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  ل���ا، جامعة ال����نة ،كل�ة ال����ة
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  ال�ق�مة 

أح�� هللا رب العال���، وأصلي على ن���ا دمحم وعلى آله وص��ه وسل� 

  ت�ل�ً�ا ���ً�ا إلى ی�م ال�ی� .

  أما �ع�: 

و�ٌل ی�ع� أنه ی�ق�ب إل�ه، والغال�  ،فإن م� ی�عي ح�َّ هللا تعالى ����

على حاله� أنه� ل� ����ه ص�ًقا؛ ألنه� ل� ی��ع�ا أم�ه، ول� ی�قادوا ل��عه، ول� 

   َ�كُْم  َوَ�ْغِ�ْ  اهللاُ يُْح�ِْبكُمُ  َفات�بُِعو�ِ� اهللاَ  تُِحب�وَن  ُكْنُتْم  ُقْل إِْن  رس�له، قال تعالى: ���ع�ا

، "إن ���� ت���ن هللا حًقا فات�ع�ني وآم��ا بي �اهً�ا ))1 َرحِيٌم  غَُفوٌر  َواهللاُ  ۗ ذُنُوبَكُْم 

و�ا�ً�ا، ������ هللا، و��ُح ذن����، فإنه غف�ر ل�ن�ب ��اده ال��م���، رح�� به�، 

 ول�� م��ًعا - تعالى- وه�ه اآل�ة ال����ة حاك�ة على �ل م� ادعى م��ة هللا 
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االت�اع، م��ًعا له في أم�ه ونه�ه، فإنه ح�  - صلى هللا ��ه وسل�- ل���ه دمحم 

  .)1(ح� االت�اع" -صلى هللا عل�ه وسل� - كاذب في دع�اه ح�ى ی�ا�ع ال�س�ل

إن ه�ا ه� ال���ان ال�� ت�زن �ه م��ة هللا ل�لقه، وه�ا ��اد ���ن م�ل 

  إج�اع ب�� ال�اس.

  : م��لة ال���

  بها. ی��� ه�ا ال��� مفه�م ال���ة وعالماتها، و�ل ما ی�عل�

  أه�اف ال���:

ت��� أه�اف ال��� في ب�ان م�ات� ال�اس في م��ة هللا تعالى وت�ای�ه� ف�ها، مع 

أنها م� أعلى م�ات� الع��د�ة، ع� ���� ال��اؤالت اآلت�ة: ما مفه�م ال���ة ؟ 

وما هي صفات م� ���ه� هللا؟ وما هي  وما هي أن�اع ال���ة؟ وما أس�ابها؟

  صفات م� ال ���ه� هللا؟

و�ع� ه�ه ال��اؤالت ن�� لها أج��ة في الق�آن ال����، وذل� �اس�ق�اء 

  أغل� اآل�ات ال�ي ت��� م��ة هللا ل��اده.

وق� بلغ ع�د اآل�ات ال�ي ذ��ت م��ة هللا ل�ع� خلقه ث�اني ع��ة آ�ة، 

  ك�ا بلغ ع�د اآل�ات ال�ي ذ�� ف�ها لف� (ال ���) ثالًثا وع���� آ�ة.

  : أس�اب اخ��ار ال��ض�ع

  ی�جع اخ��ار ه�ا ال��ض�ع لألس�اب اآلت�ة:

  إ�هار ال�ع�ى ال���قي ل���ة هللا تعالى ال����� االن��اد ال�ام ل��عه. .1

ادعاء ���� م� ال�اس له�ه ال��ت�ة العال�ة م� م�ات� اإل��ان، وم�الغة  .2

  �ع�ه� ف�ها، فُه� ما ب�� إف�ا� وتف��� .

                                                           

ال�ف�ـ�� ال���ــ�، ن��ــة مـ� أســات�ة ال�ف�ــ��، م��ـع ال�لــ� فهــ� ل��اعـة ال��ــ�ف ال�ــ���،  1.

 . 54م، ص2009هـ، 1430،  2ال�ع�د�ة، �
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هللا تعالى في الق�آن ال����، وال��ة ال����ة. ب�ان صفات ال����� ال�ی� ���ه�  .3

   ���ل ال���:

  ق��� ه�ا ال��� إلى مق�مة وخ��ة م�اح�، وتف��لها اآلتي:

ال�ق�مة وذ��ت ف�ها م��لة ال��� وت�اؤالته، وأس�اب اخ��ار ال��ض�ع، وال��هج 

  ال���ع في ال�راسة.

مفه�م ال���ة.  ال���� األول:  

أن�اع ال���ة. ال���� ال�اني:  

األس�اب ال�ي ت�ل� م��ة هللا . ال���� ال�ال�:  

صفات م� ���ه� هللا تعالى. ال���� ال�ا�ع:  

صفات م� ال ���ه� هللا .ال���� ال�ام�:   

  ال�ات�ة : وق� س�ل� ف�ها أه� ال��ائج ال�ي ت�صل� إل�ها.

   م�هج ال���:

  ات�ع� في ���ي ه�ا ال��هج االس�ق�ائي، ث� ال��ل�لي.

وفي ال��ام ما �ان م� ت�ف�� ف�� هللا تعالى وح�ه، و�ن �ان غ�� ذل� 

  فإنه م� نف�ي وم� ال���ان، وح��ي أني اج�ه�ت. 

  ال���� األول: مفه�م ال���ة

ء )1(هي:" حالة ال �ع�� ع�ها مقالة" ال���ة لغة:
ْ
ي ، واْل���َّة تْ�ِ�� على ال�َّ

  . )2(َو���ن الُ�َ�اد ِ�ِه َغ��ه

                                                           
م، 1990هــ،1410، 1ال����� علـى مه�ـات ال�عـار��، ال��ـاو�، عـال� ال��ـ�، القـاه�ة ، �. 1

 . 299ص 
. الف�وق اللغ��ة، أب� هالل الع����، حققه وعل� عل�ه: دمحم إبـ�ا��� سـل��، دار العلـ� وال�قافـة 2

  . 121لل��� وال��ز�ع، القاه�ة ، م��، ص 
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 ل� ی�د تع��� م��د لها، و�ٌل اج�ه� في ب�ان ح��ق�ها، وم�ها:: اص�الًحاو 

"اْلَ�ْ�ِ�َلُة الَِّ�ي ِف�َها َتَ�اَفَ� اْلُ�َ�َ�اِفُ��َن، َوِ�َلْ�َها َشَ�َ� اْلَعاِمُل�َن، َوِ�َلى ِعْلِ�َها َش�ََّ� 

 ُق�ُت اْلُقُل�بِ 
َ
اِ�ُق�َن، َوَعَلْ�َها َتَفاَنى اْلُ�ِ��ُّ�َن، ... َفِهي ، َوِغَ�اُء اْألَْرَواِح، َوُق�َُّة ال�َّ

 اْلَ�َ�اُة الَِّ�ي َمْ� ُحِ�َمَها َفُهَ� ِمْ� ُجْ�َلِة اْألَْمَ�اِت، َوال�ُّ�ُر الَِّ�� َمْ� 
َ
اْلُعُ��ِن، َوِهي

َفاُء الَِّ�� َمْ� َعِ�َمُه َحلَّْ� ِ�َقْلِ�ِه َجِ��ُع اْألَ  ْسَقاِم، َفَقَ�ُه َفُهَ� ِفي ِ�َ�اِر ال�ُُّلَ�اِت، َوال�ِّ

، و"ال��ل إلى ال����ب )1(َواللَّ�َُّة الَِّ�ي َمْ� َلْ� َ�ْ�َفْ� ِبَها َفَ�ْ�ُ�ُه ُ�لُُّه ُهُ��ٌم َوآَالٌم"

و�ی�ار م����اته وم�ض�اته على م����ات ال�ف� وم�ض�اتها، وال�أدب �أخالقه 

  .)2(وآدا�ه"

بل هي ��ال فال���ة م��لة سام�ة م� م�ازل الع��د�ة � رب العال���، 

الع��د�ة، وذل� مع ال�ق�� �أن هللا تعالى أرح� ال�اح���، وأح�� ال�اك���، وأج�د 

  األج�دی�، فه� ال�ع��د ���، وما س�اه �ا�ل وزائل.

  ال���� ال�اني: أن�اع ال���ة 

  ال���ة خ��ة أن�اع: 

ِ، َوَال َتْ�ِفي َوْحَ�َها ِفي ال�ََّ�اِة مِ َأَحُ�َها" ِ َواْلَفْ�ِز ِبَ�َ�اِ�ِه، َفِإنَّ : َمَ��َُّة �َّ ْ� َعَ�اِب �َّ

ِل�ِ� َواْلَ�ُه�َد َوَغْ�َ�ُهْ� ُ�ِ��ُّ�َن �ََّ.   اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ� َوُ��َّاَد ال�َّ

ْسَالِم، َوُتْ�ِ�ُجُه ِمَ� ال�َّاِني  الَِّ�ي ُتْ�ِخُلُه ِفي اْإلِ
َ
: َمَ��َُّة َما ُ�ِ��ُّ �َُّ، َوَهِ�ِه ِهي

ُهْ� ِف�َها. ِ َأْقَ�ُمُهْ� ِبَهِ�ِه اْلَ�َ��َِّة َوَأَش�ُّ   اْلُ�ْفِ�، َوَأَح�ُّ ال�َّاِس ِإَلى �َّ

، َوَال َتْ�َ�ِ��ُ� َمَ��َُّة َما ُ�ِ��ُّ ال�َّاِل�ُ   ِمْ� َلَ�اِزِم َمَ��َِّة َما ُ�ِ��ُّ
َ
ِ َوِ��ِه، َوِهي : اْلُ��ُّ ِ�َّ

  ِإالَّ ِ��ِه َوَلُه.

ِ،  :ال�َّاِ�عُ  ِ َال ِ�َّ ِ�ِ��َُّة، َوُ�لُّ َمْ� َأَح�َّ َشْ�ً�ا َمَع �َّ  اْلَ�َ��َُّة ال�ِّ
َ
ِ، َوِهي اْلَ�َ��َُّة َمَع �َّ

ِ، َوَهِ�ِه َمَ��َُّة اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ�. ا ِمْ� ُدوِن �َّ   َوَال ِمْ� َأْجِلِه، َوَال ِ��ِه، َفَقِ� اتََّ�َ�ُه ِن��

                                                           
اك ن�ــ�ع��، ابــ� �ــ�� ال��ز�ــة، تــح: دمحم ال�ع��ــ� . مــ�ارج ال�ــال��� بــ�� م�ــازل إ�ــاك نع�ــ� و��ــ1

 . 3/8م، 1996ه،  1416، �3ا� ال�غ�اد�، دار ال��اب الع��ي، ب��وت، �
. األســال�� ال���عــة فــي ف�ــل ال�ــ�ا�ة و�ق�ــاع ال�ــ�عة، ال�َّْ�َهــاني، ال���عــة ال�����ــة، م�ــ�، 2

 . 84د.ت، ص 
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ْنَ�اِن ِإَلى َما ُ�َالِئُ� َ�ْ�َعُه، َ�َ�َ��َِّة  : اْلَ�َ��َّةُ الَ�اِمُ�   َمْ�ُل اْإلِ
َ
ال�َِّ��ِ��َُّة، َوِهي

ْوَجِة، َواْلَ�َلِ�، َفِ�ْلَ� َال ُتَ�مُّ ِإالَّ   اْلَعْ�َ�اِن ِلْلَ�اِء، َواْلَ�اِئِع ِلل�ََّعاِم، َوَمَ��َِّة ال�َّْ�ِم، َوال�َّ

ِ، َوشَ    .)1(َغَلْ� َعْ� َمَ��َِّ�ِه"ِإَذا َأْلَهْ� َعْ� ِذْ�ِ� �َّ

وه�ه م����ة ب�� ال�اس، ول�� ال ی�ج� عل�ها الع��، إال إذا قّ�م عل�ها   

  األن�اع ال�الثة األول. 

  ال���� ال�ال� : األس�اب ال�ي ت�ل� م��ة هللا

  ه�اك أس�اب جال�ة ل���ة هللا تعالى، م�ها:

قــــــــــــــ�اءة القــــــــــــــ�آن ال�ــــــــــــــ���، وتــــــــــــــ�ب�ه، وتفهــــــــــــــ� معان�ــــــــــــــه، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:  .1

 ــِذيَن ــوا ال� ــ�ِن�  آَمنُ ــوبُُ�ْم  َوَتْطَم ـِـِذْ�ِ  ُقلُ ـِـِذْ�ِ  ۗ أََال  اهللاِ ب ــ�ِن�  اهللاِ ب ــوُب  َتْطَم ، "وأن هــ�الء ) )2اْلُقلُ

الــ�ی� ی�جعــ�ن إلــى هللا، و�ق�لــ�ن علــى ال�ــ�، هــ� الــ�ی� آم�ــ�ا وهــ� الــ�ی� ت�ــ�� 

قل��ه� ع�� ذ�� هللا تعالى �الق�آن وغ��ه، و�ن القل�ب ال ت��� وت���� إال ب���� 

  .)3(ع��ة هللا وق�رته و�ل� رضاه ��اع�ه"

  - جل وعال–م� أه� أس�اب م��ة هللا  -صلى هللا عل�ه وسل�–ات�اع ال�س�ل  .2

   َرحِيم غَُفوٌر  َواهللاُ  ۗ ذُنُوبَكُْم  َ�كُْم  َوَ�ْغِ�ْ  اهللاُ يُْح�ِْبكُمُ  َفات�بُِعو�ِ� اهللاَ  تُِحب�وَن  ُكْنُتْم  ُقْل إِْن)4 ه�ه" ،

اآل�ة ف�ها وج�ب م��ة هللا، وعالماتها، ون����ها، وث��اتها، فقال: "قل إن ���� 

ت���ن هللا" أ�: ادع��� ه�ه ال��ت�ة العال�ة، وال�ت�ة ال�ي ل�� ف�قها رت�ة فال 
                                                           

ال�اء وال�واء، اب� ��� ال��ز�ة، دار ال�ع�فة، ال��اب ال�افي ل�� سأل ع� ال�واء ال�افي أو  .1

، و���� ال���� في: األخالق وال��� فـي مـ�اواة 190م، ص 1997هـ، 1418،  1ال�غ�ب، �

،  2ال�فـــ�س، علـــي بـــ� أح�ـــ� بـــ� ســـع�� بـــ� حـــ�م ال�ـــاه��، دار اآلفـــاق ال��یـــ�ة، ب�ـــ�وت، �

صـفهاني، تـح: د. أبـ� ، وال�ر�عة إلى م�ارم ال���عة، ال�اغ� األ51م، ص 1979 –ه 1399

، 256م، ص  2007هـــ،  1428ال���ــ� أبــ� ز�ــ� الع��ــي، دار ال��ــ�: دار ال�ــالم، القــاه�ة، 

 . 4/297و�ح�اء عل�م ال�ی�، أب� حام� الغ�الي ال��سي،  دار ال�ع�فة  ب��وت، 
 . 28. ال�ع�: 2
األعلـــى لل�ـــ��ن ال����ـــ� فـــي تف�ـــ�� القـــ�آن ال�ـــ��� ، ل��ـــة مـــ� عل�ـــاء األزهـــ�، ال��لـــ� . 3

 .358م، ص 1995هـ،  1416، 18اإلسالم�ة، م��، ��ع م�س�ة األه�ام، �
 . 31. آل ع��ان: 4
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� م� ال��ق ف�ها، وعالمة ال��ق ات�اع ��في ف�ها م��د ال�ع��، بل ال ب

في ج��ع أح�اله، في أق�اله وأفعاله، في أص�ل  -صلى هللا عل�ه وسل�- رس�له 

ال�ی� وف�وعه، في ال�اه� وال�ا��، ف�� ات�ع ال�س�ل دل على ص�ق دع�اه 

م��ة هللا تعالى، وأح�ه هللا وغف� له ذن�ه، ورح�ه وس�ده في ج��ع ح��اته 

ی��ع ال�س�ل فل�� م��ا � تعالى؛ ألن م���ه � ت�ج� له  وس��اته، وم� ل�

ات�اع رس�له، ف�ا ل� ی�ج� ذل� دل على ع�مها وأنه �اذب إن ادعاها، مع أنها 

على تق�ی� وج�دها غ�� نافعة ب�ون ش��ها، و�ه�ه اآل�ة ی�زن ج��ع ال�ل�، 

م�  فعلى ح�� ح�ه� م� ات�اع ال�س�ل ���ن إ��انه� وح�ه� �، وما نق�

  . )1(ذل� نق�"

