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 :الممخص
القرآف الكريـ ىك كتاب اهلل الخالد الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف 
خمفو كقد حكل مف النظـ االدارية كالعبادات كالعقيدة ككؿ ما يحتاجو االنساف 
في حياتو الدنيا، كمف ىذه النظـ التي اقرىا القرآف الكريـ بؿ جعميا مقركنة 

ىك النظاـ االخالقي، كقد كردت آيات كثيرة تأمر بمكاـر  باإليماف باهلل 
االخالؽ كتنيى عف مساكئيا، اال أننا آثرنا اف نتناكؿ أثر القصة القرآنية عمى 
االخالؽ، فالقصة ليا تأثير آخر غير تأثير االكامر المباشرة، فالمسمـ عندما 

را بنتائجيا، يقرأ القصة القرآنية يندمج مع أحداثيا متصكرا لمشاىدىا متأث
فالشؾ أنو سيتأثر بالمكاقؼ األخالقية التي جاءت ضمف مشاىد القصة 
القرآنية، كمف ىنا جاءت فكرة كتابة ىذا البحث الذم سنتناكؿ فيو ) أثر القصة 
القرآنية عمى األخالؽ( كقد تناكلت فيو مشاىد مف القصص القرآنية كلـ اتناكؿ 

ؿ أحداث القصة، كأكثر المكاقؼ كؿ تفاصيؿ القصة، حيث المجاؿ لتناكؿ ك
األخالقية التي تناكلناىا كانت بيف ثنايا القصة، كقد أشارت ىذه المشاىد إلى 
الجانب األخالقي إشارة ظاىرة أك خفية، كفي كؿ األحكاؿ فإف ىذه المشاىد 
تؤثر في نفس القارئ أيما تأثير، كأكثر المكاقؼ األخالقية التي كجدناىا كانت 

–كبعدىما تأتي قصة ابراىيـ  -عمييما السالـ –كمكسى في قصتي يكسؼ 
كلـ نجد في كؿ قصص األنبياء المذككريف في القرآف الكريـ  -عميو السالـ

مكاقؼ أك مشاىد ليا تأثير عمى الجانب األخالقي، كحسبنا اننا تجكلنا بيف 
 ثنايا القصص القرآني كاستخرجنا منيا بعض الجكاىر الثمينة.
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Abstract: 

The Quran is the read universe, and it contains all what 

mankind need in their life such as administrative, 

theological and worship systems. Among those system and 

the one which the Quran has made it integral with Faith is 

the ethical system. Many verses in the Quran urges about 

good ethics and rejects bad ethics. I have rather preferred 

to study the effect of the Quranic story on the ethics 

because the stories have a different effect from the direct 

commands. When a Muslim reads a Quranic story, he gets 

engaged with its events, pictures its scenes, and gets 

affected by its results. Therefore, there is no doubt that he 

will be affected by the ethical events that happened within 

the scenes of the Quranic story.  Hence the idea of writing 

this paper in which I deal with (the effect of the Quranic 

story on ethics) in which I dealt with some of the scenes of 

the Quranic stories and not all the details of the story. 

Because there is no space to deal with all the events of the 

story here. Most of the ethical scenes that I dealt with came 

from the story itself. Such scenes made explicit or hidden 

reference to the moral aspect. In any way, these scenes has 

a great effect on the reader heart. Most of the ethical 

scenes that I have found was in the stories of Joseph and 

Moses (Peace be upon them). After them, was the story of 

Ibrahim. I have not found in all of prophets’ stories who 

are mentioned in the Quran incidents or scenes that has an 

effect in the ethical aspect. It suffices us that we have 

roamed between the lines of the Quranic stories and 

extracted some valuable jewels  l   
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 الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
إف كتاب اهلل الخالد كالذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كالذم فيو خبر 

ما نحتاجو في دنيانا كآخرتنا، ما قبمنا كنبأ ما بعدنا، كفيو مف الدركس كالعبر لمف يعتبر، ككؿ 
كمنيا القصص القرآنية التي تحكم الكثير مف الفكائد في مجاالت شتى كمنيا األخالؽ، كاننا 
نجد بيف ثنايا القصة القرآنية تكجييات أخالقية بطريؽ االشارة إال أنيا تنغرس في النفس 

كمة فيما قصو اهلل عمينا في االنسانية حتى تككف جزءا مف طبيعة االنساف المسمـ كحياتو، كالح
 كتابو العزيز تظير مف كجكه عديدة، نذكر منيا ما يمي:

أف نفقو ما جاء في ىذه القصص مف أخبار كحقائؽ كمعاني كأنماط مف المدافعات  -ُ
قص عمينا أخبار االنبياء كما  بيف أىؿ الحؽ كالباطؿ كاف نعتبر بو، فمف ذلؾ أف اهلل 

نصرىـ كجعؿ  أصابيـ كاصاب اتباعيـ المؤمنيف في االذل في سبيؿ اهلل، ثـ اف اهلل 
ـٍ ًعٍبرىةه أًليكًلي : )العاقبة الحسنة ليـ، كفي ذلؾ عبرة لممؤمنيف، قاؿ  ًصًي لىقىٍد كىافى ًفي قىصى

لىًكٍف تى  ًديثنا ييٍفتىرىل كى تىٍفًصيؿى كيؿٍّ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍحمىةن اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى ٍصًديؽى الًَّذم بىٍيفى يىدىٍيًو كى
  (ُ)(ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى 

في قصص القرآف العزيز بياف لغرائز االنساف كما جبمو اهلل عميو مف صفات كمف  -ِ
 (ِ)أنكاع ىذه الغرائز، كأثر ذلؾ في سمككو كأفعالو كفي عالقاتو مع اآلخريف(

رآف نجد التكحيد كاعمـ كمكاـر األخالؽ كحجج عقمية كتبصرة كتذكرة في قصص الق -ّ
  (ّ)كمحاكرات جميمة تمٌذ العقالء

كنحف نعمـ متأكديف قاطعيف أف قصص القرآف ىي قصص كاقعية، ىي قصص       
كانت ذات يـك ألشخاص كاعياف كأزماف كأجياؿ كاكقات، ال كما زعـ مف ارتد ممف يدعي 
العمـ كيدعي المعرفة كقاؿ أف قصص القرآف ىي اشياء متخيمة، ذكرت لضرب األمثاؿ كأخذ 

 .(ْ)لكاقع كجكدالعبرة، كلـ يكف ليا في التاريخ كا
كسنتناكؿ في بحثنا ىذا شيئا مف أثر القصص القرآني عمى األخالؽ، )فالقصة 
ثبات البراىيف العقمية بالكقائع  عنصر مشكؽ، جذاب محبب، مرغكب فيو في التربية كالتعميـ كا 
الحسية، ال يختمؼ في التأثير بأسمكبيا كحكاية عناصرىا الكبار كالشباب، كالنساء كالفتيات، 
كذلؾ يؤدم إلى غرس بذكر اإليماف، كالترغيب في الطاعة، كالترىيب مف المعصية، مما 
يجعؿ القصة مدرسة إليية لممؤمنيف، أساتذتيا األنبياء، ككاقعيا األقكاـ، كتاريخيا قديـ عريؽ، 
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. كنحف نعمـ أف ٓكمكضكعيا إىالؾ الظالميف، كغايتيا التيذيب كاإلصالح كالتربية الحسنة(
لكريـ يحتكم عمى الكثير مف الجكانب األخالقية أمرا كنييا، إال أف القصة تركز القرآف ا

المعاني داخؿ النفس اإلنسانية بطريؽ غير مباشر، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد دائما شخصية 
البطؿ في القصص األدبية تحكم الكثير مف القيـ كالصفات التي اراد صاحب النص أف 

اف يتقمص ىذه الصفات بطريقة ال إرادية، كىكذا فإف تأثير يظيرىا لمقارئ فيحاكؿ القارئ 
القصة عمى النفس االنسانية ىك غير األكامر المباشرة )أفعؿ، ال تفعؿ( فنجد في القرآف الكريـ 
جممة أخالؽ مبثكثة بيف طيات القصة القرآنية، تؤثر في النفس االنسانية أيما تأثير كىي في 

مف عباده كأخالؽ نيانا عنيا، ففي األكلى جاءت  ىا اهلل نفس الكقت تشير إلى أخالؽ أراد
بصيغة الثناء كالقبكؿ كفي الثانية جاءت بصيغة الذـ كالقدح، كسندرج ىنا بعض األخالؽ التي 
جاءت في القصص القرآني كسيقسـ ىذا البحث إلى مبحثيف المبحث األكؿ األخالؽ التي امر 

الثاني األخالؽ التي نيى عنيا أك ذميا ، كقبؿ الشركع بيا القرآف الكريـ أك امتدحيا كالمبحث 
 في المباحث البد مف تكضيح عنكاف البحث لغة كاصطالحا

فالقصة مف ) ]قصص[ قىصَّ أثرىه، أم تتبَّعو. قاؿ اهلل تعالى: )فارتدا عمى آثاًرىما 
ةي: األمري كا (ٔ)قىصىصان( ٍصتي . ككذلؾ اٍقتىصَّ أثرىه، كتىقىصَّصى أثرىه. كالًقصَّ لحديث. كقد اٍقتىصى

الحديث: ركيتو عمى كجيو. كقد قىصَّ عميو الخبرى قىصىصان. كاالسـي أيضان القىصىصي بالفتح، 
، بكسر القاؼ: جمع القصة التي  كيًضعى مكضع المصدر حتَّى صار أغمبى عميو. كالًقصىصي

 .(ٕ)تكتب(
 المبحث األول: األخالق التي امر بيا القرآن الكريم:

ـى الرجؿ بالضـ فيك كىريـه، الكرم:  ألول:المطمب ا كالكـر في المغة ) ضدُّ المؤـ. كقد كىري
. كالكراـ  ، كنسكة كـر ـه أيضان، كامرأةه كـر ـي. كيقاؿ: رجؿه كىرى كقكـه ًكراـه ككيرىماءي، كنسكةه كىراًئ

