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الملخص
يهدف الى بيان مدى العالقة الوثيقة بين النفاق والفساد في األرض  ،وقد سار الباحث في
انجازه على خطى الدراسات الموضوعية من خالل تتبع اآليات المشتملة على ألفاظ الفساد أو مشتقاته
ـ ممن ُيقصد بها النفاق أو المنافقين ـ والتدبر فيها والتفريع عليها .
وقد اشتمل البحث على ثالثة مطالب تكشف لنا عن مدى هذه العالقة بينهما ـ أي النفاق
مختصاً بكشف مدلول النفاق اللغوي واالصطالحي  ،وكيفية
والفساد في األرض ـ كان األول منها
ّ

افساد المنافقين الذي تبين أنه يتوغل بثالثة مستويات وهي  :افسادهم العقيدة  ،وافسادهم للناس ،

وثالث يكون نتيجة طبيعية لهما وهو افسا دهم النظام العام من خالل ما يترتب على المستويات السابقة
من االثار الم ِ
فسدة للنظام عموم ًا  ،اما المطلب الثاني  :فقد تناول التأكيد اإللهي على اتصاف
ُ

المنافقين بالفساد الذي تبين فيه أن القرآن الكريم قد اكد افسادهم في اكثر من موضع  ،واما المطلب

الثالث فقد تبين فيه تأكيد السنة الشريفة على فساد سلوك النفاق وافساد المنافقين .
فالنفاق إذن سلوك فاسد بذاته م ِ
فسد بما يترتب عليه من اآلثار ،التي تكون مؤصلة لحلول
ُ
الفساد  ،من خالل ازالته ألسباب الخير والصالح وهذا من اشد الفساد .
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Abstract

It was an attempt aimed at showing the extent of the close relationship
between hypocrisy and corruption in the land, and the researcher has
followed in the footsteps of the objective studies through the tracking of
verses containing the words of corruption or oppressors who are intended
hypocrisy
or
hypocrite
.
The research included three axes that reveal to us the extent of this
relationship between them, ie, hypocrisy and corruption in the land, the first
of which was specialized in revealing the meaning of hypocrisy and
language, and how to corrupt the hypocrites, which turned out to be
penetrating three levels: The second axis dealt with the divine emphasis on
the hypocrisy of the hypocrites, which showed that the Holy Qur'an had
confirmed their corruption in more than one place. In which the honorable
year confirms the corruption of the behavior of hypocrisy and corrupt the
hypocrites.
The hypocrisy is a corrupt behavior in itself, corrupting its consequences,
which are the root causes of corruption solutions, through the removal of the
causes of good and righteousness and this is the most corrupt.
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المقدمة
ٍ
محمد ) الذي اجتباه
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل خلقه أجمعين (
ليخّلص خلقه من ظلمات الجهل إلى نور اإلسالم وعلى آله االطهار المصطفين أئمة الهدى وسادة
العباد  ،وصحبه المنتجبين الى يوم الدين وبعد..
يصنف الناس ـ من المنظور االعتقادي أو اإليماني ـ الى صنفين متناقضين بالمعتقدات
منهم المؤمن ومنهم الكافر وكالهما قد ال يتحرج بإظهار ما يعتقد ويؤمن به  ،واجتماعهما ـ في
شخص واحد ـ اقرب الى المحال للتناقض المذكور  ،وبذلك فإن الكفر يشكل خط ًار على االسالم
ومعتنقيه خاصة وأن هناك من هو ضعيف اإليمان ولم ِ
يسر به إلى قلبه  ،ولكن هذا الخطر سرعان
ما يكون صغي اًر إذا ما علمنا بوجود صنف آخر يجمع ذينك النقيضين  ،ولما كان اجتماعهما محال
كان ذلك مؤكدًا التصاف هذه الفئة باالزدواجية والتناقض  ،وهذا الصنف من الناس هم المنافقين
أشد خط ًار على االسالم  ،كونهم يتلونون بألوان شتى
الذين ال تالؤم بين ظاهرهم وباطنهم  ،فهم ّ

حسب ما تقتضيه المصلحة  ،فهم مع كفرهم زادوا عليه تناقضا بين الظاهر والباطن وادعاء اإلصالح

فهم كفار وزيادة  ،ويظهرون بلباس االسالم  ،وبدون ادنى شك ان هذه االزدواجية هي مرض في
قلوبهم ؛ ألن اإلنسان السوي السليم واضح الموقف إما مؤمن وإما كافر.
ويزداد خطرهم بتوغلهم ودخولهم مع المسلمين بلباس الدين مما يطمئن المسلمون لهم  ،وما
كان دخولهم إال لغ اية ضرب االسالم والمسلمين من الداخل وافشاء أسرارهم للكفار  ،والعمل على
إضعافه من خالل معرفة وتشخيص مكامن القوة والضعف لدى المسلمين  ،لذلك فم ــن الصعب جدًا
تمييزهم ومعرفتهم لتظاهرهم باإلسالم وادعاءهم اعتناقه  ،ومثل هذه االوصاف هي حتم ًا من مؤصالت

ِ
عبر
المفسدة  ،وقد ّ
ومسببات ال فساد في األرض سواء لفساد الفعل ذاته أو بما يترتب عليه من اآلثار ُ

القرآن الكريم عن المنافقين في بعض المواضع بأنهم من المفسدين في األرض  ،وبناء على ذلك ،

