
115

اخلذالن املعنوي وأثره يف صياغة الشخصية
 )دراسة قرآنية - اليهود منوذجاً( 

أ. آمال مخيس عبد القادر محاد
أ. د. نصار أسعد نصار

   تاريخ التسليم: 2/ 11/ 2013، تاريخ القبول: 19/ 11/ 2013
     باحثة في مرحلة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن/ كلية الشريعة/ جامعة دمشق/ سوريا.

       أستاذ/ كلية الشريعة/ جامعة دمشق/ سوريا.



116

أ. آمال خميس عبد القادر حماد
أ.د. نصار أسعد نصار

اخلذالن املعنوي وأثره في صياغة الشخصية
منوذجاً( - اليهود  قرآنية  )دراسة 

ملخص: 
و�شوره،  واأ�شكاله  واأ�شبابه  املعنوي،  اخلذلن  مفهوم  على  ال�شوء  البحث  هذا  ي�شلط 
وُيظهر اأن اأغلبها تقع على القلب؛ والذي ُيق�شد به القلب الوظيفي؛ اأي العقل والإدراك. كما 
يتطرق اإىل الفروق بني �شور اخلذلن الواقعة على القلب يف التاأثري، ويبني اأي�شًا اأن اأغلب 
�شور اخلذلن واأ�شكاله كانت من ن�شيب اليهود، واأن اخلذلن املعنوي الذي اأ�شاب اليهود 
التي ميزتهم عن  ال�شخ�شية؛  تلك  بالغ يف �شياغة معامل �شخ�شيتهم، و�شمات  اأثر  له  كان 

غريهم من الأمم الأخرى يف الب�شاعة والنحراف. 
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Conceptual Betrayal and its Effect on Shaping 
the Personality Koranic Study, Jews as a Model

Abstract: 

This research sheds light on the conceptual betrayal and its reasons and 
forms. The research shows that the betrayal mainly affects the heart, which 
means man›s mind and recognition. The paper conveys different effects of 
betrayal forms on the heart. Moreover, the research stated that Jews had a 
lot of these betrayal forms which greatly affected their personality and made 
them distinctive from other nations in their ugliness and deviation. 
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مقدمة: 
احلمد هلل الذي اأنعم علينا بنعمة الإ�شالم، وثبتنا على الإميان، ووفقنا ملا فيه اخلري 
وال�شالح، وع�شمنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن، واأ�شلي واأ�شلم على هادي الب�رصية اىل 

اخلري وال�شالح؛ �شيدنا حممد، وعلى اآله و�شحبه ال�شاحلني الأطهار. اأما بعد، 
كرث احلديث عن مثالب ال�شخ�شية اليهودية قدميًا وحديثًا، وقد تناول املف�رصون ذكر 
قبائح اليهود من خالل كتب التف�شري، وذلك عند تف�شريهم لالآيات التي تتناول ذكر اليهود 
من بني اإ�رصائيل، واأ�شار بع�شهم من خالل تف�شريه لالآيات اإىل بع�ض �شمات تلك ال�شخ�شية؛ 
وبخا�شة يف التفا�شري احلديثة، كما دونت حول املو�شوع كتب كثرية، وذلك لأن امل�شكلة 
مراحل  خالل  الإن�شانية  املجتمعات  على  خطرية  تداعيات  ولها  معقدة،  م�شكلة  اليهودية 
اليهود كيانهم املغت�شب على  اأقام  الع�رص؛ عندما  اأعقد مراحلها يف هذا  التاريخ، وبرزت 
اأر�ض فل�شطني، وما تبعه من تداعيات على املنطقة، و�شائر العامل الإ�شالمي، فقد كتب كثري 
من املثقفني الإ�شالميني كتبًا واأبحاثًا تتحدث عن اليهود من منطلق اإ�شالمي، م�شرت�شدين 
بالقراآن وال�شنة؛ ومن تلك الكتب التي عر�شت لتاريخ اليهود وحياتهم من منطلق قراآين كتاب: 
)اليهود يف القراآن( لعفيف طبارة، و )اليهود يف القراآن( ملحمد عزة دروزة، اأما اأ�شهر الكتب 
التي األفت حول ال�شخ�شية اليهودية كدرا�شة حتليلية لها؛ فهو كتاب )ال�شخ�شية اليهودية من 
خالل القراآن( د. �شالح اخلالدي، وما مييز هذا الكتاب عن غريه: متييزه بني م�شطلح اليهود 
وبني م�شطلح بني اإ�رصائيل كمدخل للحديث عن �شمات ال�شخ�شية اليهودية وحماولة منه 
لتحليلها، ُمنطَلقًا للحديث عن الكيان اليهودي املعا�رص يف فل�شطني من منطلق قراآين، كما 
فيه بيان وتو�شيح مل�شتقبل الأمة امل�شلمة ومل�شتقبل الكيان اليهودي، وعلى الرغم من كل 
ما ُكتب من حتليل لل�شخ�شية اليهودية وبيان ل�شماتها؛ اإل اأن اأحداً مل يتطرق ب�شكل مبا�رص 
القراآن.  اإليه يف  الإ�شارة  ال�شكل على رغم  ال�شخ�شية بهذا  الذي �شاغ هذه  لل�شبب احلقيقي 
لل�شخ�شية  حتليلها  يف  والتلمود  التوراة  ن�شو�ض  على  اعتمدت  درا�شات  هناك  كانت  واإن 
هذه  �شياغة  وراء  احلقيقي  ال�شبب  اأنها  ُزعم  التي  الن�شو�ض  تلك  اإىل  واأ�شارت  اليهودية، 
ال�شخ�شية، - واإن كنت اأرى من خالل قراءاتي حول املو�شوع اأنه اأحد النتائج املوؤثرة ولي�ض 
ال�شبب احلقيقي- ، ومن هذا املنطلق كانت كتابة هذا البحث بعنوان: اخلذلن املعنوي واأثره 
يف �شياغة ال�شخ�شية )درا�شة قراآنية- اليهود منوذجًا( . حماولة مني لإ�شافة تف�شري جديد 
لل�شبب احلقيقي وراء هذه ال�شخ�شية املنحرفة، العدوانية املتمردة. واأرجو من اهلل التوفيق. 
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املنهج  ا�شتخدام  اإىل  عمدت  امل�شتطاع  قدر  الأركان  م�شتوفية  الدرا�شة  ولتكون 
ال�شتقرائي التحليلي. 

وقد ق�شمت �لبحث �إىل متهيد ومبحثني وخامتة. كالآتي: 
التمهيد: تعريف اخلذلن املعنوي.  ●
املبحث الأول: �شور اخلذلن املعنوي.  ●
املبحث الثاين: اأثر اخلذلن املعنوي يف �شياغة ال�شخ�شية اليهودية.  ●
اخلامتة: وفيها اأهم ما تو�شل اإليه البحث من نتائج.  ●

متهيد - تعريف اخلذالن املعنوي: 

تعريف اخلذالن: 

يء والُقعود عنه«. )1(  قال ابن فار�ض: »اخلاء والذال والالم اأ�شٌل واحٌد يدلُّ على َتْرك ال�شَّ
ُيقال خذلت الظبية ونحوها: تخلفت عن القطيع، اأو اأقامت على ولدها، فهي خاذل وخذول. 
والنُّ�رصة:   )3( الن�رصة.  ترك  وهو  وَخْذًل،  ِخْذلنًا  َيْخُذُل  َخَذَل  قولهم:  م�شدر  فاخِلْذلن:   )2(

فهي  هلّل  العبد  ن�رصة  اأّما  له،  اإعانته  للعبد  اهلّل  فن�رصة  وغريها؛  ال�شدة  يف  املعونة  ح�شن 
ن�رصته لعباده، والقيام بحفظ حدوده، ورعاية عهوده، واعتناق اأحكامه، واجتناب نهيه. )4( 
ومعونة اهلل للعبد يف م�شطلح العلماء هي التوفيق؛ وهي اإعانة خا�شة من اهلل للعبد 
كما  وهو  اخلذلن؛  ويقابله  الطاعة،  يف  الرغبة  وتقوى  وال�شيطان  النف�ض  اأثر  ُعُف  َي�شْ بها 
اأن املخذول ل قدرة له على  )5( فمق�شوده  العبد«.  قال املناوّي: »خلق قدرة املع�شية يف 
فمن  املعا�شي،  مع  التخلية  اخلذلن   » الق�شريي:  وقال   )6( وقت.  يف  اأو  �شيء،  يف  الطاعة 
 ِ َخَذَله اأَلقى َحْبله على غاربه، َوَوَكَله اإىل �شوء اختياره »، )7( وقال ابن منظور: « وِخْذلُن اهللَّ
َمه ِمن ال�شبه فيَقَع فيها ». )8( اأما ابن القيم فقال: »واخلذلن اأن يخلي اهلل  للَعبد اأن ل َيْع�شِ
تعاىل بني العبد وبني نف�شه ويكله اإليها«. )9( وقد اأجمع العارفون باهلل اأن التوفيق: هو اأن 
ل يكلك اهلل اإىل نف�شك، واأن اخلذلن هو: اأن يخلى بينك وبني نف�شك، فالعبيد متقلبون بني 
توفيقه وخذلنه، بل العبد يف ال�شاعة الواحدة ينال ن�شيبه من هذا وهذا، فيطيعه وير�شيه، 
ويذكره وي�شكره بتوفيقه له، ثم يع�شيه، ويخالفه وي�شخطه، ويغفل عنه بخذلنه له، فهو 
دائر بني توفيقه وخذلنه، فاإن وفقه فبف�شله ورحمته، واإن خذله فبعدله وحكمته، ويكله 
اإىل نف�شه)10(. فالعبد مطروح بني اهلل وبني عدوه اإبلي�ض؛ فاإن توله اهلل مل يظفر به عدوه، 
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واإن خذله واأعر�ض عنه افرت�شه ال�شيطان كما يفرت�ض الذئب ال�شاة ». )11( 
ومن هذه التعريفات جميعًا ميكن تق�شيم اخلذلن اإىل خذلن معنوي وخذلن مادي. 
ت بالهزمية  واملق�شود باخلذلن املادي: هو تخلي اهلل عن ن�رصة عباده عند ال�شدة، وُف�رصِّ
عند احلروب والعقوبات املادية التي يوقعها اهلل على عباده؛ وهذا لي�ض جمال درا�شتنا. لذلك 

�شنقت�رص يف هذا البحث على درا�شة اخلذلن املعنوي فقط. 
، هو ما ل يكوُن للِّ�شاِن فيه َحظ، اإمّنا هو َمْعَنى ُيْعرُف بالَقْلِب.  تعريف املعنوي: امَلْعَنِويُّ
ُة ِمن حيُث و�شع باإزاِئها الأْلفاُظ  وُر الّذْهنيَّ وقاَل املناِوي يف التوقيف: امَلعايِن هي ال�شُّ
ى َمْعًنى، ومن حيُث ُح�شولها من اللْفِظ  ها تق�شُد باللْفظ ت�َشمَّ َلُة من حيُث اإنَّ وَرُة احلا�شِ وال�شُّ

ى َمْفهومًا. )12(  يف الَعْقل ت�َشمَّ
وعلى ذلك ميكن تعريف اخلذلن املعنوي بقولنا: هو: خلق قدرة املع�شية يف العبد؛ 
بهات  وذلك باأن يخلي اهلل تعاىل بني العبد وبني نف�شه ويكله اإليها، فيقع يف املعا�شي وال�شُّ

املو�شلة للهالك. 

املبحث األول- صور اخلذالن املعنوي:

الصور الواقعة على القلب: 

املعنوي  اخلذلن  اأن  تبني  املعنوي  اخلذلن  مفهوم  من  بيانه  �شبق  ما  اإىل  بالنظر 
الع�شوية  الكتلة  تلك  بالقلب  نعني  ول  متنوعة،  وباأ�شكال  القلب  يف  �شوره  اأغلب  تنح�رص 
وعمٍل  نظري  علم  كل  »مبداأ  القيم:  ابن  يقول  الوظيفي؛  القلب  بها  نعني  بل  ال�شنوبرية 
الإرادات،  اإىل  تدعو  رات  والت�شوُّ رات،  الت�شوُّ توجب  فاإنها  والأفكار،  اخلواطر  هو  اختياري 
والإرادات تقت�شي وقوع الفعل، وكرثة تكراره تعطي العادة... واعلم اأن اخَلَطَرات والو�شاو�ض 
فيوؤديها  الذكر  فياأخذها  ر،  َذكُّ التَّ اإىل  يها  فيوؤدِّ الفكر  فياأخذها  الفكر،  اإىل  متعلقاُتها  توؤدِّي 
اإىل الإرادة، فتاأخذها الإرادة فتوؤديها اإىل اجلوارح والعمل«. )13( اإذن فالقلب وظائفه على 
وتذكر،  وتدبر،  فكر،  من  املعرفية؛  العمليات  وهو  رات،  والتَّ�شوُّ العلوم  باب  الأول:  بابني: 
بالتَّعلُّق  والعزوم، وهذا  الإرادات  باب  والثاين:  �شابقة، وناجتة متح�شلة منها.  ومعلومات 
ثم  امليل،  اأولها  الباب درجات؛  اأخرى، وهذا  اأمور  والنفور من  والبتعاد  اأمور،  اإىل  وامليل 
اجلوارح،  با�شتخدام  ا  قلبيًّ العمل  قرار  وهو  العزم،  ينتج  الإرادة  وعن  الإرادة،  ثم  العالقة، 
اإن ا�شتحكمت �شارت عزًما، والعزم يتولَّد عنه الفعل. بهذا تبنيَّ الفرق بني العقل  فالإرادة 
رات والعلوم، وبني العاطفة وهي باب الإرادات والعزوم، وما ي�شملها من  وهو باب الت�شوُّ
متنٍّ و�شهوات واأهواء. لكن ِكاَل البابني مركزهما القلب؛ مبعنى: اللَّطيفة الربانية الروحانية، 
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ة اإميانه وقوة عقله، فالإميان اأفعال القلب،  فكان العقل اأحد وظائف القلب. ف�شالح العبد بقوَّ
ره فيما اعتقد،  وما عقد نف�شه عليه من اأحكام، وما كان من اإرادات وعزائم له، والعقل تفكُّ

ا يف قلبه من اإمياٍن وعلوم.  وتدبريه لأعمال اجلوارح، وا�شتنباطه ممَّ
الإرادة واحلب-  والتمييز، وقوة  العلم  للقلب قوتان: قوة  « ملا كان  القيم:  ابن  قال 
ب�شالحه  عليه  ويعود  ينفعه  فيما  تني  القوَّ هاتني  با�شتعمال  و�شالحه  كماله  كان 
وبني  بينه  والتمييز  ومعرفته  احلقِّ  اإدراك  يف  العلم  ة  قوَّ با�شتعمال  فكماله  و�شعادته، 
الباطل،  على  واإيثاره  وحمبته،  احلق  طلب  يف  واملحبة  الإرادة  ة  قوَّ وبا�شتعمال  الباطل، 
، وَمن عرفه واآثر غريه عليه فهو مغ�شوٌب عليه، وَمن عرفه  فَمن مل يعرف احلقَّ فهو �شالٌّ

بعه فهو ُمْنَعٌم عليه». )14(  واتَّ

صور اخلذالن الواقعة على القلب: 

ذكرنا �شابقًا اأن املراد من القلوب الألباب والعقول، فالعرب تطلق القلب على اللحمة 
ال�شنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، ومقره الدماغ ل حمالة؛ ولكن القلب هو الذي ميده 

بالقوة التي بها عمل الإدراك. )15( 
ومن �شور اخلذلن الواقعة على القلب: الطبع اأو اخلتم– تق�شية القلب- اإلقاء اأو قذف 

الرعب يف القلب- عدم تطهري القلب- �رصف القلب عن الهداية- زيادة مر�ض القلب. 
�أولً� �لطبع على �لقلب:  ♦

والطبع: اإحكام الغلق بجعل طني ونحوه على �شد املغلوق بحيث ل ينفذ اإليه م�شتخرج 
ما فيه اإل بعد اإزالة ذلك ال�شيء املطبوع به. )16( 

�أ�شباب �لطبع: 
الكرب والتجرب: ومثاله فرعون مو�شى فقد اأر�شل اهلل اإليه مو�شى بالآيات الدالة على . 1

اإ�رصائيل؛ قال تعاىل:  �شدق ر�شالته، ولكنه قابل ذلك باملجادلة والكرب وجترب على بني 
ِذيَن �آَمُنو�  ِ َوِعْنَد �لرَّ ِ ِبَغْرِ �ُشْلَطاٍن �أََتاُهْم َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد �هللرَّ ِذيَن ُيَجاِدُلوَن يِف �آَياِت �هللرَّ {�لرَّ
اٍر} ]غافر: 35[، فمن كانت �شفته الكرب والتجرب،  ٍ َجبرَّ ُ َعَلى ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ َكَذِلَك َيْطَبُع �هللرَّ

فاإن اهلل يطبع على قلبه، فال يعرف بعد ذلك معروًفا، ول ينكر منكًرا. )17( 
التخلف عن اجلهاد لغري عذر: قال تعاىل مبينًا خذلن املنافقني الذين تخلفوا عن . 2

ِباأَْن  �أَْغِنَياُء َر�ُشو�  َوُهْم  َي�ْشَتاأِْذُنوَنَك  ِذيَن  �لرَّ ِبيُل َعَلى  َا �ل�شرَّ {�إِمنرَّ اجلهاد يف غزوة تبوك: 
ُ َعَلى ُقلُوِبِهْم َفُهْم لَ َيْعَلُموَن} ]التوبة: 93[. وقال اأي�شًا:  َو�ِلِف َوَطَبَع �هللرَّ َيُكوُنو� َمَع �خْلَ
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َيْفَقُهوَن} ]التوبة: 87[،  َو�ِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقلُوِبِهْم َفُهْم لَ  َمَع �خْلَ ن َيُكوُنو�ْ  ِباأَ {َر�ُشو�ْ 
فقد اأُ�شند الطبع على قلوبهم اإىل اهلل يف هذه الآية لالإ�شارة اإىل اأنه طبع غري الطبع الذي جبلوا 
عليه، بل هو طبع على طبع اأن�شاأه اهلل يف قلوبهم لغ�شبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع 
الأ�شلي وزادهم عماية، ولأجل هذا املعنى فرع عليه فهم ل يعلمون لنفي اأ�شل العلم عنهم، 
اأي يكادون اأن ي�شاووا العجماوات. )18( فقد اأغلق اهلل فيهم منافذ ال�شعور والعلم، وعطل فيهم 