ـ قيؿ كيرَّاـه بالتشديد. ككارىٍمتي الرج . فإذا أفرط في الكىرى ؿ، إذا فاخرتىو في بالضـ، مثؿ الكىريـً
، إذا جاء بالغيث.  ـى السحابي . ككىري فكحي ـي: الصى ٍمتيوي أٍكريميوي بالضـ، إذا غمبتىو فيو. كالكىري ، فكىرى ـً الكىرى
كأٍكرىٍمتي الرجؿ أكرمو، كأصمو أؤكرمو مثؿ أدحرجو، فاستثقمكا اجتماع اليمزتيف فحذفكا 

ِإْبرَاِىيَم اْلُمْكَرِميَن ، ِإْذ َدَخُموا َعَمْيِو َفَقاُلوا َساَلًما  َىْل َأتَاَك َحِديُث َضْيفِ : )قاؿ  (ٖ)الثانية(
َبُو ِإَلْيِيْم َقاَل َأاَل تَْأكُ   ( ٗ)(ُمونَ َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن ، َفرَاَغ ِإَلى َأْىِمِو َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن ، َفَقرَّ

فمـ يذكر ِإْذ َدَخُموا َعَمْيِو( ) مف كجكه عدة أحدىا: في قكلو كفي ىذا ثناء عمى ابراىيـ 
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كاف قد عرؼ بإكراـ الضيفاف كاعتياد قراىـ فبقي منزلو  استئذانيـ كفي ىذا دليؿ عمى أنو 
كمضيفو مطركقا لمف كرده ال يحتاج إلى االستئذاف بؿ استئذاف الداخؿ لدخكلو، كىذا غاية ما 

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُمَنا ِإْبرَاِىيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفَما : )كقاؿ  َُيككف مف الكـر
قاؿ القاسمي في تفسير ىذه اآلية: ) }قالكا سالما{ أم سممنا ( ُُ)( َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ 

مف تحيتيـ، عميؾ سالما } قاؿ سالـ{ أم عميكـ سالـ أك سالـ عميكـ رفعو، إجابة بأحسف 
ا لىًبثى أىٍف  ألف الرفع أدؿ عمى الثبكت مف النصب، ثـ أشار إلى احساف ضيافتيـ بقكلو: }فىمى

{ أم مشكم يقطر كدكو لقكلو }بعجؿ سميف{( ًنيذو اءى ًبًعٍجؿو حى كيقكؿ ابف كثير في تفسير ( ُِ)جى
الرضؼ كىي اآلية ) أم ذىب سريعا فأتاىـ بالضيافة كىك عجؿ فتى البقر حنيذ مشكم عمى 

: ) فراغ إلى أىمو( كلـ يقؿ ذىب إلى أىمو كىي ككذلؾ نجد في قكلو ( ُّ)الحجارة المحماة(
ىي عجؿ مشكم مف غير أف يشعر ك بالذىاب إلى أىمو لتجييز ىذه الكليمة  محاكلة منو 

ضيفو بالتكمؼ، فكممة )راغ( ىي غير كممة ) ذىب( ككذلؾ في عبارة ) فما لبث( فيك لـ 
جييز ضيافة الزائريف لو مف غير معرفة سابقة بيـ كال مكعد، كالقارئ لقصة سيدنا يتأخر بت
بتدبر تنغرس في نفسو مجمكعة مفاىيـ عف الكـر منيا استقباؿ الضيؼ سكاءن  ابراىيـ

) إذ دخمكا عميو( ىكذا كبدكف مقدمات دخمكا عميو، كمنيا  يعرفو أـ ال كىذا نجده في قكلو 
( كمنيا الركغاف إلى أىمو لتجييز الضيافة، كعدـ  قالوا سالما قال سالمٌ  التحية بأحسف منيا )

اشعارىـ بحركتو أثناء االنسحاب مف بينيـ كالذىاب إلى أىمو، كلعؿ الضيؼ لك شعر بتمؾ 
الحركة الكاضحة ألخبركه بعدـ تمكنيـ مف الطعاـ أصال ألنيـ مالئكة كليسكا بشران، كمنيا أنو 

أف يقدـ لمضيؼ كىك العجؿ السميف المشكم كالذم يقطر كدكو، كىذا  قدـ ليـ أفضؿ ما يمكف
 كمو دكف أف يسأليـ عف حاجتيـ إلى الطعاـ، فقط ألنيـ ضيكؼ عنده.

: كالمطؼ في المغة مف )لطؼ الشئ  بالضـ المطمب الثاني: التمطف في الخطاب
( ًفي اٍلعىمىًؿ (ُْ)يمطؼ لطافة، أم صغر، فيك لطيؼ( ٍفؽي ًفيًو. كىالمٍُّطؼي ًمفى . ) كى )المٍُّطؼي الرٍّ

تىٍيًف ييقىا ( ًبفىٍتحى ـي )المَّطىؼي اءىٍتنىا المًَّو تىعىالىى التٍَّكًفيؽي كىاٍلًعٍصمىةي. كى )أىٍلطىفىوي( ًبكىذىا بىرَّهي ًبًو كىااًلٍس : جى ؿي
طىفىةي( اٍلميبى  تىٍيًف أىٍم ىىًديَّةه. كى )اٍلميالى فو ًبفىٍتحى فُّؽي لىوي()لىطىفىةه( ًمٍف فيالى ( ًلٍْلىٍمًر التَّرى ارَّةي. كى )التَّمىطُّؼي

ُٓ. 
)َلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرُه  :قاؿ   

نيـ )قكمو( فيك منيـ، فيك يشعرىـ بيذه الكممة بأ (86)ِإنِّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم(
يتمطؼ في خطاب أبيو حيث كاف  كىذا ابراىيـ ( ُٕ)كاألصؿ أف الشخص يريد الخير لقكمو



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2228حزيران 

 

)ِِٖٗ ) 
 

ف ىذا الكفر إف لـ يقمع  حريصا جدان عمى ىداية أبيو، فكاف يصارحو فيما ىك عميو مف كفر، كا 
يكرر دعكتو ألبيو بغاية التمطؼ كالميف  عنو سيذىب بو إلى النار، كلذلؾ كاف ابراىيـ

معو، مستعمال في خطابو معو) يا أبت( ليشعره بأنو أبنو، كاألبف البار يككف حريصا عمى ما 
في  ككاف ابراىيـ( 81))َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْبرَاِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدِّيًقا َنِبيًّا( : ينفع أباه، قاؿ 

فمـ  (89))َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْمِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني(متمطفا دعكتو ألبيو مترفقان بو
يصؼ أباه بالجيؿ المفرط، كال نفسو بالعمـ الفائؽ، كلكنو قاؿ: إف معي طائفة مف العمـ كشيئا 

 .(َِ)منو ليس معؾ
)َيا َأَبِت ِإنِّي َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعَذاٌب ِمَن  :كيستمر التمطؼ في الخطاب، قاؿ  

إني أخاؼ، كذلؾ يدؿ عمى شدة تعمؽ قمبو بمصالحو،  (28)الرَّْحَمِن َفَتُكوَن ِلمشَّْيَطاِن َوِليًّا(
كاإلرشاد إلى الديف مف أعظـ : ) وبالوالدين احسانا(  قضاءن لحؽ األبكة عمى ما قاؿ  كذلؾ

 ضيؼ إليو رعاية األدب كالرفؽ كاف ذلؾ نكر عمى نكر.أنكاع االحساف فإذا أ
فالقكؿ ( 22))َفُقواَل َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى(: في قصة مكسى كقاؿ 

 الميف مطمكب حتى مع الكافر كالطاغية بؿ كبير طغاة األرض.
كيىٍجميؿي عىؼَّ عف المىحاًرـ كاأليٍطماع الدًَّنية )الكىؼُّ عما ال يىًحٌؿ  كىي العفة:المطمب الثالث: 

ًفيؼه كعىؼٌّ أىم كىؼَّ كتعفَّؼى كاٍستىٍعفىؼى كأىعفَّو الٌمو كفي  فافان كعىفافة فيك عى ٌفان كعى يىًعؼُّ ًعفَّةن كعى
التنزيؿ كٍليىٍستىٍعًفؼ الذيف ال يىًجدكف نكاحان فسَّره ثعمب فقاؿ ليىٍضًبٍط نفسو بمثؿ الصكـ فإنو 
ًكجاء كفي الحديث مف يىٍستىٍعًفؼ ييًعٌفو الٌمو االٍسًتٍعفاؼ طمىبي العىفاًؼ كىك الكىؼُّ عف الحراـ 
كالسؤاؿ مف الناس أىم مف طمب الًعٌفة كتكمَّفيا أىعطاه الٌمو إياىا كقيؿ االستعفاؼ الصٍبر 

لجرجاني بقكلو: كقد عرفيا ا (ِّ)كالنَّزاىة عف الشيء كمنو الحديث الميـ إني أىسأىلؾ الًعٌفة(
)ىيئة لمقكة الشيكية متكسطة بيف الفجكر، الذم ىك إفراط ىذه القكة، كالخمكد الذم ىك 

  .(ِْ)تفريطيا، فالعفيؼ مف يباشر األمكر عمى كفؽ الشرع كالمركءة(
إف مف أىـ ما يحتاج إليو الشاب المسمـ مف األخالؽ ىك العفة، كقد جاءت بأبيى  

عندما تدعكه امرأة العزيز إلى الفاحشة  مثمة بسيدنا يكسؼصكرىا في القرآف الكريـ مت
َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتَيا َعْن َنْفِسِو َوَغمََّقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َىْيَت َلَك َقاَل : ) فيأبى، قاؿ
 (ِٔ)الفاحشة معيا() كالمراكدة المطالبة برفؽ أم طمبت منو أف يكاقعيا كيعمؿ  (25)(َمَعاَذ المَّوِ 

، كال بد أف الدعكة إلى الفاحشة ال تككف بيذه (ِٕ)ككذلؾ تعني: دكنؾ حاجتؾ أك تعاؿ فأنا لؾ
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أقؿ منيا صراحة كجرأة فيك في بيتيا كأماـ   الصراحة كبدكف مقدمات، فقد سبقتيا خطكات
مكشكفة، ككانت عينيا، فال يعقؿ أف تغـر بو اآلف فقط، إذف فقد كانت المراكدة في ىذه المرة 

الدعكة فييا سافرة غمى الفعؿ األخير... كحركة تغميؽ األبكاب ال تككف إال في المحظة 
األخيرة، كقد كصمت المرأة إلى المحظة الحاسمة التي تيتاج فييا دفعة الجسد الغميظة، كنداء 

