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 املقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل                   وبعد:

, وقد اشتمل القرآن العزيز يف (1)"هي كلمة آخر اآلية "يقول الزركيش:الفاصلة القرآنية كام 

داللته فوق  –فواصل اآليات عىل كثري من األسامء احلسنى والصفات العال, وختام اآليات هبا 

 له حكم عظيمة ومناسبة بديعة حيسن الوقوف عندها.  -البالغية

( يف مجيع اآليات أي األسامء احلسنى والصفات العلياعليك بتتبعها ) "يقول الشيخ ابن سعدي:

وتدلك عىل أن الرشع واألمر واخللق كله صادر عن أسامئه املختومة هبا, جتدها يف غاية املناسبة, 

. وهذا باب عظيم يف معرفة اهلل ومعرفة أحكامه, وهو من أجل املعارف. اوصفاته، ومرتبط هب

 .(2)"وأرشف العلوم

ومن اآليات التي اشتمل عليها القرآن: آيات ختاطب النفس البرشية, حوت قياًم مهمة يف بناء 

ها, وتفتح هلا باب نفس اإلنسان, تعالج كوامنها وحتد من غلوائها, وهتذب سلوكها, وترتقي بأخالق

 األمل وتدفع عنها القنوط واليأس, وحتفزها عىل فعل اخلري وترك القبيح.

 و هذه اآليات عند التتبع والبحث أجد كثريًا منها ُختمت بأسامء اهلل وصفاته من مثل: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:-يف باب حتفيز النفس البرشية عىل السامحة والعفو-قوله تعاىل 

 [. 149{ ]سورة النساء:ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ٹ ٹ } :-يف آيات القوامة واخلوف من اإلجحاف والتعايل عىل الضعفاء -وقوله تعاىل 

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

  [.34{ ]سورة النساء:چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :-يف باب التحفيز عىل فعل اخلري والرتغيب فيه-وقوله تعاىل 

 [. 23{ ]سورة الشورى:ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

                                        
 1/53لبحر املحيط: ا (1)

 53القواعد احلسان: (2)
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يف باب حتفيز النفس عىل التعاون عىل الرب والتقوى, وتفريج الكربات بني  -وقوله تعاىل

{ ]سورة ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}:-الناس
 [. 17التغابن:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }:-من باب حث النفس عىل التطوع واإلحسان -وقوله تعاىل 

 [. 158{ ]سورة البقرة:ں ں

 ى ې ې}: -يف دفع النفس إىل إيصال اخلري للغري والعكس بالعكس -تعاىلوقوله 

{ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى
 [. 85]سورة النساء:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: -يف تذكري النفس بأمهية مراقبة اهلل واطالعه وإحاطته  -وقوله تعاىل 

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}وقال تعاىل:[. 30{ ]سورة آل عمران:ڤ ڤ ڤ

  [.16{ ]سورة لقمان:ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
يف ضبط سلوك النفس بأمهية مراعاة شعور اآلخرين والعالقة معهم كام يف  آيات -وقوله تعاىل 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:-النجوى 

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [. 7{ ]سورة اجملادلة:ڍ ڍ ڇ

 ۀ ۀ ڻ}:-يف اخلوف من أن يتطرق اليأس والقنوط إىل نفس اإلنسان-وقوله تعاىل 

{ ]سورة ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

{ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}:وقال تعاىل[. 53الزمر:

 واآليات كثرية يف هذا الباب... [28]سورة الشورى:

وال شك أن ختم هذه اآليات بأسامء اهلل وصفاته له أثر واضح وحكمة بالغة يف إيصال التوجيه 

 والرسالة املراد إيصاهلا من خالل اآليات املتضمنة لذلك.
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وهنا أجد الفرصة سانحة يف هذا املؤمتر املبارك لتناول هذا املوضوع وإلقاء الضوء عليه ضمن 

أثر أسامء اهلل وصفاته يف ) جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكريم(, حتت عنوان: )وحرر الاايامل

 (.فراصل اآليات عىل بناء النفس اإلنسانية

 أمهية البوحث:

سامء اهلل احلسنى وصفاته العال أثر واضح عىل شخصية اإلنسان ألتكمن أمهية املوضوع يف أن 

وملا كان سبحانه هو الشكور عىل  "كالم مجيل حيث يقول:وسلوكه, يوضح ذلك ابن القيم يف 

احلقيقة كان أحب خلقه اليه من اتصف بصفة الشكر كام أن أبغض خلقه اليه من عطلها واتصف 

وهذا شأن اسامئه احلسنى أحب خلقه اليه من اتصف بمرجبها وأبغضهم اليه من اتصف  ,بضدها

والقايس القلب والبخيل واجلبان واملهني واللئيم  وهلذا يبغض الكفور الظامل واجلاهل ,بأضدادها

وهو سبحانه مجيل حيب اجلامل عليم حيب العلامء رحيم حيب الرامحني حمسن حيب املحسنني شكور 

حيب الشاكرين صبور حيب الصابرين جواد حيب أهل اجلود ستار حيب أهل السرت قادر يلوم عىل 

وكل ما حيبه ضعيف عفو حيب العفو وتر حيب الوتر العجز واملؤمن القوى أحب اليه من املؤمن ال

 .(1)"فهر من آثار اسامئه وصفاته ومرجبها وكل ما يبغضه فهر مما يضادها وينافيها

 أهداف البوحث:

النصوص املتعلقة ببناء اإلنسان وسلوكه والتي ُختمت باسم من أسامء اهلل أو  بعض مجع -1

 صفاته.

التوجيه القرآين لإلنسان يف اآلية وبني ختمها هبذا االسم او هذه  حماولة التامس املناسبة بني -2

 الصفة.

