عنوان الرسالة :القبول يف القرآن الكريم دراسة موضوعية.
الباحث :إيمان بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي.

المشرف :دكتورة نارمين بنت لطفي بن محمد حبيب.

الدرجة :ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.

الجهة المانحة للدرجة :جامعة طيبة.

سنة اإلجازة :عام  1434هـ 2013 -م.

الوصف المادي :تقع يف أربعة فصول ،من ( )456صفحة.
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J
القبــول أمر جليل ،ومطلب أســاس ،يســعى إلى تحقيقــه كل الخالئق،

والقبول موضوع متّســع باتســاع اإلســام جميعــه كيف ال؟ واإلســام عمل

والقبول نتيجته ،واإلسالم زرع والقبول حصاده.

ومن هنا تأيت هذه الدراسة لتجمع عناصر القبول يف بوتقة واحدة؛ ليسهل

الوصول إليها واالستفادة منها.

 ملحة عامة عن الر�سالة:
وهي عبارة عن دراسة تقدمت هبا الباحثة لنيل درجة الماجستير يف قسم

الدراسات القرآنية ،تخصص التفسير وعلوم القرآن.

والرســالة تســلط الضوء على عوامل ال َقبول -عند اهلل تعالى -بالوقوف
على شــروطه ومســ ّلماته وموجباته ومحبطاته وعالماته ،و ُتربز نخبة ممن م ّن
وتوضح بعضا من أســاليب الرتغيب فيه
اهلل عليهــم بالقبول وذكرهم يف كتابه.
ّ

والحث عليه الواردة يف القرآن الكريم ،مع محاولة الكشــف عن طرق االرتقاء
يف منازل القبول ،ومعرفة آثاره على العبد ،وآثار انتفائه يف الدنيا واآلخرة.

 مزايا الر�سالة:
أهنــا كانت بمثابة جولة مباركة بين َجنى الكتاب الكريم ،وخيره العميم،

أظهرت بجالء حقائق ونتائج هامة ،وجمعت كل ما يتعلق بموضوع القبول يف
بوتقــة واحدة ،ربما تفرقت يف الكتب ،القديم منها والحديث ،وج ّلت جوانب

ربما لم تكن جلية ،وكشفت عن جوانب إيجابية قد يجهلها المرء ،وقد تؤدي
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ُ
عوامل ســلب ّية
معرفتهــا وتطبيقهــا إلى رضــوان اهلل ،والعكس بالعكس ،فهناك
قــد يجهلها المرء ،وقد ال ُيعذر بجهلها -تكون ســب ًبا يف ســخط اهلل وغضبه،نسأل اهلل السالمة.

ومن �أهم املزايا :التعرف على موجبات وعالمات القبول؛ لتكون المنهج

الذي يسعى المؤمن إلى تحقيقه يف جميع أعماله.

 ف�صول البحث:
قسم إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة
اقتضت طبيعة البحث أن ُي ّ

وفهارس ،وذلك على النحو التالي:

املقدمة:
وتضمنت أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،و الدراسات
ّ

السابقة ،ومنهج البحث وخطته.

�أما التمهيد فتج ّلت فيه ثالثة �أمور:

الأول :مفهوم القبول يف اللغة واالصطالح.

الثاين :األلفاظ الدالة على القبول أو الرتغيب فيه.

الثالث :األلفاظ الدالة على التهديد بعدم القبول أو تأخيره.

ٌ
ف�صول �أربعة ق�سمت على النحو التايل:
وتال ذلك
الف�صل الأول :وفيه خم�سة مباحث:
مبحث تناول مســ ّلمات القبول ،وفيه مطلبان :مطلب عن اختصاص اهلل

تعالى بالقبول ،وآخر عن أن اإليمان أصل يف قبول العمل.

واملبح��ث الث��اين احتوى على شــروط القبول ،وفيــه مطلبان :مطلب عن

اإلخالص يف العمل ،وآخر عن االتباع وترك االبتداع.
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�أما املبحث الثالث فتناول موجبات القبول ،واشتمل على ثمانية مطالب:
تحدّ ثت عن أداء الفرائض والحرص عليها ،وتحري الحالل ،والخشوع

والتذلل ،ودوام الذكر ،و التوبة وعدم اإلصرار على المعاصي ،وحســن الظن

باهلل تعالى ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والرضا والشكر.

