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من مهلكات الغرور، والصالة والسالم على من بعثه ربه مبكارم ءهافظ أوليااحل؛احلمد هللا امللك الغفور
:على مر الدهور، وبعدلتدوماألخالق

أسبابه، أيضاليف اللغة والقرآن الكرمي، ويتناو تهوداللهيتحدث عن مفهوميف الغرورفهذا حبث
اليت أشار إليها القرآن الكرمي الغرورطرق عالجآخر فصولهيفالبحثومظاهره، وعاقبته، ويعرض

.لشقاء املستطرياامن هذللتخلص
الغرورمفهوم : المبحث األول

خصص هذا املبحث للكالم عن املعىن اللغوي واالصطالحي ملادة الغرور، وتتبع االستعمال القرآين هلذه 
أربعةاملبحث منألفتو ، والتفريق بني الَغرور بالفتح والُغرور بالضم، ادة، مع بيان األلفاظ ذات الصلةملا

:مطالب
معنى الغرور في اللغة واالصطالح:المطلب األول

:الغرور في اللغة: أوال

:تعددت املعاين اللغوية ملادة غرر، ومن ذلك

، وهو الَِّذيالغني املعجمةِبضَّمِّ الُغرور، نـَْياَما اْغتـُرَّ بِِه ِمْن َمَتاعِ يـَُغرُّ واخلداع،  )1(؛، ويأيت مبعىن اْلَباِطلِ الدُّ
يغرك وّمسي األمحق بذلك؛ ألنهاحلمق، ويأيت أيضا مبعىن ،)2("َخَدَعهُ ) ُغُرورًا(يـَُغرُُّه بِالضَّمِّ ) َغرَّهُ (:"يقال

.)3(بنيَّ محقهتآخر َكَالمه ِيف أول َجمِْلسه بتعاقله، فَِإذا انْتهى ِإَىل 

ِخيارُه: اْلَمَتاعوُغرّة.)4(أوله وأكرمه: يءوغرة كل ش،وهم ُغَرُر قومهم،وفالن غرة قومه، أي سيدهم
)5(."َورَأسه 

.)6(الناقةلنبونقصانِقلَُّته،: النَّومِغرَار:النقصان، ومنه:والِغرارُ 

) .13-12/ 5(البن منظور لسان العرب، البن منظور ، : ينظر)1(
) .225: ص(خمتار الصحاح، للرازي )2(
) .54/ 4(: ينظر)3(
).361/ 5(احملكم واحمليط األعظم، البن سيدة ،  : ينظر)4(
) .362/ 5(املرجع السابق )5(
) .768/ 2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )6(
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.)8(وسجودهاركوعهايتمَّ الأنوهو،)7(" َتْسِليٍم َوَال َصَالٍة،ِيف ِغرَارَ َال : " احلديثويف

حىت اخلداع أو ، النقص الذي ال يظهر للوهلة األوىلمعىنتشرتك يف
.فإنه ال يظهر كنهه وحقيقته إال بعد انكشافه،احلمق

:رور في االصطالحالغ: ثانيا

، ومن تلك التعريفات تعددت عبارات علماء التفسري وعلماء غريب القرآن يف تعريف الغرور اصطالحا
.:)9(ما يأيت

وشهوةوجاهمالمناإلنسانيـَُغرُّ ماكلّ : اْلَغُرورُ :" )هـ502: ت(الراغب األصفهاين تعريف : أوال
)10(".وشيطان

شبهةعنالطبعإليهومييلاهلوىيوافقماإىلالنفسسكون): "هـ505:ت(يل الغزاتعريف:ثانيا
)11("الشيطانمنوخدعة

)12("النصيحةصورةيفاخلدعةإخفاء: " )هـ638: ت(احلسن احلَْرَايلِّ أيبتعريف:ثالثا

)13("الضرر فيهفيماالنفعإظهار" : )هـ685: ت(البيضاويتعريف:رابعا

، وأورده األلباين يف صحيح )190/ 2(، )928(د، كتاب الصالة، بَاُب َردِّ السََّالِم ِيف الصََّالِة، رقم سنن أيب داو )7(
) .85/ 4(، )861(األم ، رقم -أيب داود 

، ولسان )356/ 3(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري  )682: ص(جممل اللغة، البن فارس : ينظر)8(
).17/ 5(ظور  العرب، البن من

).الغرور يف القرآن الكرمي( من رسالتها) 11(آمنة كاظم بعضا من هذه التعاريف يف صفحة الباحثةمجعت )9(
بصائر ذوي ) هـ817: ت(الفريوزآبادى : ، وذكر هذا أيضا)604: ص(املفردات يف غريب القرآن، لألصفهاين )10(

).129/ 4(التمييز 
)379/ 3(ايل إحياء علوم الدين، للغز )11(
) .305/ 4(، ونظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي )544: ص(تراث أيب احلسن احلرايل املراكشي )12(
) .98/ 2(أنوار التنزيل وأسرار التأويل،   للبيضاوي )13(
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الُغُرور ِعَبارة عن احلَاَلِة اليت ُيْسَتْحَسُن ظَاِهرَُها، وَحيُْصل ) "هـ775: ت( ابن عادلتعريف : امساخ
.)14("النََّدم عند اْنِكَشاف احلَاِل فيها

هو سكون النفس إىل " :، حيث قالالغزايلوهو شبيٌه بتعريف: )هـ816: ت(اجلرجاينتعريف:سادسا
.اخلداع والغرور شيطان مصدر لغري أنه مل يذكر أن ا.)15("إليه الطبعما يوافق اهلوى، ومييل

"ما يكون جمهول العاقبة ال يدرى أيكون أم ال":فعرف األخري  بأنهالغرروفرق اجلرجاين بني الغرور و 
)16(.

أضاف إليه قول إال أنه اجلرجاين وهو مشابه لتعريف:  )هـ1031: ت(املناوي تعريف :سابعا
.)17(.هاين واحلرايل السابقنياألصف

: فـَُهَو غرور بِاْلَفْتح والغرور، بِالضَّمِّ شيئاً كل من غر أن: اْلغُرور:)هـ1094: ت(الكفوي تعريف:ثامنا
)19(ُهَو تـَْزِيني اخلَْطَأ ِمبَا يُوهم أَنه َصَواب: اْلغُرورمث بني أن )18(اْلَباِطل

ُهَو َما يكون َجمُْهول اْلَعاِقَبة َال يدرى : َويـَُقال َلُه اْلغَرر أَْيضا،غُرورالْ ": قولهالزَّيـَْلِعّي ونقل الكفوي عن
جند أنه ذكر هذا يف سياق الكالم عن الغرر، حيث الزَّيـَْلِعيّ ، وعند الرجوع إىل قول )20("أَيُكون أم َال 
ومل أجده قد )21("َال أَمْ أََيُكونُ َيْدرِيَال ةِ اْلَعاِقبَ َجمُْهولَ َيُكونُ َماَواْلَغَررُ " :احلقائقتبيني:قال يف كتابه

.نصَّ على أن الَغرر والُغرور يف هذا التعريف سواء

)28/ 7(اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل )14(
).161: ص(التعريفات، للجرجاين )15(
.رجع السابق الصفحة نفسها امل)16(
)251: ص(التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )17(
) .663: ص(الكليات، للكفوي : ينظر)18(
، وهذه العبارة مبعناها موجودة يف اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل )672: ص(الكليات، للكفوي :  ينظر)19(
".الباطل مما يظنُّ أنه حقٌّ تزينيُ : الغرورُ :" حيث قال ابن عادل،)333/ 12(
) .672: ص(الكليات، للكفوي )20(
)46/ 4(تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي،  )21(
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ُسُكون : اْلغُرور: " )هـ12ق : ت(نكرياألمحدالقاضي عبد النيب بن عبد الرسول تعريف :تاسعا
. )22("النَّفس ِإَىل َما يـَُوافق اْهلوى َأو ِمييل إِلَْيِه الطَّْبع

َاَكِثريَة،جزئياتَولهِمْنُه،َوبَاعَ َعيبهأْخفىبَِأناْلَمَتاعِيف آخرغرمنفهو: عند الفقهاءالَغررأما  َوِإمنَّ
.)23(عيب مبيعهوأخفىاملشرتيغرالَباِئعِألَنراَغرر مسي

:اللغوي واالصطالحيالغرورالعالقة بين معنى

اللغة رافد االصطالح، ألن، ةوثيقصلةً بينهماجيدالصطالحي اللغوي وامعىن الغروريف إن املتدبر 
اللغوي يدل على نقصان الفطنة، وفيها نوع من الغفلة، ويف مجيع املعاين االصطالحية املعىنذلك ألن

جمانبة لحق و جمافاة لغفلة الجند كررت لفظا واحتد أكثرها يف املعىناملذكورة اليت ت
.وقلة للفطنةلصواب، ل

.في االستعمال القرآنيالغرور :المطلب الثاني

:مسألتنيعلىيدور الكالم يف هذا املطلب 

مادة غرر في القرآن الكريم: المسألة األولى

وعشرينسبعاً في القرآن الكريم -على اختالف صيغها -) غرر (مادة مشتقاتوردت:  أوال
:كما يأتيمرة،  

: األنفالچ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀٹ ٹ چ ، مرة واحدة يف قوله )ٹ(بلفظ الفعل املاضي- 1

٤٩

، و )ٿ(و ،)ڄ(بلفظ وورد بلفظ- 2
٣٥: الجاثیةچ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄٹ ٹ چ :مراتست)ڳ(

) .5/ 3(دستور العلماء، األمحد نكري )22(
، و دستور العلماء، األمحد      )223: ص(، التعريفات، للجرجاين  )253: ص(شرح حدود ابن عرفة :  ينظر)23(

) .  210/ 3(نكري 
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و،٧٠: األنعامچ ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ چ و
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ېې  ٹ ٹ چ 

: األعرافچ ی  ی  یٹ ٹ چ و١٣٠: األنعامچ

٥١

١٤:الحدیدچڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   ٹ ٹ چ و

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
١٤: الحدیدچڳ     

ٹ  ٹ ٹ چ واحدة، مرة )ڤ(الفعل املاضي املسند إىل ضمري الغائبوورد بلفظ- 3

٦: االنفطارچٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ واحدة ، مرة )ڦ   (الفعل املاضي املسند إىل اسم املوصول وورد بلفظ- 4

٢٤: آل عمرانچڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ مرتني،  )ې(، و )ۉ(الفعل املضارع وورد بلفظ- 5

٥: فاطرچٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ ٣٣: لقمانچ

ڇ  ٹ ٹ چ ، مرة واحدة)ڎ(الفعل املضارع املسند إىل املصدروورد بلفظ-6

٤: غافرچڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

،)ڇ(الفعل املضارع املؤكد بنون التوكيد الثقيلة واملسند إىل املصدروورد بلفظ- 7

١٩٦:آل عمرانچڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ٹ ٹ چ مرة واحدة

بلفظأربع مرات،مراتتسع، )(و،)ۇ(املصدر وورد بلفظ - 8
١٨٥: آل عمرانچہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ٹ چ ٹ، )ۇ(

ڑ  ڑ  ٹ ٹ چ ٢٢: األعرافچ ی  ی  ی  ی   ٹ ٹ چ 
ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ ٹ ٹ چ ٢٠: الحدیدچک  ک  ک  ک  

٢٠: الملكچ

: النساءچٹ ٹ چ ،  )(بلفظ مخس مراتو 

ۋ  ۋ  ۅ  ٹ ٹ چ ١١٢: األنعامچ ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ٹ ٹ چ ١٢٠
ٹ ١٢: األحزابچڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ٹ ٹ چ ٦٤: اإلسراءچۅ       ۉ  

٤٠: فاطرچڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ٹ چ 
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ې  ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ېٹ ٹ چ ثالث مرات،صيغة مبالغة)(وورد بلفظ -9

:فاطرچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ ٣٣: لقمانچې  ې  
چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹ چ ٥

.١٤: الحدید

:لكريمفي القرآن االواردة غرر المادة فيالملحوظات العامة : ثانيا

.، وإما إىل الشيطانحلياة الدنيااإىل إماأكثر اآليات جاء الغرور فيها مسندا- 1
:مل مفهومني، مها حيإن إسناد الغرور إىل احلياة الدنيا - 2
نور اهلداية، لقلوب، وحجبتهم عن خطورة احلياة الدنيا على قلب املؤمن إن استحكمت على ا- أ

.وشغلتهم عن اإلميان والعمل الصاحل

.لغرور باحلياة الدنيا امتداد إلغواء الشيطان وتغريره بالبشر، ألنه مصدر التزينيا- ب

.سورةعشرة ن مرة على أربع يوعشر االواردة سبع) غرر(توزعت مادة - 3
مدنية، ترددت املادة فيها تسع مرات، وتسع سور مكية، سورمخس يف وردت مادة غرر - 4

.ترددت املادة فيها مثان عشرة مرة
.، املكي منها ثالثة عشر، واملدين مثانيةآيةوعشرونإحدىت اليت وردت فيها املادة عدد اآليا- 5
إن تكرار املادة يف السور املكية أكثر من املدنية فيه إشارة إىل أن الرتكيز يف العهد املكي كان - 6

أكثر على تقرير اإلميان وتعميق اهلداية يف النفوس، وذلك برتك الدنيا وعدم االشتغال 
.نها، واالبتعاد عن السري يف طريق الشيطان واحلذر من إغرائه وإغوائهمبفات

سورة : اجتمع ذكر املادة ثالث مرات متتاليات يف آية واحدة فقط يف  ثالث سور، وهي-7
ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٹ ٹ چ ، ]33:لقمان[

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ ]5: فاطر [، وچٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ٹ ٹ چ ]14: احلديد [، وچٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  

.چڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       
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بني يوم من األمور املفزعة أن الغرور جاء يف اآليات صفة للكفار، وترتب عليه اخلسران امل- 8
.القيامة، ومل جند يف اآليات اقرتان اللفظ مع اإلميان أو مع أي فرع من فروع اخلري

بالربوبية؛ مرة واحدة أو )  غرر(يالحظ قلة اقرتان مادة الحقا ملا ذكر يف النقطة السابقة، - 9
.وهذا يشري إىل خطر الغرور على العقيدة.مرتني، بينما اقرتنت باأللوهية يف مواضع كثرية

لفاظ أمنهيوَ فـَُعول،َوْزنعلىني املعجمةغبفتح ال)رورالغَ (من أكثر الصيغ ورودا -10
الضْرِب، ولذلك فالن أكول إذا كاَن كثري األكل وضروٌب إَذا كاَن كثري: تقول"املبالغة، 

غارٌّ الغرور ألنه يـَُغرُّ ابَن آدم كثرياً، فإذا غرَّ مرة واحدًة فهو غارٌّ، ويصلح: قيل للشيطان
)24("للكثري، فأمَّا َغُروُر فال يصلح لِْلَقِلْيلِ 

:القرآنيالنظمفيومعانيها)الغرور(مادة دالالت:الثانيةالمسألة

، وعند تتبع اآليات اليت محلت تلك األلفاظ معانيهاتعدد ورود مادة الغرور يف السياق القرآين وتنوعت 
:تيةاآلمل يف سياقها املعاين 

:الشيطان، أو إبليس: أوال

الوارد يف بفتح الغني املعجمة،)( فسر كثري من العلماء لفظ ، وقد الشيطان أَقوى الغارّين وَأخبثهم
، وهو مروي عن ابن )25(بالشيطان]5: فاطر[و، ]33:لقمان[چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چٹ قوله 

)26(عباس، وجماهد، وقتادة، ومقاتل، وغريهم، 

والغرور بفتح الغني صفة للشيطان الَغرور، الذي يغر ابن آدم حىت يدخله من معصية اهللا فيما 
.)27(يستوجب به عقوبته

)125/ 5(معاين القرآن وإعرابه للزجاج )24(
، ) 1387/ 3(، ودرج الدرر يف تفسري اآلي والسور، للماوردي )249/ 4(، )401/ 3(تفسري اخلازن :  ينظر)25(

) .436/ 3(وزاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي 
،و )440/ 3(، وتفسري مقاتل بن سليمان )68/ 3(الرزاق ، وتفسري عبد)543: ص(تفسري جماهد : ينظر)26(
). 3101/ 9(، وتفسري ابن أيب حامت )186/ 23(، و )453/ 7(، وتفسري الطربي )240/ 4(
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نـَْيا(: " قال الواحدي أي حلم  اهللا )َوَال يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَّهِ (. هو عن اإلسالم)َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّ
)28("هو إبليس : قال مقاتل. قاله ابن عباس وجماهد وغريمها. ين الشيطانيع)اْلَغُرورُ (وإمهاله 

،وقال ابن عطية يف )29("أي وغركم الشيطان حبلم اهللا وإمهاله)َوَغرَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ (: "وقال أيضا
.)30("واْلَغُروُر الشيطان بإمجاع من املتأولني :  " تفسريه

الخداع: ثانيا

واملعىن َما خدعك، َوَسوََّل ،٦: االنفطارچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     چ ٹىن عند قوله ورد هذا املع
. )31(إليك الباطل حىت أضعت ما وجب عليك 

