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التغييرالتغيير

في خطاب القرآن الكريمفي خطاب القرآن الكريم  

  أتليفأتليف
عبد هللا بن عبده العواضيعبد هللا بن عبده العواضي
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 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالناا مان دهاده ال مال مها  لاه، ومان 

ا الَِّذدنا آماُنواْ اتاَُّقاواْ  له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،دهل  مل هادي له، وأشهد أن ال إله إال ال وحده ال شردك  }َيا أاداُّها
ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّْسِلُمونا {]آل عماران َ  ، [201اّللها حاقَّ تُاقااتِِه واالا َتا ام مِهان ناَّْفاَد وااِحادا ُُ لاقا َا اُم الَّاِذي  ُُ اا النَّااُ  اتاَُّقاواْ راَّ }َيا أاداُّها

لاااااقا مِ  َا ااااا ا ِإنَّ وا اااااسُلونا ُِااااِه واا اْرحا اااااس وااتاَُّقااااواْ اّللها الَّااااِذي تاسا َِّاااا اً واِنسا ااااااًل تا ااااا رِاا ُهما ُااااااَّ ِمناْ ااااا وا ااااا جاْوااها ها ْم راِ يباااااً ناْ ُُ ااااانا عالاااااْي اّللها تا
ا الَِّذدنا آاماُنواْ اتاَُّقواْ الا وا ُ وُلواْ  اواًل ساِددداً ، ُدصلِ ، [2{]النساس ِِ الا } َيا أاداَّها ْم وا مان دُِطا ُُ ْم ُذنُوُا ُُ ُُم وا دااْغِفْر ِل الا ُُم أاْعما ْح لا

ااً { ]ا حا ا  ا  ايادي هادي رساول ال،  [.02-00واراُسولاُه مااقااْد ماااجا ماااْوجااً عاِميما مانن أدادا احلاددا تتاا  ال تعااري، َو
 يف النار. وشر ا مور حمداثهتا، وت  حمدثة ُدعة، وت  ُدعة ضللة، وت  ضللة

 أما بعد:
ماانن القااران منبااِ و داار، ومنهاا  دماااا ابلعلاام واياادا، وال د دااده ال مااان إال ِاااده  وألًقااا، وامتااداداً لسااطو  أنااواره علاا  اواناا  

 ممن را  املعرمة والعم  مل اِ إليه، ولينمر يف موضوعاته. احليا  املختلفة.
 مفي القرآن موضوعات تَّ   تعاجل  هاَي متعدد  يف حيا  اإلنسان العاالة واآلالة. 

 وال شك أن املتتبِ آلَيته الُرمية يف املوضو  الواحد دمفر ُعلم و در، َو  تَّ ، جيدر ُه مجعه واإلماد  منه.
ا يف سلك واحاد، مقمات عمعهاا و سامت و د تتبعت اآلَيت الُرمية اليت حتدثت عن موضو  التغي  ُلفمه ومعناه؛  نممه

الدراسة حس  تلك اآلَيت إري مصول ومباحا ومطال  ومرو  ومسائ  حتتوي عل  ما دراد البحا ميه؛ لبيان حدود هاذه 
 القهية القرآنية.

تغيا ي ن اإلدالحي، وهدداه الادار  ملتا ال دون ُلاون مانهإل القارآمهماا تقادمت املنااهإل اإلدالحية املعومن هناا أ اولإ إناه 
 إري آماا السعاد ، وددور السياد . 

 مما أتَّر الدعوات املناددة ابلتغي ! ولُن ما هو التغي  الذي تردده؟
 ولو عرض اإلنسان املتأم  تلك املشاردِ التغي دة املنشود  عل  القرآن الُرمي مسيجد مبادنة أتَّرها ملا ااس ُه.

 تغيُ  الذي دنبغي أن دُنشد، ودسع  إليه، وما التغي  الذي جي  البعد عنه.منذا راِ إري تتا  ُره وأتم  ميه أدرك ما ال
ااه يف اسااتيعا  املفاااهيم الصااحيحة وا َااذ ةااا، وذاارد املفاااهيم ا اذئااة ماان ا ذهااان  واليااو  امتمااِ  ااااة ملحااة إري ُرطااه ُُتااا  ُر

الصاحيحة ا اداة والعاماة. والتحاذدر مان املنااهإل التغي داة  والوا ِ. وحيتاج تذلك إري وضِ ضواُط ومنطلقات مهمة للعملية التغي داة
 املنحرمة اليت تعتمد البعد عن الشردعة اإلسلمية املتمَّلة ابلقرآن والسنة ذردًقا إري تغي ها املنشود.

ن  با  ال تعااري هذا من اان ، ومن اان  آَر تناولت اآلَيت الُرمية الايت درساُتها احلادداا عان تغيا  حيصا  يف الادنيا واآلَار  ما
م والعرب وا حُا  ما دنبغي معرمته، واالستفاد  من اإلملا  ُه.  العليم القادر احلُيم، ويف هذا من احلُِ

 مأسأل ال التوميق والسداد، وحسن النصيحة واإلرشاد.
 ودل  ال وسلم عل  نبينا حممد وعل  آله ودحبه أمجعني.واحلمد هلل ر  العاملني، 

 ال ُن عبده العواضيوتتبهإ عبد 
1/5/1025.  
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 : مصطلحات البحثالتمهيد
 :مطالبوفيه ثالثة 

 األول: تعريف التغيري املطلب 
 الثاين: تعريف اخلطاب املطلب
  الثالث: تعريف القرآن الكرمي املطلب

 ارت عاد  الباحَّني واملصنفني يف  دمي ال مان وحددَّه أن دبدؤوا ُتوضيح مفهو  ما درددون التأليف 
والبحا ميه، من حيا املصطلح للعلم الذي دُتبون ميه؛ حىت دستطيِ القارئ مهم ما دُتبون عناه مان َالل معرمتاه معاا  

 مصطلحات البحا.
 اآلتيةإ املطال ُيان معا إ التغي ، ا طا ، القرآن، يف الَّلثة  التمهيديف هذا  وسأتناول

 :األول: تعريف التغيري املطلب
 إالتغيري لغةتعريف 

،دقال ه الشايس عان حالاهإ حتاول، ووا َّ  ومناه ِوا اُ ال ماان، أيإ أحوالاه املتغا  ، وتغا ا  أيإ ُدلتاه متبادل، إ وا َُّْت الشايس مااتااغاا َّ
دلهحوله  مقد دُون تبدد  دور  اسم تما دقالإ وا ت داري  ،تبدد  شيس مبا دهاده إتأنه اعله و  ما تان، والتغي   ،ه ُو
إُادايا  إتغيا  النعماة. و دباوه، وتأناه مشاتق مان الغا  وهاو املخاالف إومنه تغي  الشي  أي ،ُون تغي  حال ودفة د د، و 

 (.2ة  الة سيئة )تبدد  حالة حسن إُهدها وهو النقمة وسوس احلال، أي
أحدمهاإ لتغيا  داور  الشايس دون ذاتاه. دقاالإ وا ت داريإ إذا ُنيتهاا  والتغي  دقال عل  واهنيإ " ال الراو  ا دفها إ
والَّاا إ لتبددلاه ُغا ه. حناوإ وا ت ولماي وداُايتإ إذا أُادلتهما ُغ مهاا. حناوإ }إن ال ال دغا  ماا ُقاو   ُناس وا  الاذي تاان.

 .(1)"[22دغ وا ما أبنفسهم{ ]الرعد/حىت 
وهاو معا   ،، واثنيهاإ تبددله ُغ ههتغي  دور  الشيس دون ذات إأحدها إةمن َلل ما سبق دتبني أن التغي  أييت ملعان ثلثم

تماا ففاف دااح  البعا  عان ُعا ه مان رحلاه ودصالح   ،حتودله واعله و  ما تان، واثلَّهاإ التخفيف وإدلح شأن الشايس
 .(3من شأنه)

  
                                                            

 (.235 /9(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )38 /5(، لسان العر ، الُن منمور )844( خمتار الصحاح، للراجي )صإ  2)
 (.264 /1( مفردات ألفاظ القرآن، للراو  ا دفها  ) 1)
 (.118 /4جملة البحوث اإلسلمية ) ( 3)
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 :التغيري اصطالحا  تعريف 
 (.2 بله) دُن مل شيس إحداث عرف اجلراا  التغي  أبنهإ

 ولُااان ساااا سااابق يف التعرداااف اللغاااوي ميُااان أن دهااااف إلياااه  اااولإ "إماااا يف ذاتاااه وإماااا يف دااافاته"، وعلياااه ميُاااون التغيااا  هاااوإ
  بله، يف ذاته أو يف دفاته. دُن مل شيسشيس يف  إحداث

 :اخلطابتعريف  الثاين: املطلب
 :اخلطاب لغةتعريف 
طاابً  دقالإ وهو َطي   -ُهم ا اس وتسرها-الُل  ُني متُلم وسامِ، ومنه اشتقاا ا طبة ا طا إ، و َاذبه خماذبة َو

 .(1القو  إذا تان هو املتُلم عنهم )
 :اخلطاب اصطالحا  تعريف 
 املقصود ُه إمها  من هو متهيئ لفهمه. ،ِ عليهاللفظ املتواضا  هوإ ا طا 
و بــ"املقصو  بـه عان ا لفااظ املهملاة،  "املواضعة و ابلتواضـ  عليـه" بـو عن احلرتات واإلشارات املفهمة،  بـ"اللفظ"ماحرتج 
قولااهإ عاان تال  مل دقصااد ُاه إمهااا  املسااتمِ؛ منناه ال دساام  َطااابً  اإلفهـا"" عان الُاال  ملاان ال  متهيــل لفهمــه" "ملــن  ـو، ُو

 .(3دفهم تالنائم)
 .(8إ القول الذي دفهم املخاذ  ُه شيئاً)نه هوإ إيف تعردفه أدهاً  وميُن أن دقال

 املخاِذ . ما طا  إذن هو الُل  املشتم  عل  حروف دفهم من َليا املخاذا  مرادا 
 :القرآنتعريف  الثالث: املطلب

 :القرآن لغةتعريف 
 السااور جيمااِ القاارآن؛  نااه مسااي ومنااه و اارآً،،  ااراس  الُتااا  وراحااان، دقااالإ  اارأت تفاارانإ  حنااو مصاادر، ا داا  يف القاارآن

{ شايس تا   وتفصاي إ }ُقوله إليه تعاري أشار تما  العلو ، مجيِ مثر ا  جلمعه ُ  تت  ال،  لَّمر  اامعاً  لُونه ميهمها، و ي إ
 (.5)[49/النح { ]شيس لُ  تبيا،إ }و وله ،[222/دوسف]

 :القرآن اصطالحا  تعريف 
 منه.  ُسور  لإلعجاج وسلم عليه ال دل  حممد عل  تل  ال املن ل  القرآن  و:
ااارج .وامللئُاااة واجلااان اإلناااد مااان وااا ه تااال   ُفْااارِجُ " ال" إري منضاااامته  التاااورا  وسااالم علياااه ال دااال  حمماااد علااا  "ابملنااا ل" َو