اأجهزة ال�شتقبال والإدراك، مبا ارت�شوه هم لأنف�شهم من ال�شالمة الذليلة. )19( 
�أَْنَباِئَها َوَلَقْد َجاَءْتُهْم . 3 تكذيب الر�شل: قال تعاىل: {ِتْلَك �ْلُقَرى َنُق�سُّ َعَلْيَك ِمْن 

ُقلُوِب  َعَلى   ُ �هللرَّ َيْطَبُع  َكَذِلَك  َقْبُل  ِمْن  ُبو�  َكذرَّ مِبَا  ِلُيوؤِْمُنو�  َكاُنو�  َفَما  َناِت  ِباْلَبيِّ ُر�ُشلُُهْم 
على  للطبع  �شبٌب  وهلة  لأول  الر�شل  بتكذيب  فامل�شارعة   .]101 ]الأعراف:  �ْلَكاِفِريَن} 
القلوب، فال يدخلها نور احلق، فهم �شلكوا الباطل م�شارعني اإليه، قبل اأن يتبعوا، فلما جاءهم 
احلق بالبينات كان القلب قد اأغلق على الباطل، ف�شلوا وما اأ�شلهم اهلل، اإذ هم الذين �شدوا 
اأف�شدوا فطرتهم باإ�رصارهم على  الذين طبع اهلل تعاىل على قلوبهم قد  اأولئك  الطريق، واإن 

التكذيب. )20( 
يف  ملا  الإ�شمار:  دون  اهلل  يطبع  جملة  يف  اإليه  امل�شند  واإظهار   » عا�شور:  ابن  يقول 
اإ�شناد الطبع اإىل ال�شم العلم من �رصاحة التنبيه على اأنه طبع رهيب ل يغادر للهدى منفذاً 

اإىل قلوبهم«. )21( 
ِ َوَقْتِلِهُم �لأَْنِبَياَء . 4 يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم َباآَياِت �هللرّ ِهم مِّ الكفر: قال تعاىل: {َفِبَما َنْق�شِ

َقِليل}  �إِلرَّ  ُيوؤِْمُنوَن  َفلَ  ِبُكْفِرِهْم  َعَلْيَها   ُ �هللرّ َطَبَع  َبْل  ُغْلٌف  ُقلُوُبَنا  َوَقْوِلِهْم  َحقًّ  ِبَغْرِ 
]الن�شاء: 155[. الآية هنا تتحدث عن �شبب الطبع الذي اأ�شاب قلوب اأولئك النفر من اليهود 
الذين حتججوا بعدم اإميانهم وو�شول احلق اإىل قلوبهم لكونها ُغلفًا بح�شب اجِلِبّلة بل الأمُر 

بالعك�ض فقد طبع اهلل عليها ب�شبب كفرهم. )22( 
��شتحبو� . 5 باأنهم  {ذلك  الآخرة: قال تعاىل:  الدنيا على  الدين واختيار  الردة عن 

 ُ َطَبَع �هللرّ ِذيَن  �لرَّ �أُوَل�ِئَك  �حلياة �لدنيا على �لآخرة و�أن �هلل ل يهدي �لقوم �لكافرين* 
�ْلَغاِفلُون} ]النحل: 107-108[. فمن  َو�أُوَل�ِئَك ُهُم  ْب�َشاِرِهْم  َو�أَ َعَلى ُقلُوِبِهْم َو�َشْمِعِهْم 
كفر بعد الإميان والتب�رص، و�رصح �شدره بالكفر واطماأن به واختار زينة احلياة الدنيا على 

نعيم الآخرة؛ فاأولئك ي�شتحقون الطبع على قلوبهم فال ينفذ اإليها نور الهدى بعد ذلك. )23( 
َل . 6 َفُهْم  ُقلُوِبِهْم  َعَلى  َفُطِبَع  َكَفرُو�  ُثمرَّ  �آَمُنو�  ُهْم  ِباأَنرَّ {َذِلَك  تعاىل:  قال  النفاق: 

َيْفَقُهوَن} ]املنافقون: 3[، اأي: فال ي�شل اإىل قلوبهم هدى، ول يخل�ض اإليها خري، فال تعي 
ول تهتدي. )24( 
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ثانياً� �خلتم على �لقلوب:  ♦
اخلتم على القلوب هنا لي�ض على احلقيقة، بل املق�شود عدم نفوذ الإميان واحلق اإىل 
العقل. )25(  قال الزجاج: اخلتم التغطية؛ لأن يف ال�شتيثاق من ال�شيء ب�رصب اخلامت عليه 
تغطية له لئال يطلع عليه، وحا�شل اخلتم والطبع خلق الظلمة وال�شيق يف �شدر العبد؛ فال 

يوؤمن مادامت تلك الظلمة يف قلبه. )26( 
�لفرق بني �لطبع و�خلتم: الطبع اأثر يثبت يف املطبوع ويلزمه فهو يفيد من معنى 
الثبات واللزوم ما ل يفيده اخلتم، ولهذا يقال طبع الدرهم طبعًا، وهو الأثر الذي يوؤثره فيه 

فال يزول عنه. )27( 
وال�شتيثاق  ال�شيء  على  التغطية  معنى  يف  ي�شرتكان  والطبع  اخلتم  القيم:  ابن  قال 
منه، ويفرتقان يف معنى اآخر؛ وهو اأن الطبع ختم ي�شري �شجّية وطبيعة، فهو تاأثري لزم 

ل يفارق. )28( 
اأما ما ورد يف القراآن من ذكر للران والقفل على القلوب؛ كما يف قوله تعاىل: {َكلرَّ 
رُوَن  َبْل َر�َن َعَلى ُقلُوِبِهْم َما َكاُنو� َيْك�ِشُبوَن} ]املطففني: 14[، وقوله تعاىل: {�أََفَل َيَتَدبرَّ
ْقَفاُلَها} ]حممد: 24[. فقد وردت هاتان ال�شفتان من باب تو�شيف  �ْلُقْر�آَن �أَْم َعَلى ُقلُوٍب �أَ

حلالة القلوب وما و�شلت اإليه، ولي�ض من باب بيان خذلن اهلل لها. 
الفرق بني الطبع والقفل والران: عن ابن ُجريج، قال: حدثني عبد اهلل بن َكثري، اأنه �شمع 

بع اأي�رص من الأْقَفال، والأقفال اأ�شدُّ ذلك كله. )29(  ْبع، والطَّ جماهًدا يقول: الّراُن اأي�رَصُ من الطَّ
�أ�شباب �خلتم: 

جحود ر�شالة حممد –�شلى اهلل عليه و�شلم- : قال تعاىل خمرباً عن نفر من اأحبار . 1
َعَذ�ٌب  َوَلُهْم  ِغ�َشاَوٌة  �أَْب�َشاِرِهْم  َوَعَلى  �َشْمِعِهْم  َوَعَلى  ُقلُوِبهْم  َعَلى   ُ �هللرّ {َخَتَم  اليهود: 
عِظيٌم} ]البقرة: 7[، فقد جحدوا نبّوَة حممد- �شلى اهلل عليه و�شلم- و�شرَتوه عن النا�ض 
وكتُموا اأمره، وُهْم يعرفونه كما يعرفون اأبناءهم. )30( لذلك ختم اهلل على قلوبهم فال يوؤمنون 

اأبداً. 
ُ َعَلى . 2 لرَُّه �هللرَّ َخَذ �إَِلَهُه َهَو�ُه َو�أَ�شَ عبادة هوى النف�ض: قال تعاىل: {�أََفَر�أَْيَت َمِن �ترَّ

ِ �أََفَل  ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى �َشْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َب�رَشِِه ِغ�َشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللرَّ
رُوَن} ]اجلاثية: 23[، فمن كان مطواعًا لهوى نف�شه؛ يتبع ما تدعوه اإليه فاإن اهلل ين�شئ  َتَذكرَّ
يعتقد حقًا، ويجعل  َقْلِبِه فال  َوعلى  يقبل وعظًا،  �َشْمِعِه فال  ال�شالل، ويختم على  فيه فعل 
ِه غطاء فال يب�رص عربة. )31( وهذا الغطاء �رصى اإليه من غطاء القلب. فاإن ما يف  على َب�رَصِ
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القلب من اخلري وال�رص يظهر على العني، فالعني مراآة القلب، تظهر ما فيه. فذلك اأثر البغ�ض 
والإعرا�ض عنه. )32( 

ثالثاً� �رشف �لقلب:  ♦
ُهْم َقْوٌم لَ َيْفَقُهوَن} ]التوبة: 127[. فهذا خذلن  ُ ُقلُوَبُهْم ِباأَنرَّ قال تعاىل: {�رَشََف �هللرَّ
اهلل تعاىل للمنافقني الذين مهد اهلل تعاىل لهم �شبل الإميان فاأنكروها، واأبان لهم دواعي 

احلق فتنكروا لها، واأنزل عليهم اآياته فان�رصفوا عنها. )33( 
يقول ابن عا�شور: »هذا ال�رصف لقلوبهم عن الفهم كان باأمر تكويني فحرموا النتفاع 

باأبلغ واعظ عقابًا لهم ب�شبب اأنهم قوم ل يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا ». )34( 
ر�بعاً� قذف �لرعب يف �لقلوب:  ♦

ة. )35(  ْمُي بُقوَّ قال تعاىل: {َوَقَذَف يِف ُقلُوِبِهُم �لرُّْعَب} ]الأحزاب: 26[. الَقْذُف: الرَّ
والرعب: الَفَزع واخَلْوُف. )36( فالآية هنا تتحدث عن خذلن اهلل لبني قريظة الذين عاونوا 
الأحزاب على حرب الر�شول يف غزوة اخلندق، فقد اأمر اهلل ر�شوله باأن يخرجهم من ح�شونهم 
ومعاقلهم، فحا�رصهم ر�شول اهلّل- �شلى اهلّل عليه و�شلم- خم�شًا وع�رصين ليلة حتى اأجهدهم 
احل�شار، وقذف اهلّل يف قلوبهم الفزع واخلوف فا�شت�شلموا ونزلوا على حكم امل�شلمني، ف�شلموا 

اأنف�شهم للقتل، واأولدهم ون�شاءهم لل�شبي. )37( 
خام�شاً� �إلقاء �لرعب يف �لقلب:  ♦

ِ َما مَلْ ُيَنزِّْل  ا �أَ�رْشَُكو� ِباهللرَّ ِذيَن َكَفرُو� �لرُّْعَب مِبَ قال تعاىل: {�َشُنْلِقي يِف ُقلُوِب �لرَّ
اأي: تراه، ثم �شار يف  ال�شيء حيث تلقاه،  الإلقاء: طرح   .]151 ]اآل عمران:  �ُشْلَطاًنا}  ِبِه 
)38( فالآية تبني خذلن اهلل للم�رصكني حينما عزموا العودة من  التعارف ا�شما لكل طرح. 
اهلّل يف  فقد قذف  اأُحد؛  بعد هزميتهم يف غزوة  امل�شلمني  بقي من  طريقهم ل�شتئ�شال من 
قلوبهم الّرعب، حتى رجعوا عّما هّموا به. )39( وكان ال�شبب يف اإلقاء اهللَّ الّرعب يف قلوبهم 
اإ�رصاكهم به اآلهة مل ينزل اهللَّ باإ�رصاكها حجة. )40( ولهذه العلة التي بينتها الآية فاإن الرعب 
الذي األقاه اهلل يف قلوب م�رصكي مكة �شي�شت�شعره كل م�رصك يلقى املوؤمنني املخل�شني، فهذه 
�شنة اهلل يف خلقه. يقول الرازي: ” هذا الوعد غري خمت�ض بيوم اأحد، بل هو عام. قال القفال 
اأن اهلل تعاىل �شيلقي  اإل  اإنه واإن وقعت لكم هذه الواقعة يف يوم اأحد  رحمه اهلل: كاأنه قيل 
الرعب منكم بعد ذلك يف قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار، ويظهر دينكم على �شائر الأديان. 

وقد فعل اهلل ذلك حتى �شار دين الإ�شالم قاهراً جلميع الأديان وامللل”. )41( 
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�شاد�شاً� �إلقاء �لعد�وة و�لبغ�شاء يف �لقلوب:  ♦
معانيه  من   : الَعُدوُّ  )42( والنتقام.  الإ�رصار  ق�شد  من  القلب  يف  يتمكن  ما  العداوة: 
وال�شم  يبغ�ض،  بغ�ض  قولهم  م�شدر  والبغ�ض:   )43( بالقلب.  اللتئام  ومنافاة  الّتجاوز 
البغ�شاء، وهي ماأخوذة من ماّدة )َبَغ�َض( اّلتي تدّل على خالف احلّب، )44( وقال ابن منظور: 
البغ�ض والبغ�شة نقي�ض احلّب. والبغ�شاء والبغا�شة جميعًا �شّدة البغ�ض. )45( وقال الّراغب: 
الُبْغ�ض: نفار النف�ض عن ال�شيء الذي ترغب عنه، وهو �شد احلّب، فاإّن احلب اجنذاب النف�ض 

اإىل ال�شيء، الذي ترغب فيه. البغ�شاء والبغ�شة: اأ�شّد البغ�ض. )46( 
�ْلفرق َبني �ْلَعَد�َوة و�لبغ�شاء: 

اْلَهَرب من  َوِهي  اْلوَلَية  النُّ�رْصَة ونقي�شها  َحال  البعاد من  اْلَعَداَوة   » الع�شكري:  قال 
الإعظام  اإرادة  َوُهَو  ة  امْلحبَّ ونقي�شها  والإهانة  ال�شتحقار  اإَِراَدة  والبغ�شة  النُّ�رْصَة  َحال 
وحرب،  عمٌل  عنه  يكون  م�شتهر  �شيء  كل  »العداوة  احللبي:  ال�شمني  وقال   )47( والإجالل«. 
اء ِلأَن  والبغ�شاء ل تتجاوُز النفو�ض«. )48( وجاء يف الكليات: اأن العداوة اأخ�ض من اْلبغ�شَ
واإن  القلب  كاًل منهما حمله  فاإن  )49( وعليه  بعدو.  َلْي�َض  يبغ�ض من  َوقد  َعدو مبغ�ض،  كل 
كانت العداوة قد ينتج عنها فعل، واأن البغ�شاء قد ينتج عنها اعتداء وهذا ما ُيعرف بال�شلوك 

العدواين املفرط لأنه نتاج بغ�ض �شديد. 
حدوده،  وعطلوا  فرائ�شه  و�شيعوا  ر�شله  وع�شوا  اهلل  بكتاب  العمل  اليهود  ترك  فلما 
 )50( كيدهم.  ويرد  كلمتهم  ليفرق  بينهم  والبغ�شاء  العداوة  اهلل  األقى  للم�شلمني  وكادوا 
َيَد�ُه  َبْل  َقاُلو�  مِبَا  َوُلِعُنو�  �أَْيِديِهْم  ُغلرَّْت  َمْغلُوَلٌة   ِ �هللرَّ َيُد  �ْلَيُهوُد  {َوَقاَلِت  تعاىل:  قال 
َك ُطْغَياًنا َوُكْفًر�  َمْب�ُشوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َي�َشاُء َوَلَيِزيَدنرَّ َكِثرً� ِمْنُهْم َما �أُْنِزَل �إَِلْيَك ِمْن َربِّ
 ُ َها �هللرَّ ْطَفاأَ َما �أَْوَقُدو� َناًر� ِلْلَحْرِب �أَ َو�أَْلَقْيَنا َبْيَنُهُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�َشاَء �إِىَل َيْوِم �ْلِقَياَمِة ُكلرَّ
ُ ل ُيِحبُّ �مْلُْف�ِشِديَن} ]املائدة: 64[. اأما الن�شارى فقد  َوَي�ْشَعْوَن يِف �لأْر�ِس َف�َشاًد� َو�هللرَّ
اأغرى بينهم العداوة والبغ�شاء اإىل يوم القيامة ب�شبب نق�شهم امليثاق الذي واثقوا اهلل عليه 
ال�شالة  اأحكام الإجنيل، والإميان باهلل وحده ل �رصيك له والإميان مبحمد- عليه  بالتزام 
{َوِمَن  تعاىل:  قال   )51( به.  كلفوا  واجًبا مما  ويتبعوه، فرتكوا حًظا  اأدركوه  اإن  وال�ّشالم- 
َبْيَنُهُم  َفاأَْغَرْيَنا  ِبِه  رُو�ْ  ُذكِّ ا  رَّ ممِّ اً  َحظرّ َفَن�ُشو�ْ  ِميَثاَقُهْم  �أََخْذَنا  َن�َشاَرى  ا  �إِنرَّ َقاُلو�ْ  ِذيَن  �لرَّ
ُ مِبَا َكاُنو�ْ َي�ْشَنُعوَن} ]املائدة:  ُئُهُم �هللرّ �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�َشاء �إِىَل َيْوِم �ْلِقَياَمِة َو�َشْوَف ُيَنبِّ
ال�رصور والإحن ما يقت�شي بغ�ض  اأي: �شلطنا بع�شهم على بع�ض، و�شار بينهم من   .]14
بع�شهم بع�شًا ومعاداة بع�شهم بع�شًا اإىل يوم القيامة، وهذا اأمر م�شاهد، فاإن الن�شارى مل 

يزالوا ول يزالون يف بغ�ض وعداوة و�شقاق. )52( 
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ذكر  و�لإغر�ء عند  �ليهود،  ذكر  �لإلقاء عند  لفظ  �شبحانه  وقد خ�ش�س 
�لن�شارى فلماذ�؟ 

ولعل اجلواب على ذلك يتبني من خالل الرجوع للمعنى اللغوي للفظتني وا�شتق�شاء 
الإغراء  اأما  تراه،  ال�شيء حيث  بيانه هو طرح  �شبق  لالإلقاء كما  اللغوي  التاريخ؛ فاملعنى 
قَت ِبه،  اإَِذا ل�شِ ُق به، يقال: غريُت بالرجل َغرًى  فهو: الإل�شاق، واأ�شُله من الِغراء الذي ُيْل�شَ
)53( وحقيقة الإغراء حث اأحد على فعل وحت�شينه اإليه حتى ل يتوانى يف حت�شيله فا�شتعري 