ولكثرة انتشار النفاق وأهله فقد أراد الباحث في هذا الموضع إبراز الجانب الم ِ
فسد للنفاق والمنافقين
ُ
باالعتماد على ما يطرحه القرآن وتؤيده السنة متتبع في ذلك ألفاظ الفساد ومشتقاته ممن يراد بها
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ِ
قد مه وثقة
النفاق وأهله  ،وأما ّ
السنة فقد وقع االختيار على كتاب الكافي ـ انموذج ًا ـ للشيخ الكليني ؛ ل َ
مؤلفه الذي يلقب بـ " ثقة اإلسالم " وبالمجمل فإن البحث كان على النحو التالي :
المطلب األول  :مفهوم النفاق وكيفية افساد المنافقين :
1ـ افسادهم للعقيدة
2ـ افسادهم الناس والنظام العام
المطلب الثاني  :التأكيد اإللهي على اتصاف المنافقين بالفساد
المطلب الثالث  :تأكيد السنة لهذا الفساد
ثم تعقبها الخاتمة التي ذكر بها الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج .
هذا واسأل هللا ان يتقبله بأحسن قبول فإن كان يشوبه خطأ فيكفي شرف المحاولة خدمة
لكتاب هللا وطلبة علمه وال ادعوه إال أن يغفر لي ويعفو عني  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه المنتجبين .
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المطلب األول :
مفهوم النفاق وكيفية إفساد المنافقين
( )1

النفاق في اللغة  (( :مشتق من النفق وهو السرب في األرض ))

 ،وهو ما يعطي معنى

التستر واالخفاء الذي ينطبق على المنافق بكونه يدخل االسالم من وجه ويخرج عنه بآخر

( )2

،

بإخفائه كفره واظهار إسالمه امام المسلمين والعكس امام أقرانه من الكفار .
وهــو في االصــطالح  (( :إظـهار االنسـان خالف ما يبطن ))
( )4

اسرار الكفر واظهار االيمان ))

.

( )3

وع ّـرف كــذلك بأنه(( :
ُ ،

وبين بدقة في عديد اآليات صفاتهم  ،مؤكدا
لذلك تكفل القرآن بمهمة تمييزهم ففضح امرهم ّ
ۡ
ۡ
ۡ
َٰ ِ ِ
ين ِفي َّ
ٱلدرِك ٱأل َۡسَف ِل ِم َن
وع ّ
ظم فقال بحقهم   :إِ َّن ٱل ُمَنفق َ
ان تلك الطائفة لها من العذاب ما ُغّلظ ُ
َّ
ير  )5 (ومن استحق هذا التغليظ من العذاب الشك انه يمثل خط ار كبي ار على
ٱلن ِار َوَلن َت ِجَد َل ُه ۡم َن ِص ًا
االمة ووحدتها ويشكل مصد ار وأصال من أصول الفساد بل أُكد ذلك ووصفوا بأنهم مفسدون في قوله
ۡ ۡ
ۡ
تعالى   :أَََلٓ إَِّن ُه ۡم ُه ُم ٱل ُمف ِسُدو َن َوََٰل ِك ن ََّل َيش ُعُرو َن  ، )6 (فالمنافق فاسد بدليل هذه اآلية  ،ويتضح
فسادهم بتعدد وإختالف تصرفاتهم السيئة وارتكابهم المعاصي وقيامهم بأفعال من شأنها االفساد في

األرض  ،وقد أكد تعالى
ِ
يل َل ُه ۡم
تعالى َ  :وِإ َذا ق َ

في كتابه قبح صنيعهم بصريح عبارة الفساد في اكثر من موضع منها قوله
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ََل ُتف ِسُدوْا ِفي ٱأل َۡر ِ
ض َقاُلٓوْا ِإَّن َما َنح ُن ُمصلِ ُحو َن . )7 (

البد من اإلشارة إلى أن اآلية واردة في سياق متواصل عن المنافقين يبين اوصافهم ويوضح
عالماتهم كي يتم تمييزهم  ،ومن هذه العالمات هي افسادهم في األرض  ،ومن المعلوم ان افساد اي
طائفة البد ان يتخذ منحى معين إذ أن وجوه الفساد تتعدد وتختلف بإختالف الهدف  ،ويبدو ان النفاق
ً
شمل اغلب وجوه الفساد  ،ومن خالل آراء اهل التفسير في توضيح افساد المنافقين من خالل هذه
اآلية يتبين ان افسادهم تارة يكون على مستوى العقيدة واخر على مستوى الناس وثالث على النظام
العام.
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1ـ إفسادهم للعقيدة :
فأما العقيدة فإفسادهم لها متعدد االوجه فقيل  :بالكفر

( )8

والثابت ان المنافق كافر  ،والكفر

من الفساد في األرض ؛ لما فيه من كفران النعم وإنعدام وجود الرادع الذي يكون دافعا للعمل وفقا
للهوى ؛ وألن من ال يعتقد بوجود إله ال يرجو ثوابا وال عقابا فيكون ذلك مدعاة للتهارج واشاعة
( )9

الفساد

.
وقيل  :بإرتكابهم معصية هللا والعمل بها

( )10

اصالح األرض ال يكون إال بالطاعة وامتثال أمر هللا

 ،وارتكابهم المعاصي فساد في األرض ؛ الن

( )11

 ،فالشرائع هي قوانين وسنن موضوعة بين

إلن يلتزم كل فرد بشأنه فتسكن الفتن
الخلق والتمسك بها يعني العيش بسالم وامان كونها داعيه ْ
( )12

وتحقن الدماء وفي ذلك صالح األرض لصالح اهلها

بالصد عن اتباع دين هللا
 ،وقيل ايضا :
ّ

تعالى وتفريق الناس عن االيمان بمحمد والقرآن(  ، )13وفي هذا من الفساد ما ال يخفى فالنهي
واالعراض عن دين هللا دافع لئن يقود الناس لعبادة من ليس أهال للعبادة كاألصنام واالوثان وحتى
عبادة البشر(  ، )14ومن افساداتهم على مستوى العقيدة أيضا عملهم بنواهي هللا واجتنابهم أوامره
وتضييعهم ما امرهم بحفظه

( )15

بقصدهم تغيير الملة وتحريف الكتاب والسنة

( )16

.