م�ال�ة ال����� ال�ادق��، واالس�فادة م� �المه�؛ ألن ذل� م� أه�  .3

ال�ِذيَن   أََال إِن� أَْولَِياَء اهللاِ َال َخْوٌف َعَلْي�ِْم َوَال �ُْم يَْحزَنُوَن األس�اب ال��صلة إلى م��ة هللا، 

ُقوَن  ، "���� تعالى ع� أول�ائه وأح�ائه، و���� أع�اله� وأوصافه�، ) )2آَمنُوا َو�َانُوا َيت�

ا أمامه� م� وث�ابه� فقال: "َأال ِإنَّ َأْوِلَ�اَء �َِّ ال َخْ�ٌف َعَلْ�ِهْ�" ���ا ���ق�ل�نه م�

ال��اوف واأله�ال، "َوال ُهْ� َ�ْ�َ�ُن�َن" على ما أسلف�ا، ألنه� ل� ��لف�ا إال صالح 

األع�ال، و�ذا �ان�ا ال خ�ف عل�ه� وال ه� ���ن�ن، ث�� له� األم� وال�عادة، 

وال��� ال���� ال�� ال �عل�ه إال هللا تعالى، ث� ذ�� وصفه� فقال: "الَِّ�یَ� آَمُ��ا" 

مالئ��ه و���ه ورسله وال��م اآلخ� و�الق�ر خ��ه وش�ه، وص�ق�ا إ��انه�، �ا� و 

�اس�ع�ال ال�ق��، �ام��ال األوام�، واج��اب ال��اهي، ف�ل م� �ان م�مً�ا ت�ً�ا 

  .)3(كان � تعالى ولً�ا"

  ال���� ال�ا�ع : صفات م� ���ه� هللا تعالى

  ال����ة هي: وتعالى �اس�ق�اء اآل�ات صفات م� ���ه� هللا ت�ارك

                                                           
 . 128. تف��� ال�ع�� ص 1
 . 63،  62. ی�ن�: 2
ت���� ال���� ال�ح�� في تف��� �الم ال��ان، ال�ع��، تح: ع�� ال�ح�� ب� معـال الل���ـ�،  .3

 .368م، ص 2000،هـ 1420،  1م�س�ة ال�سالة، �
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: اإلح�ان، ه�: "ال��ق� �الع��د�ة على م�اه�ة ح��ة ال�����ة ب��ر أوالً 

ال����ة، أ�: رؤ�ة ال�� م�ص�ًفا ��فاته �ع�� صف�ه، فه� ی�اه �ق�ً�ا وال ی�اه 

، وق�ل في تع��فه أ�ً�ا: "ُهَ� فعل َما ی�فع َغ��ه ِ�َ�ْ�ُ� ���� اْلَغْ�� )1(ح��قة"

، وق� ب�� تع��فه )2(�ائع، َأو ���� اْلَفاِعل ِ�ِه ح��ا ِبَ�فِ�ِه"ح��ا ِ�ِه، �إ�عام ال

 - عل�ه ال�الم–أت�َّ ب�ان في ح�ی� ج���ل  - صلى هللا عل�ه وسل�–ال�س�ل 

ال��ه�ر ل�ا سأله ع� اإلح�ان ، فقال : "َأْن َتْعُ�َ� �ََّ َ�َأنََّ� َتَ�اُه، َفِإْن َلْ� َتُ�ْ� َتَ�اُه 

ْ�رُ ا، قال تعالى )3(َفِإنَُّه َیَ�اَك" اُم  لش� ِ  اْلَ�َ ْ�ر ِ  بِالش� ام َماُت  اْلَ�َ ۚ  قَِصاٌص  َواْلُ�ُ

ُقوا َعَلْيكُْم�ۚ  اْعَتَدٰى  َما بِمِْثِل  َعَلْي�ِ  َفاْعَتُدوا َعَلْيكُْم  اْعَتَدٰى  َفَمِن  َمَع  اهللاَ  أَن�  َواْعَلُموا اهللاَ  َوا��

قِ�َ�  اآل�ة جاء ��عان م�ع�دة: م�ها إح�ان ال�� �ا�، واإلح�ان في  ،))4 اْلُمت�

  . )5(و�ح�ان ال��ادة ، و��ل مال ال����ع

اءِ  �ِ� يُْنِفُقوَن  ال�ِذيَن وقال تعالى :   � اءِ  ال�� �    َعِن  َواْلَعافِ�َ�  اْلَغْيَظ  َواْل�َاظِمِ�َ�  َوال��

�َّآِء) ))6اْلُمْحِسنِ�َ�  يُِحب�  َواهللاُ  ۗ الن�اِس  �َّآِء َوال�َّ ، " (الَِّ�یَ� ُیْ�ِفُق�َن) م�ا آت��اه� (ِفي ال�َّ

في ال��� والع��، في ال�عة ال���، في ال��ور وال��ن؛ ال ���عه� مانع ع� 

اإلنفاق واإلع�اء؛ أل�� ه�ا أم� ر�ه�، وت�ج�هه له�؟ (َواْلَ�اِ�ِ��َ� اْلَ�ْ�َ�) �قال: 

                                                           
 . 12ال�ع��فات ص .1
ال�ل�ات، مع�� في ال���ل�ات والف�وق اللغ��ـة، أبـ� ال�قـاء ال��فـي، تـح: عـ�نان درو�ـ�، . 2

 . 53دمحم ال����  م�س�ة ال�سالة ، ب��وت، د.ت، ص 
ــِه َصــلَّى  -أخ�جــه ال��ــار� فــي صــ���ه، ِ�َ�ــاُب اِإل�َ�ــاِن، َ�ــاُب ُســَ�اِل ِجْ�ِ��ــَل ال�َِّ�ــيَّ  .3 ُهللا َعَلْ�

اَعِة،  -َوَسلََّ�  ، وم�ل� في 50، رق� ال��ی� 1/19َعِ� اِإل�َ�اِن، َواِإلْسَالِم، َواِإلْحَ�اِن، َوِعْلِ� ال�َّ

ـاَعِة،  ْسـَالِم، والَقـَ�ِر َوَعَالَمـِة ال�َّ �َ�ـاِن، َواْإلِ �َ�ـاَن، َ�ـاُب مع�فـة اْإلِ ، رقـ� 1/36ص���ه، ِ�َ�اُب اْإلِ

 . 8ال��ی� 
 . �194ة: ال�ق .4
، وتف�ـ�� اإلمـام ابـ� ع�فـة، تـح: 30، وال�ف�ـ�� ال���ـ� ص 35ی��� أوضح ال�فاس�� ص  .5

 . 564 /2م،  1986،  1ح�� ال��اعي، م��� ال���ث �ال�ل�ة ال����ن�ة، ت�ن�، �
 . 134آل ع��ان:  .6
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َعاِف�َ� َعِ� ال�َّاِس) إذا ص�ر م�ه� ما ����ج� ك�� ���ه: إذا ح��ه وم�عه، (َوالْ 

  .)1(ال��اخ�ة"

نَْيا ثََواَب  اهللاُ َفآَتا�ُمُ قال تعـالى    ِ  ثَـَواِب  َوحُْسـَن  الد� ة    اْلُمْحِسـنِ�َ�  يُِحـب�  َواهللاُ ۗ اْآلِ�َ
���ـ��ن ،"أع�اه� هللا تعالى ث�اب ال�ن�ا ال��ـ� والغ���ـة، (اْلُ�ْ�ِ�ـِ��َ�): الـ�ی� )2(

ن�ــاته� ��ل�ـــ�ن أع�ـــاله� �، و���ــ��ن أع�ـــاله� ��ـــأت�ن بهــا م�افقـــة ل�ـــا شـــ�ع� 

ـــــِذيَن ، وقـــــال تعــــالى : )3(عل�ــــه فـــــي ����اتهـــــا وأعــــ�ادها وأوقاتهـــــا"  َقـــــالُوا َوِمـــــَن ال�

�ــا  ــاَرٰى  إِن ــْذنَا َ�َص ــاَقُ�ْم  أََخ ــوا ِميَث ــا َفَنُس ــا َحظ� وا ِمم� ُ
ـِـ�ِ  ذُ�� ــا ب يَْن ــَنُ�مُ  َف�َْ�َ ــَداَوةَ  بَْ� ــاء اْلَع   َ َواْلَبغَض

 �َٰ�ِ ِ  إ ئُُ�مُ  ۚ َوَسْوَف  اْلقَِياَمةِ  يَْوم ، في ه�ه اآل�ة خ�اب إلى ال��ي ) )4َ�ْصَنُعوَن  �َانُوا بَِما اهللاُ يَُنب�

وأم�ه �ـالعف� وال�ـفح عـ� أهـل ال��ـاب ، والعفـ� هـ� مـ�  -صلى هللا عل�ه وسل�–

  .)5(�اب اإلح�ان

ةِۗ� ك��ة ال���ة وال�هارة، قال تعالى:: ثانً�ا نَْيا َواْآلِ�َ ُقْل  َوَ�ْس�َلُونََك َعِن اْلَ�َتا�َٰ�ۖ� �ِ� الد�

إِن� اهللاَ  َوَلْو َشاَء اهللاُ َألَْعَنَتكُْم�ۚ  َواهللاُ َ�ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِِحۚ� َوإِن تَُخالُِطو�ُْم َف�ِْخَوانُكُْمۚ� إِْصَالٌح ل�ُ�ْم َخ�ٌْ�ۖ�

، في اآل�ة ال����ة ال�هي ع� مقار�ة ال��اء حال ال���، ومع�ى ))6َعزِيزٌ َحِكيم

ال�قار�ة: ال��اع، ث� األم� �أن ت�تى ال��اء �ع� انق�اء ال��� م� ح�� أم� 

ر وال���ة، و��� ��اده هللا، وه� الف�ج، إن هللا ��� ��اده ال������ م� االس�غفا

  . )7(ال���ه��� ال�ی� ی��ع�ون ع� الف�اح� واألق�ار

                                                           
 . 78أوضح ال�فاس�� ص  .1
 . 148آل ع��ان  .2
أ��ـــ� ال�فاســـ�� ل�ـــالم العلـــي ال���ـــ�، ال��لـــف: أبـــ� ��ـــ� ال��ائـــ��، م���ـــة العلـــ�م وال��ـــ�،  .3

 .1/387م، 2003هـ ،1424، 5ال��ی�ة ال���رة، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، �
 . 14ال�ائ�ة:  .4
ی��ــ� تف�ــ�� أبــي ال�ــع�د، إرشــاد العقــل ال�ــل�� إلــى م�ا�ــا ال��ــاب ال�ــ���، أبــ� ال�ــع�د، دار  .5

، م�اس� ال�أو�ل، القاس�ي، تـح: دمحم �اسـل ع�ـ�ن ال�ـ�د، �3/16اء ال��اث الع��ي، ب��وت، إح

 . 4/89هـ، 1،1418دار ال��� العل��ة، ب��وت، �
 . 220ال�ق�ة:  .6
 . 35ی��� ال�ف��� ال���� ص  .7
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َس  َلَمْسجٌِد  ۚ أَبًَدا فِي�ِ  َ�ُقْم  ال :وقال تعالى   ْقَوٰى  َع�َ� أُس� لِ  ِمْن  الت� ٍ  أَو�  فِي�ِ�ۚ  َ�ُقوَم  أَْن  أََحق�  يَْوم

رُوۚا  أَْن  يُِحب�وَن  رَِجاٌل  فِي�ِ  رِيَن  يُِحب�  َواهللاُ  َيَتَط�� �� ع� - ، "ال ت�ّل ��ه أب�ا م�ع هللا )  )1اْلُمط�

أن ��لي في م��� ال��ار، �ع�ي ب�ي  -صلى هللا عل�ه وسل�-ن��ه  - وجل

ِل  -ع� وجل-أصله ووضع أساسه على ال�ق�� �ع�ي على تق�� هللا  (ِمْ� َأوَّ

ال�ق�� (َأَح�ُّ َأْن َیْ�ٍم) �ع�ي م� أول ی�م ب�ي ووضع أساسه �ان ذل� ال��اء على 

، و(ال�ّ�ه���)"ال�هارة ال�ع���ة، �ال���ه م� ال��ك )2(َتُق�َم ِ��ِه) �ع�ي م�ل�ا"

  .)3(واألخالق ال�ذیلة، وال�هارة ال���ة �إزالة األن�اس ورفع األح�اث"

  ِ
ّ
َلْ� َهِ�ِه َقاَل: " َن�َ  - َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ  -َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�ي

ِ��َ�"، َقاَل:  اآلَ�ُة ِفي أَْهِل ُ�َ�اَء "ِ��ِه ِرَجاٌل ُ�ِ��ُّ�َن َأْن َیَ�َ�هَُّ�وا َ��َُّ ُ�ِ��ُّ الُ��َّهِّ

  .)4("َكاُن�ا َ�ْ�َ�ْ�ُ��َن ِ�الَ�اِء، َفَ�َ�َلْ� َهِ�ِه اآلَ�ُة ِف�ِهْ�"

، وه�: )5(�الئه �ال�ح� وال�عة" : ال���، وه�: "ال��ات َمَع �َّ َتَعاَلى وتلقىثالً�ا 

َوَكـــــــــــــــ�َي�ْن ، قــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى: )6("ال�قــــــــــــــ�ف مـــــــــــــــع الــــــــــــــ�الء ���ـــــــــــــــ� األدب"

ــّ�ٍ  ِمــْن  ــ�ُ  َقاَتــَل  نَِ� ــوَن  َمَع ــ�ٌ  رِب�ي� ــا َكثِ� ــوا َفَم ــا َوَ�نُ ــابَُ�ْم  لَِم ِــ� أََص ــ�ِيِل  � ــا اهللاِ َس ــُعُفوا َوَم ــا َض ــَت�َانُوا َوَم َواهللاُ  ۗ اْس

                                                           
 . 108ال���ة:  .1
��ــــ� ، دار الل�ــــاب ال�أو�ــــل فــــي معــــاني ال����ــــل، ال�ــــازن، تــــح: ت�ــــ��ح دمحم علــــي شــــاه�� .2

 .2/407، هـ 1415، 1العل��ة، ب��وت  �
 . 351ص  ،ت���� ال���� ال�ح�� في تف��� �الم ال��ان .3
ُ َعَلْ�ــِه َوَســلََّ�  -أخ�جــه ال��مــ�� فــي ســ��ه، َأْبــَ�اُب َتْفِ�ــ�ِ� اْلُقــْ�آِن َعــْ� َرُســ�ِل ِهللا  .4   -َصــلَّى �َّ

ــِة،  ــاٌب: َوِمــْ� ُســ�َرِة ال�َّْ�َ� ، وقــال : هــ�ا حــ�ی� غ��ــ� مــ� هــ�ا 3100، رقــ� ال�ــ�ی� 5/131َ�

، وأبـــ� داوود فـــي 5/280ال�جـــه، وصـــ��ه األل�ـــاني فـــي ال�عل�ـــ� علـــى ســـ�� ال��مـــ��، ی��ـــ� 

  س��ه، ِ�َ�اب ال�ََّهاَرِة ، َ�اٌب ِفي اِالْسِ�ْ�َ�اِء ِ�اْلَ�اءِ 

 . 1/11، وص��ه األل�اني في تعل�قه 44، رق� ال��ی� 1/11  
ال�سـالة الق�ــ���ة، ع�ـ� ال�ــ��� بـ� هــ�ازن بـ� ع�ــ� ال�لـ� الق�ــ���، تـح: ع�ــ� ال�لـ�� م��ــ�د،  .5

 . 1/323القاه�ة، د.ت،  وم���د ب� ال����،  دار ال�عارف،
م، ص  1993، هــــ �1413ـــ�ة لل�ـــ�اث، اإلســـ���ر�ة، ت���ـــة ال�فـــ�س، أح�ـــ� ف��ـــ�، دار العق .6

