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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي تطرحها، لكن  
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من 

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 
لد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء هذا المج

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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 أ��Eذ ��Uرك �� ا�IE(�� و�2:م ا�	��ن
� ا�Oرا)0 \�Xت ا������ ر��- ��
�Uا�������- آ��� ا� ��	
  ����� إ��
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:ا��	ـ�Oـ�  

»��¬����®���m :الحمد هللا رب العالمين، القائـل فـي محكـم تنزيلـه           
µ���́ ��³���²��±��°��̄¶��½��¼��»��º��¹��̧ ���

��Â��Á�������À��¿��¾l ]والقائل ]٢٤:األنفال ، :�mڤ ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

l ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   .]١١: بنالتغا[   
ثم الصالة والسالم على رسول اهللا األمين، الذي اصطفاه ربـه وزكـاه         

وطهر قلبه ولسانه وجسده وروحه، وبعثه رحمة للمـؤمنين، وهـدى لقلـوب     
 وِإن ِفي الْجسِد مـضغَةً ِإذَا صـلَحتْ         َأال"  :العالمين، القائل في هديه الشريف    

  كُلُّه دسالْج لَحص،  ِإذَا فَسو    كُلُّه دسالْج دتْ فَسد،   الْقَلْب ِهيَألَا و ")i(     وعلـى آلـه ،
 وعمروها بنور اليقين، ومن     ،وأصحابه الذين طهروا قلوبهم من أدران الشرك      

.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  
 في القرآن الكـريم فـي مواضـع         القلوب  تعالى اهللا ذكر فقد: بعدأما  
 الكريمة صفات القلوب ، وحـدد أمراضـها،     ، وبين خالل تلك اآليات    )ii(كثيرة

 وظلمتهـا  وموتهـا  ونورها القلوب حياة اللَّه ذكرو. وأشار إلى طرق عالجها   
  .موضع غير فيوقساوتها 

وتكمن أهمية دراسة هذا المصطلح القرآني بموارده وصياغاته في القـرآن           
 يمـان اإل  محل  أن القلب  ، وطرق عالجها  اوأمراضه؛ لبيان صفات القلوب     الكريم
���mc��k��j��i��h��g��f���e��d: تعـالى  هلوق  في كما

s��r��q��p��o��n���m��lt��l �m: تعالى وقوله ،]٤١: املائدة[ 
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lٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ـ اآلي اتانه دلتحيث  .] ٢٢: اادلة[   أصـل  أن علـى  نات
.ويوقن به هقلب يدخل حتى ألحد يثبت ال اإليمان وأن القلب، في اإليمان  

 فسد فسدت  وإذا لقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله،        كما أن ا  
، كما أخبر بذلك النبي    كله الجسد �    رحمه- كما قال ابن رجب الحنبلي     -، فهو من ثَّم 

 لـه،  طـائعون  جنـود  هذا مع وهم جنوده، األعضاء وبقية األعضاء، مِلك: "-اللَّه
 الملـك  كان فإن ذلك، من شيء يف يخالفونه ال أوامره، وتنفيذ طاعته، في منبعثون
 فاسـدةً،  المثابة بهذه جنوده كانت فاسداً كان وإن صالحةً، الجنود هذه كانت صالحاً
�m��b��a��̀: تعالى قال كما السليم، القلب إال اللَّه عند ينفع وال ��_��̂ ��]��\��[����Z

��g��f��������e��d���cl ]٨٩-٨٨: الشعراء [")iii( .  
مثـل   النـاس  بـين  الكثير القلوب أمراض من لوقتا هذا في انتشر قدو

 والكبر، والغفلة، وسوء الظن، والزيغ،      والظلم، ،، والشح، والغل  والبخل الحسد،
 الـشهوات  ومـرض  والـشكوك،  الشبهات ومرض والقسوة، والرياء، والنفاق،  

 كـل  مادة وإضاءته القلب حياة أن إلى ينتبهوا لم الناس من كثيراً أن و ،وغيرها
 وال يـصلح  وال يفلـح  ال القلب وأن فيه، شر كل مادة وظلمته وموته ه،في خير

.)iv(إليه واإلنابة وحبه ربه بعبادة إال يسكن وال يطمئن وال يبتهج وال يتنعم  
وال شك أن من أعظم القيم اإليمانية، والتربية األخالقية، تلك القيم التي            

ضاء، وهو محـل    تتعلق بالقلب؛ ألنه أخطر عضو في الجسم، وهو ملك األع         
المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فـسدت فـسد            اإليمان، وهو   

 .�الجسد كله، كما أخبر بذلك النبي
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كما أن معظم الصفات الحميدة التي تقوم عليها قيم اإليمان وأسس التربيـة             
التقوى والتواضع واإلنابة والخـشوع وحـسن الخلـق         :  من –األخالقية الحميدة   

. من أعمال القلوب- وغيرهاومحبة الخير  
 –وكذلك فإن معظم الصفات الذميمة التي تنفي وجود القيم األخالقيـة            

الحسد، والبخل، والشح، والغل، والظلم، والكبر، والغفلة، وسوء الظـن،          : من
والزيغ، والقسوة، والرياء، والنفاق، ومرض الشبهات والـشكوك، ومـرض          

. محلها القلب أيضا-الشهوات وغيرها  
ذا البحث محاولة لكشف منهج القرآن الكريم في تربية القلوب وعالج      وه

أمراضها، وإظهار ما في القرآن الكريم من قيم إيمانية وتربوية وأخالقية مـن    
.   خالل هذا العضو الذي يتحكم في سلوك اإلنسان كله  

����}��|�����m: تعالىقال  �z��y��x��w����v��u��t��s��r
���b��a�� �̀��_��~��}��j���i��h���g��f��e���d��c�

��kl .]٥٨-٥٧: يونس[    
 uًإ��� F'+ى ا�:E'�:  

: وخاتمةينحثتمهيد ومب: بعد المقدمة على هذا البحث يحتوي  
 ، القلب، والعالقة بينـه وبـين الفـؤاد       تعريف فقد أشتمل على     :أما التمهيد 

.  والصدر، والعقل،والنفس  
 والتمييز بين   ،القلوب وتقسيماتها  فيتناول بيان أنواع     : األول المبحثوأما  

.وذكر صفات كل نوع من أنواع القلوب .هذه األنواع  
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  ، فقد اشتمل على بيان أسس التربية األخالقية السليمة        :وأما المبحث الثاني   
. وعالج األمراض  

. فقد أجملت فيها نتائج الدراسة:الخاتمة وأما   

فمـن توفيـق اهللا     وهذا جهد المقل، فما كان في هذا البحث من صواب           
تعالى وتسديده وإعانته سبحانه، وما كان فيه من زلل فمن نفسي، وحسبي أني             
لم آل جهدا، ولم أدخر وسعا في جمع مادته والتعليق عليها، فـاهللا أسـأل أن                
يتقبله منا وأن يجعله ذخرا لنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى اهللا وسلم              

. أن الحمد هللا رب العالمينوآخر دعوانا. على النبي الكريم  
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O�w�Eاد: ا��Iا� P�$وا����0 $�#3 و ،g�	ا� ]
��� ��:  

الفُؤاد، أو أخَص منه، والعقُْل، ومحض كلِّ : القَلْب في اللغة
الْقَلْب وهو مذَكَّر والْجمع :  والْفَُؤاد،قلبه: وخالص كل شيء وأشرفه،شيٍء

.)v(َأفِْئدةٌ  
َأصبتُ حبةَ قلِبه :  ولذلك قالوا،ب َأخَص من الفَؤاد في االستعمالوالقَلْ

القُلُوب :  وقيل،وسويداء قلبه، وقد وِصفَت القلوب بالرقة واَألفِْئدةُ باللِّين
.)vi (واَألفِْئدةُ قريباِن من السواِء  

�m��X��W��������V��U��T��S��R��Q�Z��Y: قال الفراء في قوله تعالى
� �^��]��\��[�l]قٌْل]٣٧: ق: سورةفي العربية : قال.  َأي، ع وجائز

ما عقْلُك معك، وَأين ذَهب : ما لَك قَلْب، وما قَلْبك معك، تقول: َأن تقوَل
تَفَهم : َأي) لمن كان له قَلْب: (َأين ذهب عقْلُك؟ وقال غيره: قَلْبك؟ َأي

ربوتَد)vii(.  
ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم : قال الراغب

��m: والشجاعة وغير ذلك، وقوله تعالى � �a�� �̀ �_l]األحزاب :

���m: وقال. األرواح: ، أي]١٠ �̂�X��W��������V��U��T��S��R��Ql]ق: سورة :

�¿���m: علم وفهم، وكذلك قوله تعالى:   أي]٣٧ �¾� �½� �¼� � �»� �º
l]ه تعالى، وقول]٢٥: األنعام :�m��L��K���J����I��H��G��Fl : التوبة[ 

�mT���S��R���Q�����P��O��N��MU��l: وقوله تعالى. ]٨٧  ]١٠: األنفال[  
وقَذَفَ ِفي : (تثبت به شجاعتكم ويزول خوفكم، وعلى عكسه قوله تعالى: أي

بعالر وقوله تعالى. ]٢: احلشر[)قُلُوِبِهم :�m��¼��»��º����¹��¸��¶��µ
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��½Â��Á��À�������¿��¾Ã��Ì������� ����Ë�������Ê��É��È������������Ç��Æ���Å����Ä��
���Î��Íl .)viii (الروح: العقل، وقيل:  قيل]٤٦ :احلج[   

. القلب محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم: "وقال ابن الجوزي
سمي قلبا لتقلبه في األشياء بالخواطر والعزوم واالعتقادات : وقيل

.)ix("اتواإلراد  
تغييره : وتقليب الشيء: قال الراغب. )x(سمي القَلْب قَلْباً لتَقَلُِّبه: وقال بعضهم

�m��l�����k��j�������i��h��g��f��e: من حال إلى حال نحو، قوله تعالى
��p��o��n���ml صرفها من : وتقليب اهللا القلوب والبصائر. ]٦٦: األحزاب[ 

��m: رأي إلى رأي، قال تعالى �Ò����Ú��Ù��Ø��×���� � �Ö�� � � � � � � � �Õ��Ô��Ó
���ß��Þ��Ý��Ü��Ûl  ۈۇ      ۇ  ۆ  ۆ�m: وقوله تعالى ،]١١٠: األنعام[ 

l ۈ  ٷ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ    . )xi (متفرقة:  أي]١٤: احلشر [   
�وعن عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه  وب ِإن قُلُ:  يقُوُل

 ثُم ،شَاءثُ ييح فُهرصاِحٍد يِن كَقَلٍْب ومحاِبِع الرَأص ِن ِمنيعبِإص نيا بكُلَّه مِني آدب
�قَاَل رسوُل اللَِّه   :ِتكلَى طَاعنَا عفْ قُلُوبرفَ الْقُلُوِب صرصم ماللَّه()xii(.  