                                                            

 (.40( التعردفات، للجراا  )ص 2)
 (.53(، االشتقاا، الُن دردد )صإ 230 /1(، الصحاح، للجوهري )91( املصباح املن ، للفيومي )صإ  1)
 (.654( تتا  الُليات، للُفوي )صإ  3)
 (.326( التو يف عل  مهمات التعاردف، للمناوي )صإ  8)
 (.214 /2(، لسان العر ، الُن منمور )08 /1(، الصحاح، للجوهري )134 /1مفردات ألفاظ القرآن، للراو  ا دفها  ) ( 5)
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 احملتااج  ناه أدهاا؛ لغ ه القرآن أن ل وإن اإلعجاج عل  واال تصار القدسية، ا حاددا "وابإلعجاج" الُت ، وسائر واإلجني 
 (.2التميي ) يف إليه
 (. 1)التلو  منسوخ ليخرج ُتلوته"؛ التعردف "املتعبد يف ُعههم وجاد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            

 (.24للسيوذي )صإ  ( إَتا  الدرادة لقراس النقادة، 2)
 (.20( مباحا يف علو  القرآن، للقطان )صإ  1)
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 األول الفصل
 التغيري بني احلمد والذ"

 :مبحثانوفيه  
 مبحثاناألول: التغيري احملمو ، وفيه  املبحث
 مبحثانالثاين: التغيري املذمو"، وفيه  املبحث

 
 األول املبحث

 التغيري احملمو  
جياد أن التغيا  مان حياا احلماد والاذ  دتناو  إري ناوعنيإ تغيا  حمماود، وتغيا   إن الناارر يف حاددا القارآن الُارمي عان التغيا 

 لذ  من اهة آاثره العاالة أو اآلالة.ابمذمو ، و د ااس هذا الودف ابحلمد أو 
 إمطلبني عل  املبحاو د اشتم  هذا  

 تعريف التغيري احملمو األول:  املطلب
 أنواع التغيري احملمو  :الثاين املطلب

 :األول: تعريف التغيري احملمو  املطلب
الذي  الشرعي ميُن أن دعرف التغي  احملمود أبنهإ التغي  ومهمها يف هذا املوضو  من َلل استعراض نصوص القرآن الُرمي

 .تؤول إري َ  عاا  أو آا  ، ا  عل  مصلحة مباحة رااحة

 شرح التعريف:
ق الذي ااس منه هذا التغي ، مل هذا  يد دبني املنطلا  و"الشرعي" والتغي  من املُلفني.هنا دشم  التغي  اإليي،  فـ"التغيري"

 .ُد أن دُون مأَوذاً من شر  ال سا دعا إليه أو أابحه
ودتهح ما احتواه  ميه ُيان الغادة من هذا التغي ."  قا" على مصلحة مباحة راجحة تؤول إىل خري عاجل أو آجل "و ولإ

  مَّلة اآلتيةإ التعردف اب
 :فمن أمثلة التغيري اإلهلي: تغيري القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

لاةً  ماالانُاوالهِياانَّكا  السَّمااس يف  واْاِهكا  تااقالُّ ا  نااراا  ادْ } ال تعاريإ ا ِ باْ  ُتنُتمْ   ماا واحاْياُ  احلْاراا ِ  اْلماْسِجدِ  شاْطرا  واْاهاكا  مااوالهِ  تااْرضااها
ُُمْ  مااوالُّواْ  ُِتاا ا  أُْوُتواْ  الَِّذدنا  واِإنَّ  شاْطراهُ  ُوُاِوها ُلونا  عامَّا ُِغااِم َ  اّللهُ  واماا رَّةِهِمْ  ِمن احلْاقُّ  أانَّهُ  لايااْعلاُمونا  اْل سور  البقر ، اآلدةإ ] { دااْعما
288] . 
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 سبعة أو عشر ستة املقد  ُيت حنو دل  وسلم عليه ال دل  ال رسول )تانإ  ال عنهما ال رضي عاج  ُن الرباس عن
 السماس يف واهك تقل  نرا  د}  الإ مأن ل ،الُعبة إري دواه أن حي  وسلم عليه ال دل  ال رسول ، وتانشهراً  عشر
 واملغر  املشرا هلل    عليها تانوا  اليت  بلتهم عن والهم ما}  اليهودإ وهم النا  من السفهاس و ال. الُعبة حنو متواه{. 

 من  و  عل  ممر ،دل  ُعدما َرج مث ،را  وسلم عليه ال دل  النيب مِ مصل {.  مستقيم دراط إري دشاس من دهدي
 حنو تواه وأنه وسلم، عليه ال دل  ال رسول مِ دل  أنه دشهد مقال وهو ،املقد  ُيت حنو العصر دل  يف ا نصار
 (.2الُعبة() حنو تواهوا حىت القو  متحرهف الُعبة

هي هذه املصلحة مهذا التغي  حُم شرعي من ال تعاري، وميه مصلحة مباحة رااحة عل  ُقاس التواه إري ُيت املقد ، و 
تواه اجلباه والقلو  إري أول ُيت وضِ للنا ، وإري اجلهة اليت َرج منها َ  البشر دل  ال عليه وسلم، وميها خمالفة 

 ماَت  يا أمه  اجلهات. ،وأن هذه ا مة متمي   عل  و ها من ا مم عداس ا مة احملمددة وهم اليهود، 
 اجلهات هذه أن النا  ُعض أوها  يف ترسخ إذا أنه أحدهاإ "إ-معدداً واوه ِحُم هذا التغي  اإليي – ال الفخر الراجي

شوعاً، تعميماً  أشد استقباله عند اإلنسان هذا تان  وعممه، ا لي  ُناه البيت هذا أن ُسب  ؛و ها من أشرف  وذلك َو
ة. مصلحة  أن واثلَّهاإ أشد. تعميمه يف روبتهم تانت  العر  دولة لمهور سبباً  البيت هذا ُناس تان  ملا أنه واثنيهاإ مطلُو
 مصار القبلة، تعرمون تنتم  ملا القبلة إري أرشد،تم أ، لوال أبنه املقد  ُيت استقبال عند املسلمني دع ون تانوا  ملا اليهود
 منشأ الُعبة أن وراُعهاإ القبلة. تلك عن دناس  الصرف مهذا وا شو ، اب هو  خم  وذلك ا واذر، لتشودش اسببً  ذلك
 يف رسخ مىت  نه مطلو ؛ أمر وذلك ،والسل  الصل  عليه حممد تعميم دقتهي الُعبة متعميم وسلم، عليه ال دل  حممد
 حتود  مُان مطلو ، املطلو  إري واملفهي وأسه ، أسر  والشردعة الددن يف ونواهيه  وامره  بويم تان  تعميمه  لبهم
امسهاإ ا.مناسبً  القبلة  سن الرسول دتبِ من لنعلم إال عليها تنت  اليت القبلة اعلنا وما  ولهإ } يف ذلك ُني تعاري ال أن َو
 عن ليتمي وا ؛املقد  ُيت إري دتواهوا أن مبُة تانوا  حني تعاري ال مأمرهم [،283سور  البقر ، اآلدةإ  ]عقبيه{ عل  دنقل 
 (.1اليهود" ) عن ليتمي وا ؛الُعبة إري ابلتواه أمروا اليهود وةا املددنة إري هااروا ملما ،املشرتني

 القبلة حتود  تان  وهناك من احلُم شيس آَر درتبط ابالنقياد يذا النيب الُرمي الذي ااس ُددن اددد عل  العر ، ما" لقد
 دتبِ من لنعلم إال عليها تنت  اليت القبلة اعلنا وما} أشار إليها  وله تعاريإ تُرودة حلُمة ا  ص  املسجد إري الُعبة عن

 ودعدونه ، ااهليتهم يف احلرا  البيت دعممون العر  تان  مقد [،283سور  البقر ، اآلدةإ  ]{ عقبيه عل  دنقل  سن الرسول
 وت  نعر  ت   من وختليصها ُغ ه، التعلق من وجترددها هلل، القلو  استخلص دردد اإلسل  تان  وملا القومي، جمدهم عنوان
 ن عهم مقد العمو ، عل  أرضية أو عنصردة أو اترفية ملُسة ت   من امرد مباشر ، ابهلل املرتبط اإلسلمي املنهإل لغ  عصبية
 اجلاهلية، رواس  من نفوسهم ليخلص ؛ا  ص  املسجد إري - مرت  - االجتاه يم واَتار احلرا ، البيت إري االجتاه من ن عاً 
 الراضية الواثقة الطاعة اتبا  آَر، إحياس ت   من جمرداً  اتباعاً  الرسول دتبِ من وليمهر ،اجلاهلية يف ُه تتعلق تانت  ما ت   ومن

 َفاَي يف ةا تتلبد أو والتاردخ؛ وا رض والقو  ابجلند تتعلق ااهلية ُنعر  اعت اجاً  ؛عقبيه عل  دنقل  سن املستسلمة،

                                                            

 (.308 /2(، ومسلم )255 /2( رواه البخاري ) 2)
 (.44-40 /8( تفس  الراجيإ مفاتيح الغي  ) 1)
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 إليها واههم اليت القبلة إري واجتهوا املسلمون، استسلم إذا حىت. ُعيد من أو  رد  من تلبد أي الهم  وحناَي املشاعر
 الُرمي اإليي ا مر ددر يم، حجة الوضِ هذا من دتخذون اليهود ُدأ ذاته الو ت ويف - وسلم عليه ال دل  - الرسول
 ُناه البيت هذا أن حقيقة. اإلسل  حقيقة هي. ُشأنه أَرا  قيقة املسلمني  لو  ُرط ولُنه. احلرا  املسجد إري ابالجتاه
ه إُراهيم لدعو  تلبية نشأت اليت املسلمة لألمة ترااثً  وليُون هلل، َالصاً  ليُون ؛وإمساعي  إُراهيم  رسوالً  ُنيه يف دبعا أن ُر
نوه هو عليه تان  الذي ابإلسل ، منهم  .(2وحفدته") ُو

، يف املسلمني عل  العدو إري آال  واروح ، من تقد َ املعرتة نتائإلما حص  يف و و  أحد من  ل   ومن األمثلة كذلك:
مقال تعاريإ   و َو  آا  ُينه ال تعاري يف التعليق عل  ِحُم هذا التغي  يف هذه الغ   ،وهذا التغي  اإليي ميه َ  عاا 