79. 
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ـــابِرِيَن  يُِحــب�  ،"و�ـــ� مــ� األن��ــاء قاتـــل مــع �ـــل مــ�ه� ���ـــ�ون مــ� ال�ـــ�م��� ) )1 الص�

ال��ل�ـــ�� لـــ��ه�، ف�ـــا ج��ـــ� قلـــ��ه� وال ف�ـــ�ت عـــ�ائ�ه�، وال خ�ـــع�ا ألعـــ�ائه� 

��ــ�� مــا أصــابه� فــي ســ��ل هللا، ألنهــ� فــي �اع�ــه، �هللا ی��ــ� ال�ــاب��� علــى 

  .)2(ال�الء"

: أن ناسا م� األن�ار سأل�ا رس�ل  - رضي هللا ع�ه  –ع� أبي سع�� ال��ر� 

فأع�اه� ، ث� سأل�ه فأع�اه� ح�ى إذا نف� ما  –صلى هللا عل�ه و سل�  - هللا 

ع��ه ، قال : "ما ��� ع��� م� خ�� فل� أدخ�ه ع��� وم� ���عفف �عفه هللا ، 

وم� ���غ� �غ�ه هللا ، وم� ���� ����ه هللا ، وما أع�ي أح� م� ع�اء خ�� 

  .)3(���"وأوسع م� ال

فــي اســ��الب  -عــ� وجــل–: ال���ــل، وهــ� : "صــ�ق اع��ــاد القلــ� علــى هللا را�ًعــا

ـــــــافع، ودفـــــــع ال��ـــــــار مـــــــ� أمـــــــ�ر الـــــــ�ن�ا واآلخـــــــ�ة �لهـــــــا" ـــــــال تعـــــــالى) 4(ال��  :ق

ـا ُكْنَت  َلُ�ْمۖ� َوَلوْ  لِْنَت  اهللاِ ِمَن  َرْحَمةٍ  َفبَِما ـوا اْلَقْلـِب  َغلِـيَظ  َفظ�    َعـْنُ�ْم  َفـاْعُف  ۖ َحْولِـَك  ِمـْن  َالْ�َفض�

ــَتْغِ�ْ  ــْم  َواْس ــاوِْر�ُْم  َلُ� ـِـ� َوَش �  ِ ــر ــ�َِذا اْألَْم ــَت  ۖ َف �ــْل  َعزَْم ـَـ� َفَتَو� ــب�  اهللاَ ۚ إِن�  اهللاِ َع� �لِ�َ�  يُِح ــَو�  ،) )5اْلُمَت

ـــْ�  ـــ�ا ِم ـــِ�) قاســـ�ه؛ (َالْنَف�ُّ ـــا) جا��ـــا،(َغِل�َ� اْلَقْل ـــَ� َف�� ـــْ� (ُكْ� "ف��ح�ـــة مـــ� هللا، َوَل

َحْ�ِلَ�) ل�ف�ق�ا ع�� ح�ـى ال ی�قـى ح�لـ� أحـ� مـ�ه�، (َفـاْعُف َعـْ�ُهْ�) ���ـا ��ـ�� 

ــْ�) ���ــا ��ــ�� ��ــ� هللا إت�امــا لل�ــفقة علــ�ه�، (َوشــاِوْرُهْ� ِفــي  �ــ�، (َواْســَ�ْغِفْ� َلُه

ْألَْمِ�) �ع�ى في أم� ال��ب ون��ه م�ا ل� ی��ل عل�� ��ه وحي ل����ه� ب�أیه�، ا

ِ) فـي  ـْل َعَلـى �َّ (َفِإذا َعَ�ْمَ�)، فإذا ق�ع� ال�أ� على شيء �عـ� ال�ـ�ر� ، (َفَ�َ��َّ

                                                           
 .146آل ع��ان:  .1
 .94ال����� م� تف��� الق�آن ص  .2
، رقـــ�  2/729، ال��ـــاة، �ـــاب ف�ـــل ال�عفـــف وال�ـــ��أخ�جـــه م�ـــل� فـــي صـــ���ه ، ��ـــاب  .3

 .�1053ی� �ال
، ص هـــــ1408، ��1لــــي، دار ال�ع�فــــة، ب�ــــ�وت ، �، ابــــ� رجــــ� ال�العلــــ�م وال��ــــ�جــــامع  .4

436. 
 .159آل ع��ان:  .5
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إم�اء أمـ�ك علـى األرشـ� واألصـلح، فـإن مـا هـ� أصـلح لـ� ال �عل�ـه إال هللا، ال 

  . )1(أن� وال م� ت�اور"

َصلَّى �َُّ  -َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا  - رضي هللا ع�ه  - َعْ� ُعَ�َ� ْبِ� الَ��َّابِ 

ِلِه َلُ�ِزْقُ�ْ� َ�َ�ا ُیْ�َزُق ال�َّْ�ُ�  - َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ  ُل�َن َعَلى ِهللا َح�َّ َتَ��ُّ "َلْ� َأنَُّ�ْ� ُ�ْ�ُ�ْ� َتَ��َّ

  .)2(َتْغُ�و ِخَ�اًصا َوَتُ�وُح ِ�َ�اًنا"

ِ، امً�اخ ِ، َتْ�ُج� َثَ�اَب �َّ ِ َعَلى ُن�ٍر ِمَ� �َّ : ال�ق��، وح��ق�ها: " اْلَعَ�ُل ِ�َ�اَعِة �َّ

"ِ ِ، َتَ�اُف ِعَقاَب �َّ ِ َعَلى ُن�ٍر ِمَ� �َّ َمـْن  اْ�ِكَتـاِب  أَ�ْـِل  َوِمـْن ، )3(َوَتْ�ُك َمْعِ�َ�ِة �َّ

ِ  �ِقِْنَطارٍ  َت�َْمْن�ُ  إِْن  ه ِ  َال  بِـِديَنارٍ  َت�َْمْنـ�ُ  إَِلْيَك َوِمْنُ�ْم َمْن إِْن  يَُؤد� ه ۗ  َقاÒًِمـا َعَلْيـ�ِ  دُْمـَت  إَِلْيـَك إِال� َمـا يُـَؤد�

�ُ�ْم   َذٰلَِك  ِـ� َقـالُوا بِـ�َن ي�ـ�َ�  َلـْيَس َعَلْ�َنـا � ، ) )4َو�ُـْم َ�ْعَلُمـوَن  اْ�َكـِذَب  اهللاِ َع�َـ� َوَ�ُقولُـوَن  َسـ�ِيٌل  اْألُم�

"(َبَلى َمْ� َأْوَفى ِ�َعْهِ�ِه) أد� أمان�ه (َواتََّقى) هللا ر�ـه فـي سـائ� معامالتـه، (َفـِإنَّ �ََّ 

، وقــال تعــالى )5(ُ�ِ�ـ�ُّ اْلُ��َِّقــ�َ�)، ��عــ�ه� فــي الــ�ن�ا، و��ــ�مه� و�ــ�ع�ه� فــي اآلخــ�ة"

:  ــــــــــــــــــــــــِذيَن ــــــــــــــــــــــــكِ�َ�  ِمــــــــــــــــــــــــَن  َعاَ�ــــــــــــــــــــــــْدتُْم  إِال� ال�  ثـُـــــــــــــــــــــــم�  اْلُمْ�ِ

ـــــْم  ـــــ َل ـــــْيًئا وُكْم َيْنُقُص ـــــْم  َش ـــــْيكُْم  يَُظـــــا�ِرُوا َوَل ـــــًدا َعَل وا أََح ـــــ�َتِم� ـــــْي�ِْم  َف ـــــَد�ُْم�ِ�َٰ�  إَِل تِ�ِْم  َعْ� ـــــد� ۚ  ُم

قِـ�َ�  يُِحب�  اهللاَ إِن�  ، " أمـا مـ� عاهـ�ت� مـ� ال��ـ����، ف�ـاف��ا علـى عهـ�د�� ))6اْلُمت�

عهـــ�ه� إلـــى نهای�ـــه ولــ� ُ�ِ�لُّـــ�ا ��ـــيء م�هـــا، ولـــ� �ع��ـــ�ا علــ��� أحـــ�ًا، فـــأوف�ا لهـــ� 

  .)7(واح��م�ه، إن هللا ��� ال��ق�� ال��اف��� على عه�ده�"

                                                           
 .9/271ه، 1405ال��س�عة الق�آن�ة، إب�ا��� األب�ار�، م�س�ة س�ل الع�ب،  .1
2.  ،ِ ــِل َعَلــى �َّ ، رقــ� ال�ــ�ی� 4/151أخ�جــه ال��مــ�� فــي ســ��ه، أبــ�اب ال�هــ�، َ�ــاٌب ِفــي ال�ََّ��ُّ

، قــال أبــ� ���ــى هــ�ا حــ�ی� ح�ــ� صــ��ح ال نع�فــه إال مــ� هــ�ا ال�جــه، وال��ــائي فــي 344

 .11805، رق� ال��ی� 10/389س��ه،  ��اب ال�قائ�، 
 . 1/459اك ن��ع�� م�ارج ال�ال��� ب�� م�ازل إ�اك نع�� و�� .3
 . 75آل ع��ان:  .4
 . 69أوضح ال�فاس�� ص  .5
 . 4ال���ة:  .6
 . 258ال����� في تف��� الق�آن ال���� ص  .7
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ـــــال تعـــــال: ـــــكِ�َ�  َيكُـــــوُن  ْيـــــَف ك وق إِال�  َرُســـــولِ�ِ  َوعِْنـــــَد  اهللاِ عِْنـــــَد  َعْ�ـــــٌد  لِْلُمْ�ِ

ــــــِذيَن  ِ  اْلَمْســــــجِدِ  عِْنــــــَد  َعاَ�ــــــْدتُْم  ال� ام َلُ�ــــــْمۚ�  َفاْســــــَتقِيُموا َ�كـُـــــْم  اْســــــَتَقاُموا ۖ َفَمــــــا اْلــــــَ�َ

ــب�  اهللاَ إِن�  ــ�َ�  يُِح ِ ق "أمــ� �ــأن ��ــ�����ا علــى عهــ�ه� معهــ� مــا اســ�قام�ا هــ�  ،))1اْلُمت�

  .)3("َ�ْعِ�ي َأنَّ اْلَ�َفاَء ِ�اْلَعْهِ� م� أخالق ال��ق��" )2(عل�ه"

�الح� م� خالل اآل�ات ال�ا�قة أن ال��ق�� م� أحّ�اء هللا تعالى، وال   

��ُل إل�ها الع�� ح�ى �في �عه�ده ، ف��انة العه� ل��� م� س�ات ال��م� 

  ال�قي، ف�� أراد اإل��ان حق�ا ، وال�ق�� ص�ًقا، فعل�ه �ال�فاء �عه�ه. 

أك�� ما ما  -صلى هللا عل�ه وسل� - ع� أبي ه���ة، قال: س�ل ال��ي  

"ال�ق��، وح�� ال�ل�"، وس�ل ما أك�� ما ی�خل ال�ار؟ قال:            ی�خل ال��ة؟ قال:

  .)4("األج�فان: الف�، والف�ج"

، وه� شامل ل�ل م�االت ال��اة، )5(: الِقْ�ُ�، ُهَ�: "اْلعْ�ل ال�ّ�ُ� ال�َّاِه�"سادًسا

ف��ه� فال ���� ��ان� دون آخ�، ف�ل أهل عل� عّ�فه ���� فّ�ه، 

ث�ن، والق�اء وال��اسة، وم�ها، الع�ل: "َما َواف� َما َش�عه  األص�ل��ن، وال��ّ�ِ

                                                           
 . 7ال���ة:  .1
 .9/366هـ ، 1383، ار إح�اء ال��� الع���ة ،القاه�ة، دال�ف��� ال��ی�، دروزة دمحم ع�ت .2
ألن�ل�ــي، تــح : صــ�قي دمحم ج��ــل،  دار الف�ــ�، ال��ــ� ال��ــ�� فــي ال�ف�ــ��، أبــ� ح�ــان ا  .3

 .5/376هـ، 1420ب��وت، 
، رقـــ� ال�ـــ�ی� 2/1418أخ�جـــه ابـــ� ماجـــة فـــي ســـ��ه، ��ـــاب ال�هـــ�، �ـــاب ذ�ـــ� الـــ�ن�ب،   .4

4246 . 
فـة الف�وق اللغ��ة، أب� هالل الع����، حققه وعل� عل�ه: دمحم إبـ�ا��� سـل��، دار العلـ� وال�قا .5

 . 234د.ت، ص  ،اه�ة، م��لل��� وال��ز�ع، الق
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، و"ال��� ��ا أن�ل هللا )2(، و"م� قارب وس�د وغل� خ��ه على ش�ه")1(هللا"

  .)3(تعالى"

�اقال تعالى:   ْوَراةَ  أَنْزَْلَنا إِن وَن  بَِ�ا يَْحكُمُ  ۚ َونُوٌر  �ًُدى فِيَ�ا الت�   ِذيَن لِل�  أَْسَلُموا ال�ِذيَن  الن��ِي�

ـــــادُوا  وَن  َ� ـــــانِي� ـــــاُر  َوالر�ب� ـــــُتْحِفُظوا َواْألَْحَب ـــــْن  بَِمااْس ـــــاِب  ِم ـَــــانُوا اهللاِ كَِت ـــــ�ِ  َو� ـــــَ�َداَء  َعَلْي ۚ  ُش

َك �ُـُم َف�ُوَلٰ�ِـ اهللاُ أَنْـزََل  بَِمـا يَْحكُـْم  ۚ َوَمْن َلْم  َقلِيًال  ثََمًنا بِآَيا�ِ� َ�ْش�َ�ُوا َوَال  َواْخَشْونِ  الن�اَس  َتْخَشُوا َفَال 

وَن  ــاِ�ُ َ ،"ســ�اع�ن ال�ــ�ب، وســ�اع�ن لقــ�م آخــ��� لهــ� رأ� خــاص وات�ــاه )4(﴾ اْل�

آخـــ�، م�صـــ�ف�ن �ـــأنه� لـــ� �ـــأت�ك مـــ� شـــ�ة ال��اهـــة لـــ�، وال��ـــ� لـــ�، وقـــ� �ـــان 

صــّلى هللا عل�ــه -ي �عــ� زع�ــاء ال�هــ�د، �ــأب�ن علــى أنف�ــه� أن ��ل�ــ�ا مــع ال��ــ

وهــ� ���فــ�ن ال�لـ� مــ� �عــ� م�اضـعه ب�قــل �ل�ــة م�ـان أخــ��، أو إخفائهــا  -وسـّل�

، "و�ن ح��ـ� ب�ـ�ه� فـي )5(و���انها، أو ���ل األلفـا� علـى غ�ـ� مـا وضـع� لـه"

ق��ة، فاح�� ب�ـ�ه� �العـ�ل الـ�� أمـ�ك هللا �ـه، وهـ� شـ��عة القـ�آن، إن هللا ��ـّ� 

  .)6(العادل�� و��ضى ع�ه�"

 بَْ�َنُ�َمــــــــاۖ� َف�َْصــــــــلُِحوا اْق�ََتلُــــــــوا اْلُمــــــــْؤِمنِ�َ�  ِمــــــــَن  طَاÒَِفَتــــــــانِ  َوإِْن وقــــــــال تعــــــــالى : 

ــــــ�ِْن  ــــــْت  َف ــــــَدا�َُما َ�َغ ــــــ� إِْح َ ٰى  َع� ــــــاتِلُوا اْألُْ�َ ــــــ� َفَق ِ� ــــــ� ال� ِ ــــــٰ�  َتْب� � ــــــ�َء  َح� ِ ـَـــــٰ�   َت� �ِ ِ  إ ــــــر  ۚ اهللاِ أَْم

،"اع�ل�ا فـي اإلصـالح )7( ﴾  اْلُمْقِسِط�َ�  يُِحب�  اهللاَ إِن�  ۖ َوأَْقِسُطوا بِاْلَعْدلِ  بَْ�َنُ�َما َف�َْصلُِحوا َفاَءْت  َف�ِْن 

                                                           
القــ�ل ال�ف�ــ� فــي أدلــة االج�هــاد وال�قل�ــ�، دمحم بــ� علــي  ال�ــ��اني، تــح: ع�ــ� الــ�ح�� ع�ــ�  .1