 )54( اأي لزومهما لهم فيما بينهم.  العداوة والبغ�شاء يف نفو�شهم،  الإغراء لتكوين مالزمة 
الإلقاء؛ فهو  اأ�شد من  )55( وعلى ذلك فالإغراء  التهييج والإف�شاد،  الإغراء:  اأبو عبيدة:  وقال 
م�شتحكم  الن�رصانية  الأمم  بني  العداء  اأن  التاريخ  حدثنا  فقد  وتهييج.  اإل�شاق  تبعه  اإلقاء 
مل�شق بهم ومتهيج بني وقت واآخر وما احلروب العاملية الطاحنة بني ال�شعوب الأوروبية 
والطوائف الن�رصانية اإل �شاهٌد على ذلك اأ�شف اإليها العداوة بني الكنائ�ض الن�رصانية التي 
ت�شتتبعها احلروب كما حدث يف ايرلندا وغريها من الدول. اأما الإلقاء فهو جمرد الطرح كما 
علمت وال�شمري يف قوله تعاىل )بينهم( راجٌع لليهود ونحن نعلم اأن ما بني اليهود من عداوة 

مل ت�شل اىل ما هي عليه عند الن�شارى ولن ت�شل. 
�شابعاً� حجب �لهد�ية عن �لقلب:  ♦

ُة: الأَغِطَيُة، والواحد ِكناٌن. )56( قال تعاىل يف �شاأن كفار  بتغطية القلب بالأكنة: الأَِكنَّ
ًة �أَن َيْفَقُهوُه َويِف �آَذ�ِنِهْم َوْقر�ً  ن َي�ْشَتِمُع �إَِلْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقلُوِبِهْم �أَِكنرَّ مكة: {َوِمْنُهم مرَّ
ِذيَن َكَفرُو�ْ �إِْن َهَذ� �إِلرَّ  َو�إِن َيَرْو�ْ ُكلرَّ �آَيٍة لرَّ ُيوؤِْمُنو�ْ ِبَها َحترَّى �إَِذ� َجاآوؤُوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل �لرَّ
ًة �أَن َيْفَقُهوُه  ِلنَي} ]الأنعام: 25[ ، وقال تعاىل: {َوَجَعْلَنا َعَلى ُقلُوِبِهْم �أَِكنرَّ �أَ�َشاِطرُ �لأَورَّ
ْو�ْ َعَلى �أَْدَباِرِهْم ُنُفور�ً} ]الإ�رصاء:  َك يِف �ْلُقْر�آِن َوْحَدُه َولرَّ َويِف �آَذ�ِنِهْم َوْقر�ً َو�إَِذ� َذَكْرَت َربرَّ
َمْت َيَد�ُه  ِه َفاأَْعَر�َس َعْنَها َوَن�ِشَي َما َقدرَّ َر ِباآَياِت َربِّ ن ُذكِّ 46[. وقال تعاىل: {َوَمْن �أَْظَلُم مِمرَّ
ىَل �ْلُهَدى َفَلن  ن َتْدُعُهْم �إِ َو�إِ ًة �أَن َيْفَقُهوُه َويِف �آَذ�ِنِهْم َوْقر�ً  �أَِكنرَّ ا َجَعْلَنا َعَلى ُقلُوِبِهْم  �إِنرَّ
�أََبد�ً} ]الكهف: 57[. بنيَّ اهلل- جل وعال- يف هذه الآيات الكرميات: اأنه جعل  �إِذ�ً  َيْهَتُدو� 
على قلوب الكفار اأغطية بني قلوبهم وبني فهم معاين القراآن فهمًا ينتفع به �شاحبه، واأنه 
اآذانهم �شممًا وثقاًل لئال ي�شمعوه �شماع قبول وانتفاع؛ وذلك خذلن لهم ب�شبب  جعل يف 
ر باآيات اهلل وُبنيِّ له احلق من الباطل، والهدى من ال�شالل، وخوف  كفرهم. )57( فاأما َمْن ُذكِّ
ورهب ورغب، فاأعر�ض عنها، فلم يتذكر مبا ذكر به، ومل يرجع عما كان عليه، ون�شى ما 
قدمت يداه من الذنوب، فهذا اأعظم ظلمًا من املعر�ض الذي مل تاأته اآيات اهلل ومل يذكر بها، 
واإن كان ظاملًا، فاإنه اأخف ظلمًا من هذا، لكون العا�شي على ب�شرية وعلم، اأعظم ممن لي�ض 
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اآياته، ون�شيانه لذنوبه، ور�شاه لنف�شه حالة  اإعرا�شه عن  كذلك، فاهلل تعاىل يخذله ب�شبب 
منافذ  وي�شد  عليه،  والطبع  قلبه  باإقفال  الهداية  اأبواب  عليه  ي�شد  باأن  بها،  علمه  مع  ال�رص 

الهداية عنه، فلي�ض يف هدايته حيلة ول طريق. )58( 
 )59( يء.  ال�شَّ َتْرِك  َعَلى  َيُدلُّ  ِحيٌح  �شَ ٌل  اأَ�شْ ُم  َوالالَّ َواْلَفاُء  اْلَغنْيُ  )َغَفَل(  القلب:  باإغفال 
واأَْغَفَله: ترَكه َو�َشَها َعْنُه. )60( قال تعاىل خماطبًا الر�شول– �شلى اهلل عليه و�شلم- يف �شاأن 
كفار مكة الذين حاولوا نهي الر�شول عن جمال�شة فقراء امل�شلمني: {... َوَل ُتِطْع َمْن �أَْغَفْلَنا 
َبَع َهَو�ُه َوَكاَن �أَْمرُُه ُفرًُطا} ]الكهف: 28[. واملراد باإغفال القلب جعله  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َو�ترَّ
غافاًل عن الفكر يف الوحدانية حتى راج فيه الإ�رصاك، واأ�شل الإغفال: اإيجاد الغفلة، وهي 
الذهول عن تذكر ال�شيء، واأريد بها هنا غفلة خا�شة، وهي الغفلة امل�شتمرة امل�شتفادة من 

جعل الإغفال من اهلل تعاىل كناية عن كونه يف خلقة تلك القلوب. )61( 
والكتاب  بها،  التي ل عالمة  الغفل:  والأر�ض  الفارغ،  ال�شيء  »الغفل  القيم:  ابن  يقول 
الغفل: الذي ل �شكل عليه. فاأغفلناه: تركناه غافاًل عن الذكر فارغًا منه. فهو اإبقاء له على 
العدم الأ�شلي، لأنه �شبحانه مل ي�شاأ له الذكر، فبقي غافاًل، فالغفلة و�شفه. والإغفال فعل 
اهلل فيه مب�شيئته، وعدم م�شيئته لتذكره. فكل منهما مقت�ض لغفلته. فاإذا مل ي�شاأ له التذكر مل 
يتذكر، واإذا �شاء غفلته امتنع منه الذكر، وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه، وتفريطه يف 

اأمره«. )62( 
ثامناً� تق�شية �لقلوب:  ♦

ْلب واأَر�ض قا�شيٌة ل ُتنبت �شيئًا. )63( وهي  البُة يف كل �شيء وحَجر قا�ٍض �شُ الَق�ْشَوُة ال�شَّ
م�شدر قولهم ق�شا يق�شو اإذا غلظ قلبه، وهو ماأخوذ من ماّدة )ق �ض و( اّلتي تدّل على �شّدة 
 )65( القلب.  الق�شوة: غلظ  الّراغب:  )64( وقال  لب.  ال�شّ اأي  القا�شي  و�شالبة، ومن ذلك احلجر 

وهو َذهاب اللِّني والرحمة واخل�شوع منه. )66( 
وقال اجلاحظ: الق�شاوة: هي الّتهاون مبا يلحق الغري من الأمل والأذى، وهي خلق مرّكب 
من البغ�ض وال�ّشجاعة. )67( قال تعاىل يف �شاأن بني اإ�رصائيل بعدما نق�شوا ميثاقهم مع اهلل: 
ِعِه  اُهْم َوَجَعْلَنا ُقلُوَبُهْم َقا�ِشَيًة ُيَحرُِّفوَن �ْلَكِلَم َعْن َمَو��شِ ِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنرَّ {َفِبَما َنْق�شِ
ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم �إِلرَّ َقِليًل ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم  رُو� ِبِه َوَل َتَز�ُل َتطرَّ ا ُذكِّ ا مِمرَّ َوَن�ُشو� َحظًّ

َ ُيِحبُّ �مْلُْح�ِشِننَي} ]املائدة: 13[. )68(  َفْح �إِنرَّ �هللرَّ َو��شْ
تا�شعاً� زيادة مر�س �لقلب ♦

واإرادته؛  وره  ِبِه ت�شَ يْف�شد  َلُه  َف�َشاد يح�شل  ُهَو نوع  اْلقلب  « مر�ض  تيمية:  ابن  يقول 
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َعَلْيِه،  ُهَو  َما  خالف  على  يَراُه  اأَو  احْلق  يرى  َل  َحتَّى  َلُه  تعر�ض  الَِّتي  ُبَهاِت  ِبال�شُّ فت�شوره 
�شاأن  يف  تعاىل  قال   )69( ال�شار«.  اْلَباِطل  َوُيحب  النافع  احْلق  يبغ�ض  ِبَحْيُث  واإرادته 
ُ َمَر�شاً َوَلُهم َعَذ�ٌب �أَِليٌم مِبَا َكاُنو� َيْكِذُبوَن}  َر�ٌس َفَز�َدُهُم �هللرّ املنافقني: {يِف ُقلُوِبِهم مرَّ
]البقرة: 10[، فاملر�ض الذي يف قلوب املنافقني هو ال�شكُّ يف العتقاد، واأما زيادة املر�ض 
التذكرُي  فيها  يوؤثر  فال   «  )70( الف.  ال�شَّ يف  قلوبهم  يف  كان  الذي  ال�شك  يف  الزيادة  فهي 
عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله–  على  تعاىل  اهلل  نعم  بزيادة  ح�شدهم  يت�شاعف  وبذلك  والإنذار، 
لعزة  م�شاهدتهم  عند  ورعبهم  خوفهم  ويزداد  قلوبهم،  ظلمة  وتزداد  واملوؤمنني،  و�شلم- 

امل�شلمني، فتزداد غمومهم، واإيقاد نريان همومهم«. )71( 
�لإ�شلل: أ. 

اأما من كان مطواعًا لهوى النف�ض بعد بلوغ العلم اإليه، وقيام احلجة عليه، ويتبع ما 
تدعوه اإليه نف�شه، وكلما مال طبعه اإىل �شيء اتبعه وذهب خلفه، فكاأنه اتخذ هواه اآلهة �شتى 
يعبد كل وقت واحداً منها، فاإن اهلل ين�شئ فيه فعل ال�شالل فال يقبل وعظًا، ول يعتقد حقًا 
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم  لرَُّه �هللرَّ َخَذ �إَِلَهُه َهَو�ُه َو�أَ�شَ ول يب�رص عربة؛ قال تعاىل: {�أََفَر�أَْيَت َمِن �ترَّ
رُوَن}  ِ �أََفَل َتَذكرَّ َعَلى �َشْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َب�رَشِِه ِغ�َشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللرَّ
]اجلاثية: 23[، )72( اأما اأهم مظاهر الإ�شالل فهي ال�شعور بحالة �شديدة من النقبا�ض عن 
َقبول الهدى، كحال َمن ي�شعد يف طبقات اجلو العليا، في�شاب ب�شيق �شديد يف التنف�ض. قال 
ْدَرُه  ُه َيْجَعْل �شَ لرَّ ْدَرُه ِللإِ�ْشلَِم َوَمن ُيِرْد �أَن ُي�شِ ُ �أَن َيْهِدَيُه َي�رْشَْح �شَ تعاىل: {َفَمن ُيِرِد �هللرّ
ِذيَن لَ ُيوؤِْمُنوَن}  ُ �لرِّْج�َس َعَلى �لرَّ َماء َكَذِلَك َيْجَعُل �هللرّ ُد يِف �ل�شرَّ عرَّ َا َي�شرَّ يِّقاً َحَرجاً َكاأَمنرَّ �شَ
�شاأن خذلن املنافقني:  الإركا�ض: قال تعاىل يف  الإ�شالل:  125[. ومن معاين  ]الأنعام: 
 ُ لرَّ �هللرّ ُ �أَْرَك�َشُهم مِبَا َك�َشُبو�ْ �أَُتِريُدوَن �أَن َتْهُدو�ْ َمْن �أَ�شَ {َفَما َلُكْم يِف �مْلَُناِفِقنَي ِفَئَتنْيِ َو�هللرّ
َد َلُه �َشِبيلً} ]الن�شاء: 88[. قال الفراء: اأرك�شهم: ردهم اإىل الكفر.  ُ َفَلن جَتِ َوَمن ُي�ْشِلِل �هللرّ
اإذا رددته، والرك�ض: قلب ال�شيء على  اأبو عبيدة: يقال رك�شت ال�شيء واأرك�شته لغتان  وقال 
راأ�شه، اأو رد اأوله على اآخره، والرتكا�ض: الرتداد. )73( وقيل الإِركا�ض: الإِ�شالل. )74( ، وقد 
جعل اهلل رّدهم اإىل الكفر جزاًء ل�شوء اعتقادهم، وقّلة اإخال�شهم مع ر�شوله–�شلى اهلل عليه 
و�شلم- ، فاإّن الأعمال تتوالد من جن�شها، فالعمل ال�شالح ياأتي بزيادة ال�شاحلات، والعمل 
ال�شّيء ياأتي مبنتهى املعا�شي، ولهذا تكّرر يف القراآن الإخبار عن كون العمل �شببًا يف بلوغ 

الغايات من جن�شه. )75( 
�حلرمان من �لتوفيق: 	. 

واحلرمان من التوفيق يطلق على مفاهيم عدة منها: 
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ن  � َبْع�ُشُهم مِّ َو�مْلَُناِفَقاُت  {�مْلَُناِفُقوَن  ن�شيان اهلل لالإن�شان: كما يف قوله تعاىل: 
نرَّ  َ َفَن�ِشَيُهْم �إِ ُمرُوَن ِبامْلُنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلَْعرُوِف َوَيْقِب�ُشوَن �أَْيِدَيُهْم َن�ُشو�ْ �هللرّ َبْع�ٍس َياأْ
اأن  اهلل  تركوا  فن�شيهم( معناه:  اهلل  )ن�شوا  قوله:   .]67 ]التوبة:  �ْلَفا�ِشُقوَن}  ُهُم  �مْلَُناِفِقنَي 

يطيعوه ويتبعوا اأمره، فرتكهم اهلل من توفيقه وهدايته ورحمته. )76( 
الكفر  � يف  ي�شارعون  الذين  اليهود  عن  تعاىل  قوله  يف  كما  القلب:  تطهري  عدم 

 ُ ُيِرِد �هللرَّ مَلْ  ِذيَن  �لرَّ {�أُوَلِئَك  واإنكارهم لأحكام اهلل، ويتاآمرون على الإ�شالم وامل�شلمني: 
فال  رج�شها  على  قلوبهم  يبقي  اأن  هو  فاملق�شود   .]41 ]املائدة:  ُقلُوَبُهْم}  َر  ُيَطهِّ �أَْن 
لهم  خذلنًا  الدنيا  يف  والهوان  والذّل  اخلزي  ليذوقوا  والهدى،  الإميان  لقبول  يهيئها 

�شنيعهم.)77(  على 
امل�رصكني: ت.  �شاأن  يف  تعاىل  قال  كما  الهتداء:  عن  والأب�شار  العقول  تعطيل 

ٍة َوَنَذُرُهْم يِف ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن}  َل َمررَّ ورَّ ِمُنو�ْ ِبِه �أَ {َوُنَقلُِّب �أَْفِئَدَتُهْم َو�أَْب�َشاَرُهْم َكَما مَلْ ُيوؤْ
الدلئل، ول تفقه قلوبهم وجه  الآيات من  110[. فال يب�رصون ما حتتوي عليه  ]الأنعام: 
الدللة فيتعطل ت�شديقهم بها، فيحرمون من اإ�شالح اإدراكهم. )78( وقد قدم اهلل تعاىل ذكر 
تقليب الأفئدة على تقليب الأب�شار؛ لأن مو�شع الدواعي وال�شوارف هو القلب. فاإذا ح�شلت 
الداعية يف القلب ان�رصف الب�رص اإليه �شاء اأم اأبى، واإذا ح�شلت ال�شوارف يف القلب ان�رصف 

الب�رص عنه واإن كان يب�رصه يف الظاهر فلم تتح�شل له الفوائد املطلوبة. )79( 
القلب: 	.  فاإزاغة  مالت.  اإذا  ال�شم�ض،  زاغت  ومنه:  امليل،  الزيغ:  اأ�شل  القلوب:  اإزاغة 

اإمالته عن الهدى. وزيغه: ميله عن الهدى اىل ال�شالل. والزيغ: يو�شف به القلب والب�رص، كما 
ناِجَر} ]الأحزاب: 10[. )80( كما قال  قال تعاىل: {َو�إِْذ ز�َغِت �ْلأَْب�شاُر، َوَبَلَغِت �ْلُقلُوُب �حْلَ
ْعَلُموَن  ْذ َقاَل ُمو�َشى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم مِلَ ُتوؤُْذوَنِني َوَقد ترَّ تعاىل يف �شاأن بني اإ�رصائيل: {َو�إِ
�ْلَفا�ِشِقنَي}  �ْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   ُ َو�هللرَّ ُقلُوَبُهْم   ُ �هللرَّ �أََز�َغ  َز�ُغو�  ا  َفَلمرَّ �إَِلْيُكْم   ِ �هللرَّ َر�ُشوُل  �أَينِّ 
اجلبابرة؛ ع�شوه  قتال  اإىل  اإ�رصائيل  بني  ال�شالم-  عليه  مو�شى-  ندَب  فحنَي   .]5 ]ال�شف: 
ْدُخَلَها �أََبد�ً  ا َلن نرَّ وحتججوا باأ�شياء كثرية ليعفيهم من القتال ثم قالوا له: {َيا ُمو�َشى �إِنرَّ
وا على  ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن} ]املائدة: 24[، واأ�رصُّ َك َفَقاِتل �إِنرَّ ا َد�ُمو�ْ ِفيَها َفاْذَهْب �أَنَت َوَربُّ مرَّ
ذلَك؛ رغم علمهم القطعي باأنه ر�شول من عند اهلل، وقد جرت على يديه كثري من املعجزات 
ال�شالُم-  الذي جاَء به مو�َشى- عليِه  الزيِغ عن احلقُّ  اأ�رصُّوا على  التي توؤيد ر�شالته، فلما 

وا عليِه؛ اأمال اهلل قلوبهم عن احلق واأ�شكنها ال�شك واحلرية. )81(  وا�شتمرُّ
اللعنة: اللعن: الطرد والإبعاد على �شبيل ال�شخط، وذلك من اهلل تعاىل يف الآخرة عقوبة، 
ويف الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. )82( فالناظر يف الآيات التي ذكر اخلذلن فيها 
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اخلذالن املعنوي وأثره في صياغة الشخصية
منوذجاً( - اليهود  قرآنية  )دراسة 

