أثر تدبر القرآن
يف

بناء الشخصية املسلمة

د .عمر محمـد العمر
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مقدمة
اّلل مع َّ ِ
لص ِْب و َّ ِ ِ
احلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل { اَيأايُّ اها الَّ ِذين اآمنُوا ْ ِ ِ
ين} [البقرة.]153 :
الص اَلة إ َّن َّا ا ا
استاعينُوا ِب َّ ا
الصاب ِر ا
ا
نداء من اخلالق عز وجل لعباده املؤمنني للتمسك والتحلي بصفات ترقى وتسمو هبم ملرضاته وتوفيقه ،فاالستعانة ِبلصب
هو جتميع قوى اإلميان وأسلمته للتصدي لكل ما ميس العقيدة وأمور احلياة وحركاهتا ،واالستعانة ِبلصَلة يعين االقرتاب
من اخلالق والتعلق به من خَلل هذه الفريضة العظيمة.
ما سبق مثال يتضح من خَلله مدى أتثري القرآن الكرمي وتكوينه يف بناء الشخصية االنسانية ،فاإلسَلم يريد الصورة
األمسى والقدوة املثلى لشخصية حتلت بكتاب خالقها ومتسكت به حىت ظهر ثر ذلك الكتاب الكرمي عليها..
* أمهية البحث :تكمن أمهية البحث يف هذا احملور ملا يلي:
 -1بناء الشخصية االنسانية واكتساهبا مقومات النهوض واالجيابية والتأثري مما حيقق القدوة الصاحلة ودورها يف بناء
منظومة اإلنسان.
 -2إبراز أفضل األساليب اليت من شأهنا تقييم االعوجاج لدى بعض الشخصيات اليت حادت عن احلياة.
 -3إثراء املكتبة االسَلمية مبرجع خيدم الباحثني واملهتمني هبذا املوضوع.
* إشكاليات البحث:
جتيب هذه الدراسة عن هذه األسئلة:
 -1كيفية بناء الشخصية املسلمة ومتيزها من خَلل القرآن الكرمي.
 -2ما هي أساليب وطرق التأثر ِبلقرآن.
 -3ما األاثر اإلميانية اليت تعود على الفرد واجملتمع من تدبر القرآن.
* منهج البحث:
اتبعت فيه هذا البحث املنهج التأملي الوصفي يف حتليل آَيت القرآن الكرمي اليت تساعد يف بناء الشخصية املسلمة
أخَلقيا وعقليا واجتماعيا.
* أهداف البحث:
 -1توضيح اجلانب العقدي لبناء الشخصية املسلمة وأثره يف تكوينها.
 -2توضيح اجلانب االجتماعي لبناء الشخصية املسلمة وأثره يف تكوينها.
 -3توضيح اجلانب الفكري والثقايف لبناء الشخصية املسلمة وأثره يف تكوينها.

* خطة البحث:
احتوى البحث على ما يلي:
* مقدمة وهبا أمهية البخث وأهدافه.
* متهيد :ويشمل تعريف املصطلحات التالية:
أ -القرآن الكرمي.
ب -األثر والتدبر.
ج -الشخصية املسلمة.
* ثالثة مباحث:
 املبحث األول /جوانب بناء الشخصية املسلمة. املبحث الثاين /منهج القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة. املبحث الثالث /أثر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة.مث ذيلت البحث خبامتة وهبا أهم النتائج والتوصيات ،مث الفهارس واملصادر.
متهيد :ويشمل تعريف املصطلحات التالية:
أوال :القرآن الكرمي .اثنيا :األثر والتدبر .اثلثا :الشخصية املسلمة.
وقبل اخلوض يف الكَلم عن املراد البد من الوقوف على بعض التعريفات األساسية للمصطلحات اليت يدور عليها الكَلم
وهي:
أوال :تعريف القرآن الكرمي يف اللغة:
هو املنزل على الرسول املكتوب يف املصاحف املنقول عنه نقَل متواترا بَل شبهة ،والقرآن ،عند أهل احلق ،هو العلم اللدين
اإلمجايل اجلامع للحقائق كلها(.)1
وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
فمنهم من قال هو اسم علم غري مشتق خاص بكَلمه سبحانه تعاىل غري مهموز وعليه فهو اسم لكتابه سبحانه كالتوراة
واالجنيل.
ومنهم من ذهب إىل القول إن القرآن مشتق من قرنت الشيء ِبلشيء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر ومسى به لقران
السور واآلَيت واحلروف فيه .وقال الفراء :هو مشتق من القرائن ألن اآلَيت منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها
بعضا وهي قرائن وعلى القولني هو بَل مهز أيضا ونونه أصلية.
وتعقبه الزجاج فقال  :هذا القول سهو والصحيح أن ترك اهلمزة فيه من ِبب التخفيف ونقل حركة اهلمزة إىل الساكن
قبلها(.)1
( )1ينظر :التعريفات للجرجاين (ص .)174

ويف االصطالح:
من املعلوم تعذر حتديد القرآن ِبلتعاريف املنطقية املعروفة ذات األجناس والفصول ومن أجل ذلك اختلف العلماء يف
تعريفه ،فمنهم من أطل يف تعريفه وأطنب بذكر مجيع خصائص القرآن الكرمي .ومنهم املختصر ،ومنهم املقتصد املتوسط.
ولعل أقرب التعريفات« :إنه الكَلم املعجز املنزل على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-املكتوب يف املصاحف ،املنقول
ِبلتواتر ،املتعبد بتَلوته»(.)2

( )1ينظر :االتقان يف علوم القرآن للسيوطي (.)341 -339 /2
( )2ينظر :مناهل العرفان (.)19 /1

اثنيا :تعريف األثر والتدبر.
تعريف األثر يف اللغة" :ما بقي من رسم الشيء"(.)1
ويف االصطالح " :يتمثل فيما يرتكه القرآن الكرمي من أثر ظاهر أو ِبطن على سامعه أو قارئه وال يستطيع هذا السامع أو
القارئ مقاومته ودفعه وال يقتصر ذلك على املؤمنني به"(.)2

أو هو" :أتثري القرآن الكرمي يف النفس اإلنسانية عندما تسمعه ،وتفاعلها معه حىت لو كانت نفسا كافرة"(.)3
تعريف التدبر :يف اللغة :هو عبارة عن النظر والتفكر والتفهم والتأمل يف عواقب األمور(.)4
ويف االصطالح :مصطلح التدبر جاء يف القرآن ِبملعىن اللغوي ،ومل ينقل إىل اصطَلح جديد لنطلق عليه يف االصطَلح.
وعليه فإن تعريفه االصطَلحي ال يبعد عن التعريف اللغوي ومن أجل ذلك تقاربت تعاريف أهل العلم له.
قال الطبي" :ليتدبروا حجج هللا اليت فيه ،وما شرع فيه من شرائعه ،فيتعظوا ويعملوا به"(.)5
وقال املهاميي" :أي لينظروا يف ألفاظه وترتيبها ولوازمها ،فيستخرجوا منها علوما بطريق االستدالل"(.)6
وقال األلوسي" :وأصل التدبر التأمل يف أدِبر األمور وعواقبها مث استعمل يف كل أتمل سواء كان نظرا يف حقيقة الشيء
وأجزائه ،أو سوابقه وأسبابه ،أو لواحقه وأعقابه"(.)7
ونستطيع أن نقول يف تعريفه :هو التعمق والتفكر وتفهم معاين القرآن وإعمال النظر يف دقائقه وأسراره ،ومعرفة مدلوالت
ألفاظه وهذا لَلنتفاع به من العمل ،وأخذ العظات والعب ،وخشوع القلب واجلوارح(.)8

