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ملخص البحث
موضوع البحث:

❖

تقرير طبع اإلنسان من خالل سورة املعارج دراسة موضوعية
هدف البحث:

❖

إبراز أصول األخالق الطبيعية يف اإلنسان ،وبيان أخالقه الطبيعية ،واملكتسبة من حيث
الذميمة ،واحملمودة من خالل سورة املعارج.
مشكلة البحث:
▪ أوىل املوضوعات اجلديرة ابلدراسة دراسة موضوعية من خالل سور القرآن الكرمي.
▪ إبراز أخالق اإلنسا ااان ال،طرية ،وطبائعه ،وماله ،وما عليه من الصا اا،ات الالئقة ،و
الالئقة.
▪ بيان أصل ما فطر عليه اإلنسان ،وما طرأ عليه من سوء تصرفه يف أقواله ،وأفعاله.
▪ بيان أهم املقاصا ااد الن تاا ااماتعا سا ااورة املعارج ،وطبع اإلنسا ااان وصا اا،اته هو ورها
األساس الذي يتسق مجيع موضوعاهتا.
❖
▪

▪
▪
▪

نتائج البحث:
املتأمل يف هذه الس ا ا ااورة الكر ة ،يرى أن على رأس القا ا ا ااات الن اهتم ها ،احلديث
عن الا،س اإلنس ا ا ا ااانية بص ا ا ا اا،ة عامة يف حال العس ا ا ا اار واليس ا ا ا اار ،والرتكيز على أص ا ا ا ااول
األخالق ،وأقسامعا ،طبيعية ،ومكتسبة.
أن طبيعة اإلنس ااان ،وس اا،يته ،وخلقه تتقل بري اا وال اار ،واألص اال يف اكتس ااا
األخالق ،هو املالزمة والتحري ،والقصد.
أن اّلل جل وعال خلق اإلنسااان ،وهو حي ما يسااره ،ويعر مما يكره ،مث أمره إبن،اق
ما حي  ،والصرب على ما يكره ،وأعطاه اإلرادة جتعله قادراً على ال،عل ،والكف.
تقرير السااورة طبع اإلنسااان بري األخالق السااي ة وبري األخالق احلساااة لبيان أصاال ما
فطر عليه ،وما طرأ عليه من س ا ا ااوء تصا ا ا ارفه يف أفعاله ،على أنه س ا ا اارعة اجلز عاد مس
املكروه ،وسرعة املاع عاد مس اا .
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▪ أن هاتري الص ا ا ا ا ا اا،تري من الص ا ا ا ا ا اا،ات املذمومة جي احلذر ماعما ،واالبتعاد عن كل
األخالق الالئقة ،وإرساء األخالق ال،اضلة ،والتحلي ها.
▪ ميزت السورة أصحا األخالق الرذيلة من أصحا األخالق ال،اضلة الذين يتحلون
مبكارم األخالق.
احلمد هلل أوالً وآخراً ،وصاالى ل على نبياا مد وعلى آله وصااحبه ،ومن تبععم إبحسااان إىل
يوم الدين.

الكلمات الدالة(املفتاحيىة)

❖

(تقرير طبع اإلنسان من خالل سورة املعارج دراسة موضوعية).

بسم ل الرمحن الرحيم
املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعياه ونستغ،ره ،ونعوذ ابهلل من شرور أن،ساا ومن سي ات أعمالاا،
من يعده ل فال مال له ،ومن يالل فال هادي له ،وأشعد أن ال إله إال ل وحده ال شريك
له وأشعد أن مداً عبده ورسوله ،وعلى آله وصحابته والتابعري هلم إبحسان إىل يوم الدين،

أما بعد

فإن طبع اإلنسان وص،اته اإلجيابية والسلبية من أهم املقاصد الن تاماتعا سورة املعارج
ذلك ألهنا الرافد األساس الذي يتحرى ماه اإلنسان صدقه وكذبه ،والري أن كل احنراف يف
الطبع مابعه من فساد خلق.
وقد أنزل ل كتابه العزيز للتدبر ،والت،كر ،وبري فيه طبع اإلنسان الذي خلق ماه وجبل
عليه يف جماالت ماعا هلوعاً ،كما يف قوله تعاىل ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ[املعاج ،]19وع،والً،
كما قوله ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ[األنبياء  ،]37وضعي ً،ا ،كما يف قوله ﱡ ﱕ
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ﱖ ﱗ ﱠ[الاساء .]28
وأتيت هذه الدراسة إسعاماً يف إبراز توجيعات القرآن الكرمي ،وهداتته يف جمال طبيعة

اإلنسان من خالل سورة املعارج إذ تعترب طبيعة اإلنسان من أهم موضوعاهتا ،فكان الدراسة
بعاوان " تقرير طبع اإلنسان من خالل سورة املعارج دراسة موضوعية
أمهّية املوضوع ،وأسباب اختياره:

 -1أوىل املوضوعات اجلديرة ابلدراسة دراسة موضوعية من خالل سور القرآن الكرمي.

 -2إبراز أخالق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ال،طرية ،وطبائعه ،والن يؤخذ عليعا ،وما ال يؤاخذ عليعا من
الص،ات الالئقة ،و الالئقة.
 -3بيان أصل ما فطر عليه اإلنسان ،وما طرأ عليه من سوء تصرفه يف أقواله ،وأفعاله.
 -4بيان أهم املقاصااد الن تاااماتعا سااورة املعارج طبيعة اإلنسااان وصاا،اته ،بل جبلته ورها
األساس الذي تتسق مجيع موضوعاهتا فيعا.
أهداف املوضوع:
 -1تقرير أصول األخالق الطبيعية يف اإلنسان ،وس،يته من خالل سورة املعارج.
 -2بيان أخالق اإلنسان الطبيعية ،واملكتسبة من خالل سورة املعارج.
 -3إبراز أصول األخالق الذميمة ،واألخالق احملمودة الن تاماتعا سورة املعارج.
حدود البحث:
تقرير طبع اإلنسان من خالل سورة املعارج دراسة موضوعية.
الدراسات السابقة:

مل أقف على حبث تااول تقرير طبع اإلنسان من خالل سورة املعارج دراسة موضوعية
فيما راجع من مظانه.
خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة ،ومخسة مباحث ،وخامتة ،وفعارس.
املبحث األول الطبع وم،عومه.
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املبحث الثاين اهللع وم،عومه.
املبحث الثالث أخالق طبيعية يف اإلنسان.
املبحث الرابع أخالق مكتسبة لإلنسان.
املبحث ااامس أخالق محيدة.
املبحث السادس أخالق مذمومة.
ااامتة.
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املبحث األول
الطبع ومفهومه
الطبع يف اللغة ااتم .قال ابن فارس "الطاء والباء والعري أصل صحيح ،وهو مثل على ٍ
هناية
ٌ
ٌ
ياتعي إليعا ال يء حىت خيتم عادها ،طَْبع اإلنسان وس،يَّاته(.)1

الطبا كالطَّبِ ِ
الس،ية الن جبِل عليعا ا ِإلنسان ،و ِ
يعة م َؤنثة.
الطبع والطَّبِيعة ااَلِيقة و َّ
ْ
َ

