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:الملخص  
ت اسهب الباح وب يف هذ  الدراسة التعريف لص ل  اخليانة يف اللغة سايت  ح، س ديد سرسدها    

ا  القررنية، مث است باا أنوا  اخليانة من خ هب ا عىن الذي أدا  است داماا يف سملتقا ا يف اآلي
سخيانة األمة، سخيانة ال حق ساعوارح، سخيانة العاد، سخيانة  السياق القرر ، ك يانة الدين  الكحر،

ع اها أمانا  ال ا ، سخيانة الِعرب، مث استقصاء ما سرد من محاهيم  ررنية تلار  هذ  اللحظة يف م
ساست داماا، سهي ما نسميه "ال ظائر" سهي: ا كر ساخلديعة سالكيد سالتلسق سال حاق، سأخعا 
استعرب الباح وب شاذج اخليانة الواردع يف القررب الكرمي مبي ني  ايستعانة لا ذكر  أهل التحسع 

هدف البح  إآ س د  ،مقاتد القررب الكرمي من ذكرها ، س يابالديي  سالدرس  سالعح م اا
                    .التعريف  أفعاهب اخلائ ني ستحا م، سالت بيه عل خ رهم، سأخذ الدرس  سالعح من مصائرهم

 اخليانة، ا كر، اخلديعة، الكيد، التلسق، ال حاق.الكلمات المفتاحية : 
Betrayal and its Conceptions in the Quranic Context: 

An Objective and Analytical Study 
Abstract 
The researchers outlines two definition of betrayal both in language and 
idiomatically and mention its places and its derivatives in the Holy Qur’an. Then, 
the researcher will extrapolate the types of betrayal through the meaning of the 
verses such as: the betrayal of religion (to be unbeliever), betrayal of nation 
(Ummah), betrayal of soul and bodies, betrayal of covenant and betrayal of trust of 
people. After that, the researchers will follow the derivatives of the norm “betrayal” 
in the Holy Qur’an such as: cunning, deception, espionage, hypocrisy and plan, 
Finally, the researcher views the samples of betrayal as they were mentioned in the 
Holy Qur’an with reference to interpreters in order to take the lessons such as: the 
betrayal of people of Scripture, This research aims to define the norm “betrayal” in 
its wide-concept as it mentioned in the Holy Qur’an, and to indicate the types of 
betrayal and also to explain the acts of betrayers and their characters and finally to 
take the lessons of their end and fate.  
Key word: betrayal, cunning, deception, espionage, hypocrisy and plan.
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 مقدمة:
احلمةةةةةةةد هلل الةةةةةةةذي أنعةةةةةةةم علي ةةةةةةةا   عمةةةةةةةة ا سةةةةةةة ع، سمةةةةةةةنن علي ةةةةةةةا  اهلةةةةةةةدى سا ميةةةةةةةاب، سأمرنةةةةةةةا  

بنةةةةةق في ةةةةةا سالصةةةةة ع سالسةةةةة ع علةةةةة  ا صةةةةة ح  العةةةةةدناب، الةةةةةذي     ةةةةةا خ ص للواحةةةةةد الةةةةةدياب، 
 لةةةةريعة القةةةةررب، سجاهةةةةد يف اهلل حةةةة  أظاةةةةر احلةةةةق سأ ةةةةاب، سأمةةةةاا الل ةةةةاع عةةةةن كةةةةل مةةةةاكر خةةةةوناب،

:} ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ                           

  }(1) ،سةةةةةةةائرين علةةةةةةة  درب اهلةةةةةةةدى إآ رخةةةةةةةر سعلةةةةةةة  رلةةةةةةةه ستةةةةةةةحبه خةةةةةةةع األنةةةةةةةاع، سكةةةةةةةل ال
 الزماب، س عد...

فةةةةةةةئب مةةةةةةةن سةةةةةةة ة اهلل سةةةةةةةبحانه ستعةةةةةةةاآ أب أرسةةةةةةةل الرسةةةةةةةل هلةةةةةةةذ  البلةةةةةةةرية تةةةةةةةثى علةةةةةةة  مةةةةةةةر 
العصةةةةةور ساألبمةةةةةاب، سأنةةةةةزهب معاةةةةةم اهلةةةةةدى سالحر ةةةةةاب، سا علةةةةةزا  البي ةةةةةا  العظةةةةةاع، فمةةةةةن ال ةةةةةا  مةةةةةن 

احلةةةةق سعةةةةادى أهلةةةةه  اتبةةةةع اهلةةةةدى سسةةةةار مةةةةع ركةةةةن ا ميةةةةاب  ةةةةئخ ص سإحسةةةةاب، سمةةةة ام مةةةةن عانةةةةد
ست كةةةةن سةةةةواء الصةةةةراا، سمةةةة ام مةةةةن ا ةةةةذ سةةةةبي  ثال ةةةةا؛ فةةةة  هةةةةو رمةةةةن سأخلةةةةص ساسةةةةتقاع، سي هةةةةو 
جةةةةةةةاهر  ةةةةةةةالكحر سأظاةةةةةةةر العةةةةةةةدساب،  ةةةةةةةل اسةةةةةةةت ح  خلةةةةةةةف سةةةةةةةتائر الظةةةةةةة ع؛ ليحيةةةةةةةق ا كةةةةةةةر السةةةةةةةي  

  أهل  ا س ع، فمكر سكاد سنافق سخاد  سخاب.
 ةةةةةا  ألةةةةةد  ةةةةةذير، س ةةةةةد عرف ةةةةةا سلةةةةةذلك حةةةةةذرنا القةةةةةررب الكةةةةةرمي مةةةةةن هةةةةةذا الصةةةةة ف مةةةةةن ال

اهلل تعةةةةاآ  ةةةةةم، سذكةةةةةر أتةةةةة افام سف ةةةةا م، سعةةةةةرب ل ةةةةةا أم لةةةةةة حيةةةةة مةةةةة ام، س ةةةةةني  عقةةةةةا م يف الةةةةةدنيا 
ساآلخةةةةةةرع، سأع انةةةةةةا العةةةةةة ج اللةةةةةةايف هلةةةةةةذا الةةةةةةةداء العيةةةةةةاء، الةةةةةةذي تةةةةةةا  اهلل تعةةةةةةاآ يف كتا ةةةةةةه العزيةةةةةةةز 

إحلةةةةةاق األذى  ا سةةةةةلمني مةةةةةن ، يكمةةةةةن يف  أتةةةةةاء ك ةةةةةعع تتكامةةةةةل يف مع اهةةةةةا لتةةةةةمثدي مةةةةةمثدىن ساحةةةةةدان 
، فسةةةةةةةةما  ) اخليانةةةةةةةةة، سا كةةةةةةةةر، ساخلديعةةةةةةةةة، سالتلسةةةةةةةةق، سال حةةةةةةةةاق، سالكيةةةةةةةةد(.مل  حيتسةةةةةةةةبواحيةةةةةةةة  

                                                           
 27سورع األنحاهب، رية   (1)
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  أسباب اختيار الموضوع: 
 تكمن اسباب اختيارنا الكتا ة يف هذا ا وضو  فيما يأيت: 

لعلين اتة يف م ل هذا الزماب اخباستلعار مدى خ ورع هذا األمر سأحمليته لكل بماب، س  .1
الذي نعيش فيه، سالذي اختل ص فيه األمور عل  ك ع من أ  اء ا سلمني، فلم يعودسا مييزسب 
 ني الغ  سالسمني، س ني اخليانة ساألمانة، فاو الزماب الذي يمث ن فيه اخلائن سخيو ب فيه 

 األمني.
ا  تلحة،  الوا ع ايجتماعي الحاسد من جوانن عديدع، سالذي  ار  فيه اخليانة  ألكاهلا .2

 م ل: )خيانة الدين، سخيانة العرب، سخيانة ال حق،سغع ذلك(.
ضرسرع ملحة يف  ياب سكلف مكائد سممثامرا  اخلائ ني سا تبمرين عل   لتلبيةالوا ع السياسي؛ .3

 أمة ا س ع سمستقبل هذا الدين.
 عدع سجود دراسة  تصة تعاجل هذا ا وضو    ريقة التحسع ا وضوعي. .4

 بحث: مشكلة ال
تتل ص ملكلة البح  يف ا حاوع الضيق لل يانة ع د الك ع من ال ا ، س حور  حوهب 
معىن جحود أمانا  ال ا ، سخيانة ر اا الزسجية، سي يكاد هذا ا حاوع  عموميته، سكيحية 
 است داع القررب الكرمي له، ساألحملية العظيمة اليت أسيها كتاب اهلل تعاآ له معرسفة جلية ألك ر

 ال ا .
 أسئلة البحث:

 حياسهب هذا البح  ا جا ة عن األس لة اآلتية: 
 ما مدى اهتماع القررب الكرمي لوضو  اخليانة  -1
 هل خيانة األمانة تقتصر عل  ا حاوع ا تبادر م اا، سهو جحود أمانا  ال ا   -2
 ما هي أنوا  اخليانة اليت ذكرها القررب الكرمي  -3
رب من عرضه ل ماذج عملية لل يانة ما هي مقاتد القر  -4
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 :أهداف البحث
 يادف هذا البح  إآ ما يأيت:

 اي    عل  ما جاء يف كتاب اهلل تعاآ حوهب ظاهرع اخليانة. -1
  ياب ا عىن العاع  حاوع اخليانة من خ هب ايست داع القرر  هلذا ا حاوع. -2

 .توضي  أنوا  اخليانة من خ هب ريا  القررب الكرمي -3
بيادع الوعي  عظيم خ ر هذ  الظاهرع  كل ألكاهلا سأخذ الدرس  سالعح من خ هب ما  -4

 عرضه القررب الكرمي من شاذج لل يانة.
 منهجية البحث:

است دع الباح وب يف هذ  الدراسة ا  اج ا وضوعي سالتحليلي، سذلك من خ هب تتبُّع 
ئر ، سهي: ا كر، ساخلديعة، سالتلسق، سالكيد، اآليا  القررنية ذا  الصلة لص ل  اخليانة سنظا

سال حاق، ساستقراء ا لاهد ساألم لة القررنية ا تعلقة  اخليانة، سدراسة أ واهب أهل التحسع يف اآليا  
 سع اسين البح . وعا موضو  الدراسة، سنقل ما يت اسن م اا مع موض

 الدراسات السابقة:
القررنية جاء  من خ هب ريا  القررب الكرمي،  إب مادع هذ  الدراسة م ل كل الدراسا 

حي  عرب القررب الكرمي موضو  اخليانة سنظائر هذ  اللحظة يف ريا  ك عع، َجَاَدْ  كتن التحسع 
يف لرحاا س ياب معانياا، كما ذكر  الس ة سالسعع كذلك لواهد علياا، سلقد تقص ي ا ما كتن يف 

تن عن اخليانة سنظائرها سمقاتدها يف القررب الكرمي  ا وضو   لكل مستقل، فلم جند أحدان ك
 كدراسة موضوعية، مع الر ت  الوا ع الذي نعيش.