باللعنة يلحظ اأن اأغلبها نزل يف اليهود؛ واإن كانت نزلت يف غريهم اأي�شًا، اأما اأول امللعونني 
فهو اإبلي�ض؛ لعنه اهلل حينما اأمره اهلل بال�شجود لآدم ورف�ض ح�شداً وا�شتكباراً، وقال: {�أََناْ 
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي} ]الأعراف: 12[، فما كان منه �شبحانه اإل  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نرَّ َخْرٌ مِّ
ْعَنَة �إِىَل  َك َرِجيٌم َو�إِنرَّ َعَلْيَك �للرَّ اأن طرده من رحمته؛ قال تعاىل: {َقاَل َفاْخرُْج ِمْنَها َفاإِنرَّ
َيْوِم �لدِّيِن} ]احلجر: 34-35[، اأما يهود وبخا�شة علماوؤهم فقد لعنهم اهلل لأ�شباب عدة؛ 
َعَنُهُم �هللرَّ ِبُكْفِرِهْم  اإما ب�شبب كفرهم بر�شالة حممد؛ قال تعاىل: {َوَقاُلو�ْ ُقلُوُبَنا ُغْلٌف َبل لرَّ
�ْلَكِلَم َعن  ُيَحرُِّفوَن  َهاُدو�ْ  ِذيَن  �لرَّ َن  {مِّ اأي�شًا:  88[، وقال  ُيوؤِْمُنوَن} ]البقرة:  ا  مرَّ َفَقِليلً 
ِعِه َوَيُقوُلوَن �َشِمْعَنا َوَع�َشْيَنا َو��ْشَمْع َغْرَ ُم�ْشَمٍع َوَر�ِعَنا َليرّاً ِباأَْل�ِشَنِتِهْم َوَطْعناً يِف  َو��شِ مرَّ
َعَنُهُم  ُهْم َو�أَْقَوَم َوَلِكن لرَّ ُهْم َقاُلو�ْ �َشِمْعَنا َو�أََطْعَنا َو��ْشَمْع َو�نُظْرَنا َلَكاَن َخْر�ً لرَّ �لدِّيِن َوَلْو �أَنرَّ
ُ ِبُكْفِرِهْم َفلَ ُيوؤِْمُنوَن �إِلرَّ َقِليلً} ]الن�شاء: 46[، اأو كتمانهم اآيات التوراة ال�شاهدة على  �هللرّ
ِمَن  �أَنَزْلَنا  َما  َيْكُتُموَن  ِذيَن  �لرَّ {�إِنرَّ  اآية الرجم؛ قال تعاىل:  �شدق نبوة حممد ويف كتمهم 
َوَيْلَعُنُهُم   ُ �هللرّ َيلَعُنُهُم  �أُوَل�ِئَك  �ْلِكَتاِب  يِف  ا�ِس  ِللنرَّ اُه  نرَّ َبيرَّ َما  َبْعِد  ِمن  َو�ْلُهَدى  َناِت  �ْلَبيِّ
الذي  باأيديهم، وح�شدهم  الذي  اهلل  بكتاب  ب�شبب كفرهم  واإما   ،]159 ]البقرة:  ِعُنوَن}  �للرَّ
حملهم على اأن ف�شلوا الكفار على امل�شلمني؛ قال تعاىل: {َوَيُقوُلوَن ِللرَِّذيَن َكَفرُو� َهوؤُلِء 
ِذيَن  ِذيَن �آَمُنو� �َشِبيلً} ]الن�شاء: 51[ لذلك كان خذلنهم باللعنة: {�أُْوَل�ِئَك �لرَّ �أَْهَدى ِمَن �لرَّ
ر�ً} ]الن�شاء: 52[، واإما ب�شبب نق�شهم لعهدهم  َد َلُه َن�شِ ُ َفَلن جَتِ ُ َوَمن َيْلَعِن �هللرّ َلَعَنُهُم �هللرّ
الذي اأخذه اهلّل عليهم بو�شاطة نبّيهم مو�شى- عليه ال�ّشالم- ، بالعمل مبا جاء يف التوراة 
اُهْم َوَجَعْلَنا ُقلُوَبُهْم َقا�ِشَيًة  يَثاَقُهْم َلعنرَّ ِهم مِّ من اأحكام واأوامر؛ قال تعاىل: {َفِبَما َنْق�شِ
َخاآِئَنٍة  َعَلَى  ِلُع  َتطرَّ َتَز�ُل  َولَ  ِبِه  رُو�ْ  ُذكِّ ا  رَّ ممِّ اً  َحظرّ َوَن�ُشو�ْ  ِعِه  َو��شِ مرَّ َعن  �ْلَكِلَم  ُيَحرُِّفوَن 
 ،]13 ]املائدة:  �مْلُْح�ِشِننَي}  ُيِحبُّ   َ �هللرّ �إِنرَّ  َفْح  َو��شْ َعْنُهْم  َفاْعُف  ْنُهُم  مِّ َقِليلً  �إِلرَّ  ْنُهْم  مِّ
وب�شبب �شوء ت�شورهم هلل �شبحانه. فقد اتهموا اهلل بالبخل؛ قال تعاىل: {َوَقاَلِت �ْلَيُهوُد َيُد 
َبْل َيَد�ُه َمْب�ُشوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َي�َشاُء.. }  ِ َمْغلُوَلٌة ُغلرَّْت �أَْيِديِهْم َوُلِعُنو�ْ مِبَا َقاُلو�ْ  �هللرّ
]املائدة: 64[، وقد قالوا اأي�شًا: {�إن �هلل فقر ونحن �أغنياء} ]اآل عمران: 181[ عندما 
�شئلوا النفقة. اأما املنافقون فلعنهم اهلل ب�شبب تعر�شهم لأعرا�ض املوؤمنات وبخا�شة ال�شيدة 
�مْلُوؤِْمَناِت  �ْلَغاِفَلِت  َيْرُموَن �مْلُْح�َشَناِت  ِذيَن  �لرَّ {�إِنرَّ  عائ�شة ر�شي اهلل عنها؛ قال تعاىل: 
ْنَيا َو�ْلآِخَرِة َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم} ]النور: 23[، يقول ابن عا�شور: « واللعن يف  ُلِعُنو� يِف �لدُّ
الدنيا: التف�شيق، و�شلب اأهلية ال�شهادة، وا�شتيحا�ض املوؤمنني منهم، وحد القذف«. )83( ول�شوء 
نَي  انِّ ظنهم باهلل؛ قال تعاىل: {َوُيَعذَِّب �مْلَُناِفِقنَي َو�مْلَُناِفَقاِت َو�مْلُ�رْشِِكنَي َو�مْلُ�رْشَِكاِت �لظرَّ
َم َو�َشاءْت  ُ َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َو�أََعدرَّ َلُهْم َجَهنرَّ َب �هللرَّ ْوِء َوَغ�شِ ْوِء َعَلْيِهْم َد�ِئَرُة �ل�شرَّ ِ َظنرَّ �ل�شرَّ ِباهللرَّ
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ر�ً} ]الفتح: 6[، ولعنهم لتوليهم عن طاعة اهلل وعودتهم اإىل الإف�شاد يف الأر�ض وقطع  َم�شِ
ُعو� �أَْرَحاَمُكْم  ْر�ِس َوُتَقطِّ ْيُتْم �أَْن ُتْف�ِشُدو� يِف �ْلأَ الأرحام؛ قال تعاىل: {َفَهْل َع�َشْيُتْم �إِْن َتَولرَّ
ُهْم َو�أَْعَمى �أَْب�َشاَرُهْم} ]حممد: -22 23[. فاأبعدهم من  مرَّ ُ َفاأَ�شَ ِذيَن َلَعَنُهُم �هللرَّ * �أُوَلِئَك �لرَّ
رحمته باأن �شلبهم َفْهَم ما ي�شمعون باآذانهم من مواعظ اهلل يف تنزيله، و�شلبهم عقولهم، فال 
رون ما يرون من عربه واأدلته. )84( وقال تعاىل يف �شاأن فرعون  يتبيَّنون ُحجج اهلل، ول يتذكَّ
َن �مْلَْقُبوِحنَي} ]الق�ش�ض:  ْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم �ْلِقَياَمِة ُهم مِّ وملئه: {َو�أَْتَبْعَناُهْم يِف َهِذِه �لدُّ
ِذيَن ُيوؤُْذوَن  42[، وقد لعن اهلل كل من اآذى ر�شول اهلل باأي نوع من الإيذاء، قال تعاىل: {�إِنرَّ �لرَّ

ِهيناً} ]الأحزاب: 57[.  ْنَيا َو�ْلآِخَرِة َو�أََعدرَّ َلُهْم َعَذ�باً مُّ ُ يِف �لدُّ َ َوَر�ُشوَلُه َلَعَنُهُم �هللرَّ �هللرَّ
�شنك �لعي�س: 	. 

نكاً َوَنْح�رُشُُه َيْوَم �ْلِقَياَمِة  نرَّ َلُه َمِعي�َشًة �شَ قال تعاىل: {َوَمْن �أَْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإِ
�أَْعَمى} ]طه: 124[ فاملعر�ض عن ذكر اهلل يف قلبه من الوح�شة والذل واحل�رصات بح�شب 
اإعرا�شه، واإن تنعم يف الدنيا باأ�شناف النعم، فهو حري�ض على الدنيا طالبًا للزيادة فعي�شته 

�شنك وحالته مظلمة. )85( 

املبحث الثاني - أثر اخلذالن املعنوي يف صياغة الشخصية: 	
ُيق�شد ب�شياغة ال�شخ�شية: تلك ال�شمات الفكرية وال�شلوكية التي تنطبع بها ال�شخ�شية 
العقدية  فالثقافة  ثقايف،  عقائدي  نتاج  هي  و�شلوكه  الفرد  ف�شخ�شية  غريها،  عن  وتتميز 
م�شطربة،  �شخ�شية  تنتج  امل�شطربة  والثقافة  �شوية،  متكاملة  �شخ�شية  تنتج  املتكاملة 
فال�شمات اخللقية وال�شلوكية لالإن�شان هي نتاج طبيعي منبثق عن العقيدة التي يوؤمن بها، 
و�شلوك اأي اإن�شان هو عمله الإرادي املتجه نحو غاية معينة ومق�شودة، تهدف اإىل حتقيق 
مطالب ج�شدية اأو نف�شية اأو روحية اأو فكرية، وهذا ال�شلوك قد يكون اأخالقيًا، اأي من�شبطًا 
ب�شوابط اأخالقية ي�شتمدها من اعتقاد ل خلل فيه، وقد يكون منحرفًا اأو غري اأخالقي نتيجة 
قدر  �شلوكه من�شبطًا، وعلى  يكون  العتقاد و�شفائه  �شالمة  قدر  فعلى  اعتقاده،  خللل يف 
اخللل احلا�شل يف اعتقاده؛ يكون النحراف واخللل يف هذا ال�شلوك. فاإذن هناك تالزمًا بني 
ال�شلوك والعتقاد، فال�شلوك الظاهر مرتبط بالعتقاد الباطن، ومن ثم فاإن النحراف الواقع 
اأو نق�ض يف الإميان الباطن. فاإذا و�شل  اإمنا هو نا�شئ عن انحراف  يف ال�شلوك والأخالق 
للخذلن  فاإن  وبالتايل  بالنحراف.  �شخ�شيته  ات�شمت  النحراف  درجات  اأق�شى  اإىل  العبد 
املعنوي باأ�شكاله املختلفة تاأثرياً مبا�رصاً يف �شياغة �شخ�شية الفرد وال�شلوك املنبثق عنه. 

اخلذالن املعنوي وأثره يف صياغة الشخصية اليهودية: 
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اخلذالن املعنوي وأثره في صياغة الشخصية
منوذجاً( - اليهود  قرآنية  )دراسة 

اليهود مع  اأ�شاب  الذي  اأنواع اخلذلن املعنوي  قبل اخلو�ض يف ذلك لبد من ح�رص 
بيان �شبب كل نوع وما نتج عن كل نوع من خالل تتبع الآيات الواردة يف هذا اخل�شو�ض، 

لذلك �شيتم التعر�ض ل�شياق الآيات التي ورد فيها ذكر اخلذلن. 
�َشْمِعِهْم  ♦ َوَعَلى  ُقلُوِبهْم  َعَلى   ُ �هللرّ {َخَتَم  تعاىل:  قوله  القلب:  على  اخلتم  اأوًل- 

َوَعَلى �أَْب�َشاِرِهْم ِغ�َشاَوٌة َوَلُهْم َعَذ�ٌب عِظيٌم} ]البقرة: 7[، وبدرا�شة �شياق الآية يتبني اأن 
هذا اخلتم كان نتيجة جلحود يهود املدينة ر�شالة النبي –�شلى اهلل عليه و�شلم- ويتبني هذا 
ِذيَن َكَفرُو�ْ �َشَو�ٌء َعَلْيِهْم �أَ�أَنَذْرَتُهْم �أَْم مَلْ ُتنِذْرُهْم لَ  من خالل �شبب نزول قوله تعاىل: {�إِنرَّ �لرَّ
ُيوؤِْمُنوَن} ]البقرة: 6 [. يقول الطربي يف تف�شريه: « كان ابن عبا�ض يرى اأنَّ هذه الآية نزلْت 
يف اليهود الذين كانوا بَنواحي املدينِة على عهد ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- ، توبيًخا 
َة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم وتكذيِبهم به، مع علمهم به ومعرفِتهم  لهم يف ُجحودهم نبوَّ
باأّنه ر�شوُل اهلل اإليهم واإىل النا�ض كاّفة«. )86( ونتيجة لهذا اخلتم فال ُيرجى لهم اإميان لأن 
منافذ الإميان قد اأغلقت؛ فال يعون ما ينفعهم، ول ي�شمعون ما يفيدهم، ول ُيب�رصون �شبيل 

الُهَدى، فهذه طرق العلم واخلري قد �شدت عليهم. 
ثانيًا- الطرد من الرحمة )اللعن( :  ♦

�َشِمْعَنا  َوَيُقوُلوَن  ِعِه  َو��شِ مرَّ َعن  �ْلَكِلَم  ُيَحرُِّفوَن  َهاُدو�ْ  ِذيَن  �لرَّ َن  {مِّ تعاىل:  قال 
َقاُلو�ْ  ُهْم  نرَّ �أَ َوَلْو  �لدِّيِن  يِف  َوَطْعناً  ِباأَْل�ِشَنِتِهْم  َليرّاً  َوَر�ِعَنا  ُم�ْشَمٍع  َغْرَ  َو��ْشَمْع  َوَع�َشْيَنا 
َفلَ  ِبُكْفِرِهْم   ُ �هللرّ َعَنُهُم  لرَّ َوَلِكن  ْقَوَم  َو�أَ ُهْم  لرَّ َخْر�ً  َلَكاَن  َو�نُظْرَنا  َو��ْشَمْع  َطْعَنا  َو�أَ �َشِمْعَنا 
اليهود مبحمد- �شلى اهلل عليه و�شلم- كان  46[، فاإن كفر  َقِليلً} ]الن�شاء:  �إِلرَّ  ُيوؤِْمُنوَن 
والتب�رص يف دلئل �شدق  التوفيق  اللعنة احلرمان من  لعنتهم، وترتب على هذه  �شببًا يف 
ِ َمْغلُوَلٌة  الر�شول. كما لعنوا يف موا�شع اأخر منها يف قوله تعاىل: {َوَقاَلِت �ْلَيُهوُد َيُد �هللرّ
ُغلرَّْت �أَْيِديِهْم َوُلِعُنو�ْ مِبَا َقاُلو�ْ َبْل َيَد�ُه َمْب�ُشوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َي�َشاُء.. } ]املائدة64[، 
لقد و�شفوا اهلل، عز وجل وتعاىل عن قولهم علواً كبرياً، باأنه بخيل. « وقد رد اهلل- عز وجل- 
ولعنو�  �أيديهم  {غلت  عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافرتوه وائتفكوه، فقال: 
مبا قالو�} وهكذا وقع لهم، فاإن عندهم من البخل واحل�شد واجلنب والذلة اأمر عظيم«. )87( 

ثالثًا- الطبع على القلب:  ♦
ِ َوَقْتِلِهُم �لأَْنِبَياَء ِبَغْرِ َحقًّ  يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم َباآَياِت �هللرّ ِهم مِّ قال تعاىل: {َفِبَما َنْق�شِ
ُ َعَلْيَها ِبُكْفِرِهْم َفلَ ُيوؤِْمُنوَن �إِلرَّ َقِليل} ]الن�شاء: 155[،  َوَقْوِلِهْم ُقلُوُبَنا ُغْلٌف َبْل َطَبَع �هللرّ
فالطبع على القلب هو حكم عليهم بعدم الإميان. يقول ابن عا�شور: « وال�شتثناء يف قوله: اإل 
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قلياًل من عموم املفعول املطلق: اأي ل يوؤمنون اإميانًا اإل اإميانًا قلياًل، وهو من تاأكيد ال�شيء 
مبا ي�شبه �شده اإذ الإميان ل يقبل القلة والكرثة، فالقليل من الإميان عدم، فهو كفر«. )88( 

رابعًا- تق�شية القلوب:  ♦
ُيَحرُِّفوَن  َقا�ِشَيًة  ُقلُوَبُهْم  َوَجَعْلَنا  اُهْم  َلعنرَّ يَثاَقُهْم  مِّ ِهم  َنْق�شِ {َفِبَما  تعاىل:  قال 
ْنُهْم �إِلرَّ َقِليلً  ِلُع َعَلَى َخاآِئَنٍة مِّ رُو�ْ ِبِه َولَ َتَز�ُل َتطرَّ ا ُذكِّ رَّ اً ممِّ ِعِه َوَن�ُشو�ْ َحظرّ َو��شِ �ْلَكِلَم َعن مرَّ
َ ُيِحبُّ �مْلُْح�ِشِننَي} ]املائدة: 13[.- فهم لأن اهلل نزع  َفْح �إِنرَّ �هللرّ ْنُهُم َفاْعُف َعْنُهْم َو��شْ مِّ
التوفيَق من قلوبهم وق�ّشاها- حّرفوا كالم اهلل الذي اأنزله على نبيهم مو�شى- �شلى اهلل عليه 
و�شلم- ، وهو التوراة، فبّدلوه، وكتبوا باأيديهم غري الذي اأنزله اهلل- جل وعز- واإن كان ذلك 
من �شفة القرون التي كانت بعد مو�شى من اليهود، اإل اأن من جاء بعدهم يدخل يف عدادهم؛ 
)يحرفون(  امل�شارع يف  ولفظ  والفرية عليه،  اهلل،  الكذب على  كانوا على منهاجهم يف  اإذ 
يوؤكد ذلك لأن امل�شارع يفيد ال�شتمرارية، وتركوا العمل مبا جاء يف التوراة. « قال احل�شن: 
تركوا عرى دينهم ووظائف اهلل التي ل يقبل العمل اإل بها. وقال غريه: تركوا العمل ف�شاروا 
اإىل حالة رديئة، فال قلوب �شليمة، ول فطر م�شتقيمة، ول اأعمال قومية«. )89( وق�شوة قلوبهم 