قال األَزهري وجيمع طَْبع ا ِإلنسان ِطباعاً ،وهو ما طبِ َع عليه من ِطبا ِ ا ِإلنسان يف مأْ َكلِه
وم ْ ربِه وسعو ِلة أَخالقِه وحزونَتِعا وعس ِرها ويس ِرها وشدتِه ورخاوتِه وُبْلِه وسخائه ،و ِ
الطبا
َ
ْ
ْ
َ َ
َ َ
واحد ِطبا ِ ا ِإلنسان.
طبَع ل على قلو الكافرين ،أَي َختَ َم عليعا ،فال يَعِي و طى وال يا َوفَّق ا  ،وهو الت ْغ ِطية
االستِيثاق من أَن يدخله شيء كما قال ل تعاىل ﱡ ﲔﲕ ﲖ ﲗ
على ال يء ،و ْ
ﲛ ﱠ[الاحل .]108أي ختم على قلوهم(.)2
ﲜ
ﲘﲙﲚ

ث ِم َرا ٍر ِمن غَ ِْي عُذ ٍر ،طَبَ َع هللاُ َعلَى قَ لبِ ِه» ويف
ومن ذلك احلديث « َمن تَ َر َك اْلُ ُم َعةَ ثََال َ
ث م َّر ٍ
ات ََتَ ُاوًن» ( .)3معااه َطَّى على قلوهم ،وختم عليعا.
ل،ظ« ثَالَ َ َ
ِ
ِ
َخالق الن يزا ِوهلا من اا  ،وال ر.
والطبا هو ما رك َ يف ا ِإلنسان من مجيع األ ْ
( )1ياظر مع،م مقاييس اللغة البن فارس (.)438 / 3
( )2ياظر هتذي اللغة لألزهري ( ،)110 / 2والاعاية يف ري األثر ( ،)249 / 3ولسان العر (،)232 / 8
وخمتار الصحاح (ص  ،)403ومع،م ال،روق اللغوية للعسكري (ص .)231
( )3أخرجه أمحد يف مساده ( ،)14559 (،)422 / 22وأبو دود يف سااه( ،)1054 (،)407 / 1والرتمذي يف
سااه وصححه ( ،)500(،)630 / 1والاسائي يف سااه ( ،)1369 (،)88 / 3وابن ماجه)1126( ،)357/1( ،
من حديث جابِ ِر ب ِن ع ِ
بد لِ رضي ل عاه.
َ
َ
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املبحث الثاين
اهللع ومفهومه
اهللع هو شدة احلرص ،وقِلة الص ِرب ،وهو أسوأ اجلز  ،وأفح ه (.)1
رعة ِ
يدل على س ٍ
قال ابن فارس " اهلاء والالم والعري ُّ
وحدَّة ،وماه اهلَلَع يف اإلنسان ِشْبه
ِ
وجيَز من
احل ْرص ،ويف التازيل ﱡ ﱪﱫﱬﱭﱮﱠ [املعارج ."]19واهلَلو الذي ياَ َْ،ز َْ
ال ر(.)2
ْب َخالِ ٌع »(.)3أي جيز فيه العبد
وقد جاء يف احلديث « َش ُّر َما ِف َر ُج ٍل ُش ٌّ
ح َهالِ ٌع َو ُج ٌ
وحيزن.
اهللع هو سرعة اجلز عاد مس املكروه ،وسرعة املاع عاد مس اا  ،واملعىن أنه ال يصرب على
خ  ،وال شر حىت ي،عل فيعما.

( )1ياظر كتا العري للخليل ( ،)107 / 1وت،س الطربي ( ،)611 / 23والقرطيب (.)290 / 18
( )2ياظر مع،م مقاييس اللغة البن فارس ( ،)62 / 6وأساس البال ة للزخم ري ( ،)492 / 2وهتذي األمساء
واللغات لإلمام الاووي ( ،)357 / 3ولسان العر ( ،)374 / 8والصحاح لل،وهري (.)443 / 4
( )3أخرجه أمحد يف مساده ( ،)8010(،)385 / 13وأبو داود يف سااه (،)2513(،)320 /2والاسائي يف السان

الكربى( .)18342 (،)170 / 9من حديث أيب هريرة رضي ل عاه.
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املبحث الثالث
أخالق طبيعية يف اإلنسان.
قال تعاىل ﱡ ﳄﳅﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏﱐ
ﱂ
ﱚﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱛ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﱠ[املعارج .]35 - 8

بعد أن بري ل أوصاف يوم القيامة ،وأحواله الرهيبة يف قوله ﱡ ﳄﳅﳆﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ...ﱠ ،انتقل إىل بيان طبع اإلنسان ،وطبائعه،
وخلقه املتقل بري اا وال ر ،وأصول أخالقه الطبيعية من حيث اتصافه ابهللع الذي هو
شدة احلرص ،وقِلة الص ِرب ،واملاع الذى جيمع أصول األخالق الذميمة ،وقال سبحانه وتعاىل
ﱡ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ فيقول جل وعال خمرباً
عن اإلنسان ،وما هو جمبول عليه من األخالق الدني ة.
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ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ مث فسره بقوله ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ اجلزو

هو الكث

اجلز (.)1أى ااوف ،واملاو هو الكث املاع لاعم ل تعاىل ،وعدم إعطاء شيء ماعا
للمحتاجري إليعا.
أي إذا مسه الار فز  ،وجز  ،واخنلع قلبه من شدة الرع  ،وأيس أن حيصل له بعد ذلك خ
ﱡ ﱵﱶﱷﱸﱠ املراد ابا

ما ي مل الغىن والصحة و

ذلك مما حيبه اإلنسان،

ومتيل إليه ن،سه ،وإذا حصل له نعمة من ل ُبل ها على ه ،وماع حق ل تعاىل فيعا.
واملعىن إن اإلنسان جبل على شدة احلرص ،وقلة الصرب ،فال يصرب على بالء ،وال ي كر على
نعماء ،وفسر ذلك أبنه إذا أصابه ال،قر ،أو املرض ،أو حنو ذلك من الار ،فعو كث اجلز ،
أو احلزن وال كوى ،وإذا أصابه اا من الغىن والسعة ،أو الصحة وحنو ذلك من الاعم ،فعو
كث املاع ،والبخل على ه (.)2
ولذلك ملا س ل ابن عباس رضي ل عاعما عن اهللو ؟..فقال هو كما قال اّلل تعاىل ﱡ ﱰ

ﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱠ .وال يكون ت،س ٌ أبري من ت،س ه تعاىل ،وهو
شر أظعر شدة اجلز  ،وإذا انله خ ٌ ُبل وماع ،وهذا طبعه ،وهو مأمور
اإلنسان الذي إذا انله ٌّ
مبخال،ة طبعه ،وموافقة شرعه(.)3

الص ِْرب َج ِز َ ابلكسر َْجيَز َجَزعاً فعو جاز  ،واجلَزو ضد الصبور على ال ر .ياظر هتذي اللغة (1
()1ا جلََز نَِقيض َّ
 ،)221 /ومقاييس اللغة ( ،)404-403 / 1مجعرة اللغة ( ،)232 / 1ولسان العر (.)47 / 8
( )2ياظر ت،س القرطيب ( ،)289 / 18وابن كث ( ،)508 / 4وفتح القدير ()409 /5
( )3ياظر ت،س الك اف ( ،)614 / 4وروح املعاين لأللوسي ( ،)61 / 29وفتح القدير ( ،)411 / 5وأضواء
البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن (.)268 / 8
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وجعل اهللع مجلة معرتضة بري ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ ،وبري االستثااء ﱡ ﱺ

