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 مقذمت
ماحلؼملدمٓمربماظضملادلنيم،مواظزملالةمواظلالممسػملكمدؿملدغامربؼملدموسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملنيم.

م م.. مبضملد ماظعملرآنممغملربمعـمأخالقماظػملؽام،ؿواظصكملنماظؿقاضعمعـمأخالقماظغملرام،مأعا وضدمذطر

ؼملـماظؽملاسمعـمؼؿغملربمبضملػملؼملف،موحيؿعملرماظغملرؼؿماالدؿغملؾارموبؿملؽملفموحذرمعؽملفمدلامصؿملفمعـمعظملاددمطـريةم،مص

شريه،موؼطملسملبمإذامردهمأحدمأومغزملقف،مصؿملؾملػملؽمغظمللف،موالمؼؽملظملضملفمسػملؼملف،موعؽملؾملؿمعـمؼؿغملربمحبلؾفم

اسمذيؿملضمّلامأضؾمعؽملزظةمعؽملف;مصؿملغملؿلبمبذظؽماظذلموغلؾف،مصؿملظملؿكرممبؽملزظةمآبائفموأجداده،موؼرىماظؽمل

م.واهلقانمعـمآ

وعـماظؽملاسمعـمؼؿغملربمباظلػملشملانمواجلاهمواظعملقةمصؿملضملفبمبعملقتف،موؼطملرتمبؾملا،موؼضملؿديموؼصملػملؿ،م

وعؽملؾملؿمعـمؼؿغملربمبغملـرةمعاظف،مصؿملؾٓذرموؼلرفموؼؿضملاديمسػملكماظؽملاس;م،ممصؿملغملقنميفمذظؽمػالطفمووباظف

م.ؼؽملظملضملفمعاظفصؿملغملؿلبمبذظؽماإلثؿمعـمآموالم

خػملعملفماظؿقاضعماظؿامماظذيمانمادلؿفملعؾمألخالقماظؽمليبمربؼملدمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿمجيدمانم

اظؿقاضعمأسصملؿمفم،مصروحفماإلخالصمٓمواحلؽملقمسػملكمسؾادمآم،مضدمأوصافمادلؿغملربؼـمعـمطؾموج

ئفموصظملاتفم،ماظؿقاضعمؼؿقظدمعـماظضملػملؿمبآمدؾقاغفم،موعضملرصةمأمسا،ممغضملؼملةمأغضملؿمآمبؾملامسػملكماظضملؾد

وغضملقتمجالظفم،موتضملصملؿملؼملفم،موربؾؿفموإجالظفم،موعـمعضملرصؿفمبؽملظمللفموتظملاصؿملػملؾملام،موسؿملقبمسؼملػملؾملام

م،مصؿملؿقظدمعـمبنيمذظؽمطػملفمخػملؼمػقم ماظعملػملبمٓم،موخظملضم”ماظؿقاضعم”موآصاتؾملا ماغغمللار ،موػق

بؾمؼرىمجؽملاحماظذلمواظرريةمبضملؾادهم،مصالمؼرىمظفمسػملكمأحدمصسملاًلم،موالمؼرىمظفمسؽملدمأحدمحعمّلًام،م

م،م موجؾمعـمحيٓؾف مآمسز مؼضملشملؿملف مإمنا مخػملؼ موػذا م، مضَؾػمَلف مهلؿ مواحلعملقق م، مظػملؽملاسمسػملؿملف اظظملسملؾ

م.وؼغملرعفم،موؼعملربف

موصقرهم معظملؾملقعف معؾؿملؽملة ماظغملرؼؿ ماظعملرآن ميف مظؿكصماالدؿغملؾار مػذه مطاغتمدرادؿؽملا مػذا وعـ

موسقاضؾفمصفاءتمسػملكممتؾملؿملدمواربضملةمعؾاحثموخامتةم.
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مارعظملؾملقمماالدؿغملؾدرسماظؿؼملؾملؿملدم:م

مٓمدؾقاغفموتضملاديماظغملربؼاءمواظضملصملؼملةولم:مادلؾقثماالوخصم

ميفماظعملرآنماظغملرؼؿمأدؾابماالدؿغملؾارغلم:مادلؾقثماظـاوبنيم

موتؽملاولمادلؾقثماظـاظثم:مادلكزملقصقنمباالدؿغملؾارميفماظعملرانماظغملرؼؿ

مساضؾةمادللؿغملربؼـميفماظدغؿملاموماآلخرةرابعم:مادلؾقثماظوبنيم

مصؿملؾملامابرزماظؽملؿائجماظيتمتقصػملؽملاماظؿملؾملامعـمحبـؽملاوخؿؼملؽملاماظؾقثمخبامتةمبؿملؽملام

مغلفمللمآمتضملاديماظؿقصؿملؼمصؿملفماغفممسؿملعمذبؿملب.

 

                                      

 

 الباحثة                                                        

 

. 

م

م
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 متهيذ

 ارمفهىم االستكب
موَتغمَلٗؾرًام:أوال: االستكبار يف اللغة مُعضملاغدة ماْظَقٚؼ مَضُؾقِل ـِ مَس مانمؼرىمَوأظاِدٔؿغمْلَؾاُر:مأظاِعٔؿؽمَلاُع ،موػق

م(1)ماظظملردمغظمللفمطؾريا.

مَغظمللفمأطربمعـمَشريه،مواالدؿغملؾار:مم:ثانيا :االستكبار يف االصطالح مَأنمؼرىماْظؼمَلِرء اظؿغملرب:مُػَق

م.(2)رػملبمَذٔظؽمباظؿرملؾعمَوُػَقماظؿزؼـمٔبفمَلْطـََرمَعامٔسؽمِلده

موذظؽمعؿكمطانمسػملكمعامو مأنمؼغملقنمطؾريا مؼؿقرىمادلرء مأن مضلؼملان:مأحدػؼملا االدؿغملؾار:

ماظـاغل،مأنمؼؿرملؾعمصؿملصملؾملرمعـمغظمللفمعامظؿملسم جيبمويفماحملؾمواظقضتماظذيمجيبمشريمعذعقم.

م(3)م{َأَبكمَواِدَؿغمْلَؾر}ظف،موػقمعذعقم،موعؽملفمعاموردميفماظعملرآنمسبقم

                                                           

اظروؼظملضملكماإلصرؼعملكمربؼملدمبـمعغملرممبـمسػملك،مأبقماظظملسملؾ،مذيالماظدؼـماألغزملاريم،مابـمعؽملصملقرممظلانماظضملربم((1

م،معادةم:مطرب.(م5/126):مػذملم1414،ممبريوتم،دارمصادرم،م3،مطمػذمل(711مت)

أؼقبمبـمعقدكماحللؿملينماظعملرميلماظغملظملقي،مأبقماظؾعملاءم،مماظغملػملؿملاتمعضملفؿميفمادلزملشملػملقاتمواظظملروقماظػملطملقؼة(م(2

م) محتعملؿملؼمػذمل(1094متاحلؽملظملل م، مدروؼش مسدغان مادلزملريم-: ممربؼملد م، ماظرداظة م،بريوت،عقملدلة

م(.1/28)د.ت(

زؼـماظدؼـمربؼملدمادلدسقمبضملؾدماظرؤوفمبـمتاجماظضملارصنيمبـمسػمللمبـمزؼـم،مماظؿقضؿملػمسػملكمعؾملؼملاتماظؿضملارؼػ(م(3

م) ماظعملاػري مادلؽملاوي مثؿ ماحلدادي مطمػذمل(1031متاظضملابدؼـ ماظغملؿبم،1، م:مممممم1990-ػذمل1410م،مظعملاػرةام،سإ

م(.م34)م،مواآلؼةمعـمدقرةماظؾعملرةم:عـماآلؼةم:(م1/49)م
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:ماالول:مرػملبماظغملربمعـمشريمواظؿغملربممبنيماالدؿغملؾاراظظملرقموضالمابقمػاللماظضمللغملريم:م)م

مبادؿقعملاق.مادؿقعملاق. مؼغملقن مضد متضملادي:مواظـاغل: مآ مصظملة ميف مجاز مجيقز:ممادلؿغملرب.موظذظؽ وال

م(1)م(ادللؿغملرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أبقمػاللماحللـمبـمسؾدمآمبـمدؾملؾمبـمدضملؿملدمبـمحيؿملكمبـمعؾملرانماظضمللغملريم،ممعضملفؿماظظملروقماظػملطملقؼة(م(1

ماإلدالعل،محتعملؿملؼمػذمل(395مت) ماظؽملرملر موعقملدلة مبؿملتمآمبؿملات، ماظرملؿملخ ماإلدالعلمم،1ط،م: ماظؽملرملر عقملدلة

م(.1/49):ػذمل1412،مم«ضؿ»اظؿابضملةمجلؼملاسةمادلدردنيمبذملم
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 ولاملبحث اال

 هلل سبحاوه وتعاىل الكربياء والعظمت

مم.(1)م(َوَظُفماْظغمٔلِؾِرَؼاُءمٔصلماظٖلؼمَلاَوأتمَواْظفمَلِرِضمَوُػَقماْظضمَلِزؼُزماْظَقغمٔلؿملُؿمضالمتضملاديم)م

ماظٖلؼملاوأتم» مٔصل ماْظغمٔلِؾِرؼاُء مَوَظُف ماْظضملاَظؼمٔلنَي. مَرٚب ماْظفمَلِرِض. مَوَرٚب ماظٖلؼملاوأت. مَرٚب ماْظَقؼمِلُد. َصػمٔلػملَّٔف

م«م..َواْظفمَلِرِضمَوُػَقماْظضمَلِزؼُزماْظَقغمٔلؿملُؿ

صقتماظؿقؼملؿملد.مؼضملػملـموحدةماظربقبؿملةميفمػذاماظقجقد.ممسائفموأرضف.موإغلفموجؽملف.ممؼؽملشملػملؼ

مورريهمووحرملف.

مسػملكم ماحلؼملد موظف موؼرساػؿ مؼدبرػؿ مربمواحد مرساؼة ميف مصغملػملؾملؿ مصؿملف. موعـ مصؿملف معا ودائر

ماظرساؼةمواظؿدبري.

مطؾم مؼؿزملاشر محؿملث ماظقجقد. مػذا مٓميف مادلشملػملعملة ماظغملربؼاء مؼضملػملـ ماظؿؼملفؿملد. مصقت وؼؽملشملػملؼ

م.موؼؽملقينمطؾمجؾار.موؼلؿلػملؿمطؾمعؿؼملرد.مظػملغملربؼاءمادلشملػملعملةميفمػذاماظقجقد.طؾري

مادلدبرة..م مواحلغملؼملة ماظعملادرة مواظربقبؿملةماظضملزة ماْظَقغمٔلؿملُؿ»وععماظغملربؼاء ماْظضمَلِزؼُز مَوُػَق م.. واحلؼملدم«

م.(2)مٓمربماظضملادلني.

م) متضملادي ماْظوضال ماْظؼمَلػملُؽ مُػَق مِإظَّا مِإَظَف مَظا ماظَّٔذي ماظػملَُّف ماْظضمَلِزؼُزمُػَق ـُ ماْظؼمُلؾمَلؿمِلؼمٔل ـُ ماْظؼمُلقمِلٔع ماظٖلػمَلاُم عمُلٗدوُس

مم.(1)م(اْظَفٖؾاُرماْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرمُدِؾَقاَنماظػملَّٔفمَسؼمٖلامُؼرمِلِرُطقَنم

                                                           

م(.م37:م)دقرةماالحعملاف(م(1

ماظرملروقم،م17،طمػذمل(1385متدؿملدمضشملبمإبراػؿملؿمحلنيماظرملاربلم)،مميفمزاللماظعملرآنم((2 م-بريوتم-دار

م(5/3234)مم:ػذمل1412،مماظعملاػرة
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صؾمللمصظملاتمتقحلمباظعملؾملرمواظطملػملؾةمواجلربوتم«م..ماْظضمَلِزؼُز.ماْظَفٖؾاُر.ماْظؼمُلَؿغمَلٚؾُر»آمتضملاديمػقانم

والمجؾارمإالمػق.موالمعؿغملربمإالمػق.موعامؼرملارطفمأحدميفمصظملاتفمػذه.ممواالدؿضملالء.مصالمسزؼزمإالمػق.