 .ابراز األثر املرتتب عىل ذلك عىل  نفس اإلنسان وسلوكه -3

 منهج البوحث:

 أوراق العمل يفهذا املوضوع من املواضيع الكبرية, وملا كانت طبيعة البحث ومقامه)أعني 

املؤمترات( تقتيض االختصار, فسأحاول إلقاء الضوء عىل املوضوع من باب التمثيل والتذكري دون 

                                        
 282عدة الصابرين: (1)
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, وسأسلك فيه املنهج االستقرائي والتحلييل, وأرجع فيه إىل كتب التفسري والكتب اإلحاطة واحلرص

علَّني أقف عىل بعض احلكم واآلثار من ختم التي هلا اهتامم بعلم املناسبات وفواصل اآليات, 

 اآليات بذلك.

 خطة البوحث:

 :بمقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتةهذا البحث  رست يفقد و

 .بحثوخمطط الهداف ومنهج وأ فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره بينتمقدمة:  -

 فيه:بينت ومتهيد:  -

 الفاصلة القرآنية أوالً: -

 النفس اإلنسانية ثانيًا: -

 أثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس األمارة بالسوء األول:املبحث  -

 املطمئنةأثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس  الثاين:املبحث  -

 اللوامةأثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس الثالث: املبحث  -

 .ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه يف البحثامتة: اخل -

 هذا وأسأل اهلل العيل القدير أن يوفقني وإياكم ملا فيه خريي الدنيا واآلخرة.
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 التمهيد

  :ًالفاصلة القرآنيةأوال: 

 :الفاصلةتعريف  -

بلني الشليئني احللاجز  هلو الفصلل:, ومن الفعل فصل ومجعها فواصلمن جهة اللغة: مأخوذة 

 فانفصل, وفصلت اليشء فانفصل أي قطعته. الً فصل بينهام يفصل فص

 .(1)والفاصلة: اخلرزة التي تفصل بني اخلرزتني يف النظام, والفصل: القضاء بني احلق والباطل

 فقد ذكر العلامء تعريفات عدة, منها: وأما من جهة االصطالح:

توجلب حسلن إفهلام  ,الفواصلل حلروف متشلاكلة يف املقلاطع" ما ذكره الرماين حيث قال: 

 .(2)"املعاين

 .(3)"كقافية الشعر وقرينة السجع  هي كلمة آخر اآلية"ويقول الزركيش:

سموا ما  فكام ,يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به اآلية"ويقول فضل عباس:

 .(4)", أطلقوا عىل ما ختمت به اآلية الكريمة فاصلة ختم به بيت الشعر قافية
الكلمة التي تكون يف آخلر  يوه ,وتدل عىل معنى متقارب ,وكل هذه التعريفات مؤداها واحد

 اآلية القرآنية.

فاصلة اآلية وبني ومن متام اإليامن بإعجاز هذا القرآن العظيم, أن تؤمن بأن هناك تناسب بني 

وإن الفاصلة ": -مبينًا ذلك– الدكتور أمحد أبو زيدها من جهة اللفظ ومن جهة املعنى, يقول ما قبل

يتعلق معناها بمعنى اآلية بحيث لو طرحت أو  القرآنية تأيت متمكنة يف موقعها, مستقرة يف مكاهنا,

                                        
 11/521انظر: لسان العرب: ( 1)

 97:النكت يف إعجاز القرآن (2)

 1/53لبحر املحيط: ا( 3)

 225إعجاز القرآن الكريم:  (4)
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ة, بل جزء أصيل من البناء املحكم غريت الختل املعنى وفسد النظم, ألهنا مل تكن جمرد حلية لفظي

  .(1)"للعبارة, إن هي حجر الزاوية يف ذلك البناء
لكن حيتاج إدراكه إىل ملكة لغوية وملكة تدبرية, يستطيع من خالهلا الوقوف عىل املناسبة 

أبو , وهل(310ابن جرير الطربي )بينهام, ومن أبرز علامء التفسري الذين كانت هلم عناية بذلك, 

والطاهر بن , (هل1373وابن سعدي))البحر املحيط(, هل( صاحب تفسري 745حيان األندليس)

 هل( يف )التحرير والتنوير(.1393عاشور التونيس)

ر هذا العلم من غري بابه كام هو حال أهل العجمة من  وهلذا من مل يكن عنده ذلك, او تسوَّ

 .مراداً إنام وضعت عشوائيًا ال تعكس معنًا  املسترشقني ونحوهم, يظنون أن هذه الفواصل

وكان القرآن يعطي للقارئ أنه جمرد إنشاء جاء بطريقة  "الربيطانية:جاء يف دائرة املعارف 

عشوائية, ويؤكد صحة ذلك طريقة ختم هذه اآليات, بآيات مثل: )إن اهلل عليم(, )إن اهلل حكيم(, 

)إن اهلل يعلم ما ال تعلمون(, وأن هذه األخرية ال عالقة هلا مع ما قبلها, وأهنا وضعت فقط لتتميم 

 .(2)"يةالسجع والقاف
وقد "دائرة املعارف الربيطانية, حيث قال:  عىل ما جاء يفالدكتور فضل عباس وقد علق  

 هذه استدلت عىلواستدلت دائرة املعارف الربيطانية عىل أن القرآن جمرد إنشاء بطريقة عشوائية, 

القرآنية مل الفاصلة ف "ثم نقل كالمهم السابق, ثم عقب عليه بقوله: "الدعوى بالفواصل القرآنية

تأِت لغرض لفظي فحسب, وهو اتفاق رؤوس اآلي بعضها مع بعض, وهو ما يعربون عنه بمراعاة 

الفاصلة, إنام جاءت الفاصلة يف كتاب اهلل لغرض معنوي حيتمه السياق, وتقتضيه احلكمة, وال ضري 

 . (3)"أن جيتمع مع هذا الغرض املعنوي ما يتصل بجامل اللفظ وبديع اإليقاع

الدقة يف الفاصلة القرآنية والرتتيب املحكم, والنظام "كتاب آخر:  ل يف موضع آخر منويقو