، إنما تككف الجسد األخير، كىذه الدعكة السافرة الجاىرة الغميظة ال تككف أكؿ دعكة مف المرأة
َوَلَقْد َىمَّْت ) ىي الدعكة األخيرة، كقد ال تككف أبدان إذا لـ تضطر إلييا المرأة اضطراران، قاؿ

ِدَنا ِبِو َوَىمَّ ِبَيا َلْواَل َأْن رََأى ُبْرَىاَن َربِِّو َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ِعَبا
)ىمت بو( شيكة، أك استمقت لو كتييأت لكقكعو، كقد تناكؿ العمماء أكثر مف  (ِٖ)(اْلُمْخَمِصينَ 

رأم في مكضكع )ىـ بيا( كنختار منيا التقدير لكال أف رأل برىاف ربو ليـ بيا، أك كاف ىمو 
 ، كقد يتبادر إلى الذىف أكؿ األمر في قصة سيدنا يكسؼ (ِٗ)حديث نفس مف غير عـز

فتنة الشيكة كقد تجاكزىا كانتيى االمر، كلكف ماذا إذا تكررت  انيا لحظة صمكد االيماف أماـ
الدعكة إلى الفاحشة، كبصكرة أكثر حدة مف التي قبميا بؿ يخالطيا ىذه المرة التيديد بالسجف 
أك بالعذاب األليـ، فينا تسمك الركح االنسانية عمى متطمبات الجسد، كتصؿ إلى أعمى 

ْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُنَِّني ِفيِو َوَلَقْد رَاَوْدُتُو َعْن َنْفِسِو َقالَ :) مستكياتيا عندما تقرأ قكلو
اِغِرينَ  قالت امرأت العزيز  (َّ)(َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ

حيث  كدتو عف نفسو،الذم لمتنني في االفتتاف بو، كلقد را - أم يكسؼ -لمنسكة: فذلكف
لـ يعد األمر سران كال يمنعني الحياء مف المجاىرة بحبي كشغفي بو، فاستعصـ أم امتنع طالبا 
لمعصمة مستزيدان منيا، كلئف لـ يفعؿ كينفذ ما أريده منو ليعاقبف بالسجف، كليككنف مف 

طمبات الركح ، كيبقى ىذا النمكذج السامي كالمتعالي بمت(ُّ)الصاغريف أم األذالء الميانيف
نيا لتختبئ بيف طيات النفس  عمى متطمبات الجسد نبراسان لكؿ شاب تربى عمى مائدة القرآف، كا 

االنسانية تمؾ الرغبة القكية في الكقكؼ سدان منيعان أماـ الشيكة العابرة كالمذة المؤقتة، طالما 
 .كقفنا نتأمؿ كقفة يكسؼ الصديؽ 

 المطمب الرابع: االحسان إلى الناس:
كقد ذكرنا ىنا الناس كليس المسمميف، ألف أخالؽ االسالـ تأمرنا أف نحسف إلى الناس 

َفَسَقى َلُيَما ُثمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّلِّ  ): عمى لساف مكسى كافة كليس لممسمميف فقط، قاؿ
غنميما ألجميما مف  أم فسقى مكسى  (ِّ)(َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ 
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ٍلتى ًإلىيَّ ًمٍف  ا أىٍنزى غير أجرو ثـ تحكؿ إلى ظؿ شجرة صغيرة الكرؽ)ًإلىى الظٍّؿٍّ فىقىاؿى رىبٍّ ًإنٍّي ًلمى
( ) أم محتاج، كقد ركل سائر المفسريف أنو طمب في ىذا الكالـ ما يأكمو حيث لـ  ٍيرو فىًقيره خى

فمـ يمنعو الجكع كالتعب كلـ  (ّّ)عنى الطعاـ(يذؽ طعاما منذ أياـ، فالخير في ىذه اآلية بم
كفطرتو السميمة، فتقدـ  يسأؿ المرأتيف مف أم ديف أك مف أم قكـ، ) فقد ثارت نخكة مكسى

إلقرار األمر في نصابو، تقدـ ليسقي لممرأتيف أكال كما ينبغي أف يفعؿ الرجاؿ ذكك الشيامة، 
ظيير، كىك مكدكد قادـ مف سفر طكيؿ  كىك غريب في أرض ال يعرفيا، كال سند لو فييا كال

بال زاد كال استعداد، كىك مطارد مف خمفو أعداء ال يرحمكف، لكف ىذا كمو ال يقعد بو عف تمبية 
قرار الحؽ الطبيعي( ، كأفضؿ ما يككف االنساف عندما (ّْ)دكاعي المركءة كالنجدة كالمعركؼ، كا 

سقى ليما كىك  عندما يككف المحسف في شدة كضيؽ كليس في رخاء كترؼ، فمكسى
عندما كاف يحسف إلى اصحابو في السجف،  يعاني مف التعب كالجكع، كقد سبقو يكسؼ

حيث لـ ينسيو ألـ السجف كظمـ الظممة عف فعؿ الخير كاالحساف إلى اآلخريف، كىذا خمؽ 
َوَدَخَل ) الكراـ، انيـ إذا ظممكا لـ يتخذكا ذلؾ ذريعة لإلسراؼ في أفعاليـ كتصرفاتيـ، قاؿ 

 َمَعُو السِّْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُىَما ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمرًا َوَقاَل اْْلَخُر ِإنِّي َأرَاِني َأْحِمُل َفْوقَ 
قاؿ ابف كثير: ) كاف  (ّٓ)(رَْأِسي ُخْبزًا تَْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُو َنبِّْئَنا ِبتَْأِويِمِو ِإنَّا َنرَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 

قد اشتير في السجف بالجكد كاألمانة كصدؽ الحديث كحسف السمت ككثرة العبادة  ؼ يكس
صمكات اهلل عميو كسالمو، كمعرفة التعبير كاالحساف إلى أىؿ السجف كعيادة مرضاىـ كالقياـ 

كال زالت تقرأ ىذه  (ّٔ)بحقكقيـ، كلما دخؿ ىذاف الفىتىياف إلى السجف تألفا بو كأحباه حبا شديدان(
 ت فينغرس االحساف في النفكس.اآليا

) غىضَّ طرفو، أم خىفضو. كغض مف صكتو. ككؿ  غض البصر: المطمب الخامس:
ٍضتىوي، كاألمري منو في لغة أىؿ الحجاز اٍغضيٍض. كفي التنزيؿ: }كاٍغضيٍض  شئ كففتىو فقد غىضى

{ . كأىؿ نجد يقكلكف: غيضَّ طرفؾ باإلدغاـ ٍكًتؾى وي. كظبيه كاٍنًغضاضي الطرًؼ:  مف صى اٍنًغماضي
 .(ّٕ)غىضيضي الطرًؼ، أم فاتره(

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأْزَكى َلُيْم ِإنَّ المََّو : )قاؿ ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
مع المرأتيف إلى أبييما  كتحدثت كتب التفسير عف ذىاب مكسى (ّٖ)(َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 

في كقت تيب فيو الرياح، ككانت الفتاة في األماـ لتدلو عمى الطريؽ، فمما ضـ اليكاء 
، كفي ركاية (ّٗ)مالبسيا، فكصفت عجيزتيا، قاؿ ليا: يا ىذه سيرم خمفي كدليني عمى الطريؽ
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منؾ ما أخرل أنو قاؿ ليا: امشي خمفي فإني امرؤ مف عنصر ابراىيـ ال يحؿ لي أف أرل 
 .(َْ)حـر اهلل عمي كأرشديني الطريؽ

) احترـى يىحتًرـ، احترامنا، فيك ميحتًرـ، كالمفعكؿ المطمب السادس: احترام المعمم: 
ـ،  احترمو: كٌرمو كأكبره، ىابو، كرعى حرمتىو، أحسف معاممتىو حبًّا كميابةن "مف مكاـر  ميحترى

: التـز بواحتر  -األخالؽ احتراـ المرء مف ىـ أكبر منو سنًّا احتـر التقاليدى:  -ـ العيدى كالقكانيفى
اًبرنا كىالى عمى لساف سيدنا مكسى عميو قاؿ  (ُْ)رعاىا( : )قىاؿى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي صى

يقكؿ الطاىر بف عاشكر: ) فجممة كال  كىذا في حديثو مع الخضر (ِْ)أىٍعًصي لىؾى أىٍمرنا(
أعصي لؾ أمرا معطكفة عمى جممة ستجدني، أك ىك مف عطؼ الفعؿ عمى االسـ المشتؽ 
، كفي ىذا دليؿ عمى أف اىـ ما يتسـ بو  عطفان عمى صابران فيؤكؿ بمصدر، أم كغير عاصو

َرِكَب ، ك)(ْْ)مران كقد جعؿ نفسو مأمكرا كالمعمـ آ (ّْ)طالب العمـ، ىك الصبر كالطاعة لممعمـ(
ُو َزْيُد ْبُن ثَاِبٍت، َفَأَخَذ اْبَن َعبَّاٍس ِبِرَكاِبِو، َفَقاَل َلُو: ال َتْفَعْل َيا اْبَن َعمِّ َرُسوِل اهلِل َصمَّى المَّ 

َفَأْخَرَج َيَدُه، َفَقبََّمَيا َزْيٌد َفَقاَل َزْيٌد: َأِرِني َيَدَك.  َعَمْيِو َوَسمََّم. َفَقاَل: َىَكَذا ُأِمْرَنا َأْن َنْفَعَل ِبُعَمَماِئَنا،
كعمى طالب العمـ أف  (ْٓ)(َوَقاَل: َىَكَذا ُأِمْرَنا َأْن َنْفَعَل ِبَأْىِل َبْيِت َنِبيَِّنا َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

يظير التكاضع الشديد كالتحمؿ التاـ، كأما المعمـ فإف رأل أف في التغميظ عمى المتعمـ ما يفيده 
عا كارشادان إلى الخير، فالكاجب عميو ذكره فإف السككت عنو يكقع المتعمـ في الغركر كالنخكة نف

 .(ْٔ)كذلؾ يمنعو مف العمـ
) كالتكاضع إظيار قدرة مف يتكاضع لو سكاء كاف ذا قدرة  المطمب السابع: التواضع:

عمى المتكاضع أك ال أال ترل انو يقاؿ العبد متكاضع لخدمة أم يعامميـ معاممة مف ليـ عميو 
نو قاىر كليست ىذه  قدرة كال يقاؿ يتذلؿ ليـ الف التذلؿ إظيار العجز عف مقاكمة المتذلؿ لو كا 

اآلباء الذيف يكصكف أبناءىـ، إال أف كصية لقماف الحكيـ  ، كثير ىـ(ْٕ)صفة الممؾ مع خدمو(
القرآف الكريـ{ لما ليا مف حكمة بالغة ؿ في أصدؽ صحيفة في ىذا الككف، }استحقت أف تسج

لو بذلؾ، كىي نصيحة خالية مف الشكائب  كيؼ ال كىي خارجة مف فـ حكيـ قد شيد اهلل
، ىذا إذا كاف مجرد أب، فكيؼ إذا كاف ىك ألنيا مف أب البنو، فاألب ال يمكف أف يغش ابنو

َواَل ُتَصعِّْر َخدََّك ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ عمى لسانو: ) لقماف الحكيـ؟ قاؿ 
دَّؾى ًلمنَّاًس( كال تمؿ صفحة كجيؾ عف الناس (ْٖ)(المََّو اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ  عٍٍّر خى  )كىالى تيصى

كال تعرض عنيـ كما يفعؿ أىؿ الًكًبر، ) يقاؿ صعَّر خدَّه كصاعرىه، أمالو عف النظر إلى 
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كالصعر داء يصيب األبؿ  فيمكم أعناقيا، كالمشي في األرض مرحان  (ْٗ)الناس تياكنان كتكبران(
ىك المشي في تمايؿ كتكبر كقمة مباالة بالناس، كىي حركة كريية يمقتيا اهلل كيمقتيا الناس، 

ِإنَّ المََّو اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل كىي تعبير عف شعكر مريض بالذات يتنفس في مشية الخيالء)
: ) يعني ال تتكبر عمى الناس، كطالعيـ مف حيث النسبة كالتحقؽ (ُٓ)، قاؿ القشيرم(َٓ)(َفُخورٍ 

ع بأنؾ بمشيد مف مكالؾ، كمف عمـ أف مكاله ينظر إليو ال يتكبر كال يتطاكؿ بؿ يتخاض
َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت  ) (ِٓ)كيتضاءؿ(
كالقصد ىنا مف االقتصاد كعدـ االسراؼ كعدـ إضاعة الطاقة في التبختر كالتثني  (ّٓ)(اْلَحِميرِ 

كاالختياؿ، كمف القصد كذلؾ ألف المشية القاصدة إلى ىدؼ ال تتمكأ كال تتخايؿ كال تتبختر، 
إنما تمضي لقصدىا ببساطة كانطالؽ، كالغض مف الصكت فيو أدب كثقة بالنفس كاطمئناف 

، كما يرفع صكتو أك يغؿ في الخطاب إال سيء األدب، أك شاؾ في إلى صدؽ الحديث كقكتو
قيمة قكلو، أك قيمة شخصو، يحاكؿ اخفاء ىذا الشؾ بالحدة كالغمظة كرفع الصكت، كاالسمكب 

ِإنَّ القرآني يرذؿ ىذا الفعؿ كيقبحو في صكرة منفرة محتقرة بشعة حيث يعقب عميو بقكلو: )
في تفسيره: أف أىؿ الجاىمية كانكا يتنافسكف  (ْٓ)( )كذكر النقاشْلَحِميرِ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت ا

في شدة الصكت، ككانكا يقكلكف: مف كاف أجير صكتا فيك أعز عند اهلل، ككانكا يجيركف 
ىذه اآلية، كمعناه: أنو ليست العزة في شدة  بأصكاتيـ كيرفعكنيا بغاية االمكاف، فأنزؿ اهلل

كال يكاد ذك حس   (ٓٓ)شد أعز، لكاف الحمار أعز مف الكؿ(الصكت، كلك كاف مف ىك أ
يتصكر ىذا المشيد المضحؾ مف كراء التعبير المبدع ثـ يحاكؿ شيئا مف صكت ىذا 

فقد جمعت ىاتاف اآليتاف التكاضع في صكرة مختصرة محببة إلى النفكس تكاضع  (ٔٓ)الحمير
 كس المسمميف.الحكماء كمنفرة ليا مف تكبر العظماء، لتبقى راسخة في نف

. كتقكؿ:  المطمب الثامن: بر الوالدين: رةه كأبراره : البارُّ بذكم قىرابتو. كقكـه بىرى ) كالبىرُّ
دىقىٍت، كأىبىرَّىا  ليس ببٌر كىك بارٌّ غدان. كالمصدر كاالسـ: الًبٌر، مستكياف. كبىرٍَّت يىًمينيو، أم: صى

ٍرتي يمي ٍدؽ، كأىٍبرى .. كفالفه المَّوي، أم: امضاىا عمى الصٍّ جَّؾى فيك مبركره ني إبراران. كبىرَّ المَّوي حى
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍن : )قاؿ( ٕٓ)يىبيرُّؾ، ]أم[ : يطيعؾ( ْيَنا اْلِْ َوَوصَّ

كقد قرف لقماف الحكيـ كصيتو  (ٖٓ)(َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ 
بيف تكحيده بالعبادة كبيف بر  الكصية ببر الكالديف، ككثيرا ما يقرف اهلل  ألبنو بتكحيد اهلل 
 َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبرَ :)  الكالديف، كقكلو 
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كألىمية البر  (ٗٓ)( َأَحُدُىَما َأْو ِكاَلُىَما َفاَل َتُقْل َلُيَما ُأفٍّ َواَل َتْنَيْرُىَما َوُقْل َلُيَما َقْواًل َكِريًما
بالكالديف جاءت اآليات الكريمة المكصية بيـ بكؿ صراحة ككضكح، ككذلؾ جاءت أمثمة ليا 

لو،  نتظاره لمكلد بعد بشارة اهلل بعد أف يطكؿ ا في قصص القرآف الكريـ، فيذا ابراىيـ
ذا كاف  يرل رؤيا في المناـ، رؤيا كليس أمرا مباشران، كيرل أنو يذبحو أم يباشر الذبح بنفسو، كا 

ليذا األمر اإلليي بيذا االستسالـ كالقبكؿ كالرضى، فإف اسماعيؿ  استقباؿ ابراىيـ
في رضى كقبكؿ كذلؾ،  كذلؾ يتمقى األمر ال في طاعة كاستسالـ فحسب، كلكف االبف
َفَممَّا َبَمَغ َمَعُو السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى : ) قاؿ

اِبِرينَ  ) يا أبت( في مكدة  (َٔ)( َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ
كقربى فشبح الذبح ال يزعجو كال يفزعو، كال يفقده رشده، بؿ ال يفقده أدبو كمكدتو، ثـ ىك 

، كمعرفة حدكد قدرتو كطاقتو في االحتماؿ، كاالستعانة بربو عمى ضعفو األدب مع اهلل 
ٍف شىاءى المَّوي كنسبة الفضؿ إليو في إعانتو عمى التضحية، كمساعدتو عمى الطاعة)سىتىًجديًني إً 

اًبًريفى  ( كلـ يأخذىا بطكلة كلـ يأخذىا شجاعة، كلـ يأخذىا اندفاعا إلى الخطر دكف  ًمفى الصَّ
، كفي (ُٔ) مباالة، كلـ يظير لشخصو ظال كال حجما كال كزنان، إنما أرجع الفضؿ كٌمو هلل 

وا آباَءُكْم َتَبرُُّكْم َأْبَناُؤُكْم، َوِعفُّ ) حديث الرسكؿ كاف باران  فإبراىيـ  (ِٔ)وا َتِعفُّ ِنَساُؤُكْم(َبرُّ
بكالده عندما كاف يدعكه لإلسالـ، كقد خاطبو بالطؼ العبارات كلـ يغمظ لو القكؿ، فجاءت 
المكافئة في الحياة الدنيا قبؿ اآلخرة كىا ىك كلده اسماعيؿ يقكؿ لو نفس الكممة) يا أبت( التي 

مع كالده الكافر، لتبقى في ذاكرة األجياؿ إلى يكـ القيامة، اف بر الكالديف  استعمميا ابراىيـ
ذا كاف األب يدعكا أباه لمدخكؿ في ديف اهلل  ، ديف فما تفعمو لكالديؾ تجده عند أبنائؾ، كا 

دكف اعتراض كال تذمر كال حتى سؤاؿ في أمر خطير  فإف االبف يدعكا أباه لتنفيذ ارادة اهلل 
 كىك ذبحو دكف جناية اقترفيا. كيذا األمر،
ثـ قرف  عندما تكمـ في الميد صبيا أعمف عف ككنو نبيان مف اهلل  كىذا عيسى   

ىك كثير البر  -بفتح الباء -كالبر  (ّٔ)( َوَبرًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْمِني َجبَّارًا َشِقيًّاذلؾ بقكلو: )
 (ْٔ)فكأنو يقكؿ: ) كأكصاني برا بكالدتي( كقد حذؼ الجار كأنو يريد) كأكصاني ببر كالدتي(

كقاؿ صاحب الكشاؼ: ) جعؿ ذاتو بران لفرط بره كنصبو بفعؿ بمعنى أكصاني كىك كمفني ألف 
اؽ إال جبارا شقيا كتال كبرا أكصاني بالصالة ككمفني بيا كاحد، كعف بعض العمماء ال تجد الع
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بيف ككنو باران بكالدتو كبيف ككنو ليس  فقد قرف عيسى  (ٓٔ)بكالدتي كلـ يجعمني جبارا شقيا(
 جبارا شقيا، ككأنما بيف البر كبيف الشقاكة اختالؼ تضاد.