ه عن الصواب إىل اخلطأ، وعن احلق إىل " ، "الغرور"وذكر الطربي أن  ما غّر اإلنسان فخدعه فصدَّ
)32("الباطل 

: يعين:"السمرقنديقال٢٠:امللكچڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   چٹوورد هذا املعىن أيضا عند قوله
)33("ما الكافرون إال يف خداع وأباطيل

.)34(

)453/ 7(تفسري الطربي )27(
، )648: ص(، و ) 543: ص(تفسري جماهد : ، وانظر أقواهلم يف)127/ 18(التفسري البسيط، للواحدي )28(

) .3101/ 9(، وتفسري ابن أيب حامت )159/ 20(، وتفسري الطربي )68/ 3(عبد الرزاق وتفسري
).290/ 21(املرجع السابق )29(
).263/ 5(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية )30(
ممن نص على أن  ، و )292/ 23(، والتفسري البسيط، للواحدي )295/ 5(معاين القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر)31(

، واللباب يف علوم الكتاب، البن عادل )474/ 2(درج الدرر يف تفسري اآلي والسور، للماوردي: غرك مبعىن خدعك
) .100/ 6(و) 120/ 5(
).56/ 12(تفسري الطربي )32(
) .478/ 3(تفسري السمرقندي )33(
) .514/ 23(تفسري الطربي : ينظر)34(
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: ة كما يف قوله تعاىلويتجلى اخلداع بصوره البارزة أيضا يف قلب األمور وتزويرها بتزيني األماين الباطل

١١٢: األنعامچ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃچ 

ناءالف: ثالثا

يف چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  چ:قوله تعاىللاوهو مروي عن مقاتل بن سليمان ، فقد قال تفسري 
)35(أي الفاين: ٢٠: ، و احلديد١٨٥: سوريت آل عمران

َعٌة َكاْلَفْأِس والقدر والقصعة، مث يزول وال يبقى، َوقَاَل احلََْسنُ ، يـَْعِين : "قال البغوي َفَعٌة َوُمتـْ : َمنـْ
)36(" َكُخْضرَِة النََّباِت َوَلِعِب اْلبَـَناِت َال َحاِصَل َلُه 

نـَْيا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ "وأخرج ابن أيب حامت  ُروٌك أَْوَشَكْت َواللَِّه ِهَي َمَتاعٌ : َعْن قـََتاَدَة َوَما اْحلََياُة الدُّ َمتـْ
َوال قـُوََّة - ِإِن اْسَتطَْعُتمْ - الَِّذي َال إَِلَه ِإال ُهَو َأْن َتْضَمِحلَّ َعْن أَْهِلَها َفُخُذوا ِمْن َهَذا اْلَمَتاِع طَاَعَة اللَّهِ 

"ِإال بِاللَِّه 

نـَْيا ِإال َمَتاُع "وأخرج  .)37("زَاَد الرَّاِعي : اْلُغُروِر قَالَ َعِن اَألْعَمِش، َوَما اْحلََياُة الدُّ

:تنبيه

ما تستخدمه النساء حالة أنه) متاع الغرور( على ألسنة بعض الدعاة تفسريا لقوله تعاىل دترد

حيُِّب َأنْ " الدنيا مبا ال يشغله عن آخرته، مث إن اهللا جل جالله فاملسلم له أن يأخذ من متاع احلياة 
منسوبا إىل أحد من ويف حدود اطالعي فلم أجد هذا القول ،)38("يـََرى أَثـََر نِْعَمِتِه َعَلى َعْبِدهِ 

.حىت يكون له حظ من النظرأو غري معتربالسلف من طريق معترب

) .243/ 4(، و )320/ 1(بن سليمان تفسري مقاتل : ينظر)35(
) .549/ 1(تفسري البغوي )36(
) .833/ 3(تفسري ابن أيب حامت )37(
، )2819(  سنن الرتمذي، كتاب األدب، بَاُب َما َجاَء ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل حيُِبُّ أَْن يـََرى أَثـََر نِْعَمِتِه َعَلى َعْبِدِه،  رقم )38(
) .468/ 13(، ومسند أمحد )حسن(:، وقال الرتمذي)123/ 5(
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:الباطل: رابعا

ٹ چ قولهحنو، )39(أي باطال) (ن أن معىن ذكر عدد من املفسري

١٢٠: النساءچ

ۉ  ۉ  ې  چ:تعاىلوما يَِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإالَّ باطال، ونص املفسرون على هذا املعىن عند قوله :واملعىن

وهي القراءة اليت - الغني، ، بفتح )اْلَغُرورُ (فذكروا أن . يف سورة فاطر وحنوها چې  ې  ې  
خدعكم باهللا : الشَّْيطان، أي: ) فعول(صفة على وزن ،- مجع عليها القراء العشرةأ

.الباطُل، : بضم الغني،) الُغُرور(؛ و)40(الشيطان
)41(

:القليل: خامسا

غرور بالفناء، لسرعة ذهابه، وكذا القليل سرعان ما ينفذ، وقد ذكر وهذا القول قريب من تفسري ال
، ١٨٥: سوريت آل عمرانفي چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  چهذا القول ابن جرير تفسريا لقوله تعاىل

. ٢٠: و احلديد

/ 1(، وتفسري البغوي )344: ص(، وغريب القرآن البن قتيبة )540/ 2(تفسري مقاتل بن سليمان : ينظر)39(
549. (

تفسري و ،)3101/ 9(تفسري ابن أيب حامت و ،)68/ 3(تفسري عبد الرزاق و ،)401/ 3(تفسري اخلازن : ينظر)40(
).2/346(النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، : ، وينظر)593/ 3(البغوي تفسريو ،)31/ 3(السمرقندي 

، واحملتسب )476/ 18(، واللباب يف علوم الكتاب، البن عادل )344: ص(غريب القرآن البن قتيبة : ينظر)41(
) .311/ 2(يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،البن جين ،  
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.)42("وما احلياة الدنيا إال متاٌع قليٌل، ال يُبلِّغ َمْن متتعه وال يكفيه لسفره: " حيث قال

وهذا التأويل، وإن كان وجًها من وجوه التأويل، : " عاد ابن جرير إىل هذا القول بالنقض قائالمث
فال وجه لصرفه إىل معىن القلة، ألن الشيء قد يكون ... فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا

ال الكثري وأما الذي هو يف غرور، فال القليل يصح له و . قليال وصاحبه منه يف غري خداع وال غرور
)43(."مما هو منه يف غرور

الدنيا أو زينة الدنيا : سادسا

)44(.الدنيا: بضم الغني) الُغُرور(ذكر عدد من املفسرين أن 

على النحو الذي سبق بيانه يف ) اْلَغُرورُ (وكذا ذكروا هذا املعىن يف قراءة من قرأ بضم الغني من كلمة 
.تفسري الغرور بالباطل

نـَْيا: اْلُغُروِر يـَْعِين : حامت َعِن السُّدِّيِّ، َعْن َأِيب َماِلٍك قـَْوَلهُ وأخرج ابن أيب .)45(زِيَنَة الدُّ

, الدنيا : الثاين. قاله عكرمة, الشيطان : أحدمها: فيه وجهان) َوَغرَُّكم بِاللَِّه اْلَغُرْورُ : "(قال املاوردي
.)46("قاله الضحاك

الّدنيا تـَُغرُّ وتضّر : إذ هو أخبث اْلَغارِّيَن، وبالّدنيا ملا قيلوقد فّسر بالشيطان : قال األصفهاين
.)47("ومترّ 

) .453/ 7(تفسري الطربي )42(
.املرجع السابق اجلزء والصفحة نفسها)43(
، و تفسري حيىي بن )1186/ 2(، و غرائب التفسري وعجائب التأويل )682/ 2(تفسري حيىي بن سالم : ينظر)44(

) .682/ 2(سالم 
) .833/ 3(تفسري ابن أيب حامت )45(
) .476/ 5(تفسري املاوردي )46(
) .604: ص(لألصفهاين املفردات يف غريب القرآن، )47(
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كل  ما َغّرَك " ٣٣: لقمان) ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  (وأكد الفراء هذا املعىن عند قوله تعاىل
الغرور يريد وتقول غررته ُغرورًا ولو قرئت وال يغرّنكم باهللا. فهو َغُرور، الشيطان َغرور، والدنيا َغرور

.)48("زينة األشياء لكان صوابًا

جمازه أن كل من غّرك من أمر اهللا أو من غري ذلك فهو غرور ) 33()َوال يـَُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ (
.)49(وهو كل ما غرَّ من متاع الدنيا) الُغُرورُ (وقرئت كما سبق ـشيطانا كان أو غريه،

: األمل: سابعا

، ٣٣: لقمان) ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  (:عىن املاوردي عند قوله تعاىلذكر هذا امل
بالفتح وهي قراءة : الثاينو . بضم الغني املعجمة: أحدمها: وهي تقرأ على وجهني:  " حيث قال

األمل وهو : الثاين. قاله جماهد, أن الُغرور الشيطان : أحدمها: ففي تأويلها بالضم وجهان. اجلمهور
أن ختفي على اهللا ما أسررت من : وحيتمل ثالثاً . قاله ابن جبري, غفرة يف عمل املعصية متين امل

.)50("املعاصي 

األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

التوسع أللفاظ املقابلة واملقاربة للفظ الغرور، وهي كثرية إذا ما متاعرض هذا املطلب ي
:منها

:الخداع:  أوال

)51(، أو ما كان ظاهره خالف باطنهختفيهَماخالفِإْظَهار: اَخلْدع، فواْحلِيَلة، املْنع: يف اللغةعاِخلدا 

) .330/ 2(معاين القرآن، للفراء )48(
) .125/ 5(معاين القرآن وإعرابه، للزجاج )49(
) .349/ 4(تفسري املاوردي )50(
) .132/ 1(، و احملكم واحمليط األعظم، البن سيدة  )111/ 1(: ينظر)51(
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: أو هو..املظهر،اخلريذلكأمرإليهيؤولشرإبطانإىلبهيتوسلخريإظهار:اِخلداع يف االصطالح
.)52(بهيلعبملاكاللعبةاإلنسانبهخيدعمابالضم،واخلدعةاإلضمار،خيالفماإظهار

:الصلة بين الغرور والخداع

الغرور فيه خداع،  ألنه يغّر اإلنسان فيخدعه ويصدَّه عن الصواب إىل اخلطأ، وعن احلق إىل الباطل، 
.وهذه خمادعة، وقد سبق بيان هذا يف املطلب الثاين

ْنَسان على فعل: والفرق بني الغرور واخلدع َما يضرُّه مثل َأن يرى السراب أن اْلغُرور ِإيَهام حيمل اْإلِ
فيحسبه َماء فيضّيع َماءه فَيْهلك عطشا، ألنه ضيع ما معه من ماء بسبب  غرور السراب ِإيَّاه،  وََكَذِلَك 
غر ِإبِْليس آدم فَأكل آدم من الشجرة ظانا أن األكل خري له، وهو يف احلقيقة ضار له، أما اخلدع فهو 

فيوقعه ِيف َمْكُروه، َوَأصله من قـَْوهلم خدع الضَّب ِإذا توارى ِيف ُجْحره، وخدعه َأن يسرت َعنُه َوجه الصََّواب
.)53(ِيف الشِّرَاء َأو البيع إذا أظهر َلُه خالف َما أبطن 

.غرة الشهر أوله، فيه نوع من اخلداع، وذلك لظهور القمر مث استتاره تارة أخرى: وقولنا

:الوھم: ثانیا

سواء ختيَّله ومتثـََّله، : ْن َخَطراِت اْلَقْلِب، َواجلَْْمُع أَْوهاٌم، َولِْلَقْلِب َوْهٌم، وتـََوهََّم الشيءَ مِ : يف اللغةالَوْهمُ 
م يف الظَّن الَفاسد اْسِتْعمال العلم ِيف الظَّن َوهتَـْعمل الثريًا َما يسْ كو )54(.َكاَن ِيف اْلُوُجوِد أَو ملَْ َيُكنْ أ

)55(.باْلَغال

)56(.، و الومهياتمن : الحالوهم يف االصط

) .152: ص(اريف، للمناوي التوقيف على مهمات التع: ينظر)52(
) .259: ص(الفروق اللغوية للعسكري : ينظر)53(
) .643/ 12(ينظر، لسان العرب، البن منظور  )54(
) .943: ص(الكليات، للكفوي  )55(
).128: ص(، ومعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي،  )255: ص(التعريفات، للجرجاين  : ينظر)56(
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:الصلة بين الغرور والوهم

غُرورًا؛ ِألَنَُّه اْلغُرور ِإيَهام َحال السُرور ِفيَما اْألَمر خبالفه ِيف اْلَمْعُلوم، َولَْيَس كل وهمتكمن الصلة يف أن 
)57(.َفَال يكون يف هذه احلال قد غره قد يُوِمهُه أمرا خموفا ليحذر ِمْنُه،

: الحمق: ثالثا

ِسْرنا ِيف لََيال ُحمِْمقاٍت ِإذا اْسَترت اْلَقَمر ِفيَها بَغْيم أْبيَض َرِقيق : يـَُقال. الُغرور: اُحلْمق أَْيضا
ُه يغرك ِيف أول ِألَنَّ ؛فَيسري الرَّاِكُب َوُهَو َيُظن أَنه قد أصبح َحىتَّ ميلَّ، َوِمْنه َأخذ اْسم األمحق
.)58(َجمِْلسه بتعاقله، فَِإذا اْنتهى ِإَىل آخر َكَالمه بنيَّ محقه فقد َغرَّك بِأول َكَالمه

:الكبر:رابعا

، كالِكْربِياء:يف اللغةالِكربْ  .)59(الَعَظَمة والتََّجربُّ

ْنَسان َفوق قدره، َوقيل ظَّنه بَِنفِسِه أَنه أكرب من : ويف االصطالح )60(.َغريهرفع اْإلِ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ َقوله تـََعاَىل ،التـََّعظُّمو التََّكربُّ واالْسِتْكبارمن اآليات اليت جاءت مبعىن و 

: قَاَل الزَّجَّاج١٤٦: األعرافچچ  چ   ڇ  

وهذهريهم،) يـََتَكبـَُّرونَ (معَىن " 
والفضلُ القدَرةلهالذيهووتعاىلتباركاهللاألنخاصًة؛ثناُؤهجلَّ للَّهِ ِإالَّ تكونالالصفة

) .259: ص(ر، الفروق اللغوية للعسكري ينظ)57(
) .202/ 25(، وتاج العروس، للزبيدي،  )54/ 4(: ينظر)58(
) .8/ 14(تاج العروس، للزبيدي )59(
) .204: ص(معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي )60(
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، ألنَّ النَّاس ِيف أنْ ألحدٍ وليس،املَُتَكربِّ : لهيقالأنَيْستحقُ َوَذِلكَ مثله،ليسالذي يَتَكربَّ
)61(.املتكربُ ثناُؤهجلواللَّهلَِغريهلْيسَ َماألحدٍ ، فليساْحلُُقوق سواءٌ 

:الصلة بين الغرور والكبر

وظن صاحبهما ،لكرب والفخر بغري وجه حق، واجلامع بينهما االستعالءانتيجة املغاالة يفالغرور 
وما استكبار إبليس وعصيانه أمر ربه إال لداء الغرور وشعوره بأفضليته على آدم، بأفضليته على غريه، 

. ٣٤: البقرةچہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ ٹٹ،االستكبارفغروه قاده إىل

.)62(أي امتنع وتعظم يف نفسه

ال أسُجد : فقال. إال إبليس أَىب واستكرب، ِلما كان حّدث به نفسه من كربه واغرتاره:  " قال الطربي
إن النار أقوى من : يقول- ار وخلقته من طني 

)63(".الطني

مث إن أوصاف املغرور تلتقي مع أوصاف املتكرب يف اجلدال بالباطل من غري بينة أو دليل فقد قال تعاىل 
،٢٤: آل عمرانچٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ، ق املغرورحيف 

تلتقي مع جدال سهم إال أياما معدودة صادرة عن غري دليل وحجة، وهيومقولتهم أن النار لن مت
ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ               ٹ چ املتكرب كما يف قوله 

٣٥: غافرچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  

الخيالء: خامسا

)64(.لِكْرب والُعْجب، َوَقِد اْخَتال فـَُهَو ُخمَْتالا: اخلَُيالء واخلَِيالء، بِالضَّمِّ َواْلَكْسرِ 

)65(.َأن يظّن نَفسه َما لَْيَس ِفيَها: يف االصطالحاخلَُيالءُ و 

) .8/ 14(له عنه صاحب  تاج العروس ، ونق)376/ 2(معاين القرآن وإعرابه للزجاج )61(
) .145/ 1(درج الدرر يف تفسري اآلي والسور، للماوردي )62(
) .456/ 1(تفسري الطربي )63(
) .228/ 11(لسان العرب، البن منظور  )64(
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واحلديد آية ) 26(، وحنوها يف النساء آية )١٨(:لقمانمنا يف كتاب اهللا ما جاء يف سورة ما ورداومم
املتكرب الذي خيتال يف مشيته، ومنه : لواملختاچچٹ، وهي قوله )24(

.)66(ميشى مشية املغرور املعجب بنفسهأي. فالن ميشى اخليالء: قوهلم

الغرور، وملكه العجب، نفسهاملختال  عزل نفسه عن الناس، وغرّه ب:الصلة بين الغرور والخيالء
من عامل غري عامل الناس، ومن طينة واستبّد به الكرب، مبا آتاه اهللا، من مال، أو صحة، أو علم، فرأى أنه

إن .. فإنه ال يأخذ منهم وال يعطى، وال ميّد إىل أحد يدا، وال يقبل أن ميد إليه أحد يدا- غري طينتهم
)67(وأين األرض وأين السماء؟.. .. املسافة بينهم وبينه بعيدة

:الفخر: سادسا

)68(ِم َواْلِكْربِ َوالشََّرِف،ادَِّعاُء اْلِعظَ : يف اللغةالَفْخرُ 

)69(.على الناس بتعديد املناقباالستعظامأوالتطاول : وهو يف االصطالح

هذه الصفة جاءت مقرتنة مع اخليالء يف اآليات الثالث اليت وردت يف كتاب اهللا تعاىل، يف كل من و 
يف الرتتيب بعدها، فهو ، وقد جاءت )24(واحلديد آية ) 18(آية : ، ولقمان)26(سورة النساء آية 

.خيتال أوال مث يفخر بنفسه ثانيا، وهذا من باب الغرور بالنفس والتعايل على الناس

فهو فاخر وفخور، -كمنع- فخر فالن: يقال.. املتباهى على الناس مباله أو جاهه أو منصبه: فالفخور
)70(.إذا تفاخر مبا عنده على الناس، على سبيل التطاول عليهم، والتنقيص من

) .205: ص(معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي )65(
) .123/ 11(لطنطاوي ل،التفسري الوسيط)66(
) .789/ 3(التفسري القرآين للقرآن : ينظر)67(
) .49/ 5(لسان العرب، البن منظور  )68(
) .14/ 3(، ودستور العلماء، األمحد نكري )165: ص(التعريفات، للجرجاين  : ينظر)69(
) .123/ 11(لطنطاوي ل،التفسري الوسيط)70(
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:الصلة بين الغرور والفخر

ال حيب من كان متكربا على - تعاىل- إن اهللايف كل من الغرور والفخر مرض التعايل على اخللق، ف
كاشفا )ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخوراً ( : وهلذا كان قوله تعاىل. الناس، متفاخرا مباله أو جاهه

تعايل املتغطرس من الناس، ذلك الصنف الذي لو وجد إنسانا تتعلق حياته على قطرة عن هذا الصنف امل
وىف هذا التعقيب ! 