 خطة البحث:   
سخا ة، عل  ال حو اآليت: أر عة مباح ،س التملص الدراسة عل  مقدمة،
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: سفياا أحملية البح ، سأسباب اختيار ا وضو ، سملكلة البح ، سأهداف البح ، المقدمة
 ية البح ، سحدسد البح ، سالدراسا  السا قة، سخ ة البح . سم ال

 : التعريف لحاوع اخليانة لغةن سات  حان سماد ا يف القررب الكرمي. المبحث األول
 : أنوا  اخليانة يف السياق القرر .المبحث الثاني
 : نظائر اخليانة يف القررب الكرمي.المبحث الثالث
 الكرمي من ذكر شاذج اخليانة. : مقاتد القرربالمبحث الرابع

 : سفياا مل ص البح  سأهم ال تائج سالتوتيا . الخاتمة
 

 التعريف بمفهوم الخيانة لغة  واصطالحا  ومادتها في القرآن الكريم :المبحث األول
 :المطلب األول: الخيانة في اللغة

 ة مع هذا ا عىن،  التقص معاجم اللغة عل  أب أتل اخلَْوب: ال قص، س د سرد لعاٍب متقار 
 كالضنعف، ساينق ا ، سغعحملا، سمما سرد يف معاجم اللغة يف ا عىن اللغوي للحظة )اخليانة( ما يأيت: 

، سيقاهب: خانته (1)* الضعف، "اخلوب: الضعف، يقاهب: يف ظار  َخْوب: أي ضعف، سهو جماب"
، (2)غعن حاله من اللني إآ اللدعرِج  : إذا مل يقدر عل  ا لي، سخانه سيحه: نبا، سخانه الدهر: 

                               (3)هة:  سخاب ال عيم أ ا مالك سأيُّ امرٍ  مل خيْ ه الزمن 7سيلاد له  وهب األعل   
.(4)* اينق ا ، " يقاهب: خاب الدلو الرلاء: إذا انق ع"

                                                           

ة (، ه1399 عس ،)  بعة س ة   –، دار الحكر أساس البالغةهة، 538الز لري، أ و القاسم حممود  ن عمر،    (1)
 (. 178)ص
 –، دار تادر لسان العربهة، 711(.  ا ن م ظور، حممد  ن أيب العز مكرع  ن علي،  178انظر: ا رجع السا ق، )ص  (2)

 (.13/144/ دسب س ة نلر(، )1 عس ، )ا
 (.1/234، ) دسب  بعة سي س ة نلر(، )ديوان األعشىه ، 7األعل ، ميموب  ن  يق  ن ج دهب،    (3)
 (.178، )صأساس البالغةلري، الز   (4)
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ه:  ونه، إذا ت قصه، مث استعمل * ال قص،" معىن اخلوب: ال قص؛ كما أب معىن الوفاء: التماع، سم 
يقوهب ، (1)يف ضد األمانة سالوفاء؛ ألنك إذا خ ص الرجل يف ليء، فقد أدخلص عليه ال قصاب فيه"

 .(2)هة:" أتل اخلَْوب: ال قص؛ ألب اخلائن ي قص ا  وب لي ا مما خانه فيه"1311الز يدي  

 :المطلب الثاني: الخيانة في االصطالح

ع  اعتبار ما نسبص إليه، سكلاا تدهب عل  اينتقاص، سالغدر، سإضمار لل يانة معاب متعدد
هذا  وله  من، سهذا يلمل كل أمانة؛ س (3)األذى سران  ا  وب، فاخليانة:" التحريت يف األمانة"

رتعاآ:                                

               (4) سمن األمانا ، أمانة األمة سالِعرب سالعاد سال حق .

 سأمانا  ال ا ، سخيانة ذلك خيانة لألمانة.

 .:في اآليات القرآنية االمطلب الثالث: ورود لفظ الخيانة ومشتقاته

" سملتقا ا يف القررب الكرمي يف إحدى علرع رية، سذلك يف مثا   سرد  مادع " خ س ب
سور من سور القررب الكرمي،  ألحا   تلحة،  ياب ذلك يف اعدسهب اآليت: 

                                                           

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه  التأويلهة، 538الز لري، أ و القاسم حممود  ن عمر،     (1)
 (. 2/212 عس ،)  دسب  بعة سي س ة نلر (، )  – قيق: عبد الرباق ا ادي، دار إحياء الثاو العريب 

، دار اهلداية، )  دسب  بعة سي  لد سي تا  العروس من جواهر القاموسه ، 1311حلسيين،  الز يدي، حممد مرتض  ا   (2)
 (.34/499س ة ال لر(، )

 –،  قيق: حممد رضواب الداية، دار الحكر التوقيف على مهمات التعاريفهة، 1131ا  اسي، حممد عبد الرؤسف،    (3)
 (.329هة(، )ص1/1411 عس ، )ا

 72، رية سورع األحزاب  (4)
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 اللفظة رقم اآلية مكية أو مدنية اسم السورة الرقم
  187 مدنية البقرع 1

 115 مدنية ال ساء 2
 

117 

   

  / 

 13 مدنية ا ائدع 3   

 27 مدنية األنحاهب 4
58 
71 

  /   

  /   

     / 

 52 مكية يوسف 5   /   

 38 مدنية ، عل  خ ف احلج 6  

 19 مكية غافر 7   

 11 مدنية التحرمي 8   

سمن اعدير  ا  حظة أب  يع السور ا ذكورع، ساليت سرد  فياا مادع) خ س ب (، سور          
؛ سذلك ألب ظاهرع اخليانة سال حاق مل تكن  د نلأ  إي (1)مدنية،  است  اء سوريت: يوسف سغافر

                                                           

اختلف العلماء يف سورع احلج كوهنا مكية أس مدنية، سذكر تاحن الحهاب أهنا مدنية إي أر ع ريا ، انظر : الزركلي، أ و   (1)
 –،  قيق: حممد أ و الحضل إ راهيم، دار ا عرفة البرهان في علوم القرآنهة،  794عبد اهلل حممد  ن  ادر  ن عبد اهلل،  

 –، دار العلم للم يني مباحث في علوم القرآنه، 1416(. الصاف، تبحي،   1/212هة (، )  1391 عس ،) ا س ة 
 (.   182ع (، ) ص17/1988 عس ،) ا
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سلمني ما يدعو إليه إي ع دما أتب  للمسلمني دسلة س وع يف جو ا دي ة، سمل يكن للكيد سا كر  ا 
سهيبة، فكاب ع دها التبمر، ساخليانة سالد ؛ ألجل هدع   ياب هذا اجملتمع، ستقويض أسسه، أما ما  

 كاب من العداء للمسلمني يف العاد ا كي فقد كاب جارع دسب اخللية من أحد.

 آنيأنواع الخيانة في السياق القر  :المبحث الثاني
جاء  ألحا  اخليانة ا ذكورع يف ا بح  السا ق  مل سجوهان متقار ةن يف سيا ا ا، جيمعاا 

اخليانة يف اللغة سايت  ح، س د جاء است داماا يف  مص ل ما سبق  يانه من ا عىن الذي تضم  ه 
 سيا ا ا القررنية لتعح عن أنواٍ  ل  من اخليانة، س ياب ذلك فيما يأيت: 

  :خيانة الدين بالكفر لب األول:المط
سا قصود خبيانة الدين: اخلرسج عن التكاليف اللرعية اليت افثضاا اهلل تعاآ عل  عباد  إما    

 الكحر أس  ا عصية، سمن ه ا فئب خيانة الدين  د تكوب  الكحر  عدع ا مياب أس تع يل حكم اهلل 
ح، سخيانة الٍعرب  الزنا سالقذف، سخيانة العاد تعاآ، أس تكوب  ا عصية ك يانة ال حق ساعوار 

 (1)  قضه، سخيانة أمانا  ال ا  جبحودها أس اينتقاص م اا.
:}سيف عموع خيانة الدين ما جاء يف  وله تعاآ                  

                                }
(2)

. 
سا قصود  ذ  األمانة أمانة التكاليف اليت كلحاا اهلل ال ا  من خ هب الرسل، سما يثتن عل        

، س د" انقسم ال ا  حبسن  يامام  ا (3)ذلك من ت بيقاا، ستبليغاا لل ا ، فاي األمانة الكحى

                                                           

، نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائرهة، 597انظر: ا ن اعوبي، أ و الحرج عبد الرمحن  ن علي  ن حممد،     (1)
 (.  281هة (، ) ص1/1414 عس ، ) ا –ظم الراضي، ممثسسة الرسالة  قيق: حممد عبد الكرمي كا

 72سورع األحزاب، رية  (2)
 عس ، )  بعة  –هة، جامع البياب عن تأسيل ري القررب، دار الحكر 311انظر: ال حي، أ و جعحر حممد  ن جرير  ن يزيد،   (3)

تفسير القرآن ه، 327دريق ا عرسف  ا ن أيب حامت،   (. الرابي، عبد الرمحن  ن حممد  ن إ 22/54هة (، ) 1415س ة 
 (. 11/3159تيدا، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، )  –،  قيق: أسعد حممد ال ين، ا كتبة العصرية العظيم
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سعدمه إآ ث ثة أ ساع: م افقوب  اموا  ا ظاهرا ي  ا  ا، سملركوب تركوها ظاهرا س ا  ا، سممثم وب 
سلا أب ا نساب  د محل هذ  األمانة العظيمة، كاب ي  د له  .      (1) ائموب  ا ظاهرا س ا  ا"

التكاليف اللرعية خيانة؛ من أدائاا عل  الوجه الذي أمر اهلل تعاآ، سإي كاب خائ ا هلا، فم الحة 
: } سلذلك فالكحر خيانة للدين؛  اهب تعاآ            }

(2)
أي  ، 

 . (3)كحرسا  ه
: سكذلك ما ذكر  اهلل تعاآ من خيانة امرأيت ال بيني نوح سلوا علياا الس ع يف  وله تعاآ           

 {                               

                             }
(4)

أي ، 
 .(5) أب كحرتاخانتاحملا يف الدين 

 :المطلب الثاني: خيانة األمة
ا قصود خبيانة األمة سالو ن: التبمر عل  مقدرا  ا سلمني سمصاحلام سأرضام         

سمقدسا م، سالت عن  أم ام سأرساحام سا تصادهم سأربا ام، ستقدمي ا ساعدع لألعداء؛ ل ضرار 

                                                           

،  قيق: حممد  ن تاف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانهة، 1376السعدي، عبد الرمحن  ن ناتر،    (1)
 (.674 -673هة (، )ص1421 عس ، )  بعة س ة  –، ممثسسة الرسالة الع يمني

 71سورع األنحاهب، رية  (2)
،  قيق: تحواب عدناب داسسدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهة، 468انظر: الواحدي، أ و احلسن علي  ن أمحد،   (3)

معالم التنزيل في  ه،516ود  ن حممد،  (. البغوي، احلسني  ن مسع1/449هة (، )1/1415دملق، ) ا –دار القلم 
(. اللوكا ، حممد  ن 2/263 عس ، )  دسب  بعة سي س ة   نلر (، ) –،  قيق: خالد عبد الرمحن العك، دار ا عرفة التفسير

ب  بعة  عس ، )  دس  –، دار الحكرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرهة، 1251علي  ن حممد،   
 (.2/329سي س ة نلر (، )

 11سورع التحرمي، رية   (4)
،  قيق: ياسر  ن إ راهيم سغع ، دار تفسير القرآن العزيزهة، 487انظر: السمعا ، م صور  ن حممد  ن عبد اعبار،     (5)

الجامع ألحكام هة، 631،   (. القر يب، أ و عبد اهلل حممد  ن أمحد األنصاري5/478هة (، )1418/  1الرياب، ) ا –الو ن 
 (.18/212القاهرع، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، ) –، دار اللعن القرآن
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لوما  هلم؛ يستغ هلا ضد ا سلمني، فكل ذلك  ا سلمني، من خ هب الت ا ر معام، ستقدمي ا ع
 خيانٌة لألمة.