لاتْ  } ادْ  ُُمْ  ِمن َا ُِنيا  عااِ باةُ  تاانا   تاْيفا   مااْنمُُرواْ  ا اْرضِ  يف  ماِس ُواْ  ُسنان    ااْبِل ذَّ ُا اذاا{ 230}اْلُم  واماْوِعماة   واُهًدا لهِلنَّا ِ  ُااياان   ها
ُِنوا واالا { 234}لهِْلُمتَِّقنيا  ُُمْ  ِإن{ 239}مُّْؤِمِننيا  نُتمتُ   ِإن ا اْعلاْونا  واأانُتمُ  حتاْ انُوا واالا  هتا  مِهَّْاُلهُ   اارْح   اْلقاْو ا  مادَّ  مااقادْ   اارْح   مياْساْس
اِويُاا ا َيَّ ُ  واتِْلكا  ُُمْ  وادااتَِّخذا  آماُنواْ  الَِّذدنا  اّللهُ  والِيااْعلاما  النَّا ِ  ُانْيا  نُدا اس ِمن  اّللهُ  والُِيماحِهصا { 280}المَّاِلِمنيا  حيُِ ُّ  الا  وااّللهُ  ُشهادا
اِمرِدنا  وامياْحاقا  آماُنواْ  الَِّذدنا  ُا ُتمْ  أا ْ { 282}اْل ِسباْ ُلواْ  أان حا َُ ُُمْ  اااهاُدواْ  الَِّذدنا  اّللهُ  دااْعلامِ  والامَّا اجلْانَّةا  تاْد  وادااْعلاما  ِمن

 [.282-230 إسور  آل عمران، اآلَيت] {282{281}الصَّاُِرِدنا 
يتهم عل  الطاعة واالمتَّال للشر  ُعدما حص  من الرما  ما حص ، وتصفية مهذا التغي  ميه َ   عاا  للمؤمنني وهوإ تُر

للنفد املؤمنة من ت  شوائ  التعلق ابلدنيا عند موااهة العدو؛ ليُون اهادها َالصاً لواه ال تعاري، وميه تُف  
 .لسيئاهتم ، وَتحيص لصفومهم إلَراج املنامقني الذدن دندسون ميهم

 ني منهم.ويف هذا التغي  َ  آا  وهوإ اختاذ شهداس من املؤمنني، ورمِ لدراات املبتلا 
 ومن األمثلة على التغيري البشري احملمو  الذي فيه مصلحة راجحة وخري عاجل وآجل:

ما معله أدحا  الُهف الذدن آمنوا ُرةم من ُني  ومهم، مخاموا عل  ددنهم احلق، وعل  نفوسهم ال تية من ُطش الُفر   
ومتنتهم، مغ وا ُيئتهم الفاسد  إري ُيئة داحلة دعبدون ال ميها أبمان، حيا هجروا مُان الدعة والنعيم ورود العيش 

 ل هد وشمف العيش واالنع ال عن البشر وا ند ُر  البشر سبحانه وتعاري.واالاتما ، وأووا إري تهف يف اب  حيا ا
ُاْهفِ  أاْدحاا ا  أانَّ  حاِسْبتا   ال تعاريإ }أا ْ  انُوا  واالرَِّ يمِ  اْل تِناا ِمنْ  تا باً  آَيا ياةُ  أاواا ِإذْ { 9}عاجا ْهفِ  ِإريا  اْلِفتاْ ُا  آتِناا راُاَّناا مااقااُلوا اْل

يِهئْ  راْْحاةً  لَُّدنكا  ِمن ُاْهفِ  يف  آذااِِنِمْ  عالا  ماهاراُْاناا{ 20}راشاداً  أاْمرِ،ا  ِمنْ  لاناا واها داً  ِسِننيا  اْل  أايُّ  لِنااْعلاما  ُااعاَّْانااُهمْ  مُثَّ { 22}عادا
ا أاْحصا  احلِْْ ُانْيِ  ُمْ  اِبحلْاقهِ  نااباأاُهم عالاْيكا  نااُقصُّ  حناْنُ { 21}أاماداً  لاِبَُّوا ِلما ياة   ِإِنَّ ُهمْ  ُِراةِهِمْ  آماُنوا ِمتاْ  عالا  واراُاْطناا{ 23}ُهًدا واجِْد،ا
اً  ُدونِهِ  ِمن نَّْدُعوا  لان وااْ اْرضِ  السَّمااوااتِ  را ُّ  راُاُّناا مااقااُلوا  ااُموا ِإذْ   ُاُلوِةِمْ  س{ 28}شاطاطاً  ِإذاً   ُاْلناا لاقادْ  ِإيا  ِمن اختَّاُذوا  ااْوُمناا هاُؤالا
ُْتونا  لَّْوالا  آِياةً  ُدونِهِ  َ  ُُِسْلطاانَ  عالاْيِهم أيا  ماْأُووا اّللَّا  ِإالَّ  دااْعُبُدونا  واماا اْعتاا اْلُتُموُهمْ  واِإذِ { 25}تاِذابً   اّللَِّ  عالا  اْمرتااا ِسَّنِ  أاْرلامُ  مامانْ  ُانيِه
ْهفِ  ِإريا  ُا ُُمْ  دانُشرْ  اْل ُُم لا يِهئْ  رَّْحته مِهن راُّ ُُم ودُاها  [.26-9 إسور  الُهف، اآلَيت]...اخل {26}مِهْرماقاً  أاْمرُِتم مِهنْ  لا

                                                            

 (.95 /2( يف رلل القرآن، لسيد  ط ) 2)
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مث ااس ُعد ذلك  ،درا أن عنادر التغي  من احلرتة واالنتقال حاضر  من مَّ إ )أوا، مقاموا( واملتأم  يف  صة هؤالس الفتية
 لُنه  د دُون -دعباً عل  ُعض النفو وإن تان -وتغي  البيئة  السُون واالذمئنان وا مان، معوضهم ال َ اً سا مقدوا.

  .، تما حص  للنيب عليه الصل  والسل  واملهااردن الذدن تانت أمئدهتم متعلقة مبُة املُرمةهو ا يار ا مه 
  
 

 :: أنواع التغيري احملمو ثاينال املطلب
 :فروعوفيه أربعة 

 األول: التغيري العقدي الفرع
 الثاين: التغيري الفقهي الفرع
 الثالث: التغيري النفسي الفرع

 الفرع األول: التغيري العقدي احملمو  
منذا و ت  إن التغي  العقدي احملمود أهم أنو  التغي  عل  اإلذلا؛  نه مصدر أنوا  التغي ات احملمود  ا َرا،

 .والًبا االعتقادات املنحرمة إري اعتقادات مستقيمة تغ ت حيا  اإلنسان ابذناً وراهراً 
 :مسائل الفرع ستويف  ذا 
 : تعريف التغيري العقدي احملمو األوىل املسألة
 : مظا ر التغيري العقدي احملمو ةالثاني املسألة
 : أسباب التغيري العقدي احملمو ةالثالث املسألة
 : وسائل التغيري العقدي احملمو ةالرابع املسألة
 : آاثر التغيري العقدي احملمو ةاخلامس املسألة

 : معوقات التغيري العقدي احملمو ةالسا س سألةامل
 

 :األول: تعريف التغيري العقدي احملمو  املسألة
 التغيري العقدي لغة:

ه دااْعِقُده عاْقداً، دقالإ عقدتُ  ،نسبة إري العقد، والعقدإ نقيض احلا هِ  إالعقدي  إوالبيِ والعهد مهو معقود، ومنه احلب ا  عاقادا
ُ  النُاح ما عقد اإلنسان  ؛ مننتدل عل  الُرط والشده ُقو  -ماد  عقد-وهذه املاد . اشتد ودل  إالشيسُ  اعتقدو  .ُعْقدا

وادطلح عل  إذلا " العقيد  " عل  ما دعمله الشخص ودعتقده ُقلبه من أمور . عليه  لبه ااجماً ُه مهو ) عقيد  (
 (.2الددن)

                                                            

(، مباحاا يف العقياد ، د/،دار العقا  628 /1(، املعجام الوسايط، إلُاراهيم مصاطف ، وجملئاه )196 /3( لسان العر ، الُان منماور ) 2)
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 التغيري العقدي اصطالحا : 

 ملعتقدات الباذلة شرعاً، مبعتقدات دحيحة شرعاً.عملية تبدد  ا احملمو   و:التغيري العقدي  
 شرح التعريف:

مالتعردف دبني أن هناك حتودًل ْحيداً دقو  ُه شخص أو أتَّر، وأن هناك أموراً سيئة حُتول إري أمور حسنة وهي املعتقدات، 
من عند رةم  -عليهم الصل  والسل -ي ااست ُه الرس مث ال ُد أن دُون هذا التغي  والتحود  مبنياً عل  الشر  الذ

 سبحانه وتعاري.
 : مظا ر التغيري العقدي احملمو :ةالثاني املسألة

 مهاإ ،اليت تتحدث عن التغي  العقدي احملمود أن له ممهردن رئيسني دلحظ املتتبِ لآلَيت
 َمن ُأرسلوا إليهم إىل عبا ة هللا تعاىل وحده. -عليهم الصالة والسال" – عوة األنبياء والرسل  املظهر األول:

إري الذدن و وا ددن الفطر  ددن التوحيد ليدعوهم إري الراو  إري عباد  ال وحده،  -عليهم الصل  والسل -ااس الرس مقد 
ُُم ماا اّللها  اْعُبُدواْ   ااْو ِ  َيا }  ائلني يمإ   [.65 إا عراف ]{ تااتاَُّقونا  أامالا  هُ وا ُْ  ِإلااهَ  مِهنْ  لا

وا رض الرحبة الستقبايا احلسن  تلق  القبولا اجلددد  عل   و  مردوا عل  الشرك ابهلل تعاري لِ  احلقة ومل تُن هذه الدعو 
للنا  لعلهم ونصرها، ُ  وااهت ددوداً وعناداً؛ ملذلك استفرن الرس  عليهم السل  ما ُوسعهم من سب  ايدادة ومدهوها 

 . يف دمِ دعو  التغي  أن دسلُوها إري الصراط املستقيم، ويف مقاُ  ذلك تان للمشرتني أسالي  تذلك
 أساليب الرسل عليهم السال" بني أقوامهم يف تغيري الشرك ابلتوحيد:أوال : 

 :االحنراف أسالي  شىت، تان منهاإل نا  املشرتني ُتغي  ما هم عليه من  -عليهم الصل  والسل -قد استخد  الرس ل

وال  ،هلم، ال يريدون بدعوهتم شيئا  من الدنيا: ال ماال   طمأنة املدعوين أبن الرسل أمناء فيما جاءوا به، نصحة   -1
 .، وال جا  اسلطان  

ُُمْ } إعن نبيه هود عليه السل   ال تعاري ُُمْ  واأا،اْ  رابِه  رِسااالتِ  أُُاالِهُغ ِدح   لا  [.64إا عراف]{ أاِمني   ،ا
ُُمْ  ال  ااْو ِ  َيا } و ال تعاريإ   [.52دإهو ]{ تااْعِقُلونا  أامالا  ماطاراِ   الَِّذي عالا  ِإالَّ  أاْارِيا  ِإنْ  أاْاراً  عالاْيهِ  أاْسأاُل

