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 المبحث األول 
 في السياق القرآنيمفهوم الغضب وداللته      

 
 ا  واصطالح الغضب لغةمعنى :  المطلب األول

 
 الغضب في اللغة: أوال  
وماا يتتاب علاى  لا  مان سابار وعباارا   الشّدة فإنه يتبني أهنا تطلق الغضب على بالرجوع إىل معاجم اللغة 

 .اللغويني تدور يف جمملها حول هذا املعىن
. الصابرة الصالبة: إن الغضابة: يقاال. ل علاى داّدة وقاوةأصا  صاحيي ياد رءوالباا روالضاد رالغني: "قال ابن فارس     
 .1"ألنه ادتداد السبا رومنه ادتق الغضب :قالوا
وهااذا خي لتلااا عمااا  كاارر اباان فااارسر فااإن نقاايا الرضااار هااو  2".نقاايا الرضااا" باااهنه: وعااّرا اباان مناااور الغضااب    

 .السبار أو دّدة السبا 
الاذ  ركباه  :واملغضاوب. الناقاة العباوس: والغضاوب. احلية اخلبيثة: والغضوب. دديد الغضب: رج  غضوب: يقال    

الكادرر يف معادارتهر ماه و  مان : والغضايب. أصبي جلدر غضبة واحدة: اجُلدر ر فإ ا غطى اجلدر  جلد اجملدورر قي 
 .3القذى يف العينني: الغضابر وهو

 وهاذا. 4"األمحار الشاديد احلمارة: "والَغْضاُب هاذكر أن وأضاا صاحب خمتار الصحاح معىن جديادا للغضاب فا 
واقااتان . اللااون هااو يف الغالااب مااا ياهاار علااى وجااه الغضاابان حااني يشااّتد غضاابهر و اصااة إ ا كااان صاااحب بشاارة بيضاااء

 :الغضب بامحرار الوجه تدل عليه أحاديث واردة عن النيب صلى اهلل عليه وسلمر ومنها
فكهمناااا يفقاااه يف وجهاااه حاااب . م لتصااامون يف القااادر ااارس رساااول اهلل صااالى اهلل علياااه وسااالم علاااى أصاااحابه وهااا" -

فشااّبه هااذا اخيمحاارار بفااقء حااب الرمااان يف . وهااذا ماان دااّدة امحاارار وجهااه عنااد الغضااب. 5"الرمااان ماان الغضااب
 .وجهه

                                                 
 (424/  4)خيبن فارس معجم مقاييس اللغة  1
 (844/  1) بن مناورخي لسان العرب 2
 (.1/214)لجوهر  لالصحاح يف اللغة  ( . 44 / 3 )هزهر  لألهتذيب اللغة  3
 .(478ص) للراهز   خمتار الصحاح 4
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اْن اأْلَنْ  رَقَسَم النَّايبر  َصالَّى اللَّاُه َعَلْياهر َوَسالََّم يَاْومساا قرْساَمةس  :عن عبد اهلل قال" - إرنَّ َهاذررر َلقرْساَمةم َماا  :َصاارر فَاَقااَل َرُجا م مر
َا َوْجُه اللَّهر  ابَ  :قُاْلتُ  .أُرريَد ِبر َّ َصلَّى اللَّاُه َعَلْياهر َوَسالََّم فَهَتَاْيتُاُه َوُهاَو يفر َماَسا َفَسااَرْرتُُه فَاَغضر َحاىَّ  أََما َواللَّهر ََلترنَيَّ النَّيبر
فامحرار الوجه هناا أيضااس جااء مرتبطااس  .6"َلى ُموَسى أُو رَ  برَهْكثَاَر مرْن َهَذا َفَصبَارَ َرمْحَُة اللَّهر عَ  :امْحَرَّ َوْجُهُه ُُثَّ قَالَ 

 .ر مما يدل على اقتاهنبه يف كثري من احلاخي بالغضب
 7الغضب في االصطالح الشرعي: ثانيا  
وهاي تتقاارب   مجيعااس تادور حاول فكارة واحادة ومعاىن واحادرلغضبر لكنها يف تعريا االعلماء عبارا  ا تلفت  

 .كثرياس مع معىن هذر اللفاة يف معاجم اللغة
 .8"غليان دم القلب بطلب اخينتقام: "فقد عرفه الغزايل بهنه 
 .9"غليان القلب بسبب ما يؤمل:" وعرفه الثعاليب بهنه 
 10"دم القلب ليحص  عنه التشفي للصدرالغضب تغري حيص  عند غليان : "وقال اجلرجاين 
ر وسابونة املازاسر واأل ار احلاصا  يف هناياة املطااار هو حالة حتص  عناد غلياان دم القلاب: "سروقال الراهز  املف 

 11"إيصال الضرر إىل املغضوب عليه
وهااذر املعاااين وغريهااا ممااا  كاار يف تعريااا الغضااب يعاا  عنهااا بشااك  دقيااق حااديث أيب سااعيد اخلاادر  عاان الناايب  

 .12"قلب ابن آدمر أما رأيتم إىل محرة عينيهر وانتفاخ أوداجه أخي وإن الغضب مجرةم يف: "صلى اهلل عليه وسلم قال

                                                                                                                                                             
ر (8884)وأمحااد يف املسااند رقاام . (1/33)ب يف اانااانر كتاااب يف اانااان وفضااائ  الصااحابةر بااا( 48)رقاام ه اباان ماجااه أ رجاا 5
 .حديث حسن صحيي: وقال األلباين(. 11/282)
6
ر براْلُمَسارَّةر َواْلُمَناَجاةر بَاب إرَ ا َكانُوا َأْكثَاَر مرْن َ ََل َةا َفََل بَْهَس ر كتاب اجلمعةر باب (8221)يف صحيحهر رقم  أ رجه الببار  
(4/88.) 
7

اخينفعاخي  النفسية عند األنبياء يف )عنوان النجاح الوطنية ب يف جامعة وع التعريفا  من رسالة ماجستري أدرفت عليهاأفدُ  يف موض 
 .م2222ر جامعة النجاح اوطنيةر ابراهيم مصطفى: اعداد( القرآن الكرمي

والتوقيا على مهماا  التعااريا (. 128) بن رجب احلنبليخي جامع العلوم واحلكم: وانار. (224/ 3)للغزايل  إحياء علوم الدين 8
 (.1/832)للمناو  

 .(84ص)للثعاليب  اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن 9
10
 (.222ص)التعريفا  للجرجاين  
 (1/132)التفسري الكبري للراهز   11
به مباا هاو كاائن إىل اباب ما جاء ما أ   النيب صالى اهلل علياه وسالم أصاح ركتاب القدر  ر(2121)رقم  هسننيف  ه التمذ أ رج 12

 .ي حديث حسن صحي: وقال . يوم القيامة
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ر اللهاااام إخي ا اااتَلا يسااااري يف العبااااارا ر ومزيااااد ماااان وتشاااااِبها والناااايفر يف هااااذر التعريفااااا  ياااارى مااادى تقارِبااااا 
يف حااني ر كمااا يُلحااه يف هااذر التعريفااا  أهنااا غالباااس مااا بعاا  يف معااىن الغضااب إرادة اخينتقااام  .التفصااي  يف عبااارة الااراهز 

وحقيقاة الغضاب  : "يرى صااحب التحريار والتناوير أن إرادة اخينتقاام ليسات مان لاواهزم الغضابر وحاول هاذا املعاىن يقاول
املعااروا يف النااااس أنااه كيفياااة تعااره للااانفس يتبعهااا حركاااة الااروح إىل اخلاااارس و وراهنااا فتطلاااب اخينتقااامر فالكيفياااة سااابب 

والاااذ  ياهااار يل أن إرادة اخينتقاااام ليسااات مااان لاااواهزم ماهياااة . تقااااملطلاااب اخينتقاااام وطلاااب اخينتقاااام سااابب حلصاااول اخين
الغضااب ثيااث خي تنفاا  عنااه ولكنهااا قااد تكااون ماان آ اااررر وأن الغضااب هااو كيفيااة للاانفس تعااره ماان حصااول مااا خي 

ا يَلئمها فتتتب عليه كراهية الفع  املغضوب منه وكراهية فاعلهر ويَلهزمه ااعراه عن املغضوب علياه ومعاملتاه باالعن
وبقطاع ااحسااان وباااأل ى وقااد يفضااي  لاا  إىل طلااب اخينتقااام منااه فيبتلااا احلااد الااذ  يثااور عنااد الغضااب يف الاانفس 
بااا تَلا مراتااب احتمااال النفااوس للمنااافرا  وا ااتَلا العااادا  يف اعتبااار أساابابهر فلعاا  الااذين جعلااوا إرادة اخينتقااام 

 .13"خيهزمة للغضب بنوا على القوانني العربية
تناولات هاذا  البحاث يركاز علاى غضاب اهلل سابحانه وتعااىل مان  اَلل دراساة اَلياا  القرآنياة الاي ومبا أن هذا 

 .ر فإنه جيدر بنا بيان املقصودبغضب اهلل تعاىلاملوضوع
عقوبتاه مبان غضاب علياهر إماا يف دنياار وإماا إحاَلل : "فقد عرا ديخ املفسرين اامام الط   رمحه اهلل غضب اهلل بهناه

 .14"يف آ رته
ماان العصاااةر وإناازال العقوبااة ِباامر وأن يفعاا  ِباام مااا يفعلااه امللاا  إرادة اخينتقااام هااو "وياارى الزخمشاار  بااهن غضااب اهلل    

 .15"إ ا غضب على من حتت يدر
 عند علماء النفسالغضب : المطلب الثاني 

الاي تصايب  ةفساينحاد اخينفعااخي  الهكالغضاب  بالرجوع إىل املصنفا  يف علم النفس جند أهنا تناولت موضاوع  
أو حالاة مان اخيهتيااس العاام تفصاي عان نفساها يف جسامية نفساية  اائرةر حالة "ويُقصد باخينفعاخي  النفسيىة اانسانر 

 .17"حاخي  وجدانية عنيفة"أو هي . 16"دعور الفرد وجسمه وسلوكهر وهلا القدرة على حفزر على النشاط

                                                 
 (1/127)التحرير والتنوير خيبن عادور  13
14

 (.1/42)جامع البيان للط    

 (.1/17)الكشاا للزخمشر   15

16
 (.122ص)أصول علم النفس ألمحد راجي  

17
 (188ص)علم النفس أسسه وتطبيقلته التبوية لعبد العزيز القوصي  
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تعريفااا  عريفااا  قريبااة جااداس ماان أهناام عرفااور بت  لاا  أمااا بالنساابة لتعريااا علماااء الاانفس للغضاابر فاااملَلحه يف 
 .علماء اللغة والشرع

ر 18حالاااة انفعالياااة تتحااادد بوجاااود إ اااارة فسااايولوجيةهاااو " :الغضاااب يقاااول الااادكتور  ماااد باااي ياااونس يف تعرياااا 
دااعور قااو  بعاادم الرضاار موجااهم  ااو دااب  مااا أو داايء " هااو ذكر تعريفاااس آ ار للغضاابوياا. 19"وعنصار إدراكااي معااريف

ار يؤد   إىل تسبيب األ ى أو ااهزعااس للشاب  املعاير أو إىل أ  داب  يهماه أماررر ِبادا احلماياة مان التعاره م
 . 20"ملث  هذر احلالة يف املستقب 

انفعااال  ااائر هااائهر يشااور اادراا ويعطاا  التفكااري السااليم : "بههنااا الاادكتورة سااهام كيااايل حقيقااة الغضااب فسااروت 
علااى التصاارفا ر فيفلاات الزمااام ماان الفااردر ويناادفع إىل ضااروب ماان الساالوا الصاابياين أو املاانامر ويشاا  ساايطرة اارادة 

البااادائي أو اهلمجاااي غاااري املهاااذبر فيعماااي صااااحبه عااان ر ياااة كثاااري مااان احلقاااائقر وخي يتااايي لاااه اهلااادوء والتهمااا  الَلهزماااني 
و الكبااري للعقاا  السااليم والفكاار للتفكااري السااليم يف اأااا  أ  قاارارر أو الاارد علااى أيااة مشااكلة اعتاضاايةر فهااو بااذل  العااد

 . 21"املنام والسلوا السو 
أن كماااا يَلحاااه  .ماااع التعرياااا اللغاااو  والشااارعي للغضااابانساااجامها الساااابقة مااادى َلحاااه مااان التعريفاااا  يو  

