلًٍ
مف سبللة يعنى عميو السبلـو الركح صار لحما كدما ثـ جعؿ نسمو يعني ذرية آدـفمما نفخ في

النطفة التي تسؿ مف اإلنساف مف ماء مييف يعني بالماء النطفة، كيعني بالمييف الضعيؼ، 
(5)كاألفئدة قميبل ما تشكركف بعد النطفة السمع كاألىبصارعميو السبلـيعني ذرية آدـكجعؿ لكـ 

 - أمرممف  ىي التيكأفضت عميو ما بو مف الحياة مف الركح  ،عمى صكرة البشرفإذا صكرتو 
أكؿ ما خمؽ ،عميو السبلـ ،ككاف آدـ (6)فاسجدكا لو سجكد تحية كتكريـ  ،مكال عمـ ألحد بيا سكا

 .كفيو يركب يـك القيامة كما ركب في الدنيا،ثـ ركب فيو سائر خمقو ،منو عجب الذنب
 


 .( 564- 3) -البحر المديد في تفسير القرآف المجيد  ،بف عجيبةا( 1

 .(548-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ،السعدم ،ينظر (2
)المتكفى:  -أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ الدمشقي ،عبد السبلـعز ينظر، ال( 3

 )-الطبعة: األكلى -بيركت –دار ابف حـز  -لتفسير الماكردم(فسير القرآف )كىك اختصار ت - ىػ(660
 .(370-2)–(ـ1996ىػ/ 1416

دار الفكر  -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -كىبة بف مصطفى الزحيمي ،الزحيميينظر، ( 4
 (.17- 18) -ق 1418 ،الثانية  ،المعاصر

تفسير مقاتؿ بف  -ىػ(150)المتكفى: -ر األزدم البمخىبف بشي ،أبك الحسف ،مقاتؿ بف سميماف ،( بتصرؼ5
 .(449-3)-ىػ  1423 -الطبعة: األكلى -بيركت –دار إحياء التراث -سميماف

دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -محمد سيد طنطاكم  ،طنطاكم( سيد 6
 .(3637-1) –الطبعة: األكلى -القاىرة –كالتكزيع، الفجالة 
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  الحمأ المسنكف مرحمة الثالثة: مةرحالم
ثـ  ان فأصبح منتن لطكؿ مكثو الذم اسكد كتغير ،كالحمأ: جمع حمأة كىك الطيف األسكد المتغير

المتغير الذم نتج عف ترؾ اهلل  المنتف ىك الطيف األسكد كالحمأ المسنكف،(1) كفخاران  صمصاالن 
 :كقد كرد ىذا المعنى في  ثبلث آيات في القرآف الكريـ تعالى لمطيف بعد مزج الماء كالتراب

ًلكىًة { -في بياف مادة الخمؽ بقكلو تعالىلممبلئكة أكال: الخطاب مف اهلل تعالى  ٍذ قىاؿى رىبُّؾى ًلٍممىالى كىاً 
مىإو مىٍسنيكفو  اؿو ًمٍف حى ٍمصى اًلؽه بىشىرنا ًمٍف صى سكيت خمقو باليديف كالرجميف  ، فإذا]28الحجر:[ } ًإنٍّي خى

 .(2) فقعكا لو فخركا لو  بالتحية كالعينيف كغير ذلؾ جعمت الركح فيو

ـٍ {  -قاؿ تعالىمسنكف  أألسجد لبشر خمقتو مف صمصاؿ مف حمإبميس لـ أكف  كؿقثانيا:  قىاؿى لى
مىإو مىٍسنيكفو  اؿو ًمٍف حى ٍمصى مىٍقتىوي ًمٍف صى دى ًلبىشىرو خى أنو أفضؿ مف آدـ ألف آدـ   ]33الحجر:[ }أىكيٍف ًْلىٍسجي

بميس نارم األصؿ كىذا قياس خاطئ  (3) فيككف إبميس في قياسو أفضؿ مف آدـ ،طيني األصؿ كا 
قاؿ لـ أكف ألسجد لبشر خمقتو مف صمصاؿ مف طيف يتصمصؿ مف طيف منتف يقكؿ ال حيث 

 .(4) ينبغي لي أىف أىسجد لمطيف
مىإو مىٍسنيكفو { - ثالثا: قكؿ اهلل جؿ جبللو اؿو ًمٍف حى ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى كلقد  ]26الحجر:[ }كى

دراؾ البصر إياه، كقيؿ مف النسياف ك خمقنا اإًلنساف يعني آدـ عميو السبلـ  سمي إنسانا لظيكره كا 
 .(5) صمصاؿ اليابس، إذا نقرتو سمعت لو صمصمة يعني صكتاالمف  ،ألنو عيد إليو فنسي

 
 

تفسير  -ىػ(450)المتكفى:  - الماركدمبف حبيب البصرم عمي بف محمد  ،أبك الحسف ،الماكردم ( ينظر،1
 -بيركت  -ر الكتب العممية دا -المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ -الماكردم = النكت كالعيكف

 .(157-3)–لبناف

مف تفسير ابف تنكير المقباس   -ىػ(68)المتكفى: -رضي اهلل عنو  عبد اهلل بف عباس -ابف عباس،بتصرؼ (2
 .(217-1) -لبناف –دار الكتب العممية -جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل -عباس 

 -ىػ(741المعركؼ بالخازف )المتكفى:  ،عبلء الديف عمي بف محمد بف عمر الشيحي،أبك الحسف ،الخازف( 3
الطبعة: األكلى،  -بيركت –دار الكتب العممية  -تصحيح: محمد عمي شاىيف -التنزيؿلباب التأكيؿ في معاني 

 .(54-3)-ىػ  1415

 .(157-3) -= النكت كالعيكف الماكردم ( بتصرؼ،4

 .(378 – 4) -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم  ،البغكم ( ينظر،5
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 الصمصاؿ مرحمة الرابعة: مرحمةال
،كىك مثؿ القعقعة في الثكب ،كىك الطيف الجاؼ الذم يشبو الفخار لكنو ليس بفخار :الصمصاؿ

كالصمصاؿ ىك الحالة التي تشكؿ منيا آدـ عميو السبلـ، كتمت منو ، (1) طيف خمط برمؿ كىك 
مف حمأ مسنكف أصبح الصمصاؿ  ة كىذه المرحمة بعدما كاف طينا ثـ صمصاالن عممية التسكي

اؿو {  :قاؿ تعالى كالفخار كىذا المعنى كرد في آية كاحدة في كتاب اهلل ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىؽى اإلًٍ خى
ارً   . ] 14: الرحمف[ }كىاٍلفىخ 

كالمراد باإلنساف آدـ كىك أصؿ الجنس كالصمصاؿ: التراب اليابس الذم يسمع لو صمصمة إذا 
مف كىذا طكر خمؽ اإلنساف  (2)مف حمإ مسنكف مف طيف كقاؿ آية أخرلحرؾ، كقد قاؿ في 

كالخزؼ، كعبر عنو بالطيف البلزب كالحمأ المسنكف  كالفخار ،صكت طيف يابس لو صمصمة أم
الطيف  كالفخار ،الطيف اليابس ىك كالصمصاؿ (3) كالتراب أيضا باعتبار انقبلبو في األطكار

قد أخبر اهلل تعالى في كتابو أنو خمؽ آدـ مف تراب كقاؿ أنو ك   (4)المطبكخ بالنار كيسمى الخزؼ 
كقد بيف  –خمقو مف طيف ثـ مف صمصاؿ مف حمأ مسنكف فذكر مراحؿ خمؽ آدـ عميو السبلـ 

فطريؽ الجمع أنو جعؿ التراب طينا، ثـ تركو النعماني في تفسيره طريقة الجمع بيف المراحؿ قائبل 
معمـك الك (5)خمقو منو، كتركو حتى جؼ، كيبس كصار لو صمصمة، ثـ مسنكنان  حتى صار حمأن 

أما جكىر النار الخفة كاالرتفاع ،الرزانة كاألناةك  الثبات كالتماسؾ كالبناء أف مف جكىر الطيف
  فالطيف أفضؿ مف النار.   ،كالطيش كاالضطراب

 
 

 
 .(218-1) ،تنكير المقباس  ،تفسير ابف عباس( 1
ًنيف  (2 مى تفسير القرآف   -ىػ(399)المتكفى: - محمد بف عبد اهلل المرم، اإللبيرم ،أبك عبد اهلل  ،المالكيأبي زى

الطبعة: األكلى،  -الفاركؽ الحديثة  -محمد بف مصطفى الكنز -المحقؽ: أبك عبد اهلل بف عكاشة  -العزيز
 .(327-4) -(ـ2002 -ىػ 1423)
غاية األماني في تفسير -ىػ(893)المتكفى:  - الديف الشافعيالككراني، شياب أحمد بف إسماعيؿ  ،الككراني( 3

 .(58-1)-تحقيؽ: محمد مصطفي كككصك -الكبلـ الرباني
تحرير المعنى -التحرير كالتنكير  -ىػ(1393 :)المتكفى - محمد الطاىر بف عاشكر ،( ابف عاشكر التكنسي4

                                   .(245-27) -(ق1984)-الدار التكنسية لمنشر تكنس -السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد

     .(451-11) -المباب في عمـك الكتاب  ،ابف عادؿ الدمشقي (5
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عمى أكصاؼ مختمفة: مرة ذكر أنو خمؽ مف عميو السبلـ آدـ  اخمؽ مني تيال ذكرت المادةكقد 
مسنكف، كمرة كالصمصاؿ، كمرة كالفخار، كمرة الزب كغيره طيف، كمرة مف تراب، كمرة مف حمأ 

فجائز أف يككف كؿ كصؼ مف ذلؾ قد كاف كصؼ عف حاؿ، كاف ترابا، ، عمى اختبلؼ ما ذكر
كبيف  ،كال تعارض بيف كصؼ آدـ ىنا بأنو خمؽ مف طيف( 1)ثـ صار طينا ثـ ما ذكر ككصؼ، 

 التي ةفإف الماد ،مف حمأ مسنكف أك مف صمصاؿ ،آيات أخرل بأنو خمؽ مف تراب فيكصفو 
ف كانت كاحدة ككؿ آية تتحدث عف مرحمة  ،في أربعيف سنةإال أنيا مرت  ،خمؽ منيا آدـ كا 

 اهلل اهبعد أف سك ك  ،عميو السبلـ آدـ عميو السبلـ -ىذه المراحؿ التي تدرج فييا خمؽ، ك معينة
 أمر األعضاء تقكـ بكظيفتيا،فدبت فيو الحركة كبدأت ه الركح في جسد نفخو، تصكر  عمى تعالى

كًحي فىقىعيكا لىوي  :- { جؿ ذكره قاؿفالمبلئكة بالسجكد لو  اهلل تعالى نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري ٍيتيوي كى فىًإذىا سىك 
لئلشعار بأف ىذه الركح  نفخت فيو مف ركحيفقاؿ  أضاؼ الركح إلى ذاتو،ك  ،]72ص: [ } سىاًجًديفى 

، كال سبيؿ لنفسو استأثر اهلل تعالىذا النفخ مما ى ةككيفي ،ىا إليومردكأف سبحانو ال يممكيا إال ىك 
مىا أيكًتيتيـٍ ًمفى  {:معرفتو، كما قاؿ تعالى في ألحد كحي ًمٍف أىٍمًر رىبٍّي كى كًح قيًؿ الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ كى

قد أتى عمى اإلنساف حيف خمؽ الأنو قبؿ عممية  قد بيف اهلل تعالىك  ] 85اإلسراء: [ } اٍلًعٍمـً ًإل  قىًميالن 
ٍنسىاًف ًحيفه ًمفى  { :اإلنساف مذككرا كما في قكلو تعالى ىذا مف الدىر لـ يكف فيو مىى اإلًٍ ىىٍؿ أىتىى عى

ـٍ يىكيٍف شىٍيلنا مىٍذكيكرن  كبمجرد أف تمت عممية النفخ صار التراب إنسانا عاقبل  ،1]اإلنساف:[ }االد ٍىًر لى
فيككف  لو قمب ينبض، كلو مشاعر كأحاسيس، كلو شيكات كنزعات، كلو إرادة كاختيار، مفكرا،

 ، كاهلل تعالى عمى كؿ شيء قدير،مف تراب األرض، كنفخة مف ركح اهللاإلنساف بيذا قد تككف 
ذ يتحدث اهلل عف اإلنسا الخطاب العمكم  تمقىلي ايريده أف يرتقي بيك  يزكي فيو طبيعتوفإنو  فكا 

 .بعناية فائقة خطاب التكميؼ كالتفضيؿ كاألمانة الكبرل المشكؽ مف السماء

 

-)تفسير الماتردم( -ىػ(333)المتكفى:  -محمد بف محمكد الماتريدم ،أبك منصكر ،الماتريدم ينظر،( 1
 )الطبعة: األكلى، -بيركت، لبناف -دار الكتب العممية  -المحقؽ: د. مجدم باسمـك -)تأكيبلت أىؿ السنة(

 .(645-8)-(ـ 2005 -ىػ  1426
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  األوأطىاس خهك اإلَغاٌ فً بطٍ  :انًطهب انثاًَ

مف تراب ثـ مف  -آدـ عميو السبلـ - كما أف القرآف الكريـ تحدث عف مراحؿ خمؽ اإلنساف األكؿ
مف  عف خمؽ سبللة ىذا اإلنساففي كتاب اهلل  كرد كذلؾ ،طيف ثـ مف صمصاؿ مف حمأ مسنكف

ثـ أنشأه  نطفة ثـ مف عمقة ثـ مف مضغة مخمقة كغير مخمفة ثـ خمؽ العظاـ فكسا العظاـ لحمان 
ٍيبو ًمفى :- {في قكلو تعالىكتاب اهلل  دؿ عميوما آخر كىذا  خمقان  يىاأىيُّيىا الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفى  مىٍقنىاكي م قىةو ًلنيبىيٍّفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى ٍيًر ميخى م قىةو كىغى مىقىةو ثيـ  ًمٍف ميٍضغىةو ميخى ةو ثيـ  ًمٍف عى
ـٍ  ـٍ ًطٍفالن ثيـ  ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي كي ؿو ميسىمًّى ثيـ  نيٍخًرجي اـً مىا نىشىاءي ًإلىى أىجى نيًقرُّ ًفي اٍْلىٍرحى ـٍ كى ـٍ مىٍف  لىكي ًمٍنكي كى

ـٍ مىفٍ  ًمٍنكي ف ى كى تىرىل اٍْلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا  ييتىكى ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيلنا كى ييرىدُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيالى يىٍعمى
ٍكجو بىًييجو  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿٍّ زى رى مىٍييىا اٍلمىاءى اٍىتىز ٍت كى  .]5الحج:  } [أىٍنزىٍلنىا عى

لىةو ًمٍف ًطيفو }-:تعالى قكلواآليات في سكرة المؤمنيف في  ككذلؾ ٍنسىافى ًمٍف سيالى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى كى
عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو )12) مىٍقنىا 13( ثيـ  جى مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ( ثيـ  خى

ـى لىٍحمن  اًلًقيفى )اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى   { (14ا ثيـ  أىٍنشىٍأنىاهي خى
خمؽ اإًلنساف مف نطفة مختمطة ذات عناصر شتى،  تبارؾ اهلل أحسف الخالقيف ،14] – 12المؤمنكف: [

مىٍقنىا  :- { قكلو تعالىذلؾ ك  نطفة اختمط فييا كامتزج الماءىاف ماء الرجؿ كماء المرأىةمف  ًإن ا خى
عىٍمنىاهي سىًميعنا بىًصيرنا  .]2اإلنساف: [ } اإلنساف ًمٍف نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نىٍبتىًميًو فىجى

بتت ىذه ثكقد أ ،إلى العمقة كالمضغة كما تبل ذلؾ مف تطكرات في تككيف الجنيف اتكأشارت اآلي
سجمتيا آالت التصكير الدقيقة ليا كىى  التيذكرىا القرآف الصكر الفكتكغرافية  التيالتطكرات 

  .(1) األـتطابؽ ما جاء في القرآف عف تسمسميا حالة بعد حالة كشكبل بعد شكؿ في بطف 
الذم ال ينطؽ عف ىؿ كاف محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يطرح نفسو  الذم كالسؤاؿ
 اإلنسافإلييا لـ يتكصؿ  كالتي ،الخفية عف العيكف كالتطكرات عمى عمـ بكؿ ىذه الحقائؽاليكل 

لى معرفتيا ككشؼ خفاياىا إال بعدك  ما يزيد عف أربعة  كذلؾ بعد ،ظيكر ىذه األجيزة الحديثة ا 
سبحانو  عمما يءط بكؿ شاحأ الذمالخالؽ البارئ المصكر  ا مف صنعىذ أليس، عشر قرنان 

  ! اكتعالى عمكا كبير 
 
 

 
عجازه العممي ،محمد إسماعيؿ إبراىيـ ينظر، (1 -دار الثقافة العربية لمطباعة -دار الفكر العربي  -القرآف كا 
(1-103). 
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  :ـاْلتككيف الجنيف في بطف  خمؽ اإلنساف كبداية صكر تكضح مراحؿ
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ؿ في حالة الحمكصؼ ك  ،معالـ كؿ فترة كتفاصيميا الدقيقة اهلل عميو كسمـ حدد الرسكؿ صمىكقد 
حدثنا عمر بف حفص، حدثنا أبي، " :قاؿفي صحيحو البخارم األربعيف يكما األكلى، فيما ركاه 

حدثنا األعمش، حدثنا زيد بف كىب، حدثنا عبد اهلل، حدثنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك 
إف أحدكـ يجمع في بطف أمو أربعيف يكما، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ "الصادؽ المصدكؽ، 

يككف مضغة مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث اهلل إليو ممكا بأربع كممات، فيكتب عممو، كأجمو، كرزقو، كشقي 
أك سعيد، ثـ ينفخ فيو الركح، فإف الرجؿ ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار، حتى ما يككف بينو كبينيا إال 
ف الرجؿ ليعمؿ بعمؿ أىؿ  ذراع، فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة فيدخؿ الجنة، كا 
الجنة، حتى ما يككف بينو كبينيا إال ذراع، فيسبؽ عميو الكتاب، فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار، فيدخؿ 

كال  ،في األسبكع الخامس يككف جسـ الحميؿ مقكسا شبو دائرم وعمـ األجنة أن كيقرر( 1)" النار
ك يكتسب في  ،كيككف نصفو العمكم ثمثي طكؿ جسمو الكمي ،سـ تقريبا "1" كاحد يزيد طكلو عف

كيخفؽ بصكرة  ،كقمبو في مرحمة بدائية جدا ،كيككف لو ما يشبو الذيؿ ،ىذا الكقت براعـ أطرافو
كيككف شكميا في بداية األسبكع الخامس  ،كتظير األطراؼ العميا في األسبكع الرابع، منتظمة

تشاىد فييا ك  ،كلكف األطراؼ العميا تتطكر في نياية األسبكع الخامس ،متميزا كشكؿ المجداؼ
شعاعات إصبعية   .(2) صفائح مبتكرة لميد، كا 

أجمؿ اهلل عز كجؿ أطكار خمؽ اإلنساف في مكاضع مف كتابو كفصميا في مكاضع أخر كقد 
ـٍ ًفي  { لبياف قدرتو سبحانو كتعالى عمى البعث كغيره، فمف مكاضع اإلجماؿ قكلو تعالى: يىٍخميقيكي

ٍمقان ًمفٍ  ـٍ خى ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو ثىالثو  بيطيكًف أيم يىاًتكي في بطف  كفي مراحؿ خمؽ اإلنساف [6]الزمر: } بىٍعًد خى
-قاؿ تعالىف :ذكرىا اهلل تعالى مفصمة في كتابو بسبعة أطكاريتقمب في أدكار الخمقة  نجده أمو

لىةو ًمٍف ًطيفو ){ ٍنسىافى ًمٍف سيالى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى عىٍمنىاهي نيٍطفىةن 12كى مىٍقنىا 13ًفي قىرىارو مىًكيفو )( ثيـ  جى ( ثيـ  خى
ـى لىٍحمنا ثيـ  أى  مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى ٍمقنا النٍُّطفىةى عى ٍنشىٍأنىاهي خى

اًلًقيفى ) رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى سبللة مف طيف، ثـ نطفة، ثـ عمقة، ثـ  ]14-12:المؤمنكف[ } (14آخى
 .كىي سبعة أطكار مضغة، ثـ عظاما، ثـ لحما، ثـ أنشأناه خمقا آخر

 
أبك  البخارم، ،(3332رقـ ) -باب خمؽ آدـ كذريتو -كتاب أحاديث األنبياء -في صحيحو البخارم أخرجو (1

ى المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صم -الصحيحالجامع المسند  -صحيح البخارم - محمد بف إسماعيؿ ،عبد اهلل
 .(133-4)– ىػ1422الطبعة: األكلى،  -دار طكؽ النجاة  -اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو 

  -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة (2
) 7-2). 
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  الساللة طكر :اْلكؿ طكرال
ٍنسىافى { -قاؿ تعالى -السبللة -الطكر األكؿ مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى كى

لىةو ًمٍف ًطيفو  خبلصة التي استمت مف ال يمف زبدة الطيف كأجكد ما فيو كى]  12:المؤمنكف[ }ًمٍف سيالى
 .بيف الكدر كمنيا خمؽ آدـ عميو السبلـ

الطيف ىا ىنا ىك  ،أىؿ المغة: السبللة صفكة الماء المسمكؿ مف الصمب، كقكلو: مف طيف قاؿ
 .(1) آدـ، كالمراد مف اإلنساف كلده، كقكلو: مف سبللة أم: سؿ مف كؿ تربة

 مف طيف مف سبللة ما يستؿ مف الشيء كالمراد بيا ىنا ما استؿ مف الطيف لخمؽ آدـىك :السبللة
لىةو ًمٍف ًطيفو {قكلو سبحانو كتعالى: كىذا  ،(2) ٍنسىافى ًمٍف سيالى مىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى كلقد  ] 12:المؤمنكف[ }كى

ىي األجزاء ك  (3) خمقنا اإلنساف مف سبللة مف طيف كالسبللة الخبلصة ألنيا تسؿ مف بيف الكدر
منيا، لقكلو الطينية المبثكثة في أعضائو التي لما اجتمعت كحصمت في أكعية المني صارت 

ٍنسىاًف ًمٍف ًطيفو ) تعالى: } ٍمؽى اإلًٍ بىدىأى خى لىةو ًمٍف مىاءو مىًييفو )7كى عىؿى نىٍسمىوي ًمٍف سيالى { (8( ثيـ  جى
بدأ خمؽ اإلنساف مف طيف، ثـ جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف أم مف ماء  [8 - 7]السجدة: 

ـٍ ًمٍف { ضعيؼ، كما قاؿ تعالى: ـٍ نىٍخميٍقكي عىٍمنىاهي ًفي قىرىارو مىًكيفو 20مىاءو مىًييفو )أىلى  -20:]المرسبلت}( فىجى

يككف ماء الرجؿ قميؿ الخصكبة أك غير مخصب إذا قؿ  عدد السبللة عف عشريف مميكنان في [ 24
كؿ الؼ  ،مكركنان  50)تبدكا تحت المجير مثؿ جسيـ طكلو) كسبللة الرجؿ الميميتر الكاحد،

كلو ذنب طكيؿ ذك حركة  ،ب منتفخ مف طرفو األمامييساكم مميمتران كاحدان ذم رأس مدب   مكركف
ة عند ؾ السريع في األعضاء الجنسيالسباحة في السائؿ المنكم كالتحر شبو لكلبيو تمكنو مف 

ث الخارجي مف أنبكب الرحـ حيث يمتقي بسبللة المرأة فيحصؿ التمقيح حتى يصؿ إلى الثم ،المرأة
 مف صفكة الطيف كعصارتو فاإلنساف في الحقيقة يككف متكلدا مف سبللة مف طيف، (4)ؿ كالحم

في صمب  ثـ إف تمؾ السبللة بعد أف تكاردت عمييا أطكار الخمقة كأدكار الفطرة صارت منيا
 .في رحـ المرأة حتى تتككف كتتطكر الرجؿ ثـ نطفة مف ماء مييف فجعمت في قرار مكيف

 
 -تفسير القرآف -ىػ(489)المتكفى:  -أبك المظفر، منصكر بف محمد المركزل السمعاني التميمي  ،السمعاني (1

 )الطبعة: األكلى، -السعكدية –دار الكطف، الرياض  -المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ
 .(466-3)–(ـ1997 -ىػ1418

مكتبة  -أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير  -جابرجابر بف مكسى بف عبد القادر بف  ،أبك بكر ،الجزائرم (2
 .(507-3) -(ـ2003ىػ/142)الخامسة،  :الطبعة -المممكة العربية السعكدية -العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة

 .(264 -23) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -الرازم  (3
 –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  -الثكابت العممية في القرآف الكريـ  –مف عمـ الطب النبكم  –( عدناف الشريؼ 4

 .( 75 -ص) –( 1990الطبعة األكلى ) –لبناف 
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  النطفة طكر :الثاني الطكر
مىٍقنىا  { -قاؿ تعالى  -النطفة -الطكر الثاني مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو لىقىٍد خى كى

لىةو ًمٍف ًطيفو ) ٍنسىافى ًمٍف سيالى عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو )12اإلًٍ  أخبر ،] 13المؤمنكف:[ } (13( ثيـ  جى
أصؿ ما خمؽ كلده منو، كىي النطفة ثـ خمقنا كلده  ثـ ذكر عف أصؿ ما خمؽ آدـ منو، اهلل

 .كذريتو مف نطفة
ة: عمى الماء القميؿ، كالمراد بيا ىنا: الماء المختمط مف الرجؿ كالمرأة عند كالنطفة تطمؽ في المغ

ىي الماء الدافؽ الذم يخرج مف صمب الرجؿ كىك  النطفةك ( 1) يالجماع، كالمعبر عنو بالمن
كىي عظاـ صدرىا  كترائب المرأة مف العمكد الفقرم باستثناء الفقرات العنقية كالعصعصية، ظيره

ماء الرجؿ ففيو الحيكانات المنكية، أما ،الذم حكؿ الثدم أم المحـ( 2) ما بيف الترقكة إلى الثندكة
كماء المرأىة ففيو البكيضة التي تمقح بحيكاف مف حيكانات مني الرجؿ، فيحصؿ الحمؿ كفقا لمشيئة 

عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو { (3) اهلل تعالى   .] 13المؤمنكف:[ } مىًكيفو ثيـ  جى
كجاءت ىذه المرحمة بعد اكتماؿ خمؽ أكؿ ذكر كأكؿ أنثى مف الكائف البشرم، كالنطفة مختمطة 

حيث يختمط بعد عممية الجماع ماء الرجؿ مع ماء المرأة فيصير  ،مف ماء الرجؿ كماء المرأة
عىٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو ثيـ  { قكلو تعالى:كذلؾ  (4) نطفة في قرار مكيفالماء   ] 13المؤمنكف:[ } جى

كمعنى جعؿ اإلنساف نطفة أنو خمؽ جكىر اإلنساف أكال طينا، ثـ جعؿ جكىره بعد ذلؾ نطفة في 
أصبلب اآلباء فقذفو الصمب بالجماع إلى رحـ المرأة فصار الرحـ قرارا مكينا ليذه النطفة كالمراد 

المستقر فسماه بالمصدر ثـ كصؼ الرحـ بالمكانة التي ىي صفة  بالقرار مكضع القرار كىك
 (5) المستقر فييا كقكلؾ طريؽ سائر أك لمكانتيا في نفسيا ألنيا تمكنت مف حيث ىي كأحرزت

 يخرج ماء الرجؿف ،الذم يخرج مف الصمب كالترائب خبلؿ تككنيا بطكر الماء الدافؽتمر النطفة ف
كيشير إلى ىذا التدفؽ قكلو  مف صمب الرجؿ أما ماء المرأة فيخرج مف بيف الترائب متدفقا
ًمؽى ) {تعالى: ـ  خي ٍنسىافي ًم ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو )5فىٍميىٍنظيًر اإلًٍ ٍمًب كىالت رىاًلًب 6( خي ( يىٍخريجي ًمٍف بىٍيًف الصُّ

كالقرار المكيف الرحـ  ،رجؿم يفرزه الالماء أم المني الذ قطرة ىي النطفةف  [7-5]الطارؽ: }(7)
 .عند المرأة المصكف

 
 .(279-9) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -سيد طنطاكم ( 1
-5)-(ـ 1999 -ىػ 1420 ) -الثانية :الطبعة-دار طيبة لمنشر كالتكزيع  -ابف كثير -تفسير القرآف العظيـ( 2

466). 
 (592-5) - لتفسير الكسيط لمقرآف الكريـا -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ( 3
 .(507-3) -رأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبي  –الجزائرم بك بكر أ (4
 .(264 -23) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  -الرازم  (5
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التي يحتكييا ماء الرجؿ البد أف تككف  الحيكانات المنكية يث أفكقد أثبت العمـ في العصر الحد
أف ماء المرأة الذم يحمؿ  كقد أثبت العمـ أيضا، حيكية متدفقة متحركة كىذا شرط لئلخصاب

البد أف تككف حيكية متدفقة متحركة  يضةك الب، كأف "فالكب"إلى قناة الرحـ  يخرج متدفقا يضةك الب
يسند التدفؽ لمماء نفسو مما يشير إلى أف كمما يمفت النظر أف القرآف ، (1) حتى يتـ اإلخصاب
تبدأ ىذه المرحمة في التككيف مف التقاء ماء الرجؿ كالمرأة كيبلحظ في أكؿ ك  ،لمماء قكة دفؽ ذاتية

 :- { قكلو تعالىذلؾ ك  الجينات الذكرية كاألنثكية كما يبلحظ اختبلط الماء أيضا إدغاـالتككيف 
مىٍقنىا اإلنساف ًمٍف نيٍطفى  عىٍمنىاهي سىًميعنا بىًصيرناًإن ا خى  .]2اإلنساف: [ } ةو أىٍمشىاجو نىٍبتىًميًو فىجى

ينتقؿ  "DNA" إف كجكد الكسط السائؿ يتفؽ مع المشاىدات الحديثة بأف الحامض النككم الكراثي
كتتحرؾ في  ماءفبداية ىذا الطكر مككنة مف نطفة مختمطة مف  ،إلى الذرية البيضة ىكليمف 

كيبدأ التحكؿ بعد ذلؾ  ،كتستغرؽ فترة زمنية ىي األياـ الستة األكلى مف الحمؿ ،كسط مف السائؿ
أطمؽ القرآف الكريـ كالسنة النبكية عمى الطكر األكؿ مف أطكار الجنيف كقد  (2)إلى طكر العمقة 

يدؿ عمى القميؿ مف الماء أك عمى معركؼ يطمؽ عمى مني الرجؿ ك كىك لفظ عربي  ،اسـ نطفة
 .قطرة منوال

يضة، فالنطفة مميئة بالحيكانات المنكية التي ال تحصى، ك كالكاقع أف النطفة ليست ميتة ككذلؾ الب
فإذا التقت نطفة الرجؿ ببكيضة المرأىة في القناة الفالكبية التي تكصؿ الرحـ بمبيض المرأة، لقحتيا 

 الحيكاف ضافة إلىكباإل (3)بأقكل حيكاناتيا المنكية كنشأ عف ىذا التمقيح الخمية األكلى لمجنيف
فإف ثمة بنيات في تككيف  ،المكجكدات في سكائؿ "البييضة الممقحة"كالزيجكت  ،كالبييضة مالمنك 

" جنيف في مرحمة مبكرة مف النمك  كىي كتتطكر في التكيتة ،كؿ منيا مميئة بالسائؿ أيضا
كبعد  ،النطفة في نمكىا كتستمر،كؿ ىذه العمميات تتـ في قناة فالكبك العديد مف الخبليا، الجنيني"

نغراس النطفة في احكالي ستة أياـ مف ذلؾ يشؽ الجنيف طريقو إلى سطح بطانة الرحـ حيث يتـ 
كتكتمؿ بذلؾ مرحمة النطفة في اليكـ الرابع عشر مف التمقيح تقريبا كبذلؾ تأخذ حصتيا  ،الرحـ

 .(4) مف األربعيف يكما
 
 
 
 .(2-3) -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 1
 .(3-7) - المصدر نفسو (2
 .(34-8) - لتفسير الكسيط لمقرآف الكريـا - مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر( 3
 .(4-7) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿينظر، ( 4
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ـٍ ًفي  { قكلو تعالى:ككذلؾ  ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو ثىالثو يىٍخميقيكي ٍمقان ًمٍف بىٍعًد خى ـٍ خى  [6]الزمر: } بيطيكًف أيم يىاًتكي
، أك ىي عمى ما قاؿ كىك الراجح جعمو في ظممات ثبلث: ظممة البطف ثـ الرحـ ثـ المشيمة أم

أحدىا المشيمة تتصؿ بسرة الجنيف تمده بالغذاء، كالثاني يقبؿ بكلو، ، أىؿ التشريح ثبلثة أغشية
كىكذا يبدأ  (1)الثالث يقبؿ البخارات التي تصعد منو بمنزلة العرؽ كالكسخ في أبداف الكامميفك 

 ،"الزيجكت"ثـ يأخذ شكؿ القطرة في مرحمة التمقيح  ،خمؽ الجنيف مف قميؿ مف ماء األب كاألـ
كما قرر القرآف  ،المنكم مف الماء المييف فيككف سبللة مف ماء مييف الحيكاف كقبؿ التمقيح ينسؿ

كىذا ابتداء خمؽ سائر النكع اإلنساني، ما داـ في بطف أمو، فنبو باالبتداء، عمى بقية  (2) الكريـ
في عظمة ، القرآنيكىنا يتجمى اإلعجاز ، (3)األطكار، مف العمقة، فالمضغة، فالعظاـ، فنفخ الركح

  .القرآني الرائع كاالنبيار ليذا اإلعجاز كالدىشةكىنا مكضع العجب الخالؽ 
 
 العمقة طكر :لثالثا طكرال

ىنا تتحرؾ النطفة نحك غايتيا الطكر الثالث مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو طكر العمقة ك 
معرل مف  ييتنقؿ مف نطفة، إلى عمقة، إلى مضغة، إلى ىيكؿ عظم ،إلى أف تككف مكلكدا بشرا

الكاقع انطبلقة  في ر ىيكىذه األطكا ،ثـ طفؿ ،إلى جنيف ،إلى ىيكؿ بشرل يكسكه المحـ ،المحـ
ظيار لما  مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا  :- {ؿ تعالىاق كيانيا فيليذه النطفة، كا  مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى فىخى

رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى  ٍمقنا آخى ـى لىٍحمنا ثيـ  أىٍنشىٍأنىاهي خى ثـ خمقنا   ]14المؤمنكف: [  } اًلًقيفى فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا
الدـ المتجمد الذم يعمؽ  النطفة عمقة أم حكلنا النطفة عف صفاتيا إلى صفات العمقة كىي

  .فسمي ىذا الطكر العمقة باإلصبع لك حاكؿ أحد أف يرفعو بإصبعو
المياه الراكدة كالعمقة في المغة: كاحدة العمؽ، كتطمؽ عمى الدـ الغميظ كالجامد، كعمى دكدة في 

تعمؽ بالجسد فتمتص دمو، كعمى كؿ ما يعمؽ بغيره أىك يعمؽ عميو، كيبدأ طكر العمقة بعد أىربعيف 
كسميت بذلؾ لعمكقيا  العمقة ىي القطعة مف العمؽ كىك الدـ الجامدك ،(4) يكما مف بدء الحمؿ

كالبلئؽ بحاؿ التطكر الذم حدث لمنطفة، أىف يككف ًإطبلؽ لفظ العمقة عمى الجنيف  ،بجدار الرحـ
حينئذ، ألنو يشبو الدكدة العالقة فقد حدث لو بعض التصكير األىكلى في مبدأ طكر العمقة، كىك 

 .(5) عالؽ بجدار الرحـ، كليس مجرد دـ جامد كما يقكلكف
 
 
نظـ  -ىػ(885)المتكفى: -أبي بكر البقاعي ،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي ،أبي بكر ،البقاعي( 1

 .(261-21) -دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة -الدرر في تناسب اآليات كالسكر
 .(12-3) -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة - أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ ،انظر( 2
 .(742-1) -الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير الكريـ   ،السعدم (3
 . (1179-6) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ( 4
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 . (1177-6) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ينظر، ( 5
كيتصمب الجنيف مع زيادة تراكـ  ،تستمر الخبليا في التراكـ بعد مرحمة النطفة طكر العمقةكأثناء 
كيأخذ الجنيف  ،كيتـ تعمقو بجدار الرحـ بعد أسبكعيف ،العصبية الطينةثـ يتثمـ عند تككف  ،الخبليا

كما تعطي جزر الدماء المحبكسة في األكعية  ،شكبل يشبو العمقة "الحادم كالعشريف" في اليكـ
الدمكية لمجنيف لكف قطعة مف الدـ المتخثر كبيذا تتكامؿ المعاني التي يدؿ عمييا لفظ عمقة إلى 

لى ىذا تشير اآلية  ،حكالي اليكـ الكاحد كالعشريف كبيذا تأخذ العمقة حصتيا مف األربعيف يكما كا 
مىٍقنىا النٍُّطفىةى  {:الكريمة مىقىةن  ثيـ  خى  .(1) [14]المؤمنكف:}   عى

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو {-:النظرة العممية: يقكؿ اهلل تعالى كىك أصدؽ القائميف كىىيكى ال ًذم أىٍنشىأىكي
ٍمنىا اٍِليىاًت ًلقىٍكـو يىٍفقىييكفى ) ميٍستىٍكدىعه قىٍد فىص  أنو أنشأكـ مف نفس كاحدة  ]98األنعاـ:[ }(98فىميٍستىقىرٌّ كى

ىي البكيضة الممحقة  التيأم مف خمية كاحدة حية ذات حياة كاحدة كنفس كاحدة أم مف العمقة 
  .(2) يستقر في الرحـ، كتككف البكيضة مستكدعا لكـ الذمبالحيكاف المنكم 

 :ت مرات في خمسة مكاضع مف سكر القرآف الكريـس كتاب اهللكرد ذكر لفظ العمقة في 
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف  :- { قاؿ تعالى-1 مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى يىا أىيُّيىا الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

ا نيًقرُّ ًفي اٍْلىٍرحى ـٍ كى م قىةو ًلنيبىيٍّفى لىكي ٍيًر ميخى م قىةو كىغى مىقىةو ثيـ  ًمٍف ميٍضغىةو ميخى نىشىاءي ًإلىى ـً مىا نيٍطفىةو ثيـ  ًمٍف عى
ـٍ مىٍف ييرىدُّ  ًمٍنكي ف ى كى ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي ـٍ كى ـٍ ًطٍفالن ثيـ  ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي كي ؿو ميسىمًّى ثيـ  نيٍخًرجي ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر أىجى

ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيلنا  .]5الحج: [ } ًلكىٍيالى يىٍعمى
ـٍ ًطٍفالن ثيـ  ىكى ال ًذم  :- {قاؿ تعالى-2 كي مىقىةو ثيـ  ييٍخًرجي ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  ًمٍف عى مىقىكي خى

ف ى ًمٍف قىٍبؿي  ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي ا كى ـٍ ثيـ  ًلتىكيكنيكا شيييكخن  ]67غافر: [ } ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي
مىقىةن  :- { قاؿ تعالى-3 مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى  .] 14المؤمنكف: [ } ثيـ  خى
ـى لىٍحمنا ثيـ     :- {قاؿ تعالى-4 مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى فىخى

اًلًقيفى  رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى  .]14المؤمنكف: [  } أىٍنشىٍأنىاهي خى
مىؽى فىسىك لثيـ    :- { قاؿ تعالى-5 مىقىةن فىخى  .]38القيامة: [ } كىافى عى
 
 
 
 
 .(4-7) -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 2
عجازه العممي – محمد إسماعيؿ إبراىيـ( 3  .(104-1) -القرآف كا 
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كالمراد باإلنساف  ،خمؽ اإلنساف: تخصيص لو بالذكر مف بيف ما يتناكلو الخمؽ ألف التنزيؿ إليو
 .(1) الجنس كلذلؾ قاؿ مف عمؽ جمع عمقة، ألف كؿ كاحد مخمكؽ مف عمقة

مىؽى ) :-{ىقاؿ تعال-6 بٍّؾى ال ًذم خى مىؽو )1اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ كقد   ]2، 1العمؽ: } [(2( خى
بتمؾ  ليذكرنا اهلل لماذا؟ ىذه المرحمة باسـأكؿ سكرة نزلت في القرآف اسـ  اهلل سبحانو أطمؽ

دـ عالقة بجدار الرحـ تستمد منو الدؼء كالغذاء  ةي كاف فييا اإلنساف عبارة عف كتمالمحظات الت
  :ألنيا ،كقد خص اهلل تعالى ىذه الممرحمة بيف سائر مراحؿ الخمؽ كالسكف،

 ،كىي البداية الحقيقية لممجيكؿ مف أطكار اإلنساف ،( مرحمة مجيكلة ال تكتشؼ إال بالعمـ1
 .لمناس كافة معمكمة فمرحمة التراب كالنطفة

ثـ تعاد المقحة كتزرع في  ،يح الصناعي يتـ التخصيب كالتمقيح خارج الرحـق( كذلؾ عند التم2
  .الرحـ كي تعمؽ فيو فيناؾ معاني إعجازية كثيرة في ىذا الطكر

 المضغةطكر  :الطكر الرابع
مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى  { :قاؿ تعالى  -المضغة –الطكر الرابع مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو فىخى

كىذا الترتيب في خمؽ األطكار األكلى يجيء فيو طكر المضغة بعد طكر  [14]المؤمنكف:}ميٍضغىةن 
مىٍقنىا  {:تعالى كلوقفي لما كرد في القرآف الكريـ  العمقة مطابقان  كبعد  [14]المؤمنكف:}  اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى
   .سكينتيي ىذا الطكر بنياية األسبكع الساد تبدأ مرحمة المضغة في األسبكع الثالث مرحمة العمؽ

 .(2) قطعة لحـ قدر ما يمضغ اآلكؿ :المضغة
أعمى الخامس كالعشريف في  يبدأ ىذا الطكر بظيكر الكتؿ البدنية في اليكـ الرابع كالعشريف أكك 

فخمقنا العمقة مضغة  (3) المكح الجنيني، ثـ يتكالى ظيكر ىذه الكتؿ بالتدريج إلى مؤخرة الجنيف
أم جعمنا ذلؾ الدـ الجامد مضغة أم قطعة لحـ كأنيا مقدار ما يمضغ كالغرفة كىي مقدار ما 

 ككأنو ،يغترؼ، كسمي التحكيؿ خمقا ألنو سبحانو يفني بعض أعراضيا كيخمؽ أعراضا غيرىا
 .(4) سبحانو كتعالى يخمؽ فييا أجزاء زائدة

 
 

 
 -ىػ(756)المتكفى:  -أبك العباس، شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف  ،( الحمبي1

 .(57-11)-دار القمـ، دمشؽ -المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط -الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف
 .(507-3) -أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير  ،الجزائرمابك بكر  (2
 .(4-7) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة - أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 3
 .(264 -23) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،الرازم (4
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تنقسـ بعد ذلؾ إلى مخمقة كغير  كىيقطعة صغيرة مف المحـ عمى قدر ما يمضغ  كالمضغة
ـٍ }:مخمقة، كما قاؿ تعالى م قىةو لٍّنيبىيٍّفى لىكي ٍيًر ميخى م قىةو كىغى مخمقة أم ( 1) [5]الحج: {  ثيـ  ًمف مٍُّضغىةو مُّخى

كقىاؿ بعضيـ: مخمقة أم ،مخمكقة خمقا، كغير مخمقىة: أم غير مخمكقة خمقا، نطفة عمى حاليا
أم: قد أتـ خمقيا مف الجكارح  ،فكأنو قاؿ: مخمقة ،غير تامة خمقاكغير مخمقة أم  تامة،

  .(2) كاألعضاء، كغير مخمقة غير تامة خمقا بؿ ناقصة
 ،الثامف كالعشريف بعد اإلخصاب يتككف الجنيف مف عدة فمقات تظير بينيا انبعاجات كفي اليكـ

كيكتسب  ،كبكجكدىا يصبح شكؿ الجنيف شبييا بالعمكة الممضكغة مف حيث المظير الخارجي
كىك أقؿ ما  "سـ1"شكؿ المضغة مف حيث الحجـ حيث يككف طكؿ الجنيف  الجنيف تدريجيا

  .(3) يمضغ كبيذا يكتمؿ طكر المضغة في بقية األياـ األربعيف األكلى مف حياة الجنيف
كينتيي ىذا الطكر بنياية األسبكع  في األسبكع الثالث مرحمة العمؽ بعد تبدأ مرحمة المضغة

 :كىذا الطكر يمر بمرحمتيف سالساد
 ؟لصيانة ما يتمؼ مف الجسـ المخمقة تظؿ احتياطيان  غير :غير المخمقة -أ
 .المضغة المخمقة ىي التي يتككف منيا جكارح اإلنساف كأعضاؤه :المضغة المخمقة -ب

ف مييأة الستقباؿ الحياة، فتعمؽ بالرحـ، كتستقر فيو، حتى تستكفى مراحؿ كىذه المضغة قد تكك 
  .(4)يخرج إلى الحياة، كقد تككف غير مييأة لمحياة، فيمفظيا الرحـ ، ثـ كليدان نمكىا، كتصبح جنينان 

كمرة كاحدة  ،مرتيف في سكرة المؤمنكفمنيا ثبلث مرات   لفظ المضغة في القرآف الكريـ كقد كرد
  .كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىاتيف المرحمتيفسكرة الحج في 
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو  :- {قاؿ تعالى-ا مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى يىا أىيُّيىا الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

ٍيًر  م قىةو كىغى مىقىةو ثيـ  ًمٍف ميٍضغىةو ميخى ؿو ثيـ  ًمٍف عى اـً مىا نىشىاءي ًإلىى أىجى نيًقرُّ ًفي اٍْلىٍرحى ـٍ كى م قىةو ًلنيبىيٍّفى لىكي ميخى
ـٍ مىٍف ييرىدُّ ًإلىى أى  ًمٍنكي ف ى كى ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي ـٍ كى ـٍ ًطٍفالن ثيـ  ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي كي ٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيالى ميسىمًّى ثيـ  نيٍخًرجي

ـى ًمٍف بىٍعدً    . ]5:الحج[  } ًعٍمـو شىٍيلنا يىٍعمى
مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍكنىا { -:قاؿ تعالى-2 مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ثيـ  خى

اًلًقيفى  رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى ـى لىٍحمنا ثيـ  أىٍنشىٍأنىاهي خى  .[14]المؤمنكف: } اٍلًعظىا

 
 
 .(9980-16) -الخكاطر –تفسير الشعراكم   ،الشعراكم (1
 .(391-7)  -)تأكيبلت أىؿ السنة( -تفسير الماتريدم ،الماتريدم (2
 .(4-7) -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة - أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 3
 .(977-9) -التفسير القرآني لمقرآف، يكنس ،الخطيب (4
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كقد راعى " كىذا يدؿ عمى التراخي  ثـ"  جاء التعبير في النقمة بيف النطفة كالعمقة فاصبل بينيـ
القرآف الكريـ الفارؽ الزمني كالخمقي بيف كؿ طكر مف أطكار الخمؽ، فالمسافة بيف النطفة كالعمقة 

ف كانت غير بعيدة في حساب الزماف  .مسافة كبيرة في ميزاف الخمؽ، كا 
بعد نياية األسبكع الرابع بجممة مف التغيرات الدقيقة كالمدىشة، كتنمك فييا الخبليا يمر الحمؿ ك 

 ان كتتطكر، ليككف اإلنساف في أحسف تقكيـ، كتنتيي ىذه المرحمة في نياية الشير الثالث تقريب
تستمر ىذه المرحمة مف األسبكع الثالث حتى األسبكع الرابع، كال يككف ىناؾ أم تمايز ألم 

 .(1) جيازعضك أك 
 العظاـطكر  :الخامس الطكر

مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى   :-{ىقاؿ تعال -العظاـ-الطكر الخامس مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو فىخى
 عظما كالمراد منو الجمعت ئمضغة عظاما أم صيرناىا كذلؾ كقر فخمقنا ال  ]14المؤمنكف: [ }ًعظىامنا

بقدرة اهلل تعالى بعد أف مرت بأطكار  ىيكؿ عظميفي ىذا الطكر تتحكؿ قطعة المحـ إلى ، (2)
مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا  :-{ى، قاؿ تعالالنطفة ثـ العمقة ثـ المضغة كىذه المرحمة  ]14المؤمنكف: [ }فىخى

 .الخامسة مف أطكار خمؽ اإلنساف
 ،تكتمؿ خبلؿ األربعيف يكما األكلى ،كالمضغة ،كالعمقة ،النطفة :بعد استعراض ما تقدـ نرل أفك 

كفي اليـك  كترل الجنيف في نياية ىذه المراحؿ في شكؿ مضغة ال يدؿ عمى مخمكؽ إنساني
بصكرة ظاىرة كيستمر انقساـ  ،ؿ العظميالخامس كاألربعيف يتـ تككف األعضاء كانتشار الييك

المضغة كالشكؿ  ؿكلكف الخطكات األساسية لمتفريؽ بيف شك ،كالتمايز الدقيؽ بعد ذلؾ ايبلالخ
 .(3) "45-40" اإلنساني تكتمؿ بيف اليـك 
إال  عمموخمؽ جديد، ال ي ىي كؿ عممية مف ىذه العممياتف المصكرفسبحاف اهلل الخالؽ البارئ 

كأبى عمى خمقو أف البارئ"  الخالؽ"الخالؽ جؿ كعبل، كىك مما استأثر بو كحده، فسمى ذاتو 
ف اجتمعت أنو ال يمكف لئلنسانية كميايدؿ عمى  كىذا ىذه الصفة فييشارككه  أف تنتقؿ  كا 
تقؿ تنكلك اجتمعت ال تستطيع أف  ىذه األطكار مف طكر إلى طكر كأف قدرة الناس فيباإلنساف 

 .ففتبارؾ اهلل أحسف الخالقي ،ابالنطفة إلى العمقة، كال بالعمقة إلى المضغة كىكذ
 
 
 
 .(11416-18) -رالخكاط –راكم تفسير الشع -الشعراكم ،( ينظر1
 .(264 -23) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  ،الرازم (2
 .(5-7) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة - أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 3
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حدد قد ك  فخمقنا المضغة عظاما ،ذكر القرآف الكريـ أف العظاـ تتككف بعد طكر المضغةكقد 
أف بدء تخمؽ العظاـ يككف بعد الميمة الثانية كاألربعيف مف بدء تككف  صمى اهلل عميو كسمـ النبي
في الحديث الذم ركاه حذيفة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ  (1)النطفة

بعث اهلل إلييا ممكا فصكرىا كخمؽ سمعيا  ثنتاف كأربعكف ليمةاإذا مر بالنطفة  ":قاؿ ،رسكؿ اهلل
يا رب أذكر أـ أنثى فيقضي ربؾ ما شاء كيكتب  :كبصرىا كجمدىا كلحميا كعظاميا ثـ قاؿ

ىذه أدكار خمؽ  (2) " الممؾ ثـ يخرج الممؾ بالصحيفة في يده، فبل يزيد عمى أمره كال ينقص
ببيانيا،  الحديثكينية، حتى جاء العمـ اإلنساف في بطف أمو، كما كاف ألحد عمـ بيذه األدكار التك