م.(2)وعامؼؿزملػمبؾملامدقاه.مصؾملقمادلؿظملردمبؾملامبالمذرؼؽ

م.(3)م(واْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرماظؾػملؿملغماظغملربؼاءمواظضملصملؼملة.موضؿملؾ:مادلؿغملربمسـمزػملؿمسؾاده)

ـِمُطٚؾمُدقٕءماْظؼمُلَؿضمَلصملخملُؿمَسؼمٖلامَظام)اْظؼمُلَؿغمَلٚؾُر(ماظذيمتغملربمبربقبؿملؿفمصالمذلمٔعـِػمَلُف.مَؤضؿملَؾ:مو اْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرمَس

موض مأظاِغعمٔلؿمَلأد. مَؤضػملَُّة مأظاِعٔؿؽمَلاُع مَواْظغمٔلِؾِرَؼأء ماْظغمٔلِؾِر مَوَأِصُؾ مَواظٖذٚم. مٔصظمَلأتماْظَقَدٔث ـِ مٔع مٔبٔف المريؿملدمبـمَؼػملؿملُؼ

مِؾِرَؼاُءماظزمٖلضمِلٔبمَؤػَلمَذُظقُلٔبؾمَلامٔطم...سظملتمعؽؾمَعامَؼضمِلظمُلقماْظظمَلزمٔلؿملُؾمَصفمَلِصَؾَقِتمممثقر:

ـِمَأٔبلمُػَرِؼَرَةم َواْظغمٔلِؾِرَؼاُءمٔصلمٔصظمَلأتماظػملَّٔفمَعِدْح،مَؤصلمٔصظمَلأتماْظؼمَلِكػمُلقٔضنَيمَذٙم.مَؤصلماظزمٖلٔقؿملِحمَس

م مَرٚبٔف ـِ مَس مَؼِرِوؼٔف مٔصؿملؼمَلا مَضاَل مَوَدػملََّؿ مَسػمَلؿمِلٔف مَصػملَّكماظػملَُّف ماظػملَّٔف مَرُدقَل م)اْظغمٔلِؾِرَؼاُءمَأٖن مَضاَل: مَوَتضمَلاَظكمَأٖغُف َتَؾاَرَك

م).مَؤضؿملَؾ:م مَضَذْصُؿُفمٔصلماظؽمٖلاِر مٔعؽمِلؾمُلؼمَلامَضزمَلؼمِلُؿُفمُثٖؿ مَغاَزَسؽمٔللمٔصلمَوأحٕد ـِ مِإَزاِريمَصؼمَل اْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرمِرَدأئلمَواْظضمَلصمَلؼمَلُة

مَأَج مٔظفمَلٖغُف ماْظغمَلٔؾرُي ماْظضمَلأظل.مَؤضؿملَؾ:مَعضمِلؽمَلاُه مٔبؼمَلضمِلؽمَلكمَزػمَلَؿ،مَعضمِلؽمَلاُه مُؼعمَلاُل:مَتصمَلػملََّؿ مَؼَؿغمَلػملََّػمٔطِؾّرا.مَوَضِد مَأِن ـِ مٔع ٗؾ

ُػمٔبٔفماْظؼمَلِكػمُلقُقمَوَترمَلٖؿَؿمٔبؼمَلضمِلؽمَلكمَذَؿَؿ،مَواِدَؿعمَلٖرمٔبؼمَلضمِلؽمَلكمَضٖر.مَطَذٔظَؽماْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرمٔبؼمَلضمِلؽمَلكماْظغمَلٔؾرِي.مَوَظؿمِلَسمَطؼمَلامُؼقَص

مِإَذ مٔبَؿظمَلضمٖلَؾ مُؤصَػ مأيمتؽملزؼؾملامِإَذا ماظػملَّٔف( مغظمللفمصعملال:م)ُدِؾقاَن مَغٖزَه مُثٖؿ مٔعؽمِلُف. ـِ مَؼغمُل مَظِؿ مِإَظكمَعا مُغٔلَب ا

م.(4)مجلالظؿفموسصملؼملؿفمَسؼمٖلامُؼرمِلِرُطقَن.

                                                                                                                                                                      

م(.م23:م)دقرةماحلرملر(م(1

م(.6/3533)مم:مادلقملظػ:مدؿملدمضشملب،مميفمزاللماظعملرآن(م(2

متاظززبرملريمجارمآم)أبقماظعملادؿمربؼملقدمبـمسؼملرومبـمأريد،م،مماظغملرملافمسـمحعملائؼمشقاعضماظؿؽملزؼؾ(م(3

م(.م4/509 ):مػذملم1407م،مبريوتم–دارماظغملؿابماظضملربلم،م3،طمػذمل(538

أبقمسؾدمآمربؼملدمبـمأريدمبـمأبلمبغملرمبـمصرحماألغزملاريماخلزرجلممشسم،ماجلاععمألحغملامماظعملرآنم(م(4

ماظعملاػرةم–ادلزملرؼةمدارماظغملؿبم،م2ط،ممحتعملؿملؼم:مأريدماظربدوغلموإبراػؿملؿمأرظملؿملش،ممػذمل(671متاظدؼـماظعملرريبم)

م(18/47:)مممم1964م-ػذملم1384،م
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 وياملبحث الثا

 يف القرآن الكريم أسباب االستكبار

 :: الكفرأوال 

ان االبتعاد عن منيج اهلل ودينو الذي ارتضاه ، والتمسك بالكفر والعناد  ليجعل ذلك كمو 
َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِو ِلمَِّذيَن من االنسان مستكبرا عمى عباد اهلل ، قال تعالى : ) 

َقاَل  *ِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّو َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِو ُمْؤِمُنوَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُيْم َأَتْعَمُموَن َأنَّ َصا
 .(1)م( الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ِبالَِّذي آَمْنُتْم ِبِو َكاِفُروَن 

َأنَّ اْلَمََلَ ِعَباَرٌة َعِن اختار القران لفظة ) المَل ( وفييا دالالت عظيمة ، يقول الرازي: )
 .(2)م( ْوِم الَِّذيَن َتْمَتِمُئ اْلُقُموُب ِمْن َىْيَبِتِيمْ اْلقَ 

َقاَل اْلَمََلُ َوُىُم الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِو ِلمَِّذيِن اْسُتْضِعُفوا، ُيِريُد اْلَمَساِكيَن : َوَمْعَنى اْْلَيِة 
ُأوَلِئَك اْلُكفَّاَر ِبَكْوِنِيْم ُمْسَتْكِبِريَن، َوَوَصَف ُأوَلِئَك اْلُمْؤِمِنيَن  القرآن َوَصفَ وقد ،  الَِّذيَن آَمُنوا ِبوِ 

ْضَعِفيَن َمْعَناُه: ِبَكْوِنِيْم ُمْسَتْضَعِفيَن، َوَكْوُنُيْم ُمْسَتْكِبِريَن ِفْعٌل اْسَتْوَجُبوا ِبِو الذَّمَّ، َوَكْوُن اْلُمْؤِمِنيَن ُمْستَ 
ْضِعُفُيْم َوَيْسَتْحِقُرُىْم، َوَىَذا َلْيَس ِفْعًًل َصاِدًرا َعْنُيْم َبْل َعْن َغْيِرِىْم، َفُيَو اَل َيُكوُن َأنَّ َغْيَرُىْم َيْستَ 

َىؤاَُلِء  صفة ذم َحقِِّيْم، َبِل الذَّمُّ َعاِئٌد ِإَلى الَِّذيَن َيْسَتْحِقُروَنُيْم َوَيْسَتْضِعُفوَنُيْم. ُثمَّ َحَكى َتَعاَلى َأنَّ 
َتْكِبِريَن سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون َنْحُن ُموِقُنوَن ُمَصدُِّقوَن ِبَما َجاَء اْلُمسْ 

ا ُيْحَتجُّ ِبِو َصاِلٌح. َوَقاَل اْلُمْسَتْكِبُروَن: َبْل َنْحُن َكاِفُروَن ِبَما َجاَء ِبِو َصاِلٌح، َوَىِذِه اْْلَيُة ِمْن َأْعَظِم مَ 
اْلَفْقَر َخْيٌر ِمَن اْلِغَنى، َوَذِلَك ِِلَنَّ ااِلْسِتْكَباَر ِإنََّما َيَتَولَُّد ِمْن َكْثَرِة اْلَماِل َواْلَجاِه،  ِبِو ِفي َبَياِن َأنَّ 

                                                           

م(.76ذملمم75)ممدقرةماالسرافم:(م(1

أبقمسؾدمآمربؼملدمبـمسؼملرمبـماحللـمبـماحللنيماظؿؿملؼمللماظرازيمادلػملعملبمبظملكرم،مماظؿظمللريماظغملؾري(م(2

م) ماظري مخشملؿملب ماظرازي م،3ط،مػذمل(606متاظدؼـ ماظضملربل ماظرتاث مإحؿملاء مممممممم:ػذملم1420م،بريوتم–دار

م(.14/307)م
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رُِّد، التَّمَ  َوااِلْسِتْضَعاُف ِإنََّما َيْحُصُل ِمْن ِقمَِّتِيَما، َفَبيََّن َتَعاَلى َأنَّ َكْثَرَة اْلَماِل َواْلَجاِه َحَمَمُيْم َعَمى
يَماِن، َوالتَّْصِديِق َوااِلنْ  ْنَكاِر، َواْلُكْفِر، َوِقمََّة اْلَماِل َواْلَجاِه َحَمَمُيْم َعَمى اْْلِ َباِء، َواْْلِ ِقَياِد، َوَذِلَك َيُدلُّ َواْْلِ

 .(1)مَعَمى َأنَّ اْلَفْقَر َخْيٌر ِمَن اْلِغَنى.

 : : اتباع الهوىثانيا 

اُِلمَِّة َأنَّ إتَِّباَع اْلَيَوى ُيْعِمي َعْن الرُّْشِد َوُيِطيُل َعْن اْلَحقِّ َوُيِطيُل اْلُمْكَث ِفي  لقد اجمعت
 .(2)م. اْلَعَمى

ْن َيَرْوا ُكلَّ قال تعالى : )  َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اِْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َواِ 
ْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًًل ذَ آَيٍة اَل ُيْؤمِ  ْن َيَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسِبيًًل َواِ  ِلَك ُنوا ِبَيا َواِ 

 .(3)مِبَأنَُّيْم َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َعْنَيا َغاِفِميَن (

اِلرض ، وان اتباع سبيل ان العدول عن آيات اهلل وطريق الحق من أسباب التكبر في 
 الغي وطريق الشيطان واليوى من اسباب التكبر في اِلرض.

إن اهلل تعالى يعمن عن مشيئتو في شأن أولئك الذين يتكبرون في اِلرض بغير الحق، 
ن يروا سبيل الغي  ن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيًًل، وا  ن يروا كل آية ال يؤمنوا بيا، وا  وا 

نو سيصرفيم عن آياتو فًل ينتفعون بيا وال يستجيبون ليا.. آياتو في كتاب يتخذوه سبيًًل.. إ

                                                           

م(14/307:ماظؿظمللريماظغملؾري،ماظرازي:م)ؼؽملصملر(م(1

سؾدماظضملزؼزمم،ممعقاردماظصملؼملـملنمظدروسماظزعان،مخشملبموحغملؿموأحغملامموضقاسدموعقاسظموآدابموأخالقمحلانم(2

م(.2/416:م)ػذملم1424م،30،طمػذمل(1422متبـمربؼملدمبـمسؾدماحمللـماظلػملؼملانم)

م(146دقرةماألسراف:م)م(م(3
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ذلك بسبب أنيم كذبوا بآياتو سبحانو وكانوا  الكون المنظور، وآياتو في كتبو المنزلة عمى رسمو..
 .(1)معنيا غافمين.

ن ىذا النموذج من الناس ليرتسم من خًلل الكممات القرآنية، كأنما نراه بسماتو  وا 
..وما يتكبر عبد من عبيد اهلل في أرضو « الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اِْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ »كاتو! وحر 

بالحق أبدًا. فالكبرياء صفة اهلل وحده. ال يقبل فييا شريكًا. وحيثما تكبر إنسان في اِلرض كان 
عباد اهلل، ومزاولة ىذا ذلك تكبرًا بغير الحق! وشر التكبر ادعاء حق الربوبية في اِلرض عمى 

الحق بالتشريع ليم من دون اهلل وتعبيدىم ليذا التشريع الباطل، ومن ىذا التكبر تنشأ سائر ألوان 
ْن َيَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد » التكبر. فيو أساس الشر كمو ومنو ينبعث. ومن ثم تجيء بقية المًلمح: َواِ 

ْن َيَرْوا َسبِ  ..فيي جبمة تجنح عن سبيل الرشد حيثما « يَل الَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًًل ال َيتَِّخُذوُه َسِبيًًل، َواِ 
ال تتخمف! وىذه ىي السمة  رأتو، وتجنح إلى سبيل الغي حيثما الح ليا كَأنما بآلية في تركيبيا

التي يرسميا التعبير، ويطبع بيا ىذا النموذج المتكبر، الذي قضت مشيئة اهلل أن يجازيو عمى 
ن اْلنسان ليصادف ىذا الصنف التكذيب بآ يات اهلل والغفمة عنيا بصرفو عن ىذه اْليات أبدًا! وا 

من الخمق بوصفو ىذا وسمتو ومًلمحو، فيرى كأنما يتجنب الرشد ويتبع الغي دون جيد منو. 
ودون تفكير وال تدبير! فيو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبو، وينشرح لطريق الغي ويتبعو! وىو 

يقاعاتيا!  في الوقت ذاتو مصروف عن آيات اهلل ال يراىا وال يتدبرىا وال تمتقط أجيزتو إيحاءاتيا وا 
وسبحان اهلل! فمن خًلل الممسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض ىذا النموذج من 
الخمق شاخصًا بارزًا حتى ليكاد القارئ يصيح لتوه: نعم. نعم. أعرف ىذا الصنف من الخمق.. 