( )1ينظر :جممل اللغة (ص )86 :ومقاييس اللغة كَلمها البن فارس ( ،)53 /1والفروق اللغوية للعسكري (ص .)15
( )2ينظر :سور احلواميم دراسة بَلغية حتليلية لعبد القادر احلمداين (ص .)339
( )3ينظر :البيان يف إعجاز القرآن لصَلح عبد الفتاح خلالدي (ص .)342
( )4ينظر :العني اخلليل بن أمحد الفراهيدي ( ،)33 /8ومعاين القرآن للزجاج ( ،)329 /4والفروق اللغوية للعسكري (ص  ،)75ولسان
العرب ( ،)3027 /4والتعريفات للجرجاين (ص  ،)54واتج العروس (.)265 /11
( )5ينظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن (.)79 /20
( )6ينظر :تفسري القامسي (.)255 /8
( )7ينظر :روح املعاين (.)89 /3
( )8ينظر :روح املعاين (.)89 /3

اثلثا :تعريف الشخصية املسلمة:
هي تلك الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الشخص املسلم ،وهذه الصفات كثرية منها املتعلق ِبلسلوك ،ومنها املتعلق
ِبلتعامل مع اآلخرين ،وخَلصة القول أن الشخصية اإلسَلمية هي اليت حتمل اإلسَلم عقيدة وفكرا وتطبقه يف سلوكها
الشخصي واالجتماعي"(.)1
أو إن شئت فقل " :التنظيم الذي يتميز بدرجة من الثبات واالستقرار خللق الفرد ،وعقله وجسمه ،والذي حيدد توافقه
املميز البيئة احمليطة به"(.)2

( )1ينظر :صفات الشخصية االسَلمية للدكتور نوح علي سلمان.
( )2ينظر :علم النفس بني الشخصية والفكر لكامل عويضة (ص .)8

املبحث األول :جوانب بناء الشخصية املسلمة.
مما ال شك فيه أن بناء األمم يبدأ من بناء الشخصيات املنتسبة إليها فاألمة االسَلمية تنهض أبفرادها فاألساس هو الفرد
وإذا صلح الفرد صلحت األمة ،والعكس فإن خطأ األفراد يؤثر على األمة كلها .وعليه فاإلصَلح يبدأ من الفرد ،فالفرد
لألمة كالقلب للجسد فالفرد هو املضغة اليت إن صلحت صلحت األمة أبسرها وإذا فسدت فسدت األمة كلها ولذا
جاء القرآن الكرمي والسنة النبوية يؤكدان على هذا فمن ذلك قوله هللا تعاىل { واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم
خاصة واعلموا أن هللا شديد العقاب} [األنفال.]25 :
وقد قال ابن عباس فيه تفسريها" :أمر هللا املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني أظهرهم ،فيعمهم هللا ِبلعذاب"( .)1وقال ابن
كثري" :وهذا تفسري حسن جدا"(.)2
وكذا قول رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم" :-مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة،
فأصاب بعضهم أعَلها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو أان
خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ،فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ،وإن أخذوا على أيديهم جنوا ،وجنوا
مجيعا"(.)3
ومما ال شك فيه أن عناية الشريعة االسَلمية الغراء ِبإلنسان قدمية من بداية خلق هللا تعاىل آدم عليه السَلم حيث خلقه
سبحانه بيده وأحسن خلقه وكرمه وأسجد له مَلئكته وفضله على كثري ممن خلق فَل غرو أن هتتم الشريعة هبذا املخلوق
بشكل عام وِبملسلم بشكل خاص.
ومن هنا ينبغي أوال معرفة جوانب بناء الشخصية املسلمة اليت يتحقق من خَلهلا مستقبل اإلسَلم املنشود وذلك يتمثل
يف:
أوال :اجلانب الوراثي.
واملقصود ِبلصفات الوراثية ،هي تلك الصفات اليت تنتقل ِبلوراثة بني األجيال ،وال ينكر أحد مما للوراثة من أثر على
الكائن البشري يف اكتساب خصائصه ،ومميزاته ،وطبائعه.

( )1أخرجه ابن أيب حامت يف التفسري ( ،)1682 /5والطبي يف التفسري (.)115/11
( )2ينظر :تفسريه (.)38 /4
( )3أخرجه البخاري ( )2493من حديث النعمان بن بشري.

اثنيا :اجلانب االجتماعي.
ونقصد به :ما يرثه الشخص من جمتمعه وهذه الوراثة كثرية ومتنوعة مثل العرف والعادات والتقاليد وهي ختتلف من مكان
آلخر ،ومن زمان آلخر ،فكلما تطور اجملتمع تطورت وتغريت معه العادات والتقاليد والعرف.
اثلثا :اجلانب الديين.
ومما ال شك فيه أن الشخصية املسلمة ال تنفك أبدا عن الدين وهو مبثابة الضابط األساسي الذي به ينضبط اجملتمع
وأتثريه أبلغ من العادات والتقاليد والعرف والدين له أتثي ِبلغ جدا يف حياة الشخصية املسلمة ألنه رعى العقل اإلنساين
رعاية كاملة وعمل على تنمية العقل وتكرميه ودعى إىل أعماله يف غري نص ودعى إىل العلم والتفكر يف خملوقات هللا وقد
ربط التكليف ِبألحكام الشرعية ِبلعقل فإنه مناط التكليف وجعل البلوغ عَلمة له.
والدين دواء لألمراض النفسية ك اهلك واخلوف والقلق واليأس وحنوها.
ومن هنا نستطيع أن نقول أن الدين اإلسَلمي قد اهتم ِبلشخصية املسلمة من كل اجلوانب من اجلانب العقلي والنفسي
والروحي واجلسمي والقليب .لذا فإن الدين يعتب احملرك األساسي للشخصية املسلمة.
وأن الدين حث على الفضائل مثل :الصدق والعفة والطهارة وصلة الرحم ومساعدة احملتاج واليتيم ،وحذر من الرذائل مثل
الكذب واخليانة ،وأكل أموال الناس ِبلباطل....
ومما ريب فيه أن هذا سينعكس على اجملتمع ككل فيصبح صاحلا قوَي نقبا مهذِب ،أو فاسدا عاطَل كاسدا.
رابعا :اجلانب البيئي.
مل يزل اإلنسان يتأثر ِبلعوامل احمليطة به ،وتؤثر يف تكوين شخصيته وتشكل مزاجه وهويته
منها ثقافة املكان الذي ولد وترعرع فيه ،وشكله وطبيعته من البودة واحلرارة ومكاهنا من اجلبال والسهول .ومن عاش
وترعرع يف مكان ساخط على القانون ويسطو على اآلخرين فإنه يكب ويغلب عليه الشعور ِبلغدر وعدم الشعور ِبألمان.
ومنه جتد بعض الكتاب يغلب عليه طابع معني من حدة اللفظ وغريها وعند معرفة وطنه وبيئته وأنه نشأ يف بيئة وعرة،
يزول العجب .وهكذا.
ومنها البيئة احمليطة ِبإلنسان إن صاحبتها ضوضاء الشك أهنا تؤثر على شخصيته.
واملكان احلار أو البارد يؤثر على شخصيته أيضا فمن سكن يف اجلبال مثَل جتد طبعة حاد ،ومن يسكن يف األماكن
الباردة جتده صبورا ،ويستطيع مواجهة الظروف القاسية .وهكذا.

