
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 )أثر تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية الصحابة(

 

 د . خلود  "محمد أمين" محمود  الحواري

 

 أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية

 جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 المدينة المنورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 المقدمة

عاظتٌن، والصالة والسالـ على سيد اظترسلٌن؛ سيدنا ػتمد، وعلى آلو، وصحبو، اضتمد هلل رب ال

 ومن تبعو بإحساف إىل يـو الدين، وبعد:

ال متفى على أحد مظاىر اضتياة اليت عاشها الصحابة رضي اهلل عنهم قبل اإلسالـ وقبل نزوؿ 

؛ فقاؿ تعاىل ؽتتنا عليهم : القرآف، وما حتملو من مالمح الشخصية السلبية اليت سطر القرآف بعضها

يًعا اللَّوِ  ِِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا)  قُػُلوِبُكمْ  بَػٌْنَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّوِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تَػَفرَُّقوا َواَل  رتَِ

للَُّو َعَلى اْلُمؤِمِنٌَن ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم َرُسواًل َلَقْد َمنَّ ا ) وقاؿ.[٘ٓٔ: عمراف آؿ]( ِإْخَواناً  بِِنْعَمِتوِ  فََأْصَبْحُتمْ 

يِهْم َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواضتِْْكَمَة َوِإف َكانُوْا ِمن قَػبْ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُػزَكّْ ( ُل َلِفي َضالٍؿ مُِّبٌنٍ مّْْن أَنُفِسِهْم يَػتػْ

ل اظتبارؾ فأخرجهم من الظلمات إىل النور، وكيف أثر القرآف الكرمي يف ىذا اصتي.(ٗٙٔ) آؿ عمراف

 وأبدعتم بالذؿ عزا ، وباطتوؼ أمنا، وبالتأخر تقدما، وباألمية علما. 

للقرآف  ىمتأثرت بتدبّر اليت  لصحابةاشخصية  معامل ومقوماتوكتيء ىذا البحث لبياف أبرز 

والرتاجم، ظتواقف من كتب التفسًن، واضتديث، والسًن   اسطرهتصح من أخبار الكرمي ؛ من خالؿ ما 

تدبرىم، أثرت يف بناء شخصياهتم باستثمار التدبر يف بناء الشخصية اإلكتابية ، فعمر رضي اهلل عنو مثال 

 ، حتوؿ من رجل يُعذّْب على اإلسالـ، إىل رجل ُعذّْب يف اإلسالـ ، إىل رجل أعّز اهلل بو اإلسالـ

ر القرآف يف بناء شخصية الصحابة، أعظم : تظهر أقتية اظتوضوع يف ِبثو أثر تدببحثأىمية ال

، واإلكتابية، النهوضوإكسأّا مقومات  ،اليت ىي خًن مثاؿ للشخصية األسالمية ، أجياؿ التاريخ

ؽتا لتقق القدوة ويسهم يف إعادة بناء شخصية اظتسلمٌن اليـو بربطها مبا اعتمده صحابتنا الكراـ والتأثًن. 

رضي  تكوين شخصياهتم وحث اطتلف على االقتداء خبًن سلف_رضواف اهلل عليهم _من مصادر يف 

   اهلل عنهم يف تدبرىم القرآف الكرمي فنفيد كما أفادوا، وننهض كما هنضوا، ونسود كما سادوا.
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فتوذجا كاف الصحابة   :مل : نتكن تلخيص مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتيةمشكلة البحث

؟ وىل أثر تدبرىم للقرآف  يف بناء شخصيتهم ؟ وتدبره  فللشخصية اإلسالمية ،وأعالما على فهم القرآ

 وما ىي أبرز جوانب ىذا التأثًن ؟ 

تقتصر الدراسة على بياف أبرز مقومات شخصية الصحابة اليت بنيت على  :حدود البحث

خالؿ ما سطرتو كتب التفسًن، واضتديث، والسًن والرتاجم، ظتواقف من تدبرىم من  أساس تدبر القرآف

 لح لالحتجاج أو االستشهاد .يص ؽتا

:اظتنهج االستقرائي: وذلك صتمع اظتادة العلمية التالية  يف البحث اظتناىجاتبعت :منهج البحث

، مث اظتنهج التحليلي مقتصرة على مقبوؿ األخبار الصحيح منها واضتسن فلم بأثر ضعيف من مظاهنا

 .ستنباط اظتعا ي والفوائداللتحليل النصوص مث االستنباطي: 

 : وقد اقتضت طبيعة البحث التقسيم التايل خطة البحث:

 : وحتتوي على أقتية البحث ومشكلتو وأىدافو ومنهجية دراستو.مقدمة

وكاف مدخال للموضوع وقفت فيو مع تعريف الشخصية اإلسالمية ومقوماهتا وعناية   تمهيد:

 .الصحابة بتدبر القرآف الكرمي 

 وفيو مطالب : بناء مقومات شخصية الصحابة أثر تدبر القرآن في :المبحث األول

 المطلب األول :المقوم العقدي 
 المطلب الثاني :المقوم التعبدي 

 المطلب الثالث :المقوم السياسي ) الوالء والبراء(
 المقوم السلوكي واألخالقيالمطلب الرابع :

 ن وراءالقصد................واهلل م .ثم الخاتمة.. المقوم االقتصاديالمطلب الخامس:
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 التمهيد :

 

اختلفت مشارّٔم يف حتديد و ِبث رحب آّاؿ، توراد عليو كثًنوف، الشخصية اإلسالمية 
خصية شمقصودىا وتعيٌن معاظتها ومقوماهتا. ولعل أقرب ما قيل يف ذلك أف الشخصية اإلسالمية " 

ىا، وحتدد مساراهتا، وحتكم إنسانية دتثلت روح القرآف، وبرزت مكوناهتا عقليةً  تصدر يف فتط تفكًن 
 .(ٔ)شؤوف حياهتا على أساس اإلسالـ "

وأما مقومات الشخصية فهي:" األسس واظترتكزات العقدية والعلمية والتعبدية واطتلقية 
؛ ؽتا كتعلها شخصية فاعلة (ٕ)واالجتماعية.. اليت دتثل ضوابط بناء الشخصية ومعايًن سلوكها وفكرىا"

 إكتابية.
مل يتمثلوا الشخصية اإلسالمية،؛  -إال من رحم اهلل –اظتسلموف اليـو روح القرآف وظتا مل يتمثل 

 فلم يكن الواقع ىو األمل اظتنشود؛ ولذا كاف ال بّد من السعي لتكوين الشخصية اإلسالمية من جديد.
وظتا كانت القدوة ىي أىم أساليب الرتبية والبناء، كاف لزاما أف نتأمل حاؿ من مثلوا ىذه 

صية خًن دتثيل، وغدت مقوماهتا سجية توجو سلوكهم يف أنفسهم وؿتو خالقهم ومع الناس، تلقفوا الشخ
نور الوحيٌن، ووعوقتا حق الوعي، وعلوا ومكن عتم يف األرض، وكانوا خًن اظتتلقٌن على اإلطالؽ. أولئك 

 .أرتعٌن رضواف اهلل عليهم  -صلى اهلل عليو وسلم–ىم سادتنا صحابة رسوؿ اهلل 
تظهر اظتثالية، وتربز التخلية والتحلية، ويتحقق  -شخصية األصحاب رضواف اهلل عليهم يف

." فقد وجدت األمة من عطاء عقيدهتا ما حررىا من  التحوؿ الكامل يف اظتعتقدات، والتبديل يف اظتنهاج
يا، أغالؿ الشرؾ ووثنية اظتادة، وما مزؽ عن بصًنهتا من حجب الغفلة غشاوة اصتهل، ففتحت الدن

 .(ٖ)وسارت من غتاىل الطرؽ إىل آفاؽ الفضاء"
حيث للنجاشي تقرع أشتاع التاريخ رضي اهلل عنو _ _وال تزاؿ كلمات جعفر بن أيب طالب 

ـَ، َونَْأُكُل اْلَمْيَتَة، َونَْأِت اْلَفَواِحشَ " قَاَؿ:  ، َونَػْقَطُع أَيػَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا قَػْوًما َأْىَل َجاِىِليٍَّة نَػْعُبُد اأَلْصَنا
ـَ، َوُنِسيُء ِإىَل اصْتَاِر، َويَْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَِّعيَف، ُكنَّا َعَلى َذِلَك َحَّتَّ بَػَعَث اهلُل َعزَّ  َنا  اأَلْرَحا َوَجلَّ ِإلَيػْ

                                                 

 (ٕٛٗ( بناء الشخصية اظتعاصرة، باشتة العسلي، )ص:ٔ)
 (.ٛٔ( مقومات الشخصية اإلسالمية، إبراىيم الزاملي )ص:ٕ)
 ( بتصرؼ يسًن.ٖٕ-ٕٕ)ص: ، بنت الشاطىء،-دراسة قرآنية -(  الشخصية اإلسالميةٖ)
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َدُه َونَػْعُبَدُه َوـَتَْلُع َما ُكنَّا نَػْعُبُد ؿَتُْن َرُسوال ِمنَّا، نَػْعِرُؼ َنَسَبُو، َوِصْدَقُو، َوأََمانَػَتُو، َوَعَفاَفُو، َفَدَعانَا ِإىَل اهلِل  لِنُػَوحّْ
ْسِن اصتَِْواِر، َواْلَكفّْ َوآبَاُؤنَا ِمَن اضتَِْجارَِة َواأَلْوثَاِف، َوأََمَرنَا ِبِصْدِؽ اضتَِْديِث، َوأََداِء اأَلَمانَِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوحُ 

َماِء، َونَػهَ   ...انَا َعِن اْلَفَواِحِش، َوقَػْوِؿ الزُّوِر، َوَأْكِل َماِؿ اْلَيِتيِم، َوَقْذِؼ اْلُمْحَصَنةِ َعِن اْلَمَحارِـِ َوالدّْ
قْػَناُه، َوآَمنَّا بِِو، َواتػَّبَػْعَناُه َعَلى َما َجاَء َلُو َعِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، فَػَعَبْدنَا اهلَل َوْحَدُه وملَْ   ُنْشرِْؾ بِِو َشْيًئا، َفَصدَّ

بُونَا َوفَػتَػُنونَا َعْن ِدينِ َوَحرَّمْ  َنا قَػْوُمَنا فَػَعذَّ َنا، َوَأْحَلْلَنا َما َحلََّل لََنا، فَػَعَدا َعَليػْ َنا لِيَػُردُّونَا ِإىَل ِعَباَدِة َنا َما َحرَّـَ َعَليػْ
 .(ٔ) .."اأَلْوثَاِف ِمْن ِعَباَدِة اهلِل، َوَأْف َنْسَتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَن اطْتََباِئثِ 

صلى اهلل  –تكونت بٌن يدي النيب  –رضي اهلل عنهم  –وبذا يظهر أف شخصية الصحابة 
 على اإلطالؽ، ويف رحاب القرآف وعلى ىدي السنة اليت كانت الوسائل.أعظم شخصية  -عليو وسلم

وحَّت نتمثل الشخصية اظتثالية علينا العود إىل وسائل حتقيق ىذه الشخصية، وظتا كاف القرآف ىو 
ظتنبع الصايف اجتهت إليو قتة الصحابة فهما وتدبرا وعمال ، يفزعوف إليو مرارا وتكرارا، وقد وعوا قولو ا

ب َُّروا ُمَباَركٌ  ِإلَْيكَ  َأنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ تعاىل : ) رَ  آيَاتِوِ  لَّْيدَّ ( فال كتين اظتعا ي ٜٕ( )ص: األَْلَبابِ  ُأْولُوا َولَِيَتذَكَّ
 بروف آياتو.اظتباركة إال الذين يتد

.  " (ٕ)ومعىن التدبر ىو: "التفكر الشامل، اظتوصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميو البعيدة "
 .(ٖ)فهو التفكر والتأمل آليات القرآف من أجل فهمو، وإدراؾ معانيو، وحكمو واظتراد منو"

 ،ل أنزؿ ليتدبر ويعقلب ؛فإف القرآف مل ينزؿ ّٓرد التالوة وانعقاد الصالة عليوقاؿ ابن القيم : ) 
 ،ويشفي من الغيّ  ،ويعلم من اصتهل ،ويرشد من الغيّ  ،ويبصر من العمى ،ويهدى بو علما وعمال

 .(ٗ)(ويهدي إىل صراط مستقيم
ا  َأال تَػَرْوَف َرزِتَُكْم اهلُل ِإىَل َمْوالُكْم اْلَكرميِْ ؛ َكْيَف لَتُثُّ َخْلَقَو َعَلى َأْف يَػَتَدبػَُّرو  :)قاؿ اآلجريو 

يَم تَػَفضُِّلُو َكالَمُو ، َوَمْن َتَدبػََّر َكالَمُو َعَرَؼ الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ ، َوَعَرَؼ َعِظيَم ُسْلطَانِِو َوُقْدَرتِِو ، َوَعَرَؼ َعظِ 
ؽتَّا َحذَّرَُه َمْوالُه اْلَكرمِْيُ َعَلى اْلُمؤِمِنٌَن ، َوَعَرَؼ َما َعَلْيِو ِمْن فَػْرِض ِعَباَدتِِو ، فَأَْلَزـَ نَػْفَسُو اْلَواِجَب ، َفَحِذَر 

َغًْنِِه ، َكاَف  ، َوَرِغَب ِفيَما َرغََّبُو ِفيِو ، َوَمْن َكاَنْت َىِذِه ِصَفُتُو ِعْنَد ِتالَوتِِو لِْلُقْرآِف ، َوِعْنَد اْسِتَماِعِو ِمنْ 

                                                 

 (ٜٚٔ/ ٕابن ىشاـ ) ،السًنة النبوية(   ٔ)
 (ٓٔ(    قواعد التدبر ، اظتيدا ي )ص: ٕ)
 (٘ٔ(   مفاتيح تدبر القرآف، الالحم )ص:ٖ)
 (ٖٙٔ/ ٔ) ، ابن القيمالصواعق اظترسلة(   ٗ)
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رُُه ، وََكاَف قَتُُّو ِعْنَد اْلُقْرآُف َلُو ِشَفاًء ، فَاْستَػْغىَن ِبال َماٍؿ ، َوَعزَّ ِبال َعِشًنٍَة  ، وأَِنَس مبَا َيْسَتوِحُش ِمْنُو َغيػْ
َا ُمرَاُدُه : َمَّتَّ ِتالَوِة السُّورَِة ِإَذا افْػَتَتَحَها : َمَّتَّ أَتِّْعُظ مبَا أَتْػُلوُه ؟ ، وملَْ َيُكْن ُمرَاُدُه َمَّتَّ َأْخِتُم السُّورَ  َة ؟ ، َوِإفتَّ

طَاَب ؟ ، َمَّتَّ أَْزَدِجُر ؟ ، َمَّتَّ أَْعَتربُ ؟ ، أَلفَّ ِتالَوتَُو لِْلُقْرآِف ِعَباَدٌة ، َواْلِعَباَدُة ال َتُكوُف أَْعِقُل َعْن اهلِل اطتِْ 
 .(ٔ)( بَِغْفَلٍة ، َواهللُ اْلُمَوفّْقُ 

) والصحابة الكراـ على رأس السلف الصاحل ؽتن يقتدى ّٔم يف فهم القرآف وتدبره؛ وإفتا وجب 
التقدـ للمعرفة التامة باللساف العريب، وخلوص السليقة، ومباشرة النوازؿ والوقائع، واإلحاطة عتم ىذا 

بالقرائن اضتالية وأسباب النزوؿ، والتضلع من مقاصد الوحي؛ بل إهنم عاصروه وصاحبوه آناء الليل 
فما أجدرىم  متقربٌن بذلك إىل اهلل عز وجل، ،وأطراؼ النهار، متجردين للفهم، حريصٌن على التدبر

 .(ٕ) باستجالء سره، ودرؾ كنهو (
 ،وبانت أمارتو  ،ظهرت دالئلو :تأثرا -رضواف اهلل عليهم-وقد أذتر التدبر يف قلوب الصحابة 

اللَُّو نَ زََّل ) :فقاؿ ،أثىن القرآف الكرمي على صاحبها اتوىي شت ،وبكاء وخشية ،وخشوع لمن وج

ِبًها مَّثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىْم َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا مَُّتَشا

 ( ٖٕ( .)الزمر:َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّو 

تَػْبِكي أَْعيُػنُػُهْم ، َوَتْطَمِئنَّ َىَذا نَػْعُت أَْولَِياِء اللَِّو نَػَعتَػُهُم اللَُّو َأْف تَػْقَشِعرَّ ُجُلوُدُىْم ، وَ ) قَاَؿ قَػَتاَدُة : 

 (.ٖ) (قُػُلوبُػُهْم ِإىَل ذِْكِر اللَّوِ 

حَّت إنو كلما تدبره اظتتدبر، وتفكر فيو اظتتفكر، رأى من اتفاقو، حَّت يف وقاؿ السعدي : ) 

 وظتا كاف القرآف العظيم...معانيو الغامضة، ما يبهر الناظرين، وكتـز بأنو ال يصدر إال من حكيم عليم،

} تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن ّٔذه اصتاللة والعظمة، أثَّر يف قلوب أويل األلباب اظتهتدين، فلهذا قاؿ تعاىل: 

{  اللَّوِ  تَِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكرِ  ثُمَّ { ظتا فيو من التخويف والرتىيب اظتزعج، } َيْخَشْوَن رَب َُّهْم 

                                                 

 (ٖأخالؽ زتلة القرآف، اآلجري )ص: (ٔ)
 (ٖ٘ٗ أفق التدبر، الريسو ي )ص:( النص القرآ ي من هتافت القراءة إىلٕ)
 .(ٖٓٔ/ ٖعبدالرزاؽ الصنعا ي ) ،تفسًن ( الٖ)
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{  َذِلكَ اء والرتغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل اطتًن، وتارة يرىبهم من عمل الشر.} أي: عند ذكر الرج

{ أي: ىداية منو لعباده، وىو من رتلة فضلو  ُىَدى اللَّوِ الذي ذكره الّلو من تأثًن القرآف فيهم } 

 (. ٔ) ({ من عباده َمْن َيَشاءُ { أي: بسبب ذلك }  يَ ْهِدي ِبوِ وإحسانو عليهم، } 

 اضتسن عن اليت تبٌن عن عظيم تأثر الصحابة وتفاعلهم مع القرآف كثًنة منها ما روي واآلثار

 منها فَػَربا( ٛو ٚ: الطور{ ) َداِفعٍ  ِمن َلوُ  مَّا{} َلَواِقعٌ  رَّبكَ  َعَذابَ  ِإنَّ : }اطتطاب بن عمر قرأ): قاؿ

 . (ٕ)(يوماً  عشرين منها ِعيد ربوة

اد بن اهلل عبدوعن   لصالة يف الصفوؼ آخر يف وأنا عمر نشيج شتعت ):قاؿ اعتاد بن شدَّ

 (. ٖ)( ( ٙٛ: يوسف{ )اللَّوِ  ِإَلى َوُحْزِنى بَ ّثى َأْشُكو ِإنََّمآ: }بلغ حَّت يوسف، سورة يقرأ وىو الصبح

 بيتو يلـز مث يسقط، حَّت فيبكي فتخنقو، باآلية نتر عمر كاف ):قاؿ اضتسن بن ىشاـ عنو 

 .(ٗ) )مريضاً  لتسبونو يعاد حَّت

 صلى النَّيبَّ  شتَِْعتُ :  قَاؿَ  ، َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  ، أَبِيوِ  َعنْ  ، ُمْطِعمٍ  ْبنِ  ُجبَػًْنِ  ْبنُ  )ػُتَمَّدُ  وكذا روى 

 ُقونَ اْلَخالِ  ُىمُ  َأمْ  َشْيءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُخِلُقوا َأمْ } اآليَةَ  َىِذهِ  بَػَلغَ  فَػَلمَّا بِالطُّورِ  اْلَمْغِربِ  يف  يَػْقَرأُ  وسلم عليو اهلل