آخر غري خلق ، وعّدوا أنفسهم خلقا اإلنساين
)71(الناس

العجب:سابعا

َمْزُهوٌّ ِمبَا َيُكوُن ِمْنُه َحَسناً : وَرُجٌل ُمْعَجبٌ ) . الزَّْهُو والِكبـْرُ : العني املهملة وسكون اجليمبضَّمِّ (الُعْجُب 
)73(املُْعَجُب اِإلنساُن املُْعَجُب بِنَـْفِسهِ : َوِقيلَ )72(.أَو قَِبيحاً 

غري يف احلقيقةُهوَ أو رتبةمنزَلةيستحقأنهَأن يظّن الشخص بَِنفِسهِ هو : يف االصطالحالعجبو 
)74(.ُمْسَتحّق َهلَا

:العجبالصلة بين الغرور و 

اْلفرق َبني اْلكرب واإلعجابأقرب ما يكون العجب إىل الكرب، ومها معا يعدان خمال للغرور، غري أن 
فاإلعجاب يكون ِيف النَّفس َوَما تظنه من ،رتقان ِيف اْلَمْعىنقد َجيَْتِمَعاِن ِيف الذَّم ويف

.)75(فضائلها َواْلكرب يكون باملنزلة َوَما تظنه من علوها

) .789/ 3(التفسري القرآين للقرآن : ينظر)71(
) .318/ 3(تاج العروس، للزبيدي )72(
) .582/ 1(لسان العرب، البن منظور  )73(
، ومعجم مقاليد العلوم يف )655: ص(، والكليات، للكفوي  )147: ص(التعريفات، للجرجاين  : ينظر)74(

).205: ص(احلدود والرسوم، للسيوطي 
) .60: ص(درر السلوك يف سياسة امللوك، للماوردي : ينظر)75(
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ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  چ ٹومن اآليات اليت محلت معىن العجب قوله  

٢٥: التوبةچے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

وهم أربعة ،وهم اثنا عشر ألفًا وبني هوازن وثقيف،وقعة حنني بني املسلمنياآلية الكرمية عنتتحدث 
لن نغلب اليوم من قلة، فأدركت املسلمني كلمة اإلعجاب : آالف، فلما التقوا قال رجل من املسلمني

بالكثرة، واغرتوا بعددهم وعتادهم، وزال عنهم أن اهللا هو الناصر ال كثرة اجلنود فا
.)76(مكة 

الجهل: ثامنا

.ِعْلمٍ بغريِفعالً تفعلَ أن: هالةُ .وجهالةجهالجيهل، جهلاْحللموضدالِعْلمنقيض: اجلهُل يف اللغة
)78("،بهوليسذلكنفسهمنأرىأيوَجتاَهَل،. وَجهاَلةً َجْهالً فالنٌ َجِهلَ : " ويف الصحاح، )77(

)79(.الطَُّمأنِينة َوِخَالفُ اخلِفَّة:َواْآلخر،الِعلمِخَالف:ادة جهل إىل أصلني، األولوأرجع ابن فارس م

هوماخالفعلىالشيءاعتقاد:أو هوعلم،بغرياملنبهمةاألموريفالتقدم: يف االصطالحجلهلا
)80(.

ُخيَالفِمبَاواالعتقاداْلعلمَوأما،َبِسيطالْ اجلَْْهلَوُهوَ ،َعاملايكونَأنَشْأنهمنَعمَّااْلعلمعدم" : وقيل
)81("مركبفجهلاْلَواِقع

:جهلالصلة بين الغرور وال

) .672/ 1(تفسري النسفي : ينظر)76(
) .494/ 1(، ومجهرة اللغة، البن دريد )390/ 3(العني، للفراهيدي،  : ينظر)77(
)1663/ 4(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )78(
)489/ 1(مقاييس اللغة، البن فارس : ينظر)79(
)133: ص(للمناويالتوقيف على مهمات التعاريف،: ينظر)80(
)288/ 1(دستور العلماء، األمحد نكري  )81(
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.)82(َأجلهَأوَسَالَمتهَأومثنهَأوبِاْلَمِبيعِ اجلَْْهلَوُهوَ اْلغَرربيعَعنالغرر فيه جهل، ومن هنا كان النهى

علىويراهالشيءيعتقدأنهواجلهلإذاجلهلنواعأبعضعنعبارةالغرور"ونص الغزايل على أن 
فيهمغروراً :الغروريستدعيبلبغرورليسجهلكلأنإالجهلهووالغرور،بههوماخالف

وكان السبب ،ل املعتقد شيئا يوافق اهلوىو ، يغرهالذيوهو،بهومغروراً خمصوصاً 
، املوجب للجهل شبهة وخميلة فاسدة يظ

فمن ،سكون النفس إىل ما يوافق اهلوى ومييل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان:هو)83(فالغرور
)84(".اعتقد أنه على خري إما يف العاجل أو يف اآلجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور

:تها معنى الغرورومن المعاني التي تحمل في طيا: تاسعا

)85(."استعفاء النَّفس بِالرَّْفع َعن االنقياد لْلَواِجب: الَبأوُ " - 1

االستطارة من : الزَّْهوُ و . َمْزُهوٌّ ِمبَا َيُكوُن ِمْنُه َحَسنًا أَو قَِبيحاً : الُعْجُب َوَرُجٌل ُمْعَجبٌ مبعىن الزُُّهوُّ - 2
:)86(.اْلَفرح بَِنفِسهِ 

)87(.التََّكبـُّرُ : الَغْطَرَفةُ : َوقَاَل اَجلوهريُّ . خلَُيالُء والَعَبثُ ا: الَغْطَرَفةُ - 3

وَرجٌل . ، يـَُقال رجٌل ُذو نـَْفٍخ، ونـَْفج، بِاْجلِيم، َأي صاحُب فخٍر وِكْرب ) الَفْخر والِكْرب : (النـَّْفخ- 4
، َوُهَو َجما: ونـََفَخ ِشْدقـَْيه. ممتلىٌء ِكْرباً وَغَضباً : ُمنتِفخٌ  )88(.زَتَكربَّ

)131/ 2(مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي عياض )82(
.سبق هذا عند تعريف الغرور يف االصطالح)83(
) .379/ 3(إحياء علوم الدين، للغزايل )84(

) .205: ص(معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي )85(
، ومعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، للسيوطي)582/ 1(لسان العرب، البن منظور  : ينظر)86(

).205: ص(
) .219/ 24(تاج العروس، للزبيدي )87(
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َنا ويـََتَمدَُّخ َأي يـَتَـَعظَُّم َويـََتَكبـَّرُ : يـَُقالُ . اْلَفْخُر َوالتَّطَاُولُ : الَبَذخ، بِالتَّْحرِيكِ - 5 )89(.ُفَالٌن يـََتَبدَُّخ َعَليـْ

َوأَرَادَ _ بَـْغيُ ال: الّتَماُدخُ : َعْمروأَبُوَعزِيز، َوقَالَ َعِظيم: َأي_ وَمِديخُ َماِدخٌ وَرُجلٌ ،اْلَعَظمة: املَْدخُ - 6
رَ بِهِ  َناَجْهالً باحلَِْمىمتَاَدخُ :َوأْنشد. . الِكبـْ )90(.َمتَاَدِخيَناباْلَقَنانِ فـََهالَّ ... َعَليـْ

.)91(الكربُ : التيهُ - 7

)92(.عاتٍ اجلباروامللك، اَحلدّ وجاَوزَ اْسَتْكبَـرَ : وِعِتّياً ُعتـُّواً يـَْعُتوَعَتا: عتا: العتو- 8

. مجيع ما سبق من املعاين فيها اعتداد من الشخص بنفسه وزيادة إعجاب يقوده إىل التعايل والغرور و 

الفرق بين الغرور بالضم والفتح والكسر:المطلب الرابع

:الغرور بالضم: أوال

سبق الكالم عن تعريف الغرور بالضم عند بيان املعىن اللغوي يف املطلب األول من هذا البحث، وهو 
نـَْيامل ما ييش .احلمقوَ اخلداع،  و، ويأيت مبعىن اْلَباِطُل؛ ْغتـُرَّ بِِه ِمْن َمَتاُع الدُّ

:ثانيا الغرور بالفتح

يـَُغرُّ ظاهرٌ َلهُ َكانَ َماَعْنهُ املنهيُّ الَغررِ بـَْيعُ : َوِقيلَ الَغَرِر،َعَلىالنـَّْفسِ َمحْلُ : اَخلَطُر، والتـَّْغريرالَغَرُر بالفتح،
ِفيه َويَْدُخلُ ثَِقةَوَال ُعْهدةَغْريِ َعَلىَيُكونَ َأنوهو؛)93(الَغَررِ وبيعَ ِإياك: يـَُقالُ َجمُْهوٌل،وباطنٌ ُمْشَرتِيَ الْ 

)94(َمْعُلوَمةً َتُكونَ َحىتَّ املتبايِعانبُكْنِههاُحييطَال الَِّيت اْلَمْجُهوَلةُ الُبيوعُ 

) .359/ 7(املرجع السابق )88(
) .7/ 3(لسان العرب، البن منظور  )89(
).236/ 4(، والعني، للفراهيدي )7/130(: ينظر)90(
) .153: ص(جممل اللغة البن فارس )91(
/ 15(، ولسان العرب، البن منظور  )91/ 3()226/ 2(العني، للفراهيدي : ينظر)92(

27.(
) .14/ 5(لسان العرب، البن منظور  : ينظر)93(
) .24/ 4(، وجممع حبار األنوار، للكجرايت  )19/ 8(: ينظر)94(
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ چ قـَْوله َعن عمرٍو بن قاِئٍد، ِيف األزهريوأخرج ، )95(الشيطانُ : َوالَغُرورُ 

الشيطاُن، َوأما الُغروُر : قَاَل الَغرورُ ]5:طرا، ف٣٣: لقمان[چ

نْيا .)96(َفَما اْغتـُّر ِبه من َمَتاِع الدُّ

: ا غريرك من فالنأن: يقال، اْلَكِفيل: والَغرير،)97(األدويةما يـَُتغرغر به من : والَغرور أيضاً 
)98(أحذِّركه: َوأَنا غريرك ِمْنُه، َأيأي كفيٌل أّال يأتيك منه ما يـَُغرُّك

طَرُ ) اْلَغَررُ (َو  .)100(اخلُُلق احلسن: الغرير: وقيل.)99(ِبَفْتَحتَـْنيِ اخلَْ

ثالثا الغر بالكسر

:خلربة، والطريقة ، ومن ذلكقلة النوم، والغفلة، وعدم ا:وردت مادة غر بالكسر على عدة معان منها

)101(ولبث فالن ِغراَر شهٍر، أي مكث مقدار شهر. النوم القليل: الِغراُر بالكسر

- وسلمعليهاهللاصلى-النيبَّ عنهريرة،أيبعن: " ويف احلديث. نقصان لنب الناقة: والِغرارُ 
.)103(،سجودهاركوعها و النقصان يفوهو ،)102("تسليمٍ والصالةٍ يفِغرارَ ال: "قال

) .768/ 2(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )290/ 1(املخصص، البن سيدة )95(
.املرجع السابق اجلزء والصفحة نفسها )96(
)97()8 /19. (
، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، )768/ 2(هري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجو : ينظر)98(

).4879/ 8(للحمريي 
)  .225: ص(خمتار الصحاح، للرازي  )99(
) .4879/ 8(مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، للحمريي )100(
) .768/ 2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )101(
، وقال )186/ 2(،)928(رنؤوط ، كتاب الصالة، باب رد السالم يف الصالة، رقم سنن أيب داود حتقيق األ)102(

.صحيح: احملقق
) .276/ 4(شرح مشكل اآلثار، للطحاوي )103(
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وأتانا على ِغراٍر، أي . واجلمع أِغرَّةٌ . وكل شئ له حدٌّ فحدُّه ِغراره. شفرتا السيف: والغراران
: َأيواِحٍد،ِغرارٍ علىَثَالثَةاملرأةُ َوَلَدتِ : يُقالُ " )104(.الطريقة: الِغرارُ : قال األصمعيّ . على عجلة

)105(."واِحدٍ ِغرارٍ علىُيوتـَُهمبُـ الَقومُ بىن: ويُقالُ . بعضٍ َخْلفَ بعَضهم

،منذلكوأصلغفوة،معغفلة: واْلِغرَارُ اليقظة،يفغفلة: الِغرَّةُ : "قال األصفهاين األثروهواْلُغرِّ
)106("الشيءمنالظاهر

ع ومجع الِغرِّ أْغراٌر، ومج. أي غري جمرِّب، َغرير، الَِّذي َال علم ِعْنده باألمورالِغرٌّ بالكسر و وال
)107(.واالسم الِغرَّةُ . وقد غرَّ يغرُّ بالكسر غرارةً . الَغريِر أِغرَّاءُ 

َوالَفاِجرُ َكرٌِمي،ِغرٌّ املُْؤِمنُ ": َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ :احلَِْديثِ جاء ِيف 
طَبـُْعهمنْ احملمودَ ذلك أن اْلُمْؤِمنَ . اَخلبّ ِضدُّ َوُهوَ ولِيِنه،ِالْنِقَياِدهِ يْنَخدِعُهوَ َأي)108("لَِئيمٌ ِخبٌّ 
َوِمْنهُ ُخُلق؛َوُحْسنُ َكَرمٌ َوَلِكنَّهُ َجْهًال،ِمْنهُ َذِلكَ َولَْيسَ ،)109(َعْنُه،ويـَْغُفلُ . للشَّرِّ يـَْفُطنُ فهو َال الَغرارةُ 

َقاُدوَن،الشرِّ قَِليُلوفـَُهمْ األُمورُجيَرِّبواملَْ الَِّذينَ البـُْلهالنَّاِس َأيِغرّةُ اْجلَنَِّة َيْدُخُلينَحِديثُ  آثرَ منْ فِإنَ ُمنـْ
نـَْياأُمورونـََبذَ ِلَمَعاِدهِ والتزوُّدَ نـَْفِسهِ وِإصالحَ اخلمولَ  ِمنَ بِنَـْوعٍ َمْذُموًماَوَال َلهُ َقَصدِفيَمافـََلْيسَ الدُّ

)110(.الذَّمِّ 

) .768/ 2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري : ينظر)104(
)105()8 /18. (
) .603: ص(صفهاين املفردات يف غريب القرآن، لأل)106(
، ومشارق األنوار على صحاح اآلثار، )768/ 2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري: ينظر)107(

) .225: ص(، و خمتار الصحاح، للرازي  )131/ 2(للقاضي عياض 
، سنن أيب داود )344/ 4) (1964(سنن الرتمذي ، أبواب الرب والصلة، بَاُب َما َجاَء ِيف الَبِخيِل، رقم  )108(