وقد اكد ذلك الطبري ( ت 310هـ ) وأوجزه بقوله  (( :إن صفة أهل النفاق مفسدون في
األرض بمعصيتهم فيها ربهم  ،وركوبهم ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه  ،وشكهم في دين هللا
( )17

الذي ال يقبل من احد عمال إال بالتصديق به وااليقان بحقيقته))...

 ،فكل ذلك من الكفر،

والمعاصي ،واالعراض عن الدين  ،وغيرها من االفعال القبيحة التي تصدر من اهل النفاق هي افساد
منهم في األرض بإخاللهم للعقيدة الن ما ذكر هي أمور تتعلق بالعقيدة وهي مخّلة بها وبالتالي فإن
ارتكابها يمثل اخالال وافسادا للعقيدة وبالتالي إفسادا في األرض.
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 2ـ إفسادهم الناس والنظام العام :
ويتعدى افساد المنافقين افساد العقيدة الى إفساد الناس والنظام العام من خالل االفعال التي
ينتج عنها ذلك  ،فيتمثل افسادهم للناس ببث هذه الصفات الذميمة والدعوة اليها واتخاذهم قدوة سيئة
من قبل ابناءهم وعيالهم

( )18

 ،وبإشاعاتها  -هذه الصفات – بين الناس وبذرها بأبنائهم إفساد لهم

وضمان لحاضر ومستقبل منحرف لهم وتبني للفساد وتأصيل له  ،وهذا إفساد عظيم.
ومن أشد األمور التي يقوم بها المنافقون خطرا على المسلمين توغلهم وتداخلهم معهم بحجة
اإلسالم إال إنهم ال يألون للمسلمين ويدعون لترك نصرة الرسول واتباعه (  ، )19ومداراتهم ألهل الكفر من
خالل ايهامهم بضعف الرسول وضعف انصاره وفي ذلك تجرأة لهم على اظهار العداوة لهم وشن
الحرب وطمعهم في الغلبة عليهم(  ، )20وفي ذلك فساد عظيم  ،باإلضافة الى افشاءهم ألسرار المسلمين
واطالع الكفار عليها مما يعني تسليطهم عليهم ومساعدتهم على ضرب المؤمنين
في قلوب المستضعفين وجحد االسالم ليشوشوا عليهم دينهم

( )22

( )21

وإلقاءهم الشبه

 ،وفي هذه االفعال الرذيلة ما ُيفسد

النظام بشكل عام  ،ويبلغ افســادهم ذروتــه بهيـج الفتـن وشـن الحروب وفي هذا إفسـاد لألرض ومــا
عليها من الناس وا لــدواب والحرث والزروع والثمار وغيــر ذلـك من المنافع الديــنية والدنيوية التــي
ينتفــع بها في الحياة

( )23

وتمثل القوام االساسي لبقاء االنسان واستقامة النظام  ،واالخالل بذلك واتالفه

يكون ملزما إلخالل وفساد النظام بعمومه  ،ويكون ذلك بإلقاء النميمة والعداوة وتأليب الفتن على
المسلمين مما يقود لفساد المجتمع

( )24

.

ِ
لصفو الحياة فيه
ومع ِّكرة
ّ
وهذه الرذائل أفعال فاسدة ُمفسدة للنظام االجتماعي مخّلة بإستقامته ُ

 ،ويمكن تحديد وجه الفساد بشكل أدق من كل ما سبق من خالل معرفة ان هذه االفعال هي كبائر
ٍ
ومعاص كبيرة واالصرار عليها يزيدها تغليظا بكونها تؤول إلنعدام ونقص حاد بالخيرات
عظيمة
والبركات كونها ذات عالقة عكسية مع الذنوب والمعاصي  ،فتكثر الخيرات بقلة المعاصي وانعدامها ،
وتنعدم بكثرتها  ،ألنها سبب في منع الغيث الذي يعتبر عامال رئيسيا في الحياة  ،وهذا من اشد فساد
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األرض وخرابها(  ، )25فالمنافقون يتعدى افسادهم عامة وجوه الفساد ليشمل جميعها  ،ولهذا يعد من
اخطر المفاسد في األرض .
المطلب الثاني :
التأكيد اإللهي على اتصاف المنافقين بالفساد :
ۡ
ۡ
وقد تكرر إلصاق صفة الفساد بالمنافقين في قوله َ  :وإِ َذا َت َوَّل َٰى َس َع َٰى ِفي ٱأل َۡر ِ
ض لُِيف ِسَد
ۡ
َّ ۡ َۚ
ۡ ۡ
ۡ
ِ
ٱَّلل ََل ُي ِح ُّب ٱل َف َس َاد  )26 ( واآلية في المنافقين بال خالف  ،ولكن
يها َوُيهلِ َك ٱل َحر َث َو
ف َ
ٱلنس َل َو َّ ُ
الخالف وقع في المراد بـ " تولى " فأختلف المفسرون فيه بين االنصراف واالدبار وبين الوالية والرئاسة

وتسنم زمام الحكم  ،وكيف كان المراد فصفة الفساد مالزمة له وثابتة  ،ويالحظ ان الفساد الذي
ّ
تتقوم به بدليل تخصيص
يصدر من المنافق في هذا الموضع متع لق بالجوانب االجتماعية للحياة وما ّ
الفساد بإهالك الحرث والنسل  ،وهما من اهم الدعامات لقوام المجتمع.