ويف املبح��ث الراب��ع تناولــت الباحثــة عالمات القبول ،وقد اشــتمل على

ثالثة مطالب:

مطلب عن الخوف والخشــية من اهلل ،ومطلب يف االزدياد من الطاعات

والحرص عليها ،ومطلب عن محبة الصالحين.

ويف املبحث اخلام�سُ :ب ّينت محبطات القبول ومؤخراته يف ثالثة مطالب:

عما ُيحبط ً
عمل بعينه،
مطلب عن المحبطات لجميع األعمال ،ومطلب ّ

أو محبط لثوابه ،ومطلب ثالث يف مؤخرات القبول.

�أما الف�صل الثاين فقسم إلى ثالثة مباحث تناول فيها أسماء وسمات

ومنازل المقبولين.

فتن��اول املبح��ث الأول :أســماء بعــض المقبوليــن الــواردة يف القرآن من

األنبياء والرسل ،وبعض األولياء والصديقين ،وبعض الصحابة.

فتلمس ســمات المقبولين التي أبرزها القرآن ســواء
�أم��ا املبح��ث الث��اينّ :

كانت سماتا كلية جامعة ،أو سماتا فردية .

واملبحث الثالث :احتوى على منازل المقبولين ،وفيه مطلبان:

مطلــب عن القبول العــام ألمة اإلجابة ،ومطلب عن قبول خاص ألفراد

أو فئات.
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والف�ص��ل الثال��ث احتوى على أســاليب القــرآن يف الحث على طلب

القبول ،واشتمل على ثمانية مباحث كل منها تناول أسلو ًبا من األساليب ،وهي

أسلوب الرتغيب والرتهيب ،واألســلوب القصصي ،وأسلوب ضرب المثل،
واألســلوب اإلنشائي ،واألســلوب الوعظي ،وأســلوب العرض واإلغراء ،و
األسلوب العقلي ،و األسلوب الوجداين.

وتضمن
�أم��ا الف�صل الراب��ع :فاحتوى على درجات القبــول وآثاره،
ّ

ثالثة مباحث:

مبحث قســم إلى مطالب عن درجات القبول ،وأنواعه وأســبابه ،وسبل

االرتقاء يف درجات القبول،

ومبحــث عن آثار القبول يف الدنيا واآلخرة ،وآخر عن آثار عدم القبول

يف الدنيا واآلخرة،

ثم اخلاتـمة ،واشتملت على النتائج و التوصيات.

� أبرز نتائج الر�سالة:
 -1أن القبــول بيد اهلل وحده وال موجب عليه ،وال مســتحق من الخلق؛

وتكرم منه سبحانه.
تفضل
بل هو محض ّ
ّ

 -2أن القبــول درجــات متفاوتــة بحســب صــاح القلب ،وأنــه منوط

باإليمان وجو ًدا وعد ًما.

 -3القبــول درجات ،أدناها قبول النجاة من النار ،وأعالها قبول المحبة

الخاصة.

 -4الفرق بين قبول العمل بذاته ،وبين قبول العبد بذاته ،وأن كثرة العمل

المقبول يؤدي إلى ارتقاء العبد يف درجات القبول رفعة وعلو منزلة.
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 -5أن طاعات الموحدين مهما كان تفريطهم فهي مقبولة عند اهلل؛ وهو وعدٌ

منه سبحانه إذا استوفت شرائط صحتها ولم يكن هناك ما يفسدها من السيئات.

 -6أن أدنى درجات القبول قد تســتلزم تقديم المؤاخذة والعذاب ،كما

يعف اهلل عنه.
يف حال الظالم لنفسه
الموحد ،إن لم ُ
ّ

 -7عظم درجات القبول ،وأهنا متعــــددة ومتـــفاوتة بتفاوت درجات الجنة.