( الشئ كتما ككتمانا، ُكالكتماف مف ) كتمت ) المطمب التاسع: كتمان السر:
ٍكتكـه. كميكىٌتـه بالتشديد: بكلغ في كاٍكتىتىٍمتيوي أيضان  . كسحابه ميٍكتىًتـه: ال رعد فيو. كسرٌّ كاًتـه، أم مى

ًكٍتماًنًو. كاٍستىٍكتىٍمتيوي سٌرم: سألتو أف يىٍكتيمىوي. ككاتىمني سرَّه: كىتىمىوي عني. كرجؿ كتمة، مثاؿ ىمزة، 
بالكسر( كاٍكتىتىمو: سىتىره  -نا كمف ذلؾ "كىتىـى الًسرَّ )نصر، كًكٍتما ،(ٔٔ)إذا كاف يكتـ سره(

ـى " )لىتيبىيٍّنينَّوي  تزىفه في الصدر، كسىٍتريه كأنو سىدٌّ لمنفذه[ ككذلؾ: كىتـى الًعٍم كأخفاه]الًسٌر خبر مخي
ـي  ًٕٔلمنَّاًس كىالى تىٍكتيميكنىوي( ٍف أىٍظمى مى ًممٍَّف كىتىـى شىيىادىةن ًعٍندىهي( كالشيادةى، )كى

ككؿ ما في القرآف مف . ٖٔ
التركيب فيك بمعنى حبس الكالـ عما في القمب مف شيادة أك عمـ أك فكر كتدبير أك 

 .(ٗٔ)عقيدة(
كمف األخالؽ التي كردت في القصص القرآني ىي كتماف السر لمصمحة      
عندما أرسؿ الفتية الذيف لجأكا إلى  (َٕ)(َوْلَيَتَمطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا: ) المؤمنيف، قاؿ

الغار فرارا بدينيـ مف طاغكت عصرىـ، عندما أرسمكا أحدىـ ليشترم ليـ طعاما أكصكه بعدـ 
ف أمسككا بو فال يكقعف اخكانو فيما كقع فيو، حيث انيـ  كشؼ أمرىـ، كال يخبرفَّ أحدا بيـ، كا 

 .(ُٕ)يعتقدكف أف السمطة ما زالت بيد الكفار، كاغشاء السر مف سيء االخالؽ
 الشر بأيسر ما يندفع بو: المطمب العاشر: دفع

 (ِٕ)( َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم َرْدًماعمى لساف ذم القرنيف: ) قاؿ     
كيالحظ في بناء السد لدفع شر يأجكج كمأجكج، أف ذا القرنيف سمؾ ىذا المسمؾ، كىك 

أكلئؾ القكـ المستضعفيف، كلـ يسمؾ بناء السد، ألنو يحقؽ دفع الشر كالضر المتأتي منيـ عف 
ذك القرنيف كسيمة قتاؿ يأجكج كمأجكج، كىذا مرده قد يككف أف قتاليـ ال يستأصؿ قدرتيـ عمى 
العدكاف أك أف مفاسده أكثر مف مصالحو، أك ألف بناء السد يكفي لتحقيؽ مقصكد 

 .(ّٕ)قصدىـالمستضعفيف كىك منع ىجمات يأجكج كمأجكج عمييـ، كىذا ىك المطمكب كىك م
ؿي عىًف )  كالعفك مفى المطمب الحادي عشر: العفو عند المقدرة:  ا يىٍفضي اًؿ مى [ اٍلمى ٍفكي ]عى

ًمٍنوي قىٍكليوي تىعىالىى:  : كى : كىأىمَّا قىٍكليوي تىعىالىى: (ْٕ)}َوَيْسأَُلوَنَك َما ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو{النَّفىقىًة. قيٍمتي  قيٍمتي
: أىٍعطىاهي عىٍفكى  (ٕٓ)}ُخِذ اْلَعْفَو{ ييقىاؿي . قىاؿى كى ـٍ مىٍيًي اًؿ كىالى تىٍستىٍقًص عى ًؽ الرٍّجى ٍيسيكرى ًمٍف أىٍخالى ًذ اٍلمى أىٍم خي

كًج مىعىؾى أىٍم دىٍعًني ًمٍنوي. كى )اٍستىعٍ  : )أىٍعًفًني( ًمفى اٍلخيري ييقىاؿي ٍسأىلىةو، كى اًلًو يىٍعًني أىٍعطىاهي ًبغىٍيًر مى فىاهي( مى
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ري  ـي )اٍلعىاًفيىةي( كىًىيى ًمفى اٍلخي افىاهي( المَّوي كى )أىٍعفىاهي( ًبمىٍعننى كىااًلٍس ٍعفىاءى( . كى )عى كًج مىعىوي أىٍم سىأىلىوي )اإٍلً
ٍنًزؿي  فىا( اٍلمى اًفيىةن. كى )عى : )عىافىاهي( المَّوي عى عي مىٍكًضعى اٍلمىٍصدىًر ييقىاؿي تيكضى ًف اٍلعىٍبًد. كى دىرىسى ًدفىاعي المًَّو عى

ا شيدٍّدى ًلٍمميبىالىغىًة. كى )تىعىفَّ  كى  يحي أىٍيضن بىابيييمىا عىدىا. كىعىفىٍتوي الرٍّ ـي كى يىٍمزى ٍنًزؿي )عىفىٍتوي( الرٍّيحي يىتىعىدَّل كى ى( اٍلمى
بىابيوي عىدىا( ـٍ ييعىاًقٍبوي كى لى فىا( عىٍف ذىٍنًبًو أىٍم تىرىكىوي كى ًمٍثؿي عىفىا. كى )عى
عمى لساف يكسؼ  ، قاؿ(ٕٔ)

 ( :َقاَل اَل َتْثِريَب َعَمْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر المَُّو َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم ألخكتو عندما اعترفكا بفعمتيـ معو
ألخكتو ال تعيير كال تكبيخ كال تقريع كال لكـ عميكـ اليكـ،  ) أم قاؿ يكسؼ (ٕٕ)(الرَّاِحِمينَ 

فعندما  (ٖٕ)(ليـ بالمغفرة كالرحمة، كىذا كـر عظيـ كحمـ كاسع مف يكسؼ  ثـ دعا اهلل 
 قدر عمى معاقبة أخكتو عفى عنيـ، كىذا ىك خمؽ أنبياء اهلل كخمؽ كراـ الناس مف بعدىـ.

 
 

 المبحث الثاني: األخالق التي نيى عنيا القرآن الكريم:
( كى التكبر: المطمب األول:  ( التَّعىظُّـي())التَّكىبُّري )ااًلٍسًتٍكبىاري

كىك اعجاب المرء بنفسو  ٕٗ
فيحتقر اآلخريف كيناؿ مف ذكاتيـ كال يقبؿ الحؽ منيـ كىك الصفة المذمكمة األكلى كالتي 
أخرجت ابميس المعيف مف الجنة، كىي صفة ال تميؽ ببني آدـ عمى أم حاؿ مف األحكاؿ كفي 

ٍف نىازىعىًني كىاًحدنا ًمٍنييمىا، أىٍلقىٍيتيوي ًفي )اٍلًكٍبًريىاءي ًردىائً  - –حديث الرسكؿ  ي، كىاٍلعىظىمىةي ًإزىاًرم، مى
ـى( يىنَّ جى
أمر المالئكة بالسجكد آلدـ كىك  أـ اهلل  -–فقد جاء في قصة خمؽ آدـ  (َٖ)

ـى فىسى )) بطبيعة الحاؿ سجكد تكريـ ال عبادة، قاؿ  ديكا آًلدى ًئكىًة اٍسجي ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىالى ديكا ًإالَّ كىاً  جى
كىافى ًمفى اٍلكىاًفًريفى  كعمى طاعة ربو  كقد تكبر ابميس عمى آدـ  (ُٖ)(( ًإٍبًميسى أىبىى كىاٍستىٍكبىرى كى

ٍيره ًمٍنوي : ))–ألنو افتخر بأصمو كنسبو، قاؿ  دى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى قىاؿى أىنىا خى نىعىؾى أىالَّ تىٍسجي قىاؿى مىا مى
مىٍقتىًني ًمٍف نىارو  مىٍقتىوي ًمٍف ًطيفو خى فأنا أشرؼ منو في االصؿ كالنسب، فكيؼ اسجد لو  (ِٖ)((كىخى

ىك الخالؽ  )خمقتني مف نار( كلذلؾ  ككيؼ أتكاضع لو في حيف أنو يعترؼ ابتداءن أف اهلل 
أف قيمة االنساف كقدره بقدر ايمانو كعممو الصالح، سكاء كاف مف ذكم   عممنا الرسكؿ

: )  الية، أك كاف مف ذكم االنساب كاألصكؿ الكاطئة النازلة، فيقكؿ االنساب أك األصكؿ الع
ككؿ مف ترفع عمى غيره كازدراه بسبب أصمو فيك  (ّٖ)مف أبطأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو(
، كلعميا المشكمة األخالقية األكلى التي ظيرت لمكجكد (ْٖ)متبع لطريقة ابميس كعادات الجاىمية

لكنيا الزالت مكجكدة في نفكس بعض البشر، كلمتكبر صيغ أخرل بعد خمؽ آدـ عميو السالـ، 
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فميس شرطا أف يتكبر االنساف عمى غيره بسبب أصؿ خمقتو بؿ قد يتكبر بما عنده مف ماؿ 
كالكنز ىك  -ماال كثيرا يصكر كثرتو بأنو كنكز بو، كىذا قاركف آتاه اهلل أغناه اهلل 

، كبأف مفاتيح ىذه الكنكز تعيي المجمكعة -المخبكء المدخر مف الماؿ الفائض عف الحاجة
 مف أقكياء الرجاؿ.