 . 98هـ ، ص 1396، 1ال�ال�، دار القل� ، ال����، �
ت�ضـ�ح األف�ــار ل�عــاني ت��ـ�ح األن�ــار، ال�ــ�عاني، تــح: صـالح بــ� دمحم بــ� ع���ــة، دار  .2

 .2/180م، 1997هـ ،1417، 1ال��� العل��ة، ب��وت، ل��ان، �
ح�ـ� ال�ـل�ك ال�ــاف� دولـة ال�لـ�ك، دمحم بــ� ع�ـ� ال�ــ��� ال��صـلي ال�ـافعي، تــح: فـ�اد ع�ــ�  .3

 . 55صهـ، 1416ال��ع� أح��، دار ال���، ال��اض، 
 . 44ال�ائ�ة:  .4
هــــ ، 1413،  10ال�ف�ـــ�� ال�اضـــح، دمحم م��ـــ�د ال��ـــاز�، دار ال��ـــل ال��یـــ�، ب�ـــ�وت، � .5

1/515 . 
 . 463/ 1هـ، 1422،  1ال�ف��� ال�س��، و��ة ال�ح�لي، دار الف��، دم��، � .6
 . 9ال���ات:  .7



  
  
  

  والسنة الكتاب من هللا محبة

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
14 

. وقـــال )2(، وال�ق�ـــ��� : "ال�عـــ�ل�� ِفـــي الَقـــْ�ل َواْلِفْعـــل")1(ب��ه�ـــا، وفـــي �ـــل ح�ـــ�"

ــــــاُكمُ  َال تعــــــالى:  ــــــِن  اهللاُ َيْنَ� ــــــِذيَن  َع ــــــْم  ال� ــــــاتِلُوُكْم  َل ـِـــــ� �َُق يِن  � ــــــد� ــــــْم  ال ــــــوُكْم  َوَل ُج   يُْ�ِ

ِ  َوُ�ْقِســُطوا َت�َــ��و�ُْم  أَْن  دِيَــارُِكْم  ِمــْن  ـاإ ـ� ،ال َیْ�هــاُكُ� �َُّ َعــِ� )3(﴾اْلُمْقِســِط�َ�  يُِحــب�  هللاَ َلــْي�ِْمۚ� إِن

ِ�یَ� َلـْ� ، (الَّـ)4(م�ال�ة ال�ف�ة ال�ی� ال �قاتل�ن�� في ال�ی�، �ال��اء وال�ـعفة مـ�ه�

وُهْ�)  ـــ�ُّ ـــ��� (َأْن َتَ� ـــأم� عل ـــ� � ـــاِرُ�ْ�)، ول ـــْ� ِد� ـــْ� ُ�ْ�ِ�ُجـــ�ُ�ْ� ِم یِ� َوَل ـــّ�ِ ـــي ال ُ�قـــاِتُل�ُ�ْ� ِف

وت��ـــ��ا إلـــ�ه�، وت��لـــ�ا ن�ـــ�ه�، إذ ال ســـ�� لل�هـــى عـــ� ودادة هـــ�الء َوعلـــ��� أن 

�ََّ ُ�ِ�ــ�ُّ  (ُتْقِ�ــُ��ا) (ِإَلــْ�ِهْ�) ��ق��ــى الق�ــ� والعــ�ل اإللهــي ال��ضــ�ع ب�ــ��� (ِإنَّ 

  .)5(اْلُ�ْقِ�ِ��َ�) ال�ع��ل�� في ع��م األح�ال واأل��ار

ِ ْبِ� َعْ�ِ�و ْبِ� اْلَعاِص  ِ - رضي هللا ع�ه –َعْ� َعْ�ِ� �َّ
ّ
َصلَّى  - ، َعِ� ال�َِّ�ي

ِ َتَعاَلى َعَلى َمَ�اِب�َ  - ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�  ِمْ� ُن�ٍر، َعَلى  َقاَل: "ِإنَّ اْلُ�ْقِ�ِ��َ� ِعْ�َ� �َّ

  .)6(َ�ِ��ِ� ال�َّْحَ�ِ� الَِّ�یَ� َ�ْعِ�ُل�َن ِفي ُحْ�ِ�ِهْ� َوأَْهِل�ِهْ� َوَما َوُل�ا"

: ال�هاد في س��ل هللا صًفا، وه�: " ق�ل م�ل� �اف�ًا غ�� ذ� عه�؛ إلعالء سا�ًعا

قال تعالى:  ،)7(كل�ة هللا تعالى، أو ح��ره له، أو دخ�ل أرِضه له"

                                                           
ال�س�� في تف��� الق�آن ال����، ال�اح��، ت�ق�� وتعل��: عادل أح�� ع�� ال��جـ�د، علـي  .1

دمحم معــ�ض، أح�ــ� دمحم صــ��ة، أح�ــ� ع�ــ� الغ�ــي ال��ــل، ع�ــ� الــ�ح�� عــ���، ق�مــه وق��ــه: 

م،  1994هـــــــ ،  1415، 1ع�ـــــ� ال�ـــــي الف�مـــــاو�، دار ال��ــــــ� العل��ـــــة، ب�ـــــ�وت، ل��ـــــان، �

4/154. 
 . 3/84، جالل ال�ی� ال����ي، دار الف�� ، ب��وت، د.ت، ال�ر ال����ر .2
 . 8ال�����ة:  .3
ی��ــــ� تف�ــــ�� القــــ�آن الع�ــــ��، ابــــ� ���ــــ�، تــــح: ســــامي بــــ� دمحم ســــالمة، دار ���ــــة لل��ــــ�  .4

 .8/90م،  1999هـ  1420، 2وال��ز�ع، �
لف�قان�ـة،  علـ�ان، دار ی��� الف�اتح اإلله�ة وال�فاتح الغ���ة ال��ض�ة لل�ل� الق�آن�ة وال��� ا .5

 .2/407م،  1999هـ،  1419، 1ر�ابي لل���، الغ�ر�ة، م��، �
َمـــاِم اْلَعـــاِدِل، َوُعُق�َ�ـــِة اْلَ�ـــاِئِ�،  أخ�جـــه م�ـــل� فـــي صـــ���ه، .6 َمـــاَرِة، َ�ـــاُب َفِ�ـــ�َلِة اْإلِ ِكَ�ـــاُب اْإلِ

ْفِ� ِ�ال�َِّ��َِّة، َوال�َّْهِي َعْ� ِإْدَخاِل   .1827، رق� ال��ی� 3/1458اْلَ�َ�قَِّة َعَلْ�ِهْ�، َواْلَ��ِّ َعَلى ال�ِّ
حــ�ود ابــ� ع�فــة مــع شــ�ح ال�صــاع، تــح دمحم أبــ� األجفــان، ال�ــاه� ال�ع�ــ�ر�، دار الغــ�ب  .7

 . 1/220هـ، 1993،  1اإلسالمي، ب��وت ل��ان، �
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 ا َس�ِيلِ�ِ  �ِ� �َُقاتِلُوَن  ال�ِذيَن  يُِحب�  اهللاَ  إِن� �ُ�ْم  َصف� ،َأْ� َ�ُ�فُّ�َن َصف�ا: )1(﴾ َمرُْصوٌص  بُْنَياٌن  َك�َن

، وال�ع�ى: ُ�ِ��ُّ َمْ� َیْ�ُ�ُ�  ّفِ �ا ِفي ال�َّ وَمْ�ُص�ٌص: ِ�ال�ََّصاِص، َوِمْ�ُه َوَتَ�اصُّ

 ِ   .)2(َوَ�ْلَ�ُم َمَ�اَنُه َ�ُ�ُ��ِت اْلِ�َ�اءِ ِفي اْلِ�َهاِد ِفي َسِ��ِل �َّ

  وأما صفات ال����� م� ال��ة ، ف��ها ما یلي :

رضي هللا –إن هللا تعالى ��� الع�اس، وق� دلَّ عل�ه ح�ی� أبي ه���ة  أوًال:

َقاَل: الُعَ�اُس ِمَ� ِهللا َوال�ََّ�اُؤُب ِمَ�  - َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ -َأنَّ َرُس�َل ِهللا  - ع�ه

ْ�َ�اِن، َفِإَذا َتَ�اَءَب َأَحُ�ُكْ� َفْلَ�َ�ْع َیَ�ُه َعَلى ِ��ِه، َوِ�َذا ْ�َ�اَن  ال�َّ َقاَل: آْه آه َفِإنَّ ال�َّ

َ�ْ�َ�ُ� ِمْ� َجْ�ِفِه، َوِ�نَّ �ََّ ُ�ِ��ُّ الُعَ�اَس َوَ�ْ�َ�ُه ال�ََّ�اُؤَب، َفِإَذا َقاَل ال�َُّجُل: آْه آه 

ْ�َ�اَن َ�ْ�َ�ُ� ِفي َجْ�ِفِه" ، َأ�: َس��ه َ�ْعِ�ي الَِّ�� َال ی��أ َع� )3(ِإَذا َتَ�اَءَب َفِإنَّ ال�َّ

  . )4(�ام ِألَنَُّه اْلَ�ْأُم�ر ِ��ِه ِ�اْلَ�ْ�� وال�����ز 

، م� ح�ی� َسْعِ� ْبِ� َأِبي َوقَّاصٍ  ثانً�ا: ، اْلَ�ِفيَّ ، اْلَغِ�يَّ - ِإنَّ َهللا ُ�ِ��ُّ اْلَعْ�َ� ال�َِّقيَّ

َ�ُق�ُل: "ِإنَّ َهللا ُ�ِ��ُّ  -صلى هللا عل�ه وسل�–أنه س�ع ال�س�ل  - رضي هللا ع�ه

" ، اْلَ�ِفيَّ ، اْلَغِ�يَّ ه�ا ه� الغ�ى ، ال��اد �الغ�ى غ�ى ال�ف� )5(اْلَعْ�َ� ال�َِّقيَّ

  .)6(ال����ب، وال�في ه� ال�امل ال��ق�ع إلى ال��ادة واالش�غال �أم�ر نف�ه

 �َُّ َعْ�َها-إنه ��� ال�ف�، فع� أم ال��م��� َعاِئَ�َة  ثالً�ا:
َ
َقاَلْ�: َدَخَل  - َرِضي

 ِ اُم َعَلْ�َ�، َفقَ  - َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ -َرْهٌ� ِمَ� الَ�ُه�ِد َعَلى َرُس�ِل �َّ اُل�ا: ال�َّ

                                                           
 . 4ال�ف:  .1
ی��� ال�امع ألح�ام القـ�آن = تف�ـ�� الق���ـي، تـح: أح�ـ� ال��دونـي، و�بـ�ا��� أ��ـ��، دار  .2

 . 18/81م،  1964هـ، 1384، 2ال��� ال����ة، القاه�ة، �
َ ُ�ِ��ُّ الُعَ�ـاَس َوَ�ْ�ـَ�ُه ال�َّ�َـاُؤَب،  .3 أخ�جه ال��م�� في س��ه، َأْبَ�اُب اَألَدِب، َ�اُب َما َجاَء ِإنَّ �َّ

  ، وقال ح�ی� ح��.2746، رق� ال��ی�: 4/383
 3ال����� ���ح ال�امع ال�غ��، ع�� ال�ؤوف ال��او�، م���ة اإلمام ال�افعي، ال��ـاض، � .4

  .1/270م، 1988هـ،  1408
َقاِئِ� ،  .5   . 2965، رق� ال��ی�:  4/2277أخ�جه م�ل� في ص���ه، ِ�َ�اُب ال�ُّْهِ� َوال�َّ
، 2بـ� ال��ـاج، ال�ـ�و�، دار إح�ـاء ال�ـ�اث الع��ـي، ب�ــ�وت، � ال��هـاج شـ�ح صـ��ح م�ـل� .6

  . 18/100هـ، 1392
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 ِ اُم َواللَّْعَ�ُة، َفَقاَل َرُس�ُل �َّ  - َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ - َفَفِهْ�ُ�َها َفُقْلُ�: َعَلْ�ُ�ُ� ال�َّ

ِ، أَ  ْفَ� ِفي اَألْمِ� ُ�لِِّه"، َفُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل �َّ َوَلْ� "َمْهًال َ�ا َعاِئَ�ُة، َفِإنَّ �ََّ ُ�ِ��ُّ ال�ِّ

 ِ ، في )1(َفَقْ� ُقْلُ�: َوَعَلْ�ُ�ْ�"  - َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ -َتْ�َ�ْع َما َقاُل�ا؟ َقاَل َرُس�ُل �َّ

ال��ی� أدب ع��� م� أدب ال�الم، وح� ال�ف� �ال�اهل وال�فح واإلغ�اء 

م�  ع�ه؛ ألن ال�س�ل عل�ه ال�الم ت�ك مقابلة ال�ه�د ���ل ق�له�، ونهى عائ�ة

اإلغال� في ردها، وقال: مهال �ا عائ�ة، إن هللا ��� ال�ف� في ج��ع 

  .)2(األم�ر

إن هللا ��� أن ی�� أث� نع�ه ��اده، َعْ� َعْ�ِ�و ْبِ� ُشَعْ�ٍ�، َعْ� َأِب�ِه،  را�ًعا:

ِه  ِإنَّ �ََّ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ - َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا  - رضي هللا ع�ه�–َعْ� َجّ�ِ

، َأْ�: ُیْ�َ�ُ� َوُ�ْ�َهُ� َأَثُ� ِنْعَ�ِ�ِه َأْ� )3(ُ�ِ��َّ َأْن َیَ�� َأَثَ� ِنْعَ�ِ�ِه َعَلى َعْ�ِ�ِه"

  .)4(ِإْحَ�اِنِه َوَ�َ�ِمِه َتَعاَلى َفِ�ْ� ُشْ�ِ�َها ِإْ�َهاُرَها َوِمْ� ُ�ْفَ�اِنَها ِ�ْ�َ�اُنَها

قال  - صلى هللا عل�ه وسل�–ال��ي إن هللا تعالى ��� ال��ال، ع�  خامً�ا:

لل�جل ال�� سأله أنه ���ن ث��ه ونعله ح�ً�ا، فهل ه� م� ال���؟ "...ِإنَّ �ََّ 

                                                           
ــَالُم،  .1 ــِة ال�َّ مَّ أخ�جــه ال��ــار� فــي صــ���ه، ِ�َ�ــاُب اِالْســِ�ْ�َ�اِن، َ�ــاٌب: َ�ْ�ــَ� ُیــَ�دُّ َعَلــى أَْهــِل ال�ِّ

  . 6256، رق� ال��ی�: 8/57
بـ� إبـ�ا���، م���ـة ال�شـ�، ال�ـع�د�ة،  ش�ح ص��ح ال��ار� الب� ��ال، تح: أب� ت��� �اسـ� .2

  .9/226م، 2003هـ، 1423، 2ال��اض، �
َ َتَعاَلى ُ�ِ��ُّ َأْن َیَ�� َأَثَ� ِنْعَ�ِ�ِه  .3 أخ�جه ال��م�� في س��ه ،َأْبَ�اُب اَألَدِب، َ�اُب َما َجاَء ِإنَّ �َّ

  ٌ�.، وقال: َهَ�ا َحِ�یٌ� َح�َ 2819، رق� ال��ی�: 4/421َعَلى َعْ�ِ�ِه، 
ـــة األحـــ�ذ� ��ـــ�ح جـــامع ال��مـــ��، ال��ـــار�ف�ر�، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب�ـــ�وت، د.ت،  .4 ت�ف

8/86 .  
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م� ال���، إذا ل� ���  - ح�� ال��ب وال�عل- ، أ� فل�� ذل�)1(ُ�ِ��ُّ الَ�َ�اَل..."