َماَواتِ  َخَلُقوا َأمْ  -ٖ٘)الطور:{اْلُمَسْيِطُرونَ  ُىمُ  َأمْ  رَبّْكَ  َخَزاِئنُ  ِعْنَدُىمْ  َأمْ  يُوِقُنونَ  الَ  َبلْ  َواأَلْرضَ  السَّ

 .(٘) (َيِطًنَ  َأفْ  قَػْليب  َكادَ  (ٖٚ

                                                 

 (ٕٕٚتفسًن السعدي )ص: ( ٔ)
 (ٖٚٔلقاسم بن سالـ )ص: ، افضائل القرآف ( ٕ)
 ٕٖٔ/ٔابن أيب شيبة   ،اظتصنف(ٖ)
 ٜٗٔ، أزتد / الزىد صٜ٘/ٚابن أيب شيبة   ،اظتصنف(ٗ)
 ٖٚ٘ٗح (ٖٙٛٔ/ ٗباب تفسًن سورة } والطور { ) ،، كتاب التفسًنالبخاري  ،صحيح( ال٘)
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َا َكاَف اْنزَِعاُجُو ِعْنَد شَتَاِع َىِذِه اآليَِة ، ضِتُْسنِ  قاؿ اطتطايب :) تَػَلقّْيِو َمْعىَن اآليَِة َوَمعرِفَِتِو مبَا  ِإفتَّ

َنْتُو ِمْن بَِليِغ اضتُْجَِّة ، فَاْسَتْدرََكَها بَِلِطيِف طَْبِعِو ، َواْسَتَشفَّ َمْعَناَىا ِبذَِكيّْ فَػْهِموِ   .(ٔ) (َتَضمَّ

لو صلى اهلل ومل يكن التأثر فقط ىو ذترة تدبر الصحابة ،إفتا تعداه إىل العمل واالمتثاؿ هلل ورسو 

ويستخدـ من الوسائل لفهم ،عليو وسلم  ، فالعمل تصديق الفهم ،فمهما يتخذ اإلنساف من التدابًن 

القرآف ،فإنو ال يصل إىل جوىر القرآف وروحو كما ينبغي ،ماداـ ىو ال يعمل وفق ما جاء بو 

 حروفو والنطق بكلماتو ، القرآف،فالقرآف كتاب دعوة وحركة ال تنجلي أسراره وحقائقو مبجرد اظترور على

والتدرؾ مغزى أحكامو وتعاليمو اطتلقية وتوجيهاتو االقتصادية واظتدنية ومبادئو ونظمو يف ؼتتلف نواحي 

  .(ٕ) اضتياة ما داـ ال يطبقها يف اضتياة 

فجمعوا بٌن األثر آّمل واظتبٌن للتدبر  -رضي اهلل عنهم-ومن ىذه اظتبادئ انطلق الصحابة 

يعدوف أنفسهم اظتقصودين بكل خطاب ،اظتأمورين  اثر والتطبيق ،نظروا إىل كتاب اهلل فكانو ،أعين التأ

فتكونت مقومات شخصياهتم ،وأسس بنائها علي ىدي القرآف وذترة لتدبره ، قبل غًنىم  واظتنهيٌن أوال

 . وتأمل معانيو وفيمايلي بياف ذلك

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (ٕٓٚ/ ٕلبيهقي )ا ،األشتاء والصفات(  ٔ)
 ( ٘٘-ٕ٘( ينظر : اظتبادئ األساسية لفهم القرآف ،أبو األعلى اظتودودي ) صٕ)
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 .ت شخصية الصحابة:أثر تدبر القرآن في بناء مقوما األولالمبحث 
 المطلب األول :المقوم العقدي 

 أوال :  الثقة المطلقة باهلل : 
من أبرز ما نتيز الشخصية اظتسلمة ثقتها اظتطلقة باهلل يف السراء والضراء، ال متاصتها شك بأف 

نتاف موعوده آت، فيكسبها ذلك إكتابية فتقدـ بال خوؼ وال تردد، فالثقة باهلل واللجوء إليو عالمة اإل
 وسبيل اظتؤمنٌن، وزاد اظتتقٌن، وأماف اطتائفٌن، وأمل العاملٌن . 

وقد حفظت لنا كتب السًن والرتاجم مواقف لبعض الصحابة تبٌن أثر تدبرىم للقرآف الكرمي يف 
ْعُت  ،َعْن ِىَشاـِ ْبِن َسْعدٍ بناء اليقٌن على اهلل خاصة يف اظتواقف الفاصلة ،ومن ذلك ما روي ) قَاَؿ: شتَِ

،  -َرِضَي اهلُل َعْنو-بَػَلَغ ُعَمُر ْبُن اطتَْطَّاِب  قَاَؿ: ،َزْيَد ْبَن َأْسَلَم، َيْذُكُر َعْن أَبِيوِ  َأفَّ أَبَا ُعبَػْيَدَة ُحِصَر بِالشَّاـِ
ـٌ. أَمَّا بَػْعُد، فَِإنَُّو َما نَػَزَؿ بَِعبْ  ، َفَكَتَب إَِلْيِو ُعَمُر: َساَل ٌة ِإالَّ َجَعَل َوتَأَلََّب َعَلْيِو اْلَعُدوُّ ٍد ُمْؤِمٍن ِمْن َمْنزَِلٍة ِشدَّ

} يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َوَلْن: يَػْغِلُب َعْسٌر ُيْسَرْيِن  اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ بَػْعَدَىا فَػَرًجا،
ـٌ . أَمَّا بَػْعُد، فَِإفَّ قَ ، [ٕٓٓ]آؿ عمراف:  َوات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن { اَؿ: َفَكَتَب ِإلَْيِو أَبُو ُعبَػْيَدَة: َساَل

نْ َيا َلِعٌب َوَلْهٌو . . . {]الحديد: اللََّو َعزَّ َوَجلَّ يَػُقوُؿ يف ِكَتاِبِو  [ ٕٓ} اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّ
ُر ِبِكَتاِبِو ِمْن َمَكانِِو، فَػَقَعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ، فَػَقَرأَُه َعَلى قَاَؿ: َفَخرََج ُعمَ . [ٕٓ]اضتديد: ِإَلى}َمَتاُع اْلُغُروِر{

َا يُػَعرُّْض ِبُكْم أَبُو ُعبَػْيَدَة، أَْو َأِف اْرَغُبوا يف اصتِْ   .(ٔ)( َهادِ أَْىِل اْلَمِديَنِة، فَػَقاَؿ: يَا أَْىَل اْلَمِديَنِة، ِإفتَّ
وؽ أف يشد أزر أمٌن األمة بدعوتو للثقة باهلل وتدبر فنلحظ يف ىذا اظتوقف اضتاسم  إرادة الفار 

اآلية اليت حتث على الصرب والثبات والتوكل على اهلل، ليجد أبا عبيدة قد أخذ مأخذا عميقا يف تدبره 
للقرآف فأضحى اظتنصوح ناصحا ،واحملصور ؼتلصا ،مستحضرا ثقة مطلقة باهلل ؛ فها ىو لتث أىل 

قيقة الدنيا، لًنغبوا مبا عند اهلل. وىذا الكالـ ال ينطقو إال من أيقن عٌن اظتدينة على التضحية وتدبر ح
 اليقٌن أف ما عند اهلل آت .

يف ِقصَِّة َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد ِحٌَن فَػرََغ ِمَن اْلَيَماَمِة قَاَؿ:  ،ِإْسَحاؽَ  ْبنُ  ػُتَمَّدُ ومن ذلك ما روى ) 
يُق   ،َأيب َبْكرٍ  ،ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد َوُىَو بِاْلَيَماَمِة: ِمْن َعْبِد اهللِ  -اهلُل َعْنوُ  َرِضيَ -َفَكَتَب أَبُو َبْكٍر الصّْدّْ

 ،َوالَِّذيَن َمَعُو ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصارِ  ،ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيدِ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َخِليَفِة َرُسوِؿ اهلِل 
                                                 

 على صحيح حديث ىذاوقاؿ:  (ٜٕٖ/ ٕ)، وىو عند اضتاكم يف اظتستدرؾ  (ٗٙٔبن اظتبارؾ )ص: ، ااصتهاد (ٔ)
 .الذىيب ووافقو مترجاه مل و سلمم شرط
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ـٌ َعَلْيُكْم فَِإ يّْ َأزْتَُد إِلَْيُكُم اهلَل الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ، أَمَّا بَػْعُد ، فَ َوالتَّابِ  اضتَْْمُد لِلَِّو الَِّذي ِعٌَن بِِإْحَساٍف ، َساَل
ْرًدا ، فَِإفَّ اهلَل الَِّذي اَل إَِلَو ُىَو قَاَؿ: َوَغَلَب اأْلَْحزَاَب فػَ  ،َوأََذؿَّ َعُدوَّهُ  ،َوأََعزَّ َولِيَّوُ  ،َوَنَصَر َعْبَدهُ  ،َأؾْتََز َوْعَدهُ 

ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ  يَن ِمْن }َوَعَد اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ
َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهمْ  َوْعًدا ِمْنُو  -وََكَتَب اآْليََة ُكلََّها َوقَػرَأَ اآْليََة  -[٘٘]النور:  {قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكّْ

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو  فَػَقاَؿ: } ،اَل ُخْلَف َلُو ، َوَمَقااًل اَل َرْيَب ِفيِو ، َوفَػَرَض اصتَِْهاَد َعَلى اْلُمْؤِمِنٌنَ 
فَاْسَتِتمُّوا ِبَوْعِد اهلِل ِإيَّاُكْم ، َوَأِطيُعوُه ِفيَما فَػَرَض  -ِمَن اآْليَاِت  َحَّتَّ فَػرَغَ  -[ٕٙٔ{ ]البقرة: ُكْرٌه َلُكمْ 

َك بِاأْلَْمَواِؿ َعَلْيُكْم ، َوِإْف َعُظَمْت ِفيِو اْلُمْؤنَُة ، َواْسَتَبدَِّت الرَّزِيَُّة ، َوبَػُعَدِت اْلَمَشقَُّة ، َوُفِجْعُتْم يف َذلِ 
}ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِىُدوا فَاْغُزوا َرزِتَُكُم اهلُل يف َسِبيِل اهلِل  ،ِلَك َيِسًٌن يف َعِظيِم ثَػَواِب اهللِ فَِإفَّ ذَ  ،َواأْلَنْػُفسِ 

 .(ٔ)...( [ َكَتَب اآْليََة ٔٗ]التوبة:  بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم{
عند اهلل، فنطق بدرر  فها ىو أبو بكر رضي اهلل عنو ظتا جاء خرب الفتح تكلم كالـ الواثق مبا

َوْعًدا ِمْنُو اَل تفوح عن تدبره لكتاب اهلل، واستحضاره ما فيو من معاف عظيمة، فقاؿ عن النصر : )
(، مث طلب منهم اضتفاظ على شرط النصر مهما شق ذلك عليهم بقولو: ُخْلَف َلُو ، َوَمَقااًل اَل َرْيَب ِفيوِ 

ْم ، َوأَِطيُعوُه ِفيَما فَػَرَض َعَلْيُكْم ، َوِإْف َعُظَمْت ِفيِو اْلُمْؤنَُة ، َواْسَتَبدَِّت الرَّزِيَُّة ، فَاْسَتِتمُّوا ِبَوْعِد اهلِل ِإيَّاكُ )
 (.َوبَػُعَدِت اْلَمَشقَُّة ، َوُفِجْعُتْم يف َذِلَك بِاأْلَْمَواِؿ َواأْلَنْػُفِس فَِإفَّ َذِلَك َيِسًٌن يف َعِظيِم ثَػَواِب اهللِ 

بنصر اهلل ووعده على لساف اظتتدبرين مبا روي ) أف عمر انتدب الناس للخروج  وكذا تظهر الثقة
 بذلك، إال أىُلو عليو يقَوى وال ،(ٕ)النُّجعة على إال بدار لكم ليس اضتجاز إفَّ : إىل بالد فارس، فقاؿ

 ورَثُكموىا،ي أف الكتاب يف اهلل وعدكم اليت األرض يف سًنوا اهلل؟ موعود عن اظتهاجروف( ٖ)الطُّراء أين
 مواريث أىِلو وُمويل ناصرِه، ومعزّ  دينو، مظهرُ  واهلل( ٕٛ: الفتح) {ُكّلوِ  الّدينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ }: قاؿ فإنو

 َسِليط أو عبيد بن سعد ثىّن  مث مسعود، بنُ  ُعبيد أبو منتدب أوؿ فكاف .الصاضتوف؟ اهلل عبادُ  أين األمم،
  .(ٗ)عنهم(  اهلل رضي قيس بن

                                                 

 بسند صحيح إىل ابن إسحاؽ وىو مقدـ يف السًن كما ىو معلـو . (ٖٖٓ/ ٜلبيهقي )ا ،السنن الكربى( ٔ)
ْذَىُب يف طَلِب الكإِل يف موضعو( ٕ)

َ
 (ٖٚٗ/ ٛ) ، ابن منظورلساف العرب .النُّْجعُة عند العرب اظت

 (ٗٔٔ/ ٔ) ، ابن منظورالعرب لساف.  ىم الذين يْأُتوف من مكاف بعيد( ٖ)
وسنده وإف كاف فيو سيف بن عمر : فيو ضعف من جهة الرواية إال أنو  (ٖٔٙ/ ٕ)، الطربي تاريخ األمم واظتلوؾ ( ٗ)

معتمد من جهة السًنة ولو فيها مؤلفات كتاب الفتوح والردة ، وقد اعتمده كل من ألف يف التاريخ والسًن؛ لذا 
 .(ٕٕٙ ص:) ، ابن حجرتقريب التهذيب "ضعيف يف اضتديث عمدة يف التاريخر: "أستشهد خبربه ،قاؿ ابن حج
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 القادسية، بن أيب وقاص خطب يـو سعدا تمكٌن وإؾتاز الوعد لتلو التدبر ، روي ) أفّ وعند ال
 جلّ  اهلل قاؿ ُخْلف؛ لقولو وليس اظتلك، يف لو شريك ال اضتق: ىو اهلل إف: وقاؿ عليو، وأثىن اهلل فحمد
َنا َوَلَقدْ } :ثناؤه ( ٘ٓٔ: األنبياء){  الصَّاِلُحونَ  ِعَباِدىَ  ثُ َهاَيرِ  ااْلْرضَ  َأنَّ  الذّْكرِ  بَ ْعدِ  ِمن الزَّبُورِ  ِفى َكَتب ْ

 منها، وتأكلوف تطَعموهنا فأنتم ِحَجج، ثالث منذ لكم أباحها وقد ربكم، وموعودُ  مًناثُكم ىذا ِإفَّ 
 منهم جاءكم وقد منكم، األياـ أصحاب منهم ناؿ مبا اليـو ىذا إىل وتسبوهنم وجَتْبوهنم أىلها وتقتلوف

 وترغبوا الدنيا يف تزىدوا فإف وراءكم، َمنْ  وعزّ  قبيلة كل وخيار وأعياهنم، العرب وهوج وأنتم اصتمع، ىذا
 وتضعفوا وهَتنوا تفشلوا وِإف أجلو، ِإىل أحداً  ذلك يقرّْبُ  وال واآلخرة الدنيا لكم اهلل رتع اآلخرة، يف

 . (ٔ) آخرتكم( وتوبقوا رلتكم تذىبْ 
الد ، وحكمهم يف نواصي ؼتالفيهم من العباد تدبرىا أخرى وظتا ذكرىم سعد بنعمة اهلل إذ مكنهم يف الب

َنا )َوَلَقدْ  ( ؛ 1ٓٔالصَّاِلُحوَن( )األنبياء: ِعَباِدىَ  يَرِثُ َها ااْلْرضَ  َأنَّ  الذّْكرِ  بَ ْعدِ  ِمن الزَّبُورِ  ِفى َكَتب ْ
َوال ب رلتهم )فحذرىم االغرتار بالدنيا ومنافستها والركوف إليها؛ فينزعوف صالحا؛ فتزوؿ النعمة وتذى

 . [ ٙٗ: ألنفاؿ]ا (تَناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم 
 ثانيا : إيثار اآلخرة على الدنيا 

إف من أىم مقتضيات عقيدة اظتؤمن تصوره عتذه اضتياة فمما نتيز الشخصية اإلسالمية إدراكها حقيقة 
وأف اآلخرة ىي دار القرار فإليها النظر واالعتبار قاؿ فال اغرتار ، متاع زائل الثبات لو وال دواـالدنيا وأهنا 

نْ َيا ِفي اآلخِ ) تعاىل :  نْ َيا َوَما اْلَحَياُة الدُّ َرِة ِإالَّ اللَُّو يَ ْبُسُط الرّْْزَق ِلَمْن َيَشاء َويَ َقِدُر َوَفرُِحوْا بِاْلَحَياِة الدُّ
نْ َيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَرارِ يَا قَ ْوِم ِإنََّما َىِذِه اْلَحَيا( )ٕٙ( ) الرعد:َمَتاعٌ   ( )ٜٖ( )غافر : ُة الدُّ

َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر ِفي اأَلْمَواِل َواأَلوْ  نْ َيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ الِد َكَمَثِل َغْيٍث اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّ
مَّ يَِهيُج فَ تَ َراُه ُمْصَفرِّا ثُمَّ َيُكوُن ُحطَاًما َوِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَّْن َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ َباتُُو ثُ 

نْ َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ   (.ٕٓ( )اضتديد:اللَِّو َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّ
ف الكرمي أكسبهم اضتذر من ويف آثار الصحابة الكراـ وعطر أخبارىم داللة على أف تدبر القرآ

ـَ َعَلى ُعَمَر  الرَّزْتَِن ْبنُ  َعْبدُ الدنيا وعدـ االغرتار بزىرهتا .ومن ذلك ما روي عن )  َلى ، قَاَؿ : قِد َأيب لَيػْ
( ْٕو ِشْئت َأْف يَُدقْتََق)فَػرََأى َكأَنػَُّهْم يَْأُكُلوَف تَػْعِذيرًا ، فَػَقاَؿ : َما َىَذا يَا َأْىَل اْلِعرَاِؽ ؟ لَ  ،نَاٌس ِمْن اْلِعرَاؽِ 

                                                 

 ويقاؿ يف إسناده ما قيل آنفا. (ٛٓٗ/ ٕ) ، الطربيتاريخ األمم واظتلوؾ( ٔ)
ـُ وكُتَوَّدَ  :َمْعَناهُ ( ٕ)  (ٚٓٔ/ ٓٔ) ، ابن منظورلساف العرب. َلْو ِشْئُت أَف يُػَلٌنََّ يلَ الطعا
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ْعُتمَ  اللََّو قَاَؿ :  يل َكَما يَُدقْتَُق َلُكْم َلَفَعْلت ، َوَلِكنَّا َنْسَتْبِقي ِمْن ُدنْػَيانَا َما ؾتَُِدُه يف آِخَرتَِنا ، أََما شتَِ
نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم ِبَها}  .(ٔ) ؟(ٕٓ: حقاؼاأل{ . )َأْذَىْبُتْم طَيَّْباِتُكْم ِفي َحَياِتُكَم الدُّ

ُر َواِحٍد ِمْن أَْىِل اْلِعْلمِ  عن ،الشَّاِفِعيُّ ) وكذا روى ـَ َعَلى ُعَمَر ْبِن اطتَْطَّاِب  ،َغيػْ ا َقِد َرِضَي -أَنَُّو َلمَّ
قَاَؿ: اَل َوَربّْ قَاَؿ َلُو َصاِحُب بَػْيِت اْلَماِؿ: أَنَا أُْدِخُلُو بَػْيَت اْلَماِؿ،  ،َما ُأِصيَب ِمَن اْلِعَراؽِ  -اهلُل َعْنوُ 