ْم عالاْيِه ماااًل ِإْن أاْارِيا  } عن نبيه نوح عليه السل إ و ال ُُ ُْم ُملُ و  واَيا  ااْوِ  ال أاْسأاُل  اِإالَّ عالا  اّللَِّ واماا أا،ا ُِطاارِِد الَِّذدنا آماُنوا ِإِنَّ
ُلونا  ُِّنِه أارااُتْم  ااْوًما جتاْها  .[19]هودإ {راةِهِْم والا

ُُمْ  ال  ااْو ِ  َيا } و ال تعاريإ   [.52دإهو ]{ تااْعِقُلونا  أامالا  ماطاراِ   الَِّذي عالا  ِإالَّ  أاْارِيا  ِإنْ  أاْاراً  عالاْيهِ  أاْسأاُل
ا للستدالل عل  ليُون ذلك تنبيهً  ؛لست ذال  نفِ لنفسي عل  إُلن القرآن إ}ال أسألُم عليه أارا{ أي ولهإ "
 (.2)"ا لصانعهم ووامقهم نه لو تان دردد لنفسه نفعً  ؛دد ه
 وال ميحصها ال والنصيحة، النصيحة شأِنم  ن ؛-}ال أسألُم عليه أارا{ -القول ةذا  ومه وااه إال رسول من ماو "

 (.2)"تنفِ ومل تنجِ مل منها شيس دتوهم دا  وما املطامِ، حسم إال ميحهها

                                                                                                                                                                                                          

 (.2يف أسد العقيد ، حملمد السعوي )صإ (، رسالة 8)صإ 
 (.109 /6( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
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 إذ مل يقبلوا  عوة احلق من حصول العذابواخلوف عليهم  هبم إظهار الشفقة -2

لاتِ   ال تعاريإ } َا را  ااْوماُه اِب اْحقااِف وا اْد  ا عااَد ِإْذ أاْنذا َا ْلِفِه أاالَّ تااْعُبُدوا ِإالَّ اّللَّا ِإ هِ  وااذُْتْر أا َا ْدِه واِمْن  النُُّذُر ِمْن ُانْيِ دادا
ْم عاذاا ا دااْوَ  عاِميَم  ُُ اُف عالاْي َا  .[12]ا حقافإ{أا

ْم ِمْن ِإلا  } و ال تعاريإ ُُ ْلناا نُوًحا ِإريا  ااْوِمِه مااقاالا َيا  ااْوِ  اْعُبُدوا اّللَّا ماا لا ْم عاذاا ا دااْوَ  عاِميَم لاقاْد أاْرسا ُُ اُف عالاْي َا َه واْ ُُه ِإ هِ أا
 .[59]ا عرافإ

نمم الُل   ا من عذا  دو  عميم، ُو َومً  ؛تأنه  ي إ اترتوا عباد  و  ال  "}إ  أَاف عليُم عذا  دو  عميم{  ولهإ
ه عل  سلمتهم، حىت اع  ما دهر ةم تأنه دهر ُه، دوحر  ،داللة عل  إحماضه النصح يم ؛عل  َوف املتُلم عليهم

 اله ُعد أن رهر  َطاةم مبا أرس  ُه، وحيتم  أنه أوذلك  ن  وله هذا تان يف مبد ؛مهو فامه تما فامون عل  أنفسهم
 .(1)" من  أَامه عليُم، وهذا من رْحة الرس  ُقومهمإن تنتم ال ختامون عذاابً  إي، أمنهم التُذد 

 ورة تغيري تلك املعبو ات الباطلةوضر  ،م وحماولة إقناعهم عقليا  ببطالن ما يعبدونمناظرهت -3

ُِتاا ِ  يف  ممن ذلك  ولهإ }وااذُْترْ ، يف ذلك أرو  ا مَّلة يف منارر  أُيه و ومه -عليه السل –و د ضر  نيب ال إُراهيم   اْل
دقاً  تاانا   ِإنَّهُ  ِإُْارااِهيما  ِيهِ   االا  ِإذْ { 82}نَِّبيهاً  ِددِه ُِ  الا  ماا تااْعُبدُ  ملا  أاُاتِ  َيا  ِ ُا ْيئاً  عانكا  دُاْغِّن  واالا  دُاْبِصرُ  واالا  داْسما  أاُاتِ  َيا { 81}شا

ِْتكا  ملاْ  ماا اْلِعْلمِ  ِمنا  اااسِ    ادْ  ِإ هِ   لِلرَّْْحانِ  تاانا   الشَّْيطاانا  ِإنَّ  الشَّْيطاانا  تااْعُبدِ  الا  أاُاتِ  َيا { 83}ساِوَيهً  ِدرااذاً  أاْهِدكا  مااتَِّبْعِّن  أيا
َاافُ  ِإ هِ  أاُاتِ  َيا { 88}عاِصيهاً  ُُونا  الرَّْْحان مِهنا  عاذاا    ميااسَّكا  أان أا  َيا  آِيايِت  عانْ  أانتا  أارااِو     االا { 85}والِيهاً  لِلشَّْيطاانِ  مااتا
ُْراِهيمُ  اْرمُجانَّكا  تانتاهِ  ملَّْ  لاِئن ِإ ِفيهاً  ِب  تاانا   ِإنَّهُ  رابِه  لاكا  ساأاْستااْغِفرُ  عالاْيكا  سالا     االا { 86}ماِليهاً  وااْهُجْرِ    ا -82]مرميإ {80}حا
80.] 

إن هذه املنارر  اإلُراهيمية تقو  عل  احلرص عل  هدادة إُراهيم  ُيه من الشرك إري التوحيد، و د ُناها عل  اللطف والرمق 
ال تقف أما  نورها رلمات الهللة، لُن آجر دد نفسه عن القبول ودمِ مقال إُراهيم يف ا طا ، واحلجإل العقلية اليت 

 الرميق ابلعنف والوعيد؛ ل مض دعو  التغي  من الباذ  إري احلق، ومن المل  إري النور.
 أانْ  رُِِههِ  يف  ِإُْارااِهيما  حاآجَّ  لَِّذيا ِإريا  تاارا  أاملاْ }  ال تعاريإوجند إُراهيم عليه السل  دستخد  هذا ا سلو  أدًها مِ منرود، تما 

هُ   اْلماْشرِاِ  ِمنا  اِبلشَّْمدِ  أياْيت  اّللها  ماِننَّ  ِإُْارااِهيمُ   االا  واأُِميتُ  ُأْحيِاي أا،ا   االا  وامُيِيتُ  حُيْيِاي الَِّذي رابِها  ِإُْارااِهيمُ   االا  ِإذْ  اْلُمْلكا  اّللهُ  آاتا
ْغِر ِ  ِمنا  ِةاا ماْأتِ  [. إن العقول الصامية إذا ضلت 154]البقر إ {154}المَّاِلِمنيا  اْلقاْو ا  دااْهِدي الا  وااّللهُ  تافارا   الَِّذي مااُبِهتا  اْلما

َصوًدا إذا تان يف ُقائه مصاحل عميمة -مجاسها نور دهددها سرعان ما تستجي  له، لُن إذا استحُم عليها االحنراف 
ني النفوذ إليها، تما حص  للجبار منرود. منن ايدا إليها درتد -يا  عنها؛ لواود احلج  الَُّيفة اليت حتول ُينه ُو
 هم إىل عبا ة املنعم سبحانه وحدهلعل ذلك أن أيخذ أبيدي ؛تذكري م ابلنعم اليت أنعم هللا عليهم -4

ُتمْ }إعن نبيه هود عليه السل   ال تعاري ُُمْ  مِهن ذِْتر   اااسُتمْ  أان أاواعاِجباْ ُُمْ  راُا َ  عالا  رَُِّه ُُمْ  ِإذْ  وااذُتُرواْ  لِيُنِذراُتمْ  مِهن  َُلافااس ااعالا
ُُمْ  اّللهِ  آالس مااذُْتُرواْ  ُاْسطاةً  ا ْاْلقِ  يف  واجااداُتمْ  نُوحَ   ااْو ِ  ُااْعدِ  ِمن  [.69إا عراف]{ تُاْفِلُحونا  لاعالَّ

                                                                                                                                                                                                          

 (.340 /1( تفس  الُشاف، لل خمشري) 2)
 (.286 /4( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
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َّاَّراُتمْ   اِليلً  ُتنُتمْ   ِإذْ  وااذُْتُرواْ }  إعن نبيه شعي  عليه السل  و ال ُا  [.46إا عراف]{ اْلُمْفِسِددنا  عااِ باةُ  تاانا   تاْيفا   واانمُُرواْ  ما
 عن والبعد الطاعة عل  حيملهم ذلك أن مالماهر عليهم ال إنعا  تَّر   تذتروا إذا أِنم من هذا التذت إ " واملقصود
 .(2)"الرس  مواعظ ذرا من ذردق تعاري ال ُنعمة التذت ، ما"(1)"املعصية

 تذكري م مبا حل ابألمم املكذبة قبلهم من النكال واهلالك -5

ُُمْ  الا   ااْو ِ  واَيا }إعن نبيه شعي  عليه السل   ال تعاري ُُم أان ِشقااِ ي جياْرِمانَّ  أاوْ  ُهودَ   ااْو ا  أاوْ  نُوحَ   ااْو ا  أاداا ا  ماا مِهَّْ ُ  ُدِصيبا
ُُم ُلوطَ   ااْو ُ  واماا دااِلحَ   ااْو ا   [.49إهود]{ ُِباِعيدَ  مِهن

ُغوِنااا ِعواًاا وااذُْترُ  و ال تعاريإ} ِبيِ  اّللَِّ ماْن آمانا ُِِه واتااباْ ُُ ِه ِدرااَط ُتوِعُدونا واتاُصدُّونا عاْن سا وا ِإْذ ُتنُتْم  اِليًل واال تااْقُعُدوا ُِ
َّاَّراُتْم واانمُُروا تاْيفا تاانا عااِ باُة اْلُمْفِسِددنا  ُا  .[46]ا عرافإ{ما

مصار  أه  الهلل ودنمر عا بتهم مقد دؤو  إري رشده، ميغ  مساره املنحرف ودعود إري محينما دتأم  اإلنسان الهال 
 اجلاد .

 خري الدنيا واآلخرة أل له جيلبترغيبهم أبن اإلميان  -6

ُُمْ  اْستااْغِفُرواْ   ااْو ِ  واَيا }إعن نبيه هود عليه السل   ال تعاري ُواْ  مُثَّ  راَّ ُُم السَّمااس دُاْرِس ِ  ِإلاْيهِ  ُتُو ُُمْ  ِإريا   ُاوَّ ً  وادا ِدُْتمْ  مِهْدرااراً  عالاْي   ُاوَِّت
 [.51إهود]{ جُمْرِِمنيا  تااتااوالَّْواْ  واالا 

ْوف   مالا  واأاْدلاحا  آمانا  مامانْ  واُمنِذرِدنا  ُمباشِهرِدنا  ِإالَّ  اْلُمْرساِلنيا  نُاْرِس ُ  واماا} و الإ  [.84إا نعا ]{ حياْ انُونا  ُهمْ  واالا  عالاْيِهمْ  َا
 والنفد متعلقة ابملصاحل، مقد تستجي  لداعي احلق إذا حتققت يا مصاحل عاالة أو آالة.