كما يبيف  ،ىذا الحديث الشريؼ يكضح أىمية اليكـ الثاني كاألربعيف في حياة الجنيف داخؿ الرحـك 
كقد أظيرت الدراسات الجنينية الحديثة أف الجنيف  ،التطكرات الدقيقة التي تظير بعد ىذا اليكـ

ى الجنيف كؿ ما كرد ذكره في الحديث الشريؼ يكتسب شكمو اآلدمي خبلؿ ىذه الفترة كيظير عم
 .أربعة عشر قرنا ما يزيد عف منذ

 كساء العظاـ بالمحـ : طكرالطكر السادس
مىٍقنىا  :-{قاؿ تعاؿ -كساء العظاـ بالمحـ-الطكر السادس مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو فىخى

ا ـى لىٍحمن ىذا ىك الطكر السادس  كساء العظاـ بالمحـ [14المؤمنكف: [ } اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا
كذلؾ ألف المحـ يستر  فكسكنا العظاـ لحمان  ،مف أطكار خمؽ الجنيف في بطف أمو بعد العظاـ

 .العظـ فجعمو كالكسكة ليا
حاطتيا بيا كما يحيط الكساء ك   ،بلبسوبيتميز ىذا الطكر بانتشار العضبلت حكؿ العظاـ كا 

فترتبط أجزاء الجسـ بعبلقات أكثر  ،كبتماـ كساء العظاـ بالمحـ تبدأ الصكرة اآلدمية باالعتداؿ
  .(3)كبعد تماـ تككيف العضبلت يمكف لمجنيف أف يبدأ بالتحرؾ ،تناسقا

 المطيؼ كعمـ اهلل الذم جاء في القرآف الحكيـ فكؽ كؿ عمـ ألنو العالـ الخبير ،ىذا خمؽ اهلل
ًبيري  -{كما قاؿ تعالى: المنشئ الخالؽ، مىؽى كىىيكى الم ًطيؼي اٍلخى ـي مىٍف خى ىنا يقؼ ك  ]14الممؾ:[ } أىلى يىٍعمى

لـ تعرؼ عمى كجو الدقة إال  كالتي أماـ ما كشؼ عنو القرآف مف تككيف الجنيف شان ىدناإلنساف م
 .بعد تقدـ عمـ األجنة التشريحي

 
 
 - ىػ(387)المتكفى:  -طة العكبرمالمعركؼ بابف ب ،حمداف العكبرمبف أبك عبد اهلل ، ة العكبرمابف بط( 1

المحقؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، - اإلبانة الكبرل البف بطة
 .(24-4)–دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض - كحمد التكيجرم

 .( 200-1) -صحيح الجامع الصغير كزياداتو –األلباني( 2
 .(13-9) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 3
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كسمي التحكيؿ خمقا، ألف اهلل يفني بعض الصفات، كيكجد صفات أخرل ثـ يصير اهلل المضغة 
عظاما مشكمة ذات تقاطيع كأجزاء، مف الرأس كاليديف كالرجميف، تشتمؿ عمى العظاـ كاألعصاب 

ثـ يغطي اهلل تعالى العظاـ المخمكقة أكال بما يسترىا كيشدىا كيقكييا، كىك المحـ، ألف  ،كالعركؽ
بالمحـ في نياية  ـكتبدأ مرحمة كساء العظا (1) المحـ يستر العظـ، فجعؿ المحـ كالكسكة لمعظـ

لقرآف كما بيف ذلؾ ا كتستمر طكاؿ األسبكع الثامف، كتأتي عقب طكر العظاـ ،األسبكع السابع
ا{الكريـ في قكلو تعالى: ـى لىٍحمن الكساء بالمحـ الذم ينتيي  كيعتبر طكر  ]14 :المؤمنكف[ }فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا

كما اصطمح عمماء األجنة عمى اعتبار نياية  ،بنياية األسبكع الثامف نياية أطكار مرحمة التخمؽ
العظاـ ىي التي تتككف أكال في كقد ثبت أف خبليا  (2) األسبكع الثامف نياية لمرحمة الحميؿ

الجنيف، كال تشاىد خمية كاحدة مف خبليا المحـ إال بعد ظيكر العظاـ، كتماـ الييكؿ العظمي 
مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا { لمجنيف كىي الحقيقة التي يسجميا النص القرآني ا فىخى ـى لىٍحمن  }فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا

إلى أف العظاـ تتشكؿ أكال، ثـ يمتؼ حكليا المحـ كالعضبلت كأنو  ىذه اآلية تشيرك   ]14 :المؤمنكف[
لى عظمة الخالؽ في خمقو، القرآف كدقتو ةكساء ليا، كىذا التصكير الدقيؽ يشير إلى عظم قد ك  كا 

األمي الذم أثبت أف العظـ يتككف أكال ثـ يكسى بالمحـ فمف عمـ ذلؾ النبي ك الطب الحديث بيف 
 .الذم أحسف كؿ شيء خمقو إنو اهلل ، ربعة عشر قرنا كيزيدقاؿ ىذه المعمكمة قبؿ أ

 الخمؽ اِلخرالسابع: طكر  الطكر
بعد ما كسكنا العظاـ  -النشأة خمقا آخر -الطكر السابع مف أطكار خمؽ اإلنساف في بطف أمو

ـى لىٍحمنا ثيـ   :{ كلو تعالىقأخر في  أنشأه اهلل خمقان  لحمان  رى فىتىبىارىؾى فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا ٍمقنا آخى أىنشىٍأنىاهي خى
اًلًقيفى  أم غير تمؾ المضغة إذ بعد نفخ الركح فييا  آخر خمقان ك  [14المؤمنكف: [ } الم وي أىٍحسىفي اٍلخى

 عمماء اليـك الكما يقررىا  مرحمة كساء العظاـ لحمان تأتي بعد كىذه المرحمة  (3) صارت إنسانا
ـى لىٍحمنا ثيـ   {:كما جاء في المصطمح القرآني قاؿ تعالى ،كالتي تكافؽ مرحمة النشأة فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا

اًلًقيفى  رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى  .]14 :المؤمنكف[  } أىنشىٍأنىاهي خى
كيستغرؽ فترة  ،أم مف األسبكع التاسع ،يبدأ ىذا الطكر في حياة الجنيف بعد مرحمة الكساء بالمحـ

ـى لىٍحمنا ثيـ  أىنشىٍأنىاهي  { :قاؿ تعالى زمنية ممتدة بيف الكساء بالمحـ كالنشأة خمقا آخر فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا
رى  ٍمقنا آخى  .(4) [14المؤمنكف: [ }خى

 
 -األكلى  :الطبعة -دمشؽ –دار الفكر  -التفسير الكسيط لمزحيمي- كىبة بف مصطفى الزحيمي ،الزحيمي( 1

 .(1679-2) – ىػ 1422
 .(13-9) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 2
 .(507-3) -أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير -الجزائرم ابك بكر (3
 .(14-9) -( المصدر السابؽ 4
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ككاف أصـ، كبصيرا ككاف  حيث جعمو حيكانا ككاف جمادا، كناطقا ككاف أبكـ، كسميعا خمقا آخر
أكمو، كأكدع باطنو كظاىره بؿ كؿ عضك مف أعضائو ككؿ جزء مف أجزائو عجائب فطرة 

ثـ ينشئ اهلل تعالى الجنيف   ،(1) كغرائب حكمة ال يحيط بيا كصؼ الكاصفيف، كال شرح الشارحيف
خمقا آخر ذا سمع خمقا آخر، أم مباينا لمخمؽ األكؿ، بأف ينفخ اهلل فيو الركح، فيتحرؾ، كيصير 

دراؾ كحس، كحركة كاضطراب  .(2) كبصر، كا 
ندرج بجبلء تحت تكيمكف أف  ،كفي خبلؿ ىذه المرحمة تتـ عدة عمميات ىامة في نمك الجنيف

رى { :الكصفيف الذيف تضمنيما النص القرآني في قكلو تعالى ٍمقنا آخى  ،[14المؤمنكف: [ }ثيـ  أىنشىٍأنىاهي خى
ففي الفترة ما بيف األسبكعيف التاسع كالثاني عشر تبدأ أحجاـ كؿ مف الرأس كالجسـ كاألطراؼ 

كذلؾ بظيكر  ،كفي األسبكع الثاني عشر يتحدد جنس الجنيف بصفة نيائية،في التكازف كاالعتداؿ
 ،ينياثـ ينفخ فيو الركح كبيذه الحركة تطمئف األـ عمى حياة جن( 3) األعضاء التناسمية الخارجية

كالمقصكد مف نفخ الركح فيو حينئذ إعطاؤه دفعة قكية مف الحياة تمكنو مف الحركة في بطف أمو 
كالبكيضة قبؿ التمقيح، ثـ في الخمية  المنكمبعد أىف تـ خمقو، أما أصؿ الحياة فمكجكد في الحيكاف 

كلكال استمرار الحياة  األكلى التي نشأت مف تمقيحو ليا، كلكال الحياة فييما لما تككنت تمؾ الخمية،
كتتصؼ مرحمة النشأة بالنمك  (4) لما تكاثرت كتطكرت حتى أىصبحت شيئا آخر مخالفا ألصميا

كتتباطأ عممية النمك كالتطكر بيف األسبكع التاسع كالثاني عشر حتى تبدأ  ،السريع لمبنية كتطكرىا
ثـ تستمر عممية النمك كالتطكر بعدىا  ،مرحمة النشأة بصكرة كاممة في األسبكع الثاني عشر

يمكف تمييز جنس الجنيف في بيذا كيمكف التمييز ىنا بسيكلة بيف الذكر كاألنثى ك  ،بسرعة
ثيـ   :{كلو تعالىقفي كصؼ أطكار خمؽ الجنيف في  كىكذا نرل دقة القرآف (5)األسبكع الثاني عشر

ٍمقنا رى  أىٍنشىٍأنىاهي خى كأىـ األحداث ،في التعبير عف المظير الخارجي لمجنيف آخرخمقا  [14المؤمنكف: [ }آخى
كتمتد إلى أف يدخؿ الجنيف مرحمة  الداخمية التي تقع في ىذه المرحمة كالتي تبدأ باألسبكع التاسع،

  .القابمية لمحياة خارج الرحـ
 
 
 
 .(264 -23) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -الرازم ( 1
 .(1680-2) -التفسير الكسيط لمزحيمي -الزحيميكىبة ( 2
 .(14-9) - عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ ( 3
 (1180-6) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر( 4
 .(15-9) -السابؽمصدر ال ،( ينظر5
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فقد قاؿ النبي  صمى اهلل عميو  ،الكريـ كالسنة المطيرة فما دلت عميو نصكص القرآطبقا ل اىذك 
، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يككف مضغة إف أحدكـ يجمع في بطف أمو أربعيف يكمان  " :كسمـ

بأربع كممات، فيكتب عممو، كأجمو، كرزقو، كشقي أك سعيد، ثـ  مثؿ ذلؾ، ثـ يبعث اهلل إليو ممكان 
معجزة  كىذه ،نياية ىذه الفترة بدايات كؿ اليياكؿ األساسيةكتظير في  (1) " ينفخ فيو الركح

نو لف  فيقرآنية متحدية، قائمة عمى التحدم   ميما  بمثميا العمـ أك العمماء يأتيكؿ زماف كمكاف كا 
 .عمى مدل األزماف كاكاجتيدبمغكا 

في األسبكع الثاني عشر أيضا يتطكر بناء الييكؿ العظمي مف العظاـ الغضركفية المينة إلى ك 
يظير ك كيمكف رؤية األظافر عمى األصابع  ،كما تتمايز األطراؼ ،الصمبة التكمسيةالعظاـ 

تتطكر العضبلت اإلرادية ك يزداد كزف الجنيف بصكرة ممحكظة ك الشعر عمى الجمد في ىذا الطكر 
تصبح األعضاء كاألجيزة مييأة لمقياـ ك  تبدأ الحركات اإلرادية في ىذا الطكرك رادية كغير اإل
 يتحكؿ اإلنساف خمقان ، ثـ ىذا ىك اإلنساف ذك الخصائص المتميزة المستعدة لبلرتقاء( 2) بكظائفيا
مقصكد،  عف تدبيرلو  لما ىك مييأ لو مف الكماؿ، بكاسطة خصائص مميزة، كىبيا اهلل آخر قاببلن 

ـٍ لى تىٍعمىميكفى شىٍيلنا  :- { قاؿ تعالى فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيم يىاًتكي كي كىالم وي أىٍخرىجى
كفى  ـٍ تىٍشكيري ارى كىاٍْلىٍفًلدىةى لىعىم كي ـي الس ٍمعى كىاٍْلىٍبصى عىؿى لىكي جى السمع  كتعالىسبحانو  اهللكقدـ   ]78النحؿ: [ } كى

أف السمع يتككف قبؿ البصر، ثـ بعد ذلؾ يستمر نمك اإلنساف في  قبؿ البصر، كقد ثبت عمميان 
ـٍ ًطٍفالن  {، بعد يكـ إلى أف يكتمؿ نمكه كيصير طفبلن  بطف أمو يكمان  كي  .]67:غافر }  [ ثيـ  ييٍخًرجي

كتنتيي في األسبكع  ،تبدأ تييئة الجنيف لمحياة خارج الرحـ في األسبكع الثاني كالعشريفكىنا 
كيصبح الجياز العصبي  ،لمقياـ بكظائفو السادس كالعشريف عندما يصبح الجياز التنفسي مؤىبلن 

كقد  ،ستة أشير قمرية كاألسابيع الستة كالعشركف تعادؿ تقريبان  ،لضبط حرارة جسـ الجنيف مؤىبلن 
ٍمميوي  {فقاؿ تعالى: قرر القرآف الكريـ أف مرحمتي الحمؿ كالحضانة تستغرؽ ثبلثيف شيران  حى كى

ثيكفى شىٍيرنا اليوي ثىالى ًفصى  {أف مدة الحضانة تستغرؽ عاميف في قكلو تعالى: كبيف15] األحقاؼ: [ }كى
ٍيفً  اليوي ًفي عىامى ًفصى لمحياة ىي ستة أشير  صبح قاببلن يؿ البلزمة لف مدة الحمكبذلؾ تكك  ]14:لقماف[ }كى

في معظـ  قمرية كقبؿ األسبكع الثاني كالعشريف الذم يبدأ منو ىذا الطكر يخرج الجنيف سقطان 
كيتييأ لمحياة بعد الشير السادس يدخؿ الجنيف فترة حضانة  ،حيف يكتمؿ خمؽ اإلنسافك ( 3)األجنة

كيقكـ  ،تنشأ أجيزة أك أعضاء جديدة فكميا قد كجدت كأصبحت مؤىمة لمعمؿ فبل،تتـ في الرحـ
 .إلى طكر المخاض كالكالدة الرحـ بتكفير الغذاء كالبيئة المبلئمة لنمك الجنيف كتستمر

 
 .(133-4) –صحيح البخارم   -البخارم  (1
 .(14-9) -عمـ األجنة في ضكء القرآف كالسنة -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ( 2
 .(16-9) -نفسو المصدر  ،( ينظر3
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كيستمر الجنيف في النمك كىك محاط بثبلثة أىغشية، كفي نياية الشير التاسع يككف قد اكتمؿ 
نمكه، كأىصبح صالحا ألف يعيش خارج بطف أمو، فيكلد غالبا إف لـ يكتب اهلل لو البقاء في بطف 

ثـ سيؿ اهلل خركجو مف  ]20 :عبس [ }الس ًبيؿى يىس رىهي ثيـ   {قاؿ تعالى: (1)أمو أكثر مف تسعة أىشير
بطف أمو ككاف رأس المكلكد في بطف أمو، مف فكؽ كرجبله مف تحت، فإذا جاء كقت الخركج 

ىذا خمؽ اهلل الذم أمره بيف (2) انقمب، فخركجو حيا مف ذلؾ المنفذ الضيؽ مف أعجب العجائب
نطفة كعمقة كمضغة كعظـ كبنفخ الركح فيو، يتحكؿ ،قبؿ ذلؾ ىذا الجنيف ككافالكاؼ كالنكف، 

تحكلت النطفة  ،فسبحاف مف يقكؿ لمشيء كف فيككف عف تمؾ المعاني كميا إلى معنى اإلنسانية،
كما تحكؿ أبكه آدـ بنفخ الركح في الطينة التي خمؽ منيا إنسانا، كخمقا آخر غير  إلى جنيف

يبدأ ىذا ثـ يأتي طكر المخاض ك  رئ المصكرفسبحاف اهلل الخالؽ البا ،الطيف الذم خمؽ منو
الطكر بعد مركر تسعة أشير قمرية كينتيي بكالدة الجنيف  بينما كاف الطكر السابؽ طكر حفظ 

 .خارج الجسـ وكيمثؿ ىذا الطكر مرحمة التخمي عف الجنيف كدفع ،كحضانة لمجنيف في الرحـ
ذا كلد الجنيف لتسعة أشير يككف طكلو مف خمسة كأربعيفك  إلى خمسيف سنتيمترا، ككزنو مف  ا 

مىٍقنىا  {-قاؿ تعالى( 3) فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف ،ثبلثة إلى ثبلثة كنصؼ كيمك جراـ لىقىٍد خى
ٍنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو  أحسف تقكيـ، كاعتدالو، كاستكاء أسنانو، ألنو خمؽ كؿ في  ]4:التيف[ }اإلًٍ

شيء منكبا عمى كجيو، كخمؽ ىك مستكيا، كلو لساف ذلؽ كيد كأصابع يقبض بيا فيذا يدلؾ عمى 
أف اإلنساف أحسف خمؽ اهلل تعالى باطنا كظاىرا، جماؿ ىيئة، كبديع تركيب، الرأس بما فيو، 

كفي نياية  (4) اف كما بطشتاه، كالرجبلف كما احتممتاهكالبطف بما حكاه، كالفرج كما طكاه، كاليد
تعد إذا نظرنا  يعجز عنيا العقؿ البشرم ،المرحمة الجنينية يخرج الطفؿ بعد عدة تطكرات كبرل

، فسبحاف إلييا بتدبر أطكؿ كأكبر مف األطكار التي يمر بيا الطفؿ مف كالدتو إلى أف ينتيي أجمو
مىؽى فىسىك ل {اهلل  المعجز الذم ال يأتيو  القرآف ىذاك   ]2،3األعمى:[ }(3( كىال ًذم قىد رى فىيىدىل )2)ال ًذم خى

 أمر يستكقؼ النظر ألنو تنزيؿ مف حكيـ حميد،بيذه الدقة  لى ىذه األطكارإ الباطؿ أشار
ىذه أدكار  كال يمكف أف يمر عميو عاقؿ دكف أف يقؼ أمامو يتدبره كيفكر فيو كالتمعف كالتدبر

  .اإلنساف، كىك جنيف لـ يخرج إلى ظاىر الكجكد
 
 .(1180-6) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  - مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (1
مراح لبيد  -ىػ(1316)المتكفى: - التنارم بمدا ،محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما ،نككم الجاكم( 2

 -الطبعة: األكلى  -بيركت –دار الكتب العممية  -المحقؽ: محمد أميف الصناكم -لكشؼ معنى القرآف المجيد
 .(604-2)-ىػ  1417

 .(1180-6) - السابؽ مصدرال،( ينظر3

 (409-20) -لمباب في عمـك الكتابا -( الدمشقي النعماني 4
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  عه"بحث انثاًَ: " صفات اإلَغاٌ وطباانً

 كتمؾ الصفات مكجكدة في نفس ،في القرآف الكريـ صفات اإلنسافذكر اهلل سبحانو كتعالى  
مع التفاكت في تمؾ  صفات سمبية كصفات إيجابية ،صفات عامة كصفات خاصةاإلنساف 
{ يقكؿ اهلل تعالى}، الصفات كفى ـٍ أىفىبلى تيٍبًصري ًفي أىٍنفيًسكي  القرآف الكريـ تطرؽقد ك  ]21]الذاريات: كى

الكنكد،  ،الخسراف ،اإلعراض ،الظمـ ،الكفر" ية تبالصفات اآل اإلنساف ذكرف ،اإلنساف صفاتل
 ،القنكط ،الجيؿ ،لجداؿا ،التقتير، البخؿ ،العجمة ،ةمك الخص ،اليأس،الضعؼ ، الفجكر،الجحكد
بؿ أتى معظميا بصيغة  فارتبط كؿ خمؽ ذميـ بمفردة اإلنساف"  النسياف،الطغياف ،الخكؼ،اليمع

منيا ما ىك عاـ  صفػػػات النفس البشريػػػػة كىذه "ىمكع ،قتكر ،قنكط ،ظمكـ ،كنكد ،كفكر "المبالغة 
  كمنيا ما ىك خاص.

 انًطهب األول: صفات عاية نهُفظ انبششٌة 


عاىة النسياف أك فقد الذاكرة كىي عاىة تنشأ عف اضطراب أك عطب  :اْلكلى النسيافالصفة 
 .(1)في المخ أك عف اضطراب شديد في الحياة العقمية يسببو القمؽ أك الصراع النفساني

النسياف: ىي الصفة التي أدت إلى نزكؿ آدـ كحكاء مف الجنة، عندما نسيا تحذير اهلل ليما مف 
غكائيـ حيث تمكف الشيطاف مف الكسكسة ليما األكؿ مف الشجرة، ليما حتى ذاقا الشجرة  كأقسـ كا 

ٍزمنا {-قاؿ تعالى ـٍ نىًجٍد لىوي عى لى ـى ًمٍف قىٍبؿي فىنىًسيى كى ًيٍدنىا ًإلىى آدى لىقىٍد عى   .]115:طو[ } كى

نسي ما  كأذعف لو كانقاد، كعـز عمى القياـ بو، كمع ذلؾفالتـز عيدنا إليو عيدا ليقكـ بو، لقد ك 
أمر بو، كانتقضت عزيمتو المحكمة، فجرل عميو ما جرل، فصار عبرة لذريتو، كصارت طبائعيـ 

آدـ نسي ك  (2) مثؿ طبيعتو، نسي آدـ فنسيت ذريتو، كخطئ فخطئكا، كلـ يثبت عمى العـز المؤكد
ليا كلكنو اغتر بحمؼ  لـ يقصد المخالفة استحبلالن ك  ،قبؿمف  عداكة إبميس لو كما عيد اهلل إليو

  .(3) لممخالفة أم قصدان  المخالفة فمذلؾ قاؿ كلـ نجد لو عزمان  كقيؿ نسي كلـ ينكً  ،إبميس لو

 ـ (920-2) -المعجـ الكسيط  ،إبراىيـ الزيات (1

 .(514-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  ،السعدم (2

 .(216-3) -لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ -الخازف  ،ينظر (3
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كاإلنساف ينسى إشارات ربو كتحذيره بما يصيبو ،كسيكان  كتسمية اإلنساف ذاتيا تعكد لمنسياف عمدان 
كانت مفردة اإلنساف جامعة لكؿ كينسى إنعاـ ربو كخيراتو بما يغدؽ عميو مف نعـ ف ،مف شركر

 ـ لداللتيا عمى ضعؼ خمقتو كخمقو.يقترفو فأتت ىذه المفردة في القرآف الكري شر

كلكف لما كاف األنبياء عمييـ السبلـ يمزميـ مف التحفظ كالتيقظ لكثرة معارفيـ كعمك منازليـ ما ال 
فإف  لكاقعكفي ا (1) ، أم مخالفان صار بو عاصيان  يمـز غيرىـ كاف تشاغمو عف تذكر النيي تضييعان 

،ألف األنبياء اهلل تعالى يصح أف يكجو ألكليائو، كأنبيائو كأصفيائو ما ال يصح أف نكجيو نحف ليـ
لمنزلتيـ عند  معيـ كتقديران  تأدبان عامة البشر  كىك ما ال يجكز أف يخاطبيـ بوىـ صفكة خمؽ اهلل 

 يميؽ بأبي البشر الفمثؿ ىذا القكؿ  ،، أك غاكو كليس لكائف مف كاف أف يقكؿ: إف آدـ عاصو  اهلل
ىداه إلى الطريؽ المكصؿ ك غفر لو ك فتاب عميو كاصطفاه اختاره ك  اجتباه ألف اهللآدـ عميو السبلـ 

مىٍيًو كىىىدىل {فقاؿ عز كجؿ إليو بُّوي فىتىابى عى   . ]122طو:[ }ثيـ  اٍجتىبىاهي رى
  ػػػؼعضال :ثانيةال الصفة
أف  و، بؿ عميوكقكت ونفذه بحكليأم قرار ك  تخذيستطيع أف ي ضعؼ كالال في اإلنساف فاألصؿ

فاهلل  ،ستمد القكة مف القكم جؿ جبللويل، بالعكف كالقكة هب منو أف يمدطميتستقكم باهلل عز كجؿ ك 
مف الناحية الجسدية كالعقمية كالنفسية، كخاصة في مرحمة الشيخكخة،  تعالى خمؽ اإلنساف ضعيفان 

   .في المرض كالتعب كعند التقدـ في السف، كما يككف ضعيفان 

ًعيفنا {-كقد ذكر اهلل تعالى ذلؾ في قكلو: ٍنسىافي ضى ًمؽى اإلًٍ خي ـٍ كى ٍنكي فٍّؼى عى  [28]النساء: }ييًريدي الم وي أىٍف ييخى

 فيو سيكلة لكـ، كتخفيؼ عميكـ، كقد خمؽ اهلل اإلنساف ضعيفان  ر عميكـ بتشريعيريد اهلل أف ييس
 أماـ غرائزه كميكلو، فيناسبو مف التكاليؼ ما فيو يسر كسعة كذلؾ ىك ما يكمؼ اهلل عباده فضبلن 

، األحكاـ إنما يكد أف يخفؼ عنو كيرفع عنو الحرج مف عميو ما شرعلؾ فإنو بكلذ (2) كتيسيران 
مدل ضعؼ اإلنساف كمراده بالتخفيؼ في التشريع مراعاة لما يكتنؼ خمؽ تعالى اهلل كذكر 

خمؽ اإلنساف مف كقد  عف الشيكات يميؿ إلى اقتراؼ اآلثاـ بحثان  ،اإلنساف مف ضعؼ في نفسو
ًعيفنا  } :قاؿ تعالىكالعمقة كالمضغة  كالنطفةمكاد ضعيفة  ٍنسىافي ضى ًمؽى اإلًٍ خي  .] 28]النساء: { (28)كى

لجامع ا -ىػ(671)المتكفى: - محمد بف أحمد بف أبي بكر شمس الديف القرطبي ،أبك عبد اهلل ،القرطبي (1
براىيـ أطفيش -تفسير القرطبي -ألحكاـ القرآف  -القاىرة –دار الكتب المصرية  -تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .(306-1)- (ـ 1964 -ىػ 1384 ) الطبعة: الثانية

مصر،  -األعمى لمشئكف اإلسبلمية  المجمس  -المنتخب في تفسير القرآف الكريـ -( لجنة مف عمماء األزىر2
 .(113-1)-(ـ 1995 -ىػ  1416)الثامنة عشر،  الطبعة -طبع مؤسسة األىراـ
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يريد اهلل أف يخفؼ عنكـ  أىييا المؤمنكف كيسيؿ عميكـ أحكاـ شريعتو، لتسيؿ عميكـ طاعتو فاهلل 
أف اإلنساف خمؽ فما فعؿ اهلل ذلؾ ًإال لعممو  ،كىنا مقتضى الحكمة، كمناط الرحمة سبحانو

فرحمة بو خفؼ عنو التكاليؼ كرخص لو في كثير مف األحكاـ،  ،ضعيفا أماـ رغباتو كشيكاتو
كيمكف القكؿ إف ضعفو جسدم كعقمي  ،فمضعفو خفؼ تكميفو كلـ يثقؿ (1) كفتح أمامو باب التكبة

كعقمو قاصر عف فيـ كؿ  ،فجسده ىك مجرد جـر صغير ال يكاد يرل في متاىات الككف الفسيح
  .ما يحدث لو في ككنو الصغير المسمى األرض

الحيكانات فظاىر كليذا اشتد احتياجو إلى كأما ضعؼ خمقتو بالنسبة إلى كثير مف المخمكقات 
التعاكف كالتمدف كاألغذية كاألدكية كالمساكف كالمبلبس كالذخائر كالمعامبلت إلى غير ذلؾ مف 

عزائمو كدكاعيو فأظير كليذا ال يصبر عمى مشاؽ الطاعات كال عف الضركرات، كأما ضعؼ 
فناسبو التخفيؼ لضعفو في نفسو كضعؼ عزمو كىمتو كقد  (2) الشيكات كال سيما عف النساء

 (3)ال يحتمؿ تحمؿ أثقاؿ اإلمكاف مثؿ الحيكانات األخر خمؽ اإلنساف في مبدأ الفطرة ضعيفان 
 فيي تتحدث بعمكـ المفظ لمبشر كافة ابتداءن  أنيا في حؽ اإلنساف عمكمان  ةالكاضح مف ىذه اآليك 

آدـ عميو السبلـ أبك البشر كمف ثـ ذريتو مف بعده عف حاليـ كصفاتيـ كبداية خمقيـ كنشأتيـ  مف
بما فتح اهلل عميو  لكف مع ىذا استطاع اإلنساف في ىذا العصرك ، كمكتيـ كمصيرىـ بعد مكتيـ

 .كيحط بقدميو عمى القمر كيفمت مف جاذبية األرض ،مف معالـ الطبيعة ثيران أف يغير ك مف عمـ

                                                                     سأيػػػػػػال :ةلثالصفة الثا
فيك يئكس  اإلنساف مف أك ماالن  ينزع اهلل صحةن  فعندما ،لذميمةاصفات اإلنساف كىذه صكرة مف 
-:تعالى وقكل دؿ عمى ذلؾك  إال مف رحـ اهلل مف عباده المؤمنيف، اليأسكثير مف عكدتيا إليو 

ٍنسىافى ًمن ا رىٍحمىةن ثيـ  نىزىٍعنىاىىا ًمٍنوي ًإن وي لىيىليكسه كىفيكره } لىًلٍف أىذىٍقنىا اإلًٍ مظيرا التذمر  ] 9]ىكد:  {كى
 نعـ أكرمو اهلل بيا.المستمر كالمتكرر كنسياف ما كاف مف 

 .(798-2) ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  ،مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (1

غرائب القرآف كرغائب  -ىػ(850)المتكفى:  -نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي ،النيسابكرم (2
  .(398-2)-ىػ  1416 -الطبعة: األكلى  -بيركت –دار الكتب العمميو   -الفرقاف

دار  -الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية  -ىػ( 920)المتكفى: - النخجكاني نعمة اهلل بف محمكد ،( الشيخ عمكاف3
            .( 49 - 1) -(ـ 1999 -ىػ  1419)األكلى،  الطبعة-الغكرية، مصر -ركابي لمنشر 
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يأس كقنكط مف الخير بالنسبة نو إذا أصابتو شدة بعد نعمة، حصؿ لو قاؿ ابف كثير في ذلؾ أ
نو ك  (1) إلى المستقبؿ، ككفر كجحكد لماضي الحاؿ، كأنو لـ ير خيرا، كلـ يرج بعد ذلؾ فرجا ا 

بصيغة المبالغة الدالة عمى اليمع كالجزع كاليأس مف رحمة اهلل التي ال ييأس منيا ليئكس كفكر 
في إيراد صيغتي ف (2) كال يؤمف بما عندهألنو ال يرجك اهلل كفكر، ف القكؿ أإال القكـ الكافركف كك

يصبح يائسا كيمؤل قمبو  ويبلحظ أنك د ك المبالغة ما يدؿ عمى أف اإلنساف كثير اليأس، ككثير الجح
 .كتتبلشى ثقتو برحمة اهلل اإلحباط كالقمؽ عندما يمسو الشر

منو رحمة كالصحة كالرزؽ، كاألكالد، كنحك ذلؾ، ثـ نزعيا  اهلل إذا أذاقو طبيعة اإلنساف،كىذه 
منو، فإنو يستسمـ لميأس، كينقاد لمقنكط، فبل يرجك ثكاب اهلل، كال يخطر ببالو أف اهلل سيردىا أك 

كأنو إذا أذاقو رحمة مف بعد ضراء مستو، أنو يفرح كيبطر، كيظف أنو ،مثميا، أك خيرا منيا عميو
ذىا { -فذكر اهلل ذلؾ بقكلو تعالى( 3)سيدكـ لو ذلؾ الخير نىأىل  كىاً  ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى مىى اإلًٍ أىٍنعىٍمنىا عى

ذىا مىس وي الش رُّ كىافى يىليكسنا اًنًبًو كىاً  إذا أنعمنا عمى اإلنساف فنجيناه مف غـ كمف كرب  83] :اإلسراء[ }ًبجى
ذا أصابو ضر كفقر يئس مف رحمة اهلل سبحانو ،أعرض عف ذكر اهلل كتباعد بناحيتو  ،(4) كا 

ذىا أىٍنعىٍمنىا }مصداقا لقكلو تعالى:، طا يتسمؿ إلى نفسو اإلحباط كالقنك فاإلنساف سريعا م كىاً 
مىى ذىا مىس وي الش رُّ كىافى يىليكسنا عى اًنًبًو كىاً  نىأىل ًبجى ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى يفرح عند النعـ  ،[83]اإلسراء:  {اإلًٍ
 .س مف الخير كقطع رجاءه مف ربوئي ،أما إذا ابتبله اهلل ،عرض عف ربو فبل يشكره كال يذكرهيك 

غة في جحد النعمة فإنو يجمع بيف شيئيف: المبالغة في اليأس مف عكدة مثؿ ما سمب منو، كالمبال
نما يفعؿ ذلؾ لحرمانو مف، منيا يكعدـ شكر ما بق الصبر  ةفضيم كنعـ اهلل ال تحصى، كا 

منيا ًإف  ، كال يخطر ببالو أف اهلل سيردىا إليو أك مثميا أك خيران كالشكر، فيك لذلؾ ال يرجك ثكابان 
 .(5) الضالكف القكـ ىك صبر أىك شكر، مع أنو ال يقنط مف رحمة اهلل ًإال

 
 .(420-7) - تفسير ابف كثير - ابف كثير( 1

-دار الفكر العربي -زىرة التفاسير -ىػ(1394)المتكفى:  - أحمدمحمد بف أحمد بف مصطفى بف  ،زىرة كأب (2
(7- 3673). 

 .(378) -ريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير الك ،السعدم (3

 .( 4276-6) -اليداية إلى بمكغ النياية ، القيسي المالكي (4

 .(170-4) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ   ،مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ،( بتصرؼ5
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ٍنسىافى ًمن ا رىٍحمىةن ثيـ  نىزىٍعنىاىىا ًمٍنوي ًإن وي لىيىليكسه { -تعالى  اهلل قاؿكفي مكقع آخر  لىًلٍف أىذىٍقنىا اإلًٍ كى
ر اءى مىس ٍتوي لىيىقيكلىف  ذىىىبى 9كىفيكره ) لىًلٍف أىذىٍقنىاهي نىٍعمىاءى بىٍعدى ضى  }الس يٍّلىاتي عىنٍّي ًإن وي لىفىًرحه فىخيكره ( كى

الكافر أك مطمؽ اإلنساف رحمة غنى كصحة نزعناىا سمبناىا إياه  كالمراد باإلنساف ىنا ]10:ىكد[
فشأف أىؿ  (1) س شديد اليأس مف عكد تمؾ النعمة، قنكط مف رحمة اهلل كفكر شديد الكفر بوك ليؤ 

النعمة ممكيـ اليأس مف الخير كنسكا النعمة فجحدكىا الضبللة أنيـ إف حمت بيـ الضراء بعد 
تياف العذاب نزع لتمؾ الرحمة، كىذه الجممة في قكة  ككفركا منعميا، فإف تأخير العذاب رحمة كا 

ًإل  ال ًذيفى {في قكلو تعالى: لكف اهلل تبارؾ كتعالى استثنى مف ذلؾ عباده الصالحيفك ( 2)التذييؿ
ًمميكا الص   كا كىعى بىري لمصابريف الصالحيف  اصطبلح القرآفستثناء في اال فيككف [11]ىكد:  }اًلحاتً صى

 . أىؿ الشرؾ كالكفر س كفكر يناسبافك كألف كصفي ليؤ  ،مف المؤمنيف
 

 جيػػؿال: رابعةلا الصفة
كدؿ عمى جيمو بخطكرة  ،حيف قبؿ التكميؼ بخبلفة اهلل في األرض ظمـ نفسوإف اإلنساف 

فقد اختصو  كميما أكتي اإلنساف مف عمـ يظؿ جيكالن  ،كالتقصير الجيؿ لذلؾ كقع في ،التكميؼ
 ،عمى سكاه مف المخمكقات في فعمو تفضيبلن  كجعمو مخيران  اإلرادة كالتكميؼ أم اهلل باألمانة

لنفسو حيف فرط في اختيار الخير كاستبدلو  كأعظميا السمكات كاألرض كالجباؿ كلكنو كاف ظمكمان 
 . بما يجر عميو ذلؾ الفعؿ مف عاقبة كبما أضاع بتفريطو مف رفعة كثكاب كجيكالن  ،بالشر

مىى الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىفٍ -:قاؿ تعالى يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى  }ًإن ا عىرىٍضنىا اٍْلىمىانىةى عى
ٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىميكمنا  مىمىيىا اإلًٍ حى ييكلن ًمٍنيىا كى ككاف قبكؿ اإلنساف القياـ بيا يقتضي  ] 72األحزاب: [ } جى

أف يشمر عف ساعد الجد، كلكف اإلنساف كاف شديد الظمـ لنفسو فقد ترؾ األىمانة كلـ يقـ بحقيا، 
في  كفرط في جنب اهلل فمـ يمتـز بالمسمؾ السكم كالطريؽ المستقيـ، ككاف كثير الجيؿ غارقان 

فسو األىمارة بالسكء، كمكف منو الشيطاف كلـ يتبصر كيدرؾ ما ينتظره كما ليكاه كن بشريتو مطيعان 
كمف مظاىر جيمو اليـك ( 3)يؤكؿ إليو أمره مف عذاب أىليـ كعقاب مقيـ، فكاف في جيالة جيبلء

الحديثة  اكحمت الثركة الصناعية كالتكنكلكجي غركره كتكبره كابتعاده عف اهلل حيث طغت قكة المادة
 التي كىبيا اهلل لو فأصبح يفتؾ بالببلد كالعباد كظير الفساد كعـ الببلء.  

 
 .(25-12) – التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -الزحيميكىبة ( 1

 .(12-12) –التحرير كالتنكير  -عاشكر التكنسيابف ( 2
 . (238-8) - لمقرآف الكريـالتفسير الكسيط  -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر( 3
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ييكلن -:تعالى في قكلوك    :فيو ثبلثة أقكاؿ  ] 72األحزاب: [ } } ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى
  .يعاقب عميو مف اإلخراج مف الجنة أف المراد منو آدـ ظمـ نفسو بالمخالفة كلـ يعمـ ما :أكال
  .عميو مف العقابالمراد اإلنساف يظمـ بالعصياف كيجيؿ ما قد يككف  :ثانيا
  .(1) ؾليقع تعذيب المنافؽ كالمشر  كاف مف شأنو الظمـ كالجيؿ كحمميا جيكالن  ا: إنو كاف ظمكمان ثالث

كلؾ أف تتخيؿ كذلؾ كيؼ جمع ىذا اإلنساف التناقضات في قبكلو حمؿ األمانة كفي تممصو مف 
كالتي نحا العمماء فييا  ،الفيـاستحقاقاتيا كفي ظممو كجيمو بقبكليا كىي مف اآليات المشكمة في 

 مناحي شتى كما ييمنا ىك خطاب اهلل لكبل الجنسيف بضركرة حمؿ ىذه األمانة التي أبت كأشفقت
 {:كحمميا اإلنساف مع ضعفو الذم قاؿ اهلل تعالى فيو السمكات كاألرض كالجباؿ أف يحممنيا

ًعيفان  ٍنسافي ضى ًمؽى اإلًٍ خي  .[28]النساء:  }كى
اإلنساف بسبب جيمو بما فييا، كىك مع ذلؾ يتأثر باالنفعاالت النفسية كبالشيكات كقد حمميا 

الذاتية، كال يتدبر عكاقب األمكر، ككانت ىذه التكاليؼ كسيمة لمحد مف سمطاف الشيكة، كتأثير 
مىفٍ  {كلكف كعده باإلعانة عمى حفظ األمانة بقكلو:  (2) النكازع، كالقكل الداخمية في نفسو ك ٍؿ يىتىكى  كى

ٍسبيوي  مىى الم ًو فىييكى حى ًؽ: }عى نما كمما  [3]الط بلى  ازدادكليس معنى ىذا عدـ طمب العمـ الدنيكم، كا 
كجيمو  ،جيمو بربو كأعظـ جيؿ اإلنسػػاف ،يزداد معرفة بربو اإلنساف عمما في الدنيػػػا ينبغي أف

عندما ال يثؽ  أك لنفسو عندما يشرؾ باهلل كال يخاؼ عقابو، يككف اإلنساف ظالمان أف فإما  بنفسو
لىًكف  أىٍكثىرى  } -:كما في قكلو تعالى بعظيـ قدرتو جؿ في عبله كىٍعدى الم ًو لى ييٍخًمؼي الم وي كىٍعدىهي كى

ـٍ عىًف اٍِل 6الن اًس لى يىٍعمىميكفى ) يىاًة الدٍُّنيىا كىىي اًفميكفى ( يىٍعمىميكفى ظىاًىرنا ًمفى اٍلحى ـٍ غى ]الركـ:  {( 7)ًخرىًة ىي

كاألمانة مستمرة حتى بعد اإليماف فيي أمانة ربما يقصر اإلنساف في حمميا بعد قطعو   ]6-7
ف كاف تذييؿ أك شكطيف أك أكثر كلكنو حمميا  شكطان  " ترجح  جيكالن  بالكصفيف " ظمكمان  اآلياتكا 

 .كيتكب اهلل عمى المؤمنيف كالمؤمنات ،ليعذب المنافقيف كالمشركيف أف الكافر أكثر مف غيره

 
 
 

 
 .(189-25) - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،الرازم بتصرؼ، (1

 .(127-22) -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،الزحيميكىبة  (2
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 العجمةة: خامسالصفة ال
،خمؽ اإلنساف مف عجؿ: إلى طمب كؿ ما يقع في قمبو كيخطر  فاإلنساف يتسرع ىي صفة ذـو

خمؽ اإلنساف عجكال يبادر األشياء، كيستعجؿ بكقكعيا كيتعجؿ ( 1)فيو تأني المتبصر يأتيببالو ال 
كيعجؿ بو  كلقد يفعؿ الفعؿ كىك شر، ذلؾ أنو ال يعرؼ مصائر األمكر كعكاقبياالثمرات،  قطؼ

 ،ألف ىذه الخصمة مذمـك بيا ،حيث كاف عجكال ،لئلنسافىذا فيو ذـ و عمى نفسو كىك ال يدرم
  .بادة مف العبادات يمؿ كيتكقؼفإذا لـ يجد حبلكة اإليماف في ع

ـٍ آىيىاًتي فىالى }-قاؿ تعالى ؿو سىأيًريكي ٍنسىافي ًمٍف عىجى ًمؽى اإلًٍ تؤدم  كالعجمة قد ]37]األنبياء:  {تىٍستىٍعًجميكفً  خي
ٍنسىافي ًبالش رٍّ ديعىاءىهي }-ؿ تعالىاق األمكر، فعميو أف يتأنىلنتائج سمبية في كثير مف  يىٍدعي اإلًٍ كى
ٍنسىافي عىجيكلن  كىافى اإلًٍ ٍيًر كى فاإًلنساف خمؽ عجكال، أك خمؽ عمى حب العجمة، أك  ]11]اإلسراء: {ًباٍلخى

خطكرة الدعاء اإلنساف ال يدرؾ ك  (2)خمقت العجمة فيو، كالعجمة تقديـ الشيء قبؿ كقتو، كالسرعة 
متضرعا بحدكث الشر كما يتضرع كيخمص في الطمب بحدكث الخير  الشر كتبعات إجابتو فيدعب

  غير مدرؾ لما سيتبع إجابة ذلؾ الدعاء.
كىذا مف جيؿ اإلنساف كعجمتو حيث يدعك عمى نفسو كأكالده كمالو بالشر عند الغضب 

ف اهلل بمطفو يستجيب لو في الخير كال بذلؾ الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، كلك كيبادر
ـٍ }-قاؿ عز جؿبالشر  يستجيب لو ٍيًر لىقيًضيى ًإلىٍيًي ـٍ ًباٍلخى الىيي ؿي الم وي ًلمن اًس الش ر  اٍسًتٍعجى لىٍك ييعىجٍّ كى

ـٍ  مييي مف أخبلؽ كثير مف الناس حيث تقرر أنيـ طبعكا  صفة غير حسنةكىذه ( 3)  ]11]يكنس:{ أىجى
كىـ يستعجمكف بأعماليـ الشر مثؿ  ،عمى العجمة في أمكرىـ سكاء أدت إلى شر أـ إلى خير

ككصؼ ما يستعجمو الناس مف متاع الحياة الدنيا بالشر،حيث يصرفيـ عف  (4)استعجاليـ الخير
نما ىك شر بالنسبة  فيفيذا المتاع ليس شرا  ،اآلخرة، كيعمى أبصارىـ عف النظر إلييا ذاتو، كا 
 . حياتيـ الدنيا فيلمف شغمكا بو عف اآلخرة، كأذىبكا طيباتيـ 

 

)مدارؾ  -تفسير النسفي -ىػ(710)المتكفى:   - النسفي أبك البركات عبد اهلل بف أحمد حافظ الديف، النسفي (1
 .(248-2)–الطبعة: األكلى-بيركتدار الكمـ الطيب،  -التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(

 .(324 -2) –تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(    -عز الديف الدمشقي  (2
 .(454-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -السعدم( 3
 -القاىرة –دار إحياء الكتب العربية  -]مرتب حسب ترتيب النزكؿ[ -التفسير الحديث - ( دركزة محمد عزت4

 .(364-3)-ىػ 1383الطبعة: 
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كلن {:تعالى اهلل قاؿكفي مكقع آخر  ٍنسىافي عىجي كىافى اإلًٍ ٍيًر كى ٍنسىافي ًبالش رٍّ ديعىاءىهي ًباٍلخى يىٍدعي اإلًٍ  [ }كى
كىك أنو مكلع بحب العاجؿ مف المتاع، تكشؼ ىذه اآلية عف حاؿ مف أحكاؿ اإلنساف، ك ]11:اإلسراء
ف كاف فيو مف الخير أضعاؼ العاجؿ الذم طمبو كآثره يطمبو فيناؾ العديد  كيؤثره عمى اآلجؿ، كا 

ضجر ال ال كثير مف األخطاء التي يرتكبيا اإلنساف خبلؿ حياتو نتيجة عدـ قدرتو عمى الصبر،
كالتي تسبب لو الندـ، مثؿ الحديث عند االنفعاؿ، كالحكـ عمى  صبر لو عمى السراء كالضراء

كىك ما نممسو  ،االستعجاؿ كالخفة في تقدير األمكر ىي مف صفات اإلنسافك  ،اآلخريف بتسرع
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالعجمة كقد الخفة مف  يـتصرفاتالناس في بكضكح لدل كثير مف 
  .(1)كاألناة " الحمـ صمتيف يحبيما اهلليس: "إف فيؾ خكسمـ لؤلشج عبد الق

 ريقتػػػػػالبخؿ كالت: سادسةالصفة ال
يخبرنا جؿ كعبل عف الخصمة السيئة كالصفة الذميمة في اإلنساف كىي البخؿ كاإلمساؾ فمك كاف 
يممؾ اإلنفاؽ مف خزائف اهلل التي ال تعمـ كال تعد كال تنفد فإنو سيتردد في اإلنفاؽ كتغمب صفة 

فاإلنساف  ،فميحمد الناس ربيـ أنو لـ يجعؿ خزائنو إال بيده كحده سبحانو ،كالتقتير عميوالبخؿ 
كانت معو خزائف اهلل  كلك ،يبخؿ أف يصرؼ نعـ اهلل عميو في مرضاتو مطبكع عمى الشح كالبخؿ،
زىاًلفى رىٍحمىًة رىبٍّي  }-قاؿ تعالى ألمسؾ خشية أف تنفد ىٍمسىٍكتيـٍ قيٍؿ لىٍك أىٍنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى ًإذنا ْلى

ٍشيىةى  ٍنسىافي قىتيكرنا خى كىافى اإلًٍ ٍنفىاًؽ كى   .]100]اإلسراء: { اإلًٍ

جممتيـ، كأنيـ يمسككف أيدييـ عف اإلنفاؽ، كلك  فيىك حكـ عاـ عمى الناس ،ككاف اإلنساف قتكران 
كىذا  الدنيا، ليحقؽ ذاتو، كيفردىا بيف الناس بما جمع مف كنكز كاف ألحدىـ مؿء األرض ذىبان 

ىٍمسىٍكتيـٍ { -قاؿ تعالى (2)األثرة كحب الذاتيدؿ عمى  بٍّي ًإذنا ْلى زىاًلفى رىٍحمىًة رى قيٍؿ لىٍك أىٍنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى
ٍنسىافي قىتيكرنا كىافى اإلًٍ ٍنفىاًؽ كى ٍشيىةى اإلًٍ كقد بمغت ىذه اآلية الكريمة مف كصؼ اإلنساف  ]100:اإلسراء[ }خى

القصكل حيث أفادت أىنو لك استكلى عمى خزائف رحمة ربو التي ال تحد كال تنفد، بالشح الغاية 
ؾ خزائف لك أف اهلل تعالى ممٌ ك  (3)ألمسكيا لشدة حرصو كبخمو  ،كانفرد بممكيا دكف مزاحـ لو

 خيراتو كرحمتو لمناس، فأصبح في أيدييـ خزائف ال تنفد، كال يخشى صاحبيا الفقر، 

 -المسند الصحيح المختصر  -ىػ(261)المتكفى:  -القشيرم النيسابكرممسمـ بف الحجاج  ،أبك الحسف ،مسمـ( 1
 .(48-1)–بيركت  –دار إحياء التراث العربي  -المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي

 .(558-8) -التفسير القرآني لمقرآف  -يكنس الخطيب( 2
 .(811-5) -الكريـالتفسير الكسيط لمقرآف  - مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (3
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كيتمثؿ في حب اإلنساف لجمع الماؿ  ،لك حدث ذلؾ ألمسؾ اإلنساف كبخؿ كقتر خكؼ الفقر
ألنو جبؿ عمى  ،كخشيتو مف إنفاقو، أك الحرص عمى إخفاء النعـ التي كىبيا اهلل تعالى لو

ككاف  ناتج عف عدـ مقدرتو عمى تعكيض ما أىنفؽكىك اإلمساؾ كالتقتير حتى عمى نفسو، 
في إنفاؽ الماؿ طبع متأصؿ في كثير مف  كالحرص عمى التقتير ممسكان  بخيبلن  اإلنساف قتكران 

 .كىك ناتج عف صفة اليمع كالخكؼ مما يخبئو المستقبؿ لممقتر ،الناس

، يريد أف في طبعو كمنتيى نظره أف األشياء تتناىى كتفنى، فيك أم ممسكان  ككاف اإلنساف قتكران 
لك ممؾ خزائف رحمة اهلل ألمسؾ خشية الفقر، ككذلؾ يظف أف قدرة اهلل تعالى تقؼ دكف البعث، 
كاألمر ليس كذلؾ، بؿ قدرتو ال تتناىى، فيك مخترع مف الخمؽ ما يشاء،كيخترع مف الرحمة 