البديع ال يقّل عام يف هذا الكون, فخالق الكون ومنزل القرآن هو اهلل, الذي أتقن كل يشء, وكان 

                                        
 369: التناسب البياين يف القرآن (1)

 82املوسوعة الربيطانية: قضايا قرآنية يف  (2)

 226: لكريما إعجاز القرآن( 3)
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حرّيًا بأولئك أن ال يصدروا أحكامًا عىل ما ال يعلمون, وهذا ما تقتضيه بدهيات البحث 

 .(1)"العلمي
 
 نفس اإلنسانيةثانيًا: ال 

اجلسم اإلنساين, والتي هي جممع عواطف  القوى الكامنة يف "ف النفس اإلنسانية بأهنا:عرَّ تُ 

والشهوات املحركة هلذا اجلسم املادي  اخلري, ونوازع الرش, ومستقر الغرائز والنزعات والعواطف,

 .(2)"يف ترصفه واجتاهه

اإلنسانية وهي: النفس األمارة بالسوء, والنفس  القرآن الكريم ثالثة أحوال للنفس وقد ذكر لنا

ة تأخذ بيلد ال ينقطع, فهي تار اللوامة, والنفس املطمئنة, لذا نجد أن النفس اإلنسانية يف رصاع دائم

منلة فهلي نفلس مؤ , وجيعل اهلل له مَلكًا قرينًا يصاحبه يف كلل سلكنة وحركلة,صاحبها إىل طاعة اهلل

 مطمئنة نالت سعادهتا.

فهلي تلأمره بإنكلار  ونجدها تارة أخرى أمارة بالسوء, تقاوم نور اهلل املقذوف يف قللب عبلاده,

 احلق, وإقرار الباطل, فهي نفس أمارة بالسوء ترمي بصاحبها يف مهاوي الردى. 

وضلعيفة للنفس بني البينني, وهي اللنفس اللواملة, وهلي نفلس قويلة تلارة  وهناك حال ثالثة

 .(3)تابعة هلا  لتكون أخرى, تتجاذهبا كال النفسني السابقتني
ومما حيسن التنبيه عليه, هو أن هذه األحوال الثالثة للنفس )األملارة, اللواملة, املطمئنلة( هلي  

, بلل هلي نفلس يتنقلل بينهلا أحوال وصفات لذات واحدة, وال يعني أن االنسان فيه ثالثلة أنفلس

 األحوال والصفات بحسب ما يقوم هبا أو يعرض هلا.واحدة تتنقل بني هذه 

التي يغلب عليها  (النفس األمارة بالسوء )ويقال النفوس ثالثة أنواع: وهي "يقول ابن تيمية:  

ها خلري دوهلي التلي تلذنب وتتلوب فعنل (النفس اللوامة )اتباع هواها بفعل الذنوب واملعايص. و 

                                        
 82املوسوعة الربيطانية: قضايا قرآنية يف  (1)

 13لنفوس املؤمنة املطمئنة, عبداخلالق العطار:ا (2)

 25اإلنسانية يف القرآن, حسام شوشة:  حوال النفسأ( 3)
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 وألهنلا ,ألهنا تللوم صلاحبها علىل اللذنوب ؛مى لوامةلكن إذا فعلت الرش تابت وأنابت فتس ,ورش

 ,اخللري واحلسلنات وتريلدهوهي التلي حتلب  (النفس املطمئنة  )و  ,تتلوم أي ترتدد بني اخلري والرش

فهذه صفات وأحورا  وعادة وملكة.  وقد صار ذلك هلا خلقاً  ,والسيئات وتكره ذلك وتبغض الرش

. وقد وهذا أمر جيده اإلنسان من نفسه ،وإال فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة ،لذات واحدة

 ,قال طائفة من املتفلسفة األطباء: إن النفوس ثالثلة: نباتيلة حملهلا الكبلد؛ وحيوانيلة حملهلا القللب

وإن  ,وناطقية حملها الدماغ. وهذا إن أرادوا به أهنا ثالث قلوى تتعللق هبلذه األعضلاء فهلذا مسللم

 .(1)"أرادوا أهنا ثالثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بنيَّ 
وبناء عىل هذا التقسيم القرآين للنفس, سأنظر يف اآليات التي عاجلت النفس االنسانية بحسلب 

هذا األنواع, وأنظر يف أثر أسامء اهلل وصفاته يف فواصل اآليات عىل تقويم هذه النفس وعالجها, وال 

ي تتفاوت فيله األنظلار وختتللف فيله األفهلام, لكلن سلأحاول أن أقلارب شك أن هذا أمر اجتهاد

 الصواب قدر جهدي.

ر بأمر ذكرته يف منهج البحث, وهو أن النصوص  ملن بلاب  هي التي سأذكرها وال أنَس أن أذكَّ

وخصوصًا  ألن اآليات الواردة أكثر من أن حترص, ,دون اإلحاطة واحلرصمثيل والتذكري والتنبيه, الت

 .يكفي من القالدة ما أحاط بالعنقكام قيل: و ,(2)يف هذا املقام

 

  

                                        
 294/ 9: جمموع الفتاوى (1)

 قصد أوراق العمل يف املؤمتراتأ( 2)
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 أثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس األمارة بالسرء: و املبوحث األ

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}النفس األمارة بالسوء جاء ذكرها يف قوله تعاىل: 

 .[53]سورة يوسف: {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ؛فهي مذموملة,  وهلذا التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب واملعايصوهذه النفس هي: 

فام ختلص أحلد ملن , ال ما وفقها اهلل وثبتها وأعاهناطبيعتها إ وهذا من ,بكل سوءصاحبها تأمر  هناأل

 .(1)رش نفسه إال بتوفيق اهلل له
وهذه النفس هلا صفات متعددة جاء القرآن بذكرها بسياقات خمتلفلة ملع اإلرشلاد إىل العلالج, 

 ومن هذه الصفات) اجلحود وعدم الشكر(, و )اجلهر بالسوء(, و)التعايل(..الخ.