املبحث الثاين :منهج القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة.
إن القرآن الكرمي قد اهتم بناء الشخصية املسلمة جدا ولذا رافقه يف مسريته الطويلة قبل الوالدة متمثَل يف حث األب إىل
اختبار الزوجة الصاحلة وبعد الوالدة حىت وفاته وذلك لبناء الشخصية املسلمة وصَلحها واستقامتها.
وقد سلك القرآن الكرمي عدة طرق من أجل هذه الغاية ،منها التأمل يف خملوقات هللا للوقوف على بعض عظمته سبحانه
والتعرف على اخلالق سبحانه وتعاىل ،ومنها االستعداد النفسي ،واحلث على العمل الصاحل ،واختاذ القدوة احلسنة ،واقرار
مبدأ اجلزاء والعقاب ،وأقام مبدأ مكارم األخَلق.
ومنهج القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة؛ يقتضي البدء ببناء اجلانب اإلمياين والفكري أوال؛ وذلك ألمهيته يف
تكوين العقلية اإلسَلمية ،وهي تعد مبثابة وحدة القياس اليت يقيس عليها املسلم الصواب من اخلطأ.
وقد سلك القرآن الكرمي ،أكثر من طريقة لَلرتقاء هبذا اجلانب فبدأ بتوجيهه للتفكري يف اآلَيت الكونية ،فقال سبحانه:
ض آَيت لِْلموقِنِني ( )20وِيف أانْ ُف ِس ُكم أافا اَل تُب ِ
ص ُرو ان ([ })21الذارَيت.]22 - 20 :
ُ ا
ْ
{ اوِيف ْاأل ْار ِ ا
ْ
ا
السم ِاء اكي ِ
ِ
وكذلك النظر يف خلق خملوقات هللا فقال تعاىل{ :أافا اَل ياْنظُرو ان إِ اىل ِْ
ت
ف ُرف اع ْ
ف ُخل اق ْ
ت ( )17اوإِ اىل َّ ا ْ ا
اإلبِ ِل اكْي ا
ُ
ِ
اجلِب ِال اكي ِ
ت ( )19اوإِ اىل ْاأل ْار ِ
ت ([ })20الغاشية]20 - 17 :
ف ُسط اح ْ
ف نُصبا ْ
ض اكْي ا
( )18اوإِ اىل ْ ا ْ ا
اجلرِز فانُخرِج بِِه زرعا اأتْ ُكل ِمْنه أانْعامهم وأانْ ُفسهم أافا اَل ي ب ِ
وق الْ اماءا إِ اىل ْاأل ْار ِ
ص ُرو ان
وقال تعاىل{ :أ ااواملْ ياارْوا أ َّاان نا ُس ُ
ض ُُْ ْ ُ ا ْ ً
ُْ
ُ ُ ا ُُْ ا ُُْ
([ })27السجدة.]27 :
َّ ِ
ضو ِ ِ
وقال سبحانه{ :إِ َّن ِيف خ ْل ِق َّ ِ
ِ
َّها ِر اآل اَيت ِأل ِ
ين يا ْذ ُك ُرو ان َّ
الس ام ااوات او ْاأل ْار ِ ا ْ
ا
اخت اَلف اللَّْي ِل اوالن ا
اّللا
ُويل ْاألالْبااب ( )190الذ ا
ض ربَّنا ما خلا ْقت ه اذا ِب ِط ًَل سبحانا ِ
قِياما وقُعودا وعلاى جنُوهبِِم وي ت اف َّكرو ان ِيف خ ْل ِق َّ ِ
اب النَّا ِر
ُْ ا ا
ا
ك فاقناا اع اذ ا
الس ام ااوات او ْاأل ْار ِ ا ا ا ا ا ا ا
ا ً ا ُ ً ا ا ُ ْ ا اا ُ
([ })191آل عمران.]192 - 190 :
فحث هللا تعاىل اإلنسان على التأمل والتفكر يف آَيت هللا الباهرة املبثوثة يف كونه ،واملقارنة بينها وبني ما ورد من آَيته يف
القرآن؛ ليصل أصحاب األلباب إىل عقلها ،ومنه حصول االعتبار هبذه اآلَيت وإدراك أن الوجود خملوق خلالق عظبم
يتصف بصفات الكمال واجلَلل املطلق.
السماو ِ
ِ
ات او ْاأل ْار ِ
ت اوالنُّ ُذ ُر اع ْن قا ْوم اال يُ ْؤِمنُو ان (})101
ض اواما تُ ْغ ِين ْاآل اَي ُ
وقال القرطيب يف قوله تعاىل {قُ ِل انْظُُروا اما اذا يف َّ ا ا

[يونس" :]101 :أمر للكفال ِبالعتبار والنظر يف املصنوعات الدالة على الصانع والقادرعلى الكمال"(.)1

ومن خلل هذا التفكر والتأمل أدرك املسلم أن له رِب عظيما قادرا مقتدرا ولذا جاء القرآن أيضا وغرس يف نفس الشخصية
املسلمة العقيدة السليمة الصحيحة اليت تعرفك بربك وأسامائه وصفاته وما جيب عليك جتاه هذا اخلالق العظيم من الوجه
إليه وحده ِبلعبادة ونبذ الشرك وأهله.