 .وحسب طبيعة الشب  الغضب حالةم انفعاليةم مؤقتةم تطول أو تقصر وتقوى أو تضعا حسب املؤ ر
أّن هاذا اخينفعاال لايس بالضارورة أن يكاون سايذاس وماذموماسر يلحاه  عند علماء الانفسواملتتبع ملزيد من التعريفا   

وإىل هاذا املعاىن يشاري الادكتور . وإمنا يكون كاذل  إ ا  ارس بصااحبه عان دائارة العقا ر وأدى إىل التعاد  علاى اَل ارين
ر ه يساااعد علااى حفااه  اتااهانفعااال هااام يااؤد  ويفيفاة هامااة لسنسااانر حيااث إناا: "يف تعريااا الغضااب  ماد جناااق بقولااه

 فحينمااا يغضااب تاازداد طاقتااه علااى القيااام باااجملهود العنيااار ممااا نكنااه ماان الاادفاع عاان الاانفسر أو التغلااب علااى العقبااا 
 .22"الي تعيقه عن حتقيق أهدافه اهلامة

                                                 
18

هو العلم الذ  يدرس العَلقة بني السلوا واألعضاء من أج  إجياد تفسري فسيولوجي أو عضو  للسلوا  :س الفسيولوجيعلم النف 
 كاألساس( السوية)نفسية الطبيعية البحث يف األسس الفسيولوجية للاواهر ال :يهدا علم النفس الفسيولوجي إىلو. اانساين

كما يهدا إىل للبحث يف األسس الفسيولوجية للاواهر النفسية املرضية   .ل والدافعيةالفسيولوجي لك  من التذكر والتعلم واخينفعا
على الرابا ( املوسوعة احلرة: ويكبيديا)املوقع اخيلكتوين : انار .من الفصام واخيكتذاب والوسواسكاألساس الفسيولوجي لك  

http://ar.wikipedia.org/wiki 

 .(247ص  )مد بي يونس حمل سيكولوجية الدافعية واخينفعاخي  19
 .244ص . املرجع السابق 20
 .(12ص) كيايللدكتورة سهام  ل الغضب املرد  وعَلجه 21
22

 (.71ص)القرآن وعلم النفس حملمد جناق  
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 في االستعمال القرآنيالغضب : المطلب الثالث
غضاابر بغضاابر غضاابانر غضاايبر املغضااوبر )املبتلفااة  يف القاارآن الكاارمي بادااتقاقاهتا وصاايغها( غضااب)ورد  مااادة 

و لاا  علااى  .23ساابع عشاارة سااورةإحاادى وعشاارين آيااةر يف يف  رماارة( 24)أربعاااس وعشاارين ( الغضاابر مغاضااباسر غضاابوا
ممااا . ر وعشاار آياا  مدنيااةالتسااو  تقريباااس باني اَليااا  املكيااة واَلياا  املدنيااةر حيااث ورد  يف إحادى عشاارة آياة مكيااة

 .تكيز على هذا املصطلي مل يكن يف فتة هزمنية بعينهايشر إىل أن ال
 :نستنته ما يهق( الغضب)الي ورد  فيها مادة  آيا  القرآنوبالنار يف  

تسااع ر وكااان  لاا  يف (الغضااب)يف معااام اَليااا  القرآنيااة الااي  كاار  لفااه  مت إسااناد الغضااب إىل اهلل عااز وجاا : أوخيس 
 .عشرة آية

 َل اة مواضاعر األنبيااء علايهم الساَلمر وعلاى وجاه التحدياد لسايدنا موساى علياه الساَلم يف  إىلمت إسناد الغضب :  انياس 
 .ولسيدنا يونس عليه السَلم يف موضع واحد

 .إىل املؤمنني مرة واحدة فقامت إسناد الغضب :  الثاس 
 :حو اَلقلنتلا با تَلا السياقر و ل  على ار فهو لالقرآنية عىن الغضب يف هذر اَليا أما بالنسبة مل 

ژ      ڈ   ڈ       ڎ    ڎچ: كماااا يف قولاااه تعااااىلتعااااىلر   اَلياااا  القرآنياااة الاااي أساااند فيهاااا الغضاااب إىل اهلل -

اء الغضب فيهاا للدخيلاة علاى ماا أنزلاه اهلل ج[ 14: اجملادلة] چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ
وبا ر وما يتتاب علاى  لا  مان إبعااد على من غضب عليه من  ن وعق تعاىل يف الدنيا أو سينزله يف اَل رة

 .عن رمحة اهلل
  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈچ: كمااا يف قولااه تعاااىلاَليااا  الااي أسااند فيهااا الغضااب إىل األنبياااء علاايهم السااَلم  أو املااؤمننير   -

ولكان . طبيعياس يصدر عان اانساان جاء احلديث فيه عن الغضب باعتبارر انفعاخيس نفسياس [ 48 :طه]  چۅ  ۋ
 .بة عليه أتلا من دب  َل رالنتائه املتت

 
 
 
 
 

                                                 
23

 (.422ص)ر (غضب)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقير مادة : انار 
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 األلفاظ ذات الصلة :  رابعالمطلب ال
وفيمااا يلااي أو تاادل عليهااا يف بعااا األحيااانر ( الغضااب)رمي ألفاااظ تشاابه يف معناهااا لفاااة كااورد  يف القاارآن ال 

 :بيان ألهم هذر األلفاظ
 السخط: أوال  
وهااو ماان  [٨٥: التوبااة]  چژ  ڈ     ڈچ  :اهلل تعاااىل الغضااب الشااديد املقتضااى للعقوبااةر قااال :الساابا" 

 .24"اهلل تعاىل إنزال العقوبة
أن الغضاب يكاون مان الصاغري علاى الكباري " ر وهاوالغضاب والسابامثة فرقااس باني  نّ ويرى أبو هَلل العسكر  أ 

وماان الكبااري علااى الصااغري والساابا خي يكااون إخي ماان الكبااري علااى الصااغري يقااال ساابا اخيمااري علااى احلاجااب وخي يقااال 
ا احلاجاااب علاااى اخيماااري ويساااتعم  الغضاااب فيهماااار والسااابا إ ا عديتاااه بنفساااه فهاااو  اااَلا الرضاااا يقاااال رضااايه ساااب

 .25"وسبطه وإ ا عديته بعلى فهو مبعىن الغضب تقول سبا اهلل عليه إ ا أراد عقابه
  ڈچ: تعااىل إىل اهلل تعاىلر للدخيلة على معىن الغضبر قولاه( السبا)ومن اَليا  القرآنية الي أسند فيها لفه  

 [٥٨: املائدة] چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    کژ   ژ  ڑ  ڑ  ڈ
وهااذر اَلياااة تشااري إىل غضااب اهلل تعااااىل علااى اليهاااود بساابب ماااواخيهتم . ب علااايهمضااأ  غ( ساابا اهلل علااايهم)ومعااىن 

 .26للمشركني من دون املسلمني
 االنتقام: ثانيا  
  .27"وهو مفتع  من نقم ينقم إ ا بلغت به الكراهة حد السبا. ة ملن يشاءهو املبالغ يف العقوب" املنتقم 
وممااا ياادل علااى  لاا  قولااه . واخينتقااام لااه صاالة بالغضااب ألن الغضاابان يتااوق إىل اخينتقااام مماان يغضااب منااه غالباااس  

كاذيب أ  أغضابونا بطاعاة عادونا وقباول مغالطاتاه باَل دليا ر وت"[ ٨٨: الز ارا] چھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہچ: تعاىل
موسااى وآياتااهر وندائااه بالساااحرر ونكااث العهااود انتقمنااا ماانهم فهغرقناااهم أمجعااني و لاا  خيسااتغراقهم يف ثاار الضااَللر 

 .28"األجيال الطوالر وعدم نفع العاة معهم ثال من األحوال

                                                 
24

 (451 ص)ملفردا  للراغب األصفهاين ا 

 (.248ص) معجم الفروق اللغوية أليب هَلل العسكر  25

 (.8/228)التحرير والتنوير خيبن عادور  26

27
 (8/231)النهاية يف غريب األ ر خيبن األ ري  
28

 (.4/324) اسن التهوي  للقامسي  
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   ڱ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  چ :وقااااد أسااااند اخينتقااااام إىل اهلل عااااز وجاااا ر كمااااا يف قولااااه تعاااااىل 

أ   اناااااتقم مناااااه انتقامااااااس  :العقوباااااةر يقاااااال :واخينتقاااااام .الغالاااااب الاااااذ  خي يغلاااااب :والعزياااااز" [٧٤: راهيمإبااااا] چں  ں
 .30"ممن عصار إن داء ( و انتقام) .أ  منيع يف ملكهر وخي نتنع عليه ما يريدر (عزيز)": وقال القرطيب. 29"عاقبه

ٿ    ٿٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ :وتوعااد اهلل تعاااىل اجملاارمني بغضاابه وعقوبتااه يف قولااه 

هتديد ووعيد هلؤخيء املعرضني عن آيا  اهللر وأهنم يف معاره اخينتقاام مان "وهذا [. ٢٢: السجدة] چٹ  ٹ    ٹ
 .31"جمرمون يف حق أنفسهمر يفاملون بإعراضهم عن اخلري املمدود إليهم.. اهللر ألهنم جمرمونر يفاملون

 الغيظ: ثالثا  
الغايه أداد مان : الغضب؛ وقد فص  قومم من أها  اللغاة باني الغايه والغضاب فقاالوا الغيه فوق: "قال ابن دريد 

 .32"الغيه َسْورة الغضب وأّوله: الغضب؛ وقال قوم
نسااان جيااوهز أن يغتاااظ ماان نفسااه وخي جيااوهز أن اا ": الغاايه والغضاابوقااال أبااو هااَلل العسااكر  يف التفريااق بااني  

ضوب عليه وخي جيوهز أن يريد اخينساان الضارر لنفساهر والغايه يقارب و ل  أن الغضب إرادة الضرر للمغ ريغضب عليها
 .33"من باب الغم

 . اهلل تعاىلر ومل تسند يف أ ٍّ منها إىل34يف القرآن الكرمي إحدى عشرة مرة( الغيه)وورد  ماة  
 چڭ      ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے          ھ  ھھ  ھ   ہ  ہچ: ومااان األمثلاااة قولاااه تعااااىل 

أ  ماان داادة الغضاااب علاايهم فإناااه { ماان الغااايه}أ  تتميااز وتتفااارق { تكااااد  يااز}: "قااال أباااو السااعود.  [٥: امللاا ]
فااهين هااو ماان  [٢٢: الفرقااان] چپ  پ  پ  پچ :كمااا يف قولااه تعاااىلرصااريي يف أنااه ماان آ ااار الغضااب علاايهم 

 .35"دهيقهم النادىء من ددة ما يقاسونه من العذاب األليم
 

                                                 
 (7/134)التفسري الكبري للراهز   29
30

 (8/317)اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  
31

 (11/828)لقرآن لعبد الكرمي اخلطيب التفسري القرآين ل 
32

 (2/23)مجهرة اللغة خيبن دريد  
33

 (.282ص) معجم الفروق اللغوية أليب هَلل العسكر  

34
 (812ص)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن حملمد فؤاد عبد الباقي : انار 
35

 (2/8)رداد العق  السليم أليب السعود إ 
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 لثانيالمبحث ا
 أقسام الغضب

  
 (.الغضب)اَليا  القرآنية الي ورد فيها لفه  َلل يتناول هذا املبحث بيان أقسام الغضبر والي مت استنباطها من 
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 هلل سبحانه وتعالىاغضب : ب األول المطل
اعلااام أّن  : "يقاااول الشااانقيطي. 36 عاااز وجاا  علاااى الوجاااه الَلئاااق باااهصااافة مااان صااافا  الفعااا  الثابتاااة هلل بالغضاا 

نعاو  بااهلل مان غضابه جا  . الغضب صفة وصاا اهلل ِباا نفساه إ ا انتهكات حرماتاهر تاهار آ ارهاا يف املغضاوب علايهم
و ن معادر املسلمني منرها كما جاء ؛ فنصدق ربناا يف كاّ  ماا وصاا باه نفساهر وخي نكاذب بشايء مان  لا  . وعَل