 -8أن العالقة وطيدة بين درجات الجنة ودرجات القبول؛ فكلما ارتقى

العبد يف ُس َّلم القبول ارتقى يف درج الجنة.

 -9أن جميــع ألفــاظ الوعيــد -من لعــن ومقت وغضب وخلــود يف نار

جهنم -الموجهة لعصاة هذه الم ّلــة على اقرتافهم الكبائر الموبقة ،إنما ُتحمل

المكث وشــدة التقريع ،وليس
علــى تأخيــر القبول الســتيفاء العقاب وطــول ُ

حبوط العمل بالكلية.

 -10ب ّين القرآن الكريم أسماء شامخة يف سماء القبول للتأسي هبم واقتفاء

أثرهم ،وذكر أسماء ألقوام وأشخاص ُطردوا و ُمنعوا القبول للعربة والعظة.

 - 11القبــول متعلــق بعــدل اهلل تعالى الــذي ال يغادر مثقــال الذرة ،ثم

بفضله وكرمه ،وبدرجة المحبة التي رقى إليها العبد يف عين اهلل.

 -12التفاضــل بين الناس يف الدنيا مبني علــى مقتضى حكمة اهلل تعالى

فمبني على القبول
وعدله وفضله وال عالقة له بالقبول ،أما التفاضل يف اآلخرة
ّ
وعلى ما وقر يف القلوب ،والعمل الصالح يزيد ذلك ويرفعه.

 -13سؤال اهلل القبول ينبغي أن يكون ديدن العبد يف جميع األعمال التي

يتوجه هبا إلى اهلل.

العدد الخامس  -السنة الثالثة

293

 -14القبــول أنواع أفصحت عنها النصوص القرآنية ،وح ّثت على طلب

الدرجات ال ُعلى والتنافس فيها ،وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه والقرب منه.

� أبرز تو�صيات الباحث:
تفرد به الحق سبحانه ،إال أنه ۵
 -1مع أن القبول متعلق بالمشيئة وقد ّ

جعــل له أســبا ًبا ينبغي األخذ هبا  ،وعــدم االغرتار وتعليــق األمر على صفات
تحري موجباته وتقديمها عند أي عمل.
المغفرة والرحمة؛ فينبغي ّ

 -2ينبغــي على العبد التطلــع للدرجات ال ُعلى من القبــول ،والرتقي يف

والهمة يف طلب
حسن ألحسن؛ فتقوى اهلل تعالى ،وصدق العزيمة،
ّ
درجاته من َ

مرضاته؛ تؤدي إلى الحصول على أعلى درجات القبول.

 -3التوســع يف دراســة أســاليب الحــث على طلــب القبــول يف القرآن،

واالستفادة منها يف الرتبية والتعليم ،وهي مادة غزيرة يف القرآن الكريم ،عظيمة
األثر على استقامة الدين والخلق.

 -4ال يعلم العبد أي عمل ُقبل منه؛ فينبغي أن يسعى واض ًعا نصب عينيه

أمورا منها:
ً

			
 اإلخالص والمتابعة.

 اإلحسان واإلتقان.

 التنويع يف جميع أبواب الخير ،والسعي على النيل من ك ٍل بسهم.
 اإلكثار من النوافل واالزدياد منها قدر االستطاعة.
 الثبات واالستمرار وعدم االنقطاع.
 ترك السيئات.
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ُ
اإلنسان النظر يف أعماله؛ ليتعرف على ما وافق أشراط
 -5ينبغي أن يعيد

فيتحرى بذلك الصواب ،ويستقيم على الجادة.
القبول ،وما ب ُعد عنها،
َّ

 -6الحاجة ماســة إلى توعية المســلمين بطرق كســب الثواب ،وســبل

يرتســمون منهــج األنبياء يف الدعوة،
إحــراز القبول ،عن طريق دعاة مخلصين ّ

نصر األمة ،ورفع َة شــأهنا،
ويحببــون العباد يف العمل الصالــح ،فإن مع القبول َ

وعودة ديار اإلسالم إلى الريادة والقيادة.
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