عمن
فإذا كان المراد بـ " تولى " معنى االنصراف فإن فساده يكون عند ادباره وانصرافه ّ

يدعي االصالح وااليمان امامهم  ،بقطع الطريق

( )27

 ،وسفك الدماء وقطع االرحام

( )28

 ،واالعتداء

على الناس بإهالك الحرث الذي يتمثل بالزروع والثمار  ،والنسل الذي يعد امتداد للحياة باألنسال

( )29

 ،واتالف االموال بتخريبها وتحريقها ونهبها(  ، )30وإثارة الشبه وادخالها في قلوب المسلمين واستخدامها
في تقوية شوكة الكفر والكافرين(  ، )31وهذه من أبشع صور الفساد وأحقرها لآلثار المترتبة عليها.
أما إذا كان المراد بـ " تولى " معنى الوالية والرئاسة فإن المراد ان المنافق اذا صار والياً ال
يحكم اال بالظلم الذي يحكم به والة السوء والشر  ،حتى يمنع هللا بهذا الظلم القطر وبالتالي اهالك
الحرث والنسل(  ، )32وانطلق في المجاالت التي ُت ِ
فسد الواقع االجتماعي من إثارة النزاعات والخصومات
 ،واستعماله مختلف الوسائل التي من شأنها تدمير كل ما في الحياة من الثروات والبشر  ،وهو
( )33

المعبر عنه بالحرث والنسل

.
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فكال المعنيين يالزمهما افساد المنافق  ،ويبدو أن االقرب هو التولي واإلدبار ألن المنافق ال
ِ
عمن يدعي امامهم االسالم  ،واستبعاد أن ُيراد به
ُيظهر نفاقه وعصيانه اال حينما ينصرف ويذهب ّ

الوالية والسلطان ؛ الن من تولى هكذا منصب ال يمنعه حينئذ من إظهار كفره مانع وال يضطره إلن

يكون منافق ًا ضرر ؛ كونه يتمركز بمركز يتي ح له ما يحب أن يفعل .
ومن ثم تقييد فساد المنافق بإهالكه الحرث والنسل  ،تقييد يراد به معنى العموم واالطالق
( )34

أعم من االحياء النباتية والحيوانية واإلنسانية ))
فهو يشمل  ((:إتالف كل الموجودات الحية ّ

فهو

تعبير موجز ـ يعم كل مفردات الحرث والنسل ـ يشمل االفساد والتخريب بالنسبة لألموال والنفوس

بالمجتمع البشري
( )36

االفساد

( )35

 ،وهذا أعظم ما يحتاج اليه االنسان لعمارة األرض  ،وإفساده يمثل أعظم

.
( )37

فإهالك الحرث والنسل كناية عن  ((:إختالل ما به قوام أحوال الناس ))

 ،والتقييد بهما

يراد به هذا الجانب االجتماعي الذي يكون عامال مساعدا وقواما اساسيا للحياة البشرية وامتدادها.
ٱَّلل
ومــا يؤكد على تعظيم سماج ــة هذه األفعال هو ما ذكره تعالى في ذيل اآلية بقوله َ  :و َّ ُ

ۡ
ََل ُي ِح ُّب ٱل َف َس َاد 

( )38

 ،ولعل المراد به عين الفساد أو أهل الفساد  ،وإعالنه عن عدم محبته الفساد

هو اعالن منه لكراهته وبغضه للمفسدين

رضاه ـ تعالى ـ سبيل لعقاب فاعله حتما

( )39

( )40

 ،وهو دليل على نفي الرضا عنه وعن فاعله  ،وعدم

 ،لما فيه من خراب االمور الدينية ونظام األحوال الدنيوية

وم خالفته لما تقضيه حكمة االصالح وتعطيله لخلق هللا وهذا غير محبوب عنده تعالى
بذلك عذابه للفساد الصادر منه.
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المطلب الثالث :
تأكيد السنة لهذا الفساد
وعرضت السنة من هذا المنطلق القرآني ـ كون السنة شارحة ومفسرة للقرآن وموضحة ألمور
اخرى لم يتطرق ل ها ـ لمفسدة النفاق وبيانه متمثال بأصوله وما يؤول إليه من المفاسد  ،ويظهره بمظهر
الكبيرة من الذنوب كونه أصل للعديد من المعاصي المهلكة فهو باب واسع لدخول ما ال يعد من
المعاصي الال محصورة والمهلكات  ،فجاء في رواية الكليني بإسناده عن امير المؤمنين " عليه السالم
" قال  (( :والنفاق على اربع دعائم  :على الهوى  ،والهوينا  ،والحفيظة  ،والطمع  ،فالهوى على اربع
شعب :على البغي  ،والعدوان ،والشهوة  ،والطغيان فمن بغى كثرت غوائله وتخلى منه وقصر عليه ،
ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات  ،ومن لم يعدل نفسه في
( )42

الشهوات خاض في الخبيثات ومن طغى ضل على عمد بال حجة))...

 ،فالرواية تذكر بدقة

أصول النفاق وفروعه ومدى قبحها وتأثيرها في االبتعاد عن هللا ودينه ُبعدًا كثي ار  ،وفساد الدين والدنيا

لمن اتصف بتلك الصفات  ،ولطول الرواية نقتصر على توضيح بعض الموارد التي تؤكد ذلك ،

فتذكر الرواية أن للنفاق أربعة أصول  :الهوى والهوينا والحفيظة والطمع  ،ولكل اصل من هذه
االصول فروع تندرج تحتها مالزمة لها تصف بشكل أو بآخر مدى مفسدة النفاق  ،ولتشعب الفروع
واالصول سأكتفي باألصل األول وفروعه مع توضيح معاني ومقاصد االصول ا الربعة حتى يتبين
المقصود بها ويتضح المطلوب فال حاجة لذكرها جميعا تالفياً لإلطناب .
فاألصل األول  :الهوى الذي يدل على ميول النفس وارادتها للعمل بمقتضى طباعها
وهو مختص باالعتقادات واالداء

( )44

( )43

،

 ،لذلك كانت أقرب في معناها إلى الخروج عن حدود هللا وهو

من أشد األمور ميال عن الحق وأعظم محرف عن اتباع سبيله واقواها على سلوك طريق النفاق( . )45
واألصل الثاني  :الهوينا  :قيل هي الفتنة الصغرى التي تقود الى الكبرى الن الفتن تترتب
كبراها على صغراها والمؤمن ال يرتكب الصغرى فضال عن الكبرى(  ،)46وقيل  :يراد به التهاون في
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امر الدين وترك االهتمام به

( )47

( )48

 ،واالصل الثالث  :الحفيظة  :وهي الغضب

التغير على الغير قصداً لإلساءة اليه

( )49

 ،وهي في االنسان

.