ا اْلَكْعَبِة، اَل يُػْؤَوى حَتَْت َسْقِف بَػْيٍت َحَّتَّ أَْقِسَمُو  ، َفَأَمَر بِِو فَػُوِضَع يف اْلَمْسِجِد، َوُوِضَعْت َعَليػْهَ 
اُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَعْبُد اأْلَْنطَاُع، َوَحَرَسُو رَِجاٌؿ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر، فَػَلمَّا َأْصَبَح َغَدا َمَعُو اْلَعبَّ 

ِن اأْلَْمَواِؿ، فَػَرَأى الرَّزْتَِن ْبُن َعْوٍؼ، َأَخَذ بَِيِد َأَحِدقِتَا، َأْو َأَحُدقُتَا َأَخَذ َيَدُه، فَػَلمَّا َرأَْوُه َكَشطُوا اأْلَْنطَاَع عَ 
َىَب ِفيِو َواْلَياُقوَت وَ  الزَّبَػْرَجَد َواللُّْؤُلَؤ يَػَتََلْأَلُ، فَػَبَكى، فَػَقاَؿ َلُو َأَحُدقُتَا: ِإنَُّو َواهلِل َمْنَظرًا ملَْ يَػَر ِمثْػَلُو، رََأى الذَّ

، َوَلِكنَُّو َواهلِل َما َكثُػَر َما ُىَو بِيَػْوـِ بَُكاٍء، َوَلِكنَُّو يَػْوـُ ُشْكٍر َوُسُروٍر، فَػَقاَؿ:ِإ يّْ َواهلِل َما َذَىْبُت َحْيُث َذَىْبتَ 
َلِة َوَرَفَع يََدْيِو ِإىَل السََّماِء َوقَاَؿ: الَىَذا يف قَػوْ  نَػُهْم. مُثَّ أَقْػَبَل َعَلى اْلِقبػْ لُهمَّ ِإ يّْ أَُعوُذ ـٍ َقطُّ ِإالَّ َوَقَع بَْأُسُهْم بَػيػْ

[ ٕٛٔ]األعراؼ:  {َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُمونَ } :ِبَك َأْف َأُكوَف ُمْسَتْدَرًجا؛ فَِإ يّْ َأشْتَُعَك تَػُقوؿُ 

)..(ٕ).  
فَػُوِضَعْت بَػٌْنَ  ،أُِتَى بَِفْرَوِة ِكْسَرى -َرِضَى اللَُّو َعْنوُ -: َأفَّ ُعَمَر ْبَن اطتَْطَّاِب  اضتََْسنُ وبنحوه روى )

ْبِن ُىْرُمَز َفَجَعَلُهَما ِِف َيِدِه فَأَْلَقى ِإَلْيِو ِسَواَرْى ِكْسَرى  :قَاؿَ  ،يََدْيِو َوِِف اْلَقْوـِ ُسرَاَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشمٍ 
ِسَواَرْى ِكْسَرى ْبِن ُىْرُمَز ِِف َيِد ُسرَاَقَة ْبِن َماِلِك ،فَػَلمَّا َرآقُتَا ِِف َيَدْى ُسرَاَقَة قَاَؿ : اضتَْْمُد لِلَِّو  ،فَػبَػَلَغا َمْنِكبَػْيوِ 

  -صلى اهلل عليو وسلم-اللَُّهمَّ ِإِّنّْ َقْد َعِلْمُت َأفَّ َرُسوَلَك مُثَّ قَاَؿ :  .َأْعرَاِِبّّ ِمْن َبىِن ُمْدِلجٍ  ،ْبِن ُجْعُشمٍ 
اللَُّهمَّ  ،َوَزَوْيَت َذِلَك َعْنُو َنَظرًا ِمْنَك َلُو َوِخَيارًا ،َكاَف لتُِبُّ َأْف ُيِصيَب َمااًل فَػيُػْنِفَقُو ِِف َسِبيِلَك َوَعَلى ِعَباِدؾَ 

 ،َكاَف لتُِبُّ َأْف ُيِصيَب َمااًل فَػيُػْنِفَقُو ِِف َسِبيِلَك َوَعَلى ِعَباِدؾَ   -َرِضَى اللَُّو َعْنوُ - ِإِّنّْ َقْد َعِلْمُت َأفَّ أَبَا َبْكرٍ 
 :مُثَّ قَاؿَ  ،اللَُّهمَّ ِإِّنّْ أَُعوُذ ِبَك أَْف َيُكوَف َىَذا َمْكرًا ِمْنْك ِبُعَمرَ  ،فَػَزَوْيَت َذِلَك َعْنُو َنَظرًا ِمْنَك َلُو َوِخَيارًا

                                                 

 (ٖٕٚ/ ٖٔشيبة ) ابن أيب ،صنف( اظتٔ)
. وقوؿ الشافعي : عن غًن واحد من أىل العلم مشعر جبواز االستشهاد ّٔذه  (ٚ٘ٔ/  ٗ) (  األـ، الشافعي،ٕ)

 القصة عنده، واهلل أعلم .
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ُىْم ِبِو ِمْن َماٍل َوبَِنيَن أَ تَلى) َراِت َبْل اَل َيْشُعُروَن(* َيْحَسُبوَن َأنََّما نُِمدُّ  ُنَسارُِع َلُهْم ِفى اْلَخي ْ
 .(ٔ)( ٙ٘_٘٘)اظتؤمنوف:

فلما وعى عمر عن كتاب اهلل أف اجتماع الدنيا وزينتها من مظاىر االستدراج  ، وسبب 
 وآثر اآلخرة عليها .  للتنافس فيها مفض إىل اعتالؾ َزَىَد ّٔا

 ثالثا :خشية اهلل واستعظام الذنب 
تعد رقة الطبع واطتشية من اهلل من أىم مظاىر اظتقـو العقدي للشخصية اظتسلمة جعلها اهلل 

(، وأجزؿ العطاء ظتن حققها، فقاؿ ٘ٚٔ( )آؿ عمراف : َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ شرطا لإلنتاف فقاؿ: )
( ، وؽتا يدؿ على أف تدبر الصحابة للقرآف أذتر خشية هلل ٙٗ() الرزتن:اَف َمَقاَم رَبِّْو َجنََّتانِ َوِلَمْن خَ : )

َأيب َحازِـٍ ، قَاَؿ: َكاَف َعْبُد اهلِل ْبُن َرَواَحَة َواِضًعا َرْأَسُو يف ِحْجِر  ْبنُ  قَػْيسُ وإشفاقا من عذابو ما رواه ) 
أَتُُو ، فَػَقاَؿ : َما يُػْبِكيِك ؟ قَاَلْت: َرأَيْػُتَك تَػْبِكي فَػَبَكْيُت، قَاَؿ : ِإ يّْ ذََكْرُت قَػْوَؿ فَػَبَكِت اْمرَ  ؛اْمرَأَتِِو فَػَبَكى

ـْ الَ  (ٔٚ)مرمي:{َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَىااهلِل َعزَّ َوَجلَّ : } َها َأ  (.ٕ)( َفاَل أَْدرِي أَنَػْنُجو ِمنػْ
الصحابة استعظاـ الذنب وعدـ استصغاره،وقفوا وكذا نلمح من مظاىر اطتشية يف شخصية  

مع كتاب اهلل ،وتدبروا آياتو، فأخافتهم عظاتو، واستشعروا خطر الذنوب وخافوا اضتساب، من ذلك ما 
ِبُسوا الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَ لْ َلمَّا نَػزََلْت َىِذِه اآْليَُة ] :قَاؿَ  -َرِضَي اهلُل َعْنوُ -َعْن َعْبِد اهلِل روي يف الصحيح 

فَػَقاَؿ  !أَيػَُّنا ملَْ َيْظِلْم نَػْفَسوُ  :َوقَاُلوا -َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -[ َشقَّ َذِلَك َعَلى َأْصَحاِب النَّيبّْ ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلمٍ 
َا ُىَو َكَما قَاَؿ لُ  :"َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  يَا بُ َنيَّ اَل ُتْشِرْك بِاهلِل ْقَماُف اِلبِْنِو ]لَْيَس َكَما َتظُنُّوَف ِإفتَّ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   .(ٖ) (ٖٔ" )لقماف : [ِإنَّ الشّْ
ِإَذا زُْلزَِلِت األْرُض عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنو قاؿ: أنزلت:) ومن أخبارىم أيضا مارواه 

صلى اهلل عليو -أنزلت، فقاؿ لو رسوؿ اهلل  وأبو بكر الصّديق قاعد، فبكى حٌن(، ٔ)الزلزلة:(  زِْلَزاَلَها

                                                 

وسنده وإف كاف فيو انقطاع بٌن اضتسن وعمر رضي اهلل عنو، إال أف اعتماد  (ٖٚ٘/ ٙلبيهقي )ا ،السنن الكربى( ٔ)
 عتذه القصة واستنباط الفوائد منها، وذكرىا يف دالئل النبوة يدلنا على اعتمادىم عتا، واهلل أعلم.الشافعي وغًنه 

، وتعقبو الذىيب بأنو َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخٌْنِ وملَْ مُتْرَِجاهُ وقاؿ:  (ٛٛ٘/ ٗ) ، اضتاكماظتستدرؾ ( ٕ)
بإسناد اضتاكم ضعيف إلرسالو، وىو مبجموع الطرؽ اظتتقدمة يرتقي  اضتديث  مرسل. قاؿ الدكتور سعد آؿ زتيد:

 .(ٕٖٗ٘/ ٚ) ، ابن اظتلقنؼتتصر تلخيص الذىيبىامش حتقيق لدرجة اضتسن لغًنه. 
ح  (ٕٔٗ٘/ ٙ) باب ما جاء يف اظتتأولٌن ،  وقتاعتم واظتعاندين اظترتدين ( الصحيح، البخاري، كتاب استتابةٖ)

ٜٖٙٛ 
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-صلى اهلل عليو وسلم-: "ما يُػْبِكيَك يا أبا َبْكٍر؟" قاؿ: يُبكيين ىذه السورة، فقاؿ لو رسوؿ اهلل -وسلم
 (. ٔفَػيَػْغفُر عَتُْم") : "َلْوال أنَُّكْم خُتِْطئوَف َوتُْذنُِبوَف فَػيَػْغِفُر اهللُ َلُكْم طَتََلَق اهللُ أُمًَّة مُتِْطُئوَف َويُْذنُِبوفَ 

صبغت ّٔذه اطتشية  -رضواف اهلل عليهم-ومن اظتواقف اليت تدلنا جبالء أف شخصية الصحابة 
 َوْيلٌ : }أنو قرأ -عنهما اهلل رضي- عمر ابن عند تدبرىا ما يف القرآف من وعد ووعيد ما روي عن

( ٙ:اآلية { ) اْلَعاَلِمينَ  ِلَربّ  النَّاسُ  يَ ُقومُ  مَ يَ وْ  : }بلغ حَّت( ٔ: اآلية اظتطففوف، سورة{ )لّْْلُمَطفِّْفينَ 
 ىاتٌن عمر ابن قرأ ) ما: قاؿ عنو اهلل رضي نافع عن و ،(ٕ)بعده(  ما قراءة من وامتنع خرّ  حَّت فبكى
{ اللَّوُ  وِ بِ  ُيحاِسْبُكمْ  ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأنْ ُفِسُكمْ  ِفي ما تُ ْبُدوا َوِإنْ  }: بكى إال البقرة سورة آخر من قطُّ  اآليتٌن

 ابن ) كاف: قاؿ نافع وعن(. ٖ)شديد(  اإلحصاء ىذا إفَّ : يقوؿ مث ، اآلية( ٕٗٛ: اآلية البقرة، سورة)
 بكى( ٙٔ: اآلية اضتديد، سورة{ )اللَّوِ  ِلذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َتْخَشعَ  َأن ءاَمُنواْ  ِللَِّذينَ  يَْأنِ  َأَلمْ : }قرأ إذا عمر
 (.ٗ)البكاء(  يغلبو حَّت

 ا : سرعة االمتثال وإجابة أمر اهلل على كل حال:رابع
ومن ذترات تدبر الصحابة لكتاب اهلل ما كاف دليال على صدؽ إنتاهنم، أساسا يف بناء           

للجماعة اظتختارة اليت دتثلت فيها  شخصيتهم، وىو االمتثاؿ ألمر اهلل وإجابتو يف كل حاؿ ،أهنم صورة
 .عاىم  اهلل لبوا شتعنا وأطعنافكلما دحقيقة اإلنتاف فعاًل. 

رُ نقرأ ذلك فيما رواه )  نُػَفًْنٍ ، قَاَؿ : َجَلْسَنا ِإىَل اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد ِبِدَمْشَق َوُىَو َعَلى  ْبنُ  ُجبَػيػْ
ـَ َعِن اْلَغْزِو . قَاَؿ : َنا اْلبَػُعوُث  تَابُوٍت َما بِِو َعْنُو َفْضٌل ، فَػَقاَؿ َلُو َرُجٌل : َلْو قَػَعْدَت اْلَعا يَػْعيِن -أََتْت َعَليػْ

 .(٘)(َواَل َأِجُد ي ِإالَّ َخِفيًفا (ٔٗ)التوبة:}اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل{قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ  -ُسورََة التػَّْوبَةِ 
{ فَػَقاَؿ : َفافًا َوثَِقاالً اْنِفُروا خِ َعْن أََنِس ، َأفَّ أَبَا طَْلَحَة ، قَػَرَأ َىِذِه اآليََة : }وأيضا ما روي ) 

َفْرنَا ُشُيوًخا َوَشَبابًا َجهُّْزو ي ، فَػَقاَؿ بَػنَػْوُه : يَػْرزَتُكَ  َفَرنَا اللَُّو َوأََمَرنَا اللَُّو ، َواْستَػنػْ اللَُّو ، ِإنََّك َقْد َغَزْوَت  اْستَػنػْ

                                                 

 بسند حسن. (ٖ٘٘/ ٕٗ) لطربيا، جامع البياف(ٔ)
 .يف سنده إنقطاع. (ٕٜٔ)ص:  ،أزتد بن حنبل، الزىد( ٕ)
 بسند حسن.  (ٕٜٔ)ص:  ،أزتد بن حنبل ، الزىد ( ٖ)
 (ٚٛٔ/ ٗ) ،ابن حجراإلصابة وسنده جيد كما قاؿ ابن حجر.   (ٛٔٔ/ ٚابن أيب شيبة ) ،صنف(  اظتٗ)
 .مُتْرَِجاهُ  وملَْ  اإِلْسَنادِ  َصِحيحُ  َحِديثٌ  َىَذا وقاؿ : (ٖٖٖ/ ٕ) ، اضتاكماظتستدرؾ( ٘)
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ْكٍر َوُعَمَر ، َوؿَتُْن نَػْغُزو َعْنَك اآلَف ، فَػَغزَا اْلَبْحَر ، َفَماَت َوَأيب بَ  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َعَلى َعْهِد النَّيبّْ 
َعِة أَيَّاـٍ َوَما تَػَغيػَّرَ   (.ٔ)(َفطََلُبوا َجزِيرًَة يَْدِفُنونَُو ِفيَها ، فَػَلْم يَػْقِدُروا َعَلْيِو ِإالَّ بَػْعَد َسبػْ

ـَ وكذلك ما روي ) اْنِفُروا َعِن اصتَِْهاِد َعاًما َواِحًدا ، فَػَقَرأَ َىِذِه اآليََة : }َعْن َعْن َأيب أَيُّوَب أَنَُّو أَقَا
  .(ٕ)( { فَػَغزَا ِمْن َعاِمِو ، َوقَاَؿ : َما رَأَْيت يف َىِذِه اآليَِة ِمْن ُرْخَصةٍ ِخَفافًا َوثَِقاالَ 

ّٔم على  فنلحظ أف الصحابة الثالثة الذين تدبروا ىذه اآلية الكرنتة أخذوا بعمومها فأجابوا ر 
فلم يكونوا  ؛وقد فهم بعض الصحابة من ىذا األمر العمـوكل حاؿ. يقوؿ اضتافظ ابن حجر : )

 . (ٖ)( وغًنىم ،واظتقداد بن األسود ،أبو أيوب األنصاري :منهم ،يتخلفوف عن الغزو حَّت مات
عيالكم أو لقلة  ،)انفروا خفافًا( لنشاطكم لو )وثقااًل( عنو ظتشقة عليكموقاؿ القسطال ي : )

أو صحاًحا ومراًضا، وظتا فهم بعض الصحابة  ،أو خفافًا وثقاال من السالح ، أو ركبانًا ومشاة ،ولكثرهتا
أبو أيوب األنصاري واظتقداد بن  :منهم، من ىذا األمر العمـو مل يتخلفوا عن الغزو حَّت ماتوا 

 .(ٗ)(األسود
 قريش نساء فذكرنا: قاؿ عنها اهلل رضي عائشة عند ؿتن ) بينا: قالت شيبة بنت صفية عن و
 نساء من أفضل رأيت ما واهلل وإ يّْ  لفضاًل، قريش لنساء إفَّ : عنها اهلل رضي عائشة فقالت وفضلهنَّ،
 َعَلى ِبُخُمرِِىنَّ  َوْلَيْضرِْبنَ } النور سورة أُنزلت لقد بالتنزيل، إنتاناً  وال اهلل لكتاب تصديقاً  أشدّ  األنصار،

 ويتلو فيها، إليهم اهلل أنزؿ ما عليهنَّ  يتلوف إليهنَّ  رجاعتنَّ  انقلب( ٖٔ: اآلية النور، ةسور ) {ُجُيوِبِهنَّ 
 اظترحَّل ِمْرطها إىل قامت إالَّ  امرأة منهن فما قرابة، ذي كل وعلى وأختو وابنتو امرأتو على الرجل

 على كأفَّ  متعتجرات اهلل رسوؿ وراء فأصبحنَ  كتابو، من اهلل أنزؿ مبا وإنتاناً  تصديقاً  بو؛ فاعتجرت
 .(٘)الغربا( رؤوسهن

                                                 

َىَذا وقاؿ:  (ٖٖ٘/ ٖ) ، اضتاكم-وىذا لفظو - اظتستدرؾ،و ٗٛٔٚح (ٕ٘ٔ/ ٙٔ)( الصحيح، ابن حباف، ٔ)
 .َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم ، وملَْ مُتَرَّْجاهُ 

 ويف سنده ضعف. (ٖ٘ٓ/ ٘ابن أيب شيبة ) ،صنف( اظتٕ)
 (ٖٛ/ ٙ) ،ابن حجر ،الباريفتح ( ٖ)
 (ٙ٘/ ٘إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )(ٗ)
باب  ، وأصل اضتديث يف الصحيح، البخاري، كتاب ، التفسًن ،(ٕ٘ٚ٘/ ٛ)، ابن أيب حامت تفسًن ابن أِب حامت( ٘)

 ٓٛٗٗح  (ٓٛٚٔ/ ٗباب } وليضربن خبمرىن على جيؤّن { )
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عالمة  :ألمر اهلل نّ وسرعة امتثاعت ،للقرآف نّ فها ىي عائشة أـ اظتؤمنٌن حتمد لنساء قريش تدبرى 
 ومظهر صدؽ . ،إنتاف

 المطلب الثاني :المقوم التعبدي 
اليت ّٔا من األسس اليت دتيز شخصية اظتسلم األساس التعبدي فإف ىذه القيمة التعبدية ىي 

النور، واإلنساف ػتتاج إليها، فنور بصًنتو وفهمو وأدبو مع اهلل إفتا يستقى من قيمتو التعبدية، فهي أساس 
عظيم من أسس شخصيتو تستنًن ّٔا بصًنتو ويستنًن ّٔا وجهو وقلبو ويصلح للتلقي عن اهلل سبحانو 

  (ٔ)وتعاىل والتفهم يف كتابو
 باىتماما بأمر العبادة وإدراكا ألثرىا يف ختفيف اظتصاب وقد أسهم تدبر الصحابة لكتاب اهلل