: �� ا�h�uحا�	�gوأ��   

القلب لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري : "قال الجرجاني
 المودع في الجانب األيسر من الصدر تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة ،الشكل

النفس الناطقة، والروح باطنه، والنفس الحيوانية مركبه، : اإلنسان، ويسميها الحكيم
.)xiii("معاتبوهي المدرك، والعالم من اإلنسان، والمخاطب، والمطالب، وال  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         �)Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

النفس المطمئنة، والنفس (وهناك عالقة كبيرة بين القلب والنفس بأقسامها 
؛ وذلك أن سائر أمراض القلب تنشأ من جانب النفس، فإنها )األمارة، والنفس اللوامة

ٷ  �m: إذا استولت على القلب قطعت الطريق بينه وبين الرشاد والهدى، قال تعالى
  �    �  �  �  �  �  �  �  �    �ې  ې    ې  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  

�   �  �  �  �  �     �  l]فالنفس تدعو إلى الطغيان ]٤١-٣٧:النازعات ،
 وكفها عن ،وإيثار الحياة الدنيا، واهللا تعالى يدعو عبده إلى نهي النفس عن هواها

.غيها، والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة  
اتفق السالكون إلى اهللا على اختالف طرقهم، وتباين سلوكهم : "ال ابن القيمق

على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه ال يدخل عليه 
.)xiv(" وال يوصل إليه إال بعد إماتتها وتركها ومخالفتها والظفر بها،سبحانه  

��m��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L: قال تعالى
T��S��R��Q��P���OUX��W����V��Y��]��\��[��Z��l : آل عمران[ 

  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤ  ٹ  ٹٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ�m: ، وقال تعالى]٣٠

lڦ   .]١٨:احلشر: سورة[   
� عن النَِّبي �عن شَداِد بِن َأوٍس  ِلما الْكَيس من دان نَفْسه وعِمَل: " قَاَل

.)xv"( وتَمنَّى علَى اللَِّه،بعد الْموِت، والْعاِجز من َأتْبع نَفْسه هواها  
�m: وقد تطلق النفس ويراد بها القلب أو تذكر في مقابله كما في قوله تعالى
g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\h��l��k��j��i��
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x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m���y��l]٥٢: املائدة[ .
.فاإلسرار في القلب وإنما أطلقت النفس في مقابل القلب  

�m: قال تعالى. والصدر َأعلى مقدم كل شيء وَأوله، والصدر محل القلب
���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È������������Ç��Æ���Å����Äl ويطلق . ]٤٦: احلج[ 

���m��Î: إطالق المحل وإرادة الحال، قال تعالىالصدر ويراد به القلب، من قبيل  �Í
Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï×Þ��Ý��Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��ß��â��á��à��

���å��ä��ãl ��m: ، وقال تعالى]٢٩: آل عمران[  �È���Ç��Æ��Å��Ä���Ã
��Ë��Ê��Él .]٧٤:النمل: سورة[   

 

. رابط قوي  أن هناك عالقة وطيدة بين هذه المصطلحات، وبينها ت         والخالصة
فالقلب هو المدرك والعالم والعارف من اإلنسان، وهو والفؤاد سواء، أو قريبان من             

وهما في الصدر،   . السواء، وكثيرا ما يطلق الفؤاد ويراد به القلب، والعكس صحيح         
والعقل هو أداة التمييز والفهم والتدبر، وهـو نـور          . ويطلق الصدر ويراد به القلب    

وأما النفس فهي روح اإلنسان، وهي إما       . لب ويراد به العقل   القلب، وكذلك يطلق الق   
.أن تكون طريق القلب إلى الهداية أو إلى الغواية  
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: وا�#� �I� 1�2ت آ� ):ع،�H#�[ ا�	�:ب وا��w#�$ ����E :ا��+'F اBول  

من أهم معالم منهج القرآن الكريم في تربية القلوب تربية أخالقية تقوم على 
 القلوب إلى أصناف ومن ثم التمييز بين هذه األصناف، وقد أسس متينة، تصنيف

ورد هذا المنهج بأساليب بليغة غاية في الدقة والبيان والوضوح، والذي زاد هذه 
المنهج قوة في الداللة، ودقة في التعبير، النص على صفات كل نوع من أنواع 

.   القلوب بما يترك في النفس أثرا عميقا  
 وذات قاسية،: أقسام ثالثة القلوب اللَّه جعل": اللَّه حمهر- اإلسالم شيخ قال

 اعترافاً، للحق تلين ال جامدة يابسة تكون أن إما ألنها وذلك ؛مخبتة ومؤمنة مرض،
.جامدة يابسة تكون ال أو وإذعاناً،  

 فيه يكتب وال ينطبع، ال الحجر بمنزلة ،اليابس الجامد وهو ،القاسي هو :األول
.قابالً لينا محال يستدعي ذلك ألن العلم؛ فيه سميرت وال اإليمان،  

 أو لينه، مع لقوته ،عنه يزول ال فيه ثابتاً الحق يكون أن إما يخلو ال :والثاني
 هو واألول مرض، فيه الذي هو :فالثاني. وانحالل ضعف مع لينه يكون

  .)xvi (اللين القوي
: ن واع، والثانيحي مخبت لي: فالقلب األول: " رحمه اهللا–وقال ابن القيم 

.)xvii("مريض، فإما إلى السالمة أدنى، وإما إلى العطب أدنى: يابس ميت، والثالث  
�m��x: تعالىقد جمع اهللا سبحانه بين هذه القلوب الثالثة في قوله : "وقال

��i��h��g��f��e��d��c���b������a�������̀ ��_�����~��}��|��{��z��y
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o��n��m���l���k��jpu��t��s��r��q����x��w��v���
����~��}��|��{��z��y¡��§��¦��¥��¤��£��¢��

µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©���¨¶��̧ ��
��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹l ".]٥٤-٥٢: احلج[   

قلبين مفتونين، وقلبا :  ثالثة القلوبفجعل اهللا سبحانه وتعالى: قالو
القلب : والناجي. لقاسيالقلب الذي فيه مرض، والقلب ا: فالمفتونان. ناجيا

. المستسلم المنقاد، الخاضع له،المؤمن المخبت إلى ربه، وهو المطمئن إليه  
 ومحبته وإيثاره ،فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق: وقال

والقلب الميت القاسي، ال . سوى إدراكه، فهو صحيح اإلدراك للحق، تام االنقياد له
القلب المريض، إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، و. يقبله وال ينقاد له

.)xviii(وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم  
 بمنزلة غليظ قاٍس قلب: ثالثة القلوب": آخر موضع في -اللَّه رحمه - وقال
 :والثاني الحجر، بمنزلة  فهوينفعل ال: فاألول. جداً رقيق مائع وقلب ،اليابسة اليد

 فهو الصلب، الصافي الرقيق القلب القلوب وأصح ،ناقص ماوكاله الماء، بمنزلة
 عدوه ويحارب ويحفظه، برقّته ويْؤِثره ويقبله ،بصفائه الباطل من الحق يرى

���m��M: تعالى قال القاسي، القلب اللَّه إلى القلوب وأبغض...  بصالبته �L
Q��P��O��NR���W��V��U��T��S��l .)xix (]٢٢: الزمر[   

: ا�	�g ا�(���:ا��g�h اBول  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         �)Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 أذكر منها تعريفات بعدة السليم القلب اللَّه رحمهم العلماء فعر وقد
 اآلفات من السالم هو: السليم القلب":  الذي قال-اللَّه رحمه- رجب ابن:تعريف

 وخشية اللَّه، يحبه وما اللَّه محبة سوى فيه ليس الذي القلب وهو كلِّها، والمكروهات
  .)xx("منه عديبا ما وخشية اللَّه،

 القلب سالمة وهو ،السليم القلب هو وهذا": -اللَّه رحمه - اإلسالم شيخ قالو
. )xxi("ذلك يتبع وما الفاسدة، واإلرادات الفاسدة، االعتقادات عن  

 القلوب تعتري التي اآلفات من السليم هو" :-اللَّه رحمه - القيم ابن وقال
 توجب التي الشهوة ومرِض الظن، إتباع توجب التي الشبهة مرض من المريضة،

.)xxii("وهذا هذا من سِلم الذي السليم فالقلب األنفس، تهوى ما إتباع  
 ،الشرك :من سلم الذي هو السليم والقلب: هقولويزيد هذا التعريف بيانا ب

 آفة كل من فسلم والرياسة، ،الدنيا وحب والكبر، ،والشح ،والحسد ،والحقد ،والغل
 أمر تعارض شهوة كل ومن اللَّه، خبر تعارض شبهة كل من وسلم اللَّه، عن تبعده
 فهذا اللَّه، عن يقطعه قاطع كل من وسلم مراده، تزاحم إرادة كل من وسلم ربه،
 وال .المعاد يوم جنة وفي البرزخ، جنة وفي الدنيا في معجلة جنة في السليم القلب
 وبدعة التوحيد، يناقض شرك من: أشياء خمسة من يسلم حتى مطلقاً سالمته له يتم

 التجريد، يناقض وهوى الذكر، تناقض وغفلة األمر، تخالف وشهوة السنة، تخالف
  .)xxiii(يعم واإلخالص

صفة مشبهة مشتقة من السالمة : )سِليٍم(و :-اللَّه رحمه -وقال ابن عاشور
  جوامع كمال)ِبقَلٍْب سليٍم(: وقد جمع قوله: قال ؛وهي الخالص من العلل واألدواء
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أال وإن في الجسد مضغة إذا (: وفي الحديث. النفس وهي مصدر محامد األعمال
.)xxiv() أال وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله،صلحت صلح الجسد كله  

إذن فالقلب السليم هو الصحيح السالم من العلة والسقم، وهو قلب مخبت لين 
 قلب المؤمن واع مطمئن ال يخالطه شك، متصف بالصفات الحسنة، ويوصف به

في أفضل حاالته، كوصف قلوب األنبياء والمرسلين وعباد اهللا الصالحين، وهو 
.متجرد مما سوى اهللا تعالى: أي) أجرد(الذي وصفته السنة المطهرة بأنه   

ٍ عن َأِبي سِعيد � � قَاَل رسوُل اللَِّه : قَاَل  قَلْب َأجرد ِفيِه :الْقُلُوب َأربعةٌ: (
 : وقَلْب مصفَح، وقَلْب منْكُوس، وقَلْب َأغْلَفُ مربوطٌ علَى ِغلَاِفِه،لسراِج يزِهرِمثُْل ا

درالَْأج ا الْقَلْبْؤِمِن،فََأمالْم فَقَلْب ،هِفيِه نُور هاجالَْأغْلَفُ. ِسر ا الْقَلْبَأمو ، فَقَلْب 
 ، وَأما الْقَلْب الْمصفَح. عرفَ ثُم َأنْكَر، فَقَلْب الْمنَاِفِق،لْمنْكُوس وَأما الْقَلْب ا.الْكَاِفِر