ل الحة أمانة األمة ا لقاع عل  عاتقام،  -الذين انتد تام األمة -كما أب  ياع ا سمثسلني        
ساليت عل  رأساا  كيم لر  اهلل يف األمة، يف كل نواحي احلياع، سجماهدع أعداء اهلل، سنلر دين اهلل 

ا ني، سا افظة عل  دماء ا سلمني، ستيانة أعراضام، سحح  أرضام سمقدسا م؛ يف ر و  الع
سذلك  التحريت فيما سبق، هو خيانٌة لألمة، سهو سا ع يف ال اي الوارد يف  وله تعاآ:ر يَا أَيةَُّاا 

، سي لك يف أب من أعظم (1)ْم تَةْعَلُموَب  النِذيَن رَمُ وا ي َ ُونُوا اللنَه َسالرنُسوهَب َسَ ُونُوا أََمانَاِتُكْم َسأَنْةتُ 
األمانا  أمانة األمة، سأرضاا، سمقدسا ا، سخيانتاا ي لك كذلك يف أنه من أعظم اخليانا         

  :}س د هن  اهلل تعاآ عن موايع الكحار،  اهب تعاآ                

                                   

               }
(2)

الكحار ظارا سأنصارا   سمعىن ذلك: ي تت ذسا أياا ا مثم وب"  ،
عل  ا سلمني من دسب ا مثم ني، ستدلوهنم عل  عورا م، فئنه من توالوهنم عل  دي ام، ستظاهرسهنم 

يحعل ذلك فليق من اهلل يف ليء، يعين  ذلك: فقد  ر  من اهلل، س ر  اهلل م ه  ارتداد  عن دي ه 
 .(3)سدخوله يف الكحر"

  :المطلب الثالث: خيانة النفس والجوارح
:}  البقرعسمن خيانة ال حق  ا عصية  وله تعاآ يف                       

  }
(4)

هة يف تحيحه يف سبن نزسهب هذ  اآلية، عن الحاء رضي 256أسرد الب اري  ، 

                                                           

 27سورع األنحاهب، رية   (1)
 28سورع رهب عمراب، رية   (2)
، دار تفسير القرآن العظيمه، 774(. سانظر: ا ن ك ع، إتاعيل  ن عمر الدملقي،    3/228، ) جامع البيانال حي،   (3)
 (. 127، ) صتيسير الكريم الرحمن(. السعدي، 1/358هة (، )1411 عس ، )  بعة س ة  –لحكر ا
 187سورع البقرع، رية   (4)
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أنحسام،  خيتانوباهلل ع ه: "  ا نزهب توع رمضاب كانوا ي يقر وب ال ساء رمضاب كل ه، سكاب رجاهب 
}    فأنزهب اهلل              "}

(1)
  تانوبفاخليانة ه ا مع اها: "  ،

 . (2)أنحسكم  ا بالرع يف ليايل الصوع، سمن عص  اهلل فقد خاب نحسه؛ إذ جلن إلياا العقاب"
:} سيف حم ا مثمن           }

(3)
 .(4)"ظرع يف ا عصيةل يعين الغمزع فيما ي حيل  عي ه، سا"

سيف  سورع ال ساء أيضا جاء ال اي عن ا دافعة ساجملادلة عن الذين خيتانوب أنحسام  ا عاتي 
  :}سالذنوب،  اهب تعاآ                       

}
(5)

  } فمعىن ،  :} "(6)يظلموهنا  اكتساب ا عاتي، سارتكاب اآلثاع . 

 :المطلب الرابع: نقض العهد 
سم ه  وله تعاآ يف ، سمن ا عاتي ساآلثاع اليت تاها اهلل تعاآ " خيانة "، نقض العاد

 }ا ائدع:                                

                                 }
(7)

سالك ع عن ، 

 :}سمن ذلك أيضان  وله تعاآ الياود،                    

                                                           

 –،  قيق: مص ح  دين البغا، دار ا ن ك ع الجامع الصحيح المختصرهة، 256الب اري، حممد  ن إتاعيل اععحي،     (1)
 (.4/1639، )4238القررب،  اب: ر أحل لكم ليلة الصياع ...  ، حدي : هة (، كتاب: تحسع 3/1417 عس ،     ) ا

 (.2/315، ) الجامع ألحكام القرآنالقر يب،   (2)
 19سورع غافر، رية   (3)
،  قيق: أمحد فريد، دار الكتن تفسير مقاتل بن سليمانهة، 151مقاتل، أ و احلسن مقاتل  ن سليماب  ن  لع األبدي،    (4)

 (.3/146هة(، )1/1424 عس ، )ا –العلمية 
 117سورع ال ساء، رية   (5)
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع هة، 1271اآللوسي، أ و الحضل لااب الدين السيد حممود البغدادي،     (6)

 (. 5/141 عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، )   –، دار إحياء الثاو العريبالمثاني
 13ائدع، رية سورع ا   (7)
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       }
(1)

 ،(2)خيانة: أي: " نقضا  ا  ي ك س ي ام من ا واثيق سالعاود ". 
سكانص خيانتام نقضام العاد  ي ام س ني رسوهب اهلل تل  اهلل عليه سسلم، سمظاهر م ا لركني 

ام  قتله سسب ه"اهلل عليه سسلم، كيوع األحزاب، سغع ذلك من حمل   عل  حرب رسوهب اهلل تل 
(3).  

  :المطلب الخامس: االعتداء على أمانات الناس
سمن تور ا عاتي، ساليت سسم القررب الكرمي تاحباا  اخليانة، ايعتداء عل  أمانا  ال ا  اليت    

  }: يأ  وب غعهم علياا، سيف ذلك يقوهب تعاآ يف سورع ال ساء    }
(4)

ذُِكر .

 :}تعاآ، سم ه عموع  وله (5)أهنا نزلص يف  عمة  ن أ عق، كاب ع د  در  ف اهنا  

   }
(6)

.  
 :المطلب السادس: خيانة الٍعرض  

نة الِعرب، سا قصود خبيانة سمن ا عاتي سالذنوب ساليت ستحاا اهلل تعاآ  وتف اخليانة، خيا     
الِعرب: انتاا  األعراب  الزنا، أس القذف، ساست داع الحرْج يف غع ما أحل اهلل تعاآ، هذا  لكل 
عاع، سيدخل يف ذلك خصوتية خيانة ر اا الزسجية، الذي تا  اهلل تعاآ: مي ا ا غليظا، يف  وله 

:} تعاآ                         }
(7)

. 
 }سالحرْج من األمانا  اليت أمر اهلل تعاآ حبحظاا؛  اهب تعاآ:            }

(8)
 ،

                                                           

 58سورع األنحاهب، رية   (1)
 (.1/445، )الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(. سانظر: الواحدي،  2/321، ) تفسير القرآن العظيما ن ك ع،   (2)
 (.6/116القر يب، اعامع ألحكاع القررب، )   (3)
 115سورع ال ساء، رية   (4)
 162انظر: ص  (5)
 27سورع األنحاهب، رية  (6)
 21سورع ال ساء، رية   (7)
 5سورع ا مثم وب، رية   (8)
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 } فعدع حح  الحرج هو خيانة للعةرب، س ةد تةا  اهلل تعةاآ خيانةة يف  ولةه تعةاآ:         

     }(1)،  سنقةةل  عةةض أهةةل التحسةةع القةةوهب  ةةأب معةةىن اآليةةة، أب اهلل ي يصةةل ، سي يصةةو ب
، سيف اآليةةة تعةةريض  ةةامرأع العزيةةز يف خيانتاةةا أمانةةة بسجاةةا لةةراسدع يوسةةف عليةةه السةة ع (2)عمةةل الزنةةاع
 .(3)عن نحسه

ل يانةةةةة تةةةةوران سأنواعةةةةان، تتعةةةةدد يف مسةةةةميا ا ستلتقةةةةي يف سيف هنايةةةةة هةةةةذا ا بحةةةة ، يتبةةةةني أب ل
مضةةموهنا سجوهرهةةا، ف يانةةة اهلل تعةةاآ سرسةةوله تةةل  اهلل عليةةه سسةةلم، أس خيانةةة الةةدين، تلةةمل  يةةع 
أنةةوا  ستةةور اخليانةةة، فالةةدين هنةة  عةةن خيانةةةة العِةةرب، سهنةة  عةةن خيانةةة األرب سا قدسةةا  ساألمةةةة، 

انةةةة، سإب ا سةةةلم الةةةذي ي تسةةةن ل سةةة ع انتسةةةا ا، سلةةةيق لةةةه مةةةن سهنةةة  عةةةن اسةةةت داع اعةةةوارح يف اخلي
ا س ع إي ايسم، ف  يمثدي ما كلحه اهلل تعاآ  ه، سما افثضه عليةه، مةن العبةادا  كالصة ع سالزكةاع 

كالصةةةدق، سالوفةةةاء  ةةةالعاود، ستةةةلة الةةةرحم، س ةةةر  سالصةةةوع سغعهةةةا، سي يةةةأ ر  ةةةأمر اهلل يف ا عةةةام  ،
ذلةةك، سيقةةع يف مةةا حةةرع اهلل عليةةه، فتلةةد  ميلةةي  ال ميمةةة، سيغتةةاب ال ةةا ، سيسةةرق، الوالةةدين، سغةةع 

سيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز ، سيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب اخلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر، هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذلك خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائن للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين، سالعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهلل.     

                                                           

 52سورع يوسف، رية   (1)
هة، تحسع القررب العزيز،  قيق: أ و عبد اهلل حسني  ن عكالة 399انظر: ا ن أيب بم ني، أ و عبد اهلل حممد  ن عبد اهلل،    (2)

 ن اعوبي، أ و الحرج عبد الرمحن  ن علي  ن حممد،   (. ا 2/331(، )  1/1423القاهرع، ) ا –سغع ، دار الحارسق احلدي ة
 (.  4/241( ، )  3/1414 عس ، ) ا –، دار ا كتن ا س ميزاد المسير في علم التفسيره ، 597
ر ، )  دسب  بعة سي س ة سي  لد نلمدارك التنزيل وحقائق التأويلهة، 537انظر: ال سحي، عمر  ن حممد  ن إتاعيل،    (3)
أنوار هة، 685(. البيضاسي، عبد اهلل  ن عمر  ن حممد اللعابي،    2/452، ) الكشاف (. الز لري،2/193)           (،

(.  اللوكا ، حممد  ن علي  ن حممد،    3/294 عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، )  –، دار الحكر التنزيل وأسرار التأويل
 عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، )  –، دار الحكررواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الهة، 1251

3/34  .) 
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 المبحث الثالث: نظائر الخيانة في القرآن الكريم
، (1)هب"ال ظةةةائر: "  ةةةع نظةةةعع، سهةةةي ا ِ ْةةةل ساللةةةبه يف األلةةةكاهب ساألخةةة ق ساألفعةةةاهب ساأل ةةةوا

سا راد ه ا: األلحا  الواردع يف القررب الكرمي، ساليت تلبه يف ا عىن لحظة اخليانة، سهي: ا كر، سالكيةد، 
 سالتلسق، ساخلدا ، سال حاق، س ياب سجه اللبه سالع  ة  ي اا س ني لحظة اخليانة: 

 :المطلب األول: المكر
، جةةةاء يف لسةةةاب العةةةرب: " ا كةةةر احتيةةةاهب يف يةةةدسر معةةةىن ا كةةةر يف اللغةةةة علةةة : ايحتيةةةاهب ساخلديعةةةة 

 .(2)خحية"
أما يف ايت  ح فاو: " ترف الغع عمةا يقصةد  حبيلةة، سذلةك ضةر اب: حممةود، سهةو: أب يتحةرى  

 .  (3) ه فعل  يل، سمذموع سهو: أب يتحرى  ه فعل  بي "
 .(4)من األمر"فا كر: " اخلديعة سايحتياهب للممكور  ه  الغدر، ليور ه ا اكر  ه مكرسها 

سي  د ه ا من التحريق  ني ا كر ا ذموع من فعل ال ا ، سا كر الذي ستف اهلل تعةاآ  ةه نحسةه،     
هة رمحةه اهلل  ةني ا كةرين، فقةاهب: " سأمةا ا كةر الةذي ستةف اهلل  ةه نحسةه، 751س د فرق ا ن القيم  

كةر  احلسةن، فيكةوب ا كةر مة ام أ ةةب  فاةو جماباتةه للمةاكرين  أسليائةه سرسةله، فيقا ةل مكةةرهم السةي  ل
ليء، سم ه أحسن ليء؛ ألنه عدهب سجماباع، سكذلك ا  ادعة م ه جزاء عل   ادعة رسةله سأسليائةه، 

 . (5)ف  أحسن من تلك ا  ادعة سا كر"
سمن ه ا فليق كل مكر خيانة، فا ا  مكر حسن، يف حني اخليانة كلاا لر سأذى، سليق ه ا     