تابيعا على خصلة ختامر ن،وس الب ر ،فتحملعم على احلرص ال ديد لايل
ﱻﱠً .
الاافع ،وعلى االحت،اظ به خ ية ن،اذه ملا فيعم من خلق اهللع(.)1

وكان طبع اإلنسان بري األخالق السي ة ،وبري األخالق احلساة لبيان أصل ما فطر عليه
اإلنسان ،وما طرأ عليه من سوء تصرفه يف أفعاله وللتابيه على جبلة اإلنسان ،وأهنا تسر إىل
ياا بذلك لوجو احلذر من الوقو يف شر عواق احلرص
االعتالق مب اعره عاد تصرفاته تعر ً

ال ديد ،والع،لة ،والاعف كما قال تعاىل ﱡ ﱓﱔﱕﱖﱠ[األنبياء .]37
فدل على أن اإلنسان من طبعه الع،لة ،وعدم التأين ،وقد ترد للعذر والرفق كما قال تعاىل
ﱡﱕﱖﱗﱠ[الاساء  .]28ودل على أن اإلنسان من طبعه الاعف أمام
ال عوات ،وال دائد ،والعزمات(.)2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " كان كالم السلف يف ت،س اهللع يتامن هذه املعاين ،وكلعا
تاايف الثبات والقوة واالجتما  ،واإلمساك والصرب"( .)3وقال أيااً " ون،س اإلنسان خلق ،
كما قال اّلل تعاىل ﱡ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ،
وقال تعاىل ﱡ ﱓﱔﱕﱖﱠ"(.)4

( )1ياظر التحرير والتاوير (.)154 / 29
( )2ياظر التحرير والتاوير ( ،)157 / 29وأضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن ()150 / 4
( )3جممو فتاوى ابن تيمية (الت،س ) (.)240 / 5
( )4ياظر جممو فتاوى ابن تيمية(الت،س ) (.)95 / 3
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وهذا الوصف لإلنسان من حيث هو وصف طبيعته األصلية ،أنه هلو  ،وهو عام جلاس
اإلنسان ،وي،يد االستغراق حبس ما دخل عليه كما تقرر يف األصول ( ،)1فكل إنسان هذا
وص،ه إال من استثىن ل بقوله ﱡ ﱺﱻ ﱠ ،املوصوفري بتلك األوصاف ،فإهنم إذا
مسعم اا شكروا ل ،وأن،قوا مما خوهلم ل ،وإذا مسعم ال ر صربوا واحتسبوا(.)2
مودة ،فوصف اإلنسان هاا ها لوم عليه يف تقص ه عن التخلق بدفع آاثرها،
واهللع ص،ة
شر ما
ولذلك جاء بعد قوله تعاىل ﱡ ﱧﱨﱠ ( .)3وحديث أيب هريرة رضي اّلل عاه « ّ

شح هالع  ،وجْب خالع »(.)4
يف رجل ّ

وأما ما يست كله أصحا األفكار املاحرفة أن اإلنسان خلق من الع،ل وجبل عليه ،مث ياعاه

عما خلق ماه وجبل عليه ألنه تكليف مبحال ،فال إشكال فيه.
وقد رد على هذا اإلشكال العالمة ال يخ مد األمري ال اقيطي يف ت،س ه ،فقال " ِأل ََّان
نَاقول نَاعم هو جبِل علَى الْعِ ،ل ،ولَ ِكن ِيف ِ
اعتِ ِه أَ ْن يا ْل ِزَم نَا َْ ،سه ِابلتَّأَِينَ ،ك َما أَنَّه جبِ َل
استطَ َ
ْ
َْ َ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ات مع أَنَّه ِيف ِ
اعتِ ِه أَ ْن يا ْل ِزم نَا ْ،سه ِابلْ َك ِ
ف َعْاا َعا"(.)5
استطَ َ
ْ
َعلَى ح ِ ال َ
َّع َو َ َ
َ َ

( )1ياظر القواعد احلسان يف ت،س القرآن للسعدي (ص )6
( )2ياظر ت،س السعدي (ص .)887
( )3ياظر التحرير والتاوير (.)157 / 29
( )4تقدم خترجيه
( )5أضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن (.)152 / 4
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قال ابن عاشور "والذي استخلصته من تتبع استعماالت كلمة اهللع أن اهللع قلة إمساك
الا،س عاد اعرتاء ما حيزهنا ،أو ما يسرها ،أو عاد توقع ذلك ،واإلش،اق ماه ،وأما اجلز فمن
آاثر اهللع... ،واهللع طبيعة كاماة فيه مع خلقة تظعر عاد ابتداء شعوره ابلاافع واملاار فعو
من طباعه املخلوقة كغ ها من طباععا الب رية"()1ا
وملا كان اهللع شدة احلرص وقلة الصرب عرب َهلوعاً بصيغة مبالغة من اهللع ،وهو إفراط الا،س،

وخروجعا عن التوسط واالعتدال ،عاد ما يازل ها ما يارها ،أو عاد ما تاال ما يسرها ،واملراد
ابل ر ما ي مل ال،قر واملرض و مها مما يتأذى به اإلنسان ،واملراد ابا

ما ي مل الغىن

والصحة و ذلك مما حيبه اإلنسان ،ومتيل إليه ن،سه.
فدل

اآلتت على أصول الطبع يف اإلنسان الن جبل عليعا ،وهي ثالثة خلق هلوعاً،

وع،والً ،وضعي،اً ،كما بري ل عز وجل ﱡ ﱪﱫﱬﱭﱮﱠ  ،وقال سبحانه ﱡ ﱓ

ﱔﱕﱖﱠ ،وقال تعاىل ﱡ ﱕﱖﱗﱠ.
وأن اهللع شدة احلرص على فاول الدنيا ،وقلة الصرب على املصائ  ،واملكاره من األوصاف
الذي هو ما أ سيئ األخالق ،وتؤدى إىل

الردية واألخالق املذمومة الىت توقع ىف الغا

الكذ و ه من األمور الرذيلة ،والع،لة تورث الادامة ،وعدم التأين والتثب  ،والاعف ال
يقوى أمام ال عوات ،وال دائد ،والعزمات.