نو لممعنّي الموصوف بيذه الكممات!!! وما يظمم اهلل ىذا الصنف من الخمق بيذا إنو ف ًلن!!! وا 
الجزاء المردي المؤدي إلى اليًلك في الدنيا واْلخرة.. إنما ىو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات اهلل 
 ويغفل عنيا، ويتكبر في اِلرض بغير الحق، ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه، وييرع إلى سبيل

 .(2)مالغي حيثما الح لو! فإنما بعممو جوزي وبسموكو أورد موارد اليًلك.

                                                           

م(.3/1372دؿملدمضشملب:م)يفمزاللماظعملرآنم،م(م(1

م(.3/1372:)ادلزملدرمغظمللف(م(2
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 : : الحسد ثالثا

ِبااِلْسِتَعاَذِة تعالى  َأَمَر المَُّو  وقد، .(1)اْلَحَسَد ُخُمٌق َذِميٌم َمَع إْضَراِرِه ِباْلَبَدِن َوَفَساِدِه ِلمدَّْينِ 

 .(2)َحاِسٍد إَذا َحَسَد{ِمْن َشرِِّه، َفَقاَل َتَعاَلى: }َوِمْن َشرِّ 

ُل َذْنٍب ُعِصَي المَُّو ِبِو ِفي السََّماِء، َيْعِني َحَسَد إْبِميَس ِْلَدَم  َمِف: اْلَحَسُد َأوَّ َوَقاَل َبْعُض السَّ
 .(3)َعَمْيِو السًََّلُم 

والحسد ىو من اْلفات التي تسير باالنسان الى اليًلك والدمار ، وبالمجتمع الى التفتت  
احر، وىو من اسباب التكبر واالستكبار ، وقد ذكر القرآن ذلك في صور عديدة منيا قولو والتن

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي *ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطيٍن  ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمًَلِئَكةِ تعالى : )  َفِإَذا َسوَّ
َقاَل  *ِإالَّ ِإْبِميَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن  *َفَسَجَد اْلَمًَلِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن  *َفَقُعوا َلُو َساِجِديَن 

َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو  *َيا ِإْبِميُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِليَن 
 .(4)م( َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَيا َفِإنََّك َرِجيٌم  *تَِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطيٍن َخَمقْ 

ْلبميس: تعظَّمت عن السجود ْلدم،  سبحانو وتعالى يقولإذ )َأْسَتْكَبْرت( نقف امام قولو : 
ْنَت ِمَن اْلَعاِليَن( فتركت السجود لو استكبارا عميو، ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك )َأْم كُ 

قال ، يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا عمّو وتكبُّر عمى ربك )َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقتَِني ِمْن َناٍر( 
إبميس لربو: فعمت ذلك فمم أسجد لمذي أمرتني بالسجود لو ِلني خير منو وكنت خيرا ِلنك 

لم أفعل  وتحرقو، فالنار خير منو، يقول: خمقتني من نار وخمقتو من طين، والنار تأكل الطين
                                                           

أبقماحللـمسػمللمبـمربؼملدمبـمربؼملدمبـمحؾؿملبماظؾزملريماظؾطملدادي،ماظرملؾملريم،ممأدبماظدغؿملامواظدؼـ(مؼؽملصملر:م(1

م(1/269:م)م1986،ممدارمعغملؿؾةماحلؿملاة،ممػذمل(450متبادلاورديم)

م(.5دقرةماظظملػملؼم:م)(م(2

م(.1/269)م:أدبماظدغؿملامواظدؼـ(م(3

م(.77ذملمم71)مص:دقرةم(م(4
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ذلك استكبارا عميك، وال ِلني كنت من العالين، ولكني فعمتو من أجل أني أشرف منو; وىذا تقريع 
من اهلل لممشركين الذين كفروا بمحمد َصمَّى اهلل َعَمْيِو َوَسمَّم، وأبوا االنقياد لو، واتباع ما جاءىم بو 

ن يكونوا تبعا لرجل منيم حين قاُلوا: )َأُؤنزَل َعَمْيِو الذِّْكُر ِمْن َبْيِنَنا( و من عند اهلل استكبارا عن أ
ىًلكو باستكباره عن السجود ْلدم  )َىْل َىَذا ِإال َبَشٌر ِمْثُمُكْم( فقّص عمييم تعالى قصة إبميس وا 

يما، بدعواه أنو خير منو، من أجل أنو خمق من نار، وخمق آدم من طين، حتى صار شيطانا رج
وحقت عميو من اهلل لعنتو، محّذرىم بذلك أن يستحقوا باستكبارىم عمى محمد، وتكذيبيم إياه فيما 
جاءىم بو من عند اهلل حسدا، وتعظما من المعن والسخط ما استحقو إبميس بتكبره عن السجود 

 .(1)مْلدم.

ِة اْلَمْنُع ِمَن اْلَحَسِد َواْلِكْبِر، َوَذِلَك اْعَمْم َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن ِذْكِر َىِذِه اْلِقصَّ يقول الرازي : ) 
ًدا َعَمْيِو السًََّلُم ِِلَنَّ ِإْبِميَس، ِإنََّما َوَقَع ِفيَما َوَقَع ِفيِو ِبَسَبِب اْلَحَسِد َواْلِكْبِر، َواْلَكفَّاُر ِإنََّما َناَزُعوا ُمَحمَّ 

َكَر َىِذِه القصة ىاىنا ِلَيِصيَر َسَماُعَيا َزاِجًرا َلُيْم َعْن َىاتَْيِن ِبَسَبِب اْلَحَسِد َواْلِكْبِر، َفالمَُّو َتَعاَلى ذَ 
َنَعُيْم َعِن اْلَخْصَمتَْيِن اْلَمْذُموَمتَْيِن َواْلَحاِصُل َأنَُّو َتَعاَلى َرغََّب اْلُمَكمَِّفيَن ِفي النََّظِر َوااِلْسِتْداَلِل، َومَ 

ْصَراِر َوالتَّْقِميِد َوَذَكَر ِفي ُلَيا: َأنَُّو َنَبٌأ َعِظيٌم َفَيِجُب ااِلْحِتَياُط ِفيِو َوالثَّاِني: َأنَّ  اْْلِ تَْقِريِرِه ُأُموًرا َأْرَبَعًة َأوَّ
َة ُسَؤاِل اْلَمًَلِئَكِة َعِن اْلِحْكَمِة ِفي َتْخِميِق اْلَبَشِر َيُدلُّ َعَمى َأنَّ اْلِحْكَمَة اِْلَْصِميََّة ِفي تَ  ْخِميِق آَدَم ِقصَّ

ُم ِِلَْجِل َو اْلَمْعِرَفُة َوالطَّاَعُة اَل اْلَجْيُل َوالتََّكبُُّر الثَّاِلُث: َأنَّ ِإْبِميَس ِإنََّما َخاَصَم آَدَم َعَمْيِو السًََّل ىُ 
اْْلَياِت، َواْعَمْم اْلَحَسِد َواْلِكْبِر َفَيِجُب َعَمى اْلَعاِقِل َأْن َيْحَتِرَز َعْنُيَما، َفَيَذا ُىَو َوْجُو النَّْظِم ِفي َىِذِه 

َعاَدِة ِإالَّ َما اَل ُبدَّ  َة َقْد َتَقدََّم َشْرُحَيا ِفي ُسَوٍر َكِثيَرٍة، َفًَل َفاِئَدَة ِفي اْْلِ  .(2)م( . ِمْنوُ َأنَّ َىِذِه اْلِقصَّ

 

 
                                                           

ربؼملدمبـمجرؼرمبـمؼزؼدمبـمطـريمبـمشاظبماآلعػملل،مأبقمجضملظملرم،ممجاععماظؾؿملانميفمتفملوؼؾماظعملرآنؼؽملصملر:م(م(1

م) محتعملؿملمػذمل(310متاظشملربي مذاطر، مربؼملد مأريد مطمؼ: م1، ماظرداظة، ممعقملدلة مم1420، م2000م-ػذمل

م(.21/240):م

م(.409/م26:م)اظؿظمللريماظغملؾريم،ماظرازي(م(2
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 املبحث الثالث

 املخصىصىن باالستكبار يف القران الكريم
 اوال: ابليس: 

عـماوائؾمادللؿغملربؼـماظذؼـمذطرػؿماظعملرانماظغملرؼؿمػقمابػملؿملسموضدمذطرمآمتضملاديمادؿغملؾارهميفم

َوِإِذمُضػمْلؽمَلامٔظػمْلؼمَلػمَلأئغمَلٔةماِدُفُدوامٔظـملَدَممَصَلَفُدوامِإظَّامِإِبػملؿملَسمَأَبكمَواِدَؿغمْلَؾَرمعقاضعمطـريةمعؽملؾملامضقظفمتضملادي:م)م

ـَم ـَماْظغمَلأصِرؼ م.(1)(ممَوَطاَنمٔع

ؾدىمخػملؿملعملةماظرملرمذبلؼملة:مسزملؿملانماجلػملؿملؾمدؾقاغف!مواالدؿغملؾارمسـمعضملرصةماظظملسملؾموػؽملامتؿ

م.(2)مألػػملف.مواظضملزةمباإلثؿ.مواالدؿطملالقمسـماظظملؾملؿ.

م.(3)(أيماعؿؽملعمسـماظلفقدمتغملربًا:معضملؽملاهمأنمطربهمعؽملضملفمعـماظلفقد.ضالماظلؼملرضؽملدي:م)

م مرؽملشملاويوضال مدؿملد مَواِدَؿغمْلَؾَرم:))مربؼملد ممَأبك م: مععمم( مأغظملة ماظظملضملؾ اإلباء:ماالعؿؽملاعمسـ

مسػملكم مسػملقا مغظمللف ماظرملكصميف مؼرى مأن مواظطملرور،مبضملؽملك مواظؿضملازؿ مواالدؿغملؾار:اظؿغملرب معؽملف. اظؿؼملغملـ

مم.(4)م(مشريه،وػقمخػملؼمعذعقم

 

                                                           

م(.34:م)دقرةماظؾعملرة(م(1

م(1/58:)ميفمزاللماظعملران(م(2

م(.1/43)،م)د.ت(:مػذمل(373متأبقماظػملؿملثمغزملرمبـمربؼملدمبـمأريدمبـمإبراػؿملؿماظلؼملرضؽملديم)،ممحبرماظضملػملقم(م(3

دارمغؾملسملةمعزملرمظػملشملؾاسةمواظؽملرملرمواظؿقزؼع،م،م2،طمربؼملدمدؿملدمرؽملشملاوي،مماظؿظمللريماظقدؿملطمظػملعملرآنماظغملرؼؿ(م(4

م(.1/98)مماظعملاػرةم،اظظملفاظةم
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 ثانيا: فرعون:

ماظعملرانماظغملرؼؿميفم موضدمذطره م)مصرسقنم( ميفماالرضمصلادا مادلؿغملربؼـماظذؼـمساثقا وعـمابرز

م مضقظفمتضملاديم:م) معؽملؾملا مُعٔؾنٍيمعقاضعمطـرية مَوُدػمْلشمَلاٍن مٔبـملَؼأتؽمَلا مَػاُروَن مُعقَدكمَوَأَخاُه مَأِرَدػمْلؽمَلا ِإَظكمم*ُثٖؿ

م.(1)م(مأظنَيمٔصِرَسِقَنمَوَعػمَلٔؽٔفمَصاِدَؿغمْلَؾُروامَوَطاُغقامَضِقّعامَس

)َصاِدَؿغمْلَؾُروا(مسـماتؾاسؾملا،مواإلميانممبامجاءػؿمبفمعـمسؽملدمآم)َوَطاُغقامؼعملقلماظشملربيم:م)

مإدرائؿملؾم مبؽملك معـ مبالدػؿ ميف موعـ مغاحؿملؿؾملؿ، مأػؾ مساظنيمسػملك مضقعا موطاغقا مؼعملقل: مَسأظنَي( َضِقّعا

م.(2)م(موشريػؿمباظصملػملؿ،مضاػرؼـمهلؿ.