 ومثَُل النِّفَاقِ ، فَمثَُل الِْإيماِن ِفيِه كَمثَِل الْبقْلَِة يمدها الْماء الطَّيب،فَقَلْب ِفيِه ِإيمان وِنفَاقٌ
مِة يحثَِل الْقُرِفيِه كَممالدو حا الْقَيهد،الْم تْ ا فََأيى غَلَبلَى الُْأخْرتْ عِن غَلَبتَيد

. )xxv()علَيِه  
ومنهج القرآن الكريم في بيان صفات هذا القلب أنه يذكر هذه الصفات 

ويوردها في سياقات مرتبطة ومتالزمة مع األسباب والعلل التي جعلت القلب 
دة؛ وهذه األسباب التي ترتبط بصفات القلب السليم يكتسب تلك الصفات الحمي

الصحيح المعافى من األمراض هي في أغلب األحوال العالج الناجع ألمراض 
القلوب، فهناك ارتباط وثيق وصلة قوية بين هذه األمور كلها؛ فالقرآن يذكر القلب 

ن الصفات  أو غيرها م، أو اإلنابة، أو اإلخبات، أو االطمئنان،الذي اتصف بالتقوى
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 أو ،الحميدة، وفي نفس اآلية وفي ذات السياق يذكر السبب الذي جعل القلب متقيا
��m��g��f��e��d��c��b���a: قال تعالى . أو منيبا، أو مخبتا،مطمئنا �̀ �

��j��i��hl �m���å��ä��ã��â��á��à: قال تعالى، و]٨٤-٨٣ :الصافات[ 
ç��æ��l . ]٣٣: ق[   

�m[��Z��Y��X��W��̀: قال تعالى ��_��^���]��\��
��h��g���f��e���d��c���b��al : قال تعالىو .]٢: األنفال[ 

�mß������Þ��Ý���Ü��Û��Úà���æ��å��ä��ã�����â��á��l   ]

��m��m: قال تعالىو. ]٢٨: الرعد �l� �k��j�� �i��h� � � �g� � �f� �e
��t��s��r���q��p��o��nl .]٣٥: احلج[    

��°�m: قال تعالىو �̄�®��¬��«��ª��©���¨���²��±��
µ��́ ��³¶��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��̧ ��l .]٥٤: احلج[    

�m��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì: قال تعالىو
���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��S��R��Q��P��O��N��M��L���K��Jl .]٦١-٥٧ :املؤمنون [   
�����[�m: قال تعالى � � �\��[��Z��Y��X��a�����`��_��^��

k��j��i�� �h��g��f��e��d��c��bl��p��o��n��m��
s��r��qt��|��{��z��y��x��w��v���u��l .]٢٣: الزمر[   

�(�Gا� g�hا�� :�
:ا�	�g ا���  
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وهو السقيم، وهو قلب له حياة وبه علة، فله مادتان، تمده هذه مرة، وهذه 
) مصفح(ته السنة بأنه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، وهو القلب الذي وصف

.كما في الحديث السابق  
وأمراض القلوب في هذا القسم عامة تصيب المؤمن عندما يعتريه 

 أو يرتكب المعاصي، أو يقصر في أداء الفرائض، ففي هذه الحاالت ،الضعف
يصيب قلبه بعض المرض، فإن تاب ونزع عن ذنبه سلِِم قلبه من المرض الذي 

ذنوبه فإنه يضل ويصل إلى مرحلة يطبع فيها على قلبه أصابه، وإن تمادى في 
.والعياذ باهللا  

� َأن رسوَل اللَِّه �عن َأِبي هريرةَ ِإن الْمْؤِمن ِإذَا َأذْنَب كَانَتْ نُكْتَةٌ " :قَاَل 
 فَذَِلك ،اد زادتْ فَِإن ز، صِقَل قَلْبه، فَِإن تَاب ونَزع واستَغْفَر،سوداء ِفي قَلِْبِه

l  ¢  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  �  �چڃ�m :الران الَِّذي ذَكَره اللَّه ِفي ِكتَاِبِه   

.)xxvi("]١٤: املطففني [  
فأخبر : "-اللَّه رحمه -قال الطبري � أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب  

ز وجّل والطبع، فال يكون تها أتاها حينئذ الخَتْم من قبل اهللا عقأغلقتها، وإذا أغل
 والختم الذي ذكره اهللا ،لإليمان إليها مسلك، وال للكفر منها مخْلَص، فذلك هو الطَّبع

.)xxvii( ")خَتَم اللَّه علَى قُلُوِبِهم وعلَى سمِعِهم:(تبارك وتعالى في قوله  
 قال  وتبلغ الذروة عند الكافرين،،وهذه األمراض أشد عند المنافقين

�m��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å����Ä���Ã��Â:  عن المنافقينلىتعا
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� � �ÍE��D�� �C��B� � �AFJ� �I� � �H� �G��K������M� �L� �
��O��Nl .]٣٠-٢٩:حممد[   

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې �m:  عن مشركي أهل الكتابقال تعالىو

l   �  �  �  �  �  �  ��  �  �  �   �  � ې  ې ، ]٥: الصف[ 
 .� هم تمثل في زيغهم وعدولهم عن إتباع الحق الذي جاءهم به نبيهمفمرض قلوب
فلما :  أي)فَلَما زاغُوا َأزاغَ اللَّه قُلُوبهم(: وقوله: "-اللَّه رحمه -قال ابن كثير
 الحق مع علمهم به، أزاغ اهللا قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك إتباععدلوا عن 

m��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó�Ò: لىوالحيرة والخذالن، كما قال تعا
ß��Þ��Ý��Ü�Û�Úl .)xxviii("]١١٠:األنعام[   

 فالمنافقون والكفار اتصفوا بشر ،وأخطر أمراض القلوب النفاق والكفر
 ،ر واالستكبا، وخلف الوعد، والخديعة، والمكر، واالرتياب،الشك: الصفات من
ونسبتها لهاتين  وغير ذلك، وقد بينت اآليات القرآنية هذه األمراض ،واالستهزاء
��mb��k��j��i: قال تعالىالفئتين،  �h�� �g��f� �e��d� �c��

��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l
��̈ � �§� �¦��¥� �¤� � �£� � � � � �¢� �¡���� �~� �}��|� �{� �z
� �ª� �©l �: قال تعالى، و]٧٧-٧٥:التوبة[  m� � l� � �k� �j��i
��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��ml ]

̈��©����m�̄�®��¬��«��ª: قال تعالى، و]٤٥: التوبة ��§����¦��¥��¤��£°���±��
� � �µ��� �́ �³��²l]قال تعالى،]٥٠: النور  :�me���� � � � � � � � �d��cf��h��g���

��o���n��m��l��k��j��il .]٢٢: النحل[   
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 فساٍد نوع هو القلب مرض وكذلك": -اللَّه رحمه - اإلسالم شيخ قال
 له تعرض التي بالشبهات: فتصوره ،رادتهوإ تصوره، به يفسد له، يحصل
 يبغض بحيث: وإرادته عليه، هو ما خالف على يراه أو الحق، يرى ال حتى

  .الضار الباطل ويحب النافع الحق
 بالجهل يموت فالقلب الموت، دون والمرض: اللَّه رحمه قال أن إلى

 وحياته وشفاء، وحياة ومرض، موت فله الجهل، من بنوع ويمرض المطلق
 فلهذا وشفائه، ومرضه وموته البدن حياة من أعظم وشفاؤه ومرضه وموته
 حكمة له حصلت وإن مرضه، قوت شهوة أو شبهة عليه ورد إذا القلب مرض

.)xxix(وشفائه صالحه أسباب من كانت وموعظة  
وقد بينت اآليات القرآنية هذه األمراض ونسبتها لهاتين الفئتين فقط، ولم 

ياق الحديث عن صفات القلوب بواحد من هذه يرد وصف المؤمنين في س
األمراض البتة، مما يدل على أن المؤمن ال ينبغي له أن يتصف بهذه الصفات، 

 أو مسه طائف من ،وقع في ذنبأن يتلبس بهذه األمراض، فإن نسي وال يليق به 
�m��y: الشيطان تذكر ونزع ورجع عن معصيته وتاب إلى اهللا تعالى، قال تعالى

� �{� �z�� �e� �d��c� �b� � �a�� �̀ �_� �~��}� �|l  

��m��c��b��a: وقال تعالى. ]٢٠١: األعراف[ �`��_�� � � � � � � �^� �]
��q��p�� �o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d
��t��s��rl . ]١٣٥: آل عمران[   

 وبين المنافق والكافر؛ وذلك أنه ال ،هذا هو الفرق بين المؤمن الحق
يو ،قع في الذنبأن ي.  على التمادي في الذنبصر نهذه مرحلة ال بد منها، ع
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� َأن النَِّبي �َأنٍَس ، )xxx ("كُلُّ ابِن آدم خَطَّاء وخَير الْخَطَّاِئين التَّوابون":  قَاَل
أما التمادي في الذنب واإلصرار عليه فهي المرحلة الخطيرة التي تؤدي إلى 

 يكون م ومن ثَ،حلة الختم والطبع على القلبالهالك والبوار؛ ألنها تقود إلى مر
.القلب قاسيا ميتا والعياذ باهللا  

F��Gا� g�hع 3��2: ا��:+hا�� g�	ا�:  

وهو المختوم عليه، األغلف الذي عليه غالف، وعليه األكنة والران، 
 خاصة بقلوب المنافقين والكفار أيضاً، وقد  في القرآن الكريموهذه أوصاف

).أغلف(، وقلب الكافر بأنه )منكوس(لمنافق بأنه وصفت السنة قلب ا  
�m��Ï:  عن المنافقينقال تعالى �Î��Í� �Ì��Ë� �Ê��É�� �È

� � �Ú� �Ù��Ø� �×� �Ö� �Õ��Ô��Ó��Ò� � �Ñ��Ð��B� �A
l� �L� �K���J� � � �I��H��G��FH��G��FH��G��FH��G��F� �E��D� �C -التوبة:٨٦]

���m¿��¾��½��¼���»��º��¹��À��Á: قال تعالى، و]٨٧
l���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â .[التوبة: ٩٣] 

�m��³��²��±��°��̄:  عنهمقال تعالىو ��®��¬��«���ª��©��̈ ��§
l��Â��Á��À��¿�����¾��½��¼¿�����¾��½��¼¿�����¾��½��¼¿�����¾��½��¼��»��º���¹̧ ��¶��µ��́  [حممد: ١٦]. 