كالبخؿ يككف عمى الغير، فإف كاف عمى النفس فيك  (1) متواألرزاؽ، فبل يخاؼ نفاد خزائف رح
التقتير، كىك سبة كاضحة كمخزية، فقد يقبؿ أف يضيؽ اإلنساف عمى الغير، أما أف يضيؽ عمى 

 .خكؼ اإلنساف مف الفقرىذا دليؿ عمى ك  (2) نفسو فيذا منتيى ما يمكف تصكره

 الجداؿ :سابعةالصفة ال
أمثمة كحكـ بل يكفيو ما ساؽ ربو مف ف مف فطرة اإلنساف كالمجادلة كالمغالبةالمدافعة  ككفتفعندما 
تعالى: و في قكل ر ذلؾ جميايكيظ ،بالغة كال يزاؿ يجادؿ حتى كلك رأل الحؽ رأم العيف جكحج

لىقىدٍ } ٍنسىافي  كى كىافى اإلًٍ ر ٍفنىا ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآىًف ًلمن اًس ًمٍف كيؿٍّ مىثىؿو كى دىلن أىٍكثىرى  صى فإف  ]54]الكيؼ: {شىٍيءو جى
 .جدالفاإلنساف أكثر شيء  اإلنساف كثير المجادلة كالمخاصمة كالمعارضة لمحؽ بالباطؿ

كالجدؿ: الخصكمة كالمنازعة ، كالمراد باإلنساف: الجنس، كيدخؿ فيو الكافر كالفاسؽ دخكال أكليا
أف جدلو م مجادلة كمنازعة لغيره، أككاف اإلنساف أكثر شيء  ،مع الغير في مسألة مف المسائؿ

كلكف مف حيث اإليماف فالمؤمف ال يككف مجادال، بؿ يككف  (3) أكثر مف جدؿ كؿ مجادؿ
 .غاية االستسبلـ لما جاءت بو الشريعة ان مستسمما لمحؽ كال يجادؿ فيو، مستسمم

الكجيز في تفسير الكتاب  المحرر -ىػ(542)المتكفى: - عبد الحؽ بف تماـ بف عطية ،أبك محمد ،عطية بفا (1
 .(488-3) -ىػ 1422 -األكلى  -بيركت –دار الكتب العممية  -العزيز

 .(8774-4) –الخكاطر –تفسير الشعراكم   -الشعراكم ،( ينظر2
 .(540-8) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -سيد طنطاكم ( 3
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أف التربية الدينية ىي التي تضبط خمقو، كتقـك فطرتو،  غير،كليذا كاف اإلنساف أكثر شيء جدالن 
فمنحذر مف أف يطغى عمينا خمؽ المدافعة كالمغالبة، فنذىب في  ،فتجعؿ جدالو بالحؽ عف الحؽ

الجدؿ شر مذاىبو، كتصير الخصكمة لنا خمقا، كمف صارت الخصكمة لو خمقا أصبح يندفع 
نما يريد الغمب بأم كجو كافمعيا في كؿ شيء، كألدنى شيء، كال يبالي بحؽ ك   ،(1) ال باطؿ، كا 

كمف الناس مف  ،فيما يفيمو كال يفيمو اإلنساف مف حيث ىك إنساف أكثر شيء عنده الجدؿف
 كفي الجانب اآلخر نرل بعض ،الثرثرة كالتنظير كالتفمسؼيكثركف شيء  يجادؿ بغير عمـ في كؿ

 .يفتكف كيجيبكف عف أم سؤاؿ يكجو إلييـالمسمميف 

دىلن -{قاؿ تعالى  ٍنسىافي أىٍكثىرى شىٍيءو جى كىافى اإلًٍ ر ٍفنىا ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآىًف ًلمن اًس ًمٍف كيؿٍّ مىثىؿو كى لىقىٍد صى   }كى
ًصيـه ميًبيفه {كمماراة في الحؽ، كخصكمة ككاف اإلنساف أكثر األشياء جدالن  ،]54:الكيؼ[  }فىًإذا ىيكى خى

مجبكال عمى حب الجدؿ المفرط، كقيؿ المعنى: إنيـ ال يؤمنكف كال كاف اإلنساف ك  [4 :] النحؿ
أبي  عفكفي الحديث  ،(3) يستغفركف إال عند نزكؿ عذاب االستئصاؿ بيـ أك عذاب اآلخرة

" أنا زعيـ ببيت في ربض  :صمى اهلل عميو كسمـ -: قاؿ رسكؿ اهلل أمامة رضي اهلل عنو قاؿ
ف كاف مازحا،  المراءالجنة، لمف ترؾ  ف كاف محقا، كببيت في كسط الجنة لمف ترؾ الكذب كا  كا 

الذم ال فائدة  كاألصؿ أف المؤمف يبتعد عف الجدؿ (4) كببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو"
كبالتي  كبالحؽ مف ضبط نفسو كراقب ربو، ال يجادؿ إذا جادؿ إال عف الحؽالعاقؿ ك  مف كرائو

 الديف كالفقو كعمكـ الفمؾ مف و شيئا في الحياة الدنيا يجادؿ فيفترل أحدىـ ال يفق ىي أحسف
  .دكراف األرض كتيتؾ طبقة األكزكف

 

))في  -تفسير ابف باديس  -ىػ(1359)المتكفى: - الصنياجي عبد الحميد محمد بف باديس ،ابف باديس( 1
- لبناف -الكتب العممية بيركتدار  - أحمد شمس الديف المحقؽ: -مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير((

 .(326-1)- (ـ1995 -ىػ 1416)الطبعة: األكلى، 
 -الطبعة: العاشرة  -بيركت –دار الجيؿ الجديد  -التفسير الكاضح -الحجازم، محمد محمكد الحجازمينظر،( 3

 .(424-4)-ىػ 1413
 ،1464الجامع:  انظر صحيح - (179-7)-(4800رقـ ) –حسف  إسنادب -سنف أبي داكد - أبك داكد( 4

 .( 139 )صحيح الترغيب كالترىيب: ،273الصحيحة: 
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أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  رضي اهلل عنو عمي بف أبي طالبكجاء في الحديث عف 
، فقمت: يا رسكؿ «أال تصمياف»طرقو كفاطمة بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليمة، فقاؿ: 

ذلؾ، كلـ يرجع إلي شيئا ثـ  نااهلل إنما أنفسنا بيد اهلل، فإذا شاء أف يبعثنا بعثنا، فانصرؼ حيف قم
كىافى اإٍلً سمعتو كىك مكؿ يضرب فخذه كيقكؿ:}  دىلن كى  (.1)]54:الكيؼ[ { ٍنسىافي أىٍكثىرى شىٍيءو جى

 الطغياف :الصفة الثامنة
كال  طغياف اإلنساف سكاء كاف حاكما أك محككما سمكؾ يمارسو األفراد كتمارسو الجماعاتك 

فمقد تربينا عمى أف مف يمتمؾ سمطة مادية أك معنكية يفرض رأيو كلك  ،يحتاج إلى البرىنة عميو
كىك ما يمكف مبلحظتو في البيت كالشارع كالمدرسة كالجامعة كمكاف  ،بالقكة عمى مف حكلو

بٍّؾى الرٍُّجعى 7( أىٍف رىآهي اٍستىٍغنىى )6كىال ًإف  اإًلٍنسىافى لىيىٍطغىى )} -:قاؿ تعالى، العمؿ ( 8)ى ( ًإف  ًإلىى رى
ردعا كزجرا ليذا اإًلنساف الذم كفر نعمة ربو بطغيانو " كبل" ابتدأىت اآليات بكممة   ]8-6العمؽ:[ {

ىكل النفس فيما يفعؿ كما  تباعكااهلل،  في الطغياف كاالستكبار عمى عباد كاستكباره، ليتجاكز الحد
ىنا ليس شخصا معينا، بؿ اإلنساف ك  (2) جاهبالغ في الطغياف ألىنو رأىل نفسو ذا ماؿ ك  ،يدع

الطغياف ىك مجاكزة ك  المراد الجنس، كؿ إنساف مف بني آدـ إذا رأل نفسو استغنى فإنو يطغى،
ذا رأل  الحد، إذا رأل أنو استغنى طغى كلـ يباؿ إذا رأل أنو استغنى بالصحة نسي المرض، كا 

عمى  اهلل وثـ ردع ،نسي العرم أنو استغنى بالشبع نسي الجكع، إذا رأل أنو استغنى بالكسكة
 .ال يمتفت إلى اهلل كال يبالي فأصبح ا رأل أنو استغنى عف اهلل عز كجؿإذ طغيانو

لك كاف البف آدـ كاد مف ماؿ البتغى "  :صمى اهلل عميو كسمـ–الحديث عف رسكؿ اهلل  جاء في
التراب، كيتكب اهلل إليو ثانيا، كلك كاف لو كادياف البتغى ليما ثالثا، كال يمؤل جكؼ ابف آدـ إال 

 ،القناطير المقنطرة المراد الماؿ الكثير ألف العرب تريد بالقناطر الماؿ الكثير (3) "عمى مف تاب
حقا إف أمر اإلنساف  ،كحب الماؿ غريزة في البشر ألنو كسيمة لتحقيؽ الحكائج كتمبية الرغبات

 إذاكيتكبر كيتمرد كيطغى كيتجاكز الحد في المعاصي  ،يستذؿ كيضعؼ حاؿ الفقر ،عجيب
كىكذا فاإلنساف مف طبيعتو الطغياف كالتمرد متى رأل نفسو في  ،(4) أحس بنفسو القدرة كالثركة

غنى، كلكف ىذا يخرج منو المؤمف، ألف المؤمف ال يرل أنو استغنى عف اهلل طرفة عيف، فيك 
 .كؿ مكركهمفتقر إلى اهلل سبحانو كتعالى، يسأؿ ربو كؿ حاجة، كيمجأ إليو عند  دائما

 
 
 .(50-2) -الجامع المسند الصحيح المختصر = صحيح البخارم  -البخارم (1
 .(1969-10) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  - مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ،ينظر( 2
 .( 5288)  :رقـ -(936-2)– صحيح الجامع الصغير كزيادتو –األلباني (3
 .(318-30) - فى العقيدة كالشريعة كالمنيجالتفسير المنير   –الزحيمى (4



61 
 

نما لما يؤديو مف طغياف كتكبر كفسكؽ كما قاؿ  كذـ الماؿ ليس لذاتو، فيك نعمة مف اهلل، كا 
ٍنسىافى لىيىٍطغىى ){ تعالى: أما إذا أدل المسمـ فيو حقكؽ اهلل  ]7:العمؽ[ } ( أىٍف رىآىهي اٍستىٍغنىى6كىال  ًإف  اإلًٍ

النعمة، ككصؿ بو الرحـ، كأنفؽ منو في سبيؿ اهلل، كاف خيرا كسببا لمسعادة كالناس، كشكر 
يخاطب كؿ إنساف بما يصمحو  -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف المصطفىكقد ،(1) كالتقرب مف اهلل

ليحض أحدا عمى ما  كلـ يكف عميو السبلـ (2)الصالح" مرءالماؿ الصالح لم ام  عً نً فقاؿ: "  كيميؽ بو
يرل أنو إف ككمو اهلل إلى نفسو ككمو إلى ضعؼ كعجز المؤمف  اإًلنسافف (3) عند اهللينقص حظو 

كأنو ال يممؾ لنفسو نفعا كال ضرا، ىذا ىك المؤمف، لكف اإلنساف مف حيث ىك إنساف مف طبيعتو 
 .فميعمـ أف المصير إلى اهلل، فيجازم كؿ إنساف بعممو الطغياف

تباعأخبر تعالى عف سبب بطر اإًلنساف كطغيانو فقاؿ ًإف اإًلنساف ليتجاكز الحد في الطغياف، ف  كا 
ىكل النفس، كيستكبر عمى ربو عز كجؿ أف رأل نفسو غنيا، كأصبح ذا ثركة كماؿ أشر كأبطر، 

ة ف ًإلى ربؾ أييا اإًلنساف المرجع كالمصير فيجازيؾ عمى أعمالؾ، كفي اآليأثـ تكعده كتيدده 
  .(4) تيديد كتحذير ليذا اإًلنساف مف عاقبة الطغياف، ثـ ىك عاـ لكؿ طاغ متكبر

 الخكؼ كاليمع :الصفة التاسعة
ىذا الكصؼ لئلنساف مف حيث ىك كصؼ طبيعتو األصمية، أنو ىمكع، كاليمع شدة الجزع مع 

ًمؽى ىىميكعنا ) { -قاؿ تعالى: شدة الحرص كالضجر ٍنسىافى خي كعنا 19ًإف  اإلًٍ زي ( ًإذىا مىس وي الش رُّ جى
ٍيري مىنيكعنا 20) ذىا مىس وي اٍلخى ًإذىا مىس وي الش رُّ  { واليمكع بأن اهلل كفسر ] 21-19المعارج:[ }(21)( كىاً 

كعنا زي ذىا مىس وي  { ذىاب محبكب لو، مف ماؿ أك أىؿ أك كلدمف فيجزع  }جى ٍيري مىنيكعناكىاً  فبل  }اٍلخى
 .فيجزع في الضراء، كيمنع في السراء ،ينفؽ مما آتاه اهلل، كال يشكر اهلل عمى نعمو

 
  
 .(167-3) – التفسير المنير فى العقيدة كالشريعة كالمنيج -الزحيمى  (1
المحقؽ: -بف حنبؿمسند اإلماـ أحمد  -ىػ(241)المتكفى:  -أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني،ابف حنبؿ( 2

 -ىػ  1421)الطبعة: األكلى،  -مؤسسة الرسالة- إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي -شعيب األرنؤكط 
 .(3756كصححو األلباني في المشكاة ) - (ـ 2001

جمع  -ىػ(1094)المتكفى:  -محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر السكسي الردكاني المغربي ،المغربي (3
كاًئد دار  -مكتبة ابف كثير، الككيت  -تحقيؽ: أبك عمي سميماف بف دريع - الفكائد مف جامع األصكؿ كمجمع الز 

، بيركت  .(194-2)-(ـ 1998 -ىػ  1418)األكلى الطبعة: -ابف حـز
 –دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -صفكة التفاسير -محمد عمي الصابكني  ،بكنياالص ،( بتصرؼ4

 .(555-3)-(ـ 1997 -ىػ  1417 )األكلى الطبعة: -القاىرة
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ة أك صكت ىدة كما غار  الفرؽ بيف الفزع كالخكؼ كاليمع: أف الفزع مفاجأة الخكؼ عند ىجكـك 
فتعديو عاجؿ كتقكؿ فزعت منو فتعديو بمف كخفتو  نزعاج القمب بتكقع مكركهاأشبو ذلؾ، كىك 

تداء الب ف مفنى فزعت منو أم ىك إبتداء فزعي ألبنفسو فمعنى خفتو أم ىك نفسو خكفي كمع
اليمكع عمى ما فسره اهلل تعالى في  كأما اليمع فيك أسكأ الجزع كقيؿ ،الغاية كىك يؤكد ما ذكرناه

ًمؽى ىىميكعنا ) {قكلو تعالى  ٍنسىافى خي كعنا )( ًإذىا مىس وي الش رُّ جى 19ًإف  اإلًٍ ٍيري 20زي ذىا مىس وي اٍلخى ( كىاً 
ذا مسو الخير منكعا " كال يسمى  خمؽ ىمكعا اإلنساف" إف  }(21)مىنيكعنا  إذا مسو الشر جزكعا كا 
أك  أك حريصان  بخيبلن  كالمقصكد مف قكلو ىمكعان، أم (1)حتى تجتمع فيو ىذه الخصاؿ ىمكعا
ذا استغنى منع  ،كالشر لـ يصبر أك شديد الجزع إذا مسو الخير لـ يشكر أك ضعيفان  ضجكران  كا 

ذا افتقر سأؿ كألح اإلنساف جبؿ عمى اليمع، فيك قميؿ الصبر، شديد ك  (2) حؽ اهلل تعالى كشح كا 
ذا صار غنيا أك سميما معافى منع  كلالشك فيالحرص، فإذا افتقر أك مرض أخذ  كالجزع، كا 

معركفو كشح بمالو، كما ذاؾ إال الشتغالو بأحكالو الجسمانية العاجمة، كقد كاف مف الكاجب عميو 
بما قسـ لو، عمما بأف اهلل يفعؿ ما  رضيأف يككف مشغكال بأحكاؿ اآلخرة، فإذا مرض أك افتقر 

ذا كجد الماؿ كا اليمع ك  ،(3) طمب السعادة األخركية فيلصحة صرفيما يشاء، كيحكـ بما يريد، كا 
منا ىذا تدفعو دفعتو في الماضي كال تزاؿ إلى يك  ئلنسافل بلزمةممف المجيكؿ كالمستتر صفة 

لتفسير ما يقع في الككف مف ككارث كغرائب  مف بنات أفكاره نسج الحكايات المتخيمةإلى خمؽ 
خمؽ  نذع مف الصفات النفسية التي كجدت مفاليمكأحداث ككنية ال يعمـ سرىا إال اهلل، كعجائب 

في حاؿ أصابو الشر كالسكء كاف جزعا  اإلنسافف ،الخكؼ كالجزع الشديد عميو السبلـ مفآدـ 
  .خائفا مفتقدا لمثقة بربو

يظف أف ىذا الذم نزؿ بو مف فقر أك  ،عدـ إيمانو باهللإف دؿ ذلؾ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ف
مرض أك مصيبة ال يمكف أف تتحكؿ عنو، كأنو ليس في الككف إلو يقدر عمى ذلؾ، كىك إف مسو 
 الخير، كصادفو الحظ كاف منكعا لو عف الناس جميعا، ألنو يعتقد أف ىذا الذم كصؿ إليو إنما

يو، كليس لمخمكؽ حاجة ليس هلل فضؿ عم ،عمى عمـ عنده كعمى قكة كبصر منو حصؿ عميو
  .(4) المعاممة ءىسيٍّ تراه فظا غميظ القمب جافى الطبع  ،لديو
 

 (242-1) – الفركؽ المغكية -العسكرم( 1

 .(363-3) -)كىك اختصار لتفسير الماكردم( -تفسير القرآف -الدمشقي( عز الديف 2

 .(71-29) -تفسير المراغي  -المراغي  (3

 .(747-3) - الكاضح التفسير  - الحجازم (4
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شر ما في  "اهلل عميو كسمـ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى :رضي اهلل عنو قاؿىريرة جاء في حديث أبي  
مف فقداف  خائفان  إذا أصابو خير مف اهلل كاف جزعان اإلنساف ف ،(1)" ىالع، كجبف خالع رجؿ شح
ادر عمى قكأنو  ،أف ما أصابو مف خير إنما ىك بيد اهلل نسيفيشح بو خشية نفاده ك  ،ىذا الماؿ

 النعـ. وأف يتابع عمي

 القنكط :الصفة العاشرة

فيك ال يمؿ مف  ال عمى الخير كال عمى الشر، عدـ صبره كجمدهكىك  اإلنساففي  عطب القنكط
ٍنسىافي ًمٍف لى  {-:قاؿ تعالى كماكال يقتنع بقميؿ كال كثير مف مطالب الدنيا،  الخير دعاء يىٍسأىـي اإلًٍ

ٍف مىس وي الش رُّ فىيىليكسه قىنيكطه  ٍيًر كىاً  اإلنساف ذك يأس مف ركح فطبيعة  ]49فصمت:[ }(49) ديعىاًء اٍلخى
 .إال مف نقمو اهلل مف ىذه الحاؿ إلى حاؿ الكماؿ ،اهلل كفرجو، قنكط مف رحمتو

ء الظف بربو، ىكقيؿ قنكط: أم سيٍّ  ،كس مف الخير، قنكط مف الرحمةؤ ي أم :كس قنكطؤ كقكلو في
اليأس أف ينقطع قمب اإلنساف معنى ك  (2) مف الببلء كالشدة بيكأنو يقكؿ ال يكشؼ اهلل تعالى ما 
كالقنكط أف يظير أثر ذلؾ اليأس عمى كجيو كىيئتو، بأف يبدك ، عف رجاء الحصكؿ عمى الشيء

ف ،ال يسأـ اإلنساف كال يمؿ كال ييدأ مف طمب الخير كالسعة في النعـ، ك منكسرا متضائبل ميمكما كا 
كفضمو، بحيث تنكسر  فيك كثير اليأس كالقنكط مف رحمة اهلل مف عسر أك مرضمسو الشر 

 .(3) نفسو، كيظير ذلؾ عمى ىيئتو

 

 - حسفإسناده  – ىػ(249)المتكفى: -ي كيقاؿ لو: الكش -حميد بف نصرعبد الحميد بف  ،أبك محمد ،يالكس (1
الطبعة:  -دار بمنسية لمنشر كالتكزيع -تحقيؽ: الشيخ مصطفى العدكم  -المنتخب مف مسند عبد بف حميد

حديث صحيح،  "2511كأخرجو أبك داكد حديث رقـ " -(337-2)–(ـ2002 -ىػ 1423 )الثانية
 ".808"، كابف حباف في "مكارد الظمآف" رقـ "320ك 302/ 2كأحمد "

 .(59-5) -لمسمعاني تفسير القرآف  -السمعاني (2

 .(364-12) –التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكمسيد  ،( ينظر3
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متغير األطكار، إف أحس  ،يتقمب بيف حاؿ كحاؿ ف اإلنساف متبدؿ األحكاؿأ -كخبلصة ذلؾ
ف شعر ببؤس ذؿ كخضع كتكبر بخير بطر  ، فيك شديد الحرص عمى الجمعكضعؼ كتعظـ، كا 

 .كالنقص كالخسراف ، شديد الجزع عمى الفقدكالزيادة

ٍف مىس وي الش رُّ فىيىليكسه قىنيكطه { -قاؿ تعالى ٍيًر كىاً  ٍنسىافي ًمٍف ديعىاًء اٍلخى ال   ]49 :فصمت [ } لى يىٍسأىـي اإلًٍ
ء الخير مف طمب السعة في الماؿ كالنعمة كالتقدير مف دعائو ااإلنساف مف دع يسأـ ال يمؿ

ف م س وي الشرالخير } { الفقر فيؤكس مف الخير قنكط مف الرحمة كالقنكط أف يظير عميو أثر كىاً 
اإلنساف مف دعاء  بل يمؿف (1) اليأس فيتضاءؿ كينكسر أم يقطع الرجاء مف فضؿ اهلل كركحو

ف أصابو فقر كشدة فيك  و، مف رحمة اهلل، قنكط بسكء الظف برب يؤكسربو طالبا الخير الدنيكم، كا 
نعمة مف بعد شدة كببلء لـ يشكر اهلل تعالى، بؿ يطغى كيقكؿ: أتاني ىذا ألني  اقو اهللكلئف أذ

مستحؽ لو، كما أعتقد أف الساعة آتية، كذلؾ إنكار منو لمبعث، كعمى تقدير إتياف الساعة كأني 
عميو النعـ فإنو ال  تميما تتابعكىذا حاؿ  اإلنساف  (2)سأرجع إلى ربي، فإف لي عنده الجنة 

يكتفي مف الدعاء كطمب المزيد مف الخير كلكنو إف أصيب بالشر مرة يئس كقنط مف رحمة اهلل 
ما  مف الدنيا فمك حصؿ لو ،كنسي أف نعـ اهلل كانت تتابع عميو كتتكالى إليو قبؿ ىذا الشر

ف مسو ،كالخير كالماؿ كالصحة كالنسؿ لمزيادة متعطشا حصؿ، لـ يزؿ طالبا المكركه،  كا 
 .إال مف رحـ اهلل كس قنكط مف رحمة اهلل تعالىؤ لمرض، كالفقر، كأنكاع الببليا فيكا

 

 

 

 

 .(241-3)- النسفي -)مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ( -تفسير النسفي ينظر، (1

 -السعكدية –مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  -التفسير الميسر  -( نخبة مف أساتذة التفسير2
 .(482-1)  -ـ( 2009 -ىػ 1430الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة) 
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 ُفظ انبششٌةصفات خاصة نه :ثاًَانًطهب ان

 ،الكفر"  منيا ر الصفات سكءاأكثكىي مف  مفردة اإلنسافب اقترنتالصفات الخاصة التي 
بؿ أتى معظميا بصيغة المبالغة  "، الفجكرالجحكد ،الكنكد ،الخسراف ،اإلعراض ،الخصكمة،الظمـ
 :ىي صفاتكىذه الفارتبط كؿ خمؽ ذميـ بمفردة اإلنساف "  ظمكـ ،كنكد ،كفكر" 

  كفرال :كلىالصفة اْل 

كجاءت  ،، كقد كردت خبرا عف اإلنساف في ستة مكاضعالذميمة الكفر: أبرز صفات اإلنساف
لمداللة عمى أف طبع الكفر متأصؿ في اإلنساف  ،"كفار  -كفكر  " جميعيا في صيغة المبالغة

ٍنسىافي مىا أىٍكفىرىهي  { :تعالى حتى إف خالقو تعجب مف إمعانو في الكفر فقاؿ كىي  ]17 :عبس[ } قيًتؿى اإلًٍ
ٍنسىافى ًمن ا تعالى}..  قاؿ مف أكثر الصفات التي كردت في القرآف عف اإلنساف ن ا ًإذىا أىذىٍقنىا اإلًٍ كىاً 

ـٍ فىًإف   ـٍ سىيٍّلىةه ًبمىا قىد مىٍت أىٍيًديًي ٍف تيًصٍبيي ٍنسىافى كىفيكره  رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا كىاً  كبالجممة  [48]الشكرل: { اإلًٍ
الطريؽ إلى فيذه اآليات تخاطب اإلنساف مف حيث قبكلو اإليماف كالكفر لتؤكد لو عمى حقيقة أف 

كال حجة بعد ىذا  عذركال  ،كأف الخيار متاح مفتكح ،اإليماف عمى مسافة مف الطريؽ عمى الكفر
  .الخطاب لبلستمرار في المجاجة كالعناد

ٍنسىافى لىكىفيكره { -قاؿ تعالى ـٍ ًإف  اإلًٍ ـٍ ثيـ  ييٍحًييكي ـٍ ثيـ  ييًميتيكي الذم أنعـ اهلل  ]66:الحج[ }كىىيكى ال ًذم أىٍحيىاكي
عميكـ ىذه النعـ، ىك الذم جعؿ لكـ أجساما أحياء بحياة أحدثيا فيكـ، كلـ تككنكا شيئا، ثـ ىك 
 يميتكـ مف بعد حياتكـ فيفنيكـ عند مجيء آجالكـ، ثـ يحييكـ بعد مماتكـ عند بعثكـ لقياـ الساعة

حسف خمقو إياه، كتسخيره لو ما لجحكد لنعـ اهلل التي أنعـ بيا عميو مف } ًإف  اإلٍنسىافى لىكىفيكره {
الرزؽ أك  فيفأعطيناه مف لدنا سعة  هإذا أغنينا ىذا حاؿ اإلنسافك  (1) سخر مما في البر كالبحر

ف أصابتو فاقة أك مرض بما أسمؼ مف معصية ربو  األمف سر فيالصحة أك  في بما آتيناه، كا 
     (2)بالنعـ حيف الشدة جحد نعمتنا كأيس مف الخير، كاإلنساف مف طبعو الجحد كالكفراف

ف ابتم صابتو نعمة أشر كبطرأف اإلنساف إف أ - كالخبلصة  طبيعتوكىذه ،بمحنة يئس كقنطي كا 
 .مف السيئة لما أصابو كالتسخط كفراف النعمة السابقة،  اإلنساف

 .(678-8) –جامع البياف في تأكيؿ القرآف -الطبرم( 1

 .(62-25) -تفسير المراغي  - المراغي (2
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نا إذا أذقنا اإلنساف منا رحمة أم نعمة مف الصحة كالغنى كاألمف، فرح بيا كأعجب بيا غير  كا 
ف تصبيـ سيئة أم ببلء مف مرض كفقر كخكؼ بما قدمت أيدييـ أم بما عممكه مف  شاكر ليا، كا 

أم فيظير منو الكفر كنسياف النعمة، كذكر البمية مف غير تأمؿ  ،المعاصي فإف اإلنساف كفكر
أكجدكـ مف العدـ ثـ يًميتكـ بعد أف أحياكـ، ثـ يحًييكـ بعد ك ىك الذم أىحياكـ فاهلل  (1)يالسبب

كليذا البد أف تتذكؽ مرارة ىذا اإلحساس  (2) تومكتكـ، ليجازم المحسف بإحسانو، كالمسيء بإساء
 ،باإلسػػاءةالمساعدة يردكف إليػػػؾ اإلحسػػاف  يد في حيػػاتؾ، فتجد مف أحسنت إلييـ كمددت إلييـ

فمف أنت أييا اإلنساف حتى تتكبر في  فإذا كنت تشعر بصعكبة كفراف اآلخريف بحقؾ أنت
 عدـ اإليماف باهلل سبحانو كتعالىىذا مف أسباب ك  ؟األرض كتكفر بنعـ اهلل التي أسبغيا عميؾ

السماء ر ليـ ما في األرض كالفمؾ في البحر كيمسؾ أنو سخ اهلل حيث ذكر كىذا حاؿ أىؿ الكفر
 تعالى المنعـ عميو فضؿ ربوكال ينظر إلى ينظر في النعـ  ال كألف الكافر ،أف تقع عمى األرض

 .لذلؾ صار كفكرا لربو في نعمو بؿ ربما كفر بالبعث كقدرة ربو تمؾ النعـب
كتركز اآليات عمى تمؾ الطبيعة  كجميع ىذه اآليات السابقة كاضحة أنيا في حؽ اإلنساف الكافر

 المنكرة التي يستقر فييا كؿ إنكار ككؿ جحكد كاعتراض كبمبمة كاضطراب، فبل يعترفكفالجامدة 

إال في حاؿ ضعفيـ ثـ يعكدكف سيرتيـ األكلى إلى كفرىـ كجحكدىـ كاعتراضيـ كعدـ اعترافيـ 
كجحكدىـ بيذا السخؼ  بذلؾ الحؽ الذم لو الفضؿ في إعادتيـ لكضعيـ المكيف الحصيف،

 هلل ىك خالؽ كؿ شيء، فكيؼ ينسب إليو شيء مف مخمكقاتو؟الخالي مف الحجة، فا

كجعمكا لو مف عباده جزءا أم جعؿ المشرككف بعد ذلؾ االعتراؼ بأف اهلل ىك الخالؽ، مف عباده 
ٍنسىافى لىكىفيكره ميًبيفه { -قاؿ تعالى كلدا، ٍزءنا ًإف  اإلًٍ عىميكا لىوي ًمٍف ًعبىاًدًه جي جى لكفكر  مأ  ]15:الزخرؼ[ } كى

حيث قالكا: المبلئكة بنات اهلل، ( 3) لمبعث أم جاحد لو، كالكفكر لربو في نعمو التي أنعميا عمييـ
إف اإلنساف قائؿ ما تقدـ لكفكر  ،باعتبار أف الكلد جزء مف أبيو، كالمبلئكة مف عباد اهلل تعالى

ـ كالمراد: بعض كالجحكد مف أبيف الكذب، أتى بمفظ العا (4)مبيف بالغ الكفر كظاىر الكفر
 .تعالى اهلل عما يقكلكف (5) اإلنساف، كىك ىؤالء المشرككف الجاعمكف المبلئكة بنات اهلل

 .(377-2)   -مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد  -نككم الجاكم  (1
 .(544-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -السعدم ( 2
                                                                         .(438-7) -( )تأكيبلت أىؿ السنة -تفسير الماتريدم ،الماتريدم ( 3

   .(128-25) - التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،( الزحيمي 4

 .(2358-3) -التفسير الكسيط لمزحيمي ،الزحيمي ( ينظر، 5
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 جحػػػػكدالكنكد كالالصفة الثانية: 

فإذا أصيب بالضر فزع لمدعاء  ،كىذه صكرة مف صكر جحكد اإلنساف لربو كنسيانو لفضمو عميو
كالتضرع فما أف يجيب اهلل دعاءه كيكفيو كيكشؼ ما بو حتى نسي ما كاف منو مف تذلؿ كضعؼ 

بًٍّو لىكىنيكده } :فقاؿ تعالى كشككل ٍنسىافى ًلرى ىك الذم خالؼ العيد  الكفكرالكنكد ك  ،]6:العاديات[  }إف  اإلًٍ
فاإلنساف يجحد النعـ ( 1)كجانب الصدؽ كألؼ اليكل، فحينئذ يؤيسو اهلل مف كؿ بر كتقكل

جحكد لنعـ اهلل يعد المصائب  إف اإلنساف لكنكدكينساىا، كىذا شأنو منذ خمؽ اهلل تعالى آدـ 
بأنو إشارة لسكء طكيتو ىذا يكفي لفيـ استعماؿ مفردة اإلنساف في ىذا المكضع ك كينسى النعـ 
بًٍّو لىكىنيكده { -قاؿ تعالى  ككفره كجحكده ٍنسىافى ًلرى إف اإلنساف جكاب القسـ لربو  ] 6:العاديات[ }ًإف  اإلًٍ

أم ال يستعمميا فيما  ،أم لكفكر يكفر نعمو كال يشكرىا( 2) لكنكد لكفكر يجحد نعـ اهلل تعالى
كىذا شأف كثير مف الناس، بؿ ىك شأف معظـ الناس، كليذا جاء  ،(3)ينبغي ليتكصؿ بيا إليو
، كمع ىذا فإنيا لف االتي تعرؼ فضؿ اهلل عميي ىيالناس إال قمة قميمة  فيالحكـ مطمقا، إذ ليس 

لى ىذا يشير قكلو تعالى:  ،هلل سبحانو مف حمد كشكر ينبغيتبمغ ما  قىًميؿه ًمٍف ًعبىاًدمى  {كا  كى
 "لما أتى آدـ ممؾ المكتصمى اهلل عميو كسمـ الرسكؿ  كجاء في حديث  ]: سبأ13[ } (13) الش كيكري 

ألؼ سنة، قاؿ بمى، كلكنؾ جعمت البنؾ داكد ستيف سنة  قاؿ لو آدـ: قد تعجمت قد كتب لي
 .(4)" ذريتو فمف يكمئذ أمر بالكتاب كالشيكد فجحد فجحدت ذريتو، كنسي فنسيت

 - تفسير التسترم -ىػ(283)المتكفى:  -سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التسترم ،أبك محمد ،التسترم (1
     (203-1)-ىػ 1423 -الطبعة: األكلى  -بيركت –دارالكتب العممية  -المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد

 -العزيز الكجيز في تفسير الكتاب -ىػ(468)المتكفى:  -عمي بف أحمد النيسابكرم ،أبك الحسف ،الكاحدم( 2
                                                                                             .(1225-1)-ىػ 1415الطبعة: األكلى،  -دمشؽ، بيركت -الدار الشامية  ،القمـ دار -صفكاف داككدم

 -محاسف التأكيؿ -ىػ(1332)المتكفى:  -محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ ،القاسمي( 3
                   .(530-9)-الطبعة: األكلى  -بيركت –دار الكتب العمميو  -المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد

المستدرؾ عمى  -ىػ(405)المتكفى:  -الحاكـ محمد بف عبد اهلل ،أبك عبد اهلل ،النيسابكرمالحاكـ ( 4
– ق1411)الطبعة: األكلى، -بيركت –الكتب العممية دار  -تحقيؽ: مصطفى عبد القادر -الصحيحيف

قاؿ أبك  (2683قاؿ األلباني:حسف صحيح )صحيح الترمذم) -صحيح عمى شرط مسمـ ،(132-1) -ـ(1990
 .عيسى ىذا حديث حسف غريب
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  ظمـال :ثالثةالصفة ال

كمع يؽ الحؽ كاليداية يعمـ طر  ،كلغيره كثير الظمـ لنفسوفيك اإلنساف الظمـ مف صفات 
ال  التيال يقدر نعـ اهلل عميو ك  شيكات نفسو تغمبو كتجعمو يسير في طريؽ الغكاية كالضبلؿ ذلؾ

ظالـ لغيره كالتقصير في أىداء شكرىا، مـ لنفسو، شديد الكفراف لنعـ ربوتحصى، فتراه عظيـ الظ
 .مف جنس العمؿ كالكفاء ،النعـ صؼ نفسو كعرؼ حؽ ربو الستداـ شكركلك أىن آكبل لحقو

ار لنعـ ف  ىذه طبيعة اإلنساف مف حيث ىك ظالـ متجرئ عمى المعاصي مقصر في حقكؽ ربو كى ك 
: قاؿ تعالى اهلل، ال يشكرىا كال يعترؼ بيا إال مف ىداه اهلل فشكر نعمو، كعرؼ حؽ ربو كقاـ بو

ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى الم ًو لى { ـٍ ًمٍف كيؿٍّ مىا سىأىٍلتيميكهي كىاً  كىىا ًإف  كىآىتىاكي ٍنسىافى لىظىميكـه كىف اره  تيٍحصي  ]34]إبراىيـ: { اإلًٍ

كالكافر  ،ظالـ لنفسو بالمعصية كافر بربو في نعمتو كقيؿ الظمـك الذم يشكر غير مف أنعـ عميو
 .(1)مف يجحد منعمو 

اقتضى ذلؾ  ختـ اآلية ببياف ماك  (2) كقيؿ جميع الكفار اإلنساف لفظ جنس كأراد بو الخصكص،ك 
إف اإلنساف أم ىذا النكع لما لو مف األنس بنفسو، كالنسياف لما ينفعو  مف صفات اإلنساف فقاؿ

لظمكـ كفار أم بميغ الظمـ كالكفر حيث ييمؿ الشكر،  كيضره، كاالضطراب بسبب ما يغمو كيسره
  .(3) كيتعداه إلى الكفر

ثـ عقب كتاب اهلل عمى ذلؾ كمو بما يككف عميو حاؿ اإلنساف، الفاقد لئليماف، مف ظمـ في حؽ 
ًإف  بالكفر باهلل، كظمـ لمخمؽ بتعدم حدكد اهلل، فقاؿ تعالى: } بو، كظمـ في حؽ نفسواهلل بالشرؾ 

ٍنسىافى لىظىميكـه كىف اره  كذلؾ أف اهلل ىك الذم  ،كمف الكفر كفر النعمة بالتقصير في شكرىا ،(4) {اإلًٍ
أنعـ عميو بما أنعـ كاستحؽ عميو إخبلص العبادة لو، فعبد غيره كجعؿ لو أندادا ليضؿ عف 
سبيمو، كذلؾ ىك ظممو، ككفار لجحكد نعمة اهلل التي أنعـ بيا عميو لصرفو العبادة إلى غير مف 

 .أنعـ عميو، كتركو طاعة مف أنعـ عميو
 
 
 
 .(42-3) -تفسير البغكم =معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  -البغكم( 1
 .( 367-9) -تفسير القرطبي =لجامع ألحكاـ القرآفا  -القرطبي  (2
 .(423-10) –نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر   -البقاعي (3
دار الغرب  -التيسير في أحاديث التفسير -ىػ(1414)المتكفى:  -الناصرم محمد المكي ،الناصرمالمكي  (4

 .(269-3)– (ـ 1985 -ىػ  1405)الطبعة: األكلى،  -لبناف –اإلسبلمي، بيركت 
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  كمةخصال: رابعةالصفة ال
فيصبح شديد الخصكمة كالجداؿ  ،كيتكبر كيفخر خمؽ اإلنساف مف ماء مييف فإذا بو يقكل كيغتر

ـٍ يىرى }-:قاؿ تعالى كغير ذلؾ كالحساب لربو في إنكار البعث لى مىٍقنىاهي ًمٍف نيٍطفىةو أىكى ٍنسىافي أىن ا خى اإلًٍ
ًصيـه  ىيكى  فىًإذىا كسكء اإلنساف  بيف حقارة مادة خمؽ لوجبلكىنا يجمع اهلل جؿ  ]77يس: ]{ميًبيفه  خى

طكيتو كنفسو في صكرة بديعة إذ كاف نطفة حقيرة قذرة خمقو اهلل منيا كتفضؿ عميو كأكرمو كرزقو 
كلـ  ،لـ يكف شيئا حيف كاف نطفة حقيرةالقكؿ كالفعؿ، ك كيبارزه بالخصاـ كالعداكة ب فيبادؿ ربو

 ان كاسب ان مفكر  ان يتفكر مما خمؽ ككيؼ كاف كمف أكجده كرزقو كجعؿ منو مخمكقا حسف الخمؽ ناطق
 .لمرزؽ بما قدره اهلل لو مف ميارة كفطرة

ه أطكارا جعمنابيف الصمب كالترائب، ف يخرج مفاإلنساف أنا خمقناه مف نطفة مف ماء  ىذا أكلـ ير
فمعنى الكبلـ التعجب مف  فإذا ىك خصيـ مبيف ،إلى أف كلد كنشأ بحيث يخاصـ في األمكر

اإلنساف مف ماء مييف كمع ذلؾ ينسى  اهلل فقد خمؽ ،(1) كضرب لنا مثبل كنسي خمقو اإلنساف
أتاه أمر مف خالقو فإنو يجػػػادؿ  الفسيػػػح، ككمما في ىذا الككف قدر نفسو كأنو ال يساكم شيئان 

 .يجب عميو أف ينصػػػاع لشرع ربو كيقكؿ سمعنا كأطعنا مع أنو ،كيطالب باألدلة
ككما خمؽ اهلل السماكات كاألىرض بالحؽ خمؽ اإًلنساف في أبدع تككيف مف ماء مييف حيث زكده 

الرسؿ، كأىنزؿ عميو الكتب، بالسمع كالبصر كأىيده بالعقؿ المفكر كلـ يكتؼ بذلؾ، بؿ أىرسؿ ًإليو 
كلكنو اتخذ ىذه المكاىب التي  ،اهلل كقدرتو كأىف يبادر بعبادتو بكحدانيةككاف مقتضى ىذا أىف يقر 

ـى كىًىيى رىًميـه ) {يقكؿ: ك أىيده اهلل بيا ليجادؿ في كحدانية اهلل كيخاصـ   [ }  (78مىٍف ييٍحًي اٍلًعظىا
مف نطفة مرت بأطكار حتى كبر، فإذا ىك كثير الخصاـ كاضح  و اهللخمق ،(2)]78:يس

قدرة المخمكؽ، ال ينبغي ضربو، كىك قياس قدرة الخالؽ ب كضرب لنا المنكر لمبعث مثبلن ،الجداؿ
ـى كىًىيى رىًميـه ) }كنسي ابتداء خمقو، مف يحيي العظاـ البالية  ]78:يس [  { (78قىاؿى مىٍف ييٍحًي اٍلًعظىا

ًميـه  {:الخالؽفجاء الرد مف اهلل  (3) المتفتتة ٍمؽو عى ؿى مىر ةو كىىيكى ًبكيؿٍّ خى قيٍؿ ييٍحًيييىا ال ًذم أىٍنشىأىىىا أىك 
فمما استقؿ كدرج إذا ىك يخاصـ ربو  بعد ما كاف نطفة الحس بو كال حركة ]79:يس [ }(79)

ىك خصيـ لربو منكر عمى  فإذا ال ضدان  تعالى كيكذبو كيحارب رسمو كىك إنما خمؽ ليككف عبدان 
 .الخصكمة في كالتمادمبالكقاحة  لئلنسافكىك كصؼ  ؟خالقو قائؿ مف يحيى العظاـ كىي رميـ

 
 .(68-10) -الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي -القرطبي بتصرؼ،  (1
 .(593-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (2

 .(445-1) -التفسير الميسر  -نخبة مف أساتذة التفسير (3
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ؽٍّ تىعىالىى عىم ا ييٍشًركيكفى ){ -كقد بيف اهلل ذلؾ بقكلو: مىؽى الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرضى ًباٍلحى مىؽى 3خى ( خى
ًصيـه ميًبيفه  ٍنسىافى ًمٍف نيٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى جحاش  ر بفعف بشكفي الحديث  ] 4-3:األنعاـ[ }(4) اإلًٍ

ابف آدـ أنى تعجزني كقد خمقتؾ مف  :قاؿ " يقكؿ اهلل تعالىفبصؽ رسكؿ اهلل في كفو ثـ " قاؿ:
مثؿ ىذه حتى إذا سكيتؾ فعدلتؾ مشيت بيف برديؾ كلؤلرض منؾ كئيد فجمعت كمنعت حتى إذا 

مما ال شؾ فيو أف اهلل عمى كؿ شيء ك  (1)بمغت الحمقكـ قمت أتصدؽ ؟ كأنى أكاف الصدقة ؟ " 
عمى إعادة  ىذه السكرة الكريمة  باألدلة عمى قدرة اهلل تعالى ختاـفي قدير فجاء الرد مف اهلل  

 ىك يخاصـ كيجادؿ فإذاكأنا خمقناه مف العدـ مف شيء ال يرل بالعيف المجردة لصغرىا  ،الخمؽ
أكؿ مرة، كىك بجميع خمقو عميـ، ال يخفى قؿ يحيييا الذم خمقيا  ،في إعادة العظاـ كىي رميـ

ًميـه ) {-:قاؿ تعالى عميو شيء ٍمؽو عى ؿى مىر ةو كىىيكى ًبكيؿٍّ خى ( ال ًذم 79قيٍؿ ييٍحًيييىا ال ًذم أىٍنشىأىىىا أىك 
ًر نىارنا فىًإذىا أىٍنتيـٍ ًمٍنوي تيكًقديكفى ) ًر اٍْلىٍخضى ـٍ ًمفى الش جى عىؿى لىكي لىٍيسى ال  80جى مىؽى الس مىاكىاًت ( أىكى ًذم خى

ـي ) ؽي اٍلعىًمي ال  ـٍ بىمىى كىىيكى اٍلخى مىى أىٍف يىٍخميؽى ًمٍثمىيي ( ًإن مىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيلنا أىٍف 81كىاٍْلىٍرضى ًبقىاًدرو عى
 .فسبحاف مف أمره بيف الكاؼ كالنكف ]82-79يس: [ }(82يىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي )

                                                              اإلعراض :الخامسة الصفة

مف صكر جحكد اإلنساف لفضؿ اهلل عميو كنسياف حالو عند رؤية ىكؿ اليبلؾ اإلعراض 
ؿ  مىٍف تىٍدعيكفى ًإل  ًإي اهي } -قاؿ عز كجؿكتضرعو هلل  رُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضى ـي الضُّ ذىا مىس كي ـٍ  كىاً  اكي فىمىم ا نىج 

ٍنسىافي كىفيكرنا كىافى اإلًٍ حتى إذا نجاه أعرض كعصى كقسي قمبو  [67]اإلسراء:{  ًإلىى اٍلبىرٍّ أىٍعرىٍضتيـٍ كى
ىذه طبيعة اإلنساف إال مف ك كاإلعراض مف أعظـ صكر الجحكد كاالستكبار كالكفر  ،عمى ربو
 طكيتو حيف كقكع الشر عميو يئس متناسيان صكرة مف فساد نفس اإلنساف كسكء كىي  ىداه اهلل
مف الغرؽ كأكصمكـ إلى  فمما نجاكـ ،بأف مف بدأه بالنعـ قادر عمى كشؼ ما بو مف ضر جاحدان 

أم كثير الكفراف لنعمة اهلل كىك أنيـ  عف اإلخبلص هلل كتكحيده ككاف اإلنساف كفكران  البر أعرضتـ
 .(2)عرضكف عنو عند الشدائد يتمسككف برحمة اهلل كفي الرخاء ي

صحيح الجامع: صححو األلباني انظر  ،(545-2)– النيسابكرم الحاكـ -المستدرؾ عمى الصحيحيف (1
  .1143الصحيحة:  -8144

 .(421-7) -فتح البياف في مقاصد القرآف ،البخارم القنكجي  ،ينظر بتصرؼ( 2
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يفرح بالنعـ كيبطر بيا، كيعرض كينأل بجانبو عف ربو، فبل  -عند إنعاـ اهلل عميو  -فإف اإلنساف
ذا مسو الشر  يشكره كال يذكره مف الخير قد قطع ربو رجاءه، كظف كاف يئكسا كالمرض كنحكه كا 

مف ىداه اهلل فإنو عند النعـ يخضع لربو، كيشكر نعمتو، كعند  كأما،أف ما ىك فيو دائـ أبدان 
زالة ما يقع فيو، كبذلؾ يخؼ عميو الببلء فيك جاحد  (1) الضراء يتضرع، كيرجك مف اهلل عافيتو، كا 

 ذليبلن  منكر لربو منكر لنعـ ربو ال يعترؼ بربو إال إذا سمب النعـ فيضطر إلى المجكء إليو ضعيفان 
ما يتبلشى، فيذه طبيعة جاحدة ال تشكر خالقيا كال تعترؼ بفضمو فياليا بصمح مؤقت سرعاف 

 مف نفسية مقيتة بغيضة.
اًنًبوً } -قاؿ تعالى نىأىٰل ًبجى ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى مىى اإلًٍ ذىا أىٍنعىٍمنىا عى طبعة  يخبر اهلل عف [83]اإلسراء:{  كىاً 

كصحة، كفتح كنصر، كناؿ كؿ مآربو أك اإلنساف في حالتي الرخاء كالشدة، فإذا أنعـ عميو بماؿ 
ذا مسو شر، أك نزلت بو كارثة، بالغ في  بعضيا، أعرض عف طاعة خالقو، كبعد عف عبادتو، كا 

كتمادل في الجزع، فاآلية نزلت تذكر منيجا عاما سمكو جنس اإلنساف  -اليأس مف رحمة اهلل 
الكبير الذم  كالعناد لى ىذا الجحكدكانظر إنظر إلى ىذه اآليات فا (2) عند ممارستو لشئكف الحياة

يدعك عند حمكؿ المصيبة  ،كتحصى ينكر آالء اهلل كنعمو فبل يعترؼ بيا كىي أكثر مف أف تعد
ككشؼ عنو اليـ كالغـ  و كأكرمو مف كرموئفإذا أعطاه اهلل مف عطا ،الضر ومسأف يمجرد بك 

نسب ما حصؿ إليو لنفسو كىي صكرة مف صكر الجحكد  كالكرب كجعؿ لو بعد العسر يسران،
 .ككـ يصبر اهلل عمى عباده مع جحكدىـ نعمو كآالءه، كأتاكـ مف كؿ ما سألتمكه الكفر بحؽ ربو

 الفجكر :الصفة السادسة

قاؿ ( 3) كأصؿ الفجكر: الميؿ، كمنو قيؿ لمكافر كالفاسؽ كالكافر: فاجر، لميميـ عف الحؽ
رى أىمىامىوي)بىٍؿ }-تعالى: ٍنسىافي ًليىٍفجي ًة )5ييًريدي اإلًٍ كىذا حاؿ  ،]6-5:القيامة[ { (6( يىٍسأىؿي أىي افى يىٍكـي اٍلًقيىامى

 .ضعاؼ النفكس الفجرة، كمحاكلتيـ بكؿ الكسائؿ لدفع  شبح  البعث كالنشأة اآلخرة

 .(465-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  –السعدم (1
 .(796-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ –مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر  (2

  -الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف -ىػ(427)المتكفى:  -أحمد بف محمد بف إبراىيـ  ،أبك إسحاؽ ،الثعمبي (3
العربي،  دار إحياء التراث -مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم -تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر

 .(83-10)–(ـ  2002 -، ىػ 1422)الطبعة: األكلى  -لبناف –بيركت 
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أف  ،اهلل بف عمرك عبد كفي حديث ،(1)كالفجكر شؽ ستر الديانة ،كاسعان  الفجر شؽ الشيء شقان ك
كمف كانت فيو خصمة  ،خالصان  أربع مف كف فيو كاف منافقان  :قاؿ "النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ذا حدث كذب ،إذا اؤتمف خاف :حتى يدعيا ،منيف كانت فيو خصمة مف النفاؽ ذا عاىد  ،كا  كا 
ذا خاصـ فجر ،غدر سكء رة القيامة تمثؿ صكرة دقيقة عمى كىذه اآليات الكريمة مف سك  (2)"كا 

حتى يصؿ طكية اإلنساف إذ ينكر البعث فيؤكد ربنا جمت قدرتو أنو لف يجمع عظامو فحسب بؿ 
ٍنسىافي أىل ٍف نىٍجمىعى  } -فقاؿ تعالى: ألطراؼ أصابعو فيخمقيا بدقة مطمقة كقدرة عظيمة أىيىٍحسىبي اإلًٍ

مىى أىٍف نيسىكٍّمى بىنىانىوي )3ًعظىامىوي ) أف ربو قادر عمى أف يعمـ كىك  ]4-3:القيامة[ {( 4( بىمىى قىاًدًريفى عى
، رك صفة الفجكر مف نتاج طبع الكفك  ،المعاصي فييجمع عظامو، لكنو يريد أف يمضى قدما 

فاإلنساف الجاحد لئللكىية كالربكبية يكذب ما يراه أمامو مف شكاىد تؤكد أف ىناؾ يكما يبعث فيو 
الذم يسكم  لذا ىك يسأؿ مستيزئا عف مكعد ذاؾ اليكـ ،الناس مف قبكرىـ ليحاسبكا عمى أفعاليـ

 .كعظامو كيعيده مرة أخرل اهلل فيو بنانو
لى ىذا المعنى يشير قكلو تعالى: } سؤاؿ استبعاد لكقكعو، حتى  ]6:القيامة[{يىٍسأىؿي أىي افى يىٍكـي اٍلًقيىامىةً كا 

ال يقض مضجعو، كال ينغص عيشو، حرصا عمى االستمتاع بشيكاتو دكف حساب، ال يمبث أف 
حمت، فيتساءؿ إلى  يفاجأ بالحقيقة المرة، عندما يرل أف القيامة قد قامت، كأف ساعة البعث قد

البعث كالجمع يبحث عف مكاف كيكـ كذلؾ بتكذيبيـ لكجكده كاستبعادىـ لكقكعو  (3)أيف الفرار؟
ًلذو أىٍيفى }  يمجأ إليو فرارا كىربا مف العقاب ٍنسىافي يىٍكمى كنسي بسكء طكيتو   ]10:القيامة[ }اٍلمىفىرُّ يىقيكؿي اإلًٍ

ٍنسىافي } فعند ذلؾ كممجأ كقد أعاده اهلل مف ترابأنو ال كزر كال ميرب كال مفر فأم مفر  يينىب أي اإلًٍ
رى  ـى كىأىخ  ًلذو ًبمىا قىد  حتى يبلقكا يكميـ  ،لكمو كتكبيخو عمى فجكره فيليككف ذلؾ أشد  ]13:القيامة[ }يىٍكمى
مىى 12يىٍسأىليكفى أىي افى يىٍكـي الدٍّيًف ) { -:تعالى الذم يكعدكف فقاؿ ـٍ عى ( 13الن اًر ييٍفتىنيكفى )( يىٍكـى ىي

ـٍ ًبًو تىٍستىٍعًجميكفى  ـٍ ىىذىا ال ًذم كيٍنتي الفاجر  إخبار عف حاؿ ىذا ]14-12:الذاريات[ }( 14) ذيكقيكا ًفٍتنىتىكي
 .عندما يرل النار التي كانكا ينكركف حاسبعند ال الجاحد المنكر لمبعث

 
 

 
-المكلى أبك الفداء ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي، أبك الفداء ،حقي البركسكم( 1

 .(245-19) –بيركت -دار الفكر  - ركح البياف - ىػ(1127)المتكفى: 
مكتبة  -شرح صحيح البخارل -أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي ،ابف بطاؿ( 2

-(ـ2003 -ىػ 1423) -الثانية :الطبعة - أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ :تحقيؽ -السعكدية / الرياض  -الرشد 
(1-90) 
 .(344-6) -التيسير في أحاديث التفسير –المكي الناصرم ،( ينظر3
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 الخسراف :الصفة السابعة

في ىذه السكرة بالعصر أف كؿ أحد في خسر، إال الذيف آمنكا كىـ الذيف  كتعالى سبحانو اهلل أقسـ
ٍسرو 1كىاٍلعىٍصًر ) {-فقاؿ تعالى: كعممكا الصالحات عرفكا الحؽ كصدقكا بو ٍنسىافى لىًفي خي ( ًإف  اإلًٍ

ٍكا 2) تىكىاصى ؽٍّ كى ٍكا ًباٍلحى تىكىاصى اًت كى اًلحى ٍبرً ( ًإل  ال ًذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الص   .]3-1العصر:[ }(3) ًبالص 

ٍسرو {-قاؿ تعالى ٍنسىافى لىًفي خي اإلنساف جنس كلذلؾ استثنى منو الذيف آمنكا  ] 2:العصر [ } ًإف  اإلًٍ
بالحؽ كبالصبر، فالحؽ ىك  فيك استثناء متصؿ كتكاصكا بالحؽ أم كصى بعضيـ بعضان 

أم خسراف، اإلنساف لفي خسر ك إف  (1) اإلسبلـ كما يتضمنو، كفيو إشارة إلى كذب الكفار
الذم ىك نكر الفطرة كاليداية األصمية، بإيثار الحياة الدنيا كالمذات الفانية  ،لخسارتو رأس مالو

ضاعة الباقي في الفاني إال الذيف آمنكا أم باهلل كبما أنزؿ مف الحؽ،  كاالحتجاب بيا كبالدىر، كا 
فالكاجب عمى المؤمف أف ينمي جكانب ( 2) قاداتيـإيمانا ممؾ إرادتيـ فبل يعممكف إال ما يكافؽ اعت

 .الخير بزيادة الطاعات كاألعماؿ الصالحات
ف حاؿ  اإلنساف ال يخمك مف خسراف كنقصاف كفقداف لمربح في مساعيو كأعمالو طكاؿ عمره، كا 

فأخسر األخسريف ىك الكافر الذم أشرؾ مع خالقو إليا آخر  ،ىذا الخسراف يتفاكت قكة كضعفان 
 -ثـ تاب إلى اهلل بآخر سيئان  صالحان  العبادة، كأقؿ الناس خسارة ىك المؤمف الذم خمط عمبلن في 
قدر اإلنساف ىك ك  (3) كجاء الكبلـ بأسمكب القسـ، لتأكيد المقسـ عميو،تكبة صادقة -تعالى

حساسو  ،فيك أكثر مخمكقات اهلل خسارة ،الخسراف المبيف كأكلى خسارتو كانت حيف دفعو غركره كا 
ألرض كفؽ قانكف الثكاب بتميزه عف سائر المخمكقات إلى قبكؿ تكميؼ اهلل لو ليعيش في ا

، في الجنة مطمقا، كحاؿ مف خسر الدنيا كاآلخرة، كفاتو النعيـ اسراخ اإلنساف قد يككفك  كالعقاب،
اإليماف بما  لكؿ إنساف، إال مف اتصؼ بأربع صفات: الخسارةكليذا عمـ اهلل  ،كاستحؽ الجحيـ

عمى طاعة اهلل، كعف  مر اهلل باإليماف بو، كالعمؿ الصالح، كالتكاصي بالحؽ، كالتكاصي بالصبرأ
 معصية اهلل، كعمى أقدار اهلل المؤلمة.