ي ي لق لح  اخليانة إي عل  كل فعل  بي .خيانة حس ة، س 

                                                           

 (.5/219، )لسان العربا ن م ظور،   (1)
 (.5/183ا رجع السا ق، )  (2)
 (.673، )صالتوقيف على مهمات التعاريفا  اسي،   (3)
 (.8/25، )جامع البيانال حي،   (4)
هة(، 2/1393 عس ، )ا –، دار الكتن العلمية الفوائدهة، 751ة، حممد  ن أيب  كر  ن أيوب الدملقي،  ا ن  يم اعوبي  (5)

 (. 163)ص
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سي حةة  الةةثا  ا كةةر ساخليانةةة يف ايحتيةةاهب يف اخلحةةاء، فكمةةا أب ا كةةر احتيةةاهب يف خحيةةة، فكةةذا      
 .  (1)جاء" استعماهب اخليانة فيما خحي عن ا  وب"

لةةك يف ثةة و س ةةد سرد  مةةادع ) ع   ر ( سملةةتقا ا يف القةةررب الكةةرمي يف ث ثةةة سأر عةةني موضةةعا، سذ
:} ، سكاب سرسدها يف أر ع علرع سةورع مةن سةور القةررب الكةرمي، م ةل  ولةه تعةاآ(2)سعلرين رية   

                }
(3)

سسرسدهةةةةةا يف هةةةةةذ  األر ةةةةةع علةةةةةرع سةةةةةورع فيةةةةةه ديلةةةةةة ، 
ذ  اللحظةةةة سمةةةدلوي ا، ممةةةا يلةةةع إآ ساضةةةحة علةةة  ا سةةةاحة الكبةةةعع الةةةيت خصصةةةاا القةةةررب الكةةةرمي هلةةة

 األحملية الكبعع اليت أسيها القررب الكرمي هلذا ا عىن.     
 :المطلب الثاني: الكيد

 .(4)ي لق الكيد يف اللغة عل  اخلب  سا كر، سعل  التد ع  با ل أس حق
احلِيلةةة السةةي ة، سمةةن  هةةة  قولةةه: " إرادع مضةةرع الغةةع خحيةةة، سهةةو مةةن اخلَْلةةق:816سعرفةةه اعرجةةا     

هةةة: " فعةةل يسةةوء مةةن نةةزهب 616، سهةةو كمةةا  ةةاهب الةةرابي  (5)اهلل: التةةد ع  ةةاحلق جملةةاباع أعمةةاهب اخللةةق"
، سعل  هذا فا ا  فرق  ني الكيد ساخليانةة، كمةا سةبق احلةدي  عةن (6) ه، سإب حسن ممن تدر م ه"

}  يانةة يف  ولةه تعةاآ:الحرق  ني ا كر ساخليانة . س د  رب اهلل تعاآ  ةني الكيةد ساخل           

                                                           

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن هة، 728ا ن تيمية، أ و العبا  أمحد عبد احلليم  ن تيمية احلراب ،     (1)
 (. 14/441/ دسب س ة نلر (، ) 2عاتمي، مكتبة ا ن تيمية، ) ا،  قيق: عبد الرمحن  ن حممد التيمية)مجموع الفتاوى(

هة(، 2/1411 عس ، ) ا –، دار الحكر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمهة، 1388عبد البا ي، حممد فمثاد،    (2)
 (.671-671)ص
 51سورع ال مل، رية   (3)
 (.3/384، )لسان العربانظر: ا ن م ظور،   (4)
 عس ،  –،  قيق: إ راهيم ا  ياري، دار الكتاب العريب التعريفاتهة،  816، علي  ن حممد  ن علي،   اعرجا   (5)

 (.241هة(، )ص1/1415)ا
 عس ،                 –، دار الكتن العلمية التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبهة، 616الرابي، ف ر الدين حممد  ن عمر التميمي،     (6)

 (.28/234، )هة (1/1421) ا
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                 }
(1)

سا ةةراد  الكيةةد: أي كيةةدها  يوسةةف عليةةه السةة ع،  ،
 هةةةةةة أب ا عةةةةةىن: " ي ياةةةةةدي اخلةةةةةائ ني771، سذكةةةةةر البيضةةةةةاسي  (2)س اخليانةةةةةة: أي خيانتاةةةةةا لزسجاةةةةةا 

، سيف القةرب  ةني اللحظةني ديلةة علة  التقةارب يف ا عةىن (3) كيدهم، فأس ع الحعةل علة  الكيةد مبالغةة "
  ي اما.

، يف سةص علةرع سةورع، يف مخسةة (4)سسرد  مادع )   ي د ( يف القررب الكةرمي يف تسةع سعلةرين ريةة
:} ، م اا  ولةه تعةاآسث ثني موضعان                   }

(5)
سيف ذلةك ديلةة أخةرى  ،

 عل   اعت اء القررب الكرمي لعاعة هذ  الظاهرع سالتأكيد عل  خ ور ا.
 :المطلب الثالث: التجسس

(6)ي لق التلسق يف اللغة عل  البح  سالتحتيش س لن األخبار ستلمساا
 

سو ؛ ألنه يتتبع األخبةار، سيف ايت  ح: " جق األخبار سجتسساا: تتب عاا ، سم ه اعا  
 .(7)سيححص عن  وا ن األمور"

سعلةة  هةةذا فالتلسةةق لحةة  عةةاع يسةةت دع يف اخلةةع سيف اللةةر؛ فةةئب كةةاب التلسةةق لتتبةةع أخبةةار     
األعداء  صلحة ا سلمني، فة  لةك يف أب هةذا التلسةق م لةوب، خبة ف التلسةق علة  عةورا  

ذلةةك يف معةةرب تر يةةة ا ةةمثم ني علةة  األخةة ق سالقةةيم ا سةةلمني الةةذي جةةاء ال اةةي ع ةةه يف  ولةةه تعةةاآ س 
   } : ا ميانيةةةةة،      }

(8)
سمةةةةن ه ةةةةا يلةةةةث  التلسةةةةق يف مع ةةةةا  مةةةةع ، 

                                                           

 52سورع يوسف، رية   (1)
 (. 3/34، ) فتح القديرانظر: اللوكا ،   (2)
 (.3/294، )أنوار التنزيلالبيضاسي،   (3)
 (.642، )صالمعجم المفهرسعبد البا ي،   (4)
 16 -15سورع ال ارق، رية   (5)
 (.6/38، )لسان العربانظر: ا ن م ظور،   (6)
 (.244، )صعلى مهمات التعاريف التوقيف انظر: ا  اسي،  (7)
 12سورع احللرا ، رية   (8)
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ا ةةةةةذموع، سيحةةةةةثق معةةةةةه يف جانبةةةةةه ا مةةةةةود، فلةةةةةيق كةةةةةل جتسةةةةةق خيانةةةةةة، سإب كةةةةةاب  اخليانةةةةة يف جانبةةةةةه
 خلائ ني. التلسق ا ذموع من أفعاهب ا
 :المطلب الرابع: الخداع

." (1)اخلةةةةد  يف اللغةةةةة: " إظاةةةةار خةةةة ف مةةةةةا  حيةةةةه ... سخدعةةةةه: أي أراد  ةةةةه ا كةةةةرس  سختلةةةةةه "     
 .  (2)سأخدعص الليء: أخحيته، سم ه ا  د : سهي اخلزانة، ساألخدعاب: العر اب يف الع ق خلحائاما"

، (3)دد ،  ةةةأمر يبديةةةه علةةة  خةةة ف مةةةا خيحيةةةه"سيف ايتةةة  ح: اخلةةةدا : " إنةةةزاهب الغةةةع عمةةةا هةةةو  صةةة 
 سمعىن ما  سبق: إرادع اللر سا كرس  حبيلة خحية ظاهرها اخلع.

سهذا الذي يلث  فيه اخلدا  مع اخليانة، فاو مكر يف اخلحاء، سهو كةذلك إرادع اللةر سا كةرس        
األعداء يف احلةرب، سدليلةه مةا رسا   الغع. سيحثق مع اخليانة يف كونه حيمل سجاا إجيا يا، سهو  ادعة 

، س ةد (4)جا ر  ن عبد اهلل رضي اهلل ع اما،  اهب:  اهب ال يب تل  اهلل عليه سسلم:   احلةرب خدعةة [
 :} نسةةةةن اهلل تعةةةةاآ اخلةةةةدا  ل حسةةةةه، فقةةةةاهب تعةةةةاآ                 }

(5)
،  "

 .(6)م عل  خداعام أسلياء  سرسله"ساخلدا  من اهلل: جمابا 
س ةةةةةةد سرد  مةةةةةةادع ) خ د   ( يف القةةةةةةررب الكةةةةةةرمي يف مخسةةةةةةة مواضةةةةةةع، يف ثةةةةةة و سةةةةةةور، يف ثةةةةةة و 

 :}،كقولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ(7)ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا                     

    }
(8)

 .

                                                           

 (، سيراجع ال ص كام ن يف نحق الصححة. 8/63، ) لسان العربا ن م ظور،   (1)
 (.  286/   1هة (، ) 1/1413 عس ، ) ا –، عامل الكتن األفعالهة، 514السعدي، أ و القاسم علي  ن جعحر،     (2)
 (.319، )صى مهمات التعاريفالتوقيف علا  اسي،   (3)
 (. 3/1112، ) 2866، كتاب: اعااد سالسع،  اب: احلرب خدعة، حدي : الجامع الصحيحالب اري،   (4)
 142سورع ال ساء، رية   (5)
 (.5/422، ) الجامع ألحكام القرآنالقر يب،   (6)
 (.227، )صالمعجم المفهرسعبد البا ي،   (7)
 9سورع البقرع، رية   (8)
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 :المطلب الخامس: النفاق
، ي مةةةن (1)ال حةةةاق يف اللغةةةة:" يقةةةاهب: نةةةافق ي ةةةافق م افقةةةة سنحا ةةةا، سهةةةو مةةةأخوذ مةةةن ال ناَفقةةةاء

 .  (2)ال حق: سهو السرب الذي يستث فيه لسث  كحر "
 .(3)سيف ايت  ح:" إظاار ا مياب  اللساب، سكتماب الكحر  القلن"

 حةةةاق ساحةةةد، إي أب اخليانةةةة تقةةةاهب هةةةة مقارنةةةا  ةةةني اخليانةةةة سال حةةةاق:" اخليانةةةة سال369 ةةةاهب الراغةةةن   
اعتبةةةارا  العاةةةد ساألمانةةةة، سال حةةةاق يقةةةاهب اعتبةةةارا  الةةةدين، مث يتةةةداخ ب، فاخليانةةةة:  الحةةةة احلةةةق  ةةة قض 

، ستلةث  اخليانةة مةع ال حةاق أيضةا يف ايسةتتار، فاخلةائن (4)العاد يف السر، سنقةيض اخليانةة: األمانةة "
ذي يسةةث كحةةر ، سال حةةاق  ةةذا ا عةةىن، هةةو ال حةةاق األكةةح ا تعلةةق يغةةدر سةةران يف الغالةةن، سكةةذا ا  ةةافق الةة

 العقيةةدع ي  العمةةل فحسةةن، سهةةو ي لةةك الصةةورع األعظةةم مةةن تةةور خيانةةة الةةدين، س ةةد سرد الةةر ت 
:}  ةةني اخليانةةة سال حةةاق جليةةا يف تحسةةع ال ةةحي رمحةةه اهلل لقولةةه تعةةاآ             

   }
(5)

فقاهب: " سخيانتام اهلل سرسوله كانص  ئظاار من أظار م ام لرسوهب اهلل تل  اهلل عليةه  
 .(6)سسلم سا مثم ني ا مياب يف الظاهر سال صيحة، سهو يستسر الكحر سالغش هلم يف البا ن .. "