�m������I����H��G��F��E��D�������������C��B�����A:  عن الكفارقال تعالىو
��Y��X��WV��U���T�� SR��Q��P��O��N��MP��O��N��MP��O��N��MP��O��N��M� �L��K���J
l� �[��Z � �¿��¾��½���¼��»º��¹º��¹º��¹º��¹��� �̧m :[البقرة:٦-٧]، وقال تعالى
� ��Ã��Â��Á��Àl ��m: قال تعالىو. ]٨٨: البقرة[  �i��h��g��f
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��u���t��s��r��q��p��o� �n� �m�� �l��k��j
 l¡�~}{zyxwv

����m��G��F��E��D: قال تعالى و،]١٠٨-١٠٧:النحل[ �C��B��A
��X��W����V��U��T���S��RRRR��Q��P��O����Q��P��O����Q��P��O����Q��P��O��NNNNM��LM��LM��LM��L��K��J�����I����H
l ]١٥٥: النساء[ .  

كذبوا في  أي ،)بْل طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم: "(-اللَّه رحمه -قال الطبري
ما هي بغلف، وال عليها أغطية، ولكن اهللا جل ثناؤه جعل و، )قُلُوبنَا غُلْفٌ (:قولهم

.)xxxi("عليها طابعا بكفرهم باهللا  
��Á��À��¿��¾��½��¼½��¼½��¼½��¼������»��º��¹̧ ��¶��µ�� �́m :قال تعالى

ÂÃÊ��É����È����Ç��Æ��Å��Ä��Ë��Ö�����Õ���Ô����Ó���������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��
l� �Ø��× � �]��\�� � � �[���Z��Y[���Z��Y[���Z��Y[���Z��Y���� �X�m :[األنعام: ٢٥]. وقال تعالى
��i��h����g��f�����e��d��c��b��a��`��_��^l .]٥: فصلت[    

 القرآنية أن الحديث عن هذه هكذا يظهر لنا من خالل سياق اآليات
األوصاف خاص بالمنافقين والكفار، غير أن الدرس الذي ينبغي أن يعيه 

 وال ينبغي له أن يغفل عنه هو أن على المؤمن أن يبحث عن قلبه بين ،المؤمن
 ،هذه األقسام، ويجد له محال بينها، فإما أن يكون قلبه سليما، أو يكون مريضا
. أو مطبوعا عليه  

�hا��f$ا�ا� g :���	ا� g�	ا�:  
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وهو الميت الذي ليس فيه حياة، وهذا الوصف في القرآن الكريم خاص 
: القلب في والقسوة .بقلوب الكفار دون غيرهم، ولم يشترك المنافقون معهم فيه

 بالفتح وقَسا، ،وقساوة قَسوة قلبه وقَسا منه، والخشوع والرحمة اللين ذهاب
 رحمه- اإلسالم شيخ عرف وقد .)xxxii(الذنب َأقْساهو وشدته، القلب غلظ: والمد
 يكتب وال ينطبع، ال الحجر بمنزلة اليابس الجامد هو": فقال القاسي القلب -اللَّه

.)xxxiii("قابالً ليناً محالً يستدعي ذلك ألن العلم؛ فيه يرتسم وال اإليمان، فيه  
���_��`���m|��{��z}��c���b��a: قال تعالى � �~��

l� � rq��p��o� � � � � � � �n��m�� �l��k� �j��i��h��gi��h��gi��h��gi��h��g� �f��e��d 

.]٧٤-٧٣:البقرة[  
بعد إذ رأيتم الحق  - ثم صلبت قلوبكم": -اللَّه رحمه -قال أبو جعفر

 عن الخضوع له واإلذعان لواجب حق اهللا عليكم، -فتبينتموه وعرفتموه
.)xxxiv(" وشدة، أو أشد قسوة، وغلظا، ويبسا،فقلوبكم كالحجارة صالبة  

���|{��z{��z{��z{��z� �y��x��w��v�� �u�m :قال تعالى
¡�������~��}¢§��¦����¥��¤��£��¨��®��¬��«��ª��©��

²��±��°��¯³¶��µ�� �́��¸���½��¼��»��º��¹��l]١٣: املائدة[ .
��Å�����Ä��Ã����Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»�m :وقال تعالى
� �É��È��Ç��Æl ��m: قال تعالى. ]٤٣: األنعام[  �x��w��v� � �u
��§��¦��¥��¤��£��¢��¡����~�����~�����~�����~��}��|��{��z��y
l � � KJ��I��H��G���F���E��D��C��B��A�m :[احلج: ٥٣]. وقال تعالى
l� � �W��V��U��T��S��RQ��P��O��N��MN��MN��MN��M�� �L  [الزمر: ٢٢]. قال
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تعالى: �mے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  
l   �  �  �   �  ��  [احلديد: ١٦]. ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  

 ،المنافقون:  هم)ِللَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض(: قال ابن جريج :قال ابن كثير
)مهِة قُلُوبالْقَاِسي(اليهود] الكافرون[هم : وقال مقاتل بن حيان .المشركون: )وxxxv(.  

 يتبين لنا منهج القرآن الكريم في - من خالل العرض السابق-وعليه 
اضها، وهو منهج يقوم أساسا على هذا التصنيف تربية القلوب وعالج أمر

والتمييز بين القلوب، والنص على صفات كل صنف من هذه األصناف، 
والتصريح بالصفات الحميدة واألخالق الحسنة التي اتصف بها أصحاب القلب 
.السليم، وذكر األمراض التي تلبس بها أصحاب القلب المريض  

 ثالثة منها في :ريم، وهي أربعةهذه هي أنواع القلوب في القرآن الك
وصف قلوب المنافقين والكفار، وواحد منها في وصف قلوب المؤمنين، 
وعلينا أن نبحث عن قلوبنا نحن، كل واحد منا يبحث عن قلبه، وهو أدرى 
بقلبه وما ينطوي عليه من الخير أو الشر، ويحاول أن يجد له موقعا بين هذه 

مطمئن خاشع مخبت لين للحق : به هل هواألقسام، ويسأل نفسه ويستفتي قل
 أم أنه قاس ميت منصرف عن ؟ أم أن به مرضا ما؟مقبل عليه راض به

���mA�D��C��B:  هذا هو المهم في األمر كله؛ ألن اهللا تعالى يقول؟الحق
I��H��G��F��E�JM� �L�� �K��NS� �R� �Q� �P��O� �T��W� �V� �U� �

��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[��Z��� � �Y��X
g��fh��w��v��u��t��s��r��q��p�� �o��n� �m��l��k� �j��i��

���y��xl .]٥٢- ٥١:املائدة[   
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�(�Gا� F'+ا�� :�w`ا�:ب و�2ج أ��	ا� ��$��:  

يتسم منهج القرآن الكريم في بيان أمراض القلوب بأنه ال يذكر هذه 
 وال يذكرها بمعزل عن كثير من الصفات ، عن بعضهااألمراض منفصلة

واألسباب التي تؤدي إليها، كما أنه ال يتحدث عنها بعيدا عن كثير من وسائل 
.الوقاية منها  

 باعتباره أهم –وأسلوب القرآن الكريم وطريقته في الحديث عن القلب 
 ، واألفئدة، والصدر، وما يلتحق به من النفس-وأخطر عضو في الجسم

 أسلوب شامل يتحدث عن هذه األمور كلها مجتمعة أو متفرقة، في ،العقلو
سياق واحد أو في سياقات متعانقة يأخذ بعضها برقاب بعض، ويعود بآخرها 

 يذكر القلب باالسم في آيات متفرقة، ويشير إليه بحقيقته التي هي ،إلى أولها
 أو ، )الفؤاد( أو بصنوه الذي هو ، )الصدر( أو بمحله الذي هو ، )النفس(

يه بعمل من أعماله ر إل، وكثيرا ما يشا)العقل(ه الذي هو بالجزء المدرك من
 أو ، أو الجحود، أو الشعور، أو التذكر، أو التصديق،اإليمانمثل : المالزمة له

 أو غير ذلك من األمور التي ال تتصور من ، أو الغفلة،النكران، أو النسيان
. يابهاإلنسان إال بحضور القلب أو غ  
وهكذا يكون حديث القرآن الكريم عن القلب وعن أمراضه وأسبابها، وعن 

 حديثا جامعا -صفاته وأعماله وما يتعلق به من أعضاء أخرى ذات عالقة به
وشامال لجوانب عديدة تقود في مجملها إلى حقيقة أهمية هذا العضو، وإلى بيان 
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في تربية القلوب تربية أخالقية اهتمام القرآن الكريم به، وتكشف عن منهج القرآن 
.لتقويم سلوك اإلنسان من خالل السمو بالقلب وتزكيته من األمراض   

 القلب وأن القلب، تفسد التي القبائح من المانعة هي القلب حياة أن وبما
 ،إليها يلتفت ولم وأبغضها بطبعه، منها نفَر القبائح عليه عرضت إذا الحي الصحيح
 أسباب معرفة علينا وجب ،والقبيح الحسن بين يفرق ال فإنه ت،المي القلب بخالف
m���k��j��i������������h��g:  في القرآن الكريم، قال تعالىوصحته القلب حياة

x��w��v��u��t��s���� � � � � �r��q���p��o��n��m���ly��{��� � � � � � � � � � � � � � � �z��
� �¡� ����� � � � � � � �~� �}� �|l أن من ؛ وهي آية توضح ]١٢٢: األنعام[ 

ونوره الذي أنزله على نبيه استجاب لكتاب اهللا تعالى   يكون حياً باصطالح �
القرآن؛ ألنه أبصر النور واهتدى وخرج من الظلمات، بل أصبح له نور يمشي 

���m���²��±��°: وقال تعالى أيضاً. به بين الناس �̄�®����¬��«
�������À� �¿� �¾��½��¼��»� �º� �¹¾��½��¼��»� �º� �¹¾��½��¼��»� �º� �¹¾��½��¼��»� �º� �¹� �¸� � � ¶µ�� � �́ �³
��Â��Ál .]٢٤: ألنفالا[   

��{� � � � �z� �y��{� � � � �z� �y��{� � � � �z� �y��{� � � � �z� �y� �x��w� � � �v��u��t� �s��r�m :وقال تعالى
l� �`� � �_��~��}�� � �|||| � �P� �O�m :[يونس: ٥٧]. وقال تعالى

����̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W����V��U��T��S��R��Q
� � �_l ��m: وقال تعالى. ]٩: اإلسراء[  �z� � �y� �x� �w� �v��u� �t

{|��£��¢����¡�����~��}��l .]٨٢: اإلسراء[   
عباٍس ابِن عِنو � � اللَِّه رسوُل قَاَل: ، قَاَل : "َل ِإنجالَِّذي الر سِفي لَي 

.)xxxvi("الْخَِرِب كَالْبيِت الْقُرآِن ِمن شَيء جوِفِه  
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فالحياة ال تكون إال بوجود الوحي، وال وحي في األرض إال هذا القرآن 
 بهذا القرآن، وال سبيل لعالج ال حياة للقلب إال و،وبيانه الذي هو السنة