أيمتغملربوامسـماإلميانمبآموادؿغملربوامسػملكمم{َصاِدَؿغمْلَؾُروا}وضالماظلضملديمرريفمآم:م)م

م مَسأظنَي}أغؾؿملائف مَضِقّعا معؽملؾملؿمم{َوَطاُغقا مصدر مصػملؾملذا ماألرض ميف مواظظمللاد مواظعملؾملر ماظضملػملق موصظملؾملؿ أي

م.(3)(مماالدؿغملؾارمذظؽمشريمعلؿغملـرمعؽملؾملؿ

  ثالثا:قارون:

مسػملكماظؽملاسم)م مصسملؾمآمسػملؿملؾملؿمصؿغملربوا مظػملؼملؿغملربؼـماظذؼـمغلقا وؼسملربماظعملرآنمعـالمآخر

م م،مضالمتضملاديم:م) مِإٖنمضارونم( مَعا ماْظغمُلؽمُلقِز ـَ مٔع مَوآَتؿمِلؽمَلاُه مُعقَدكمَصَؾطمَلكمَسػمَلؿمِلؾمِلِؿ مَضِقِم ـِ مٔع مَطاَن مَضاُروَن ِإٖن

َواِبَؿِغمٔصؿملؼمَلامم*ِذمَضاَلمَظُفمَضِقُعُفمَظامَتظمْلَرِحمِإٖنماظػملََّفمَظامُؼٔقٗبماْظظمَلِرٔحنَيمَعظمَلأتَقُفمَظَؿؽمُلقُءمٔباْظضمُلزمِلَؾٔةمُأؤظلماْظعمُلٖقٔةمِإ

ـَماظػملَُّفمِإَظؿمِلَؽمَوَظامَت ـِمَطؼمَلامَأِحَل ـَماظٗدِغؿمَلامَوَأِحٔل ِؾِغماْظظمَلَلاَدمٔصلمآَتاَكماظػملَُّفماظٖداَرماْظـملٔخَرَةمَوَظامَتؽمِلَسمَغزمٔلؿملَؾَؽمٔع

                                                           

م(.46:م)مادلقملعؽملقندقرةم(م(1

م(.م19/35:م)اظشملربي،ممجاععماظؾؿملانميفمتفملوؼؾماظعملرآن(م(2

،ممػذمل(1376متسؾدماظرريـمبـمغاصرمبـمسؾدمآماظلضملديم)،ممتؿمللريماظغملرؼؿماظرريـميفمتظمللريمطالممادلؽملان(م(3

م(.1/552)ممم2000-ػذملم1420،مممعقملدلةماظرداظة،م1،طم:مسؾدماظرريـمبـمعضملالماظػملقحيؼحتعملؿملؼ
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ـَماْظفمَلِرِضمِإٖنما َضاَلمِإٖغؼمَلامُأؤتؿملُؿُفمَسػمَلكمٔسػمْلٍؿمٔسؽمِلٔديمَأَوَظِؿمَؼضمِلػمَلِؿمَأٖنماظػملََّفمَضِدمَأِػػمَلَؽمم*ظػملََّفمَظامُؼٔقٗبماْظؼمُلظمْلٔلٔدؼ

ـِمُذُغقٔبؾمِلُؿماْظؼمُلِفِرُع ـِمُػَقمَأَذٗدمٔعؽمِلُفمُضٖقًةمَوَأْطـَُرمَجؼمِلضمّلامَوَظامُؼِلفمَلُلمَس ـَماْظعمُلُروِنمَع ـِمَضِؾػملٔفمٔع َصَكَرَجمَسػمَلكمم*مقَنٔع

ـَمُؼِرؼُدوَنماْظَقؿمَلاَةماظٗدِغؿمَلامَؼامَظؿمِلَتمَظؽمَلامٔعـَِؾمَعامُأؤتَلمَضاُروُنمِإٖغُفم َظُذومَحظدملمَسصمٔلؿملٍؿمَضِقٔعٔفمٔصلمِزؼؽمَلٔؿٔفمَضاَلماظَّٔذؼ

ـَمَوَسؼمٔلَؾم* ـِمآَع ـَمُأوُتقاماْظضمٔلػمْلَؿمَوِؼػمَلغمُلِؿمَثَقاُبماظػملَّٔفمَخؿمِلْرمٔظؼمَل م*َصأظّقامَوَظامُؼػمَلعملَّاَػامِإظَّاماظزمٖلأبُروَنممَوَضاَلماظَّٔذؼ

ماْظؼمُلؽمِل ـَ مٔع مَطاَن مَوَعا ماظػملَّٔف مُدوِن ـِ مٔع مَؼؽمِلزمُلُروَغُف مٔصَؽٕة ـِ مٔع مَظُف مَطاَن ماْظفمَلِرَضمَصؼمَلا مَؤبَداِرٔه مٔبٔف مَصَكَلظمْلؽمَلا ـَ م*َؿزمٔلِرؼ

مٔس ـِ مٔع مَؼرمَلاُء ـِ مٔظؼمَل مَؼِؾُلُطماظٚرِزَق مَوِؼغمَلفمَلٖنماظػملََّف مٔباْظفمَلِعِسمَؼعمُلقُظقَن مَعغمَلاَغُف مَتؼمَلؽمٖلِقا ـَ مَظِقَظامَوَأِصَؾَحماظَّٔذؼ مَوَؼعمْلٔدُر َؾأدٔه

ـٖماظػملَُّفمَسػمَلؿمِلؽمَلامَظَكَلَػمٔبؽمَلامَوِؼغمَلفمَلٖغُفمَظامُؼظمْلػمٔلُحماْظغمَلأصُروَنم ـَمَظامُؼِرؼُدوَنممٔتػمْلَؽماظٖداُرم*َأِنمَع اْظـملٔخَرُةمَغِفضمَلػمُلؾمَلامٔظػملَّٔذؼ

م.(1)م(ُسػمُل٘قامٔصلماْظفمَلِرِضمَوَظامَصَلاّدامَواْظضمَلأضَؾُةمٔظػمْلؼمُلٖؿعمٔلنَيم

واظغملؽملزمػقمم-ظعملدمطانمضارونمعـمضقممعقدك،مصـملتاهمآمعاالمطـريا،مؼزملقرمطـرتفمبفملغفمطؽملقز

وبفملنمعظملاتحمػذهماظغملؽملقزمتضمليبماجملؼملقسةمم-اولادلالماظظملائضمسـماالدؿضملؼملالمواظؿدمادلكؾقءمادلدخرمعـ

عـمأضقؼاءماظرجال..معـمأجؾمػذامبطملكمضارونمسػملكمضقعف.موالمؼذطرمصؿملؿمطانماظؾطملل،مظؿملدسفمذبؾملالم

طؼملامؼزملؽملعمرطملاةمادلالميفمم-ؼرملؼملؾمذؿكماظزملقر.مصرمبامبطملكمسػملؿملؾملؿمبصملػملؼملؾملؿموشزملؾؾملؿمأرضؾملؿموأذؿملاءػؿ

ماألحؿملان معـ محعملم-طـري محبرعاغؾملؿ مسػملؿملؾملؿ مبطملك مأعقالمورمبا ميف ماظظملعملراء محؼ مادلال. مذظؽ ميف ؾملؿ

مصؿظمللدم معؽملف، مذلء مإدي مرباوؼج محقهلؿ موعـ موحدػؿ مبنيماألشؽملؿملاء مدوظة مؼغملقن مال مطل األشؽملؿملاء،

م.(2)ماظعملػملقب،موتظمللدماحلؿملاة.مورمبامبطملكمسػملؿملؾملؿمبؾملذهموبطملريػامعـماألدؾاب.

م مإدي مورجضملف ماظؾطملل، مػذا مسـ مرده معـمحياول مضقعف معـ موجد مصعملد محال اظؽملؾملجموسػملكمأؼة

مثراءػؿموالمحيرعؾملؿم موػقمغؾملجمالمحيرمماألثرؼاء ماظـراء مآميفماظؿزملرفمبؾملذا اظعملقؼؿ،ماظذيمؼرضاه

ادلؿاعمادلضملؿدلممباموػؾؾملؿمآمعـمعالموظغملؽملفمؼظملرضمسػملؿملؾملؿماظعملزملدمواالسؿدالموضؾؾمذظؽمؼظملرضمسػملؿملؾملؿم

اَلمَظُفمَضِقُعُف:مالمَتظمْلَرِحمِإِذمض»)ممعراضؾةمآماظذيمأغضملؿمسػملؿملؾملؿ،موعراساةماآلخرةموعامصؿملؾملامعـمحلاب:
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ـَماظٗدِغؿمل ـِمِإٖنماظػملََّفمالمُؼٔقٗبماْظظمَلِرٔحنَي.مَواِبَؿِغمٔصؿملؼملامآتاَكماظػملَُّفماظٖداَرماْظـملٔخَرَة،مَوالمَتؽمِلَسمَغزمٔلؿملَؾَؽمٔع امَوَأِحٔل

ـَماظػملَُّفمِإَظؿمِلَؽ،مَوالمَتِؾِغماْظظمَللاَدمٔصلماْظفمَلِرِض.مِإٖنماظػملََّفمالمُؼ ـََطؼملامَأِحَل م(«م.ٔقٗبماْظؼمُلظمْلٔلٔدؼ

ويفمػذاماظعملقلمذياعمعاميفمادلؽملؾملجماإلهللماظعملقؼؿمعـمضؿملؿموخزملائصمتظملردهمبنيمدائرمعؽملاػجم

صرحماظزػقمادلؽملؾضملثمعـماالسؿزازمبادلال،مواالحؿظملالمباظـراء،مواظؿضملػملؼمباظغملؽملقز،م«م..مالمَتظمْلَرِح»ماحلؿملاة.

ماظ ماظؾشملر متظملرحمصرح مال موعامواالبؿؾملاجمبادلػملؽمواالدؿققاذ.. موؼؽملللمغضملؼملؿف، مبادلال ذيمؼؽملللمادلؽملضملؿ

مادلال،مصؿملرملطملؾمبفمضػملؾف،موؼشملريمظفم مالمتظملرحمصرحماظذيمؼلؿكظملف مواظرملغملران. معـماحلؼملد جيبمهلا

مظؾف،موؼؿشملاولمبفمسػملكماظضملؾاد..

ماْظظمَلِرٔحنَي» مُؼٔقٗب مال ماظػملََّف مِإٖن م.. ماظذيمالمحيبماظظملرحنيمادلفملخقذؼـم« مبذظؽمإديمآ، مؼردوغف صؾملؿ

م.(1)مادلؿؾاػني،مادلؿشملاوظنيمبلػملشملاغفمسػملكماظؽملاس.مبادلال،

ـَماظٗدِغؿملا» ويفمػذامؼؿؼملـؾماسؿدالم«م..مَواِبَؿِغمٔصؿملؼملامآتاَكماظػملَُّفماظٖداَرماْظـملٔخَرَة،مَوالمَتؽمِلَسمَغزمٔلؿملَؾَؽمٔع

ادلؽملؾملجماإلهللماظعملقؼؿ.مادلؽملؾملجماظذيمؼضملػملؼمضػملبمواجدمادلالمباآلخرة.موالمحيرعفمأنمؼفملخذمبعمللطمعـم

متغملػملؿملظملا،مطلمالمؼؿزػدماظزػدماظذيمؼؾملؼملؾممادلؿاع موؼغملػملظملفمإؼاه ماحلؿملاة.مبؾمحيسملفمسػملكمػذا يفمػذه

ماحلؿملاةموؼسملضملظملؾملا.

ظعملدمخػملؼمآمرؿملؾاتماحلؿملاةمظؿمللؿؼملؿعمبؾملاماظؽملاسموظؿملضملؼملػملقاميفماألرضمظؿقصريػاموحتزملؿملػملؾملا،م

يفمصؿؽملؼملقماحلؿملاةموتؿفدد،موتؿقعملؼمخالصةماإلغلانميفمػذهماألرض.مذظؽمسػملكمأنمتغملقنموجؾملؿؾملؿم

ػذامادلؿاعمػلماآلخرة،مصالمؼؽملقرصقنمسـمررؼعملؾملا،موالمؼرملطملػملقنمبادلؿاعمسـمتغملاظؿملظملؾملا.موادلؿاعميفمػذهم

احلاظةمظقنمعـمأظقانماظرملغملرمظػملؼملؽملضملؿ،موتعملؾؾمظضملشملاؼاه،مواغؿظملاعمبؾملا.مصؾملقمراسةمعـماظشملاساتمجيزيم

مسػملؿملؾملامآمباحللؽملك.
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،موميغملؽملفمعـماالرتعملاءماظروحلموػغملذامحيعملؼمػذامادلؽملؾملجماظؿضملادلمواظؿؽملادؼميفمحؿملاةماإلغلان

ماحلؿملاةم مدلعملقعات مإػدار موال مصؿملؾملا، محرعان مال ماظيت مادلؿضملادظة، ماظشملؾؿملضملؿملة محؿملاتف مخالل معـ اظدائؿ

ماظظملشملرؼةماظؾلؿملشملة.

مِإَظؿمِلَؽ» ماظػملَُّف ـَ مَأِحَل مَطؼملا ـِ مَوَأِحٔل م.. مصػملؿملعملابؾمباإلحلانم« مادلالمػؾةمعـمآموإحلان. صؾملذا

ماظؿزملر موإحلان ماظؿعملؾؾ مإحلان مباظؽملضملؼملة،مصؿملف. ماظرملضملقر موإحلان ماخلػملؼ، مإدي مبف مواإلحلان ف،

موإحلانماظرملغملران.