 .37" ل  علواس كبرياس ىل عن مع تنزيهنا التاّم له ج  وعَل عن مشاِبة املبلوقني سبحانه وتعا
 :بالكتاب والسّنةر فمن الكتابهلل عز وج   ةبتا وهذر الصفة  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ      ڈ   ڈ       ڎ    ڎ چ :قولااااااااااه تعاااااااااااىل -

 [.٢٧: اجملادلة] چڳ  ڳ    ڳ
       ڈ  ڈ         ڎ  ڎ    ڌ   ڌ  ڍ     ڍچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: وقولاااااااااااااااااااه تعااااااااااااااااااااىل -

 [.٢١: املمتحنة] چژ  ژ  ڑ
 :ومن السّنة

مااا  باات يف حااديث الشاافاعة الطوياا  عناادما يفاازع الناااس إىل األنبياااءر يطلبااون ماانهم الشاافاعةر فكاا  ناايب يهتونااه  -
 .38"إن ريب قد غضب اليوم غضباس مل يغضب قبله مثلهر ولن يغضب بعدر مثله: "يقول هلم

َي ال وما روار - ُهَما قَالَ اْبنر َعبَّاسا َرضر اْدَتدَّ َغَضُب اللَّهر َعَلى َمْن قَاتَاَلُه النَّيبر  َصالَّى اللَّاُه َعَلْياهر َوَسالََّم يفر َسابري ر  :لَُّه َعناْ
ِّ اللَّهر َصلَّى اللَُّه َعَلْيهر َوَسلَّمَ   .39اللَّهر اْدَتدَّ َغَضُب اللَّهر َعَلى قَاْوما َدمَّْوا َوْجَه َنيبر

وا تلاا يف صافة الغضاب مان اهلل : "أقاوال العلمااء يف إساناد الغضاب إىل اهلل تعااىلر فقاالو كر ديخ املفسارين  
غضب اهلل علاى مان غضاب علياه مان  لقاهر إحاَلل عقوبتاه مبان غضاب علياهر إماا يف دنياار : فقال بعضهم. ج   كرر

وكمااا [. ٨8: الز اارا] چھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہچ: وإمااا يف آ رتااهر كمااا وصااا بااه نفسااه جاا   كاارر يف كتابااه فقااال
: املائاااااااااااااادة] چڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ: قااااااااااااااال
وقاال  .هلام مناه باالقول منه هلام وألفعااهلمر وداتمم  غضب اهلل على من غضب عليه من عبادرر  مم : وقال بعضهم[. 82

                                                 
 (.147ص ) لعثيمنيل درح العقيدة الواسطية 36
37

 (4/78)أضواء البيان للشنقيطي  
 �)9r}: باب قول اهلل عز وج  ركتاب األنبياء  ر(3322)رقم  هرصحيح يف الببار أ رجه  38

$Z=��& %nqR �<) ¾mBq%}  [. 28: هود] .(138 /2.) 
39
َّ  ر كتاب املغاهز ر باب(4274)رقم  هرصحيح يف الببار أ رجه   ر َصلَّى اللَُّه َعَلْيهر َوَسلََّم مرْن اجلْررَاحر يَاْوَم ُأُحدا  َما َأَصاَب النَّيبر
(8/71.) 
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 ركااان كااذل  ماان جهااة اا بااا   الغضااب منااه معااىن مفهااوم كالااذ  يعاارا ماان معاااين الغضاابر غااري أنااه وإن: بعضااهم
ألن اهلل جا  . فمبالا معنار منه معىن ما يكاون مان غضاب اَلدمياني الاذين يازعجهم وحياركهم ويشاق علايهم وياؤ يهم

 نا ر خي حت   اته اَلفا ر ولكنه له صفةر كما العلم له صفةر والقدرة له صافةر علاى ماا يعقا  مان جهاة اا باا ر وإن 
معااارا القلااوبر وقااواهم الااي توجااد مااع وجااود األفعااال وتعاادم مااع هااي م العبااادر الااي  الفاات معاااين  لاا  معاااين علااو 

 .40"عدمها
أسااند  الغضااب إىل اهلل عااز وجاا  كمااا بينااا سااابقاسر كمااا يف ومعااام اَليااا  القرآنيااة الااي حتااد ت عاان الغضااب  

  ڳ  ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ    ڈ     ڈ  ڎ  ڎ   ڌچ: قولااااه تعاااااىل

 [. ٢٢٢: آل عمران] چہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀڻ        ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ       ڱ  ڱ   ڱ  ڳڳ
أو مباا حتقاق هلام  رأ  نزلوا و كنوا مباا حا  ِبام مان الابَلء والانقم يف الادنيا ؛وبا ا بغضب من اهلل: "قال اَللوسي 

ولااذا مل حيااته إىل  رأ  صااار علاايهم؛ ببغضااأو رجعااوا  رأو مبااا كتااب علاايهم ماان املكااارر فيهمااا رماان العااذاب يف العقااى
مساااواة  رصاا  البااواء بااالفتي والضاامأو  .سااتحقوا العااذاب بسااببه وهااو بعيااداعتبااار املرجااوع إليااه أو صاااروا أحقاااء بااه أو ا

ويف وصاا الغضاب  ...لشساع نعا  كلياب  ومناه باؤ رهو باء فَلن أ  كفاؤر: ستعم  يف ك  مساواة فيقالااألجزاء ُث 
  .41"عاىل تعايم لشهنه بعد تعايم وتفبيم بعد تفبيمبكونه من اهلل ت

 
 نسانغضب اإل: المطلب الثاني 

أن الغضاااب : ومعااىن  لاا . 42"ر وخي ُنااادح إخي ماان جهااة آ ااارر ومقاصااادرالغضااب ماان داايم باااي آدمر فااَل يُااذم" 
ر ومل حيصاا  فيااه يفاااهرة انفعاليااة وعاطفااة دااعورية طبيعيااة لاادى اانسااانر وهااو صااحي إ ا مت توجيهااه بالطريقااة الصااحيحة

إىل  ولكن عناد فقادان السايطرة والقادرة علاى الاتحكمر يصابي الغضاب مادمراس ومؤديااس .  روس عن ضوابا الشرع والعق 
 .اك  مجّة يف العَلقا  اانسانيةمش
الغضاب مان املبلاوقني دايء يادا   قلاوِبم ومناه  ماود وماذمومر فاملاذموم ماا  : قال ابن عرفة: "قال ابن مناور 

 .43"ري احلقر واحملمود ما كان يف جانب الدين واحلقر وأما غضب اهلل فهو إنكارر على من عصار فيعاقبه كان يف غ
 :44علق باانسان ينقسم إىل قسمنيتومن هنا فإن الغضب امل 

                                                 
 (142-1/144)جامع البيان للط    40
41
 (.1/278)روح املعاين لآللوسي  

 .(144ص )سلطانر   نايفمل قواعد وفوائد من األربعني النووية 42
 .(1/842) بن مناورخي لسان العرب 43
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 مذمومالغضب ال :األول
ولااهر فيشااتم وإمنااا يكااون هلااوى النفااوسر يتجاااوهز فيااه العبااد بق. وهااو الغضااب الاادنيو ر الااذ  يكااون يف غااري احلااق 

 . ويقذار وجيرح اَل رين بكلما  مؤ يةر ويتجاوهز فيه بفعلهر  فيضرب ويتلا أموال اَل رين وأمَلكهم
رر واعتاا ر وإ ا أطلااق الغضااب فإمنااا يطلااق علااى هااذا النااوع يف األغلااب األعاام ر هلااذا حااّذر منااه ااسااَلم أّنااا حتااذي 

 . والقت  واألعمال العدوانيةأساس ك  مصيبة وبلّيهر وسبباس جللب الدمار واخلرابر 
خي تغضاابر : " قااال: أوصااي: إن رجااَلس قااال للناايب صاالى اهلل عليااه وساالم: فقااد روى الببااار  عاان أيب هرياارة قااال 

 .45"خي تغضب: فرّدد مراراس قال
م مااا يباعاادين ماان وروى اامااام أمحااد عاان اباان عماار رضااي اهلل عنهمااا  أنااه سااهل رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساال 

 .46"خي تغضب: " عز وج ق قالغضب اهلل
ر يف سياق احلديث عن صفا  املاؤمننير الاذين يتصافون دار  اَليا  القرآنية إىل هذا النوع من الغضبأوقد  

ک  ک  ک             چ: قااااااال تعاااااااىل. يالمااااااون اَل اااااارين ويتجاااااااوهزون يف العقوبااااااةبااااااالعفو واملسااااااا ةر وخي جيعلهاااااام الغضااااااب 

يعاااااي إ ا غضااااابوا علاااااى أحاااااد يتجااااااوهزون ويكاماااااون " [.١٤: الشاااااورى] چڳ  ڳک      گ  گ  گ   گ  
أ  إمساااا  ؛ماان داايمتهم املغفاارة عنااد الغضااب" الااذين فااي هااذر اَليااة ناادح اهلل عااز وجاا  عبااادر املااؤمننيف. 47"الغاايه

 .48"أنفسهم عن اخيندفاع مع داعية الغضب فَل يغول الغضب أحَلمهم
  ٹٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ :يف قولااه تعاااىل جاااءوقريااب ماان هااذا املعااىن مااا  

 [.٢١٧: آل عمران] چٹ  ڤ  ڤ
 دمحمو الغضب ال: الثاني

ويكااون للحااق إ ا اعتااد  علااى اانسااان باادون . وهااو الااذ  يكااون هللر وماان أجاا  اهللر وإ ا انتهكاات  ااارم اهلل 
اسر وقااد يكااون واجباااسر لكاان فهااذا الغضااب يكااون مستساااغاس داارع. وجااه حااق علااى مالااهر أو نفسااهر أو عرضااهر أو ولاادر

 .جيب أن يتصرا أ ناء غضبه هذا ثدود دينهر ومبا يوافق احلق والعدالة

                                                                                                                                                             
 (.37 -34ص)سليمانر سناء لر (العَلس_ الوقاية_ أضرارر_ أسبابه)الغضب : حول أقسام الغضب انار ملزيد من التفصيَل  44
 .(3/181) رباب احلذر من الغضب ركتاب األدب  ر( 8118) رقم  هرصحيح يف الببار أ رجه  45
 .حسن: ر وقال عنه(2747) كرر األلباين يف صحيي التغيب والتهيب برقم (. 178/ 2)رر مسند يفبن حنب  أ رجه أمحد   46
47

 (3/233)ثر العلوم للسمرقند   
48
 (28/111)التحرير والتنوير خيبن عادور  
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واخللق جمبولون على الغضب واحللام معاا فمان غضاب وحلام يف نفاس الغضاب فاإن  لا  لايس : "قال ابن حبان 
 .49"مبذموم َما مل لرجه غضبه إىل املكرور من القول والفع 

فالغضاااب هلل ولديناااه . وهاااو لااايس دااارا كلاااه. الغضاااب انفعاااال بشااار  ينباااع مااان فطرتاااه" :ويقاااول صااااحب الااااَلل 
باا  يعااتا بوجااودر يف . وماان ُث خي حياارم الغضااب يف  اتااه وخي جيعلااه  طيذااة. وللحااق والعاادل غضااب مطلااوب وفيااه اخلااري

اتااه يقااودر إىل أن يغلااب ولكنااه يف الوقاات  . الفطاارة والطبيعااةر فيعفااي اانسااان ماان احلاارية والتماازق بااني فطرتااه وأماار دينااه
 -هااذا مااع أنااه عاارا عاان رسااول اهلل. ويعفااور وحيسااب لااه هااذا صاافة مثلااى ماان صاافا  اانااان احملببااة غضاابهر وأن يغفاار

ولكاان . أنااه مل يغضااب لنفسااه قااار إمنااا كااان يغضااب هللر فااإ ا غضااب هلل مل يقاام لغضاابه داايء -صااّلى اهلل عليااه وسااّلم
إمناا يكتفاي مانهم . وإن كاان حيبابهم فيهاا.  يكلاا اهلل نفاوس املاؤمنني إياهااهذر درجة تلا  الانفس احملمدياة العايماة خي

باااملغفرة عنااد الغضاابر والعفااو عنااد القاادرةر واخيسااتعَلء علااى دااعور اخينتقااامر مااا دام األماار يف حاادود الاادائرة الشبصااية 
 .50"املتعلقة باألفراد

مناا يغضابون خي ينتقماون حلااوظ أنفساهمر وإ ر فقاد كاانوايهم الساَلم مان هاذا القسام احملماودوغضاب األنبيااء علا 
وفيماا  .هذا ما تدل عليه اَلياا  القرآنياة الاي أساند  الغضاب ملوساى وياونس عليهماا الساَلمر و حني تنته   ارم اهلل