( )1تفسري القرطيب (.)386 /8

وإن من منهج القرآن الكرمي أيضا يف بناء الشخصية املسلمة أنه عرف املسلم بربه بسط له يف ذكر أمسائه وصفاته وأظهر
بعضا من قدرته وجبوته وأيضا من رمحته وغفرانه ليرتسخ يف نفس املسلم أنه ال خيشى سوى هللا ،وال يعتمد إال عليه ،وال
يلجأ إال إليه ،وال يرجو إال إَيه.
ومن ذلك –كمثال -الثقة ِبهلل وهي مرتتبة على اإلميان ِبألمساء والصفات فهو النافع الضار وقد تكلم اإلمام ابن القيم
عن الثقة بكَلم نفيس وأشار إىل أهنا خي اليت يدور عليها تفويض األمر هلل ،وشبه الثقة بسويداء القلب وهي املهجة اليت
تكون هبا احلياة  ،وكذكل الثقة للتفويض(.)1
ومنها التوكل وهو " :صدق اعتماد القلب على هللا تعاىل يف استجَلب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة،
وكلة األمور إليه ،وحتقيق اإلميان أبنه ل يعطي وال مينع وال يض وال ينفع سواه"(.)2
ِ ِِ
ت طاائِافة ِمْن ُه ْم اغ ْ اري الَّ ِذي تا ُق ُ
ول او َّ
وقد حث هللا تعاىل على التوكل فقال { :اويا ُقولُو ان طا ا
اعة فاِإ اذا باارُزوا م ْن عْند اك بايَّ ا
اّللُ
يكْتب ما ي ب يِتو ان فاأاع ِرض عْن هم وتاوَّكل علاى َِّ
اّلل اواك افى ِِب َّّللِ اوكِ ًيَل ([ })81النساء.]81 :
ا ُ ُ ا ُا ُ
ْ ْ ا ُْ ا ا ْ ا
َّ ِ
ِ
ف أايْ ِديا ُه ْم اعْن ُك ْم اواتَّ ُقوا
اّللِ اعلاْي ُك ْم إِ ْذ اه َّم قا ْوم أا ْن ياْب ُسطُوا إِلاْي ُك ْم أايْ ِديا ُه ْم فا اك َّ
ت َّ
ين اآمنُوا اذْ ُك ُروا ن ْع ام ا
وقال تعاىل { اَيأايُّ اها الذ ا
اّلل وعلاى َِّ
اّلل فا ْليا تا اوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو ان} [املائدة.]11 :
َّا ا ا
ِ َِّ
اّللِ فا ْليا تا اوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو ان} [التوبة .]51 :وغري ذلك من
اّللُ لاناا ُه او ام ْواال اان او اعلاى َّ
ب َّ
وقال تعاىل {قُ ْل لا ْن يُصيبا ناا إال اما اكتا ا
النصوص.
وبذلك اجتث ما يف قلوهبا من جذور الشرك والوثنية ورجع هبا إىل عقيدة الفطرة الصحيحة وهي التوحيد اخلالص من
شوائب الشرك لتتصل قلوهبا ِبهلل وحده ،فَل تذعن ِبلعبودية إال له وال تعرف االستكانة واخلضوع إال لعظمته.
لقد مزج القرآن قلوب املؤمنني هببه العقيدة مزجا اتما ،وأحدث فيها من العزة ولكرامة والشجاعة ما جعل الفرد منهم
يصمد لعشرة يف ساحة القتال.
فلم صفت نفوسهم وصلحت عقائدهم أخذ القرآن الكرمي يف إصَلح أخَلقهم وهتذيب عاداهتم وإانرة عقوهلم .فمن
منهج القرآن الكرمي أيضا يف بناء الشخصية املسلمة الدعوة إىل مكارم األخَلق سواء يف نفسه أو مع غريه من والديه
وأخوته وجريانه بل وغري املسلم بل تعدى ذلك إىل اجلمادات واحليواانت ،وحسن اخللق وصف نبيل ،والثناء على صاحبه
جزيل مجيل ،وحسن اخللق له درجة عالية رفيعة يف ديننا ،وقد حثنا هللا ِبلتخلي به يف غري ما آية منها:
ِ
ات أُولائِك أاصحاب ْ ِ ِ
قوله سبحانه {والَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
اق باِين
اخ ْذ اان ِميثا ا
ا ا اُ ا ا
اجلانَّة ُه ْم ف ايها اخال ُدو ان ( )82اوإِ ْذ أ ا
ا ْا ُ
الص ا
ِ
إِ ْسرائِيل اال تا ْعب ُدو ان إَِّال َّ ِ ِ ِ
اان وِذي الْ ُقراب والْيا تا اامى والْمساكِ ِ
ني اوقُولُوا لِلن ِ
الص اَل اة اوآتُوا
يموا َّ
ُ
َّاس ُح ْسنًا اوأاق ُ
ْ ا
اّللا اوِبلْ اوال اديْ ِن إ ْح اس ً ا
ا اا
ا ا
ِ
ِ
َّ
ضو ان ([ })83البقرة.]83 ،82 :
الزاكا اة ُمثَّ تا اولَّْي تُ ْم إَِّال قال ًيَل مْن ُك ْم اوأانْتُ ْم ُم ْع ِر ُ
ِ
السيِئاةا اْحنن أ ْاعلام ِمباا ي ِ
ص ُفو ان} [املؤمنون.]96 :
اح اس ُن َّ
وقوله سبحانه { ْادفا ْع ِِبلَِّيت ه اي أ ْ
ُ ُ ا
( )1مدارج السالكني (.)143 -142/2
( )2جامع العلوم واحلكم (.)497/2

وقوله تعاىل {وقُل لِعِب ِادي ي ُقولُوا الَِّيت ِهي أاحسن إِ َّن الشَّيطاا ان ي ْن زغُ ب ي نا هم إِ َّن الشَّيطاا ان اكا ان لِ ِْْلنْس ِ
ان اع ُد ًّوا ُمبِينًا}
ْ
ْ
ا
ا ْ ا
ا ا اْ ُ ْ
ا ْ اُ
ا
[اإلسراء.]53 :
ِ
ِ
وف وانْها اع ِن الْمْن اك ِر و ْ ِ
ِ
ك ِم ْن اع ْزِم ْاأل ُُموِر ()17
ين أاقِ ِم َّ
ك إِ َّن اذل ا
اصابا ا
وقوله سبحانه { اَيبُاَّ
اص ْب اعلاى اما أ ا
ُ ا
الص اَل اة اوأْ ُم ْر ِبلْ ام ْع ُر ا
ب ُك َّل خمُْتاال فاخور ( )18واقْ ِ
ش ِيف ْاأل ْار ِ
َّاس اواال متاْ ِ
َّك لِلن ِ
ض ِم ْن
ض امار ًحا إِ َّن َّ
صعِْر اخد ا
اّللا اال ُِحي ُّ
ص ْد ِيف ام ْشيِ ا
ك اوا ْغ ُ
ض ْ
ُ
اواال تُ ا
ا
صوتِك إِ َّن أانْ اكر ْاأل ِ
احلا ِم ِري ([ })19لقمان.]19 - 17 :
ت ْ
اْ ا
ص ْو ُ
ا ْ
اص اوات لا ا
ِ
وقال تعاىل عن بر الوالدين {وإِ ْذ أاخ ْذ اان ِميثا ا ِ ِ
اان اوِذي الْ ُق ْراب اوالْيا تا اامى
يل اال تا ْعبُ ُدو ان إَِّال َّ
اّللا اوِِبلْ اوال اديْ ِن إِ ْح اس ً
ا ا
اق باِين إ ْسارائ ا
ِ
ِ
ِ
والْمساكِ ِ
الص اَل اة اوآتُوا َّ
ني اوقُولُوا لِلن ِ
ضو ان}[البقرة.]83 :
يموا َّ
الزاكا اة ُمثَّ تا اولَّْي تُ ْم إَِّال قال ًيَل مْن ُك ْم اوأانْتُ ْم ُم ْع ِر ُ
َّاس ُح ْسنًا اوأاق ُ
ا اا
ِ
ِ
ِ
اان اواال تا ْقتُلُوا أ ْاواال اد ُك ْم م ْن إِ ْم اَلق اْحن ُن
وقال تعاىل {قُ ْل تا اعالا ْوا أاتْ ُل اما احَّرام اربُّ ُك ْم اعلاْي ُك ْم أَّاال تُ ْش ِرُكوا بِه اشْي ئًا اوِِبلْ اوال اديْ ِن إِ ْح اس ً
ِ
ِ
صا ُك ْم بِِه
س الَِّيت احَّرام َّ
اّللُ إَِّال ِِب ْحلا ِق اذلِ ُك ْم او َّ
نا ْرُزقُ ُك ْم اوإِ ََّي ُه ْم اواال تا ْقاربُوا الْ اف اواح ا
ش اما ظا اهار مْن اها اواما باطا ان اواال تا ْقتُلُوا النَّ ْف ا
لا اعلَّ ُك ْم تا ْع ِقلُو ان} [األنعام.]151 :
ِ
ِ
ك أَّاال تا ْعب ُدوا إَِّال إِ ََّيهُ وِِبلْوالِ اديْ ِن إِ ْحس ً ِ
اح ُد ُمهاا أ ْاو كِ اَل ُمهاا فا اَل تا ُق ْل اهلُاما
ضى اربُّ ا
وقال تعاىل { اوقا ا
اان إ َّما ياْب لُغا َّن عْن اد اك الْك ااب أ ا
ُ
ا ا
ا
أُف اواال تاْن اه ْرُمهاا اوقُ ْل اهلُاما قا ْوًال اك ِرميًا} [اإلسراء.]23 :
ِِ
ِ ِ ِ
اان وبِ ِذي الْ ُقراب والْيا تا اامى والْمساكِ ِ
ني
وقال تعاىل عن الوالدين وغريمها { او ْاعبُ ُدوا َّ
ْ ا
اّللا اواال تُ ْش ِرُكوا به اشْي ئًا اوِبلْ اوال اديْ ِن إ ْح اس ً ا
ا اا
الص ِ
ب ِِب ْجلاْن ِ
اح ِ
اجلُنُ ِ
ب ام ْن اكا ان خمُْتا ًاال
اجلاا ِر ْ
اجلاا ِر ِذي الْ ُق ْراب او ْ
او ْ
ت أاْمياانُ ُك ْم إِ َّن َّ
ب او َّ
اّللا اال ُِحي ُّ
ب اوابْ ِن َّ
السبِ ِيل اواما املا اك ْ
ورا}[النساء.]36 :
فا ُخ ً
وقال تعاىل عن عَلقة األخوة اإلميانية {َيأايُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ض الظَّ ِن إِ ْمث اواال اجتا َّس ُسوا اواال
ا ا ْ
اجتانبُوا اكث ًريا م ان الظَّ ِن إِ َّن با ْع ا
ا ا
ي ْغتاب ب عض ُكم ب عضا أ ُِ
اّللا تا َّواب ارِحيم} [احلجرات.]12 :
اّللا إِ َّن َّ
اح ُد ُك ْم أا ْن اَيْ ُك ال احلْ ام أ ِاخ ِيه امْي تًا فا اك ِرْهتُ ُموهُ اواتَّ ُقوا َّ
احي ُّ
ا ْ اْ ُ ْ اْ ً
بأا
مجيعا واال تا افَّرقُوا واذْ ُكروا نِعمت َِّ
صموا ِِبب ِل َِّ ِ
ِ
اصبا ْحتُ ْم
اّلل اعلاْي ُك ْم إِ ْذ ُكْن تُ ْم أ ْاع اداءً فاأالَّ ا
ف باْ ا
ني قُلُوبِ ُك ْم فاأ ْ
ا ُ ْا ا
وقال تعاىل { او ْاعتا ُ اْ
اّلل ا ً ا
ِ
آَيتِِه لا اعلَّ ُك ْم اهتْتا ُدو ان} [آل عمران:
ني َّ
بِنِ ْع امتِ ِه إِ ْخ او ًاان اوُكْن تُ ْم اعلاى اش افا ُح ْفارة ِم ان النَّا ِر فاأانْ اق اذ ُك ْم ِمْن اها اك اذل ا
ك يُباِ ُ
اّللُ لا ُك ْم ا
.]103