( )1ياظر التحرير والتاوير (.)156 / 29
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املبحث الرابع
أخالق مكتسبة.
تقدم أبن طبيعة اإلنسان ،وس،يته ،وخلقه تتقل بري اا وال ر ،وأن األصل يف اكتسا
األخالق ،هو مالزمتعا وحتريعا ،وقصدها ألن اّلل خلق اإلنسان ،وهو حي ما يسره ،ويعر
مما يكره ،مث أمره إبن،اق ما حي  ،والصرب على ما يكره ،وأعطاه اإلرادة جتعله قادراً على ال،عل،

والكف ،وهو يتخذ األسبا  ،والقدر من جعة ل سبحانه وتعاىل ،وقال ابن عاشور " بيان
ذلك أن تركي املدارك الب رية ركز حبكمة دقيقة جتعلعا قادرة على ال،عل والكف ،وساعية إىل
املالئم ومعرضة عن املاافر"(.)1
ومما يدل على اكتسا
ﲧﲨ

األخالق ،ومالزمتعا ،وقصدها قوله تعاىل ﱡ ﲢﲣﲤﲥﲦ

ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﱁ

ﱂﱠ[الليل.]10-5أي هني ه للحالة الن هي أيسر عليه وأهون ،وذلك يف الدنيا واآلخرة،
وقابل أعطى ببخل ،واتقى ابستغىن ألنه زهد فيما عاد ل ،وهني ه للحالة السي ة يف الدنيا
واآلخرة.
ميسرا له ،وترك
ميسرا له كل خ ً ،
واملعىن أن من أعطى واتقى ..فيسعل ل عليه أمره ،وجيعله ً

كل شر ألنه أتى أبسبا التيس  ،فيسر له ذلك ،وأما من ُبل واستغىن ...فيسعل للحالة
ومقياا له أفعال املعاصي ألنه
ميسرا لل ر أياما كان،
ً
العسرة ،وااصال الذميمة ،أبن يكون ً
ترك اإلن،اق الواج واملستح  ،ومل تسمح ن،سه أبداء ما وج هلل ،واستغىن عن ل ،فرتك
عبوديته جانبًا ،ومل ير ن،سه م،تقرة اية االفتقار إىل رها (.)2

( )1التحرير والتاوير (.)157 / 29
( )2ياظر ت،س الطربي ( ،)471 / 24والبحر احمليط أليب حيان ( ،)363 / 8وت،س السعدي (ص .)926
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ويف هذه اآلتت بيان أبن أخالق الااس املكتسبة ،وأحواهلم ماقسمة إىل قسمري
ومذموم ،وكذلك دل

مود،

األحاديث الصحيحة على األخالق املكتسبة ،ومالزمتعا وحتريعا،

وقصدها.
من ذلك حديث علِي بن أيب طال ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم
رضي َّ
اّلل َعاه قال « َكا َن النِ ُّ
َِّب َ
ال ما ِمن ُكم ِمن أ ٍ
َخ َذ َشي ئًا فَجعل ي ن ُك ُ ِ
ِ
ازةٍ فَأ َ
ِيف َجنَ َ
ب َمق َع ُدهُ
ت بِه األَر َ
َ
ض فَ َق َ َ
ََ َ َ
َحد إََِّّل َوقَد ُكت َ
ول َِّ
ال اع َملُوا
اَّلل أَفَ َال نَتَّكِ ُل َعلَى كِتَابِنَا َونَ َدعُ ال َع َم َل قَ َ
ِمن النَّا ِر َوَمق َع ُدهُ ِمن اْلَن َِّة قَالُوا ََي َر ُس َ
ادةِ َوأ ََّما َمن
س ُر لِ َع َم ِل أَه ِل َّ
ادةِ فَ يُ يَ َّ
س ٌر لِ َما ُخلِ َق لَهُ أ ََّما َمن َكا َن ِمن أَه ِل َّ
فَ ُكلٌّ ُميَ َّ
الس َع َ
الس َع َ
س ُر لِ َع َم ِل أَه ِل َّ
َكا َن ِمن أَه ِل َّ
اوةِ ُُثَّ قَ َرأَﱡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
الش َق ِاء فَ يُ يَ َّ
الش َق َ
ﲨﱠ ْاآليَةَ»(.)1

يف هذا احلديث الاعي عن ترك العمل ،واالتكال على ما سبق به القدر بل جت
والتكاليف الن ورد ال ر ها ،وكل ميسر ملا خلق له ال يقدر على

األعمال

ه ،ومن كان من أهل

السعادة يسره ل لعمل السعادة ،ومن كان من أهل ال قاوة يسره ل لعمل ال قاوة ،فكل
ميسر يريد أنه ميسر يف أتم حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وجوده وكونه وأمر ابلعمل
الذي هو أمارة له ليكون راجيًا خائ ً،ا (.)2

( )1أخرجه البخاري يف صحيحهَ -اب ﱡفَ َساايَ ِسره لِْلع ْسَرىﱠ ( ،)4949 (،)339 / 12ومسلم-اب كي،ية االق
اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ( )2647 (،)2039 / 4من حديث علي بن أيب
طال رضي ل عاه.
( )2ياظر االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد  -البيعقي (ص  ،)137وشرح الاووي على مسلم (.)196 / 16
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اّللِ -صلى ل عليه وسلم«-
اّللِ بن مسعود رضي ل عاه قَ َال قَ َال َرسول َّ
وحديث عبد َّ
الصد َق ح ََّّت يكتب ِعن َد َِّ
ِ
الصد َق بٌِّر وإِ َّن الِ َّ ِ
ِ
اَّلل
إِ َّن ِّ
َ
ِب يَهدى إِ ََل اْلَنَّة َوإِ َّن ال َعب َد لَيَ تَ َح َّرى ّ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ب َح ََّّت
ور يَهدى إِ ََل النَّا ِر َوإِ َّن ال َعب َد لَيَ تَ َح َّرى ال َكذ َ
ص ّدي ًقا َوإِ َّن ال َكذ َ
ب فُ ُج ٌ
ور َوإِ َّن ال ُف ُج َ
ب َك َّذ ًاًب »( .)1أي يالزم الصدق ،ويتحراه ،ويت،ا الكذ ويبتعد عاه.
يُكتَ َ
قال القرطيب "حق من فعم عن ل وعقل عاه أن يالزم الصدق يف األقوال ،واإلخالص يف
األعمال ،والص،اء يف األحوال"(.)2
يف هذا احلديث حث على حتري الصدق ،وقصده ،واالعتااء به ،وعلى التحذير من الكذ ،
والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر ماه ،فعرف به ،وكتبه ل ملبالغته صدي ًقا إن اعتاده ،أو

كذااب إن اعتاده.
ً

ومعىن يكت هاا حيكم له بذلك ،ويستحق الوصف مبازلة الصديقري وثواهم ،أو ص،ة الكذابري،
وعقاهم ،واملراد إظعار ذلك للمخلوقري إما أبن يكتبه يف ذلك لي تعر حبظه من الص،تري يف
املأل األعلى ،وإما أبن يلقي ذلك يف قلو الااس ،وألساتعم كما يوضع له القبول ،والبغااء
وإال فقدر ل تعاىل(.)3
وعلم ل ابلسعداء واألشقياء ال يعين ترك العمل ،فأهل اا يايَسرون لعمل يكونون به سعداء،