 :يلي بيان  ل 
 غضب موسى عليه السالم(  1)
 :يف موضعني ا نني عج عبادة قومه لل الناته عنوغضبه وسى عليه السَلم  كر القرآن الكرمي انفعال م 

ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱچ: تعاااااااىلقاااااال  -

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ٹٿ    ٹ  ٹ  ٹ
 [. ٢٨٨: األعراا] چڃ   چ

  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈچ: تعااااااااىل وقاااااااال -

 [.٥٨: طه] چائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ
الساابب الاااذ  أّدى إىل انفعاااال الغضااب عناااد موساااى علياااه  أنففااي هاااذين املوضاااعني بااني احلاااق سااابحانه وتعااااىل  

وخي  روهاذا الغضاب مان القسام احملماود الاذ  ياؤجر علياه فاعلاهر هاو اأاا  قوماه عجاَلس يعبدوناه ويعكفاون علياهر السَلم

                                                 
 (1/141)روضة العقَلء خيبن حبان البسي  49
50

 (8/3184)يف يفَلل القرآن لسيد قطب  
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وسااى عليااه السااَلم إمنااا هااو هللر وغاارية علااى دياان اهللر ورفضاااس للباطاا  واملنكاارر فغضااب م"فيااه  يااَلم عليااهر ولاايس خمطذاااس 
 .51"والكفر والضَللر وهو مهجور على هذا الغضب

 غضب يونس عليه السالم (2)
ک  ک   ک  ک  گ  چ: يف سااورة األنبيااااء يف قولااه تعااااىلعليااه الساااَلم  ياااونسكاار القاارآن الكااارمي غضااب    

 [.٥٤: األنبياء] چۀ  ڻ  ڻ       ڻ  ڻں     ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گ  
قاااد غضااااب يااااونس عليااااه السااااَلم مااان قومااااهر فحااااني دعاااااهم إىل اهلل تعاااااىل وحاااّذرهم ماااان غضاااابه وعقابااااهر أبااااوا ف 

اخيسااتجابة لدعوتااهر وأصااّروا علاااى كفاارهم وعنااادهمر و اااّردهم وطغياااهنمر فتوعاادهم بالعااذابر فبااارس ماان بااني أيفهااارهم 
 .52مغاضباس هلم

 :التفسري فيها على أقوال  َل ة هيا تلا أه   چک  ک  گ چ :وقوله تعاىل  
 غضاابانر وهااو ماان املفاعلااة الااي خي تقتضااي ادااتاكاسر  ااو قولاا  عاقباات اللاا ر وسااافر ر: مغاضااباس مبعااىن: القااول األول

رارهم مااع طااول اد  إصاالشاادة دااكيمتهم و اا"وغضاابه كااان علااى قومااه . للمبالغااة وكهنااه اسااتعم  هنااا. ودااارفت األماار
 .55ر واَللوسي54وهذا الذ  رّجحه ابن اجلوهز . 53"دعوته إياهم
اهلل  ر أغضاابهم مبفارقتااه وأااّوفهم حلااول العااذابر وأغضاابور حااني دعاااهم إىلمغاضااباس لقومااه: مغاضااباس مبعااىن: القااول الثاااين

ر 56رّجحااااه الزخمشاااار  وهااااذا الااااذ . ادااااتاكاس  وهااااي ماااان املفاعلااااة الااااي تقتضااااي. ماااادة فلاااام جييبااااورر فهوعاااادهم بالعااااذاب
 .59ر والدكتور فض  عباس58ومن املعاصرين الشعراو . 57والقامسي

املاؤمن و . ر أ  مان أجلا كما تقول غضبت لا . أ  مغاضباس من أج  ربه. مغاضباس لربه: مغاضباس مبعىن: القول الثالث
وهاو القاول  رمن التابعني ر وقول احلسن  وابن جبريلصحابةوهذا قول ابن مسعود من ا. يغضب هلل عز وج  إ ا ُعصي

 .61ر والقرطيب60الذ  رّجحه الط  

                                                 
 (.231ص)للدكتور صَلح اخلالد   مواقا األنبياء يف القرآن حتلي  وتوجيه 51
 .( 848/ 4) بن كثريخي تفسري القرآن العايم 52
 .(17/43) آللوسيل روح املعاين 53
 .(283/ 8) بن اجلوهز خي هزاد املسري 54
 . (17/44)آللوسي لروح املعاين  55
 .(2/841) لزخمشر ل الكشاا 56
 .( 4322 /11)لقامسي ل اسن التهوي   57
 . (2822/ 18)تفسري الشعراو   58
 .( 344 )عباس للدكتور فض  القص  القرآين  59
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إن يونس علياه الساَلم غضاب مان عادم اساتجابة قوماه : ونكن اجلمع بني هذر األقوال الثَل ة على النحو التايل 
فكااان غضاابه هللر وماان أجاا  اهللر وحصاا  بينااه وبااني قومااه مغاضاابة بساابب توّعاادر هلاام بالعااذابر و اارس ماان . لاادعوة اهلل

عناد . ففّسار كا  فرياق كلماة مغاضابا مان  اَلل غضاب ياونس علياه الساَلم يف مراحلاه الاثَل . ند قومه وهو غضابانع
 . منايفرة قومهر وعند  روجه من عندهمر وعند عدم أ ذر اا ن من اهلل يف اخلروس

. صااّر عليهااا قومااهباانّي أن غضااب يااونس عليااه السااَلم كااان هللر وكرهاااس وبغضاااس لعبااادة األصاانام الااي أ وضااعهااذا املو  
 :ولاذا طلاب املغفارة مان رباه قاائَل. روجاه مان عناد قوماه دون إ ن مان رباهكما بنّي  طه يونس عليه السَلم يف سرعة  

وهذا اخلروس السريع ليونس عليه الساَلم عّجا  مان توباة قوماهر . چۀ  ڻ  ڻ       ڻ  ڻں     ں    ڱ  ڱ چ
يااه السااَلم مغضااباس ماان عنااد قومااهر وحتققااوا أن العااذاب واقااع ِباام خي فمااا إن  اارس يااونس عل. ورجااوعهم إىل اهلل ساابحانه

ُث تضااارعوا إىل اهلل عاااز .  رجاااوا إىل الصاااحراء بهطفااااهلمر وأنعاااامهمر وموادااايهمر وفرّقاااوا باااني األمهاااا  وأوخيدهاااا" الاااةر 
 .62"وج  وجهروا إليه

 المبحث الثالث
 غضب اهلل سبحانه وتعالىالموجبة لسبا  األ

 
: يهار فإنه يتبني أن أساباب غضاب اهلل عاز وجا ر الغضب إىل اهلل تعاىل  يا  القرآنية الي أسندبالنار يف اَل 

 .وهذا ما سنقا عليه يف املطلبني اَلتيني إن داء اهلل تعاىل .وارتكاب كبائر الذنوبالكفر والنفاقر 
 الكفر والنفاق: المطلب األول 

هاو الكفار بااهلل تعااىل الغضاب ر أن أهم أساباب هاذا ز وج بينت اَليا  القرآنية الي حتد ت عن غضب اهلل ع 
وجااء  لا  يف مواضاع  .بااليهود وباالنار يف اَلياا  القرآنياة الاي حتاد ت عان هاذا الساببر جنادها مجيعااس تتعلاقوبآياتهر 

 : َل ة

                                                                                                                                                             
 . ( 8781-7/8782)لط   لامع البيان ج 60
 .( 322 / 11)لقرطيب لاجلامع ألحكام القرآن  61
و كر رواية أ رى برقم ( . 17282) وهذر الرواية  كرها ابن جرير يف التفسري برقم . (4/848) بن كثري خيتفسري القرآن العايم  62
قومه العذاب وأ  هم أنه يهتيهم إىل  َل ة أياامر ففرّقاوا باني   إن يونس عليه السَلم كان قد وعد: "عن ابن مسعود بلفه( 17824) 

وقااد . (4272 /8) لطاا  ل جااامع البيااان: انااار..." كاا  والاادة وولاادهار ُث  رجااوا فجااهروا إىل اهلل واسااتغفرورر فكااّا عاانهم العااذاب 
 .(8/482)فتي البار : انار. صحي ابن حجر إسناد هذر الرواية
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  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ  ڱ  ڱچ: قولااه تعاااىل: الموضععع األول

ى     ې  ې   ې  ې  ۉ   ۉۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے   ے
 چائ  ائ  ائ      ائ  ائ  ائائ   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ  ائائى   

 .ر كاااان بسااابب عصاااياهنم وكفااارهم بآياااا  اهللتباااني هاااذر اَلياااة أن غضاااب اهلل تعااااىل الاااذ  حاااّ  بااااليهود. [٨٢: البقااارة]
باااء فاَلن بفااَلنر أ  صااار  :مان قااوهلم. أو صاااروا أحقااء بااه ... أ  رجعاوا بااه ؛چائى   ى     ېچ: "يقاول القااامسي

والبااوء بالغضااب العااايم بساابب أهناام كااانوا يكفاارون بآيااا  اهلل الباااهرة الااي يفهاار  علااى ... . حقيقااا أن يقتاا  مبقابلتااه
وقتا  األنبيااء يف . وحيا  عليهماا الساَلمويقتلاون النبياني بغاري احلاق كزكرياا  ريد  عيسى و ماد عليهماا الصاَلة والساَلم

 .63"بي إسرائي  كان يفاهراس 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ: قولاااااه تعااااااىل: الموضعععععع الثعععععاني

 غضااااااااااب اهلل أ  أن چڌ  ڌ  ڍ  ڍچ: قولااااااااااه[. ٠٨: البقاااااااااارة] چڈ  ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ
 .64صلى اهلل عليه وسلمكفرهم مبحمد بسبب  ُث  أوخيسر السابقني اءيبنكفرهم باألكان بسبب  عليهم   تعاىل

واانسااان يعااادل نفسااه بااثمن مااار يكثاار أو ! لكااهن هااذا الكفاار هااو الااثمن املقاباا  ألنفسااهم: "يقااول ساايد قطااب 
لقاد  ساروا . وإن بدا  ثيَلس وتصاويراس . أما أن يعادهلا بالكفر فتل  أبهس الصفقا  وأ سرها ولكن هذا هو الواقع. يق 

. أنفسهم يف الدنيا فلم ينضموا إىل املوكب الكرمي العزيز ولقد  سروا أنفسهم يف اَل رة مبا ينتارهم مان العاذاب املهاني
وكاااان الاااذ  محلهااام علاااى هاااذا كلاااه هاااو ! ومباااا ا  رجاااوا يف النهاياااةق  رجاااوا باااالكفرر هاااو وحااادر الاااذ  كسااابور وأ اااذور

أن لتااارر اهلل للرسااالة الااي انتاروهااا فاايهمر وحقاادهم ألن يناازل اهلل ماان  -صاالى اهلل عليااه وساالم -حساادهم لرسااول اهلل
وكاااان هاااذا بغيااااس مااانهم ويفلمااااس فعاااادوا مااان هاااذا الالااام بغضاااب علاااى غضاااب وهنااااا . فضاااله علاااى مااان يشااااء مااان عباااادر

 .65"ينتارهم عذاب مهنير جزاء اخيستكبار واحلسد والبغي الذميم
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ    ڈ    ڈ  ڎ  ڎ   ڌچ :قولااااااه تعاااااااىل: الموضعععععع الثالععععععث

 چہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀڻ        ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ       ڱ  ڱ   ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳگ  گ  
وهاااااذر اَليااااة تؤكاااااد أيضاااااس أن وقاااااوع غضاااااب اهلل تعاااااىل علاااااى اليهااااودر إمناااااا كااااان بسااااابب كفااااارهم  [.٢٢٢: آل عمااااران]

 . وعصياهنم
وقااد بيناات آيااا  القاارآن الكاارمي أن الااردة عاان ااسااَلم جرنااة الااردة عاان دياان اهللر وممااا يتصاا  بااالكفر باااهلل تعاااىلر  

   ڌ  ڌ  ڍ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :عايماااة تساااتوجب غضاااب اهلل تعااااىلر وياهااار  لااا  جليااااس يف قولاااه تعااااىل