 إذن فما ،أمراضه إال به، وال نور له وال هداية له إال بنور اهللا تعالى وهدايته
هي األسس والطرق التي تبين منهج القرآن الكريم في تربية القلوب وعالج 

: إجابة عن هذا السؤال أقول وباهللا التوفيقأمراضها؟  

:ا�
��ن $�N ����1: ا���ج اBول  

اإليمان باهللا تعالى، : ، وعالج أمراضهوصحته القلب حياة أسباب من
 وعظمته، ،اللَّه معرفة فيه يستقر أنو  تعالى،اللَّه على القلب جمع :ونعني به

.عليه والتوكل ،ومهابته ،إليه واإلنابة وخشيته ،ومحبته  
 الذي ىفاإليمان الصحيح الصادق هو النور الذي يبدد الظالم، والهد

ل الضالل، والبيان الذي يمحو الجهل، والحق الذي ليس بعده باطل، يزي
.والشفاء الذي ليس يخالطه مرض  

ه، وما ه قسا قلبه، ومن جهل ربب لُمن عرف ربه حق المعرفة رقَّو
 وأبعدهم عن ، صاحبه أجهل العباد باهللا عز وجل قلباً قاسياً إال وجدتَوجدتَ

هللا كلما كان العبد أكثر جرأة على حدوده المعرفة به، وكلما عظم الجهل با
 الشخص يديم التفكير في ملكوت اهللا، ويتذكر نعم اهللا ومحارمه، وكلما وجدتَ

. وإيمانا في قلبه رقةعليه التي ال تعد وال تحصى، كلما وجدتَ  
قال تعالى: �mٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ 

 l ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء اهللا وقدره، فصبر ": أي. ]١١: التغابن[ 
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 في يواحتسب واستسلم لقضاء اهللا، هدى اهللا قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هد
عن ابن  و.قلبه، ويقينا صادقًا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيرا منه

يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم : يعني )ومن يْؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه(: عباس
.)xxxvii("يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه  

عن الفتية الذين آمنوا وفروا بإيمانهم إلى اهللا تعالى، وكيف  -وقال تعالى
¢��£��¤���m: - وربط على قلوبهم بسبب إيمانهميأنه تعالى زادهم هد

��³��²��±���°²��±���°²��±���°²��±���°��¯��®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©��¨���§¦��¥
¿��¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´À��Ä��Ã��Â��Á��
��Ål(]١٤-١٣:الكهف[.  

�(�Gا���ج ا� :�#)ب وا��E�: ا�HE2uم $��  

النظر في آيات القرآن الكريم والتفكر في : نعني باالعتصام بالكتاب
  وكان عند قراءته حاضر القرآن ونهيه، فما قرأ عبدهوعده ووعيده وأمر

ه  يخشع، ونفسهه تدمع، وقلب عينَإال وجدتَ ، متدبرا متأمالًفكراًت م،القلِب
أو استمع ، القرآنتتوهج إيماناً من أعماقها تريد السير إلى ربها، وما قرأ عبد 

هإلى آياته إال وجدته رقيقاً قد خفق قلب،واقشعر قال ه من خشية اهللا جلد ،
���ma: تعالى � � �`� �_��^��]�� � � � � � �\� �[��Z��Y� �X��b��

k��j��i���h��g��f��e��d��cl��r��q��p��o��n��m��
st� �|� �{� �z� �y� �x� �w� �v� � �u� �l �m: قال تعالىو ،]٢٣: الزمر[ 

f��e��d��c��b��ag���l .]١٠٣: آل عمران[    
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�m��́:  اإليمان بالقرآن؛ قال تعالى:واالعتصام بالكتاب يعني كذلك � �³
¹��¸��¶��µº���Â��Á� � �À� �¿��¾� �½��¼� � �»��

ÃÄ��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��l واالعتصام بالكتاب  ،]٤٣: فصلت[ 
�m��p��o��n��m:  قال تعالى،كذلك يشمل إتباع القرآن والعمل به

��{� � �z��y� �x� �w� �v� �u� �t� �s� � �r��q
��d� �c��b� �a�`� �_��~� �}��|
��g���f��el .]١٦- ١٥املائدة، [    

ا، وبقدر إعراضنا  يكون إقبال اهللا تعالى علين،بقدر إقبالنا على القرآن
¾��¿����m��À:قال تعالى ،لقرآن يكون إعراض اهللا تعالى عناعن ا

��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á
� � �Íl]وقال سبحانه. ]١٧٥:النساء :�mÀ��¿� �¾� �½Á�����Ã� �Â� �

���Æ���Å���Äl .]٧٨: احلج[   
؛ ألن اهللا فإنه نابع من االعتصام بالكتاب: وأما االعتصام بالسنة النبوية

، وأوكل إليه مهمة بيان القرآن الكريم، وعليه ال يمكن أن �تعالى أمر بإتباع النبي
:  تعالىنفصل بين النبوة والقرآن، وال نستطيع أن نفصل بين القرآن والحديث، قال

�m� �_��� �̂ �]���\��[��Z��Y��X��W�����V���Ul]النحل :

�m³��²��±������°���̄: وقال تعالى.]٤٤ ��®��¬��¶����µ��́ ��
���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��̧l وقال . ]٦٥: النساء[ 
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������m��h��g: تعالى �f��e��d��c��b���a��`��_����~��}
��il . ]٦٣: النور[   

 تواترت أدلة القرآن على وجوب االعتصام بالكتاب والسنة، فقد وكما
الحديث الصحيح أن جاءت كذلك أدلة السنة على هذا النحو أيضا، فقد ثبت في 

�الرسول  يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن ":  قال
عن رسوِل اللَِّه : (وفي الحديث الصحيح. )xxxviii("تضلوا أبدا، كتاب اهللا وسنتي

� ن علَى  يوِشك رجٌل شَبعا َأال، ِإنِّي ُأوِتيتُ الِْكتَاب وِمثْلَه معهَأال" : َأنَّه قَاَل
 وما وجدتُم ،ٍل فََأِحلُّوهفَما وجدتُم ِفيِه ِمن حال علَيكُم ِبهذَا الْقُرآِن :َأِريكَِتِه يقُوُل

وهمراٍم فَحرح م رسول اهللا ِفيِه ِمنما حر وإن ، � .)xxxix()" كما حرم اهللا  
يسوغ ألحد كائنًا  يجب أن يعلم يقينًا أنه ال: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

من كان ما كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق 
عليه أولياء اهللا عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء اهللا سبحانه 
الذين أمر اهللا بإتباعهم، بل إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مفرطًا في 

إنه : المشايخ، كقول الشيخ أبي سليمان الدارانيالجهل، وهذا كثير في كالم 
.)xl("الكتاب والسنة: ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فال أقبلها إال بشاهدين  

المخرج الوحيد الذي يجعل المؤمن محال  والسنة بالكتابواالعتصام 
صالحا آلثار القرآن الكريم، فالقرآن أنزل لهداية الناس وبيان طريق العبودية 

لصحيح، ولشفاء األمراض كلها، فهو هدى ونور وبيان ورحمة لما في صدور ا
 أمراض جماع نأل  وتربية القلوب تقوم أساسا على القرآن الكريم؛ وذلك،العالمين

.)xli(للنوعين شفاء والقرآن ،والشهوات الشبهات أمراض هي القلب  
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F��Gا���ج ا� :Hــا��+:  

القلوب  ضامرأ لعالج ن الكريم التي ذكرها القرآالناجحة األدوية من
، وهو من الصبر تعويد النفس على :وتربيته تربية أخالقية تقود إلى تقويم سلوكه

 والصبر في معناه العام .أفعال القلوب التي تشمل الكثير من أفعال الجوارح
 فالصبر على فعل ،حبس النفس على فعل كل خير، وتجنب كل شر: الشامل

ت من عزائم األمور التي تخلص المؤمن من األمراض، الطاعات وترك المنكرا
��m��S: قال تعالىوهو من صفات المؤمنين الصادقين،  �R� �Q� �P
Y��X��W��V��U���TZ��̀ �������_�� �̂�]����\���[��

n��m��l��k��j��i��h�� � � �g�� � � � � �f� � � �e� �d� � � � �c� �b��ao��
��s��r��q���pl .]١٥٧-١٥٥:البقرة[    

�����¯��°�����mª: قال تعالىو �®��¬��«
¼��»��º��¹��¸��¶��µ�����´��³��²��±½��¾���

���Æ�����Å���Ä���Ã��Â��Á��À��¿l  وال شك .]١٨٦: ل عمران آ[  
أن اإلنسان يتعرض في مسيرة حياته إلى الكثير من المشاكالت والعقبات التي 

 والصبر يشكل المرحلة األولية واألساسية لتقويم ،تقوده إلى سوء الخلق
.سلوكال  

����mØ: قال تعالىو �×��Ö�� � � �Õ��Ô��ÓÙ��Ý��Ü� �Û�� �Ú��
ß����Þàã��â��á���ä� � �ë��ê��é��è��ç���æ���å��l : الزمر[  

.واآليات في هذا الباب كثيرة نكتفي منها بما أوردناه. ]١٠  
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 معه يستعمل أن فعليه لغيره حسداً نفسه في وجد فمن": اإلسالم شيخ قال
 فذلك فعل أو بقول اعتدى من وأما ،....نفسه من لكذ فيكره والصبر، التقوى

  .)xlii("بتقواه اللَّه نفعه الظالمين في يدخل فلم وصبر أتقى ومن ،يعاقب
 العبد، سعادة هما إذ واليقين الصبر بين سبحانه وجمع":القيم ابن وقال

 ،اللَّه ألمر المخالفة الشهوات طوارق تطرقه القلب فإن سعادته، يفِقده وفَقدهما
 يدفع وباليقين الشهوات، يدفع فبالصبر لخبره المخالفة الشبهات وطوارق
 عذاب من ينجو فال وجٍه، كل من للدين مضادتان والشبهة الشهوة فإن الشبهات،

�m:  تعالىقوله في كما ،)xliii("باليقين وشبهاته بالصبر شهواته دفع من إالَّ اللَّه
p��o��n�� � �m��l��k��jq��u��t��s��r��l  

.]٢٤: السجدة[  

: بنه أسس التربية األخالقية لسان لقمان عليه السالم معلما إ علىقال تعالىو
�mÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º���¹��̧ �����������������¶��µÂ���Ä���Ã��

��È����Ç��Æ�����Ål .]١٧: لقمان[    
�{���m: قال تعالىو �|��{� �z��y��x��w�� �v

c��b���� � �a��`��_�� �~d�f��e����l��k��j���i��h��g��
� �n� �ml ��m:  تعالى ومثله قوله.]٥٩-٥٨:العنكبوت[  �h� � � �g� � �f� �e

��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i
l ]قال تعالىو .]٣٥: احلج :�m� �G��F��E��D��C��B��A