مٔصلماْظفمَلِرِض» ماْظظمَللاَد اظظمللادمباظؾطمللمواظصملػملؿ.مواظظمللادمبادلؿاعمادلشملػملؼمعـمعراضؾةم«م..مَوالمَتِؾِغ

مآموعراساةماآلخرة.

موجؾملفمواظظمللادممبؾءمصدورماظؽملاسمباحلرجمواحللدمواظؾطملسملاء.مواظظمللادمبكملغظملاقمادلالميفمشري

مأومإعلاطفمسـموجؾملفمسػملكمطؾمحال.

ـَ» مطؼملامأغفمالمحيبماظظملرحني.«م..مِإٖنماظػملََّفمالمُؼٔقٗبماْظؼمُلظمْلٔلٔدؼ

ضاَل:م»مطذظؽمضالمظفمضقعف:مصغملانمردهمذيػملةمواحدة،محتؼملؾمذؿكمعضملاغلماظظمللادمواإلصلاد:

مٔسؽمِلٔدي مَسػملكمٔسػمْلٍؿ مُأؤتؿملُؿُف مادلالمادؿقعملاضام«م!مِإٖغؼملا سػملكمسػملؼمللماظذيمرقعمظلمذيضملفمإمنامأوتؿملتمػذا

مررؼعملةمخاصةميفماظؿزملرفمصؿملف،موتؿقغملؼملقنميفمعػملغملؿمليتماخلاصة،م مظغملؿممتػملقنمسػملٓل مصؼملا وحتزملؿملػملف.

ماخلاص؟ مبضملػملؼملل موادؿقعملعملؿف ماخلاص، مجبؾملدي مادلال مػذا محزملػملت مإمنا مادلطملرورمموأغا مضقظة إغؾملا

م.(1)مادلشملؼملقسماظذيمؼؽمللكمعزملدرماظؽملضملؼملةموحغملؼملؿؾملا،موؼظملؿؽملفمادلالموؼضملؼملؿملفماظـراء.

وػقممنقذجمعغملررميفماظؾرملرؼة.مصغملؿمعـماظؽملاسمؼصملـمأنمسػملؼملفموطدهمػؼملاموحدػؼملامدؾبمشؽملاه.م

وعـمثؿمصؾملقمشريمعلقملولمسؼملامؼؽملظملؼموعامميلؽ،مشريمربادبمسػملكمعامؼظمللدمبادلالموعامؼزملػملح،مشريم

حادبمٓمحلابا،موالمغازرمإديمشسملؾفمورضاه!مواإلدالممؼضملرتفمبادلػملغملؿملةماظظملردؼة،موؼعملدرماجلؾملدم
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اظذيمبذلميفمحتزملؿملػملؾملامعـموجقهماحلاللماظيتمؼرملرسؾملاموالمؼؾملقنمعـمذفملنماجلؾملدماظظملرديماظظملرديم

ماظظملردؼة مادلػملغملؿملة مظػملؿزملرفميف معضملؿملؽملا مؼظملرضمعؽملؾملفا ماظقضتمذاتف ميف موظغملؽملف مؼػملطملؿملف. مؼظملرضمم-أو طؼملا

وػقمعؽملؾملجمعؿقازنمعؿضملادل،مالمحيرمماظظملردمٔرةمجؾملده،موالمؼشملػملؼمؼدهمم-عؽملؾملفامظؿقزملؿملػملؾملاموتؽملؼملؿملؿؾملا

اعمبفمحؿكماظرتفموالميفمإعلاطفمحؿكماظؿعملؿريموؼظملرضمظػملفؼملاسةمحعملقضؾملاميفمػذامادلال،ميفماالدؿؼملؿ

ورضابؿؾملامسػملكمررقمحتزملؿملػملف،موررقمتؽملؼملؿملؿف.موررقمإغظملاضفمواالدؿؼملؿاعمبف.موػقمعؽملؾملجمخاصمواضحم

م.(1)مادلالعحمعؿؼملؿملزماظلؼملات.

ما مدلؽملؾملفف موٕمخيسملع مربف، مبؽملضملؼملة مؼرملضملر موٕ مضقعف، مظؽملداء مؼلؿؼملع مٕ مضارون ظعملقؼؿ.موظغملـ

موأسرضمسـمػذامطػملفميفمادؿغملؾارمظؽؿملؿمويفمبشملرمذعؿملؿ.

موعـمثؿمجاءهماظؿؾملدؼدمضؾؾممتامماآلؼة،مردامسػملكمضقظؿفماظظملاجرةمادلطملرورة:

مَوَأْطـَُرمَجؼمِلضمل» مُػَقمَأَذٗدمٔعؽمِلُفمُضٖقًة ـِ ماْظعمُلُروِنمَع ـَ مَضِؾػملٔفمٔع ـِ مَأٖنماظػملََّفمَضِدمَأِػػمَلَؽمٔع مَؼضمِلػمَلِؿ ـِممًا؟مَوالَأَوَظِؿ ُؼِلَؽُؾمَس

م«م.ُذُغقٔبؾمِلُؿماْظؼمُلِفِرُعقَن

صكملنمطانمذامضقةموذامعال،مصعملدمأػػملؽمآمعـمضؾػملفمأجؿملاالمطاغتمأذدمعؽملفمضقةموأطـرمعاال.م

وطانمسػملؿملفمأنمؼضملػملؿمػذا.مصؾملذامػقماظضملػملؿمادلؽملفل.مصػملؿملضملػملؿ.موظؿملضملػملؿمأغفمػقموأعـاظفمعـماجملرعنيمأػقنم

ـِمُذُغقٔبؾمِلُؿم»صػملؿمللقامػؿماحلغملؿموالماألذؾملاد!مسػملكمآمحؿكمعـمأنمؼلفملهلؿمسـمذغقبؾملؿ.م َوالمُؼِلَؽُؾمَس

ذظؽمطانمادلرملؾملدماألولمعـمعرملاػدماظعملزملة،مؼؿفػملكمصؿملفماظؾطمللمواظؿشملاول،مواإلسراضم«م!ماْظؼمُلِفِرُعقَن

ماظذيمؼعملضملدم مواظؾشملر مبادلال، مواالشرتار ماظظمللاد، مسػملك مواإلصرار ماظضملصملة، مسػملك مواظؿضملاظل ماظؽملزملح، سـ

مباظؽملظملسمسـماظرملغملران.

مضػملقبمصرؼؼم مصؿشملريمهلا مضقعف، مسػملك مبزؼؽملؿف مضارون ماظـاغلمحنيمخيرج مادلرملؾملد مجيلء ثؿ

مأوتلمحصملام مأوتلمضارون،موحيلقنمأغف معـؾمعا مغظملقدؾملؿ،موؼؿؼملؽملقنمألغظمللؾملؿ عؽملؾملؿ،موتؿؾملاوىمهلا
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سصملؿملؼملامؼؿرملؾملاهماحملروعقن.مذظؽمسػملكمحنيمؼلؿؿملعملظماإلميانميفمضػملقبمصرؼؼمعؽملؾملؿمصؿملضملؿزونمبفمسػملكم

مَسػملكم»مضارون،موؼذطرونمإخقاغؾملؿمادلؾؾملقرؼـمادلفملخقذؼـ،ميفمثعملةمويفمؼعملني:صؿؽملةمادلالموزؼؽملةم َصَكَرَج

مَظُذو مِإٖغُف مضاُروُن. مُأؤتَل معا مٔعـَِؾ مَظؿمِلَتمَظؽملا ماظٗدِغؿملا:مؼا ماْظَقؿملاَة مُؼِرؼُدوَن ـَ ماظَّٔذؼ مضاَل مٔصلمِزؼؽمَلٔؿٔف َحظدملممَضِقٔعٔف

مَوِؼ ماْظضمٔلػمْلَؿ: مُأوُتقا ـَ ماظَّٔذؼ مَوضاَل مِإظَّامَسصمٔلؿملٍؿ. مُؼػمَلعملَّاػا مَوال مصأظقًا، مَوَسؼمٔلَؾ ـَ مآَع ـِ مٔظؼمَل مَخؿمِلْر ماظػملَّٔف مَثقاُب ػمَلغمُلِؿ!

م«اظزمٖلأبُروَن

وػغملذاموضظملتمرائظملةمعؽملؾملؿمأعاممصؿؽملةماحلؿملاةماظدغؿملاموضظملةمادلفملخقذمادلؾؾملقرمادلؿؾملاويمادلؿؾملاصت،م

مآ مسؽملد مصؿملؼملا مواظرجاء ماإلميان، مبعملؿملؼملة مطػملف مػذا مسػملك متلؿضملػملل مأخرى مواالسؿزازمووضظملتمرائظملة ،

مبـقابمآ.مواظؿعملتمضؿملؼملةمادلالموضؿملؼملةماإلميانميفمادلؿملزان:

ـَمُؼِرؼُدوَنماْظَقؿملاَةماظٗدِغؿملا:مؼامَظؿمِلَتمَظؽملامٔعـَِؾمعامُأؤتَلمضاُروُن.مِإٖغُفمَظُذومَحظدملمَسصمٔلؿملٍؿ» م«م..ضاَلماظَّٔذؼ

ماظذؼـمؼرؼد ماألرضمبضملضماظعملػملقب،موتؾؾملر ونماحلؿملاةمويفمطؾمزعانموعغملانمتلؿؾملقيمزؼؽملة

ماذرتىمصاحبماظزؼؽملةم مبفمليمٔـ مصالمؼلفملظقن معؽملؾملا موأطرم مأسػملك مػق معا مإدي مؼؿشملػملضملقن موال اظدغؿملا،

زؼؽملؿف؟موالمبفمليماظقدائؾمغالمعامغالمعـمسرضماحلؿملاة؟معـمعالمأومعؽملزملبمأومجاه.موعـمثؿمتؿؾملاصتم

أؼديمغظملقدؾملؿموتؿؾملاوى،مطؼملامؼؿؾملاصتماظذبابمسػملكماحلػملقىموؼؿؾملاوى!موؼلؿملؾمظضملابؾملؿمسػملكمعاميفم

ماظدغسماظذيم ماظشملرؼؼ مإدي موال مأدوه، ماظذي ماظؾاػظ ماظـؼملـ مإدي مغازرؼـ مشري معؿاع، احملصملقزنيمعـ

م.(1)مخاضقه،موالمإديماظقدؿملػملةماخللؿمللةماظيتمادبذوػا.

مادلؿزملػملقنمبآمصػملؾملؿمعؿملزانمآخرمؼعملؿملؿماحلؿملاة،مويفمغظملقدؾملؿمضؿملؿمأخرىمشريمضؿملؿمادلالم صفملعا

مأسػملكمغظمللا،موأط موػؿ موادلؿاع. ماألرضمذيؿملضملا.مواظزؼؽملة مضؿملؿ مأعام موؼؿزملاشروا معـمأنمؼؿؾملاووا ربمضػملؾا

م مػؿ موػقملالء ماظضملؾاد. مجاه ماظؿكاذلمأعام معـ مبآمساصؿ معـمادؿضملالئؾملؿ ماْظضمٔلػمْلَؿ»وهلؿ مُأوُتقا ـَ م.ماظَّٔذؼ »

ماظزملقؿملحماظذيمؼعملقعقنمبفماحلؿملاةمحؼماظؿعملقؼؿ: ما»ماظضملػملؿ مَثقاُب مَوِؼػمَلغمُلِؿ ماْظضمٔلػمْلَؿ: مُأوُتقا ـَ ماظَّٔذؼ ظػملَّٔفمَوضاَل
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ـَمَوَسؼمٔلَؾمصأظقًا،مَوالمُؼػمَلعملَّاػامِإظَّاماظزمٖلأبُروَن ـِمآَع ثقابمآمخريمعـمػذهماظزؼؽملة،موعامسؽملدمم«م.َخؿمِلْرمٔظؼمَل

آمخريمممامسؽملدمضارون.مواظرملضملقرمسػملكمػذاماظؽملققمدرجةمرصؿملضملةمالمؼػملعملاػامإديماظزملابرون..ماظزملابرونم

صؿؽملةماحلؿملاةموإشرائؾملا.ماظزملابرونمسػملكماحلرعانمممامسػملكمعضملاؼريماظؽملاسموععملاؼؿمللؾملؿ.ماظزملابرونمسػملكم

ؼؿرملؾملاهماظغملـريون.موسؽملدمعامؼضملػملؿمآمعؽملؾملؿماظزملربمطذظؽمؼرصضملؾملؿمإديمتػملؽماظدرجة.مدرجةماالدؿضملالءم

م.(1)مسػملكمطؾمعاميفماألرض،مواظؿشملػملعمإديمثقابمآميفمرضكموثعملةموارؼملؽؽملان.