وقال تعاىل {إََِّّناا الْمؤِمنو ان إِخوة فاأ ِ
اّللا لا اعلَّ ُك ْم تُ ْر امحُو ان} [احلجرات.]10 :
اخ اويْ ُك ْم اواتَّ ُقوا َّ
اصل ُحوا باْ ا
ُْ ُ ْا ْ
ني أ ا
ومن منهج القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة تقرير عقيدة اجلزاء والعقاب

إن مبدأ اجلزاء والعقاب ،بنوعيه املادي واملعنوي ،أقره القرآن وقامت عليه حياة الناس ،فقال تعاىل {من ع ِمل ص ِ
احلًا ِم ْن
اْ ا ا ا
ِ
اح اس ِن اما اكانُوا يا ْع املُو ان} [النحل.]97 :
اجارُه ْم ِأب ْ
َّه ْم أ ْ
ذا اكر أ ْاو أُنْثاى اوُه او ُم ْؤمن فالانُ ْحيِيا نَّهُ احياا ًة طايِباةً اولانا ْج ِزيان ُ
ِِ
ِ
اج ُرهُ ِعْن اد اربِِه اواال اخ ْوف اعلاْي ِه ْم اواال ُه ْم اْحيازنُو ان} [البقرة.]112 :
اسلا ام او ْج اههُ َّّلل اوُه او ُْحمسن فالاهُ أ ْ
وقال تعاىل {بالاى ام ْن أ ْ
وقال تعاىل {وأ َّاما من آمن وع ِمل ص ِ
ول لاهُ ِم ْن أ ْام ِراان يُ ْسًرا} [الكهف.]88 :
احلًا فالاهُ اجازاءً ْ
احلُ ْس اىن او اسنا ُق ُ
ا اْ اا اا ا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب منااف ُقو ان وِمن أاه ِل الْمدينا ِة مردوا علاى النِ اف ِ
ِ
اق اال تا ْعلا ُم ُه ْم اْحن ُن نا ْعلا ُم ُه ْم اسنُ اعذ ُهبُْم
ا ْ ْ ا ااُ ا
وقال تعاىل { اومم َّْن اح ْولا ُك ْم م ان ْاأل ْاعار ُ
امَّرتا ْ ِ
ني ُمثَّ يُارُّدو ان إِ اىل اع اذاب اع ِظيم} [التوبة.]101 :

ِ
اب النَّا ِر} [احلشر.]3 :
اّللُ اعلاْي ِه ُم ْ
ب َّ
اجلااَلءا لا اع َّذ اهبُْم ِيف الدُّنْياا اواهلُْم ِيف ْاآلخارِة اع اذ ُ
وقال تعاىل { اولا ْواال أا ْن اكتا ا

وهكذا فإن القرآن الكرمي قد اهتم ِبلشخصية املسلمة من كل جوانبه من عَلقته بربه ومع حسن خلقه يف نفسه وعَلقته
مع والديه وأخوته وجريانه وأصدقائه ومع اجملتمع احمليط به ،وقرر مبدأ اجلزاء والعقاب للحفاظ على اجملتمع من الضياع

والفساد فبعض الناس ال تنفعهم املواعظ.

املبحث الثالث :أثر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة:
ال خيفى أن القرآن الكرمي نزل يف األمة العربية يف وقت كانت فيه أبعد ما يكون عن مظان التطورات االجتماعية اليت
أتخذ ِبلشعوب إىل الرفعة والسؤدد فأحدث يف حياهتا انقَلِب اجتماعيا وفكرَي ما كان متوقعا وال خطر على ذهن أحد؛
وذلك ألن االنقَلِبت االجتماعية اليت ترفع األمم والشعوب من الضعة واخلمول والتفرق واالحنَلل واجلهل والفساد إىل
الرفعة والرقي والسيادة والزعامة والرائسة ال ميكن حدوثها إال بعد استعداد األمة ويسبقها مقدمات تنبؤ بتلك التطورات
وحيدث التأثر هبا يف مدة طويلة ،فتفور على املاضي هبدمة وتشييد بناء النهضة اجلديدة على أنقاضه ،وهذا مل يكن متوفرا
يف األمة العربيةة من قبل نزول القرآن ،قد كانت قبل نزول القرآن يف احنطاط شديد من األخَلق والعادات والتقاليد
والرمحة والود كانوا قبَلئل متفرقة متشرذمة متنافرة ،خيبطون يف صحراء الضَلل خبط عشواء يعبدون األواثن واألحجار،
ويقتلون األوالد ،ويئدون البنات ،وتضييع احلرمات وانتشار الزان واخلنا وقتل العفاف ،مع عدم االعتداد ِبملرأة يف شيء،
وغري ذلك فكانت حياهتم بدوية ال حضارة فيها وال ثقافة يستطيعون من خَلهلا النهوض ومسايرة التطورات من حوهلم
من بَلد الفرس والروم.
فلم يكن متوقعا من هذا األمة أن تعلو وترتفع وتسود ،ولكن شرع القرآن الكرمي يف تكوين هذه األمة تكوينا جديدا
لتكون مصدر اهلداية للعامل وندهبا إىل أمسى الغاَيت وهي إعَلء كلمة هللا تعاىل يف األرض.
وسلك القرآن يف تكوينها سبل شىت حىت أثر يف أتباعه أتثريا كبريا فأخرجهم من الظلمات إىل النور وأبدهلم ِبلذل عزا،
واخلوف أمنا ،وِبلتأخر تقدما ،وِبألمية علما.
فبتأثري القرآن الكرمي على الشخصية املسلمة حتول بعضهم من رجال يعذبون على اإلسَلم إىل رجال يعذبون يف اإلسَلم.
حتولوا من أعداء إىل أتباع.
ألهنم علموا أن القرآن ما أنزل للتَلوة وفقط ،وقد أشار اإلمام ابن القيم-رمحه هللا -إىل أن القرآن مل ينزله هللا تعاىل للتعبد
بتَلوته حسب ،بل أنزله هللا تعاىل لتدبر آَيته ومعرفة مراميه والعمل به فتحصل اهلداية به إىل صراط هللا املستقيم(.)1
وأشار أيضا –رمحه هللا -أن التأمل يف القرآن الكرمي هو إمعان النظر يف القرآن وتدبره وهو اهلدف الذي من أجله أنزل هللا
القرآن وهو تدبره ال جمرد تَلوته مث ذكر فوائد التدبر ومنها أن اإلنسان يعرف اخلري والشر وطرق كل منهما وأسبابه وكيفية
التخلص من الشر والتمسك ِبخلري وكذلك يري اإلنسان صورة احلياة الدنيا واآلخرة واجلنة والنار يف قلبه ،وتريه أيضا أَيم
هللا يف األمم السابقة ،وتعرفه مواضع العب والعظات ،وتعرفه ِبهلل سبحانه وأمسائه وصفاته وما حيبه هللا وما يبغضه ،والدار
اآلخرة وما سيحدث فيها ووصف الصراط واجلة والنار ،ويعرف الطريق املوصل للجنة أو النار ،ومراتب أهل السعادة
وأهل السقاوة ،وِبجلملة تعرفه بربه اخلالق وطريق الوصول إليه سبحانه(.)2