J��I���HKS�� � �R��Q��P��O��N��M��L��T��W� �V��U��
��a��`��_���^��]��\��[��Z��Y��Xl .]٢٨ :الكهف[   
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 ،إن اهللا تعالى يأمر نبيه أن اجلس مع الذين يذكرون اهللا": قال ابن كثير
 ويسألونه بكرة وعشيا، من عباد ، ويكبرونه، ويسبحونه، ويحمدونه،ويهللونه

 وهذا من أسس التربية .)xliv("اهللا سواء كانوا فقراء أو أغنياء، أقوياء أو ضعفاء
.األخالقية  

 والصبر ، والقرب منهم، ومخالطتهم،م وصحبته،زيارة الصالحينإذن ف
  من األمور المهمة التي تعين العبد على دينه، وتربي قلبه تربية حميدة؛،معهم
 يأخذون بيدك إن ضعفت، ويذكرونك إذا نسيت، ويرشدونك إذا جهلت، ألنهم
إن افتقرت أغنوك، وإن دعوا اهللا لم ينسوك، ورؤيتهم تذكر باهللا وتعين على و

.الطاعة  

� ©��X� اN ����1 وQ����3: ج ا��ا$fا����ªى، و��:	Eام ا��Eا�:  

 الصالحة األعمال ، وعالج أمراضهوصحته القلب حياة أسباب  أعظممن
 ، والزكاة، والصوم،الصالةمثل :  في الشرع رأس العبادة وأساسهاالتي هي
  والسبب في ذلك أن اهللا تعالى، وغيرها، والجهاد في سبيل اهللا تعالى،والحج

خلق الخلق من أجل هذه الغاية السامية، وأمرهم باإلخالص فيها ورتب عليها 
.أبواب الخير كلها  

�m���n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c: قال تعالى
��{��� �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q��p��ol -٥٦ :الذاريات[ 

  ہ  ہ   ہ  ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ�m: قال تعالىو .]٥٨

lہ   . ]٥: البينة[   
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 صالح: أحد العلماء قال" ونفعه، القلب صحة في أثر له الصالح فالعمل
. )xlv("النية بصالح العمل وصالح العمل، بصالح القلب  

�®��¯��°�m: قال تعالى � � � � �¬� �«��ª� �©�� � �¨�� �§� �¦±��
¹��¸��¶� �µ� �´��³�� �²º��½� �¼�� �»��

� � �Â��Á��À��¿��¾� �D��C��B� �AEF��I��H��G��
��W�� �V��U��T� �S��R� �Q���P� �O��N��M�� �L��K��J
��a������`���_��^��]��\���[��Z��Y��Xl .]٣٢-٣٠:احلج [   

التقوى من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها قلب المؤمن و
الصادق في إيمانه مع ربه، وهي رأس األمر؛ ألنها تعني في عمومها فعل ما 

 ،وفي اآلية األولى بيان لهذا األمر. ء عما نهى عنهأمر الشرع به واالنتها
 ،حيث إن التقوى تقتضي تعظيم حرمات الشرع، واالبتعاد عن الشرك باهللا

وقد جاء الحث على االتصاف . وعن المفسقات األخرى كقول الزور وغيره
بهذه الصفة في سياق الحض على كثير من األوامر المهمة والفرائض 

والتحذير من ارتكاب المعاصي والتهاون بحرمات الدين، األساسية في الدين، 
فاتقوا عبادة األوثان، وطاعة :، أي)ِفاجتَِنبوا الرجس ِمن األوثان( :قولهكما في 

واتقوا : أي ،)ِواجتَِنبوا قَوَل الزور( :وقوله.الشيطان في عبادتها فإنها رجس
 عِدلت شهادة الزور  فقد، وفي هذا السياققول الكذب والفرية على اهللا

.وهذا من مجامع أسس التربية األخالقية العملية. )xlvi(الشركب  
 فإنها من وجل ،)تَقْوى القُلُوب فِإنَّها ِمن( :وعنى بقوله": قال الطبري      

.)xlvii("القلوب من خشية اهللا، وحقيقة معرفتها بعظمته وإخالص توحيده  
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ن حقيقة التقوى في القلب،  أل؛بوأضاف التقوى إلى القلو" :قال القرطبي
وأشار ) التقوى هاهنا: ( صحيح الحديث الولهذا قال عليه الصالة والسالم في 

.)xlviii("إلى صدره  
���m��g��f��e��d:قال تعالىو �c���b� �a� �`��_��

��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��hl .]١٨: الفتح[   
عن المؤمنين الذين يخبر تعالى عن رضاه : "-اللَّه رحمه -قال ابن كثير

�بايعوا رسول اهللا  من :  أي)فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم(: وقوله... تحت الشجرة، 
وهي الطمأنينة، : )فََأنزَل السِكينَةَ علَيِهم(الصدق والوفاء، والسمع والطاعة، 

وبين وهو ما أجرى اهللا على أيديهم من الصلح بينهم : )وَأثَابهم فَتْحا قَِريبا(
.)xlix("أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر  

: ا���ج ا�@��\ ا�«آ�  

الذكورة التي هي ضد : أحدهما: مادة الذكر في اللغة تدور حول معنيين
ذكرت : من قولهم: وأصل الِذكْر. الذكر الذي هو ضد النسيان: والثاني. األنوثة

والذكر والذكرى . ه أذكارالشيء خالف نسيته، ومنه ذكر يذكر ذكرا، وجمع
. )l(خالف النسيان  

الذكر هو عبودية القلب "و. )li("ذكر بالقلب وذكر باللسان: والذكر ذكران
  .)lii("واللسان
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يطلق الذكر على معان عديدة كلها تتعلق بعبادة اهللا عز وجل، منها و
الصالة هللا تعالى، ودعاؤه والتضرع إليه، ويطلق أيضا على الطاعة والشكر، 

�����±���m: قال تعالىيطلق على تالوة القرآن، و �°��¯��®��¬��«��ª
²³º�����¹��¸��¶��µ�� �́�»¾��½���¼��¿��À��

���Ä��Ã��Â���Ál .]٤٥: العنكبوت[   
 والثناء ، وتسبيحه، وتهليله،ويطلق الذكر أيضا على تحميد اهللا تعالى

بمكان فيما وهذه األمور كلها من األهمية . )liii(عليه عز وجل بجميع المحامد
يتعلق بتربية القلوب وتزكيتها، ولذلك اهتم بها القرآن الكريم اهتماما بالغا، 
.وجاءت بصيغ شتى مرتبطة بعضها ببعض  

:)liv(جاء الذكر في القرآن الكريم على نحو عشرة أوجه: قال ابن القيم  
�m��Í��Ì:  تعالىهلوقما جاء بصيغة األمر به مطلقا ومقيدا، ومنه : منها

��Ï��Î��×��Ö����Õ��Ô��Ó������ � �Ò��Ñ��Ðl . ]٤٢-٤١: األحزاب[ 
���m���¾��½��¼����»��º��¹: تعالىوقوله  �̧�¶��µ��� �́�³

��Ä��Ã��Â��Á����À��¿l .]٢٠٥: األعراف[   
النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، ومن ذلك قوله تعالى في : ومنها

ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ �m: تعالىوله ، وق)والَ تَكُن من الْغَاِفِلين: (اآلية السابقة

l  ڃ     چ  �  �  ڃ ڃ تعليق الفالح باستدامة الذكر : ومنها.]١٩: احلشر[ 
lڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  �m:قال تعالىوكثرته، ومنه قوله  .]١٠: اجلمعة[    
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 واإلخبار بما أعد اهللا لهم من الجنة ،ما جاء الثناء على أهله: ومنها
��©�����������������m��¬��«��ª:  تعالىولهوالمغفرة، ومنه ق �̈�§

���²��±��°��̄ ��®l   .]٣٥: األحزاب[ 
اإلخبار عن خسران من لها عن ذكر اهللا بغيره من األمور التي تشغل : ومنها

  ہ  ه        3  ه  ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ�m: تعالىالقلب، ومنه قوله 

wl  ے  ے   .]٩: املنافقون[   
�m��ª:  تعالىاإلخبار بأن الذكر أكبر من كل شيء، ومنه قوله: ومنها

²��±��� � � �°��¯��®��¬��«³�����¹��¸��¶��µ�� �́�
º»¾��½���¼��¿���Ä��Ã��Â���Á��À��l .]٤٥: العنكبوت[   

�m:  تعالىأنه تعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، ومنه قوله: ومنها
��Á��À����¿��¾��½��¼���»l .]١٥٢: قرةالب[   

 وأنهم أولو ،اإلخبار عن أهله بأنهم أهل االنتفاع بآيات اهللا تعالى: ومنها
�m��̀: قال تعالىاأللباب،  � �_��~��}��|��{�� � � � �z� �y

��k� �j� � � � � �i� �h� �g� �f� �e� �d� �c� �b� � � � �a
�x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���m��l
���z�������y�l .]١٩١-١٩٠ :آل عمران[    

أنه جعل الذكر قرين جميع األعمال الصالحة وروحها، فقد قرنه : ومنها
�����m��Q��P��O��N���M: قال تعالىبالصالة،  � �L���K��J��I��H��G

� �Rl  ...، وقرنه بالصيام والحج ومناسكه في أماكن أخرى،]١٤: ه ـط[ 
وقرنه بالجهاد في سبيله وإعالء كلمته، فأمر بذكره عند مالقاة األعداء، 
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���¿���m��Á���À: قال تعالىحة السيوف، فومصاف �¾� �½��¼��»
���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âl .]٤٥: األنفال[   

فاآليات القرآنية التي تحض على الذكر كثيرة نكتفي منها بما ذكرنا، وكذلك 
وردت السنة النبوية المطهرة بالحض على الذكر واإلكثار منه، تبرز فضل الذكر 

� بسرحديث عبد اهللا بن(وأهله، منها  يا رسول اهللا، إن شرائع : "، أن رجال قال
ال يزال لسانك رطبا : اإلسالم قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال

، فالذكر كما ورد في هذا الهدي النبوي وكثرته دواء للهموم الدنيوية، )lv(")بذكر اهللا
الهموم، وال وتذكير للقلب بأمور اآلخرة، وربط للعبد بربه حتى ال تؤثر عليه هذه 

. تنتابه األمراض المخرجة للقلب عن حد االعتدال  
وعن أبي الدرداء( � قال رسول اهللا": ، قال � أال أنبئكم بخير أعمالكم : 

وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 

ما شيء أنجى من عذاب اهللا : وقال معاذ بن جبل. ذكر اهللا: قال. بلى: قالوا
� واسمعوا قوله .)lvi()"من ذكر اهللا  ربه يذْكُر لَا والَِّذي ربه يذْكُر الَِّذي مثَُل(: 

� وعن أبي هريرة.)lvii()والْميِت الْحي مثَُل قال رسول اهللا: ، قال � سبق : 
الذاكرون اهللا كثيرا : وما المفردون يا رسول اهللا؟ قال: واقال. المفردون