 
)المتكفى: -الغرناطي أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي  ،ابف جزم الكمبي( 1

 –شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ  -المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم -التسييؿ لعمـك التنزيؿ  -ىػ(741
 .(511-2) ىػ 1416 -الطبعة: األكلى  -بيركت

 .(535-9) -محاسف التأكيؿ  -القاسمي  (2
 .(501-15) –التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكمسيد ( ينظر، 3
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  :انًبحث انثانث

 

 حال اإلَغاٌ وعىء طىٌته

 

 وفٍه يطهباٌ

 

  :انًطهب األول

 

 اإلَغاٌ وحانه يع انشٍطاٌ

 

  :انًطهب انثاًَ

 

 اإلَغاٌ واإلحغاٌ وبش انىانذٌٍ
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 حال اإلَغاٌ وعىء طىٌته  :انًبحث انثانث

 اإلَغاٌ وحانه يع انشٍطاٌ  :انًطهب األول
ـ مف ألفاظ العمك  ككى"لئلنساف" في ستة مكاضع عميو حرؼ الجر  اإلنساف داخبلن  كجاء لفظ 
منيا أربعة آيات تحاكي اإلنساف كحالو مع  كمعنان  الكافر كالمؤمف ذكرا أك أنثى لفظان  التي تخاطب

و كزيف لالشيطاف  هفي الجنة فجاءمف بداية خمقو كعداكة الشيطاف آلدـ كذريتو قديمة  ،الشيطاف
كقد  ،الجنة ثـ تاب اهلل عميوأخرج مف ففعصى آدـ ربو  صادؽ ظنا منو أنو المعصية فأطاعو آدـ

ـٍ ًمفى  {:تعالى حذرنا اهلل مف طاعة الشيطاف فقاؿ ٍيكي ـي الش ٍيطىافي كىمىا أىٍخرىجى أىبىكى ـى لى يىٍفًتنىن كي يىابىًني آدى
ن ةً   .مظيران عداكتو لبني آدـ يبل كال نيارا،ل ـال يفتر عنيفيك   ]27:األعراؼ[ } اٍلجى
عداكتو بائنا يفسد بينيـ كيكسكس إلييـ كيغرم  يران ظم الشيطاف منذ كاف لئلنساف عدكان  كاف

ٍنسىاًف عىديكًّا ميًبيننا{ :تعالى ليفسد بينيـ، كذلؾ قكلو ،بعضيـ عمى بعض ، }ًإف  الش ٍيطىافى كىافى ًلٍْلً
هلل  عبيد فإنيـ جميعان جميع الناس يعني العباد مفظ بثـ جاء الخطاب مف اهلل  (1) ]53:اإلسراء[

يأمركف بما أمر اهلل بو كينيكف عما  لبرىـ كفاجرىـ مؤمنيـ ككافرىـل ان جميع كالنصيحة عامة ليـ
ـٍ ًإف  { -قاؿ تعالىف نيى اهلل عنو قيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا ال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ًإف  الش ٍيطىافى يىٍنزىغي بىٍينىيي كى

ًبينناالش ٍيطىافى كىافى ًلٍْلً   .]53:اإلسراء[ }ٍنسىاًف عىديكًّا مي
كىذا مف لطفو بعباده حيث أمرىـ بأحسف األخبلؽ كاألعماؿ كاألقكاؿ المكجبة لمسعادة في الدنيا 

قيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا ال ًتي ًىيى أىٍحسىفي كاآلخرة فقاؿ:} كىذا أمر بكؿ كبلـ يقرب إلى اهلل  ]53:اإلسراء[{كى
مف قراءة كذكر كعمـ كأمر بمعركؼ كنيي عف منكر ككبلـ حسف لطيؼ مع الخمؽ عمى اختبلؼ 
مراتبيـ كمنازليـ، كأنو إذا دار األمر بيف أمريف حسنيف فإنو يأمر بإيثار أحسنيما إف لـ يمكف 

فإف مف ممؾ لسانو ممؾ جميع كالقكؿ الحسف داع لكؿ خمؽ جميؿ كعمؿ صالح  ،الجمع بينيما
 (3)كعداكة الشيطاف لجنس اإلنساف تحممو عمى أف يدفعيـ إلى إضرار بعضيـ ببعض (2) أمره
الشيطاف يفسد بيف الناس، كيثير بينيـ العداكة كالبغضاء كيبث فييـ األحقاد كالضغائف، فيمزؽ ف

كقد اآلثاـ، ك ارتكاب الشركر شمميـ كيفرؽ كممتيـ، كييدـ كحدتيـ، أك يغرييـ بالكفر كاإللحاد ك 
يىاأىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا لى تىت ًبعيكا  { :تعالىحذرنا اهلل مف السير خمؼ الشيطاف كاتباع خطكاتو فقاؿ 

طيكىاًت الش ٍيطىاًف فىًإن وي يىٍأميري ًباٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىرً  مىٍف يىت ًبٍع خي طيكىاًت الش ٍيطىاًف كى  .}21:النكر{ } خي

 .(210-12) -تأكيبلت أىؿ السنة= تفسير الماتريدم  -الماتريدم  (1
 .(460-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -السعدم( 2
 .(214-12)  -التحرير كالتنكير  -عاشكر ابف( 3
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كأف العداكة الحاصمة بيف الشيطاف كبيف اإلنساف عداكة  مبينان  إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكان 
ـٍ كىعىٍف { قديمة قاؿ تعالى حكاية عنو: اًنًي ـٍ كىعىٍف أىٍيمى ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ كى ـٍ ًمٍف بىٍيًف أىٍيًديًي ًتيىن يي ثيـ  ِلى

ـٍ شىاًكًريفى ) ـٍ كىلى تىًجدي أىٍكثىرىىي اًلًمًي ثىؿً {قاؿ: ك  ]17:األعراؼ[ }(17شىمى ٍنسىاًف اٍكفيٍر  كىمى الش ٍيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلٍْلً
اؼي الم وى رىب  اٍلعىالىًميفى ) ي فى  {كقاؿ:[ 16]الحشر: } (16فىمىم ا كىفىرى قىاؿى ًإنٍّي بىًرمءه ًمٍنؾى ًإنٍّي أىخى ٍذ زى كىاً 

ـٍ  ـي الش ٍيطىافي أىٍعمىالىيي  يفسد عمييـ دينيـ كدنياىـ يسعى بيف العباد بمافالشيطاف ( 1) [48]األنفاؿ:  } لىيي
أف ال يطيعكه في األقكاؿ غير الحسنة التي يدعكىـ إلييا، كأف يمينكا فيما بينيـ لينقمع  هؤ دكاك 

الذم ينبغي ليـ أف يحاربكه فإنو يدعكىـ ليككنكا  الحقيقيالشيطاف الذم ينزغ بينيـ فإنو عدكىـ 
أنفسيـ األمارة بالسكء التي يدخؿ أف يقمعكا ك  السعي ضد عدكىـب ، فعمييـمف أصحاب السعير

ككؿ ما يقع بيف بني ( 2) الشيطاف مف قبميا فبذلؾ يطيعكف ربيـ كيستقيـ أمرىـ كييدكف لرشدىـ
كعبادة األصناـ كاقتراؼ الكبائر فذلؾ  ،آدـ مف الكفر كالقتؿ كالعداكة كالبغضاء كانتشار الفكاحش

: فقاؿ تعالى كمو مف عمؿ الشيطاف ليصد عف سبيؿ اهلل كيفسد الناس كيجرىـ معو إلى نار جينـ
اءى  { ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى  .] 91: المائدة[ }ًإن مىا ييًريدي الش ٍيطىافي أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي

قيٍؿ {:مف أجؿ ذلؾ قاؿ تعالى  فيختارك  في كؿ مجاؿ ]53:اإلسراء[ }ًلًعباًدم يىقيكليكا ال ًتي ًىيى أىٍحسىفي كى
بذلؾ يتقكف أف يفسد الشيطاف ما بينيـ مف مكدة فالشيطاف ينزغ بيف  ،أحسف ما يقاؿ ليقكلكه

يتمكىا فإذا جك الكد كالمحبة كالكفاؽ مشكب بالخبلؼ  السيئاإلخكة بالكممة الخشنة تفمت، كبالرد 
 كالكممة الطيبة تأسك جراح القمكب، تندم جفافيا، كتجمعيا عمى الكد الكريـ ،ثـ بالجفكة ثـ بالعداء

، فعمييـ أىف لشيطاف كاف عدكا لئلنساف كاضح العداكة منذ أغكل آدـ كأخرجو مف الجنةفا (3)
غكائو، فإنو يزيف القبيح لئلنساف كيجمك  ، ليردكه عفيتغمبكا عمى إغكائو أمامو في  هكسكستو كا 

كعثرات لسانو،  اإلنساف يتممس سقطات فـك  (4) ، كيقبح لو الحسف فينفره منو تنفيران صكرة حسنة
كالكممة الطيبة تسد عميو الثغرات، كتقطع عميو  ،فيغرم بيا العداكة كالبغضاء بيف المرء كأخيو

م ا  { :كقد أرشدنا اهلل إلى أف نستعيذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ كمما ىممنا بمعصية فقاؿ الطريؽ كىاً 
ًميـه  كىذا يذىب كيد الشيطاف  ]36 :فصمت[ } يىٍنزىغىن ؾى ًمفى الش ٍيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًبالم ًو ًإن وي سىًميعه عى

 كنزغو كيجعؿ اإلنساف يرجع إلى رشده.

 (354-20)  -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -الرازم ،( ينظر1
 (.460-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -السعدم  ،( ينظر2
 -بيركت -دار الشركؽ   -في ظبلؿ القرآف -ىػ(1385)المتكفى: -الشاربي قطب إبراىيـ حسيف ،سيد قطب( 3

 .(2234-4)-ىػ  1412 -الطبعة: السابعة عشر  -القاىرة
 .(767-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ينظر، (4



77 
 

ثارة الحسد فييـ حتى يحمميـ  اظاىر العداكة كمف فعؿ بآدـ كحكاء فبل يألك جيدا في تسكيميـ كا 
ًليًّا ًمٍف ديكًف  {:قاؿ تعالى (1) عمى الكيد مىٍف يىت ًخًذ الش ٍيطىافى كى ًبينناكى ٍسرىاننا مي ًسرى خي  } الم ًو فىقىٍد خى

كسكستو ليييج الشر كالفساد، ك و نزغالشيطاف ك  التحذير مف كيد العدك الفتافكىذا ] 119:النساء[
بانتو لعداكتو بإعبلنو ليا كىك يمقي ، كعداكتو باعتقاده البغيض، كسعيو في جمب الشر كالضر، كا 

ليقكليا، كيييج السامع ليقكؿ مثميا، كىكذا حتى يشتد  لئلنساف كممة الشر كالسكء، كيييج غضبو
المراء كيقع الشر كالفساد، كال يزاؿ بو يثير نخكتو، كيييج غضبو، حتى يثكر فيقع الشر كالفساد 

لما امتنع إبميس مف السجكد آلدـ طرده اهلل مف السماء كحقت عميو لعنة ك ( 2)بينو كبيف صاحبو
مىٍيؾى الم ٍعنىةى ًإلىى يىٍكـً 34قىاؿى فىاٍخريٍج ًمٍنيىا فىًإن ؾى رىًجيـه ){اهلل إلى يكـ القيامة فقاؿ اهلل لو:  ف  عى ( كىاً 

قىاؿى أىٍنًظٍرًني ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى  {:ثـ سأؿ اهلل أف ينظره إلى البعث فأنظره اهلل، ]78-77:ص[ }الدٍّيفً 
فمما أمف إبميس مف اليبلؾ تمرد كطغى ] 15-14:األعراؼ}(15)( قىاؿى ًإن ؾى ًمفى اٍلميٍنظىًريفى 14)

ـى ):{كعاند ـٍ ًصرىاطىؾى اٍلميٍستىًقي ىٍقعيدىف  لىيي ٍيتىًني ْلى ـٍ ًمٍف بىٍيًف 16قىاؿى فىًبمىا أىٍغكى ًتيىن يي ًمٍف ( ثيـ  ِلى ـٍ كى أىٍيًديًي
ـٍ شىاًكًريفى  ـٍ كىلى تىًجدي أىٍكثىرىىي اًلًمًي ـٍ كىعىٍف شىمى اًنًي ـٍ كىعىٍف أىٍيمى ٍمًفًي حذر اهلل تعالى عباده ف ]17-16:األعراؼ}خى

ذا سمعكا، كيحممك مف كيده حتى يحترسكا من الكبلـ عمى كجيو الحسف عند  او إذا تكممكا كا 
 .كيتجاكزكف عف سيئة الصريح ما أمكف التجاكز ،احتمالو
ف عداكة الشيطاف لكـ قديمة منذ أبيكـ آدـ عميو السبلـ فيي عداكة مسبقة، إلنا  تعالى اهلل يقكؿ

ن كيمىا ًمفى  ىىذىا ًإف  قاؿ عنيا الحؽ سبحانو: } ٍكًجؾى فىالى ييٍخًرجى ًلزى ن ةً عىديكٌّ ل ؾى كى  ،[117]طو:  {فىتىٍشقىى اٍلجى
لذلؾ يجب عمى األب كما يعمـ ابنو عمكـ الحياة ككسائميا أف يعممو قصة العداكة األكلى بيف 
الشيطاف كآدـ عميو السبلـ كيعممو أف خكاطر الخير مف اهلل كخكاطر الشر مف الشيطاف، فميكف 
عمى حذر مف خكاطره ككساكسو، كبذلؾ يربي في ابنو مناعة إيمانية، فيحذر كيد الشيطاف 

 ال تفكتو فرصة فيضيعيافيك  (3) كيعمـ أف كؿ أمر يخالؼ أكامر الشرع فيك مف الشيطافكنزغو، 
ًبينان الش ٍيطىافي ًإف  فقكلو تعالى: }بيف الناس، نزغ ك  مف كسكسة   [53]اإلسراء: { كىافى ًلًْلٍنسىاًف عىديٌكان مُّ

لى يكـ القيامة ألنو ال يدعك  ،آلدـ كذريتو كقد حذرنا اهلل مف طاعة الشيطاف كاعد كاف كال يزاؿ كا 
نما يدعكىـ ل، ك أتباعو كمف ىـ مف حزبو إلى خير أبدان  معقائد الباطمة كاألقكاؿ الفاسدة، كاألفعاؿ ا 

 قاؿفخذكا حذركـ  آدـ ييا بن الشيطاف عدك لكـف القبيحة التي تجعميـ يـك القيامة مف أىؿ النار
ن ًة {: اهلل تعالى ـٍ ًمفى اٍلجى ٍيكي ـي الش ٍيطىافي كىمىا أىٍخرىجى أىبىكى ـى لى يىٍفًتنىن كي  .] 27األعراؼ/[ }يىابىًني آدى

 
 .(89-2) -السراج المنير  -الخطيب الشربيني ( ينظر،1
 .(115-1) -تفسير ابف باديس  -بف باديس ا ( ينظر،2
 .(8614-14) -الخكاطر –تفسير الشعراكم  –الشعراكم( 3
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كمف ىنا أعمف الشيطاف عف خبث عداكتو لبني آدـ فبدأ يزيف ليـ المعاصي كيغرييـ بالمحرمات 
ٍرتىفً كالخبائث كيأمرىـ بالسكء كالفحشاء فانخدع بذلؾ أكثر الناس بدليؿ قكلو: } يىٍكـً  ًإلىى لىًلٍف أىخ 

ي تىوي ًإل  قىًميالن  إلى ليـ كالغكاية  يـضبللإب بأف أستمر ألتعيدقاؿ  [62]اإلسراء: { القيامة ْلىٍحتىًنكىف  ذيرٍّ
ـٍ ًإٍبًميسي ظىن وي {فقاؿ تعالى:كقعكا في تمؾ المعاصي كالمحرمات فيكـ القيامة  مىٍيًي د ؽى عى لىقىٍد صى كى

قاؿ: سمعت النبي  رضي اهلل عنو جابر كفي حديث  ]20:سبأ}فىات بىعيكهي ًإل  فىًريقنا ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى 
إف الشيطاف قد أيس أف يعبده المصمكف في جزيرة العرب، كلكف "صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ: 

ىذا الحديث مف معجزات النبكة كمعناه أيس أف يعبده أىؿ جزيرة العرب ك  ،(1)"في التحريش بينيـ
 كقاؿ مكسى (2)كلكنو سعى في التحريش بينيـ بالخصكمات كالشحناء كالحركب كالفتف كنحكىا

){حيف قتؿ ذلؾ الرجؿ:  عميو السبلـ ًؿ الش ٍيطىاًف ًإن وي عىديكٌّ ميًضؿٌّ ميًبيفه  }(15قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىمى
بدء كؿ شر يككف مف الشيطاف، يقذؼ في القمكب، كيخطر في الصدكر، ثـ تككف  ]15القصص:[

م ا {:تعالى قاؿفالعزيمة عمى ذلؾ كالفعؿ مف العبد،  يىٍنزىغىن ؾى ًمفى الش ٍيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًبالم ًو ًإن وي كىاً 
ًميـه ) كفى 200سىًميعه عى ـٍ ميٍبًصري كا فىًإذىا ىي ـٍ طىاًلؼه ًمفى الش ٍيطىاًف تىذىك ري ( ًإف  ال ًذيفى ات قىٍكا ًإذىا مىس يي

الكيد  كقيؿ،  ذىبذا ذكر اهللؼ كالكسكسة، فإكالطيؼ كالنزغ ىك القذ ]201-200:األعراؼ[،}(201)
عف أبي ىريرة رضي اهلل ف (3) ىك أف يطمب إيصاؿ الشر بو عمى غير عمـ منوك  كالمكر سكاء،

ال يشيرف أحدكـ إلى أخيو بالسبلح، فإنو ال يدرم " صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  عنو أف رسكؿ اهلل
كقد سمؾ الشيطاف طرقا  (4)" أحدكـ لعؿ الشيطاف أف ينزع في يده، فيقع في حفرة مف النار

 كبئس المصيرالنار عجيبة في اإلغكاء فأفسد كثيرا مف الناس كزيف ليـ سكء أعماليـ فأكردىـ 
كرنا ) { :فقاؿ تعالى ـي الش ٍيطىافي ًإل  غيري مىا يىًعديىي ـٍ كى ييمىنٍّيًي ـٍ كى ـي كىلى 120يىًعديىي يىن  ـٍ جى ٍأكىاىي ( أيكلىًلؾى مى

ايىًجديكفى  ٍنيىا مىًحيصن  .ىذا حاؿ كمآؿ مف سار عمى درب الشيطاف ] 121 – 120:النساء[ } عى

 

 (.2166-4)–(2812) -المسند الصحيح المختصر -مسمـ بف الحجاج (1
المنياج شرح صحيح مسمـ بف  -ىػ(676)المتكفى: -أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  ،النككم( 2

 .(156-17)-1392الطبعة: الثانية، -بيركت –دار إحياء التراث العربي -الحجاج 
 .(208-6) -الماتريدم  -)تأكيبلت أىؿ السنة( =تفسير الماتريدم ،( ينظر3
-مختصر صًحيح اإًلماـ البخاًرم -ىػ(1420)المتكفى:  -عبد الرحمف محمد ناصر الديف،  أبك،األلباني( 4
 .(273-4)-(ـ 2002 -ىػ  1422)الطبعة: األكلى، -مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض  -(2645)
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كىافى كقكلو تعالى:  اءىًني كى م ًني عىًف الذٍٍّكًر بىٍعدى ًإٍذ جى {}لىقىٍد أىضى ذيكلن ٍنسىاًف خى   ]29:الفرقاف[ الش ٍيطىافي ًلٍْلً
قىاؿى ًإنٍّي بىًرمءه  { قاؿ اهلل تعالى حكاية عنو: يكقع مف يطيعو في الميالؾ ثـ يتبرأ منوفالشيطاف  كى

ٍكفى  ـٍ ًإنٍّي أىرىل مىا لى تىرى كىذا معنى الخذكؿ ألنو يقكؿ يكـ القيامة ال تمكمكني  ] 48 :األنفاؿ[ } ًمٍنكي
كؿ ىذا اإلضبلؿ مف عمؿ الشيطاف فيك الذم فكلكمكا أنفسكـ كما قاؿ في الدنيا لمف خذليـ 

 .ذلؾ مجبكؿ عمى اإلنساف مظالـ إضبلؿ خميمو ألف الشيطاف خذكؿليسكؿ 

المبالغة في كصؼ الشيطاف فإذا أعاف عمى اليزيمة فيك أشد الخذؿ، كىك المقصكد مف صيغة 
ككصفو بالخذالف  (1) بخذؿ اإلنساف ألف الشيطاف يكيد اإلنساف فيكرطو في الضر فيك خذكؿ

يشعر بأىنو كاف يعده في الدنيا، كيمنيو بأىف ينصره في اآلخرة، كيؤىازره، ثـ تبرأى منو، كتخمى عند 
قىاؿى نزكؿ العذاب، كحمكؿ الببلء، كما قاؿ تعالى: } ـٍ كى الش ٍيطىافي لىم ا قيًضيى اٍْلىٍمري ًإف  الم وى كىعىدىكي

ـٍ فىاٍستىجى  ٍكتيكي ـٍ ًمٍف سيٍمطىافو ًإل  أىٍف دىعى مىٍيكي مىا كىافى ًليى عى ـٍ كى ـٍ فىأىٍخمىٍفتيكي ٍدتيكي كىعى ؽٍّ كى ٍبتيـٍ ًلي فىالى كىٍعدى اٍلحى
ـٍ  ليكميكا أىٍنفيسىكي ، كلكمكا  ،فبل تمكمكني (2) ]22 :ابراىيـ [{تىميكميكًني كى أم فبل تكجيكا المكـ إلي اليـك

أنفسكـ ألنكـ أسرعتـ إلى إجابتي باختياركـ، فإف الذنب ذنبكـ لككنكـ لـ تستمعكا إلى دعاء ربكـ، 
بأف تخالفكا كسكستو كىمزاتو  ،كقد دعاكـ دعكة الحؽ فخالفتـ البراىيف الداعية لكـ إلى الصكاب

كىافى الش ٍيطىافي قكلو تعالى: كمف ذلؾ  فإنو ال يأمر إال بالفحشاء كالمنكر وكاتباع خطكات } كى
} ذيكلن ٍنسىاًف خى  .]29:الفرقاف[ ًلٍْلً

سمي خميمو ك  (3)ألنو غالبا يككف عمى دينو  ،فإنو يحشر معويخالؿ فمينظر أحدكـ أييا الناس مف 
نسب الجنكح إلى قكؿ خميمو إلى الشيطاف نو كأ اف،شيطانا تشبييا بفعمو بجامع اإلغكاء في كؿ أك 

ٍيمىتىى  {كأكد ذلؾ قكلو تعالى: إذ ينسب إليو كؿ فعؿ قبيح كىك المضؿ لخميمو فكأنما أضمو فعبلن  يىاكى
ًميالن ) ننا خى ـٍ أىت ًخٍذ فيالى كحكـ ىذه اآلية عاـ في كؿ خميؿ أك حبيب اجتمعا  ]28:الفرقاف[ }(28لىٍيتىًني لى

ءي يىٍكمىًلذو { :معصية اهلل فإنيا تنقمب إلى عداكة كندامة كحسرة قاؿ تعالىفي الدنيا عمى  اٍْلىًخال 
ـٍ ًلبىٍعضو عىديكٌّ ًإل  اٍلميت ًقيفى  يي فعميؾ فإذا كنت أييا العاقؿ ال تحب العزلة  ،] 67: الزخرؼ [ }بىٍعضي

اًدًقيفى يا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ات قيكا {قاؿ تعالى  بصحبة الصادقيف كيكنيكا مىعى الص   ]120:التكبة [ }الم وى كى
عبلف الحرب عميو كنصب العداكة لو ك  عداكة الشيطاف لئلنساف ظاىرة بينة أمرنا اهلل بالحذر منو كا 

ـٍ عىديكٌّ فىات ًخذيكهي عىديكًّا {تعالى فقاؿ  .] 6:فاطر[ }ًإف  الش ٍيطىافى لىكي
 
  .(42-19) - تفسير ابف عاشكر =التحرير كالتنكير  –بف عاشكرا (1
 .(1507-7) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ –مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ،( ينظر2
-بياف المعاني  -الفراتي الديرزكرم العاني الشيخ العبلمة عبد القادر مبلحكيش آؿ غازلالعاني،  آؿ غازل( 3

 .(13-1)-ؽ 1382 :سنة الطبع -دمشؽ - الترقىمطبعة  - تفسير القرآف عمي حسب ترتيب النزكؿ
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ـى أىٍف ل تىٍعبيديكا الش ٍيطىافى { قاؿ تعالى:ف حذر اهلل عباده مف الشيطاف دكق ـٍ يىابىًني آدى ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي أىلى
ـٍ عىديكٌّ ميًبيفه  فتطيعكه في ألـ أكصكـ كآمركـ في الدنيا أف ال تعبدكا الشيطاف  يقكؿ ]60:يس [ }ًإن وي لىكي

إف الشيطاف لكـ عدك مبيف، قد أباف لكـ عداكتو بامتناعو مف السجكد،  معصية اهلل كأقكؿ لكـ
ألبيكـ آدـ، حسدا منو لو، عمى ما كاف اهلل أعطاه مف الكرامة، كغركره إياه، حتى أخرجو كزكجتو 

فراد طاعتي، فإف إخبل ]61:يس [ }كىأىًف اٍعبيديكًني ىىذىا ًصرىاطه ميٍستىًقيـ{مف الجنة  ص عبادتي، كا 
يا أىيُّيىا الن اسي ًإف  { :قاؿ تعالىك  (1) كمعصية الشيطاف، ىك الديف الصحيح، كالطريؽ المستقيـ

كري  ـٍ ًبالم ًو اٍلغىري ياةي الدٍُّنيا كىل يىغير ن كي ـي اٍلحى ؽٌّ فىال تىغير ن كي إف كعد اهلل بالحشر  ] 5:فاطر[ }كىٍعدى الم ًو حى
المراد بالغركر الشيطاف ك ، بزخارفياك كالجزاء حؽ ال شؾ فيو، فبل تغرنكـ الحياة الدنيا بمتاعيا 

 .بأنو لف يكؼ عف إغكاء بنى آدـ، كعف تزييف الشركر كاآلثاـ ليـ ،هللالذم أقسـ با
إف ،ما نييتـ عنو فمك أمرتـ بو، كتفع فعؿ ما فبالحياة الدنيا، كتتركك  ف تغترك إنكـ ال -كالخبلصة

ما إن الشيطاف معمف عداكتو لكـ بكسكستو، فعادكه أنتـ أشد العداكة، كخالفكه ككذبكه فيما يغركـ بو
لقاؤىـ في  ىك غرضو مف دعكة شيعتو إلى اتباع اليكل كالرككف إلى لذات الدنيا إضبلليـ كا 

كيـك ( 2)] 6:فاطر[ }ًليىكيكنيكا ًمٍف أىٍصحاًب الس ًعيرً ًإن ما يىٍدعيكا ًحٍزبىوي { فقاؿ تعالى:العذاب الدائـ 
ألتباعو اإلنس، بعد ما قضى اهلل بيف عباده، فأدخؿ  يقكؿالقيامة يعترؼ الشيطاف بجريمتو ك 

كعدكـ كعد  فيعمف أماـ الخبلئؽ أف اهلل مف النار، المؤمنيف الجنات، كأسكف الكافريف الدركات
نما ليزيدىـ حزنا إلى حزنيـ  الصدؽ كغبنا إلى غبنيـ كحسرة إلى حسرتيـ كأنو ال لكـ عميو كا 

 :عندما يقـك الشيطاف فييـ خطيبا يـك القيامة  المبلمة عمى مف اتبعو كلكف حينذاؾ ال ينفع الندـ
ـٍ { ٍدتيكي كىعى ؽٍّ كى ـٍ كىٍعدى اٍلحى قىاؿى الش ٍيطىافي لىم ا قيًضيى اٍْلىٍمري ًإف  الم وى كىعىدىكي مىا كىافى ًليى كى ـٍ كى فىأىٍخمىٍفتيكي

ـٍ مىا أىنىا ًبمي  ليكميكا أىٍنفيسىكي ٍبتيـٍ ًلي فىالى تىميكميكًني كى ـٍ فىاٍستىجى ٍكتيكي ـٍ ًمٍف سيٍمطىافو ًإل  أىٍف دىعى مىٍيكي ـٍ عى ٍصًرًخكي
مىا أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخي  ًإنٍّي كىفىٍرتي ًبمىا أىٍشرىٍكتيميكًف ًمٍف قىٍبؿي ًإف   ـٍ عىذىابه أىًليـه كى  ] 22 :إبراىيـ[ } الظ اًلًميفى لىيي

 .كما كاف لي عميكـ مف سمطاف ،كقد اتبعتمكني كتركتـ كعد ربكـ
صراره عمى عدائكـ  ال تركنكا إليو، كال تتخذكه فاتخذكه عدكا ك كالشيطاف قد أعمف عداءه لكـ كا 

كىك ال يدعككـ إلى خير،  ،يعقؿناصحا لكـ، كال تتبعكا خطاه، فالعدك ال يتبع خطى عدكه كىك 
فيؿ مف عاقؿ  ] 6:فاطر[ } ًإن ما يىٍدعيكا ًحٍزبىوي ًليىكيكنيكا ًمٍف أىٍصحاًب الس ًعير{كال ينتيي بكـ إلى نجاة: 

 .(3) يجيب دعكة الداعي إلى عذاب السعير؟! إنيا لمسة كجدانية صادقة
 
 .(542-20) - جامع البياف في تأكيؿ القرآف  -الطبرم  (1
 .(109-22) -تفسير المراغي -المراغي ( ينظر، 2
 .(2926-5) -في ظبلؿ القرآف -سيد قطب ( 3

 



81 
 

كاعمـ أف أمر الشيطاف ككسكستو عبارة عف ىذه الخكاطر التي يجدىا اإلنساف في قمبو، كماىية 
الخكاطر ىذه الخكاطر حركؼ كأصكات منتظمة خفية تشبو الكبلـ في الخارج، ثـ إف فاعؿ ىذه 

نما الشيطاف كالعرض، كاهلل ىك المقدر لو  ىك اهلل تعالى كىك المحدث ليا في باطف اإلنساف، كا 
إف الشيطاف يجرم مف ابف " كقد كرد في الحديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  (1)عمى ذلؾ

 .إليصاؿ ىذه الخكاطر إلى باطف اإلنسافكذلؾ ( 2) "آدـ مجرل الدـ
اإلنساف صكرة المعركة الخالدة بينو كبيف عدكه الشيطاف، فإنو يتحفز بكؿ قكاه فحيف يستحضر 

يتحفز لدفع الغكاية كاإلغراء كيستيقظ  ،كبكؿ يقظتو كبغريزة الدفاع عف النفس كحماية الذات
لمداخؿ الشيطاف إلى نفسو، كيتكجس مف كؿ ىاجسة، كيسرع ليعرضيا عمى ميزاف اهلل الذم 

ـٍ تعالى: }  اهلل كما قاؿ (3) عميا خدعة مستترة مف عدكه القديـأقامو لو ليتبيف، فم نٍّيًي ييمى ـٍ كى يىًعديىي
كرنا ـي الش ٍيطىافي ًإل  غيري مىا يىًعديىي كـ إليو دليؿ كال اعميكـ فيما دع مشيطافما كاف ل ]120:النساء[{  كى

ىذا كقد أقامت عميكـ الرسؿ الحجج كاألدلة الصحيحة عمى صدؽ ما  ،حجة فيما كعدكـ بو
، فإف الذنب لكـ لككنكـ خالفتـ كاتبعتمكني  جاؤككـ بو، فخالفتمكىـ فصرتـ إلى ما أنتـ فيو اليـك

كىذه ىي الحالة الكجدانية التي يريد القرآف أف ينشئيا في  (4) بمجرد ما دعكتكـ إلى الباطؿ
رة في النفس، كأسبابو مالشعكرية ضد الشر كدكاعيو، كضد ىكاتفو المست حالة التعبئة ،الضمير

حالة االستعداد الدائـ لممعركة التي ال تيدأ لحظة كال تضع أكزارىا في ىذه ،الظاىرة لمعياف
تكبة نعصي كنتكب كنعكد إلى كىذا حالنا مع الشيطاف بيف نزغ كمعصية ك  (5) األرض أبدا

مىٍف {كنرجع كنتكبالذنب ـٍ كى كا ًلذينيكًبًي كا الم وى فىاٍستىٍغفىري ـٍ ذىكىري كىال ًذيفى ًإذىا فىعىميكا فىاًحشىةن أىٍك ظىمىميكا أىٍنفيسىيي
ـٍ يىٍعمىميكفى  مىى مىا فىعىميكا كىىي كا عى ـٍ ييًصرُّ لى أف  راجيف المكلى] 135آؿ عمراف:[ }يىٍغًفري الذُّنيكبى ًإل  الم وي كى

 مغفرة الذنكبب لصالحيف التائبيف المستغفريف باألسحار كأف تشممنا رحمة اهللنككف مف عباده ا
 .كأف نككف مف الكجكه الناضرة يـك القيامة التي إلى ربيا ناظرة جنات الخمكدالفكز بك 
 
 .(101-1) -لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ  ،الخازف (1
صحيح ابف حباف بترتيب ابف  -ىػ(354)المتكفى: -ستي الب ،أبك حاتـمحمد بف حباف بف معبد، ، بف حباف( ا2

-(347-10)1993 – 1414الطبعة: الثانية،  -بيركت –مؤسسة الرسالة - المحقؽ: شعيب األرنؤكط- بمباف
(، كمسمـ: كتاب السبلـ / 2038البخارم: كتاب االعتكاؼ / باب زيارة المرأة زكجيا في اعتكافو، حديث )كركاه 

 (.2175لمف رؤل خاليا بامرأة أف يقكؿ: ىذه فبلنة، ) باب بياف أنو يستحب
 .(2926-5) -في ظبلؿ القرآف  ،سيد قطب (3
الطبعة:  -لبناف –دار القرآف الكريـ، بيركت  -مختصر تفسير ابف كثير -محمد عمي الصابكني - الصابكني( 4

 بتصرؼ .(296-2)–(ـ 1981 -ىػ  1402 )السابعة،
 .(2926-5) -السابؽ لمصدرا( ينظر، 5
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 وبش انىانذٌٍ   واإلحغاٌ اإلَغاٌ :انثاًَانًطهب 

 -ا رسكؿ اهللالقرآف الكريـ، كفي كصاي آيات تتكرر في وتكصية الكلد بكالدياإلحساف كالبر ك 
 ، كألـزكيبرىمايو أف يحسف ليما اإلنساف بكالد ةكصيلفظ اإلنساف ارتبط بك  -ـى اهلل عميو كسمصم

إلييما فيما أحؽ الناس بو، كاألمر باإلحساف إلييما محؿ اعتناء مف اهلل،  حسافاإلباإلنساف 
أمرا إذ ىما قد تكليا إيجاده ظاىرا، كاهلل تكلى خمقو خفية كباطنا، كاالبف  اإلنساف كصية تفكان

الصالح حينما يبمغ مبمغ الرجاؿ كالسف الناضجة يستشعر بأفضاؿ كالديو عميو ككاجبو نحكىما 
 ف يميمو شكر نعمتو كيعينو عمى العمؿ الصالح الذم يرضاه كيرزقو الذرية الصالحةكيدعك اهلل أ

 :بالكالديف "إحسانا" في خمس آيات كردت كممةف

ٍذنىا ًميثىاؽى بني ًإٍسرىاًليؿى لى تىٍعبيديكفى ًإل  اهلل كبالكالديف ًإٍحسىانان قكلو تعالى: } ٍذ أىخى  [83]البقرة:  .. {.كىاً 
  [36]النساء: .. { .كاعبدكا اهلل كىلى تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيلان كبالكالديف ًإٍحسىانان : }قاؿ تعالى
ـٍ أىل  تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيلان كبالكالديف ًإٍحسىانان : }قاؿ تعالى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى ر   [151]األنعاـ: }قيٍؿ تىعىالىٍكٍا أىٍتؿي مىا حى
بُّؾى أىل  : }قاؿ تعالى    [23]اإلسراء: .. { .تعبدكا ًإل  ًإي اهي كبالكالديف ًإٍحسىانان كقضى رى
اليوي : }قاؿ تعالى ًفصى ٍمميوي كى حى عىٍتوي كيٍرىان كى ضى كى مىٍتوي أيمُّوي كيٍرىان كى مى ٍينىا اإلنساف ًبكىاًلدىٍيًو ًإٍحسىانان حى ص  كى كى

  [15]األحقاؼ: .. { .ثىالىثيكفى شىٍيران 
ٍسنان : }" قاؿ تعالىحسنا" آية كاحدة كردت كممة كفي ٍينىا اإلنساف ًبكىاًلدىٍيًو حي ص  كى   [8]العنكبكت: .. { .كى

حسانا انحيس"كفي آية كاحدة أيضا جاءت الكصية بالكالديف دكف ذكر لياتيف الكممتيف:   "  كا 
مىٍتوي أيمُّ } قاؿ تعالى:  مى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإلًٍ ص  كى ٍيًف أىًف اٍشكيٍر كى اليوي ًفي عىامى ًفصى مىى كىٍىفو كى وي كىٍىننا عى

ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىي  اٍلمىًصيري   .(1) [14]لقماف: ( { 14) ًلي كى
في تربية الكلد، كمبالغة  فكالداكابده اليما بياف لذلؾ ك  كتاب اهلل،صمة بذات كالكصية بالكالديف 

ككضعتو  ،كتعب كضعؼ كاألـ أحؽ بذلؾ مف األب فيي حممتو عمى كره ،امفي الكصية بي
  .كمدة حممو كفطامو ثبلثكف شيرا ،بمشقة كألـ

كمدة الحمؿ كالرضاع ثبلثكف شيرا كالكلد فييا حمؿ  ،كالغالب أف مدة الحمؿ حكؿ تسعة أشير
فمف  ،كتشقى ليسعد ،كىي فكؽ ذلؾ تسير كتتعب ،كثدييا سقاء لو ،فبطنيا كعاء لو ،عمى أمو

 .(2)باب الذكؽ كرد الجميؿ اإلحساف إلى الكالديف كخاصة األـ
 
 (11639-19) -الخكاطر –تفسير الشعراكم  ، الشعراكم( 1
 .(445-3)  -التفسير الكاضح ،محمد  حجازل( 2
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اليوي  { :قاؿ تعالى ًفصى ٍمميوي كى حى عىٍتوي كيٍرىنا كى ضى كى مىٍتوي أيمُّوي كيٍرىنا كى مى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو ًإٍحسىاننا حى ٍينىا اإلًٍ ص  كى كى
بىمىغى أىٍربىًعيفى سىنىةن قىاؿى رىبٍّ أىٍكزًٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى  ت ى ًإذىا بىمىغى أىشيد هي كى ثيكفى شىٍيرنا حى أىٍنعىٍمتى ال ًتي  ثىالى

نٍّي  ي ًتي ًإنٍّي تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىاً  اهي كىأىٍصًمٍح ًلي ًفي ذيرٍّ ا تىٍرضى اًلحن مىى كىاًلدىم  كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىي  كىعى ًمفى عى
كال سيما أمو  اهلل سبحانو كتعالى كصى اإلنساف بكالديو إحسانان   ]15:األحقاؼ[ }(15اٍلميٍسًمًميفى )

است مف الشدة في الحمؿ كفي الكضع كفي الرضاع ثبلثيف شيرا كفي التي قاست بسببو ما ق
قاؿ عمي بف أبي طالب: اآلية نزلت في أبي بكر، أسمـ أبكاه  (1)تربيتو إلى أف يصؿ مبمغ الرجاؿ

ككاف  ،جميعا، كلـ يجتمع ألحد مف المياجريف أبكاه غيره، أكصاه اهلل بيما، كلـز ذلؾ مف بعده
أبك بكر صحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك ابف ثماني عشرة سنة، كالنبي صمى اهلل عميو 

النبي صمى اهلل عميو  كنبئكسمـ ابف عشريف سنة، في تجارة إلى الشاـ، فمما بمغ أربعيف سنة 
ـ أليمني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي باإلسبل (2) كسمـ آمف بو كدعا ربو فػقاؿ رب أكزعني

كعمى كالدم كأليمني أف أعمؿ صالحا ترضاه كأصمح لي في ذريتي كاجعؿ أكالدم مؤمنيف 
ني مف المسمميف  ثـ قاؿ أبك بكر فأسممكا أجمعيف  .(3)إني تبت إليؾ مف الشرؾ كا 

عمى أف حؽ األـ أعظـ ألنو تعالى قاؿ: ككصينا اإلنساف بكالديو  :أكال ما يمي دلت اآلية عمى
كذلؾ يدؿ عمى أف  ككضعتو كرىا ثـ خص األـ بالذكر فقاؿ: حممتو أٌمو كرىان حسنا فذكرىما معا 
  .(4)كصكؿ المشاؽ إلييا بسبب الكلد كثيرة حقيا أعظـ، كأف

عمى أف أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير، ألنو لما كاف مجمكع مدة الحمؿ كالرضاع ثبلثيف  :ثانيا
ـ  الر ضاعىةى كىاٍلكاًلداتي ييٍرًضٍعفى {شيرا، كقاؿ تعالى:  ٍكلىٍيًف كاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرادى أىٍف ييًت  :]البقرة }أىٍكلدىىيف  حى

مف ثبلثيف بقي مدة الحمؿ ستة  الكامميف، كىي أربعة كعشركف شيرافإذا أسقطنا الحكليف [ 233
كأما أكثره فمـ  ،أقؿ الحمؿ ذلؾعمى أف كىذه أقؿ مدة يمكف نسبة الكلد فييا إلى أبيو  (5)أشير 

  .ينص عميو القرآف

 .(15-5) -التفسير الحديث  ،عزت دركزة (1
 .(257-7) -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم  ،البغكم (2
 .(222-3) -تفسير مقاتؿ بف سميماف  –مقاتؿ بف سميماف األزدم  ،( ينظر3
 .(8-4) –السراج المنير  -الخطيب الشربيني ( ينظر، 4
 (.8-4) -المصدر نفسو ،( ينظر5
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ف بمكغ األشد يككف قبؿ األربعيف سنة، كاآلية تدؿ عمى أف اإلنساف كالمحتاج إلى رعاية ثالثا: أ
 .(1)الكالديف لو إلى مدة قريبة مف مدة األربعيف سنة

عمى اإلنساف أف يشكر نعمة اهلل عميو إذا بمغ أربعيف سنة، كىي مرحمة كماؿ العقؿ رابعا: 
 كالبنية، كأف يطمب مف اهلل تعالى تكفيقو لمعمؿ الصالح الذم يرضيو، كأف يجعؿ الصبلح ساريان 

 .(2) متمكنا فييـ في ذريتو، راسخان 

كقكلو  ،كفصالو في عاميف ،ككاف عمي رضي اهلل عنو أكؿ مف استدؿ بيذه اآلية كآية لقماف
ـ  الر ضاعىةى كىاٍلكاًلداتي ييٍرًضٍعفى أىٍكلدىىيف  {تعالى:  ٍكلىٍيًف كاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرادى أىٍف ييًت عمى أف  [233:]البقرة }حى

أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير، ألف أكثر مدة الرضاع كالفطاـ حكالف كامبلف، فبقي لمحمؿ مف 
 .(3)ستة أشير الثبلثيف شيران 

الحمؿ فإف ذلؾ ال قاؿ المفسركف حممتو أمو عمى مشقة ككضعتو في مشقة كليس يريد ابتداء 
ًفيفنا {يككف مشقة كقد قاؿ تعالى ٍمالن خى مىمىٍت حى يريد ابتداء الحمؿ فإف  ]189 :األعراؼ[ }فىمىم ا تىغىش اىىا حى