( )1الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ( ،)316 /1مدارج السالكني(.)449 /1
( )2مدارج السالكني (.)450 -449/1

وقد أشار اإلمام اآلجري إىل التنبه والتفكر حني حث هللا سبحانه وتعاىل عباده لتدبر كَلمه وأن من تدبره يعرف عظيم
قدرته وسلطانه وتفضله على عباده وعرف ما جيب عليه فعله ففعله ،وعرف ماجيب عليه تركه فرتكه ،ومن تدبر القرآن
ومحل ما يقرأه من أوامر ونواهي على نفسه فإن القرآن يكون له شفاء ،وعزه ،وأنس به ،ومل يكن مهه ختم السورة اليت
وع ْقله وأن يرزقه العمل به(.)1
فتحها ولكن مهه أن يوفقه هللا لتدبر كَلمه ا

وقد أثر القرآن الكرمي يف الشخصية املسلمة يف اجلانب العقدي فحقق التحول الكامل يف املعتقدات واألخَلق وال تزال
كلمات جعفر بن أيب طالب-رضي هلل عنه -للنجاشي تقرع أمساع التاريخ حيث قال" :أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية
نعبد األصنام ،وأنكل امليتة ،وأنيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونسيء اجلوار ،وَيكل القوي منا الضعيف ،فكنا على
ذلك حىت بعث هللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه ،وصدقه ،وأمانته ،وعفافه ،فدعاان إىل هللا لتوحيده ،ولنعبده وخنلع ما كنا
نعبد حنن وآِبؤان من دونه من احلجارة واألواثن ،وأمران بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن اجلوار،
والكف عن احملارم والدماء ،وهناان عن الفواحش ،وقول الزور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف احملصنة ،وأن نعبد هللا ال نشرك به
شيئا ،وأمران ِبلصَلة والزكاة والصيام» قالت :فعدد عليه أمور اإلسَلم ،فصدقناه وآمنا به ،واتبعناه على ما جاء به من
عند هللا ،فعبدان هللا وحده ،ومل نشرك به وحرمنا ما حرم علينا ،وأحللنا ما أحل لنا"(.)2
ومن أتثري القرآن على أتباعه أن رقق هذه القلوب اليت كانت من قبل أشد من احلجارة فها هو الصديق -رضي هللا عنه-
ملا مرض رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -مرضه الذي مات فيه ،فحضرت الصَلة ،فأذن فقال« :مروا أِب بكر فليصل
ِبلناس» فقيل له :إن أِب بكر رجل أسيف إذا قام يف مقامك مل يستطع أن يصلي ِبلناس...

()3

وهذا الفاروق عمر بن اخلطاب كان مير ِبآلية يف مرده فتخنقه العبة حىت يسقط ،مث يلزم بيته حىت يعاد ،حيسبنه
مريضا.

()4

ومن أتثري القرآن الكرمي على أتباعه أنه رسخ فيهم العقيدة الصافية ومن أبرز ما مييزالشخصية املسلمة ثقتها املطلقة ِبهلل
فيالسراء والضراء ال خياجلها شك أبن موعو هللا آت ،فيكسبها ذلك شجاعة وإحيابية فيتقدم وال يتقهقر ،بَل خوف وال
تردد ،وقد حفظت لنا كتب السرية والتاريخ وغريها مواقف تكتب مباء الذهب تتجلى فيها الثقة ِبهلل يف نفوس أتباع
القرآن فمن ذلك أن خالد بن الوليد حني فرغ من اليمامة قال :فكتب أبو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد وهو
ِبليمامة :من عبد هللا أيب بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خالد بن الوليد والذين معه من املهاجرين
واألنصار والتابعني إبحسان ،سَلم عليكم فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو ،أما بعد ،فاحلمد هلل الذي أجنز وعده
ونصر عبده وأعز وليه وأذل عدوه وغلب األحزاب فردا ،فإن هللا الذي ال إله هو قال{ :وعد َّ َّ ِ
ين اآمنُوا ِمْن ُك ْم
ا اا
اّللُ الذ ا
ِ
ض اكما استخلاف الَّ ِذ ِ ِ
وع ِملُوا َّ ِ
ِ
احل ِ
ِ
ات لاياستا ْخلِ افن ُ ِ
ضى اهلُْم} [النور]
ين م ْن قا ْبل ِه ْم اولايُ امكنا َّن اهلُْم دينا ُه ُم الَّذي ْارتا ا
اا
الص ا
ْ
َّه ْم يف ْاأل ْار ِ ا ْ ا ْ ا ا
( )1أخَلق محلة القرآن (ص.)3 :
( )2أخرجه إسحاق بن راهويه يف املسند ( ،)1835وأمحد ( ،)22498 ،1740وابن خزمية يف صحيحه ( )2260واللفظ له وغريهم.
( )3أخرجه البخاري ( ،)664ومسلم (.)418
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ( ،)35598وأمحد يف الزهد (.)629

ِ
ب اعلاْي ُك ُم
وكتب اآلية كلها وقرأ اآلية وعدا منه ال خلف له ،ومقاال ال ريب فيه ،وفرض اجلهاد على املؤمنني فقالُ { :كت ا
ال اوُه او ُك ْره لا ُك ْم} حىت فرغ من اآلَيت فاستتموا موعد هللا إَيكم،وأطيعوه فيما فرض عليكم ،وإن عظمت فيه املؤنة،
الْ ِقتا ُ
واشتدت الرزية ،وبعدت الشقة ،وفجعتم يف ذلك ِبألموال واألنفس فإن ذلك يسري يف عظيم ثواب هللا فاغزوا رمحكم هللا
يف سبيل هللا { ِخ افافًا وثِاق ًاال وج ِ
اه ُدوا ِأب ْام اوالِ ُك ْم اوأانْ ُف ِس ُك ْم} كتب اآلية ،أال وقد أمرت خالد بن الوليد ِبملسري إىل العراق،
ا اا
فَل يبحها حىت َيتيه أمري ،فسريوا معه ،وال تتثاقلوا عنه ،فإنه سبيل يعظم هللا فيه األجر ملن حسنت فيه نيته وعظمت يف
اخلري رغبته ،فإذا وقعتم العراق فكونوا هبا حىت َيتيكم أمري ،كفاان هللا وإَيكم مهمات الدنيا واآلخرة ،والسَلم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