يف إحةدى علةرع  ،(7)س د سرد لح  ال حاق ستصريحاته يف القةررب الكةرمي يف تسةع سعلةرين ريةة
} سةورع، يف سةةتة سث ثةةني موضةعان، كقولةةه تعةةاآ:                   }

(8)
، "

                                                           

،  قيق: جممع اللغة العر ية، دار المعجم الوسيطال افقاء: " إحدى جحرع الع و ، يكتماا سيظار غعها ". مص ح ، إ راهيم سرخرسب،   (1)
 (. 2/942الدعوع، )  دسب  بعة سي س ة سي  لد نلر (، ) 

 (. 11/359، )لسان العربا ن م ظور،   (2)
 (. 1/311، ) التعريفاتاعرجا ،   (3)
لب اب، ) دسب  بعة سي  –،  قيق: حممد سيد كي  ، دار ا عرفة المفردات في غريب القرآنهة، 369الراغن، احلسني  ن حممد،     (4)

 (.163س ة نلر(، )ص
 27سورع األنحاهب، رية   (5)
 (، انظر ال ص كام ن يف نحق الصحة.  9/221، ) جامع البيانال حي،   (6)
 (.717 -716، )صجم المفهرسالمععبد البا ي،   (7)
 67سورع التو ة، رية   (8)
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.   سالسور الةيت سرد فياةا لحة  ال حةاق سةور (1)أي هم كالليء الواحد يف اخلرسج عن الدين"
لع ةةا  ا ةةذكور مل يكةةن  ةةد ظاةةر إي يف العاةةد مدنيةةة،  اسةةت  اء سةةورع الع كبةةو ؛ سذلةةك ألب ال حةةاق 

 ا د . 
سه ا  العديد من اآليا  األخرى اليت  دثص عن ال حاق سا  افقني  دسب ذكةر اللحة ، م ةل 

(، سغعهةةا، سمةةن ا  حةة  أب مسةةاحة كبةةعع أع يةةص يف كتةةاب اهلل تعةةاآ 18-8ريةةا  سةةورع البقةةرع )
ور القررب الكرمي تيص  اتام، سلةيق معةىن هةذا أب مةا مل  عاعة ظاهرع ال حاق، ح  إب سورع من س

يتوسةةع القةةررب الكةةرمي يف ذكةةر  يعةةين عةةدع أحمليتةةه، سلكةةن تركيةةز القةةررب الكةةرمي علةة  موضةةو  ال حةةاق فيةةه 
 إلارع  إآ عظم خ ورع هذ  الظاهرع؛ فاي موجاة  ديدان للملتمع ا سلم؛  قصد هدمه س ريبه.

ا بح  ايرتباا الكبع  ني محاوع اخليانة سنظةائر ، فلميةع هةذ  سمن ا  ح  يف هناية هذا 
ا حةةةاهيم تلةةةث  يف معةةةىن إضةةةمار اللةةةر  قصةةةد إيقةةةا  الضةةةرر، كمةةةا أب اخلةةةائن يسةةةتث  اخلحةةةاء  يقةةةا  

 الضرر  اآلخرين، فكذلك يحعل ا اكر سالكائد ساعاسو  ساخلاد  سا  افق.   
دا  سالكةةةذب سالتزسيةةةر سالتلسةةةق ستزييةةةف احلةةةق سكلةةةف فاخليانةةةة تتضةةةمن  يةةةع معةةةا  ا كةةةر ساخلةةة 

عةةورا  ا سةةلمني ستتبعاةةا، كةةل ذلةةك  الغةةدر سالسةةر سال حةةاق ساخلحةةاء،  غةةرب إجيةةاد ال مأني ةةة سال قةةة 
 ساألماب ع د ا غدسر، مث  ع ه من اخللف.  

 المبحث الرابع: مقاصد القرآن الكريم من ذكر نماذ  الخيانة
قةةررب الكةةرمي لحةة  اخليانةةة، ستبةةني ل ةةا مةةن خةة هب عةةرب هةةذا لقةةد مةةر   ةةا كيةةف اسةةت دع ال 

ا حاةةوع يف السةةياق القةةرر  أب ه ةةةا  أنواعةةان لل يانةةة؛   لةةص يف خيانةةةة الةةدين، سخيانةةة األمةةة، سخيانةةةة 
  الِعرب، سخيانة ال حق ساعوارح.  

اخللةق الةذميم، سمل يقف األمر ع د هذا احلد  ل أسان القررب الكرمي يف التأكيد عل  خ ورع هذا    
سعةةرب ل ةةا شةةاذَج ت بيقيةةة لل يانةةة؛ للو ةةوف علةة  مقاتةةد التلةةريع مةةن أجةةل أب يكةةوب هةةذا ا حاةةوع 
جليان  اديان للعياب؛ سمن أجل كلةف الل ةاع عةن هةذا الحعةل سممارسةيه يف كةل بمةاب سمكةاب؛ سمةن أجةل 

                                                           

 (.8/199، )الجامع ألحكام القرآنالقر يب،   (1)
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فعةاهلم، س ةد عةرب ل ةا القةررب أخذ العحع سالعظة من عا بة اخلائ ني، س ذير األمة من الو و  يف م ةل أ
 الكرمي أر عة شاذج لل يانة؛  ميكن إجيابها  ا  الن األر عة اآلتية:

 :المطلب األول: خيانة أهل الكتاب
خص  القررب الكةرمي أهةل الكتةاب  ةذ  الصةحا  ساألفعةاهب، فك ةعع هةي اآليةا  الةيت  ةدثص 

عاوَد سا واثيق، سخيانتام الةديَن،  ةالتحريف عن مكرهم  رسوهب اهلل تل  اهلل عليه سسلم، سخيانتام ال
سالتبديل، سغع ذلك من تور اخليانة اليت  رن  علياا الياود سال صةارى، س ةد كةاب الوا ةع الةذي حييةا  
ا سةةةلموب لةةةاهدا عمليةةةا علةةة  األفعةةةاهب اخليانيةةةة هلةةةمثيء؛ سلةةةذلك حةةةذر اهلل تعةةةاآ مةةةن ايغةةةثار  ةةةم،أس 

م، أس الوثوق لعاهدا م، أس اتباعام فيمةا يقولةوب سيحعلةوب، كمةا يحعةل الركوب إليام، أس اي م  اب هل
 ا  تسبوب إآ ا س ع من أهل اخليانة. 

َلُكم ِلْحان ِ ِلْحٍ سذراعةان  ِةذراٍ ، حة  لةو َسةَلُكوا ُجْحةَر   اهب عليه الص ع سالس ع: " لَتَتِبُعنن َسَ َن َمن  بةْ
 .(1)سوهَب اهلِل، الياوَد سال صاَرى   اهب: َفَمْن "َضنر َلَسَلْكُتُموُ ،  ل ا: يا ر 

 سأسهب ما جيدر احلدي  ع ه ما ستحام اهلل تعاآ  ه من نقض العاود سا واثيق،  اهب تعاآ:
  {                                }

(2)
. 

هةةةل الكتةةةاب ، سأهةةةل التحسةةةع علةةة  أب هةةةذ  اآليةةةة يف أهةةةل سنقةةةض العاةةةود مةةةن خصةةةائص أ
 ،  (3)الكتاب

هةةة: " سهةةم   ةةو  ريظةةة، مةةالمثسا 1113، فقةةد سرد عةةن جماهةةد  (4)س يةةل: هةةذ  اآليةةة يف الياةةود خاتةةة

                                                           

 (. 3/1274، ) 3269، كتاب: أحادي  األنبياء،  اب: ما ذكر عن  ين إسرائيل، حدي  ر م: الجامع الصحيح المختصرالب اري،   (1)
 56سورع األنحاهب، رية   (2)
(. اللوكا ،  3/116، ) أنوار التنزيل(. البيضاسي،  2/257، ) معالم التنزيل(. البغوي،  11/25، ) جامع البيان انظر: اال حي،  (3)

 (. 2/319، ) فتح القدير
،  قيق: ا ماع أيب حممد  ن الكشف والبيانهة، 427انظر: ال عليب، أ و إسحاق أمحد  ن حممد  ن إ راهيم ال يسا وري،    (4)

 (. 1/242هة (، )  1422/  1 عس ، ) ا –ستد يق: األستاذ نظع الساعدي، دار إحياء الثاو العريب عالور، مراجعة
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، سلةةةيق نقةةةض العاةةةد مةةةع غةةةعهم عملاةةةم (1)علةةة  نةةةيب اهلل حممةةةد تةةةل  اهلل عليةةةه سسةةةلم يةةةوع اخل ةةةدق"
:}ا ديةةة ام  ةةةالتحريف سالتبةةةديل أيضةةةان،  ةةةاهب تعةةةاآاخليةةةا  الوحيةةةد؛ فلقةةةد خةةةانو           

                                   

                                          

   }
(2)

.   
سي علةةن يف ذلةةك، فةةئب اهلل تعةةاآ  ةةد أخةةذ ا ي ةةاق علةة  أسةة فام   اعةةة أنبيةةائام، س تةةاهب 

د أب أَع ةةوا أعةةدائام، سسعةةدهم ال صةةر سالتمكةةني، سأراهةةم مةةن اآليةةا  سالعةةح مةةا  تةةز لةةه اعبةةاهب، س عةة
مي ةةا ام سعاةةودهم، نقضةةوا سغةةعسا س ةةدلوا سنكصةةوا علةة  أعقةةا م، سخةةالحوا أنبيةةاءهم، فةةئذا كةةاب هةةذا 

(3)الحعل من خيارهم، فكيف ُيست كر م له من أراذهلةم
يف عاةد رسةوهب اهلل تةل  اهلل عليةه سسةلم   ةل   

 كيف يستغرب ذلك من أرذهب أراذهلم اليوع 
يف ستةف  بيعةة الياةود اخليانيةة: " فاةذ  تةا   -رمحةه اهلل-هة 1386يقوهب سيد   ن  

ياةةود الةةيت ي تحةةار ام، ... فاةةم ي يكحةةوب عةةن حماسلةةة خيانةةة رسةةوهب اهلل تةةل  اهلل عليةةه سسةةلم، س ةةد  
كانص هلم موا ف خيانة متةواترع، ... سمةا تةزاهب هةذ  حةاهلم يف اجملتمةع ا سة مي علة  مةدار التةاريل، 

مي هةةةةو اجملتمةةةع الوحيةةةةد الةةةذي رساهةةةةم، سرفةةةع عةةةة ام ايضةةةة ااد، علةةة  الةةةةرغم مةةةن أب اجملتمةةةةع ا سةةة 
ةةن هلةةم مةةن احليةةاع الرغيةةدع فيةةه، سلكةة ام كةةانوا دائمةةا كمةةا كةةانوا علةة  عاةةد   –سعةةاملام  احلسةةىن، سمك 

. (4)عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارب سحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  سثعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سذئا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر ا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ساخليانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة" –الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهب

                                                           

،  قيق: عبد الرمحن ال اهر السوريت، دار ا  لورا  تفسير مجاهدهة، 113جماهد، أ و احللاج  ن جح ا  زسمي التا عي،    (1)
 (.1/266 عس ، ) دسب  بعة سي س ة نلر(، ) –العلمية 

 13سورع ا ائدع، رية   (2)
 (.154 -6/153، )جامع البيانانظر: ال حي،   (3)
(، 678 -6/677هة (، )5/1386 عس ، ) ا –، دار إحياء الثاو العريب في ظالل القرآنهة، 1386  ن، سيد،     (4)

 انظر ال ص كام ن يف الصححتني ا لار إلياما.
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 :المطلب الثاني : خيانة امرأة العزيز
ف لل يانة، إهنا خيانة ا ي اق الغلي ، خيانة ر اا الزسجية، أس خيانة هذا شوذج رخر  تل

 : }الِعرب، س د جسد  اهلل تعاآ يف  صة يوسف عليه الس ع مع امرأع العزيز،  اهب تعاآ   

                                

                }
(1)