عىٍتوي كيٍرىان {ذلؾ ال يككف مشقة فالحمؿ نطفة كعمقة كمضغة فإذا أثقمت فحينئذ  ضى كى مىٍتوي كيٍرىان كى مى  }حى
كذلؾ يدؿ عمى أف حقيا أعظـ كأف كصكؿ المشاؽ إلييا بسبب الكلد ،يريد شدة الطمؽ ]15:األحقاؼ[

عاماف كنصؼ، عانت فييما األـ آالـ السير، كعناء الرضاع كالغذاء كالتنظيؼ كالتربية  (4)أكثر 
كفي ىذه اآلية إشارة إلى أف حؽ األـ آكد مف حؽ األب،  ،بمحبة كحناف، دكف ضجر كال سأـ
قة، كأرضعتو كحضنتو، كعنيت بو بتعب كصبر، كلـ يشاركيا ألنيا حممتو بمشقة ككضعتو بمش

ف تعب في الكسب كاإلنفاؽ، لذا جاءت األحاديث النبكية تؤكد بر األـ، كتقدمو  ،األب في شيء كا 
  .بمراتب ثبلث عمى مرتبة األب

جاء رجؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ "أخرج الشيخاف عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: 
يا رسكؿ اهلل، مف أحؽ الناس بحسف صحابتي؟ قاؿ: أمؾ، قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: أمؾ، قاؿ: فقاؿ: 

  .(5) " ثـ مف؟ قاؿ: أمؾ، قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: ثـ أبكؾ
 
 .(38-26) -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  –كىبة الزحيمي  ينظر، (1
 .(38-26) -( ينظر، المصدر نفسو2
 .(33-26) -المصدر نفسو ( 3
 (.13-28) - مفاتيح الغيب ،الرازم( ينظر، 4
  .(1974-4)–(2548)-لمسند الصحيح المختصرا -مسمـ  /(2-8) -(5971صحيح البخارم ) ،البخارم( 5
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اليوي ًفي عىامىٍيفً { :قاؿ تعالى ًفصى مىى كىٍىفو كى مىٍتوي أيمُّوي كىٍىننا عى مى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإلًٍ ص  كى أىًف اٍشكيٍر  كى
ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىي  اٍلمىًصيري  كلما حصؿ اإلجماع  أكجب اهلل شكر نفسو كشكر الكالديف ]14 :لقماف [ }ًلي كى

فيو بمجرد النطؽ بالثناء عمييما ما لـ تكف فيو  يكتفيعمى أف شكر الكالديف بدكاـ طاعتيما، كأال 
العقؿ كذلؾ بالتزاـ الطاعة، كاستعماؿ النعمة في كجو الطاعة دكف صرفيا في الزلة فشكر  مكافقة

ككصية اهلل لئلنساف بكالديو، ىي  (1)الحؽ بالتعظيـ كالتكبير، كشكر الكالديف باإلنفاؽ كالتكفير 
يرا مف أمر، كعزيمة، كتكميؼ، إذ كثيرا ما ينكر اإلنساف ىذا الحؽ الذم لكالديو عميو، كما أف كث

الناس يكفر باهلل، كيجحد إحساف اهلل إليو، كفضمو عميو، إذ الكصية تحمؿ دعكة إلى ىدل كخير، 
كقدـ شكر اهلل عمى شكر الكالديف، ألف اهلل ىك  ،كمضمكف الكصية ىنا ىك الشكر هلل كلمكالديف

لديو عمى جية اإلنساف برعاية حؽ كااهلل تعالى  أمر (2)فما ىما إال مف خمؽ اهلل  الخالؽ كحده،
صمى اهلل عميو  -إال قكلو في ذلؾاالحتراـ، لما ليما عميو مف حؽ التربية كاإلنعاـ، كلك لـ يكف 

لكاف ذلؾ كافيا كرعاية حؽ  (3) "الكالد، كسخط الرب في سخط الكالد رضاالرب في  رضا "كسمـ: 
اهلل عمى بر الكالديف الكالد مف حيث االحتراـ، كرعاية حؽ األـ مف حيث الشفقة كاإلكراـ ككعد 

ـٍ   {:جؿ ذكره قبكؿ الطاعة بقكلو زي عىٍف سىيٍّلاًتًي نىتىجاكى ًمميكا كى ـٍ أىٍحسىفى ما عى أيكلًلؾى ال ًذيفى نىتىقىب ؿي عىٍنيي
ٍدًؽ ال ًذم كانيكا ييكعىديكفى  ن ًة كىٍعدى الصٍّ فقبكؿ الطاعة كغفراف  [16األحقاؼ:  ] }(16)ًفي أىٍصحاًب اٍلجى

اىىدىاؾى ًلتيٍشًرؾى {:تعالى قاؿ (4)مشركطاف ببر الكالديف الزلة ٍف جى ٍسننا كىاً  ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإلًٍ ص  كى كى
ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّليكي ٍرًجعيكي ـه فىالى تيًطٍعييمىا ًإلىي  مى نزلت  ]8:العنكبكت [ } ًبي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم

مف المؤمنيف بمكة يشقى بجياد أبكيو في شأف اإلسبلـ أك اليجرة فكاف القصد بيذه  فيمف كاف
 . (5)ككثرة الخطر فيو مع اهلل  اآلية النيي عف طاعة األبكيف في مثؿ ىذا، لعظـ األمر

لطائؼ اإلشارات = تفسير  -ىػ(465)المتكفى: -عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم  ،القشيرم (1
 .(131-3)–الطبعة: الثالثة  -مصر –الييئة المصرية العامة لمكتاب  -المحقؽ: إبراىيـ البسيكني-القشيرم

 .(556-11) -التفسير القرآني لمقرآف  ،يكنس الخطيب (2
 -الترمذمسنف  -ىػ(279)المتكفى: -الترمذم رة بف الضحاؾمحمد بف عيسى بف سك ،أبك عيسى ،الترمذم( 3
براىيـ عكض-كمحمد فؤاد -تحقيؽ: أحمد شاكر -(1899) -مصر –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي -كا 

 .( 515الصحيحة )  ،صحيح :تحقيؽ األلباني -(310-4)-(ـ 1975 -ىػ  1395)الطبعة: الثانية، 
 (398-3) -لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم –القشيرم( 4
 .(308-4 )-الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  -  ابف عطية (5
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حمنة بنت  كأمورضي اهلل عنو  نزلت في سعد بف أبي كقاص ككصينا اإلنساف بكالديو حسناكقيؿ 
حتى  ،كال تدخؿ  كنا ،شرابا كال تشرب ،كذلؾ أنو حيف أسمـ حمفت أمو ال تأكؿ طعاما سفياف،

النبي صمى اهلل  ،فأتى  ككاف بيا بارا ،عميو فأبت ،فجعؿ سعد يترضاىا ،يرجع سعد عف اإلسبلـ
فأمر النبي صمى اهلل عميو  ،ىذه اآلية ،رضي اهلل عنو عميو كسمـ، فشكى إليو فنزلت في سعد

ككاف أحب كلدىا  ،فأبت حتى يئس منيا ،كسمـ أف يترضاىا كيجيد بيا عمى أف تأكؿ كتشرب
ٍنسىافى ًبكىالً { قاؿ تعالى: (1)إلييا  ٍينىا اإلًٍ ص  كى اىىدىاؾى ًلتيٍشًرؾى ًبي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو كى ٍف جى ٍسننا كىاً  دىٍيًو حي

ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـٍ فىأينىبٍّليكي ـه فىالى تيًطٍعييمىا ًإلىي  مىٍرًجعيكي   . ]8:العنكبكت [ }ًعٍم
أحسف  الفرؽ أف اإلحساف مصدر أحسف، كأحسف حدث، تقكؿ :" حسنان " ك  " إحسانان " الفرؽ بيف 
فبلف عادؿ،  أما حسنا فمف الحسف كىك المصدر األصيؿ ليذه المادة كما تقكؿ، فبلف إحسانا

في ذاتو، ال مجرد  فكصفتو بالعدؿ، فإف أردت أف تبالغ في ىذا الكصؼ تقكؿ فبلف عدؿ أم
ٍينىا مماذا جاءت في ىذه اآلية بالذات:إذف فحسنا آكد في الكصؼ مف إحسانا، ف كصؼ لو ص  كى }كى

ٍسننا ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حي قالكا ألف ىذه اآلية تتعرض لمسألة صعبة تمس قمة  [8]العنكبكت:  .. {.اإلًٍ
لذلؾ احتاج األمر أف نكصي االبف  العقيدة، فسكؼ يطمب الكالداف مف االبف أف يشرؾ باهلل

ى ال يظف أف حت " حسنا"إنما قاؿ  "إحسانا"فمـ يقؿ ىنا  تككيداتوبالحسف في ذاتو، كفي أسمى 
ٍنسىافى }  :قكلو تعالىك  (2)دعكتيما إياه إلى الشرؾ مبرر إلىانتيما، أك التخمي عنيما ٍينىا اإلًٍ ص  كى كى

ٍسننا  {:أف ىنا ؟ جكابو" حسنا"كلـ يذكر في لقماف  ،األحقاؼ يىنا كف [8]العنكبكت: .. { .ًبكىاًلدىٍيًو حي
ـٍ أىٍحسىفى ال ًذم كىانيكا  لىنىٍجًزيىن يي كبر الكالديف مف أحسف األعماؿ فناسب ذكر  ،[7]العنكبكت:  }يىٍعمىميكفى كى

كآية ،كآية األحقاؼ نزلت فيمف أبكاه مؤمناف فناسب كصيتو باإلحساف إلييما ،" اإلحساف " إلييما
كشدة " كضعتو "ك  " "حممتو لقماف  لما تضمنت ما ينبو عمى حقيما كاإلحساف إلييما بقكلو تعالى

ًلكىاًلدىٍيؾى  {:كقكلو ،كحمؿ أبيو أعباء حاجتيا كحاجتو ،حممو كتربيتو ما تقاسيو في أىًف اٍشكيٍر ًلي كى
 .(3) أغنى ذلؾ عف ذكر "حسنا"  ]14 :لقماف [ }ًإلىي  اٍلمىًصيري 

 -رضي اهلل عنو  ىك ثاني أفضؿ األعماؿ، فعف ابف مسعكدكالشكر ليما  كاإلحساف إلى الكالديف
: أم األعماؿ أحب إلى اهلل؟ قاؿ: "الصبلة عمى -صمى اهلل عميو كسمـ  -أنو سأؿ رسكؿ اهلل 

 .(4) كقتيا". قمت: ثـ أم؟ قاؿ: "بر الكالديف" قمت: ثـ أم؟ قاؿ: "الجياد في سبيؿ اهلل"
 
 .(512-2)–مقاتؿ األزدم -تفسير مقاتؿ بف سميماف ،بتصرؼ يسير ينظر (1
 .(11639-19) - الخكاطر –تفسير الشعراكم   –الشعراكم (2
كشؼ المعانى فى المتشابو مف  -ىػ ( 733) المتكفى  -بدر الديف بف جماعة ،شيخ اإلسبلـ، بف جماعةا (3

 .(288-1)-(ـ 1990 -ىػ  1410 ):عاـ النشر -الطبعة األكلى -المنصكرة -دار الكفاء  -المثانى
 .(112-1) -(527)-الصحيح المختصر = صحيح البخارم الجامع المسند –البخارم( 4
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عد رسكؿ  كما،ه أف يحسف إلى كالديو إحسانا عظيما كأف يبرىما برا كريماألـز اإلنساف كأمر اهلل ك 
 -عقكقيما ثاني أكبر الكبائر، فعف أبي بكرة نفيع بف الحارث  -صمى اهلل عميو كسمـ  -اهلل 

 -ال أنبئكـ بأكبر الكبائر؟ : "أ-صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو 
قمنا: بمى يا رسكؿ اهلل، فقاؿ: اإلشراؾ باهلل، كعقكؽ الكالديف، ككاف متكئا فجمس فقاؿ: أال  -ا ثبلث

 .(1)كقكؿ الزكر، فما زاؿ يكررىا حتى قمنا: ليتو سكت" 
 إف اإلحساف إلى الكالديف فرض في اإلسبلـ، لقكلو تعالى: :أكال دلت اآليات عمى ما يأتي:

 ككصينا كالتكصية: األمر، كاألمر يقتضي الكجكب.
إف سبب كجكب اإلحساف إلى األبكيف كاضح كىك ككنيما كانا سببا لكجكد األكالد، كتربيتيـ  :ثانيا

ا تضحي بحياتيا كتنشئتيـ، كعمى التخصيص األـ التي تعاني مف أجؿ الكلد معاناة شديدة ربم
لو، فقد حممتو بكره كمشقة، ككضعتو بكره كمشقة، كسيرت عمى راحتو الميالي الطكاؿ، كعانت في 

 حضانتو كرضاعتو عناء ال يقدر.
إف حؽ األـ كما تقدـ بداللة اآلية أعظـ مف حؽ األب، ألنو تعالى قاؿ أكال: ككصينا  :ثالثا

ألـ بالذكر، فقاؿ: حممتو أمو كرىا ككضعتو كرىا اإلنساف بكالديو حسنا فذكرىما معا، ثـ خص ا
 .(2) كذلؾ يدؿ عمى أف حقيا أعظـ، كأف تحمميا المشاؽ بسبب الكلد أكثر

ف سبب كجكد الكلد، كليما الفضؿ بتربيتو كرعايتو، صغيرا يالكالدألف  :ببر الكالديفكصية ال
كاإلحساف إلييما، ككاف بر الكالديف ككبيرا، لذا كانت الكصية مف اهلل تعالى لعباده ببر األبكيف، 

 .في الشريعة كاجبا بآيات كثيرة في القرآف العظيـ، كعقكقيما كبيرة مف الكبائر
ثبلث دعكات " عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف نبي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقكؿ: ك 

، كدعكة المسافر، كدعكة الكالد عمى كاعمـ أف  (3) " كلده مستجابات ال شؾ فييف: دعكة المظمـك
كال يخشف في الكبلـ  ،كأال يرفع صكتو عمييما ،إلى الكالديف ىك أف يقكـ بخدمتيما اإلحساف
كأف ال يشير عمييما  ،عمييما بقدر القدرة مف البر كاإلنفاؽكيسعى في تحصيؿ مطالبيما  ،معيما
أف اإلحساف إلى الكالديف مف أكجب الكاجبات في الشريعة اإلسبلمية كىؿ ك  ،كال يقتميما ،سبلحا

ف قمت كتضاءلت، فيككف النيي عف العقكؽ  جزاء اإلحساف اإلحساف، كىك يستمـز ترؾ اإلساءة كا 
 .الزما باألكلى، فإنو مف المحـر كمف أكبر الكبائر عند اهلل عز كجؿ

 
 .(208-2)–(1202) -مختصر صحيح اإًلماـ البخارم  ،األلباني (1
 .(38-26) -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،كىبة بف مصطفى ،الزحيمي (2
 -سنف الترمذم ،الجامع الكبير – ىػ(279محمد بف عيسى بف الضحاؾ )المتكفى:  ،الترمذم، أبك عيسى (3

 ) :سنة -بيركت –دار الغرب اإلسبلمي - المحقؽ: بشار عكاد معركؼ -( 378-3)–(1905)-حديث حسف
 (.2699(، ك"صحيح ابف حباف" )7510كىك في "مسند أحمد" ) /(3862كأخرجو ابف ماجو ) /(ـ 1998
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  :ثانثانفصم ان

 انتكشٌى وانتفضٍم يظاهشاإلَغاٌ واعتخالفه فً األسض ويكاَته و

 واشتًم هزا انفصم عهى أسبعة يباحث

 الفخانًبحث األول: االعت

 ب األول: االعتخالف نغة واصطالحاانًطه

 حمٍمة اإلعتخالف :انًطهب انثاًَ

 انحكًة يٍ اإلعتخالف :انًطهب انثانث

 َغاٌ ويُضنته بٍٍ عارش انًخهىلاتاإل :انًبحث انثاًَ

 انتفضٍم وانتكشٌى :انًطهب األول

 انحًم فً انبش وانبحش وانشصق يٍ انطٍبات :انًطهب انثاًَ

 األياَة :انًبحث انثانث

 يفهىو األياَة :انًطهب األول

 عشض األياَة :انًطهب انثاًَ

 األيش بحفع األياَة وأدارها :انًطهب انثانث

 

 انتكهٍف وانحشٌة :انًبحث انشابع

 انتكهٍف :انًطهب األول

 انحشٌة :انًطهب انثاًَ
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 وانتفضٍم انتكشٌى يظاهشويكاَته و واعتخالفه فً األسض اإلَغاٌ :ثانثانفصم ان 

 الف خاألول: االعت انًبحث

 نغة واصطالحا  االعتخالفانًطهب األول: 

كسخر ليـ ما في  كذريتو مف بعدهالبشر في األرض،أبك  -عميو السبلـ -آدـ اهلل استخمؼ
السماكات كاألرض جميعا كألزميـ أف يتبعكا ىداه كأف يطيعكا أمره كينتيكا بنييو، كمقتضى ذلؾ 

في األرض رتب لمبشر حقكقا كألزميـ كاجبات، فإذا أردنا أف نحدد مركز  أف االستخبلؼ
  المستخمفيف في األرض فينبغي أف نعرؼ معنى االستخبلؼ.

مىؼي "ك  مفىو" ،تقكؿ أىعطاؾ اهلل خمفا مما ذىب لؾ ،ما استخمفتو مف شيء "الخى يخمفو خمفا صار  "كخى
مىؼي " ،مكانو ٍمؼي " ،فالكلد الصالح يبقى بعد اإلنسا "كالخى كاستخمؼ فبلنا مف  ،كالخالفة الطالح "كالخى

 .(1)فتو يقاؿ خمفو في قكمو خبلفةيكخمؼ فبلف فبلنا إذا كاف خم ،فبلف جعمو مكانو

مىؼى بالتحريؾك  فيككف خمفا منو أم  ،يأتي بمعنى البدؿ ،خمؼ اإلنساف الذم يخمفو مف بعده :الخى
كخمفني فكاف نعـ  ،كخبلفة ،يخمفو خمفا ،كفي أىمو ،يقاؿ في الفعؿ منو خمفو في قكموك  ،بدال

 ،كخمؼ سكء ،كخمؼ صدؽ ،كبئس الخمؼ ،كالخمؼ في قكليـ نعـ الخمؼ ،الخمؼ كبئس ،الخمؼ
خمؼ فبلنا  أما كالجمع أخبلؼ ،في األصؿ مصدر سمي بو مف يككف خميفة ىكك  ،كخمؼ صالح

ـٍ ًفي اٍْلىٍرًض كىمىا اٍستىٍخمىؼى ال ًذيفى { :كمنو قكلو تعالى ،كاستخبلفو ،إذا جعمو خميفتو لىيىٍستىٍخًمفىن يي
 .(2) ]55 :النكر [  } ًمٍف قىٍبًمًيـٍ 

الخميفة المستخمؼ ،خمفو خبلفة، ككاف خميفة كبقي بعده غة: مصدر خمؼ يقاؿالخبلفة ل
 جعمو خميفتو كالخبلفة اإلمارة استخمفوكالجمع خبلئؼ كخمفاء ك  الياء لممبالغةك  كالسمطاف األعظـ

االستخبلؼ مصدر استخمؼ فبلف فبلنا إذا جعمو خميفة، كيقاؿ خمؼ فبلف فبلنا ك  (3)كاإلمامة
 .(4)كؿفة يككف بمعنى فاعؿ، كبمعنى مفععمى أىمو كمالو صار خميفتو، كخمفتو جئت بعده، فخمي

 .(82-9) -لساف العرب   ،ابف منظكر (1
بيدم (2  .(245-23) -تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،مرتضى الز 
 .(251-1) -المعجـ الكسيط  ،الزياتإبراىيـ ( 3
 1427 - 1404الطبعة: )مف  -الككيت - كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  - المكسكعة الفقيية الككيتية (4

 .(251-3)–ىػ( 
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 في الصطالح: الستخالؼ 
اإلنساف غيره إلتماـ عممو، كمنو استخبلؼ اإلماـ غيره مف المأمكميف  ةاستنابىك  :االستخبلؼ

كمنو أيضا إقامة إماـ المسمميف مف يخمفو في اإلمامة بعد  ،لتكميؿ الصبلة بيـ لعذر قاـ بو
كاالستخبلؼ ىك إقامة خمؼ يقكـ مقاـ المستخمؼ أك  (1) مكتو، كمنو االستخبلؼ في القضاء

الخميفة اسـ لكؿ مف انتقؿ إليو تدبير أىؿ األرض كالنظر في ك  (2) مقاـ الغير عمى شيء ما
 :كالخميفة قيؿ ،تبع -كاليمف  ،كسرل -كالفرس  ،قيصر -كما أف كؿ مف كلى الركـ  ،مصالحيـ

أك عف إبميس  ،أك عف الجف بني الجاف ،ىك آدـ ألنو خميفة عف المبلئكة الذيف كانكا في األرض
ًإنٍّي ذلؾ أف اهلل استخمؼ البشر في األرض بقكلو: }ك  (3) أك عف اهلل تعالى ،في ممؾ األرض

ًميفىةن  اًعؿه ًفي اْلىٍرًض خى  .[30]البقرة: { جى

 حمٍمة االعتخالف  :انًطهب انثاًَ

مسؤكليتو كدكره كتبيف اإلنساف في ىذا الككف  كظيفةآيات في القرآف الكريـ تكضح  عدة كردت
ف اختمفت في ألفاظيا  مدل ذا الككف، ك كمناسبتيا، فإنيا تمتقي جميعا عند ربط دكر اإلنساف بيكا 

ًميفىةن  {-: قاؿ تعالى عز كجؿ،منيج اهلل  تحقيؽ اًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض خى ًلكىًة ًإنٍّي جى ٍذ قىاؿى رىبُّؾى ًلٍممىالى كىاً 
نىٍحفي  يىٍسًفؾي الدٍّمىاءى كى نيقىدٍّسي لىؾى  قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى ٍمًدؾى كى  .[30]البقرة:  }نيسىبٍّحي ًبحى

، كقيؿ كجمع الخميفة خبلئؼ، كجمع الخميؼ خمفاء، المراد بيذا الخميفة آدـ صمكات اهلل عميوك 
ألنو خميفة الجف فإف اهلل تعالى لما خمؽ األرض أسكنيا الجف، كلما خمؽ السماء  :خميفة يسم

فيككف  ،ألنو يخمفو غيره كقيؿ: إنما سماه خميفة ،الجف في األرضخميفة  أسكنيا المبلئكة، فيك
خميفة ألنو خميفة اهلل في األرض إلقامة أحكامو،  يكقيؿ: إنما سم ،الخميفة بمعنى أنو يخمؼ غيره

يككف خميفتو فييا يحمؿ قبسا مف صفاتو، كتسمك مكانتو  (4) كتنفيذ قضاياه، كىذا ىك األصح
ء سبحانو أف تككف األرض كنعميا كما فييا مف كنكز كمعادف كشا ،عمى مكانة المبلئكة

مكانات تحت تصرؼ ىذا اإلنساف  .الخبلفة ىيك  كي يستطيع أف يتكلى ىذه الميمة الثقيمة ،كا 
  
                                                         .(251-3) –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،المكسكعة الفقيية الككيتية (1

المختار اإلسبلمي لمطباعة  -الماؿ كالحكـ في اإلسبلـ -ىػ(1373)المتكفى:  ،عبد القادر عكدة ،عكدة (2
 .(26-1)– (ـ 1977 -ىػ  1397)الطبعة: الخامسة،  -كالنشر كالتكزيع، القاىرة

 .(116-1) -تفسير البحر المحيط ،ابف حياف( 3

 .(64-1) -لمسمعاني تفسير القرآف ،السمعاني( 4
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خميفة: يخمفني في الحكـ بيف الخمؽ، ىك آدـ  الخميفة مف قاـ مقاـ غيره :"خميفة"كفي تأكيؿ كممة 
كمف قاـ مقامو مف ذريتو، أك بنك آدـ يخمفكف آدـ، كيخمؼ بعضيـ بعضا في العمؿ -عميو السبلـ

 .(1)كذريتو خمفاء مف الذيف كانكا فييا فأفسدكا، كسفككا الدماءبالحؽ، كعمارة األرض، أك آدـ 
 معنى خبلفة اإلنساف في األرض: فيمف اآليات التي كردت ك 

ًميفىةن  {-قاؿ تعالى -أكال: اًعؿه ًفي اْلىٍرًض خى بُّؾى ًلٍممىالىًلكىًة ًإنٍّي جى ٍذ قىاؿى رى أناس  [30]البقرة:  } كىاً 
  .كانت فييا يعمركف األرض ك يخمؼ بعضيـ بعضا يسكنكف األرض بعد الطكائؼ التي

اتو  {-قاؿ تعالى-ثانيا: ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي رىفىعى بىٍعضى ًلؼى اٍْلىٍرًض كى الى ـٍ خى عىمىكي ]سكرة }كىىيكى ال ًذم جى

 .(2)أما خبلئؼ األرض، فأىمؾ القركف كاستخمفنا فييا مف بعدىـ [164األنعاـ: 

مىفىاءى  {-اؿ تعالىق -ثالثا: ـٍ خي عىمىكي كا ًإٍذ جى   .بمعنى حكاـ يحكمكف األرض [69]األعراؼ:  } كىاٍذكيري
ًلؼى ًفي اٍْلىٍرضً  {-قاؿ تعالى -:ارابع الى ـٍ خى عىٍمنىاكي الخميفة مف يخمؼ غيره كيقكـ   [14]يكنس:  } ثيـ  جى

   .عمى ظير األرض مقامو

مىفىاءى  {-اؿ تعالىق -خامسا: ـٍ خي يىٍجعىميكي أنو يخمؼ اهلل في الحكـ كالفصؿ بيف  [ 62 :النمؿ] } اٍْلىٍرضً كى
  .افي عمارة األرض كاستثمارى الخمؽ

ًلؼى ًفي اٍْلىٍرضً  {-قاؿ تعالى -سادسا: الى ـٍ خى عىمىكي قكما يخمؼ  المقصكدك  [39 :فاطر] } ىيكى ال ًذم جى
  .ؿبعضيـ بعضا قرنا بعد قرف كجيبل بعد جي

 جعمكـ خبلئؼ األرض كجكىا: كفي معنى 

ـ النبييف فخمفت أمتو سائر أحدىا: جعمكيـ خبلئؼ األرض ألف محمدا عميو الصبلة كالسبلـ خات
كثالثيا: أنيـ خمفاء اهلل في أرضو يممككنيا  - كثانييا: جعميـ يخمؼ بعضيـ بعضا - األمـ

 .كعف ىذا يتحدث القرآف الكريـ (3)كيتصرفكف فييا

 (.114-1) -تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم( -الدمشقيعز الديف ( 1
)المتكفى: -أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظميالرازم، ابف أبي حاتـ ( 2

 -مكتبة نزار مصطفى الباز - المحقؽ: أسعد محمد الطيب- تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ -ىػ(327
 .(1435-5)-ىػ 1419 -الطبعة: الثالثة - مكة العربية السعكديةالمم
 (.192-14) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  -الرازم (3
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في األرض إلى قياـ الساعة، إنما  كالخميفة في األرض ليس جيبل كاحدا خمقو اهلل كاستخمفو
 ،الخميفة أجياؿ كأنساؿ تتكالى، يمكت كاحد كيكلد آخر في حمقات مكصكلة األنساؿ ال الذكات

كينظر ماذا يريد منو  كالخميفة ال ينجح في خبلفتو إال إذا سار فييا عمى كفؽ مراد مف استخمفو،
ض لتظير عميو سمات قدرتو تعالى جعؿ لو خميفة في األر  كالحؽ تبارؾ كتعالى ،مف استخمفو

 .(1)اهلل غفكر ،اهلل رحيـ،كصفات كمالو، فاهلل تعالى قادر، اهلل عالـ، اهلل حكيـ، اهلل غني

كبإمكاننا القكؿ أف دكر اإلنساف في خبلفة اهلل في األرض يمكف أف تشمؿ جميع ىذه األبعاد 
منح اهلل ىذا اإلنساف مف صبلحية فيك يخمؼ اهلل في الحكـ كالفصؿ بيف العباد بما  ،كالصكر

عىٍمنىاؾى { : الحكـ بيف الناس بالحؽ كما يقكؿ الحؽ عف نبي اهلل داككد عميو السبلـ كدي ًإن ا جى يىا دىاكي
ؽٍّ كىلى تىت ًبًع اٍليىكىل فىييًضم ؾى عىف سىًبيًؿ اهللً  ًميفىةن ًفي اٍْلىٍرًض فىاٍحكيـ بىٍيفى الن اًس ًباٍلحى   .]26ص:  [ }خى

 فأما أف المراد بالخميفة مف؟ ففيو قكالف: 
 .أحدىما: أنو آدـ عميو السبلـ كقكلو: أتجعؿ فييا مف يفسد فييا المراد ذريتو ال ىك

 .كالثاني: أنو كلد آدـ
الذيف قالكا المراد آدـ عميو السبلـ فقد اختمفكا في أنو تعالى لـ سماه خميفة كذكركا فيو كجييف:  أما

األكؿ: بأنو تعالى لما نفى الجف مف األرض كأسكف آدـ األرض كاف آدـ عميو السبلـ خميفة 
 .ألكلئؾ الجف الذيف تقدمكه

  .(2)ف المكمفيف مف خمقوالثاني: إنما سماه اهلل خميفة ألنو يخمؼ اهلل في الحكـ بي
 "لقد خمؽ اهلل آدـ ليككف خميفة في األرض، ككاف عميو أف يتمقى مف اهلل التكاليؼ محصكرة في 

ألنؾ إف لـ تمتثؿ سيظير الفساد في المجتمع، أما الذم ال يظير منو فساد " فعؿ كال تفعؿإ
 افعؿ"ال يفسد بو المجتمع إذف "فعؿ ك ال تفعؿإ " لذلؾ فكؿ ما لـ يرد فيو، افسبحانو يتركو مباحن 

صكرة الخبلفة مبنية عمى الحكـ بيف  أففكما  (3)األرض مقياس ضماف الصبلح في ىي"تفعؿ كال
كذلؾ معنى ك ،عف متابعة اليكلكاالبتعاد  كاالجتناب اهلل، الرعية بالعدؿ كالتسكية عمى قانكف شرع

طمب الحؽ  في األكلياءكخكاص  األنبياءكما كاف سيرة  المحافظة كالمحاسبةالخبلفة مبنى عمى 
 .اهلل إلىالكصكؿ مف أجؿ الباطؿ  كاالبتعاد عف

 
 .(10186-16) –الخكاطر –تفسير الشعراكم  -الشعراكمينظر،  (1
 .(388-2) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  ،الرازم (2
 .(4079-7) -المصدر السابؽ ،ينظر( 3
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مىفىاءى اٍْلىٍرًض أىًإلىوه مىعى الم وً  {:كىكذا ىذه اآلية ـٍ خي يىٍجعىميكي أم أمة بعد أمة كجيبل بعد  ]62:النمؿ} [ كى
جيؿ كقكما بعد قكـ كلك شاء ألكجدىـ كميـ في كقت كاحد كلـ يجعؿ بعضيـ مف ذرية بعض بؿ 
لك شاء لخمقيـ كميـ أجمعيف كما خمؽ آدـ مف تراب كلك شاء أف يجعميـ بعضيـ مف ذرية بعض 

ألرض كتضيؽ كلكف ال يميت أحدا حتى تككف كفاة الجميع في كقت كاحد لكانت تضيؽ عنيـ ا
كسابيـ عمييـ معايشيـ  كيتضرر بعضيـ ببعض كلكف اقتضت حكمتو كقدرتو أف يخمقيـ مف  كا 

بعد قركف كأمما بعد أمـ  انفس كاحدة ثـ يكثرىـ غاية الكثرة كيذرأىـ في األرض كيجعميـ قركن
يقيـ ثـ  ،حتى ينقضي األجؿ كتفرغ البرية كما قدر ذلؾ تبارؾ كتعالى ككما أحصاىـ كعدىـ عدا

اًعؿه   {-: لقكلو تعالى كىذا مصداؽ (1)القيامة كيكفي كؿ عامؿ عممو إذا بمغ الكتاب أجمو ًإنٍّي جى
ًميفىةن  يككف  ،ىك آدـ أبك البشر ،األرض كمتخذ فييا خميفة فيأم خالؽ  [30]البقرة:  } ًفي اْلىٍرًض خى
كأف المراد بخبلفة آدـ ، كجيبل بعد جيؿ ،قرنا بعد قرف ،يخمؼ بعضيـ بعضا ،لو ذرية كنسؿ

يذىب منيـ قرف كيخمفو قرف آخر كليذا السر ما كاف  ،مف بعدهالخبلفة الشرعية، كبخبلفة ذريتو 
 {:-تعالى اهلل كليذا قاؿ بالصكرة كالمعنى األمةىذه  فيمف الخمفاء ما كاف  األمـفي امة مف 

مىفىاءى اٍْلىٍرًض أىًإلىوه مىعى الم وً  ـٍ خي يىٍجعىميكي  .]62:النمؿ} [ كى
ال، فماداـ الشيطاف قد  اهلل؟ ىؿ خمؽ اهلل اإًلنساف ىكذا بدكف منغصات تفسد عميو منيجكالسؤاؿ 

كيأتيؾ األمر  "كال تفعؿ فعؿإ" فسيزيف لؾ في كقؼ ىذا المكقؼ مع آدـ، كقاؿ أنا سأغكم
أف  كيأتيؾ األمر أال تشرب الخمر فيزيف لؾ الشيطاف ،بالصبلة فينزغؾ الشيطاف حتى ال تصمي

 "أف تفعؿ" ككذلؾ يحاكؿ أف يزيف لؾ" ال تفعؿ فعؿ إلى مجاؿإ" تشربيا، كيحاكؿ أف ينقؿ مجاؿ
ف اهلل سبحانو خمؽ ما خمؽ كلـ يقؿ في إيقاؿ  (2) فترتبؾ حركتؾ "ال تفعؿ"ما ىك في مجاؿ 

إني جاعؿ في األرض خميفة فظاىر ىذا الخطاب  ،شيء منيا ما قاؿ في حديث آدـ، حيث قاؿ
تنبيو لشرؼ خمؽ الجناف كما فييا، كالعرش بما ىك عميو مف انتظاـ األجزاء ككماؿ الصكرة، كلـ 

نما قاؿ ذلؾ تشريفا كتخصيصا آلدـ كال أدؿ عمى  (3) يقؿ: إني خالؽ عرشا أك جنة أك ممكا، كا 
األرض يظير عجائب صنعو  فيمكاىب خميفة حكمة اهلل مف جعؿ اإلنساف الذم اختص بيذه ال
أصؿ خمقتو، أفضؿ المخمكقات التي تعيش  فيكأسرار خميقتو كالذم ال شؾ فيو، ىك أف اإلنساف 

 .ىذه األرض في، كليذا جعمو اهلل خميفتو األرضيمعو عمى ىذا الكككب 

 .(424-10) -تقسير القرآف العظيـ   -ابف كثير ،( ينظر1
 .(4079-7) -الخكاطر –الشعراكم  تفسير -الشعراكم  (2

 .(227،228-1) -البحر المحيط في التفسير  ،ابف حياف ينظر، (3
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يريد منيجا يحكـ حركة الحياة، كيضمف لمخبلفة في األرض أف تؤدم كتعالى سبحانو اهلل إف 
لذلؾ كاف البد أف يدرب الحؽ  ،ميمتيا أداء يسعد اإًلنساف فييا في الدنيا كينعـ في اآلخرة

حتى ال يتمقى المنيج تمقيا نظريا، لذلؾ شاء الحؽ  ،سبحانو خميفتو في األرض عمى المنيج
فكاف ( 1) سبحانو كتعالى أال يجعؿ آدـ يباشر ميمة الخبلفة إال بعد أف يعطيو تدريبا عمى الميمة

 ألف اهلل جؿ جبللو أمده ،كأكثرىـ معرفةالناس عمما أغزر  آدـ عميو السبلـ كىك أبك البشرية مف
ككاف مع العمـ التكريـ كالتشريؼ فقد أمر اهلل المبلئكة  ،بيذا العمـ الغزير كعمـ آدـ األسماء كميا

بالسجكد آلدـ عميو السبلـ سجكد تكريـ كليس سجكد عبادة كتقديس، فكاف أف امتثمكا ألمر اهلل 
لساجديف، كمف ىنا ابتدأت حياة آدـ عميو السبلـ بعد لـ يكف مع ا سككانكا لو طائعيف إال إبمي

  .اهلل منيا عند أكمو مف الثمرة التي نياه اهلل عنيا خمقو كمككثو في الجنة، كحتى أخرجو
ذلؾ أف اهلل خمؽ السماء كاألرض، كخمؽ المبلئكة كالجف، فأسكف المبلئكة السماء، كأسكف مف ك 

مف ك  ليس ممف يفسد فييا كال ممف يسفؾ الدماءالسبلـ  كمعمكـ أف آدـ عميو (2) الجف األرض
ككاف ىذا اإلنساف األكؿ المتعمـ  ،ىـ آدـ بيديواخمؽ أبجؿ جبللو التشريؼ لبني آدـ أف اهلل 

كالمعمـ مف قبؿ ربو سبحانو كتعالى، فميس الجيؿ ىك سمة اإلنساف األكؿ كما تصفو بعض 
  .التي تفتقر إلى الصكاب كالحكمة قصص كاألقكاؿبعض ال النظريات أك كما تصكره

نما خاطبيـ  كخطاب اهلل لمبلئكتو بأنو سيجعؿ في األرض خميفة، ليس المقصكد منو المشكرة، كا 
بذلؾ مف أجؿ ما ترتب عميو مف سؤاليـ عف كجو الحكمة مف ىذه الخبلفة، كما أجيبكا بو مف 

دمكا عمييا كعرضيا عمى ثقاتيـ بعد، أك مف أجؿ تعميـ العباد المشاكرة في أمكرىـ قبؿ أف يق
ف كاف ىك أك الحكمة تعظيـ شأف ، بعممو كحكمتو البالغة غنيا عف المشاكرة سبحانو كنصائحيـ كا 

ظيار فضمو، بأف بشر بكجكد سكاف ممككتو، كنكه بعظيـ شأف المجعكؿ بذكره في  المجيكؿ، كا 
كقد عمـ أف اهلل ىك المتفرد بفعؿ ذلؾ كحده ال شريؾ  (3)المؤل األعمى قبؿ إيجاده، كلقبو بالخميفة

 .يرشدىـ إلى الحؽ كييدييـ إلى الصراط المستقيـكىك القادر عمى أف  لو

 

 
 .(4078-7) -الخكاطر –تفسير الشعراكم   –الشعراكم (1
الكسيط في تفسير -ىػ(468)المتكفى:  -النيسابكرم الكاحدمأبك الحسف عمي بف أحمد ، النيسابكرم الكاحدم (2

 .(113-1)– (ـ 1994 -ىػ  1415)الطبعة: األكلى،  -لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  -القرآف المجيد
 .(92-1) –التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكم سيد( 3
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ذكر يا محمد لقكمؾ قصة خمؽ أبييـ آدـ حيث أ -صمى اهلل عميو كسمـ -تعالى لنبيو اهلل فقاؿ
جاعؿ في األرض خميفة يقكـ بعمارتيا كسكناىا، كيقكـ بعضيـ بالزعامة  إني لممبلئكة قاؿ اهلل

كىذا االستخبلؼ يشمؿ استخبلؼ بعض أفراد ( 1)كالتكجيو كتنفيذ األحكاـ حتى يعمر الككف، 
اإلنساف عمى بعض، بأف يكحى بشرائعو عمى ألسنة أناس منيـ يصطفييـ ليككنكا خمفاء عنو، 

ف كنا ال نعرؼ سرىا كاستخبلؼ ىذا ال نكع عمى غيره مف المخمكقات بما ميزه بو مف قكة العقؿ، كا 
كال ندرؾ كنييا، كىك بيذه القكة غير محدكد االستعداد كال محدكد العمـ، يتصرؼ في الككف 
تصرفا ال حد لو، فيك يبتدع كيفتف في المعدف كالنبات، كفي البر كالبحر كاليكاء، كيغير شكؿ 

محؿ خصبا، كالحزف سيبل، كيكلد بالتمقيح أزكاجا مف النبات لـ تكف، كيتصرؼ األرض فيجعؿ ال
 فيىذا ىك مقاـ اإلنساف  (2)في أنكاع الحيكاف كما شاء بضركب التكليد، كيسخر كؿ ذلؾ لخدمتو

ىذا العالـ، ماداـ محتفظا بإنسانيتو، عامبل عمى  فينو سيد المخمكقات كميا أ األرضيالعالـ 
، فبل شأف لئلنساف بيا، كما األرضيغير ىذا العالـ  فيأما المخمكقات التي  ،هاالرتقاء بكجكد

إذ  ،غير كارد، كغير منظكر إليو شيءأنيا ال شأف ليا باإلنساف، كمف ثـ فالمفاضمة بينو كبينيا 
 مف اء اهلل تعالى أف يخمؽ عمى ظير األرضكش( 3) ال تعامؿ بيف اإلنساف كبيف تمؾ المخمكقات

سبحانو  اهلل يككف خميفتو فييا يحمؿ قبسا مف صفاتو، كتسمك مكانتو عمى مكانة المبلئكة كشاء
مكانات تحت تصرؼ ىذا كخيرات أف تككف األرض كنعميا كما فييا مف كنكز كمعادف  كا 

كي يستطيع أف يتكلى ىذه  قابميات كاستعدادات خاصةقدرة كطاقة ك الذم يحتاج إلى  ،اإلنساف
مف العمـك  اهلل لو هلل في األرض بما كىبو أف يككف خميفة إلنسافكالتي تمكف ا مةالميمة الثقي

 التي يستطيع مف خبلليا أف يتكامؿ كيسير بيا نحكك كالمعارؼ كالقابميات التي ال حد ليا  عقؿكال
 .                                          الذم شرعو لعباده ى كفؽ المنيج الربانياهلل تعال

 

 

 .(30-1) -التفسير الكاضح -محمد الحجازم (1

 .(80-1) -تفسير المراغي  –المراغي (2
 .(524-8) -التفسير القرآني لمقرآف  –يكنسالخطيب  (3
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 انحكًة يٍ االعتخالف  :انًطهب انثانث

، كانتشار عمارىافي  أف يككف سببان باألرض الحكمة مف استخبلؼ آدـ عميو السبلـ في أما عف ك 
ينبغي لو أف يككف  االستخبلؼذريتو في أرجاء المعمكرة بالبناء كالتطكر كالتقدـ، كأيضا فإف 

عبادا هلل، يعبدكنو  مف بعده استخبلؼ صبلح كىداية، فالكاجب أف يككف آدـ عميو السبلـ كذريتو
األرض، فأعماليـ خبلفة عمى كجو ال أىداؼ أسمى فتحقيؽ العبكدية هلل ىيطكعا، كيتقربكف إليو 

 .ىي الفيصؿ، كأفعاليـ تقكدىـ إلى الجنة أك إلى النار

كارتضتو في كؿ أمكرىا  كحكمت ىذا النيج في الحياة، سارت ىذه األمة عمى نيج اهلل،كعندما 
 تخمفت في ذيؿ القافمة، اهللنيج مخالفت كعندما  تحقؽ كعد اهلل باالستخبلؼ كالتمكيف كاألمف

 عمى البشرية كاستبد بيا الخكؼ كتخطفيا األعداءكالسمطة كطرد دينيا مف الييمنة  كذلت
ف كعد اهلل قائـ ،كأصبحت في الحضيض ف شرط اهلل معركؼ ،أال كا  فمف شاء الكعد فميقـ  أال كا 

كأف يجعميـ  ،قادر عمى ىداية الناس أجمعيفاهلل تعالى ك ( 1)كمف أكفى بعيده مف اهلل؟  بالشرط
لبلبتبلء  ،ير مختمفيف كلكنو بيف أف ذلؾ االستخبلؼ يقتضى التنكع كاالختبلؼمتكافقيف غ

فقاؿ سبحانو  ،بالنار المسيءكيعذب  ،فيناؿ المحسف الحسنى ،كاالختيار كالنظر كاالعتبار
ًإف  الم وى لى يىٍخفىى } :فقاؿ عف نفسو عز كجؿ  كىك مستك عمى العرشو شأن مخبرا عف كتعالى
مىٍيًو  اـً كىٍيؼى يىشىاءي لى ًإلىوى ًإل   (5) شىٍيءه ًفي اٍْلىٍرًض كىلى ًفي الس مىاءً عى ـٍ ًفي اٍْلىٍرحى ريكي كٍّ ىيكى ال ًذم ييصى

ـي  ًكي كؿ صغيرة  في نامف فكؽ العرش مع كتعالى كىك سبحانو ، [6-5:]آؿ عمراف{  (6) ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى
 .كيعمـ خطانانا ككبيرة يرا
 تور إقامة ىذه المصالح بحسب طاقتو كقد فيخميفة اهلل  اإلنساف أف يككف االستخبلؼكحقيقة 

كسعو كأقؿ ذلؾ خبلفتو عمى نفسو ثـ عمى أىمو ثـ عمى كؿ مف تعمقت لو بو مصمحة كلذلؾ ك 
"كمكـ راع، ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، اإلماـ راع، كمسؤكؿ  رسكؿ هلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

عف رعيتو، كالرجؿ راع في أىمو، كىك مسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعية في بيت زكجيا، 
قاؿ: كحسبت أف قد  -كمسؤكلة عف رعيتيا، كالخادـ راع في ماؿ سيده، كمسؤكؿ عف رعيتو،

  .(2) ككمكـ راع كمسؤكؿ عف رعيتو" كالرجؿ راع في ماؿ أبيو، كمسؤكؿ عف رعيتو، -قاؿ:
 
- الميذب في ثمرات اإليماف -ةالباحث في القرآف كالسن ،عمي بف نايؼ الشحكد ابف نايؼ،،الشحكد،بتصرؼ (1

 .(40-1) – الطبعة األكلى

 .(272-1)- (146) –صحيح اإلماـ البخارم مختصر  -األلباني (2
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بتمكينو في القمكب، كالحكـ بيف الرعية المعنكية في اإلنساف كىى الجكارح  أكال كتمكيف الديف يتـ
كاألعضاء كالقمب كالركح كالسر كالنفس كصفاتيا كأخبلقيا كالحكاس الخمس كالقكل النفسانية 

يستخمفيـ في ، كبعدىا يتـ كعد بأف يتـ بتمكينو في تصريؼ الحياة كتدبيرىا كبعد ذلؾ بالحؽ
 يأمر باإلصبلح ،كالشرعنيـ الذم ارتضى ليـ ىك الذم يييمف عمى األرضكأف يجعؿ دي األرض،

كاالنتفاع بكؿ  كيأمر بعمارة ىذه األرض، كيأمر بالعدؿ،كيأمر باالستعبلء عمى شيكات األرض
أمة ذلؾ كعد اهلل لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات مف  كخيرات كمنافع لمناس ما أكدعيا اهلل مف ثركة

  .كلف يخمؼ اهلل كعده ككعد اهلل كاقع ككعد اهلل حؽصمى اهلل عميو كسمـ  -محمد 
اًت لىيىٍستىٍخًمفىن ييـ-:قاؿ تعالى اًلحى ًمميكا الص  ـٍ كىعى ًفي اٍْلىٍرًض كىمىا  }كىعىدى الم وي ال ًذيفى آمىنيكا ًمنكي

لىييبىدٍّلىن ييـ مٍّف بىٍعدً  ـٍ كى ى لىيي ـي ال ًذم اٍرتىضى ـٍ ًدينىيي لىييمىكٍّنىف  لىيي ـٍ كى ـٍ أىٍمننا اٍستىٍخمىؼى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًي ٍكًفًي {   خى
ى عمى العمارة كاإلصبلح،ال عم اإلنساف االستخبلؼ في األرض قدرةكالمقصكد مف  ]55:سكرة النكر[

عمى االرتفاع  توكقدر ، عمى تحقيؽ العدؿ كالطمأنينة،ال عمى الظمـ كالقير توكقدر  ،اليدـ كاإلفساد
قصد ك  (1) بالنفس البشرية كالنظاـ البشرم،ال عمى االنحدار بالفرد كالجماعة إلى مدارج الحيكاف

كالدليؿ عمى  ،التشريع العمؿ مكافقا لقصد فيأف يككف قصده ذكرا أك أنثى الشارع مف المكمؼ 
يعمؿ كالمطمكب مف المكمؼ أف  ،نيا مكضكعة لمصالح العبادألذلؾ ظاىر مف كضع الشريعة 

 كحده ال كألف المكمؼ خمؽ لعبادة اهلل ،أفعالو كأف ال يقصد خبلؼ ما قصد الشارع فيعمى ذلؾ 
ٍنسى ًإل  ًليىٍعبيديكًف ){-قاؿ تعالى:فشريؾ لو  مىٍقتي اٍلًجف  كىاإلًٍ مىا خى مىا 56كى ـٍ ًمٍف ًرٍزؽو كى ( مىا أيًريدي ًمٍنيي

ز اؽي ذيك اٍلقيك ًة اٍلمىًتيفي )57أيًريدي أىٍف ييٍطًعميكًف )  .]58-56الذاريات:} [(58( ًإف  الم وى ىيكى الر 
ؿ الصالح الطيب الذم كرسكلو كالعم عد اهلل الذيف تحقؽ فييـ كصفاف معا ىما اإليماف باهللك ك 

أم أئمة  ،تعالى كيرضيو بأف يجعؿ أمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ خمفاء األرض يقرب مف اهلل
كما استخمؼ داكد كسميماف عمييما السبلـ عمى  ،كبيـ تصمح الببلد ،كالكالة عمييـ ،الناس
كقكلو منكـ مف ،ككما فعؿ ببني إسرائيؿ حيف أكرثيـ مصر كالشاـ بعد إىبلؾ الجبابرة ،األرض
ٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان { : قاؿ تعالى لمبياف ـٍ مى اًلحاًت ًمٍنيي  [29:الفتح] }كىعىدى الم وي ال ًذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الص 

 كعدىـ اهلل أف يستخمفيـ كىذا االستخبلؼ ىك الذم كعده اهلل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات (2)
ليحققكا النيج الذم أراده اهلل كيقرركا  -كما استخمؼ المؤمنيف الصالحيف قبميـ  -في األرض 

  .(3) العدؿ الذم أراده اهلل كيسيركا بالبشرية خطكات في طريؽ الكماؿ المقدر ليا يـك أنشأىا اهلل
 
 .(40-1) - الميذب في ثمرات اإليماف –بف نايؼ  الشحكد بتصرؼ، (1
 .(292-18) -التفسير المنير فى العقيدة كالشريعة كالمنيج - الزحيمى (2
 .(40-1) –بتصرؼ المصدر السابؽ ،ينظر (3
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  :انًبحث انثاًَ

  اإلَغاٌ ويُضنته بٍٍ عارش انًخهىلات

 وفٍه يطهباٌ

  :انًطهب األول

 انتفضٍم وانتكشٌى

  :انًطهب انثاًَ

 انحًم فً انبش وانبحش وانشصق يٍ انطٍبات
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  عارش انًخهىلاتويُضنته بٍٍ  اإلَغاٌ :ًَانًبحث انثا

 انتفضٍم وانتكشٌى  :انًطهب األول

بيذا االستخبلؼ في تعالى اهلل  يـفضم ،عمى كثير ممف خمؽ تفضيبل ـكفضميكـر اهلل بني آدـ 
 متقدما متميزا  بما ركب في فطرتيـ مف استعدادات تجعؿ المخمكؽ اإلنسانيفضميـ ممؾ األرض ك 