()1

فتأمل كَلم الصديق ملا جاء خب الفتح تكلم بكَلم الواثق مبا عند هللا ،وهذا من تدبره لكتاب هللا تعاىل واستحضار ما
به من معان عظيمة.
ومن أثر القرآن أيضا على الشخصية املسلمة خشية هللا واستعظام الذنب.
تعد رقة القلب واخلشية من هللا من أهم املقوم العقدي للشخصية املسلمة ،ومما ال شك فيه أن تدبر القرآن يثمر عن
خشية هللا فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أنه قال :أنزلت{ :إذا زلزلت األرض زلزاهلا} [الزلزلة ]1 :وأبو بكر الصديق
قاعد ،فبكى حني أنزلت ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما يبكيك َي أِب بكر؟ قال :يبكيين هذه السورة،
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لوال أنكم ختطئون وتذنبون فيغفر هللا لكم ،خللق هللا أمة خيطئون ويذنبون فيغفر
هلم(.)2
وقال عبد هللا بن مسعود-رضي هللا عنه " :-إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر
يرى ذنوبه كذِبب مر على أنفه"(.)3
ومما أثر القرآن الكرمي أيضا على الشخصية املسلمة سرعة االمتثال ألمر هللا وأمر رسوله.
فإن من مثرات تدبر القرآن الكرمي وهو دليل على صدق اإلميان هو االمتثال ألمر هللا يف كل حال ،وما كان جواهبم إال ان
قالوا ملا جاءهتم األوامر مسعنا وأطعنا.
ومل يكن هذا مقتصرا على الرجال فحسب بل الرجال والنساء ،فعن صفية بنت شيبة :أن عائشة -رضي هللا عنها-
ض ِربْ ان ِخبُ ُم ِرِه َّن اعلاى ُجيُوهبِِ َّن} [النور« ]31 :أخذن أزرهن فشققنها من قبل
كانت تقول ملا نزلت هذه اآلية { :اولْيا ْ
احلواشي فاختمرن هبا»

()4

وقد أثر القرآن يف الشخصية املسلمة كذلك يف اجلانب التعبدي.
( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكبى (.)18650
( )2أحرجه الطبي يف التفسري (.)568 /24
( )3أخرجه البخاري (.)6308
( )4أخرجه البخاري (.)4759

إنه من أسس بناء السخصية املسلمة اجلانب التعبدي فبه تستنري البصرية ويستنري هبا وجهه ،والعبادة غذاء الروح ،وسعادة
النفس ،وسرور القلب ،والعبودية هلل هي من آاثر التأثر ِبجلانب العقدي
وقد أشار ابن القيم إىل ابن القيم فقال"" :اعلم أن سر العبودية يطلع عليها من عرف صفات هللا سبحانه وعرف معىن
اإلهلية وحقيقتها وأن العبادة موجب إهليته وأثرها ومقتضاها وارتباطها هبا كارتباط املعلوم ِبلعلم ،واملقدور ِبلقدرة،
واألصوات ِبلسمع"(.)1
ولذا اجتهد املسلم األول يف حتصيل العبادة هلل فكان الواحد منهم خيتم القرآن يف ركعة من العشاء إىل الفجر مثل عثمان
بن عفان(.)2
وقد أثر القرآن الكرمي يف الشخصية املسلمة من اجلانب اخللقي.
فها هو جبري بن مطعم تزوج امرأة من بين نصر فطلقها قبل أن يدخل هبا فأرسل إليها ِبلصداق كامَل  ،فقال " :أان
اح} [البقرة ]237 :وأان أحق ِبلعفو
أحق ِبلعفو منها قال هللا تعاىل {إَِّال أا ْن يا ْع ُفو ان أ ْاو يا ْع ُف او الَّ ِذي بِيا ِدهِ ُع ْق ادةُ النِ اك ِ
منها(.)3

اح} يعين نفسه يف كل حال قبل الطَلق وبعده"(.)4
وقال القرطيب" :وأتول قوله تعاىل{ :أ ْاو يا ْع ُف او الَّ ِذي بِيا ِدهِ ُع ْق ادةُ النِ اك ِ

( )1مدارج السالكني ( )97 /1بتصرف.
( )2أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( ،)1277وابن أيب شيبة (.)3710
( )3أخرجه الدارقطين يف السنن ( )3715 ،3714والبيهقي يف السنن الكبى ( ،)14562ويف معرفة السنن واآلاثر (.)14361
( )4تفسري القرطيب (.)206 /3

اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبعد:
فبعد هذه الدراسة املتواضعة عن الشخصية املسلمة وتدبرها للقرآن وأثر ذلك يف بنائها ،حنصل من خَلهلا على النتائج
التالية:
 القرآن يصلح لكل زمان ومكان. القرآن فيه كل ما حيتاجه اإلنسان. يهدف القرآن إىل بناء الشخصية املسلمة بناء متكامَل. التدبر ال يكون إال ِبلعلم والعمل. لن تتقدم األمة إال ِبلتمسك ِبلقرآن والعمل به. ضرورة اختاذ القدوة احلسنة. لن تسعد األمة ولن ترجع إىل سؤددها إال ِبلرجوع ملا كان عليه السلف الصاحل. الثقة ِبهلل والتوكل عليه. التوكل من كمال اإلميان وحسن اإلسَلم. الوقوف على احلدود الشرعية ،وعدم اخلوض يف احلرام. حسن اخللق من أفضل ما يتقرب به العبد إىل هللا سبحانه. األمل املتجدد هبذه األمة وأجياهلا ومقدراهتا. التدبر يفضي إىل رسوخ اإلميان يف القلب.هذا وأوصي يف هناية البحث بضرورة تضافر أفراد األمة املسلمة عامة وخباصة املتخصصني منهم يف نشر ثقافة تدبر القرآن
الكرمي ،واالهتمام به على اجلانب األسري واالجتماعي و......
مع إقامة عدة دورات ومؤمترات تنشط وأتصل وتفيد يف ها اجلانب بني احلني واآلخر.
وهللا املوفق واملعني ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

وميكن أن تستثمر النتائج السابقة ملساعدة اجلاليات املسلمة يف بَلد الغرب ،فمما ال شك فيه لو أن املسلم أتثر ِبلقرآن
حقا فإن هذا سينعكس على احمليطني به لكن قد يكون هذا املسلم يعيش يف طئفة قليلة يف وسط مجوع كثرية ال تدين
بدين االسَلم وهك اجلاليات املسلمة يف بَلد الغرب وواقعهم مرير وحياهتم صعبة ولكن كبف هلم أن يستفيدوا ويعيشوا
يف هذا اجلو من خَلل دراستنا هلذا املوضوع.
اعلم –رمحك هللا -أن املؤمن عندما يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتعمق يف معانية ومدلوالت ألفاظه ويتأثر به ويعيش به
فحينها وال بد سيؤثر يف اجملتمع احمليط به ألننا من خَلل موضوعنا تعرفنا أن القرآن الكرمي يشكل شخصية املسلم من
مجيع جوانبها ومنها اجلانب العلمي والثقايف واألخَلقي فلو عش املسلم هبذه األخَلق السامية الرفيعة سيتأثر به من حوله
وال بد ،لذلك جتد أن هناك بَلد وقلوب دخلها اإلسَلم ِبألخَلق واملعاملة احلسنة.
ومن جانب آخر ميكن هلؤالء املسلمني املقيمني يف الغرب أن يستثمروا هذا التأثر وينقلوه إىل أوالدهم وذويهم ويعرفوهم
ِبهلل ويرسخوا داخلهم اإلميان به سبحانه رِب وإله وسيدا ورازقا ومميتا وهبذا يستطيعون أن يعيشوا وسط هؤالء الغربيني بَل
أتثر ولو حدث أتثرا سرعان ما يزول ِبلرجوع إىل تدبر وتفهم وأتمل آَيت هللا تعاىل.
ولكن ال بد للمسلم يف عامة معرفة صوارف التدبر وعوائقه أ ًوال ،ومإجياد الطرق والوسائل املناسبة للتغلب عليها ،لكي