.حديث حسن: ، قال احملقق)167/ 7(،  )4790(حسن العشرة، رقم : األرنؤوط، كتاب األدب، باب: حتقيق
، ولسان العرب، البن )152/ 8(، وشرح مشكل اآلثار، للطحاوي)16/ 8(: ينظر)109(

) .12/ 5(منظور  
) .12/ 5(لسان العرب، البن منظور  : ينظر)110(
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.فهي من نقص اليقظة واحلذر، والغر الذي ينخدع لنقصان اخلربة والتجربة

َوالثَّاِلثُ النـُّْقَصاُن،الثَّاِين وَ اْلِمثَاُل،اْألَوَّلُ : ُأُصول َصِحيَحةَثَالثَةإىل) َغرَّ (وقد أرجع ابن فارس مادة 
)111(.َواْلَكَرمُ َواْلبَـَياضُ اْلِعْتقُ 

.أسباب الغرور: المبحث الثاني

للغرور أسباب متعددة، عرض إليها القرآن الكرمي، وحث على االنتباه إليها واحلذر منها؛  كي ال يكون 
:سباب وفق املطالب اآلتيةاملؤمن من أصحاب الغرور والغفلة، وفيما يأيت عرض ألهم األ

:الفهم الخاطئ للدين: المطلب األول

ف الكفار دينهم وأمدهم الشيطان باألماين الكاذبة، فبدلوا وغريوا وفق أهوائهم، وافرتوا على اهللا حرّ 
واختلقوا األكاذيب، وهم بعد ذلك كله يومهون أنفسهم أن ما اختلقوه من الباطل صواب، وأن متنيهم 

چٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ٹٹجيهم، وعن هؤالء  يناهللاعلى

٢٤: آل عمران

اهللازعمهمأنفسهم، منبهخدعواماالباطلدينهمعلىوثبتهموأطمعهمَواملعىن َغرَُّهمْ 
،)112(وأحباؤه

فيهاعبدوااليتاألياموهن- يوًما،أربعون، وهي)عدوداتمأياماإّال النارمتسنالن(: قوهلمهو: وقيل
،)113(الباطلعلىوأنتماحلقعلىحننقوهلمغرهم:وقيل.منهماغرتارًاربنا،منهاخيرجنامث-العجل

)114(.القسمحتَِلَّةَ إالالنارولدهمنأَحًدايُْدخلالأنيعقوبَ أباهموعدقداهللاوأن

) .380/ 4(مقاييس اللغة، البن فارس : ينظر)111(
) .28/ 2(، و تفسري ابن كثري )203/ 1(تفسري السمرقندي : ينظر)112(

).  235/ 1(تفسري اخلازن ) 623/ 2(، تفسري ابن أيب حامت، )292/ 6(تفسري الطربي : ينظر)113(
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ڃ  ڃ      چ ر الباطل توعدهم اهللا تعاىل بالوعيد الشديد والعذاب األليم قائال سبحانهونتيجة هلذا الغرو 

٢٥: آل عمرانچڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

فََأْكَذبـَُهُم اللَّهُ 
وإن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وطمع فيما ال يكون وال ،م فيهفيما ال حيلة هل

.)115(.حيصل هلم

ويف هذا تنبيه للعلماء العاملني املخلصني اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، أن ال يشرتوا بدين اهللا 
ناس من متاع الدنيا فيلبسوا عليهم مثنا قليال، وأن حيفظوا على الناس دينهم، فال يغرتوا مبا يف أيدي ال

ى دينهم، وعليهم أن يتذكروا أن اهللا تعاىل سائلهم عن عما ائتمنهم، وحماسبهم على أقواهلم، وجمازيهم عل
.أفعاهلم

:ومن اآليات التي حذرت من التالعب بالدين

چ ٹوقوله، ٧٠: األنعامچ ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ چ قوله

واختذوه هلم،شرعالذيفهؤالء تالعبوا بالدين٥١: األعرافچ ی  ی  ی
واحلام،والوصيلة،والسائبة،البحرية،حترميمنهلمالشيطانزيَّنهماهو: وقيل. وشرباً َوَلِعباً، أي أكالً هلْواً 

)116(.اجلاهليةخصالمنذلكوحنو

.متاع الحياة الدنيا:المطلب الثاني 

وأفعاهلم، فمن شغلته الدنيا عن اآلخرة هلك، ومن اشتغل فيها بطاعة اهللا واختذها سلما لآلخرة جنا 

چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ ٹ چ ٹ
.٢٠: الحدیدچڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ وقال ، ١٨٥: آل عمران

) .292/ 6(تفسري الطربي )114(

). 235/ 1(، تفسري اخلازن )292/ 6(ي تفسري الطرب : ينظر)115(
) .126/ 2(، وزاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي )160/ 9(التفسري البسيط، للواحدي : ينظر)116(
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املضمحلّ واخلداعالغرورمتعة  ميتعكموهاوزخارفها إالزينتهامنفيهاوماالدنيالّذاتأي وما
منالغرورمتعكممباتلتذونفأنتم. االختبارعندلهصحةوالاالمتحان،عندلهحقيقةالالذي

الدنياويف هذا حتذير لكم من الركون إىل. واملصائب واملكارهبالفجائععليكمعائدهومثدنياكم،
)117(راحلونقليلبعدعنهاأنتممثمتتَّعون،غروريفمنهاأنتمفإمناإليها،فتسكنوا

ختدعقليلمتاعفهياألموالمنفيهاماوكلالدنياواحلياةبالباطل،والرتجيةاخلدع"فاْلُغُروِر يف اآلية 
وهذايشرتيه،حىتويغراملستامعلىبهيدلسالذيباملتاع" فشبه الدنيا" )118(" األباطيلومتنيهاملرء
.)119("بالغمتاعلهفهياآلخرةطلبمنفأما. اآلخرةعلىآثرهاملن

،١٨٥: آل عمرانچڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ قولهيفسابطبنالرمحنعبدأخرج ابن جرير عن
."اللنب عليهيشربالشيءأوالدقيق،منالشيءأوالتمر،منالكفّ تزوِّدهالراعي،كزاد" : قال

)120(

اْجلَنَّةِ ِيف َسْوطٍ َمْوِضعَ ِإنَّ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ُهَريـْرََة،َأِيب وأخرج الرتمذي َعنْ 
رٌ  نـَْياِمنَ َخيـْ نـَْيااحلََياةُ َوَمافَازَ فـََقدْ اجلَنَّةَ َوأُْدِخلَ النَّارِ َعنِ ُزْحزِحَ َفَمنْ ( : ِشْئُتمْ ِإنْ اقْـَرُءواِفيَهاَوَماالدُّ الدُّ
.)121() " الُغُرورِ َمَتاعُ ِإالَّ 

ہ  ھ   ھ   ھ  چ :جل شأنه خماطبا الناس مجيعاوقد حذر القرآن الكرمي من االغرتار باحلياة الدنيا فقال 
ھ  ے       ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

:يعين٣٣: لقمانچ
"".
)122(

أن الوقوع يف غرور الدنيا عاقبته وخيمة ونتائجه أليمة، فبينت اآليات أن جهنم إىل القرآن الكرمي أرشدو 
: الجاثیةچڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ٹٹعاقبة من اغرت وغوى 

٣٥

) .453/ 7(تفسري الطربي : ينظر)117(
) .550/ 1(تفسري ابن عطية )118(
) .53/ 2(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )119(
)453/ 7(تفسري الطربي )120(
( َوِمْن ُسورَِة آِل ِعْمرَاَن، رقم : سنن الرتمذي ، أَبـَْواُب تـَْفِسِري اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، بَابٌ )121(

".َهَذا َحِديث َحَسن َصِحيح : " ، وقال الرتمذي)232/ 5)   (3013
) .31/ 3(تفسري السمرقندي )122(
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يلحق الغرورغرور، فمجيعاواملؤمننيرينللكافالدنيا، فاحلياةوقد يتجاوز الغرور الكفار إىل املؤمنني
وقتئذ يشاركونفهم.. بالشهواتوتدنسوا.. الصاحلةاألعمالوهى،تعاىلاهللاأمرضيعواإذااملؤمنني
)123(.الغرور يفالكفار

.أصدقاء السوء:المطلب الثالث 

لدنيا عليهم إن الصحبة الصاحلة طريق إىل اجلنة، أما املبطلون واملفسدون الذين ملكت ا
جمامع النفوس وشغلتهم عن عالم الغيوب فما عسى أحدهم أن يرشد خليله، وإىل أين 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ٹ چ سيأخذ بيده وناصيته، إنه يقوده إىل اهلالك، وإىل طريق السعري وبئس املصري

.٤٠: فاطرچژ  ڑ  ڑ        ک  
ِإالَّ (األتباع وهم)بـَْعضاً ( بـَْعُضُهمْ الرؤساء من املشركني، يَِعدُ وهم)بعضهم(وما يعد: أي

، )124(.عقابوالعليهمحسابالوأنّههلم،َتشفعاألصنامقوهلم ألتباعهم أنَّ وهو) ُغُروراً 

.، ومن السلف إىل اخللفألتباعلالرؤساء منتغريروذلك 

قبل أن يف اهلاوية والعذاب األليم يوم القيامة، ويف هذا حوار املغرورين مع املتقني يوم القيامة
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  چ:يضرب اهللا بينهما سورا

.١٤: الحدیدچڳ  ڳ  ڳ     
ن قرناء السوء، فال جير قرين السوء لقرينه إال اهلالك والثبور، مث إنه يتربأ منه يوم ويف اآليات حتذير م

وعندها يتمىن التابع املتابع چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چ ":القيامة، قال تعاىل
ھ  ے  ے   ۓ   ھ چللرؤساء الظلمة لو أن له عودة للدنيا فيتربأ منهم، ولكن حني ال تنفع األماين

١٦٧–١٦٦: البقرةچۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

) .26: ص(أصناف املغرورين، للغزايل : ينظر)123(

) .514/ 3(، و زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي )617/ 3(تفسري الزخمشري : ينظر)124(
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ې  ې  ٹ ٹ چ :يشاركهم اإلمث، ويف هذا جاء القرآن حمذرا من جمالستهم
ی  ی  ی  ی

١٤٠: النساءچ

.الشيطان:المطلب الرابع 

اب، وكان اإلغواء والغرور يف مستهل يعد الشيطان من أخطر مداخل الغرور إىل اإلنسان، فهو خمادع كذّ 
ٹ ٹ چدم وحواء عليهما السالم،  جوالته مع أيب البشر آ

.٢٢-21:األعرافچ ی  ی  ی  ی   
ُمها( النَّاِصِحَني،َلِمنَ َلُكماِإينِّ هلماإبليس وحلففقد أقسم :يقالبغرور،فخدعهمايعين) بُِغُرورٍ َفَدالَّ

أناآليةومعىن. الباطلالقولمنبزخرفويكلمهخيدعهزالمايعينبغرورافالنيديلفالنزالما
باهللاحيلفالأحداأنوالسالم  يظنالصالةعليهآدموكان،الكاذبةباليمنيآدمغرّ اهللالعنهإبليس
)125(بهفاغرتصادقأنهآدمظنإبليسحلففلما،كاذباباهللاحلفمنأولوإبليس،كاذبا

فيهاجيدفالاملاءليأخذالبئريفيتدىلالعطشانالرجلأنأحدمها: أصلنياللفظةهلذهزهرياألوذكر
وهوالغش،إبطانمعالنصحإظهاروالغرورنفعا ،جيديالفيماالطمعموضعالتدليةفوضعتماء،
أسفل، إىلعلومنإاليكونالالتديلألناملعصية؛حالةإىلالطاعةمنزلةمنحطهماإبليسأن

ُمها( لقوله الثاينواألصل  والدالةالداللمندللهما: وأصلهالشجرة،أكلعلىجرأمهاأي) بُِغُرورٍ َفَدالَّ
)126(.اجلراءة وهى

ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : وقد حذرنا اهللا تعاىل من غدر الشيطان وغروره قائال

.٣٣: لقمانچ
ال: ، وهو مروي عن ابن عباس ومقاتل وغريمها، واملعىن)127("بإمجاعالشيطان: الَغرورو : "قال أبو حيان

اإلصرارعلىوحيملكمالكاذبة،العداتاهللامنويعدكماألماين،فيمنيكمالشيطان،باهللاخيدعنكم
)128(.باهللاكفركمعلى

).189- 188/ 2(تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل : ينظر)125(
، وتفسري اخلازن لباب التأويل)114/ 1(البن قيم اجلوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، : ينظر)126(

).189/ 2(يف معاين التنزيل 
) .107/ 10(تفسري أيب حيان )127(
) .440/ 3(، وتفسري مقاتل بن سليمان )439/ 20(تفسري الطربي :  ينظر)128(
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: عرفةابنقال. الكاذبةملواعيدوابالتمنيةالناسيغرالشيطان،) الغنيبفتح(والغرور: "القرطيبقال
حمابعلىحيملألنهغرور،والشيطان. جمهولأومكروهباطنوفيهحتبه،ظاهرالهرأيتماالغرور

وباطنيغربيعظاهرلهكانماوهوالغرر،بيعهذاومن: قال. يسوءماذلكووراءالنفس،
)129(."جمهول

رتار بالشيطان فعلى اإلنسان أن خيذله ويكذبه فيما يغره واملالحظ يف اآليات التحذير الشديد من االغ
. فيه حىت ال يكون تبعا له

: األماني الباطلة : المطلب الخامس

چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹ چ 
١٤: الحدید

حىتاألعمار،امتداديفاآلمالطولأوالعام،هذاحممدسيهلك: قوهلممثلاألطماع،هي: واألماين
)130(النفاقعلىاملوتوهواهللا،أمرجاء

١٢٠: النساءچٹ چ وقال

وتنالعمرك،سيطولأنهمنجيدهماحنومناإلنسان،قلبإىلمفهومهيصلماالشيطانوعدمعىن"
هذاوكللغريك، دارتكمالكفستدوردول،الدنيافإمناأعدائك،علىوستعتليلذتك،لدنياامن

يدركملمارجاءيفعمرهأيامأبطلوقداألجل،عليقريبعنوسيهجملألمل،وتطويلومتنيةغرور
قريًبا،الدنياعنسينقطعأنهوعلمأمكنه،ماالطاعةيفهذا،علىيعرجملمنفالعاقلشيًئا،منه

بإيهاميغرهمماإال: أي)ُغُرورًاِإالَّ الشَّْيطَانُ يَِعُدُهمُ َوَما( : قولهيفاهللاوصدقاملوتى،مننفسهوعدّ 
)131(."الضرفيهفيماالنفع

دهمأراممننصريًاهلميكونأن: املفروضنصيُبههمالذينأولياءهاملَرِيدالشيطانيعد: "وقال ابن جرير
والَفَلجمكروههمحاولمنعلىالظفرومينيهمعنهم،ويدافعمنهمينعهمعليه،هلموظهريًابسوء،
)132("عليهم

) .302/ 4(تفسري القرطيب )129(
) .205/ 5(، وفتح القدير،  للشوكاين )107/ 10(تفسري أيب حيان : ينظر)130(
) .105/ 7(التفسري البسيط، للواحدي )131(
) .224/ 9(تفسري الطربي )132(
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إىلوصاروااحلق،حصحصإذاحىتباطلة،أمانيهكذب، وأنغرور و ِعَدات الشيطانومن املعلوم أن
هلميف وبال خداعه، عندها يقولاحلاجة

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  چ : اهللاعدوّ 
٢٢: إبراھیمچ ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

هذه عادة الشيطان يف اإلغواء واإلضالل ، وكذا كان حاله مع مشركي مكة قبيل معركة بدر مينيهم 
چ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : أعماهلم قائال هلمهلمالكاذبة بالنصر والظفر، ويزيَّناألماين
٤٨: األنفال

حبزبهاهللاعذابونزولاألمرِجدّ وعاين الشيطاناحلّق،وحصحصفلما تقابل املسلمون مع املشركني،
،٤٨: األنفالچڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ 

)133(.غرورًا كالسراب، وأصبحت أمانيه إياهم باطلةإليهحاجتهمعندإياهماهللاعُدوَّ ِعَداته،فصارت

.االغترار بإمهال اهللا تعالى وسعة رحمته:المطلب السادس 

ې  ې  ٷ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ېچ ٹٹوقد ،يغرت الكفار كثريا بإمهال اهللا هلم وتأخريه العذاب عنهم
٣٣: لقمانچې  

)134(".وإمهالهاهللاحبلم: أي" ): ې  ې  (قال الواحدي يف تفسري قوله تعاىل

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ٹ چ ٹمث إن كثريا من الناس يرتكبون الذنوب ويغرتون بعفو اهللا تعاىل وصفحه، 
٦: االنفطارچ

.)135(؟"أضعت ما وجب عليكأي ما خدعك َوَسوََّل لَك حىت: " قال الزجاج

َأي َشْيء َغرَّك وجرأك وسول َلك َحىتَّ ارتكبت َما ارتكبت حبق ربك الكرمي الذي َجتَاَوز َعْنك ِيف : َواملعىن
نـَْيا وَمل يعاقبك  )136(؟. الدُّ