                                                 
63

 (.1/318)التهوي  للقامسي  اسن  

64
 (.1/173)تفسري ابن ايب حامت  

65
 (1/22)القرآن  يف يفَلل 
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فماااان ا تااااار  [.٢٨٨: النحاااا ] چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ
نااان بعااد أن عاارا اانااان وعاارا مااا فيااه ماان  ااري لااه وللبشاارية مجعاااءر فقااد اسااتحق غضااب املااوىل عااز الكفاار علااى اا

 .66"القلب الذ  يذوق ااسَلم ويعرفهر خي نكن أن يرتد ارتداداس حقيقياس أبداس "ألن . وج 
 لااا  إخي ألن  ارتااادوا ساااراس مااان بعاااد ماااا تباااني هلااام اهلااادىر وماااا ويتعلاااق غضاااب اهلل تعااااىل كاااذل  باملناااافقني الاااذين 

   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ: قااااااال تعاااااااىل. الشاااااايطان قااااااد هزياااااان اهلل الكفاااااار

أ  إن الااذين فااارقوا اانااان ورجعاوا إىل الكفاارر ماان بعااد مااا ". 67وهااذر اَليااة نزلاات يف داهن املنااافقني [٢٨:  ماد] چہ
عليااه وسااّلم ماان املعجاازا  الااااهرة والاادخيئ  الواضااحةر هزياان هلاام يفهاار هلاام اهلاادى مبااا جاااءهم بااه رسااول اللَّااه صااّلى اللَّااه 

الشاايطان  طاياااهمر وسااّه  هلاام الوقااوع فيهااار وحّساان هلاام الكفاارر و اادعهم وغاارهم باألماااين واَلمااالر ووعاادهم بطااول 
 .68"العمر ومّد األج 
 .كبائر الذنو    :المطلب الثاني 

وخي داا  أن غضااب اهلل عااز . يمااة والوقااوع يف الكبااائرماان أسااباب غضااب اهلل علااى العبااد ارتكاااب املعاصااي العا 
ر وكاا  املعاصااي الااي اقتناات بغضااب اهلل تعاااىل وجاا  داايء عااايم ولاايس هيناااسر لااذا جنااد أنااه جاااء متعلقاااس بكبااائر الااذنوب

 :وأهم املعاصي الي جاء  مقتنة بغا اهلل تعاىل .هي من الكبائر الي ينبغي على املسلم أن حيذر من الوقوع فيها
 الشرك باهلل: أوال  
وحيبااه   رولافاه كماا لااا اهلل رويرجاور كمااا يرجاو اهلل ريادعور كماا يادعو اهلل رماان دون اهلل الشارا هاو اأاا  نادّ " 

ويتتااب علاى  لا  التوجااه لغاري اهلل تعاااىل بالعباادةر وخي دا  أن هااذا مان أعاام الااذنوب ومان أكاا   .69"كماا حياب اهلل
فمن عبد غرير فقد ا را عان الطرياق القاومير ق اخللقر وهو وحدر احلقيق ِبذر العبادةر الكبائرر ألن اهلل تعاىل هو  ال

 .ومن هنا فقد استحق من يشرا باهلل تعاىل غضبه ومقتهر كما تدل على  ل  اَليا  القرآنية. وضّ  السبي 
  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ     گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ: قااااااااال تعااااااااااىل

 [٤٢: األعراا] چۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں
بسااابب إداااراكهم بااااهلل وعباااادهتم فهاااذر اَلياااة تااادل علاااى نااازول غضاااب اهلل تعااااىل علاااى قاااوم هاااود علياااه الساااَلمر  

 .ر مع أهنا أصنام خي تضر وخي تنفعر وهم الذين ا تعوها وجعلوها آهلة من دون اهللاألصنام
                                                 

66
 (1/224)يف يفَلل القرآن  
 (.28/123)التفسري املنري للزحيلي (. 2/112)تفسري البيضاو  (. 4/142)تفسري النسفي : اران 67

68
 (.28/123)التفسري املنري للزحيلي  

69
 (.2/288) محد بن إبراهيم بن عيسىأل مام ابن القيمتوضيي املقاصد وتصحيي القواعد يف درح قصيدة اا 
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الااذين عباادوا العجاا  بعاااد أن صاانعه هلاام الساااامرّ  ر ومماان اسااتحق غضااب اهلل تعااااىل بساابب الشاارا باااهلل اليهاااود 
 چڳ  ڳ  ڳ   گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ  ڈچ: بيدياااااااااااااااااهر قاااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااىل

 [.٢٨٢: األعراا]
الغضااب : "واملقصاود بغضاب اهلل علاى بااي إسارائي  الاذ  أصاااِبم بسابب عباادهتم للعجا ر كمااا يقاول الزخمشار  

هااو مااا نااال أبناااءهم : وقياا .  ااروجهم ماان ديااارهم ألّن  ل الغربااة مثاا  مضااروب: ةوالذلاا. مااا أمااروا بااه ماان قتاا  أنفسااهم
وهام بنااو قريااة والنضاارير مان غضااب اهلل تعااىل بالقتاا  واجلااَلءر ومان الذلااة بضارب اجلزيااة اْلُمْفاَتريَن املتكااذبني علااى اهللر 

سايناهلم : ياة الدنيا بالذلة وحدها ويارادوجيوهز أن يتعلق يف احل. هذا إهلكم وإله موسى: وخي فرية أعام من قول السامر 
 .70"غضب يف اَل رةر و لة يف احلياة الدنيار وضربت عليهم الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من اهلل

مااااا ناااازل ِباااام ماااان العقوبااااة يف الاااادنيا بقتاااا  "فهااااو يتضاااامن وياااارى الشااااوكاين أن الغضااااب يشاااام  الاااادنيا واَل اااارةر  
 .71"لعذابأنفسهمر وما سينزل ِبم يف اَل رة من ا

 جريمة القتل: ثانيا  
وهااي ماان الكبااائر الااي يسااتحق فاعلهااا ممااا خي داا  فيااه أن قتاا  الاانفس بغااري حااق جرنااة بشااعة يناادى هلااا اجلباانير  

 .غضب اهلل تعاىل والطرد من رمحته
: النساااااااااااااء] چڻ  ڻ     ڻں  ں    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ   چ: قااااااااااااال تعاااااااااااااىل

٠١]. 
و كاار هنااا وعيااد : "يقااول السااعد  .ىل رتااب علااى كباارية القتاا  وعيااداس عايماااس وعااذاباس دااديداس ويَلحااه أن اهلل تعااا 

فلام يارد يف أناواع الكباائر أعاام  .ترجاا لاه القلاوب وتنصادع لاه األفذادةر وتنازعه مناه أولاو العقاول ر وعيداس القات  عمداس 
ذا الاااذنب العاااايم قااد اناااتها وحااادر أن فهاا: ماان هاااذا الوعياادر بااا  وخي مثلاااهر أخي وهااو اا باااار باااهن جاازاءر جهااانمر أ 

جياااهزى صاااحبه ،هاانمر مبااا فيهااا ماان العااذاب العااايمر واخلااز  املهاانير وساابا اجلبااارر وفااوا  الفااوهز والفااَلحر وحصااول 
 .72"فعيا سا باهلل من ك  سبب يبعد عن رمحته. اخليبة واخلسار

 التولي يوم الزحف: ثالثا  
وقااد أدااار الناايب صاالى اهلل . تعاااىل والااذ  يتتااب عليااه غضااب اهللر رجعاا  ااسااَلم الفاارار ماان املعركااة ماان الكبااائ 

قاااال صااالى اهلل علياااه : قاااال علياااه وسااالم إىل هاااذا املعاااىن يف احلاااديث الاااذ  يروياااه البباااار  عااان أيب هريااارة رضاااي اهلل عناااه

                                                 
 (2/182)تفسري الكشاا  70
71

 (2/282)فتي القدير للشوكاين  
72

 (1/123)تيسري الكرمي الرمحن للسعد   
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وبرَقا ر  اْجَتنرُبوا السَّْبعَ : وسلم
ُ
لشِّْرُا براللَّهرر َوالسِّْحُرر َوقَاْتُ  الناَّْفسر الَّاير َحارََّم اللَّاُه ا»: يَا َرُسوَل اللَّهر َوَما ُهنَّق قَالَ : ر قَاُلواامل

ْؤمر 
ُ
ْحَصاااَنا ر امل

ُ
ر َوقَاااْذُا امل ر َوالتاَّاااَويلِّ ياَاااْوَم الزَّْحاااار ر َوَأْكاااُ  الرِّبَاااار َوَأْكاااُ  َماااالر الَيترااايمر فهاااذا  .73«نَاااا ر الغَاااافرََل ر إرخيَّ برااااحَلقِّ

  ۈۆ  ۆ  چ: تعاااىلرتااب عليااه غضااب اهللر كمااا يقااول م الزحااا ماان الكبااائرر لااذل  تاحلاديث ياادل علااى أن التااويل يااو 

  ائ  ائ   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائى  ى     ې  ې  ۉېې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ
 .[٢٨–٢٨: األنفال] چائ  ائ  ائائ  ائ  ائ
التوعاد يادخين علاى أن الثباا  هنى اهلل املؤمنني عن الّتويّل يوم الزحار وتوعدهم عليهر والنهي و "هذر اَلية في ف 

  .74"واجب
ساَلم ياريب اوالضاعا واخلاورر وا رألناه يادل علاى اجلان رالتويل يوم الزحا من أك  الكبائرر وأفحش األماورف" 

املسلم على الشجاعة والثبا  والعزةر وألن الفرار أمام األعاداء عناد اللقااء يسالب األماة عزهتاا وكرامتهاا ودارفهار وجيعا  
عااداء ااسااَلم والاادينر و لاا  مااو  أديب لألمااة فإمااا أن نعاايش كراماااس أعاازاءر وإمااا أن منااو  أحااراراس دااهداءر الساالطة أل

وخي حتساان الااذين قتلااوا يف ساابي  اهلل امواتاااس باا  أ ياااء عنااد }: واخيستشااهاد يف ساابي  اهلل والااوطن حياااة كرنااةر قااال تعاااىل
األعااداء مهمااا كاناات عاادهتمر وقاادرهتمر وهنانااا عاان الفاارار ماان الزحااا هلااذا أمرنااا اهلل تعاااىل بالثبااا  أمااام { رِباام يرهزقااون

 وعاادر ماان أعااام الكبااائر الااي بلااب غضااب اهلل تعاااىلر وحتاابا األعمااالر وتااود  بصاااحبها يف نااار جهاانم وبااذس القاارار
لعاااازائم  فاااهمر اهلل اجملاهاااادين بالصاااا  والثبااااا  أماااام األعااااداءر ألن التااااويل فيااااه إضاااعاا لصاااافوا املساااالمنير وتثباااايا... 