حبلول العذاب العاجل واآلجل عليهم، وتبديل قو"  -يف النهاية إذا مل يقبلوا  عوة التغيري احملمو -تر يبهم  -7
 آخرين مكاهنم

ُلواْ   ااْو ِ  }واَيا  إعن نبيه شعي  عليه السل   ال تعاري  ُُمْ  عالا  اْعما اناِت ُا ْتِيهِ  مان تااْعلاُمونا  ساْوفا  عااِم    ِإ هِ  ما  ُفْ ِدهِ  عاذاا    أيا
ُُمْ  ِإ هِ  وااْرتاِقُبواْ  تااِذ     ُهوا  وامانْ  { ماعا  .[93]هودإراِ ي  

ُُم مااقادْ  تااوالَّْواْ  ماِنن}إعن نبيه هود عليه السل  و ال تعاري ْالاْغُت ُُمْ  ُِهِ  أُْرِسْلتُ  مَّا أُا  تاُهرُّوناهُ  واالا  واْ اُتمْ   ااْوماً  رابِه  واداْستاْخِلفُ  ِإلاْي
ْيئاً  ِفيظ   شاْيسَ  ُت هِ   عالا ا  رابِه  ِإنَّ  شا  [.50إهود]{ حا

وهذا أسلو  آَر دوامق ُعض النفو  اليت ال دنجِ معها إال التخودف والوعيد، وهو أسلو  مفادلة ُعد نفاد ا سالي  
 ا َرا اليت مل تؤثر عليهم متغ  من أُو هم عن احلق. 

 
 أساليب املشركني يف  ف   عوة التغيري:اثني ا: 

وها تاُراً عن تاُر عُسر عل  تَّ  منهم  بول دعو  التغي ؛ إن املشرتني حينما تغلغلت عقيد  الشرك يف  لوةم، وأَذ
 ، منهاإوأعذار مستخدمني يف ذلك عد  أسالي  ،و ا  ذلك وااه املشرتون الدعو  التغي دة احلقة ابلرمض التا 

                                                            

 (.283 /28( تفس  الراجيإ مفاتيح الغي  ) 2)
 (.205 /3( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
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لكون أ لها من البشر، ال من املالئكة، ولكون أتباعها من الضعفاء ال من أصحاب الرائسة  ؛ر   عوة التغيري -1
 بينهم، ولكوهنا تدعو إىل إله واحد فقط

ُتمْ }إ عن نوح عليه السل   ال تعاري ُُمْ  مِهن ِذْتر   اااسُتمْ  أان أاواعاِجباْ ُُمْ  راُا َ  عالا  رَُِّه ُُمْ  والِتااتاَُّقواْ  لِيُنِذراُتمْ  مِهن  تُاْرْحاُونا  والاعالَّ
 [.63إا عراف]{

 التُليف حصول مِ أبن شاهد العق   نمنن تان عجبهم من تون الرسول ُشراً مَّلهم ال من و هم مهذا من ْحقهم؛ " 
 ،وو ها تالعبادات  أدَيِنم يف إليه حيتااون ما َتا  دعرمهم ورسول منبه من ُد ال
  ال تما  ،أ وا ُه والفهم أتم  إليه سُوِنم ليُون ؛انسهم من تان  من إليهم دبعا أن ا وري إمنقول هذا ثبت وإذا
 لن لنا مطمئنني ميشون ملئُة رضا  يف تان  لو    إ }و ال [، 9 إا نعا  ] {رال جلعلناه ملُا اعلناه ولو إ}تعاري
 .(2)[ "  95 اإلسراس ] {رسوال ملُا السماس من عليهم
ِديا  أارااِذلُناا ُهمْ  الَِّذدنا  ِإالَّ  اتاَّبااعاكا  ناارااكا  واماا مِهَّْالاناا ُاشاراً  ِإالَّ  ناارااكا  ماا ِ ْوِمهِ  ِمن تافاُرواْ   الَِّذدنا  اْلماألُ  مااقاالا }و الإ   نااراا واماا الرَّْأيِ  ابا
ُُمْ  ناا لا مْ  ُا ْ  ماْه َ  ِمن عالاياْ ُُ اِذُِنيا   نامُنُّ  [.10إهود]{ تا

 ُشر، ولُنك مبلك، لستإ أي{  مَّلنا ُشرا إال نراك ما} ،منهم الُامردن من والُرباس الساد إ هم واملأل  ال اُن تَّ إ "
 الرؤساس وال ا شراف دتبعك ومل ،وأشباههم واحلاتة تالباعة  { أراذلنا إال اتبعك نراك ما} مث دوننا؟ من إليك أوحي مُيف

إ }  ال ويذا ماتبعوك؛ أااُوك دعوهتم ما مبجرد ُ  نمر، وال مُر  وال منهم تروهَ  عن دُن مل اتبعوك الذدن هؤالس مث ،منا
 ماإ دقولون{  مه  من علينا لُم نرا وما}  الرأي، ابدئ أول يفإ أي{  الرأي ابدي أراذلنا هم الذدن إال اتبعك نراك وما
 ميماإ أي{  تاذُني  نمنُم ُ }  هذا، ددنُم يف دَلتم ملا حال، وال رجا وال َلق، وال َلق يف مهيلة علينا لُم رأدنا

 عليه نوح عل  الُامردن اعرتاض هذا .إليها درمت إذا اآلَر  الدار يف والسعاد  والعباد ، والصلح الرب من لُم تدعونه
 يف احلق منن ؛اتبعه من رذالة احلق عل  ُعار ليد مننه ؛وعقلهم علمهم و لة اهلهم عل  دلي  وذلك وأتباعه، السل ،
 مقراس، تانوا  ولو ا شراف، هم احلق أتبا  أن ميه شك ال الذي احلق ُ  ،ا راذل أو ا شراف اتبعه وسواس دحيح، نفسه
 والُرباس ا شراف عل  والغال  النا ، ضعفاس احلق دتبِ ما أن اوالبً  الوا ِ مث. أونياس تانوا  ولو ا راذل، هم أيُونه والذدن
 عل  وإ، أمة عل  آابس، واد، إ، مرتموها  ال إال نذدر من  ردة يف  بلك من أرسلنا ما وتذلكإ } تعاري  ال تما  خمالفته،
رف{ ] مقتدون آاثرهم  عليه ال دل  النيب دفات عن حر  ُن دخر سفيان أاب الرو  ملك هر   سأل وملا ،[13إ الَ 
، (1)(الرس  أتبا  همإ هر   مقال. ضعفاؤهم ُ إ  ال ضعفاؤهم؟ أو اتبعوه النا  أشراف)إ  ال ميما له  ال وسلم،
 احلق اتبا  من ُد ال ُ  جمال، للفُر وال للرتوي دبق  ال وضح إذا احلق  ن عي ؛ وال مبذمة ليد{  الرأي ابدي} إو ويم
 إمنا أمجعني، عليهم وسلمه ال دلوات والرس ، ويب أو عيي إال هاهنا ودن وي دفُر وال ،وذتاس جتاس ذي لُ  هذه واحلالة
 .(3)واضح الي أبمر ااسوا

                                                            

 (.6 /20( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 2)
 (.2393 /3(، ومسلم )0 /2( رواه البخاري ) 1)
 (.326 /8( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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اً  اآْلِياةا  أاااعا ا } إتعاري و ال ا ِإنَّ  وااِحداً  ِإيا  [.5إص]{ ُعجاا    لاشاْيس   هاذا
 تاُراً   آيتهم، عباد  عل  أذبقوا الذدن آابسهم، عليه ألفوا ما َلف وإمنا حص  العج  الُب  منهم يذا الدعو  لُوِناإ "

 من عجباً  اعتادوه ما فالف ما ميااُعدون واالعتياد، التقليد هو ددنهم أمور من نو ودذر  أيتون ما ت   مدار مننَّ  ؛تاُر  عن
 .(2)" حماالً  ُ  العجا ،

 اإلصرار على عد" تغيري ما  م فيه من الباطل، والتواصي ابلصرب على ذلك -2

تااناا ماا ُهودُ  َيا   ااُلواْ } ال تعاريإ  [.53إهود]{ مبُْؤِمِننيا  لاكا  حناْنُ  واماا  ااْوِلكا  عان آِياِتناا ُِتاارِِتي حناْنُ  واماا ُِباايِهناةَ  ِائاْ
ُرنَّ وادًّا واال ُسوااًعا واال دااُغوثا وادااُعواا واناْسرًا  و ال تعاريإ } ْم واال تاذا ُُ ُرنَّ آِياتا  .[13]نوحإ{وا ااُلوا ال تاذا
ُهْم أانِ  واانطالاقا اْلماألاُ  و ال تعاريإ } ا لاشاْيس  دُارااُد  ِمناْ ْم ِإنَّ هاذا ُُ  .[6]صإ{اْمُشوا وااْدربُوا عالا  آِياِت

ا وثبااًت ودرباً عل  ابذلهم، ومل دفتحوا إري  ًُ وهذا من شد  عنادهم وددودهم، مُأن دعو  الرس  إَيهم ما جادهتم إال َتس
حىت ترا احلقائق لتنقلها من ْحأ  الهلل إري آماا  لوةم ،مذ  لع  النور دتسل  إليها، ُ  مل د حيوا عن أعينهم الغشاو  

 ايدا.
  تعاىل بذلك ظنهم أهنم سيعجزون هللا ي مبا عند م من أسباب القوة والقدرة، و التبا -3

ُوا عااد   ماأامَّا}  ال تعاريإ ربا ُْ لاقاُهمْ  الَِّذي اّللَّا  أانَّ  دااراْوا أاواملاْ   ُاوَّ ً  ِمنَّا أاشادُّ  مانْ  وا ااُلوا احلْاقهِ  ُِغاْ ِ  اْ اْرضِ  يف  مااْستا ُهمْ  أاشادُّ  ُهوا  َا  ِمناْ
انُوا  ُاوَّ ً  تِناا واتا  [.25إمصلت]{ جياْحاُدونا  ِِبَيا

لقد ااس نيب ال هود عليه السل  إري هؤالس اجلباردن الذدن دفخرون عل  النا  ُقوهتم وسعة عيشهم، مدعاهم إري نبذ 
عباد  ال وحده، مردوا دعوته مغرتدن مبا لددهم من وسائ  القو ، رانني أِنا ستبق  يم، مُان هذا إيتهم الباذلة واالجتاه إري 