قول يف سياق حديث القرآن عن نفس املنافق األمارة له بالسوء, ي اجاءت األوليني تانفالصف

 ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ }: خامتة حديثه عن املنافقنييف احلق تبارك وتعاىل

 { ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ىئ ىئ
والسؤال املهم هنا: ما أثر ختم بأسامء اهلل تعاىل,  اُختمت اآليتني وكال [.148-147]سورة النساء:

 .{سميعا عليام{, }شاكرا عليام}بأسامء اهلل تعاىلهذه اآليات 

األمارة بالسوء وهي نفس وحني التأمل والنظر نجد أن هناك أثرًا واضحًا يف حتفيز النفس 

وذلك بالتخلق  ,إىل إمكان الرجوع إىل احلق وطريق الصواب ,املنافق التي متادت بالضالل والغي

وعدم  ( و)والتأدب بالقولواإليامن خلق )الشكرك -التي دائاًم ال تكون عند أهل النفاق-باألخالق 

أحوج ما حتتاج إليه نفس املنافق لتنقلها مما هي عليه إىل مرتبة  ( وهذه األخالق هياجلهر بالسوء

  املطمئنة. اللوامة أو نفس املؤمن

 ولتجلية هذا األثر نقف عىل ما ذكره أهل التفسري يف بيان املناسبة بني فاصلة اآلية ومضموهنا.

 {ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ }فعنللد قوللله تعللاىل: 

 .[147]سورة النساء:

                                        
 226 , الروح:9/294جمموع الفتاوى:  انظر:( 1)
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, ملا يصلنع {ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} يعني جل ثناؤه بقوله: "قال أبو جعفر:

اهلل, أهيا املنافقون, بعذابكم, إن أنتم ُتبتم إىل اهلل ورجعتم إىل احللق الواجلب هلل علليكم, فشلكرمتوه 

وأوالِدكم, باإلنابة إىل توحيلده, واالعتصلام بله, عىل ما أنعم عليكم من نعمه يف أنفسكم وأهاليكم 

وإخالصكم أعامَلكم لوجهه, وترك رياء الناس هبلا, وآمنلتم برسلوله حمملد صلىل اهلل عليله وسللم 

قتموه, وأقررتم بام جاءكم به من عنده فعملتم به؟  فصدَّ

رك األسفل من النار, إن أنتم أنبتم إىل  طاعتله, وراجعلتم يقول: ال حاجة باهلل أن جيعلكم يف الدَّ

ا,  العمل بام أمركم به, وترك ما هناكم عنه. ألنه ال جيتلب بعذابكم إىل نفسه نفًعا, وال يدفع عنهلا ُرا

وإنام عقوبته من عاقب من خلقه, جزاٌء منه له عىل جَراءته عليه, وعىل خالفه أملره وهنيله, وكفرانِله 

تموه يف أمره وهنيه, فال حاجة به إىل تعلذيبكم, أنتم شكرتم له عىل نعمه, وأطع شكر نعمه عليه. فإن

بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعٍة له وشكر, بمجازاتكم عىل ذلك بام تقرص عنله أملانيكم, ومل 

لكلم ولعبلاده علىل طلاعتهم إيلاه, بإجزالله هللم الثلواَب عليهلا,  {وكان اهلل شاكرا}.تبلغه آمالكم

تعمللون, أهيلا املنلافقون, وغلريكم ملن خلري ورش, وصلالِح بام  {علياًم }وإعظامه هلم الِعَوض منها

وطالح, حمٍص ذلك كله علليكم, حمليط بجميعله, حتلى جيلازيكم جلزاَءكم يلوم القياملة, املحسلَن 

 .(1)"بإحسانه, وامليسَء بإساءته
ا )ثم أخرب تعاىل عن كامل غناه وسلعة حلمله ورمحتله وإحسلانه فقلال: " يقول ابن سعدي:و مَل

واحلال أن اهلل شاكر عليم. يعطي املتحملني ألجلله األثقلال,  (اهللَُّ بَِعَذابُِكْم إِن َشَكْرُتْم َوآَمنتُمْ َيْفَعُل 

وملع  الدائبني يف األعامل, جزيل الثواب وواسع اإلحسان. ومن ترك شيئًا هلل أعطلاه اهلل خلرًيا منله.

  .(2)"ق, وضد ذلكهذا يعلم ظاهركم وباطنكم, وأعاملكم وما تصدر عنه من إخالص وصد
هلو أيضلًا  علليم(( حمفز ويفلتح األملل, و))شاكر, فلأثر اخلتم هبذين اإلسمني لنا وهكذا يتبني

حمفز, ويف نفس الوقت منبه وحمذر من التامدي ألن اهلل مطلع عىل كل صغرية وكبرية, ال ختفلى عليله 

   خافية.

                                        
 343-342فسري الطربي: ت( 1)

 211: سري السعديتف( 2)
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 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وعند قوله تعاىل:
 [. 148]سورة النساء:

, ملا جتهرون "وكان اهلل سميًعا", فإنه يعني:{وكان اهلل سميًعا علياًم }وأما قوله:"يقول الطربي: 

, بام ختفون من سوء "علياًم ", به من سوء القول ملن جتهرون له به, وغري ذلك من أصواتكم وكالمكم

ل ذلك عليكم, حتى جيازيكم عىل ذلك قولكم وكالمكم ملن ختفون له به فال جتهرون له به, حمص ك

 .(1)"كله جزاَءكم, امليسء بإساءته, واملحسن بإحسانه

خرب ومعناه التهديد ( {َوَكاَن اهللَُّ َسِميًعا َعلِياًم })أي وهذه اجلملة "ويقول ابو حيان: 

 . (2)"والتحذير

قد اشتملت عىل الكالم السيئ وملا كانت اآلية  {َوَكاَن اهللَُّ َسِميًعا َعلِياًم }"يقول ابن سعدي: 

فيسمع أقوالكم, فاحذروا أن تتكلموا بام يغضب ربكم  {سميع}واحلسن واملباح, أخرب تعاىل أنه 

 .(3)"بنياتكم ومصدر أقوالكم {َعلِيمٌ }فيعاقبكم عىل ذلك. وفيه أيضا ترغيب عىل القول احلسن. 