والرابع  :الطمع ويعني ((توقع الدنيا وما في أيدي الناس وهما أكثر مصارع النفوس واخص
افعال الشيطان وأضر احوال الناس ))

( )50

.

المكونة للنفاق يتوضح جلي ًا مدى قبح النفاق  ،واجتماع تلك
ومن خالل معاني هذه األصول
ّ

االوصاف في شخصية المنافق تبين مدى عظمة الفساد المترتب على النفاق .

ولطول الرواية وتشعبها سأكتفي بتوضيح الفروع التي تندرج تحت االصل االول ،فقوله "
عليه السالم " (( :والهوى على اربعة شعب  :على البغي  ،والعدوان  ،والشهوة  ،والطغيان)) الشك
أن البغي من االفعال القبيحة المذمومة لما فيها من التجاوز واالعتداء وقصد االستيالء والتجبر على
العباد ويالزمها مفاسد متعددة على مستوى القوى ال عقلية التي بفسادها يعيش الفرد بضالل  ،وعلى
مستوى القوى الغضبية والتي بفسادها تفسد مطالبه بمخالفة الحق والتجبر على أهله ،وآخر على
مستوى القوى الشهوية التي تفسد واقعه إذ بفسادها يتـ ــبع المنافق ما تشتهي نفسه من المعاصي

( )51

،

وهذا ما ال يخفى إذ تجتمع في النفا ق مفاسد عديدة غير محصورة تفسد واقعه وتوقعه في دنس شهواته
واختالل موازين االمور الصالحة لديه  ،ففساد عماد النفس البشرية يعني فسادها عموما وكل ما
يصدر منها بعد ذلك فهو فاسد مفسد  ،كون االنسان كما هو معلوم هو كيان مترابط من القوى
تقوم عليه ،
المختلفة من الشهوية والغضبية والعقلية وفساد هذه القوى يؤول الختالل في نظامه الذي َّ
وكل إختالل وتغيير ـ سلبي ـ عن النظام المرسوم هو فساد .
إلن يبين مدى قباحته وما يترتب عليه ،بما فيه من الظلم
وأما العدوان فما يتبادر منه كافيا ْ
الصريح ومجاوزة الشيء لغيره

( )52

 ،والشك ان المناف ق بنفاقه ومصاحبته لكل من المسلمين والكافرين

وانتمائه للكفر  ،فذلك يعني انه بمخالطته لهم واظهار لهم الحسنى يكون له هدف لمصلحته  ،أو
مصلحة الكفر واهله  ،ويتمثل ذلك باإلعتداء على الخلق واخذ الحقوق وغير ذلك وهذا ناتج ايضا عن
109

العـ ـ ـ ــ ـ ـ ــدد السادس والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثاني  /آب 2019 /

مجلـ ـ ـ ــة كلي ــ ـ ــة التربي ـ ـــة

فساد القوى المزبورة في الفرع السابق

( )53

 ،ومعلوم ان االعتداء على اآلخرين ومجاوزة الحد بالظلم

والتجاوز على اآلخر من اشد االمور المنهي عنها مما يعني ان فعلها وارتكابها معصية ُيعاقب عليها
وما استحق العقوبة فهو فساد أو به فساد .

أما الشهوة والتي تمثل الحب والرغبة في الشيء
( )55

لذة  ،وقيل انها تتعلق بما فيه لذة من المدركات

( )54

 ،ومطالبة النفس وتوقانها الى ما فيه

 ،والظاهر ان غريزة الشهوة وضعت في االنسان

لغرض االختبار وبيان اتزان النفس في السير واالفراط بتلبيتها  ،لذلك وضعت كمقياس لمعرفة درجة
االيمان  ،كما يبدو ـ وهو الظاهر ايضا  -ان المنافق ال يت حرج بل هو مفرط في السير مع شهواته
والميل الى المعاصي واغراءات الدنيا  ،ومبدأ ذلك فساد القوى الش ــهوية وتجاوز حد االعتدال
( )57

والطغيــان الـذي يعني  ( ) :مجــاوزة القـدر فــي الكــفر))

( )56

 ،أو فيه وفي الشر

.

( )58

،

واالسراف بالمعاصي والظلم( ، )59ومجاوزة القدر ف ي كل شيء سواء بالمال أو بالنسب أو العلم وغيره
من االمور(  ، )60وذلك عين الفساد بال شك.
فمن اتصف بتلك االوصاف اجتمعت فيه نتائجها من المهلكات  ،واجتمعت فيه الذميمة من
الخصال التي تؤول لضرر صاحبها وغيره  ،وخاض في المعاصي ولم يملك نفسه عن زجرها وعن
العمل بطباعها الداعية الى السوء ؛ كون المنافق يتصف بنفس عارية عن تلك الملكة والهبة الربانية
الرادعة والزاجرة عن تلك القبائح( .)61
توضيح هذا القدر من افعال المنافق وافساده ٍ
كاف لئن يوضح ويحقق المطلب بإثبات ان
النفاق فساد في األرض بل هو من اشدها وأخطرها على االسالم والمسلمين ،واكثرها ضر اًر وهلكة
للمنافق نفسه  ،وهذا يعم ما ذكره المفسرون من المفاسد على مستوى العقيدة والنظام بشكل عام.
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الخاتمة
من وأكرم ووفق إلنجاز هذا البحث المتواضع فبعد هذه الرفقة المباركة
الحمد هلل الذي ّ

يدون ف ي هذا الموضع اهم النتائج التي توصل
مع كتاب هللا وسنة نبيه االكرم يروم الباحث ان ّ
اليها والتي يمكن تلخيصها باآلتي :