جرتهم كذلك اإىل اخليانة والغدر. 
خام�شًا- اإلقاء العداوة والبغ�شاء بينهم:  ♦

َما �أَْوَقُدو�ْ َنار�ً  قال تعاىل: {َو�أَْلَقْيَنا َبْيَنُهُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�َشاء �إِىَل َيْوِم �ْلِقَياَمِة ُكلرَّ
ُ لَ ُيِحبُّ �مْلُْف�ِشِديَن} ]املائدة: 64[.  ُ َوَي�ْشَعْوَن يِف �لأَْر�ِس َف�َشاد�ً َو�هللرّ ْلَحْرِب �أَْطَفاأََها �هللرّ لِّ
لقد جاءت هذه الآية يف معر�ض بيان مثالب اليهود وتاآمرهم على الإ�شالم وامل�شلمني من 
باب احل�شد والبغ�ض؛ لذلك األقى اهلل العداوة والبغ�شاء بني يهود جزاًء لبغ�شهم للم�شلمني؛ 
لذلك ل جتتمع قلوبهم، فال يتاآلفون، ول يتنا�رصون، ول يتفقون على حالة فيها م�شلحتهم، 
بل العداوة واقعة بني فرقهم اإىل يوم القيامة، » ولقد كان بني يهود املدينة خ�شومات وعداء 
يف ع�رص النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- بدليل اأن منهم من كان يف اجلاهلية حليفا لالأو�ض 
فكان  ودماء،  وحروب  عداوة  واخلزرج  الأو�ض  بني  وكان  للخزرج.  حليفا  كان  من  ومنهم 
حلفاء  وكان  معهم،  املتحالفني  واليهود  الأو�ض  معهم  يقاتلون  اليهود  من  اخلزرج  حلفاء 
ذلك  مثل  وكان  معهم......  املتحالفني  واليهود  اخلزرج  معهم  يقاتلون  اليهود  من  الأو�ض 
بينهم بعد مو�شى- عليه ال�شالم- ويف عهد دولتيهم يهوذا واإ�رصائيل على ما هو م�شتفي�ض 
يف اأ�شفار امللوك واأخبار الأيام من اأ�شفار العهد القدمي. وكان مثل ذلك بعد ذلك اأي�شًا يف 
والدولة  الرومانية  والدولة  اليونانيتني  البطليو�شية  والدولة  ال�شلوقية  الدولة  حكم  زمن 
املكابية على ما هو ماأثور من الروايات التاريخية القدمية. وقد ظلوا بعد النبي- �شلى اهلل 
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اخلذالن املعنوي وأثره في صياغة الشخصية
منوذجاً( - اليهود  قرآنية  )دراسة 

عليه و�شلم- وما يزالون منق�شمني دينّيًا و�شيا�شيًا وعن�رصيًا اإىل طوائف متباغ�شة. « )90( 
ولهذا كانوا وما زالوا كلما عقدوا اأ�شبابًا يكيدون بها الإ�شالم واأهله ويحاربونه بها؛ يبطلها 
اهلل ويرد كيدهم عليهم، وينت�رص امل�شلمون عليهم. اإذن كان نتيجة هذا النوع من اخلذلن 
امل�شلمني  من  نوع  اأي  نعني  ل  هنا  ونحن  عليهم،  امل�شلمني  وانت�شار  واختالفهم  تفرقهم 

ولكن من متثل فيهم الإ�شالم بحق، و�شواهد التاريخ خري دليل على ذلك. 
�شاد�شًا- قذف الرعب يف القلب:  ♦

�رْشِ  ِل �حْلَ ِذيَن َكَفرُو� ِمْن �أَْهِل �ْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِهْم ِلأَورَّ ِذي �أَْخَرَج �لرَّ قال تعاىل: {ُهَو �لرَّ
ُ ِمْن َحْيُث مَلْ  ِ َفاأََتاُهُم �هللرَّ َن �هللرَّ اِنَعُتُهْم ُح�ُشوُنُهم مِّ ُهم مرَّ َما َظَننُتْم �أَن َيْخرُُجو� َوَظنُّو� �أَنرَّ
َيْحَت�ِشُبو� َوَقَذَف يِف ُقلُوِبِهُم �لرُّْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ِباأَْيِديِهْم َو�أَْيِدي �مْلُوؤِْمِننَي َفاْعَترِبُو� 
ْن �أَْهِل �ْلِكَتاِب  ِذيَن َظاَهرُوُهم مِّ {َو�أَنَزَل �لرَّ تعاىل:  وقال  َيا �أُويِل �ْلأَْب�َشاِر} ]احل�رص: 2[. 
َفِريقاً} ]الأحزاب:  َوَتاأْ�رِشُوَن  َتْقُتلُوَن  َفِريقاً  �لرُّْعَب  ُقلُوِبِهُم  يِف  َوَقَذَف  يِهْم  َيا�شِ ِمن �شَ
26[. فقذف الرعب يف قلوب يهود خذلنًا لهم، لأنهم عادوا الإ�شالم والر�شول- �شلى اهلل 
عليه و�شلم- وتاآمروا عليه، وعلى الرغم من اأن هاتني الآيتني جاءتا يف �شياق احلديث عن 
اإجالء بني الن�شري، وما تعر�ض له بنو قريظة من قتل للرجال، واأ�رص للن�شاء والأطفال؛ اإل 
اأن الناظر يف الآيتني يلحظ اأن ما نتج عن قذف الرعب يف القلوب �شيحدث ويتكرر با�شتمرار 

اإىل نهاية ال�رصاع، وحتقيق ذلك �شيتم لحقًا. 
اإذن لقد كان للخذلن املعنوي الذي اأنزله اهلل باليهود اأثر بالغ يف �شياغة ال�شخ�شية 
اليهودية وال�شلوك الذي انبثق عنها، والعجيب يف هذا الأمر اأن هذا ال�شلوك الذي �شنتناول 
�شماته مل يتمثل يف جيل واحد، ول يف جمموعة يهودية معينة؛ بل متثل يف كل يهودي اأينما 

كان با�شتثناء الأنبياء وال�شاحلني منهم. 
فقد تنوع اخلذلن املعنوي الذي اأ�شاب اليهود كما ُبنيِّ �شابقًا بني اخلتم والطبع على 
القلب، وعدم تطهري القلب، وقذف الرعب يف القلب، واإلقاء العداوة والبغ�شاء بينهم، وتق�شية 
قلوبهم، واللعنة التي طردتهم من رحمة اهلل وتوفيقه، وزادهم ب�رصب الذلة وامل�شكنة عليهم. 
اليهودية و�شارت من ملكاتها  ال�شخ�شية  )91( فن�شاأ عن ذلك �شمات و�شفات انطبعت بها 

الثابتة واأخالقها املوروثة الثابتة. 

مسات الشخصية اليهودية: 

لقد حللت ن�شو�ض القراآن الكرمي ال�شخ�شية اليهودية، وك�شفت عن �شماتها الأخالقية 
وال�شلوكية، وقدمت لنا مناذج ملمار�شات يهودية متثل تلك ال�شمات. ونحن �شنحاول يف هذا 



135

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

املبحث بيان اأثر اخلذلن املعنوي يف �شياغة اأبرز �شمات ال�شخ�شية اليهودية. 
�أحر�س �لنا�س على حياة: . 1

فاليهود   ،]96 ]البقرة:  َحَياٍة}  َعَلى  ا�ِس  �لنرَّ �أَْحَر�َس  ُهْم  {َوَلَتِجَدنرَّ تعاىل:  قال 
كرامتهم  انتهكت  ولو  احلياة،  �شور  من  �شورة  باأي  الأمم  بني  العي�ض  على  يحر�شون 
نزلت  واإن  اأجيالهم  اأو جيل من  لفئة  وبوؤ�ض و�شقاء. وهذا احلر�ض مل يكن  ذٍل  وعا�شوا يف 
اأنها �شمة يف اليهود ب�شكل عام؛ وهذا ما توؤكده ال�شيغة  اإل  هذه الآية يف ق�شية املباهلة 
م�شارع،  فعل  وجتدنهم  الق�شم،  لم  هنا  فالالم  ُهْم(  )َوَلَتِجَدنَّ تعاىل:  قوله  يف  جاءت  التي 
اأنها تدل على ال�شتمرارية، فما بالك  والنون توكيد للق�شم، ومعروف يف �شيغة امل�شارع 
اإىل تنكري  التف�شيل، بالإ�شافة  اأفعل  التوكيد وجاء بعدها �شيغة  اأُكدت بالق�شم وبنون  اإذا 
ذل  �شواء كانت حياة  احلياة،  لتعميم معاين   « َحَياٍة(  )َعَلى  كلمة »حياة« يف قوله تعاىل: 
اأكانت حياة  اأم كانت حياة حرية، و�شواء  ا�شتعباد  اأم كانت حياة عز، و�شواء كانت حياة 
ق�شرية اأم متطاولة، اأكانت حتكمها الف�شيلة اأم كانت حتكمها الرذيلة، اإنهم يحر�شون على 
احلياة ذاتها من غري نظر اإىل و�شفها �شواء اأكانت مقيتة يف ذاتها، اأم كانت بكرامة من غري 
مهانة«. )92( ولو ت�شاءلنا ملاذا يحر�شون على حياة كهذه؟! جند اجلواب يف ال�شياق القراآين 
الذي وردت فيه الآية؛ فقد طردههم اهلل من رحمته لأتهم ا�شرتوا احلياة الدنيا بالآخرة، قال 
ُ ِمن َف�ْشِلِه  ُ َبْغياً �أَن ُيَنزُِّل �هللرّ ا �أَنَزَل �هللرّ ن َيْكُفرُو�ْ مِبَ تعاىل: {ِبْئ�َشَما ��ْشرَتَْو�ْ ِبِه �أَنُف�َشُهْم �أَ
ِهنٌي} ]البقرة:  َعَلى َمن َي�َشاُء ِمْن ِعَباِدِه َفَباآوؤُو�ْ ِبَغ�َشٍب َعَلى َغ�َشٍب َوِلْلَكاِفِريَن َعَذ�ٌب مُّ
تعي  ل  قلوبهم من ختم وطبع جعلها  اأ�شاب  ما  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  هذا من   ،]90
احلق ول يقربها الهدى، فرف�شوا الإميان مبحمد–�شلى اهلل عليه و�شلم- وادعوا اأنهم �شعب 
اهلل املختار واأن اهلل وعدهم باجلنة دون �شواهم، وهم يعلمون اأنهم يكذبون واأن هذا افرتاء 
ن ُدوِن  ِ َخاِل�َشًة مِّ �ُر �لآَِخَرُة ِعنَد �هللرّ على اهلل، فنزل قول اهلل تعاىل: {ُقْل �إِن َكاَنْت َلُكُم �لدرَّ
اِدِقنَي} ]البقرة: 94[، وهي دعوة للمباهلة، فامَتنعوا من  ُو�ْ �مْلَْوَت �إِن ُكنُتْم �شَ ا�ِس َفَتَمنرَّ �لنرَّ
اإجابة النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- لأنهم يعلمون اأنهم اإن فعلوا ذلك فالوعيد نازل بهم، 
فهم يف الواقع ل يرغبون يف املوت اأبداً، فهم يكرهون املوت، لعلمهم مبا لهم يف الآخرة من 

اخلزي والهوان. 
�أجنب �لنا�س عند ملقاة �مل�شلمني، باأ�شهم بينهم �شديد، وقلوبهم متفرقة: . 2

َنٍة �أَْو ِمن َوَر�ء ُجُدٍر َباأْ�ُشُهْم  �شرَّ َ �إِلرَّ يِف ُقًرى حمُّ قال تعاىل: {َل ُيَقاِتلُوَنُكْم َجِميعاً 
]احل�رص:  َيْعِقلُوَن}  لرَّ  َقْوٌم  ُهْم  نرَّ ِباأَ َذِلَك  �َشترَّى  َوُقلُوُبُهْم  َجِميعاً  �َشُبُهْم  حَتْ �َشِديٌد  َبْيَنُهْم 
14[. هذه الآية وردت يف �شياق احلديث عن اإجالء بني الن�شري، واخلطاب موجه للر�شول– 
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الفعل )يقاتلونكم( هنا ب�شيغة امل�شارع؛  �شلى اهلل عليه و�شلم- وللموؤمنني ولكن �شيغة 
وبالتايل فو�شف حالة يهود عند قتال امل�شلمني هو و�شف م�شتمر طاملا قاتلوا امل�شلمني 
حتى قيام ال�شاعة، وهذا الأمر ينقلنا اإىل �شمة متاأ�شلة يف ال�شخ�شية اليهودية عند مواجهة 
ُقرًى  يِف  نني  ُمَتَح�شِّ يقاتلون  واإمنا  امل�شلمني،  حلرب  يربزون  ل  يهود  اأن  وهي،  امل�شلمني 
الرعب من  قلوبهم  يقذف يف  املوؤمنني، فاهلل  لفرط رهبتهم من  ُجُدٍر  َوراِء  ِمْن  اأَْو  َنٍة  �شَّ حُمَ
امل�شلمني فيكونون اأجنب النا�ض عن لقائهم. والذي يوؤكد ذلك قوله تعاىل يف الآية ال�شابقة: 
ِ}، لأن �شدة الرهبة من املوؤمنني، ت�شتمل على �شدة  َن �هللرَّ {لأَنُتم �أ�شد َرهَبًة يف �ُشُدوِرِهم مِّ
ن لقتالهم اإياهم. فال يربزون لقتال املوؤمنني جمتمعني متفقني اإل يف قرى حم�شنة  التح�شُّ
بها،  يت�شرتون  ُجُدٍر،  وراء  من  اأو  املوؤمنني،  من  متنعهم  اأنها  يظنون  واخلنادق،  بالقالع 
ودفًعا لهذا ال�شعور املتوارث يف اأجيالهم يلجوؤون لتخاذ احل�شون املنيعة، واجلدر العازلة 
ال�شميكة للتح�شن بها، والعي�ض يف حماها. ولكن ُربَّ من يقول باأن هذا حال اليهود قبل 
قتال النبي لهم فقد عا�شوا بعد ال�شتات يف قرى حم�شنة كح�شونهم التي اأُجلوا منها يف عهد 
الر�شول فرند عليهم بالقول باأن اأ�شباب حت�شنهم يف ذلك الوقت كان خذلنًا اآخر وهي الذلة 
وامل�شكنة التي فر�شها اهلل عليهم، والتي كانت دافعًا لهم لالنعزال عن املجتمعات الأخرى 
والتح�شن من اأجل الدفاع عن اأنف�شهم كما �شياأتي بيانه لحقًا. اأما هنا فهو خذلن الرعب 
الذي يقذفه اهلل يف قلوبهم من املوؤمنني اإىل يوم القيامة، )93( ومن يرى حت�شن اليهود يف 
الع�رص احلايل؛ يظن باأن قتالهم �شيكون �شديداً، ومن ال�شعب مبكان النت�شار عليهم ب�شبب 
املنورة:  املدينة  اأر�ض  من  الن�شري  بني  اإجالء  ق�شة  يف  حدث  كما  وجدرانهم،  ح�شونهم، 
�رْشِ َما  ِل �حْلَ ِذيَن َكَفرُو� ِمْن �أَْهِل �ْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِهْم ِلأَورَّ ِذي �أَْخَرَج �لرَّ قال تعاىل: {ُهَو �لرَّ
مَلْ  َحْيُث  ِمْن   ُ َفاأََتاُهُم �هللرَّ  ِ َن �هللرَّ اِنَعُتُهْم ُح�ُشوُنُهم مِّ ُهم مرَّ �أَنرَّ و�  َوَظنُّ َيْخرُُجو�  �أَن  َظَننُتْم 
َيْحَت�ِشُبو� َوَقَذَف يِف ُقلُوِبِهُم �لرُّْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ِباأَْيِديِهْم َو�أَْيِدي �مْلُوؤِْمِننَي َفاْعَترِبُو� 
َيا �أُويِل �ْلأَْب�َشاِر} ]احل�رص: 2[. )94( ومن اأ�شباب هزميتهم اأمام جند امل�شلمني كذلك ا�شتداد 
باأ�شهم بينهم، فقد و�شفهم اهلل باأنهم خمتلفون ل ت�شتوي قلوبهم، واإن كان ظاهر حالهم 
اإحنًا وعداوات فال يتفقون  اأن بواطنهم خمتلفة لأن بينهم  اإل  يوحي بالجتماع والحتاد 
على حرب امل�شلمني. )95( و�شبب اختالف قلوبهم و�شدة الباأ�ض بينهم ما اأ�شابهم اهلل به من 
خذلن باأن اأغرى بينهم العداوة والبغ�شاء فاأ�شبح باأ�شهم بينهم �شديداً، فاإنه ي�شتد باأ�شهم 
اإذا حاربوا اهلل ور�شوله فاإن الرعب يتملكهم. ومل يبق  اأما  ا،  اإذا حارب بع�شهم بع�شً بينهم 
لهم ذلك الباأ�ض. واإمنا ينال اليهود من امل�شلمني عندما تتفرق قلوبهم، فال يعودون ميثلون 
حقيقة املوؤمنني. ومتى عاد امل�شلمون اإىل دينهم، وطبقوا اأحكام اهلل هان عليهم اأمر عدو اهلل 