    التباهي ذردقاً ملوااهة دعو  التغي  اليت ْحلها يم هود عليه السل .
 اجلواب ابلتكذيب -4

ُهمْ  راُسول   اااسُهمْ  والاقادْ } ال تعاريإ ُُوهُ  مِهناْ ذَّ ُا ُهمُ  ما ذا َا  [.223إالنح ]{ رااِلُمونا  واُهمْ  اْلعاذاا ُ  ماأا
ُُونا ِل ِمنا  أاْ  دااُقوُلونا اْمرتاااُه ُ ْ  ِإنِ  و ال تعاريإ} ِْل ِهيًدا ُااْيِّن  اْمرتاادْاُتُه مال َتا ًئا ُهوا أاْعلاُم مباا تُِفيُهونا ِميِه تافا  ُِِه شا ياْ اّللَِّ شا

ْم واُهوا اْلغاُفوُر الرَِّحيُم  ُُ نا  .[4]ا حقافإ{واُااياْ
سلوك ذردق التُذد  تان أسلواًب متفًقا عليه ُني أعداس الرس ، حياولون ُه إ نا  أنفسهم وو هم للبقاس يف ُوتقة االحنراف، 

 .(1)"ايدا عن واإلُعاد القلو  عل  للطبِ سب  الرس  تُذد  إري املبادر  شؤ   نمصدوا أنفسهم وددوا و هم؛ "
 وطلب الرفعة يف الدنيا عليهم ،أبسوأ األلقاب: من اجلنون والضاللتسفيه الرسل، ورميهم  -5

اِذُِنيا  ِمنا  لانامُنُّكا  ِوِإ،َّ  سافااهاةَ  يف  لاناارااكا  ِإ،َّ   ااْوِمهِ  ِمن تافاُرواْ   الَِّذدنا  اْلماألُ   االا } ال تعاريإ  ُا  سافااهاة   ِب  لاْيدا   ااْو ِ  َيا   االا {} اْل
ُِّنِه   [.60-66إا عراف]{ اْلعاالاِمنيا  رَّ هِ  مِهن راُسول   والا
 [.6إاحلجر]{ لاماْجُنون   ِإنَّكا  الذهِْترُ  عالاْيهِ  نُا هِلا  الَِّذي أاداُّهاا َيا  وا ااُلواْ }إ تعاري و ال

                                                            

 (.306 /6( البحر املددد، الُن عجيبة) 2)
 (.34 /1( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 1)
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 [.60إا عراف]{ مُِّبنيَ  ضالالَ  يف  لاناارااكا  ِإ،َّ   ااْوِمهِ  ِمن اْلماألُ   االا } إتعاري و ال
تااناا  ااُلواْ }إ تعاري و ال س،ا  عالاْيهِ  واااْد،ا  عامَّا لِتااْلِفتااناا أاِائاْ ُُونا  آابا ُُماا واتا س لا ُِرْبَِيا ُُماا حناْنُ  واماا ا اْرضِ  يف  اْل  مبُْؤِمِننيا  لا
 [.04إدوند]{

هم ونصحهم، وهذه دعاوا ابذلة ال ميُن أن تصمد أما  احلقيقة اليت دعرموِنا من ددا الرس  ورااحة عقويم، وأمانت
وإَلدهم يف دعوهتم، لُن ماذا دقولون للنا  لُي دصرموهم عن احلق إال مَّ  هذه االهتامات ال ائفة اليت تنطقها ألسنتهم 

ُِنَّ ال وتُذةا  لوةم وأعينهم.  ال تعاريإ } ُُوناكا والا ذِه ُا ُْم ال ُد ِت اّللَِّ  اْد نااْعلاُم ِإنَُّه لاياْح ُُنكا الَِّذي دااُقوُلونا ماِنِنَّ مَّاِلِمنيا ِِبَيا
 .[33]ا نعا إ{جياْحاُدونا 

 ا عاء أن ما جاءوا به إمنا  و حكاايت وأساطري األولني  -6

ا اْ اوَِّلنيا  أاسااِذ ُ  وا ااُلوا} ال تعاريإ  را ً  عالاْيهِ  َُتْلا  ماِهيا  اْتتااتاابااها ُْ  [.5إالفر ان]{ واأاِديلً  ُُ
 وحذر القرآن ميه وتل تعاري ال ريإ ميه مدعا اجملسً  وسلم عليه ال دل  ال رسول الد إذا تان  احلارث ُن النهر  ي إ إن
 ما وال إدقول مث ،مار  وملوك أسفندَير وعن رستم عن محدثهم  ا  إذا جملسه يف َلفه ،ا الية ا مم أدا  ما ا ردشً 
 . (2)!اتتتبتها تما  أتتتبها ا ولني أساذ  إال أحاددَّه وما ،مّن احددًَّ  حسنأب حممد
قبول  عوة التغيري، ولكن بشروط اشرتطو ا على الرسل، مثل: حصول إنزال مالئكة، إبداء املوافقة على  -7

 تباعمعجزات مؤيدة، طر  الضعفاء من األطلب 

ا ماالِ  وا ااُلوا} ال تعاريإ  ُُونا  مالاك   ِإلاْيهِ  أُن ِلا  لاْوالا  اْ اْسواااِ  يف  وامياِْشي الطَّعاا ا  أياُْت ُ  الرَُّسولِ  هاذا  [.0إالفر ان]{ ناِذدراً  ماعاهُ  ماايا
ُُونا  أاوْ { 90}دانُبوعاً  ا اْرضِ  ِمنا  لاناا تااْفُجرا  حاىتَّ  لاكا  ناُّْؤِمنا  لان و ال تعاريإ }وا ااُلواْ  نَّة   لاكا  تا ي َ  مِهن اا را  واِعنا َ  َّنَِّ  مااتُافاجِه

ليااا ا اِْناارا  ا  السَّمااس ُتْسِقطا  أاوْ { 92}تااْفِج اً  َِ ناا جاعاْمتا  تاما ةِ  اِبّللهِ  أتاْيتا  أاوْ  ِتسافاً   عالاياْ ُا ُُونا  أاوْ { 91} اِبيلً  وااْلماآلِئ  لاكا  دا
ُرفَ  مِهن ُااْيت   َْ ناا تُاناا هِلا  حاىتَّ  ِلرُِ يِهكا  ناُّْؤِمنا  والان السَّمااس يف  تااْر ا  أاوْ  ُج  ُاشاراً  إاالَّ  ُتنتُ   ها ْ  رابِه  ُسْبحاانا  ُ  ْ  ناَّْقراُؤهُ  ِتتااابً   عالاياْ
ِا  واماا{ 93}رَُّسوالً  اسُهمُ  ِإذْ  دُاْؤِمُنواْ  أان النَّا ا  مانا ااعااا   ااُلواْ  أان ِإالَّ  اْيُداا اا  ا اْرضِ  يف  تاانا   لَّوْ  ُ  { 98}رَُّسوالً  ُاشاراً  اّللهُ  أُا
ة   ُا ِئنِهنيا  مياُْشونا  ماآلِئ اسِ  مِهنا  عالاْيِهم لاناا َّْلناا ُمْطما ُُمْ  ُااْيِّن  شاِهيداً  اِبّللهِ  تافا   ُ  ْ { 95}رَُّسوالً  مالاُاً  السَّما نا ِب اً  ُِِعبااِدهِ  تاانا   ِإنَّهُ  واُااياْ  َا
 [.96-90]اإلسراسإ {96}ُاِص اً 

ُُمْ  ال  ااْو ِ  و ال تعاريإ}واَيا  ُم آماُنواْ  الَِّذدنا  ُِطاارِدِ  أا،اْ  واماا اّللهِ  عالا  ِإالَّ  أاْارِيا  ِإنْ  مااالً  عالاْيهِ  أاْسأاُل ُِّنِها  راةِهِمْ  مُّلاُ و ِإِنَّ  أارااُتمْ  والاا
ُلونا   ااْوماً  ُمْ  ِإن اّللهِ  ِمنا  دانُصُرِ   مان  ااْو ِ  واَيا { 19}جتاْها  [.30-19]هودإ {30}تاذاتَُّرونا  أامالا  ذارادهتُّ
ُم داْدُعونا  الَِّذدنا  تاْطُردِ  واالا }إتعاري و ال ا ِ  راةَّ  ِحسااُِكا  ِمنْ  واماا شاْيسَ  مِهن ِحسااِةِم ِمنْ  عالاْيكا  ماا واْاهاهُ  دُرِدُدونا  وااْلعاِشيهِ  اِبْلغادا
ُُونا  مااتاْطُرداُهمْ  شاْيسَ  مِهن عالاْيِهم  [.51]ا نعا إ { المَّاِلِمنيا  ِمنا  مااتا
 عليه ال دل  للنيب املشرتون مقال نفر ستة وسلم عليه ال دل  النيب مِ )تناإ  ال ال عنه رضيسعد ُن أب و اص  عن

لل هذد  من ورا  مسعود واُن أ، وتنت  الإ علينا، جيرتئون ال هؤالس اذرد وسلمإ  يف مو ِ ،أمسيهما لست ورالن ُو

                                                            

 (.103 /1( الس   النبودة، الُن هشا  ) 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

16 
 

ُم داْدُعونا  الَِّذدنا  تاْطُردِ  واالا } وا إ ع  ال مأن ل نفسه محدث ،دقِ أن ال شاس ما وسلم عليه ال دل  ال رسول نفد  راةَّ
ا ِ   (.2) [.51]ا نعا إ  ...{واْاهاهُ  دُرِدُدونا  وااْلعاِشيهِ  اِبْلغادا

 استعجال العذاب -8

اداْلتااناا  ادْ  نُوحُ  َيا   ااُلواْ } ال تعاريإ الاناا ماأاْتَّااْرتا  اا  [.31إهود]{ الصَّاِدِ نيا  ِمنا  ُتنتا   ِإن تاِعُد،ا  مباا ماْأتاِنا ِادا
ناا عاْن آِياِتناا ماْأتِناا مباا تاِعُد،ا ِإْن ُتْنتا ِمنا  و الإ } ُا تااناا لِتاْأِم  .[11]ا حقافإ{الصَّاِدِ نيا   ااُلوا أاِائاْ

أاْلِف ساناَة ِسَّا تااُعدُّ  و ال تعاريإ} ُه واِإنَّ دااْوًما ِعْندا راُِهكا تا ُ واْعدا اِ  والاْن ُفِْلفا اّللَّ  .[80]احلإلإ{ونا واداْستااْعِجُلوناكا اِبْلعاذا
وهذا االستعجال منهم ممهر من مماهر تُذد  ا نبياس والطعن يف ددا ما ااسوا ُه، وهو حتدَه دارخ دوااهوِنم ُه، 