ػُتَمَِّد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَاَؿ: َلمَّا َحَضَرْت ُعَباَدَة اْلَوفَاُة، قَاَؿ: " َأْخرُِجوا ِفرَاِشي  ْبنُ  ُعَباَدةُ روى ) 
اَر  -ِإىَل الصَّْحِن "  ِإيَلَّ َمَوايلَّ، َوَخَدِمي، َوِجًنَا ي، َوَمْن َكاَف َيْدُخُل َعَليَّ ".  مُثَّ قَاَؿ: " ارْتَُعوا -يَػْعيِن: الدَّ

نْػَيا َوأَوََّؿ لَيػْ  َلٍة ِمَن اآْلِخرَِة، َوِإ يّْ َفَجَمُعوا َلُو، فَػَقاَؿ: " ِإفَّ يَػْوِمي َىَذا اَل أُرَاُه ِإالَّ آِخَر يَػْوـٍ يَْأِت َعَليَّ ِمَن الدُّ
، َقْد فَػَرَط ِمينّْ ِإلَْيُكْم بَِيِدي أَْو بِِلَسا ي َشْيٍء، َوُىَو َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه اْلَقَصاُص يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  اَل أَْدرِي َلَعلَّوُ 

فَػَقاُلوا: َبْل   :َوأَُحرُّْج َعَلى َأَحٍد ِمْنُكْم يف نَػْفِسِو َشْيٌء ِمْن َذِلَك ِإالَّ اقْػَتصَّ ِمينّْ قَػْبَل َأْف خَتْرَُج نَػْفِسي "، قَاؿَ 
ِلَك "، قَاُلوا: ُكْنَت َواِلًدا، وَُكْنَت ُمَؤدّْبًا، قَاَؿ: َوَما قَاَؿ طِتَاِدـٍ ُسوًءا َقطُّ. فَػَقاَؿ: " َأَغَفْرمُتْ يل َما َكاَف ِمْن ذَ 

ى ِإْنَساٍف ِمْنُكْم يَػْبِكي، فَِإَذا نَػَعْم. قَاَؿ: " اللُهمَّ اْشَهْد ". فَػَقاَؿ: " أَمَّا يل فَاْحَفظُوا َوِصيَّيِت، أَُحرُّْج َعلَ 
َيْستَػْغِفُر  أُْخرَِجْت نَػْفِسي فَػتَػَوَضُئوا َوَأْحِسُنوا اْلُوُضوَء، مُثَّ لَِيْدُخْل ُكلُّ ِإْنَساٍف ِمْنُكْم َمْسِجًدا فَػُيَصلّْي مُثَّ 

[، مُثَّ َأْسرُِعوا يب ٖ٘ٔ{ ]البقرة: وا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلةِ اْسَتِعينُ َولِنَػْفِسِو، فَِإفَّ اهلَل تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل قَاَؿ: } هلُِعَبادَ 
 .(ِٕإىَل ُحْفَرِت، َواَل تَػْتبَػُعيِن نَاٌر، َواَل َتَضُعوا حَتْيِت أُْرُجوانًا ")

باعتباره وتدبره لكتاب اهلل تعاىل وقف على ما ىو شعار للمسلم،  -رضي اهلل عنو-فعبادة 
ة الضمًن، وىي العبادة من وضوء وصالة ولزـو اظتساجد واستغفار، فذكرىم ومعٌن على تفريج اعتم وإراح

 ودعاىم إىل التزامها .

                                                 

تفريغ نصي موقع االسالـ ويب  ٖووالشنقيطي ص ( انظر شخصية اظتسلم ،ػتمد ولد اضتسن الدٔ)
www.islam.web 

 بسند حسن. (ٗٚٔ/ ٕٔ)، البيهقي شعب اإلنتاف، (٘ٓٗ/ ٕىناد )، الزىد(  ٕ)
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 المطلب الثالث :المقوم السياسي ) الوالء والبراء(
تعد قضية الوالء والرباء من القضايا اظتفصلية يف الشخصية اإلسالمية، وىي من اظتسائل اليت ال 

أنصاؼ اضتلوؿ، وقد جاءت اآليات القرآنية حاشتة يف ىذا الباب  تقبل التمييع، كما أهنا ال تقبل
واضحة أنّتا وضوح، تعرؼ اظتؤمن ظتن يكوف والؤه وعلى من تكوف عداوتو ـ فال والء لغًن اهلل ولغًن أىل 
اهلل، ومن اظتواقف اليت تدؿ على أثر القرآف يف بناء شخصية الصحابة على عقيدة الوالء والرباء ما روي ) 

أََمَرُه َأْف يَػْرَفَع ِإلَْيو َما َأَخَذ َوَما َأْعَطى ِِف  -َرِضَى اللَُّو َعْنوُ -: َأفَّ ُعَمَر  -َرِضَى اللَُّو َعْنوُ -َأِِب ُموَسى  َعنْ 
ِإفَّ  :َوقَاؿَ  ،-َعْنوُ َرِضَى اللَُّو -فَػَعِجَب ُعَمُر  ؛وََكاَف أَلِِب ُموَسى َكاِتٌب َنْصرَاِِّنّّ يَػْرَفُع إِلَْيِو َذِلكَ  ،أَِدمٍي َواِحدٍ 
قَاَؿ أَبُو ُموَسى: ِإنَُّو  ،فَاْدُعُو فَػْليَػْقرَأْ  -وََكاَف َجاَء ِمَن الشَّاـِ  -ِإفَّ لََنا ِكَتابًا ِِف اْلَمْسِجِد  :َوقَاؿَ  .َىَذا ضَتَاِفظٌ 

 :قَاؿَ  .َبْل َنْصرَاِِّنّّ  ،الَ  :ُجُنٌب ُىَو؟ قَاؿَ : أَ  -َرِضَى اللَُّو َعْنوُ -اَل َيْسَتِطيُع َأْف َيْدُخَل اْلَمْسِجَد. فَػَقاَؿ ُعَمُر 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى )  :َوقَػرَأَ  ،َأْخرِْجوُ  :َوقَاؿَ  ،فَانْػتَػَهَرِِّن َوَضَرَب َفِخِذى

ُهْم ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمنْ  )اظتائدة: (ُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ
َا َكاَف َيْكُتبُ  ؛َواللَِّو َما تَػَولَّْيُتوُ  :قَاَؿ أَبُو ُموَسى (ٔ٘ أََما َوَجْدَت ِِف أَْىِل اإِلْسالَـِ َمْن َيْكُتُب  :قَاؿَ  .ِإفتَّ
ُُم اللَّوُ  ،َوالَ تَْأَمنُػُهْم ِإْذ َأَخانَػُهُم اللَّوُ  ،ُم اللَّوُ الَ تُْدهِنِْم ِإْذ أَْقَصاىُ  ؛َلكَ   .(ٔ)( َفَأْخَرَجوُ ، َوالَ تُِعزَُّىْم بَػْعَد ِإْذ أََذعتَّ

فانظر كيف غدا عمر رضي اهلل عنو ظتا تدبر اآلية الكرنتة حاشتا يف موضوع الوالء والرباء، ويف  
 و أباف أوضح بياف. كل ما من شأنو أف يؤثر فيو، فرد أبلغ رد، 

السَّاِدُس َوالسّْتُّوَف ِمْن وعتذه اظتفاصلة ؾتد البيهقي أخرج ىذه القصة يف شعب اإلنتاف فقاؿ: ) 
نتَافِ  َها يَا َأي ُّ َوُىَو بَاٌب يف ُمَباَعَدِة اْلُكفَّاِر َواْلُمْفِسِديَن َواْلِغْلظَِة َعَلْيِهْم " قَاَؿ اهلُل َعزَّ َوَجلَّ: } :ُشَعِب اإْلِ

 يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا[ ، َوقَاَؿ: }ٖٚ{ ]التوبة: النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ 
آَمُنوا اَل  يَا َأي َُّها الَِّذينَ [ َوقَاَؿ: }ٖٕٔ{ ]التوبة: الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَةً 

ي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ  ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَأنَا َأْعَلُم ِبَما [ ِإىَل قَػْولِِو: }ٔ{ ]اظتمتحنة: تَ تَِّخُذوا َعُدوّْ
ِبيلِ  ِإىَل َغًْنِ َذِلَك ِمَن  ...[ ، ٔ{ ]اظتمتحنة: َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم َوَمْن يَ ْفَعْلُو ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

قَاَؿ: َفَدلَّْت َىِذِه اآْليَاُت َوَما يف َمْعَناَىا َعَلى َأفَّ  ،اآْليَاِت الَّيِت َوَرَدْت يف ِكَتاِب اهلِل يف َمْعىَن َما ذََكْرنَا

                                                 

 بسند حسن  (ٕٚٔ/ ٓٔلبيهقي )ا ،السنن الكربى(ٔ)
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 اطْتُْلطَةِ  يف  كُتْرِيوِ  َواَل  ،يُػَقارِبُوُ  َواَل ،  َأَخاهُ  َأوْ  بْػَنوُ ا أَوِ  أَبَاهُ  َكافَ  َوِإفْ  اْلُمْسِلَم اَل يَػْنَبِغي َلُو َأْف يُػَوادَّ َكاِفرًا ،
 .(ٔ)(ِمْنوُ  ُمْسِلمٍ  غَتَْرى َوالصُّْحَبةِ 

 
 المطلب الرابع :المقوم السلوكي واألخالقي 

 أوال : الترقي والكمال 
وا شخصياهتم ارتقت نفوس الصحابة رضواف اهلل عليهم ظتا تدبروا القرآف ووقفوا مع آياتو، وصبغ

بالسمو والرفعة، وتعالوا عن سفاسف األمور حَّت يف األوضاع اليت دتيل فيها النفس إىل شيء من ذلك، 
َر ْبَن ُمْطِعٍم تَػَزوََّج اْمرَأًَة ِمْن َبيِن َنْصرٍ ومن اظتواقف اليت تبٌن ذلك ما روي)  َفطَلََّقَها قَػْبَل َأْف ، َأفَّ ُجبَػيػْ

َها قَاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل } َفَأْرَسلَ  ،يَْدُخَل َِّٔا َها بِالصََّداِؽ َكاِماًل ، فَػَقاَؿ: أَنَا َأَحقُّ بِاْلَعْفِو ِمنػْ ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن َأْو إِلَيػْ
َها ٖٕٚ{ ]البقرة: يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَّْكاحِ   . (ٕ)( [ َوأَنَا َأَحقُّ بِاْلَعْفِو ِمنػْ

ه اآلية الكرنتة زتلو على ىذا الصنيع الكرمي، مع أف النفس البشرية يف فتدبر جبًن بن مطعم ىذ
حاؿ إيقاع الطالؽ تكوف يف اضطراب وغضب لتمالف على التخلي عن اظتسؤولية، ورمبا ػتاولة اإليذاء 

 بالطرؼ اآلخر .
{ يعين نفسو يف كل َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَّْكاحِ تأوؿ قولو تعاىل : }) (قاؿ القرطيب: 
 .(ٖ) (حاؿ قبل الطالؽ وبعده

فاهلل سبحانو وتعاىل، حٌن ذكَّر اظتطلقٌن بالفضل الذي أنساىم إياه ويقوؿ الشيخ أبو زىرة: )  
الغضب، صرفهم إىل االجتاه إىل الكماؿ، والتعايل عن سفساؼ اظتشاحنات واظتنازعات؛ ليكونوا ىم 

 .(ٗ) (يتجهوف ذلك االجتاه السامي -صلى اهلل عليو وسلم  -يب ولقد كاف أصحاب الن، األعلٌن دائما

وىكذا نرى مبلغ استجابة السلف الصاحل لتوجيهات القرآف ووصاياه ، فأين اظتسلموف اليـو ) 
 .(٘) (من ىذه الوصايا واألحكاـ؟

                                                 

 (٘/ ٕٔ) ، البيهقيشعب اإلنتاف( ٔ)
 . وىو حديث حسن. (ٕٔٗ/ ٗالدارقطين ) ،سنن( الٕ)
 (ٕٙٓ/ ٖ)، القرطيب  مع ألحكاـ القرآف، ( اصتاٖ)
 (ٖٗٛ/ ٕ)، زىرة التفاسًن ( أبو زىرة، ٗ)
 (٘ٗ٘/ ٔ) ، سيد طنطاوي،التفسًن الوسيط للقرآف الكرمي( ٘)
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 ثانيا : محاسبة النفس واالبتعاد عن المحرمات: 
التامة جتاه النفس لتخليصها من تبعات اظتوقف العظيم، وىو من مراقبة اهلل والشعور باظتسؤولية 

فإف من حاسب نفسو يف الدنيا، خفف عنها اضتساب يف اآلخرة.ومن مواقف التدبر اليت تبٌن ىذا ما 
 أَنْػُفَسُكمْ  اَوزِنُو  حُتَاَسُبوا، َأفْ  قَػْبلَ  أَنْػُفَسُكمْ  َحاِسُبوا" قاؿ:  -َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ - ْبن اطتَْطَّابِ  ) ُعَمر روي عن

 اأْلَْكرَبِ  لِْلَعْرضِ  َوتَػَزيػَُّنوا اْليَػْوـَ، أَنْػُفَسُكمُ  حُتَاِسُبوا َأفْ  َغًدا اضتَِْسابِ  يف  َعَلْيُكمْ  أَْىَوفُ  فَِإنَّوُ  تُوَزنُوا؛ أَفْ  قَػْبلَ 
ماـ ىذه اآلية الكرنتة . فإف عمر ظتا وقف أ(ٔ)( ٛٔ: اضتاقة{َخاِفَيةٌ  ِمْنُكمْ  َتْخَفى اَل  تُ ْعَرُضونَ  يَ ْوَمِئذٍ }

وتدبر ما فيها من معاف عمل بثمرة ىذا التدبر، وقّعد ظتا ينبغي أف يقـو بو اإلنساف يـو يعرض على ربو 
والعلم بو أف تنظر أف ىذا اضتاؿ لّلو فقاؿ: ) حاسبوا أنفسكم...( يقوؿ سهل التسرتي : ) -جل وعز-

-نت لغًنه تركتها ، وىو احملاسبة اليت أمر ّٔا عمر أو لغًنه ، فإف كانت لّلو استقررت عليها ، وإف كا
وزنوا أنفسكم قبل أف توزنوا. وقد كاف  ،حيث قاؿ : حاسبوا أنفسكم قبل أف حتاسبوا -رضي الّلو عنو

 . (ٕ)( عمر رضي الّلو عنو يضرب نفسو بالدرة يف احملاسبة
لقولو تعاىل: } لتاسبكم بو  ومن فوائد اآلية: إثبات ػتاسبة العبد؛ويقوؿ الشيخ ابن عثيمٌن : )

؛ (حاسبوا أنفسكم قبل أف حتاسبوا)اهلل {؛ وعتذا يروى عن عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ: 
فينبغي لإلنساف أف يكوف كيساً لتاسب نفسو قبل أف لتاَسب؛ وإ ي ألعجب أف كثًناً من الناس إذا كاف 

ولكننا يف أعمالنا ...تر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ لو جتارة دنيوية فإنو ال يناـ حَّت ينظر يف الدفا
؟ وتستغفر ؽتا أسأت  -يعين –األخروية عندنا تفريط  يندر يومًا من األياـ أف تقوؿ: ماذا عملت اليـو

 .(ٖ) (فيو، أو فرطت؛ وحتمد اهلل على ما قمت بو من طاعتو
 ثالثا :الشعور بالمسؤولية ومراعاة حقوق العباد 

ػتاسب عن نفسو وعمن يعوؿ، وىو راع ومسؤوؿ عن رعيتو كما أخرب النيب صلى إف اإلنساف 
ـُ رَاٍع َوَمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  :وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  ،ُكلُُّكْم رَاعٍ اهلل عليو وسلم )   َوالرَُّجُل رَاٍع يف  ،اإِلَما

ـُ رَاٍع يف َماِؿ  ،اْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة يف بَػْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَهاوَ  ،أَْىِلِو َوْىَو َمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  َواطْتَاِد
( وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  ،َوالرَُّجُل رَاٍع يف َماِؿ أَبِيِو َوَمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ ، َسيِّْدِه َوَمْسُؤوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ 

                                                 

 وسنده جيد يف بعض طرقو .  ٕٕ: الدنيا،  ص أيب ابن النفس، (ػتاسبةٔ)
 ٘ٚص:  ، سهل التسرتي، تفسًن التسرتي (ٕ)
 (ٖ٘ٗ/ ٘عثيمٌن ) ، ابنتفسًن القرآف(ٖ)
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 ْبنُ  َزْيدُ ، وقد أكسب تدبر الصحابة للقرآف الكرمي الشعور ّٔذه اظتسؤولية ، ومن ذلك ما رواه )  (ٔ)
َحَّتَّ ِإَذا َكاَف ِمْن آِخِر اللَّْيِل  ،َكاَف ُيَصلّْي ِمْن اللَّْيِل َما َشاَء اللَّوُ  َأفَّ ُعَمَر ْبَن اطتَْطَّابِ  ،َعْن أَبِيوِ  ،َأْسَلمَ 

ُلو َىِذِه اآْليَةَ  ،الصَّاَلَة الصَّاَلةَ : يَػُقوُؿ عَتُمْ  ،ُو لِلصَّاَلةِ أَيْػَقَظ َأْىلَ  َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَّاَلِة َواْصطَِبْر } مُثَّ يَػتػْ
ْقَوى َها اَل َنْسأَُلَك ِرْزقًا َنْحُن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلت َّ  . (ٕ)( ٕٖٔ ) طو:{ َعَلي ْ

صلى -آلية عمـو اطتطاب وإف خص لفظها خبطاب النيب فقد فهم عمر رضي اهلل عنو من ا 
 فعمل مبضمونو شعورا منو باظتسؤولية جتاه من يعوؿ .  -اهلل عليو وسلم

 رابعا : االعتصام بالكتاب والسنة
صلى اهلل عليو -وسنة نبيها  -جل وعز–ؽتا نتيز الشخصية اظتسلمة اعتصامها بكتاب رّٔا 

اليت تزؿ فيها األقداـ، فلما وقعت فتنة ابن الزبًن رضي اهلل عنهما؛ يف كل مقاـ خاصة يف الفنت  -وسلم
اختلفت مواقف الصحابة باختالؼ اجتهادهتم، وحفظ لنا التاريخ كيف عصمهم اهلل من الوقوع يف ىذه 

ُو َرِضَي اللَّ -َعِن اْبِن ُعَمرَ الفتنة حينما تدبروا آيات القرآف، ومن أبرز ىذه اظتواقف ما رواه ) نَاِفٌع، 
ُهَما َنِة اْبِن الزُّبَػًْنِ  -َعنػْ َوَصاِحُب النَّيبّْ  ،َوأَْنَت اْبُن ُعَمرَ  ،ِإفَّ النَّاَس َقْد ُضيػُّْعوا :فَػَقاالَ ، أَتَاُه َرُجاَلِف يف ِفتػْ

ـَ َأِخي :فَػَقاؿَ  ؟َفَما نَتْنَػُعَك َأْف خَتْرُجَ  ،صلى اهلل عليو وسلم َأملَْ يَػُقِل اللَُّو : : فَػَقاالَ  .نَتْنَػُعيِن َأفَّ اللََّو َحرَّـَ َد
َنةٌ } يُن لِلَّوِ  :فَػَقاؿَ (. ٖٜٔ)البقرة:{َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ َنٌة ، وََكاَف الدّْ  .قَاتَػْلَنا َحَّتَّ ملَْ َتُكْن ِفتػْ

َنةٌ  يُن ِلغَ ، َوأَنْػُتْم تُرِيُدوَف َأْف تُػَقاتُِلوا َحَّتَّ َتُكوَف ِفتػْ  .(ٖ) ( ًْنِ اهللَوَيُكوَف الدّْ
َوِإْن َأاَل َتْسَمُع َما ذََكَر اللَُّو يف ِكَتابِِو } ،: يَا أَبَا َعْبِد الرَّزْتَنِ ويف رواية أخرى ) قَاَؿ الرجل 

َكَر اللَُّو يف  َفَما نَتْنَػُعَك َأْف اَل تُػَقاِتَل َكَما ذَ . ِإىَل آِخِر اآليَةِ ( ٜ)اضتجرات: طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْ َتتَ ُلوا{
َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْف أَْغتَػرَّ َِِّٔذِه اآليَِة الَّيِت يَػُقوُؿ اللَُّو  ،َواَل أُقَاِتلُ  َأْغتَػرُّ َِِّٔذِه اآليَةِ  ،يَا اْبَن َأِخي :فَػَقاؿَ  ؟ِكَتابِوِ 

ًداتَػَعاىَل : } َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى اَل فَِإفَّ اللََّو يَػُقوُؿ } :اؿَ قَ  .ِإىَل آِخرَِىا (ٖٜ)النساء:{َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمّْ
َنةٌ  ـُ  -صلى اهلل عليو وسلم-َقْد فَػَعْلَنا َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اهلِل  :قَاَؿ اْبُن ُعَمرَ  .{َتُكوَن ِفت ْ ِإْذ َكاَف اإِلْساَل

 .(ٗ)( مَّا يُوثُِقوهُ َوإِ  ،ِإمَّا يَػْقتُػُلوهُ  :َفَكاَف الرَُّجُل يُػْفنَتُ يف ِديِنوِ  ؛قَِليالً 

                                                 

 ٖ٘ٛح  (ٖٖٓ/ ٔ)، باب اصتمعة يف القرى واظتدف ( الصحيح، البخاري، كتاب اصتمعة،ٔ)
 بسند صحيح.  ٜٔٗ: ص الليل وقياـ ، وابن أيب الدنيا، التهجد (ٕٙٔ/ ٕ)( مالك، اظتوطأ،ٕ)

 ٖٕٗٗح  (ٓٗٙٔ/ ٗ) {..باب } وقاتلوىم حَّت ال تكوف فتنة ،كتاب التفسًن، البخاري( الصحيح، ٖ)
 ٖٖٚٗح (٘ٓٚٔ/ ٗباب } وقاتلوىم حَّت ال تكوف فتنة ويكوف الدين كلو هلل { )( الصحيح، البخاري، ٗ)
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أَحبُّ إيّل من أف أخاِطر  ،أْف أخاِطر ِبرْتكي ُمْقَتضى األْمِر باأُلوىَل  ومعىن كالـ ابن عمر :)
   .(ٔ) (بالدُّخوؿ حَتت اآلية األْخرى

فتدبر ابن عمر للقرآف الكرمي عصمو من أف تزؿ قدماه يف وحل الفتنة فيسفك دما ال لتل لو 
 سفكو.