وعدوهم، وجتمعت قلوبهم؛ حينها لن تقف اأمامهم قوة مهما بلغت. 
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يقول د. �شالح اخلالدي: »وكون العداوة والبغ�شاء هما القاعدة التي حتكم العالقات 
بني اأفراد املجتمع، واملنظار الذي ينظر منه كل اإىل الآخر، وحلولهما مكان العالقات والقيم 
الإن�شانية، اأدى ذلك اإىل تفكك املجتمع اليهودي من الداخل، ومل يعد يربط اأفراده اأي معنى 
ومن   )96( خمتلفني«.  مفككني  متقاتلني  مت�شاك�شني  اأفراد  اإىل  حتولوا  فقد  فا�شل،  اإن�شاين 
الواقع التاريخي يتبني اأثر هذا اخلذلن؛ فحينما نّكل النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- ببني 
قينقاع حينما اأ�شفروا عن عدائهم وعدوانهم مل يتحرك بنو الن�شري وبنو قريظة لن�رصتهم. ثم 
نّكل ببني الن�شري فلم يتحرك بنو قريظة. اأما يف الع�رص احلايل فيظهر اأثر ذلك يف املجتمع 
الدينية  الفرق  ال�شيا�شية وحتى بني  الأحزاب  التناحر والختالف داخل  الإ�رصائيلي؛ فرنى 
كل يكيد لالآخر وميكر به، ولكن لالأ�شف يف النهاية يجتمعون على الكيد بامل�شلمني وذلك 
لي�ض اإل ب�شبب تفرق امل�شلمني وت�رصذمهم، فلو عقل امل�شلمون احلاليون ما عقله اأ�شالفهم من 
ال�شحابة والتابعني من اأن يف التفرق اإغراء لليهود وغريهم من النق�شا�ض عليهم، واأن يف 
جتمعهم وتاآلفهم منجاة لهم، واأن اجتماع اليهود �شد امل�شلمني هو اجتماع ه�ض ل ي�شمد 
اأمام قوة الإميان واجتماع امل�شلمني؛ ل�شتطاعوا النت�شار على اليهود وطردهم من الأر�ض 

املقد�شة. 
�لنعز�لية: . 3

اليهودي  اجليتو  داخل  الأخرى  املجتمعات  عن  منعزل  جمتمع  يف  اليهود  يعي�ض 
منكم�شني على اأنف�شهم، ياأكل احلقد قلوبهم على املجتمعات الأخرى ب�شبب �شعورهم بالذلة 
التي اأوقعها اهلل يف قلوبهم، ف�شعورهم بالذلة جبل نفو�شهم على احلقد على الآخرين واحل�شد 
التي كتبها اهلل  الذلة املادية  اإىل ذلك  اأ�شف  اإىل عزلتهم،  اأدى  لهم واأ�شعرهم بالنق�ض مما 
عليهم بجانب الذلة املعنوية، والتي اأدت اإىل تفرقهم يف بقاع الأر�ض وتعر�شهم للعذابات 

والتقتيل والتنكيل على مر الع�شور. 
يقول عبد الوهاب امل�شريي: »النعزالية اليهودية« عبارة تفرت�ض اأن اليهود يعي�شون 
يف حالة عزلة عن ال�شعوب التي يعي�شون بني ظهرانيها. وُتف�رصَّ هذه النعزالية يف الأدبيات 
ال�شهيونية على اأ�شا�ض اأنها ُفر�شت فر�شًا على اليهود واأنهم غري م�شئولني عنها. كما ُتف�رصَّ 
اأي�شًا باأن اليهود ل ميكنهم الندماج يف جمتمعات الأغيار ب�شبب هويتهم اأو �شخ�شيتهم اأو 
�شلوكهم وتاريخهم.  ال�شمة يف  اليهودي، وتنعك�ض هذه  اأو جوهرهم  تاريخهم  اأو  طبيعتهم 
فالنعزالية �شمة اأ�شا�شية يف اليهود ُي�شبِّبها �شيء ما داخلهم. )97( والقارئ يف تاريخ اليهود 
ال�شواء، ففي تاريخهم  اليهودية كفرد وكمجتمع على  ال�شخ�شية  النعزالية يف  يلحظ �شمة 
كله عا�شوا يف اأحياء منعزلة عن غريهم من الأمم وال�شعوب؛ مما جعلهم منبوذين من تلك 

ال�شعوب. 
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�لتذلل و�لتم�شكن للآخرين: . 4
َذِلَك   ِ �هللرَّ َن  مِّ ِبَغ�َشٍب  َوَباآوؤُْو�ْ  َو�مْلَ�ْشَكَنُة  ُة  �لذِّلرَّ َعَلْيِهُم  َبْت  َو�رُشِ  ...} تعاىل:  قال 
َكاُنو�ْ  ورَّ مِبَا َع�َشو�ْ  َذِلَك  قِّ  �حْلَ ِبَغْرِ  ِبيِّنَي  �لنرَّ َوَيْقُتلُوَن   ِ ِباآَياِت �هللرَّ َيْكُفرُوَن  َكاُنو�ْ  ُهْم  ِباأَنرَّ
ْن  ُة �أَْيَن َما ُثِقُفو�ْ �إِلرَّ ِبَحْبٍل مِّ َبْت َعَلْيِهُم �لذِّلرَّ َيْعَتُدوَن} ]البقرة: 61[. وقال اأي�شًا: {�رُشِ
ُهْم َكاُنو�ْ  َبْت َعَلْيِهُم �مْلَ�ْشَكَنُة َذِلَك ِباأَنرَّ ِ َو�رُشِ َن �هللرّ ا�ِس َوَباآوؤُو� ِبَغ�َشٍب مِّ َن �لنرَّ ِ َوَحْبٍل مِّ �هللرّ
َيْعَتُدوَن} ]اآل  َكاُنو�ْ  ِ َوَيْقُتلُوَن �لأَنِبَياَء ِبَغْرِ َحقٍّ َذِلَك مِبَا َع�َشو� ورَّ َيْكُفرُوَن ِباآَياِت �هللرّ
عمران: 112[، ف�رصب الذلة وامل�شكنة على اليهود؛ واإن كان يف ظاهره خذلن مادي؛ اإل 
 : لُّ فالذُّ وامل�شكنة؛  الذل  معنيي  بيان  عند  ذلك  لنا  �شيتبني  املعنوي،  اخلذلن  من  نوع  اأنه 
ة. )98( والذلة: ا�شم من الذل وهو �شغار يف النف�ض عن قهر وغلبة.  : اخِل�شَّ لُّ َنِقي�ُض الِعزِّ، والذُّ
�ْشَكَنُة: ْفقر النَّف�ض. )100( واخل�شوع والذل. )101( وامل�شكني: من لي�ض عنده ما يكفي  )99( وامْلَ

َع وَذلَّ اْفَتَعَل من امَل�ْشَكَنِة.  عياله اأو الفقري واخلا�شع ال�شعيف الذليل. )102( وا�ْشتكاَن: َخ�شَ
ْيئِة.  ِة وقلَِّة املاِل واحلاِل ال�شَّ وِع والذلَّ )103( وقاَل ابُن الأثرِي: َيُدوُر مْعَنى امَل�ْشَكنة على اخُل�شُ

)104( من املعاين ال�شابقة يتبني لنا اأن الذلة وامل�شكنة تدور معانيها حول احلالة املادية 

التي ت�شيب الإن�شان، وحول ال�شعور الذي ي�شتقر يف النف�ض فيطبعها ب�شفة م�شتقرة فيها. 
وعليه فاإن الذلة وامل�شكنة التي اأوجبها اهلل على اليهود؛ اأ�شابتهم خالل تاريخهم الإن�شاين؛ 
وما تعر�شوا له من اإذلل وحتقري خالل م�شريتهم التاريخية؛ �شواء يف عهود ما قبل الإ�شالم 
اهلل  �شلى  النبي–  اأجالهم  حينما  الإ�شالم  عهد  ويف  الروماين،  وال�شبي  البابلي،  كال�شبي 
عليه و�شلم- عن جزيرة العرب، وتفرقهم يف البالد، اأم يف املرحلة الالحقة حينما تعر�شوا 
اإبادة  من  له  تعر�شوا  وما  الأندل�ض،  ويف  الو�شطى  الع�شور  يف  الن�شارى  يد  على  لالإذلل 
على يد هتلر؛ �شاهد من التاريخ على هذا الإذلل، هذا وقد ا�شتقر الإح�شا�ض بالذلة واملهانة 
�شلوكهم،  اأ�شابهم، فظهر عليهم من خالل  الذي  لهذا اخلذلن  الباطن؛ نتيجة  يف �شعورهم 
و�شبغهم بهذه ال�شمة؛ واإن كان ظاهر حالهم يوحي اأحيانًا بخالف ذلك؛ اإل اأن هذا ال�شعور 
م�شتقر فيهم، ويظهر بني حني واآخر، واأحيانًا يظهر يف مواقف معينة من حياتهم، حتى اإنك 
الآخرين يف مواقف معينة. فامل�شكنة تعي�ض يف �شمائرهم  اأمام  تلحظ تذللهم ومت�شكنهم 
اأهل  اأذلء  �شاغرون  فاليهود  اأنف�شهم  اأنزلوا  حيث  اهلل  اأنزلهم  »فقد  م�شاعرهم.  يف  وتكمن 
م�شكنة ومدقعة، اإما على احلقيقة واإما لت�شاغرهم وتفاقرهم«. )105( » يظهرون من اأنف�شهم 

الفقر واملدقعة البتة«. )106( 
ًعا وقدًرا، اأي: ل يزالون م�شتذلني،  يقول ابن كثري: »اأي: و�شعت عليهم واألزموا بها �رَصْ
اأذلء  اأنف�شهم  يف  ذلك  مع  وهم  ال�شغار،  عليهم  و�رصب  واأهانهم،  ا�شتذلهم  وجدهم  من 
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متم�شكنون.... وقال احل�شن: اأذلهم اهلل فال منعة لهم، وجعلهم اهلل حتت اأقدام امل�شلمني. ولقد 
اأدركتهم هذه الأمة واإن املجو�ض لتجبيهم اجلزية«. )107( 

خيانة �لأمانة وخيانة �لعهود و�ملو�ثيق: . 5
وخيانة  الكذب،  اليهود  اأخالق  من  وحديثًا  قدميًا  املجتمعات  يف  عليه  تعورف  مما 
العهود واملواثيق، وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي هذه الأخالق يف اليهود، وبني �شبب 
َقا�ِشَيًة  ُقلُوَبُهْم  َوَجَعْلَنا  اُهْم  َلعنرَّ يَثاَقُهْم  مِّ ِهم  َنْق�شِ {َفِبَما  تعاىل:  قال  بها؛  ات�شافهم 
َخاآِئَنٍة  َعَلَى  ِلُع  َتطرَّ َتَز�ُل  َولَ  ِبِه  رُو�ْ  ُذكِّ ا  رَّ ممِّ اً  َحظرّ َوَن�ُشو�ْ  ِعِه  َو��شِ مرَّ َعن  �ْلَكِلَم  ُيَحرُِّفوَن 
 .]13 ]املائدة:  �مْلُْح�ِشِننَي}  ُيِحبُّ   َ �هللرّ �إِنرَّ  َفْح  َو��شْ َعْنُهْم  َفاْعُف  ْنُهُم  مِّ َقِليلً  �إِلرَّ  ْنُهْم  مِّ
فق�شوة القلوب التي و�شمهم اهلل بها جعلتهم ل يرقبون يف اأحد اإًل ول ذمة، فقلوبهم غليظة 
ل جتدي فيها املواعظ، ول تنفعها الآيات والنذر، فال يرغبهم ت�شويق، ول يزعجهم تخويف، 
وهذا من اأعظم العقوبات على العبد، اأن يكون قلبه بهذه ال�شفة التي ل يفيده معها الهدى، 
واخلري اإل �رصاً. )108( واأ�شل اخليانة: عدم الوفاء بالعهد، وفعل )ل تزال( يدل على ا�شتمرار، 
وعلى ذلك يكون الغدر واخليانة عادٌة م�شتمرة لهم ولأ�شالفهم بحيث ل يكادون يرتكونها اأو 
يكتمونها، فال تزال ترى منهم اخليانة، ونق�ض العهد؛ فقبل الإ�شالم نق�شوا عهودهم مع اهلل، 
ومع اأنبيائهم واآذوهم وقتلوا كثرياً منهم، وبعد دخول الإ�شالم اإىل املدينة املنورة عاهدهم 
النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- فنف�شوا عهودهم معه، وغدروا به وحتالفوا مع امل�رصكني 
�شده، وحتى هموا بقتله لول اأن جناه اهلل منهم. وا�شتمر حالهم من البعثة اإىل الآن على هذا 
الأمر، فما ُعرف لهم وفاء لعهد، واإمنا ديدنهم مع امل�شلمني اخليانة والغدر، ونق�ض العهود. 
والتاريخ خري �شاهد على ذلك. فالقلوب التي نزعت منها الرحمة والراأفة، وتركت اأمر اهلل لبد 
اأن تخون وتنق�ض العهد؛ لأنه ل حما�شبة ذاتية داخلها ت�شعرها باخلطاأ، فهي قا�شية �شلبة 

ل تعرف معروفًا ول تنكر منكراً. 
يقول �شيد قطب: « فق�شوة قلوبهم تبدو يف مالحمهم ويف ت�رصفاتهم، ومهما حاولوا 
اإبداء اللني يف القول عند اخلوف وعند امل�شلحة، والنعومة عند الكيد والوقيعة، فاإن جفاف 
املالمح وال�شمات ين�شح وي�شي بجفاف القلوب والأفئدة. وخيانتهم متواترة. بل كانت هذه 
زالت هذه  الر�شول يف املدينة- ثم يف اجلزيرة كلها- وما  اإقامتهم مع  هي حالهم طوال 
حالهم يف املجتمع الإ�شالمي على مدار التاريخ. على الرغم من اأن املجتمع الإ�شالمي هو 
فيه.  الرغيدة  احلياة  من  لهم  ومكن  ال�شطهاد،  عنهم  ورفع  اآواهم،  الذي  الوحيد  املجتمع 
ولكنهم كانوا دائمًا- كما كانوا على عهد الر�شول- ي�شمرون اخليانة فيتاآمرون مع كل عدو 

لهم، حتى حتني الفر�شة، فينق�شوا على امل�شلمني( . )109( 
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اخلذالن املعنوي وأثره في صياغة الشخصية
منوذجاً( - اليهود  قرآنية  )دراسة 

�شماعون للكذب �أكالون لل�شحت: . 6
القلوب التي مل يهيئها اهلل لقبول الإميان؛ ل حتر�ض على احلق، ول تهتم ملا هو حالل 
وحرام، فكل �شلوك اأفرادها منغم�ض يف الباطل، ومن ذلك ما جاء من اأخالق اليهود و�شلوكهم 
42[. فقد ذكر اهلل هذه  ْحِت} ]املائدة:  ِلل�شُّ اُلوَن  �أَكرَّ ِلْلَكِذِب  اُعوَن  {�َشمرَّ يف قوله تعاىل: 
ال�شفة يف يهود عقب ذكره ملثالب كثرية ذكرها يف �شلوكياتهم اأتبعها بذكر اخلذلن الذي 
ِذيَن ُي�َشاِرُعوَن  َها �لررَّ�ُشوُل لَ َيْحزُنَك �لرَّ اأ�شابهم نتيجة لتلك ال�شلوكيات؛ قال تعاىل: {َيا �أَيُّ
اُعوَن  ِذيَن ِهاُدو�ْ �َشمرَّ ا ِباأَْفَو�ِهِهْم َومَلْ ُتوؤِْمن ُقلُوُبُهْم َوِمَن �لرَّ ِذيَن َقاُلو�ْ �آَمنرَّ يِف �ْلُكْفِر ِمَن �لرَّ
�إِْن  ِعِه َيُقوُلوَن  �ْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَو��شِ َياأُْتوَك ُيَحرُِّفوَن  �آَخِريَن مَلْ  ِلَقْوٍم  اُعوَن  ِلْلَكِذِب �َشمرَّ
ِ �َشْيئاً  ِلَك َلُه ِمَن �هللرّ ُ ِفْتَنَتُه َفَلن مَتْ ْ ُتوؤَْتْوُه َفاْحَذُرو�ْ َوَمن ُيِرِد �هللرّ �أُوِتيُتْم َه�َذ� َفُخُذوُه َو�إِن ملرَّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم يِف �لآِخَرِة َعَذ�ٌب  َر ُقلُوَبُهْم َلُهْم يِف �لدُّ ُ �أَن ُيَطهِّ ِذيَن مَلْ ُيِرِد �هللرّ �أُْوَل�ِئَك �لرَّ
اعون من  الون و�شمَّ ْحِت.. } ]املائدة -41 42[، فاأكَّ اُلوَن ِلل�شُّ اُعوَن ِلْلَكِذِب �أَكرَّ َعِظيٌم*�َشمرَّ
وال�شناعة وتقت�شي  تدل على احلرفة  ال(  )فعَّ الون، »و�شيغة  فعَّ املبالغة على وزن  �شيغ 
ال�شتمرار والتكرار والإعادة والتجدد واملعاناة واملالزمة« )110( ، فكاأن اأكل املال احلرام، 
و�شماع الكذب ديدنهم، ومهنتهم، و�شمتهم الالزمة لهم، وامل�شتمرة با�شتمرار اأجيالهم، ولن 

يخرجوا عنها. 
يقول �شاحب تف�شري املنار:  »وهكذا �شاأن الأمم الذليلة املهينة، تلوذ بالكذب يف كل 
اأمر، وترى اأنها تدراأ به عن نف�شها ما تتوقع من �رص. وكذلك يف�شو فيها اأكل ال�شحت لأنها 
تعي�ض باملحاباة، وتاألف الدناءة، وتوؤثر الباطل على احلق. و�شمي الك�شب اخل�شي�ض واحلرام 
املعاملة،  اأمر  وتف�شد  الرثوة،  ت�شتاأ�شل  والر�شوة  الدين،  اأو  املروءة  ي�شتاأ�شل  لأنه  �شحتًا; 
اأكالني  التنزيل كذابني  اليهود وروؤ�شاوؤهم يف ع�رص  اأحبار  الطمع بالعفة، وكان  وت�شتبدل 
لل�شحت من الر�شوة وغريها من اخل�شائ�ض، كداأب �شائر الأمم يف عهد ف�شادها وانحطاطها، 
وقد �شارت حالهم الآن اأح�شن من حال كثري من الذين يعيبونهم مبا كان من �شلفهم«. )111( 
اأف�شل من ذي قبل؟! بالطبع ل؛ لأن هذه �شمة من �شماتهم  ولكن هل فعاًل �شارت حالهم 
ذكرها القراآن، وما ذكره القراآن ل ميكن اأن يتغري اأو يتبدل بتغري الزمان واملكان، وما يحدث 
اأُحيل  الذين يفتون لهم خري دليل على ذلك؛ فكم من حاخام  اأحبارهم  الآن من �شلوكيات 