، فاحتمل أن تكون استفهامية، وأن تكون تعجبية، ومعىن » ما أَغرَّكَ «: وقرأ ابن جبري، واألعمش" 
)137(".: » غرّهأ«

) .225/ 9(املرجع السابق :  ينظر)133(
) .447/ 3(التفسري الوسيط للواحدي )134(
) .295/ 5(معاين القرآن وإعرابه، للزجاج )135(
) .410/ 4(، و زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي )173/ 6(تفسري السمعاين : ينظر)136(
) .196/ 20(اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل )137(
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كرم الكرمي، وقال غرين: وعذره ليقول؟ لطفًا بعبده، وتلقينًا له حجته) َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِميِ (وإمنا قال 
أن عليا صاح بغالم له يستورك املرخاة، ورو غرين: اهللا تعاىل هذا السؤال لقلتسألينلو : الفضيل

حبلمك وأمىن عقوبتك، فاستحسن جوابه لثقيت: فقالجتبينمالك مل : فلم يلبه، مث أقبل فقال لهمرات
)138(.وأعتقه ؟

أنه جيب على املرء أن ال يغرت بكرم اهللا تعاىل وعفوه، وسعة رمحته، وتفضله باإلنعام اآليةويستفاد من 
فإن ذلك كفر للنعمة وخروج عن ركونا إىل عفوه وغفرانه، والذنوبعلى عباده، فريتكب املعاصي 

. د والكفران، فمن فعل فمصريه اهلالك واخلسرانحو باجلوالعطاءاحلكمة يف مقابلة املن

سيغفر لنا، وادّ :طمعهم مبغفرة اهللا تعاىل ورضوانه،  وقوهلم:  ومن غرور كفار أهل الكتاب
: ا أو نصارى، ومنهلن يدخل اجلنة إال من كان هودً 

: البقرةچې  چ 
)139(.باطًال اهللاعلىمتنّـْوهااليت)أََمانِيـُُّهمْ تِْلكَ ( أي ، ١١١

يرجىوإمنارحيم،غفورإن اهللا:مقوهللوقد يطال االغرتار بإمهال اهللا تعاىل وسعة رمحته عصاة املؤمنني
واسعةاهللارمحةواتكئوا على أنالرجاء،قبيلمنوذلكاألعمال،وأمهلواذلك،علىفاتكلواعفوه

)140(.واِإلحسانوالكرماِإلميانبوسيلةيرجوهموحدونعميم،وكرمهشاملةونعمته

.ر مظاهر الغرو :المبحث الثالث 

ظاهر الغرور ومعظمها يندرج حتت البعد عن الدين واالغرتار باحلياة الدنيا وزينتها بني القرآن الكرمي م
ينخدع ف

:ظاهرت

.التفاخر والتكاثر باألموال واألوالد: المطلب األول

) .562: ص(أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، حممد بن أيب بكر  الرازي،  : ينظر)138(
) .245/ 3(التفسري البسيط، للواحدي )139(
) .3/384(، وإحياء علوم الدين، للغزايل، )29: ص(ناف املغرورين، للغزايل أص: ينظر)140(
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ما أن يعي اإلنسان على الدنيا إال ويكرب معه هّم مجع املال وإجناب األبناء ذكورهم قبل إناثهم، حىت إن 

يتاملال والولد كدمى األطفال الأن

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ              چ 
٢٠: الحدیدچڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ومناسبتها ملا قبلهااإلنفاق، جاءت هذه اآلية يف أعقاب آية سابقة هلا حتث على الصدقة وحترض على
مثلهلمفضربالدنيا،حلياةالذائذيفإلنفاقهاملالاستبقاءعلىاحلرصاملتمثل يفالشحسببدحض
عنيعوقالتعلقألنفيها؛وتزهيداحلاصلهاحتقريازائلةعلىحمقرةحبالالدنيااحلياة

)141(.الفالح

تتفكَّهونوهلولعبإالهيمالكم،املعجلةالدنيااحلياةمتاعإنالناسأيهااعلموا: " واملعىن يف اآلية
ويباهي... رياشهامنفيهاأوىلمبابعضعلىبعضكميفخربينكم،وتفاخرتتزيَّنونوزينةبه،

)142(."واألوالداألموالبكثرةبعضابعضكم

بنباته، الزارعففرحالزرع،بهفنبتالسماءمننزلمطرمثل: وهوآخر،مثالً للدنياوقد ضرب اهللا تعاىل
مث إن هذا املؤمنني، منالدنيابزينةإْعجاباً أشد،باهللالكفار: يعين) اْلُكفَّارَ َأْعَجبَ (:ويقال
)143(.متاع احلياة الدنياايابساً وحطاما هالكا، وكذَيُكونُ ُمثَّ خضرتهبعدفـََرتاهُ فيتغريييبسالزرع

ِيف َواْلِغرَّةُ َذِلَك،ِيف اللَّهِ َعَلىَويـََتَمىنَّ اللَِّه،َيةِ َمْعصِ ِيف اْلَعْبدُ ُيِصرَّ َأنْ اللَّهِ ِمنَ اْلِغرَّةُ : " ُجبَـْري ْبنِ َسِعيدِ قَالَ 
نـَْيا يـُْلِهيكَ َمافـَُهوَ اْلُغُرورِ َمَتاعُ َوأَمَّا،...َهلَاَويـَْعَملَ , َهلَاُميهِّدَ َأنْ اْآلِخرَةِ َعنِ َتشَغَلهُ َوَأنْ يـَْغتَـرَّ َأنْ الدُّ

رٌ ُهوَ َماِإَىل َبَالغٍ َمَتاعُ َوَلِكنَّهُ اْلُغُروِر،ِمبََتاعِ فـََلْيسَ يـُْلِهكَ ملَْ َوَمااْلُغُروِر،َمَتاعُ وَ فـَهُ اْآلِخرَِة،طََلبِ َعنْ  َخيـْ
َها )144(."ِمنـْ

إىلبلاهللاطاعةإىلالالدنيااحلياةهذهصرفمنأناملرادبلمذمومة،غريالدنياوعلى هذا فاحلياة
)145(.املذمومهوفذاكاهلوى،عةومتابالشيطانطاعة

.بالضجرقابلت البالءأبليتوإذاوالبطر،الغرورُ هابَ صاحَ عليهاأنعم اهللاوهذا شأن النفوس املريضة إذا

) .400/ 27(التحرير والتنوير، البن عاشور : ينظر)141(
) .193/ 23(تفسري الطربي )142(
) .408/ 3(تفسري السمرقندي )143(
). 3/593(وي ، وتفسري البغ)35/ 2(الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد )144(
) .463/ 29(تفسري الرازي : ينظر)145(
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يذكروالربّه،يشكرالزهوه،يفخمتاالوتكّرب بنفسه،أعجبعليهأنعم اهللاإذافيا عجبا من إنسان
:مث هو يغرت مبا رزقه بدال من شكره، فيفرتي على اهللا بقوله)146(طاعته،بساطعنويتباعدفضله،

٣٥: سبأچڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

.رفض النصيحة، والجدال بالباطل: المطلب الثاني

صواب ما فعل وال يصح ينظر املغرور إىل نفسه نظرة إعجاب، ويظن أن احلق ما قال وال سواه، وأن ال
فهو جيادل يف آيات اهللا، وال غريه، فال يسمع احلق من أصحاب احلق، ألن غروره عمى قلبه وبصره،

ژ ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ         ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ ة من أحدحيقبل نصي

أي مياري يف ، 5- 4: افرغچگگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ٹ         ٹ  
.)147(

ومن مث تكذيبهم، ،واملالحظ يف اآليتني أن اجلدل يف اآليات جاء بعده عدم قبول النصيحة من األنبياء
.وهذا بسبب الغرور بالباطل

م تقبل نصح أنبيائها، قال قوموكذا كان موقف األمم اليت غرها يف دينها ما كانت تعبد من دون اهللا، فل
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   چ: نوح لنبيهم

-٣٢: ھودچۓ  ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
.٣٤

الرشدَموِضعَوبـََيانليجتنب،الغيَموِضعبـََيانِإنَّه: َوقيل. اْلفسادَعناْلَعَملإخالص" : والنصح
)148("ليطلب 

....،وعمالقوالفيهواإلخالصلهللمنصوحواخلريالصالححتريالنصح:" وقال صاحب املنار
- اهللارادةإعلىنفعهيتوقفوإمناإليه،أدعوكمفيمالهإراديتمبجردينفعكماللكمنصحيإن: واملعىن
مهاطرفان،أوشرطانلهالنصحنفعأنبالتجاربعرفمبا-تعاىل- سنتهمضتوقد،- تعاىل

مبقارفةوالفساد،الغيعليهغلبمنويرفضهللرشاد،املستعديقبلهوإمناله،والقابلللنصحالفاعل
)149("والكربواجلاهبالغىنالغرورمنأسبابه

) .338/ 3(لطائف اإلشارات، للقشريي )146(
) .19: ص(تفسري التسرتي )147(
) .426/ 2(تفسري السمعاين )148(
) .59/ 12(تفسري املنار، حممد رشيد رضا  )149(
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ:قوم صاحل، فلم يتعظوا بنصحه هلهم وقالوا لنبيهموعلى شاكلة قوم نوح كان 
ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

٧٩–٧٧: األعرافچڭ  

.البغي واالستكبار: المطلب الثالث

ظلم،: الوايلوبَغىمطرها،اشتد: السماءُ وبـََغتِ . استطال: رجلالعلىالرجلوبَغىالتعدِّي،: البَـْغيُ 
الفرسعدويفوالبَـْغي)150(بغىفهوالشيء،حدهوالذياملقدارعلىوإفراطاحلديفجماوزةوكل

)151(.ومرحاختيال

منفيظهريتشبع املرءأن" : ، ومن معاين االستكبار)152(التـََّعظُّمُ َواِالْسِتْكَباُر فهما مبعىنوأما التََّكبـُّرُ 
.)153("٣٤: البقرةچے  ے  چ حنوالقرآنيفوردماومنهمذموم،وهوله،ليسمانفسه

مناإلنسانيـَُغرُّ ماواملعنيان السابقان للبغي واالستكبار يلتقيان مع الغرور يف كون الغرور يشمل كلّ 
، وما البغي واالستكبار إال متابعة للنفس سكون النفس إىل ما يوافق اهلوىوشهوة، وكونه وجاهمال

ظاهره، وحيصل الندم عند انكشاف احلال فيه، وكذا ُيْسَتْحَسنُ 
.هو الغرور

أن التضرع إىل اهللا يكون يف حال الشدة والبالء، أما يف حال اخلري والرخاء فإننا جند عند  والمالحظ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں  ڻ  ڻ  ٹ  چ ٹٹناس الكرب والبغي، والبطر والغرور كثري من ال

.٢٣: یونسچٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ
والبغي العمل يف األرض بالفساد وباملعاصي، من بغى اجلرح إذا فسد، وأصله الطلب، أي يطلبون 

أي بالتكذيب، ومنه بغت املرأة ِبَغاًء إذا َفَجَرْت فطلبت غري ) احلقبغري. (االستعالء بالفساد
)154(زوجها

) .2281/ 6(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )150(
) .437: ص(، البارع يف اللغة، أليب علي القايل، )179/ 8(ذيب اللغة ، لألزهري )151(
) .265: ص(خمتار الصحاح، للرازي )152(
).49: ص(التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )153(

).326/ 8(، وتفسري القرطيب )14/ 3(معاين القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر)154(
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جتاوز : التعدي، وحقيقته: احلقد، وقيل: الظلم، وقيل: الكرب، وقيل هو: "وقيل يف معىن البغي أيضا أنه
شدة ضرره احلد فيشمل هذه املذكورة ويندرج جبميع أقسامه حتت املنكر، وإمنا خص بالذكر اهتمامًا به ل

)155("ووبال عاقبته، وهو من الذنوب اليت ترجع على فاعلها

ع ببغيه متاع احلياة تّ قد ميُ فوالباغي الذي اغرت بقوته وكربيائه ما يضر إال نفسه، ألن وبال بغيه عائد إليه، 
الدنيا ّى عليه يفاآلية إمياء إىل أن البغي جمز الدنيا، مث يعود إليه وبال بغيه يف الدنيا ويف اآلخرة أيضا، ويف

َما ِمن َذْنٍب أجَدُر أن يُعجَِّل اهللا " احلديث ، وملا جاء يفہ)ۀۀٹٹ(:أما يف الدنيا فلقوله،واآلخرة
نيا، مع ما َيدَِّخُر له يف اآلخرة، مثُل الَبغِي، وَقطيعِة الرحمِ  ، وأما يف )156("تعاىل لصاِحِبه الُعقوبََة يف الدُّ

.على ذلك ما أفادته اآلية من التهديد والوعيداآلخرة فكفى داللة 
ملا يوّلد من العداوة والبغضاء بني يرجع على صاحبه- وهو أشنع أنواع الظلم - إن البغي :والخالصة

ا أو من يبغى على مثله جتده قد خلق له عدوً فالشعوب، وملا يوقد من نريان الفنت والثورات يف،األفراد
.)157(ء ممن يبغى عليهمأعداً 

ومن صور البطر والغرور بدال من احلمد والشكر غرور قارون الذي ظن أن ما أوتيه بفضل منه ال تفضال 
ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  چٹٹقوم قارون مبا أوتيه قارون رق به أيضا اغرتاحويل،من املنعم

٧٦: القصصچې   ې  ې     ې  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ
وأنعليهمالفضلعليهم، فطلبوالتجرببالتكرباحلدجاوزكأنهماله،بكثرة: أي: َعَلْيِهمْ فـَبَـَغى

)158(.ظلمهمأمره، أوحتتيكونوا

.االستهزاء بآيات اهللا تعالى:المطلب الرابع 

) .303/ 7(صد القرآن، للِقنَّوجيفتح البيان يف مقا)155(
، سنن الرتمذي، أَبـَْواُب )263/ 7) (4902(النهي عن البغي، رقم : سنن أيب داود،  كتاب األدب، باب)156(

َهَذا " ، وقال الرتمذي)665/ 4(ِصَفِة القيامة والرقائق والورع َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم، الباب بال اسم 
" .ِديٌث َصِحيٌح حَ 

) .91/ 11(تفسري املراغي : ينظر)157(
، و )185/ 4(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،   للبيضاوي )447/ 17(التفسري البسيط، للواحدي : ينظر)158(

) .13/ 25(تفسري الرازي 
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نيا؛ فهمااحلياةاغرتوا يفهؤالءإن العيش،وحسنالُعْمِر،طوليفطمعوالدُّ
يفَغارِقنيالدينطلبعنحمجوبنيوأصبحوااألشياء،هذهيفرغبتهماجلاِه، فاشتدتوقوَّةاملَاِل،وَكْثرةِ 
:)159(َوَلِعًباَهلًْواِدينَـُهمْ الدنيا فاختذواطلب

چی  ی  یی  ٹ ٹ چ 
٥١: األعراف

. ويهمهيعنيهعمااإلنسانيشغلمااللهووأصل،عنهوهلواهلمشرعالذيبدينهمتالعبوايعين" 
)160(."عنهاشتغلتأيكذاعنوهليتبكذاهلوت:ويقال

البحرية،حترميمنالشيطانهلمزينماوهوألنفسهم،ديناً والّلعباللهواختذ املشركونوقد
عاجلوخدعهم. اجلاهلّيةيفكانوااليتالّذميمةاخلصالِ وسائرالبَـْيِت،حولوالتصديةواملكاء

األخذوعنورسله،باهللاإلميانعنذلكمنفيههمماوشغلهمولذته،العيشخصبمنفيههمما
طوليفاإلنسانطمعوهواليقظة،يفغفلةةوالغر . ذلكعلىاملنيةأتتهمحىتاآلخرةمنبنصيبهم

وطلبالدينعنحمجوباصارذلكحصلفإذاالشهوات،ونيلواجلاهاملالوكثرةالعيشوحسنالعمر
. )161(بلذاته الدنيايفغريقألنهاخلالص؛

اغرتاًرابه،وهزؤواإليهدعاهمممنسِخروااإلميانإىلُدعواإذاكانواوذلك":عباسابنقال
.)162("باهللا

چ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄٹ ٹ چ وعلى شاكلة آية األعراف السابقة كانت آية اجلاثية
.٣٥: الجاثیة

٧٠: األنعامچ ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ چ و
إياهطاعتهممنحظوظهمجعلواوهلًوا،فلعًباإياهوطاعتهماهللاديناختذواالذينهؤالءذرْ : "واملعىن
وإينباملرصاد،هلمفإينعنهم،فأعرضعليهم،وتليتمسعوهاإذاواالستهزاءواللهوَ بآياته،اللعب

الدنيا،احلياةبزينةاغرتارهموعلىيفعلون،ماعلىهلموالعقوبةمنهماالنتقاموراءمنهلم
،)163("املماتبعدإليهريَ واملصذكرهتعاىلاهللاإىلاملعادَ 
.)164("ذكرها عندوتالعبوااستهزؤوااهللاآياتمسعواإذاالذينالكفار: يعين" : عباسابنقال