وأهل ال ر خيذهلم ويصرفعم فيعملون بعمل أهل ال ر ،وأهل ال قاوة ،ولكن مع ذلك كله

فإهنم مأمورون ،وماعيون ،ومكل،ون أبن تثلوا هذا ال،عل ،وأبن يرتكوا هذا ال،عل ،ويعتربون
إذا فعلوا ذلك مطيعري ،وإذا مل ي،علوه يعتربون عصاة.
وتعديل السلوك ،وترقية الطبا أمر متحمل ،و كن ترويض هذه األخالق ،وعالجعا ابحلكمة
واجملاهدة ،ويف ضوء تقدير املخاطر ،ومن أجل الا،اة من املخاوف الن حتيط ابإلنسان يف
الص ِ
بح ال َك ِذ ِ وحس ِن ِ
دق َوفَالِ ِه صحيح مسلم.)6804( ،)29 / 8( -
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه -اب ق ِ
َ
( )2ت،س القرطيب (.)289 / 8
( )3ياظر شرح الاووي على مسلم ( ،)160 / 16وفتح الباري -تعليق ابن ابز (.)508 / 10
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آخرته ،والقرآن الكرمي نبه إىل طرق العالج لطبيعة اإلنسان أبسلو معقول ،وواضح ،كما
يتبري من هذه اآلتت واألحاديث.
وقال ابن عاشور "وجعل يف طبيعة اإلنسان قوى متاادة اآلاثر يتصرف العقل واإلدراك يف
استخدامعا كما جي يف حدود املقدرة البدنية الن أعطيعا الاو  ،والن أعطيعا إفراد الاو ،
كل ذلك ليصلح اإلنسان إلعمار هذا العامل األرضي الذي جعله ل خلي،ة فيه ليصلحه
إعدادا لصالحيته إلعمار عامل االود ،مث جعل
إصالحا ي مله وي مل من معه يف هذا العامل ً
ً
له إدرا ًكا يز ال،رق بري آاثر املوجودات وآاثر أفعاهلا بري الاافع ماعا والاار والذي ال ن،ع فيه
وال ضر.

أن اختالط الوص،ري يف بعض األفعال ،وبعض

إهلاما حي الاافع ويكره الاار،
وخلق فيه ً
انفعا
الذوات قد يريه احلال الاافع ماعا ،وال يريه احلال الاار ،فيبتغي ما يظاه ً

شاعر مبا

شاعرا بذلك ولكن شغ،ه حبصول الا،ع العاجل
يف مطاويه من أضرار يف العاجل واآلجل ،أو ً
مقدرا معاذير ،أو حيالً يقتحم ها ما فيه من ضر
يرجح عاده تااوله اآلن لعدم صربه على تركه ً

آجل.

وإن اختالط القوى الباطاية مع حركات الت،ك قد تسرت عاه ضر الاار ،ون،ع الاافع فال
إيثارا التبا
يعتدي إىل ما يابغي سلوكه أو جتابه ،وقد ال تسرت عاه ذلك ،ولكاعا حتدث فيه ً

اضا عن اتبا الاافع لكل،ة يف فعله ،أو
الاار ملالئمة فيه ،ولو يف وق  ،أو عاد عارض ،إعر ً

ماافرة لوجدانه ،وذلك من اشتمال تركي قواه الباعثة والصارفة وآالهتا الن ها تعمل وتدفع
على شيء من التعاكس يف أعماهلا.

أن ل جعل لإلنسان عقالً وحكمة إن هو أحسن استعماهلا خنل ص،اته ،وثق ،من

قااته ،ومل خيله من دعاة إىل اا يص،ون له كيف يريض جامح ن،سه ،وكيف يوفق بري إدراكه
وحسه ،وهؤالء هم الرسل واألنبياء واحلكماء"(.)1
( )1التحرير والتاوير (.)157 / 29
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املبحث الرابع
أخالق مذمومة
قال تعاىل ﱡ ﳄﳅﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏﱐ
ﱂ
ﱚﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱛ

ﱧﱨﱠ[.]18-8
تقدم أبن طبع اإلنسان بري األخالق السي ة وبري األخالق احلساة وذلك لبيان أصل ما فطر
عليه ،وما طرأ عليه من سوء تصرفه يف أفعاله ،وهو م،طور ومطبو  ،على أنه إذا أصابه ال ر
جز  ،وإذا مسه اا ُبل ،وأن هاتري الص،تري من الص،ات املذمومة للحذر ماعما ،واالبتعاد
عن كل األخالق املذمومة ،و

الالئقة ابملروءة اإلنسانية.

وطابع السور املكية الباً تتحدث عن أصول العقيدة الصحيحة ،وإرساء أصول األخالق
ال،اضلة ،والتحلي ها ،وبيان األخالق الرذيلة للحذر ماعا ،واالبتعاد عاعا.
واملتأمل يف هذه السورة جيد أن ورها الذي يقوم عليه نظامعا هو إثبات البعث ،واجلزاء،
ووصف يوم القيامة وأهواله ،وأحوال اجملرمري يف ذلك اليوم الرهي  ،وأسبا استحقاق العذا ،
وأصول األخالق وأقسامعا.
ﱚﱜﱝﱞﱟﱠ ﱠ كال للزجر والرد ليس يا،يه من عذا اّلل
قوله تعاىل ﱡ ﱛ
االفتداء ،وإن له جعام تتلظى ن اهنا وتاز جلدة الرأس ،واللحم عن العظم يف األطراف،
واجلسد ،وتطل إليعا كل من أدبر يف الدنيا عن طاعة اّلل ،وتوىل عن اإل ان ،ومجع املال،
ماوعا (.)1
مجوعا ً
ف،عله يف وعائه ،وماع ماه حق اّلل تعاىل ،فكان ً
()1ياظر ت،س القرطيب (.)289 / 18
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وقوله تعاىل ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ جتمع هااتن اآليتان أسبا

استحقاق

العذا  ،واإلعراض عن احلق ،وبيان أصول األخالق الذميمة ،ومجع فأوعى ص،تان من
وطمعا ،وطول أمل ،وماع حق ل
األخالق الدني ة ،وهي مجع املال يف وعاء ،وكازه حرصاًً ،
ماه ،واحلقوق الواجبة فيه ،والت ا ل به عن الدين.

وقوله ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ أي تدعو لظى من أدبر يف الدنيا عن احلق ،وتوىل
عن اال ان ،ومجع املال ،وكازه ومل يؤد الزكاة ،واحلقوق الواجبة فيه ،فيما أوج ل عليه إن،اقه،
وإعراضاً عن اآلخرة ،وزهي إبقتاائه ،وتكرب ،فكان مهه اإليعاء ،كما قال تعاىل ﱡ ﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼ

ﱽﱠ [التوبة .]34
ويف قوله مجع إشارة إىل احلرص والطمع ،ويف قوله فأوعى إشارة إىل البخل ،وطول األمل،
وعن قتادة مجع فأوعى كان مجوعاً للخبيث ( .)1ويدل عليه السياق ،أي وزاد على إدابره
وتوليه أنه مجع اابائث.
ِ
ِ
كما جاء يف احلديث « َمن َكا َن َمهُّهُ اْلخ َرَةََ ،جَ َع هللاُ ََشلَهَُ ،و َج َع َل غنَاهُ ِيف قَ لبِ ِهَ ،وأَتَ تهُ
الدن يا و ِهي ر ِ
اغ َمةٌَ ،وَمن َكانَت نِيَّ تُهُ ُّ
ي َعي نَ ي ِه،
الدن يَا ،فَ َّر َق هللاُ َعلَي ِه َ
ضي َعتَهَُ ،و َج َع َل فَ ق َرهُ بَ َ
ُّ َ َ َ َ
ِ
َوََل ََيتِِه ِم َن ُّ
ب لَهُ »(.)2
الدن يَا إََِّّل َما ُكت َ

( )1ياظر ت،س الطربي ( ،)610 / 23والك اف ( ،)614 / 4ونظم الدرر للبقاعي ( ،)150 / 8والتحرير
والتاوير (.)166 / 29
( )2أخرجه أمحد يف مساده ( ،)21590 (،)467 / 35ومساد الصحابة يف الكت الستة ( .)172 / 37قال
ال يخ شعي األرانؤوط إسااده صحيح من حديث زيد بن اثب رضي ل عاه.
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فاملعىن مجع املال وجعله يف وعاء ،وهو قوله ﱡ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ

واهللع شدة احلرص ،وقلة الصرب ،وال ح على املال والر بة فيما ال يابغي ،والذي جبل عليه
اإلنسان ،وهو فيعا بليغ اهللع ،وذكره ل على وجه الذم هلذه ااالئق (.)1
فااس احلديث عن طبيعة اإلنسان وص،اته الن أوجب له الاار ،ومدارها اجلز عاد ال دة،
والبطر عاد الاعمة ،والبخل ،وال ح عاد احلاجة ،واألزمة ،وعالج ال،قر ،وقال تعاىل ﱡ ﱪﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ خمرباً عن اإلنسان وما هو
جمبول عليه من األخالق الدني ة(.)2

وأصول األخالق الذميمة جيمح ابإلنسان طبعه وميله إىل ال ر ،بسب أوصاف اهللع ،واجلز ،
واملاع الن تؤدي به إىل السوء.
ويف احلديث ال ريف ،يقول صلى اّلل عليه وسلم « شر ما يف الرجل شح هالع ،وجْب خالع
»( )3أي جيز فيه العبد وحيزن (.)4
وقوله تعاىل ﱡ ﱧﱨﱠ أي مجع املال ف،عله يف وعائه وماع ماه حق ل تعاىل ،فكان
وعي فَ ي ِ
ك وََّل تُ ِ
صي فَ يح ِ
مجوعا ماوعا كما يف احلديث « أَن ِف ِقي وََّل ُُت ِ
ِ
وع َي َّ
ص َي َّ
ً ً
اَّللُ
ُ
ُ
اَّللُ َعلَي َ
َ
َعلَي ِ
ك»(.)5أى ال جتمع مالك يف الوعاء على سبيل الكاز ،فيماع اّلل فاله عاك ،كما ماع

( )1ياظر

التسعيل لعلوم التازيل البن جزى ( ،)224 / 3ونظم الدرر للبقاعي (.)150 / 8

( )2ياظر ت،س القرطيب ( ،)289 / 18وابن كث ( ،)508 / 4وفتح القدير (.)409 /5
( )3تقدم خترجيه يف(ص).

( )4ياظر مادة(هلع) الصحاح لل،وهري ( ،)443 / 4الاعاية يف ري األثر ( ،)627 / 5ولسان العر (/ 8
.)374
( )5أخرجه البخاري يف صحيحهَ -اب ِهبَ ِة امل ْرأَةِ لِغَ ِْ َزْوِج َعا َوعِ ِتق َعا إِذَا َكا َن َهلَا َزْو ٌج فَاع َو َجائٌِز إِذَا َمل تَك ْن َس َِ ،يعةً فَِإ َذا
َ
اق وَكراه ِ
ث ِىف ا ِإلنْا َِ ،
احل ِ
ِ
ص ِاء/ 3( -
ح
إل
ا
ة
اب
ه
صحيح
يف
ومسلم
َكانَ ْ َس َِ ،يعةً َملْ َجيز (،)2591 (،)473 / 6
ْ
َ ََ ْ َ
َ
 )2423 (،)92من حديث أمساء با أيب بكر الصديق رضي ل عاعما.
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وقرتت ،ويف احلديث احلث على الا،قة يف الطاعة ،والاعي عن اإلمساك والبخل ،وعن ادخار
املال يف الوعاء ،فيدل ترتي الثاين على األول.
ِ ِ
كافرا بطبعه ل ديد احملبة للمال ،وإنه حلريص ،وُبيل ابملال،
إ َّن اإلنسا َن سواء كان مؤماًا أو ً
وح املال من طبع الب ر ،إال إذا كان حباً كث اً شديداً ،مع احلرص وماع احلقوق ،ويؤدى
إىل الطغيان ،والتعاظم والكرب فإنه حيا ذ من األخالق الذميمة ،و الالئقة ابإلنسانية ،كما
قال تعاىل ﱡ ﲿﳀﳁﳂﱠ [ال،،ر  ،]20وقال جل وعال ﱡ ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠ [العادتت  ،] 8- 6وقال سبحانه

ﱡ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ [العلق  .]7 - 6أي من طبع اإلنسان أن
يطغى إذا رأى يف ن،سه ،أو أحس من ن،سه االستغااء ،ويت،اوز حده وعلة هذا االق
االستغااء ألنه يعمى عن مواضع افتقاره ،وقد بيا هذه اآلية حقيقة ن،سية عظيمة من
األخالق.
شديدا حالله وحرامه ،واجلم الكث  ،وبري ل
وحتبون مجع املال أيعا الااس واقتااءه حبًا كث ًا ً
حقيقة فتاة املال إجياابً وسلباً مجعاً وبذالً (.)1

فتبري من خالل اآلتت القرآنية ،واألحاديث الابوية أن اهللع ،واجلز  ،والبخل ،والع،ل،
والاعف كلعا ص،ات مذمومة من طبع اإلنسان ،كما قال تعاىل ﱡ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ ،وقال جل وعال ﱡ ﲉﲊﲋﲌﲍ

ﲓﲕﲖﲗﱠ [اإلسراء ،]١٠٠ :أي
ﲔ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ

( )1ياظر ت،س الطربي ( ،)567 ،415/ 24والقرطيب ( ،)54 / 20وابن كث ( ،)619 / 4والبحر املديد (/ 8
 ،)462ولطائف اإلشارات ( ،)748 / 3والتحرير والتاوير ( ،)392 / 30وأضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن (8
 ،)526 /والت،س الوسيط للزحيلي (.)2918 / 3
20

ُبيالً مايقاً ،والقتور ال ديد البخل ،م تق من القرت ،وهو التاييق يف اإلن،اق ،وهو صيغة
مبالغة يف البخل (.)1
فثب أن األصل يف اإلنسان احلرص ال ديد على املال ،والبخل ألنه خلق تاجاً واحملتاج ال
بد أن حي

ما به يدفع احلاجة وأن سكه لا،سه ،إال أنه قد جيود به ألسبا من خارج،

فيبذل لطل الثااء واحلمد ،وللخروج عن ععدة الواج فعو يف احلقيقة ما أن،ق إال ليأخذ
العوض ،فعو ُبيل.
ﱗ
ﱖ
ع،وال ،كما قال تعاىل ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ
وقد تقدم أبن اإلنسان خلق
ً
ﱘ ﱙﱚﱛﱠ ،وقال السعدي " ﱡ ﱓﱔﱕﱖ

ﱠ .أي خلق ع،والً يبادر األشياء ،ويستع،ل بوقوععا ،فاملؤماون ،يستع،لون عقوبة ل
للكافرين ،ويتباط وهنا ،والكافرون يتولون ،ويستع،لون ابلعذا  ،تكذيباً وعااداً ،ويقولون ﱡ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ"(.)2
ﱮﱰﱱﱲﱠ [اإلسراء .]11
ﱯ
وقال سبحانه ﱡ ﱪﱫﱬﱭ
أي خلق اإلنسان من ع،ل يف خلقه أي على ع،ل وسرعة يف ذلك ،و َع َ،ل مبالغة يف وص،ه،
جعل ل،رط استع،اله ألن سياق اآلتت ،والغرض يف الذم لداللة قوله تعاىل

ﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ علي ذلك ،أي خلق ع،والً وذلك على
ﱔ
ﱓ
املبالغة ،ومن شأنه الع،لة ،وخلق ضعي،اً ،كقوله جل وعال ﱡ ﱏﱐﱑﱒ

ﱕﱖﱗﱠ  ،أي اإلنسان ىف أصله ،هو ضعيف ألنه خلق من أصل ضعف،

( )1ياظر ت،س القرطيب ( ،)335 / 10وم،اتح الغي ( ،)53 /21وابن كث ( ،)83 / 3والتحرير والتاوير (/ 14
 ،)176وأضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن (.)187/3
( )2تيس الكرمي الرمحن يف ت،س كالم املاان (ص .)523
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وهو الاط،ة ،كما سبحانه ﱡ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱠ[ 54الروم].أي ضع،اء(.)1

( )1ياظر ياظر ت،س الطربي ( ،)443/18واحملرر الوجيز ( ،)99 /4وم،اتيح الغي ( ،)148 / 22وت،س القرطيب
( ،)288/11وابن كث ( ،)267/2وروح املعاين ( ،)58/21والت،س املا ىف العقيدة وال ريعة واملاعج (.)49 / 17
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املبحث اخلامس
أخالق حممودة
قوله تعاىل ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ
ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ

مجيعا قد جبلوا على اجلز عاد الاراء ،وعلى املاع عاد السراء ،لكن ل
تقدم أبن الااس ً
استثىن أصحا األخالق احملمودة ،الذين هم املصلون املتص،ون مبكارم األخالق من التلبس
شكورا عاد
صبورا عاد الاراء ،و ً
ابلص،ات الدني ة ،وأن من ص،ات املؤمن الصادق أن يكون ً
َّ
ِ ِ َّ
س
الرخاء ،كما قال الايب صلى ل عليه وسلمَ «:ع َجبًا ألَم ِر ال ُمؤم ِن إن أَم َرهُ ُكلهُ َخْيٌ َولَي َ
اك أل ٍ ِ ِ
ِب فَ َكا َن
َصابَتهُ َ
ض َّراءُ َ
ْيا لَهُ َوإِن أ َ
َحد إَِّلَّ لل ُمؤم ِن إِن أ َ
َذ َ َ
ص ََ
َصابَتهُ َس َّراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ً
ْيا لَهُ »(.)1
َخ ً

ال ال كر على السراء ،والصرب على الاراء ،وجيمع لإلنسان أطراف كل
يف هذا احلديث فَ ْ
وم ْن مل ي،عل فاته األَجر،
اا  ،ويبعده عن كل ال ر ،فمن فعل ذلك حصل له خ الدارينَ ،
وحصل له ال ِوْزر.

ِ
املؤمن أَمره كله خ  )7692 (،)227 / 8(-من حديث صعي بن ساان رضي
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه -اب
ل عاه.
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والوصف مبكارم األخالق والتحلى ها يكون ابألعمال الصاحلة ،والبعد عن األعمال السي ة
وكلما اتصف ال خص بص،ات محيدة لعالج أمراض الا،س الب رية ،وهو بذلك يكون قدوة
لإلنسانية ومثال أعلى حيتذي به.
ولذلك استثىن ل من أصحا

األخالق املذمومة أصحا

األخالق احملمودة الذين هم

املصلون يتحلون مبكارم األخالق ألن صالهتم تاعاهم عن املاكر ،وال،ح اء وتصوهنم من
أمراض البخل ،والتقت  ،وحتملعم على قلة اال كرتاث ابلدنيا فال جيزعون من شرها ،وال يبخلون
ُب ها ،الذين هم على صالهتم دائمون ،الدوام عليعا هو املواظبة مواظبة اتمة بطول العمر،
وأدائعا يف أوقاهتا ،دون أن ي غلعم عن أدائعا عسر ،أو يسر ،والذين يف أمواهلم حق معلوم،
يعين الزكاة ألهنا مقدرة معلومة يؤديعا يف أوقات معلومة ،أو صدقة تطو  ،فيؤدون حقوق اّلل،
معا فيستحقون االود يف اجلاان(.)1
وحقوق العباد ً
قد أوصل ل هلم من الكرامة والاعيم املقيم ما ت تعيه األن،س ،وتلذ األعري ،وهم فيعا خالدون.
وحاصل هذا ،أن ل وصف أهل السعادة واا هذه األوصاف الكاملة ،واألخالق ال،اضلة،
وآخرا
من العبادات البدنية ،كالصالة ،واملداومة عليعا ،وتكرير ذكر الصالة ووص،عم هم ً
أوال ً
للداللة على فالعا.
واألعمال القلبية ،كخ ية ل الداعية لكل خ  ،والعبادات املالية ،والعقائد الاافعة ،واألخالق
ال،اضلة ،ومعاملة ل ،ومعاملة َخلقه ،أحسن معاملة من إنصافعم ،وح،ظ ععودهم وأسرارهم،
والع،ة التامة حب،ظ ال،روج عما يكره ل تعاىل.

( )1ياظر التسعيل لعلوم التازيل البن جزى ( ،)224 / 3وأضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن (،)268 /8
والتحرير والتاوير (.)154 / 29
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اخلامتة
احلمد هلل الذي باعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على نبياا مد وعلى آله وأصحابه،
ومن تبععم إبحسان إىل يوم الدين ،،،،،أما بعد
فإن املتأمل يف هذه السورة الكر ة ،يرى أن على رأس القاات الن اهتم ها ،احلديث عن
الا،س اإلنسانية بص،ة عامة يف حال العسر واليسر ،والرتكيز على أصول األخالق ،وأقسامعا،
ماعا طبيعية ،ومكتسبة بعد ذكر يوم القيامة وأهواله ،وأحوال اجملرمري فيه.
بيان أن طبيعة اإلنسان ،وس،يته ،وخلقه تتقل

بري اا وال ر ،وأن األصل يف اكتسا

األخالق ،هو املالزمة والتحري ،والقصد.
وأن اّلل تعاىل خلق اإلنسان ،وهو حي ما يسره ،ويعر مما يكره ،مث أمره إبن،اق ما حي ،
والصرب على ما يكره ،وأعطاه اإلرادة جتعله قادراً على ال،عل ،والكف.
تقرير السورة طبع اإلنسان بري األخالق السي ة وبري األخالق احلساة لبيان أصل ما فطر
عليه ،وما طرأ عليه من سوء تصرفه يف أفعاله ،على أنه سرعة اجلز عاد مس املكروه ،وسرعة
املاع عاد مس اا .
أن هاتري الص،تري من الص،ات املذمومة جي احلذر ماعما ،واالبتعاد عن كل األخالق
الالئقة.
بيان األخالق الرذيلة ،واحلذر ماعا ،واالبتعاد عاعا ،وإرساء أصول األخالق ال،اضلة ،والتحلي
ها.
ميزت السورة أصحا األخالق املذمومة من أصحا األخالق احملمودة الذين يتحلون مبكارم
األخالق.