للمحاكمة بق�شية الر�شا، وكم من تقولت واأكاذيب �شاغها علماوؤهم. )112( 
�ل�شعي يف �لأر�س بالف�شاد: . 7

ومنعه  وب�رصه،  �شمعه  على  اهلل  ختم  وملن  قلبه،  من  البغ�شاء  متكنت  ملن  طبيعي 
الهداية وروؤية احلق؛ اأن يت�شلط ال�شيطان عليه، واأن يغفل مراقبة اهلل له، واأن ي�شعى للف�شاد 



141

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

يف  تعاىل  قال  الف�شيلة؛  معاين  كل  منه  نزعت  له  اهلل  توفيق  ُحِرَم  َمْن  لأن  الأر�ض؛  يف 
َيَد�ُه  َبْل  َقاُلو�ْ  مِبَا  َوُلِعُنو�ْ  �أَْيِديِهْم  ُغلرَّْت  َمْغلُوَلٌة   ِ َيُد �هللرّ �ْلَيُهوُد  {َوَقاَلِت  اليهود:  �شاأن 
َك ُطْغَياناً َوُكْفر�ً  بِّ ا �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمن ررَّ ْنُهم مرَّ َمْب�ُشوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َي�َشاُء َوَلَيِزيَدنرَّ َكِثر�ً مِّ
 ُ ْلَحْرِب �أَْطَفاأََها �هللرّ َما �أَْوَقُدو�ْ َنار�ً لِّ َو�أَْلَقْيَنا َبْيَنُهُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�َشاء �إِىَل َيْوِم �ْلِقَياَمِة ُكلرَّ
ُ لَ ُيِحبُّ �مْلُْف�ِشِديَن} ]املائدة: 64[ ، ولو اأمعنا النظر يف  َوَي�ْشَعْوَن يِف �لأَْر�ِس َف�َشاد�ً َو�هللرّ
�شياق الآية لوجدنا اأنها اأتت يف �شياق النهي عن اتخاذ اليهود اأولياء من دون اهلل، وتعليل 
هذا النهي ببيان ال�شفات امل�شتقرة يف ال�شخ�شية اليهودية من نفاق وا�شتهزاء بالإ�شالم، 
وامل�شارعة واحلر�ض على الإثم والعدوان، واأكل املال احلرام، والتعدي على جالل اهلل بو�شفه 
بالبخل، وال�شعي لتاأجيج احلروب، ثم ذكر �شعيهم لالإف�شاد يف الأر�ض، فقوله: )وي�شعون( 
هي اإ�شافة اإىل �شفة اأخرى م�شتقرة يف ال�شخ�شية اليهودية؛ األ وهي احلر�ض على الإف�شاد، 
ون�رص الف�شاد؛ فقد جاءت بلفظ امل�شارع )ي�شعون( للدللة على احلر�ض على ن�رص الف�شاد، 
يفيد  العربية  اللغة  اأهل  قال  كما  فامل�شارع  النهج؛  هذا  يف  وال�شتمرار  غريهم،  واإف�شاد 
التجدد واحلدوث؛ وبذلك يكون ال�شعي بالف�شاد �شفة اأو �شمة ثابتة يف ال�شخ�شية اليهودية، 
هذا من جانب، ومن جانب اآخر؛ جاء الفعل ب�شيغة اجلمع، وبدون تعيني للجمع، وهذا دليل 
على اأن املق�شود بهذه ال�شفة هو جمموع اليهود، وبالتايل و�شح لنا اأنها �شمة م�شتقرة يف 

ال�شخ�شية اليهودية. 
يقول ابن كثري: »اأي من �شجيتهم اأنهم دائمًا ي�شعون يف الإف�شاد يف الأر�ض«. )113( 

املا�شي  مبداه  فالتاريخ  لبيب،  كل  على  يخفى  فال  والإف�شاد  الف�شاد  هذ  مظاهر  اأما 
اإف�شادهم يف الأر�ض على مدى  واحلا�رص يزخر بذلك، وقد كتبت موؤلفات عديدة يف بيان 
تاريخهم اإىل وقتنا احلا�رص، فلريجع اإليها للفائدة، ولكن ما يهمنا يف هذا الأمر هو التاأكيد 
على اأن هذه ال�شمة متاأ�شلة يف ال�شخ�شية اليهودية، وهي معلم من معاملها اخلبيثة. وعليه 
�شبب  ال�شمة؛ هي  هذه  وبخا�شة  اليهودية  ال�شخ�شية  �شمات  اأن  يعلموا  اأن  امل�شلمني  فعلى 
اأن يحذروا  الأر�ض ومغاربها؛ ولذلك عليهم  الذي حل ويحل بامل�شلمني يف م�شارق  البالء 
التعامل مع اليهود واإن اأظهروا لهم الود، وح�شن املعاملة، فكل فرد منهم داخله ذئب مفرت�ض 
اأن  امل�شلم  فعلى  ذلك  الرغم من  وعلى  فري�شته،  على  لالنق�شا�ض  ال�شانحة  الفر�شة  ينتظر 
ربنا، ونعت�شم  اإىل  له نهاية، ولكن حني نعود  والإف�شاد  الف�شاد  باأن هذا  يكون على يقني 
َتنْيِ  بكتابه. قال تعاىل: {َوَق�َشْيَنا �إِىَل َبِني �إِ�رْشَ�ِئيَل يِف �ْلِكَتاِب َلُتْف�ِشُدنرَّ يِف �لأَْر�ِس َمررَّ
َنا �أُْويِل َباأْ�ٍس �َشِديٍد  َوَلَتْعلُنرَّ ُعلُورّ�ً َكِبر�ً}4{َفاإَِذ� َجاء َوْعُد �أُولُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباد�ً لرَّ
َة َعَلْيِهْم َو�أَْمَدْدَناُكم  ْفُعولً}5{ُثمرَّ َرَدْدَنا َلُكُم �ْلَكررَّ َفَجا�ُشو�ْ ِخلََل �لدَِّياِر َوَكاَن َوْعد�ً مرَّ
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ُتْ  �أَ�َشاأْ َو�إِْن  نُف�ِشُكْم  ِلأَ ْح�َشنُتْم  �أَ �أَْح�َشنُتْم  َنِفر�ً}6{�إِْن  �أَْكَرَ  َوَجَعْلَناُكْم  َوَبِننَي  ِباأَْمَو�ٍل 
ٍة  َل َمررَّ و�ْ ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخلُو�ْ �مْلَ�ْشِجَد َكَما َدَخلُوُه �أَورَّ َفَلَها َفاإَِذ� َجاء َوْعُد �لآِخَرِة ِلَي�ُشووؤُ
َم  ْ ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنرَّ ُكْم �أَن َيْرَحَمُكْم َو�إِْن ُعدتُّ ُو�ْ َما َعَلْو�ْ َتْتِبر�ً}7{َع�َشى َربُّ َوِلُيَتربِّ

ر�ً}8 ]الإ�رصاء: 8-4[.  ِلْلَكاِفِريَن َح�شِ

خامتة البحث: 

يف ختام �لبحث لبد من ت�شجيل �أهم �لنتائج �لتي تو�شل �إليها �لبحث وهي: 
اأن خذلن اهلل للعبد ينق�شم اإىل خذلن مادي وخذلن معنوي. 1
اأن اأغلب �شور اخلذلن املعنوي تنح�رص يف القلب الوظيفي وباأ�شكال متنوعة. . 2
اأن املراد بالقلوب يف ذكر القراآن هي الألباب والعقول. . 3
له . 4 العا�شني  على  اهلل  يوقعها  التي  العقوبات  اأ�شد  من  هو  املعنوي  اخلذلن  اأن 

اخلارجني عن طاعته، وتختلف درجات �شدتها بح�شب اجلرم واملع�شية. 
اأن اأغلب �شور واأ�شكال اخلذلن املعنوي كانت من ن�شيب اليهود. . 5
اأن اخلذلن املعنوي هو العامل الأ�شا�ض يف �شياغة ال�شخ�شية اليهودية املتناق�شة . 6

املف�شدة. 
لقد كان للخذلن املعنوي الذي اأنزله اهلل باليهود اأثر بالغ يف �شياغة ال�شخ�شية . 7

اليهودية وال�شلوك الذي انبثق عنها، واأن هذا ال�شلوك مل يتمثل يف جيل واحد، ول يف جمموعة 
يهودية معينة بل متثل يف كل يهودي اأينما كان با�شتثناء الأنبياء وال�شاحلني منهم. 

بها . 8 انطبعت  و�شفات  �شمات  اأن�شاأ  اليهود  اأ�شاب  الذي  املعنوي  اخلذلن  تنّوع 
ال�شخ�شية اليهودية و�شارت من ملكاتها الثابتة واأخالقها املوروثة الثابتة. 

اليقني باأن اليهود مهما علوا وجتربوا فهم خمذولون بخذلن اهلل لهم واإن بدا ظاهر . 9
حالهم بخالف ذلك. 
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اهلوامش:
اأبو احل�شني اأحمد بن فار�ض بن زكريا، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق: عبد ال�شالم هارون، . 1

165( . مادة: خذل.  1979م، )2/  دار الفكر، طبعة: 1399هـ- 
جمموعة من املوؤلفني من جممع اللغة العربية، املعجم الو�شيط، دار الدعوة )1/ 222( . 2

، وانظر: اأبو ن�رص اإ�شماعيل بن حماد اجلوهري، ال�شحاح تاج اللغة و�شحاح العربية، 
حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني- بريوت، ط4، 1407 هـ - 1987 م 
)4/ 1683( / اأبو الفي�ض الزبيدي، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، حتقيق جمموعة 

من املحققني، دار الهداية )28/ 399( . 
3 . /4( ال�شحاح  اجلوهري:  انظر:   ،  )547  /1( اللغة  يف  املحيط  عباد،  ابن  ال�شاحب 

1683( / اأبو الف�شل جمال الدين ابن منظور، ل�شان العرب، دار �شادر- بريوت، ط-3 
1414 هـ )11/ 202( / اأبو الفي�ض الزبيدي، تاج العرو�ض )28/ 399( . مادة: خذل. 

4 . /5( العرب  ل�شان  منظور،  ابن   /  )435  /5( اللغة  مقايي�ض  معجم  فار�ض،  ابن  انظر: 
210( / حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، ب�شائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 
الرتاث  اإحياء  جلنة  الإ�شالمية-  لل�شئون  الأعلى  املجل�ض  النجار،  علي  حممد  حتقيق: 

الإ�شالمي، القاهرة، 1416 هـ )2/ 531( . 
عبد الروؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل . 5

الكتب- القاهرة، ط1، 1410هـ- 1990م )�ض310( . 
اأهل . 6 الإن�شان يتنافى مع عقيدة  القول بخلق قدرة املع�شية يف  البع�ض باأن  قد يعتقد 

ال�شنة لذلك: انظر يف هذه امل�شاألة كتاب: مرهم العلل لليافعي )�ض 162-165( ، وفيه 
يثبت اأن هذا القول ل يتنافى مع عقيدة اأهل ال�شنة وذلك يف معر�ض رده على املعتزلة 

يف هذا ال�شاأن، وذلك بالأدلة. 
اإبراهيم . 7 حتقيق:  الإ�شارات،  لطائف  الق�شريي،  امللك  عبد  بن  هوازن  بن  الكرمي  عبد 

الب�شيوين، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب – م�رص، ط3 )1/ 292( . 
تاج . 8 الزبيدي،  الفي�ض  اأبو  وانظر:  خذل.  مادة:   )202  /11( العرب  ل�شان  منظور،  ابن 

العرو�ض )28/ 399( / جممع اللغة العربية، املعجم الو�شيط )1/ 222( . 
�شم�ض الدين ابن قيم اجلوزية، تف�شري القراآن الكرمي، حتقيق: مكتب الدرا�شات والبحوث . 9
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بريوت،  الهالل-  ومكتبة  دار  رم�شان،  اإبراهيم  ال�شيخ  باإ�رصاف  والإ�شالمية  العربية 
ط-1، 1410 هـ )1/ 219( . وقد عرَّف ابن القيم التوفيق بقوله: والتوفيق اإرادة اهلل 
من نف�شه اأن يفعل بعبده ما ي�شلح به العبد؛ باأن يجعله قادراً على فعل ما ير�شيه، مريداً 
له، حمبًا له، موؤثراً له على غريه، ويبغ�ض اإليه ما ي�شخطه ويكرهه اإليه، وهذا جمرد فعله 
ن�شتعني،  واإياك  نعبد  اإياك  منازل  ال�شالكني بني  مدارج  كتابه:  انظر  له«.  والعبد حمل 
هـ   1416 العربي- بريوت، ط3،  الكتاب  دار  البغدادي،  باهلل  املعت�شم  حتقيق: حممد 

 . )415 /1(
بن القيم، مدارج ال�شالكني )1/ 413( . . 10
�شم�ض الدين ابن قيم اجلوزية، �شفاء العليل يف م�شائل الق�شاء والقدر واحلكمة والتعليل، . 11

 –  1398 بريوت،  الفكر-  دار  احللبي،  النع�شاين  فرا�ض  اأبو  الدين  بدر  حممد  حتقيق: 
 . )100 1978م )�ض: 

اأبو الفي�ض الزبيدي، تاج العرو�ض )39/ 123( . وانظر م�شدر النقل: التوقيف للمناوي . 12
)�ض 667-665( . 

انظر: ابن القيم، الفوائد، دار الكتب العلمية- بريوت، ط2، 1393هـ )�ض 174-173( . . 13
�شم�ض الدين ابن قيم اجلوزية، اإغاثة اللهفان من م�شايد ال�شيطان، حتقيق: حممد حامد . 14

الفقي، مكتبة املعارف، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية )1/ 24( . 
انظر: حممد الطاهر ابن عا�شور، حترير املعنى ال�شديد وتنوير العقل اجلديد من تف�شري . 15

الكتاب املجيد، الدار التون�شية للن�رص- تون�ض، 1984 هـ )1/ 257-254( . 
ابن عا�شور، التحرير والتنوير )6/ 18-17( . . 16
�شامي بن . 17 العظيم، حتقيق:  القراآن  تف�شري   ، اإ�شماعيل بن عمر بن كثري  الفداء  اأبو  انظر: 

حممد �شالمة، دار طيبة للن�رص والتوزيع، ط2، 1420هـ- 1999 م )7/ 144( . 
ابن عا�شور، التحرير والتنوير )11/ 6( باخت�شار. . 18
1412 هـ )3/ . 19 القاهرة، ط-17  ال�رصوق- بريوت-  القراآن، دار  �شيد قطب، يف ظالل 

 .  )1695
انظر: )اأبو زهرة( حممد بن اأحمد، زهرة التفا�شري، دار الفكر العربي )6/ 2914( . . 20
الطاهر بن عا�شور، التحرير والتنوير )9/ 32( . . 21
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انظر: اأبو جعفر، حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، حتقيق: اأحمد . 22
ال�شعود  اأبو   /. 2000 م )9/ 363(  حممد �شاكر، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 1420 هـ- 
اإحياء  دار  الكرمي،  الكتاب  مزايا  اإىل  ال�شليم  العقل  اإر�شاد  حممد،  بن  حممد  العمادي 

الرتاث- بريوت )2/ 250( .. 
انظر: اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )17/ 305( / اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر بن . 23

كثري، تف�شري القراآن العظيم، حتقيق: �شامي بن حممد �شالمة، دار طيبة للن�رص والتوزيع، 
 . )605 1999 م )4/  ط2، 1420هـ- 

�شامي بن حممد . 24 العظيم، حتقيق:  القراآن  تف�شري  بن كثري،  بن عمر  اإ�شماعيل  الفداء  اأبو 
 . �شالمة، دار طيبة للن�رص والتوزيع، ط2، 1420هـ- 1999 م )8/ 126( 

انظر: ابن عا�شور، التحرير والتنوير )1/ 257( . . 25
انظر: اأبو الربكات عبد اهلل بن اأحمد بن حممود الن�شفي، مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، . 26

حققه وخرج اأحاديثه: يو�شف علي بديوي، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب م�شتو، دار 
الكلم الطيب، بريوت، ط1، 1419 هـ- 1998 م )1/ 45( باخت�شار. 

اأبو هالل احل�شن بن عبد اهلل بن �شهل الع�شكري، الفروق اللغوية، حققه وعلق عليه: حممد . 27
اإبراهيم �شليم، دار العلم، القاهرة- م�رص )�ض: 73( . 

ينظر: ابن القيم، التف�شري القيم )تف�شري القراآن( )�ض: 115( . . 28
اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )1/ 259( . اأما تعريف الران فقَد ورد يف احلديث الذي . 29

لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم اأنه قال: « اإَِذا اأَْذَنَب اْلَعْبُد ُنِكَت يِف َقْلِبِه  رواه اأَِبو ُهَرْيَرَة عن النبي �شَ
اُن الَِّذي  ِقَل ِمْنَها، َفاإِْن َعاَد َزاَدْت َحتَّى َتْعُظَم يِف َقْلِبِه، َفَذِلَك الرَّ ْن َتاَب �شُ ُنْكَتٌة �َشْوَداُء، َفاإِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ {َكلرَّ َبْل َر�َن َعَلى ُقلُوِبِهْم} ]املطففني: 14[. قال احلاكم: « َهَذا  َذَكَرُه اهللَّ
ِحيَحنْيِ َوَقِد اْحَتجَّ ُم�ْشِلٌم ِباأََحاِديِث اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم،  ْج يِف ال�شَّ ِحيٌح مَلْ ُيَخرَّ َحِديٌث �شَ
اِلٍح«. انظر: امل�شتدرك على ال�شحيحني )وبذيله التلخي�ض للحافظ الذهبي(  َعْن اأَِبي �شَ
، اأبو عبد اهلل احلاكم الني�شابوري، اإ�رصاف: د. يو�شف املرع�شلي، دار املعرفة – بريوت، 

كتاب الإميان )1/ 5 ح6( . وقد �شكت عنه الذهبي يف التلخي�ض. 
اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )1/ 255( . . 30
انظر: اأبو الربكات الن�شفي، مدارك التنزيل وحقائق التاأويل )3/ 303( . . 31
ابن القيم، التف�شري القيم )�ض: 475( باخت�شار. . 32
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حممد عبد اللطيف بن اخلطيب، اأو�شح التفا�شري، املطبعة امل�رصية، ط6، 1383 هـ )1/ . 33
 . )244

انظر: الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )11/ 69( . . 34
ابن منظور، ل�شان العرب )9/ 276( . مادة: قذف. . 35
ابن منظور، ل�شان العرب )1/ 420( . . 36
انظر: اأبو حممد احل�شني بن م�شعود البغوي، معامل التنزيل يف تف�شري القراآن، حتقيق: عبد . 37

الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت،ط1، 1420 هـ )3/ 628-627( / 
فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، ط3، 1420 هـ 

 . )164 /25(
38 . ، القراآن  األفاظ  مفردات  الأ�شفهاين،  بالراغب  املعروف  املف�شل  بن  بن حممد  احل�شني 

دار القلم- دم�شق )2/ 345( / وانظر: اأبو الفي�ض الزبيدي، تاج العرو�ض )39/ 477( 
مادة: لقى. 