  . )2(على وجه الف�� وال��الء وال��اهاة، بل على س��ل إ�هار نع�ة هللا

  ال���� ال�ام� : صفات م� ال ���ه� هللا

م� ی�غ�ه� هللا ���، وه� أهل ال��ك وال�ف� وال�عاصي، وق� جاءت 

  ن��ص ال��اب وال��ة ����ة دالة على صفاته�، وم�ها اآلتي:

: االع�ـ�اء: وهـ� أنـ�اع، م�هـا االع�ـ�اء فـي الق�ـال، واالسـ��فاء، ��ع�ـى أال ت�ــ�أ أوالً 

َ�ْسـ�َلُونََك وأّال ت���في إال �الق�ر ال�� ُفِعَل، قال تعـالى:  �الق�ال ح�ى ی��أ الع�و،

ةِ  َعِن   َوَ�ِٰكـن�  ُظُ�ورَِ�ـا ِمـْن  اْل�ُيُـوَت  َتـ�ْتُوا بِـ�َْن  اْل�ِـ��  َۗوَلـْيَس  َواْلَحـج�  لِلن�ـاِس  َمَواقِيُت  �ِ�َ  ُقْل  ۖ اْألَ�ِل�

ُقوا ۚ أَبَْوابَِ�ا ِمْن  اْل�ُيُوَت  َوأْتُوا ۗ ات�َ�ٰ�  َمِن  اْل�ِ��  كُْم ُ�ْفلُِحوَن  اهللاَ َوا�� ،"قـاتل�ا فـي سـ��ل هللا ) )3َلَعل�

مــ� ی�اصــ��� الق�ــال مــ� ال��ــالف��، وال ت��ــاوزوا فــي ق�ــاله� إلــى مــ� لــ�� شــأنه� 

ور��ـــانه�، وشـــ��خه� ال�ـــاع��� فـــي ال�ـــ� إلـــى حـــ�  ق�ـــال��، ���ـــائه�، وصـــ��انه�

، واالع�ــ�اء فــي )4(الهــ�م، و�ل�ــ� بهــ�الء ال�ــ���، وال�قعــ�، واألع�ــى، وال���ــ�ن"

ال��� وال�أكل وال�ل��، فـال �أكـل إال مـ� ال�ـالل ال��ـ�، وال �أكـل مـ� ال�ـ�ام، 

و�ـــــــــــــــــــــــــــــ�ع ال�ـــــــــــــــــــــــــــــالل ال��ـــــــــــــــــــــــــــــ� ال��ـــــــــــــــــــــــــــــاح ت�ـــــــــــــــــــــــــــــّ�ًدا وت��ًعـــــــــــــــــــــــــــــا، 

 اهللاُ يَُؤاخُِذُكمُ  َال  ِ ْغو ـْدتُمُ  بَِمـا يَُؤاخِـُذُكْم  َوَ�ِٰكْن  أَيَْمانِكُْم  �ِ� بِالل� اَرتُـ�ُ  ۖ اْألَيَْمـاَن  َعق� ِ  إِطَْعـاُم  َفَكف� ـة   َعَ�َ

يــــــرُ  أَْو  كِْســــــَوتُُ�ْم  أَْو  أَ�ْلـِـــــيكُْم  تُْطِعُمــــــوَن  َمــــــا أَْوَســــــِط  ِمــــــْن  َمَســـــاكِ�َ�  ۖ َفَمــــــْن  َرَقَبــــــةٍ  َتْ�ِ

ٍ  ثََالثـَــــةِ  َفِصــــَياُم  يَجـِــــْد  َلــــْم  ـــــاَرةُ  ۚ َذٰلِــــَك  أَي�ـــــام ۚ  أَيَْمـــــانَكُْم  َواْحَفُظـــــوا ۚ َحَلْفــــُتْم  إَِذا أَيَْمـــــانِكُْم  َكف�

                                                           
ـــَلِة، َ�ـــاُب َمـــا َجـــاَء ِفـــي الِ�ْ�ـــ�،  .1 ، رقـــ� 3/429أخ�جـــه ال��مـــ�� فـــي ســـ��ه، َأْبـــَ�اُب الِ�ـــ�ِّ َوالّ�ِ

  ، وقال: َهَ�ا َحِ�یٌ� َحَ�ٌ� َصِ��ٌح َغِ��ٌ�.1999ال��ی�: 
فـــال��� ل�ـــ�ق ر�ـــاض ال�ـــال���، دمحم علـــي بـــ� دمحم بـــ� عـــالن بـــ� إبـــ�ا��� ال��ـــ�� دل�ـــل ال .2

ال�ــ��قي ال�ــافعي، اع��ــى بهــا: خل�ــل مــأم�ن شــ��ا، دار ال�ع�فــة لل��اعــة وال��ــ� وال��ز�ـــع، 

  .68، 5/67م،  2004هـ،  425، 4ب��وت، ل��ان، �
  

 .189ال�ق�ة: . 3
ال�ف�ــــ�� ال�ســــ�� للقــــ�آن ال�ــــ���، دمحم ســــ�� ���ــــاو�، دار نه�ــــة م�ــــ� لل��اعــــة وال��ــــ�  .4

 .1/408م، 1997، 1وال��ز�ع، الف�الة، القاه�ة، �
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لَِك  �ُ�  َكَذٰ وَن  آيَاتِ�ِ  َ�كُْم  اهللاُ يَُب� كُْم َ�ْشُ�ُ ،"ال تف���ا في ال���ی� على أنف��� أك�� )1(﴾َلَعل�

ال�ـالل، و�ال��ـاء وغ�ـ� ذلـ�، و�ن�ـا خـ� م�ا ش�ع ل�� َوُ�ُل�ا أ� ت��ع�ا �ال�آكل 

، واالع�ـــ�اء فـــي الـــ�عاء، ��ع�ـــل )2(األكـــل �الـــ���، ألنـــه أع�ـــ� حاجـــات اإلن�ـــان"

اإلجا�ة  أو رفع ال��ت �ال�عاء، أو س�ء األدب مع هللا تعالى، أو وصفه ��ا ال 

یل�ــ� �ــه تعــالى،  ��فــي العــ�ل ع�ــه ســ��انه وتعــالى، أو الــ�عاء �ــاإلث� أو ق��عــة 

� وغ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ح

 َماَواِت  َخَلَق  ال�ِذي اهللاُ َرب�كُمُ  إِن� ِـ� َواْألَْرَض  الس� ةِ  � ٍ  ِسـت� ام ْيـَل  �ُْغِ�ـ� اْلَعـرِْش  َع�َـ� اْسـَتَوٰى  ثُـم�  أَيـ�  الن�َ�ـاَر  الل�

ـــــــــــــ�ُ  ـــــــــــــا يَْطلُبُ ـــــــــــــْمَس  َحثِيًث ـــــــــــــرَ  َوالش� ـــــــــــــوَم  َواْلَقَم اٍت  َوالن�جُ َ ـــــــــــــ�� ِ  ُمَس ـِــــــــــــ�َْمرِه  أََال  ۗ ب

عـ� -، "هـ�ا أمـ� �الـ�عاء وتع�ـ� �ـه، ثـ� قـ�ر ))3اْلَعاَلمِ�َ�  َرب�  اهللاُ َتَباَرَك  ۗ َواْألَْمرُ  اْلَخْلُق  َل�ُ 

�ــاألم� �ــه صــفات ت��ــ� معــه، وق�لــه: َتَ�ــ�ُّعًا مع�ــاه ���ــ�ع واســ��انة،  -وجــل

وال���ع: لف�ة تق��ي ال�هـ�؛ ألن ال��ـ�ع إن�ـا ��ـ�ن �إشـارات جـ�ارح وه��ـات 

  .)4(أع�اء تق��ن �ال�ل�، َوُخْ�َ�ًة: ی��� في ال�ف� خاصة"

َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� - َأنَّ َرُس�َل �َِّ  - رضي هللا ع�ه–وَعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة 

، إن دع�ة )5("ُ�ْ�َ�َ�اُب ِألََحِ�ُ�ْ� َما َلْ� َ�ْعَ�ْل، َ�ُق�ُل: َدَعْ�ُت َفَلْ� ُ�ْ�َ�َ�ْ� ِليَقاَل: "

                                                           
 .89ال�ائ�ة:  .1
ال��ـــه�ل لعلـــ�م ال����ـــل، ابـــ� جـــ�� الغ�نـــا�ي، تـــح: ع�ـــ� هللا ال�الـــ��، دار األرقـــ� بـــ� أبـــي  .2

 .1/241هـ، 1416، 1األرق�، ب��وت، �
 . 54األع�اف: . 3
ال��ـــ�ر الـــ�ج�� فـــي تف�ـــ�� ال��ـــاب الع��ـــ�، ابـــ� ع��ـــة األن�ل�ـــي، تـــح: ع�ـــ� ال�ـــالم ع�ـــ�  .4

 . 2/410هـ، 1422، 1ال�افي دمحم، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �
َعَ�اِت، �ـاب ُ�ْ�ـَ�َ�اُب ِلْلَعْ�ــِ� َمـا َلـْ� َ�ْعَ�ــْل ،  .5 ، 8/74أخ�جـه ال��ـار� فــي صـ���ه، ��ـاب الــ�َّ

َعاِء َوال�َّْ�َ�ِة َواِالْسـِ�ْغَفاِر،  َ�ـاُب َبَ�ـاِن 6340رق� ال��ی�  ْكِ� َوال�ُّ ، وم�ل� في ص���ه، ��اب ال�ِّ

ــا َلــْ� َ�ْعَ�ــْل �َ  اِعي َم ــُه ُ�ْ�ــَ�َ�اُب ِللــ�َّ ــي، َأنَّ ــ�ُل: َدَعــْ�ُت َفَلــْ� ُ�ْ�ــَ�َ�ْ� ِل ، رقــ� ال�ــ�ی�: 4/2095َ�ُق

 ، تح: دمحم ف�اد ع�� ال�اقي، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت.2735
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ال��م� م�ا�ة في ع��م األح�ال: إما أن تع�ل له اإلجا�ة، و�ما أن ی�فع ع�ه 

  . )1(م� ال��ء م�لها، و�ما أن ی�خ� له في اآلخ�ة خ�� م�ا سأل"

ِ  - رضي هللا ع�ه- وَعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�ةَ 
ّ
َأنَُّه  - َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ - َعِ� ال�َِّ�ي

ِلْلَعْ�ِ�، َما َلْ� َیْ�ُع ِ�ِإْثٍ� َأْو َقِ��َعِة َرِحٍ�، َما َلْ� َ�ْ�َ�ْعِ�ْل"،  َال َی�َاُل ُ�ْ�َ�َ�ابُ َقاَل: "

ِق�َل: َ�ا َرُس�َل ِهللا َما اِالْسِ�ْعَ�اُل؟ َقاَل: َ�ُق�ُل: "َقْ� َدَعْ�ُت َوَقْ� َدَعْ�ُت، َفَلْ� َأَر 

َعاءَ  ْرِني )2("َ�ْ�َ�ِ��ُ� ِلي، َ�َ�ْ�َ�ْ�ِ�ُ� ِعْ�َ� َذِلَ� َوَ�َ�ُع ال�ُّ ، "كَأْن َ�ُق�َل: اللَُّه�َّ َقّ�ِ

َعَلى َقْ�ِل ُفَالٍن َوُهَ� ُمْ�ِلٌ�، َأِو اللَُّه�َّ اْرُزْقِ�ي اْلَ�ْ�َ�، َأِو اللَُّه�َّ اْغِفْ� ِلُفَالٍن َوُهَ� 

َذِلَ� ِمَ�  َماَت َ�اِفً�ا َ�ِق�ً�ا، َأِو اللَُّه�َّ َخلِّْ� ُفَالًنا اْلُ�ْ�ِمَ� ِفي ال�َّاِر، َوَأْمَ�الُ 

  . )3(اْلُ�ْ�َ�ِ��َالِت"

ــا : الف�ــاد ، ُهــَ� ال�َّْغِ��ــ� َعــ� اْلِ�ْقــَ�ار الَّــِ�� َتــْ�ُع� إل�ــه اْلِ�ْ�َ�ــة، وهــ� ن�ــ��  ثانً�

وا، قال تعـالى: )4(الّ�الح ِـ� اهللاَ َواذُْ�ُ �  ٍ ام ِـ� َ�َعج�ـَل  ۚ َفَمـْن  َمْعـُدوَداٍت  أَيـ�  إِثْـَم  َفـَال  يَـْوَم�ِْ�  �

َ  َوَمْن  َعَلْي�ِ  ُقواۗ ات�َ�ٰ�  َعَلْي�ِۚ� لَِمِن  إِثَْم  َفَال  َت�َ�� ـوَن  َواْعَلُموا اهللاَ َوا�� �كُْم إَِلْي�ِ تُْحَ�ُ ، فـي اآل�ـة ) )5 أَن

ْجَ�ـاِر؛ ِألَنَّ َمـا َال ُ�ِ��ُّـُه �َُّ َفُهـَ� َال ُیِ��ـُ�ُه ، ومـا  "َن�َّ َعَلـى ُ�ْ�ـَالِن َمـْ�َهِ� أَْهـل اْإلِ

ُیِ��ــُ�ُه َفُهــَ� َال ُ�ِ��ُّـــُه، َفــَأْخَ�َ� �َُّ َتَعـــاَلى ِفــي َهــِ�ِه اْآلَ�ـــِة َأنَّــُه َال ُ�ِ�ـــ�ُّ اْلَفَ�ــاَد، َوَهـــَ�ا 

، وقـال تعـالى: )6(ُی�ِج� َأْن َال َ�ْفَعل اْلَفَ�اَد؛ ِألَنَُّه َلْ� َفَعَلُه َلَ�اَن ُمِ��ً�ا َلُه َوُمِ���ا َلُه"

                                                           
م�ار القار� ش�ح م���� ص��ح ال��ار�، ح��ة دمحم قاس�، راجعه: ع�� القادر األرنـاؤو�،  .1

ل��ــان، دم�ـــ�، ســ�ر�ة، م���ــة ال���ـــ�، ع�ــي ب��ــ���ه ون�ــ�ه: ��ـــ�� دمحم ع�ــ�ن، م���ــة دار ا

 . 5/280م، 1990ه، 1410ال�ائف، ال�ع�د�ة، 
َعاِء َوال�َّْ�َ�ِة َواِالْسِ�ْغَفاِر، َ�اُب َبَ�اِن َأنَُّه ُ�ْ�َ�َ�اُب  .2 ْكِ� َوال�ُّ أخ�جه م�ل� في ص���ه ، ��اب ال�ِّ

اِعي َما َلْ� َ�ْعَ�ْل َ�َ�ُق�ُل: َدَعْ�ُت َفَلْ� ُ�ْ��َ   . 2735رق� ال��ی� 4/2096َ�ْ� ِلي ، ِلل�َّ
، 1، �قــــار�، دار الف�ــــ�، ب�ــــ�وت، ل��ــــانعلــــي ال م�قــــاة ال�فــــات�ح شــــ�ح م�ــــ�اة ال��ــــاب�ح، .3

 .1525/ 4 م2002هـ، 1422
 . 214الف�وق اللغ��ة ص  .4
 .203ال�ق�ة:  .5
ب�ــ�وت، ع��ـي، ، تـح: دمحم صــادق الق��ـاو�، دار إح�ـاء ال�ـ�اث الأح�ـام القـ�آن ، ال��ـاص .6

 .1/396، هـ1405
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 ــــــــــــْم �ُ� ــــــــــــْو أَن ــــــــــــ َوَل ــــــــــــْوَراةَ  اُمواأََق ــــــــــــَل  الت� ــــــــــــا َواْإلِنْجِي ْــــــــــــزَِل  َوَم ــــــــــــْي�ِْم  أُن إَِل

ــٌة  ۚ ِمــْنُ�ْم  أَْرُجلِ�ِـْم  َتْحــِت  َوِمــْن  َفــْوقِ�ِْم  ِمــْن  َألَ�َلُــوا َرب��ـِـْم  ِمـْن  َمــا  َســاَء  ِمــْنُ�ْم  َوَكثِ�ــ�ٌ  ۖ ُمْقَتِصــَدةٌ  أُم�

أ�: وال�ال أن ال�� لـه ، "(ف�اًدا) :أ� للف�اد، أو ذو� ف�اد (�هللا) )1( ﴾ َ�ْعَملُوَن 

ال��ال �له (ال ��� ال�ف��ی�)  أ�: ال �فعل معه� فعل ال���، فال ی��� لهـ� 

ــــًا، وال ��ــــلح لهــــ� شــــأنًا" ــــي لهــــ� ��� ــــال تعــــالى : )2(ج��ــــًا، وال �عل َوابَْتــــِغ ، وق