ـٍ  } :فقاؿ جؿ ذكره كجكان  كبران  تعالى بحران  بيف الخبلئؽ في ممؾ اهلل ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني آدى كى
مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض  ـٍ ًمفى الط يٍّبىاًت كى زىٍقنىاىي رى  ] 70 :اإلسراء  [{ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كى

ما منزلة اإلنساف ف،تعالى لبنى آدـ مف ألكاف التكريـ الذم منحو اهلل ىذا يككف التفضيؿ لكنان كعمى 
تعالى: قاؿ  كما المخمكقات التي فضمت عميو؟ ؿ عمييا؟ضٍّ بيف المخمكقات؟ كما المخمكقات التي في 

مىٍقنىا تىٍفًضيالن  { مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض    .] 70 :اإلسراء[  }كى

 صريح منطكؽ اآلية يدؿ عمى أمريف:

ىذا الكجكد كمو.  فيأكليما: أف اإلنساف فضؿ عمى كثير مف المخمكقات التي بثيا اهلل سبحانو 

الفضؿ، أك  فيكثانييما: أف ىناؾ مخمكقات ال يفضميا اإلنساف، كىى إما أف تككف مساكية لو 
 أفضؿ منو. ىي

أصؿ خمقتو، أفضؿ المخمكقات التي تعيش معو عمى ىذا  فيكالذم ال شؾ فيو، ىك أف اإلنساف 
ًإنٍّي  {تعالى:  وقكلجاء في كما  ،ىذه األرض في، كليذا جعمو اهلل خميفتو األرضيالكككب 

ًميفىةن  اًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض خى  يذه الخمقة المييأة ألف تككف بمقاـ الخبلفة هلل عمى األرضف ] 30 :البقرة} [ جى
 ،كأما التفضيؿ عمى كثير مف المخمكقات، فالمراد بو التفضيؿ المشاىد ألنو مكضع االمتناف (1)

كذلؾ الذم جماعو تمكيف اإلنساف مف التسمط عمى جميع المخمكقات األرضية برأيو كحيمتو، 
بالعقؿ كالنطؽ كاالستعدادات  بني آدـ ميز تبارؾ كتعالى كأنو( 2) ككفى بذلؾ تفضيبل عمى البقية

مىى  { -:كتعالى المتعددة، التي جعمتيـ أىبل لحمؿ األمانة، كما قاؿ سبحانو ًإن ا عىرىٍضنىا اٍْلىمىانىةى عى
ٍنسىافي ًإن وي كى  مىمىيىا اإلًٍ حى افى ظىميكمنا الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كى

ييكلن  أمانة عف  كلما قبؿ اإلنساف أف يككف أمينا كفؽ مراد اهلل الشرعي، مسئكالن  ]72:األحزاب}  [ جى
التكميؼ، رفعو اهلل عمى كثير ممف سكاه كفضمو كميزه ككرمو، ثـ استخمفو في أرضو، كاستأمنو 

 .كسخر لو كؿ الخبلئؽ مف حكلو فييا عمى ممكو
 

 .(524-8) -التفسير القرآني لمقرآف -الخطيب يكنس ،بتصرؼ يسير(1
 .(164-15) -التحرير كالتنكير -ابف عاشكر( 2
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مىؽى { سخر الكثير مف مخمكقاتو لمنفعتيـ كمصمحتيـ، قاؿ تعالى: فاهلل سبحانو كتعالى الم وي ال ًذم خى
ؿى ًمفى الس مىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى  ـي اٍلفيٍمؾى الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرضى كىأىٍنزى رى لىكي سىخ  ـٍ كى ًبًو ًمفى الث مىرىاًت ًرٍزقنا لىكي

ـي اٍْلىٍنيىارى ) رى لىكي سىخ  ـي 32ًلتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمرًًه كى رى لىكي سىخ  ـي الش ٍمسى كىاٍلقىمىرى دىاًلبىٍيًف كى رى لىكي سىخ  ( كى
ـٍ ًمٍف كيؿٍّ مى 33الم ٍيؿى كىالن يىارى ) ٍنسىافى ( كىآتىاكي كىىا ًإف  اإلًٍ ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىتى الم ًو لى تيٍحصي ا سىأىٍلتيميكهي كىاً 
اعمـ أف المقصكد مف ىذه اآلية ذكر نعمة أخرل جميمة ك  ،] 34 – 32 :إبراىيـ } [(34لىظىميكـه كىف اره )

كقد  ،غيرهرفيعة مف نعـ اهلل تعالى عمى اإلنساف كىي األشياء التي بيا فضؿ اإلنساف عمى 
اإلنساف جكىر مركب مف النفس، كالبدف، فكلقد كرمنا بني آدـ  ،اهلل تعالى في ىذه اآلية ىاذكر 

فالنفس اإلنسانية أشرؼ النفكس المكجكدة في العالـ السفمي، كبدنو أشرؼ األجساـ المكجكدة في 
لباطؿ مف بيف يديو كال كأنو سجؿ ىذا التكريـ في القرآف الكريـ، الذم ال يأتيو ا (1) العالـ السفمي

لئلنساف عمى الشكر، كأال يشرؾ بربو  اآلية حث يفك  (2) مف خمفو، ككفاىـ بذلؾ شرفا كفخرا
 لتجرمبحسف رعايتو، كىداه إلى صنعة الفمؾ  أحاطوالبر كالبحر، ك  فيأحدا، ألنو سخر لو ما 

لىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  }:قاؿ تعالىف ،البحر، كرزقو مف الطيبات، كفضمو عمى كثير مف المخمكقات في كى
مى  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض  ـٍ ًمفى الط يٍّبىاًت كى زىٍقنىاىي رى ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى  ٍقنىا تىٍفًضيالن آدى

النقـ كال تحجبيـ النعـ  عنيـ النعـ كدفعب نعـ عمييـبشكر مف أ ايقكمك فالكاجب أف  ] 70 :اإلسراء   [{
 .ة المنعـعمى معصيذه النعـ المنعـ بؿ ربما استعانكا بي عبادة عف

 :(3)كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل أربعة أكجو كفي قكلو تعالى 
 .بالغمبة كاالستيبلء :أحدىا
 .بالثكاب كالجزاء :الثاني
 .بالحفظ كالتمييز :الثالث
 .بإصابة الفراسة  :الرابع

ـٍ }:فقاؿ تعالى بأمكر كثيرة، مف خمؽاهلل جؿ شأنو فضميـ تفضيبل عظيما عمى كثير مك  ٍمنىاىي فىض  كى
مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى إذ شرفيـ بالعقؿ الذم ىك عمدة التكميؼ كبو يعرؼ   ] 70 :اإلسراء[ {عى

اهلل، كتفيـ تعاليمو، كيحصؿ بيديو التمييز بيف الحؽ كالباطؿ كالحسف كالقبيح، كذلؾ مما يكجب 
خبلص العبا ة لو سبحانو، كرفض الشرؾ دعمييـ شكر المنعـ المتفضؿ، كيتحقؽ شكره بتكحيده كا 

 .األنبياء ااء كحمميمف خبلؿ الرسالة التي نزلت مف السم (4) الذم ال يقبمو مف لو أىدنى تمييز
 
 .(372-21) - الرازم-مفاتيح الغيب = التفسير الكبير( 1
 .(398-8) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -طنطاكم  سيد (2
 .(257-3)-النكت كالعيكف =تفسير الماكردل-الماكردم (3
 .(783-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر(4
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فيذه ىي الصفة  ،محتمبل تبعة اتجاىو كعممو ،كمف التكريـ أف يككف اإلنساف قيما عمى نفسو
ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ }-:فقاؿ تعالىاألكلى التي بيا كاف اإلنساف إنسانا  ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني آدى كى

مىٍقنىا تىٍفًضيالن كىاٍلبىٍحًر  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض  ـٍ ًمفى الط يٍّبىاًت كى ٍقنىاىي زى رى  .]  70 :اإلسراء[{  كى
تماما لتكريمو سبحانو إياىـ كىبيـ قدرة تمكنيـ ف التسمط عمى ما في األرض، مف كنكز كمياه مكا 

كيستنبتكف الزركع كيغرسكف كمعادف كبتركؿ، كغير ذلؾ مما جعميـ يقيمكف الصناعات، 
األشجار، كيممككف سبؿ التقدـ كالعمراف كما مكنيـ مف االنتفاع بما في السماء، مف ىكائيا 

عنيا،  يكسحابيا كسائر ككاكبيا كأجراميا التي أىمدتيـ كتمدىـ بطاقات كثيرة ال غنى لكائف ح
 .(1) فضبل عف االىتداء بيا في ظممات البر كالبحر

كقد جمعت  ،ـ فيي مزية خص بيا اهلل بني آدـ مف بيف سائر المخمكقات األرضيةأما منة التكري
  :(2)اآلية خمس منف

  .التكريـ -أكال 

  .تسخير المراكب في البر -ثانيا 
  .تسخير المراكب في البحر -ثالثا 
  .الرزؽ مف الطيبات -رابعا 

 المخمكقات. التفضيؿ عمى كثير مف -خامسا 
 غير مبذكؿ كال ذليؿ في صكرتو كال في حركة مشيو كفي بشرتو كريما، أم نفيسان كالتكريـ جعمو 

ال يفعؿ شيئا فيما استرعاه اهلل إال بالعكدة إلى أمره كمف ثـ تعرؼ  مكمفان  كجعمو مخمكقا عاقبلن 
يعرؼ معاني الشرائع كاألحكاـ  مكمفان  اإلنساف عمى اليدؼ مف كجكده في الحياة، كأصبح عاقبلن 

 .كيميز الحبلؿ مف الحراـ، كيقر بمسئكليتو عف فعمو
يخبر تعالى عف تشريفو لبني آدـ، كتكريمو إياىـ، في خمقو ليـ عمى أحسف الييئات كأكمميا كما 

مىٍقنىا اإلٍنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـ { :تعالى قاؿ عمى  منتصبان  أم: يمشي قائمان  [4]التيف:  } لىقىٍد خى
 كبصران  كيأكؿ بفمو كجعؿ لو سمعان  ةكغيره مف الحيكانات يمشي عمى أربع،رجميو، كيأكؿ بيديو

، يفقو بذلؾ كمو كينتفع بو، كيفرؽ بيف األشياء، كيعرؼ منافعيا كخكاصيا كمضارىا في كفؤادان 
كأصبح لديو ىذا الفيـ، ىيأ  كأنعـ عميو بيذه النعـ اهلل عميو تكـر كمف (3) األمكر الدنيكية كالدينية
 مما أعده اهلل لمف خالؼ أمره مف أصناؼ العذاب. ليـك الحساب، كخكفان  نفسو لمقاء ربو استعدادان 

 
 .(783-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر  ( ينظر،1
 .(164-15) –التحرير كالتنكير  ،ابف عاشكر (2
 .(97-5) -تفسير القرآف العظيـ  ،ابف كثير (3



112 
 

كلقد كرمنا بنى آدـ بحسف الصكرة كاعتداؿ القامة كالعقؿ،  ،فاإلنساف مفضؿ كمكـر عند اهلل
 فيكسائؿ المعاش، كالتسمط عمى ما  فيفاىتدل إلى الصناعات كمعرفة المغات، كحسف التفكير 

العالـ العمكم كالسفمى، كحممناىـ عمى الدكاب كالقطر كالطائرات  فياألرض، كتسخير ما 
كالسفف، كرزقناىـ مف األغذية النباتية كالحيكانية، كفضمناىـ عمى كثير  "دىا منطادمفر "كالمطاكد 

أال يشرككا بربيـ شيئا، كيرفضكا ما ىـ عميو مف مف الخمؽ بالغمبة كالشرؼ كالكرامة، فعمييـ
 .(1) ناـ كاألكثافعبادة غيره مف األص

ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحرً  }:تعالى وقكلكفي  ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني آدى  سبعة أكجو:  ]70 :اإلسراء  [{  كى

 أحدىا: يعني كرمناىـ بإنعامنا عمييـ. 

 . ني: كرمناىـ بأف جعمنا ليـ عقكال كتمييزاالثا

 أخرجت لمناس. الثالث: بأف جعمنا منيـ خير أمة 

 كغيرىـ يتناكلو بفمو.  كلكنو مف الطعاـ كالشراب بأيدييـالرابع: بأف يأكمكا ما يتنا

 الخامس: كرمناىـ باألمر كالنيي. 

 السادس: كرمناىـ بالكبلـ كالخط. 

  .(2)رنا جميع الخمؽ ليـابع: كرمناىـ بأف سخالس

بني آدـ، كتفضيمو إياىـ حيث خمقيـ جميعا، برىـ لىذه اآلية تكريمو تبارؾ كتعالى في  اهلل فذكر
، عمى أىحسف الصكر التي تتمثؿ في اعتداؿ القامة كتناسؽ الخمؽ كجمالو كنعمة العقؿ كفجارىـ

كف حياتيـ يتميزكف بو عف غيرىـ مف جميع ؤ شكاإلدراؾ، كفي طعاميـ كشرابيـ، ككؿ شأف مف 
رساؿ الرسؿ ك ك مخمكقاتو،  نزاؿ الكتب، كجعؿ منيـ األكلياء كاألصفياء كرميـ بالعمـ كالعقؿ كا  ا 

اهلل  ، كىذا مف كـرالتي أسبغيا عمييـ كالباطنةالظاىرة  المرئية كغير المرئية كأنعـ عمييـ بالنعـ
حسانو حيث كرم ى بني آدـعم  .بجميع كجكه اإلكراـيـ كا 

 

 .(75-15) -تفسير المراغي  -المراغي( 1

 .(257-3) -النكت كالعيكف =تفسير الماكردم  -الماكردم   ينظر،( 2
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اختمؼ كأما نسبة التفاضؿ بيف نكع اإلنساف كأنكاع مف المكجكدات الخفية عنا كالمبلئكة كالجف 
ـٍ ًمفى  }فيو المفسركف قاؿ تعالى: زىٍقنىاىي رى ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني آدى الط يٍّبىاًت كى

مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض  كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل   ] 70 :اإلسراء  [{ كى
استدؿ بيذه اآلية الكريمة عمى أفضمية  كذلؾك  ،أم مف سائر الحيكانات كأصناؼ المخمكقات

 جنس البشر عمى جنس المبلئكة.
لفظ كثير في قكلو تعالى: كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا مراد منو التقييد كاالحتراز  كال شؾ أف

كالتعميـ الذم ال غركر فيو، فيعمـ منو أف ثـ مخمكقات غير مفضؿ عمييا بنك آدـ تككف مساكية 
فضبل عمف فضؿ عمى مف عدا المؤل األعمى، كالمستثنى جنس  أك أفضؿ إجماال أك تفصيبل،

الخكاص منيـ، كال يمـز مف عدـ تفضيؿ الجنس عدـ تفضيؿ جنس بني آدـ عمى  المبلئكة، أك
المبلئكة، عدـ تفضيؿ بعض أجزائو كاألنبياء كالرسؿ، فإنيـ أفضؿ مف خكاص المبلئكة، 

كاألكلياء أفضؿ مف أفضؿ مف خكاص بني آدـ، كاألكلياء،  -كالمقربيف مثبل -كخكاص المبلئكة
كيحتمؿ أف المبلئكة أفضؿ، كيحتمؿ التساكم، كفضمت ، (1) عمـكاهلل تعالى أ عكاـ المبلئكة

مىى كىًثيرو ًمم ٍف { المبلئكة بأدلة أخرل مف الشرع، كالظاىر تفضيؿ المبلئكة، فإف قكلو تعالى: عى
مىٍقنىا تىٍفًضيالن  كالراجح أف خكاص بني آدـ كىـ األنبياء  (2) ىك ما سكل المبلئكة ] 70 :االسراء [ } خى
كىذا التفضيؿ  ،خكاص المبلئكة  كعكاـ المبلئكة أفضؿ مف عكاـ البشر مف بني آدـأفضؿ مف 

 :إنما ىك بيف المبلئكة كالمؤمنيف مف بني آدـ ألف الكفار ال حرمة ليـ قاؿ اهلل سبحانو كتعالى
ٍيري اٍلبىًري ةً { ـٍ خى اًت أيكلىًلؾى ىي اًلحى ًمميكا الص  فأما الذيف استقامكا عمى  (3) ] 7:نةالبي[  } ًإف  ال ًذيفى آمىنيكا كىعى

كأما الذيف انحرفكا عف العبادة  ،فيؤالء بقكا كما فطرىـ اهلل ،الديف القيـ فعبدكا اهلل كحده دكف شريؾ
اهلل بو عمى  أنعـ يستحقكف التكريـ الذمال  الصحيحة بشرؾ أك إلحاد فقد انتكسكا فأصبحكا

 -عمييـ الصبلة كالسبلـ أف األنبياء المسألة كاهلل أعمـكالذم تطمئف إليو النفس في ىذه  ،اإلنساف
أفضؿ مف المبلئكة جميعا، ألف اهلل تعالى قد أمر المبلئكة بالسجكد آلدـ الذم جعمو خميفة لو في 

 .أرضو، دكف غيره مف المبلئكة
 
 
 

      
 .(216-3)- البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ،األنجرم الفاسي (1
.(1373-2) -التفسير الكسيط لمزحيمي ،الزحيمي (2
 .(170-4)-تفسير الخازف  - لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ  ،الخازف (3
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سرافيؿ  -كأف الرسؿ مف المبلئكة سكل  ،أفضؿ مف عمـك البشر -كميكائيؿ كعزرائيؿكجبريؿ كا 
اهللي  { :لكظائؼ معينة، قاؿ تعالىكاختارىـ  -األنبياء، ألف ىؤالء الرسؿ قد اصطفاىـ اهلل تعالى

ًمفى الن اسً  صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  كأف  ]75 :الحج[ } يىٍصطىًفي ًمفى اٍلمىالًلكىًة ريسيالن كى
كالعشرة المبشريف بالجنة أفضؿ مف عامة المبلئكة، ألف المبلئكة ألنبياء، اكىـ خير البشر بعد 

فييـ  -تعالى -أما بنك آدـ فقد ركب اهلل ،لفة ما أمر اهلل بوليست فييـ شيكة تدفعيـ إلى مخا
كىذا  (1) إلى رفع الدرجات مشيكة داعية إلى ارتكاب المعصية، كمقاكمة ىذه الشيكات جياد يؤد

أحسف  فيتشريؼ كتكريـ لمف استقاـ مف ذريتو كنفخ فيو مف ركحو، كأسجد لو مبلئكتو، كجعمو 
ىذا  فييمـز منو أنو سيد عمى سائر المخمكقات تكريـ بنى آدـ ك  (2) بوتقكيـ، كفى أجمؿ صكرة رك

عبلنا ليذا التكريـ بيف  أسجد اهلل لو المبلئكة تكريما لو، الذمالككف، فيك المخمكؽ المكمؼ  كا 
كاآليات القرآنية  ، كدائمان الذم ييسجد لو أكـر مف الساجد،كجعمو خميفة لو في األرض ،الخبلئؽ

حتى يصبح اإلنساف  ،مصيره فينفسو كمقكمات كجكده، ككيؼ يسعد  تعرؼ اإلنساف بحقيقة
ـٍ أىفىال  {-قاؿ تعالى:  كشأنو في حياتو أف يعمـ مف أمر نفسو ينبغيما مقدرا ل عارفا ًفي أىٍنفيًسكي كى

كفى   .[21 :]الذاريات } تيٍبًصري
ن ا عىرىٍضنىا إ{:قكلو تعالى فيكتكريـ بنى آدـ يمكف أف يككف أساسا العتباره حامؿ األمانة كما 

ٍنسافي  مىمىيىا اإلًٍ حى مىى الس ماكاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍلًجباًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيا كى  ًإن وي اٍْلىمانىةى عى
ييكلن  ـٍ ًمفى اٍْلىٍرًض  ىيكى { قاؿ تعالى:كىك أساس تكميفو بالعمارة ] 72األحزاب: [  }كافى ظىميكمان جى أىٍنشىأىكي
ـٍ ًفييا ًميفىةن { قاؿ تعالى: كأساس لمخبلفة ] 61:ىكد[ } كىاٍستىٍعمىرىكي  ] 30البقرة: [ }ًإنٍّي جاًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض خى

عند  المخمكقات في ىذا الككفجزء مف حقكؽ  ىي التيكيمكف اعتباره أساسا لحقكؽ اإلنساف،  
منظكمة  فيالمسمميف، حيث يركف لمجماد كالنبات كالحيكاف حقكقا متسقة مع حقكؽ اإلنساف 

تنبو اإلنساف إلى قيمة نفسو، كما جعمو اهلل عميو مف تكريـ، ليعرؼ ك  (3) حقكؽ األككاف ىي ،كمية
الصالح مف اإليماف الصحيح كالعمؿ  اآلياتذكرتو  الذمقدره كليحافظ عمى ىذا التكريـ بالمنيج 

مىؽى  { تنزيؿ:فأكؿ ما كما يتفرع عنيما،  بٍّؾى ال ًذم خى مىؽو  (1)اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ ( 2)خى

ـي ) رىبُّؾى اٍْلىٍكرى ـى ًباٍلقىمىـً )3اٍقرىٍأ كى م  ـٍ )4( ال ًذم عى ـٍ يىٍعمى ٍنسىافى مىا لى ـى اإلًٍ م   .]5-1:العمؽ ]}   (5( عى

                                                   .(400-8) –التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكمسيد ال( بتصرؼ يسير، 1
 -ىػ  1422 )الطبعة: األكلى،-المنصكرة، مصر -دار الكفاء - تاريخ نزكؿ القرآف - محمد رأفت سعيد( 2

 .(220-1)-(ـ 2002

المجمس األعمى لمشئكف  - مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف ،المتخصصةالمكسكعة القرآنية ( 3
 .(84-1)-(ـ 2002 -ىػ  1423 )النشر:عام-اإلسبلمية، مصر
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 وانشصق يٍ انطٍبات انحًم فً انبش وانبحش :انثاًَ طهبانً


ـٍ ًفي } :تعالىقاؿ المسألة اْلكلى الحمؿ في البر كالبحر:  ٍمنىاىي مى حى  ]70 :اإلسراء  [ {اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحرً كى

كأصمو في رككب ،فالراكب محمكؿ عمى المرككب ،كالحمؿ: الكضع عمى المركب مف الركاحؿ
كأما الحمؿ في البحر فيك الحصكؿ في ،البر، كذلؾ بأف سخر ليـ الركاحؿ كأليميـ استعماليا

عمييـ فحممناىـ في البر عمى أم أنعمنا (1)كمعنى حمؿ اهلل الناس في البحر ،داخؿ السفينة
كما حممناىـ في البحر عمى  ،الدكاب مف اإلبؿ كالخيؿ كالبغاؿ كعمى غيرىا مف كسائؿ االنتقاؿ

مف كالحمؿ في البر كالبحر يتـ بتسخير  (2) السفف المختمفة األشكاؿ كاألحجاـ المختمفة األغراض
كلك لـ  ،ية كما ركب فييا مف استعداداتكجعميا مكافقة لطبيعة الحياة اإلنساناهلل لمقكمات الحمؿ 

كلكف اإلنساف مزكد بالقدرة  ،مكافقة لمطبيعة البشرية لما قامت الحياة اإلنسانيةالمقكمات تكف ىذه 
 .فضؿ اهللبكمزكد كذلؾ باالستعدادات التي تمكنو مف استخداميا  ،عمى الحياة فييا

الحمؿ في البر يدخؿ فيو الحمؿ في الجك بالطائرة التي تسبح في اليكاء كما يجرم الفمؾ في ك 
يىٍخميؽي مىا لى تىٍعمىميكفى  {الماء، كما قاؿ تعالى:  ًزينىةن كى ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا كى ٍيؿى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى   ]8النحؿ:} [كىاٍلخى

رادة لمخير كالشر كابتبلء ف  كؿ المخمكقات التي لـ تؤت مثؿ ما أكتي ابف آدـ مف عقؿ مدبر كا 
عيكفى {بالخير كالشر، كما قاؿ تعالى:  لىٍينىا تيٍرجى ٍيًر ًفٍتنىةن كىاً  ـٍ ًبالش رٍّ كىاٍلخى نىٍبميككي كؿ ىؤالء  ]35 :األنبياء[ }كى

اإلنساف ينسى ما لكف ك  (3) فضؿ اإلنساف عمييـ بالفعؿ كالتمييز كاإلرادة لما يفعؿ كتحمؿ التبعة
الطيبات التي رزقيا إال حيف ك  النعـ  رزقو اهلل مف الطيبات بطكؿ األلفة فبل يذكر الكثير مف ىذه

ف الطكيؿ العريض ىذا الكك ك  ىذه المطاعـ كالمشاربمف  يعرؼ قيمة ما يستمتع بوف ،يحرميا
 .مف الطيبات ما ال يحصيو كلكنو سرعاف ما يعكد فينسىكرزقو الذم استخمؼ فيو 

ـٍ ًمفى الط يٍّبىاًت{فقاؿ جؿ ذكره في كتابو المسألة الثانية الرزؽ مف الطيبات: زىٍقنىاىي رى  :اإلسراء  [ }كى

أنكاع الطعكـ كاأللكاف كرزقناىـ مف الطيبات أم مف زركع ثمار كلحكـ كألباف مف سائر  ]70
المشتياة المذيذة كالمناظر الحسنة كالمبلبس الرفيعة مف سائر األنكاع عمى اختبلؼ أصنافيا 

 كألكانيا كأشكاليا مما يصنعكنو ألنفسيـ كيجمبو إلييـ غيرىـ مف أقطار األقاليـ كالنكاحي.

ـٍ مف الطيبات}:كفي قكلو تعالى الثاني: ما - أحدىا: ما أحمو اهلل ليـ (:4) { ثبلثة أكجوكرزقناىي
. الثالث: أنو كسب العامؿ إذا نفع-استطابكا أكمو كشربو 

 .(164-15) -التحرير كالتنكير- ابف عاشكر ،ينظر( 1
 .(783-5)  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر( 2
 .(4426-8)  -زىرة التفاسير  -أبي زىرة   ،( بتصرؼ يسير3
 .(257-3) -النكت كالعيكف =تفسير الماكردم -الماكردم( 4
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ـٍ مف الطيبات}:كفي قكلو تعالى فؤلف اهلل تعالى أليـ اإلنساف أف يطعـ ما يشاء مما { كرزقناىي
عؿ ما يتناكلو اإلنساف مف أمارات عمى النفع، كج طعمة كالمأككالتيركؽ لو، كجعؿ في األ

مما يتناكلو غيره مف الحيكاف الذم ال يأكؿ إال أشياء اعتادىا، عمى أف أقرب  ت أكثر جدان أككالالم
لتي كا (1) أصناؼ األطعمة كالمأككالت الحيكاف إلى اإلنسية كالحضارة أكثرىا اتساعا في تناكؿ

ذيذة التي منحناىـ إياىا، مما ال يتسنى ليـ أف يحصمكا عمييا متجمع فنكف المطاعـ كالمشارب ال
ف صنعكىا فبتيسير اهلل  جرائيا في مكاد مخمكقة لو سبحانو، أما غيرىـ مف كأقدارهبصنعيـ، كا  ، كا 
فاهلل خمؽ اإلنساف، كأعطاه السمع كالبصر كالفؤاد،  (2) الحيكانات فأرزاقيا مما تعافو أىنفسيـ

، كأمره بأف يستعد لمقاء و، كعند ذلؾ كمفو، كأمره بأف يتعبد لربو كيطيعكخصو بالعقؿ كالمعرفة
كأف المقاء حتـ البد منو، فمف حقؽ ذلؾ اإليماف كذلؾ الرجاء استعد  ئواهلل، كأخبره أنو البد مف لقا

اًلحان }  :لو، قاؿ تعالى بًٍّو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىالن صى كا ًلقىاءى رى اهلل يـك مقابمة  أم [110]الكيؼ:{ فىمىٍف كىافى يىٍرجي
 .مف كاف مكقنا بأنو البد أف يمقى اهلل تعالى فميستعد بالعمؿ الصالح الخالي مف الشرؾ القيامة،

  :خبلصة ما تبيف لنا في تفضيؿ اإلنساف كتكريمو كما ترشد إليو اآليات
رة التي تجمع بيف بيذه الفط ،ىذا المخمكؽ البشرم عمى كثير مف خمقو اإلنساف كـر اهلل :أكال

 .بيف بداية النشأة في السماء كعمارة األرض،بيف الركح كالجسد ،الطيف كالنفخة
فيك يتميز بذلؾ الحسف كاألفضمية عف  ،إلنساف في أحسف تقكيـ كأفضؿ ىيئةاخمؽ اهلل  :ثانيا

 كرمو بخمقتو عمى تمؾ الييئة.ك  سائر المخمكقات
مداده بعكف السمكات ك  لو فيالككف مو بتسخير كرٌ  :ثالثا  الككاكب كاألفبلؾ.تمؾ القكل ك األرض كا 
 في الحياة في البر كالبحر بمطمؽ الحرية كالتصرؼ.التنقؿ حركة كرمو ب :رابعا

 .مف مطعـك كمشركب كممبكس ،التمتع بالطيبات مف كؿ شيء في الحياة :خامسا
الخبلفة في األرض يغير فييا كالتي استأىؿ بيا عمييا كرمو باالستعدادات التي فطره  :سادسا
 .كيركب فييا كيبمغ بيا الكماؿ المقدر لمحياة ،كينتج فييا كينشئ ،كيبدؿ
جعمو اهلل ك  بالسيادة عمى الككف تفضيؿ اإلنساف عمى سائر المخمكقات في ىذا الككف :سابعا

خمقو  الذمالمخمكؽ  ىكك  أصبح صاحب السيادة كالتصرؼف ،األرضتعالى خميفة لو عمى ىذه 
الذم تسجد فيو  تكريـاهلل بيده كىذا شرؼ لئلنساف األكؿ أبى البشر آدـ عميو السبلـ كبذلؾ ال

إلى  في كتابو المنزؿ الباقي في األرض كيعمف فيو الخالؽ جؿ شأنو تكريـ ىذا اإلنساف ،المبلئكة
نا لو لحافظكف "القرآف يـك القيامة "أم   .كا 

 
 .(164-15) –التحرير كالتنكير   -ابف عاشكر بتصرؼ يسير،( 1

 .(783-5) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر( بتصرؼ يسير، 2
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 األياَةحًم : ثانثانًبحث ان

 يفهىو األياَة :انًطهب األول

 .الكفاء كالكديعة :األمانة
 .الذم يأمنو كؿ أحد في كؿ شيء،مف يؤمف بكؿ ما يسمع كيطمئف إلى كؿ أحد :األمنة
  .الحافظ الحارس كالمأمكف كمف يتكلى رقابة شيء أك المحافظة عميو :األميف
 .(1) التصديؽ كشرعا التصديؽ بالقمب كاإلقرار بالمساف :اإليماف
 كالمعنياف متدانياف ،ككف القمب، كاآلخر التصديؽالتي ىي ضد الخيانة، كمعناىا س :األمانة

 .(2) ةكاألماف إعطاء األمن ،مف األمف األمنةك 
ائتمف اهلل األمانة شجرة كارفة الظبلؿ ذات فركع كأغصاف، كيندرج تحتيا جميع األعماؿ التي 

عمييا اإلنساف، فتبدأ بالخبلفة عف اهلل في األرض، كالقياـ بتطبيؽ بنكد الدستكر اإلليي بيف 
مىى الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا : }قاؿ تعالى جنباتيا ًإن ا عىرىٍضنىا اٍْلىمىانىةى عى

مىمىيىا  حى ٍنسىافي كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كى ييكل اإلًٍ كتتسع األمانة شيئا فشيئا حتى  ]72 :األحزاب[ { ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى
  .(3) تشمؿ كاجب المسمـ في جميع مجاالت الحياة

رض ت الناس كعرضيا عمى السمكات كاألماناأل مانة التكاليؼ الشرعية الشاممةألكالمراد با
كالمراد  ،شفقف منيا لذلؾيا فأدائزاـ بأتمثيؿ لصعكبة االلتكالجباؿ كامتناعيا مف قبكؿ التكميؼ بيا 

  .(4) دائياؿ اإلنساف ليا قبكلو االلتزاـ بأمف حم

كنحك أمتو، كنحك دكلتو، كنحك مجتمعو، كنحك نحك دينو أكال  اإلنساف جبألمانة تشمؿ كاكا
 ،جسده كجكارحوكنحك  ،كعممو كعممو كنحك عمالو كطبلبو كنحك كالديو كزكجتو أسرتو كأكالده،

ففي جميع ىذه المجاالت، تكجد أمانة مقدسة، كتكجد مسؤكلية كبرل  ،كنحك نفسو التي بيف جنبيو
كمف خاف أم نكع مف أنكاع األمانة الممقاة عمى عاتقو يعد خائنا هلل كرسكلو في  عف تمؾ األمانة،
 ،كقد حمميا اإلنساف بسبب جيمو بما فييا ،تعظيما ألمر التكميؼ كاألمانةذلؾ ك نظر اإلسبلـ 

كؿ ما  األمانة الظاىر أفك  فتحمميا مع ضعفو، كىك في ذلؾ ظمكـ لنفسو، جيكؿ لقدر ما تحممو
 .كاهلل أعمـ كالشرع كمو أمانة ،يؤتمف عميو مف أمر كنيي كشأف ديف كدنيا

 
 .(28-01) -المعجـ الكسيط  -إبراىيـ الزيات( 1
 .(133-1) -مقاييس المغةمعجـ  – بف فارسا (2
 .(324-2) -ر التيسير في أحاديث التفسي -المكي الناصرم( 3
 .(237-8) - التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر(4
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تعالى شأف األمانة، التي ائتمف اهلل عمييا المكمفيف، التي ىي امتثاؿ األكامر،  اهلل عظـكقد 
، في حاؿ السر كالخفية، كحاؿ العبلنية، كأنو  تعالى عرضيا عمى المخمكقات  كاجتناب المحاـر

ًإن ا عىرىٍضنىا اْلمىانىةى } قاؿ تعالى:العظيمة، السماكات كاألرض كالجباؿ، عرض تخيير ال تحتيـ، 
مىمىيىا اإلٍنسىافي ًإن وي كى عى  حى افى مىى الس مىاكىاًت كىاْلٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كى

ييكل  ف لـ تقكأنؾ إف قمت بيا كأديتيا عمى كج  ]72 :األحزاب[  {ظىميكمنا جى ـ بيا، ييا، فمؾ الثكاب، كا 
 .(1) ىا فعميؾ العقابكلـ تؤد

  قد تكمؼ أىؿ التأكيؿ تفسير ىذه األمانة المذككرة في اآلية:ك 
كمنيـ مف قاؿ: ىي جميع الفرائض التي افترض اهلل  ، قاؿ بعضيـ: ىي كممة الشيادة كالتكحيدف

 .(2) كجميع ما أمركا بو كنيكا عنو ،كمنيـ مف قاؿ: ىي الصبلة، كالصياـ، كالحج ،عمى عباده
المفسريف في مفيكـ األمانة كتأكيؿ اآلية مف ذلؾ أف األمانة ىي قد تعددت أقكاؿ مع ذلؾ فك 

كمنيا أنيا  ،كمنيا أنيا أركاف اإلسبلـ التعبدية كالمالية ،الطاعة هلل كالتزاـ ما فرضو أمرا كنييا
كالذم يتبادر لنا أف األمانة ىي أىمية ، كمنيا أنيا التكميؼ عامة ،عدـ خيانة الكدائع كأداء الديف

 .(3) أك التكميؼ نفسو بما فيو مف اإلخبلص هلل كعبادتو كالتزاـ أكامره كنكاىيوالتكميؼ، 
 أف ىذه األمانة ىي ما أمر اهلل سبحانو مف طاعتو كنيى عف معصيتوككذلؾ جاء في تفسيرىا 

ىي ائتماف الرجاؿ ك  أنيا القكانيف كاألحكاـ التي أكجبيا اهلل عمى العباد كىك قريب مف األكؿك 
أف ىذه األمانة ىي ك  ،عمييا نات التي يأتمف الناس بعضيـ بعضاأنيا األماك  الفركج كالنساء عمى

ىا فأظيركىا إال مف الدالئؿ عمى ربكبيتو أف يظيرك  في السمكات كاألرض كالجباؿما أكدعو اهلل 
 .(4)اإلنساف فإنو كتميا كجحدىا

كنيي كشأف ديف كدنيا  ذىب الجميكر: إلى أف األمانة كؿ شيء يؤتمف اإلنساف عميو مف أمرك 
 أف تحمؿ األكامر يمةلمخمكقات العظفالشرع كمو أمانة كمعنى اآلية: إنا عرضنا عمى ىذه ا

كالنكاىي كليا الثكاب إف أحسنت، كالعقاب إف أساءت، فأبت ىذه المخمكقات كأشفقت، فيحتمؿ أف 
 .(5) يككف ىذا بإدراؾ يخمقو اهلل ليا

 .(673-1) -الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير   -السعدم  بتصرؼ يسير، (1
 .(420-8) -تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة( -الماتريدم( 2
 .(429-7) -التفسير الحديث - دركزة عزت ينظر، (3
 .(429-4) -النكت كالعيكف =تفسير الماكردل - الماكردم ينظر بتصرؼ، (4
الجكاىر الحساف في  -ىػ(875)المتكفى: -أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي ، الثعالبي( 5

دار إحياء التراث العربي  -كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد -المحقؽ: الشيخ محمد عمي معكض -تفسير القرآف
 .(361-4)- ىػ 1418 -الطبعة: األكلى  -بيركت –
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يؼ كثقميا، كأنيا عظيمة ناءت بحمميا السمكات كاألرض يبيف اهلل تعالى خطكرة التكالكقد 
مىى الس مىاكىاًت كىاْلٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى } كالجباؿ، فقاؿ ًإن ا عىرىٍضنىا اْلمىانىةى عى

ييكل  مىمىيىا اإلٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى حى عرضنا التكاليؼ كميا مف فرائض ]72 :األحزاب[  {ًمٍنيىا كى
 .   ، فمـ تطقيا كأبت تحمؿ مسئكليتيا، كخافت مف حممياالسمكات كاألرضكطاعات عمى 

أنيا التكاليؼ كالفرائض الشرعية التي كمؼ اهلل  :كأرجح األقكاؿ كأجمعيا في المراد باألمانة ىنا
مف محافظة عمى آداب ىذا ك  ،كمف أداء لمطاعات ،مف إخبلص في العبادة ،تعالى  بيا عباده

حيث ال يقع التكميؼ عمى غير قادر مريد،  ،كالعقؿ ىك مناط التكميؼ (1) الديف كشعائره كسننو
ذ،كبغير العقؿ ال يككف إدراؾ، كال تجتمع إرادة، كال تتحرؾ قدرة ،مدرؾ لما كمؼ بو كاف  اكا 

دراكان  عقبلن  يساف ىك الكائف الذم أكتاإلن فقد كاف ىك الكائف الذم اختص ، مف بيف الكائنات، كا 
لذلؾ كمو أصبح اإلنساف يشعر مف أعماؽ قمبو بأنو ىك  (2) بالتكميؼ، كبحمؿ أمانة ما كمؼ بو
لتمؾ  المتمقيفالعقؿ ىك  (3) ة األمانة كمسؤكلية التكميؼيالمخمكؽ الكحيد المؤىؿ لحمؿ تبع

العقؿ لؤلمانة، كبيذا استحؽ كتمقى  ،األمانة التي عجزت السمكات كاألرض كالجباؿ عف حمميا
اإلنساف أف يخاطب مف اهلل خطاب تكميؼ، كأف ينظر بعقمو فيما كمؼ بو مف أمر أك نيى، كأف 

، كأف يميز بو الطيب مف الخبيث األمانة ىي التكحيد في ك  (4) يتعرؼ بو ما أحؿ اهلل كما حـر
كالشريعة  ،فاإليماف أمانة الباطف مف األكامر كالنكاىي كالقياـ بكظائؼ الديف في الظاىر الباطف

ال كاف خائنا اف أمينافمف قاـ بياتيف الخصمتيف ك بأنكاعيا كميا أمانة الظاىر كقد حمميا ( 5)كا 
ًعيفنا{كضعفو  اإلنساف بسبب جيمو ٍنسىافي ضى ًمؽى اإلًٍ خي فيظمـ نفسو كيظمـ غيره،  ،]28 :النساء[ }كى

كيتصرؼ في شؤكنو تصرؼ الجاىؿ الذم ال يميز الضار مف النافع، كال يفرؽ بيف الصالح 
{ كالطالح ييكلن تاج حمؿ  اإلنساف ىك الذمىذا ىك ،بما فييا ]72 :األحزاب[ }ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى

كحممو في البر  ،كاألرض جميعاىك الذم سخر اهلل لو ما في السماكات ك الخبلفة في األرض 
  .تفضيبل كفضمو عمى كثير ممف خمؽ الذم كرمو اهلل فخمقو في أحسف تقكيـ ىكك كالبحر،

  .(253-11) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكل  سيد( 1

                           .(762-11) -التفسير القرآني لمقرآف - يكنس الخطيب (2

 .(163-5) -التيسير في أحاديث التفسير  -المكي الناصرم  (3
 .(762-11) –التفسير القرآني لمقرآف  -يكنس الخطيب ،بتصرؼ( 4
 .(92-6) – في تفسير القرآف المجيد البحر المديد -ابف عجيبة ( 5
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 عشض األياَة:انًطهب انثاًَ

مىى الس مىاكىاًت كىاٍْلىٍرًض ًإن ا : }قاؿ تعالى :كفي عرض ىذه األمانة ثبلثة أقاكيؿ عىرىٍضنىا اٍْلىمىانىةى عى
ٍنسىافي  مىمىيىا اإلًٍ حى ييكل كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كى   ]72 :األحزاب[ { ًإن وي كىافى ظىميكمنا جى

 .أف عرضيا ىك األمر بما يجب مف حفظيا كعظـ المأثـ في تضييعيا  :أحدىا
األمانة عكرضت بالسمكات كاألرض كالجباؿ فكانت أثقؿ منيا لتغميظ حكميا فمـ تستقؿ  :الثاني

 بيا كضعفت عف حمميا.
 .(1)أف اهلل عرض حمميا ليككف الدخكؿ فييا بعد العمـ بيا  :الثالث

ف جممة إنا عرضنا األمانة عمى السماكات كاألرض كالجباؿ قد جاءت بمفظ الكاقع عمى كجو  كا 
التقدير بقصد تقرير خطكرة التكميؼ كأىميتو ككاجباتو بحيث لك عرض ذلؾ عمى السمكات 
كاألرض كالجباؿ كىي ما ىي مف العظمة كالسعة كالجبلؿ لخافت مف التقصير فيو كأبت حممو 

اهلل لو بالتمييز كاإلرادة كقابمية الخير كالشر  فحممو اإلنساف أك اختص بحممو نتيجة لتأىيؿ
غير أنو لـ يرعيا حؽ رعايتيا، فنـ بذلؾ  ،كاالختيار بينيما مما لـ يكف حظ غيره مف المخمكقات

قاؿ بعض أىؿ العمـ ك  (2) عف جيؿ لخطكرة ما حمؿ كعف ظمـ لنفسو بتقصيره في القياـ بما حمؿ
حتى عقمف الخطاب كأجبف بما  ،عرض عمييـ األمانةركب اهلل تعالى فييف العقؿ كالفيـ حيف 

ىك العرض عمى أىميا مف المبلئكة دكف ،أجبف كقيؿ المراد مف العرض عمى السمكات كاألرض
فالسماكات كاألرض كالجباؿ كمف فييف كما عمييف ال يحممكف األمانة أبدا بؿ يقكمكف  (3)أعيانيا 

فقد حمؿ األمانة عمى ما بيا مف جزاء العامميف أما اإلنساف  ،بما طمب منيـ فكرا ساعة طمبو
كلـ يشفؽ منيا كمف عذابيا إنو كاف  ،كلـ يأب حمميا ،كعذاب المقصريف بيذا المعنى السابؽ

قد ك  (4) كلـ يكؼ بالعيد ،ظمكما لنفسو جيكال لـ يعمؿ ما يقيو مف العذاب المعد لمف خاف األمانة
 تركيا مى كجو مقبكؿ فيثاب عمى أدائيا، كيعاقب عمىإلى رعايتيا كحفظيا، كأدائيا ع اهلل دعاه

ىناؾ مف الناس مف قاـ بنصيب كافر كحظ عظيـ ك  ،أدائيا بحقياكعدـ كالتقصير فييا خيانتيا ك 
قىًميؿه ًمٍف ًعبىاًدمى الش كيكري مف أىداء األىمانة كالقياـ بالتكاليؼ، قاؿ تعالى: }   .]13 :سبأ[{ كى

 .(429-4) -النكت كالعيكف =تفسير الماكردل   -الماكردم  ،( ينظر1
 .(429-7) -التفسير الحديث  - دركزة عزت (2
 .(279-5) -لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ =تفسير الخازف   -الخازف  (3
 .(124-3) -التفسير الكاضح -مجمد حجازلال ينظر،(4



112 
 

إف  ،كليا الثكاب العظيـ ،عرضنا ىذه األمانة عمى ىذه األجراـ العظاـ إنا:جاء في معنى اآليةك 
مخافة أال تقدر  ،فأبت كأشفقت كاستعفت منيا ،كالعقاب األليـ إف خانت ،أحسنت القياـ بيا

 :األحزاب[{ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا}:كىذا قكلو ،فطمبت السبلمة كال ثكاب كال عقاب ،عمييا

 }اٍلًتيىا طىٍكعان أىٍك كىٍرىان :كقكلو كقيؿ أحياىا كأعقميا ،فيحتمؿ أف يككف اإلباء بإدراؾ خمقو اهلل فييا ]72
 (1) كيحتمؿ أف يككف ىذا العرض عمى أىميا مف المبلئكة كالجف[ 11 :]فصمت قىالىتىا أىتىٍينىا طىاًلًعيفى {

اإلنساف سيككف عمى ىذا الخمؽ الذم يجتمع فيو الخير أف  ،كلقد عرؼ المبلئكة بما أخبرىـ اهلل
ًإنٍّي {عرفكا ىذا قبؿ أف يخمؽ آدـ، كذلؾ حيف قاؿ اهلل تعالى ليـ: ، كالشر، كالطاعة كالمعصية

نىٍحفي نيسىبٍّحي  يىٍسًفؾي الدٍّمىاءى كى ًميفىةن قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى اًعؿه ًفي اٍْلىٍرًض خى ٍمًدؾى  جى ًبحى
ـي مىا لى تىٍعمىميكفى  نيقىدٍّسي لىؾى قىاؿى ًإنٍّي أىٍعمى بعد ما نكه كتاب اهلل بشجاعة اإلنساف ك  (2) ] 30 :البقرة [ }كى

كترشيح نفسو لحمؿ األمانة، كقبكلو لعرضيا، كالتزامو لمقياـ بحقيا، أشار إلى ما يتعرض حياتو 
  .كاالنحبلؿ مف ضعؼ كاختبلؿ، يؤدياف بو إلى االنحراؼ

ككاف قبكؿ اإلنساف القياـ بيا يقتضي أف يشمر عف ساعد الجد، كلكف اإلنساف كاف شديد الظمـ 
لنفسو فقد ترؾ األىمانة كلـ يقـ بحقيا، كفرط في جنب اهلل فمـ يمتـز بالمسمؾ السكم كالطريؽ 

لسكء، كمكف منو المستقيـ، ككاف كثير الجيؿ غارقا في بشريتو مطيعا ليكاه كنفسو األىمارة با
كاف ف (3) الشيطاف كلـ يتبصر كيدرؾ ما ينتظره كما يؤيكؿ إليو أمره مف عذاب أىليـ كعقاب مقيـ

ألف ىذا الجنس مف الناس لـ يمتزمكا جميعا بأداء ما  ،كمبالغا في الجيؿ ،مفرطا في ظممو لنفسو
نما  ،كمفيـ اهلل تعالى بأدائو نما منيـ مف أداىا عمى كجييا كىـ األقمكف، كمنيـ مف لـ يؤدىا كا  كا 
كمف نتائج حمؿ األمانة كالكفاء بيا،  (4) كخاف األمانة التي التـز بأدائيا ،عصى ما أمره بو ربو

ـ، فمف ضيعيا بالمرة كاف أىبل لمعقاب كالعذاب، كمف اقسأ أك حمميا كخيانتيا، انقسـ الناس إلى
ميا، التزاما بعيده ككعده، ناؿ أجزؿ الثكاب، كمف كفى بيا جزئيا، فخمط عمبل صالحا كفى بيا ك

 .(5) كآخر سيئا، لـ يخب رجاؤه في مغفرة اهلل إذا تاب كأناب

 .(92-6) -في تفسير القرآف المجيد البحر المديد – ابف عجيبة (1
 .(382-4) -التفسير القرآني لمقرآف  -يكنس الخطيب (2
 .(237-8) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -البحكث اإلسبلمية باألزىر  مجمع( 3
 .(253-11) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -طنطاكل سيد (4
  .(163-5) -التيسير في أحاديث التفسير -الناصرم المكي (5



113 
 

 األيش بحفع األياَة وأدارها:انًطهب انثانث

ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى يىا أىيُّيىا ال ًذيفى قاؿ تعالى: } كنيكا أىمىانىاًتكي تىخي كنيكا الم وى كىالر سيكؿى كى ]األنفاؿ { آمىنيكا لى تىخي

كاألمانة كالعيد يشمبلف جميع ما ائتمف اإلنساف عميو مف ربو أك مف الناس، كالتكاليؼ  ،[27/ 8
 التي تميز المؤمنيف المفمحيفكصؼ اهلل العبلمة الخامسة قد ك  لشرعية، كالكدائع، كتنفيذ العقكدا

ـٍ رىاعيكفى فقاؿ: } أىؿ الفردكس ٍيًدًى ـٍ كىعى ـٍ ًْلىمىانىاًتًي أبرز صفاتيـ، لى إشارة إ ]8المؤمنكف:  [ {كىال ًذيفى ىي
أال كىي حفظ األمانة كالكفاء بالعيد، كيندرج في األمانة كؿ ما يحممو اإلنساف مف أمر دينو 

 قان اكؿ ما يككف تركو كالتفريط فيو داخبل في نطاؽ الخيانة، مصدك ، كفعبلن  كقكالن  اعتقادان  ،كدنياه
ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اٍْلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًموى :-لقكلو تعالى }يىا أىيُّيىا  كقكلو تعالى: [58]النساء:  ا{}ًإف  الم وى يىٍأميريكي

كنيكا تىخي كنيكا الم وى كىالر سيكؿى كى ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ال ًذيفى آمىنيكا لى تىخي  .[27]األنفاؿ: { أىمىانىاًتكي
األمانة: ما يؤتمف عميو اإلنساف، كالعيد ما يككف اتفاقا بيف طرفيف يتعيد كؿ كاحد لصاحبو، ك 

كقد  (1) كالمحافظة عمى األمانة كالعيد مف صفات المؤمنيف، كخيانتيما مف صفات المنافقيف
في السر كالعمف األذل كاتقاء اهلل الكفر كالشرؾ كالفكاحش ك  المؤمنيف إلى ترؾ تعالى اهلل أرشد

كىال ًذيفى  } :فقاؿ تعالى أمر عظيـ بو بيف أف ما كمفوك  كسداد القكؿكأداء الحقكؽ كالكفاء بالعيكد 
ـٍ رىاعيكفى  ٍيًدًى ـٍ كىعى ـٍ ًْلىمىانىاًتًي مف خير الدنيا كالنعيـ  كرتب عمى الطاعة ما رتب ]8المؤمنكف:  [ { ىي

 س، كىيك لمؤمنيف المكعكديف بالفكز كميراث الفردات اصف إحدل يذه ىيف ،اآلخرةالمقيـ في 
  .دك عيالكفاء بالك  ارعايتيك  أداء األمانات