مف أجؿ ىذا طغى كتكبر قاركف عمى قكمو، فيك اآلف صاحب ماؿ كثير يستطيع أف 
 (ٖٓ)كاف البغي ليدعو مجيكال يشمؿ شتى الصكر يفعؿ بو ما يشاء، كال يذكر القرآف الكريـ فيما

كميما تكف صكرة البغي عمى اآلخريف فإف سببو الماؿ، كبالنتيجة كصؿ قاركف إلى مصيره 
مىا كىافى ًمفى المحتكـ)) كنىوي ًمٍف ديكًف المًَّو كى ًبدىاًرًه اأٍلىٍرضى فىمىا كىافى لىوي ًمٍف ًفئىةو يىٍنصيري سىٍفنىا ًبًو كى فىخى

ٍنتى  كأف ىذه الصكرة تشكؿ في ذىف المسمـ نفكرا مف الطغياف بكؿ أشكالو. كقد ( ٖٔ)((ًصًريفى اٍلمي
: يككف التكبر كالغركر ليس بأصؿ أك بماؿ بؿ قد يككف بعمـ تعممو أك بعمؿ قاـ بو، قاؿ 

مىخى ًمٍنيىا فىأىٍتبىعىوي الشَّ )) ـٍ نىبىأى الًَّذم آتىٍينىاهي آيىاًتنىا فىاٍنسى مىٍيًي فقد  (ٕٖ)(( ٍيطىافي فىكىافى ًمفى اٍلغىاًكيفى كىاٍتؿي عى
دلت اآلية لمف تدبرىا عمى اف ال يغتر أحد بعممو كال بعممو، إذ ال يدرم بـ يختـ لو، كقد حمؿ 

، ىذا العمماء عمى العجب بالنفس، كعمى اغترارىـ بعمميـ، كالمف بو عمى الناس ثـ عمى اهلل
تمة، فإف االعماؿ بخكاتيميا، كال يدرم المسمـ بـ ثـ عمييـ أف يككنكا عمى كجؿ مف سكء الخا

أعطاه ىذه النعـ  ، كقد يتكىـ االنساف بغركره أف اهلل (ٖٖ)يختـ لو كال عمى ماذا يمكت
مىا : )) قاؿ  لكرامتو عنده  ا أىظيفُّ أىٍف تىًبيدى ىىًذًه أىبىدنا  كى ـه ًلنىٍفًسًو قىاؿى مى نَّتىوي كىىيكى ظىاًل ؿى جى دىخى كى

ٍيرنا ًمٍنيىا ميٍنقىمىبنا(( ىًجدىفَّ خى بٍّي ألى لىًئٍف ريًدٍدتي ًإلىى رى أىظيفُّ السَّاعىةى قىاًئمىةن كى
إنو الغركر يخيؿ لذكم  (ٖٗ)

الجاه كالسمطاف كالمتاع كالثراء، أف القيـ التي يعاممو بيا أىؿ ىذه الدنيا الفانية تظؿ محفكظة 
يمكف عمى اىؿ ىذه األرض، فالبٌد أف يككف ليـ ليـ حتى في المْل األعمى، قما دامكا يستط

، كقد كردت قصة صاحب الجنتيف  بصيغة الذـ، حيث دخؿ (َٗ)عند السماء مكاف ممحكظ
 ، فكانت النتيجة أف اهلل (ُٗ)جنتو كمعو صاحبو المؤمف يطكؼ بو في جنتو كيفاخره بيا

ًرًه فىأىٍصبىحى ييقىمٍّبي كىفٍَّيًو كىأيًحيطى ًبثى  )) أحرؽ لو جنتو فأصبحت خاكية عمى عركشيا، قاؿ  مى
دنا(( بٍّي أىحى ـٍ أيٍشًرٍؾ ًبرى يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني لى كًشيىا كى مىى عيري اًكيىةه عى مىى مىا أىٍنفىؽى ًفييىا كىًىيى خى عى
كقد  (ِٗ)

جاءت تفاصيؿ ىذه القصة لتغرس في ضمير االنساف المسمـ الخكؼ مف التكبر بكؿ صكره 
 .(ّٗ))ال يدخؿ الجنة مف كاف فى قمبو مثقاؿ حبة مف كبر( - –كاشكالو، قاؿ 
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سىدىه الحسد: : المطمب الثاني . يقاؿ: حى سىد: أف تتمنَّى زكاؿ نعمة المحسكد إليؾى )الحى
يىٍحسيديهي حيسكدان. قاؿ األخفش: كبعضيـ يقكؿ: يحًسده بالكسر. قاؿ: كالمصدر حسدا بالتحريؾ 

 .(ْٗ)كحسادة(
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل َواْتُل َعَمْييِ : )قاؿ  ْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

كقد يصؿ الحسد باإلنساف إلى   (ٓٗ)(ِمَن اْْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَمنََّك َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقينَ 
أنو يتجاكز مرحمة تمني زكاؿ نعمة أخيو، مع انيا كبيرة مف الكبائر، كما جاء في حديث 

كمع ذلؾ فقد ( ٔٗ)(ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل اخوانا) الرسكؿ 
ا كاف بيف ابني آدـ يصؿ الحسد باإلنساف إلى أنو يقتؿ أخاه االنساف بدافع الحسد، كىذا م

  حيث ) كاف أحدىما صاحب زرع   )قابيؿ( كاآلخر )ىابيؿ( صاحب غنـ، كأنيما أيمرا ،
أف يقربا قربانان، كأف ىابيؿ قرب خير غنمو كأسمنيا كأحسنيا، طيبة بيا نفسو، كأف قابيؿ قرب 

( كلـ يتقبؿ تقبؿ قرباف صاحب الغنـ أم ) ىابيؿ شرَّ زرعو غير طيبةو بو نفسو، كأف اهلل 
قرباف صاحب الزرع )قابيؿ( فقاؿ قابيؿ ألخيو: تيقبؿ قربانؾ كلـ يتقبؿ مني، كاهلل ألقتمنؾ، 

فبدال مف أف يغير سمككو كيحاسب نفسو عمى تقصيره،  (ٕٗ)فغضب عميو كحسده لقبكؿ قربانو(
ذا كاف ىذا الحسد كالقتؿ لقبكؿ القرابيف،  ّـَ قتمو بدافع ىذا الحسد، كا  فإف ىناؾ مف حسد أخاه ث

 يقتؿ بسبب الحسد عمى أشياء أخرل  كىي اىتماـ االب بأحد االبناء كما في قصة يكسؼ
اْقُتُموا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما : )، قاؿ 
كقد قالكا ىذا الف خبر رؤيا يكسؼ بمغيـ فتشاكركا في كيده فقاؿ ذلؾ بعضيـ:  (ٖٗ)( َصاِلِحينَ 

تخمصكا منو بالقتؿ أك بطرحو في أرض مجيكلة ال يعرفيا االب كال يمكف ليكسؼ أف يعرؼ 
يدفعيـ في كؿ ىذا شعكر بحب االنتقاـ بسبب الحسد، الذم ال يعمر  (ٗٗ)طريؽ الكصكؿ إليو

كالتحاسد بيف األخكة مف أميات مختمفات، أك مف نفس األـ  كعنصر الغيرة (ََُ)نفسا طيبة
كاألب بحسب ما يركف مف تنكع صكر الحب األبكم، كنكع االىتماـ الذم يقدمو األب ألحد 
ف كاف االىتماـ مرتبطا بظركؼ معينة تخص ىذا األبف أك ذاؾ،  أكالده أك بعضيـ، كحتى كا 

يرة كالحسد في نفكس األخكة، فبعضيـ فإف عنصر التفاكت في االستجابات المختمفة لمغ
يقكدىـ ىذا الشعكر إلى اضمار جريمة القتؿ، كبعضيـ يشير فقط ليطرح يكسؼ في الجب 
تمتقطو بعض السيارة نفكرا مف جريمة القتؿ، ثـ يغمي الحقد كيدخؿ الشيطاف فيختؿ تقديرىـ 

مة الشنعاء المتمثمة لمكاقع، كتتضخـ في حسيـ أشياء صغيرة، كتيكف احداث ضخاـ، تيكف الفع
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بإزىاؽ ركح، ركح غالـ برمء ال يممؾ دفعا عف نفسو كىك ليـ أخ، كىـ أبناء نبي، فتكبر في 
 . (َُُ)أعينيـ إيثار أبييـ لو حتى تكازم القتؿ، أكبر جرائـ األرض قاطبة بعد االشراؾ باهلل

دىؿ المَّدىدي في الخيصكمة كالقدرةي المطمب الثالث: الجدل العقيم  عمييا كقد جادلو  )كالجى
ٍدالن أىم  دىلتو جى دىؿ كيقاؿ جادىٍلت الرجؿ فجى ًدؿ كًمٍجدىؿ كًمٍجداؿ شديد الجى مجادلة كًجداالن كرجؿ جى
دىؿ  ًدؿ ًإذا كاف أىقكل في الًخصاـ كجادىلو أىم خاصمو ميجادلة كًجداالن كاالسـ الجى غمبتو كرجؿ جى

دىؿ  دىؿ مقابمة الحجة بالحجة كىك شدَّة الخصكمة كفي الحديث ما أيكتىي الجى مُّكا الجى قكـه ًإالَّ ضى
دىؿي عمى الباطؿ كطىمىبي المغالبة بو ال  كالمجادلة المناظرة كالمخاصمة كالمراد بو في الحديث الجى
ًدؿ ًإذا  إىظيار الحؽ فًإف ذلؾ محمكد لقكلو عز كجؿ كجادليـ بالتي ىي أىحسف كيقاؿ ًإنو لىجى

كفيو داللة عمى انو جدؿ ال  َُّلو( كالعقيـ مف )رجؿ عقيـ: ال يكلد  (َُِ)كاف شديد الًخصاـ(
َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن : ) بعد كالدتو مكصيا أمو مريـ  عمى لساف عيسى  قاؿ . فائدة منو

كقد قاؿ أىؿ  ) (َُْ)(اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْوًما َفَمْن ُأَكمَِّم اْلَيْوَم ِإْنِسيًّا
التفسير إف مف اسباب أمر مريـ بنذر الصكـ أم: الصمت عف الكالـ، ىك كراىة مجادلة 

كمما يدؿ عمى  (َُٓ)السفياء، مما يستدؿ بذلؾ عمى أف السككت عف السفياء مطمكب شرعا(
َذا خَ : ) ذلؾ قكلو  اَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى اأْلَْرِض َىْوًنا َواِ 

في معرض رده عمى اتيامات قكمو لو بالسفاىة:  عمى لساف ىكد كقاؿ  (َُٔ)( َساَلًما
فيك لـ يقابؿ سفاىتيـ  (َُٕ)( َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َسَفاَىٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمينَ )

بالسفاىة بؿ قابميا بالحمـ كاالغضاء كلـ يزد عمى قكلو: ليس بي سفاىة كذلؾ يدؿ عمى اف 
كلـ يتيميـ بالسفاىة كالكفر لكنو كضح ليـ ميمتو كىي ككنو رسكؿ  (َُٖ)ترؾ االنتقاـ أكلى
 .(َُٗ)مف رب العالميف

 المطمب الرابع: تمني زينة الدنيا:
ة قاركف أف أىؿ الدنيا كانكا يتمنكف أف يككف ليـ مثؿ ما عنده فقد كردت في قص     