 عند المصيبة: خامسا : الصبر 
يعد الصرب من أبرز شتات إكتابية الشخصية اإلسالمية؛ لذا ؾتد اضتق تبارؾ وتعاىل حث عليو 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َوات َُّقوْا اللََّو )وامتدح أىلو يف غًن آية من ذلك قولو تعاىل 
َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأولَِئَك ، وقاؿ )(ٕٓٓ)ؿ عمراف ( آَلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن 

ُقونَ   (ٚٚٔ) (الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمت َّ
 ِإَذا َىُلوًعا ُخِلقَ  اإِلْنَسافَ  ِإفَّ كما أخرب اهلل تعاىل )  -–فاإلنساف إذا ابتلي باظتصائب يهلع وكتزع 

َداِئُموَف...(، إال اظتسلم بتدبره لكتاب اهلل تعاىل  َصاَلهِتِمْ  َعَلى ُىمْ  الَِّذينَ  اْلُمَصلٌّْنَ  ِإالَّ  َجُزوًعا الشَّرُّ  وُ َمسَّ 
يؤمن أف كل ما كتري حولو إفتا يقع بأمر اهلل وحده، وأف الواجب عليو ىو االحتساب، فاظتصائب ال 

 تقعده، بل نتضي قدما بفاعلية .
ب الصحابة مبصائب عظاـ، وأعظمها وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد قصت وقد أصي 

َوأَبُو  -َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلَّمَ -َلمَّا قُِبَض َرُسوُؿ اهلِل ) :ما حصل يومها، فقالت -رضي اهلل عنها-عائشة 
َا  -َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلَّمَ -ُقوُلوَف : ملَْ نَتُِت النَّيبُّ َبْكٍر ِعْنَد اْمرَأَتِِو ، ابْػَنِة َخارَِجَة بِاْلَعَوايل ، َفَجَعُلوا يػَ  ، ِإفتَّ

نَػيْ  ِو ، َوقَاَؿ : ُىَو بَػْعُض َما َكاَف يَْأُخُذُه ِعْنَد اْلَوْحِي ، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر ، َفَكَشَف َعْن َوْجِهِو ، َوقَػبََّل بَػٌْنَ َعيػْ
، َوُعَمُر يف  -َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلَّمَ -َك َمرَّتَػٌْنِ ، َقْد َواللَِّو َماَت َرُسوُؿ اهلِل أَْنَت َأْكَرـُ َعَلى اهلِل َأْف نُتِيتَ 

، َواَل نَتُوُت َحَّتَّ يَػْقَطَع أَْيِدَي  -َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلَّمَ - نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد يَػُقوُؿ : َواللَِّو َما َماَت َرُسوُؿ اهلِل 
ـَ أَبُو َبْكٍر ، َفَصِعَد اْلِمْنبَػَر فَػَقاَؿ : َمْن َكاَف يَػْعُبُد اللََّو ، فَِإفَّ أُنَاٍس ِمَن اْلُمنَ  اللََّو  اِفِقٌَن َكِثًٍن َوأَْرُجَلُهْم ، فَػَقا

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقدْ َحيّّ ملَْ نَتُْت ، َوَمْن َكاَف يَػْعُبُد ػُتَمًَّدا ، فَِإفَّ ػُتَمًَّدا َقْد َماَت } َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو  َوَما ُمَحمَّ

                                                 

 (ٔٙٙ/ ٖ)( النهاية يف غريب اضتديث واألثر، ابن األثًن ٔ)
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َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اللَّ  َو َشْيًئا الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ
اِكرِينَ   (. ٔ)(  الَّ يَػْوَمِئذٍ قَاَؿ ُعَمُر : فَػَلَكَأ يّْ ملَْ أَقْػَرْأَىا إِ (. ٗٗٔ)آؿ عمراف:{َوَسَيْجِزي اللَُّو الشَّ

...(؛ حيث أكسب َوَما ػُتَمٌَّد ِإالَّ َرُسوؿٌ فيبدو جليا أثر تدبر أيب بكر لقوؿ اضتق تبارؾ وتعاىل )
 شخصيتو ثباتا وصربا ، ومضى إكتابيا فاعال إىل صاحل اظتسلمٌن .

آياتو أكسبهم وكذا ابتلي اظتؤمنوف بأصناؼ من االبتالء، لكنهم ظتّا وقفوا مع القرآف وتدبروا 
ذلك الشخصية الصابرة احملتسبة، فها ىي أـ اظتؤمنٌن عائشة رضي اهلل عنها ظتا أصيبت بفرية قيلت وإفك 

فَػُقْلُت َوأَنَا َجارِيٌَة َحِديَثُة السّْنّْ اَل أَقْػَرُأ َكِثًنًا  : )قَاَلتْ افرتي، ما وجدت إال الصرب يف ضوء آية تدبرهتا، 
قْػُتْم بِوِ  ،ِإ يّْ َواللَِّو َلَقْد َعِلْمتُ  ،ِمَن اْلُقْرآفِ  ْعُتْم َىَذا اضتَِْديَث َحَّتَّ اْستَػَقرَّ يف أَنْػُفِسُكْم َوَصدَّ فَػَلِئْن  ،َلَقْد شتَِ

ُقو ي ِبَذِلكَ ، قُػْلُت َلُكْم ِإ يّْ بَرِيَئةٌ  بَِأْمٍر َواللَُّو يَػْعَلُم َأ يّْ ِمْنُو  َولَِئِن اْعتَػَرْفُت َلُكمْ ، َواللَُّو يَػْعَلُم َأ يّْ بَرِيَئٌة اَل ُتَصدّْ
قُػينّْ  ٌر َجِميٌل َواللَُّو اْلُمْستَ َعاُن َعَلى }:قَاؿَ  ،َواللَِّو َما َأِجُد َلُكْم َمَثاًل ِإالَّ قَػْوَؿ َأيب يُوُسفَ  ،بَرِيَئٌة لَُتَصدّْ َفَصب ْ

َوأَنَا ِحيَنِئٍذ أَْعَلُم َأ يّْ : قَاَلتْ  ،ْعُت َعَلى ِفرَاِشيمُثَّ حَتَوَّْلُت فَاْضَطجَ  :قَاَلتْ  ، ٛٔ: يُػْوُسفُ  {َما َتِصُفونَ 
  .(ٕ) (بَرِيَئٌة ، َوَأفَّ اللََّو ُمبَػرِّْئي بِبَػرَاَءِت 

فتدبرت عائشة رضي اهلل عنها اآلية الكرنتة، وأنزلت نفسها منزلة يعقوب عليو السالـ، فتمثلت 
 شخصيتو وصربت صربه.

كصفة يعقوب عليو الصالة والسالـ حيث صرب صربًا رتيالً   صفيت: أيقاؿ القسطال ي : ) 
 .(ٖ) (وقاؿ: واهلل اظتستعاف

 سادسا :الفراسة و إدراك مآالت األمور
تعد الفراسة من اظتميزات النادرة اليت تتمتع ّٔا الشخصية اظتسلمة؛ ذلك أهنا تكسبها  

من يتدبرىا التنبوؤ مبآالت األمور،  استشراؼ اظتستقبل، وتوقع أحداثو. ويف القرآف الكرمي آيات تلهم
ُُ )  ومن اضتوادث اليت جرت مع الصحابة الكراـ ما روى ـُ ، قَاَؿ: ُكنَّا يف شَتَِر اْبِن َعبَّاٍس،  َزْىَد اصتَْْرِميّْ

ثُُكْم ِِبَِديٍث َلْيَس ِبِسرٍّ َوال َعالنَِيٍة: ِإنَُّو َلمَّا َكاَف ِمْن أَْمِر َىذَ  ا الرَُّجِل َما َكاَف يَػْعيِن ُعْثَماَف، فَػَقاَؿ:ِإ يّْ ػُتَدّْ
                                                 

و ىو بنحوه  ٕٚٙٔح(ٜٗ٘ /ٕ) وَسلَّمَ  َعلْيوِ  اهلل َصلَّى َوَدْفِنوِ  َوفَاتِوِ  ِذْكرِ  ، كتاب اصتنائز ، بَابُ ابن ماجة ،سنن( الٔ)
 (ٖٖٚٔ/ ٖباب قوؿ النيب صلى اهلل عليو و سلم ) لو كنت متخذا خليال ( ) ، البخاري، كتاب الفضائل،صحيحيف ال
 ٖٚٙٗح 

 ٜٖٓٔح  (ٚٔ٘ٔ/ ٗ)، باب حادثة اإلفك صحيح ، الالبخاري ( ٕ)
 (ٜٚٔ/ ٚ) ، القسطال يإرشاد الساري( ٖ)
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: اْعَتزِْؿ، فَػَلْو ُكْنَت يف ُجْحٍر طُِلْبَت َحَّتَّ ُتْسَتْخرََج، فَػَعَصا ي، َوامْيُ اللَِّو لََيَتَأمَّرَ  فَّ َعَلْيُكْم ُمَعاِويَُة، قُػْلُت ِلَعِليٍّ
َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا َفال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّو  َوَمْن قُِتَل ) َوَذِلَك أَفَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ يَػُقوُؿ: 

، َولََيَتَمنَّنَ ٖٖ]اإلسراء آية ( َكاَن َمْنُصورًا  .(ٔ)( [ ، َولََتْحِمَلنَُّكْم قُػَرْيٌش َعَلى ُسنَِّة فَاِرَس َوالرُّوـِ
ابن عباس من عمـو ىذه اآلية الكرنتة والية وقد أخذ اإلماـ اضترب قاؿ ابن كثًن رزتو اهلل: ) 

وكاف  -رضي اهلل عنو- معاوية السلطنة، وأنو سيملك؛ ألنو كاف ويل عثماف، وقد قتل عثماف مظلوًما
رضي -أف يسلمو قتلتو حَّت يقتص منهم؛ ألنو أموي، وكاف علي  -رضي اهلل عنو-  معاوية يطالب علًيا

فيأِب  ،ن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية أف يسلمو الشاـيستمهلو يف األمر حَّت يتمك -اهلل عنو
وصار  ،حَّت يسلمو القتلة، وأِب أف يبايع علًيا ىو وأىل الشاـ، مث مع اظتطاولة دتكن معاوية ؛معاوية ذلك

األمر إليو كما تفاءؿ ابن عباس واستنبط من ىذه اآلية الكرنتة. وىذا من األمر العجب وقد روى ذلك 
 .(ٕ)( معجمو الطربا ي يف

َلى اْلِكْنِديُّ قَاَؿ  بوأَ ومن اظتواقف اليت تدؿ على استشراؼ اظتستقبل بتدبر اآليات ما روى )  لَيػْ
فَاطََّلَع ِمْن ُكوٍّ َوُىَو يَػُقوُؿ : يَا أَيػَُّها النَّاُس ، اَل تَػْقتُػُلو ي ، َواْسَتِتيُبو ي ،  ، : َشِهْدُت ُعْثَماَف َوُىَو ػَتُْصورٌ 

يًعا أََبًدا ، َولََتْخَتِلفُ فَػَوال يًعا أََبًدا ، َواَل جُتَاِىُدوَف َعُدوِّا رتَِ نَّ َحَّتَّ َتِصًنُوا لَِّو لَِئْن قَػتَػْلُتُمو ي ، اَل ُتَصلُّوَف رتَِ
ِمْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم  يَا قَ ْوِم اَل َيْجرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكمْ  ) َىَكَذا َوَشبََّك بَػٌْنَ َأَصابِِعِو ، مُثَّ قَاَؿ :

. َوأَْرَسَل ِإىَل َعْبِد اللَِّو ْبِن ( ٜٛ( )ىود: نُوٍح َأْو قَ ْوَم ُىوٍد َأْو قَ ْوَم َصاِلٍح ، َوَما قَ ْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم بَِبِعيدٍ 
 (.ٖ)(  ةِ َسالَـٍ فَػَقاَؿ : َما تَػَرى ؟ فَػَقاَؿ : اْلَكفَّ اْلَكفَّ ؛ فَِإنَُّو أَبْػَلُغ َلَك يف اضتُْجَّ 

وىا ىو عثماف رضي اهلل ظتا حظره الزنادقة الفجار، لتذرىم ويستشرؼ مستقبلهم، متدبرا اآلية 
الكرنتة اليت تبٌن جزاء األمم الظاظتة من أمثاعتم، وقد حصل لقتلتو رضي اهلل عنو ما توقع: فشتت اهلل 

 مشلهم،وفرؽ رتعهم .
 

                                                 

 ( بسند صحيح رجالو ثقات.ٖٕٙ/ٓٔ( الطربا ي، اظتعجم الكبًن ،)ٔ)
 (ٖٚ/ ٘)، تفسًن القرآف العظيمابن كثًن (ٕ)
عصر اطتالفة الراشدة )ص:  ، وقاؿ الدكتور أكـر العمري إسناده حسن . (ٔٚ/ ٖ) سعد،  ، ابنالطبقات الكربى(ٖ)

ٕٗٛ). 
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 سابعا : تحقيق العدل
والسعي اصتاد إىل اإلنصاؼ إمارة على شخصية مسلمة: منضبطة  حتقيق العدؿ مقصد عظيم،

بأوامر اهلل، متمتثلة آلياتو، وقد جاءت النصوص الكرنتة صرلتة يف ضرورة التزامو يف شَّت غتاالت اضتياة، 
يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا ِإنَّ اللََّو ( وقولو ) ٜٓ)النحل: (َواإِلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ )من ذلك قولو تعاىل 

ا يَِعُظُكم بِ  ِو ِإنَّ اللََّو َكاَن اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ
اِميَن ِلّلِو ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُواْ  ( وقولو: )ٛ٘ النساء:( )َسِميًعا َبِصيًرا قَ وَّ

ْقَوى َوات َُّقوْا اللََّو ِإنَّ اللَّوَ   َخِبيٌر ِبَما َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْ َرُب لِلت َّ
 (.ٛ)سورة األنعاـ:  (تَ ْعَمُلونَ 

رآف يف حتقيق العدؿ، يف جانب توزيع األمواؿ، ما روي ومن األحداث اليت تبٌن أثر تدبر الق 
 ْبنُ  َزْيدُ  ما روى ) -الذي التـز العدؿ حَّت صار علما عليو ولقب بالفاروؽ-عن أمًن اظتؤمنٌن عمر 

ْعُت ُعَمَر : اؿَ قَ  ،َعْن أَبِيوِ  ،َأْسَلمَ   ،اْنظُُروا ِلَمْن تَػَرْونَوُ فَ  ؛يَػُقوُؿ : اْجَتِمُعوا عِتََذا اْلَماؿِ  ،-َرِضَى اللَُّو َعْنوُ -شتَِ
 ،َوِإِّنّْ َقْد قَػرَْأُت آيَاٍت ِمْن ِكَتاِب اللَّوِ  ،مُثَّ قَاَؿ عَتُْم : ِإِّنّْ أََمْرُتُكْم َأْف جَتَْتِمُعوا عِتََذا اْلَماِؿ فَػتَػْنظُُروا ِلَمْن تَػَرْونَوُ 

ْعُت اللََّو يَػُقوؿُ  َأْىِل اْلُقَرى َفِللَِّو َولِلرَُّسوِل َوِلِذى اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمنْ ) :شتَِ
ِبيِل َكْياَل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  َوَما نَ َهاُكْم َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

نَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو إِ 
 ( ،ٚ)اضتشر: (َوَأْمَواِلِهْم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا َويَ ْنُصُروَن اللََّو َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقونَ 

اَر َواإِليَماَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل )  .عِتَُؤاَلِء َوْحَدُىمْ َواللَِّو َما ُىَو  ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَ بَ وَّ
ا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهمْ  اَلِء َواللَِّو َما ُىَو عِتَؤُ  (،ٜ)اضتشر: ( اآليَةَ َيِجُدوَن ِفى ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّ

َواللَِّو َما ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن ِإالَّ َلُو َحقّّ ِِف  (،ٓٔ)اضتشر: ( اآليَةَ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىمْ َوْحَدُىْم )
 (. ٔ)(َحَّتَّ رَاٍع ِبَعَدفَ  ،أَْو ُمِنعَ  ،أُْعَطى ِمْنوُ  :َىَذا اْلَماؿِ 

َعْن ُعَمَر ْبِن اطتَْطَّاِب َرِضَى اللَُّو َعْنُو ِِف ِقصٍَّة  ،ْبِن اضتََْدثَافِ  َعْن َماِلِك ْبِن أَْوسِ ويف رواية أخرى )
فَػَقاَؿ : َىِذِه ( ، ٓٙ)التوبة:( ِإىَل آِخِر اآليَِة ِإنََّما الصََّدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ مُثَّ َتاَل ) :قَاؿَ  ،ذََكَرَىا

(، ٔٗ)األنفاؿ:( ِإىَل آِخِر اآليَِة َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْىٍء فََأنَّ لِلَِّو ُخُمَسُو َولِلرَُّسولِ َواْعَلُموا عِتَُؤاَلِء مُثَّ َتاَل ) 

                                                 

 بسند حسن. (ٖٔ٘/ ٙلبيهقي )ا ،السنن الكربى(ٔ)
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مُثَّ قَػَرأَ )  (،ٚ)اضتشر:( ِإىَل آِخِر اآليَةِ َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرىمُثَّ قَاَؿ : َىَذا عِتَُؤاَلِء مُثَّ َتالَ )
اَر مُثَّ قَاَؿ : َىُؤاَلِء اْلُمَهاِجُروَف مُثَّ َتاَل ) (،ٛ)اضتشر:( ِإىَل آِخِر اآليَةِ ْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِينَ لِ  ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَ بَ وَّ

لَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َوافَػَقاَؿ : َىُؤاَلِء األَْنَصاِر قَاَؿ َوقَاَؿ ) (، ٜ)اضتشر:( ِإىَل آِخِر اآليَةِ َواإِليَماَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ 
قَاَؿ : (، ٓٔ)اضتشر:( ِإىَل آِخِر اآليَِة بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَمانِ 

ْلَماِؿ َحقّّ ِإالَّ َما دَتِْلُكوَف ِمْن فَػَهِذِه اْستَػْوَعَبِت النَّاَس فَػَلْم يَػْبَق َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن ِإالَّ َوَلُو ِِف َىَذا ا
َحَّتَّ الرَّاِعى ِبُسرَّ َوزِتْيَػَر يَْأتِيِو  ؛فَِإْف أَِعْش ِإْف َشاَء اللَُّو مَلْ يَػْبَق َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمٌِن ِإالَّ َسَيْأتِيِو َحقُّوُ  ،َرِقيِقُكمْ 

  .(ٔ)(ومََلْ يَػْعَرْؽ ِفيِو َجِبيُنوُ  ،َحقُّوُ 
ليحقق العدالة يف توزيع  -رضي اهلل عنو-ىاتٌن الروايتٌن اضترص الشديد من عمر  فنلحظ من

أمواؿ بيت ماؿ اظتسلمٌن، فجمع أىل اضتل والعقد، مث قاـ ليلتو يقرأ كتاب اهلل ويتدبر آياتو؛ حَّت ىداه 
 اهلل عز وجل لقسمة عادلة: تعطي كل مسلم حقو يف ىذا اظتاؿ وإف مل يعرؽ فيو جبينو .