.)lviii( )والذاكرات  
فهذا هو الذكر الذي هو منزلة الصالحين الكبرى، التي منها يتزودون، 

وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون، وهو قوت قلوب العارفين، يقتاتون به 
 ماؤهم الذي يطفئون عندما تحل بهم المجاعات، ويشربون منه عند الظمأ، وهو
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به التهاب المصائب والبلى، وهو دواء أسقامهم، يستمدون منه عالج أمراضهم 
القلبية والجسدية، وهو باب اهللا األعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه 
.العبد بغفلته  

في الذكر أكثر من مائة فائدة وربما أدركنا شيئا من ذلك : قال ابن القيم
 ، ويقمعه،أنه يطرد الشيطان: سنذكر هنا بعض هذه الفوائد منهافيما تقدم، و

أنه يزيل الهم والغم والغفلة عن :  ومنها،أنه يرضي الرحمن عز وجل: ومنها
أنه يقوي القلب :  ومنها،أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط:  ومنها،القلب

:  ومنها،ه والقلبأنه ينور الوج:  ومنها،والبدن من األمراض النفسية والجسمية
:  ومنها،أنه تكسو الذاكر المهابة والحالوة والنضرة:  ومنها،أنه يجلب الرزق

.)lix(أن الذكر سبب كل خير وبه دفع كل شر  
���mß: قال تعالى � � � �Þ� �Ý�� �Ü��Û��Úà��ã� � � � �â��á� �

� � �æ��å��ä��H���G��F��E��D��C��B��A
��Il .]٢٩-٢٨: الرعد[   

��m: قال تعالىو        �W��̀ ��_��^���]��\��[��Z��Y��X

��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c���b��a

s��r��q��p��o��n���mt�z��y��x���w��v��u��

��|��{�l .]٤ -٢:األنفال[    
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:ا��(�ر�2 �� ا�@��ات: دسا���ج ا�(�  

 بالمسارعة إلى أعمال البر القلب وتزكية الصدقة: القلب حياة أسباب من
 طهارته، على موقوفة القلب زكاةألن باته ومندوباته؛ من أوامر الشرع ومستح

 وكما أن الفاسدة، الرديئة أخالطه من استفراغه على موقوفة البدن زكاة أن كما
 والتصديق باهللا الواحد، كذلك يزكو باألعمال الصالحة، اإليمانالقلب يزكو ب

ر ويتم له ذلك على أحسن وجه عندما يكون العبد مسارعا إلى أعمال الب
والطاعات، المفروض منها والمندوب إليه، كذلك عليه االنتهاء عما نهى 
الشرع عنه، المحرم منها والمكروه، عليه أن يأتي بالمأمورات  في أحسن 
.أحوالها  

 عمر بِنوهذه هي درجة البر في العمل، أو هو اإلحسان الوارد في حديث 
�الْخَطَّاِب � رسوِل اللَِّه ن ع  َأن تَعبد اللَّه كََأنَّك تَراه : قَاَل،حساِن اِإلفي معنى 

اكري فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن(...)lx(.  
��|����{��~�}����mx������w��v��u�����������������t��s���r��q��pyz: قال تعالىو

� �¡������l ��m :قال تعالىو .]١٩٥: البقرة[  �R��Q��P��� � � � � �O��N
��U��T��SW��V�X���������̂ � �]��\��[��Z��Y��

��k��j��i��h��g����f��e��d��c��b��a�� �̀�_
��y��x�� � � �w��v��u��t��s��r��q��p� � �o� �n��m��l

�̀ � �_�� � � �~��}��|� �{��za� �e� �d��c� �b��l آل [ 
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��m��Ó :قال تعالىو .]١٣٦-١٣٤:عمران �Ò��Ñ��Ð��Ï� �Î� �Í� �Ì
� � �ß��Þ��Ý� �Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö�� �Õ��Ô��A

��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C� �B
��S��R��Q��Pl .]٦١-٥٧ :املؤمنون[   

:ا�E#�ب ا������: (�$fا���ج ا�  

ألن ؛ والمعاصي الفواحش ترك ، وعالج أمراضه،القلب حياة أسباب من
 أمراض الذنوب ألنو ،والمعاصي الذنوب وترك اللَّه، ذكر بدوام القلب حياة

��m����Ó: قال تعالى .تركهاب إالَّ دواء وال وأدواؤها، القلوب �Ò� � � � � � � �Ñ� �Ð
���ß��Þ��Ý��Ü���Û��Ú���� � � �Ù���Ø��×��� � � � � � � � � � � � �Ö��Õ��Ôl  

ومآ َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُواْ : (قال تعالىو .]٤١: الروم[
.]٣٠: الشورى[) عن كَِثيٍر  

 عبد قال كما ،الذنوب وترك الذكر، بدوام القلب وحياة" :القيم ابن قال
 الذّل يورث وقد القلوب تميت الذنوب رأيت اللَّه رحمه المبارك ابن اللَّه

".عصيانُها لنفسك وخير القلوب حياة الذُّنوب وترك، إدمانها  
 والشراب، بالطعام البدن حياة جعل سبحانه اللَّه أن وكما": قال أن إلى

 الجاثمة والغفلة الذنوب، وترك اللَّه، إلى واإلنابة الذكر، بدوام: لبالق فحياة
 هذه يضعف قريب عن المنقطعة والشهوات بالرذائل والتعلق ،القلب على

  .)lxi("يموت حتى عليه يتوالى الضعف يزال وال الحياة،
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:ا�E:$� إ�1 اP� 1���� N ا�«):ب وا������: P��Gا���ج ا�  

لوب العظيمة التي يظهر أثرها على فعل المؤمن، وهي التوبة من أفعال الق
من أنجع أدوية أمراض القلوب، ألنها تعني في مفهومها العام الرجوع واإلقالع عن 

 اهللا تعالى يسعف العبد بالعون والتوفيق إلى التوبة التي تحركت نفسه الذنب؛ وألن
 بين القرآن الكريم  وقد،إلى تحقيقها، وتشوقت إليها، وضاقت بما هي عليه من ذنب

���m��J: ذلك في قوله تعالى � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Y��X��W��� � �V��� �U��T��S��� �R��Q��P��O��N��M��L��K

Z[��a��̀ ����_��̂ ��]�����\��l .]١١٨: التوبة[   

ِإالّ : (قال تعالى ،واهللا تعالى يحب العبد التائب، ويبدل سيئاته حسنات
 نآمو ن تَابم كَاننَاٍت وسح َئاِتِهميس ُل اللّهدبي ـَِئك وعِمَل عمالً صاِلحاً فَُأولَ

.]٧٠: الفرقان[) اللّه غَفُوراً رِحيماً  

:  وآخرها،اإلنابة:  وأوسطها،التوبة: التوبة على ثالثة أقسام أولهاو
�m���Í: ى قال تعال،التوبة صفة المؤمنين: قال أبو القاسم القشيرى .األوبة

�� �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�� � �Îl واإلنابة  ،]٣١: النور[ 
���m��æ:  قال تعالى،صفة األولياء والمقربين �å��ä� �ã��â��á��à

� �çl ��m:  قال تعالى، واألوبة صفة األنبياء والمرسلين،]٣٣: ق[  �l
n��moq��p��r��u���t�����s��l .]٣٠: ص[   

�O2م �:اuة ا���Iر وا��: f��Eا���ج ا�wو�:د� P�	��#:  
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في القرآن الكريم تقسيم واضح ألصناف الناس، هذا التصنيف يقوم 
على أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وما سواهم من الكفار : أوالً

على أن : ويقوم ثانيا. والمنافقين وأولياء الشيطان عموما بعضهم أولياء بعض
 معالم هذه  فريق، وقد حدد القرآنلهذه المواالة حقوقا وعالمات تظهر على كل

مواالة، وهناك بيان واضح في القرآن الكريم عن ذلك الصفات ومالمح هذه ال
:يالت نقتصر منها على ال،في آيات كثيرة جدا  

���mAI��H��G��F��E��D��C��B��J��L: قال تعالى �K��
MNS��R��Q��P��O��T��_�� �̂�]��\��[��Z�����Y��X��W��V��U��

���b��a��̀g��f��e��d��ch��q��p���o��n��m��l��k��j��i��
���y��x��w��v��u��t��s��rl . ]٥٢-٥١:املائدة[   

�: قال تعالىو me� �d� � �c� �b� �af��g� �
��p��o��n��m��l�����k��j��i��h

r���qsv��u��t��w���|��{��z��y��x��l .]٧١: التوبة[   

��m:  عن الكفارقال تعالىثم  �E��D��C� �B� �A
G��FH��I���JK��N��M��L��l .]٧٣: التوبة[   

د أن يكون قلبه سليما من أمراض قلوب ابناء على هذا البيان فإن من أر
الكفار والمنافقين، موترك المنكرات فعليه أن يبتعد ، على فعل الخيراتاناًع 

.عن هذه الفئة الضالة حتى ال تضله معها، وعليه أن ينأى بنفسه ودينه عنهم  
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 ٻ  ٻ  ٻ  پ  É  Ê    Ë   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ �m: قال تعالى

  ڃ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

l  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇڃ  چ  �  �   ¢ .]٢٢: اادلة[   

في هذه اآلية الكريمة خبر من اهللا تعالى بأن اإليمان الحق يقتضي عدم 
الة وموادة الكفار الذين يحآدون اهللا ورسوله موا ، ويترتب على ذلك أن اهللا �

تعالى وعد من يتبع أمره في هذا الخبر أنه يثبت اإليمان في قلبه، ويزينه فيه، 
ويكتب له الفالح والنجاح، ويؤيده ويوفقه بقدرته تعالى، ويرضى عنه ويختم 

.)lxii(له بخاتمة السعادة األبدية  

ن عدم مواالة أولياء الشيطان تكون عونا للمؤمن على قلبه؛ والخالصة أ
.ألنها تصرفه وتمنعه عن كثير من أخالق هذه الفئة، وتنجيه من أمراضهم  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         �)Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

:ا�@ـ���ـ�  

يظهر لنا من خالل ما قدمناه في الصفحات الماضية أن القرآن الكريم 
ضو الخطير الذي اهتم بالقلب اهتماما بالغا، ولذلك يجب علينا االهتمام بهذا الع

 وتكمن أهمية القلب في أنه المضغة التي إذا صلحت ،هو ملك األعضاء كلها
 فهو محل اإليمان وموضع اإلخالص، ومنبع النية والقصد، ،صلح الجسد كله

.ولذلك أمر اهللا تعالى بتزكيته وتطهيره من وسوسة الشيطان وغواية النفس  

 ، والعقل، والفؤاد،قلبال: كما تبين لنا أن هناك عالقة وطيدة بين
والنفس، وبينها ترابط قوي، أما أنواع القلوب وأقسامها في القرآن الكريم 