ـِـَ�  ــاَك  ف اَر  اهللاُ آَت ــد� ةَ  ال ــْنَس  ۖ َوَال  اْآلِ�َ ــ�َبَك  َت ــَن  َ�ِص نَْيا ِم ــد� ــْن َوأَ  ۖ ال ــا ْحِس ــَن  َكَم ــَكۖ�  اهللاُ أَْحَس إَِلْي

ِـ� اْلَفَسـادَ  َتْبغِ  َوَال  ، "وا�لـ� ���ـا أع�ـاك هللا مـ� )3(﴾ اْلُمْفِسـِديَن  يُِحـب�  َال  اهللاَ ۖ إِن�  اْألَْرِض  �

هللا ��ـ�قة  األم�ال وال��وة والغ�ـى (الـ�ار اآلخـ�ة): هـي ال��ـة فأنفقـه ���ـا ی�ضـاه

ـــاج. ال فـــي ال���ـــ�  ـــى م�� وصـــلة رحـــ�، و��عـــام جـــائع، و��ـــ�ة عـــار، ونفقـــة عل

وال�غــــي، (وال تــــ�� ن�ــــ��� مــــ� الــــ�ن�ا) ... وهــــ� أن �ع�ــــل فــــي دن�ــــاه آلخ�تــــه، 

ون�ــ�� اإلن�ــان ع�ــ�ه وع�لــه ال�ــالح، أح�ــ� إلــى ��ــاد هللا ��ــا أنعــ� �ــه عل�ــ� 

ثان�ـًا �اإلح�ـان م�لقـًا. و�ـ�خل ��ـه  م� نع� ال�ن�ا ل�ا أم�ه �اإلح�ان �ال�ال، أمـ�ه

ــــي  ــــغ الف�ــــاد ف ــــاء ، (وال ت� ــــة ال�جــــه، وح�ــــ� اللق ــــة �ال�ــــال وال�ــــاه، و�الق اإلعان

األرض) أ�: ال تع�ل ف�ها ��عاصي هللا (إن هللا ال ��ـ� ال�ف�ـ�ی�) فـي األرض 

  .)4(�ع�ي أنه �عاق�ه�"

ـــا ـــِذيَن : ال�فـــ�، واإلثـــ� ، وال��انـــة، قـــال تعـــالى : ثالً� ـــ�ْ�ُلُوَن  ال� ـــا َي ـــوَن  َال  الر�بَ إِال�  َ�ُقوُم

ْيَطاُن  َيَتَخب�ُط�ُ  ال�ِذي َ�ُقوُم  َكَما �ُ�ْم  اْلَمس�  ِمَن  الش� �َما َقالُوا ۚ َذٰلَِك بِ�َن    اهللاُ َوأََحل�  ۗ الر�بَا ِمْثلُ  اْل�َْيعُ  إِن

                                                           
 . 66ال�ائ�ة:  .1
ن�� ال�رر في ت�اس� اآل�ات وال�ـ�ر، ال�قـاعي ، دار ال��ـاب اإلسـالمي، القـاه�ة ، د.ت ،   .2

6/223.  
 . 77الق��:  .3
ف�ُح ال��ان في مقاص� الق�آن، دمحم ص�ی� خان الِق�َّ�جي، ع�ي ���عِه وقّ�م له وراجعـه: َع�ـ�  .4

ه، 1412نَ�ـــــار�، الَ����ـــــة الع�ـــــ��َّة لل�َ�اعـــــة والّ�ْ�ـــــ�، َصـــــ�َ�ا، َب�ـــــ�وت،هللا بـــــ� إبـــــ�ا��� األ
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ـــَع  َم  اْل�َْي ـــْن  الر�بَـــا َوَ�� ـــاَءهُ  ۚ َفَم ـــٌة  َج ـــْن  َمْوعَِظ ـــ�ِ  ِم ـــانَْتَ�ٰ�  َرب� ـــا َف ـــ�ُ َم ـــَلَف  َفَل ـــرُهُ  َس ـَــ� َوأَْم �ِ ۖ  اهللاِ إ

، "ال��ـ� الـ�ق� والـ�هاب، أمـا )1( ﴾ ۖ �ُـْم فِيَ�ـا َخالِـُدوَن  الن�ـارِ أَْصـَحاُب  َف�ُوَلٰ�ِـَك  َعادَ  َوَمْن 

ال�ــــ�قات فــــإن هللا ی���هــــا و����هــــا، إمــــا �ال��ــــ� الــــ�ف��، و�مــــا �ف�ــــل ال�عــــاون 

ـــاٍر و�الهــ�وء واال����ـــا ن، ثــ� �ـــال���� ال��ــ�� یـــ�م ال��امــة ، (َ��َُّ َال ُ�ِ�ـــ�ُّ ُ�ــلَّ َ�فَّ

َأِث�ٍ�): ه�ا ته�یـ� ل�ـ� اسـ��ل�ا ال��ـا، أو ارت��ـ�ه، وقـ� ُذكـ�وا فـي ذلـ� ال�ـالم العـام 

لإلشارة إلى أن ال��اب�� ����ون ال��، و�ع�ق�ن ع� ال���؛ ومع�ى (كفَّار): هي 

ــــ��): ، وقــــال تعــــالى : )2(معــــ�ق م��ــــئ عــــ� ال��ــــ�" صــــ�غة م�الغــــة ل�ــــاف�، و(أث

 ـْوا ۖ َفـ�ِْن  َوالر�ُسوَل  اهللاَ أَطِيُعوا ُقْل يَن  يُِحـب�  َال  اهللاَ َفـ�ِن�  َتَول� ، "أ��عـ�ا هللا �ات�ـاع )3( ﴾ اْل�َـاِ�ِ

أوامــ�ه، واج��ــاب ن�ا��ــه، وأ��عــ�ا رســ�له �ات�ــاع ســ��ه وااله�ــ�اء به��ــه، وفــي هــ�ا 

إن�ـــا أوجـــ� علـــ��� م�ا�ع�ـــه؛ ألنـــه رســـ�له ، فـــإن أع�ضـــ�ا ولـــ�  إرشـــاد إلـــى أن هللا

����ـــ�ا دع�تـــ�، فـــإن هللا ال ��ـــ� ال�ـــاف��� الـــ�ی� ت�ـــ�فه� أهـــ�اؤه� عـــ� ال��ـــ� 

ال�ــ��ح فــي آ�اتــه، وع�ــا أن�لــه علــى رســ�له فــال ی�ضــى عــ�ه�، بــل ی�عــ�ه� ... 

اء �ـه و���� عل�ه� ی�م ی�ضى ع� ال��م��� �ه ال���ع�� ل���ه، ال���ع�� ل�ا ج

ــــه" ِ  َ�كُــــْم ِمــــْن  َجَعْلَناَ�ــــا َواْلبُــــْدَن ، وقــــال تعــــالى : )4(مــــ� ع�ــــ� ر� َ�كُــــْم  اهللاِ َشــــَعاÒِر

ـــــــــــا ـــــــــــ�ٌ  فِيَ� ْ وا ۖ َخ� ـــــــــــاذُْ�ُ ـــــــــــَم  َف ـــــــــــا اهللاِ اْس ـــــــــــَواف�  َعَلْيَ� ـــــــــــ�َِذا َص ـــــــــــْت  ۖ َف  َوَجَب

لَِك  َواْلُمْع�َ��  اْلَقانَِع  َوأَطِْعُموا ِمْنَ�ا َف�ُلُوا ُجنُوبَُ�ا نَاَ�ا ۚ َكَذٰ ْ وَن  َس�� كُـْم َ�ْشـُ�ُ ، "إن هللا )5( ﴾َ�كُْم َلَعل�

ی�فع ع� ال��م��� ش�ائ� اآلخ�ة و����ًا م� ش�ائ� ال�ن�ا، ث� قال: "ِإنَّ هللا َال ُ�ِ��ُّ 

ُكـلَّ َخـ�َّاٍن َ�ُفـ�ٍر"، أ�: �ــل مـ� خـان هللا ف�ـالف أمــ�ه ونه�ـه، وج�ـ� ���ـه ورســله، 

ومع�ــى ال ��ــ� �ــل �فــار أ�: ال ��ــ� إك�امــه و�عــ�ازه، ��ع�ــى ال ی��ــ� ذلــ� ��ــا 

                                                           
 .275ال�ق�ة:  .1
 . 1051، 2/1050زه�ة ال�فاس��، أب� زه�ة،  دار الف�� الع��ي، د.�، د.ت،  .2
 .32آل ع��ان:  .3
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ــَ�َ  َْن م، وقــال تعــالى : )1(�م���، و"خــ�ان": مــ� ال��انــة "ی��ــ�ه ال�ــ ــ�ِ  َك هُ  َفَعَلْي ــْ�ُ ۖ  ُك

ـــْن  ـــَل  َوَم ـــالًِحا َعمِ ـــ�ِْم  َص ـــُدوَن  َفِألَْ�ُفِس ،"إّن اإلثا�ـــة ���ـــ� الف�ـــل، و�ث�ـــات )2( ﴾ َيْمَ�

  .)3(ال�غ� له� ��ع�به�، وال���ة لل��م��� ف����ه�"

ــــــا ــــــ�، قــــــال تعــــــالى: را�ًع ــــــا : ال�ل ــــــِذيَن َف�َم� وا ال� ــــــَ�ُ بُُ�ْم  َك ــــــذ� ــــــَذابًا َف�َُع ــــــِديًدا َع  َش

ِـــ�  نَْيا � ِ  الـــد� ة "وأمـــا الـــ�ی� آم�ـــ�ا �ـــا� ورســـله وع�لـــ�ا  )4(﴾ َوَمـــا َلُ�ـــْم ِمـــْن نـَــاِ�ِيَن  َواْآلِ�َ

األع�ال ال�ال�ة، ��ع��ه� هللا ث�اب أع�اله� �امال غ�� م�ق�ص، �هللا ال ��ـ� 

ٌح  َيْمَسْسكُْم  إِْن : وقال تعالى، )5(ال�ال��� �ال��ك وال�ف�" ٌح  اْلَقْوَم  َمس�  َفَقْد  َ�ْ ۚ  ِمْثلُ�ُ  َ�ْ

ــــــــــَك  ــــــــــاُم  َوتِْل ـُـــــــــَداوِلَُ�ا اْألَي� ــــــــــ�َْ�  ن ــــــــــاِس  بَ ـِـــــــــَيْعَلَم  الن� ــــــــــِذيَن  اهللاُ َول ــــــــــوا ال�  آَمنُ

خَِذ  ـالِمِ�َ�  يُِحـب�  َال  َواهللاُ ۗ ُشـَ�َداَء  ِمْنكُْم  َوَيت� ال��احـة ، وال�ع�ـى إن نـال�ا ،"القـ�ح : )6( ﴾الظ�

م��� ی�م أح�، فق� نل�� م�ه ی�م ب�ر، ث� لـ� ��ـعف ذلـ� قلـ��ه� ولـ� ��ـ�عه� عـ� 

�عف�ا "َوِتْلَ� األ�ام ن�اولها": ن��فها "َبْ�َ� معاودت�� إلى الق�ال فأن�� أولى أن ال ت

، : أ� ن�ــ�ف مــا ف�هــا مــ� الــ�ع� والــ�ق� نع�ــي لهــ�الء تــارة و�ــ�رًا لهــ�الء"ال�ــاس"

"ولــ�عل� هللا الــ�ی� آم�ــ�ا": أ� نــ�اولها ل�ــ�وب مــ� ال�ــ�ب�� "ولــ�عل� هللا ال�ــ�م���" 

، ��ا عل�ه� ق�ل ال�ج�د "َوَ��َِّ�َ� ِم�ُ�ْ� ُشَهَ�اَء" م����� �ال��� واإل��ان م� غ��ه�

ول���م ناسا م��� �ال�هادة ی�م أح�، أو ل���� م��� م� ��لح لل�هادة على األم� 

هللا َال ُ�ِ�ــ�ُّ ال�ــال���"، مع�ــاه: �هللا ال ��ــ� مــ� لــ�� مــ� هــ�الء یــ�م ال��امــة ،"�

                                                           
مـ� ف�ـ�ن عل�مـه،  اله�ا�ة إلى بل�غ ال�ها�ة في علـ� معـاني القـ�آن وتف�ـ��ه، وأح�امـه، وج�ـل .1

، ة ال�راســـات العل�ـــا وال��ـــ� العل�ـــي، تـــح: م���عـــة رســـائل جام��ـــة ��ل�ـــم�ـــي بـــ� أبـــي �الـــ�

�عـة ��ــ�ث ال��ـاب وال�ــ�ة ، �ل�ـة ال�ــ��عة جامعـة ال�ـارقة، �إشــ�اف: ال�ـاه� ال��شــ��ي ، م��

 . 7/4896، م2008هـ،  1429، 1ة ، جامعة ال�ارقة، �وال�راسات اإلسالم�
 . 44ال�وم:  .2
ال��ــ�� ال���ــ�، ال���ــ�  ال�ــ�اج ال���ــ� فــي اإلعانــة علــى مع�فــة �عــ� معــاني �ــالم ر��ــا .3

  .3/173هـ، 1285ال�����ي، م��عة ب�الق (األم���ة)، القاه�ة ، 
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، وقــال )1(ال�ــاب��� علــى اإل��ــان ال��اهــ�ی� فــي ســ��له وهــ� ال��ــافق�ن وال�ــاف�ون"

ــِذيَن  تعــالى:  ــوَن  َوال� ــاÒِرَ  يَْج�َنِبُ ْــِم  َكَب ــَواحَِش  اْإلِث ــا َواْلَف ــبُوا َوإَِذا َم وَن  غَِض ــِ�ُ ــْم َ�ْغ  ، "بــ��)2( ﴾�ُ

س��انه أن الع�ل في االن��ار ه� االق��ار على ال��ـاواة، ثـ� ل�ـا بـ�� سـ��انه 

أن ج�اء ال���ة ���لها ح� جائ� ب�� ف��لة العف� فقال: "ف�� عفا وأصـلح فـأج�ه 

على هللا"، أ�: م� عفا ع�� �ل�ه وأصلح �ـالعف� ب��ـه و�ـ�� �ال�ـه، أ�: أن هللا 

��ــا ل�ــأنه، وت���هــا علــى جالل�ــه، ثــ� ســ��انه �ــأج�ه علــى ذلــ�، وأبهــ� األجــ� تع�

ذ�� س��انه خ�وج ال�ل�ة ع� م���ه ال�ي هي س�� الف�ز وال��اة، فقال: إنه ال 

  .)3(��� ال�ال��� أ�: ال����ئ�� �ال�ل�"

، أ�: ذ�ـ� م�اقـ� )4(: الف�� واالخ��ال وال��الء ، اْلَفْ�ـِ�: ُهـَ� "َعـ�ُّ اْلَقـِ��ِ�"خامً�ا

األول�� على س��ل الف�� وال��اء وال��عة ، ولـ�� ذ�ـ�ه� لل�أسـي بهـ�، وال�ـ�الء:   

، وال�ـ�الء ن�عـان: نـ�ع )5("ال���� ع� ت��ل ف�ـ�لة ب�ـ�اء أ�: لإلن�ـان فـي نف�ـه"

م��وع ���ه هللا ، ون�ع م�م�م ال ���ه هللا تعالى ، و��ل على ه�ی� ال�ـ�ع�� مـا 

ِ  رواه َجاِبُ� ْب�ُ  ِمـَ� اْلَغْ�ـَ�ِة َ�اَن َ�ُقـ�ُل: " -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ -َعِ���، َأنَّ َنِ�يَّ �َّ

ـ �َ�ـِة، َوَأمَّ ا َما ُ�ِ��ُّ �َُّ، َوِمْ�َها َما ُیْ�ِغُ� �َُّ، َفَأمَّا الَِّ�ي ُ�ِ��َُّها �َُّ َفاْلَغْ�َ�ُة ِفي ال�ِّ

ا �َُّ َفاْلَغْ�َ�ُة ِفي َغْ�ِ� ِر�َ�ـٍة، َوِ�نَّ ِمـَ� الُ�ـَ�َالِء َمـا ُیـْ�ِغُ� �َُّ، اْلَغْ�َ�ُة الَِّ�ي ُیْ�ِغُ�هَ 