) .135/ 9(اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل : ينظر)159(
.)205/ 2(تفسري اخلازن )160(
) .194/ 7(، والتحرير والتنوير، البن عاشور )205/ 2(تفسري اخلازن : ينظر)161(
) .475/ 12(تفسري الطربي )162(

) .441/ 11(املرجع السابق 163
) .214/ 8(التفسري البسيط، للواحدي )164(
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.)165("عنه وهلواً باطالً : يعينلعباً اإلسالمدينهماختذوا":مقاتلوقال

.االنغماس في الشهوات والشبهات : المطلب الخامس 

إن الركون إىل الدني
.رجاء موافقة اهلوى، فالفتنة مقدمة للغرور 

چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹ چ 
١٤: الحدید

َنُكنْ َأملَْ (الظلمةيفوبقوابينهمحجزحنيالسورذلكوراءمنؤمننياملاملنافقونينادييعين
والكفربالنفاقأهلكتموهاأي)أَنـُْفَسُكمْ فـَتَـْنُتمْ َولِكنَُّكمْ بَلى:قاُلوا( ،ونصومنصليالدنيايفأي)َمَعُكمْ 

تربصتم:وقيل،والتوبةإلميانباأي)َوتـَرَبَّْصُتمْ ( ،فتنةوكلها،والشهواتاملعاصييفواستعملتموها
نبوتهيفشككتم:أي)َواْرتـَْبُتمْ (،منهفنسرتيحميوتأنيوشك:وقلتموسّلمعليهاهللاصّلىمبحمد
باملؤمننيالدوائرنزولمنتتمنونكنتمماوذلك،األباطيلأي)اْألَماِينُّ َوَغرَّْتُكمُ (بهأوعدكموفيما

يعين)اْلَغُرورُ بِاللَّهِ َوَغرَُّكمْ (: تعاىلقولهوهوالناريفإلقاؤهمهووقيلاملوتيعين)اللَّهِ أَْمرُ جاءَ َحىتَّ ( 
)166(الناريفاهللاقذفهمحىتالشيطانمنخدعةعلىزالواما:قتادةقال،الشيطان

٥١: األعرافچ ی  ی  یٹ ٹ چ 

يعنيهعمااإلنسانيشغلمااللهووأصل. عنهوهلواهلمشرعالذيمبدينهتالعبوايعين" 
.وقد سبق بيانه يف املطلب الرابع من هذا املبحث .")167(ويهمه

.التسويف واألماني الباطلة :المطلب السادس 

متزلزلوأكثرهمبالعفو،يقطعكانمنومنهمالعقوبة،تأخرييغرهمنالناسفمن: " اجلوزيقال ابن 
)168(".مسلمنيمييتناأناهللافنسألإلميان،ا

:فالكفار كانوا يسوفون ويؤخرون يف توبتهم إىل اهللا، ومينون أنفسهم بعفوه وغفرانه
چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹ چ 
١٤: الحدید

) .458/ 1(تفسري السمرقندي )165(
) .249/ 4(تفسري اخلازن : ينظر)166(
) .205/ 2(،  وتفسري اخلازن )160/ 9(سري البسيط، للواحدي التف:  ينظر)167(

).402:ص(اجلوزي البن، صيد اخلاطر168



39

وهو ) َحىتَّ جاَء أَْمُر اللَّهِ (طول اآلمال والطمع يف امتداد األعمار )  َوَغرَّْتُكُم اْألَماِينُّ : " ( قال الزخمشري
)169(".وغرّكم الشيطان  بأّن اهللا عفّو كرمي ال يعذبكم)  َوَغرَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ (املوت 

دم وععنهمللرضافهذا خداع من الشيطان بإمهال اهللا لإلنسان وحلمه عليه، وأن هذا اإلمهال مدعاة 
.عليهمإنزال العذاب

. )170("خدعكم باهللا الشيطان، فأطمعكم بالنجاة من عقوبته، والسالمة من عذابه:  " قال الطربي

الغرورعاقبة:المبحث الرابع 
: بّني 

.االستدراج: المطلب األول

أخري إىل أجل، فإن اهللا تعاىل قد يعطي الكفار من الدنيا مع جحودهم االستدراج هو اإلمهال والت
ڇ  چ : ، ومن هنا جاء اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم واملراد به أمتهنيوشركهم ما ال يعطيه للمؤمن

١٩٧-١٩٦: آل عمرانچڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
كيفالبالديفوتصرفهمأنفسهم،علىأمنهميغرنكمالأيواملكاسب،راتالتجايفتصرفهمواملراد

العذاب، أشدإىلينتقلونمثقليلةمدةإاليبقىالذلكفإنخائفون ،املؤمننيمعاشروأنتمشاءوا،
ينقطعبالعاقبةإنهمثواحلسرات،باآلفاتمشوبالدنيانعيمألن؛بالقلةتعاىلاهللاوصفهوإمنا
)171(.ضيوينق

يزولقليلفعماوالسرور،والغبطةالنعمةمنفيه،مرتفونالكفارهؤالءماإىلتنظرواال:"  قال ابن كثري
)172(" .استدراجافيههمفيماهلممندفإمناالسيئة،بأعماهلمويصبحونعنهم،كلههذا

٤: غافرچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ ٹ ٹ و
املرحبة، والتكرب والتجرب بالتجاراتواليمنالشامبالديفوتقلبهمدنياهم،يفوإقباهلمإمهاهلميـَْغُرْركَفال

)173(.قبلهممنأخذبكفرهمقريبعمامأخوذونبغري حق،

) .476/ 4(تفسري الزخمشري )169(
) .185/ 23(تفسري الطربي )170(
) .472/ 9(تفسري الرازي :  ينظر)171(
) .192/ 2(تفسري ابن كثري )172(
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ما نسبه ستدرج من حيث ال يدري، ومنهوقد نظم الشعراء كثريا من األبيات يف ذم املغرور الذي يُ 
:طاهربنبكرالقرطيب أليب

متاديهطولوغرهوالتيهالعجبيفغاليأمن
)174(معاصيهغبختفوملفبارزتهاهللالكأملى

.الضالل: المطلب الثاني
عمل الشيطان وتزينه للنفوس أصبح من انساق إليه كأمنا تتبع خطوات الشيطان ملا أن كان الغرور من

 .
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ٹ    ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ٹ ٹ چ 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ 
١٢٠-١١٧: النساءچ

ْيِن،تركإىلالدعاءالغواية، أو هوطريقإىلاهلدايةطريقعنالصرف: واإلضالل يفوتقبيحهالدِّ
.)175(مَعْيِنه

يضا فرعون بعد واملالحظ هنا أن اإلغواء والتغرير الذي قام به إبليس عندما شعر بعلوه وتكربه، قام به أ
مومها إياهم أنه طريق الرشاد، وهو يف قومه إىل الضاللودعااغرت بنفسه فأن زهت نفسه واختالت 

.٧٩: طھچڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ :، قال تعاىلاحلقيقة ضالل مبني
أهل وملا أن كان الشيطان املصدر الرئيس للتغرير بني الناس، وكان ال يصدر عن تغريره إال الضالل، تاله 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ ٹ چ الباطل يف تغرير بعضهم بعضا، إلضالهلم عن طريق اهلداية 
: فاطرچڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ     چ  چ

٤٠

.استحقاق العقاب: المطلب الثالث
ل يف دين اهللا وشك يف عطائه، وظن يف نفسه من الصفات ما مصري املغرور الذي بدّ العذاب األليمإن

ی  ی  یی  ٹ ٹ چ ال جتوز إال هللا؛ 

اإلميانإىلُدعواإذاكانوا: " واجلرمية اليت اقرتفها هؤالء كما قال ابن عباس٥١: األعرافچ
)176(."باهللاغرتارًابه،هزؤواو إليهدعاهمممنسِخروا

) .51/ 5(،  للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر)173(
) .246/ 19(تفسري القرطيب )174(
) .596/ 1(، و فتح القدير للشوكاين )472/ 1(اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل : ينظر)175(
) .475/ 12(تفسري الطربي )176(
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نسيهم اهللا من اخلري، ومل : عن ابن عباس قال: وكان من عقوبتهم نسيان اهللا هلم يوم القيامة، ومعىن اآلية
وقال . نرتكهم يف النار: وقال جماهد. نرتكهم، كما تركوا لقاء يومهم هذا: ينسهم من الشر، واملعىن

)177(.أن يعملوا للقاء يومهم هذانرتكهم من الرمحة، كما تركوا : السدي

: ويف صحيح مسلم َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، أن  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا يقول للعبد يوم القيامة
ِبَل، َوأََذْرَك تـَْرَأُس َوتـَْربَ ْدَك، َوأَُزوِّْجَك، َوُأَسخِّرَأملَْ أُْكرِْمَك، َوأَُسوِّ "   : بـََلى، قَالَ : ُع؟ فـَيَـُقولُ َلَك اْخلَْيَل َواْإلِ

َأْي : فَِإينِّ أَْنَساَك َكَما َنِسيَتِين، ُمثَّ يـَْلَقى الثَّاِينَ فـَيَـُقولُ : َال، فـَيَـُقولُ : أََفظَنَـْنَت أَنََّك ُمَالِقيَّ؟ فـَيَـُقولُ : فـَيَـُقولُ 
ْر َلَك اْخلَيْ  ِبَل، َوأََذْرَك تـَْرَأُس، َوتـَْربَُع، فـَيَـُقولُ ُفْل َأملَْ أُْكرِْمَك، َوأَُسوِّْدَك، َوأَُزوِّْجَك، َوأَُسخِّ بـََلى، َأْي : َل َواْإلِ

)178(".فَِإينِّ أَْنَساَك َكَما َنِسيَتِين : َال، فـَيَـُقولُ : أََفظَنَـْنَت أَنََّك ُمَالِقيَّ؟ فـَيَـُقولُ : َربِّ فـَيَـُقولُ 

٣٥: الجاثیةچڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ 
يوم احلشر

: وقد يكون املعىن،فلذلك ال يشري أحد عليهم بأن يستعتبوا
)179(.بأن يستعتبوا

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹٹ ٹ چ و
: األنعامچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  

٧٠
فهؤالء ملا جعلوا اللعب واللهو دينا، أو اختذوا دينهم الذي كان ينبغي هلم لعبا وهلوا، فقد أسلموا 

)180(. أسلموا إىل خزنة جهنم: أو،أنفسهم للهالك

١٦٩: األعرافچ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋٹ ٹ چ و

جاءت هذه اآلية يف حق اليهود الذين ورثوا التوراة وتابعوا أسالفهم على املعاصي وضيعوا العمل مبا 
امهم على هذا الذنب العظيم يتمنون على اهللا األماين الباطلة الكاذبة بأن اهللا سيغفر هلم،  فيها، ومع إقد

)181(. .وإن وجدوا من الغد مثله حالال كان أو حراما أخذوه ومتنوا على اهللا املغفرة

)182("يأخذون ما جيدون حالًال أو حراماً ويتمنَّون املغفرة : يعين: " قال جماهد

) .424/ 3(، وتفسري ابن كثري )475/ 12(تفسري الطربي :  ينظر)177(
) .2279/ 4(،  ) 2968(هد والرقاق، بال اسم باب، رقم صحيح مسلم، ِكتاب الز )178(
) .245/ 14(التحرير والتنوير، البن عاشور : ينظر)179(
) .305/ 2(، و تفسري ابن عطية )219/ 8(التفسري البسيط، للواحدي : ينظر)180(
) .265/ 2(تفسري اخلازن : ينظر)181(
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ك ألنه عكس ما ينبغي للمرء أن يكون، فاملؤمن ينبغي أن يبتعد عن الذنوب وأن ال وهذا الغرور مهل
قال رسول اهللا حيرص على الدنيا، ويتهم نفسه بالتقصري، وحياسب نفسه قبل أن حياسب بني يدي اهللا

ِجُز َمْن أَتْـَبَع نـَْفَسُه َهَواَها الَكيُِّس َمْن َداَن نـَْفَسُه َوَعِمَل ِلَما بـَْعَد املَْوِت، َوالَعا": صلى اهللا عليه وسلم 
نـَْيا قـَْبَل َأْن ُحيَاَسَب يـَْوَم : َوَمْعَىن قـَْولِهِ » َوَمتَىنَّ َعَلى اللَّهِ  َمْن َداَن نـَْفَسُه يـَُقوُل َحاَسَب نـَْفَسُه ِيف الدُّ

)183(."الِقَياَمةِ 

ُفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتَاَسُبوا َوزِنُوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َحاِسُبوا أَنْـ ": ويف هذا قول ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب، رضي اهللا عنه 
)184("يـَْوَم تـُْعَرُضوَن َال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ , َأْن تُوَزنُوا َوتـَزَيـَُّنوا لِْلَعْرِض اْألَْكَربِ 

:ف هؤالءومن غرور اإلنسان باهللا تعاىل ظنه أن مقامه يف اجلنة رغم فسقه وفجوره، قال تعاىل يف وص

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻٹ  ٹ  چ 
٥٠: فصلتچۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

ترسم هذه اآلية صورة اإلنسان الذي ال مييز بني عطاء اهللا وبالئه، فهو حيسب أن ما أويت من نعيم 
.وأن له حظوة سيأخذها إن رّد إىل اآلخرةالدنيا ألجل أن اهللا تعاىل حيبه،

انتفخ يف عني نفسه فراح يتأىل على اهللا، وحيسب لنفسه مقاما : " قال سيد قطب يف وصف هذا املغرور
ٹ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  (:عندئذ جييء التهديد يف موضعه هلذا الغرور.. وهو غرور! ....عنده ليس له

فأما إذا مسه الشر . وأعرض ونأى جبانبه. استعظم وطغى: ذا أنعم اهللا عليهوهذا اإلنسان إ) ..ہ  ھ  ھ  

، )1607/ 5(، وتفسري ابن أيب حامت )212/ 13(،  وتفسري الطربي)346: ص(تفسري جماهد : ينظر)182(
) .562/ 1(،  وتفسري السمرقندي )151/ 2(وتفسري          ابن زمنني

سنن الرتمذي، أَبـَْواُب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، بَاُب َما َجاَء ِيف صفة )183(
بَاُب ذكر املوت : ،وابن ماجة، سنن ابن ماجه  كتاب الزهد، باب)4/638(، )2459(أواين احلوض رقم 

وأورده األلباين يف سلسلة ). 350/ 28(وأمحد ، مسند أمحد ) 1423/ 2(،   )4260(واالستعداد له، رقم 
).499/ 11(، )5319( األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، رقم 

) .7/96(مصنف ابن أيب شيبة )184(
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فهو ملا ظن أن له احلسىن يف اآلخرة قاس أمر اآلخرة على أمر )185("فيتخاذل ويتهاوى، ويصغر ويتضاءل
.)186(الدنيا

:عالج الغرور : المبحث السادس 

كرمي الداء وأتبعه بالعالج الذي فيه الشفاء، فآيات القرآن من رمحة اهللا تعاىل بنا أن أبان لنا يف كتابه ال
ويف ذلك ...الكرمي تزخر يف املقابالت بني اخلري والشر، اإلميان والكفر ، النفقة والبخل، اجلنة والنار

إرشاد للمرء بأن خيتار ما هو أهدى سبيال

.اإليمان بأن اهللا تعالى هو المنعم:المطلب األول 

ء أن املنعم هو اهللا، وأن ما به من نعمة فمن اهللا، فإنه خيضع هللا ويتواضع له، ويعلم أن املال إذا علم املر 

، وقد بني اهللا لنا أن الن واخلسرانالشكر للمنعم، فبالشكر تدوم النعم، أما الكرب والغرور فعاقبته اخلذ
.