. 
هذا ستف خليانة امرأع العزيز لزسجاا لراسدع يوسف عليه الس ع عن نحسه، " سلكن نحق     

ليه أيضان أب يوسف العحيحة عليه الس ع تأا عليه أب يقع يف الحاحلة، سأب خيوب األمانة، ستأا ع
هة عن ا ن اسحاق  اهب: " س وله: 311يسيء  ن أحسن إليه، سر ا  يف  يته. رسى ال حي  

(  ،) "؛ سلذلك ترف اهلل تعاآ (2)يقوهب: أحسن م زليت، سأكرمين، سْأَ ََ يِن، ف  أخونه

}: ع ه اخليانة سا كر،  اهب اهلل تعاآ ع ه                     

    }
(3)

الذي ترف اهلل تعاآ ع ه يوسف عليه الس ع هو: خيانة العزيز يف  سالسوء.
. فاي ع دما رأ  بسجاا،  ادر   ا اع يوسف عليه الس ع: " إنه راسد  عن نحسي، (4)عرضه

 .(5) ميصه" فدفْعُته عن نحسي ، فلَقْقصُ 
هذ  ا بادرع  ئلقاء التامة عل  األ رياء، هي دأب اخلائ ني، سسسيلتام يف اخلرسج من دائرع اي اع، 
إهنا خيانة فوق خيانة، سُجرع فوق جرع، فاي ه ا مل تكتف  حعلاا اخليا  لزسجاا سِعرضاا،  ل 

ال ظيف الحيء لحاسلة  أضافص إليه جرما رخر، سخيانة أخرى،  ا اماا يوسف العحيف اللريف
                                                           

 23سورع يوسف، اآلية   (1)
 (.12/182، )جامع البيانحي، ال   (2)
 24سورع يوسف، رية   (3)
، ا عرسف  تحسع إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمهة، 982انظر:  أ و السعود، حممد  ن حممد العمادي،     (4)

 (.4/267 عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، ) –أيب السعود، دار إحياء الثاو العريب 
 (.12/192، )جامع البياني، ال ح   (5)
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فعل الحاحلة  ا، سلكن اهلل تعاآ ألار احلق، سفض  ا ستور، سكلف ا مثامرع، سذلك عن  ريق 
 أحد أ ار ا.

س عد هذ  األحداو اعساع، ُ تم القصة  اعثاف امرأع العزيز  حعلتاا، س ياب خ ورع 

   }اخليانة.  اهب تعاآ:                    

                                   

                                }
(1)

.   

): سهكذا يعلن يوسف عليه الس ع  راءته عل  ا أل                ":)  أي
لكاب الغين سراء األستار ساأل واب ا غلقة ... فا قصود  ياب كماهب نزاهته عن اخليانة سغاية اجت ا ه 

 أسبا ا ... )ع اا ع د تعاضد       :)  أي ي ي حذ  سي يسدد   ل يب له سيزهقه
... سفيه تعريض  امرأته يف خيانتاا أمانته، ... سجيوب أب يكوب ذلك لتأكيد أمانته، سأنه لو كاب 

 . (2)خائ ا  ا هدى اهلل عز سجل أمر  سأحسن عا بته"
خليانة العرب، ، ساليت   ل شوذجا الحظيعةس عد هذا ايستعراب ألحداو هذ  اخليانة 

يظار  وضوح األثر اخل ع سالبالو هلذ  اخليانة عل  األسرع ساجملتمع، سهو شوذج تأك د من خ له 
انعداع الضوا ت سالقيم ساحن اا اخللق ع د أهل اخليانة، كما تأكد  قق س ة اهلل تعاآ يف فض  

ة يف تلريعا  ا س ع، خاتة اخلائ ني، سيف هذا ال موذج القرر  درس  سعح تبني احلكمة العظيم
فيما يتعلق  ضوا ت ايخت ا، س رمي اخللوع، سسث ساحتلاع ا رأع يف لباساا سعدع إظاار الزي ة 

لألجانن، سفياا كذلك درس  يف القضاء سعدع التسر  يف إتدار األحكاع اليت مبهلا ظلم األ رياء 

                                                           

  52 -51سورع يوسف، رية   (1)
 (، انظر ال ص كام ن يف نحق الصححة.4/285، )إرشاد العقل السليمأ و السعود،   (2)
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ة القيمية ساألخ  ية ع د  بقا  ا ثفني ستحئة اجملرمني، سفيه ديلة أيضا عل   بيعة الث ي
 ساحلكاع سمقاييسام للحكم عل  األلياء. 

 :المطلب الثالث: خيانة إخوة يوسف ) عليه السالم (
خيانة أمانة األخونع، سهو ما   له  صة يوسف عليه الس ع أيضان،  هذا شوذج رخر لل يانة،     

 اسني را  ة األخوع اليت جتمعام  ه، ضار ني  عرب سلكن هذ  ا رع مع إخوته الذين خانو ، مت
 } احلائت ما أع و  لوالدهم من ا واثيق ا غلظة عل  حح  أخيام سا افظة عليه،  اهب تعاآ: 

                                      

                                        

  }
(1)

 . 
ر؛ من أجل أب نأخذ الدرس  فحي هذ  القصة تعليم ستعريف  حعل من أفعاهب اخليانة سالغد    

) سالعح؛ سلذلك جاء افتتاح هذ  القصة  قوله تعاآ:                  

سهذا ايفتتاح كحيل  تحريك اينتبا  سايهتماع، لذلك نلباه حبركة رفع الستار عما يدسر سراء  (، " 
 .(2)رى سراء  مبالرع ملاد إخوع يوسف يد رسب ليوسف ما يد رسب"من أحداو سحركا ، ف حن ن

)مث كاب  رارهم:               ،)  سحملا  رين من  رين؛ ف رحه يف أرب "
، ساحلقيقة أب الذي فعله إخوع يوسف عليه الس ع (3)نائية مق وعة محض يف الغالن إآ ا و "

ساحدع فحسن،  ل جرائم مركبة " م اا:   يعة الرحم، سعقوق الوالد، س لة الرأفة ليق جرمية 
 الصغع ال ري ، الذي ي ذنن له، سالغدر  األمانة، ستر  العاد  احلح ، سالكذب الذي عزموا عليه 

. (4)مع أ يام"
                                                           

 9-7سورع يوسف، اآليا    (1)
 (.12/698، )في ظالل القرآن  ن،   (2)
 (.12/699ا رجع السا ق، )  (3)
 (. 3/11، )زيزتفسير القرآن العالسمعا ،   (4)
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{             }
(1)

 تزسيةةةةر احلقيقةةةةة، سايدعةةةةاء إب اعاةةةةد الةةةةذي  ذلةةةةه ا خةةةةوع يف .
الكةةةاذب  أكةةةل الةةةذئن أخةةةاهم، ستةةةأليحام هةةةةذ  احلكايةةةة، سإحضةةةارهم الةةةدليل العيةةةين اللةةةاهد علةةةة  
ادعةةةائام، ) القمةةةةيص ا ل ةةةل  الةةةةدع (، سمةةةا  ةةةةدمو  مةةةن تأكيةةةةدا  علةةة  تةةةةد ام، سرغةةةم كةةةةل تلةةةةك 

ية مةن افتضةاح أمةرهم، ف   د يف ال اا -سهذا حاهب الكاذ ني اخلائ ني يف كل بماب سمكاب -ا اسي 
سانكلاف تبمرهم، س ياب كةذ م ستزسيةرهم، سهةذ  سة ة مةن اهلل تعةاآ ي تت لةف أ ةدا، سمةن َسةتَةَر اهلل 

 خيانته يف الدنيا، فاو محضوح ي لك، أماع اخل ئق يوع القيامة.
س ةةد انتاةةة  األمةةر  يوسةةةف عليةةه السةةة ع إآ  افلةةةة مةةر   ا كةةةاب، فأخةةذس  س ةةةاعو ، سالةةةثا  

مصر، سانتاة   ةه ا قةاع ع ةد   ةأب أتةب  سبيةران، لةه احلظةوع سا كانةة، سالسةيادع ساحلكةم، سأ ةر اهلل  ملك
تعاآ عيوب سالديه  ه،سَأْسَلَد له إخوته،  عد أب أ ةرسا  ةذنبام، سفعلةتام، س ققةص رؤيةا  الةيت كةاب  ةد 

تعةاآ ألسليائةه سعبةاد   صاا عل  أ يه من  بل، سهكذا تكوب عا بة ا تقةني، سهكةذا يكةوب ححة  اهلل 
ا تقةةني، سيف ا قا ةةةل هكةةةذا يكةةوب مةةةبهب اخليانةةةة سالغةةدر: الذلةةةة سالصةةةغار، سال ةةدع ساحلسةةةرع، سالحضةةةيحة 

 سالتلاع. 
هذ  القصة من  صص اخليانة يف القررب الكةرمي تكلةف عةن نحسةيا  أهةل اخليانةة، سمةدى خ ةورع    

للةةةحقة سالع ةةةف، سأل سةةةت األسةةةباب سأتحااةةةا أفعةةةاهلم، س لةةةاعة جةةةرائمام، فاةةةم ي يعرفةةةوب الرمحةةةة سا
يرتكةةةاب أفعةةةاهلم،  ا سةةةو فيصةةةل  ةةةم األمةةةر إآ ارتكةةةاب أ لةةةع اعةةةرائم سأفظعاةةةا، سهةةةم ي حيتةةةاجوب 

س لةةةو م ملي ةةةة  ةةةالغي  ساحلقةةةد ساحلسةةةد، مث يف ال اايةةةة حيةةةاسلوب تزسيةةةر احلقةةةائق س لةةةن األمةةةور سالظاةةةور 
ميكةر للمةمثم ني سيب ةل كيةد اخلةائ ني، سحيمةي أسليةاء  مةن لظار الحيء من كل جرع، سلكةن اهلل تعةاآ 

 }مكر ا اكرين                 }
(2)

. 
ألتةحاب ال حةو  ا ريضةة يرتكةاب  ا سةو فسيف ا قا ل ي  د من احلرص عل  عةدع إع ةاء 
ليوسةف سأخيةه ع ةد سالةدهم، سالةيت أس ةد   أفعاهلم، سهو ما تلع إليه اآليةا  مةن احلظةوع الةيت كانةص

                                                           

 18سورع يوسف، رية   (1)
 64سورع يوسف، رية   (2)
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نةةار احلقةةد سالغةةعع ع ةةد  ةةا ي ا خةةوع، سدفعةةتام يرتكةةاب جةةرميتام، فحياةةا إلةةارع تر ويةةة لكةةل 
 أب سأع لضرسرع مراعاع العدهب يف معاملة األ  اء. 

 بةةل سأخةةعا نأخةةذ مةةن خا ةةة هةةذ  القصةةة شوذجةةان فريةةدان يف ا سةةاحمة سالصةةح  سالتعةةايل علةة  اعةةراح مةةن 
يوسةف عليةه السةة ع، سكيةف ميكةةن أب يكةوب هلةذا اخللةةق مةن أثةةر  ةالو يف نحةو  اخلةةائ ني تةردعام مةةن 
 التمادي ستدفع نحوسام للتو ة، سليسص هذ   اعدع ت اسن كل حالة، سإشا لكل حالة ما ي اسباا.