املقاتلنير وإحدا  فرقة بني صفوفهمر ويف  ل  صد عن سبي  اهلل عز وج  وتقوياة للعادور وكفاى باذل  إمثااس وعااراس يف 
وأنااه يكاارم الشااهداء يف . الاادنيا واَل اارةر لااذل  أمرنااا بالصاا  و كاار اهلل تعاااىل أنااه يعاقااب الفااارين بهدااد أنااواع العااذاب

 .75"سبيله أعام أنواع ااكرام والعزة
 
 
 
 
 

                                                 
73

ْمَواَل الَيَتاَمى يفُْلمسار إرنَّ الَّذريَن يَْهُكُلوَن أَ }: بَاُب قَاْولر اللَّهر تَاَعاىَل ر كتاب الوصايار باب (2788)أ رجه الببار  يف صحيحهر رقم  
َا يَْهُكُلوَن يفر بُطُوهنررْم نَارسا َوَسَيْصَلْوَن َسعرريسا  (.4/12)ر [12: النساء]{ إرمنَّ

74
 (.1/434)تفسري الثعاليب  

75
 (.8/322) عبد الرمحن اجلزير  ل الفقه على املذاهب األربعة 
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 المبحث الرابع

 المغضو  عليهم
 

 .يتناول هذا املبحث أصناا الناس الذين غضب اهلل عليهم كما ورد يف آيا  القرآن الكرمي
 عبدة األوثان: المطلب األول 

العلام واخيعاتاا بااهن اهلل " ألناه خي بااد مان وموجباة لغضاب اهلل تعااىلردا  أن عباادة األو اان معصاية ممقوتااةر خي 
 .76"ية والعبودية على  لقه أمجعنير وإفرادر وحدر بالعبادة كلها وإ َلص الدين هلل وحدر و األلوه

ڤ  ڤ   چ :ر وكاانوا لااطبوهم قاائلنيدم ااداراا باهواألنبياء مجيعاس كانوا يدعون أقاوامهم لعباادة اهلل وحادر وعا

 ااارا عااان املااانهه ولكااان هنااااا مااان مل يساااتجب هلاااذر الااادعوة وا[. ٨٠: األعااراا] چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ
 : عليه السَلمر الذين قال اهلل عنهم دو هقوم  ومن هؤخيء. القومي فعبد األو ان بدخيس من أن يعبد اهلل سبحانه وتعاىل

ژ  ژ  ڑ    ڈ     ڈ  ڎ        ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ
   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ     گڑ  ک  ک  ک  ک

 [.٤٢ – ٤٨: األعراا] چۀ
 .فهؤخيء قد استحقوا غضب اهلل تعاىل ألهنم عبدو األو ان وأصروا على عبادهتا وباهلوا آيا  اهلل عز وج  
مان ربكام )عليكمر أو نزل عليكم على أن املتوقع كاالواقعر  قد وجب وحقّ  (قد وقع عليكم): "يقول البيضاو  

أباادلوني يف أمساااء مسيتموهاا أنااتم وآباا كم مااا ). إرادة انتقاام (وغضااب). و اخيضاطرابعاذاب ماان اخيربااس وهاا (رجاس
أ  يف أدياء مسيتموها آهلة ولايس فيهاا معاىن ااهلياةر ألن املساتحق للعباادة بالاذا  هاو املوجاد  (نزل اهلل ِبا من سلطان

نصاااب حجاااةر باااني أن منتهاااى حجاااتهم للكااا ر وأهناااا لاااو اساااتحقت كاااان اساااتحقاقها ،علاااه تعااااىل إماااا باااإنزال آياااة أو ب
وسندهم أن األصنام تسمى آهلة من غري دلي  يدل علاى حتقاق املسامىر وإساناد اخيطاَلق إىل مان خي يؤباه بقولاه إيفهاارا 
لغايااة جهااالتهم وفاارط غباااوهتمر واسااتدل بااه علااى أن اخيساام هااو املساامى وأن اللغااا  توقيفيااة إ  لااو مل يكاان كااذل  مل 

 .77"ا أمساء خمتعة مل ينزل اهلل ِبا سلطانا وضعفهما يفاهريتوجه الذم واابطال بههن
 

 .اليهود: المطلب الثاني 
                                                 

76
 (.17ص)ل سعد  آعبد الرمحن بن ناصر ل القول السديد درح كتاب التوحيد 
77

 (.3/12)أنوار التنزي  للبيضاو   
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ر كماا قاال ويلعنوهنم صدر عن اليهود الكثري من األعمال واملعاصي الشنيعةر الي جعلت أنبياءهم يت ءون منهم 
: املائاادة] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ :تعاااىل
٤٥.] 
 .وها هي الي جلبت غضب اهلل عليهمفعل وخي د  أن هذر األعمال الي 
 .[٤ – 8: الفاحتة] چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ: قال تعاىل 
ن ذا الوصاا ألوإمناا ُوصاا اليهاود ِبا .78رو  عن النيب صلى اهلل عليه وسالم واملغضوب عليهم هم اليهود كما 
 املغضوب عليهم هم الذين  رجوا عن احلق بعد علمهم بهر والذين بلغهم درع اهلل ودينه فرفضاور ومل يتقبلاورر انصارافاس "

 .79"عن الدلي ر ورضاء مبا ور ور من القي ر ووقوفا عند التقليدر وعكوفا على هوى غري رديد
ولكاانهم الااذ  أمارهم اهلل باهر ا احلاق عرفاو قاصادون للمعصاايةر فقاد فقاد  ا  اهلل تعااىل اليهااود بالغضابر ألهنام  

 .80واتبعوا الباط  تركوا العم  به
 :تعاىل ومن املمارسا  الي فعلها اليهود واستحقوا عليها غضب اهلل 

 الكفر بآيات اهلل وقتل األنبياء: أوال  
   ے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ  ڱ  ڱچ: قال تعاىل 

ى   ى     ې  ې   ې  ې  ۉ   ۉۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے
: البقرة] چائ  ائ  ائ      ائ  ائ  ائائ   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ  ائائ
٨٢.] 
إحاطااة القبااة مباان ضااربت عليااهر أو ألصااقت ِباامر ماان ضاارب  أحيطاات ِباام (وضااربت علاايهم الذلااة واملسااكنة") 

واليهااود يف غالااب األماار أ خيء مساااكنير إمااا علااى احلقيقااة أو علااى . علااى كفااران النعمااة الطااني علااى احلااائار جماااهزاة هلاام
رجعااوا بااهر أو صاااروا أحقااء بغضاابهر ماان باااء فااَلن بفااَلن  (بغضاب ماان اهلل اوبااا  ). التكلاا خمافااة أن تضاااعا جاازيتهم

. لذلاة واملساكنة والباوء بالغضاب ل  إدارة إىل ماا سابق مان ضارب ا. إ ا كان حقيقا بهن يقت  بهر وأص  البوء املساواة
بههنم كانوا يكفرون بآيا  اهلل ويقتلون النبياني بغاري احلاق بسابب كفارهم بااملعجزا ر الاي مان مجلتهاا ماا عاد علايهم مان 

 كااجنيا ر والفرقاان: أو بالكتاب املنزلاة. فلق البحرر وإيفَلل الغمامر وإنازال املان والسالوىر وانفجاار العياون مان احلجار

                                                 
78
سلسلة األحاديث الصحيحة وديء من فقهها : انار. صححه األلباين (. 23/123)ر (12341)أ رجه أمحد يف مسندر رقم  

 (7/741)أللباين ل وفوائدها
79

 (.1/87)تفسري املنار  

 (1/11)مدارس السالكني خيبن القيمر : انار 80
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م األنبياااء فااإهنم قتلااوا دااعياء وهزكريااا وحياا  وغااريهم بغااري احلااق عناادهمر إ  مل يااروا ماانهم مااا يعتقاادون بااه جااواهز وقااتله ...
: أ  ( لاا  مبااا عصااوا وكااانوا يعتاادون): قااتلهمر وإمنااا محلهاام علااى  لاا  اتباااع اهلااوى وحااب الاادنيا كمااا أدااار إليااه بقولااه

 .81"ا جرهم العصيان والتماد  واخيعتداء فيه إىل الكفر باَلي
 الكفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم: ا  نيثا
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ    ٱچ: قال تعاىل 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 [.٠٨ – ٥٠: بقرةال] چڈ  ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

الغضااب  (بغضااب علااى غضااب)والااااهر أن املااراد "ر علااى  ااروس النبااوءة ماانهم إىل العاارب فاااليهود كفااروا حسااداس  
 .82"أ  نور عايم[ 38: النور] ((نور على نور)): على حد قوله تعاىل رالشديد

وحيرموهنااا مااوارد اخلاارير إن احلسااد ليهكاا  صاادورهمر وإن الّشاارر ليعمااى أبصااارهمر حااى إهناام ليهلكااون أنفسااهمر " 
ر ومااع هااذا فهاام يريدونااه ر يسااع الناااس مجيعاااس وهااو  ااري خي ينفااد أبااداس . ألن غااريهم قااد ساابقهم إىل هااذا اخلااري ونااال منااه

ر بعااد غضابر غضاب علاايهم أوخيس  وقاد غضااب اهلل علايهم غضاباس .. مناه هلام مان دون الناااسر خي يناال أحاد داايذاس   الصااس 
الاذ  أ اذر  ر ألهنام نقضاوا امليثااقوغضاب علايهم  انيااس .. با   اذلور ومكاروا باه وحااربورألهنام عرفاوا احلاق ومل ينصارورر 

اهلل علاايهم ا الكتاااب الااذ  بااني أيااديهمر ُث حرّفااوا ا كتاااِبم هااذا وباادلوار واسااتباحوا حرمتااهر وهااذا كفاار بكتاااِبم بعااد  
 .83"حالر ومرة بعد مرةبعد  وهذا ما جعلهم مبعره من غضب اهللر حاخيس . كفرهم مبحمد ومبا نزل عليه

 
 
 عبادة العجل : ا  ثلثا
 چڳ  ڳ  ڳ   گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ  ڈچ: قااااااااااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااااااااااىل 

 [٢٨٢: األعراا]
ر قاد اساتحقوا غضاب اهلل تعااىلر وساتناهلم الذلاة يف وتقرر هذر اَلية أن اليهود الذين عبادوا العجا  مان دون اهلل 

 .احلياة الدنيا

                                                 
81

 (.1/43)  للبيضاو  أنوار التنزي 

82
 (1/828)التحرير والتنوير خيبن عادور  
 (112 -1/12)التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب  83
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وا العجاا  ماان بااي إساارائي  إهلااا ومعبااودا بعااد غيبااة رسااوهلم موسااى عليااه الّسااَلمر وبقااوا علااى تهليهااه ن الااذين اأااذإ 
واستمروا على عبادته كالسامر  وأتباعاهر سيصايبهم عاذاب داديد مان رِبامر وهاو املاذكور يف ساورة البقارةر وهاو أن اهلل 

ارم َلُكاْم عرْناَد فَاُتوبُاو )): تعاىل لن يقب  توبتهم حى يقتتلوار ويقتا  بعضاهم بعضاا ا إرىل بااررئرُكْمر فَااقْاتُاُلوا أَنْاُفَساُكْم  لرُكاْم َ ياْ
يمُ   لاة وصاغار يف احليااة الادنيار هاروجهم  وسايناهلم أيضااس  .[84 :البقارة] ((باررئرُكْمر فَتاَب َعَلْيُكْمر إرنَّاُه ُهاَو التاَّاوَّاُب الارَّحر

مر وهتاااالكهم علاااى حاااب الااادنيار فهااام املااااديون املنباااو ون مااان دياااارهم وتشاااردهمر وهاااواهنم علاااى النااااس واحتقاااارهم هلااا
وأما قيام دولاتهم يف فلساطني فهاي  ناة للمسالمنير فرمباا أنااس . .. املكروهون يف ك  أمةر وتل  هي  لة عايمة املعىن

 ساّلا علايهم ماان هاو دار هلاامر وقاد أ بتاات الدراساا  العلمياة أن بقاااء دولاة الصاهاينة يف فلسااطني دايء مسااتحي ر وخي
 .84تؤيدر الاروا والقرائن املشاهدةر وقد بشر  األحاديث النبوية بقتلهم وطردهم منهار ولك  أج  كتاب

 الطغيان :ا  رابع
  ڍ   ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: قااااااااال تعاااااااااىل

 [.٥٢ – ٥٨: طه] چک  ک  ک  ک  گ  گ   ڑژ  ژ  ڑ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ
وخي د  أن اليهود قد بلغوا أبعد مدى يف الالام واملعصايةر وبااوهزوا يف  .85و باوهز احلد يف العصيانالطغيان هو  

 . ل  ك  احلدود
النهاي عان تارا الشاكر علياه وقلاة : ومعىن النهي عن الطغياان يف الارهزق. أدد الك : والطغيان: "قال ابن عادور 

تبعيااة داابه مَلبسااة الطغيااان للنعمااة ثلااول الطغيااان فيهااا تشاابيها  الارفيااة اسااتعارة( يف)وحاارا  .اخيكااتا  بعبااادة املاانعم
اهم النااازول وااقامااة باملكاااان داابهت إصاااابة آ ااار الغضاااب إيااا: واحللااول...  للنعمااة الكثااارية بالوعاااء احملااايا باااملنعم علياااه

وهااو  ... سااقا ماان علااور وقااد اسااتعري هنااا للهااَلا الااذ  خي هنااوه بعاادر: وهااوى...  ثلااول اجلاايش و ااور بااديار قااوم
 .86"اهلو  من جب  أو سطي بقرينة التهديد

 .المرتدون: المطلب الثالث 
واألفعاال املوجباة للكفار هاي  .هي قطع ااسَلمر وحيص   ل  تارة بالقول الاذ  هاو كفارر وتاارة بالفعا : "الردة 

قاا ورا ر والساحر الي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريير كالساجود للصانم أو للشامسر وإلقااء املصاحا يف ال
 .87"الذ  فيه عبادة الشمس و وها

                                                 
84

 (.2/128)التفسري املنري للزحيلير  

85
 .(822ص)املفردا  للراغب األصفهاين  
86

 .(18/278)التحرير والتنوير خيبن عادور  

87
 (.12/84) نوو لل روضة الطالبني وعمدة املفتني 
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ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳچ: كماااا يااادل علاااى  لااا  قولاااه تعااااىل  رؤد  إىل حباااوط العمااا تاااوالاااردة  