ظملقسموتؿؾملاوى،متؿدخؾمؼدماظعملدرةموسؽملدمعامتؾػملغمصؿؽملةماظزؼؽملةمذروتؾملا،موتؿؾملاصتمأعاعؾملاماظؽمل

ظؿسملعمحدامظػملظملؿؽملة،موترحؿماظؽملاسماظسملضملافمعـمإشرائؾملا،موحتشملؿماظطملرورمواظغملربؼاءمحتشملؼملا.موجيلءم

ـِمُدوِنم»مادلرملؾملدماظـاظثمحامسامصاصال: مٔصَؽٕةمَؼؽمِلزمُلُروَغُفمٔع ـِ َصَكَلظمْلؽملامٔبٔفمَؤبداِرٔهماْظفمَلِرَض،مَصؼملامطاَنمَظُفمٔع

ـَما ـَاظػملَّٔف،مَوعامطاَنمٔع م«م..دُلؽمِلَؿزمٔلِرؼ

صابؿػملضملؿفموابؿػملضملتم«مَصَكَلظمْلؽملامٔبٔفمَؤبداِرٔهماْظفمَلِرَض»ػغملذاميفمذيػملةمضزملرية،مويفمحملةمخارظملة:م

داره،موػقىميفمبشملـماألرضماظيتمسالمصؿملؾملاموادؿشملالمصقضؾملامجزاءموصاضا.موذػبمضضملؿملظملامساجزا،مالم

مؼؽملزملرهمأحد،موالمؼؽملؿزملرمجباهمأومعال.

ماظ ماظشملاشؿملة ماظظملؿؽملة مآموػقتمعضملف مإدي ماظعملاضؿملة ماظسملربة يتمجرصتمبضملضماظؽملاسموردتؾملؿ

مادلرملؾملدماألخري: مَعغملاَغُفم»موطرملظملتمسـمضػملقبؾملؿمضؽملاعماظطملظملػملةمواظسملالل.موطانمػذا مَتؼمَلؽمٖلِقا ـَ ماظَّٔذؼ َوَأِصَؾَح

م مَوَؼعمْلٔدُر. مٔسؾأدٔه ـِ مٔع مَؼرملاُء ـِ مٔظؼمَل ماظٚرِزَق مَؼِؾُلُط ماظػملََّف مَوِؼغمَلفمَلٖن مَؼعمُلقُظقَن:! مَسػمَلؿمِلؽملامٔباْظفمَلِعِس ماظػملَُّف ـٖ مَع مَأِن َظِقال

ماْظغملأصُروَن مُؼظمْلػملُح مال مَوِؼغمَلفمَلٖغُف مٔبؽملا.! م..َظَكَلَػ ممتؽملقهمم« معا مؼلؿفبمهلؿ مٕ مأن مآ محيؼملدون وضظملقا

موظؿملػملة.م مبنيمؼقم مادلزملريماظؾائسماظذيماغؿؾملكمإظؿملف مؼرون موػؿ مآتكمضارون. معا موٕمؼقملتؾملؿ باألعس،

ضكمآ.مصؾملقمؼقدعماظرزقمسػملكمعـمؼرملاءمعـمسؾادهموؼسملؿملعملفموصققامإديمأنماظـراءمظؿملسمآؼةمسػملكمر

ماظرملدؼدم ماألخذ مػذا مضارون مأخذ معا مرضاه مدظؿملؾ مطان موظق مواظطملسملب. ماظرضك مشري ألدؾابمأخرى

اظضملؽملؿملػ.مإمنامػقماالبؿالءماظذيمضدمؼضملعملؾفماظؾالء.موسػملؼملقامأنماظغملاصرؼـمالمؼظملػملققن.موضارونمٕمجيؾملرم
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غلؾؿفمإديمعامسؽملدهمعـماظضملػملؿمجضملػملؾملؿمؼلػملغملقغفميفمسدادماظغملاصرؼـ،موظغملـماشرتارهمبادلال،مومبغملػملؼملةماظغملظملر

موؼرونميفمغقعمػالطفمأغفمػالكمظػملغملاصرؼـ.

وؼلدلماظلؿارمسػملكمػذامادلرملؾملد.موضدماغؿزملرتماظعملػملقبمادلقملعؽملةمبؿدخؾماظعملدرةماظلاصرة،موضدم

مثؿمؼفملخذميفماظؿضملعملؿملبميفمأغلبمأوان: ماظ»مرجقتمضؿملؼملةماإلميانميفمطظملةمادلؿملزان.. ماْظـملٔخَرُةمٔتػمْلَؽ ٖداُر

ـَمالمُؼِرؼُدوَنمُسػمُل٘قامٔصلماْظفمَلِرِضمَوالمَصلادًا.مَواْظضملأضَؾُةمٔظػمْلؼمُلٖؿعمٔلنَي ..تػملؽماآلخرةماظيتمحتدثم«مَغِفضمَلػمُلؾملامٔظػملَّٔذؼ

سؽملؾملاماظذؼـمأوتقاماظضملػملؿ.ماظضملػملؿماحلؼماظذيمؼعملقمماألذؿملاءمضؿملؼملؿؾملاماحلعملؿملعملؿملة.متػملؽماظدارماآلخرةماظضملاظؿملةم

ماآل ماظؾضملؿملدة ماظرتؾة ماآلخرة متػملؽماظدار مَصلادًا»صاق. مَوال ماْظفمَلِرِض مٔصل مُسػمُل٘قا مُؼِرؼُدوَن مال ـَ مٔظػملَّٔذؼ «مَغِفضمَلػمُلؾملا

..صالمؼعملقمميفمغظملقدؾملؿمخاررماالدؿضملالءمبفملغظمللؾملؿمألغظمللؾملؿموالمؼؾملفسميفمضػملقبؾملؿماالسؿزازمبذواتؾملؿم

رملضملقرمبآ،موعؽملؾملففمواالسؿزازمبفملذكاصؾملؿموعامؼؿضملػملؼمبؾملا.مإمنامؼؿقارىمذضملقرػؿمبفملغظمللؾملؿمظؿملؼملألػاماظ

يفماحلؿملاة.مأوظؽؽماظذؼـمالمؼعملؿملؼملقنمهلذهماألرضموأذؿملائؾملاموأسراضؾملاموضؿملؼملؾملاموعقازؼؽملؾملامحلابا.موالم

مؼؾطملقنمصؿملؾملامطذظؽمصلادا.مأوظؽؽمػؿماظذؼـمجضملؾمآمهلؿماظدارماآلخرة.متػملؽماظدارماظضملاظؿملةماظلاعؿملة.

مٔظػمْلؼمُلٖؿعمٔلنَي» مَواْظضملأضَؾُة موؼراضؾق« مآ مخيرملقن موؼؾؿطملقنماظذؼـ مشسملؾف معـ موؼؿقرجقن غف

م.(1)رضاه.

 رابعا: هامان:

وعـمضقاصؾمادللؿغملربؼـم)مػاعانم(موالذؽماغفموزؼرمدقءمظظملرسقنموضدمذارطفميفمجرائؼملفم،م

ـِمواؼدهميفمطظملرهم،موتابضملفميفمادؿغملؾارهم،ممضالمتضملاديم:م)م َوَضاَلمٔصِرَسِقُنمَؼامَأٗؼؾمَلاماْظؼمَلػمَلفمُلمَعامَسػمٔلؼمِلُتمَظغمُلِؿمٔع

لمَظفمَلُزؽمٗلُفمِإَظٕفمَشؿمِلِريمَصفمَلِؤضِدمٔظلمَؼامَػاَعاُنمَسػمَلكماظشملخملنِيمَصاِجضمَلِؾمٔظلمَصِرّحامَظضمَلػملخمللمَأرَّػملُعمِإَظكمِإَظٔفمُعقَدكمَوِإٚغ

ـَماْظغمَلأذٔبنَيم َصفمَلَخِذَغاُهمم*ُهمٔصلماْظفمَلِرِضمٔبطمَلؿمِلِرماْظَقٚؼمَوَزؽمٗلقامَأٖغؾمُلِؿمِإَظؿمِلؽمَلامَظامُؼِرَجضمُلقَنمَواِدَؿغمْلَؾَرمُػَقمَوُجؽمُلقُدم*ٔع
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َوَجضمَلػمْلؽمَلاُػِؿمَأٔئؼمٖلًةمَؼِدُسقَنمِإَظكماظؽمٖلاِرمَوَؼِقَممم*َوُجؽمُلقَدُهمَصؽمَلَؾِذَغاُػِؿمٔصلماْظؿمَلٚؿمَصاِغصمُلِرمَطؿمِلَػمَطاَنمَسأضَؾُةماظصملَّأظؼمٔلنَيم

ـَماْظؼمَلعمْلُؾقٔحنَيمم*ٔةمَظامُؼؽمِلزمَلُروَنماْظعمٔلؿمَلاَع م.(1)م(َوَأِتَؾضمِلؽمَلاُػِؿمٔصلمَػٔذٔهماظٗدِغؿمَلامَظضمِلؽمَلًةمَوَؼِقَمماْظعمٔلؿمَلاَعٔةمُػِؿمٔع

مإديماظلؼملاءم مرصؿملضملا مأيمضزملرا مَصِرحًا مٔظلمأيمعـماآلجٓر مَصاِجضمَلِؾ مرسؿملؿف موعدٓبر وػاعانموزؼره

ـَماْظغملأذٔبنَيمأيميفمدسقاهم َظضمَلػملخمللمَأرَّػمٔلُعمِإديمِإظٔفمُعقدكمؼضملينماظضملػملٓلماألسػملك،متؾاركموتضملاديمَوِإٚغلمَظفمَلُزؽمٗلُفمٔع

مَؼَؿَذطَُّروَنمماألظقػؿملة،مواظضملػملٓقمظؾاريماألرضمواظلؼملقات.مَوَرِحؼمَلًة أيمباإلرذادمإديماظضملؼملؾماظزملاحلمَظضمَلػملَّؾمُلِؿ

م.(2)أيمصؿملؿضملصملقنمبفموؼؾملؿدونمبلؾؾف.م

ؼضملينمأغفمذيعمضقعفموغادىمصؿملؾملؿمعضملػملؽملامبذظؽ.مصاغؿعملؿمعؽملفممبامجضملػملفمسربةمدلـماسؿربمَصفمَلِؤضِدمم

اآلجٓرموأدبذه(مألنمػذهموٕمؼعملؾم)ارؾخمظلم،مٔظلمؼامػاعاُنمَسػمَلكماظشملخملنِيمأيمغارا،مصفملدبذمعؽملفمآجٓرا

م.(3)ماظضملؾارةمأحلـمرؾاضامظظملزملاحةماظعملرآنموسػملٓقمرؾعملؿف،موأذؾفمبغملالمماجلؾابرة.

 خامسا: قوم عاد ومثود واقوام اخرى:

وعـػملؼملامذطرماظعملرآنمأصرادامعلؿغملربؼـمذطرماضقاعامعلؿغملربةمطعملقممسادمؤقدموشريػؼملام،مضالم

ـِمَأَذٗدمٔعؽمٖلامُضٖقًةمَأَوَظِؿمَؼَرِوامَأٖنماتضملاديم:م)م ظػملََّفماظَّٔذيمَصفمَلٖعامَساْدمَصاِدَؿغمْلَؾُروامٔصلماْظفمَلِرِضمٔبطمَلؿمِلِرماْظَقٚؼمَوَضاُظقامَع

امٔصلمَأٖؼاٍممَغٔقَلإتمَصفمَلِرَدػمْلؽمَلامَسػمَلؿمِلؾمِلِؿمِرحًيامَصِرَصّرم*َخػمَلعمَلؾمُلِؿمُػَقمَأَذٗدمٔعؽمِلؾمُلِؿمُضٖقًةمَوَطاُغقامٔبـملَؼأتؽمَلامَؼِفَقُدوَنم

م.(4)(ٔظؽمُلٔذؼعمَلؾمُلِؿمَسَذاَبماْظٔكِزِيمٔصلماْظَقؿمَلأةماظٗدِغؿمَلامَوَظضمَلَذاُبماْظـملٔخَرٔةمَأِخَزىمَوُػِؿمَظامُؼؽمِلزمَلُروَنم
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مأضقىمم مأغؾملؿ موزؽملقا معضملف، مآعؽملقا مواظذؼـ ماظلالم مسػملؿملف مػقد مدؿملدغا مسػملك مساد مضقم متغملرب ظعملد

مطانم مصؼملاذا مآ، مآؼات موأغغملروا ماألسصملؿ ماظعملقي موػق ماألسػملك ماخلاظؼ مضدرة مسـ موشظملػملقا األضقؼاء،

عزملريػؿ؟مصاجفملػؿماحلؼمبكملردالمرؼحمذاتمصقتمذدؼدميفمأؼاممطػملؾملامذقملممظؿملذؼعملؾملؿمسذابماهلقانم