 :المطلب الرابع: خيانة امرأتي نوح و لوط عليهما السالم
يانة، إهنةا خيانةة الةدين، سذلةك ل الحةة األنبيةاء ستعةاليم السةماء ه ا شوذج رخر من شاذج اخل

الةةيت جةةاؤسا  ةةا، سهةةذا مةةا كةةاب مةةن امةةرأيت ال بيةةني الكةةرميني نةةوح سلةةوا عليامةةا السةة ع، س ةةد ذكةةر اهلل 
 :}تعةاآ فعلتيامةةا، ستاهةةا خيانةةة، سضةر ا مةة   فقةةاهب تعةةاآ               

                                  

              }
(1)

.   
 نةوح سلةوا عليامةا السة ع أ ةواين عديةدع ذكر أهل التأسيل يف معىن اخليانة اليت ُسِتَحص  ا بسجيت    

م اةةةا: أب خيانتامةةةا كانةةةص  ةةةالكحر، أي يف  الحتامةةةا لل بيةةةني الكةةةرميني يف الةةةدين إذ كانتةةةا ملةةةركتني، 
س يةل: كانةةص امةرأع نةةوح تقةةوهب لل ةا  إنةةه جم ةةوب، سكانةص امةةرأع لةوا  ةةح  أضةةيافه، س يةل: كانةةص امةةرأع 

ر ، فةةئذا رمةةن مةةع نةةوح عليةةه السةة ع أحةةد أخةةح  اعبةةا رع نةةوح عليةةه السةة ع ت لةةع الكحةةار علةة  أسةةرا
 ةةةةذلك، س يةةةةل: كانتةةةةا م ةةةةافقتني، س يةةةةل: خيانتامةةةةا ال ميمةةةةة، إذا أسحةةةة  اهلل إليامةةةةا لةةةةي ا أفلةةةةتا  إآ 
ا لركني، س يل: كانةص امةرأع لةوا إذا نةزهب  ةه ضةيف دخن ةص؛ لةُتعلم  وماةا أنةه  ةد نةزهب  ةه ضةيف؛  ةا  

.(2)كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوا عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن إتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهب

                                                           

 11سورع التحرمي، رية   (1)
(. ا اسردي، أيب احلسن علي  ن حممد  ن  11/3362، ) تفسير القرآن العظيم(. الرابي،  28/171انظر: ال حي، جامع البياب، )   (2)

، راجعه سعل ق عليه: السيد  ن عبد ا قصود  ن عبد الرحيم، دار ر الماورديالنكت والعيون، المعروف بتفسيهة، 451حبين البصري،  
 (.  18/212، )الجامع ألحكام القرآن(. القر يب،  47 - 46/ 6 عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، )  –الكتن العلمية 
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علةةة  أنةةةه ي يُقَصةةةد خبيانةةةة امةةةرأيت نةةةوح سلةةةوا علياةةةا السةةة ع (1)سا  ةةةا   ةةةائم  ةةةني علمةةةاء التحسةةةع    
خيانة العرب؛ فلم تةزب امةرأع نةيب  ةت، سإشةا هةي خيانةة الةدين؛ سذلةك ألب تصةور خيانتامةا علة  أهنةا 

ارب مةع أداء الرسةوهب خيانة يف العرب يُة َةحِّةر مةن تةاحن الرسةالة، سيَ سةن إليةه الة قص، سهةو مةا يتعة
ستبليغه رسالة ر ه، س غض ال ظر عن كيحية هذ  اخليانة فاي خيانة يف الةدين، فامةا مل تمثم ةا، فكانةص 

 عا بتاما اهل  .
) س ةةةةةد تةةةةةور  اآليةةةةةة الكرميةةةةةة نتيلةةةةةة هةةةةةذ  اخليانةةةةةة،                 

         ،)عةن بسجتيامةا –مع كرامتاما عل  اهلل تعةاآ –أي مل يدفع نوح سلوا 
 ا خانتا، لي ا من عذاب اهلل؛ ت بياةا  ةذلك علة  أب العةذاب يُةدفع  ال اعةة ي  الوسةيلة، فةاهلل تعةاآ 
ضةةرب ل ةةا هةةذا ا  ةةل؛ ت بياةةا علةة  أنةةه ي يغةةين أحةةد يف اآلخةةرع عةةن  ريةةن سي نسةةين، إذا فةةرنق  ي امةةا 

 .(2)لدينا
سمن ه ا يأيت الدر  البليو، سالعحع العظيمة من خيانة امرأيت نوح سلوا علياما الس ع؛       

سذلك  أب الرا  ة هي را  ة العقيدع سا مياب، سأب  كل الرسا ت ما عدا هذ  الرا  ة ي  يمة هلا من 
ة العقيدع ف  را  ة، سإذا غع هذ  الرا  ة، سي تحيد تاحباا ع د اهلل لي ا، فئذا اختل ص را  

حدثص اخليانة يف الدين فيلن ع دئذ الحاءع من اخلائ ني ماما كانص درجة الصلة سالقرا ة سالرا  ة، 
سهو ما نتعلمه أيضا سيف ذا  السياق من  صة نوح عليه الس ع مع سلد  الكافر، سكذلك  صة 

عليه سسلم مع عمه س ومه، سكذلك فعل إ راهيم عليه الس ع مع أ يه، س صة ال يب حممد تل  اهلل 
الصحا ة الكراع. 

                                                           

هة، أحكاع القررب،  قيق: 543اهلل،    (. ا ن العريب، أيب  كر حممد  ن عبد 6/46، ) النكت والعيونانظر: ا اسردي،   (1)
، الجامع ألحكام القرآن(. القر يب، 1/218لب اب، )  دسب  بعة سي س ة نلر (، ) –حممد عبد القادر ع ا، دار الحكر 

،  قيق: عادهب أمحد عبد ا وجود سرخرسب، دار البحر المحيطهة، 745(. أ ا حياب، حممد  ن يوسف األندلسي،   18/212)
 (. 5/255، )فتح القدير (. اللوكا ،8/289هة (، )1/1422لب اب، ) ا –العلمية  الكتن
 (.18/212، )الجامع ألحكام القرآنانظر: القر يب،   (2)
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سختاما هلذا ا بح  ي  د من ا لارع إآ أب هذ  ال ماذج اخليانية اليت ذكرها القةررب الكةرمي        
ي تةةةةزاهب ماثلةةةةة يف أيام ةةةةا، سهةةةةي موجةةةةودع يف كةةةةل بمةةةةاب إآ أب يةةةةرو اهلل األرب سمةةةةن علياةةةةا، فأهةةةةل 

تام الةيت ستةحام اهلل تعةاآ  ةا، سي يةزاهب ه ةا  مةن ميةار  خيانةة العِةرب الكتاب ي يزالوب عل  خيةان
-اليت س عص فياا امرأع العزيةز مةن  بةل، سه ةا  مةن خيةوب علةعته سأهلةه سأمتةه كمةا فعةل إخةوع يوسةف

عليه الس ع، سه ا  من يقع يف اخليانة العظم  سهي خيانة الدين  الكحر،  اعتقادا  سأفعاهب سأ ةواهب 
عليامةا - سلو   ريةق اهلةالكني مةن أهةل اخليانةة سالغةدر، كمةا كةاب مةن امةرأيت نةوح سلةواتمثدي  ه إآ

 الس ع، سمن ه ا تحب أحملية إيراد هذ  ال ماذج.               
 

 :الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
توتةةةلص س ةةةد  فاحلمةةةد هلل سةةةبحانه علةةة  مةةةا مةةةن   ةةةه مةةةن إعانةةةة ستوفيةةةق يف إ ةةةاع هةةةذا العمةةةل،       

ميكةن  والتي هي مقاصد قرآنية ربانية، اجتهد الباحثون في تجليتها،الدراسة إآ  لة من ال تةائج، 
 إ اهلا فيما يأيت:

كبةةع مةةةن اآليةةةا    عةةةددن  أكةةد القةةةررب الكةةرمي علةةة  خ ةةةورع ظةةاهرع اخليانةةةة، مةةةن خةة هب حلةةةد .1
لتلسةةةق ساخلةةةدا  اخليانةةةة، سنظائرهةةةا، كالكيةةةد سا كةةةر سا مصةةة ل القررنيةةةة، الةةةيت ذكةةةر فياةةةا 

سال حاق، سكانص يف معظماا ريا  مدنية؛ خاتة تلةك الةيت عاعةص موضةو  ، ال حةاق تلةك 
 الظاهرع اليت نلأ  يف اجملتمع ا س مي.

األمانةةة الكةةحى هةةي أمانةةة الةةدين، سهةةي تلةةمل غعهةةا مةةن أنةةوا  األمانةةا ، سخيانتاةةا تكةةوب  .2
 عباد . اخلرسج عن التكاليف اللرعية اليت كتباا اهلل عل  

األمانة لع اها الواسع تلمل كل ما اؤ ن عليه ا نساب، من أمانة التكاليف اللرعية،  .3
سأمانة الو ن سا قدسا ، سأمانة العاد سا ي اق، سأمانة الودائع ساألمواهب، سأمانة العرب 
سرا  ة الزسجية، سأمانة ال حق ساعوارح، سغع ذلك من األمانا  اليت ي الن ا سلم 

اا، سحيرع عليه خيانتاا. أدائ
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التةةةةةةبمر علةةةةةة  مقةةةةةةدرا  ا سةةةةةةلمني سمصةةةةةةاحلام سأرضةةةةةةام سمقدسةةةةةةا م، سالت عةةةةةةن  ةةةةةةأم ام  .4
 سأرساحام سأربا ام، ستقدمي ا ساعدع ألعدائام؛ ل ضرار  م، كل ذلك خيانة لألمة.

 انتاا  األعراب  الزنا، أس القذف، أس ح  ال ظرع ا رمة، هو خيانة للعرب. .5
اب أمانةةةة ع ةةد ، فمةةةن اسةةت دماا يف احلةةراع، سيف أذى ا سةةةلمني، فقةةد خاهنةةةا، جةةوارح ا نسةة .6

 سستلاد عليه يوع القيامة. 
ال حةةاق كةةالكحر، نحةةاق دسب نحةةاق: فةةا تاموب  ال حةةاق ليسةةوا نوعةةا ساحةةدا،  ةةل فةةيام ا  ةةافق  .7

ك ا ض، سفيام من فيه إمياب سنحاق، سفيام من إميانه غالن، سفيه لعبة من ال حةاق، سكةذل
أهةةل اخليانةةة ليسةةوا لسةةتوىن ساحةةد، فةة  تعةةد خيانةةة ) الةةدين ساألمةةة ( ك يانةةة العةةني  ةةال ظرع 

 ا رمة.
مةةةن أ ةةةرب تةةةحا  اخلةةةائ ني، التةةةبمر سالكيةةةد  اخلحةةةاء، ستبييةةةص اخليانةةةة، ستةةةد ع اللةةةر  السةةةر  .8

سالكتمةةاب؛ خلةةية مةة ام يف افتضةةاح أمةةرهم، سهةةم حيرتةةوب علةة  التسةةث  الكةةذب، سإظاةةار 
 ة.ا وادع

خص القررب الكةرمي أهةل الكتةاب  احلةدي  عةن خيةانتام لةدي ام سلل ةا ، سنقضةام العاةود  .9
سا واثيق  عد توكيةدها مةع اهلل سمةع عبةاد ، سهةو مةا يمثكةد  تةارخيام مةع أنبيةائام، سنبي ةا حممةد 

 تل  اهلل عليه سسلم، سمع ال ا  إآ يوم ا هذا.
يانة، سيتبةدى ذلةك ساضةحا يف  صةة خيانةة ي يوجد معايع أخ  ية سي إنسانية ع د أهل اخل .10

 إخوع يوسف عليه الس ع ألخيام سأ يام.
خيانةةة امةةرأيت نةةوح سلةةوا عليامةةا السةة ع، هةةي خيانتامةةا يف الةةدين، إذ كحرتةةا سمل تتبعاهنمةةا،  .11

سلةةيق ا قصةةود خيانةةة العةةرب، فلةةم تةةزب امةةرأع نةةيب  ةةت، ستصةةور خيانتامةةا علةة  أهنةةا خيانةةة 
رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة، سي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة قص.العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب ي حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحن ال
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أب ي ةةاهب موضةةو  البحةة  ايهتمةةاع ال ئةةق  ةةه كمةةا حظةةي مةةن ع ايةةة  سيوتةةي البةةاح وب  ضةةرسرع       
إفةةراد كةةل جانةةن  البحةة  سالتحصةةيل، مةةن ذلةةك س  ،إهليةةة؛ سذلةةك  دراسةةة جوانةةن هةةذا ا وضةةو  ا اةةم