 .[٢٢٤: البقرة] چھ  ھ  ھ   ھہ  ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ
: قااال تعاااىل. غضااب اهلل تعاااىل اسااتحقوا بفعلهاام هااذاواملرتاادون الااذين عرفااوا ااسااَلم ُث  لفااور وراء يفهااورهمر  

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
 [.٢٨٤ – ٢٨٨: النح ] چڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ   

ه ملاىء بااناان بااهلل أ  إن من كفر باهلل بعد اانان والتبصر فعليه غضب من اهلل إخي إ ا أكرر على  لا  وقلبا" 
ولكاان غضااب اهلل ودااديد عقابااه ملاان طاباات أنفسااهم ... تثريااب عليااه كمااا فعاا  عمااار باان ياسااروالتصااديق برسااولهر فااَل 

 لراااَ  براااهَناَُّهُم ) :ُث باااني سااابب هاااذا الغضاااب فقاااال .باااالكفرر واعتقااادور طاااائعني خمتاااارينر لعاااايم جااارمهمر وكباااري إمثهااام
نْي رَةر اْسَتَحب وا احْلَياَة الد  أ   ل  الغضب من اهللر والعذاب العايم مان أجا  أهنام آ اروا احليااة الادنيا وهزينتهاا ( ا َعَلى اَْل ر
 .88"على نعيم اَل رة

إىل هاذا الوعياد الاذ  توعاد اهلل باه سابحانهر أولذا  الاذين كفاروا بعاد إنااهنمر وعاادوا " ويشري هذا الن  القارآين 
فوسااهم وحشااة ه كمااا يااهنس الغريااب بلقاااء أهلااهر بعااد غيبااة وفااراقر فلاام يقااع ا نإىل الكفاار الااذ  كااانوا فيااهر وأنسااوا إلياا

فهذا الغضب الاذ  صاّبه اهلل علايهمر وهاذا العاذاب العاايم الاذ  أعادر هلامر إمناا هاو بسابب أهنام  .للكفرر وخي تكرّر له
 .89"الكفرر على البَلء مع اانان استحّبوا احلياة الدنيا على اَل رةر وآ روا العافية مع

 .المنافقون: المطلب الرابع 
وهو خمالفاة البااطن للاااهرر وإيفهاار القاول باللساانر  .هو إيفهار ااسَلم واخلرير وإبطان الكفر والشر :النفاق" 

لالا قوله فعلهر وسرر عَلنيته؛ فهو يد   ااسَلم مان باابر : واملنافق .أو الفع ؛ هَلا ما يف القلب من اخيعتقاد
 .90"  يف اانان يفاهراسر ولرس منه باطناس؛ فهذا هو النفاق األك ارر ويد ولرس من باب آ 

. فاملنااافقون الااذين يسااعون إىل إضااعاا املساالمني والكيااد لسسااَلم وأهلااهر قااد اسااتحقوا غضااب املااوىل عااز وجاا  
  ھ  ھھ    ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳچ: قااال تعااااىل

 [.٨: لفتيا] چ ے
 رعلااى املااؤمنني ماان الكااافر اجملاااهر أداادّ " ر و لاا  ألن املنااافقني املنااافقني علااى املشااركنيميقااديَلحااه يف اَليااة تو " 

ألن املااؤمن كااان يتااوقى املشاارا اجملاااهر وكااان لااالا املنااافق لانااه بإنانااهر وهااو كااان يفشااي أسااراررر وإىل هااذا أدااار الناايب 

                                                 
 (14/148) فسري املراغيت 88
 (.7/372)اخلطيب عبد الكرمي ل التفسري القرآين للقرآن 89
90

 .(247ص) عبد اهلل بن عبد احلميد األ ر ل( حقيقتهر  وارمهر نواقضه عند أه  السنة واجلماعة) :انانا 
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واملنااافق علااى صااورة الشاايطان فإنااه خي يااهق  91(عاادوا نفساا  الااي بااني جنبياا  أعاادى): بقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم
يهتيااه علااى أين صااديق ر واجملاااهر علااى  ااَلا الشاايطان ماان وجااهر وألن املنااافق كااان  ين عاادوار وإمنااااانسااان علااى أ

 .92"املنافق يان أن يتبل  للمبادعةر والكافر خي يقطع بهن املؤمن إن غلب يفديهر فهول ما أ   اهلل أ   عن
وقااد مجااع الاان  باااني املنااافقني واملنافقااا  واملشااركني واملشاااركا  يف صاافة يفاان السااوء بااااهلل وعاادم الثقااة بنصااارته " 

ويف غضااب اهلل . فهاام  صااورون فيهااار وهااي تاادور علاايهم وتقااع ِباام« َعلَااْيهرْم دائراارَُة السَّااْوءر »ويف أهناام مجيعااا . للمااؤمنني
 لاا  أن النفااق صاافة مر ولااة خي تقا  عاان الشاارا ساوءار باا  إهنااا .. م ماان سااوء املصاريعلايهم ولعنتااه هلامر وفيمااا أعاادر هلا

أحااا وألن أ ى املنااافقني واملنافقااا  للجماعااة املساالمة خي يقاا  عاان أ ى املشااركني واملشااركا ر وإن ا تلااا هااذا األ ى 
 .93"و اا يف ماهرر ونوعه

 
 المبحث الخامس

 أثر الغضب في الدنيا واآلخرة
 

ر يتباني أناه يتتاب علاى الغضاب جمموعاة مان ع اَلياا  القرآنياة الاي أساند  الغضاب هلل عاز وجا من  اَلل تتبا 
 :اَل ار يف الدنيا واَل رةر وفيما يهق بيان أهم هذر اَل ار

 أثر الغضب في الدنيا: المطلب األول
كاان لاه الغضاب   أن هاذايتضي من  َلل اَليا  القرآنية الي حتد ت عن الذين وقاع علايهم غضاب اهلل تعااىلر 

 :آ ار سلبية يف الدنيا على املغضوب عليهمر وأهم هذر اَل ار
 الذل والهوان: أوال  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ    ڈ ڈ  ڎ  ڎ   ڌچ : يف دهن اليهود قال تعاىل

 چہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀڻ        ڻ  ڻ  ڻں  ں    ڱ       ڱ  ڱ   ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳگ  گ  
 [.٢٢٢: آل عمران]

 چڳ  ڳ  ڳ   گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ  ڈچ: وقال تعاىل
 [.٢٨٢: األعراا]

                                                 
91
 (.3/324)لأللباين  أ رها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة و : انار. قال عنه األلباين موضوع 
92

 (24/72)التفسري الكبري للراهز   
 (8/3312)يف يفَلل القرآن لسيد قطب  93
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ر والذ  ضرِبا أن الذلة مَلهزمة لليهود أينما حلوار خي تفارقهم يف أ  هزمان ومكان ىن علان السابقتوتدل اَليتا
واجلن واا خيلر فهم يف  لة ومسكنةر ر وكذل  املسكنة وهي اهلوان والضعا عليهم وأوقعها ِبم هو اهلل احلكيم

ر سواء كانوا مضطهدين مستضعفني مطاردينر أو كانوا مسيطرين متمكنني حاكمنير وسواء حيثما حلوا وأقاموا
 .ر أو كانول يف عز وسلطان وكيان على أره فلسطنيعادوا مشتتني يف بقاع األره

املطاردة واملَلحقةر فهم دائماس  يهود كله يقوم علىاملبنية للمجهول أن تاريخ ال(  ُقفوا)وتوحي لنا كلمة "
فهم يف  لة (  ُقفوا)وتدركهم و س  ِبمر فإ ا ما ( تثقفهم)قب  األمم والشعوب الي حترص على أن مطاردين من 

قد ينجون من الذلة فتةر وقد ترفع عنهم مدةر ولكن  ل  موقو   دد قصرير ... ر وجن وضعا وهوان ومسكنة
 .94"ن إىل الذلة املضروبة عليهمر احمليطة ِبمر واخيمَلهزمة هلمُث يعودو 

 
 المسخ: ثانيا  

املسخر وهذا أيضاس متعلق باليهود الذين غضب اهلل تعاىل عليهمر فكانت  من آ ار غضب اهلل تعاىل يف الدنيا 
 .انتيجة أن مسبهم قردة و ناهزير

  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ :قال تعاىل

 [.٨٨: املائدة] چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڈ  ڎ
سوَخ  : "فهذر العقوبة ااهلية السريعة عَلمة على الغضب ااهلي على اليهودر يقول الط  

ُ
وجع  منهم امل

ين على أن معىن ومجهور املفسر " .95"القردة واخلناهزيرر غضبسا منه عليهم وسبطسار فعجَّ  هلم اخلز  والنكال يف الدنيا
 .96"ألن املمسوخ خي يكون له نس ;  ل  أهنم مسبوا فكانوا قردة و ناهزير حقيقةر وانقرضوا 

 الهالك: ثالثا  
 چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ڑژ  ژ  ڑ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍچ: قاااااااااااااااال تعااااااااااااااااىل 
 [.٥٢: طه]

وأصله أن يسقا من . َهوى هل : " قال الزخمشر  97."وقع يف اهلاوية :وقي  .  ترّدى وهل أ"عىن هوى مو 
 .98"خي هنوه بعدر أو سقا سقوطاس . هو  أّمه: ويقولون.. . جب  فيهل 

                                                 
 (24ص)حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية للدكتور صَلح اخلالد   94
95

 (.12/437)جامع البيان للط    

 (8/371)تفسري املنار  96
97

 (.8/33) رداد العق  السليم أليب السعودإ 
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أ  هل  وصار إىل اهلاويةر وهي قعر : "(هوى)يف معىن  أن اهلَلا إمنا يكون يف اَل رةر يقول زجاسويرى ال
 .99"نار جهنم

فإن ا ونكن أن يكون لآل رةر كون يف الدنيويرى الباحث أن اهلَلا الذ  تتحد  عنه اَلية نكن أن ي 
 .غضب اهلل تعاىل يهل  املغضوب عليه يف الدنيا قب  اَل رة

 
 
 

 أثر الغضب في اآلخرة: المطلب الثاني
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ: توعد اهلل سبحانه وتعاىل املغضوب عليه بالعذاب يف اَل رة فقال

 [.٤٢: األعراا] چۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ     گک
 .بالعذاب تدل على الوعيد (إين معكم من املنتارين افانتارو ) وصيغة

ر معام اَليا  القرآنية الي حتد ت عن غضب اهلل تعاىلر أدار  ملا يتتب على هذا الغضب يف اَل رةو  
عايمر : وصفت هذا العذاب بهنهنية وما ينتار املغضوب عليهم من عذاب يوم القيامةر وجند أن اَليا  القرآ

 :وورد احلديث عن عذاب اَل رة يف اَليا  اَلتية .ودديدر ومهني
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ :قال تعاىل. العذا  المهين (1)

 .[٠٨: البقرة] چڈ  ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
     ڻں  ں    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ     گ  گچ: قال تعاىل. العذا  العظيم( 2)

ژ  ژ  ڑ  ڑ        ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: وقال تعاىل[. ٠١: النساء] چڻ  ڻ

 [.٢٨٨: النح ] چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱچ: قال تعاىل. العذا  الشديد( 3)

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڈ   ڈ       ڎ    ڎچ: وقال تعاىل[. ٢٨: الشورى] چٺ  ٺ  ٿ

 چۀ             ڻ  ڻ  ڻ       ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳگ  گ    گ  گ  
 [.٢٨ – ٢٧: اجملادلة]

                                                                                                                                                             
98

 (42 -3/72)لكشاا للزخمشر  ا 
 (3/372)معاين القرآن للزجاس  99
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  ائ  ائ   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائى  ى     ې  ې  ېچ: قال تعاىل. عذا  جهنم( 4)

ں    ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳچ: وقال تعاىل [.٢٨: األنفال] چائ  ائ  ائائ  ائ  ائ

 [.٨: الفتي] چے  ھ  ھھ    ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں
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 .أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة 

الي والتوصيا  ئه ر فإنه جيدر بنا أْن نسجِّ  أهم النتاموضوع الغضب يف القرآن الكرميبعد هذر اجلولة مع 
 :مت التوص  إليها