انظر: اأبو حممد احل�شني بن م�شعود البغوي، معامل التنزيل يف تف�شري القراآن )1/ 521( . . 39
انظر: اأبو القا�شم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�رصي جار اهلل، الك�شاف عن حقائق . 40

غوام�ض التنزيل، وبذيله: حا�شية النت�شاف فيما ت�شمنه الك�شاف لبن املنري، وتخريج 
 /1( هـ   1407 العربي- بريوت، ط3،  الكتاب  دار  الزيلعى،  لالإمام  الك�شاف  اأحاديث 

 .  )425
يف . 41 عا�شور  لبن  لطيف  تعليل  وانظر   .  )384  /9( الغيب  مفاتيح  الرازي،  الدين  فخر 

تف�شريه حول اأن ال�رصك باهلل هو �شبب لإلقاء الرعب. التحرير والتنوير )4/ 125-124(. 
عبد الرءوف امليناوي، التوقيف على مهمات التعاريف )�ض: 237( . 42
انظر: الراغب الأ�شفهاين، مفردات األفاظ القراآن )2/ 75( . . 43
انظر: ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة )1/ 273( . . 44
انظر: ابن منظور، ل�شان العرب )7/ 121( . . 45
اأبو القا�شم احل�شني بن حممد املعروف بالراغب الأ�شفهاين، املفردات يف غريب القراآن، . 46

حتقيق: �شفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار ال�شامية –دم�شق، بريوت، ط1 ،1412 
هـ )�ض: 136( . 
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اأبو هالل الع�شكري، الفروق اللغوية )�ض: 131( . . 47
اأحمد بن يو�شف بن عبد الدائم املعروف بال�شمني احللبي ، الدر امل�شون يف علوم الكتاب . 48

املكنون، حتقيق: د. اأحمد حممد اخلراط، دار القلم، دم�شق )4/ 346( . 
الكليات، حتقيق: عدنان دروي�ض، . 49 الكفوي، كتاب  احل�شيني  بن مو�شى  اأيوب  البقاء  اأبو 

 .  )644 حممد امل�رصي موؤ�ش�شة الر�شالة- بريوت- 1419هـ- 1998م. )�ض: 
انظر: عالء الدين علي بن حممد، املعروف باخلازن، لباب التاأويل يف معاين التنزيل، . 50

 / )24 1415 هـ )2/  العلمية- بريوت، ط1،  الكتب  حتقيق: حممد علي �شاهني، دار 
الكتاب  الآيات وال�شور، دار  الدرر يف تنا�شب  البقاعي، نظم  اإبراهيم بن عمر بن ح�شن 

الإ�شالمي، القاهرة )6/ 222( . 
انظر: اأبو العبا�ض اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة، البحر املديد يف تف�شري القراآن . 51

املجيد، حتقيق: اأحمد عبد اهلل القر�شي ر�شالن، النا�رص: د. ح�شن عبا�ض زكي- القاهرة، 
 . )19 طبعة: 1419 هـ )2/ 

عبد الرحمن بن نا�رص ال�شعدي ، تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان، حتقيق: . 52
عبد الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1، 1420هـ- 2000 م )�ض: 226( 
/ يقول ابن عجيبة: » يوؤخذ من الآية اأن من نق�ض العهد مع اهلل مبخالفة ما اأمره به اأو 
نهاه عنه، اأو مع اأولياء اهلل، بالنتقاد عليهم وعدم موالتهم، األقى اهلل يف قلب عباده 
العداوة والبغ�شاء له، فيبغ�شه اهلل، ويبغ�شه عباُد اهلل، ومن اأوفى مبا اأخذه اهلل عليه من 
األقى اهلل يف قلب  اأوليائه،  العهد بوفاء ما كلفه به، واجتناب ما نهاه عنه، وتودد اإىل 
عباده املحبة والوداد، فيحبه اهلل، ويحبه عباد اهلل، ويتعطف عليه اأولياء اهلل، كما يف 
ُه جرِبيُل. ثم  احلديث: »اإذا اأحب اهلل عبدا نادى جربيُل، اإنَّ اهلَل ُيحب فالنًا فاأِحبَّه، فُيِحبَّ
َماِء، ثم ُيلَقى له الَقبوُل  ه اأهُل ال�شَّ ُيَناِدي يف املالئكة: اإن اهلَل ُيِحبُّ ُفاَلًنا فاأِحبُّوه. فُيِحبُّ
يف الأر�ض«. البحر املديد يف تف�شري القراآن املجيد )2/ 19( . واحلديث اأخرجه البخاري 
يف كتاب: الأدب، باب: املقة من اهلل تعاىل )8/ 14ح6040( . وم�شلم فى كتاب: الرب 
2030ح2637(  اإىل عباده �شحيح م�شلم )4/  اأحب اهلل عبداً حببه  اإذا  وال�شلة، باب: 

بنحوه من حديث اأبى هريرة ر�شى اهلل عنه. 
اأبو اإ�شحاق الزجاج، معاين القراآن واإعرابه ، حتقق: . 53 اإبراهيم بن ال�رصي بن �شهل،  انظر: 

ال�شمني   /  )161  /2( 1408 هـ  الكتب– بريوت، ط1،  �شلبي، عامل  اجلليل عبده  عبد 
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احللبي، الدر امل�شون يف علوم الكتاب املكنون )4/ 227( . 
الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )6/ 147( . . 54
اأبو عبيدة معمر بن املثنى التيمى الب�رصي، جماز القراآن ، حتقيق: حممد فواد �زسَكني، . 55

مكتبة اخلاجنى- القاهرة، طبعة: 1381 هـ )1/ 159( . 
انظر: ابن منظور، ل�شان العرب )13/ 360( . مادة: كنن. . 56
التف�شري، . 57 ، زاد امل�شري يف علم  اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي  انظر: 

 )18  /2( هـ   1422 ط1،  بريوت،  العربي-  الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق: 
/ اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق: اأحمد الربدوين 
واإبراهيم اأطفي�ض، دار الكتب امل�رصية – القاهرة، ط2، 1384هـ- 1964م )6/ 404( 
/ الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )7/ 180( / حممد الأمني ال�شنقيطي، اأ�شواء 

 . )160 البيان يف اإي�شاح القراآن بالقراآن، دار الفكر- بريوت، 1415 هـ )3/ 
انظر: اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن )11/ 7( ، حممد متويل ال�شعراوي . 58

، تف�شري ال�شعراوي )اخلواطر( ، مطابع اأخبار اليوم، ن�رص عام 1997م )14/ -8945
تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان )�ض:   ، ال�شعدي  الرحمن  عبد   ،  )8944

 .  )480
ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة )4/ 386( . . 59
ابن منظور، ل�شان العرب )11/ 497( . . 60
انظر: الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )15/ 306( . وملزيد من الفائدة انظر: اأبو . 61

العزيز  الدين عبد  298( / عز  التاأويل )2/  التنزيل وحقائق  الن�شفي، مدارك  الربكات 
بن عبد ال�شالم )امللقب ب�شلطان العلماء( ، تف�شري القراآن، حتقيق: د. عبد اهلل بن اإبراهيم 
احل�شن  اأبو   /  )246  /2( 1996م  1416هـ/  ط1،  بريوت،  حزم-  ابن  دار  الوهبي، 
اخلازن، لباب التاأويل يف معاين التنزيل )3/ 163( / اأبو حيان حممد بن يو�شف بن 
علي الأندل�شي، البحر املحيط ، حتقيق: �شدقي حممد جميل، دار الفكر- بريوت، طبعة: 

 . )167 1420 هـ )7/ 
ابن قيم اجلوزية، التف�شري القيم )�ض: 367-366( . . 62
انظر: ابن منظور، ل�شان العرب )15/ 180( . . 63
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انظر: ابن فار�ض، مقايي�ض اللغة )5/ 87( . 64
الراغب الأ�شفهاين، املفردات يف غريب القراآن )�ض: 671( . . 65
ابن منظور، ل�شان العرب )15/ 180( . . 66
اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، تهذيب الأخالق للجاحظ، قراأه وعلق عليه: اإبراهيم بن . 67

حممد، دار ال�شحابة للرتاث- طنطا، ط1، 1410-1989م )�ض30( . 
و�شبب ذلك اأن اهلل قد اأخذ امليثاق على بني اإ�رصائيل على عهد مو�شى- �شلى اهلل عليه . 68

وا  ُ ُتُخريِّ وقد  نقيًبا  ع�رص  اثني  منهم  بعث  حينما  به،  ياأمرهم  مبا  طاعته  على  و�شلم- 
هم  �ُشوا اأخبار اجلبابرة، ووعدهم بالن�رص عليهم، واأن يورثهم اأر�شَ من جميعهم ليتح�شَّ
وديارهم واأموالهم، اإن هم اأوفوا بالعهد ولكنهم نق�شوا ِميثاقهم ونكثوا العهد، فاأورثهم 
ق�شاوة يف قلوبهم. انظر: تف�شري الطربي )10/ 125( . وقد دل اختالف القراءات يف كلمة 
)قا�شية( يف تو�شيف حالة الق�شوة التي اأ�شابت بني اإ�رصائيل؛ فقد َقَراأَ َحْمَزُة َواْلِك�َشاِئيُّ 
ًة( ِبَت�ْشِديِد اْلَياِء ِمْن َغرْيِ اأَِلٍف، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن )َقا�ِشَيًة( ِباْلأَِلِف َوَتْخِفيِف اْلَياِء. انظر:  )َق�ِشيَّ
تقدير«فاعلة«  على  بالألف  )َقا�ِشَيًة(  قراءة   .  )254  /2( الع�رص  القراءات  يف  الن�رص 
غلظ  اإذا  وذلك  قا�ٍض«،  وهو  يق�ُشو  فهو  قلبه،  «َق�َشا  القائل:  قول  من  القلب«،  من«ق�شوة 
وزن  على  »ق�ِشيَّة«:  وقراءة  والرحمة.  الراأفُة  منه  منزوعًا  �شلًبا  ياب�ًشا  و�شار  وا�شتّد 
ُكْفر،  اإميانها  باهلل، ويخالط  اإميانها  التي مل يخل�ض  فالقلوُب  »الق�شوة«،  »فعيلة«، من 
اأو َر�شا�ض وغري ذلك،  تها غ�ضٌّ من نحا�ض  التي يخالط ف�شّ كالدراهم«الَق�ِشيَّة«، وهي 
وباجلمع بني معنى القراءتني يتبني اأن اهلل قد جعل قلوب الذين نق�شوا عهوَدهم من بني 
اإ�رصائيل مع اهلل �شديدة الق�شوة منزوعا« منها اخلري، فال يلينون ول يرحمون غريهم، 
قلوبهم مرفوًعا منها التوفيق، فال يوؤمنون ول يهتدون. انظر: اأبو جعفر الطربي، جامع 
البيان )10/ 126-128( / اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن )6/ 115( . 

القلب . 69 اأمرا�ض  ابن تيمية،  ال�شالم  اأحمد بن عبد احلليم بن عبد  العبا�ض  اأبو  الدين  تقي 
و�شفاوؤها، املطبعة ال�شلفية- القاهرة، ط2، 1399هـ )�ض: 4( . 

اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )1/ 281( . . 70
انظر: اأبو ال�شعود العمادي، اإر�شاد العقل ال�شليم )1/ 42( / �شهاب الدين حممود بن عبد . 71

العظيم وال�شبع املثاين، حتقيق: علي عبد  القراآن  الألو�شي، روح املعاين يف تف�شري  اهلل 
الباري عطية، دار الكتب العلمية- بريوت، ط1، 1415 هـ )1/ 152-151( . 
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الن�شفي، . 72 الربكات  اأبو   /  )678-677  /27( الغيب  مفاتيح  الرازي،  الدين  فخر  انظر: 
مدارك التنزيل وحقائق التاأويل )3/ 303( / اأبو الفداء ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم 

 . )268 /7(
ابن القيم، التف�شري القيم )1/ 230( . . 73
ال�شمني احللبي، الدر امل�شون )1/ 1180( . 74
الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )5/ 150( . . 75
اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )14/ 339( . . 76
عا�شور، . 77 ابن  الطاهر   /  )318-317  /10( البيان  جامع  الطربي،  جعفر  اأبو  انظر: 

التحرير والتنوير )6/ 201( . 
انظر: الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )7/ 441( . . 78
انظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب )13/ 115( . . 79
ابن القيم، التف�شري القيم )�ض: 541( . . 80
انظر: اأبو ال�شعود العمادي، اإر�شاد العقل ال�شليم )8/ 243( . . 81
الراغب الأ�شفهاين، مفردات األفاظ القراآن )2/ 339( ، مادة: لعن. 82
الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )18/ 191( . . 83
اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )22/ 178( . . 84
انظر: ابن قيم اجلوزية، اجلواب الكايف ملن �شاأل عن الدواء ال�شايف = الداء والدواء، دار . 85

املعرفة- املغرب، ط1، 1418هـ- 1997م )�ض: 120( / فخر الدين الرازي، مفاتيح 
الغيب )22/ 111( . 

اأبو جعفر الطربي، جامع البيان )1/ 251( . . 86
اأبو الفداء ابن كثري ، تف�شري القراآن العظيم )3/ 146( . . 87
الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )6/ 18( . . 88
اأبو الفداء ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم )3/ 66( . . 89
حممد عزت دروزة، التف�شري احلديث، دار اإحياء الكتب- القاهرة، طبعة: 1383هـ )9/ . 90

 . )176
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�شنتطرق اإىل م�شاألة �رصب الذلة وامل�شكن على اليهود لحقًا بالتف�شيل والتحليل. . 91
انظر: )اأبو زهرة( حممد بن اأحمد بن م�شطفى بن اأحمد، زهرة التفا�شري )1/ 324( . . 92
وهذ الأمر مالحظ؛ فال جتدهم يف فل�شطني من فرط رعبهم اإل يف قرى حم�شنة، يف�شلون . 93

الذي  اأينما كانوا حولهم، بجدار عازل، واآخر هذه اجلدر؛ اجلدار  اأنف�شهم عن امل�شلمني 
بداأوا باإقامته بعد تويل د. حممد مر�شي مقاليد احلكم يف م�رص؛ ل�شعورهم باأنهم الآن 

يواجهون من �شيكون �شببًا يف رعبهم. 
وكما حدث مع بني الن�شري قدميًا حدث مع ذراريهم على اأر�ض فل�شطني حديثًا؛ وحتديداً . 94

يف غزة فقد اأجلوا اأنف�شهم منها وخربوا بيوتهم باأيديهم واأيدي املجاهدين من اأهل غزة، 
وما ذلك اإل لأن اهلل قذف الرعب يف قلوبهم، وهذه بداية الطريق نحو التحرير باإذن اهلل، 
و�شريى جند اهلل املرابطون على اأر�ض الإ�رصاء ما �شيحل اآنذاك باليهود. ولو متعنا يف 
حال  اأن  اأي  ال�شتمرار  يفيد  الذي  امل�شارع  بالفعل  اأتت  اأنها  لوجدنا  )يخربون(  قوله 
الرعب يف قلوبهم هي  لبيوتهم من فرط خوفهم من امل�شلمني نتيجة لقذف  تخريبهم 

حال م�شتقرة يف اأفعالهم. 
انظر: نا�رص الدين اأبو �شعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�شريازي البي�شاوي، اأنوار التنزيل . 95

واأ�رصار التاأويل، حتقيق: حممد عبد الرحمن املرع�شلي، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، 
ط-1 1418 هـ )5/ 201( / اأبو الفرج ابن اجلوزي، زاد امل�شري يف علم التف�شري )4/ 
261( / اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن )18/ 36( / اأبو ال�شعود العمادي، 
 .  )106 اإر�شاد العقل ال�شليم )8/ 231( / الطاهر ابن عا�شور، التحرير والتنوير )28/ 

د. �شالح عبد الفتاح اخلالدي، ال�شخ�شية اليهودية من خالل القراآن، دار القلم- دم�شق، . 96
ط1، 1419-1998م )�ض275( . 

وال�شهيونية )3/ . 97 واليهودية  اليهود  مو�شوعة  امل�شريي،  الوهاب  عبد  د.  انظر:   -  97
159( باخت�شار. 

انظر: ابن منظور، ل�شان العرب )11/ 256-257( مادة: ذلل. . 98
اإبراهيم بن عمر بن ح�شن البقاعي، نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�شور )1/ 417( . . 99

اأبو ال�شعادات املبارك بن حممد بن حممد ابن الأثري، النهاية يف غريب . 100 جمد الدين 
العلمية-  املكتبة  الطناحي،  حممود  الزاوى-  اأحمد  طاهر  حتقيق:  والأثر،  احلديث 

بريوت، 1399هـ )2/ 385( . 
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ابن منظور، ل�شان العرب )13/ 211( . . 101
جممع اللغة العربية، املعجم الو�شيط )1/ 440( . . 102
حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، القامو�ض املحيط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف . 103

موؤ�ش�شة الر�شالة، باإ�رصاف: حممد نعيم العرق�ُشو�شي، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط8، 
 . )1556 1426هـ )�ض: 

اأبو الفي�ض الزبيدي، تاج العرو�ض )35/ 201( . . 104
نظام الدين احل�شن بن حممد بن ح�شني الني�شابوري، غرائب القراآن ورغائب الفرقان، . 105

 /1( هـ   1416 العلميه- بريوت، ط-1،  الكتب  دار  ال�شيخ زكريا عمريات،  حتقيق: 
 . )300

املرجع ال�شابق )2/ 238( . . 106
اأبو الفداء ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم )1/ 282( . وانظر: جار اهلل الزخم�رصي، . 107

تف�شري الك�شاف )1/ 146( / اأبو حيان الأندل�شي، تف�شري البحر املحيط )1/ 381( / 
الطاهر ابن عا�شور، تف�شري التحرير والتنوير )1/ 528-526( . 

عبد الرحمن ال�شعدي، تي�شري الكرمي الرحمن )�ض: 225( . . 108
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