) .3129/ 5(يف ظالل القرآن، سيد قطب )185(
) .242/ 3(تفسري النسفي : ينظر)186(
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ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ٹ ٹ چ 
٢٠: الحدیدچک  ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  

وإن من أعظم الفنت اليت يتعرض هلا املغرور أن يظن أن ما به من نعمة هي من نفسه حازها بعلمه 
فهذا قارون الذي أصابه الغرور مبا آتاه اهللا، أنكر الواهب، وحوله وقدرته ال بقدرة املنعم سبحانه،

وصاحب اجلنة الذي ، ٧٨: القصصچ پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ چ :وتعلق بأوهام النفس قائال
چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ: حدثتنا عنه سورة الكهف ظن أن أمر بقاء جنته بيده، وتغافل عن اهللا قائال

.٣٥: الكھف
بل وصل الغرور يف فرعون أن يظن نفسه إهلا، وأن ما حتت ملكه من خريات وجنان هي من تدبريه 

چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  چ :ال لقومهورعايته، فنسي املنعم سبحانه وق

.٥١:الزخرف
وشأن اإلنسان بشكل عام أنه يف اخلريات والنعم يغفل عن املنعم، وعند الضيق والكربات يتوجه إىل اهللا 

ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ تعاىل مقرا بذنبه راجيا عفوه كي يذهب عنه ما أملّ به من بالء، ويكشف عنه السوء  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   

چچ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ                  ک  ک  ک  ک  
. ٥١–٤٩: الزمر

، يلح يف الدعاء. كربأوشدةأومرضمنضر،ميسهحنيأنهوطبيعته،اإلنسانحالةعنتعاىلخيرب
لهأيناهللا،منإمنا أوتيته علم:  قائال. منكراوملعروفهكافرا،بربهعادفإذا كشف اهللا ضره أزال مشقته،

.حتصيلهبطرقمينعلمعلىأوعليه،كرميألينله،مستحقوأينأهل،
الفتنةفيعدونأهل الغرورأما يكفره،ممنيشكرهمنلينظرعباده،يبتليوقد بني اهللا أن هذه فتنة

لهيرونوالبنعمةيقرونللشر، والأوللخريسببايكونقدمبااحملض،اخلريعليهمويشتبهمنحة،
.عنهم ما كسبوافما أغىنأهلكوا،حىتيزلفلمحقا،

تعاىل،أخربهمصاحبه،حالحسنعلىيدلأنه- جبهلهم-وزعمواباملال،اغرتواذكر تعاىلوملا
حبالأعلموأنهوالرمحة،احلكمةإىلعائدذلكمرجعوقبضه، ال يرجع لعلمهم، وأنالرزقبسطأن

ذلكيفمراعياتعاىلفيكوناألرض،يفلبغوابسطهلوألنهلطفاالرزقعليهميضيقفقدعبيده،
)187(.هموفالحمادةهوالذيدينهمصالح

.التزود بالتقوى: المطلب الثاني 

) .727: ص(تفسري السعدي : ينظر)187(
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وسالح املؤمن على مر األزمان، وسد منيع يف وجه الشيطان، فال  ينفذ التقوى عالج كل علة،
... الشيطان إىل نفس التقي فيسّول له الكرب والغرور،  

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ ٹ چ الدنيا واآلخرةفهي سبيل النجاة والفالح يف ،

ٹ ٹ چ ، ٢:الطالقچڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ٹ ٹ چ ،   ٩٠: یوسف

.٥: الطالقچٹ ٹ چ ، و٤: الطالقچ
ويوفقهأمره،عليهييسر اهللاملعاصي،وعناملصائب،علىتعاىل، ويصرباهللاطاعةعلىيصربمن:يعين

)188(.معاصيهعنويعصمهطاعتة،علىليعمل

وجممل دعوى األنبياء تقوم على توحيد اهللا تعاىل وتقواه ، فمعظم األنبياء أوصوا أقوامهم بالتقوى، وبينوا 
. و مبشيئة رب السماوات واألرضهلم أن ما هم فيه من النعم من مال ومصانع وبنيان وأوالد؛ إمنا ه

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

–١٢٤: الشعراءچی  ی  ی  ی    
١٣٦
اهللا،طاعةعلىيستعينواأنعليهمالواجبوكانعظيمة،قوةأعطاهمقدتعاىلاهللاوكان

)قـُوَّةً ِمنَّاَأَشدُّ َمنْ (:واستكربوا،فخروا،ولكنهم
ذلك، وأمرهمعننبيهمفلذلكوالسفه،العبثويفاهللا،معاصييفواستعملوا

.)189(بالتقوى
واآليات يف سورة الشعراء فيها تسلسل واضح بأن األمر بالتقوى دأب األنبياء مع أقوامهم، فبعد ما سبق 

موقف صاحل مع قومه ودعوته من اآليات يف شأن هود مع قومه، تلتها آيات
–١٥٠: الشعراءچۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ :غرتار بأمر املسرفني قائال هلملتقوى اهللا وعدم اال

١٥١.

).256/ 9(، وتفسري القرطيب )462/ 3(، وتفسري السمرقندي )446/ 23(تفسري الطربي : ينظر)188(
) .595: ص(تفسري السعدي : ينظر)189(
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الإفساداإليهاوالدعوةاملعاصيبعملاألرضيفاإلفسادوصفهمالذينأي: " قال السعدي
موضعوننبيهمملعارضةمستعدونعندهمأناساوكأنحمضشرألنهيكونماأضروهذافيه،إصالح

)190(" .االغرتارعنصاحلفنهاهمالغي،لسبيلالدعوةيف

.عدم اتباع خطوات الشيطان: المطلب الثالث 

وهو،تعاىلاهللاهواخلواطرهذهوفاعلقلبه،يفاإلنسانجيدهااليتاخلواطرعنعبارةوسوسة الشيطان
)191(.ذلك علىلهاملقدرهوواهللاكالعرض،الشيطانوإمنااإلنسان،باطنيفهلااحملدث

ن الشيطان من الوسوسة إال أنه مل جيعل له سلطانا على اإلنسان، إمنا هو قرين ومع أن اهللا تعاىل مكّ 
الشَّْيطَانَ ِإنَّ " : وسّلمعليهاهللاصّلىالنيبعنالصحيحاحلديثله ويزين املنكر والباطل، ففييوسوس

.)192("مِ الدَّ َجمَْرىاِإلْنَسانِ ِمنَ َجيْرِي

:خطواته، ألن اتّباعه طلب للفحشاء واملنكر
ې  ٹ ٹ چ 

١٦٩–١٦٨: البقرةچی  ی  ی  ی  
١٤٢: األنعامچۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ٹ چ ٹو
.٢١: النورچ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ : عّز من قائلٹو

بالقبائحيعين)َواْلُمْنَكرِ بِاْلَفْحشاءِ يَْأُمرُ فَِإنَّهُ الشَّْيطانِ ُخطُواتِ يـَتَِّبعْ َوَمنْ (ومسالكهآثارهيعين ال تتبعوا 
)193(.أحدكلحقيفعامةواآليةوجلّ عزّ اهللايكرهماوكلواألفعالاألقوالمن

وإن من أسباب النجاة عدم جمالسة املغرورين الذين غرهم الشيطان فأصبحوا عونا له وجندا من جنوده،
وضون يف منكرهم مبينا أن الشيطان له الدور األكرب يف جّر 

ی  ی  ی  ی  ٹ ٹ چ الناس إىل جمالس الباطل
.٦٨: األنعامچ

) .596: ص(ابق املرجع الس)190(
) .101/ 1(تفسري اخلازن : ينظر)191(
) .50/ 3) (2038: (  صحيح البخاري، ِكَتاُب االعتكاف، باُب زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه، رقم)192(
) .289/ 3(تفسري اخلازن )193(
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ُهمْ فََأْعِرضْ ذلكونيفعلأنديتهميفقريشوكانتفيها،والطعناالستهزاءيفآياتِناِيف خيوُضونَ  َعنـْ
يـُْنِسيَـنَّكَ َوِإمَّاحينئذجتالسهمأنبأسفالَغْريِهِ َحِديثٍ ِيف َخيُوُضواَحىتَّ عنهموقمجتالسهمفال

جمالستهمعنالنهىتنسىحىتبوسوستهشغلكوإنالشَّْيطانُ 
ُهمْ ْعِرضْ فَأَ ( . فيهاوالطعنواالستهزاءبالتكذيبأي خيوضون يف آيات اهللا وقمجتالسهمفال)َعنـْ

ابنوقرأ، )194(.النهيتنسىحىتبوسوستهيشغلكبأن)الشَّْيطانُ يـُْنِسيَـنَّكَ َوِإمَّا( ... عنهم
)195(.بالتشديد)يـُْنِسيَـنَّكَ (عامر

االتعاظ بمصارع المغرورين : المطلب الرابع 

بل ألخذ ؛لغابرين ال للتسلية والتأكد من اخلربدعانا القرآن الكرمي للسري يف األرض والنظر يف مصارع ا
، ٨٢: غافرچ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ٹ ٹاملواعظ والعرب 

.109:ويوسف
يفاآلثارالواضحةاهللاسنةوأن،كمصريهمأسالفهم من املكذبني والغاوينمصريأنأفلم يسريوا فيدركوا

...ستناهلمالغابرينآثار
)196(القصري؟املتاععلىالباقياملتاعفتؤثرواتعقلونأفالالغابرين؟يفاهللاسننفتدبروا

إن قارون ملا أن اغرت مباله زاعما أن ما أوتيه بعلم من عنده،  وخرج على قومه يف زينته متباهيا مغرورا 
.٧٩–٧٨: صصالقچچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  چ : اغرت قومه بزينته قائلني

چڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہچٹ ٹفماذا كانت العاقبة 

العذاببغتهإعجابه،وكثرعنده،الدنياوازَّيـََّنتوالفخر،البغيحالةبقارونانتهتفلما" 
أسفلاهللاأنزلهاهللا،عبادعلىنفسهرفعفكماعمله،جنسمنجزاء)األْرضَ َوِبَدارِهِ بِهِ َفَخَسْفَنا( 

.)197("ومتاعهوأثاثه،دارهمنبه،اغرتوماهوسافلني،
وملا جاء العذاب مل يكن ينفع قارون مجاعة أو أقارب أو أصدقاء أو جنود، مل يكن له عاصم من أمر 

.املهلكنيفما نفعه مال وال جاه فكان من العذاب،اهللا فجاءه

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   ۉ   ې  چ
٨٢-٨١: القصصچې  

).167/ 2(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )34/ 2(تفسري الزخمشري :ينظر)194(
.)259/ 2(العشرالقراءاتيفالنشر، و )256: ص(حجة القراءات، البن زجنلة  )195(
) .2035/ 4(يف ظالل القرآن، سيد قطب : ينظر)196(
) .624: ص(تفسري السعدي )197(
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أما موقف املغرورين بزينته من قومه، فقد اتعظوا وبتفكري يسري علموا أن القليل الدائم خري من الزينة اليت 
جرفتاليتالطاغيةالفتنةمعهمع سقوط قارون وهالكه هوتسرعان ما تذهب وتذهب أهلها معها، ف

. والضاللالغفلةقناععنوكشفتاهللاإىلالقاضيةالضربةالناسبعض
وملباألمس،متنوهماهلميستجبملأناهللاحيمدون- الذين اغرتوا مباله باألمس-وقف قوم قارون 

آيةليسالثراءأنأيقنواو . وليلةيومبنيإليهانتهىالذيالبائسملصريايرونوهم. قارونآتىما
. والغضبالرضاغريأخرىألسبابويضيقهعبادهمنيشاءمنعلىالرزقيوسعفهو. اهللارضيعلى
. البالءيعقبهقدالذياالبتالءهوإمنا. العنيفالشديداألخذهذاقارونأخذمارضاهدليلكانولو

)198(.يفلحونالذين يغرتون بالنفس واملال الالكافرينأنواوعلم

وأما الغرور على صعيد اجلماعات واألقوام فهو كثري يف األمم الغابرة، ومنه غرور قوم هود عليه السالم، 
َسِطِهْم َنَسًبا " 

ا َمْن َوأَْفَضِلِهْم َحَسًبا، فََأَمَرُهْم َأْن يـَُوحُِّدوا اللََّه َوَيُكفُّوا َعْن ظلم الناس مل يأمرهم بغري ذلك، فكّذبوه َوقَاُلو 
)199("وبنوا اْلَمَصاِنَع َوَبَطُشوا َبْطَشَة اْجلَبَّارِينَ ،َأَشدُّ ِمنَّا قـُوَّةً 

ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ٹ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک ٹ ٹ چ 
: فصلتچٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  

١٥–16

ب، استجا: املبالغة يف الكرب، أي التعاظم واحتقار الناس، فالسني والتاء فيه للمبالغة مثل: واالستكبار" 
وإمنا ذكر من مساويهم االستكبار ألن تكربهم هو . والتعريف يف األرض للعهد، أي أرضهم املعهودة

.الذين صرفهم عن اتباع رسوهلم وعن توقع عقاب اهللا
بغري احلق زيادة تشنيع الستكبارهم، فإن االستكبار ال يكون حبق إذ ال مربر للكرب بوجه من : وقوله

ملغريات بالكرب من العلم واملال والسلطان والقوة وغري ذلك ال تبلغ اإلنسان الوجوه ألن مجيع األمور ا
مبلغ اخللو عن النقص وليس للضعيف الناقص حق يف الكرب، ولذلك كان الكرب من خصائص اهللا 

من أشد : . تعاىل
، فقوهلم ذلك هو سبب استكبارهم؛ ألنه أورثهم االستخفاف مبن عداهم، فلما جاءهم هود منا قوة

) .2713/ 5(يف ظالل القرآن، سيد قطب : ينظر)198(
) .204/ 2(تفسري البغوي )199(
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ال من أشد منا قوة دلي: ، فكذبوا رسوهلم
)200(" . عليه خص بالذكر

هذا تفسري الصاعقة اليت أرسلها عليهم، أي رحيا باردة شديدة " فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا" وله تعاىل،وق
،شداد:وقيلمتتابعات، : باردات، وقيل:، قيل)يف أيام حنسات( الربد وشديدة الصوت واهلبوب 

ولعذاب اآلخرة (أي العذاب بالريح العقيم)يف احلياة الدنياعذاب اخلزي (أي لكي نذيقهم)لنذيقهم(
)201().وهم ال ينصرون( ،أي أعظم وأشد)أخزى 

مث كانت عاقبة املتقني غري عاقبة املغرورين قال اهللا تعاىل عن املتقني الذين استجابوا لدعوة نبيهم، ومل 
١٨: فصلتچچ ، تفتنهم قوة أجسامهم، وال وفرة أمواهلم، وال كربياء نفوسهم

ا: " قال الطبري وعتّواتكبرا) األْرِض ِفي(وتجبرواربھمعلى) َفاْسَتْكَبُروا(ھودقومَعادٌ َفأَمَّ
)202("بھلھمهللاأذنمابغیر

ڻ      ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ : وفي تفصیل أكثر لغرور قوم ھود جاء في سورة الشعراء
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ھ  ھ  ے 

ی  ی  ی  ی    
١٣٥–١٢٣: الشعراءچ

: الشعراءچٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ  ڀ   ڀڀ چ :وملا مل يستجيبوا لنبيهم قال تعاىل
١٣٩.

إن يف إهالكنا عادا : يقول تعاىل ذكره) ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَةً . (فأهلكنا عادا بتكذيبهم رسولنا: " قال الطربي
)203("بتكذيبها رسوهلا، لعربة وموعظة لقومك يا حممد، املكّذبيك فيما أتيتهم به من عند ربك 

يأمنالتعاىلاهللاعرفمنإنف.. .ت، السابقة من عاقبة املغرورين ما يغين عن الشرح والبيان ويف اآليا
هذه احلياة الدنيا علم أنه ال جمال يف..حلوماذاومثودوهامانفرعونومن نظر إىل.. اهللامكر

)204(.للمغرورين

) .256/ 24(بن عاشور التحرير والتنوير، ال)200(
) .347/ 15(تفسري القرطيب : ينظر)201(
) .444/ 21(تفسري الطربي )202(
) .379/ 19(املرجع السابق )203(
) .28: ص(اف املغرورين، للغزايل أصن)204(
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.الزهد في الدنيا: المطلب الخامس 

واعتقادها، ويورث النفسسلوكهاويصححا، ويعافيها من أسقامها،النفس عن شهو يصرفلزهد ا
، والتواضع مع العباد، فحني يزهد املرء يف الدنيا ويعلم أن ما فيها نعيم زائل وأن الذي األدب مع اهللا

ئل يدوم ما أعده اهللا للصابرين، فإنه ال يغرت بكل مفاتنها ويقدم مغفرة اهللا ورضوانه على كل املتاع الزا
ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ٹ ٹ چ 

.٢٠: الحدیدچڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
َااْعَلُموا"  نْيااْحلَياةُ أَمنَّ اهللاطاعةغرييفحياتهصرفمنرادأوإمناالدنياالدارهذهيفاحلياةمدةأيالدُّ

الباطلأي)َلِعبٌ (بقولهوصفهامثكلها،خريفحياتهاهللاطاعةيفحياتهصرفومنمذمومة،فحياته
بهيتزينونمنظرأي)َوزِيَنٌة (قريبعنينقضيمثساعةفرحأي)َوَهلْوٌ (الصبيانكلعبلهحاصل

َنُكمْ َوتَفاُخرٌ ( اْألَْموالِ ِيف َوَتكاثـُرٌ (بعض علىبعضكمبهيفتخرمباحياتكميفشتغلونتإنكميعين)بـَيـْ
علىوولدهوخدمهمبالهفيتطاوللهحيلالماجبمع:وقيلواألوالد،األموالبكثرةمباهاةأي)َواْألَْوالدِ 

أي) اْلُكفَّارَ أَْعَجبَ َغْيثٍ َكَمَثلِ (: تعاىلفقالمثالاحلياةهلذهضربمثطاعته،وأهلتعاىلاهللاأولياء
ييبسأي) َيِهيجُ ُمثَّ (الغيثبذلكنبتماأي) نَباتُهُ (بالبذراألرضلسرتهمكفاراالزراعمسيإمناالزراع