مف الكنكز كاألمكاؿ، كىـ يعتقدكف أنيا كرامة ليـ، إال أف أىؿ العمـ عدكىـ مخطئيف في ىذا 
َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َوْيَمُكْم َثَواُب المَِّو َخْيٌر عمى لساف أىؿ العمـ منيـ: ) التمني، قاؿ 

اِبُرونَ لِ  كفيو قكالف: األكؿ: أف النظر غير  (َُُ)(َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الصَّ
الممدكد معفك عنو كذلؾ كما إذا نظر االنساف إلى شيء مرة ثـ غٌض، كلما كاف النظر إلى 
الزخارؼ كالمرككز في الطباع قيؿ: كال تمدفَّ عينيؾ أم ال تفعؿ ما أنت معتاد لو، كلقد شدد 
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المباس كالمرككب كغير  المتقكف في كجكب غض البصر عف أبنية الظممة كعيدد الفسقة في
ذلؾ ألنيـ اتخذكا ىذه األشياء لعيكف النٌظارة، فالناظر إلييا محصؿ لغرضيـ ككالمقكم ليـ 
عمى اتخاذىا، كالقكؿ الثاني: الذم نيي عنو بقكلو: كال تمدٌف عينيؾ ليس ىك النظر، بؿ ىك 

مما قالو المتمنكف ، ككجو العبرة ُُُاألسؼ أم ال تأسؼ عمى ما فاتؾ مما نالكه مف حظ الدنيا
كما قالو المعترضكف عمييـ، اف النظر كالتمني لما عند أىؿ الدنيا ليس مف أخالؽ المسمـ كال 

 .(ُُِ)ينبغي لو، فقد يستصغركف ما عندىـ مف االيماف كيستعظمكف ما عند أىؿ الدنيا
 الخاتمة:

ـ القرآف كبعد ىذه الجكلة الرائعة بيف قصص االنبياء كالصالحيف مف الذيف ذكرى    
الكريـ تمجيدا لفعميـ كاستحسانا لخمقيـ، كتعميما لنا مف خالؿ قصصيـ، فقد كجدنا فييا مكاـر 
األخالؽ كمحاسف السمكؾ مع ركعة البياف القرآني، فيناؾ قصص استنكرت األخالؽ الذميمة 
كأخرل استحسنت األخالؽ الكريمة، مع ما في قصص القرآف مف أىداؼ أخرل كبناء عقيدة 

سمـ، كالحث عمى الطاعات كما إلى ذلؾ، لكف مقصدنا نحف مف ىذا البحث ىك تناكؿ الم
القصة القرآنية لْلخالؽ كتأثيرىا عمى المسمـ، فقد تناكلت القصة القرآنية الكبر كالحسد 
كالغركر كالحقد كما إلى ذلؾ مف األخالؽ التي نيى عنيا اإلسالـ، كتناكلت مف جانب آخر 

كالتسامح كغض البصر كالعفة كغيرىا مف األخالؽ التي أمر بيا اإلسالـ، الكـر كبر الكالديف 
كالقارئ لمقرآف ال شؾ أنو سيتأثر بيذه األخالؽ كستنغرس في نفسو مف خالؿ التكجيو الغير 

 مباشر ليذه الصفات األخالقية.
 أف يكفقني كأف تككف ىذه الكممات نبراسا لمشباب المسمـ. كأسأؿ اهلل 

 االحاالت

                                                 
 ُُُيكسؼ: - ُ
ـ، مؤسسة الرسالة، ُٕٗٗ، ُ، طٖ، صُقصص القرآف لمدعكة كالدعاة، عبد الكريـ زيداف، ج ينظر: المستفاد مف - ِ

 بيركت.
، ٔق( جُِّّينظر: محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ القاسمي) ت  - ّ

 ق، دار الكتب العممية، بيركت.ُُْٖ، ُ، تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد، طُِْص
ىػ، ُُْٗينظر: تفسير القرآف الكريـ، محمد المنتصر باهلل بف محمد الزمزمي الكتاني اإلدريسي الحسني، ت  - ْ
 .ْ، صَْج
ىػ،  دار ُُْٖ، ِ،طُٖٓ، ص ُِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د كىبة بف مصطفى الزحيمي، ج - ٓ

 دمشؽ. –الفكر المعاصر 
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 ْٔالكيؼ مف اآلية:  - ٔ
، ّىػ(، جّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - ٕ

 بيركت. –ـ، دار العمـ لممالييف ُٕٖٗىػ، َُْٕ، ْ، أحمد عبد الغفكر عطار، طَُُٓض
، ٓىػ(، جّّٗتكفى: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )الم - ٖ

 .ََِِص
 .ِٕ-ِْالذاريات:  - ٗ

ينظر: جالء االفياـ في فضؿ الصالة عمى خير األناـ، محمد بف أبي بكر ايكب الزرعي أبك عبد اهلل، ت  - َُ
ـ، دار العركبة، ُٕٖٗىػ، َُْٕعبد القادر األرنؤكط، ب ط،  –، ت شعيب األرنؤكط ُِٕ، صُىػ، جُٕٓ

 الككيت.
 .ٗٔىكد: - ُُ
 .ُْٖ، ص ٗمحاسف التأكيؿ: ج - ُِ
 .ُْٓ، ص ِتفسير القرآف العظيـ: ج - ُّ
، ْىػ(جّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - ُْ
 .ُِْٔص
زم )المتكفى: مختار الصحاح، المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرا - ُٓ

الدار النمكذجية،  -ـ، المكتبة العصرية ُٗٗٗىػ، َُِْ، ٓ، ت يكسؼ الشيخ محمد، طِِٖ، صُىػ( جٔٔٔ
 صيدا. –بيركت 

 .ٗٓاألعراؼ: - ُٔ
 .َُٗ، صٓينظر: تفسير القاسمي، ج - ُٕ
 .ُْمريـ:  - ُٖ
 .ّْمريـ: مف اآلية  - ُٗ
 .ََُ، صٕينظر: تفسير القاسمي، ج - َِ
 .ْٓمريـ: - ُِ
 .ْْطو: - ِِ
، ت عبد اهلل عمي الكبير + محمد أحمد حسب اهلل + ىاشـ محمد َُّٓ، صْلساف العرب، ابف منظكر، ج - ِّ

 الشاذلي
 دار المعارؼ، القاىرة.

، ت ُُٓ، صُىػ(، جُٖٔكتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:   - ِْ
 لبناف.–ـ، دار الكتب العممية بيركت ُّٖٗ -ىػ َُّْ، ُؼ الناشر، طضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشرا

 .ِّيكسؼ: مف اآلية  - ِٓ
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، كينظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف ُّٔ، صٗتفسير القرطبي: ج - ِٔ

بد السالـ عبد الشافي ، ت عِِّ، صّىػ، جِْٓغالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي، ت 
 ىػ، دار الكتب العممية، بيركت.ُِِْ، ُمحمد، ط

كينظر: تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف ادريس بف المنذر التميمي، - ِٕ
 ىػ، مكتبة نزارُُْٗ، ّ، ت اسعد محمد الطيب، طُِِِ، صٕىػ، جِّٕالحنظمي الرازم ابف أبي حاتـ، ت 

مصطفى الباز، السعكدية، كينظر: تفسير مقاتؿ بف سميماف، ابك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخي، ت 
 ىػ، دار احياء التراث، بيركت.ُِّْف ُ، ت عبد اهلل محمكد شحاتو، طِّٕ، صِىػ، جَُٓ

 .ِْيكسؼ: - ِٖ
د عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي ينظر: تفسير القرآف) كىك اختصار لتفسير الماكردم(، أبك محم - ِٗ

، ت عبد اهلل بف ابراىيـ ُُٓ، صِىػ، جَٔٔالقاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء، ت 
، بيركت.ُٔٗٗ -ىػُُْٔ، ُالكىبي، ط  ـ، دار ابف حـز

 .ِّيكسؼ:  - َّ
 .ُّٕ، صٔينظر: تفسير القاسمي، ج - ُّ
 .ِْالقصص: - ِّ
 .ِٗٔ، صُّتفسير القرطبي: ج - ّّ
، كينظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، عبد الرحمف بف ِٖٔٔ، صَِفي ظالؿ القرآف، ج - ّْ

ـ، َََِ -ىػ َُِْ، ُ، ت عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، طُٖٔ، صُىػ( جُّٕٔناصر بف عبد اهلل السعدم، )
 مؤسسة الرسالة.

 .ّٔيكسؼ:  - ّٓ
، الحافظ عماد الديف أبك الفداء اسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي، ت ْٕٕ، صِقرآف العظيـ: جتفسير ال - ّٔ

 ـ، دار احياء التراث العربي، بيركت.ُٗٔٗىػ، ُّٖٖىػ، ْٕٕ
، ّىػ(،جّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: - ّٕ
 بيركت، –ـ، دار العمـ لممالييف  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ، ْغفكر عطار، ط،ت أحمد عبد الَُّٗص
 .َّالنكر: - ّٖ
، مطابع ُٕٗٗ، ُ، طَٖٗ، ص ُٕىػ، جُُْٖالخكاطر: محمد متكلي الشعراكم، ت  -ينظر تفسير الشعراكم - ّٗ

.  أخبار اليـك
، ُ، طُّٗ، صْىػ، جَُِٓينظر: فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، ت  - َْ

دار الكمـ الطيب، بيركت، كينظر: زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف أبك  -ىػ، دار ابف كثير، دمشؽُُْْ
ىػ، دار ُِِْ، ُ، ت عبد الرزاؽ الميدم، طّٕٗ، صّىػ، جٕٗٓالفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ت

 الكتاب العربي، بيركت.
، بمساعدة ُْٖ، صُىػ( جُِْْلعربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: معجـ المغة ا - ُْ

 ـ، عالـ الكتب. ََِٖ -ىػ  ُِْٗ،ُفريؽ عمؿ، ط
 .ٗٔالكيؼ:  - ِْ
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محمد الطاىر بف محمد  ،«تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير كالتنكير  - ّْ

 ـ، الدار التكنسية لمنشر، تكنس. ُْٖٗ، ّّٕ، صُٓىػ( جُّّٗطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى : بف محمد ال
 .ٖٗٓٗ، ص ُْينظر: الخكاطر، محمد متكلي الشعراكم، ج - ْْ
، ت أبك عبيدة ُْٔ، صْىػ(، جّّّالمجالسة كجكاىر العمـ: أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي )ت  - ْٓ

أـ الحصـ ( ، دار ابف حـز  -ق، جمعية التربية اإلسالمية )البحريف ُُْٗسمماف، ب ط، مشيكر بف حسف آؿ 
 لبناف(. -)بيركت 

، ص ُِمفاتيح الغيب، ج -، كينظر الرازمُٕ، صُٖينظر: تفسير الطبرم، جامع البياف في تفسير القرآف، ج - ْٔ
ْٖٓ . 

سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )المتكفى: معجـ الفركؽ المغكية، أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف   - ْٕ
ىػ، مؤسسة النشر ُُِْ، ُ، ت الشيخ بيت اهلل بيات، كمؤسسة النشر اإلسالمي، طُِِف صُىػ(جّٓٗنحك 

 «.قـ»اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ 
 ُٖلقماف:  - ْٖ
رآف المجيد، أبك الحسف عمي بف أحمد بف ، كينظر: الكسيط في تفسير القُٖٓصفكة البياف لمعاني القرآف، ص - ْٗ

، ت الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ ْْْ، ص ّىػ، جْٖٔمحمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم الشافعي، ت 
ـ، ُْٗٗىػ، ُُْٓ، ُعمي محمد معكض، د أحمد محمد صبرة، د أحمد عبد الغني الجمؿ، د عبد الرحمف عكيس، ط

 دار الكتب العممية لبناف.
 .َِٕٗ، ص ُِينظر: في ظالؿ القرآف،ج - َٓ
ـ(  ، َُِٕ - ٖٔٗىػ =  ْٓٔ - ّٕٔعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ ابف طمحة النيسابكرٌل القشيرم   )ىك - ُٓ

مف بني قشير ابف كعب، أبك القاسـ، زيف اإلسالـ: شيخ خراساف في عصره، زىدا كعمما بالديف. كانت إقامتو بنيسابكر 
خ " كيقاؿ لو " التفسير الكبير  -ككاف السمطاف ألب أرسالف يقدمو كيكرمو. مف كتبو " التيسير في التفسير كتكفي فييا. 

 (ْٓ، صْ"ينظر: ) األعالـ : لمزركمي، ج
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ّ، ت ابراىيـ البسيكني، طُِّ، صّلطائؼ االشارات= تفسير القشيرم: ج - ِٓ

 مصر.
 .ُٗلقماف: - ّٓ
عالـ م( 962 - 112ىـ =  158 - 266)محمد بف الحسف بف محمد بف زياد بف ىاركف، أبك بكر النقاش:  - ْٓ

بالقرآف كتفسيره. أصمو مف المكصؿ، كمنشأه ببغداد. رحؿ رحمة طكيمة. ككاف في مبدإ أمره يتعاطى نقش السقكؼ 
)اإلشارة( في غريب القرآف، ك )المكضح(  خ( في التفسير، ك -كالحيطاف فعرؼ بالنقاش. مف تصانيفو )شفاء الصدكر 

في القرآف كمعانيو، ك )المعجـ الكبير( في أسماء القراء كقراآتيـ، ك )مختصره( ك )أخبار القٌصاص( ينظر: األعالـ 
 .ُٖ، صٔلمزركمي، ج

الشافعي،  تفسير القرآف: أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم السمعاني التميمي ثـ - ٓٓ
ـ، دار الكطف، الرياض، ُٕٗٗىػ، ُُْٖ، ُ، ت ياسر بف ابراىيـ كغنيـ بف عباس، طِّْ، صّىػ، جْٖٗت 

 السعكدية.
 .َِٕٗ، صُِينظر: في ظالؿ القرآف، ج - ٔٓ
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، ٖىػ(جَُٕكتاب العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  - ٕٓ
 ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ. ، ت دِٗٓص
 .ُْلقماف: - ٖٓ
 .ِّاالسراء: - ٗٓ
 .َُِالصافات: - َٔ
 .ِٓٗٗ، صِّينظر: في ظالؿ القرآف، ج - ُٔ
، ُىػ(، جَّٔالمعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت  - ِٔ
 القاىرة. –عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف  ، ت طارؽ بفِٗٗص
 .ِّمريـ: - ّٔ
 .ُٓ، صْينظر: تفسير ابف عطية األندلسي، ج - ْٔ
 .ّٔٓ، صُِتفسير الرازم: ج - ٓٔ
، ص ٓىػ( جّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - ٔٔ

 ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ، ْبيركت، ط –، ت أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممالييف َُِٖ
 ُٕٖآؿ عمراف:  - ٕٔ
 . َُْالبقرة  - ٖٔ
ؿ ببياف العالقات بيف ألفاظ القرآف الكريـ بأصكاتيا كبيف  - ٗٔ المعجـ االشتقاقي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ )مؤصَّ

 ـ.  ََُِ، ُالقاىرة، ط –، مكتبة اآلداب ُٖٔٗ، ص ْمعانييا(، د. محمد حسف حسف جبؿ، ج
 .ُٗالكيؼ: مف اآلية  - َٕ
 .ّٗ، ص ُٕينظر: تفسير الطبرم، ج - ُٕ
 .ٓٗالكيؼ: مف اآلية  - ِٕ
 .ِّْ، صُينظر: المستفاد مف قصص القرآف، د عبد الكريـ زيداف، ج - ّٕ
 ُِٗالبقرة  - ْٕ
 ُٗٗاالعراؼ - ٕٓ
مختار الصحاح، المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  - ٕٔ

 .ُِّ، ص ُىػ( جٔٔٔ
 .ِٗيكسؼ:  - ٕٕ
 .ِٕٓ، صٗتفسير القرطبي: ج - ٖٕ
، ُىػ(جٔٔٔمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  - ٕٗ
الدار النمكذجية،  -ـ، المكتبة العصرية ُٗٗٗىػ / َُِْ، ٓ، باب ) كبر( ت، يكسؼ الشيخ محمد، طِٓٔص

 صيدا -بيركت 
، ِىػ(، جِّٕعبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجو اسـ أبيو يزيد )المتكفى: سنف ابف ماجو: أبك  -َٖ
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -،ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ُّٕٗص
 ّْالبقرة: - ُٖ
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 ُِاألعراؼ: - ِٖ
كىاهي ميٍسًمـه ًفي  - ّٖ ٍيًرًه، عىٍف شعب اإليماف،  أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي، )رى ًحيًح، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف يىٍحيىى كىغى الصَّ

 ق، دار الكتب العممية ، بيركت.َُُْ، ُ، طُِٔ، صِأىًبي ميعىاًكيىةى( ج
، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب ْٔٓ، صُينظر: تفسير الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ج - ْٖ

 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت.َََِق َُِْ، ُقيؽ احمد محمد شاكر، طىػ( تحَُّاآلممي أبك جعفر الطبرم) ت
 ، دار الشركؽ، بيركت.ِّ، طُُِٕ، صِينظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب بف ابراىيـ حسف الشاربي، ج - ٖٓ
 ُٖالقصص: - ٖٔ
 ُٕٓاالعراؼ: - ٕٖ
تفسير القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  - ٖٖ

 ـ، دار الكتب المصرية، القاىرة. ُْٔٗقُّْٖ، ِ،طِّّ، صٕق(، جُٕٔشمس الديف القرطبي) 
 ّٔ،ّٓالكيؼ:  - ٖٗ
 .َِِٕ، صُٓينظر: في ظالؿ القرآف، ج - َٗ
، ّق( جْٕٕف العظيـ، أبك الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي)تينظر: تفسير القرآ - ُٗ
ـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، كينظر: تفسير القاسمي، ُٗٗٗقَُِْ، ِ، تحقيؽ سامي بف محمد سالمة، طّٖص

 .ّّ، صٕمحاسف التأكيؿ، ج
 ِْالكيؼ: - ِٗ
، ٗىػ(جْْٗالحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت شرح صحيح البخارم البف بطاؿ، ابف بطاؿ أبك  - ّٗ
 السعكدية، الرياض. -ـ، مكتبة الرشد ََِّ -ىػ ُِّْ، ِ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، طِٕٔص
، ِىػ( جّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - ْٗ
 بيركت. –ـ، دار العمـ لممالييف  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ، ْعطار، ط ، ت، أحمد عبد الغفكرْٓٔص
 ِٕالمائدة:  - ٓٗ
 .ِٗٓٓ، رقـ الحديث ُّٖٗ، ص ْصحيح مسمـ، ج  - ٔٗ
 .ّٖ، صّتفسير ابف كثير: ج - ٕٗ
 ٗيكسؼ: - ٖٗ
ينظر: تفسير ابف عطية: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  - ٗٗ

ىػ، دار الكتب العممية، ُِِْ، ُ، طِِِ، صّىػ، جِْٓالرحمف بف تماـ بف عطية االندلسي المحاربي، ت 
 محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بيركت، كينظر، تفسير الرازم، مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، أبك عبد اهلل

ىػ، دار احياء التراث العربي، َُِْ، ّ، طْٕٔ، صّىػ، جَٔٔالتميمي الرازم، الممقب بفخر الديف الرازم، ت
 بيركت. 

 .ٕٖٔ، ص ٔينظر: في ظالؿ القرآف، ج - ََُ
 .ُّٕٗ، صُِينظر: في ظالؿ القرآف، ج - َُُ
اهلل عمي الكبير + محمد أحمد حسب اهلل + ىاشـ محمد ، ت عبد ُٕٓ،صُلساف العرب، ابف منظكر، ج - َُِ

 الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة.
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ىػ( ّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، المؤلؼ: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - َُّ
 .ُٖٗٗ، ص ٓج

 .ِٔمريـ: مف اآلية  - َُْ
 .ِٗٓ، ص ُِتفسير الرازم: ج - َُٓ
 .ّٔاف: الفرق - َُٔ
 .ٕٔاالعراؼ:  - َُٕ
 .َُِ، صُْينظر: مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، ج - َُٖ
 .َِِ، ص ٖينظر: التحرير كالتنكير، ج - َُٗ
 .َٖالقصص:  - َُُ
 .ُُْ، صِِينظر: مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، ج - ُُُ
 .ّٓٓ، صُينظر: المستفاد مف قصص القرآف، ج - ُُِ
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