ــَ�  ــُه ِعْ� ــِل َنْفَ� ُج ــاُل ال�َّ ــي ُ�ِ�ــ�ُّ �َُّ َفاْخِ�َ� ــَ�َالُء الَِّ� ــا اْلُ� ــا ُ�ِ�ــ�ُّ �َُّ، َفَأمَّ ــا َم َوِمْ�َه

                                                           
تف�ــــ�� ال��ــــفي = مــــ�ارك ال����ــــل وحقــــائ� ال�أو�ــــل، حــــاف� الــــ�ی� ال��ــــفي ، حققــــه وخــــ�ج   .1

أحادی�ــه: ی�ســف علــي بــ�ی�� ، راجعــه وقــ�م لــه: م��ــي الــ�ی� دیــ� م�ــ��، دار ال�لــ� ال��ــ�، 

 .296، 1/295م، 1998هـ، 1419، 1ب��وت، �
 .37ال��ر�:  .2
هــ، 1414،  1، دار ال�ل� ال��ـ�، دم�ـ�، ب�ـ�وت، �، دار اب� �����ح الق�ی�، ال���انيف .3
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هــ، 1399ت، مع�� مقای�� اللغة، اب� فارس، تح : ع�� ال�الم هـارون، دار الف�ـ�، ب�ـ�و   .4
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ــَ�َقِة، وَ  ــَ� ال�َّ ــُه ِعْ� ــُه ِفــي اْلَ�ْغــيِ اْلِقَ�ــاِل، َواْخِ�َ�اُل ــْ�ِغُ� �َُّ َفاْخِ�َ�اُل ــا الَِّ�ــي ُی ، )1("َأمَّ

��ع��هــا ���ــة نف�ــه بهــا  "مع�ــى االخ��ــال فــي ال�ــ�قة: أن تهــ�ه أر���ــة ال�ــ�اء،

واخ��ــال ال�ــ�ب : أن ی�قــ�م ف�هــا ب��ــا� نفــ� ، وقـــ�ة  مــ� غ�ــ� َمــ�ٍّ وال ت�ــ���،

ــــُكوا َوَال  اهللاَ َواْعبُــــُدوا قــــال تعــــالى : ،)2(ج�ــــان"   و إِْحَســــانًا َوبِاْلَوالـِـــَديِْن  ۖ َشــــْيًئا بـِـــ�ِ  ُ�ْ�ِ

ـِــِذي ـَــٰ�  َب � ـــا�َٰ�  اْلُ�ْ ـــاكِ�ِ�  َواْلَ�َت ـــارِ َواْلَمَس ـَــٰ�  ذِي َواْلَج � ـــارِ اْلُ�ْ ـــِب  َواْلَج ـــاحِِب  اْلجُنُ ـــِب  َوالص�  بِاْلَجْن

ــ�ِيِل  َوابـْـِن  ،"أنــه ��ــ�ه )3( ﴾ َفُخــوًرا ُمْخَتــاًال  َمــْن �ـَـاَن  يُِحــب�  َال  اهللاَ ۗ إِن�  أَيَْمــانُكُْم  َمَلَكــْت  َوَمــا الس�

ال���ال الف��ر، أ� أنه �عا��ه على خ�الئه وف��ه، وال���ال: ذو ال��الء وال��� 

ــــه إذا �ــــان�ا ضــــعفاء، فــــال ���ــــ�  ــــه إذا �ــــان�ا فقــــ�اء، ومــــ� ج��ان أنــــف مــــ� أقار�

َالةَ  أَقِِم  بُ�َ��  يَا، وقال تعالى : )4(ع��ته�" َع�َـٰ�  َواْصـ�ِ�ْ  اْلُمـْنَ�ِ  َوانَْ� َعِن  بِاْلَمْعرُوِف  َوأُْمرْ  الص�

ــا ــابََك  َم ــْن  أََص ـِـَك ِم ِ  ۖ إِن� َذٰل ــزْم ــورِ َع ،"ال تعــ�ض وجهــ� مــ� ال�ــاس ت��ــ�ا، و ال )5( ﴾ اْألُُم

 ت�ق� فق�اء ال��ل��� َوال َتْ�ِ� ِفـي اْألَْرِض َمَ�حـًا أ� اخ��ـاال "ِإنَّ �ََّ ال ُ�ِ�ـ�ُّ ُ�ـلَّ 

ُمْ��ــاٍل َفُ�ــ�ٍر" ، فال���ــال مـــ� ��ــ�ن �ــه خــ�الء، وهـــ� الــ�� ُیــِ�� ال�ــاس ع��ـــة 

ـــــ�، والف�ـــــ�ر: مـــــ� ��ـــــ�ن مف��ـــــ�ا ب�ف�ـــــه" ، وقـــــال تعـــــالى: ) 6(نف�ـــــه، وهـــــ� ال���

ِــ� ُمِصــ�َبةٍ  ِمــْن  أََصــاَب  َمــا ِــ� اْألَْرِض  � ِــ� أَْ�ُفِســكُْم  َوَال � َذٰلـِـَك  أَْن نَ�َْ�أََ�ــاۚ� إِن�  َقْبــِل  ِمــْن  كَِتــاٍب  إِال� �
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، "َال ت��ن�ا على َمـا َفـاَتُ�ْ�" مـ� الـ�زق والعا��ـة ف�ق�لـ�ا لـ� �ْ��ـ� )1( ﴾َ�ِس��ٌ  اهللاِ َع�َ�

ــا "َ�هللا َال  ــاُكْ�"، ِ�َ�ــا أَْعَ�ــاُك� ف�ق�لــ�ا ُهــَ� أَْعَ�اَن ــآ آَت ل�ــا "َوَال َتْفَ�ُحــ�ْا"، َال ت��ــ�وا "ِ�َ�

ُمْ�َ�ــاٍل" ِفــي م�ــ��ه، "َفُ�ــ�ٍر" بــ�ع� هللا َوُ�َقــال: م��ــال ِفــي اْل�ْفــ�، ف�ــ�ر ُ�ِ�ــ�ُّ ُ�ــلَّ 

  .)2(ِفي الّ��ك وه� اْلَ�ُه�د"

: ال��انة واإلث�، وال��انة هي م� "خان األمانة: ل� ی�دها �املة، وخان  سادًسا

،"َ�ُ��ُن�َنَها، )4(﴾َرحًِ�  غَُفوًرا �َاَن  اهللاَ ۖ إِن�  اهللاَ َواْسَتْغِ�ِ ، قال تعالى : )3(ال��: نق�ه"

َبْل َیَ�َعلَُّ��َن َوَ�َ�َ�لَُّف�َن َما ُ�َ�اِلُف اْلِفْ�َ�َة ِمَ� اْلِ�َ�اَنِة الَِّ�ي َتُع�ُد َعَلى َأْنُفِ�ِهْ� 

َه ِإَلى اْلُ�َ�لَِّف�َ� َ�افًَّة "ِإنَّ هللاَ   ِإنََّ�ا ُهَ� َتْ�ِ��ٌع ُوّجِ
ُ
َ�ِر، َوَهَ�ا ال�َّْهي  َال ُ�ِ��ُّ َمْ� ِ�ال�َّ

ْثَ� َفَلْ� َ�ُعْ� َیْ�ِفُ� ِمْ�ُه، َوَال َ�َ�اُف  َكاَن َخ�َّاًنا َأِث�ً�ا"، َأْ�: َمِ� اْعَ�اَد اْلِ�َ�اَنَة َوَأِلَف اْإلِ

َلِهيَّ َعَلْ�ِه، َفُ�َ�اِ�ُ�ُه ِ��ِه، َوِ�نََّ�ا ُ�ِ��ُّ ُهللا أَْهَل اْألََماَنِة َواِالْس�ِ  ، وقال )5(َقاَمِة"اْلِعَقاَب اْإلِ

�ُ�ْم َال �ُْعجِزُوَن تعالى :  وا َسَبُقواۚ� إِن ، "(ِخَ�اَنة) في نق� العه�، ))6َوَال يَْحَس�َ�� ال�ِذيَن َكَ�ُ

"َفانِ�ْ� ِإَلْ�ِهْ�"، ألِ� إل�ه� عه�ه� �ي ال ی����ك إلى الغ�ر به�، وال���: 

به�، أو على اس��اء في العل� �ه اإللقاء،(َعَلى َسَ�آٍء) مهل، أو م�اه�ة ��ا تفعل 

  .)7(ح�ى ال ���ق�ك إلى فعل ما ی���ونه"
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: ال�ه� �ال��ء م� الق�ل إال م� ُ�لَ�، قال تعالى : سا�ًعا

تُْم  إِْن  �َِعَذابِكُْم  اهللاُ  َ�ْفَعلُ  َما ا اهللاُ َو�َاَن  ۚ َوآَمْنُتْم  َشَ�ْ ، "في مع�ى ال�الم ) )1َعلًِ�  َشاِ�ً

أق�ال: أح�ها: ِإال أن ی�ع� ال��ل�م على َم� �ل�ه، فإن هللا ق� أرخ� له، ثالثة 

وال�اني: ِإال أن ی���� ال��ل�ُم م� �ال�ه، وال�ال�: ِإال أن ���� ال��ل�م ��ل� 

  .)2(م� �ل�ه"

ــــــَن : اإلســــــ�اف، قــــــال تعــــــالى: ثامً�ــــــا ِ  َوِم ــــــا َحُموَلــــــًة  اْألَْ�َعــــــام ًش ــــــوا ۚ َوَ�ْ ــــــا �ُلُ    ِمم�

�بُِعوا َوَال  اهللاُ َرَ�َقكُمُ  ْيَطانِ  ُخُطَواِت  َت� ��ُ  الش� ، "كل�ا م� ث�� �ل واحـ�، )3( ﴾ ُمبِ�ٌ�  َعُدو�  َ�كُْم   ۚإِن

"إذا أث�ــ�": و�ن لــ� ی��ــج، "وآتــ�ا حقــه یــ�م ح�ــاده": هــ�ا شــيء �ــان واجً�ــا ق�ــل 

وجـ�ب ال��ـاة، وعــ� �عـ� ال�ـلف أنــه ال��ـاة، ق�ــل ��ـه دل�ـل علــى رخ�ـة األكــل 

ـــل  أداء ال��ـــاة، "وال ت�ـــ�ف�ا": فـــي ال��ـــ�ق أو فـــي األكـــل، وال��ـــ�ق ، أو فـــي ق�

، وقـــــــال تعـــــــالى : )4(ال��ـــــــل ، "إنـــــــه ال ��ـــــــ� ال��ـــــــ�ف��": ال ی�ت�ـــــــي فعلهـــــــ�"

 ـــ� أََمـــرَ  ُقــْل� يَن  َلـــ�ُ  ُمْخلِِصـــ�َ�  َواْدعُــوهُ  َمْســـجِدٍ  عِْنــَد �ـُــل�  ُوُجـــوَ�كُْم  َوأَقِيُمـــوا ۖ بِاْلقِْســِط  َر� ۚ  الـــد�

، "األكـل وال�ـ�ب مـ� غ�ـ� إسـ�اف، وقـ� أر�ـ� �ـه اإل�احـة فـي )5(﴾َ�ُعـودُوَن  بََدأَُكْم  َكَما

�ع� األح�ال، واإل��اب في �ع�ها، فأما اإل��اب، ف��ـل أن ��ـعف عـ� أداء 

ال�اج�ـــات، ف�اجـــ� عل�ـــه أن �أكـــل مـــا یـــ�ول معـــه ال�ـــ�ر، و�ـــاه� هـــ�ا �ق��ـــي 

�ه دل�ــل �عــ� أن ال ��ــ�ن األكــل وال�ــ�ب فــي ال�ــأك�الت وال��ــ�و�ات إال أن ���ــ

م�ــ�فا ���ـــا �أت�ـــه مـــ� ذلـــ�، فإنـــه أ�لــ� األكـــل وال�ـــ�ب علـــى شـــ�� أن ال ��ـــ�ن 

                                                           
 .147ال��اء:  .1
زاد ال��ــ�� فــي علــ� ال�ف�ــ��، ابــ� ال�ــ�ز�، تــح: ع�ــ� الــ�زاق ال�هــ��، دار ال��ــاب الع��ــي،  .2

 . 1/491هـ، 1422 1ب��وت، �
 .142األنعام:  .3
تف�ــ�� اإل��ــي جــامع ال��ــان فــي تف�ــ�� القــ�آن،  دمحم بــ� ع�ــ� الــ�ح�� اِإل��ــي، دار ال��ــ�  .4

 . 1/585م، 2004هـ، 1424، 1العل��ة، ب��وت، �
 . 29األع�اف:  .5
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م�ــ�فا ف�ه�ــا، واإلســ�اف هــ� م�ــاوزة ال�ــ�، ف�ــارة ی��ــاوز حــ� ال�ــالل إلــى ال�ــ�ام، 

  .)1(وتارة في اإلنفاق وال�����"

وَن  َما َ�ْعَلمُ  اهللاَ أَن�  َجَرَم  َال : االس���ار، قال تعالى: تاسًعا ��ُ  �ُْعلِنُوَن  َوَما �ُِ�� ۚ إِن

، "ال�ََّ��ُُّ� على وجه�� أح�ه�ا: أن ت��ن األفعال ال���ة ) )2اْلُمْسَتكْ�ِ�ِيَن  يُِحب�  َال 

ك���ة في ال���قة وزائ�ة على م�اس� غ��ه، وعلى ه�ا وصف هللا تعالى �الّ��ّ��، 

  .)3(م��ّ�عا، وذل� في وصف عاّمة ال�اس"وال�اني: أن ���ن م��ّلفا ل�ل� 

ــــــــــــاُروَن  إِن� : الفــــــــــــ�ح غ�ــــــــــــ� ال�ــــــــــــ�عي، قــــــــــــال تعــــــــــــالى: عاشــــــــــــً�ا ـَـــــــــــاَن  َق �

ِ  ِمْن  ۖ�  َفَب�َـٰ�  ُموَ�ٰ�  َقْوم ِـ� َل�َنُـؤُ  َمَفاتَِحـ�ُ  إِن�  َمـا اْ�كُنُـوزِ  ِمـَن  َوآَتْ�َنـاهُ  َعَلـْي�ِْم ِ  بِاْلُعْصـَبِة أُو� ة  إِذْ  اْلُقـو�

ْح  َال  َقْوُمـ�ُ  َلـ�ُ  َقاَل  حِـ�َ�  يُِحـب�  َال  اهللاَ ۖ إِن�  َ�ـْ�َ ،"أ� األِشـ��� ، وأمـا الفـ�ح ��ع�ـى )4(﴾ اْلَ�ِ

  .)5(ال��ور ���ا ���ز، فل�� ����وه"

فالف�ح في ال���عة مقّ�� م����، ال مغاالة ��ه، وال ت��� وال ���، ال   

مع��ة ��ه وال م�الفات، فإن �ع� ال�اس ال��م إذا فِ�ح غالى في ف�حه، وآذ� 

ج��انه ، ف�ًال ع� أنه ل� ی�قّ�� ��عال� ال���عة، وال �اآلداب العامة، وم� ال�اس 

��، شّه� �ه في �ّلِ م�ان، أ�ً�ا إذا ان��� على خ��ه، وه�ا م� ال��ل�

وعلى �ل ل�ان، فال��ع ل� �أم�نا به�ا، و�ن�ا أم�نا �ال��اضع وخف� ال��اح؛ 

                                                           
، تــــح: م�ســــى دمحم علــــي، وعــــ�ة ع�ــــ� ع��ــــة ، دار ال��ــــ�  أح�ــــام القــــ�آن ، ال��ــــا اله�اســــي .1

 . 3/138هـ ، 1405  2العل��ة، ب��وت ، �
 .23ال��ل:  .2
ال�فــ�دات فــي غ��ــ� القــ�آن، ال�اغــ� األصــفهاني، تــح: صــف�ان عــ�نان الــ�اود�، دار القلــ�،  .3

 .698ه، ص1412، 1ال�ار ال�ام�ة، دم��، ب��وت، �
 .76الق��:  .4
جـــالل الـــ�ی� ال�ـــ���ي، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب�ـــ�وت،  ن فـــي إع�ـــاز القـــ�آن،مع�ـــ�ك األقـــ�ا .5

، ون�هة القل�ب، دمحم ب� ُع��� ال����اني، تـح: دمحم 2/112م، 1988هـ، 1408،  1ل��ان، �

، وال���ان فـي 152م، ص 1995هـ، 1416، 1أدی� ع�� ال�اح� ج��ان، دار ق���ة  س�ر�ا، �

 ،تح:  ضاحي ع�� ال�اقي دمحم، دار الغ�ب اإلسالمي، ب�ـ�وت تف��� غ��� الق�آن، اب� الهائ�،

 .258هـ، ص1423، �1
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ألن ال��م� حًقا ه� ال�� �فعل �، و���ك �، و��� �، و��الي في هللا، 

  وال ل��ِّ نف�ه، وال ل����ه، وال ل���ق�ه، وال ل��اع�ه. و�عاد� في هللا، ال له�اه،

الفالح في ال�ن�ا واآلخ�ة، فعل�ه بل�وم ال���ة � دون س�اه، و�ل  و�ذا رام

س�� ی�صله إل�ها، فإن�ا ی��فع ال��ل� ��ا قّ�مه م�لً�ا � م� أع�ال ی�م 

  ال��امة.