 : إنزال الناس منازلهم ومعرفة فضلهم:  ثامنا
من السمات اظتطلوبة يف الشخصية اظتسلمة أف تنزؿ الناس منازعتم، وتعرؼ لذوي الفضل 

  (ٕ)(أَْنزُِلوا النَّاَس َمَنازعَِتُمْ فضلهم، وىذه السمة نص عليها اظتنهج النبوي فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم : )
ء شخصية الصحابة على ىذا اطتلق الرفيع، وؽتا لتفظ عنهم وقد أثر تدبر القرآف الكرمي يف بنا

 اظتهاجرين باؿ ما اظتؤمنٌن أمًن يا عنو اهلل رضي لعلي رجل قاؿ: قاؿ الزّْناد أيب يف ىذا الباب ما روي عن
َقَبة، منو أوِف وأنت بكر أبا قدَّموا واألنصار  مقرشياً  كنت إف: قاؿ سابقة؟ وأسبق ِسلماً، منو وأقدـ َمنػْ

 روعة مين ليأتينَّك بقيت ولئن لقتلتك، اهلل عائذ اظتؤمن أف لوال: قاؿ نعم،: قاؿ عائذة، من أحسبكف
 وإىل اعتجرة وتقدمي اإِلمامة، وتقدمي اإِلمامة، إىل سبقين: أربع إىل سبقين بكر أبا إف ولتك حصراء،

َـّ  اهلل إف ولتك اإِلسالـ؛ وإفشاء الغار،  َنَصرَهُ  فَػَقدْ  تَنُصُروهُ  ِإالَّ : }فقاؿ بكر أبا ومدح كلَّهم الناس ذ
 .(ٖ)اآلية(( ٓٗ اآلية التوبة، سورة{ )اللَّوُ 

                                                 

 د صحيح .بسن (ٖٔ٘/ ٙلبيهقي )ا ،السنن الكربى(ٔ)
، واضتديث وإف كاف فيو  ٗٗٛٗح(ٔٔٗ/ ٗ) َمَنازعَِتُمْ  النَّاسِ  تَػْنزِيلِ  ِِف  ، كتاب األدب، بابداود وأب ،سنن( الٕ)

 انقطاع فقد صححو غًن واحد، ويشهد لو أحاديث أخرى، وما اشتهر من فعلو صلى اهلل عليو وسلم. ينظر :

 (ٜٛ /ٔلقاضي عياض )، اإكماؿ اظتعلم شرح صحيح مسلم 
 ( بسند حسن .ٜٖٔ/ٖٓ( تاريخ دمشق، ابن عساكر )ٖ)



26 

فنلحظ كيف تدبر علي ىذه اآلية الكرنتة والتمس ما فيها من مدحة أليب بكر وعتاب لسائر 
 الناس، فحفظ أليب بكر منزلتو وعرؼ لو فضلو فأنصفو حَّت من نفسو .

  تاسعا : التواضع ولين الجانب:
يعد التواضع والذلة للمؤمنٌن من أبرز صفات اظتؤمنٌن، وىي شتة امتدحها القرآف الكرمي فيهم 

ُهمْ  ِبَقْومٍ  اللَّوُ  يَْأِتي َفَسْوفَ  ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتدَّ  َمنْ })فقاؿ :   َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّونَوُ  ُيِحب ُّ
وتربز ىذه الصفة ويعظم شأهنا حٌن يتلبس ّٔا أصحاب الشخصيات  (،15)المائدة: {اْلَكاِفرِينَ  َعَلى

يَزِيَد يَػْعيِن اْلَمَد يَّ ، قَاَؿ : َلِقَيِت اْمرَأٌَة ُعَمَر ، يُػَقاُؿ عَتَا : َخْوَلُة  وأَبَ اظتهابة كعمر بن اطتطاب حيث يروي )
َها رَْأَسُو ، َحَّتَّ َقَضْت فَ  -َوُىَو َيِسًُن َمَع النَّاِس  -بِْنُت ثَػْعَلَبَة  َها َوَأْصَغى إِلَيػْ اْستَػْوقَػَفْتُو ، فَػَوَقَف عَتَا َوَدنَا ِمنػْ

ُجوِز ؟ ، َحاَجتَػَها َواْنَصَرَفْت ، فَػَقاَؿ َلُو َرُجٌل : يَا أَِمًَن اْلُمْؤِمِنٌَن ، َحَبْسَت رَِجااَلِت قُػَرْيٍش َعَلى َىِذِه اْلعَ 
َع اللَُّو َشْكَواَىا ِمْن فَػْوِؽ َسْبِع فَػَقاَؿ : َويْػَلَك َوَىْل تَ  ْدرِي َمْن َىِذِه ؟ قَاَؿ : اَل . قَاَؿ : َىِذِه اْمرَأٌَة شتَِ

َها َحَّتَّ تَػْقِضَي  شَتََواٍت ، َىِذِه َخْوَلُة بِْنُت ثَػْعَلَبَة ، َواللَِّو َلْو ملَْ تَػْنَصِرْؼ َعينّْ ِإىَل اللَّْيِل َما اْنَصَرْفُت َعنػْ
َها َحَّتَّ تَػْقِضَي َحاَجتَػَهاَحاَجتَػهَ   (.ٔ)( ا ، ِإالَّ َأْف حَتُْضَر َصاَلٌة فَُأَصلّْيَػَها ، مُثَّ أَْرِجَع إِلَيػْ

وىو -فنلحظ كيف َأاَلَف عمُر جانبو وتواضع المرأة أغلظت لو القوؿ كما يف بعض الروايات 
دبر اآلية اليت نزلت يف شأهنا، ، وجاء فعلو ىذا استعظاما ظتكانة ىذه اظترأة حينما ت-خليفة اظتسلمٌن

وكيف أف اهلل يبارؾ وتعاىل استمع شكايتها؛ فإذا كاف اطتالق تبارؾ وتعاىل استمع قوعتا فاظتخلوؽ الـز لو 
 ذلك .

 أنو فيحوعتا إىل سلوؾ يتمثلو كما روى عنو زاذاف:)  وذا علي رضي اهلل عنو يتدبر آية كرنتة 
 بالبّياع ونتر الضعيف، ويعٌن الضاؿ، ويَػْنُشد الضاؿ، يرشد واؿ، وىو وحده األسواؽ يف نتشي كاف

ارُ  تِْلكَ  } ويقرأ القرآف، عليو فيفتح والبّقاؿ ا يُرِيُدونَ  الَ  لِلَِّذينَ  َنْجَعُلَها اآلِخَرةُ  الدَّ  َوالَ  اأَلْرضِ  ِفي ُعُلوِّ
 والتواضع العدؿ أىل يف اآلية ىذه زلتن: ويقوؿ( ٖٛ: اآلية القصص، سورة) {ِلْلُمتَِّقينَ  َواْلَعاِقَبةُ  َفَساًدا

 .(ٕ)الناس (  سائر على القدرة وأىل الوالة، من

                                                 

وقاؿ:  (ٖٓٛٔ/ ٗ) ،ابن عبد الرب( االستيعاب يف معرفة األصحاب ٗ٘)ص: ، الدارمي الرد على اصتهمية(ٔ)
 .بعجوز فاستوقفتو فمرّ  ،وروينا من وجوه عن عمر بن اطتطاب أنو خرج ومعو الناس

بسند حسن إىل أيب يزيد اظتد ي الراوي عن عمر ومل يدركو ولكنو  (،ٜٛٗ/ ٕٗ( ابن عساكر ، تاريخ دمشق )ٕ)
  (ٙ/ ٛ) ، ابن كثًنالبداية والنهايةأدرؾ ابن عمر وابن عباس وطبقتهم رضي اهلل عنهم ، وينظر: 
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 .(ٔ)وىذا اظتعىن الذي فهمو علّي، ىو اظتعىن الذي فهمو ابن عباس رضي اهلل عنهم 

 عاشرا : العفو والتسامح 
لنفس، إف خلق العفو والتسامح خلق عظيم ال يستطيعو إال كبار النفوس؛ ألنو إلغاء ضتظ ا

وأمر بو نبيو:  (ٓٙ)اضتج: (َغُفورٌ  َلَعُفوّّ  اللَّوَ  ِإنَّ وامتثاؿ ألمر اهلل ،وصف اهلل نفسو بالعفو، فقاؿ: )
ُهمْ  فَاْعفُ )  َوَأْعِرضْ ،  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ ) (،ٖٔ)اظتائدة:(اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  اللَّوَ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعن ْ

 اللَّوُ  يَ ْغِفرَ  َأن ُتِحبُّونَ  َأال َوْلَيْصَفُحوا َوْليَ ْعُفواكما أمر بو اظتؤمنٌن: ) ،( ٜٜٔ)األعراؼ:(نَ اْلَجاِىِلي َعنِ 
 .( ٕٕ)النور: (َلُكمْ 

 حبيبة أيب وقد دتثل الصحابة ىذا اطتلق تدبرا آليات القرآف الكرمي ، فمن ذلك ما روي عن
 بعدما طلحة بن ِعمراف مع -عنو اهلل رضي- علي على ) دخلت: قاؿ -عنو اهلل رضي -طلحة موىل
 قاؿ الذين من وأباؾ اهلل كتعلين أف ألرجو إ ي: وقاؿ وأدناه، بو فرحَّب: قاؿ اصتمل. أصحاب من فرغ
: اآلية اضتجر، سورة{ ) مُّتَ َقابِِلينَ  ُسُررٍ  َعَلى ِإْخَوانًا ِغلّ  ّمنْ  ُصُدورِِىم ِفى َما َونَ َزْعَنا: }وجل عز اهلل
 مل: قاؿ مث قاؿ أبيو، أوالد أمهات عن وسألو: قاؿ فالنة؟ كيف فالنة؟ كيف أخي ابن يا: ؿفقا(. ٚٗ

 غلَّة فليعِطو ُمْره قرظَة ابن إىل معو انطلق فالف يا الناس، ينتهبها أف ؼتافة إالّ  السنٌن ىذه أرضكم نقبض
 من أعدؿ اهلل: األعور ثاضتار  أحدقتا ناحيةً  جالساف رجالف فقاؿ: قاؿ أرضو، إليو ويدفع السنٌن ىذه
 أنا أكن مل إذا ىو فمن وأسحَقها، اهلل أرض أبعد ُقوما: قاؿ اصتنة، يف إخواننا ويكونوا نقتلهم أف ذلك

  .(ٕ)فأتِنا( حاجة لك كانت إذا أخي ابن يا وطلحة،
ويدرؾ العفو الذي دتثَّلو علي حينما يعلم أف طلحة قتل يـو وقعة اصتمل، وكاف يف الفريق  

  .(ٖ)الف لعلي رضي اهلل عن اصتميعاظتخ
يف حادثة يشق على النفس أف  -رضي اهلل عنو-ويتجلى ىذا اطتلق الرفيع يف شخصية أيب بكر 

تعفو فيها عن اظتسيء؛ وذلك يف حادثة اإلفك، حيث تورط يف إشاعة اإلفك امرؤ لطاظتا كاف أليب بكر 
حا فكيف بو وىو إفك مفرتى، فلّما نزلت يد عنده، توجب عليو أف نتسك لسانو وإف كاف اطترب صحي

َفَع ِمْسَطًحا بَِناِفَعٍة أَبًَداآيات الرباءة ِبق الطهر والعفاؼ، قالت عائشة: )  ؛َفَحَلَف أَبُو َبْكٍر َأْف اَل يَػنػْ

                                                 

  (ٚ٘ٔ/ ٓٔ) ،القنوجيفتح البياف يف مقاصد القرآف(ٔ)
 ووافقو الذىيب . و مل مترجاه ىذا حديث صحيح اإلسنادوقاؿ:  (ٕٗٗ/ ٖضتاكم )ا ،اظتستدرؾ ( ٕ)

 (ٓٗ/ ٖتاريخ األمم واظتلوؾ )( ينظر: الطربي، ٖ)
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َعِة َأْن يُ ْؤتُوا  أَبَا َبْكٍر }يَػْعيِن  ،ِإىَل آِخِر اآليَةِ  }َواَل يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم{فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ  َوالسَّ
َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر ِإىَل قَػْولِِو } ،{ ، يَػْعيِن ِمْسَطًحا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكينَ 

َوَعاَد َلُو مبَا َكاَف  ،ِإنَّا لَُنِحبُّ َأْف تَػْغِفَر لََنا َواللَِّو يَا َربػََّنا ،بَػَلى :َحَّتَّ قَاَؿ أَبُو َبْكرٍ (  ٕٕ)النور: رَِحيٌم{
 . (ٔ) (َيْصَنعُ 

وكذا سجل للصحابة كظم الغيظ وترؾ الغضب واالنتقاـ معلما بارزا يف شخصياهتم ،ومن 
ُهَما-َعبَّاٍس  نُ ابْ اظتواقف اظتوضحة عتذا السمة الشخصية ما روى )  َنُة ْبُن  قَاَؿ : َقِدـَ  -َرِضَي اللَُّو َعنػْ ُعيَػيػْ

ُر ، وََكاَف ِحْصِن ْبِن ُحَذيْػَفَة ، فَػنَػَزَؿ َعَلى اْبِن َأِخيِو اضتُْرّْ ْبِن قَػْيٍس ، وََكاَف ِمَن النػََّفِر الَِّذيَن يُْدنِيِهْم ُعمَ 
َنُة اِلْبِن َأِخيِو : يَا اْبَن َأِخي ،  اْلُقرَّاُء َأْصَحاَب غَتَاِلِس ُعَمَر َوُمَشاَوَرتِِو ، ُكُهواًل َكانُوا ، أَْو ُشبَّانًا ، فَػَقاؿَ  ُعيَػيػْ

اٍس : فَاْسَتْأَذَف َىْل َلَك َوْجٌو ِعْنَد َىَذا اأَلِمًِن ، فَاْسَتْأِذنِْلي َعَلْيِو ، قَاَؿ : َسَأْسَتْأِذُف َلَك َعَلْيِو ، قَاَؿ اْبُن َعبَّ 
َنَة ، فََأِذَف َلُو ُعَمُر ، فَػَلمَّا َدَخلَ  َعَلْيِو قَاَؿ : ِىْي يَا اْبَن اطتَْطَّاِب ، فَػَواهلِل ، َما تُػْعِطيَنا اصتَْْزَؿ ، َواَل  اضْتُرُّ لُِعيَػيػْ

نَػَنا بِاْلَعْدِؿ ، فَػَغِضَب ُعَمُر ، َحَّتَّ َىمَّ َأْف يُوِقَع ِبِو ، فَػَقاَؿ َلُو اضْتُرُّ : يَا أَِمًَن اْلمُ  ْؤِمِنٌَن ، ِإفَّ اللََّو حَتُْكُم بَػيػْ
األعراؼ  ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِىِليَن{: } -صلى اهلل عليو وسلم-َؿ لَِنِبيِّْو تَػَعاىَل قَا

 (.ٕهلِل)َوِإفَّ َىَذا ِمْن اصْتَاِىِلٌَن ، َواهلِل َما َجاَوَزَىا ُعَمُر ِحٌَن َتاَلَىا َعَلْيِو ، وََكاَف َوقَّافًا ِعْنَد ِكَتاِب ا. ٜٔٔ
ولذلك  ؛ومعىن ما جاوزىا ما عمل بغًن ما دلت عليو بل عمل مبقتضاىاابن حجر: )  قاؿ

 .(ٖ) (يعمل مبا فيو وال يتجاوزه :أي ،وكاف وقافا عند كتاب اهلل :قاؿ
وقد أدرؾ أصحاب عمر وأىلو ىذه السمة يف شخصيتو، فها ىو ) َزْيُد ْبُن َأْسَلَم ،يروي َعْن 

يُرِيُد َأْف َيْسَتْأِذَف َعَلى ُعَمَر ، فَػُقْلُت : ِإنَُّو نَاِئٌم ، فَػَقاَؿ : يَا َأْسَلُم َكْيَف جتَُِدوَف ُعَمَر  أَبِيِو قَاَؿ : َجاَء ِباَلؿٌ 
ُر النَّاِس ، ِإالَّ أَنَُّو ِإَذا َغِضَب فَػُهَو أَْمٌر َعِظيٌم ، فَػَقاَؿ ِباَلٌؿ : َلْو ُكْنُت ِعْنَدُه ِإذَ  ا َغِضَب ؟ فَػُقْلُت : َخيػْ

 ( ٗرَْأُت َعَلْيِو اْلُقْرآَف؛ َحَّتَّ َيْذَىَب َغَضُبُو( )قػَ 

                                                 

/ ٗ) ...(باب قولو } إف الذين لتبوف أف تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، كتاب التفسًن، البخاري  ،صحيح( الٔ)
 ٜٚٗٗح(ٜٚٚٔ

 .ٖٙٙٗح (ٕٓٚٔ/ ٗ) كتاب التفسًن، باب سورة األعراؼ ،صحيح، الالبخاري(ٕ)
 (ٜٕ٘/ ٖٔابن حجر ) ،فتح الباري(ٖ)
 (ٜٖٓ/ ٖ( الطبقات الكربى، ابن سعد،  )ٗ)
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 و) َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ : َما رَأَْيُت ُعَمَر َغِضَب َقطُّ َفذُِكَر اللَُّو ِعْنَدُه ، أَْو ُخوَّْؼ ، أَْو قَػرََأ ِعْنَدهُ 
 . (ِٔإْنَساٌف آيًَة ِمَن اْلُقْرآِف ِإالَّ َوَقَف َعمَّا َكاَف يُرِيُد( )

  الحادي عشر :االعتراف بالخطأ والبعد عن المكابرة

من الصفات السلبية اليت حتملها النفس البشرية اظتكابرة وترؾ االعرتاؼ باطتطأ، أما الشخصية 
اإلكتابية فهي اليت تؤمن بوقوع اطتطأ مع حرصها على أال يقع، وإذا وقع فإهنا تعرتؼ بو، وتندـ عليو، 