 النتائج: أوال  
 :إىل قسمنيالغضب بشك  عام ينقسم  .1

 حّذر منه ااسَلمقد هذا و . وهو الغضب الدنيو ر الذ  يكون يف غري احلق: ذموماملغضب ال -
 .هذا مطلوب من املسلمو . للدفاع عن احلرما وهو الذ  يكون هللر ومن أج  اهللر و : موداحملغضب ال -
 .ة ر اَليف  وأ دنياالعليهر يف اهلل مبن غضب  العقوبةال نز قصود بغضب اهلل تعاىل هو إامل .2
ر وكااان  لاا  يف تسااعة (الغضااب)مت إسااناد الغضااب إىل اهلل عااز وجاا  يف معااام اَليااا  القرآنيااة الااي  كاار  لفااه  .3

 .يف موضع واحداملؤمنني  إىليف  َل ة مواضعر و  إىل األنبياء عليهم السَلمعشر موضعاسر بينما مت إسناد الغضب 
 :هااايأو تااادل عليهاااا يف بعاااا األحياااانر و ( الغضاااب)رمي ألفااااظ تشااابه يف معناهاااا لفااااة كاااورد  يف القااارآن ال .4

 .ر والغيهر واخينتقامالسبا
 .تاهر آ ارها يف املغضوب عليهمر ِبا نفسهتعاىل صفة وصا اهلل  الغضب .8
الكفاار : هااي وتعاااىلر أن أهاام أسااباب هااذا الغضااببيناات اَليااا  القرآنيااة الااي حتااد ت عاان غضااب اهلل ساابحانه  .8

 .والنفاقر وارتكاب كبائر الذنوب
 .باليهود تتعلق مجيعهار الكفر سببب تعاىلاَليا  القرآنية الي حتد ت عن غضب اهلل  .7
 :هاوأمه. ك  املعاصي الي اقتنت بغضب اهلل تعاىل من الكبائر الي ينبغي على املسلم أن حيذر من الوقوع فيها .4
 .التويل يوم الزحار و جرنة القت ر و لشرا باهللا

 .رتدونر واملنافقونر واليهودر واملعبدة األو ان: هم يف القرآن الكرمي املغضوب عليهم .2
ر وتكاذيب سايدنا علايهم الساَلم األنبيااء هموقاتل ربآياا  اهلل على اليهود كان بسبب كفرهم تعاىل غضب اهلل  .12

 .لعج ر والطغيانوعبادة ا مد صلى اهلل عليه وسلمر 
أن هااذا الغضااب كااان لااه آ ااار ساالبية علااى املغضااوب اَليااا  القرآنيااة الااي حتااد ت عاان غضااب اهلل تعاااىلر  تبااني .11

 ر واملسخر واهلَلار الذل واهلوان :ر وأهم هذر اَل اريف الدنيا عليهم
ر وماا يف اَل ارة معام اَليا  القرآنياة الاي حتاد ت عان غضاب اهلل تعااىلر أداار  ملاا يتتاب علاى هاذا الغضاب .12

عااايمر : ينتااار املغضااوب علاايهم ماان عااذاب يااوم القيامااةر وجنااد أن اَليااا  القرآنيااة وصاافت هااذا العااذاب بهنااه
 .ودديدر ومهني
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 :التوصيات: ثانيا  
طريقااة عاان كشااا لإيااَلء الدراسااا  املتعلقااة بالتفسااري املوضااوعي عنايااة  اصااةر ملااا لااذل  ماان أمهيااة كاا ى يف ا .1

. ِباادا اافااادة ماان الر يااة القرآنيااة الساااميةر وممارسااتها يف احلياااة العمليااة .ول املوضااوعا القاارآن الكاارمي يف تنااا
 اااو ساااينعكس علاااى الواقاااع املعاصااار لألماااة ااساااَلميةر ألنَّاااه نثّااا  دافعااااس أ َلقيااااس وسااالوكياس  هاااذاوخي دااا َّ باااهن 

 .عيش فيهنلمجتمع الذ  اخيرتقاء باملستوى احلضار  ل
ري الغضاابر الااي وصااا اهلل تعاااىل ِبااا نفسااه يف القاارآن الكاارمير ماان  ااَلل آيااا  دراسااة الصاافا  األ اارى غاا .2

أتلاااا كثااارياس عااان املساااال  الاااي د ااا  فيهاااا  القااارآن الكااارمير و لااا  ألن طريقاااة القااارآن يف تنااااول هاااذا املوضاااوع
 .فإن منهه القرآن نتاهز بالوضوح والنقاءر والبعد عن التعقيد والتكلاعلماء الكَلمر 
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 المصادر والمراجع
-م2228. دار الكتب العلمية: بريو . 4:ط. (ها828)لغزايل ا مد بن  مدحمل إحياء علوم الدين .1

 .ها1428
عبد : وضع حواديه(. ها242) ر  مد بن  مد بن مصطفى العماد إرداد العق  السليم أليب السعود .2

 .م1222. دار الكتاب العريب  :بريو . 1:ط. اللطيا عبد الرمحن
. املكتب املصر  احلديث للنشر والتوهزيع: ااسكندرية. 12ط. راجي عز  أصول علم النفس ألمحد  .3

 .م1242
 ر بن عبد القادر اجلكي الشنقيطيمد األمني بن  مد املبتاحمل ضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأ .4

 م 1228 -ها  1418. لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوهزيع بريو   (ها1323)
. (ها848)ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن  مد الشرياهز  البيضاو  ل وأسرار التهوي أنوار التنزي   .8

 .ها 1414 . بريو  -دار إحياء التا  العريب . 1ط.  مد عبد الرمحن املرعشلي: قيقحت
وطنيةر لبراهيم مصطفىر جامعة النجاح اا: اعداد راخينفعاخي  النفسية عند األنبياء يف القرآن الكرمي .8

 .م2222
 (.247ص) عبد اهلل بن عبد احلميد األ ر ل( حقيقتهر  وارمهر نواقضه عند أه  السنة واجلماعة) :ناناا .7
 .دون معلوما  نشر. (ها373)الليث نصر بن  مد بن أمحد بن إبراهيم السمرقند   يبألثر العلوم  .4
 .بَل تاريخ.  دار سحنون: تونس. بَل طبعة. مه12. بن عادور رمد الطاهتحرير والتنوير حملال .2

دار الكتب العلمية . 1ط. (ها418)علي بن  مد بن علي الزين الشريا اجلرجاين لتعريفا  ال .12
 م1243-ها 1423. بريو  

اليوم  أ بار: القاهرة . بَل طبعة . مه 14. (ه1414) الشعراو  للشيخ  مد متويلتفسري الشعراو   .11
 . تاريخ بَل. 
 .بَل تاريخ. دار الفكر:بريو  . 2:ط. مه12. رضا مد رديدحمل تفسري القرآن احلكيم .12
 مد عبد الرمحن بن  مد بن إدريس بن املنذر التميمير احلنالير الراهز  ابن  فسري القرآن العايم أليبت .13

ملكة العربية امل -مكتبة نزار مصطفى الباهز . 3ط. أسعد  مد الطيب: قيقحت. (ها327)أيب حامت 
 .ها 1412. السعودية

بريو  .  2: ط . مه7. (ه774) الدمشقي بن كثري الفداء إمساعي  بن عمر يبألتفسري القرآن العايم  .14
 .م1272 .دار الفكر: 
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 .بَل تاريخ . دار الفكر : بريو  . بَل طبعة . مه 18. تفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيبال .18
عبد اهلل  مد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الراهز  امللقب  يبألاتيي الغيب مف أوتفسري الكبري ال .18

 .ها 1422ر  بريو  –دار إحياء التا  العريب . 3ط. (ها828)بفبر الدين الراهز   طيب الر  
دركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب .  1ط. (ها1371)محد بن مصطفى املراغي أل فسري املراغيت .17

 .م 1248 -ها  1388در مبصرر وأوخي
 -دار الفكر املعاصر . 2ط. وهبة بن مصطفى الزحيلي كتورد لل التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهه .14

 .ها 1414ر دمشق
ر  مد عوه مرعب: ر حتقيق(ها372)مد بن أمحد بن األهزهر  اهلرو ر أبو منصور حلهتذيب اللغة  .12

 .م2221ريو ر ب -دار إحياء التا  العريب . 1ط
بن محد بن  مد محد بن إبراهيم أل توضيي املقاصد وتصحيي القواعد يف درح قصيدة اامام ابن القيم .22

ر بريو  -املكتب ااسَلمي ر 3ر طهزهري الشاويش: ر حتقيق(ها1327)بن محد بن عبد اهلل بن عيسى 
 .ه1428

 وا بن تاس العارفني بن علي بن هزين زين الدين  مد املدعو بعبد الر توقيا على مهما  التعاريا لال .21
 .م1222-ها1412ر القاهرة –عامل الكتب ر 1ط ر(ها1231)العابدين احلداد  ُث املناو  القاهر  

. 1: ط. مه2. (ه1378)لسعد  ا عبد الرمحن بن ناصرل يف تفسري كَلم املّنانتيسري الكرمي الرمحن  .22
 .1227. مطبعة النور : لسطني ف
أمحد : حتقيق. مه 12 (.ه312)لط   ا جعفر  مد بن جرير يبأل ي  القرآنيف تهو  جامع البيان .23

. السَلم للطباعة والنشر والتوهزيع دار: القاهرة. 2: .عبد احلميد مدكور. د: إدراا. البكر  وآ رون
 .م 2227ها ا 1424

ار الفكر د: بريو . بَل طبعة(. ه728) بن رجب احلنبلي عبد الرمحن بن أمحدل جامع العلوم واحلكم .24
 .بَل تاريخ. للطباعة والنشر

دار : بريو . بَل طبعة. مه22.( ه871)لقرطيب ا عبد اهلل  مد بن أمحد يبألامع ألحكام القرآن اجل .28
 .بَل تاريخ. الفكر

دار ر 1ر طرمز  منري بعلبكي: حتقيق. (ها321)بكر  مد بن احلسن بن دريد األهزد   يبمجهرة اللغة أل .28
 .م1247ر و بري  –العلم للمَليني 

مؤسسة : بريو . بَل ط. (ها478)لثعاليب ا عبد الرمحن بن  مد ل واهر احلسان يف تفسري القرآناجل .27
 .بَل تاريخ. األعلمي
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دار الفرقانر عمان  األردنر . عبد الفتاح اخلالد حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية للدكتور صَلح  .24
 .م1282

دار إحياء : بريو . بَل طبعة. مه18 (.ه1272)َللوسي ا مودشهاب الدين السيد  روح املعاين ل .22
 .بَل تاريخ .التا  العريب

هزهري : حتقيقر (ها878)هزكريا  يي الدين حي  بن درا النوو   يبأل روضة الطالبني وعمدة املفتني .32
 .م1221/ ها 1412ر عمان -دمشق -املكتب ااسَلمير بريو ر 3ر طالشاويش

مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معا  بن َمْعبَدر التميمير أبو حامتر حمل فضَلءونزهة الروضة العقَلء  .31
 .بريو  –دار الكتب العلمية ر  مد  ي الدين عبد احلميد: ر حتقيق(ها384)الدارمير الُبسي 

 مد بن عبد : حققه. مه4 .(ه827) بن اجلوهز  عبد الرمحن بن عليليف علم التفسري  هزاد املسري .32
 .دار الفكر: بريو . 1:ط. الرمحن

عبد الرمحن  مد ناصر الدينر بن احلاس  يبأل سلسلة األحاديث الصحيحة وديء من فقهها وفوائدها .33
ر مكتبة املعارا للنشر والتوهزيعر الرياهر 1ر ط(ها1422)نوح بن جناق بن آدمر األدقودر  األلباين 

 .م 2222 -ها  1422 رمكتبة املعارا
عبد الرمحن  مد ناصر الدينر بن  يبأل فة واملوضوعة وأ رها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث الضعي .34

املمكلة العربية  -دار املعارار الرياه ر 1ر ط(ها1422)احلاس نوح بن جناق بن آدمر األدقودر  األلباين 
 .م 1222/ ها  1412السعوديةر 

: الرياه. 1:ط. األلباين: أحاديثه حكم على (ها273) القزوييبن ماجه مد بن يزيد حمل سنن ابن ماجة .38
 .بَل تاريخ. مكتبة املعارا

حكم على أحاديثه . (ها272) التمذ  َسْورة بن موسى بن الضحاا مد بن عيسىحمل التمذ  سنن .38
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