مةةاع  ةةالر ت  ةةالوا ع مةةن خةة هب خةة هب ال ةةدسا  سا قةةاي  ساألحبةةاو سالرسةةائل العلميةةة، سضةةرسرع ايهت
دراسا  ت بيقية للموضو ؛ كالدراسا  ايجتماعية اليت تبني سا ع اخليانةة سرثةار  ايجتماعيةة ك يانةة 
العرب م  ن، سالدراسا  السياسةية الةيت تتحةدو عةن خيانةة األمةة ساألس ةاب، سالدراسةا  اي تصةادية 

 ية سغع الرتية، سهكذا ....اليت تتحدو عن اخليانة ا الية يف ا مثسسا  الرت
 ساهللَ سيل التوفيق سهو اهلادي إآ سواء السبيل. 
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 قائمة المصادر والمراجع 
هة، مكارع األخ ق، 281ا ن أيب الدنيا، أ و  كر عبد اهلل  ن حممد  ن عبيد القرلي،   -1

 هة(.1411 بعة س ة القاهرع، )  – قيق: جمدي السيد إ راهيم، دار مكتبة القررب
هة، الور ،  قيق: أيب 281ا ن أيب الدنيا، أ و  كر عبد اهلل  ن حممد  ن عبيد القرلي،   -2

 هة (.1418/ 1الكويص، ) ا –عبد اهلل حممد  ن محد احلمود، الدار السلحية
ا ن أيب بم ني، أ و عبد اهلل حممد  ن عبد اهلل، تحسع القررب العزيز،  قيق: أ و عبد اهلل  -3

 (. 1423/  1القاهرع، ) ا –حسني  ن عكالة سغع ، دار الحارسق احلدي ة
ه، ذع اهلوى،  قيق: 597ا ن اعوبي، أ و الحرج عبد الرمحن  ن علي  ن حممد،     -4

 ع (.1962مص ح  عبد الواحد، )  بعة س ة 
هة، باد ا سع يف علم 597ا ن اعوبي، أ و الحرج عبد الرمحن  ن علي  ن حممد،    -5

 (. 3/1414 عس ، ) ا –لتحسع، دار ا كتن ا س ميا
ه، نزهة األعني ال واظر يف 597ا ن اعوبي، أ و الحرج عبد الرمحن  ن علي  ن حممد،    -6

 عس ،   –علم الوجو  سال ظائر،  قيق: حممد عبد الكرمي كاظم الراضي، ممثسسة الرسالة
 هة (.1/1414) ا

هة، أحكاع القررب،  قيق: حممد عبد 543اهلل،   ا ن العريب، أيب  كر حممد  ن عبد  -7
 لب اب، )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –القادر ع ا، دار الحكر

هة، الحوائد، دار الكتن 751ا ن القيم، حممد  ن أيب  كر  ن أيوب الدملقي،    -8
 (.2/1393) ا    عس ،  –العلمية

هة، كتن سرسائل 728ا ،   ا ن تيمية، أ و العبا  أمحد عبد احلليم  ن تيمية احلر  -9
سفتاسى ليل ا س ع ا ن تيمية ) جممو  الحتاسى (،  قيق: عبد الرمحن  ن حممد 

/ دسب س ة نلر (.2) ا       العاتمي، مكتبة ا ن تيمية، 
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هة، التحرير سالت وير،الدار التونسية لل ش،)  بعة س ة 1393ا ن عالور،حممد ال اهر،    -11
 ع (.1972

 –هة، تحسع القررب العظيم، دار الحكر774اعيل  ن عمر الدملقي،   ا ن ك ع، إت -11
 هة (.1411)  بعة س ة        عس ، 

 –هة، لساب العرب، دار تادر711ا ن م ظور، حممد  ن أيب العز مكرع  ن علي،    -12
 / دسب س ة نلر (.1) ا      عس ، 

السليم إآ مزايا  هة، إرلاد العقل982أ و السعود، حممد  ن حممد العمادي،    -13
 عس ، )  دسب  –القررب الكرمي، ا عرسف  تحسع أيب السعود، دار إحياء الثاو العريب

  بعة سي س ة نلر (.
هة، البحر ا يت،  قيق: عادهب أمحد 745أ و حياب، حممد  ن يوسف األندلسي،    -14

 هة (.1/1422لب اب، ) ا –عبد ا وجود سرخرسب، دار الكتن العلمية
، ) دسب  بعة سي س ة ديوان األعشىهة، 7عل ، ميموب  ن  يق  ن ج دهب،   األ -15

 نلر (.
روح هة، 1271اآللوسي، أ و الحضل لااب الدين السيد حممود البغدادي،   -16

  –، دار إحياء الثاو العريبالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (.

، الجامع الصحيح المختصرهة ، 256مد  ن إتاعيل اععحي،   الب اري، حم -17
 هة (.3/1417 عس ، ) ا – قيق: مص ح  دين البغا، دار ا ن ك ع 

هة، معامل الت زيل يف التحسع،  قيق: 516البغوي، احلسني  ن مسعود  ن حممد،   -18
نلر (. عس ، )  دسب  بعة سي س ة    –خالد عبد الرمحن العك، دار ا عرفة 
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هةةةة، أنةةةوار الت زيةةةل سأسةةةرار 685البيضةةةاسي، عبةةةد اهلل  ةةةن عمةةةر  ةةةن حممةةةد اللةةةعابي،    -19
  عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –التأسيل، دار الحكر 

هةةةة، الكلةةةف 427ال علةةةيب، أ ةةةو إسةةةحاق أمحةةةد  ةةةن حممةةةد  ةةةن إ ةةةراهيم ال يسةةةا وري،    -21
       ةةةةعس ،  –اء الةةةةثاو العةةةةريبسالبيةةةةاب،  قيةةةةق: ا مةةةةاع أيب حممةةةةد  ةةةةن عالةةةةور، دار إحيةةةة

 هة (.1/1422) ا
هةةة، التعريحةةا ،  قيةةق: إ ةةراهيم األ يةةاري، 816اعرجةةا ، علةةي  ةةن حممةةد  ةةن علةةي،    -21

 هة (. 1/1415 عس ، ) ا –دار الكتاب العريب
هةةةة، تحسةةةع القةةةررب 327الةةةرابي، ا ةةةن أيب حةةةامت عبةةةد الةةةرمحن  ةةةن حممةةةد  ةةةن إدريةةةق،    -22

تةةيدا، )  ةةدسب  بعةةة سي سةة ة  –مةةد ال يةةن، ا كتبةةة العصةةريةالعظةةيم،  قيةةق: أسةةعد حم
 نلر (.

هةةةة، الحوائةةةد،  قيةةةق: محةةةدي عبةةةد اجمليةةةد 414الةةةرابي، أ ةةةو القاسةةةم  ةةةاع  ةةةن حممةةةد،   -23
 هة (.1/1412الرياب، ) ا –السلحي، مكتبة الرلد

هةةةة، التحسةةع الكبةةع أس محةةةاتي  616الةةرابي، ف ةةر الةةدين حممةةةد  ةةن عمةةر التميمةةي،    -24
 هة (.1/1421 عس ، ) ا –، دار الكتن العلميةالغين

هة، ا حردا  يف غريةن القةررب،  قيةق: 512الراغن، احلسني  ن حممد األتحاا ،    -25
 لب اب، )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –حممد سيد كي  ، دار ا عرفة

هة، تةاج العةرس  مةن جةواهر القةامو ، دار 1311الز يدي، حممد مرتض  احلسيين،    -26
 )  دسب  بعة سي س ة سي  لد نلر (.         داية، اهل

هةةةة، الحهةةةاب يف علةةةةوع  794الزركلةةةي، أ ةةةو عبةةةد اهلل حممةةةد  ةةةن  ةةةةادر  ةةةن عبةةةد اهلل،   -27
 هة ( 1391 عس ، ) ا س ة  –عرفةالقررب،  قيق: حممد أ و الحضل إ راهيم، دار ا 

 –غةةةة، دار الحكةةةةرهةةةة، أسةةةا  الب 538الز لةةةري، أ ةةةو القاسةةةم حممةةةود  ةةةن عمةةةر،    -28
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (.1399 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعس ، )  بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة 
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هة، الكلاف عن حقائق الت زيل 538الز لري، أ و القاسم حممود  ن عمر،    -29
سعيوب األ اسيل يف سجو  التأسيل،  قيق: عبد الرباق ا ادي، دار إحياء الثاو 

  عس ،     )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –العريب
 عس ،  ،هة، األفعاهب، عامل الكتن514ن جعحر،   السعدي، أ و القاسم علي   -31

 . هة(1/1413)ا
هة، تيسع الكرمي الرمحن يف تحسع ك ع 1376السعدي، عبد الرمحن  ن ناتر،    -31

 هة (.1421 عس ، )  بعة س ة  –ا  اب،  قيق: ا ن ع يمني، ممثسسة الرسالة
لقررب العزيز،  قيق: هة، تحسع ا487السمعا ، م صور  ن حممد  ن عبد اعبار،    -32

 هة (.1418/  1الرياب، ) ا –ياسر  ن إ راهيم سغع ، دار الو ن
ه، فت  القدير اعامع  ني فين الرساية 1251اللوكا ، حممد  ن علي  ن حممد،    -33

  عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –سالدراية من علم التحسع، دار الحكر
                  عس ، –ررب، دار العلم للم ينيعلوع القهة، مباح  يف 1416الصاف، تبحي،   -34

 ع (.17/1988) ا
هة، جامع البياب عن تأسيل ري 311ال حي، أ و جعحر حممد  ن جرير  ن يزيد،   -35

 هة (.1415 عس ، )  بعة س ة  –القررب، دار الحكر
، دار هة، ا علم ا حار  أللحا  القررب الكرمي1388عبد البا ي، حممد فمثاد،   -36

 هة(.2/1411) ا      عس ، –الحكر
هة، اعامع ألحكاع القررب، 631القر يب، أ و عبد اهلل حممد  ن أمحد األنصاري،    -37

 دار اللعن القاهرع، )  دسب  بعة سي س ة نلر (.
 عس ،  –ر إحياء الثاو العريبهة، يف ظ هب القررب، دا1386  ن، سيد،    -38

(.هة5/1386)ا
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هة، ال كص سالعيوب، 451احلسن علي  ن حممد  ن حبين البصري،  ا اسردي، أ ا  -39
ا عرسف  تحسع ا اسردي، راجعه سعل ق عليه: السيد  ن عبد ا قصود  ن عبد الرحيم، 

 )  دسب  بعة سي س ة نلر (.   عس ، –دار الكتن العلمية
 قيق:  هة، تحسع جماهد،113جماهد، أ و احللاج  ن جح ا  زسمي التا عي،      -41

  عس ، )  دسب  بعة سي س ة نلر (. –عبد الرمحن ال اهر، دار ا  لورا  العلمية
 مص ح ، إ راهيم سرخرسب، ا علم الوسيت،  قيق: جممع اللغة العر ية، دار الدعوع،  -41

 )  دسب  بعة سي س ة سي  لد نلر (.
سع مقاتل  ن هة، تح151مقاتل، أ و احلسن مقاتل  ن سليماب  ن  لع األبدي،   -42

 هة(.1/1424 عس ، )ا –سليماب،  قيق: أمحد فريد، دار الكتن العلمية
هة، التو يف عل  ماما  التعاريف،  قيق: 1131ا  اسي، حممد عبد الرؤسف،    -43

 هة (.1/1411 عس ، ) ا –حممد رضواب الداية، دار الحكر
سحقائق التأسيل، ) هة، مدار  الت زيل 537ال سحي، عمر  ن حممد  ن إتاعيل،    -44

  دسب  بعة سي س ة سي  لد نلر (.
هة، الوجيز يف تحسع الكتاب  العزيز، 468الواحدي، أ و احلسن علي  ن أمحد،    -45

 هة (.1/1415دملق، ) ا – قيق: تحواب عدناب داسسدي، دار القلم
 
 

 
 
 
 
 