كالذيف ىـ ألماناتيـ كعيدىـ راعكف أم كالذيف يحفظكف حرمة األمانة كقدسية العيد، فإذا ائتمنكا 
ذا عاىدكا أك عاقدكا أكفكا بذلؾ، فأداء األمانة كالكفاء لـ يخكنكا، بؿ يؤدكف  األمانة إلى أىميا، كا 

بالعيد صفة أىؿ اإليماف، أما الخيانة كالغدر كخمؼ الكعد كعدـ الكفاء بمقتضى العقد بيعا أك 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  كجاء في حديث (2)ؽ إجارة أك شركة أك غيرىا، فيي صفة أىؿ النفا

ذا  :رضي اهلل عنو بي ىريرةعف أ -كسمـ ذا اؤتمف خاف، كا  " آية المنافؽ ثبلث: إذا حدث كذب، كا 
ذا خاصـ فجر " كقد أمرنا اهلل عز كجؿ بأداء ( 3) عاىد غدر "، كزيدت في ركاية أخرل رابعة، " كا 

ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا األمانات إلى أىميا كما قاؿ سبحانو: }  ،[58]النساء:  {اٍْلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىاًإف  الم وى يىٍأميريكي
فيدخؿ فييا حفظ القمكب  ،كاألمانة لفظ عاـ يشمؿ كؿ ما استكدعؾ اهلل أمره، كأمرؾ بحفظو

 .(4) كالجكارح عف كؿ ما ال يرضي اهلل  كحفظ ما ائتمنت عميو مف حقكؽ العباد
 
 .(5048-10) -زىرة التفاسير  -أبي زىرة ينظر، (1
 .(13-18) - التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -الزحيمي (2
 .(29-1) - باب الجياد مف اإليماف - البخارم مختصر صحيح  -األلباني (3
 .(1262-2)-بيت األفكار الدكلية -مكسكعة فقو القمكب -محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل  ، ( التكيجرم4
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 :ثبلثة أقكاؿ }ْلماناًتيـ كعىٍيًدىـ راعيكفى كالذيف ىـ { :كفي قكلو تعالى
 ما عاىد الناس عميو. :كالعيد ،أف األمانة ما ائتمنو الناس عميو أف يؤديو إلييـ :أحدىما
 الجنابة أف يغتسؿ منيا. :كالعيد ،أف األمانة الزكاة أف يؤدييا :الثاني
فأداء  .(1) مف المفركضاتكالعيد ما أمر بو  ،أف األمانة ما نيي عنو مف المحظكرات :ثالثا

قامة العدؿ يستقيـ بيما أمر الناس، كيتعاكنكف فيما بينيـ مف غير  كال مجاكزة  ظمـاألمانات كا 
 يىاأىيُّيىا { كقرنت خيانة األمانة بخيانة اهلل كرسكلو، فقاؿ تعالى: ، لمحد، كيككف المجتمع فاضبل

ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  كنيكا أىمىانىاًتكي تىخي كنيكا الم وى كىالر سيكؿى كى ككاف النبي  ]27 :األنفاؿ[ } ال ًذيفى آمىنيكا لى تىخي
"  ف يحث عمى األمانة كأدائيا كيقكؿاألميف، ككافي قكمو بػ الكريـ عميو الصبلة كالسبلـ، معركفا

كخيانة اهلل كرسكلو، تشمؿ عدـ إطاعة الشرع،  (2) "مف خانؾمف ائتمنؾ، كال تخف ى لإ األمانة أد
عبلف ما أمر اهلل بكتمانو، كالغمكؿ في  فشاء أسرار المؤمنيف، كا  كمخالفة نكاىيو، كترؾ الجياد، كا 
الغنيمة قبؿ قسمتيا، كالكيد لجماعات المسمميف، كاتخاذ بطانة مف غيرىـ، كمكاالة أعداء الحؽ، 

الحؽ سرا كباطنا، فيذه كميا خيانة هلل كرسكلو، كعدـ رعاية األمانات، كفي الجممة مناكأة أىؿ 
يا أييا كجاء الخطاب مف اهلل  (3) كمناصرة الظالـ، كمعاكنتو عمى الظمـ كعدـ مراعاة األمانات

المؤمنكف المصدقكف باهلل كرسمو كقرآنو، ال تخكنكا اهلل بأف تعطمكا فرائضو أك تتعدكا حدكده 
كنكا الرسكؿ بأف ال تستنكا بو كال تأتمركا بما أمركـ بو أك ال تنتيكا عما نياكـ كمحارمو، كال تخ

عنو، كتتبعكا أىكاءكـ كتقاليد آبائكـ المكركثة، كال تخكنكا أماناتكـ التي تأتمنكنيا فيما بينكـ، بأف 
كفي  (4) ال تحفظكىا، كذلؾ يشمؿ الكدائع المادية، كاألسرار العامة لؤلمة كالخاصة باألفراد

كقد  الجممة تشمؿ خيانة اهلل كرسكلو كؿ خيانة لمشريعة، سكاء أكانت تتعمؽ باآلحاد كالجماعات
ميؽو عىًظيـو {كصؼ اهلل تعالى نبيو محمد صمى اهلل عمو كسمـ كمدحو بقكلو  ن ؾى لىعىمىى خي   4 :القمـ[ } كىاً 

 اهلل عميو كسمـ إال قاؿ: "أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قمما خطبنا رسكؿ اهلل صمى كجاء في حديث ]
 .(5) " ال إيماف لمف ال أمانة لو، كال ديف لمف ال عيد لو

 .(95-6) -النكت كالعيكف =تفسير الماكردل  -الماكردم ،ينظر (1
 حسف غريب. كقاؿ( 1310كأخرجو الترمذم ) -حسفإسناده  -(395-5)-(3535)–- سنف أبي داكد (2
 .(3105-6) -زىرة التفاسير   - أبي زىرة ،ينظر (3
 .(296-9) -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -الزحيمي، ( بتصرؼ يسير4
، 135/ 3أخرجو أحمد ) -( 422-1) -(194) -صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف -ابف حباف( 5

 صحيح. – ]تعميؽ األلباني[ ،(1196كعبد بف حميد ) ،(30320كابف أبي شيبة ) ،(210، 154
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كأف شريعة اهلل تأمر  ،بشتى صكرىا إلى أىميا المادية كالمعنكية بأداء األمانات أمر تعالى اهللك 
أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: "بينما النبي صمى كفي حديث  بأداء أمانات العباد إلى أصحابيا

كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في مجمس يحدث القكـ جاء أعرابي فقاؿ: متى الساعة؟ فمضى رس
اهلل عميو كسمـ يحدث حتى إذا قضى حديثو قاؿ: أيف السائؿ عف الساعة؟ قاؿ: ىا أنا يا رسكؿ 

قاؿ: إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قاؿ: كيؼ إضاعتيا؟ قاؿ: إذا كسد األمر إلى غير   اهلل
تظير  كالتيكالسنة  األخبلؽ مف أعظـ مكضكعات القرآفاألمانة ك ك  (1)" أىمو فانتظر الساعة

النبي الكريـ  مبلمح الشخصية المسممة الصادقة، كيؼ ال كقد قاؿ صاحب الخمؽ العظيـ كتبرز
الخيانة االستبطاف بخبلؼ ما يؤمؿ منؾ بحؽ ك  (2) " إنما بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ"  عف نفسو

دينو، كخيانة الرسكؿ  فيالتعكيؿ، فخيانة اهلل بتضييع ما ائتمنؾ عميو، كذلؾ بمخالفة النصح 
األمانات بترؾ اإلنصاؼ، كاالتصاؼ  فيكالخيانة ، باالتصاؼ بمخالفة ما تبدل مف مشايعتو

بينؾ  األمانات فيكخيانة كؿ أحد عمى حسب ما كضع عنده مف األمانة، كالخيانة  ،بغير الصدؽ
عف المعاممة تككف بإيثار نصيب نفسؾ عمى نصيب المسمميف، بإرادة القمب فضبل  كبيف الخمؽ

 .(3) بالفعؿ
       كاألمانة تشتمؿ عمى ثبلثة أمكر:

  األكؿ: اىتماـ األميف بحفظ ما استؤمف عميو، كعدـ التفريط بو أك التياكف بشأنو.
 الثاني: عفة األميف عما ليس لو بو حؽ.

 .(4) الثالث: تأدية األميف ما يجب عميو مف حؽ لغيره
عميو الشخص مف كدائع  يؤتمف كتنكعيا فيي كثيرة جدا، فمف ذلؾ ماأما جمع األمانة، فمتعددىا 

الناس كأمكاليـ، كمنيا ما يطمع عميو مف أسرار الناس كأحكاليـ، كمنيا األقكاؿ التي يسمعيا 
كالحكـ أمانة، كالرعية أمانة عند أميرىـ كمتكلي  كيستأمف عمييا مما ال يصح أف يذيعو منيا،

 .(5) مة، كالشرع أمانةأمرىـ، كالقضاء أمانة ثقي

 .(21-1)-( باب العمـ59)-البخارم– = صحيح البخارمالجامع المسند الصحيح المختصر (1
-األدب المفرد - ىػ(256)المتكفى:  - محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ،أبك عبد اهلل ،البخارم (2
 – 1409)الطبعة: الثالثة،  -بيركت – دار البشائر اإلسبلمية -المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي -(273)

 .صحيح :]قاؿ الشيخ األلباني[ -(1-104)-(1989
 .(618-1) -لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيرم  -القشيرم  (3
 .(1262-2) -مكسكعة فقو القمكب - محمد التكيجرم( 4
 -في نصكص مف التنزيؿ لمسات بيانية  -فاضؿ بف صالح بف ميدم بف خميؿ البدرم السامرائي، السامرائي( 5

 .(146-1)-ـ 2003 -ىػ  1423الطبعة: الثالثة،  -األردف –دار عمار لمنشر كالتكزيع، عماف 
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كالكاضح أف األمانة العظمى التي حمميا اإلنساف ىي الخبلفة في األرض بكؿ ما تحمؿ مف 
األمة كانكا فأمر األمانة أمر عظيـ، كصدر ىذه  المعاني كتتضمف مف التكاليؼ كالمسؤكليات

أمناء، لكف يجيء بعدىـ قكـ يخكنكف في أماناتيـ، كىذا مف عبلمات الساعة: إذا اتخذت األمانة 
مغنما يفرح بيا مف أجؿ أف يتصرؼ فييا كأف يخكف فييا، كال يعتبر األمانة حمبل تحممو كعيدة 

ًإف  اهللى لى: }تعيدىا، بؿ يعتبرىا غنيمة سيقت إليو ليتصرؼ فييا حسب ىكاه كرغبتو، قاؿ تعا
ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اٍْلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىا ـٍ  كقاؿ أيضا: ]58 :النساء[  { يىٍأميريكي ٍيًدًى ـٍ كىعى ـٍ ًْلىمىانىاًتًي }كىال ًذيفى ىي

} إلى غير ذلؾ مف اآليات التي تعظـ مف شأف األمانة، كتأمر بحفظيا  ،]8المؤمنكف:  [ رىاعيكفى
كالجماعة المسممة مسؤكلة عف أماناتيا العامة، مسؤكلة عف  (1) كأدائيا كما تحمميا اإلنساف

عيدىا مع اهلل تعالى، كما يترتب عمى ىذا العيد مف تبعات كيشمؿ كؿ أمانة ككؿ عيد كيصؼ 
كما تستقيـ حياة  ،يدىـ راعكف فيي صفة دائمة ليـ في كؿ حيفالمؤمنيف بأنيـ ألماناتيـ كع

أما األمانة التي عرضت عمى الخمؽ  (2)الجماعة إال أف تؤدل فييا األمانات كترعى فييا العيكد
كلـ يحمميا أحد مف خمقو، فيي أعـ مف المناسبات الخاصة كالمناسبات عامة فحمميا اإلنساف 

يغ ألف األمر فييا أمر التككيف كاإلستعداد بالفطرة التي فطر عمييا العامة بالنسبة إلى أحكاـ التبم
كالذم  (3)العاقؿ كغير العاقؿ كاستعد ليا الحٌي كغير الحٌي، كالمخاطب بالتبميغ كغير لمخاطب 

الطاعات كالفرائض التي يتعمؽ بأدائيا الثكاب، كبتضييعيا  كؿ األمانة تشمؿيتضح لنا أف 
كغسؿ الجنابة أمانة، كالفرج أمانة، كاألذف أمانة،  ،العقاب، كتشمؿ أمانة األمكاؿ كالكدائع كغيرىا

كالعمـ  ، كالحديث أمانة،كالعيف أمانة، كالمساف أمانة، كالبطف أمانة، كاليد أمانة، كالرجؿ أمانة
كعمى ضكء ىذا نستطيع  ،ككؿ ما استرعاؾ اهلل عميو فيك أمانة كأكالدؾ أمانة ،الذم تعممت أمانة
إذ يقكؿ  هلل سبحانو كتعالى اإلنساف عميياعمى أنيا التكاليؼ الشرعية التي ائتمف ا أف نفيـ األمانة

دٍّعنا} :تعالى اًشعنا ميتىصى بىؿو لىرىأىٍيتىوي خى مىى جى ًتٍمؾى اٍْلىٍمثىاؿي  لىٍك أىٍنزىٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى ٍشيىًة الم ًو كى ًمٍف خى
كفى  ـٍ يىتىفىك ري  .راجيف مف اهلل التكفيؽ ] 21 :الحشر [ { نىٍضًربييىا ًلمن اًس لىعىم يي

مؤسسة  -إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد- صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ( بتصرؼ، ابف فكزاف،1
 .(279-2) -(ـ2002ىػ 1423 )الطبعة الثالثة، :الطبعة-الرسالة

الطبعة:  -العصبة المؤمنة بيف عناية الرحمف كمكر الشيطاف –عمي بف نايؼ الشحكد الشحكد، ،( ينظز2
 .(49-1)-(ـ 2010 -ىػ  1431 )األكلى،

 .( 43-)صفحة-اإلنساف في القرآف الكريـ – ( العقاد3
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 انتكهٍف وانحشٌة  :شابعانًبحث ان

 انتكهٍف :انًطهب األول

التكميؼ ىك ك  ،كعميو مدار الخمؽ ،فيك أصؿ خطة الخمؽ كنشأتو لقد كمؼ اهلل اإلنساف منذ خمقو
مىٍقتي اٍلًجف  كىاًْلٍنسى ًإل  ًليىٍعبيديكًف {:مف الخمؽ قاؿ تعالى الغاية أصبل مىا خى كالعبادة  ]56 :الذاريات [ }كى

 ،كأياما كاف األمر فاإلنساف مكمؼ ابتداء ،مفيكـ كاسع تنتظـ فيو العقيدة كتختمؼ فيو التشريعات
أف األمر فصؿ كليس  يدلؾ عمىليعممؾ اهلل ك  وكقد حكسب عمى مخالفة التكميؼ مف أكؿ أيام

  :القرآف تكميؼ اإلنساف في التي تشير إلى ياتمف اآل, باليزؿ

ـٍ تىت قيكفى  {:قاؿ تعالى ـٍ لىعىم كي ـٍ كىال ًذيفى ًمف قىٍبًمكي مىقىكي ـي ال ًذم خى ب كي  ] 21 :البقرة }[يىا أىيُّيىا الن اسي اٍعبيديكا رى

ـي  يىا { :تعالى كلوقك  ب كي بىث  أىيُّيىا الن اسي ات قيكا رى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى خى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كى مىقىكي ال ًذم خى
ـى  ا ًنسىاءن كىات قيكا الم وى ال ًذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاٍْلىٍرحى الن كىًثيرنا كى كفي ىذا السياؽ  ،] 1 :النساء} [ًمٍنييمىا ًرجى

ـٍ ًإف  زىٍلزىلىةى الس اعىًة شىٍيءه عىًظيـه أىيُّيىا  يىا { ككذلؾ قكلو تعالى:أكثر مف آية  ب كي  } الن اسي ات قيكا رى
ىذا أمر عاـ لكؿ الناس، بأمر عاـ، كىك العبادة الجامعة، المتثاؿ أكامر اهلل، كاجتناب ك ]  1 :الحج[

مىٍقتي اٍلًجف  كىاإل  نكاىيو، كتصديؽ خبره، فأمرىـ تعالى بما خمقيـ لو، قاؿ تعالى: } مىا خى ٍنسى ًإل كى
كركعي فيو  ،كتكميؼ اإلنساف كذلؾ ركعي فيو جانب الضعؼ اإلنساني ]56:الذاريات [ {ًليىٍعبيديكفً 

مىا سىك اىىا ) { :تعالى تككيف اإلنساف كنزعاتو كتككينو فبل يخفى عميؾ قكؿ اهلل نىٍفسو كى ( 7كى
تىٍقكىاهى  قدـ الفجكر مراعاة لجانب السرعة في اتباع اليكل كفتح ف ] 8-7:الشمس[  }فىأىٍليىمىيىا فيجيكرىىىا كى

كال يخفى بالتقكل كالعمؿ الصالح  ليتدارؾ خطأه يستغفر كيتكب كيرجع إلى اهلللالباب لئلنساف 
كتكبة اهلل  ،كذلؾ أف كقكع سيدنا آدـ كىك أبك البشر كأكؿ المكمفيف في الخطأ كالزلؿ ثـ تكبتو عنو

عميو تعميـ لكيفية معالجة النزاعات اإلنسانية كالتي يعترييا جانب الضعؼ في مراحميا العديدة فمـ 
 .كىذه رحمة ليذا المكمؼ ،يغمؽ باب تدارؾ الخطأ حتى المكت

كالطاعة ترجع  ،ميتو هلل قكال، كعمبل، كعقدا، ككذلؾ التكحيد، كاإلسبلـجعؿ العبد ك ىي كالعبادة
ألف كؿ مف عمؿ  ،نو يجكز أف يطاع غير اهلل، كال يجكز أىف يعبد غير اهللالتقيد باألمر ألى إلى 

كال كؿ مف  ،] 12 :التغابف } [كىأىًطيعيكا الم وى كىأىًطيعيكا الر سيكؿى  {: تعالى كقكلو ،بأىمر آخر فقد أطاعو
ألىف العبادة التي ىي هلل ال  ،جعؿ العبادة عبارة عف التكحيدف (1)عمؿ بأمر آخر فيك عابد لو
 .تككف كال تخمص لو إال بالتكحيد

 .(399-1)  - تأكيبلت أىؿ السنة= تفسير الماتريدم   –الماتريدم  (1
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فأقؿ أكقات  ،بالمطمؽ األخرلالتكميؼ محطة قصيرة مف محطات اإلنساف ال تعادؿ أجزاء حياتو ك 
 آيات ليإفانظركا  ،كمعظـ حياتو لو كلحاجاتو ،اإلنساف ىي تمؾ التي يصرفيا هلل كلمتكميؼ

ؽ  ًجيىاًدًه   {:قاؿ تعالى التكميؼ عمكما ترل أنيا ال تتعدل اآليات في كتاب اًىديكا ًفي الم ًو حى جى كى
رىجو  ـٍ ًفي الدٍّيًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى ـٍ كى  .] 78 :الحج[ }ىيكى اٍجتىبىاكي

األمر بعبادة اهلل كحده، كالنيي عف عبادة ما سكاه، كبياف الدليؿ بيف التي جمعت ىذه اآلية كفي 
المتضمف النفراده  الباىر عمى كجكب عبادتو، كبطبلف عبادة مف سكاه، كىك ذكر تكحيد الربكبية،

ـٍ كىال ًذيفى  { :قاؿ تعالى بالخمؽ كالرزؽ كالتدبير مىقىكي ـي ال ًذم خى ب كي ـٍ  يىاأىيُّيىا الن اسي اٍعبيديكا رى ًمٍف قىٍبًمكي
ـٍ تىت قيكفى ) ؿى ًمفى الس مىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو 21لىعىم كي ـي اٍْلىٍرضى ًفرىاشنا كىالس مىاءى ًبنىاءن كىأىٍنزى عىؿى لىكي ( ال ًذم جى

ـٍ فىالى تىٍجعىميكا ًلم ًو أىٍندىادنا كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  كالذيف تعبدكنيـ لـ  فقاؿ  ]21 :البقرة} [ ًمفى الث مىرىاًت ًرٍزقنا لىكي
ثـ استدؿ عمى كجكب  ،يخمقككـ، كال خمقكا الذيف مف قبمكـ، فكيؼ تعبدكنيـ دكف الذم خمقكـ

  .خمقكـ كالذيف مف قبمكـ عبادتو كحده، بأنو ربكـ الذم
 :(1) يحتمؿ كجييف }لىعىم كيـ تىتقكفى  {:تعالى قكلوفي ك 

اىي، كالمحاـر التي حـر اهلل عميكـ فإذا كاف ىذا ىك المراد ك كالنيحتمؿ: تتقكف المعاصي، األكؿ 
 فذلؾ راجع إلى المؤمنيف.

 .الشرؾ كعبادة غير اهلل، فذلؾ راجع إلى الكفرةتتقكف كيحتمؿ قكلو: الثاني 

فخمقكـ بعد العدـ، كخمؽ الذيف مف قبمكـ، كأنعـ عميكـ بالنعـ الظاىرة كالباطنة، فجعؿ لكـ األرض 
تستقركف عمييا، كتنتفعكف باألبنية، كالزراعة، كالحراثة، كجعؿ السماء بناء لمسكنكـ، كأكدع فراشا 

  .(2) فييا مف المنافع ما ىك مف ضركراتكـ كحاجاتكـ، كالشمس، كالقمر، كالنجكـ

بيذا النداء الشامؿ لجميع المكمفيف مف كقت نزكليا إلى أف يرث اهلل النساء سكرة  افتتحتك 
مىؽى { -:بقكلو تعالى ييااألرض كمف عم خى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كاًحدىةو كى مىقىكي ـي ال ًذم خى ب كي يا أىيُّيىا الن اسي ات قيكا رى

ًنساءن كىات قيكا اهللى ال ًذم تىسالىميكفى  بىث  ًمٍنييما ًرجالن كىًثيران كى يا كى ٍكجى ـى ًإف  اهللى كافى  ًمٍنيا زى ًبًو كىاٍْلىٍرحا
ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي ، كذلؾ ألف لفظ الناس ال يختص بقـك دكف قكـ، كألف ما في مضمكف ىذا ]1 :النساء[  }عى

  .(3) النداء مف إنذار كتبشير كأمر بمراقبة اهلل كخشيتو، يتناكؿ جميع المكمفيف
 
 .(398-1)  -تأكيبلت أىؿ السنة= تفسير الماتريدم –الماتريدم ،بتصرؼ( 1
 .(44-1) -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -السعدم بتصرؼ،( 2
 .(3019)  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  -طنطاكمسيد ال ،( ينظر3
 



121 
 

 :(1) األصكليكف مف المفسريف اتفقكا عمى أف الخطاب عاـ لجميع المكمفيف لكجكه
 : أف لفظ الناس جمع دخمو األلؼ كالبلـ فيفيد االستغراؽ. أحدىا

كثانييا: أنو تعالى عمؿ األمر باالتقاء بككنو تعالى خالقا ليـ مف نفس كاحدة، كىذه العمة عامة 
ذا كانت العمة عامة كاف  في حؽ جميع المكمفيف بأنيـ مف آدـ عميو السبلـ خمقكا بأسرىـ، كا 

 الحكـ عاما. 
ذا كثالثيا: أف  التكميؼ بالتقكل غير مختص بأىؿ مكة، بؿ ىك عاـ في حؽ جميع العالميف، كا 

كاف لفظ الناس عاما في الكؿ، ككاف األمر بالتقكل عاما في الكؿ، ككانت عمة ىذا التكميؼ، 
 .كىي ككنيـ خمقكا مف النفس الكاحدة عامة في حؽ الكؿ، كاف القكؿ بالتخصيص في غاية البعد

، ي :المعنى الجمميك  ا أييا الناس اتقكا ربكـ الذم أنشأكـ مف العدـ، كرباكـ كشممكـ بالجكد كالكـر
كاذكركا أنو خمقكـ مف نفس كاحدة كجعمكـ جنسا تقكـ مصالحو عمى التعاكف كالتآزر، كحفظ 

كاتقكا اهلل الذم تعظمكنو كتتساءلكف فيما بينكـ باسمو الكريـ، كبحقو عمى  ،بعضكـ حقكؽ بعض
مف السمطاف كالجبركت، كتذكركا حقكؽ الرحـ عميكـ فبل تفرطكا فييا، فإنكـ إف عباده كبما لو 

فعمتـ ذلؾ أفسدتـ األسر كالعشائر، فعميكـ أف تحافظكا عمى ىاتيف الرابطتيف رابطة اإليماف 
كرابطة الرحـ الكشيجة، كاهلل رقيب عميكـ يعمـ ما تأتكف كما تذركف، كيحاسبكـ عمى النقير 

دان  كىل {كالقطمير  ـي رىبُّؾى أىحى  .(2)  ]49 :الكيؼ }  [يىٍظًم
 :(3) ـ إلى أمريفيبييتنكقد تضمف ىذا النداء لجميع المكمفيف 

فيك الذم خمقيـ كىك الذم رزقيـ، كىك  ،أكليما: كحدة االعتقاد بأف ربيـ جميعا كاحد ال شريؾ لو
 كىك الذم يحيييـ، كىك الذم أكجد أبيضيـ كأسكدىـ، كعربييـ كأعجمييـ. يميتيـالذم 

كثانييما: كحدة النكع كالتككيف، إذ الناس جميعا عمى اختبلؼ ألسنتيـ كألكانيـ كأجناسيـ قد 
 عميو السبلـ. -انحدركا عف أصؿ كاحد كىك آدـ

طاعة، كأف يتعاكنكا عمى كأف يخمصكا لو العبادة كال ،فيجب أف يشعر الجميع بفضؿ اهلل عمييـ
البر كالتقكل ال عمى اإلثـ كالعدكاف، كأف يكقنكا بأنو ال فضؿ لجنس عمى جنس، كال لمكف عمى 

الناس اسـ لمجنس البشرل الذم يطمؽ ك لكف إال بمقدار حسف صمتيـ بربيـ كمالكيـ كمدبر أمكرىـ
ًلتيٍكًمميكا ييًريدي الم وي  {:تعالى كىذا مف رحمة اهللعميو اسـ إنساف  ـي اٍلعيٍسرى كى ـي اٍلييٍسرى كىلى ييًريدي ًبكي ًبكي

كفى  ـٍ تىٍشكيري لىعىم كي ـٍ كى مىى مىا ىىدىاكي كا الم وى عى ًلتيكىبٍّري  . ] 185 :البقرة [  }اٍلًعد ةى كى
 
 .(475-9) -مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -الرازم (1
 .(174-4) -تفسير المراغي - المراغي (2

 .(3019)  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكمسيد ال( 3
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إلى الناس جميعا، يأمرىـ فيو بامتثاؿ  افتتحت سكرة الحج بيذا النداء المكجو مف الخالؽككذلؾ 
ـٍ ًإف  { :قاؿ تعالى أمره، كباجتناب نييو، حتى يفكزكا برضاه يكـ القيامة ب كي يا أىيُّيىا الن اسي ات قيكا رى

ٍمؿو 1زىٍلزىلىةى الس اعىًة شىٍيءه عىًظيـه ) عي كيؿُّ ذاًت حى تىضى عىٍت كى ٍكنىيا تىٍذىىؿي كيؿُّ ميٍرًضعىةو عىم ا أىٍرضى ( يىٍكـى تىرى
لًكف  عىذابى الم ًو شىدً  ـٍ ًبسيكارل كى ما ىي تىرىل الن اسى سيكارل كى ٍممىيا كى اتقكا ربكـ اتقاء    ]1 :الحج [ }يده حى

ألف ما يحدث  تاما، بأف تصكنكا أنفسكـ عف كؿ ما ال يرضيو، كبأف تسارعكا إلى فعؿ ما يحبو
 .(1) في ىذا الككف عند قياـ الساعة، شيء عظيـ، ترتجؼ ليكلو القمكب، كتخشع لو النفكس

في سمكيـ مف سيكجد إلى يـك الخطاب عاـ لجميع المكمفيف ممف كجد عند النزكؿ، كينخرط ك 
 ،يقكؿ الحؽ جؿ جبللو: يا أييا الناس اتقكا ربكـ، كلفظ الناس يشمؿ الذككر كاإلناث ،القيامة

كالمأمكر بو مطمؽ التقكل، الذم ىك امتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىي ظاىرا كباطنا، كالتعرض 
كتأكيد إيجاب االمتثاؿ بو ألف  لعنكاف الربكبية، مع إضافتيا لضمير المخاطبيف لتأكيد األمر،

                                          .(2) احذركا عقكبة مالؾ أمكركـ كمربيكـفالربكبية دائمة، كالعبكدية كاجبة بدكاميا، 
 فالخطاب ليـ بناء عمى أف ما ثبت لمحاضريف يثبت عمى المقبميف بقانكف المساكاة الذم يثبت

نو ال عكا ر  يرفع الخطاب إال عف مف ليس أىبل لمخطاب، أم ادتساكم الناس في التكميؼ، كا 
 تعالى، كخشيتو سبحانو، فخشية الم و درع المؤمف، كلتمتمئ نفكسكـ باتقاء عذاب اهلللباس التقكل، 

 عرب كعجـ، أبيض كأسكد كأحمر،،النداء لمناس أجمعيف في عصر النبكةك  (3)ككقايتو مف النار
 ،حتى قياـ الساعة كمف جاء بعدىـ -صمى اهلل عميو كسمـ  -الحاضركف في عصر النبي 

كالحرية كالتكميؼ مما اضطربت فييا أقكاؿ العمماء اضطرابا عظيما بمعنى أف اآليات أكدت بأف 
كآيات القدر مف المتشابو الذم حير  ،كأنو عنده العدالة المطمقة ،كلك مثقاؿ ذرة اهلل ال يظمـ أحدا

كاهلل تعالى  ،كمسألة ىؿ اإلنساف مخير أـ مسير ،العمماء كنشأ عف ذلؾ مسألة خمؽ أفعاؿ العباد
ٍنسىافي  { :سبحانو جؿ في عبله قاؿكما يريد أف يخفؼ عنكـ  ًمؽى اإلًٍ خي ـٍ كى ٍنكي فٍّؼى عى ييًريدي الم وي أىٍف ييخى

ًعيفنا حيث رخص ليـ في العبادات الجمع  تعالى بعباده رحمة اهللكىذا مف ] 28 :النساء } [ ضى
كالقصر في الصبلة كاإلفطار في السفر كرفع الحرج عف المريض كرفع القمـ عف الصغير 

  .كالمجنكف كأكجب الكفارة عف اليميف بالصياـ أك إطعاـ المساكيف
 
 
 .(272-9) -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -طنطاكم سيد( 1
 .(509-3) -البحر المديد في تفسير القرآف المجيد -بف عجيبة ا(2
 .(4937-9) -زىرة التفاسير -أبي زىرة (3
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 انحشٌة :انًطهب انثاًَ

لمكجكد البشرم حيث اإلنساف يسمك بعقمو ككرامتو  رية تعتبر مف القضايا الممحة كالضركريةالح
كمف لكاـز التكريـ الحرية المبلزمة لئلبداع كقد كردت نصكص عديدة في القرآف الكريـ تؤكد ىذا 

 سبحانو قاؿالحؽ كال أدؿ عمى ذلؾ أف اإلسبلـ أعطى لئلنساف حرية إعبلف اإليماف أك الكفر ف
ييٍؤًمٍف ًبالم ًو فىقىًد اتىبىي فى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيٍّ فىمىٍف يىكٍ  ل ًإٍكراهى ًفي الدٍّيًف قىدٍ { :تعالى فيٍر ًبالط اغيكًت كى

ًميـه  ـى لىيا كىالم وي سىًميعه عى ٍثقى ل اٍنًفصا أف  ال ًإكراه ًفي الديف أم ]256 :البقرة[ } اٍستىٍمسىؾى ًباٍلعيٍركىًة اٍلكي
 كالرغبة التمكيف كاالختيارك  اإلرادة كلكف عمى كالقسراإليماف عمى اإلجبار باألمر  عؿلـ يج اهلل
قرر اإلسبلـ الحرية لئلنساف كجعميا حقا مف حقكقو كاتخذ منيا دعامة لجميع ما سنو لمناس كقد 

كتكسع اإلسبلـ في إقرارىا كلـ يقيد حرية أحد إال فيما فيو  ،مف عقيدة كعبادة كنظـ كتشريع
لحاؽ الضرر بيـ، ال في  مصالح الناس المعتبرة كاحتراـ اآلخريف بعدـ التدخؿ في شؤكنيـ كا 

 أعراضيـ كال في أمكاليـ كال في أخبلقيـ كال في أديانيـ كمقدساتيـ كغير ذلؾ. 
بُّؾى  { :قكلو تعالى ذلؾ كنحك لىٍك شاءى رى ًميعان أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي الن اسى  كى ـٍ جى مىفى مىٍف ًفي اٍْلىٍرًض كيمُّيي ِلى

ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى  لك شاء لقسرىـ عمى اإليماف كلكنو لـ يفعؿ، كبنى األمر  أم] 99 :يكنس[ } حى
قد تميز اإليماف مف الكفر بالدالئؿ الكاضحة فمف اختار قد تبيف الرشد مف الغي عمى االختيار 

مف الحبؿ الكثيؽ المحكـ، فقد استمسؾ بالعركة الكثقى الكفر بالشيطاف أك األصناـ كاإليماف باهلل 
 : الديف كذلؾ ألمريف فيال إكراه  (1) انقطاعيا أمالمأمكف انفصاميا، 

ف الديف عقيدة، كالعقيدة إيماف بالمعتقد فيو، كاإليماف بالشيء ال يككف حتى يرضاه إاألمر األكؿ: 
مف ىذا مكاف لئلكراه، بؿ إف  شيء فيكليس ، العقؿ، كتميؿ إليو النفس، كيطمئف لو القمب

 اإلكراه ىك اآلفة التي تحجب القمب عف اإليماف، كتغتاؿ اإليماف إذا ىك كجد طريقا إلى القمب.
يد اهلل سبحانو كتعالى، إف شاء ساؽ إلييا  ىيمستكدع اإليماف،  يثاني: أف القمكب كىكاألمر ال

ف شاء صرفيا عف اإليماف، كختـ  اإليماف، كىيأىا الستقبالو، كنفعيا بو، فأزىر فييا كأثمر، كا 
كلكنو رحمة منو  اهلل جؿ جبللو لـ يرغـ أحدا عمى التكميؼف (2)عمييا، فمـ تقبمو، كلـ تنتفع بو

 إذف المسألة ليس فييا إجبار كلكف فييا تخيير ،خيرىـ بيف التكميؼ كبيف عذاب يصيبيـ فييمكيـ
ل :{في كتابو العزيز  لقد دعا القرآف إلى الحريات بكؿ أنكاعيا، فسكغ حرية التديف كنادل في قكةك 

  .]256 :البقرة[ } ًإٍكراهى ًفي الدٍّيًف قىٍد تىبىي فى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيٍّ 
 
-ىػ(538)المتكفى:  -الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهللينظر، (1

 .(303-1) - ىػ 1407 -الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العربي  -الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ
 .( 1089-1) -التفسير القرآني لمقرآف -يكنس الخطيب( 2
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ف اإلسبلـ قد سكغ حرية التديف تحت ظمو كحماىا فجعؿ لغير المسمميف الذيف يككنكف في  كا 
كاليتو، ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميف، أف يستمتعكا بحريتيـ الدينية كاممة حتى أنيـ 

مى ليستبيحكف ألنفسيـ تحت ظمو ما ال يبيحو اإلسبلـ ألىمو، فاإلسبلـ حـر الخمر كأقاـ الحد ع
كفي ىذا المبدأ يتجمى  (1) شاربييا، كمع ذلؾ أبيح ليـ أف يشربكىا إف كانكا تحت حكـ المسمميف

تكريـ اهلل لئلنساف كاحتراـ إرادتو كفكره كمشاعره كترؾ أمره لنفسو فيما يختص باليدل كالضبلؿ 
في االعتقاد كتحميمو تبعة عممو كحساب نفسو، كىذه ىي أخص خصائص التحرر 

كنظـ مذلة ال  متعسفةالتحرر الذم تنكره عمى اإلنساف في القرف العشريف مذاىب ،اإلنساني
فاهلل جعؿ لئلنساف الخيار قدرا بيف أف ( 2) باختياره لعقيدتو -تسمح ليذا الكائف الذم كرمو اهلل

يؤمف كيكفر، أما شرعا فإنو ال يرضى لعباده الكفر، كليس اإلنساف مخير شرعا بيف الكفر 
ىك مأمكر باإليماف كمفركض عميو اإليماف، لكف مف حيث القدر ىك مخير كليس  كاإليماف بؿ

كالمكفؽ مف كفقو ، فاإلنساف في الحقيقة مخير كما يزعـ بعض الناس مسير مجبر عمى عممو،
 ًإكراه في الديف ىذه عبارة تبيف حقيقة، لكنيا حقيقة تييئ اإلنساف لمتكميؼ، ال (3) اهلل عز كجؿ

العقائد بالقكة، كترشد إلى الدعكة كالحكار كالتعددية الدينية، كأف اإلسبلـ ال يريد فتمنعو مف فرض 
مىٍف شاءى فىٍميىٍكفيرٍ  -{منافقيف يؤمنكف بألسنتيـ كتأبى قمكبيـ اإليماف بؿ  }فىمىٍف شاءى فىٍمييٍؤًمٍف كى

 .(4) ]29الكيؼ:[
نساف فالذم يسمب إنسانا إف حرية االعتقاد ىي أكؿ حقكؽ اإلنساف التي يثبت لو بيا كصؼ إ

حرية االعتقاد، إنما يسمبو إنسانيتو ابتداء كمع حرية االعتقاد حرية الدعكة لمعقيدة، كاألمف مف 
ال فيي حرية باالسـ ال مدلكؿ ليا في كاقع الحياة.  األذل كالفتنة كا 

 السميـاإلكراه ىك أف تحمؿ الغير عمى فعؿ مف األفعاؿ ال يرل فيو ىك الخير بمنطؽ العقؿ ك 
معنى أف الك  ]256 :البقرة[ } ل ًإٍكراهى ًفي الدٍّيًف قىٍد تىبىي فى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيٍّ :{ كلذلؾ يقكؿ الحؽ سبحانو

اهلل لـ يكره خمقو كىك خالقيـ عمى ديف، ككاف مف الممكف أف اهلل يقير اإلنساف المختار، كما 
 . (5) كال أحد يستطيع أف يعصى أمرهقير السماكات كاألرض كالحيكاف كالنبات كالجماد، 

شريعة القرآف   -ىػ(1394)المتكفى: -المعركؼ بأبي زىرة -محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد ،أبي زىرة (1
 .(52-1)-(ـ 1961 -ىػ  1381 )عاـ النشر:-القاىرة  –دار العركبة  -مف دالئؿ إعجازه

 .(291-1) -سيد قطب -في ظبلؿ القرآف( ينظر، 2
 -إعداد -تفسير جزء عـ -ىػ(1421)المتكفى: -محمد بف صالح بف محمد العثيميف، العثيميفابف  ينظر،( 3

-1)-(ـ 2002 -ىػ  1423)الطبعة: الثانية،  ،دار الثريا لمنشر كالتكزيع، الرياض -فيد بف ناصر السميماف
61). 
  .(84-1) -القرآنية المتخصصةالمكسكعة  -مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيفبتصرؼ يسير، (4
 .(1112-2) -الخكاطر –تفسير الشعراكم    -الشعراكم (5
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جراءات كفى نفس الكقت يعد شعارا  كىذا المبدأ يقرر حقيقة يترتب عمى تنفيذىا عدة تكاليؼ كا 
لئلسبلـ كأساسا يمثؿ النمكذج المعرفي اإلسبلمي الذم يعتبر معيارا لقبكؿ كرفض األفكار كاآلراء 

ـٍ ًبال ًتي ًىيى { :كقكلو تعالى اإلسبلـ في اًدٍليي جى سىنىًة كى بٍّؾى ًباٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
ـي ًباٍلميٍيتىًديفى ) ؿ  عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىٍف ضى ب ؾى ىيكى أىٍعمى كقكلو  ]125النحؿ: [ } (125أىٍحسىفي ًإف  رى

ًليى ًديفً { تعالى: ـٍ كى ـٍ ًدينيكي أىٍف لىٍك يىشىاءي الم وي لىيىدىل الن اسى يقكؿ سبحانو: }ك  (1) ]  6:الكافركف[ }لىكي
ًميعنا  ، أف المجيء قيراالحؽ يريد أف يعمـ مف يأتيو محبا مختارا كليس مقيكرالكف  ،[31]الرعد: {  جى

ذا دليؿ طكاعية كىك قادر أال يذىب في يثبت لو القدرة، كال يثبت لو المحبكبية، لكف مف يذىب لو
شئت آلمف مف في أم أنا لـ أضع مبدأ اإلكراه، كأنا لك  اه في الديفر ًإك عمى الحب، فيقكؿ
 ،الحرية بمعانييا التي ذكرنا ىي مف أكلكيات التكريـ الرباني لئلنساف( 2) األرض كميـ جميعا

مىٍقنىاكيـ مٍّف ذىكىرو كىأينثىى {حيث يقكؿ  ،كتقرر ذلؾ أيضا آية التعارؼ كالمساكاة يىا أىيُّيىا الن اسي ًإن ا خى
ًبيره  ًميـه خى ـٍ ًإف  الم وى عى ـٍ ًعندى الم ًو أىٍتقىاكي قىبىاًلؿى ًلتىعىارىفيكا ًإف  أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى فيذه  ]13:الحجرات[ }كى

ففي المساكاة تككف  ،عف طريؽ المساكاة بيف البشر ،اآلية الكريمة العظيمة تقرر معنى الحرية
 .حيث ال قير كال تسمط كال تعسؼ مف أحد عمى مستكل العبلقات اإلنسانية ،الحرية

ىك الذم  -كىك أرقى تصكر لمكجكد كلمحياة، كأقكـ منيج لممجتمع اإلنساني ببل مراء -كاإلسبلـ
قبؿ سكاىـ أنيـ ممنكعكف مف إكراه الناس  ينادم بأف ال إكراه في الديف كىك الذم يبيف ألصحابو

بسمطاف  كىي تفرض فرضا المتعسفةعمى ىذا الديف فكيؼ بالمذاىب كالنظـ األرضية القاصرة 
كعرؼ سبيؿ الرشد  ،كقد باف طريؽ الحؽ مف الباطؿ (3) الدكلة كال يسمح لمف يخالفيا بالحياة

فيذا الحؽ  ،كغيره طريؽ الضبلؿ ،كأف اإلسبلـ ىك منيج الرشد ،كظير الغي كالضبلؿ ،كالفبلح
فيو الرشد كالفبلح كالسعادة في الدنيا كاآلخرة، كقد أعطى اهلل  ،كاضح صريحالذم جاء بو الكحي 

اإلنساف حرية االختيار فيما يمكف االختيار فيو، كمف ذلؾ اختياره لمكفر كاإليماف كالحؽ كالباطؿ 
  كمجزم بو يما يختار، لكف فميعمـ أنو محاسب عمى اختيارهكاليدل كالضبلؿ، فأي

كشرح  ،كمف ىداه اهلل لئلسبلـ محاسب عميو يكـ القيامة عند الكقكؼ أماـ اهلل يكـ العرض األكبر
 .بينة دينو عمى دخؿ في ،صدره كنكر بصيرتو

 
   .(84-1) -القرآنية المتخصصة المكسكعة  -مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف  بتصرؼ يسير،(1

 .(1112-2) -الخكاطر –تفسير الشعراكم   -الشعراكم (2
 .(291-1) -في ظبلؿ القرآف -سيد قطب ينظر، (3
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كيبيف ذلؾ أيضا رسكلنا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو الذم يعتبر إعبلنا عالميا لحقكؽ 
ف  ،اإلنساف بؿ أف اإلسبلـ كمو إعبلف كنداء لحقكؽ اإلنساف " يا أييا الناس، أال إف ربكـ كاحد، كا 

أباكـ كاحد، أال ال فضؿ لعربي عمى عجمي، كال لعجمي عمى عربي، كال أحمر عمى أسكد، كال 
كلـ يمجأ المسممكف إلى الحرب أك الجياد إال لرد  (1)أسكد عمى أحمر، إال بالتقكل أبمغت "

كمنع تعسؼ السمطة الظالمة الحاكمة مف استعماؿ المسمميف  ،كالتمكيف مف حرية التديف ،فالعدكا
كلك شاء ربؾ لخمؽ ىذا الجنس  (2)كنشر اإلسبلـ في أنحاء األرض  ،حقيـ في الدعكة إلى اهلل

مثبل، قاؿ البشرم خمقة أخرل، فجعمو ال يعرؼ إال طريقا كاحدا ىك طريؽ اإليماف كالمبلئكة 
ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى { تعالى: ًميعان أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي الن اسى حى ـٍ جى مىفى مىٍف ًفي اٍْلىٍرًض كيمُّيي بُّؾى ِلى لىٍك شاءى رى كى

مىى ال ًذيفى ل يىٍعًقميكفى ( 99) يىٍجعىؿي الرٍٍّجسى عى ما كافى ًلنىٍفسو أىٍف تيٍؤًمفى ًإل  ًبًإٍذًف الم ًو، كى -99 :يكنس[ }كى

كلك شاء كذلؾ ألجبر الناس  ،أك لجعؿ لو استعدادا كاحدا يقكد جميع أفراده إلى اإليماف ]100
الحرية ببل قيكد كال ضكابط كلكف  (3) جميعا كقيرىـ عميو، حتى ال تككف ليـ إرادة في اختياره

فالحكمة تقتضي أف لكؿ شيء  ،عقمية كخمقية كدينية ال يصمح بيا أمر اإلنساف كالمجتمعات أبدا
فيي إف تركت سائبة ببل حدكد فغايتيا  ،حدكدا كقكاعد إذا غابت يضحي كجكد الحرية عبثا

 .الضبلؿ كالسقكط في الياكية
كالقياـ  ،التعقؿ كالمنطؽ :ال عسر، فيك يمتاز بشيئيف أساسييف ىما إف ديف اهلل كتكاليفو يسر
كراىيـ  ،كال إرىاؽ دكف إعنات ،بالكاجب قدر الطاقة كالكسع كليست ميمة األنبياء لقسر الناس كا 
نما ىي محصكرة بالتبميغ كالبياف ،عمى اإليماف كاالعتقاد الحؽ كمف شاء  ،فمف شاء فميؤمف ،كا 

اإلسبلـ أحكـ قكاعد ف( 4)  ىـكالنبي بعد التبميغ ال يككف مسئكال عنيـ كال مؤاخذا بكفر  ،فميكفر
بأف جعؿ إطارا معقكال كصحيحا لحرية الفكر كحرية القكؿ،  ،اتالحرية لئلنساف أفرادا كمجتمع

حتى إف اإلسراؼ في األكؿ  ،عدـ اإلضرار بالنفس كعدـ اإلضرار باآلخريف كحرية العمؿ، ىك
بعدـ الضرر  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كالشرب يحـر ألنو إضرار بالنفس كقد أمر رسكؿ اهلل 

ىذه الحكمة ك  مف خبلؿ ىذه الحقكؽ  فمنحو حرية االعتقادكىكذا كـر اهلل اإلنساف بيذه الحرية 
 .نسأؿ اهلل اليداية كالتكفيؽ ،كمنحتو القدرة عمى اختيار ىذا الطريؽ أك ذاؾو اقتضت خمق

 
 .( 2700 )الصحيحة: -(474-38)-(23489) -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  -أحمد بف حنبؿ (1

 .(20-3) - العقيدة كالشريعة كالمنيج التفسير المنير فى -الزحيمى (2

 .(1821-30) -في ظبلؿ القرآف  -سيد قطب  ينظر،( 3

 .(301-1) - التفسير المنير فى العقيدة كالشريعة كالمنيج  -الزحيمى  (4
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 انخاتًة 

الحمد هلل الذم أعانني ككفقني بفضمو ككرمو عمى إتماـ ىذا البحث سائبلن المكلى جمت قدرتو أف 
يعممني ما ينفعني كأف ينفعني بما عممني كأف يككف ىذا لعمؿ خالصان لجبلؿ كجيو كأف يتقبمو 
مني كأف يجعمو في ميزاف حسناتي كالصبلة كالسبلـ عمى خير الخمؽ كحبيب الخالؽ كصفو مف 

قو كخميمو الحبيب المصطفى محمد صمكات ربي كسبلمو عميو كعمى آلو كصحبو كمف تبعو خم
تماـ ىذا العمؿ البسيط المتكاضع نصؿ إلى خاتمة  بإحساف إلى يكـ الديف ففي نياية المطاؼ كا 
البحث كالتي اشتممت عمى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ 

  :آيات اإلنساف في القرآف كالتي يطيب لي أف أذكرىا عمى النحك التاليعرضنا لمكضكع 

                                                                            النتالج          :أكل

 :يمكف إبراز النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث بما يمي

مف سبللة آدـ عميو السبلـ كىك أبك مفردة اإلنساف يقصد بيا كؿ مخمكؽ مف البشر  (1
البشر كاإلنساف لو صفو متميزة بأنو اجتماعي خيرم نفعي ال يمكف أف يعيش في خمكة 

 .كعزلة فيك مدني الطبع يأنس بعضيـ ببعض
اإلنساف مف يتميز بسمك خمقو كمف يرتقي بعقمو فييذبو كيثقفو فاإلنساف يميز بعقمو عف  (2

كيألؼ ما حكلو كىك الكائف الحي كاإلنساف ىك المخمكؽ الذم يأنس  بقية المخمكقات
  .المفكر القادر عمى تفضيؿ الكبلـ كاالستنباط كاالستدالؿ العقمي

ردت ثماف كخمسكف مرة في ست نساف معرفان مجردان مف الزكائد ك في إحصاء لمفظ اإل (3
يو حرؼ الجر البلـ كداخبلن عم ،ف سكرة مف القرآف الكريـكخمسيف آية في تسع كثبلثي

 .ست مرات كنكرة إنساف مرة كاحدة
إحصاء لفظ اإلنس معرفان مجردان عف الزكائد ذكرت خمس عشرة مرة في تسع سكر مف  (4

نسيا  كتاب اهلل ككردت نكرة إنس ثبلث مرات كلفظ أناس ذكر خمس مرات كأناسي كا 
 .ذكرت مرة كاحدة في القرآف

كقد مرت عممية خمؽ  ،كىما الماء كالترابيتككف خمؽ اإلنساف مف عنصريف أساسييف  (5
اإلنساف األكؿ آدـ عميو السبلـ بمراحؿ متدرجة بدأت مف تراب ثـ مف طيف ثـ مف حمأ 

 .مسنكف ثـ مف صمصاؿ كالفخار
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ه يتقمب في أدكار خمقو بسبعة أطكار تبدأ بالسبللة ثـ خمؽ اإلنساف في بطف أمو نجد (6
يصبح إنسانان فكبعدىا المحـ ثـ يككف خمقان آخر  النطفة ثـ العمقة ثـ مف مضغة ثـ العظاـ

 .كامبلن بعد نفخ الركح فيو
صفات عامة كصفات خاصة مكجكدة في نفس فمنيا أما عف صفات اإلنساف في القرآف  (7

يجابية مع التفاكت في كؿ نفس  .اإلنساف صفات سمبية كا 
عف حاؿ اإلنساف مع الشيطاف فقد جاءت سبع آيات تحاكي حاؿ اإلنساف مع  أما (8