من  النفس األمارة بالسوءوهكذا نرى كيف أن اخلتم هبذين األسمني)سميع وعليم( يلجم 

 والباطل.سوء اجلهر بالالتامدي ب

وأما صفة )التعايل والتسلط( التي هي أحد صفات النفس األمارة بالسوء, فقد جاءت يف 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}حديث قوامة الرجال عىل النساء, يف قوله تعاىل: 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

نفس الرجل قد تزيغ أحيانًا وتتجاوز  وحيث أن[. 34]سورة النساء: {چ چ چ چ ڃ ڃ

, فجاء التوجيه القرآين فتأمره نفسه بالسوء حيث يتعاىل ويتسلط عىل من حتته ,احلد الرشعي

 ؤكدا ذلك.موخمتومًا باسمني من أسامء احلق تبارك وتعاىل  ,بالتحذير من ذلك

                                        
 350/ 9: تفسري الطربي (1)

 4/118لبحر املحيط: ا( 2)

 212 فسري السعدي:ت( 3)
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كل يشء, فال تبغوا, أهيا الناس, عىل أزواجكم إذا أطعنكم  إن اهلل ذو علّو عىل"يقول الطربي: 

لعلوِّ أيديكم عىل أيدهين, فإّن اهلل أعىل منكم ومن كل يشء  فيام ألزمهن اهلل لكم من حق سبيالً 

عليكم, منكم عليهن وأكرب منكم ومن كل يشء, وأنتم يف يده وقبضته, فاتقوا اهلل أن تظلموهن 

كم مطيعات, فينترص هلن منكم ربُّكم الذي هو أعىل منكم ومن كل وتبغوا عليهن سبيال. وهن ل

 .(1)"يشء, وأكرب منكم ومن كل يشء
ملا كان يف تأديبهن بام أمر تعاىل به الزوج اعتالء  {إن اهلل كان عليا كبريا}" ويقول أبو حيان:

للزوج عىل املرأة, ختم تعاىل اآلية بصفة العلو والكرب, لينبه العبد عىل أن املتصف بذلك حقيقة هو 

اهلل تعاىل. وإنام أذن لكم فيام أذن عىل سبيل التأديب هلن, فال تستعلوا عليهن, وال تتكربوا عليهن, 

لكم. ويف هذا وعظ عظيم لألزواج, وإنذار أن قدرة اهلل عليكم فوق  فإن ذلك ليس مرشوعا

اعلم أبا مسعود أن اهلل أقدر عليك ))قدرتكم عليهن. ويف حديث أيب مسعود وقد رب غالما له 

 .(3)"(2)د((منك عىل هذا العب
تذييل للتهديد, أي إن اهلل عيل عليكم,  {إن اهلل كان عليا كبريا}وقوله:  "ويقول ابن عاشور:

حاكم فيكم, فهو يعدل بينكم, وهو كبري, أي قوي قادر, فبوصف العلو يتعني امتثال أمره وهنيه, 

    .(4)"وبوصف القدرة حيذر بطشه عند عصيان أمره وهنيه
لنفس النهي عن التعايل عىل املرأة هبذين اإلسمني, له أثر كبري يف ردع ا وال شك أن تذييل

 املتعالية املتسلطة.

هذه اعوجاج  عاجلت أن ختم اآليات بأسامء اهلل وصفاتهيتبني لنا من األمثلة السابقة وهكذا 

 حماولة تقويمها وتعديلها.مع  النفس

  

                                        
 318/ 8 :تفسري الطربي (1)

 (1659ج احلديث مسلم يف صحيحه برقم)أخر( 2)

 628/ 3: البحر املحيط يف التفسري (3)

 42/ 5 :التحرير والتنوير (4)
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 أثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس املطمئنة: ااياملبوحث ال

 [.27لفجر:]سورة ا {ٿ ٿ ٿ ٺ}جاء ذكرها يف قوله تعاىل: النفس املطمئنة

اطمأنت إىل وعد اهلل الذي وعد أهل اإليامن به يف الدنيا من  "يعني أهنا باملطمئنة:  ووصفها

 .(1)"الكرامة يف اآلخرة, فصّدقت بذلك

وقد  ,والسيئات وتكره ذلك وتبغض الرش ,اخلري واحلسنات وتريدهحتب  وعىل هذا فهي نفس

 .(2)وعادة وملكة صار ذلك هلا خلقاً 
)فعل هلا صفات متعددة جاء القرآن بذكرها بسياقات خمتلفة, ومن هلذه الصلفات وهذه النفس

 لخ.)الشفاعة وبذل اجلاه( ...او, (البذل واإليثار والتطوع(, و)العفو والصفح, و )اخلري لآلخرين(

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:-حاثًا عىل فعل اخلري والعفو والصفح عن امليسء -عند قوله تعاىلف

 [. 149]سورة النساء: {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ولذلك أتى سبحانه وتعاىل بصفة العفو والقدرة منسوبة له تعاىل ليقتدى " يقول ابو حيان:

واملعنى: أنه يعفو عن اجلانني مع قدرته عىل االنتقام, وكان  بسنته, ويتخلق بيشء من صفاته تعاىل.