25

قائمة املصادر واملراجع
• أضواء البيان يف إيااح القرآن ابلقرآن حملمد األمري ال اقيطي ،الااشر دار ال،كر
للطباعة والا ر والتوزيع ب وت – لباان ،الطبعة 1415ها1995-م.
• االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذه السلف وأصحا احلديث للبيعقي،
ت أمحد عصام الكات  ،الااشر دار اآلفاق اجلديدة – ب وت ،الطبعة األوىل
1401ه.
• البحر املديد لإلدريسي ال اذيل ال،اسي ،دار الا ر /دار الكت العلمية ا ب وت،
الطبعة الثانية  2002 /م ا  1423ها.
• التحرير والتاوير للطاهر بن عاشور ،الااشر مؤسسة التاريخ العريب ،ب وت – لباان،
الطبعة األوىل 1420ها2000-م.
• التسعيل لعلوم التازيل البن جزي ،الااشر مكتبة م كاة اإلسالمية.
• الت،س املا ىف العقيدة وال ريعة واملاعج لوهبة بن مصط،ى الزحيلى ،الااشر دار
ال،كر املعاصر ،ب وت دم ق ،ساة 1418ه.
• هتذي األمساء واللغات لإلمام الاووي ،ت مكت البحوث والدراسات ،دار الا ر
دار ال،كر ،ساة الا ر  ،1996الطبعة األوىل.
• هتذي اللغة لألزهري ،دار الا ر دار إحياء الرتاث العريب -ب وت 2001 -م،
الطبعة األوىل ،ت مد عوض مرع .
•

تيس الكرمي الرمحن يف ت،س كالم املاان للسعدي ،ت عبد الرمحن بن معال

اللوحيق ،الااشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420ها  2000-م.
• الت،س الوسيط د وهبة بن مصط،ى الزحيلي ،الااشر دار ال،كر–دم ق ،الطبعة
األوىل  1422 -ها.
• ت،س البحر احمليط للعالمة أيب حيان األندلسي ،الااشر دار ال،كر.
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• ت،س القرآن العظيم البن كث  ،ت مود حسن ،الااشر دار ال،كر ،الطبعة
اجلديدة 1414ها1994-م.
• جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطربي ،ت أمحد مد شاكر ،الااشر مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل 1420ها2000-م.
• اجلامع الصحيح للبخاري ،حس ترقيم فتح الباري ،الااشر دار ال ع – القاهرة،
الطبعة األوىل 1407 ،ه1987 -م.
• اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،ت أمحد الربدوين ،وإبراهيم أط،يش ،الااشر دار
الكت املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،ها1964-م.
•

موقع الوراق

مجعرة اللغة البن دريد ،مصدر الكتا

http://www.alwarraq.com
• روح املعاين يف ت،س القرآن العظيم والسبع املثاين ،حملمود األلوسي ،دار إحياء الرتاث
العريب – ب وت ،الطبعة األوىل1399 ،ها1979-م.
• سان أيب داود أليب داود الس،ستاين األزدي ،ت مد يي الدين عبد احلميد،
الااشر دار ال،كر.
• سان الرتمذي أليب عيسى الرتمذي ،ت ب ار عواد معروف ،الااشر دار الغر
اإلسالمي – ب وت ،ساة الا ر  1998م.
• سان ابن ماجة أليب عبدل القزويين ،ت وتعليق مد فؤاد عبدالباقي ،األحاديث
املذيلة أبحكام األلباين عليعا ،الااشر دار ال،كر – ب وت.
• سان الاسائي الكربى أليب عبدالرمحن الاسائي ،ت د.عبدالغ،ور سليمان البادراوي،
سيد كسروي حسن ،الااشر دار الكت العلمية ب وت ،الطبعة األوىل 1411ها-
1991م.
•

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية لل،وهري ،ت أمحد عبدالغ،ور عطار،

الااشر دار العلم للماليري ب وت ،الطبعة الرابعة – يااير 1990م.
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• صحيح مسلم ملسلم بن احل،اج الايسابوري ،ت وتعليق مد فؤاد عبدالباقي،
الااشر دار إحياء الرتاث العريب – ب وت.
• فتح الباري البن ح،ر العسقالين،ت

الدين ااطي  ،رقم كتبه وأبوابه

وأحاديثه وذكر أطرافعا مد فؤاد عبد الباقي ،الااشر دار ال،كر ( مصور عن الطبعة
السل،ية ).
• القواعد احلسان يف ت،س القرآن لعبد الرمحن بن انصر السعدي ،املصدر موقع
مكتبة م كاة اإلسالمية.
• القاموس احمليط حملمد بن يعقو ال ،وز آابدي ،الااشر دار املاليري – ب وت.
•

كتا العري للخليل بن أمحد ال،راهيدي ،الااشر دار ومكتبة اهلالل ،ت د.معدي

املخزومي ود.إبراهيم السامرائي.
• الك اف عن حقائق التازيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخم ري ااوارزمي،
ت عبالرزاق املعدي ،الااشر دار إحياء الرتاث العريب – ب وت.
• لسان العر  ،البن ماظور األفريقي ،الااشر دار الصادر – ب وت – الطبعة األوىل.
• لطائف اإلشارات لعبد الكرمي بن هوازن الق ى ،ت إبراهيم بسيوىن ،الااشر اهلي ة
املصرية العامة للكتا  ،مكان الطبع مصر.
• جممو فتاوى ابن تيميةا ،ت عبد الرمحن بن مد بن قاسم ،الااشر جممع امللك
فعد لطباعة املصحف ال ريف ،املدياة الابوية1416 -ها1995/م.
• احملرر الوجيز يف ت،س الكتا العزيز البن عطية األندلسي ،ت عبدالسالم
عبدال ايف مد ،الااشر دار الكت العلمية ،لباان ،الطبعة األوىل 1413ها1993-م.
• مساد اإلمام أمحد ،ت شعي األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف د عبد
ل الرتكي ،الااشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1421 ،ها  2001 -م.
•

مساد الصحابة يف الكت الستة.
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• موسوعة الصحيح املسبور من الت،س ابملأثور.د.حكم بن ب

بن تسري،

الااشر دار املآثر للا ر والتوزيع والطباعة ،املدياة الابوية ،الطبعة األوىل  1420ها-
 1999م.
• مع،م ال،روق اللغوية للعسكري.
• مع،م مقاييس اللغة البن فارس بن زكرت ،ت عبدالسالم مد هارون ،الااشر دار
ال،كر ،الطبعة 1399ها1979-م.
• م،اتيح الغي  ،ت،س الرازي ل،خر الدين الرازي ال افعي ،الااشر دار الكت
العلمية – ب وت – 1421ها2000-م.
• امل،ردات يف ري القرآن للرا

األص،عاين ،ت وضبط مد سيد كيالين ،دار

املعرفة ب وت – لباان.
• املاعاج شرح صحيح مسلم للاووي ،الااشر دار إحياء الرتاث العريب – ب وت،
الطبعة الطبعة الثانية 1392 ،ه
• الاعاية يف ري احلديث واألثر أليب السعادات اجلزري ،ت طاهر أمحد الزاوى-
مود مد الطااحي الااشر املكتبة العلمية -ب وت1399 ،ها 1979 -م.
• نظم الدرر يف تااس اآلتت والسور للبقاعي ،ت عبدالرزاق ال املعدي ،دار
الا ر دار الكت العلمية – ب وت – 1415ها1995-م.
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