.1

يتمحور المدلول اللغوي للنفاق حول معنى التستر وإخفاء الشيء واظهار للعلن ما ينافيه ،

اما في االصطالح فهو ما يدل على اخفاء الكفر واظهار االسالم .
.2

وصف القرآن الكريم

النفاق بأنه فساد في األرض  ،ووصف المنافقين بالمفسدين في

األرض لما فيهما ويترتب عليهما من الفساد .
.3

يتخلل افساد المنافقين جوانب متعددة منها  :افسادهم العقيدة سواء بالكفر أو بإثارة الشبه

بقلوب ضعيفي االيمان أو بمحاولتهم اضعاف االسالم بضربه من الداخل  ،ويتجاوز افسادهم لمستوى
الن اس والنظام العام من خالل اتخاذ اهلهم وعيالهم قدوة سيئة لهم  ،واما النظام العام فيفسد نتيجة
اآلثار المترتبة على افعالهم الفاسدة التي ُتفسد اسباب الخير والصالح .
.4

دل هذا على شيء فإنه يدل
تكرر إلصاق صفة الفساد بالنفاق والمنافقين والنهي عنه وإن ّ

على قبح فعل الفساد وفاعله .

 .5عرضت السنة الشريفة للنفاق اصول وفروع ومجموع هذه االصول والفروع ومعانيها تنم على
ان النفاق ما هو إال فساد محض .
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) )11ينظر :جامع البيان  ،الطبري ،288/1:تفسير القرآن العظيم  ،ابن ابي حاتم  ،45/1:تفسير القرآن الكريم ،
مصطفى الخميني .435/3:
) )12ينظر :التفسير الكبير  ،الرازي  ، 306/2:أنوار التنزيل  ،البيضاوي .46/1:
) )13ينظر :الكشف والبيان  ،الثعلبي  ، 154/1:الجامع ألحكام القرآن  ،ابو عبدهللا القرطبي  ،202/1:البحر المحيط ،
ابو حيان  ، 195/1:تفسير المنار  ،محمد رشيد رضا  ، 131/1:تهذيب التفسير ،عبد القادر شيبة الحمد  ،38/1:من
وحي القرآن  ،محمد حسين فضل هللا .143/1:
) )14ينظر :تفسير المنار  ،محمد رشيد رضا ، 132/1:بتصرف .
) )15ينظر :التبيان  ،الطوسي  ، 75/1:زاد المسير  ،ابن الجوزي  ،32/1:البحر المحيط  ،ابو حيان ،195/1:تفسير
القرآن الكريم  ،مصطفى الخميني.427/3:

112

العـ ـ ـ ــ ـ ـ ــدد السادس والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثاني  /آب 2019 /

مجلـ ـ ـ ــة كلي ــ ـ ــة التربي ـ ـــة

) )16ينظر :الكشف والبيان  ،الثعلبي  ،154/1:البحر المحيط  ،ابو حيان ،195/1:من وحي القرآن  ،محمد حسين
فضل هللا.143/1:
) )17جامع البيان .289/1:
) )18ينظر :التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.284/1:
) )19ينظر :التبيان  ،الطوسي .75/1:
) )20ينظر :التفسير الكبير  ،الرازي  ،306/2:محاسن التأويل  ،القاسمي.251/1:
) )21ينظر :انوار التنزيل  ،البيضاوي ، 46/1:البحر المحيط  ،ابو حيان  ،195/1:محاسن التأويل  ،القاسمي ،251/1:
تيسير الكريم الرحمن  ،السعدي .42:
) )22ينظر :التفسير الكبير  ،الرازي  ،307/2:تفسير القرآن الكريم  ،السيد عبد هللا شبر.41:
) )23ينظر :الكشاف  ،الزمخشري  ،62/1:جوامع الجامع  ،الطبرسي  ،73/1:انوار التنزيل  ،البيضاوي ،46/1:البحر
المحيط  ،ابو حيان .195/1:
) )24ينظر :التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،284 /1:بتصرف .
) )25ينظر :البحر المحيط  ،ابو حيان ، 195/1:بتصرف.
) )26البقرة .205:
) )27ينظر :جامع البيان  ،الطبري  ،238/4:التبيان  ،الطوسي  ، 181/2:التحرير والتنوير  ،ابن عاشور .269/2:
) )28ينظر :مجمع البيان  ،الطبرسي . 55/2:
) )29ينظر :معاني القرآن الكريم  ،النحاس ،150/1:التبيان  ،الطوسي  ،181/2:مجمع البيان  ،الطبرسي  ،55/2:في
ظالل القرآن  ،سيد قطب  ،205/2:االمثل  ،مكارم الشيرازي  ، 496/1:بتصرف.
) )30ينظر :التفسير الكبير  ،الرازي .346/5:
) )31ينظر :المصدر نفسه  ، 346 /5:محاسن التأويل  ،القاسمي. 82/2:
) )32ينظر :جوامع الجامع  ،الطبرسي  ،199/1:التفسير الكبير ،ال ارزي  ، 347/5:كنز الدقائق  ،المير از محمد
المشهدي ،498/1:التفسير الكاشف  ،محمد جواد مغنية .308/1:
) )33ينظر :جوامع الجامع  ،الطبرسي  ،199/1:التفسير الكبير  ،الرازي  ، 347/5:كنز الدقائق ،المير از محمد
المشهدي  ، 498/1:من وحي القرآن ،محمد حسين فضل هللا  ، 118/4:بتصرف.
) )34األمثل ،مكارم الشيرازي. 496/1:
) )35ينظر :األمثل ،مكارم الشيرازي. 497/1:
) )36ينظر :البحر المحيط  ،ابو حيان .152/2:
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) )37التحرير والتنوير  ،ابن عاشور. 270/ 2:
) )38البقرة :جزء من اآلية . 205
) )39ينظر :تفسير المراغي  ،المراغي .111/2:
) )40ينظر :التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.270/2:
) )41ينظر :لطائف االشارات  ،القشيري،170/1:التحرير والتنوير  ،ابن عاشور ، 270/2:بتصرف .
) )42الكافي  ،الكليني ، 394-393/2:كتاب االيمان والكفر  ،باب صفة النفاق والمنافق ،ح.1
) )43ينظر :الفروق اللغوية  ،ابو هالل العسكري  ، 566:لسان العرب  ،ابن منظور ،372/15:شرح أصول الكافي ،
المازندراني .82/10:
) )44ينظر :الفروق اللغوية  ،ابو هالل العسكري .124:
) )45ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني  ،82/10:مرآة العقول  ،المجلسي .156/11:
) )46ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني  ، 82/10:مرآة العقول  ،المجلسي .156/11:
) )47ينظر :مرآة العقول  ،المجلسي .156/11:
) )48ينظر :معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس  ، 87/2:النهاية في غريب الحديث واالثر  ،ابن األثير ، 408:لسان العرب
 ،ابن منظور  ، 442/7:مادة (حفظ)  ،شرح أصول الكافي  ،المازندراني  ، 82/10:مرآة العقول  ،المجلسي .156/11:
) )49ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني . 82/10:
) )50المصدر نفسه . 82/10:
) )51ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني . 82/10
) )52ينظر :مرآة العقول  ،المجلسي .156/11:
) )53ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني . 82/10:
) )54لسان العرب  ،ابن منظور  ، 445/7:مادة (شها) .
) )55ينظر :الفروق اللغوية  ،ابو هالل العسكري .121 :
) )56ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني . 82/10:
) )57لسان العرب  ،ابن منظور  ، 7/15:مادة (طغى).
) )58ينظر :غريب الحديث  ،الحربي  ، 644/2النهاية في غريب الحديث واالثر  ،ابن االثير .128/3 :
) )59ينظر :القاموس المحيط  ،الفيروزي آبادي  ، 1307 /1 :باب (طغى) .
) )60ينظر :شرح أصول الكافي  ،المازندراني . 82/10:
) )61ينظر :المصدر نفسه . 83/10 :
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 .1األصول من الكافي  ،ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي  ( ،ت 329 :هـ ) ،
صححه وعلق عليه  :علي أكبر الغفاري  ،دار الكتب اإلسالمية  ،طهران  ،ط1363 ، 3هـ .
.2

األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ،مدرسة األمام علي بن أبي
طالب عليه السالم  ،قم – إيران  ،مطبعة سليمان زادة  ،ط ( ، 1التصحيح الثالث ) 1426 ،هـ .

.3

أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ( ،ت 685 :هـ
)  ،ت  :محمد عبد الرحمن المرعشلي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،ط1418 ، 1هـ .

 .4البحر المحيط في ال تفسير  ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي  ( ،ت :
 745هـ )  ،ت  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض والدكتور زكريا عبد المجيد التوفي
والدكتور أحمد النجولي الجمل  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،ط1422 ، 1هـ 2001 -م .
.5

تاج العروس من جواهر القاموس  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ( ،
ت  1205 :هـ )  ،ت  :مجموعة من المحققين  ،دار الهداية  ،د.ط  ،دون تاريخ .

.6

التبيان في تفسير القرآن  ،شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ( ،ت 460 :هـ )  ،ت  :أحمد حبيب
قصير العاملي  ،دار إحياء التراث العربي  ،طبع في مطابع  :مكتب األعالم اإلسالمي  ،ط1209 ، 1هـ .

.7

التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد)  ،محمد الطاهر بن محمد
بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ( ،ت  1393 :هـ )  ،الدار التونسية للنشر  ،تونس  ،د.ط 1984 ،م .

 .8تفسير القرآن  ،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي
 ( ،ت  489 :هـ )  ،ت  :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  ،دار الوطن  ،الرياض – السعودية  ،ط، 1
1418هـ 1997 -م .
.9

تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار )  ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محم ــد بهاء الدين بن
منال علي خليفة القلم ــوني الحسيني  ( ،ت  1354 :هـ )  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،د.ط 1990 ،م .

.10

تفسير القرآن العظيم  ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  ،الحنظلي  ،الرازي ابن

أبي حاتم  ( ،ت  327 :هـ )  ،ت  :أسعد محمد الطيب  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ،المملكة العربية السعودية  ،ط، 3
1419هـ .
.11

شبر  ( ،ت  1422 :هـ )  ،ت  :د .حامد حني
تفسير القرآن الكريم  ،العالمة المحقق الجليل السيد عبد هللا ّ