واحد منها ورد في وصف قلوب عباد اهللا : والسنة المطهرة فهي أربعة
 ، السالم مما سوى اهللا تعالى، وهو قلب مؤمن،الصالحين، وهو القلب السليم
.اب إلى اهللا تعالى أو، وِجٌل منيب، مخبت، خاشع،مطمئن  

والثالثة الباقية وردت في وصف قلوب المنافقين والكافرين أصحاب 
.القلوب المريضة، والقلوب المختوم عليها، والقلوب القاسية الميتة  

 أو ،ولم يرد في سياق القرآن الكريم وصف قلب المؤمن بأنه مريض
نبغي له أن  أو أنه ميت، مما يدل على أن المؤمن الحق ال ي،مختوم عليه

يتصف بواحد من هذه األوصاف، ولكنه إذا مسه طائف من الشيطان فوقع في 
ذنب فعليه أن يبادر إلى التوبة والرجوع إلى اهللا تعالى، وعليه أال يتمادى في 
.ذنبه حتى اليختم عليه  
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 فإنه منهج ،وأما منهج القرآن الكريم في بيان أمراض القلوب وأسبابها
 كثيرا، وأحيانا بصنوه وقرينه الذي هو يه القلب باسمهشامل متكامل، يذكر ف

، وطورا بروحه وحقيقته التي هي )الصدر(، وتارة بمحله الذي هو )الفؤاد(
 وكثيرا ما يشار ،)العقل( أو يشار إليه بالجزء المدرك منه الذي هو ،)النفس(

 أو ،ذكر أو الت، أو التصديق،كاإليمان: إلى القلب بعمل من أعماله المالزمة له
 أو غير ذلك من ، أو الغفلة، أو النكران، أو النسيان، أو الجحود،الشعور

.األمور التي ال تتصور من اإلنسان إال بحضور القلب أو غيابه  

اإليمان :  من طرق عالج أمراض القلوب نحو تسع وهيأحصيناوقد 
(باهللا تعالى، واالعتصام بكتابه وسنة نبيه � ، ، والصبر والتزام التقوى)

وبهذا يظهر لنا . والذكر،والتوبة إلى اهللا تعالى، وعدم مواالة الكفار والمنافقين
 وعالج أمراضها، وبيان ما في القرآن ،منهج القرآن الكريم في تربية القلوب

 متعلقة بهذا العضو الذي يتحكم في ،الكريم من قيم إيمانية وتربوية وأخالقية
.  على النبي الكريمسلوك اإلنسان كله هذا وصل اللهم وسلم  
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:ا�w:ا�Ö ا�������  
 

                                                           

)i( أخذ باب المساقاة، كتاب ،ومسلم .لدينه استبرأ من فضل باب ،اإليمان كتاب البخاري رواه 
  .الشبهات وترك الحالل

)ii(  ذكر اهللا تعالى القلوب في ثالث وأربعين سورة من سور القرآن الكريم، في أربع وعشرين
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، : انظر[ .ومائة آية منها، في اثنين وثالثين ومئة موضعا

 )].قلب(مادة 
)iii( والحكم العلوم جامع) ١/٢١٠. ( 

)iv( وشفاؤها القلوب مرض، ٢٣رى العدد مجلة جامعة أم الق: انظر )وما بعدها) ١٠/٣٢٠.  
)v(المصباح المنير :  انظر) فود(مادة ) ٣٠٥ص  / ١ج (، والقاموس المحيط )٢٦٣ص  / ٧ج (

 . ٤٨٢نزهة األعين النواظر ص). قلب(، ومادة 
)vi( لسان العرب ) قلب(، مادة ) ٦٨٥ص  / ١ج.(  
)vii( لسان العرب ) قلب(، مادة ) ٦٨٥ص  / ١ج.(  

)viii( مفردات غريب القرآن، مادة )٢٨٩-٤/٢٨٨بصائر ذوي التمييز: وانظر). قلب.  
)ix(٤٨٢ نزهة األعين النواظر ص.  

)x( لسان العرب ) قلب(، مادة ) ٦٨٥ص  / ١ج.(  
)xi( مفردات غريب القرآن، مادة )٤/٢٩١بصائر ذوي التمييز: وانظر). قلب.  

)xii(تعالى القلوب كيف يشاء، وأحمد، مسند المكثرين، مسند  رواه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف اهللا 
  ). ١٥٠ح (، وابن ماجة، في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، ) ٦٢٨١(عبد اهللا بن عمرو، 

)xiii( التعريفات )٣/٦( إحياء علوم الدين ).٥٧ / ١.(  
)xiv(طبعة دار الكتب، بيروت،  - إغاثة اللهفان )١/٩٠.( 
)xv( الشاميين، باب حديث شداد،  رواه أحمد، مسند)وابن ماجة، كتاب الزهد، باب ) ١٦٥٠١ ،

  ).٢٣٨٣ح (والترمذي، كتاب صفة القيامة، ). ٤٢٥٠ح (ذكر الموت، 
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)xvi( الفتاوى مجموع: انظر) ونزهة . ٤/٢٨٩بصائر ذوي التمييز:  وانظر).٢٧١-١٣/٢٧٠
  .٤٨٣األعين النواظر ص

)xvii( ١/١٤ت،  طبعة دار الكتب، بيرو-إغاثة اللهفان. 
)xviii( وانظر في هذا الموضوع. ١٥-١/١٤ طبعة دار الكتب، بيروت، -إغاثة اللهفان: انظر :

 ).٣٣٩ -١٠/٣٣٨( وشفاؤها القلوب مرض، ٢٣مجلة جامعة أم القرى العدد
)xix( الروح) ٥٣٩ص. ( 
)xx( والحكم العلوم جامع) ١/٢١١. ( 
)xxi( الفتاوى مجموع :انظر )١٠/٣٣٧(. 
)xxii( مالقي البن الروح) ٥٤٤ص.(  
)xxiii( الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب: انظر) وانظر في هذا الموضوع.)١٨٣ص  :

  ).٣٣٤-٣٣١ /١٠( وشفاؤها القلوب مرض، ٢٣مجلة جامعة أم القرى العدد 
)xxiv( التحرير والتنوير -)  ١(والحديث سبق تخريجه في الحاشية رقم . )١٣٠ص  / ١٢ج.(  
)xxv(  ،رواه أحمد)قال أحمد شاكر. ، باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري) حلبي٣/١٧ :

بسند "، ونسبه ألحمد٨٧: ١ذكره السيوطي : وحديث أبي سعيد هذا: قال. وهذا إسناد صحيح
 ابن  وذكره.)٣٢٥ص/ ٢تفسير الطبري (، ٦٣: ١وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ". جيد

.حسن يدج إسناد وهذا: وقال) ١/٥٩ (تفسيره في كثير  
)xxvi(  ،رواه ابن ماجة كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب)وأحمد، باقي مسند المكثرين، )٤٢٣٤ح ،

والحديث رواه أحمد في المسند : قال أحمد شاكر في تخريجه لتفسير الطبري. مسند أبي هريرة
هذا حديث صحيح على شرط : "وقال. )٥١٧ : ٢(ورواه الحاكم ).  حلبي٢٩٧ : ٢ (٧٩٣٩

هذا حديث : "قال الترمذيو ،)٢١٠: ٤(ورواه الترمذي . ، ووافقه الذهبي" يخرجاهمسلم، ولم
 .)٢٦٠ص  / ١ج  (-تفسير الطبري ". حسن صحيح

)xxvii( تفسير الطبري -)  ٢٦١ص  / ١ج(.  
)xxviii( تفسير ابن كثير -)  ١٠٩ص  / ٨ج(.  
)xxix( الفتاوى مجموع : انظر -) ٩٥-١٠/٩٣.(  
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)xxx( ة، برقمرواه الترمذي، كتاب صفة القيام)وابن ماجة، كتاب الزهد، باب التوبة)٢٤٢٣ ،.  
)xxxi( تفسير الطبري -)  ٣٦٣ص  / ٩ج(.  
)xxxii( العرب ولسان ، ٥٣٥ص الصحاح مختار : انظر) قسا(، مادة )١١/١٦٨(.   
)xxxiii( الفتاوى مجموع) ١٣/٢٧١. (  
)xxxiv( تفسير الطبري -)  ٢٣٤ص  / ٢ج(.  
)xxxv( تفسير ابن كثير : انظر-)  ٤٤٦-٤٤٥ص  / ٥ج(.  
)xxxvi( بني هاشم، أول مسند ابن عباس، الترمذي، كتاب فضائل القرآن، أخرجه أحمد في مسند 

  )٢٨٣٧:(برقم
)xxxvii( تفسير ابن كثير -)  ١٣٨-١٣٧ص  / ٨ج(.  
)xxxviii(برقم ٦٤٨ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، ص ، )١٦١٩ . (  
)xxxix(ي كتاب العلم، برقم والترمذي ف.  أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة)٢٦٦٣ (

  ).٤/١٣٠(وأحمد في المسند ) . ١٢(وابن ماجه في المقدمة، برقم . 
)xl(مجموع الفتاوى : وانظر  . ١٦١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  ص

)١١/٦٢٣.(  
)xli( ٢٣-٢١ص الكافي الجواب : انظر.   
)xlii( الفتاوى مجموع) ١٠/١٢٥. (  
)xliii( المستقيم الصراط اقتضاء : انظر و.١٧ ،١٦ص إخوانه أحد إلى القيم ابن رسالة) ١/١٢٠(.  
)xliv(  ،٥/١٧٤٨تفسير القرآن العظيم.  
)xlv( األولياء حلية) ٢/١٩٩.(  
)xlvi( تفسير الطبري : انظر-)  ٦١٩-٦١٨ص  / ١٨ج(.  
)xlvii( تفسير الطبري )٦٢٣-١٨/٦٢٢(.  
)xlviii( تفسير القرطبي )١٢/٥٦(.  
)xlix( تفسير ابن كثير -)  ٣٤٠-٣٣٩ ص / ٧ج(.  
)l( ١٨٥، والمفردات للراغب ٣٣٦المعجم الوسيط : انظر.  
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)li(  ١٨٤المفردات. 
)lii(  ٢٦٢منهاج المؤمن.  
)liii( ١٨٤المفردات : انظر. 
)liv( ٢٦٣منهاج المؤمن : انظر.  
)lv( رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب فضل الذكر. 
)lvi( رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب خير األعمال. 
)lvii(كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهللا: جه البخاري فيأخر.  
)lviii(رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر اهللا . 
)lix(٥/٢٠١٠موسوعة نضرة النعيم :  انظر.  
)lx(ومسلم، كتاب اإليمان، باب � رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي ،

  .بيان اإليمان
)lxi( لكينالسا مدارج: انظر) ٣/٢٩٢.(  
)lxii(تفسير ابن كثير :  انظر-)  ٣ص  / ٦ج  (-زاد المسير : ، وانظر)٥٤ص  / ٨ج(.  