ْأوااُهمُ  ا سلو  دنتهي أمده  لول ما استبطأوه وتذُوا ُه،  ال تعاريإ }لُن هذا  ا أارااُدوا أاْن  واأامَّا الَِّذدنا ماساُقوا ماما النَّاُر ُتلَّما
ُُونا  ذِه ُا ُتْم ُِِه ُت ُْم ُذوُ وا عاذاا ا النَّاِر الَِّذي ُتناْ ا واِ ي ا يا ا أُِعيُدوا ِميها  .[10]السجد إ{فاُْرُاوا ِمناْها

 التهديد والوعيد -9

ُُونانَّ  نُوحُ  َيا  تانتاهِ  ملَّْ  لاِئن  ااُلوا} ال تعاريإ ْرُاوِمنيا  ِمنا  لاتا  [.226إ الشعراس]{ اْلما
ُُونانَّ  ُلوطُ  َيا  تانتاهِ  ملَّْ  لاِئن  ااُلوا}و الإ  [.260إالشعراس]{ اْلُمْخراِانيا  ِمنا  لاتا

وااْتُ  } الدعو ، ولُن الرس  عليهم السل  مل دبالوا ُذلك،  ال تعاريإ وهذا أسلو  درددون ُه إدقاف الرس  عن موادلة
ِت اّللَِّ  ْم ماقااِمي واتاْذِتِ ي ِِبَيا ُُ رُبا عالاْي ُعوا أاْمراُتْم واُشراتااسا عالاْيِهْم نااباأا نُوَح ِإْذ  االا ِلقاْوِمِه َيا  ااْوِ  ِإْن تاانا تا ُتْم مااعالا  اّللَِّ تااواتَّْلُت ماأامجِْ

ْم ُومًَّة مُثَّ اْ ُهوا ِإِلاَّ واال تُاْنِمُروِن  ُُ ُُْن أاْمرُُتْم عالاْي   .[02]دوندإ{مُثَّ ال دا
 ليغري حىت عدته، من الوثوا ت   واثق  وته، من ددده مالئ وهو إال القائ  دقوله ال الذي املَّ ، الصردح التحدي إنه"

  وا من معه تان  وماذا والعد ؟ القو  من نوح وراس تان  مماذا! دهامجوه أن عل  القول مبَّ ات وحيرضهم ُنفسه، َصومه
 وتان. التدُ  أمامها ودعج  الَُّر ، أمامها وتتهاسل القوا، أمامها تتصاور اليت القو . .  اإلميان معه تان  مجيعاً؟ ا رض
 الُربا القو  مبصدر داحبه دص  الذي ذلك وحده ابهلل اإلميان إنه !الشيطان  ولياس أولياسه دد  ال الذي ال وراسه

 حتدي هو إمنا. انتحاراً  وليد ، هتوراً  تذلك  وليد ، وروراً  التحدي هذا مليد. ميه ومن ميه مبا الُون هذا عل  املسيطر 
 أسو  يم ال إري الدعو  وأدحا  .اإلميان أدحا  أما  وتتصاور تتهاسل اليت الفانية اي دلة للقوا الُربا احلقيقية القو 
 واه يف وحده ال عل  دتوتلوا أن يم وإن. تفيض حىت ابلَّقة  لوةم َتتلئ أن يم لينبغي وإنه. .  ال رس  يف حسنة

 .(1).."  !تان  أَيً  الطاووت
  

                                                            

 (.2404 /8( رواه مسلم ) 2)
 
 (.203 /8( يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) 1)
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 والتصفية اجلسدية القتل -11

محينما مل تنجِ الوسائ  الساُقة يف  الصاد ة، التغي  دعو سهم يف تنانة أعداس الرس  يف موااهة تان هذا ا سلو  آَر 
 ت  ، وحاولوا ، تما ذتر ال ذلك عن أه  الُتا ُعض ا نبياس والرس  دد تيار احلق ايادر جلأوا إري القت ، مقد  ت 

ني ذلك. ومنهم نبينا عليه الصل  والسل ، ولُن حال ال-آَردن  ُينهم ُو
ِا  لَّقادْ } ال تعاريإ  ُت ُ  أاْوِنيااس واحناْنُ  ماِق    اّللها  ِإنَّ   ااُلواْ  الَِّذدنا   ااْولا  اّللهُ  مسِا ُْ لاُهمُ   ااُلواْ  ماا سانا  ُذوُ واْ  وانااُقولُ  حاقهَ  ُِغاْ ِ  ا انِبيااسا  وا ااتاْ

 [.242إعمران آل]{ احلْارِدقِ  عاذاا ا 
ابلصرب واملصاُر ، والَّقة ُنصر ال  عل  عد   بول التغي  من  ب  أ وامهم لقد وااه الرس  عليهم السل  ت  هذا العناد

 وملن عاداهم ايلك والبوار. ،مُت  ال يم وملن  ب  دعوهتم النجا 
نااُهمْ  اْلواْعدا  دادا ْانااُهمُ  مُثَّ }  ال تعاريإ ناا نَّشااس وامان ماأاجناياْ ُْ  [.9إا نبياس]{ اْلُمْسرِِمنيا  واأاْهلا
 رسله ددا وأنه احلسنة، والعا بة النصر يم أبن الرس  وعد وأنه مُذُوهم، ا مم إري الرس  أرس  أنهإ وعل ا  مقد "ُني

 الُفار وهم املسرمني وأهلك أسهم، من ةم آمن من ُه واملراد. دنجيه أن شاس من معهم وأجن . مأجناهم الوعد ذلك
   د أِنم ورنوا الرس  استيأ  إذا حىت} إتعاري تقوله  تتاُه،  من تَّ    مواضِ يف املع  هذا أوضح و د الرس ، املُذُون
 ال إن رسله وعده خملف ال حتسنب ملإ }و وله ،{امرمني القو  عن أبسنا درد وال نشاس من منجي نصر، ااسهم تذُوا
  سبقت ولقدإ }و وله ،{ُعدهم من ا رض ولنسُننُم الماملني لنهلُن رةم إليهم مأوح إ }تعاري و وله ،{انتقا  ذو ع د 

 آمنوا والذدن هودا جنينا أمر، ااس وملاإ }تعاري و وله ،{الغالبون يم اند، وإن املنصورون يم إِنم املرسلني لعباد، تلمتنا
 شعيبا جنينا أمر، ااس وملاإ }و وله ،{منا ُرْحة معه آمنوا والذدن داحلا جنينا أمر، ااس ملماإ }تعاري و وله ،{ُرْحة معه

 .(2اآلَيت") من ذلك و  إري ،{منا ُرْحة معه آمنوا والذدن
وهذا التغي  النبوي الُب  للحنراف البشري عن العقيد  الصحيحة  د َتم خب  ا نبياس والرس  حممد ُن عبد ال عليه 

 مجع  وأمجله، مأحسنه ُنيا،ً  ُ  را  تمَّ   ا نبياس ومَّ  )مَّليإ وسلم عليه ال دل  الصل  والسل ، تما  ال رسول
 (.1اللبنة() تلك أ، مُنت اللبنة، هذه إال هذا من أحسن ُنيا،ً  رأدنا ما دقولونإ ُه دطيفون النا 
أعمم تغي  يف التاردخ؛  نه تان  دعده  -عليهم الصل  والسل -هذا التغي  العميم الحنراف البشردة الذي  ا  ُه الرس   إن

سبيًل لنجا  مئا  تَّ   من النا  من شقاس الدنيا واآلَر ، ُعد أن ضلت عن مطرهتا اليت مطرها ال عليها وهي البقاس عل  
 أو دنصرانه، أو دهودانه، مأُواه الفطر  عل  دولد مولود ت ) سلمإ و عليه ال توحيد ال تعاري.  ال رسول ال دل 

ِمْطرا ا اّللَِّ الَّيِت ماطارا  } إشئتم إن اوا رأو  هردر إ أُو دقول( 3ادعاس؟!) ميها ترا ه  البهيمة تنتإل البهيمة تمَّ   ميجسانه،
ُِنَّ أاْتَّاارا النَّاِ  ال دااْعلاُمونا  دُن اْلقايِهُم والا  (.2)[30]الرو إ{النَّا ا عالاياْهاا ال تااْبِدد ا ِ اْلِق اّللَِّ ذاِلكا الدِه

                                                            

 (.230 /8( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 2)
 (.2090 /8( رواه مسلم ) 1)
يمااة (  ااال النااووي إ" )تمااا تُنااتإل البهيمااُة ةيمااًة ( مهااو ُهاام التاااس ا وري ومااتح الَّانيااة، ورمااِ البهيمااة ونصاا  ةيمااة، ومعناااهإ تمااا تلااد البه 3)

ةيمة، ) مجعاس ( ابملد أيإ جمتمعة ا عهااس ساليمة مان نقاص، ال توااد ميهاا اادعاس ابملاد وهاي مقطوعاة ا ذن أو و هاا مان ا عهااس، 
أن البهيمااة تلااد البهيمااة تاملااة ا عهاااس ال نقااص ميهااا وإمنااا حياادث ميهااا اجلااد  والاانقص ُعااد والدهتااا". شاارح النااووي علاا  مساالم  ومعناااهإ
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 أه  وأمجِ. السلف عامة عند املعروف وهوإ الرب عبد اُن  ال اإلسل ، إابلفطر  املراد أن ا  وال  ال اُن حجر" وأشهر
ا النَّا ا  ماطارا  الَّيِت  اّللَِّ  ِمْطراتا إ }تعاري ُقوله املراد أن عل  ابلتأود  العلم  آَر يف هردر  أب ُقول واحتجوا اإلسل ،{ عالاياْها

ا النَّا ا  ماطارا  الَّيِت  اّللَِّ  ِمْطراتا } إشئتم إن واا رأإ البا  حددا  ُرهإ عن دروده ميما وسلم عليه ال دل  النيب و ددا{ عالاياْها
 مسلمني حنفاسإ "ميه م اد و ه رواه و د. احلددا (.1)"ددنهم عن الشياذني مااتالتهم تلهم،  حنفاس عبادي َلقت إ "
 .(3اإلسل " ) أِنا معلم ُل ومها، نبيه أمر و د مدح، إضامة  ِنا ؛{اّللَِّ  ِمْطراتا }إتعاري ُقوله املتأَردن ُعض وراحه"
 

 : من توحيد هللا تعاىل -عليهم السال"–ما  عت إليه الرسل  إىل املظهر الثاين:  عوة أتباع الرسل الناسَ 
لُي دغ وا ذردقهم  لنا  الهالني عن الطردق املستقيم؛ددعون ا عل  درةم احلقهِ  -عليهم السل -سار أتبا  الرس لقد 

وحتملوا يف سبي  ذلك املشقة والعناس، ُ  منهم من ضح  ُروحه من أا  هدادة  ومه،  املنحرف ودسلُوا سب  السل ،
 سواس تانوا من اإلند أ  من اجلن.

ااس  -أن  ومه مل دستجيبوا يم ومهوا ُقتلهمُلغه و -تنيعلم مبجيس الرس  لدعو   ومه املشر  ملا يف سور  دد مالرا  املؤمن
 إليهم حيَّهم عل  االستجاُة للرس  وعد  رد دعوهتم. 