داود  ،طبع ونشر  :السيد مرتضى الرضوي  ،ط1385 ، 3هـ 1966 -م .
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 .12تفسير القرآن الكريم مفتاح أحسن الخزائن اإللهية  ،العالمة المحقق آية هللا المجاهد الشهيد السعيد مصطفى
الخميني ( قدس سره )  ( ،ت  1398 :هـ )  ،ت ونشر  :مؤسسة ت نظيم ونشر آثار االمام الخميني  ،المطبعة :
مطبعة مؤسسة العروج  ،ط ، 1جمادي الثاني 1418هـ .
 .13التفسير الكاشف  ،محمد جواد مغنية  ،دار األنوار للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان  ،ط ، 4دون تاريخ
.
 .14تفسير المراغي  ،أحمد بن مصطفى المراغي  ( ،ت 1371 :هـ )  ،ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده بمصر  ،ط1365 ،1هـ 1946 -م .
 .15تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما أُلحق به من األباطيل وردئ األقاويل  ،عبد القادر شيبة الحمد  ،مؤسسة علوم
القرآن  ،الرياض  ،ط1432 ، 2هـ .
 .16تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي  ( ،ت 1376 :هـ ) ،
ت  :عبد الرحمن بن معال اللويحق  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1420 ، 1هـ 2000 -م .
 .17جامع البيان في تأويل القرآن  ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي  ،أبو جعفر الطبري  ( ،ت :
 310هـ )  ،ت  :أحمد محمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1420 ، 1هـ 2000 -م .
 .18الجامع ألحكام القرآن  ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
 ( ،ت  671 :هـ )  ،ت  :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  ،دار الكتب المصرية  ،القاهرة  ،ط1384 ، 2هـ -
1964م .
 .19جوامع الجامع  ،الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي قدس سره ( ت 548 :هـ )  ،ت ونشر  :مؤسسة
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة  ،ط1418 ، 1هـ .
 .20زاد المسير في علم التفسير  ،جمال الدين أبو الفرج بن علي بن محمد الجــوزي  ( ،ت 597 :هـ )  ،ت  :عبد
الرزاق المهدي  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،ط1422 ، 1هـ .
 .21شرح أصول الكافي  ،المولى محمد صال ــح السروي المازندراني (قــدس سره)  ( ،ت 1081 :هـ )  ،ضبط
وتصحيح  :السيد علي عاشور  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،ط1421 ، 1هـ 2000 -م .
 .22العجاب في بيان األس باب  ،شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن
أحمد بن أحمد الكناني العسقالني ثم المصري الشافعي  ( ،ت  852 :هـ )  ،ت  :عبد الحكيم محمد األنيس  ،دار
إبن الجوزي  ،السعودية  ،ط1418 ، 1هـ 1997 -م .
 .23غريب الحديث  ،إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق  ( ،ت  285 :هـ )  ،ت  :د .سليمان إبراهيم محمد العايد ،
جامعة أم القرى  ،مكة المكرم ــة  ،ط1405 ، 1هـ .
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.24

الفروق اللغوية  ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري  ( ،ت :

 395هـ )  ،ت  :محمد إبراهيم سليم  ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع  ،القاهرة – مصر  ،د.ط  ،دون اريخ .
.25

في ظالل القرآن  ،سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  ( ،ت 1385 :هـ )  ،دار الشروق – بيروت  ،القاهرة ،

ط1412 ، 17هـ .
.26

القاموس المحيط  ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ( ،ت 817 :هـ )  ،ت  :مكتب

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان  ،ط1426 ، 8هـ -
2005م .
.27

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار هللا  ( ،ت :

 538هـ )  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،ط1407 ، 3هـ .
.28

الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق  ( ،ت 427 :هـ )  ،ت :

االمام أبي محمد بن عاشور  ،مراجعة وتدقيق  :االستاذ نظير الساعدي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان ،
ط1422 ، 1هـ 2002 -م .
.29

كنز الدقائق  ،المفسر الكبير والمحقق النحرير العالم العارف المير از محمد المشهدي بن محمد رضا بن

إسماعيل بن جمال الدين القمي  ( ،ت 1125 :هـ )  ،ت  :الحاج آغا مجتبى العراقي  ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة  ،د.ط  ،شوال 1407هـ .
.30

لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي ( ،

ت  711 :هـ )  ،دار صادر  ،بيروت  ،ط1414 ، 3هـ .
.31

لطائف اإلشارات  ،عبد الكريم بن هوازن بــن عبد الملك القشيري  ( ،ت  465 :هـ )  ،ت  :إبراهيم البسيوني

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر  ،ط ، 3دون تاريخ .
.32

مجمع البيان في تفسير القرآن  ،أمين اإلسالم أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ( ،ت 548 :هـ )  ،ت

 :لجنة من العلماء والمحققين األخصائيين  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بيروت – لبنان  ،ط1415 ، 1هـ 1995 -م
.
.33

محاسن التأويل  ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الح ــالق القاسمــي  ( ،ت 1332 :هـ )  ،ت :

محمد باسل عيون السود  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ط1418 ، 1هـ .
.34

العالمة شيخ اإلسالم المولى محمد باقر المجلسي  ( ،ت :
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ّ ،

 1111هـ )  ،دار الكتب اإلسالمية لصحابها الشيخ محمد األخوندي  ،طهران  ،د.ط 1404 ،هـ .

117

العـ ـ ـ ــ ـ ـ ــدد السادس والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثاني  /آب 2019 /

مجلـ ـ ـ ــة كلي ــ ـ ــة التربي ـ ـــة

 .35معاني القرآن الكريم  ،اإلمام أبي جعفر النحاس  ( ،ت  338 :هـ )  ،ت  :الشيخ محمد علي الصابوني  ،جامعة
أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي المملكة العربية السعودية  ،ط1409 ، 1هـ 1988 -م .
 .36معجم ألفاظ الفقه الجعفري  ،د .أحمد فتح هللا  ،مطابع المدوخل – الدمام  ،ط، 1

1415هـ 1995 -م .

 .37معجم لغة الفقهاء  ،محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي  ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط، 2
1408هـ 1988 -م .
 .38معجم مقاييس اللغة  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أب ــو الحسين  ( ،ت 395 :هـ )  ،ت  :عبد
السالم محمد هارون  ،دار الفكر  ،د.ط 1399 ،هـ 1979 -م .
 .39مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير )  ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر
الدين الرازي خطيب الري  ( ،ت  606 :هـ )  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،ط1420 ، 3هـ .
 .40من وحي القرآن  ،سماحة آية هللا العظمى السيد محمد حسين فضل هللا ( دام ظل ــه )  ،دار المالك للطباعة والنشر
والتوزيع  ،بيروت – لبنان  ،ط ، 2مزيدة ومنقحة 1419 ،هـ 1998 -م .
 .41النهاية في غريب الحديث واألثر  ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم
الشيباني الجزري ابن األثير  ( ،ت  606 :هـ )  ،ت  :طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي  ،المكتبة
العلمية  ،بيروت  ،د.ط 1399 ،هـ 1979 -م .
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