منه العفو مع كثرة القدرة عىل بالصفتني عىل طريق املبالغة تنبيها عىل أن العبد ينبغي أن يكثر 

 .(3)"االنتقام
أنه تعاىل يعفو عن اجلانبني مع  ...وفيه (فإن اهلل كان عفوا قديرا)ثم قال تعاىل: "ويقول الرازي: 

 .(4)"قدرته عىل االنتقام, فعليكم أن تقتدوا بسنة اهلل تعاىل
دليل جواب الرشط, وهو علة له, وتقدير  (فإن اهلل كان عفوا قديرا)ومجلة "ويقول ابن عاشور:

اجلواب: يعف عنكم عند القدرة عليكم, كام أنكم فعلتم اخلري جهرا وخفية وعفوتم عند املقدرة عىل 

األخذ بحقكم, ألن املأذون فيه رشعا يعترب مقدورا للمأذون, فجواب الرشط وعلد بلاملغفرة هللم يف 

                                        
 422/ 24: تفسري الطربي (1)

 294/ 9 : جمموع الفتاوى:انظر( 2)

 4/119لبحر املحيط: ا( 3)

 254/ 11 :تفسري الرازي (4)
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وقال املفرسون: مجلة اجللزاء  ...فو عمن اقرتف ذنبا بعض ما يقرتفونه جزاء عن فعل اخلري وعن الع

ا بالكامل, ألن صلفات اهلل غايلة الكلامالت. والتقلدير: إن تبلدو قريض عىل العفو ببيان أن فيه ختلحت

 .(1)"خريا إلخ تكونوا متخلقني بصفات اهلل, فإن اهلل كان عفوا قديرا
دواعي المتثال ما جاء فليهام ملن فعلل من ال وهكذا تبني لنا كيف أن ختم اآلية هبذين اإلسمني

 اخلري والعفو عن امليسء.

يف باب حتفيز النفس عىل التعاون عىل الرب والتقوى, وتفريج الكربات بني  -قوله تعاىلعند و

{ ]سورة ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې}:-الناس
 [. 17التغابن:

اهلل قرضا حسنا, ورتب عليه وملا أمر باإلنفاق, أكده بقوله: إن تقرضوا " يقول أبو حيان:

تضعيف القرض وغفران الذنوب. ويف لفظ القرض تلطف يف االستدعاء, ويف لفظ املضاعفة تأكيد 

للبذل لوجه اهلل تعاىل. ثم أتبع جوايب الرشط بوصفني: أحدمها عائد إىل املضاعفة, إذ شكره تعاىل 

 .(2)"مقابل للمضاعفة, وحلمه مقابل للغفران

والشكور: فعول بمعنى فاعل مبالغة, أي كثري الشكر وأطلق الشكر فيه " :ويقول ابن عاشور

باخلري عىل فعل الصاحلات تشبيها لفعل املتفضل باجلزاء بشكر املنعم عليه عىل نعمة وال  عىل اجلزاء

نعمة عىل اهلل فيام يفعله عباده من الصاحلات. فإنام نفعها ألنفسهم ولكن اهلل تفضل بذلك حثا عىل 

م فرتب هلم الثواب بالنعيم عىل تزكية أنفسهم, وتلطف هلم فسمي ذلك الثواب شكرا صالحه

صفة حليم تنبيها عىل أن ذلك من وقد أومأ إىل هذا املقصد إتباع صفة شكور ب وجعل نفسه شاكرا.

 .(3)"ه بعباده دون حق هلم عليه سبحانهملح

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  }:- عمل اخلريمن باب حث النفس عىل التطوع و-وقوله تعاىل 

 [.158{ ]سورة البقرة:ں ں

                                        
 7/ 6:التحرير والتنوير (1)

 193/ 10:البحر املحيط يف التفسري (2)

 290/ 28 :التحرير والتنوير (3)
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ومن تطوع خريا  :إذ التقدير ,دليل اجلواب {فإن اهلل شاكر عليم}وقوله: " يقول ابن عاشور:

ألن  ؛أي ال يضيع أجر حمسن, عليم ال خيفى عنه إحسانه, وذكر الوصفني ,ألن اهلل شاكر ؛جوزي به

فيا بقوله: شاكر فلذلك نُ  ,ترك الثواب عن اإلحسان ال يكون إال عن جحود للفضيلة أو جهل هبا

  .(1)"عليم
أي فاهلل يشكر؛ وهو سبحانه وتعاىل شاكر,  {فإن اهلل شاكر}قوله تعاىل: "ويقول ابن عثيمني:

إىل سبعامئة ضعف إىل  وشكور؛ وشكره تعاىل أنه يثيب العامل أكثر من عمله؛ فاحلسنة بعرش أمثاهلا

وأن }أي ذو علم؛ وعلمه تعاىل حميط بكل يشء؛ لقوله تعاىل:  {عليم}قوله تعاىل:  أضعاف كثرية.

[ ؛ وقرن العلم بالشكر الطمئنان العبد إىل أن عمله لن 12]الطالق:  {اهلل قد أحاط بكل يشء علامً 

أن اهلل تعاىل شاكر,  العامل إذا َعلم يضيع فإنه معلوم عند اهلل, وال يمكن أن يضيع منه يشء؛ يعني:

وأنه عليم, فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل سيجزيه عىل عمله بام وعده به, 

 . (2)"ويعطيه أكثر من عمله

عززت هذه القيم يف  أن ختم اآليات بأسامء اهلل وصفاتهيتبني لنا من األمثلة السابقة وهكذا 

 وحفزت هلا. النفس املطمئنة

 

  

                                        
 65/ 2: التحرير والتنوير (1)

 185/ 2:تفسري العثيمني: الفاحتة والبقرة (2)



 

17 

 لرامةالأثر أسامء اهلل وصفاته يف النفس : لثاااملبوحث ال

 {گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} جاء ذكرها يف قوله تعاىل: النفس اللوامة

 .[2-1]سورة القيامة:

 .(1)"تلوم صاحبها عىل اخلري والرّش وتندم عىل ما فات "يعني أهنا : لوامةبال صفهاوو

لكن إذا فعلت الرش تابت وأنابت  ,ها خري ورشدتذنب وتتوب فعن وعىل هذا فهي نفس 

 .(2)تتلوم أي ترتدد بني اخلري والرش وألهنا ,ألهنا تلوم صاحبها عىل الذنوب ؛فتسمى لوامة
إن املؤمن ال تراه إال يلوم  " :(النفس اللوامة)لبرصي رمحه اهلل أن قال عن ا احلسنعن وجاء 

, فال تراه إال يعاتبها , ما أردت بحديثي نفيس, ما أردت بكلمتينفسه , يقول ما أردت بأكيل

 .(3)"يعاتب نفسه  ال قدماً  والفاجر يميش قدماً 

)التأمل وهذه النفس هلا صفات متعددة جاء القرآن بذكرها بسياقات خمتلفة, ومن هلذه الصلفات

 الخ.... والتحرس(, و)اليأس والقنوط(

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ } :قوله تعاىلفعند 

 [. 53{ ]سورة الزمر:ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
أي  (يغفر الذنوب مجيعا)ومجلة إنه هو الغفور الرحيم تعليل جلملة  "الطاهر بن عاشور:يقول 

ألنه شديد الغفران شديد الرمحة. فبطل  ؛ال يعجزه أن يغفر مجيع الذنوب ما بلغ مجيعها من الكثرة

 . (4)"أنه ال يرض مع اإليامن يشء :هبذه اآلية قول املرجئة
ِ}قوله"ابن سعدي يف كالم مجيل: ويقول  أي: ال تيأسوا منها, فتلقوا  {ال َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهللَّ

بأيديكم إىل التهلكة, وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا, فليس هلا طريق يزيلها وال سبيل 

لكن يرصفها, فتبقون بسبب ذلك مرصين عىل العصيان, متزودين ما يغضب عليكم الرمحن, و

                                        
 50/ 24: تفسري الطربي (1)

 294/ 9 : جمموع الفتاوى:انظر (2)

 (1386خرجه الشجري يف األمايل اخلميسية برقم)أ( 3)

 42/ 24 :التحرير والتنوير (4)
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, واعلموا أنه يغفر الذنوب مجيعا من الرشك, والقتل, اعرفرا ربكم بأسامئه الدالة عىل كرمه وجرده

ِحيمُ }والزنا, والربا, والظلم, وغري ذلك من الذنوب الكبار والصغار.  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ أي:  {إِنَّ

, ومل تزل آثارمها سارية يف وصفه املغفرة والرمحة, وصفان الزمان ذاتيان, ال تنفك ذاته عنهام

الوجود, مالئة للموجود, تسح يداه من اخلريات آناء الليل والنهار, ويوايل النعم عىل العباد 

 .(1)"والفواضل يف الرس واجلهار, والعطاء أحب إليه من املنع, والرمحة سبقت الغضب وغلبته

اللوامة التي  النفس الشخص ذو لدى تخلق االسمنيهبذين  أن ختم اآلية نجد كيفوهكذا 

غفور عودة واألوبة قريب ويسري, ألن املغفرة والرمحة عند الأن خط القنَّطته أّيست بصاحبها و

  الرحيم سبحانه وتعاىل.

{ ۉ ې ېې ې ى ى ائۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ :}تعاىل قولهوعند 
 [.28]سورة الشورى:

الويل  ألن ؛وذكر صفتي الويل احلميد دون غريمها ملناسبتهام لإلغاثة "الطاهر بن عاشور:قال 

  (2)"واليه واحلميد يعطي ما حيمد عليهحيسن إىل م
رمحة وحكمة وعدل,  ةألهنا والياملحمود عىل هذه الوالية, أي: {احلميد} "ابن عثيمني:قال و

عز اقت عليه األمور؟ يلجأ إىل اهلل مد عليها, إذا كان اهلل تعاىل هو الويل فإىل من يلجأ إذا ضحفي

أي: املحمود عىل  {ميداحل}؛ ألنه وليه, كام أن اليتيم يرجع إىل وليه يف ترصيف ماله, وقوله: وجل

صىل اهلل عليه  فإنه حممود عليه, ماذا كان يقول النبي  ,يف ملكه وجل عزل ما أجراه اهلل واليته, فك

احلمد هلل »قال:  يرسه, وإذا أصابه ما «احلمد هلل عىل كل حال»: إذا أصابه ما يسوؤه يقول: وسلم 

  .(3)"«الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                        
 727: تفسري السعدي (1)

 96/ 25 :التحرير والتنوير (2)

 240بن عثيمني لسورة الشورى:تفسري ا( 3)
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بأن  ,والقنوط اهللع تطرق هلا تيال نفسعىل ال يف ختام اآلية االسمنينجد أثر هذين وهكذا 

ية التي عادة صاحبها ما يضيع من بالوالمن عنده املطر موصوف ورمحته نازلة؛ ألن غيث اهلل قريب 

 .يعطي ما حُيمد عليه حمود الذياملهو حتته, و
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 اخلامتة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل     وبعد

 ففي هناية هذا البحث يمكن إجياز أهم ما توصلت إليه بام ييل:

واصل اآليات عىل كثري من األسامء احلسنى والصفات العال, اشتمل القرآن العزيز يف ف  -1

 .اعنده الوقوف حيسن بديعة ومناسبة عظيمة حكم له  -البالغية داللته فوق –وختام اآليات هبا 

: فات العالُختمت باألسامء احلسنى والصوالتي  – من اآليات التي اشتمل عليها القرآن -2

 .آيات ختاطب النفس البرشية, حوت قياًم مهمة يف بناء نفس اإلنسان

إعجاز هذا القرآن العظيم, أن تؤمن بأن هناك تناسب بني فاصلة اآلية وبني من متام اإليامن ب -4