اْآلِخرَةِ َوِيف (ويفىنيبسهبعدويتكسريتحطمأي)ُحطاماً َيُكونُ ُمثَّ (خضرتهبعدأي)فـََرتاهُ (
للدنيا،العمليفاآليةاهللازهداملعاينأهلقالالصفةحياتهكانتملنأي) َشِديدٌ َعذابٌ 
ِمنَ َوَمْغِفرَةٌ (:بقولهلآلخرةالعمليفورغبواللهو،باللعبيشتغلمنوحياةالكافرينحياةصفةوهذه
ألوليائه؛ورضواناهللامنفرةومغألعدائهشديدعذاب:وقيلطاعته،وأهلألوليائهأي)َورِْضوانٌ اللَّهِ 
نْيااْحلَياةُ َوَما(جنةوإماعذابإمااآلخرةألن لآلخرة،يعملوملهلاعململنأي)اْلُغُرورِ َمتاعُ ِإالَّ الدُّ
يشتغلململنالغرورمتاع:وقيلمنه،خريهوماإىلبالغلهفهياآلخرةبطلبالدنيايفاشتغلفمن
)205(."اآلخرةبطلبفيها

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ      ٹ ٹ چ وجاء يف سورة يونس تصوير مشابه آلية احلديد السابقة حيث  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            

٢٤: یونسچی  ی  ی  ی  
التكديرمنبذلكوُكِّلَ قدمامعوأمواهلا،زينتهامنبهوتفاخرونالدنيايفهونتبامامثلإمنا: أي

منأنواعٌ املطربذلكفنبتاألرضإىلالسماءمنأرسله اهللاكمطرواملوتبالفناءوزوالهوالتنغيص
كمدنيا منبهتتباهونماعلىالفناءيأيتمث ييبس ويفىن، فكذلك.....بعضهاخمتلطٌ النبات،

حىتحسنهابعداألرضهذهنباتوقضاؤناأمرُناأهلككماويهلكهافيفنيهاوزخارفها،

) .250/ 4(تفسري اخلازن )205(
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ويعطي القرآن الكرمي مثاال )206(.ظهرهاعلىنباتًاذلكقبلتكنملكأنباألمس،تغنملكأنصارت
حب اجلنة الذي حيا ملن ملكت الدنيا قلبه، وشغلته عن اآلخرة وظن أن الدنيا باقية له يف قصة صا

:نصحه صاحبه املؤمن غري أنه مل يرعوي، فماذا كانت النتيجة
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  ٹ ٹ چ 

ی  ی  ی  ی  
: الكھفچ

٤٥-٤١
وبعد أن قص القرآن الكرمي علينا قصة ذلك املغرور بني لنا مثل احلياة الدنيا على الوجه الذي سبق بيانه 
يف اآليتني السابقتني، ووجه التناسب بني قصة صاحب اجلنة وبني الكالم عن تصوير سرعة ذهاب احلياة 

نيا أن الدنيا ال متعلق فيها ألحد، وأنه ال ينبغي لعاقل أن يتشبث فيها، ومن التناسب أيضا أن اآلية الد

، ومن مجال التناسب ٤٦:الكهفچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ، الصاحلات
لفتة تنقلأيضا أن ما ويل هذه اآليات كان الكالم فيه عن احلشر والعرض واحلساب يوم القيامة، يف 

. اإلنسان من متاع زائل إىل يوم اخللود والبقاء

.تذكر الموت : المطلب السادس 

َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ُهَريـْرََة،ِيب أَ إن تذكر املوت يثين اإلنسان عن االغرتار يف كل متاع زائل، فَعنْ 
، وقد اقرتن ذكر املوت مع تذكري اهللا )207(اْلَمْوتَ يـَْعِين ،"اللَّذَّاتِ َهاِدمِ ذِْكرَ َأْكِثُروا": َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ 

نيا أنه ميت وأن تعاىل للناس بأن الدنيا متاع الغرور، وذلك حىت يعلم اإلنسان إذا تعلقت نفسه يف الد
.

چں  ں  ڻ  ڻٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ٹ ٹ چ 
.١٨٥: آل عمران

ال بد من أن يستقر يف النفس حقيقة أن احلياة يف هذه األرض موقوتة، حمدودة بأجل مث 
ميوت املستعلون بالعقيدة . . ميوت الصاحلون وميوت الطاحلون.. حتما

). 56-55/ 15(تفسري الطربي : ينظر)206(
،)1422/ 2(، )4258(بَاُب ِذْكِر اْلَمْوِت َواِالْسِتْعَداِد لَُه، رقم سنن ابن ماجه، ِكَتاب الزهد،)207(

) .504/ 1(، )1607(وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح رقم 
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ميوت ذوو االهتمامات الكبرية واألهداف العالية، وميوت التافهون الذين . .. وميوت املستذلون للعبيد
.يعيشون فقط للمتاع الرخيص

ال فارق بني نفس ونفس يف تذوق .. رعة، وتفارق هذه احلياةكل نفس تذوق هذه اجل... الكل ميوت
نْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ «... هذه اجلرعة من هذه الكأس الدائرة على اجلميع ..» َوَما احلَْياُة الدُّ

املتاع الذي خيدع . .. ولكنه ليس متاع احلقيقة، وال متاع الصحو واليقظة. 
املتاع الذي يستحق . فأما املتاع احلق! أو املتاع الذي ينشئ الغرور واخلداع. سان فيحسبه متاعااإلن

وعند ما تكون هذه احلقيقة قد . هو الفوز باجلنة بعد الزحزحة عن النار.. فهو ذاك.. اجلهد يف حتصيله
إذ كل -ياة. استقرت يف النفس

عندئذ حيدث اهللا . - نفس ذائقة املوت على كل حال
.)208(املؤمنني عما ينتظرهم من بالء يف األموال واألنفس

قرن اهللا تعاىل تذكري الناس باملوت مبسألة االبتالء،يف آية األنبياء و 
.٣٥: األنبیاءچی   یی  ی  ٹ ٹ چ المین   رب الع

، لوب العبادحىت ينزع الدنيا من قمن األحياء، والتذكري بالرجعة إليه ترمبا ألن املوت ابتالء ألقارب 
.فهو موت مث رجعة إىل اهللا، فماذا بقي من نعيم الدنيا؟ 

الخاتمة

ع ، واحلمق، ومعظم معانيه اللغوية ترجع إىل النقصان، الغرور يف اللغة من النقصان، واخلدا - 1
فالغرور واحلمق نقصان يف الفطنة، والنقصان يف اخلداع سرت احلق، وحجب احلقيقة عن 

.وهكذا ...املخدوع
سكون النفس إىل ما يوافق : تعددت ألفاظ تعريف الغرور يف االصطالح، ومعظمها يدور حول- 2

املعاين االصطالحية املذكورة اليت تكررت لفظا واحتد أكثرها اهلوى ومييل إليه الطبع، ومجيع 
.

) .539-538/ 1(يف ظالل القرآن، سيد قطب : ينظر)208(
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أن خيفي الَبائِع عيب : ارتبط الغرور عند الفقهاء باملعىن اللغوي واتصل به اتصاال وثيقا إذ هو- 3
.مبيعه، وهذا فيه نقص

يف القرآن الكرمي سبعاً وعشرين مرة -على اختالف صيغها - ) غرر (تقات مادة وردت مش- 4
احلياة الدنيا حلياة الدنيا، مما يربز خطورةاجاء الغرور فيها مسندا إما إىل الشيطان، وإما إىل 

على قلب املؤمن إن استحكمت الدنيا من قلبه، مث إن الغرور باحلياة الدنيا امتداد إلغواء 
.وتغريره بالبشر، ألنه مصدر التزيني الشيطان 

جاءت يف سياق الكالم عن الكفار، ومل ترتبط بأي فرع من فروع اخلري، ) غرر(يالحظ أن مادة - 5
دون الربوبية، وهذا يشري إىل خطر الغرور على العقيدة يف معظم املواضعاألُُلْوِهيَّةِ بواقرتنت 

.
: الت متعددة بينها أهل التفسري، منهاالقرآين وفق دالالنظميف)الغرور(مادة جاءت- 6

.الشيطان، أو إبليس، اخلداع، الفاين، الباطل، القليل، الدنيا أو زينة الدنيا، األمل 
سكون النفس إىل ما يوافق اهلوى، فإنه يعد بوابة األخالق : ملا أن كان الغرور يف تعريفاته- 7

.الذميمة، ومرتع مفاسد الشيطان
اخلداع، الوهم ، احلمق، الكرب،  اخليالء،  الفخر، العجب اجلهل : روراأللفاظ ذات الصلة بالغ- 8

جيمع بينها مجيعا النقص على اختالف نوعه سواء أكان يف احلقيقة أم يف العلم أم يف .
...الورع

، الَغْطَرَفُة ، النـَّْفخ: - 9 ُخ، التيُه،، الَبَذخ، املَدْ :الَبأُو، الزُُّهوُّ
ومجيع ما سبق من املعاين فيها اعتداد من الشخص بنفسه وزيادة إعجاب يقوده إىل العتو،

..التعايل والغرور 
نْيا: الَغرورُ -10 .الشيطاُن، َوأما الُغروُر َفَما اْغتـُّر ِبه من َمَتاِع الدُّ
اء السوء، الشيطان الفهم اخلاطئ للدين، متاع احلياة الدنيا، أصدق: متثلت أسباب الغرور يف-11

. األماين الباطلة، االغرتار بإمهال اهللا تعاىل وسعة رمحته 
التفاخر والتكاثر باألموال واألوالد،  رفض النصيحة، واجلدال : يفرجتلت مظاهر الغرو -12

بالباطل، البغي واالستكبار، االستهزاء بآيات اهللا تعاىل، االنغماس يف الشهوات 
.   الباطلة والشبهات، التسويف واألماين
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.  استحقاق العقاب، الضالل، االستدراج: الغرورمن عواقب -13
، اإلميان بأن اهللا تعاىل هو املنعم:  ، ومتثل العالج يفالغرورداءعالجبني القرآن الكرمي -14

،الزهد يف الدنيا، االتعاظ مبصارع املغرورين، عدم اتباع خطوات الشيطان،  التزود بالتقوى
.  تذكر املوت

فإن هذا جهد املقل، وإنين أعلم أنين مهما اجتهد لن أيف املوضوع القرآين حقه، فما  : ويف اخلتام
.كان فيه صوابا فبتوفيق من اهللا عز وجل، وإن كان فيه نقص أو تقصري فمن نفسي ومن الشيطان

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

مسرد المراجع

.بريوت–دار املعرفة ، )هـ505: ت(مد بن حممد الغزايل الطوسي أبو حامد حم، إحياء علوم الدين.1
، حتقيق عبد اللطيف عاشور، )هـ505: ت(أصناف املغرورين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي .2

.مصر–مكتبة القرآن للنشر والتوزيع، القاهرة 
، )هـ751: ت(ابن قيم اجلوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد.3

.حممد حامد الفقي، مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية : حتقيق
أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر .4

براهيم املطرودى، دار عامل الكتب اململكة العربية عبد الرمحن بن إ. د: ، حتقيق)هـ666: ت(احلنفي الرازي 
).م1991هـ، 1413/ 1ط(الرياض، –السعودية 

: ت(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي .5
).هـ1418-/ 1ط(وت، بري –حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب : ، حتقيق)هـ685

: ، حتقيق)هـ356: ت(البارع يف اللغة، أبو علي القايل، إمساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى .6
) .م1975/ 1ط(دار احلضارة العربية بريوت، -هشام الطعان، مكتبة النهضة بغداد 

، )هـ817: ت(الفريوزآبادى طاهر حممد بن يعقوببصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، أيب.7
.جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة -: حتقيق

تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، .8
.احملققني، دار اهلدايةجمموعة من : ، حتقيق)هـ1205: ت(الزَّبيدي 
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تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِيبِّ، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي .9
) .هـ1313/ 1ط(بوالق، القاهرة،-، املطبعة الكربى األمريية )هـ743: ت(

أَبُو اَحلَسِن َعِليُّ بُن َأْمحََد بِن َحَسٍن التُِّجْيِيبُّ األَْنَدُلِسيُّ تراث أيب احلسن اْحلَرَايلِّ املراكشي يف التفسري، اَحلرَايلُِّّ .10
الرباط، –حممادي بن عبد السالم اخلياطي، منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي : ، حتقيق)هـ638: ت(
).م1997-هـ 1418/ 1ط(

، حممد الطاهر بن حممد »حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجل«التحرير والتنوير .11
.هـ1984: ، سنة النشر، الدار التونسية للنشر)هـ1393: ت(بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي 

ضبطه وصححه مجاعة من : ، حتقيق)هـ816: ت(التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين .12
).م1983-هـ 1403/ 1ط(لبنان، –الكتب العلمية بريوت العلماء بإشراف الناشر، دار 

، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر، الرازي ابن )تفسري القرآن العظيم(تفسري ابن أيب حامت .13
اململكة العربية السعودية، -أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز : ، حتقيق)هـ327: ت(أيب حامت 

) .هـ1419/ 3ط(
تفسري أيب حيان، البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين .14

) .هـ1420/ 1ط(بريوت، –صدقي حممد مجيل، دار الفكر : ، حتقيق)هـ745: ت(األندلسي 
، )هـ468: ت(لنيسابوري، الشافعي التـَّْفِسُري الَبِسْيط، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، ا.15

).هـ1430/ 1ط(جامعة اإلمام حممد بن سعود، اإلسالمية، :  حتقيق ونشر
، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي )معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي .16

).هـ1/1420ط(بريوت، –اث العريب عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرت : ، حتقيق)هـ510: ت(الشافعي 
، أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسري البيضاوي  .17

).هـ1418-/ 1ط(بريوت،-حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب: ، حتقيق)هـ685: ت(
حممد باسل : ، حتقيق)هـ283: ت(بد اهللا بن يونس بن رفيع الُتسرتي تفسري التسرتي، أبو حممد سهل بن ع.18

).هـ1423/ 1ط(بريوت، –الكتب العلمية دار/ عيون السود، منشورات حممد علي بيضون 
، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو )لباب التأويل يف معاين التنزيل(تفسري اخلازن .19

، /1ط(بريوت-حممد علي شاهني، دار الكتب العلمية : ، تصحيح)هـ741: ت(باخلازن احلسن، املعروف 
ـ).ه1415

، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي )مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري(تفسري الرازي .20
-/ 3ط(بريوت، –ريب ، دار إحياء الرتاث الع)هـ606: ت(الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

) .هـ1420
، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(تفسري الزخمشري .21

).هـ1407-/ 3ط(بريوت، –، دار الكتاب العريب )هـ538: ت(جار اهللا 
بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا)تفسري القرآن العزيز(تفسري ابن زمنني .22

حممد بن مصطفى -أبو عبد اهللا حسني بن عكاشة : ، حتقيق)هـ399: ت(املعروف بابن أيب َزَمِنني املالكي 
).م2002-هـ 1423، /1ط(القاهرة،/ مصر-الكنز، الفاروق احلديثة 
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: ت(رمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي ، عبد ال)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان(تفسري السعدي .23
)م2000-هـ 1420/ 1ط(عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق) هـ1376

)هـ373: ت(، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )حبر العلوم(تفسري السمرقندي .24
نصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين أبو املظفر، م،)تفسري القرآن(تفسري السمعاين .25

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، : ، حتقيق)هـ489: ت(التميمي احلنفي مث الشافعي 
).م1997-هـ1418، /1ط(السعودية، –الرياض 

كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، حممد بن جرير بن يزيد بن)جامع البيان يف تأويل القرآن(تفسري الطربي .26
).م2000-هـ 1420/ 1ط(أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق)هـ310: ت(الطربي 

، دار )هـ211: ت(تفسري عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين .27
) .هـ1419/ 1ط(بريوتن –ار الكتب العلمية حممود حممد عبده، د. د: الكتب العلمية، دراسة وحتقيق

، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(تفسري ابن عطية .28
–عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية : ، حتقيق)هـ542: ت(متام بن عطية األندلسي احملاريب 

.)هـ1/1422ط(بريوت، 
.القاهرة–، دار الفكر العريب )هـ1390بعد : ت(التفسري القرآين للقرآن، عبد الكرمي يونس اخلطيب .29
، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي مشس )اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطيب .30

/ 2ط(القاهرة، –ار الكتب املصرية دأمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،: ، حتقيق)هـ671: ت(الدين القرطيب 
).م1964-هـ 1384

، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )تفسري القرآن العظيم( تفسري ابن كثري .31
).هـ2/1420ط(سامي بن حممد سالمة، : ، حتقيق)هـ774: ت(

د بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ، أبو احلسن علي بن حمم)النكت والعيون(تفسري املاوردي .32
.لبنان/ بريوت -، دار الكتب العلمية السيد ابن عبد املقصود: ، حتقيق)هـ450: ت(باملاوردي 

الدكتور : ، حتقيق)هـ104: ت(تفسري جماهد، أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي .33
).م1989-هـ 1410/ 1ط(فكر اإلسالمي احلديثة، مصر،حممد عبد السالم أبو النيل، دار ال

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده )هـ1371: ت(تفسري املراغي، أمحد بن مصطفى املراغي .34
).م1946-هـ 1365/ 1ط(مبصر ،

: ، حتقيق)ـه150: ت(تفسري مقاتل بن سليمان ، أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخى .35
).هـ1423-/ 1ط(بريوت، –عبد اهللا حممود شحاته، دار إحياء الرتاث 

، حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن )تفسري املنار(أو ) تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار .36
.م1990: ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة النشر)هـ1354: ت(حممد القلموين احلسيين 
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