يفمػذهماظدغؿملا،موؼعمللؿماحلؼمبفملنمسذابماآلخرةمأذدمخزؼًا;مألغؾملؿميفمػذاماظؿملقممالمواخلزيمواظذلم

م.(1)جيدونمغاصرًامهلؿمألغؾملؿمطظملروامباظذيمؼؽملزملػموؼؽملزملرموػقماحلؼمجػملتمضدرتف.م

ـِمَوِإَظكمَثؼمُلقَدمَأَخاُػِؿمَصأظّقامَضاَلمَؼامَضِقِمماِسُؾُدواماظػملََّفمَعامَظغمُلِؿمٔعوضقظفمتضملاديميفمضقممٔقدم:م)م

ـِمَرٚبغمُلِؿمَػٔذٔهمَغاَضُةماظػملَّٔفمَظغمُلِؿمآَؼًةمَصَذُروَػامَتفمْلُطِؾمٔصلمَأِرِضم اظػملَّٔفمَوَظامَتؼمَلٗلقَػامِإَظٕفمَشؿمِلُرُهمَضِدمَجاَءِتغمُلِؿمَبؿمٚلؽمَلٌةمٔع

ـِمَبضمِلٔدمَسإدمَوَبم*ٔبُلقٕءمَصؿمَلفمْلُخَذُطِؿمَسَذاْبمَأٔظؿملْؿم ـِمَواِذُطُروامِإِذمَجضمَلػمَلغمُلِؿمُخػمَلظمَلاَءمٔع ٖقَأُطِؿمٔصلماْظفمَلِرِضمَتٖؿٔكُذوَنمٔع

ـَم َضاَلماْظؼمَلػمَلفمُلمم*ُدؾمُلقٔظؾمَلامُضزمُلقّرامَوَتؽمِلٔقُؿقَنماْظٔفَؾاَلمُبؿمُلقّتامَصاِذُطُروامآَظاَءماظػملَّٔفمَوَظامَتضمِلـَِقامٔصلماْظفمَلِرِضمُعظمْلٔلٔدؼ

ـِمآَع ـَماِدُؿسمِلضمٔلظمُلقامٔظؼمَل ـِمَضِقٔعٔفمٔظػملَّٔذؼ ـَماِدَؿغمْلَؾُروامٔع ـِمَرٚبٔفمَضاُظقامِإٖغاماظَّٔذؼ ـَمٔعؽمِلؾمُلِؿمَأَتضمِلػمَلؼمُلقَنمَأٖنمَصأظّقامُعِرَدْؾمٔع

ـَماِدَؿغمْلَؾُروامِإٖغامٔباظَّٔذيمآَعؽمِلُؿِؿمٔبٔفمَطأصُروَنمم*ٔبؼمَلامُأِرٔدَؾمٔبٔفمُعقمِلٔعؽمُلقَنم ـِمم*َضاَلماظَّٔذؼ َصضمَلعمَلُرواماظؽمٖلاَضَةمَوَسَؿِقامَس

ماْظؼمُلِرَدػملنَيمَأِعِرمَرٚبؾمِلِؿمَوَضاُظقامَؼامَص ـَ َصفمَلَخَذِتؾمُلُؿماظٖرِجظمَلُةمَصفمَلِصَؾُققامٔصلمم*أظُحماِئٔؿؽمَلامٔبؼمَلامَتضمٔلُدَغامِإِنمُطؽمِلَتمٔع

م.(2)مَداِرٔػِؿمَجأثؼمٔلنَي(

موػغملذامػقمحالمادلؿغملربؼـمغؾملاؼؿؾملؿماهلالكمواخللرانم.

م

م

م

                                                           

م(1 م،ماخلقاررم)تظمللريماظرملضملراويم( معؿقظلماظرملضملراويم)( ماظؿملقم،مػذمل(1418متربؼملد مد.ت(معشملابعمأخؾار :م)

م(.6/3623)

م(.78ذملمم73م)دقرةماالسرافم:(م(2
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 رابعاملبحث ال

 عاقبت املستكربيه يف الذويا و اآلخرة
 :المستكبرين في الدنياعاقبة أوال: 

سـمصؾملؿمآؼاتفماظعملائؼملةمصكممادلؿفربؼـمأعامصكماظدغؿملامصكملنمآمتضملاديمؼزملرفمػقملالءمادلؿغملربؼـ

م(.1)ماآلصاقموصكمأغظمللؾملؿم)دفملصرفمسـمآؼاتكماظذؼـمؼؿغملربونمصكماألرضمبطملريماحلؼ(

ـِمآَؼأتَل}ضالماظلضملديم)مرريفمآم(:م) اآلؼاتماألصعملؿملةمأي:مسـماالسؿؾارميفمم{َدفمَلِصِرُفمَس

مآلؼاتماظغملؿابم مواظظملؾملؿ ماْظَقٚؼ}واظؽملظمللؿملة، مٔبطمَلؿمِلِر مٔصلماألِرِض مَؼَؿغمَلٖؾُروَن ـَ مؼؿغملربونمسػملكمم{اظَّٔذؼ أي:

سؾادمآموسػملكماحلؼ،موسػملكمعـمجاءمبف،مصؼملـمطانمبؾملذهماظزملظملة،محرعفمآمخريامطـرياموخذظف،م

م(.2)م(.مفماحلعملائؼ،موادؿقلـماظعملؾؿملحوٕمؼظملعملفمعـمآؼاتمآمعامؼؽملؿظملعمبف،مبؾمرمباماغعملػملؾتمسػملؿمل

م مورد مطؼملا مبف مخيلػ مأغف ماظدغؿملا مصك مادلؿغملرب مسعملقبة م:وعـ متضملادي مضال م، مضارون ممضزملة

ـَماْظؼمُلؽمِل) ـِمُدوِنماظػملَّٔفمَوَعامَطاَنمٔع ـِمٔصَؽٕةمَؼؽمِلزمُلُروَغُفمٔع ـََصَكَلظمْلؽمَلامٔبٔفمَؤبَداِرٔهماْظفمَلِرَضمَصؼمَلامَطاَنمَظُفمٔع م(.3)(َؿزمٔلِرؼ

َبؿمِلؽمَلؼمَلامَرُجْؾمَؼؼمِلرمٔللمٔصلمُحػملَّٕة،مُتضمِلٔفُؾُفمَغظمْلُلُف،مُعَرٚجْؾمُجؼمٖلَؿُف،م)م : آمسػملؿملفمودػملؿموضالمصػملك

م(.4)(ممِإِذمَخَلَػماظػملَُّفمٔبٔف،مَصؾمُلَقمَؼَؿَفػمْلَفُؾمِإَظكمَؼِقِمماظعمٔلؿمَلاَعٔة

                                                           

م(.146:)دقرةماالسراف(م(1

م(.1/302:م)سؾدماظرريـمبـمغاصرمبـمسؾدمآماظلضملدي،تؿمللريماظغملرؼؿماظرريـميفمتظمللريمطالممادلؽملانم(م(2

م(.81:م)دقرةماظعملزملص(م(3

ؼ:مربؼملذملدمزػذملريمبذملـممممحتعملؿملذملم،ممربؼملدمبـمإمساسؿملؾمأبقمسؾذملدآماظؾكذملاريماجلضملظملذمللمممم،صقؿملحماظؾكاريم(م(4

مدارمرققماظؽملفاةم)عزملقرةمسـماظلػملشملاغؿملةمبكملضاصةمترضؿملؿمترضؿملؿمربؼملدمصذملقملادمسؾذملدماظؾذملاضل(ممم،1ط،مغاصرماظؽملاصر

ـَماخُلؿمَلاَلٔء،م(م5789:م)،مرضؿم(م7/141:م)ػذمل1422،م ـِمَجٖرمَثِقَبُفمٔع م.َباُبمَع
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م)رجؾ(معـماألعؿماظلابعملة.م)حػملة(مثقبانيفمتضملػملؿملعملفمسػملكمػذاماحلدؼثم:ممعزملشملظملكماظؾطملاضالم

مدلام مبضملنيماظغملؼملالموؼؽمللكمغضملؼملةمآمتضملاديمسػملؿملفمربؿعملرا مإظؿملؾملا مؼؽملصملر مغظمللف( م)تضملفؾف عـمغقعمواحد.

ماظؽملاس معـ مػقممدقاه ماظغملؿظملنيمأو مإدي ماظذيمؼؿددي مػلماظرملضملر مواجلؼملة مرأدف معلرح )عرجؾمذيؿف(

)ؼؿفػملفؾ(مؼؿقركموؼؽملزلمعسملشملرباممذبؼملعمذضملرماظرأس.م)خلػ(مشارتمبفماألرضموشؿملؾفمآمصؿملؾملا

م(.1)مؼةم)ؼؿفػملؾ(متطملشملؿملفماألرض[ويفمروا

َظامَجَرَمم،مضالمتضملاديم:م)ماللهممحبةممنممانطذظؽمعـمسعملقبةمادللؿغملربؼـميفماظدغؿملاماحلر

ـَم م(.2)م(َأٖنماظػملََّفمَؼضمِلػمَلُؿمَعامُؼٔلٗروَنمَوَعامُؼضمِلػملؽمُلقَنمِإٖغُفمَظامُؼٔقٗبماْظؼمُلِلَؿغمْلٔؾِرؼ

 اآلخرة :عاقبة المستكبرين في ثانيا: 

ذطرماظعملرآنماظغملرؼؿمسعملقبةماظغملاصرؼـميفماآلخرةمميفماؼاتمطـريةموػقماظضملذابماالظؿملؿميفمغارم

مَجاُءوَػامُصٔؿَقِتمجؾملؽملؿمجزاءمتغملربػؿم،مضالمتضملاديم:م مَحٖؿكمِإَذا مُزَعّرا مِإَظكمَجؾمَلؽمٖلَؿ مَطظمَلُروا ـَ َؤدؿملَؼماظَّٔذؼ

ُدْؾمٔعؽمِلغمُلِؿمَؼِؿػمُلقَنمَسػمَلؿمِلغمُلِؿمآَؼأتمَرٚبغمُلِؿمَوُؼؽمِلٔذُروَغغمُلِؿمٔظعمَلاَءمَؼِقٔعغمُلِؿمَػَذامَأِبَقاُبؾمَلامَوَضاَلمَظؾمُلِؿمَخَزَغُؿؾمَلامَأَظِؿمَؼفمْلٔتغمُلِؿمُر

ـَم ـِمَحعملَِّتمَطػمٔلؼمَلُةماْظضمَلَذأبمَسػمَلكماْظغمَلأصِرؼ ـَمٔصؿملؾمَلامَصٔؾِؽَسمم*َضاُظقامَبػمَلكمَوَظغمٔل ٔضؿملَؾماِدُخػمُلقامَأِبَقاَبمَجؾمَلؽمٖلَؿمَخأظٔدؼ

ـَ م(.3)م(ممَعـَِقىماْظؼمُلَؿغمَلٚؾِرؼ

م م) مٔبؼمَلعمَلأعضمٔلؾمِلِؿ،مضالماظعملرريبم:م مَصؿمَلِدَصضمُلقَغؾمُلِؿ مَغاٍر ـِ مٔع مٔبؼمَلعمَلأعَع ماظٖزَبأغؿمَلُة مَوِػْب:مَتِلَؿعمْلٔؾػمُلؾمُلُؿ َضاَل

ـَ" م(.4)م(مَصكمِلٖغُفمَظؿمَلعمَلُعمٔصلماظٖدْصضمَلٔةماْظَقأحَدٔةمِإَظكماظؽمٖلاِرمٔبضمَلَدٔدمَرٔبؿملضمَلَةموعسملر."مَصٔؾِؽَسمَعـَِقىماْظؼمُلَؿغمَلٚؾِرؼ

                                                           

م-ذرحموتضملػملؿملؼمد.معزملشملظملكمدؼبماظؾطملامأدؿاذماحلدؼثموسػملقعفميفمطػملؿملةماظرملرؼضملةممػاعشمصقؿملحماظؾكاريم،(م(1

ـَماخُلؿمَلاَلٔء،م(مم5789:م)،مرضؿ(مم7/141):جاعضملةمدعرملؼ ـِمَجٖرمَثِقَبُفمٔع م.َباُبمَع

م(.23م:)دقرةماظؽملقؾ(م(2

م(.72ذملم71دقرةماظزعر:م)(م(3

م(.15/284،ماظعملرريب:)مماجلاععمألحغملامماظعملرآن(م(4
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ـِماظؽمٖلٔؾٚلمَصػملَّكماظػملَُّفمَسػمَلؿمِلٔفمَوَدػملََّؿ،مَضاَل:مو ُؼِقرمَلُرمادُلَؿغمَلٚؾُروَنمَؼِقَمماظعمٔلؿمَلاَعٔةمَأِعـَاَلماظٖذٚرمٔصلمُصَقِرم»َس