آف الكرمي إشارة إىل ىذا اظتعىن اإلكتايب وامتداح ظتن اتصف بو ، فقاؿ: وحتاوؿ إصالحو، ويف القر 
نُوَب ِإالَّ َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموْا َأنْ ُفَسُهْم ذََكُروْا اللََّو َفاْستَ ْغَفُروْا ِلُذنُوِبِهْم َوَمن يَ غْ ) ِفُر الذُّ

ُأْولَِئَك َجَزآُؤُىم مَّْغِفَرٌة مّْن رَّبِّْهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن  ُلوْا َوُىْم يَ ْعَلُموَن *فَ عَ اللَُّو َوَلْم ُيِصرُّوْا َعَلى َما 
 .(ٖٙٔ-ٖ٘ٔ)آؿ عمراف (ٔ) َتْحِتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلينَ 

يت ترسم ىذه السمة وبتتبع تدبر الصحابة لكتاب اهلل الكرمي، وقفت على بعض اظتواقف ال
َع َعاِئَشَة ِإَذا قَػرََأْت: }أبو الضحى الشخصية فيهم، فمن ذلك: ) ما رواه  َوقَ ْرَن ِفي ، َعمَّْن شتَِ

 (ٕ[ َبَكْت َحَّتَّ تَػُبلَّ سِتَاَرَىا( )ٖٖ{ ]اأَلْحزَاُب: بُ يُ ْوِتُكنَّ 

البصرة، وكانت إذا  ندمت على مسًنىا إىل -رضي اهلل عنها-يقوؿ شيخ اإلسالـ: ) وكذلك عائشة 
 (.ٖذكرتو تبكي حَّت تبل ستارىا( )

رضي اهلل -، ومعاوية -رضي اهلل عنو-اجتهدت يف الفتنة اليت جرت بٌن علي  -رضي اهلل عنها-فعائشة 
-صلى اهلل عليو وسلم-، فلما انقضت الفتنة، وذىبت مبا خلفتو من قتلى من أصحاب رسوؿ اهلل -عنو

 خطأ ما جرى وندموا عليو . –ى اختالؼ اجتهادىم عل –، استشعر كبار الصحابة 
قاؿ األلوسي تعليقا على بكاء عائشة: ) وما ذاؾ إال ألف قراءهتا تذكرىا الواقعة اليت قتل فيها  
كثًن من اظتسلمٌن ، وىذا كما أف األمًن كرـّ الّلو تعاىل وجهو أحزنو ذلك ، فقد صح أنو رضي الّلو 

لى من مع أـ اظتؤمنٌن، وقُِتل َمن قُِتل من اصتمعٌن طاؼ يف مقتل القتلى؛ تعاىل عنو ظتا وقع االهنزاـ ع
 (.ٗفكاف يضرب على فخذيو، ويقوؿ : يا ليتين مّت قبل ىذا وكنت نسيا منسيا ( )

                                                 

 (ٜٖٓ/ ٖ( الطبقات الكربى، ابن سعد،  )ٔ)
 (ٗٙٔ)ص:  ٕٔٗالزىد ألزتد بن حنبل ( ٕ)
 (ٜٕٔ/ ٙ( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية )ٖ)
 (ٜٔٔ/ ٔٔ( روح اظتعاِّن ػ نسخة ػتققة )ٗ)
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َعْوٍؼ ، أَنَُّو  الرَّزْتَِن ْبنُ  َعْبدُ ) ومن اظتواقف اليت تبٌن اعرتاؼ الصحابة باطتطأ ومعاصتتو ما رواه
َنَما ُىْم نَتُْشوَف َشبَّ عَتُْم ِسرَاٌج يف  -َرِضَي اللَُّو َعْنوُ -َلًة َمَع ُعَمَر ْبِن اطتَْطَّاِب َحَرَس لَيػْ  بِاْلَمِديَنِة ، فَػبَػيػْ

َعٌة ، فَػَقاَؿ ُعَمُر َحَّتَّ ِإَذا َدنَػْوا ِمْنُو ِإَذا بَاٌب غُتَاٌؼ َعَلى قَػْوـٍ عَتُْم ِفيِو َأْصَواٌت ُمْرتَفِ  ،فَاْنطََلُقوا يَػُؤمُّونَوُ  ؛بَػْيتٍ 
َوَأَخَذ بَِيِد َعْبِد الرَّزْتَِن : أََتْدرِي بَػْيُت َمْن َىَذا ؟ قَاَؿ : اَل ، قَاَؿ : َىَذا بَػْيُت َربِيَعَة ْبِن  -َرِضَي اللَُّو َعْنوُ -

َنا َما نَػَهى اللَُّو َعْنُو ، نَػَهانَا َفَما تَػَرى ؟ فَػَقاَؿ َعْبُد الرَّزْتَِن : أََرى  ،َوُىُم اآلَف َشْربٌ  ،أَُميََّة ْبِن َخَلفٍ  َقْد أَتَػيػْ
ُسوااللَُّو َعزَّ َوَجلَّ فَػَقاَؿ : } ُهْم َوتَػرََكُهم ؛فَػَقْد جَتَسَّْسَنا (ٕٔ)اضتجرات: {َواَل َتَجسَّ ( فَاْنَصَرَؼ ُعَمُر َعنػْ

(ٔ.) 
يدؿ على  وىذادليل واضح على اعرتافو باطتطأ ، قاؿ الغزايل: ) -رضي اهلل عنو-فرتؾ عمر 

 (.ٕ( )وجوب السرت وترؾ التتبع
ِمْنبَػَر َرُسوِؿ اللَِّو  ،اْلِمْنبَػرَ  -َرِضَي اهلل َعْنو-ركب عمر  :قَاؿَ  ،َعْن َمْسُروؽٍ ومن األمثلة ما روي ) 

فَاْعتَػَرَضْتُو امرأة  .مُثَّ نَػَزؿَ  ،َىمٍ اَل َأْعرَِفنَّ َما زَاَد الصََّداُؽ َعَلى أَْربَِعِمائَِة ِدرْ  :فَػَقاؿَ  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -
 .نَػَعمْ  :قَاؿَ  .نَػَهْيَت النَّاَس َأْف يَزِيُدوا يف صدقاهتن إىل أربعمائة ِدْرَىمٍ  ،يَا أَِمًَن اْلُمْؤِمِنٌنَ  ت:فقال ،ريشقمن 

 :فَػَقاؿَ  ،(ٕٓ)النساء: اآْليَةَ  {وآتيتهم ِإْحَداُىنَّ ِقْنطَارًا}:أََما شتعت اهلل تعاىل يَػُقوُؿ يف اْلُقْرآفِ  :قَاَلتْ 
ِإ يّْ ُكْنُت نَػَهْيُتُكْم َأْف َتزِيُدوا يف  ،أَيػَُّها النَّاسُ  :فَػَقاؿَ . مُثَّ َرَجَع فَػرَِكبَ ، ُكلُّ النَّاِس أَفْػَقُو ِمْن ُعَمَر   ،اللَُّهمَّ َغْفرًا

( ِطَي ِمْن َمالِِو َما َأَحبَّ أَْو َفَمْن طَاَبْت نَػْفُسُو فَػْليَػْفَعلْ َفَمْن َشاَء َأْف يُػعْ  ،َصُدقَاهِتِنّْ َعَلى أَْربَِعِماَئِة ِدْرَىمٍ 
(ٖ). 

قاؿ: )إ ي ألبغض فالناً، فقيل للرجل:  -رضي اهلل عنو-وؽتا روي كذلك أّف عمر بن اطتطاب 
ال،  ما شأف عمر يبغضك؟ فلما كثر القـو يف الدار جاء، فقاؿ: يا عمر، أَفَػتَػْقُت يف اإِلسالـ فتقاً؟ قاؿ:

َوالَِّذيَن قاؿ: فجنيت جناية؟ قاؿ: ال، قاؿ: أحَدْثُت حدثاً؟ قاؿ: ال، قاؿ: فعالـَ تبغضين؟ وقاؿ اهلل: }
: { )سورة األحزابيُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت بِغَْيِر َما اْكَتَسُبوْا * فَ َقِد اْحَتَمُلوْا بُ ْهَتانًا َوِإْثمًا مُِّبيناً 

                                                 

 َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اإِلْسَناِد ومََلْ مُتَرَّْجاهُ وقاؿ:(ٖٚٚ/ٗ)، اضتاكماظتستدرؾ،(ٕٖٛ/ٔ)ابن شبة ،تاريخ اظتدينة النبوية( ٔ)
 (ٜٓٔ/ ٖ) ، الغزايلإحياء علـو الدين( ٕ)

 .إسناده جيد قويوىو عند أيب يعلى يف الكبًن . وقاؿ ابن كثًن:  (ٜٗ/ ٛ) ، ابن حجراظتطالب العالية(ٖ)
 (ٕٗٗ/ ٕكثًن )  ابن القرآف العظيم،تفسًن 
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 فال غفر اهلل لك، فقاؿ عمر: صدؽ، واهلل ما فتق فتقاً، وال، وال، فاغفرىا يل، فلم يزؿ ( فقد آذيتينٛ٘
 .(ٔ)بو حَّت غفر لو( 

 الثاني عشر : الشجاعة واإلقدام 
تعد الشجاعة من أبرز ما نتيز الشخصية اإلسالمية، وىي ذترة الثقة باهلل ورتيل التوكل عليو و   

كتب اهلل عتا، ومن اظتواقف اليت تدؿ على أف تدبر القرآف الكرمي   اليقٌن أف نفسا لن يصيبها إال ما
أكسب الصحابة شجاعة ال نظًن عتا ما روي يـو القادسية حينما حاؿ هنر دجلة بٌن اظتسلمٌن وعدوىم 

 ىذه إالَّ  العدو ىؤالء إىل تعربوا أف نتنعكم : ) ما-عنو اهلل رضي- عدي بن ُحجر من الفرس، فقاؿ
الً  ِكَتاباً  اللَّوِ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  َتُموتَ  َأنْ  لِنَ ْفسٍ  َكانَ  ما } !!-دجلة يعين- النطقة : عمراف آؿ سورة{ ) مَُّؤجَّ
 .(ٕ)فهربوا(  ديوانو: قالوا العدو، رآىم فلما الناس، أقحم أقحم فلما فرسو أقحم مث( ٘ٗٔ

فإف اإلقداـ واإلحجاـ  ؛وىذه اآلية فيها تشجيع للُجَبناء وترغيب عتم يف القتاؿقاؿ ابن كثًن: ) 
 (ٖ) (ال يَػنػُْقص من العمر وال يزيد فيو

 
 

 الثالث عشر :البذل واإلنفاق في سبيل اهلل 
فال  ؛اندفعوا يف البذؿ والعطاء ،ظتا وعى الصحابة عن القرآف حقيقة الدنيا وأهنا مزرعة اآلخرة

وا الرب وبشروا بالقبوؿ من ذلك : ما يقرضوف اهلل قرضا حسنا ، فنال ،شح وال تقتًن ،بل أنفقوا ؽتا لتبوف
، َكاَف أَبُو طَْلَحَة َأْكثَػَر اأْلَْنَصاِر بِاْلَمِديَنِة َمااًل ِمْن ـَتْلٍ   :يَػُقوؿُ  -َرِضَي اهلُل َعْنوُ -َماِلٍك  ْبنُ  أََنسُ عن ) روى

ُرَحاءَ   -َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ -وََكاَف َرُسوُؿ اهلِل  ،دِ وََكاَنْت ُمْستَػْقِبَلَة اْلَمْسجِ  ،وََكاَف َأَحبُّ أَْمَوالِِو إِلَْيِو بَػيػْ
ا : فَػَلمَّا أُْنزَِلْت َىِذِه اآْليَةُ  :قَاَؿ أََنسٌ . يَْدُخُلَها َوَيْشَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها طَيّْبٍ  ]َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ

ـَ أَبُو طَْلحَ  (ٕٜ)آؿ عمراف:  [ُتِحبُّونَ   ،يَا َرُسوَؿ اهللِ  :فَػَقاؿَ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َة ِإىَل َرُسوِؿ اهلِل قَا
ا ُتِحبُّونَ ]:ِإفَّ اهلَل تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل يَػُقوؿُ  ُرَحاءَ َلْن تَ َناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُ ْنِفُقوا ِممَّ َوِإنػََّها ، [ َوِإفَّ َأَحبَّ أَْمَوايل ِإيَلَّ بَػيػْ

                                                 

 بسند حسن . (ٔٚ)ص:  ، ابن اظتزربافذـ الثقالء(ٔ)
وسنده حسن  (ٖ٘ٔ)ص:  ، الاللكائيكرامات األولياء  ، وانظر: (ٜٚٚ/ ٖ) ، ابن أيب حامتتفسًن ابن أِب حامت(ٕ)

 إىل األعمش وىو يقوؿ عن بعض أصحابو.
 (ٜٕٔ/ ٕابن كثًن ) القرآف العظيم، تفسًن(ٖ)
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-فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  :قَاؿَ  .َفَضْعَها يَا َرُسوَؿ اهلِل َحْيُث أَرَاَؾ اهللُ ، لِلِو أَْرُجو ِبرََّىا َوُذْخَرَىا ِعْنَد اهللِ َصَدَقٌة 
ْعُت َما قُػْلتَ ، َذِلَك َماٌؿ رَاِبحٌ  ،َذِلَك َماٌؿ رَاِبحٌ ، َبٍخ )َبْخ(  : "-َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ   أََرى َوِإ يّْ  ،َوَقْد شتَِ
. فننظر كيف زتل التدبر أبا طلحة على أف يتصدؽ خبًن مالو، فحمد لو (ٔ) "(َأْف جَتَْعَلَها يف اأْلَقْػَرِبٌنَ 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم تفاعلو اإلكتايب مع التوجيو الربا ي.
ا نَػزََلْت }عُ مَ  ْبنُ  َعْبِد اهللُ  منو ما روى ) و { ي يُ ْقِرُض اللََّو قَ ْرًضا َحَسًناَمْن َذا الَّذِ وٍد قَاَؿ : َلمَّ

ْحَدا . (ٕٗ٘)البقرة: ْحَداٍح : يَا َرُسوَؿ اهلِل ، َوِإفَّ اللََّو يُرِيُد ِمنَّا اْلَقْرَض ؟ قَاَؿ : نَػَعْم يَا أَبَا الدَّ ِح قَاَؿ أَبُو الدَّ
ِة ـَتَْلٍة ، مُثَّ َجاَء نَتِْشي َحَّتَّ أََتى اضْتَاِئَط َوِفيِو ، قَاَؿ : فَِإ يّْ َقْد أَقْػَرْضُت َريبّْ َحاِئِطي ، َحاِئطًا ِفيِو ِستُّ ِمئَ 

ْحَداِح ، قَاَلْت : لَبػَّْيَك ، قَاَؿ : اْخُرِجي ، فَِإ يّْ أَ  َـّ الدَّ ْحَداِح يف ِعَياعِتَا فَػَناَداَىا : يَا ُأ ُـّ الدَّ قْػَرْضُت َريبّْ ُأ
 (.ٕ)(َحاِئطًا ِفيِو ِستُّ ِمَئِة ـَتَْلةٍ 

َمْن َذا الَِّذي آثر ما عند اهلل تعاىل ظتا تدبر قولو تعاىل ) -رضي اهلل عنو-كيف أف أبا الدحداح فيلحظ  
ْحَداِح ( ، فتأتيو بشرى النيب صلى اهلل عليو وسلم )يُػْقِرُض اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا َكْم ِمْن َعْذٍؽ َرَداٍح أَليب الدَّ

(.ٖ) (يف اصْتَنَّةِ   

- األشعري موسى أيب إىل كتب أنو -عنو اهلل رضي- عمر ) عن يومن اظتواقف كذلك ما رو 
 اْلِبرَّ  تَ َناُلواْ  َلن: }يقوؿ اهلل إف: فقاؿ ّٔا، فدعا َجُلوالء، سيب من جارية لو يبتاع أف -عنو اهلل رضي
ا تُنِفُقواْ  َحتَّى  (.ٗ)عمر(  فأعتقها( ٕٜ: عمراف آؿ{ )ُتِحبُّونَ  ِممَّ

ا تُنِفُقواْ  َحتَّى اْلِبرَّ  تَ َناُلواْ  َلن } اآلية ىذه نزلت ظتا:  اؿق اظتنكدر بن ػتمدوكذا روى   ِممَّ
 صدقة ىي:  فقاؿ ،منها اليو أحب ماؿ لو يكن مل شبلة عتا يقاؿ لو بفرس حارثة بن زيد جاء{  ُتِحبُّونَ 

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرأى ،أسامة ابنو عليها وزتل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقبلها ،
 .(٘) (منك قبلها قد اهلل إف:  فقاؿ زيد وجو يف ذلك

                                                 

  ٕٜٖٔح (ٖٓ٘/ ٕ) ، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارباري البخ ،صحيح(  الٔ)
رواه أبو يعلى والطربا ي ورجاعتما ثقات ورجاؿ أيب يعلى رجاؿ وقاؿ اعتيثمي : ) (ٕٓٗ/ ٘)، البزار (اظتسندٕ)

 (ٜٕ٘/ ٜ) ، اعتيثثمي، غتمع الزوائد ومنبع الفوائد( . الصحيح
 بن حنبلأزتد  ،سندواضتديث يف اظت (.ٔٓٔ)ص: ، ابن اصتوزي خ والسًن تلقيح فهـو أىل األثر يف عيوف التاري( ٖ)
 بسند صحيح. (ٙٗٔ/ ٖ)
 (ٛٛ٘/ ٙ) الطربي، جامع البياف( ٗ)
 (ٗٓٚ/ ٖابن أِب حامت ) ،تفسًن( ال٘)
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 المطلب الخامس :المقوم االقتصادي  
)ومبناه على أف اظتسلم يعلم أف األرض وما فيها هلل وحده، وأف الرزؽ بيد اهلل، وأف اظتاؿ ماؿ 

كيل ينتظر العزؿ يف  اهلل، وما جعل حتت يده منو فليس لو، وإفتا ىو أمانة عنده يتصرؼ فيها تصرؼ الو 
كل حٌن، والعزؿ إما أف يكوف باظتوت، وإما أف يكوف ِبجر، وإما أف يكوف باالفتقار، وإما أف يكوف 

 بالسجن..
ا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِو )أو غًن ذلك، وىذا ما نبو اهلل عليو بقولو:  [ فهذا ٚاضتديد:](َوَأْنِفُقوا ِممَّ

 .... (  وؿتن مستخلفوف فيو مدة ػتددة ال نعلمها، ولكنها ستنتهياظتاؿ ليس لنا وإفتا ىو هلل
وؽتا يقوض بناء الشخصية، ويذىب بثباهتا ويفقدىا مكانتها، اطتوؼ على الرزؽ؛ لذا وجدنا 

مَ )اضتق تبارؾ وتعاىل يورد قضية الرزؽ مؤكدة بأساليب عدة نقرأ :   *اء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن َوِفي السَّ
َماء َواأَلْرِض ِإنَُّو َلَحقّّ مّْْثَل َما َأنَُّكْم تَنِطُقوَن(فَ َورَ  واإلنساف مَّت اطمئن  (ٕٕ-ٕٔ)الذاريات: بّْ السَّ

على رزقو عمل وسار قدما يف حياتو، وقد أكسب تدبر الصحابة لكتاب اهلل يقينا مطلقا بأف الرزؽ بيد 
ة ونتضوف قدما يف أعماعتم، ومن اظتواقف اليت اهلل وحده فجعلهم يراعوف األمانة ويأخذوف القرارت اضتاشت

لَِعْبِد اهلِل ْبِن أَْرَقَم: " أَْقِسُم بَػْيَت اْلَماِؿ يف ُكلّْ َشْهٍر ، اَل َبْل يف ُكلّْ  قاؿ ُعَمرتدؿ على ذلك ما روي أف 
َت َشْيًئا بَػْعَدُه َعَسى أَْف يَْأتِيَك أَْمٌر لُتَْتاُج : يَا أَِمًَن اْلُمْؤِمِنٌَن ، َلْو َحَبسْ -َوُىَو طَْلَحُة  -رُتَُعٍة فَػَقاَؿ َرُجٌل 