الشيطاف فيك العدك األكؿ كالقديـ لئلنساف منذ النشأة األكلى كسيبقى عدك لو كلذريتو إلى 
 .يـك الكقت المعمكـ

اإلنساف بكالديو في سبع مكاضع في القرآف تكصي بالكالديف إحسانان  تكررت كصية (9
 .برىما كاإلحساف إلييما كالعطؼ عمييما كخفض الجناح ليماكبالشكر ليما ك 

رض فيي تحمؿ معافو منيا أنو يخمؼ اهلل في الحكـ كالفصؿ أما مقصكد الخبلفة في األ(10
كجيبلن بعد جيؿ يخمفو كيقـك مقامو  ،بعد قرف بعضيـ بعضان قرنان  يا أنو يخمؼخمؽ كمنبيف ال

 اهلل في عمارة األرض. كمنيا أنو يخمؼ

التكريـ فيي ميزة خص بيا اهلل نبي آدـ مف بيف سائر المخمكقات األرضية  أما فضيمة(11     
فقد كرمو كسخر لو المراكب في البر كالبحر كرزقو مف الطيبات كالتفضيؿ عمى كثير مف 

  .المخمكقات

كمجتمعو نتو نحك دكلتو اتشمؿ كاجب اإلنساف نحك دينو أكالن كأمأما مفيكـ األمانة فيي (12     
كأسرتو كأكالده كزكجتو كالديو كاألمانة ىي جميع الفرائض التي افترض اهلل عمى عباده مف أكامر 

  .كنكاه فاألمانة ىي كؿ ما يؤتمف اإلنساف عميو في دينو كدنياه مف تكاليؼ كفرائض شرعية

اإلنساف الخمؽ أصبلن يدكر حكؿ العبادة ف لتكميؼ فيك الغاية مف الخمؽ كمدارأما ا(13     
مكمؼ ابتداء بامتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب نكاىيو فيجب أف يشعر الجميع بفضؿ اهلل عمييـ كأف 

 .كالتكميؼ محطة قصيرة مف حياة اإلنساف ،يخمصكا لو العبادة كالطاعة

ان بيف أف يؤمف كيكفر أما شرعان فإنو ال ر دجعؿ لئلنساف الخيار ق تعالى أما الحرية فاهلل(14    
باده الكفر فاإلنساف مأمكر باإليماف مفركض عميو اإليماف كلكف مف حيث القدر ىك يرضى لع
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أحدان عمى   مف حقكقو فاهلل جؿ جبللو لـ يرغـ مخير فاإلسبلـ قرر الحرية لئلنساف كجعميا حقان 
رحمة منو خيرىـ بيف التكميؼ كبيف عذاب اآلخرة إذف المسألة ليس فييا إجبار  كفالتكميؼ كل
  .تخير كلكف فييا

 :التكصيات

ربط ما تكصمت إليو الدراسات القرآنية بالدراسات اإلجتماعية المعاصرة كتأصيميا التأصيؿ ( 1
 .الشرعي

 .( العمؿ عمى تدريس ىذه القضايا في مقررات دراسية لممعرفة كاإلستفادة مف ىذه المكاضيع2

 ولفاظاألك  الكريـ مف خبلؿ مكاضيع القرآف براز مظاىر اإلعجاز القرآنيبإ الباحثيف ( نكصي3
 ؟ تفسيرا مكضكعيا

كفي الختاـ نسأؿ اهلل أف ينفعنا بما عممنا كاف يعممنا ما ينفعنا كأف يتقبؿ منا ىذا العمؿ كأف يككف 
ىذا العمؿ في صحيفة حسناتي كفي ميزاف حسنات كؿ مف لو فضؿ عمي كأف يرزقنا التكفيؽ 

كالسبلـ  كالثبات عمى الديف كالفكز بالجنة كالنجاة مف النار كأف ينصر اإلسبلـ كالمسمميف كالصبلة
 عمى إماـ المرسميف. 
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 فهشط اٌَات

 فيرس اليات 

رقـ  رقـ الية السكرة الية
 الصفحة

ًميفىةن  اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى  28 30 البقرة ًإنٍّي جى
ٍذنىا ًميثىاؽى بني ًإٍسرىاًئيؿى الى تىٍعبيديكفى ًإال  اهلل كبالكالديف  ٍذ أىخى كىاً 

 ًإٍحسىانان 
 82 83 البقرة

ًلتيٍكًمميكا اٍلًعد ةى  ـي اٍلعيٍسرى كى ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي ييًريدي الم وي ًبكي
كفى  ـٍ تىٍشكيري لىعىم كي ـٍ كى مىى مىا ىىدىاكي كا الم وى عى ًلتيكىبٍّري  كى

 120 185 البقرة

ٍكلىٍيًف كاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرادى أىٍف  ـ  كىاٍلكاًلداتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالدىىيف  حى ييًت
 الر ضاعىةى 

 83 233 البقرة

مىقىوي ًمٍف تيرىابو ثيـ  قىاؿى  { ـى خى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسىى ًعٍندى الم ًو كىمى ًإف  مى
 }لىوي كيٍف فىيىكيكفي 

 25 59 آؿ عمراف

كا  كا الم وى فىاٍستىٍغفىري ـٍ ذىكىري كىال ًذيفى ًإذىا فىعىميكا فىاًحشىةن أىٍك ظىمىميكا أىٍنفيسىيي
ا فىعىميكا لً  مىى مى كا عى ـٍ ييًصرُّ لى مىٍف يىٍغًفري الذُّنيكبى ًإال  الم وي كى ـٍ كى ذينيكًبًي

ـٍ يىٍعمىميكفى ) ن اته 135كىىي ـٍ كىجى بًٍّي ٍغًفرىةه ًمٍف رى ـٍ مى زىاؤيىي ( أيكلىًئؾى جى
ـى أىٍجري اٍلعىاًمًمي ًنٍع اًلًديفى ًفييىا كى فى تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى

(136){ 

 81 16-15 اؿ عمراف

مىؽى  ـٍ مٍّف ن ٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي ال ًذم خى ب كي يىاأىيُّيىا الن اسي اتقكا رى
يىا ٍكجى  .ًمٍنيىا زى

 28 1 النساء

ًعيفنا ٍنسىافي ضى ًمؽى اإٍلً ـٍ كىخي ٍنكي فٍّؼى عى  51 28 النساء ييًريدي الم وي أىٍف ييخى
مىٍف يىت ًخًذ  ٍسرىاننا ميًبينناكى ًسرى خي ًليًّا ًمٍف ديكًف الم ًو فىقىٍد خى  77 119 النساء الش ٍيطىافى كى

ؿه ميسىمًّى ًعٍندىهي  بلن كىأىجى ى أىجى ـٍ ًمٍف ًطيفو ثيـ  قىضى مىقىكي ىيكى ال ًذم خى
كفى     }ثيـ  أىٍنتيـٍ تىٍمتىري

 29 2 االنعاـ

مىؽى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  ؽٍّ تىعىالىى عىم ا ييٍشًركيكفى )خى ( 3ًباٍلحى
ًصيـه ميًبيفه  ٍنسىافى ًمٍف نيٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى مىؽى اإٍلً  خى

 70 4-3 االنعاـ

ن ةً  ـٍ ًمفى اٍلجى ٍيكي ا أىٍخرىجى أىبىكى ـي الش ٍيطىافي كىمى ـى الى يىٍفًتنىن كي  75 27 االعراؼ يىابىًني آدى
لىقىدٍ  ـى  كى ديكا آًلدى ًئكىًة اٍسجي ـٍ ثيـ  قيٍمنىا ًلٍممىبلى ك ٍرنىاكي ـٍ ثيـ  صى مىٍقنىاكي خى

( ـٍ يىكيٍف ًمفى الس اًجًديفى ديكا ًإال  ًإٍبًميسى لى قىاؿى مىا مىنىعىؾى  (11فىسىجى
 25 12-11 االعراؼ
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مىٍقتىًني ًمٍف نىارو  ٍيره ًمٍنوي خى دى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى قىاؿى أىنىا خى مىٍقتىوي أىال  تىٍسجي كىخى
 }(12)ًمٍف ًطيفو 

ًميـه  م ا يىٍنزىغىن ؾى ًمفى الش ٍيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًبالم ًو ًإن وي سىًميعه عى كىاً 
كا 200) ـٍ طىاًئؼه ًمفى الش ٍيطىاًف تىذىك ري ( ًإف  ال ًذيفى ات قىٍكا ًإذىا مىس يي

كفى ) ـٍ ميٍبًصري  (201فىًإذىا ىي

 78 201-200 االعراؼ

 8 149 الفرقاف } كىأىناًسي  كىًثيران  {
ـٍ ريٍشدان   8 6 النساء }فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي

ت ى تىٍستىٍأًنسيكا  8 27 النكر حى
مىٍقتي اٍلًجف  كىاإًلٍنسى إال  ًليىٍعبيديكًف{ مىا خى  9 56 الذاريات }كى

اؿو  ٍمصى مىؽى اإًلٍنسىافى ًمٍف صى اًر{خى  10 14 الرحمف كىاٍلفىخ 
} مىٍقنىا اإًلٍنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو  10 4 التيف }لىقىٍد خى

 15 2 االنساف } ًمٍف نيٍطفىةو أىٍمشاجو نىٍبتىًميوً { 
ٍمدى{ عىٍمنىا ًلبىشىرو ًمٍف قىٍبًمؾى اٍلخي مىا جى  16 34 االنبياء }كى

ٍيًف  }  16 47 المؤمنيف ًمٍثًمنىا{فىقىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى
 16 25 المدثر ًإٍف ىىذىا ًإال  قىٍكؿي اٍلبىشىًر { }
مىؽى ًمفى اٍلماًء بىشىران  {  17 54 الفرقاف كىىيكى ال ًذم خى
 17 71 ص }ًإنٍّي خاًلؽه بىشىران ًمٍف ًطيفو  {
 17 24 القمر }أىبىشىران ًمن ا كاًحدان نىت ًبعيوي {
 17 15 يس أىٍنتيـٍ ًإال  بىشىره ًمٍثمينا ما

 17 6 التغابف فىقاليكا أىبىشىره يىٍيديكنىنا
 17 110 الكيؼ ًإن ما أىنىا بىشىره ًمٍثميكيـٍ 

ًميدي   18 15 فاطر يىاأىيُّيىا الن اسي أىٍنتيـي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الم ًو كىالم وي ىيكى اٍلغىًنيُّ اٍلحى
 18 24 المؤمنيف ىىذىا ًإال  بىشىره ًمٍثميكيـٍ  مىا
ارً { كا يىا أيكًلي اأٍلىٍبصى  21 2 الحشر  فىاٍعتىًبري
كفى {-: ـٍ أىفىبلى تيٍبًصري ًفي أىٍنفيًسكي  21 21 الذاريات كى

ٍنسىافي  فىٍميىٍنظيرً  ًمؽى  اإٍلً ـ  خي ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو  (5) ًم  21 6-5 الطارؽ  خي
ي   اًء كيؿ  شىٍيءو حى عىٍمنىا ًمفى اٍلمى  21 30 االنبياء كىجى

مىؽى كيؿ  دىآب ةو مٍّف م آءو{  22 45 النكر خى
ًمؽى ) ـ  خي ٍنسىافي ًم ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو )5} فىٍميىٍنظيًر اإٍلً  22 7-5 الطارؽ( 6( خي
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ٍمًب كىالت رىاًئًب )  (7يىٍخريجي ًمٍف بىٍيًف الصُّ
ـٍ  مىؽى فىسىك ل 37يىؾي نيٍطفىةن ًمٍف مىًني  ييٍمنىى )أىلى مىقىةن فىخى ( ثيـ  كىافى عى
(38}) 

 22 38-37 القيامة

ـٍ تىارىةن أيٍخرىل كي ًمٍنيىا نيٍخًرجي ـٍ كى ًفييىا نيًعيديكي ـٍ كى مىٍقنىاكي  23 55 طو ًمٍنيىا خى
ـٍ ًفييىا{ كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى  24 61 دىك  ىيكى أىٍنشىأىكي

ٍذ أىٍنتيـٍ أىًجن ةه ًفي بيطيكًف  ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاً  ـٍ ًإٍذ أىٍنشىأىكي ـي ًبكي ىيكى أىٍعمى
 أيم يىاًتكيـٍ 

 25 32 النجـ

ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنا ) ـٍ 17كىالم وي أىٍنبىتىكي كي ييٍخًرجي ـٍ ًفييىا كى ( ثيـ  ييًعيديكي
ا  )18(ًإٍخرىاجن

 25 18-17 نكح

ـٍ ًمٍف { - مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى يىاأىيُّيىا الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى
 تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو 

 26 5 الحج

مىقىؾى ًمٍف تيرىابو ثيـ   اًكريهي أىكىفىٍرتى ًبال ًذم خى اًحبيوي كىىيكى ييحى قىاؿى لىوي صى
 ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  سىك اؾى رىجيبلن 

 26 37 الكيؼ

كفى  ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًإذىا أىٍنتيـٍ بىشىره تىٍنتىًشري مىقىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى  26 20 الرـك كى
ا ـٍ أىٍزكىاجن عىمىكي ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  جى مىقىكي  26 11 فاطر كىالم وي خى

ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف ني  مىقىكي مىقىةو ثيـ  ىيكى ال ًذم خى ٍطفىةو ثيـ  ًمٍف عى
ٍف  ـٍ مى ًمٍنكي ا كى ـٍ ثيـ  ًلتىكيكنيكا شيييكخن ـٍ ًطٍفبلن ثيـ  ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي كي ييٍخًرجي

ـٍ تىٍعًقميكفى  لىعىم كي بلن ميسىمًّى كى ًلتىٍبميغيكا أىجى ف ى ًمٍف قىٍبؿي كى  ييتىكى

 25 67 غافر

لىةو ًمٍف ًطيفو  ٍنسىافى ًمٍف سيبلى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى  26 12 المؤمنيف كى
ٍمؽى  بىدىأى خى مىقىوي كى ٍنسىاًف ًمٍف ًطيفو  ال ًذم أىٍحسىفى كيؿ  شىٍيءو خى  26 7 السجدة اإٍلً

إو  مى اؿو ًمٍف حى ٍمصى اًلؽه بىشىرنا ًمٍف صى ًئكىًة ًإنٍّي خى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى كىاً 
 ٍسنيكفو مى 

 30 28 الحجر

إو  مى اؿو ًمٍف حى ٍمصى مىٍقتىوي ًمٍف صى دى ًلبىشىرو خى ـٍ أىكيٍف أًلىٍسجي قىاؿى لى
 مىٍسنيكفو 

 30 33 الحجر

إو مىٍسنيكفو  مى اؿو ًمٍف حى ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى  30 26 الحجر كى
ارً  اؿو كىاٍلفىخ  ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىؽى اإٍلً  32 14 الرحمف خى

كًحي فىقىعيكا لىوي سىاًجًديفى  نىفىٍختي ًفيًو ًمٍف ري ٍيتيوي كى  32 72 ص  فىًإذىا سىك 
ا أيكًتيتيـٍ ًمفى  مى بٍّي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى كًح قيًؿ الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ كى

 اٍلًعٍمـً ًإال  قىًميبلن 
 32 85 االسراء
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ـٍ يىكيٍف شىٍيئنا مىٍذكيكر ىىؿٍ  ٍنسىاًف ًحيفه ًمفى الد ٍىًر لى مىى اإٍلً  33 1 االنساف أىتىى عى
ـٍ ًمٍف  يىاأىيُّيىا مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإن ا خى الن اسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

ٍيًر  م قىةو كىغى مىقىةو ثيـ  ًمٍف ميٍضغىةو ميخى تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ  ًمٍف عى
ؿو ميسىمًّ  ا نىشىاءي ًإلىى أىجى اـً مى نيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ـٍ كى م قىةو ًلنيبىيٍّفى لىكي ى ميخى

ـٍ  ًمٍنكي ف ى كى ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي ـٍ كى ـٍ ًطٍفبلن ثيـ  ًلتىٍبميغيكا أىشيد كي كي ثيـ  نيٍخًرجي
تىرىل  ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيئنا كى دُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يىٍعمى ٍف ييرى مى

مىٍييىا اٍلمىاءى اٍىتىز   ٍلنىا عى بىٍت كىأىٍنبىتىٍت اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى ٍت كىرى
ٍكجو بىًييجو   ًمٍف كيؿٍّ زى

 33 5 الحج

لىةو ًمٍف ًطيفو ) ٍنسىافى ًمٍف سيبلى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى عىٍمنىاهي 12كى ( ثيـ  جى
مىٍقنىا 13نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو ) مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ( ثيـ  خى

ا ثيـ  اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن  ـى لىٍحمن ا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامن فىخى
اًلًقيفى ) رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى  (14أىٍنشىٍأنىاهي خى

 33 12 المؤمنيف

عىٍمنىاهي سىًميعنا   مىٍقنىا اإلنساف ًمٍف نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نىٍبتىًميًو فىجى ًإن ا خى
 بىًصيرنا

 33 2 االنساف

ٍمؽو ًفي ظيميمىاتو  ٍمقان ًمٍف بىٍعًد خى ـٍ خى ـٍ ًفي بيطيكًف أيم يىاًتكي يىٍخميقيكي
 ثىبلثو 

 32 6 الزمر

لىةو ًمٍف ًطيفو ) ٍنسىافى ًمٍف سيبلى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى عىٍمنىاهي 12كى ( ثيـ  جى
مىٍقنىا النٍُّطفىةى 13نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مىًكيفو ) مىٍقنىا  ( ثيـ  خى مىقىةن فىخى عى

ا ثيـ   ـى لىٍحمن ا فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامن اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى
اًلًقيفى ) رى فىتىبىارىؾى الم وي أىٍحسىفي اٍلخى ٍمقنا آخى  (14أىٍنشىٍأنىاهي خى

 32 14-12 المؤمنكف

ًصيـه  مىؽى اإلنساف ًمٍف نيٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى  36 4 النحؿ ميًبيفه  خى
مىقىؾى ًمٍف تيرىابو ثيـ  ًمٍف نيٍطفىةو ثيـ   اًكريهي أىكىفىٍرتى ًبال ًذم خى كىىيكى ييحى

  سىك اؾى رىجيبلن 
 36 37 الكيؼ

ًصيـه ميًبيفه  مىٍقنىاهي ًمٍف نيٍطفىةو فىًإذىا ىيكى خى ـٍ يىرى اإلنساف أىن ا خى لى  36 77 يس  أىكى
مىؽى )اٍقرىٍأ ًباٍسـً  بٍّؾى ال ًذم خى مىؽو )1رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً  38 2-1 العمؽ  [(2( خى

ًبيري  مىؽى كىىيكى الم ًطيؼي اٍلخى ـي مىٍف خى  42 14 الممؾ أىالى يىٍعمى
ـي  عىؿى لىكي ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيم يىاًتكي كي كىالم وي أىٍخرىجى

كفى الس ٍمعى كىاأٍلى  ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىم كي   ٍبصى
 44 78 النحؿ

ٍنسىافى ًمن ا رىٍحمىةن ثيـ  نىزىٍعنىاىىا ًمٍنوي ًإن وي لىيىئيكسه كىفيكره  لىًئٍف أىذىٍقنىا اإٍلً  48 9 ىكد كى
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ذىا ذىا مىس وي  كىاً  اًنًبًو كىاً  نىأىل ًبجى ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى مىى اإٍلً الش رُّ أىٍنعىٍمنىا عى
 كىافى يىئيكسنا

 49 83 االسراء

ٍنسىافى ًمن ا رىٍحمىةن ثيـ  نىزىٍعنىاىىا ًمٍنوي ًإن وي لىيىئيكسه كىفيكره  لىًئٍف أىذىٍقنىا اإٍلً كى
ر اءى مىس ٍتوي لىيىقيكلىف  ذىىىبى الس يٍّئىاتي 9) لىًئٍف أىذىٍقنىاهي نىٍعمىاءى بىٍعدى ضى ( كى

كره  عىنٍّي ًإن وي لىفىًرحه   فىخي

 50 10 ىكد

مىى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى  ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عى
ٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىميكمنا  أىفٍ  مىيىا اإٍلً مى يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كىحى

ييكالن   جى

 50 72 االحزاب

مىفٍ  مىى الم ًو  كى ك ٍؿ عى ٍسبيوي يىتىكى  51 3 الطبلؽ فىييكى حى
ـٍ آىيىاًتي فىبلى  ؿو سىأيًريكي ٍنسىافي ًمٍف عىجى ًمؽى اإٍلً  51 37 االنبياء تىٍستىٍعًجميكفً  خي

ـٍ  ٍيًر لىقيًضيى ًإلىٍيًي ـٍ ًباٍلخى الىيي ؿي الم وي ًلمن اًس الش ر  اٍسًتٍعجى لىٍك ييعىجٍّ كى
ميييـٍ   أىجى

 52 11 يكنس

يىٍدعي  ٍنسىافي عىجيكالن  كى كىافى اإٍلً ٍيًر كى ٍنسىافي ًبالش رٍّ ديعىاءىهي ًباٍلخى  53 11 االسراء اإٍلً
ىٍمسىٍكتيـٍ  بٍّي ًإذنا ألى زىاًئفى رىٍحمىًة رى قيٍؿ لىٍك أىٍنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى

ٍشيىةى  ٍنسىافي قىتيكرنا خى كىافى اإٍلً ٍنفىاًؽ كى  اإٍلً
 53 100 االسراء

لىقىدٍ  ٍفنى  كى ر  كىافى صى ثىؿو كى ا ًفي ىىذىا اٍلقيٍرآىًف ًلمن اًس ًمٍف كيؿٍّ مى
ٍنسىافي  دىالن  اإٍلً  أىٍكثىرى شىٍيءو جى

 54 54 الكيؼ

ًمؽى ىىميكعنا ) ٍنسىافى خي كعنا )19ًإف  اإٍلً زي ( 20( ًإذىا مىس وي الش رُّ جى
ٍيري مىنيكعنا ) ذىا مىس وي اٍلخى  }(21كىاً 

 57 21-19 المعارج

ٍف مىس وي الش رُّ فىيىئيكسه الى  {-: ٍيًر كىاً  اًء اٍلخى ٍنسىافي ًمٍف ديعى ـي اإٍلً يىٍسأى
 قىنيكطه 

 59 49 فصمت

ـٍ سىيٍّئىةه ًبمىا  ٍف تيًصٍبيي ٍنسىافى ًمن ا رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا كىاً  ن ا ًإذىا أىذىٍقنىا اإٍلً كىاً 
ـٍ فىًإف   { قىد مىٍت أىٍيًديًي ٍنسىافى كىفيكره  اإٍلً

 61 48 رلالشك 

ٍنسىافى لىكىفيكره ميًبيفه  ٍزءنا ًإف  اإٍلً عىميكا لىوي ًمٍف ًعبىاًدًه جي  62 15 الزخرؼ كىجى
بًٍّو لىكىنيكده  ٍنسىافى ًلرى  63 6 العاديات ًإف  اإٍلً

كىىا  ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى الم ًو الى تيٍحصي ـٍ ًمٍف كيؿٍّ مىا سىأىٍلتيميكهي كىاً  كىآىتىاكي
ٍنسىافى لىظىميكـه كىف اره  ًإف    اإٍلً

 64 34 ابراىيـ 

ًميـه  ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًي اٍلًعظىا قيٍؿ ييٍحًيييىا ال ًذم أىٍنشىأىىىا  (78)قىاؿى مى
ًميـه  ٍمؽو عى ؿى مىر ةو كىىيكى ًبكيؿٍّ خى  أىك 

 65 79-78 يس
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ًر نىارنا فىًإذىا  ًر اأٍلىٍخضى ـٍ ًمفى الش جى عىؿى لىكي أىٍنتيـٍ ًمٍنوي ال ًذم جى
مىؽى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو 80تيكًقديكفى ) لىٍيسى ال ًذم خى ( أىكى

ـي ) ؽي اٍلعىًمي بل  مىى أىٍف يىٍخميؽى ًمٍثمىييـٍ بىمىى كىىيكى اٍلخى ا أىٍمريهي 81عى ( ًإن مى
 ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا أىٍف يىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي 

 66 81-80 يس

ٍنسىافي أىل ٍف نىٍجمىعى ًعظىامىوي )أىيى  مىى أىٍف 3ٍحسىبي اإٍلً ( بىمىى قىاًدًريفى عى
 (4نيسىكٍّمى بىنىانىوي )

 68 4-3 القيامة

ٍسرو )1كىاٍلعىٍصًر ) ٍنسىافى لىًفي خي نيكا 2( ًإف  اإٍلً ( ًإال  ال ًذيفى آمى
ؽٍّ  ٍكا ًباٍلحى تىكىاصى اًت كى اًلحى ًمميكا الص  ٍبرً كىعى ٍكا ًبالص  تىكىاصى  كى

 69 3-1 العصر

قيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا ال ًتي ًىيى أىٍحسىفي ًإف  الش ٍيطىافى يىٍنزىغي بىٍينىييـٍ  كى
ًبيننا  ًإف  الش ٍيطىافى كىافى ًلئٍلًٍنسىاًف عىديكًّا مي

 70 53 االسراء

ٍف يىت ًبٍع  يىاأىيُّيىا مى ال ًذيفى آمىنيكا الى تىت ًبعيكا خيطيكىاًت الش ٍيطىاًف كى
 خيطيكىاًت الش ٍيطىاًف فىًإن وي يىٍأميري ًباٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىرً 

 70 21 النكر

ثىًؿ الش ٍيطىاًف ًإٍذ قىاؿى ًلئٍلًٍنسىاًف اٍكفيٍر فىمىم ا كىفىرى قىاؿى ًإنٍّي بىًرمءه  كىمى
اؼي الم وى رىب  اٍلعىالىًميفى ) ًمٍنؾى   16ًإنٍّي أىخى

 71 16 الحشر

ن ةً  ًإف   ا ًمفى اٍلجى ن كيمى ٍكًجؾى فىبلى ييٍخًرجى ًلزى  72 117 طو فىتىٍشقىى ىىذىا عىديكٌّ ل ؾى كى
كىافى الش ٍيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف  اءىًني كى م ًني عىًف الذٍٍّكًر بىٍعدى ًإٍذ جى لىقىٍد أىضى

ذيكالن   خى
 74 29 الفرقاف

اًدًقيفى  كيكنيكا مىعى الص   74 120 التكبو يا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ات قيكا الم وى كى
ؽٍّ  ـٍ كىٍعدى اٍلحى قىاؿى الش ٍيطىافي لىم ا قيًضيى اأٍلىٍمري ًإف  الم وى كىعىدىكي كى

مىا كىافى ًليى  ـٍ كى ـٍ فىأىٍخمىٍفتيكي ٍدتيكي ـٍ ًمٍف سيٍمطىافو ًإال  أىٍف كىكىعى مىٍيكي عى
ـٍ مىا أىنىا  ليكميكا أىٍنفيسىكي ٍبتيـٍ ًلي فىبلى تىميكميكًني كى ـٍ فىاٍستىجى دىعىٍكتيكي
ٍكتيميكًف ًمٍف  ا أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخي  ًإنٍّي كىفىٍرتي ًبمىا أىٍشرى مى ـٍ كى ًبميٍصًرًخكي

ـٍ عىذىابه أىًلي  ـه قىٍبؿي ًإف  الظ اًلًميفى لىيي

 74 22 ابراىيـ

بُّؾى أىال  تعبدكا ًإال  ًإي اهي كبالكالديف ًإٍحسىانان   77 23 االسراء كقضى رى
عىٍتوي  مىٍتوي أيمُّوي كيٍرىنا كىكىضى مى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو ًإٍحسىاننا حى ٍينىا اإٍلً كىكىص 
بىمىغى  ت ى ًإذىا بىمىغى أىشيد هي كى ثيكفى شىٍيرنا حى اليوي ثىبلى ًفصى ٍمميوي كى كيٍرىنا كىحى

أىٍنعىٍمتى أىٍربىًعيفى سىنىةن قىاؿى رىبٍّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى ال ًتي 
اهي كىأىٍصًمٍح ًلي ًفي  ا تىٍرضى اًلحن مىى كىاًلدىم  كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىي  كىعى عى

نٍّي ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ) ي ًتي ًإنٍّي تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىاً   }(15ذيرٍّ

 78 15 االحقاؼ
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مىفىاءى اأٍلىٍرًض أىًإلىوه مىعى الم وً  ـٍ خي يىٍجعىميكي  87 62 النمؿ كى
اًت لىيىٍستىٍخًمفىن ييـ ًفي كىعىدى ال اًلحى ًمميكا الص  ـٍ كىعى م وي ال ًذيفى آمىنيكا ًمنكي

ـٍ ًدينىييـي  لىييمىكٍّنىف  لىيي ـٍ كى ا اٍستىٍخمىؼى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًي اأٍلىٍرًض كىمى
ـٍ أىٍمننا ٍكًفًي لىييبىدٍّلىن ييـ مٍّف بىٍعًد خى ـٍ كى ى لىيي  ال ًذم اٍرتىضى

  55 النكر

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىى كىًثيرو ًمم ٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىض   92 70 االسراء كى
ٍيري اٍلبىًري ةً  ـٍ خى اًت أيكلىًئؾى ىي اًلحى ًمميكا الص   96 7 البينة ًإف  ال ًذيفى آمىنيكا كىعى

مىى الس ماكاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجباًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف  إن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمانىةى عى
ييكالن  ٍنسافي ًإن وي كافى ظىميكمان جى مىيىا اإٍلً مى  يىٍحًمٍمنىيا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيا كىحى

 97 72 االحزاب

اًلحان  بًٍّو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىبلن صى كا ًلقىاءى رى  99 110 الكيؼ فىمىٍف كىافى يىٍرجي
ـٍ رىاعيكفى  ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي ـٍ أًلىمى  108 8 المؤمنيف كىال ًذيفى ىي

مىا سىك اىىا ) نىٍفسو كى تىٍقكىاهى 7كى كرىىىا كى  109 8-7 الشمس }( فىأىٍليىمىيىا فيجي
 109 12 التغابف كىأىًطيعيكا الم وى كىأىًطيعيكا الر سيكؿى 

مىفى  بُّؾى آلى لىٍك شاءى رى ًميعان أىفىأىٍنتى تيٍكًرهي كى ـٍ جى ٍف ًفي اأٍلىٍرًض كيمُّيي مى
ت ى يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى   الن اسى حى

 113 99 يكنس
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 فهشط االحادٌث


 الصفحة طرؼ الحديث

 25 كالناس بنك آدـ كخمؽ اهلل آدـ مف تراب

 26 إف اهلل خمؽ آدـ مف قبضة قبضيا مف جميع األرض

 35 بطف أمو أربعيف يكما، ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾإف أحدكـ يجمع في 

 44 إذا مر بالنطفة اثنتاف كأربعكف ليمة بعث اهلل إلييا ممكا فصكرىا

 57 " إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل الحمـ كاألناة

ف كاف محقا  59 أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة، لمف ترؾ المراء كا 

 61 الماؿ الصالح لممرء الصالح ًنًعم ا

ألؼ سنة، قاؿ بمى،  لما أتى آدـ ممؾ المكت" قاؿ لو آدـ: قد تعجمت قد كتب لي
 كلكنؾ جعمت البنؾ

67 

يقكؿ اهلل تعالى: ابف آدـ أنى تعجزني كقد خمقتؾ مف مثؿ ىذه حتى إذا سكيتؾ 
 فعدلتؾ مشيت بيف برديؾ كلؤلرض منؾ

70 

 78 إف الشيطاف قد أيس أف يعبده المصمكف في جزيرة العرب

 78 ال يشيرف أحدكـ إلى أخيو بالسبلح، فإنو ال يدرم

 79 إف الشيطاف يجرم مف ابف آدـ مجرل الدـ

 84 فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، مف أحؽ الناس بحسف صحابتي؟ قاؿ: أمؾ، قاؿ: ثـ مف؟

 85 رضا الرب في رضا الكالد، كسخط الرب في سخط الكالد

 86 الكالديف" قمت"الصبلة عمى كقتيا". قمت: ثـ أم؟ قاؿ: "بر 
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إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قاؿ: كيؼ إضاعتيا؟ قاؿ: إذا كسد األمر إلى 
 غير

115 

 115 إنما بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ
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 فهشط انًصادس وانًشاجع

 
 -دار الدعكة -المعجـ الكسيط -محمد النجار ،إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر

 تحقيؽ: مجمع المغة العربية 
عمـ األجنة في ضكء القرآف  -أبحاث المؤتمر العالمي األكؿ لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة

 .كالسنة
 –تفسير الحجرات  -ىػ(1421)المتكفى:  -ابف العثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف

 ـ( 2004 -ىػ  1425الطبعة: األكلى، ) -لثريا لمنشر كالتكزيع، الرياضدار ا -الحديد 

بمساعدة  -معجـ المغة العربية المعاصرة -ىػ(1424)المتكفى:  :عبد الحميد عمر ،أحمد مختار
 ـ  2008 -ىػ  1429 -الطبعة: األكلى-عالـ الكتب  -فريؽ عمؿ 

بياف  -ؿ غازل العاني الفراتي الديرزكرمآؿ غازل العاني، الشيخ العبلمة عبد القادر مبلحكيش آ
 :سنة الطبع -دمشؽ -مطبعة الترقى  -تفسير القرآف عمي حسب ترتيب النزكؿ -المعاني 
1382  
أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم ،األلباني
مكتبة المعارؼ  -(2645)-ًرممختصر صًحيح اإًلماـ البخا -ىػ(1420)المتكفى:  -األلباني

 ـ( 2002 -ىػ  1422الطبعة: األكلى، )-لمنشر كالتكزيع، الرياض 
األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم 

 المكتب اإلسبلمي -صحيح الجامع الصغير كزياداتو  -ىػ(1420األلباني )المتكفى: 
، محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل الحسني الحسيني اإًليجي اإًليجي الشافعي

دار الكتب  -تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف  -ىػ(905)المتكفى:  -الشافعي
 ـ(  2004 -ىػ  1424الطبعة: األكلى) -بيركت –العممية 

 -تفسير ابف باديس  -ىػ(1359)المتكفى: -باديس، عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي 
دار الكتب  -المحقؽ: أحمد شمس الديف  -))في مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير((

 ـ( 1995 -ىػ 1416الطبعة: األكلى، )-لبناف  -العممية بيركت

 -الجامع المسند الصحيح -صحيح البخارم -محمد بف إسماعيؿ  ،البخارم، أبك عبد اهلل
دار  -المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم 

 ىػ 1422الطبعة: األكلى،  -طكؽ النجاة 
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المكلى  ،أبك الفداء، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ،البركسكم حقي
  –بيركت -دار الفكر  -ف ركح البيا -ىػ( 1127)المتكفى: -الفداء
شرح صحيح  -أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي ،بطاؿابف 

 :الطبعة -أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ  :تحقيؽ -السعكدية / الرياض  -مكتبة الرشد  -البخارل
 ـ2003 -ىػ 1423 -الثانية
د بف محمد بف حمداف العكبرم المعركؼ بابف بطة العكبرم، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمابف 

المحقؽ: رضا معطي، كعثماف -اإلبانة الكبرل البف بطة  -ىػ( 387)المتكفى:  -بطة العكبرم
دار الراية لمنشر كالتكزيع،  -األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم 

 الرياض
 -ىػ(510 :مد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفىالبغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف مح

دار إحياء  -المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم -تفسير البغكم -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف 
 ىػ( 1420 ،)األكلى :الطبعة -بيركت–التراث العربي 

: )المتكفى-البقاعي، أبي بكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي، أبي بكر البقاعي
 دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر -ىػ(885

تفسير  -ىػ(283)المتكفى:  -سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التسترم ،التسترم، أبك محمد
 -الطبعة: األكلى  -بيركت –دارالكتب العممية  -المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد -التسترم 
 -ىػ 1423

الكشؼ كالبياف عف  -ىػ(427)المتكفى:  -الثعمبي، أبك إسحاؽ، أحمد بف محمد بف إبراىيـ 
 -مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم -تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر  -تفسير القرآف

 ـ  2002 -، ىػ 1422الطبعة: األكلى ) -لبناف –دار إحياء التراث العربي، بيركت 
 -التعريفات لمجرجاني -ىػ(816)المتكفى: -ف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، عمي ب

-ىػ 1403الطبعة: األكلى -لبناف–دار الكتب العممية بيركت -المحقؽ: جماعة مف العمماء 
 ـ1983

أيسر التفاسير لكبلـ العمي   -الجزائرم، أبك بكر، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر
الخامسة،  :الطبعة -المممكة العربية السعكدية -الحكـ، المدينة المنكرةمكتبة العمكـ ك  -الكبير

 ـ(.2003ىػ/142)
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الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف حمدكيو بف نعيـ بف الحكـ  ،أبك عبد اهلل ،الحاكـ النيسابكرم 
تحقيؽ:  -المستدرؾ عمى الصحيحيف -ىػ(405)المتكفى:  -المعركؼ بابف البيع - الضبي

 ـ(1990–ق 1411الطبعة: األكلى،) -بيركت –دار الكتب العممية  -مصطفى عبد القادر عطا

حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، ابف 
-المحقؽ: شعيب األرنؤكط -صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف  -ػ(ى354)المتكفى: -البستي 

 1993 – 1414الطبعة: الثانية،  -بيركت –مؤسسة الرسالة 
الطبعة:  -بيركت –دار الجيؿ الجديد  -التفسير الكاضح -الحجازم، محمد محمكد الحجازم

 -ىػ 1413 -العاشرة 

)المتكفى:  -عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي، أبك العباس، شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف 
دار  -المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط -الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف -ىػ(756

 القمـ، دمشؽ
 -ىػ(241)المتكفى:  -أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني،حنبؿابف 

إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف  -األرنؤكط  المحقؽ: شعيب-مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 ـ 2001 -ىػ  1421الطبعة: األكلى، ) -مؤسسة الرسالة-التركي 
 -حياف، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسيابف 

 –دار الفكر  -المحقؽ: صدقي محمد جميؿ  -تفسير البحر المحيط  -ىػ(745)المتكفى: 
 ىػ. 1420الطبعة:  -كت بير 

عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، ،الخازف، أبك الحسف
تصحيح: محمد عمي  -لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ -ىػ(741المعركؼ بالخازف )المتكفى: 

 ىػ  1415الطبعة: األكلى،  -بيركت –دار الكتب العممية  -شاىيف
)المتكفى:  -شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،الخطيب الشربيني

مطبعة  -السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير  -ىػ(977
 ىػ 1285عاـ النشر:  -القاىرة –بكالؽ )األميرية( 

دار  -قرآني لمقرآفالتفسير ال -ىػ(1390)المتكفى: بعد  -الخطيب، عبد الكريـ يكنس الخطيب
 القاىرة –الفكر العربي 

دار إحياء الكتب العربية  -]مرتب حسب ترتيب النزكؿ[ -التفسير الحديث -دركزة محمد عزت 
 ىػ 1383الطبعة:  -القاىرة –
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 -الدمشقي النعماني، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني 
المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ  -اب في عمكـ الكتابالمب -ىػ( 775)المتكفى: 

-ىػ  1419الطبعة: األكلى،  -بيركت / لبناف  -دار الكتب العممية  -عمي محمد معكض
 (.551-14) –ـ 1998

مفاتيح  -الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي فخر الديف الرازم
الطبعة:  -بيركت –دار إحياء التراث العربي  -ىػ(606)المتكفى:  -لكبيرالتفسير ا-الغيب 
  .الثالثة

 -المفردات في غريب القرآف -الراغب األصفياني، أبك القاسـ، الحسيف بف محمد بف المفضؿ
صفكاف  :ىػ تحقيؽ 1412 :سنة الطبع -دمشؽ ػ بيركت :مكاف الطبع -دار العمـ الدار الشامية

 عدناف داكدل

دار الفكر  -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -الزحيمي، كىبة بف مصطفى الزحيمي
 ق 1418الثانية،   –المعاصر 

ًنيف المالكي مى -محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم  ،أبك عبد اهلل  ،زى
محمد بف  -حسيف بف عكاشة  المحقؽ: أبك عبد اهلل -تفسير القرآف العزيز  -ىػ(399)المتكفى: 

 .(327-4) -ـ(2002 -ىػ 1423الطبعة: األكلى، ) -الفاركؽ الحديثة  -مصطفى الكنز
  -ىػ(1394)المتكفى: -المعركؼ بأبي زىرة -زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمدابك 

 ـ 1961 -ىػ  1381عاـ النشر:) -القاىرة  –دار العركبة  -شريعة القرآف مف دالئؿ إعجازه
-أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  ،السًٍّجٍستاني
 -دار الرسالة العالمية -المحقؽ: شعىيب األرنؤكط  -سنف أبي داكد  -ىػ(275)المتكفى: 

  2009 -ىػ  1430الطبعة: األكلى،) 

تيسير الكريـ  -ىػ( 1376)المتكفى:  -الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم عبد،السعدم
 -مؤسسة الرسالة  -المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ -الرحمف في تفسير كبلـ المناف 

 ـ(  2000-ىػ 1420الطبعة: األكلى )
اني التميمي أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمع ،السمعاني

المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف  -تفسير القرآف -ىػ(489)المتكفى:  -الحنفي ثـ الشافعي
 ـ1997 -ىػ1418الطبعة: األكلى،)  -السعكدية –دار الكطف، الرياض  -عباس بف غنيـ
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دار نيضة مصر لمطباعة  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -سيد طنطاكم، محمد سيد طنطاكم 
 الطبعة: األكلى -القاىرة –شر كالتكزيع، الفجالة كالن

دار الشركؽ   -في ظبلؿ القرآف -ىػ(1385)المتكفى: -سيد قطب، إبراىيـ حسيف قطب الشاربي
 (.2234-4)-ىػ  1412 -الطبعة: السابعة عشر  -القاىرة -بيركت -

الطبعة:  -يطافالعصبة المؤمنة بيف عناية الرحمف كمكر الش –الشحكد، عمي بف نايؼ الشحكد 
 ـ( 2010 -ىػ  1431األكلى،) 

مطابع  -الخكاطر –تفسير الشعراكم   -ىػ(1418)المتكفى: -الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم 
 .أخبار اليكـ

 –دار القرآف الكريـ، بيركت  -مختصر تفسير ابف كثير -محمد عمي الصابكني -الصابكني 
 ـ( 1981 -ىػ  1402 الطبعة: السابعة،) -لبناف

 –دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -صفكة التفاسير -محمد عمي الصابكني  ،الصابكني
 ـ 1997 -ىػ  1417الطبعة: األكلى)  -القاىرة

الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم 
مؤسسة  -جامع البياف في تأكيؿ القرآف -مد شاكرالمحقؽ: أحمد مح -ىػ(310)المتكفى: 

 (.420-22) –ـ 2000 -ىػ  1420الطبعة: األكلى،  -الرسالة
 :)المتكفى -عاشكر التكنسي، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسيابف 

لكتاب تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير ا-التحرير كالتنكير  -ىػ(1393
                                   .(245-27) - ق1984سنة النشر:  -الدار التكنسية لمنشر تكنس -«المجيد

-تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس   -ىػ(68)المتكفى: -لعبد اهلل بف عباس ،عباسابف 
 لبناف –دار الكتب العممية -جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل 

-دار الفكر لمطباعة كالنشر –المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ -عبد الباقي، محمد فؤاد
 ق.1401-ـ1981-الطبعة لثانية -بيركت

 -تفسير جزء عـ -ىػ(1421)المتكفى: -عثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميفابف 
ىػ  1423الرياض، الطبعة: الثانية،  دار الثريا لمنشر كالتكزيع، -فيد بف ناصر السميماف -إعداد

 ـ 2002 -
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عجيبة، أبك العباس، أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلنجرم الفارسي ابف 
 -دار الكتب العممية  -البحر المديد في تفسير القرآف المجيد   -ىػ(1224)المتكفى: -الشاذلي 

 ىػ(   1423 -ـ  2002) –الطبعة الثانية 
دار العمـ لممبلييف  -الثكابت العممية في القرآف الكريـ  –مف عمـ الطب النبكم  –عدناف الشريؼ 

 .(1990الطبعة األكلى ) –لبناف  –بيركت  –

عز الديف الدمشقي، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف 
دار  -القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(تفسير  -ىػ( 660)المتكفى:  -السممي الدمشقي

 ـ(.1996ىػ/ 1416) -الطبعة: األكلى -بيركت –ابف حـز 

 -العسكرم، أبك ىبلؿ، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم
دار العمـ  -حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ -الفركؽ المغكية -ىػ(395)المتكفى: نحك 

 مصر –القاىرة  -قافة لمنشر كالتكزيعكالث
الصحاح تاج المغة  -ىػ(393إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  ،الفارابي، أبك نصر
 ـ  1987 -  ىػ 1407دار العمـ لممبلييف   -تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار-كصحاح العربية 

ىػ( 395)المتكفى:  ،القزكيني الرازم فارس الرازم، أبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكرياءابف 
 -ىػ 1399عاـ:)  -دار الفكر -عبد السبلـ محمد ىاركف -المحقؽ -معجـ مقاييس المغة

 ـ( 1979

مؤسسة  -إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد-فكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف 
 .(279-2) -ـ(2002ىػ 1423الطبعة الثالثة،)  :الطبعة-الرسالة

محاسف  -ىػ(1332)المتكفى:  -القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ 
 الطبعة: األكلى  -بيركت –دار الكتب العمميو  -المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد -التأكيؿ

القرطبي، أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم شمس الديف القرطبي 
تحقيؽ: أحمد البردكني  -تفسير القرطبي -الجامع ألحكاـ القرآف -ىػ(671لمتكفى: )ا-الخزرجي 

براىيـ أطفيش  ـ(  1964 -ىػ 1384الطبعة: الثانية )  -القاىرة –دار الكتب المصرية  -كا 
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الًقن كجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم 
راجعو: عبد اهلل بف إبراىيـ  -فتح البياف في مقاصد القرآف  -ىػ(1307 )المتكفى:-الًقن كجي 
 األنصارم 

مكي بف أبي طالب حمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني  ،أبك محمد ،القيسي المالكي
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني  -ىػ(437)المتكفى:  ،ثـ األندلسي القرطبي المالكي

جامعة  -المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي -القرآف كتفسيره 
الطبعة: األكلى)  -مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي -الشارقة
 ـ( 2008 -ق 1429

تفسير ابف  -ك الفداء، عماد الديف إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، تفسير القرآف العظيـأب ،كثيرابف 
محمد فضؿ  -محمد السيد رشاد  -مصطفى السيد محمد  :المحقؽ -ابف كثير -كثير

 (.312-11)-ـ(2000 ،ىػ1412) :سنة الطبع -األكلى :الجيزة الطبعة-البمد  -العجماكم
 

)المتكفى:  -ماف الككراني، شياب الديف الشافعي ثـ الحنفيأحمد بف إسماعيؿ بف عث ،الككراني
تحقيؽ: محمد مصطفي كككصك )رسالة  -غاية األماني في تفسير الكبلـ الرباني -ىػ(893

المجمس األعمى لمشئكف   -المنتخب في تفسير القرآف الكريـ -دكتكراه( لجنة مف عمماء األزىر
 ـ( 1995 -ىػ  1416عة الثامنة عشر، )الطب -مصر، طبع مؤسسة األىراـ -اإلسبلمية 

 

)تفسير  -ىػ(333)المتكفى:  -الماتريدم، أبك منصكر، محمد بف محمد بف محمكد الماتريدم
بيركت،  -دار الكتب العممية  -المحقؽ: د. مجدم باسمـك -)تأكيبلت أىؿ السنة(-الماتردم(

 .(645-8)-ـ( 2005 -ىػ  1426الطبعة: األكلى،)  -لبناف

 -م، أبك الحسف، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الماركدم الماكرد
المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف  -تفسير الماكردم = النكت كالعيكف -ىػ(450)المتكفى: 
 لبناف -بيركت  -دار الكتب العممية  -عبد الرحيـ

 التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -مف العمماء، مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر مجمكعة
عجازه العممي -محمد إسماعيؿ إبراىيـ دار الثقافة العربية  -دار الفكر العربي  -القرآف كا 

 -لمطباعة
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شركة مكتبة  -تفسير المراغي  -ىػ(1371المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  
 ـ(  1946 -ىػ  1365الطبعة: األكلى، ) -البابى الحمبي كأكالده بمصر كمطبعة مصطفى

 -ىػ( 1205مرتضى الزبيدم، أبك الفيض، محٌمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني، )المتكفى: 
 المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية -تاج العركس مف جكاىر القامكس

المسند الصحيح  -ىػ(261)المتكفى:  -النيسابكرم مسمـ، أبك الحسف، مسمـ بف الحجاج القشيرم
 بيركت  –دار إحياء التراث العربي  -المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي -المختصر

 -المغربي، محمد بف محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر السكسي الردكاني المغربي
كاًئد  -ىػ(1094)المتكفى:  تحقيؽ كتخريج: أبك  -جمع الفكائد مف جامع األصكؿ كمجمع الز 

، بيركت -مكتبة ابف كثير، الككيت -عمي سميماف بف دريع الطبعة:  -دار ابف حـز
 ـ 1998 -ىػ  1418األكلى)

 
تفسير مقاتؿ بف  -ىػ(150)المتكفى: -بف بشير األزدم البمخى ،أبك الحسف ،مقاتؿ بف سميماف

 ػ ى 1423 -الطبعة: األكلى  -بيركت –دار إحياء التراث  -سميماف
 

 -التيسير في أحاديث التفسير -ىػ(1414)المتكفى: -محمد المكي الناصرم ،المكي الناصرم
ـ( تيسير الكريـ  1985 -ىػ  1405الطبعة: األكلى، ) -لبناف –دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 
  –السعدم -الرحمف في تفسير كبلـ المناف

 
 ،الديف ابف منظكر األنصارممنظكر، أبك الفضؿ،  محمد بف مكـر بف عمى، جماؿ ابف 

 ىػ 1414 -الطبعة: الثالثة -بيركت –دار صادر  -لساف العرب  -ىػ(711)المتكفى: 
 –مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  -التفسير الميسر  -نخبة مف أساتذة التفسير

 ـ 2009 -ىػ 1430الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة)  -السعكدية

 -ىػ(710)المتكفى:   -عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي النسفي، أبك البركات 
 الطبعة: األكلى-دار الكمـ الطيب، بيركت -تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(

 
 المنياج شرح  -ىػ(676)المتكفى: -أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  ،النككم

 -1392الطبعة: الثانية، -بيركت –لتراث العربي دار إحياء ا-مسمـ بف الحجاج 
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 -ىػ(1316)المتكفى: -محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، التنارم بمدا  ،نككم الجاكم
 –دار الكتب العممية  -المحقؽ: محمد أميف الصناكم -مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد

 ىػ 1417 -الطبعة: األكلى  -بيركت

 -الحسف، عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم الشافعي النيسابكرم  أبك ،الكاحدم
 -دار -تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم -الكجيز في تفسير الكتاب العزيز -ىػ(468)المتكفى: 

 ىػ  1415الطبعة: األكلى،  -دمشؽ، بيركت -الدار الشامية  ،القمـ

)المتكفى:  -الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الشافعي الكاحدم، النيسابكرم
الطبعة:  -لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  -الكسيط في تفسير القرآف المجيد-ىػ(468

 ـ(  1994 -ىػ  1415األكلى، )
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