وأما م� ال��ة، فق� وردت أحادی� ����ة في صفات م� ی�غ�ه� هللا تعالى 

  م�ها:

ْرَداءِ ��إن هللا تعالى ال ��� الف�� وال�ف أوًال:  -رضي هللا ع�ه- ، َعْ� َأِبي ال�َّ

ٌء َأْثَقُل ِفي ِم�َ�اِن اْلُ�ْ�ِمِ� َیْ�َم  - َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ -َأنَّ ال�َِّ�يَّ 
ْ
َقاَل: َما َشي

 ، الف�� ُهَ� ُ�لُّ َما)1(الِ�َ�اَمِة ِمْ� ُخُلٍ� َحَ�ٍ�، َوِ�نَّ �ََّ َلُ�ْ�ِغُ� الَفاِحَ� الَ�ِ��َء"

َ�ْ�َ��ُّ ُ�ْ�ُ�ُه ِمْ� ُذُن�ٍب ومعاصي، و���� وروده في ال�نى َوُ�لُّ َخْ�َلٍة َقِ��َ�ٍة 

َ� ُهَ� َتَ�لُُّف اْلُفْ�ِ� َوَتَع�ُُّ�هُ    .)2(َفاِحَ�ٍة ِمَ� اْألَْقَ�اِل َواْألَْفَعاِل ، َوَال ال�ََّف�ُّ

قال:  -  ع�هرضي هللا- إنه تعالى ال ��� ال���ل�� ، ع� ال�غ��ة ب� ش��ة ثانً�ا:

أخ� ����ة س��ان ب� سهل ال�قفي وه�  -صلى هللا عل�ه وسل�-رأی� ال��ي 

،  م� اإلس�ال، )3(�ق�ل: "َ�ا ُسْ�َ�اَن ْبَ� َسْهٍل َال ُتْ�ِ�ْل َفِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْ�ِ�ِل�َ�"

  .)4(وال��اد إرسال اإلزار إلى أسفل م� ال�ع���

                                                           
ــَلِة، َ�ـاُب َمــا َجــاَء ِفـي ُحْ�ــِ� الُ�ُلــِ�،   .1 ، 3/430أخ�جـه ال��مــ�� فـي ســ��ه، َأْبــَ�اُب الِ�ـ�ِّ َوالّ�ِ

، 4/251، وأبــ� داوود فــي ســ��ه، ِ�َ�ــاب اْألََدِب، َ�ــاٌب ِفــي ُحْ�ــِ� اْلِعْ�ــَ�ِة، 2002رقــ� ال�ــ�ی�: 

  . 4792رق� ال��ی�: 
ابـ� ال�ـ��: تهـ�ی� سـ�� أبـي داود و���ـاح ع�ن ال�ع��د ش�ح س�� أبي داود، ومعـه حاشـ�ة  .2

  .11/100ه،  1415، 2علله وم��الته، الع��� آ�اد�، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �
، رقــ� 2/1183ك�ــاب الل�ــاس، �ــاب م�ضــع اإلزار أیــ� هــ�؟  أخ�جــه ابــ� ماجــة فــي ســ��ه، .3

ألفــا� ال�ــاقل�� ، وال��ــائي فــي ســ��ه، واللفــ� لــه، إســ�ال اإلزار وذ�ــ� اخــ�الف 3574ال�ــ�ی�: 

  .9624، رق� ال��ی�: 8/436ل��� أشع� ب� أبي ال�ع�اء في ذل�  
�فا�ـة ال�اجـة فـي شـ�ح سـ�� ابـ� ماجـه، دمحم بـ� ع�ـ�  ،حاش�ة ال���� على س�� ابـ� ماجـه .4

  . 2/372الهاد� ال���� ال����، دار ال��ل، ب��وت، د.ت، 
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 - رضي هللا ع�ه-ال ��� هللا تعالى م� ی�ام على ���ه ، َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�ةَ  ثالً�ا:

َعَلى َرُجٍل ُمْ�َ�ِ�ٍع َعَلى َ�ْ�ِ�ِه،  - َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ - َقاَل: َم�َّ َرُس�ُل �َِّ 

ْ�ِر َواْلَ�ْجِه )1("َفَغَ�َ�ُه ِبِ�ْجِلِه، َوَقاَل: "ِإنَّ َهِ�ِه ِضْ�َعٌة َال ُ�ِ��َُّها �َُّ  ؛ ِألَنَّ َوْضَع ال�َّ

ُ��ِد، َأْو َهِ�ِه  اللََّ�ْیِ� ِمْ� َأْشَ�ِف اْألَْعَ�اِء َعَلى اْألَْرِض ِإْذَالٌل ِفي َغْ�ِ� ال�ُّ

ْ�َعُة َرْقَ�ُة اللَّ�َّاَ�ِة، َفال�َّْ�ِ��ُه ِبِهْ� َمْ�ُم�مٌ    .)2(الّ�ِ

  ال�ات�ة

  ال�ی� اص�فى.ال��� �  و�فى، وسالم على ��اده 

  ... أما �ع�

فه�ا خ�ام ه�ا ال��� م� م��ة هللا تعالى م� ال��اب وال��ة، وق� 

  �ه�ت ال��ائج ال�ال�ة:

ال���ة � رب العال��� م� أعلى م�ات� الع��د�ة، و�اع�ه هي ال���ان  )1

  والعالمة على ح�ه.

صلى –هللا ی��فع ال��ء م� ال���ة ��ا �ان خادًما ل���ة هللا ، �ُ�ّ�ِ رس�ل  )2

و�ل ما ی��صل  -رض�ان هللا عل�ه�–وح� ص�اب�ه ال��ام  -هللا عل�ه وسل�

  �ه إل�ها.

وت�ّب� معان�ه،  ،م� األس�اب ال�ال�ة ل���ة هللا تعالى ق�اءة الق�آن ال���� )3

  وم�ال�ة ال����� ال�ادق�� .- صلى هللا عل�ه وسل�–وات�اع ال�س�ل 

، وال��اب�ن ال���ه�ون، وال�ادق�ن، م� ���ه� هللا م�ه� ال�����ن، وال��ق�ن  )4

  وغ��ه م�ا أوردُت.

وال�اقع أن م� ال��م ��فات وأخالق م� ُذِكَ� أغ��ه ع� غ��ها، بل �ان  )5

غ�ُ�ها م�ّ�ال لها، ول� ی�لغ أحٌ� ال��ال، ول�� ���ه� ما اس��اع إلى ذل� 

  س��ًال ؛ ألن اإل��ان ل�� قالً�ا واحً�ا، ی�ج� �لُّه ، أو ُ�ع�م �له .

                                                           
ُ َجـلَّ َوَعـَال  أخ�جه اب� ح�ان في ص���ه ، ِذْ�ُ� ال�َّْجِ� َع�ْ  .1 ْنَ�ـاِن َعَلـى َ�ْ�ِ�ـِه، ِإِذ �َّ َنـْ�ِم اْإلِ

  . 5550، رق� ال��ی� :  12/358َال ُ�ِ��ُّ ِتْلَ� ال�َّْ�َمة  ، 
  .  7/2980م�قاة ال�فات�ح ش�ح م��اة ال��اب�ح ،  .2
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وم� ی�غ�ه� ����، وم�ه� ال�ال��ن، وال�اف�ون، وال�����ون، وم� ت�لَّ�  )6

  ��فات أول�� ، فه� أح�ج ما ���ن إلى ت���ح إ��انه، وال���ة م� ق���.   

سعادة الع�� في ال�ار�� في ت�ام الع��د�ة، وال ت�� إال ���ال ال���ة، فهي  )7

  ���� الفالح في ال�ن�ا واآلخ�ة.

هج ���� عل�ه ال��م�، و��ادة خال�ة ت�ّد�، و��ل م��ة هللا تعالى م� )8

  م�ٌ� في س��ل هللا، ول�� م�ّ�د دع��، أو ق�ل، أو شعار ُیْ�َفُع.

  ��ص�ات:ال

ت�ّب� معاني الق�آن ال����، وتفه�ها ، والع�ل ��ا في آ�اته م� أح�ام، والع�ل  )1

  صلى هللا عل�ه وسل�.–��ا في س�ة ال�س�ل 

���ه هللا تعالى، والع�ل على ذل�، وع�م االك�فاء ال����ه إلى م� ه� ال��  )2

  �الق�ل: إني ُأِح�ُّ هللا.

لق� ُذِكَ�ْت م��ُة هللا ل�ع� خلقه في غ�� ال��اضع ال�ي أوردُت، وهي إما  )3

  ت���ً�ا أو إشارة .  

ت���ة ال��ء على مفه�م اإل��ان ال�� دّلْ� عل�ه ن��ص ال��اب وال��ة،  )4

ل القل�، واإلق�ار �الل�ان، وه� ع�ل وهي ال���ی� �القل�، وه� ع�

الل�ان، والع�ل �األر�ان، وهي األع�اء؛ ألن الع�ل ال ی�ف�ُّ ع� ال��م�، 

  فه� الزم م� ل�ازم اإل��ان.  

  :ال��ادر وال��اجع

  روا�ة قال�ن لق�اءة نافع. ،الق�آن ال����

 هـ .1405الع��ي  ب��وت، أح�ام الق�آن، ال��اص، تح: دمحم صادق الق��او�، دار إح�اء ال��اث 

، 2أح�ام الق�آن، ال��ا اله�اسي، تح: م�سى دمحم علي، وع�ة ع�� ع��ة، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

 هـ.1405
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تق��� ص��ح اب� ح�ان، أب� حات�، ال�ارمي، الُ���ي، ت�ت�� علي ب� بل�ان الفارسي اإلح�ان في 

ه، 1408، 1، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �،حققه وخ�ج أحادی�ه وعل� عل�ه: شع�� األرناؤو�

 م. 1988

 إح�اء عل�م ال�ی�، أب� حام� الغ�الي ال��سي،  دار ال�ع�فة، ب��وت.

األخالق وال��� في م�اواة ال�ف�س، علي ب� أح�� ب� سع�� ب� ح�م ال�اه��، دار اآلفاق ال��ی�ة، 

 م.1979 –ه 1399، �2 ب��وت،

 ق�اع ال��عة، ال�َّْ�َهاني، ال���عة ال�����ة، م��، د.ت .األسال�� ال���عة في ف�ل ال��ا�ة و�

 م. 1964هـ،  1383، 6أوضح ال�فاس��، ال����، ال���عة ال����ة وم����ها، �

أ��� ال�فاس�� ل�الم العلي ال����، ال��لف: أب� ��� ال��ائ��، م���ة العل�م وال���، ال��ی�ة ال���رة، 

 م.2003 -  هـ1424، 5ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، �

ج��ل   دار الف��، ب��وت، ال��� ال���� في ال�ف���، أب� ح�ان األن�ل�ي، تح : ص�قي دمحم 

 .هـ1420

ال���ان في تف��� غ��� الق�آن، اب� الهائ�، تح:  ضاحي ع�� ال�اقي دمحم  دار الغ�ب اإلسالمي، 

 هـ.1423، 1ب��وت، �

 ال��ار�ف�ر�، دار ال��� العل��ة، ب��وت.ت�فة األح�ذ� ���ح جامع ال��م��، 

 م.   1993ه،  1413ت���ة ال�ف�س، أح�� ف���، دار العق��ة لل��اث، اإلس���ر�ة، 

ال��ه�ل لعل�م ال����ل، اب� ج�� الغ�نا�ي، تح: ع�� هللا ال�ال��، دار األرق� ب� أبي األرق�، ب��وت، 

 هـ .1416، �1

ل�� إلى م�ا�ا ال��اب ال����، أب� ال�ع�د، دار إح�اء ال��اث الع��ي، تف��� أبي ال�ع�د، إرشاد العقل ال�

  ب��وت.

 م. 1986، 1تف��� اإلمام اب� ع�فة، تح: ح�� ال��اعي، م��� ال���ث �ال�ل�ة ال����ن�ة، ت�ن�، �

 هـ.1383ال�ف��� ال��ی�، دروزة دمحم ع�ت، دار إح�اء ال��� الع���ة القاه�ة، 

�ار ل�ف��� ال�اورد�، ع� ال�ی� ب� ع�� ال�الم، تح: ع�� هللا ب� إب�ا��� وه� اخ� تف��� الق�آن،

 م.1996هـ، 1416، 1ال�ه�ي،  دار اب� ح�م، ب��وت، �

 م. 1990تف��� الق�آن ال����، تف��� ال��ار، دمحم رش�� رضا، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، 

هـ  1420، 2مة، دار ���ة لل��� وال��ز�ع، �تف��� الق�آن الع���، اب� ����، تح: سامي ب� دمحم سال

 م. 1999
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 م.1946هـ، 1365، 1تف��� ال��اغي، ش��ة م���ة وم��عة م��فى ال�ابي ال�ل�ي وأوالده ����، �

ال�ف��� ال����،ن��ة م� أسات�ة ال�ف���، م��ع ال�ل� فه� ل��اعة ال���ف ال���� ، 

 م . 2009هـ ، 1430،  2ال�ع�د�ة،�

 هـ .1413، 10ضح ، دمحم م���د ال��از�، دار ال��ل ال��ی�، ب��وت، �ال�ف��� ال�ا

 هـ.1422، 1ال�ف��� ال�س��، و��ة ال�ح�لي، دار الف��، دم��، �

ال�ف��� ال�س�� للق�آن ال����، دمحم س�� ���او�، دار نه�ة م�� لل��اعة وال��� وال��ز�ع، الف�الة، 

 م . 1997،  1القاه�ة، �

األح�ام، دمحم علي ال�ا��، تح: ناجي س���ان، ال����ة الع���ة لل��اعة وال���، ب��وت،  تف��� آ�ات 
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 م .1990- هـ1410، 1القاه�ة ، � ال��او�، عال� ال���، ال����� على مه�ات ال�عار��،

هـ 1408، 3ال����� ���ح ال�امع ال�غ��، ع�� ال�ؤوف ال��او�، م���ة اإلمام ال�افعي، ال��اض، �

 م.1988 -

: ع�� ال�ح�� ب� معال الل����، م�س�ة ي تف��� �الم ال��ان، ال�ع��، تحت���� ال���� ال�ح�� ف
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ح�� ال�ل�ك ال�اف� دولة ال�ل�ك، دمحم ب� ع�� ال���� ال��صلي ال�افعي، تح: ف�اد ع�� ال��ع� أح��، 
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 م.1986ه، 1416

و��، ال���� اإلسالمي  ش�ح ال��ة، ال���� ب� م�ع�د ال�غ��، تح: شع�� األرناؤو�، دمحم زه�� ال�ا
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 هـ.1405ال��س�عة الق�آن�ة، إب�ا��� األب�ار�، م�س�ة س�ل الع�ب، 
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  م .1995هـ ، 1416
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ل�ة ال���عة وال�راسات �إش�اف: ال�اه� ال��ش��ي، م���عة ���ث ال��اب وال��ة، �
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