ًة لَِنائَِبٍة ِإْف نَاَبِت اْلُمْسِلِمٌَن فَػَقاَؿ ُعَمُر: َكِلَمٌة أَْلَقاَىا الشَّْيطَاُف عَ  َلى ِلَساِنَك ، َلقََّنيِن إِلَْيِو ، فَػَلْو تَػرَْكَت ُعدَّ
َنتَػَها ، لَ  تَػَها ، َوَوقَا ي ِفتػْ ـَ ؼَتَاَفَة َعاـٍ قَاِبٍل؟ َبْل أُِعدُّ عَتُْم اهلُل ُحجَّ َنًة لَِقْوـٍ بَػْعِدي ، َأْعِصي اهلَل اْلَعا َتُكوَننَّ ِفتػْ

َوَمْن يَ تَِّق اهلَل َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا َويَ ْرزُْقُو ِمْن ، يَػُقوُؿ اهلُل } -َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َما َأَعدَّ َرُسوُؿ اهلِل 
  (ٔ[ ".)ٖ{ ]الطالؽ:  َيْحَتِسبُ َحْيُث اَل 

سلمة بن سعيد قاؿ: أِت عمر بن اطتطاب مباؿ، فقاـ عن  يتقوى بو وروي عنو من وجو آخر
إليو عبد الرزتن بن عوؼ فقاؿ: يا أمًن اظتؤمنٌن، لو حبست من ىذا اظتاؿ يف بيت اظتاؿ لنائبة تكوف أو 

 (.ٕ)...أمٍر لتدث، فقاؿ

                                                 

يف سنده انقطاع. وىو يف السنن الكربى ؼتتصرا دوف  (ٜٕٔ/ ٚ)، أبو نعيم حلية األولياء وطبقات األصفياء (ٔ)
 بإسناد رجالو ثقات.(ٖٚ٘/ ٙ)اآلية ، البيهقي، ذكر 

 ( ويف سنده ضعف .ٜٖٖ/ ٗٗ( تاريخ دمشق، ابن عساكر، )ٕ)
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 الخاتمة

رب العاظتٌن الذي بنعمتو تتم الصاضتات ،وجبوده وكرمو تتحقق األمنيات ،وبفضلو ومنو  اضتمد هلل      
تبلغ الغايات ، وأصلي وأسلم على سيدنا ػتمد بن عبداهلل اظتبعوث رزتة للعاظتٌن ،وعلى صحابتو الغر 

 اظتيامٌن ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين أما بعد: 
 السلف حوؿ مائدة القرآف ،يطيب يل أف أسجل أبرز النتائج بعد ىذه الدراسة اظتاتعة مع ىدي خًن

 وىي:
صلى اهلل -بعد نبينا -شخصية الصحابة رضواف اهلل عليهم خًن مثاؿ للشخصية اإلسالمية  -

 اظتها على ىدي من الكتاب والسنة .عليو وسلم __ بنوا مالػتها وأسسوا مع

  مبا لديهم من أدوات ودعائم التدبر .الصحابة الكراـ أعالـ الفاقتٌن واظتتدبرين لكتاب اهلل -

 رتع الصحابة بٌن األثر آّمل واظتبٌن للتدبر ،أعين التأثر والعمل . -

أقتها اظتقـو و تعدد مقومات الشخصية اليت أفادىا الصحابة من خالؿ تدبرىم لكتاب اهلل  -
 العقدي الذي يعد أساسا للمقومات األخرى .

مبا كاف عليو سلفنا ومن ىديهم اضترص على تدبر القرآف  لن تسعد األمة ولن يصلح حاعتا إال -
 .،فما ضعفت األمة إال البتعادىا عن كتاب اهلل منبعها األصيل 

 التوصيات :
 األخذ باألساليب القرآنية والنبوية لبناء الشخصية اإلسالمية وهتذيب السلوؾ اإلنسا ي . -

يت تعىن بالوسائل واطتطوات العملية االنطالؽ من الدراسات النظرية حوؿ التدبر إاىل تلك ال -
والتطبيق والثمار ، فال زالت درر األخبار مل تفتق بعد فإف عنيت ىذه الدراسة بعمل الصحابة 

 ينتظر التأمل . فالزاؿ ىدي السلف من التابعٌن ومن بعدىم وىم خًن القروف 

 ففيهما الغناء . االقتصار على مواقف التدبر واآلثار اظتقبولة باتفاؽ كالصحيحة واضتسنة -

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 فهرست المصادر والمراجع:

 بًنوت. – ااظتعرفة دار ىػ( ، ٘ٓ٘ػتمد)ت  بن حامد ػتمد أبو الغزايل، الدين، علـو إحياء .ٔ
-ىػ(،حتقيق:ػتمدعمرو، دار الكتب العلميةٖٓٙأخالؽ أىل القرآف،اآلجري:ػتمد بن اضتسٌن )ت  .ٕ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ،ٖبًنوت،ط

 ت) العباس أبو اظتصري، بكر أِب بن ػتمد بن القسطال ي، أزتد البَخاري، َصِحيح ِلشرح السَّارِي إْرَشادُ  .ٖ
 ىػ. ٖٕٖٔ،ٚمصر، ط -األمًنية الكربى ، اظتطبعة(ىػٖٕٜ

 ٖٙٗالقرطيب) ت ػتمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو ، الرب عبد ابن األصحاب، معرفة يف االستيعاب .ٗ
 ىػ.ٕٔٗٔاصتيل، بًنوت،  ،دارٔالبجاوي، ط ػتمد علي:حتقيق(، 

 علي:  ، حتقيق(ىػٗٚٚ:  ت) الدمشقي القرشي عمر بن إشتاعيل الفداء أبو والنهاية، ابن كثًن، البداية .٘
 ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ، ٔ العريب ط الرتاث إحياء دار شًني ،

 ـ.ٜٜٔٔ، ٔبًنوت ، ط –ر بناء الشخصية االسالمية اظتعاصرة، باشتة العسلي، دار الفك .ٙ
بًنوت،  – العلمية الكتب ىػ(، دار ٖٓٔ ت) جرير بن ػتمد جعفر الطربي، أبو واظتلوؾ، األمم تاريخ .ٚ

 ىػ.ٚٓٗٔ ، ٔط
شلتوت،  ػتمد فهيم:  ىػ(،حتقيق ٕٕٙ )ت البصري النمًني عمر زيد أبو شبو ابن النبوية ، اظتدينة تاريخ .ٛ

 الفكر. دار:  الناشر
ىػ(، حتقيق ػتب الدين العمرو ي وآخروف، دار  ٔٚ٘عساكر ،  علي بن اضتسن )ت  تاريخ دمشق، ابن .ٜ

 ـ.ٜٜٚٔ، ٔالفكر، ط

:  ىػ( حتقيق ٕٖٚ سنة الرازي) اظتتَػَوِفَّ  حامت أيب بن الرزتن عبد ػتمد أبو:  ، اظتؤلف حامت أِب ابن تفسًن .ٓٔ
 . صيدا - العصرية الطيب، اظتكتبة ػتمد أسعد

 السود، دارالكتب عيوف باسل ػتمد:  حتقيق اهلل، عبد بن سهل ػتمد أبو التسرتى التسرتى، تفسًن .ٔٔ
  ىػ. ٖٕٗٔ، ٔبًنوت، ط ػ العلمية

: حتقيق :   (ىػ  ٗٚٚ)تأبو الفداء  ،الدمشقي إشتاعيل بن عمر القرشي ،كثًن،ابن  تفسًن القرآف العظيم .ٕٔ
 .ـ ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ ،ٕط  ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سامي بن ػتمد سالمة

 .ٔالعلمية ، ط الكتب دار ىػ(، ٕٔٔ )ت قتاـ بن الرزاؽ عبد الصنعا ي، الرزاؽ، عبد تفسًن .ٖٔ
 ) ت الرزتن عبد الفرج أيب الدين اصتوزي، رتاؿ ابن والسًن، التاريخ عيوف يف األثر أىل فهـو تلقيح .ٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔ بًنوت،–األرقم  أيب بن األرقم دار شركة ىػ (،ٜٚ٘
:  ، حتقيق (ىػٕٔٛ ت)القرشي عبيد بن ػتمد بن عبداهلل بكر أيب الدنيا ، أبوالليل، ابن  وقياـ التهجد .٘ٔ

 .ٜٜٛٔ ، ٔالرياض، ط -  الرشيد اضتارثي ، مكتبة جزاء بن مصلح
حتقيق : عبد الرزتن بن معال  ،عبد الرزتن بن ناصر ،سعديال ،تيسًن الكرمي الرزتن يف تفسًن كالـ اظتناف .ٙٔ

 .مؤسسة الرسالة ،اللولتق
 ،  حتقيق(ىػٖٓٔ:  ت) جعفر أبو اآلملي، يزيد بن جرير بن ػتمد القرآف، الطربي، تأويل يف لبيافا جامع .ٚٔ

 ـ. ٕٓٓٓ - ىػ ٕٓٗٔ ، ٔ:  ط بًنوت، -الرسالة مؤسسة شاكر ، ػتمد أزتد: 
: ت) اهلل عبد أبو اطتزرجي األنصاري بكر أيب بن أزتد بن ػتمد القرآف، القرطيب،  ألحكاـ اصتامع .ٛٔ

 - ىػٖٗٛٔ ،ٕ: القاىرة، ط – اظتصرية الكتب دار أطفيش، وإبراىيم الربدو ي أزتد: قيق، حت (ىػٔٚٙ
 ـ. ٜٗٙٔ
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 تونس. – التونسية الدار ( ،ٔٛٔاظترزوي ) ت  ، اظتبارؾ بن اهلل عبد ، اهلل عبد أبو ، اصتهاد .ٜٔ
السعادة  ،ىػ(ٖٓٗ: تأزتد بن عبد اهلل بن أزتد ) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم األصبها ي .ٕٓ

 . ـٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔجبوار ػتافظة مصر،  -
الشارقة ،  -مؤسسة علـو القرآف ، دار ابن كثًن ، أبو بكر ػتمد بن خلف بن احملويل ،اظترزباف ، ذـ الثقالء .ٕٔ

 ىػ. ٕٔٗٔ، ٔ، طدمشق
 دار البدر، اهلل عبد بن بدر: ىػ(، حتقيقٕٓٛ سعيد)ت أبو سعيد بن عثماف الدارمي، اصتهمية ، على الرد .ٕٕ

 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػٙٔٗٔ ، ٕالكويت، ط – األثًن ابن

دار إحياء الرتاث العريب  ،ػتمود أبو الفضل  ،لوسياأل ،روح اظتعا ي يف تفسًن القرآف العظيم والسبع اظتثا ي .ٖٕ
 .بًنوت –

 بًنوت. – العلمية الكتب ىػ(، دارٕٔٗ ت الشيبا ي ) حنبل بن أزتد الزىد، .ٕٗ
 اطتلفاء دار الفريوائي، اصتبار عبد الرزتن عبد:  ىػ(، حتقيقٖٕٗ )ت.الكويف السَّرِي بن ىناد الزىد، .ٕ٘

 .ىػٙٓٗٔ ، ٔط.الكويت - اإلسالمي للكتاب
 العريب. الفكر ، دار (ىػٜٖٗٔ ت) أزتد بن مصطفى بن أزتد بن ػتمد زىرة، التفاسًن، أبو زىرة .ٕٙ
االرنؤوط  شعيب: ، حتقيق(ىػٖ٘ٛ ت ) البغدادي أزتد بن عمر بن علي اضتسن السنن ، الدارقطين، أبو .ٕٚ

 ـ. ٕٗٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ ،ٔلبناف،ط – بًنوت الرسالة، وآخروف، مؤسسة
خليل ،  ػتمود:  حواشيو ،كتب(ىػٖٕٚ:  اظتتوِف)القزويين يزيد بن ػتمد اهلل عبد أبو ماجة، ابن ، السنن .ٕٛ

 اظتعاطي. أيب مكتبة

، (ىػٛ٘ٗ ت ) بكر أبو اطتراسا ي، ْوِجردياطُتْسرَ  علي بن اضتسٌن بن أزتد الكربى، البيهقي، السنن .ٜٕ
 ـ. ٖٕٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ ،ٖلبناتاؿ،ط – بًنوت العلمية، الكتب عطا، دار القادر عبد ػتمد حتقيق:

، ٗبًنوت،ط -الشخصية االسالمية،دراسة قرآنية، عائشة عبد الرزتن بنت الشاطىء، دار العلم للماليٌن .ٖٓ
 ـ.ٜٙٛٔ

، (ىػٛ٘ٗ: اظتتوِف) بكر أبو اطتراسا ي، اطُتْسَرْوِجردي علي بن سٌناضت بن أزتد البيهقي، اإلنتاف ، شعب .ٖٔ
 السلفية الدار مع بالتعاوف بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة حامد، اضتميد عبد العلي عبد حتقيق:
 ـ. ٖٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ ،ٔباعتند،ط ببومباي

 الدارمي، حامت، أبو التميمي، ، زتدأ بن حباف بن ػتمد بلباف، ابن حباف، ابن برتتيب حباف ابن صحيح .ٕٖ
 ـ. ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ ، ٕبًنوت، ط – الرسالة مؤسسة األرنؤوط ، شعيب: حتقيق (ىػٖٗ٘: ت) الُبسيت

 إحساف:  ىػ( ، حتقيق ٖٕٓ البصري،)ت اهلل، عبد أبو سعد، بن ػتمد الكربى، ابن سعد، الطبقات .ٖٖ
 ـ. ٜٛٙٔ ،ٔ:  بًنوت ط - صادر عباس، دار

 مكتبة العمري، ضياء بن أكـر احملدثٌن، منهج وفق التارمتية الرواية لنقد ػتاولة - لراشدةا اطتالفة عصر .ٖٗ
 العبيكاف.

 ىػ(، دارٕ٘ٛعلي، العسقال ي، أبو الفضل )ت بن أزتد البخاري ،ابن حجر، صحيح شرح الباري فتح .ٖ٘
 ىػ.ٜٖٚٔ ، بًنوت - اظتعرفة

 ت) الِقنَّوجي البخاري اضتسيين حسن بن خاف صديق ػتمد الطيب، القرآف،أبو مقاصد يف البياف فتحُ  .ٖٙ
كتبة األنَصاري، إبراىيم بن اهلل َعبد: وراجعو لو وقّدـ بطبعوِ  ، عين(ىػٖٚٓٔ

َ
 والّنْشر، للطَباعة العصريَّة اظت

 ـ. ٕٜٜٔ - ىػ َٕٔٗٔبًنوت،  – َصيَدا
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-ىػٖٓٗٔ، ٗ، طدمشق-قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل ،عبد الرزتن حبنكة اظتيدا ي، دار القلم .ٖٚ
 ـ.ٜٕٓٓ

 – صادر ىػ ( ، دارٔٔٚاظتصري )ت األفريقي منظور بن مكـر بن العرب، ابن منظور، ػتمد لساف .ٖٛ
 .ٔبًنوت، ط

 - بًنوت الفكر، دار ىػ(،ٚٓٚ)ت  بكر أيب بن علي الدين الفوائد، اعتيثمي، نور ومنبع الزوائد غتمع .ٜٖ
 ىػ. ٕٔٗٔ

: ، حتقيق(ىػٕٔٛ ت)القرشي  عبيد بن ػتمد بن بداهللع بكر ، ابن أيب الدنيا، أبو النفس ػتاسبة .ٓٗ
 - ىػ ٙٓٗٔ ،ٔبًنوت،ط العلمية، الكتب دار عوض، بن علي بن مصطفى ىريرة أيب باهلل اظتسعتصم

 ـ. ٜٙٛٔ

 علي بن عمر حفص أبو ، اظتلقن اضتَاكم، ابن اهللِ  عبد أيب ُمستدَرؾ على الّذىيب اضتاِفظ استدرَاؾ ؼتتصرُ  .ٔٗ
 الَعاِصَمة، زتيَّد، َدارُ  آؿ اللَحيَداف وَسعد اهلل َعبد َودراسة: ، حتقيق(ىػٗٓٛ: ت) اظتصري الشافعي أزتد بن

 ىػ.  ٔٔٗٔ ،ٔالسعودية،ط العربية اظتملكة - الرياض

:  ىػ(، حتقيق ٘ٓٗالنيسابوري)ت عبداهلل أبو عبداهلل بن الصحيحٌن، اضتاكم ، ػتمد على اظتستدرؾ .ٕٗ
 ـ.ٜٜٓٔ - ىػٔٔٗٔ ،ٔبًنوت، ط – العلمية كتبال عطا، دار القادر عبد مصطفى

 ػتفوظ:  ىػ( احملقق ٕٜٕ )ت عمرو بن أزتد بكر ، البزار ، أبو( الزخار البحر باسم اظتطبوع)  اظتسند .ٖٗ
 ( ـٜٕٓٓ وانتهت ـ،ٜٛٛٔ بدأت) ، ٔاظتنورة، ط اظتدينة - واضتكم العلـو وآخروف،مكتبة اهلل زين الرزتن

: ت) بكر العبسي، أبو ، إبراىيم بن ػتمد بن اهلل عبد ، ، ابن أيب شيبةواآلثار األحاديث يف اظتصنف .ٗٗ
 . ٔ: الرياض، ط – الرشد اضتوت، مكتبة يوسف كماؿ: ، حتقيق (ىػٖٕ٘

 أزتد بن ػتمد بن علي بن أزتد الفضل الثمانية، ابن حجر ، أبو اظتسانيد بزوائد العالية اظتطالب .٘ٗ
 العاصمة سعود ، دار بن ػتمد اإلماـ صتامعة قدمت علمية لةرسا( ٚٔ: ) ، حتقيق(ىػٕ٘ٛ ت) العسقال ي

 ىػ.ٜٔٗٔ ،ٔالسعودية، ط – الغيث دار ،
، حتقيق: زتدي (ىػٖٓٙ ت) القاسم أبو الشامي، أيوب بن أزتد بن سليماف الطربا ي، الكبًن، اظتعجم .ٙٗ

 .ٕالقاىرة، ط -السلفي، مكتبة ابن تيمية

 ـ.ٕٗٓٓ-ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔخالد الالحم، الرياض، ط مفاتيح تدبر القرآف والنجاح يف اضتياة، .ٚٗ

 –اظتبادىء األساسية لفهم القرآف، اظتودودي: أبو األعلى، تعريب:خليل اضتامدي،دار القلم  .ٛٗ
 ـ.ٜٔٚٔ-ىػٜٖٔٔ،ٖالكويت،ط

مقومات الشخصية اظتسلمة وأساليب بنائها يف فكر سيد قطب،إبراىيم الزاملي، رسالة ماجستًن، اصتامعة  .ٜٗ
 ـ.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔإشراؼ الدكتور :زتداف عبداهلل، غزة،-اإلسالمية

 ػتمد ىػ( ، حتقيق:ٕٛٚالسالـ)  عبد بن اضتليم عبد بن أزتد العباس، تيمية، أبو ابن النبوية، السنة منهاج .ٓ٘
 . ٔط ، قرطبة سامل، مؤسسة رشاد

باقي، ال عبد فؤاد ػتمد: ورقمو ، صححو(ىػٜٚٔ ت) اظتد ي األصبحي مالك بن أنس بن ، مالك اظتوطأ .ٔ٘
 ـ. ٜ٘ٛٔ - ىػ ٙٓٗٔلبناف،  – بًنوت العريب، الرتاث إحياء دار

النص القرآ ي من هتافت القراءة إىل أفق التدبر، قطب الريسو ي، منشورات وزارة االوقاؼ االسالمية  .ٕ٘
 ـ.ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔاظتغربية،ط

:  ىػ(، حتقيقٙٓٙاصتزري )ت ػتمد بن اظتبارؾ السعادات، واألثر،ابن األثًن، أبو اضتديث غريب يف النهاية .ٖ٘
 ـ.ٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ ، بًنوت - العلمية الطناحي، اظتكتبة ػتمود - الزاوى أزتد طاىر