ـٍمٔصلمَجؾمَلؽمٖلَؿمُؼَلؼمٖلكمُبقَظَسمَتضمِلػمُل ـِمُطٚؾمَعغمَلاٍن،مَصؿمُلَلاُضقَنمِإَظكمٔدِف قُػِؿمَغاُرماأَلِغؿمَلاِرماظٚرَجاِلمَؼطمِلرمَلاُػُؿماظٗذٗلمٔع

ـِمُسزمَلاَرٔةمَأِػِؾماظؽمٖلاِرمٔرؿملؽمَلَةماخَلَؾاِل م(.1)م«ُؼِلعمَلِقَنمٔع

ـِمُسؼمَلَرمَرٔضَلماظػملَُّفمَسؽمِلؾمُلؼمَلا،ماديموجفمآماظغملرؼؿ،مصمؽملصملراظعـممطؼملاماغؾملؿمحيرعقن ـِمَسِؾٔدماظػملَّٔفمِب ضمَل

م مَسػمَلؿمِلٔف ُٓ ما مَصػملَّك ماظػملَّٔف مَرُدقُل مَضاَل مَضاَل: مَؼِقَمم»َوَدػملََّؿ: مِإَظؿمِلٔف ماظػملَُّف مَؼؽمِلصمُلِر مَظِؿ مُخؿمَلاَلَء، مَثِقَبُف مَجٖر ـِ َع

م(.2)«اظعمٔلؿمَلاَعٔة

م

م

م

م

 

 

 

 
                                                           

م(ػذمل279مت)مسؿمللكمأبقماظرتعذي،ماظسملقاك،مبـمعقدكمبـمَدِقرةمبـمسؿمللكمبـمربؼملد،مماظرتعذيمدؽملـ(م(1

،ممعزملر،ماحلػمليبماظؾابلمعزملشملظملكموعشملؾضملةمعغملؿؾةمذرطةم،2،طمادلدرسمسقضمسشملقةمإبراػؿملؿ:وتضملػملؿملؼمحتعملؿملؼ

م(.2492:م)رضؿ(م،م4/655م:م)م1975م-مػذملم1395

ُٓمَسػمَلؿمِلٔفمَوَدػملََّؿ:م(،م3665(،رضؿم:)م5/6)صقؿملحماظؾكاري:(م(2 م.«َظِقمُطؽمِلُتمُعٖؿٔكّذامَخػملؿملػمًلا»َباُبمَضِقِلماظؽمٖلٔؾٚلمَصػملَّكما
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 اخلامتت
مبضملدماالغؿؾملاءمعـمدرادؿؽملامظالدؿغملؾارمتؾنيمظؽملامعامؼفملتل:

م.اْظغمٔلِؾِرَؼاُءمٔصلمٔصظمَلأتماظػملَّٔفمَعِدْح،مَؤصلمٔصظمَلأتماْظؼمَلِكػمُلقٔضنَيمَذٙمأنَم .1

صؾمللمصظملاتمتقحلمباظعملؾملرمواظطملػملؾةمواجلربوتمم(ماْظضمَلِزؼُز.ماْظَفٖؾاُر.ماْظؼمُلَؿغمَلٚؾُرانمآمتضملاديمػقم)م .2

مؼرملارطفمأحدميفم موعا موالمعؿغملربمإالمػق. مإالمػق. موالمجؾار مإالمػق. واالدؿضملالء.مصالمسزؼز

مصظملاتفمػذه.موعامؼؿزملػمبؾملامدقاه.مصؾملقمادلؿظملردمبؾملامبالمذرؼؽ.

معؿضمل .3 م مادؾابا مػؽملاك مظان معؽملؾملمالدؿغملؾارددة ماظغملرؼؿ ماظعملرآن ماهلقىم،ميف ماتؾاع م، ماظغملظملر م) ا

م(موطػملؾملامتقملديمباالغلانمظػملؾملالكم.احللد

انمػؽملاكماصؽملاصامعؿضملددةمظػملؼمللؿغملربؼـمخزملؾملؿماظعملرانماظغملرؼؿمباظذطرمعؽملؾملؿم)مابػملؿملس،مصرسقن،م .4

مضارونم،مػاعانم(مطؼملامخصماظعملرانماممامطـريةمبؾملذهماظزملظملةماظرذؼػملةمعـؾم)مضقممسادمؤقدم

م(ماضاصةماديماضقامماخرى.

مبنيم .5 مادلؿغملربؼـانماظعملرانماظغملرؼؿ مصكملنمآمتضملاديمؼزملرفمػقملالء مادللؿغملربؼـميفماظدغؿملا مساضؾة

مأنؼـماؼسملاموعـمسعملقبةمادلؿغملرب،ممسـمصؾملؿمآؼاتفماظعملائؼملةمصكماآلصاقموصكمأغظمللؾملؿمادلؿفربؼـ

ممانغؿملاماحلرآمبؾملؿماالرضمطؼملامحدثمععمضارونم،موعـمسعملقبةمادللؿغملربؼـميفماظدخيلظمل

متضملادي.ماللهممحبةممن

اآلخرةميفماؼاتمطـريةموػقماظضملذابماالظؿملؿميفمغارمساضؾةمادللؿغملربؼـميفمانماظعملرانماظغملرؼؿمبنيم .6

ماديموجفمآماظغملرؼؿمؽملصملراظعـممجؾملؽملؿمجزاءمتغملربػؿم،مطؼملاماغؾملؿمحيرعقن

سـماظؿغملربمخؿاعامغلفمللمآمتضملاديمانمجيضملػملؽملامعـمسؾادهماظزملاحلنيمادلؿقاضضملنيموانمؼؾضملدغام

 واظطملرورماغفممسؿملعمذبؿملبموآخرمدسقاغامانماحلؼملدمٓمربماظضملادلني.

م
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 املصادر واملراجع
 مبضملدماظعملرآنماظغملرؼؿ

أبقماحللـمسػمللمبـمربؼملدمبـمربؼملدمبـمحؾؿملبماظؾزملريماظؾطملدادي،م،ممأدبماظدغؿملامواظدؼـ .1

م.م1986،ممدارمعغملؿؾةماحلؿملاة،ممػذمل(450متاظرملؾملريمبادلاورديم)

،م)مػذمل(373متاظػملؿملثمغزملرمبـمربؼملدمبـمأريدمبـمإبراػؿملؿماظلؼملرضؽملديم)أبقم،ممحبرماظضملػملقم .2

مد.تم(.

ماظرملضملراويم .3 ماخلقاررم)تظمللري م، ماظرملضملراويم)( معؿقظل مأخؾارم،مػذمل(1418متربؼملد عشملابع

م)مد.ت(.ماظؿملقم

أبقمسؾدمآمربؼملدمبـمسؼملرمبـماحللـمبـماحللنيماظؿؿملؼمللماظرازيمادلػملعملبم،مماظؿظمللريماظغملؾري .4

م ماظرازي ماظدؼـ م)بظملكر ماظري م،3،طمػذمل(606متخشملؿملب ماظضملربل ماظرتاث مإحؿملاء م–دار

 .ػذملم1420م،بريوت
ماظغملرؼؿ .5 مظػملعملرآن ماظقدؿملط مماظؿظمللري مرؽملشملاوي، مدؿملد مظػملشملؾاسةمم،2ط،مربؼملد معزملر مغؾملسملة دار

م.ماظعملاػرةم،واظؽملرملرمواظؿقزؼع،ماظظملفاظةم

زؼـماظدؼـمربؼملدمادلدسقمبضملؾدماظرؤوفمبـمتاجماظضملارصنيم،مماظؿقضؿملػمسػملكمعؾملؼملاتماظؿضملارؼػ .6

م) ماظعملاػري مادلؽملاوي مثؿ ماحلدادي ماظضملابدؼـ مزؼـ مبـ مسػملل ممػذمل(1031متبـ سإمم،1ط،

م.م1990-ػذمل1410م،مظعملاػرةام،اظغملؿب

سؾدماظرريـمبـمغاصرمبـمسؾدمآماظلضملديم،ممتؿمللريماظغملرؼؿماظرريـميفمتظمللريمطالممادلؽملان .7

محتعملؿملؼمػذمل(1376مت) ماظػملقحيؼ، معضملال مبـ ماظرريـ مسؾد ماظرداظةم،1ط،م: ،مممعقملدلة

م.مم2000-ػذملم1420
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ربؼملدمبـمجرؼرمبـمؼزؼدمبـمطـريمبـمشاظبماآلعػملل،مأبقم،ممجاععماظؾؿملانميفمتفملوؼؾماظعملرآن .8

ماظشملربيم) مذاطر،محتعملؿملمػذمل(310متجضملظملر ممؼ:مأريدمربؼملد م1ط، ماظرداظة، ،ممعقملدلة

م.مم2000م-ػذملمم1420

ماظعملرآنم .9 مبـمصرحماألغزملاريم،ماجلاععمألحغملام مبـمأبلمبغملر مبـمأريد مسؾدمآمربؼملد أبق

م) ماظعملرريب ماظدؼـ ممشس ممػذمل(671متاخلزرجل موإبراػؿملؿم، ماظربدوغل مأريد م: حتعملؿملؼ

 .18/47:مم1964م-ػذملم1384،مماظعملاػرةم–دارماظغملؿبمادلزملرؼةم،م2ط،ممأرظملؿملش
مسؿمللكمأبقماظرتعذي،ماظسملقاك،مبـمعقدكمبـمَدِقرةمبـمسؿمللكمبـماظرتعذيم،مربؼملدمدؽملـ .10

موعشملؾضملةمعغملؿؾةمذرطةم،2،طمادلدرسمسقضمسشملقةمإبراػؿملؿ:وتضملػملؿملؼم،حتعملؿملؼم(ػذمل279مت)

 م.1975م-مػذملم1395،عزملرم،مماحلػمليبماظؾابلمعزملشملظملك
ؼ:مربؼملدم،محتعملؿملمربؼملدمبـمإمساسؿملؾمأبقمسؾدآماظؾكاريماجلضملظملل،مصقؿملحماظؾكاريم .11

دارمرققماظؽملفاةم)عزملقرةمسـماظلػملشملاغؿملةمبكملضاصةمترضؿملؿمترضؿملؿم،1،طمزػريمبـمغاصرماظؽملاصر

م.ػذمل1422،ممربؼملدمصقملادمسؾدماظؾاضل(

دارماظرملروقمم،17ط،مػذمل(1385متدؿملدمضشملبمإبراػؿملؿمحلنيماظرملاربلم)،مماظعملرآنميفمزالل .12

م.ػذمل1412،مماظعملاػرةم-بريوتم-

أبقماظعملادؿمربؼملقدمبـمسؼملرومبـمأريد،ماظززبرملريم،مماظغملرملافمسـمحعملائؼمشقاعضماظؿؽملزؼؾ .13

م4/509:ػذملم1407م،مبريوتم–دارماظغملؿابماظضملربلمم،3ط،مػذمل(538متجارمآم)

م .14 ميف ماظػملطملقؼةاظغملػملؿملاتمعضملفؿ مواظظملروق ممادلزملشملػملقات ماحللؿملينماظعملرميلم، معقدك مبـ أؼقب

،ممربؼملدمادلزملريم-:مسدغانمدروؼشم،محتعملؿملؼمػذمل(1094متاظغملظملقي،مأبقماظؾعملاءماحلؽملظمللم)

م،م)د.ت(.بريوت،عقملدلةماظرداظةم

ربؼملدمبـمعغملرممبـمسػملك،مأبقماظظملسملؾ،مذيالماظدؼـماألغزملاريم،مابـمعؽملصملقرممظلانماظضملرب .15

م.مػذملم1414،ممبريوتم،دارمصادرم،م3ط،ممػذمل(711متاظروؼظملضملكماإلصرؼعملكم)
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مت)ماظعملامسلماحلالقمضادؿمبـمدضملؿملدمربؼملدمبـماظدؼـمذيالماظؿفملوؼؾم،مربؼملدمربادـ .16

مبريوتم،م،ماظضملػملؼملؿملفماظغملؿبم،مدار1اظلقدم،مطمسؿملقنمبادؾمربؼملد:م،محتعملؿملؼمم(ػذمل1332

 .مػذملم1418
دضملؿملدمبـمحيؿملكمبـمأبقمػاللماحللـمبـمسؾدمآمبـمدؾملؾمبـم،ممعضملفؿماظظملروقماظػملطملقؼة .17

م) ماظضمللغملري محتعملؿملؼمػذمل(395متعؾملران ماظؽملرملرم، موعقملدلة مبؿملات، مآ مبؿملت ماظرملؿملخ :

 .ػذمل1412م«ضؿ»عقملدلةماظؽملرملرماإلدالعلماظؿابضملةمجلؼملاسةمادلدردنيمبذملم،مم1،طماإلدالعل
معقاردماظصملؼملـملنمظدروسماظزعان،مخشملبموحغملؿموأحغملامموضقاسدموعقاسظموآدابموأخالقمحلان .18

م.ػذملم1424م،30ط،مػذمل(1422متسؾدماظضملزؼزمبـمربؼملدمبـمسؾدماحمللـماظلػملؼملانم)م،م

م

 