 .ما قبلها من جهة اللفظ ومن جهة املعنى

ذكر لنا القرآن الكريم ثالثة أحوال للنفس اإلنسانية وهي: النفس األمارة بالسوء, والنفس  -5

هذه صفات وأحوال لذات واحدة, وإال فالنفس التي لكل و.اللوامة, والنفس املطمئنة

 .إنسان هي نفس واحدة, وهذا أمر جيده اإلنسان من نفسه

لفة ملع اإلرشلاد هلا صفات متعددة جاء القرآن بذكرها بسياقات خمت ة بالسوءرااألم النفس -6

إىل العللالج, ومللن هللذه الصللفات) اجلحللود وعللدم الشللكر(, و )اجلهللر بالسللوء(, 

 اعوجاج هذه النفس. عالجت هلل وصفات بأسامء قد ُختمتو و)التعايل(..الخ.

هللا صلفات متعلددة جلاء القلرآن بلذكرها بسلياقات خمتلفلة, وملن هلذه املطمئنلة النفس  -7

الصللفات)فعل اخلللري لآلخللرين(, و )العفللو والصللفح(, و)البللذل واإليثللار والتطللوع(, 

قد ُختمت بأسامء وصفات هلل تعزز مثل هذه القليم للدى و اه( ...الخ.و)الشفاعة وبذل اجل

 النفس.

صفات متعددة جاء القرآن بذكرها بسياقات خمتلفة, ومن هذه  هلا اللوامة النفس -8

تعيد  قد ُختمت بأسامء وصفات هللو الصفات)التأمل والتحرس(, و)اليأس والقنوط( ...الخ.

 إىل هذه النفس توازهنا.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصوحبه وسلم
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 املصادر واملراجع

، جملة عصام حممد التجاينو  حسام موسى شوشة أتليف ،أحوال النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي، وكيفية التعامل معها -
 الرسالة

الناشر: دار ، 01/12/2004ل عباس اتريخ النشر: أتليف: فضل حسن عباس، سناء فض ،إعجاز القرآن الكرمي -
 الفرقان للنشر والتوزيع

البحر احمليط يف التفسري، املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي  -
 [ه 1420بريوت، الطبعة:  -ه(، احملقق: صدقي حممد مجيل، الناشر: دار الفكر 745)املتوىف: 

، املؤلف : حممد الطاهر بن حممد «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير  -
تونس، سنة النشر:  -ه(، الناشر : الدار التونسية للنشر 1393بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف : 

 ه 1984
مؤلف األمايل: حيىي )املرشد ابهلل( بن احلسني )املوفق( بن إمساعيل بن زيد احلسين ، ترتيب األمايل اخلميسية للشجري -

، هـ(610رتبها: القاضي حميي الدين حممد بن أمحد القرشي العبشمي )املتوىف: ، هـ( 499الشجري اجلرجاين )املتوىف 
 -هـ  1422لطبعة: األوىل، ا ،لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل

 م 2001
ثري بن غالب اآلملي، أبو جامع البيان عن أتويل آي القرآن، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن ك ،تفسري الطربي  -

ه(، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز البحوث 310جعفر الطربي )املتوىف: 
والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 

 م  2001 -ه  1422الطبعة: األوىل، 
الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة  ،هـ(1421املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: ، تفسري الفاحتة والبقرة -

 ه 1423الطبعة: األوىل، ،العربية السعودية
ؤسسة مالناشر:  ،هـ(1421املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: (، سورة الشورىالقرآن الكرمي) تفسري -

 ، اململكة العربية السعوديةالعثيمني
اململكة املغربية، جامعة حممد الناشر: ، أمحد أبو زيد، آن: دراسة يف النظم املعنوي والصويتالتناسب البياين يف القر  -

 1992اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،، 
، هـ(1376املؤلف: عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي )املتوىف: ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -

 م 2000-هـ 1420الطبعة: األوىل ، الناشر: مؤسسة الرسالة، حيقاحملقق: عبد الرمحن بن معال اللو 
م على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة و، املؤلف : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي الروح يف الكال -

  1975 - 1395بريوت ،  -أبو عبد هللا ابن القيم اجلوزية، الناشر : دار الكتب العلمية 
عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، املؤلف : حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، الناشر: دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  -

 م1989ه/ 1409ار الرتاث، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة : الثالثة مكتبة: د
 م1987، فضل حسن عباس، دار البشري للنشر، عمان، املوسوعة الربيطانيةقضااي قرآنية يف  -
، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر بن محد آل سعدي القواعد احلسان لتفسري القرآن، املؤلف: أبو عبد هللا -

 م 1999 -ه  1420ه(، الناشر: مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة: األوىل، 1376)املتوىف: 



 

22 

لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  -
  ه 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  -ه(، الناشر: دار صادر 711)املتوىف: 

ه(، احملقق: عبد 728موع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: جم -
الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

 م 1995ه/1416السعودية، عام النشر: 
لكبري، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر مفاتيح الغيب = التفسري ا -

   ه 1420 -بريوت، الطبعة: الثالثة  -ه(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 606الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 
، عبد اخلالق العطار ، الشيطانية األمارة الشريرة الشقية يف ضوء القرآن والسنة والنفوس الزكية النفوس املؤمنة املطمئنة -

 م 1991الناشر: مجعية السالم اإلسالمية، القاهرة،
املؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، ، ضمن: ثالث رسائل يف إعجاز القرآنمطبوع ، النكت يف إعجاز القرآن -

الناشر: دار املعارف ، احملقق: حممد خلف هللا، د. حممد زغلول سالم، هـ(384أبو احلسن الرماين املعتزيل )املتوىف: 
 م1976الطبعة: الثالثة، ، مبصر

 