ينعم املتدبر ِبلتدبر للقرآن الكرمي ولكي يصل للتأثر املطلوب وإال كان عمله ضائعا ،أو قليل اجلدوى.
َّاس إِ َّان اخلا ْقناا ُك ْم ِم ْن ذا اكر
وليعلم أيضا أن اإلسَلم ال مينع من االندماج يف اجملتمعات ومن ذلك قول هللا تعاىل { اَيأايُّ اها الن ُ
وأُنْثى وجع ْلنا ُكم شعوِب وقابائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعْن اد َِّ
اّللا اعلِيم اخبِري}[احلجرات.]13 :
اّلل أاتْ اقا ُك ْم إِ َّن َّ
اا ْ
ا ا ا اا ا ْ ُُ ً ا ا ا اا ا
وأن االسَلم ل يدعو إىل االنغَلق وأن أغلبهم ال يقيم العَلقات والتعامل على أساس الدين وإَّنا على أساس الصدق
واألمانة ومجيل اخلصال وإن شئت فقل لألخَلق احلميدة وال ينسى املسلم أن يتذكر أن املشركني كانوا يسمون رسول هللا
–صلى هللا عليه وسلمِ -بلصادق األمني قبل البعثة ،وذلك ألخَلقه احلميدة –صلى هللا عليه وسلم.-
وأيضا من خَلل التأثر ِبلقرآن وتدبره ومن خَلل ما توصلنا إليه من نتائج أتثر هبا املسلم فمنها أن اإلسَلم دين النظام
واالستقرار فمىت التزم املسلم ِبلقوانني العامة اليت يعيش هبا مع معاملة غريه ِبألخَلق احلسنة فهذا جيعله أكثر اندماجا
وعدم الشعور أبنه خمتلف عن الناس وهذا يرسخ القيم االجتماعية األصيلة وتنظيم سئون حياته ليكونوا جزءا يف طريق
تقبله اجتماعيا .كل ذلك ال يؤثر على ثقته يف ربه توكله عليه ورجائه فيه سبحانه.
وِبجلملة فلو أتثر املسلم ِبلقرآن الكرمي من جهة األخَلق فإنه يستطيع أن يستثمر هذا التأثر يف املعايشة واالندماج يف
اجملتمعات بل ويؤثر فيمن يعيش بينهم ويتعامل معهم.
ولكن بعض املسلمني يف بَلد الغرب ل يعرفون هذه الدراسات وال األِباث وال يعرفون كيف يستفيدون منها وكيف
يطبقوها فهذا دور العلماء والبحثني املتخصصني بعقد كورات وندوات ومؤمترات تبني ما هو التدبر وما عوائقه وما أساليبه
وضرب املثل التطبيقية وجعلها هلم قدوة وأسوة يقتدون هبا ،وكيفية االستفادة من هذه األِباث.

فهرست املصادر واملراجع
-1

االتقان يف علوم القرآن ،أبو الفضل جَلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق /مركز الدراسات
القرآنية ،جممع امللك فهد.

-2
-3
-4

اإلسَلم والبيئة ،عبد الواحد إمساعيل القاضي ،دار االعتصام-األردن.
البيان يف إعجاز القرآن ،صَلح عبد الفتاح اخلالدي ،دار عمان -األردن.
ا لزهد ،أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي ،حتقيق :حبيب الرمحن االعظمي ،دار الكتب
العلمية-بريوت.

-5

الزهد ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هَلل بن أسد الشيباين ،حتقيق :حممد عبد السَلم شاهني،
دار الكتب العلمية-بريوت.
السنن الكبري ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقيق :مركز هجر للبحوث والدراسات ،دار
هجر-القاهرة.

-7

الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم
اجلوزية ،حتقيق :علي بن حممد الدخيل هللا ،دار العاصمة-الرَيض.
الفروق اللغوية ،أبو هلل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري ،حتقيق :حممد

-6

-8

إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع-القاهرة.
 -9اتج الروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب مبرتضى
الزبيدي ،دار اهلداية.
 -10تدبر القرآن ،سلمان بن عمر السندي ،جملة البيان.
 -11تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،حتقيق :سامي بن
حممد سَلمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
 -12تفسري الطبي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب اآلملي ،أبو
جعفر الطبي ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ِبلتعاون مع مركز البحوث والدراسات واإلسَلمية،
دار هجر للطباعة والنشر.
 -13اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،أبو عبد اله حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي
مشس الدين القرطيب ،حتقيق :أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش.
 -14تفسري القرآن العظيم  ،أبو حممد عبد هللا بن حممد بن إدريس بن املذر التميمي احلنظلي الرازي ابن أيب
حامت ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة مزار مصطفى الباز -اململكة العربية السعودية.

 -15جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسن حديثا من جوامع الكلم ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن
احلسن السَلمي البغدادي مث الدمشقي احلنبلي ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وإبراهيم ِبحس ،مؤسسة
الرسالة -بريوت.
 -16سنن الدارقطين ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وحسن عبد املنعم شليب ،وعبد اللطيف حرز هللا ،وأمحد برهوم،
مؤسسة الرسالة -بريوت.
 -17سور احلواميم دراسة بَلغية حتليلية ،عبد القادر احلمداين ،دار الكتب العلمية.
 -18صحيح ابن خزمية  ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري،
حتقيق :د .حممد األعظمي ،املكتب اإلسَلمي -بريوت.
 -19صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار
طوق النجاة.
-20
-21

-22
-23

صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب-بريوت.
صفات الشخصية االسَلمية –وهي فتوى ،-نوح علي سلمان ،املوقع الرمسي لدائرة اإلفتاء العام األردنية
2012-7-31
ورابطها:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2528#.XH2Z_N
SF5ko.
علم النفس بني الشخصية والفكر ،كامل حممد حمم عويضة ،دار الكتب العلمية.
كتاب التعريفات  ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،حتقيق :مجاعة من العلماء إبشراف

الناشر ،دار الكتب العلمية.
 -24كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،حتقيق :د مهدي
املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلَلل.
 -25لسان العرب ،ابن منظور ،حتقيق :عبد هللا علي الكبري ،وحممد أمحد حسب هللا ،وهاشم حممد الشاذيل ،دار
املعارف-القاهرة.
 -26حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم اخلَلق القامسي ،حتقيق :حممد ِبسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية -بريوت.
 -27مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني ،حممد بن يب بكر بن ايوب بن سعد مشس الدين ابن
القيم اجلوزية ،حتقيق :حممد املعتصم ِبهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب-بريوت.

 -28مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا بن حممد بن حنبل بن هَلل بن أسد الشيباين ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة.
 -29معين القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج ،حتقيق :عبد اجلليل عبده شليب ،عامل
الكتب-بريوت.
 -30معرفة السنن واآلاثر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين أبو مبر البيهقي ،حتقيق:
عبد املعطي أمني قلعجي ،جامعة الدراسات اإلسَلمية (كراتشي –ِبكستان).
 -31مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه.
 -32هداية القرآن ،حسني الشامني املطبعة السلفية.