ِددناةِ  أاْ صا  ِمنْ  وااااس  ال تعاريإ } ُُمْ  الَّ  مان اتَِّبُعوا{ 10}اْلُمْرساِلنيا  اتَِّبُعوا  ااْو ِ  َيا   االا  داْسعا  راُا    اْلما  واُهم أاْاراً  داْسأاُل
ِإلاْيهِ  ماطاراِ   الَِّذي أاْعُبدُ  الا  ِل  واماا{ 12}مُّْهتاُدونا  ذُ { 11}تُاْرااُعونا  وا  عاّنِه  تُاْغنِ  الَّ  ُُِهرهَ  الرَّْْحان دُرِْدنِ  ِإن آِياةً  ُدونِهِ  ِمن أاأاختَِّ
ْيئاً  شافااعاتُاُهمْ  ُُمْ  آمانتُ  ِإ هِ { 18}مُِّبنيَ  ضالالَ  لَِّفي ِإذاً  ِإ هِ { 13}دُنِقُذونِ  واالا  شا َُ ِ  ِ ي ا { 15}ماامْساُعونِ  ُِراُِه  َيا   االا  اجلْانَّةا  اْد

راِمنيا  ِمنا  واااعالاِّن  رابِه  ِل  وافارا  مباا{ 16}دااْعلاُمونا   ااْوِمي لاْيتا  ُْ اسِ  مِهنا  ُاندَ  ِمنْ  ُااْعِدهِ  ِمن  ااْوِمهِ  عالا  أان اْلناا واماا{ 10}اْلُم  السَّما
اناتْ   ِإن{ 14}ُمن ِِلنيا  ُتنَّا  واماا اِمُدونا{ ُهمْ  ماِنذاا وااِحدا ً  داْيحاةً  ِإالَّ  تا  [.19-10]سور  ددإ  {19}َا

القبط إري  ودعاه و وماهيف واه مرعون  -ُعد إَفائه-مؤمن آل مرعون الذي اهر إبميانه  إالسل  مومن أتبا  الرس  عليه
 االستجاُة لدعو  موس  والُف عن  تله.

ُتمُ  ِمْرعاْونا  آلِ  مِهنْ  مُّْؤِمن   راُا    }وا االا   ال تعاريإ ُْ ُُمْ  ِمن اِبْلباايِهنااتِ  اااسُتم وا ادْ  اّللَُّ  رابِها  دااُقولا  أان راُالً  أاتااْقتُاُلونا  ِإميااناهُ  دا  واِإن رَُِّه
اِذابً   داكُ  ِذُُهُ   مااعالاْيهِ  تا ُُم دااِد اً  داكُ  واِإن تا   ااْو ِ  َيا { 14}تاذَّا     ُمْسِرف   ُهوا  مانْ  دااْهِدي الا  اّللَّا  ِإنَّ  داِعدُُتمْ  الَِّذي ُااْعضُ  ُدِصْب
ُُمُ  ُُمْ  ماا ِمْرعاْونُ   االا  اااس،ا  ِإنْ  اّللَِّ  أباْ ِ  ِمن دانُصُر،ا  مامان اْ اْرضِ  يف  رااِهرِدنا  اْليااْو ا  اْلُمْلكُ  لا ُُمْ  واماا أاراا ماا ِإالَّ  أُرِد  ِإالَّ  أاْهِدد
َاافُ  ِإ هِ   ااْو ِ  َيا  آمانا  الَِّذي وا االا { 19}الرَّشاادِ  ساِبي ا  ُُم أا ُودا  واعاادَ  نُوحَ   ااْو ِ  داْأ ِ  ِمَّْ ا { 30}اْ اْح اا ِ  دااْو ِ  مِهَّْ ا  عالاْي  وامثا
َا  ِإ هِ   ااْو ِ  واَيا { 32}لهِْلِعباادِ  رُْلماً  دُرِددُ  اّللَُّ  واماا ُااْعِدِهمْ  ِمن واالَِّذدنا  ُُمْ  افُ أا ُُم ماا ُمْدُِرِدنا  تُاوالُّونا  دااْو ا { 31}التاَّناادِ  دااْو ا  عالاْي  لا
ا اّللَُّ  ُدْهِل ِ  وامان عااِدمَ  ِمنْ  اّللَِّ  مِهنا  ادَ  ِمنْ  لاهُ  ماما  [.33-14]سور  وامرإ {33}ها

                                                                                                                                                                                                          

(26/ 109.) 
 (.1080 /8(، ومسلم )865 /2( رواه البخاري ) 2)
 (.1290 /8( رواه مسلم ) 1)
 (.184 /3( متح الباري ُشرح دحيح البخاري، الُن حجر العسقل  ) 3)
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وتان ففي إميانه، وتان له والقول الصحيح أن هذا الرا  املؤمن مل دُن من ُّن إسرائي ، ُ  تان من  و  مرعون القبط، 
ةدور تب  يف الدما  عن موس  عليه السل ، ولو تان من ُّن إسرائي   وشك أن دعا  .(2) اله مرعون ابلعقُو

ُني رهرا   ردش منامحاً عن رسول  -رضي ال عنه-ما  ا  ُه دددق هذه ا مة  إومَّ  هذا املقا  الُب  يذا الرا  املؤمن
 عن -رضي ال عنهما-عمرو ُن ال عبد )سألتإ -رضي ال عنهما – الُ   ُن عرو  ، تما  ال-ه وسلمدل  ال علي-ال
 وسلم عليه ال دل  النيب إري ااس معيط أب ُن عقبة رأدت إ ال وسلم، عليه ال دل  ال ُرسول املشرتون دنِ ما أشد
 رب إدقول أن رالً  أتقتلون مقالإ عنه دمعه حىت ُُر أُو مجاس ،شددداً  اَنقً  ُه مخنقه عنقه يف رداسه موضِ دصلي وهو
 (.1()؟!ُرُم من ابلبينات ااستم و د ال

-أسلم نفر من اجلن ُني ددي رسول ال حممد ؛ مقدتذلك  وللجن املؤمنني يف سبي  التغي  العقدي ُني  ومهم اهد داحل
 دارامْاناا واِإذْ  اإلميان وتغي  عقيد  الهلل ُعقيد  ايدا،  ال تعاريإ}وانطلقوا إري  ومهم داعني إري  -دل  ال عليه وسلم

 ِإ،َّ   ااْوماناا َيا   ااُلوا{ 19}مُّنِذرِدنا   ااْوِمِهم ِإريا  والَّْوا ُ ِهيا  ماالامَّا أانِصُتوا  ااُلوا حاهاُروهُ  ماالامَّا اْلُقْرآنا  داْستاِمُعونا  اجلِْنهِ  مِهنا  ناافاراً  ِإلاْيكا 
ْعناا ْدهِ  ُانْيا  لِهماا ُمصادِه اً  ُموسا  ُااْعدِ  ِمن أُن ِلا  ِتتااابً   مسِا  اّللَِّ  دااِعيا  أاِايُبوا  ااْوماناا َيا { 30}مُّْستاِقيمَ  ذارِدقَ  واِإريا  احلْاقهِ  ِإريا  دااْهِدي دادا
ُُم دااْغِفرْ  ُِهِ  واآِمُنوا ُُمْ  مِهن لا رُْتم ُذنُوُِ  ِمن لاهُ  والاْيدا  اْ اْرضِ  يف  مبُْعِج َ  ماالاْيدا  اّللَِّ  دااِعيا  جيُِ ْ  الَّ  وامان{ 32}أالِيمَ  عاذاا َ  مِهنْ  واجيُِ
لَ  يف  أُْولاِئكا  أاولِيااس ُدونِهِ   .{31}مُِّبنيَ  ضالا
 عُاظ، سوا إري عامددن أدحاُه من ذائفة يف وسلم عليه ال دل  النيب )انطلقإ  ال عنهما ال رضي عبا  اُن عنو 

ني الشياذني ُني حي  و د  مقالواإ ؟ لُم ما مقالواإ  ومهم إري الشياذني مراعت ،الشه  عليهم وأرسلت السماس، َرب ُو
ني ُينُم حال ما  الواإ الشه ، علينا وأرسلت السماس، َرب ُني ُيننا حي   ماضُروا حدث، شيس إال السماس َرب ُو

ني ُينُم حال الذي هذا ما مانمروا ومغارةا ا رض مشارا  إري هتامة حنو تواهوا الذدن أولئك مانصرف السماس، َرب ُو
 القرآن مسعوا ملما الفجر، دل  أبدحاُه دصلي وهو عُاظ سوا إري عامددن ُنخلة وهو وسلم عليه ال دل  النيب

ني ُينُم حال الذي وال هذا مقالواإ له استمعوا  مسعنا إ،}   ومنا َي مقالواإ  ومهم إري راعوا حني مهنالك السماس، َرب ُو
نا نشرك ولن ُه مآمنا الرشد إري دهدي.  عجبا  رآ، {  إِل أوحي   }  وسلم عليه ال دل  نبيه عل  ال مأن ل{  أحدا ُُر
 (.3اجلن()  ول إليه أوحي وإمنا

 ن لت اليت اآلَيت إن مث هو، إال دعلمها ال اليت عنوده املُنون ويبه تنوج  من ال أمده آَر نصًرا احلادث هذا تان  "وحًقا
 ال الُون  وات من  و  أي وأن وسلم، عليه ال دل  النيب دعو  ُنجاح ُشارات ذيها يف تانت  احلادث هذا ُصدد
ني ُينها حتول أن تستطيِ  يف  أُْولاِئكا  أاولِيااس ُدونِهِ  ِمن لاهُ  والاْيدا  اْ اْرضِ  يف  مبُْعِج َ  ماالاْيدا  اّللَِّ  دااِعيا  جيُِ ْ  الَّ  وامانإ} جناحها ُو
لَ   هذه أما  [. 21 إاجلن{ ]  هاراابً  ناُّْعِج اهُ  والان اْ اْرضِ  يف  اّللَّا  نُّعِج ا  لَّن أان راناانَّا واأا،َّ }  ،[ 31 إا حقاف{ ]  مُِّبنيَ  ضالا
 الطائف من َرج أن منذ عليه مطبقة تانت  اليت واليأ  واحل ن الُآُة سحاُة أ شعت البشارات، هذه وأما  النصر ،

                                                            

 (.348 /6(، أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي )280 /0(، تفس  اُن تَّ  )306 /12( تفس  الطربي ) 2)
 (.2385 /3رواه البخاري ) ( 1)
 (.332 /2(، ومسلم )160 /2( رواه البخاري ) 3)
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 ال رسالة وإُلن اإلسل  عرض يف ا وري َطته ابستئناف القيا  وعل  مُة، إري العود عل  دمم حىت مدحورًا، مطروًدا
 . (2وْحا " ) وعد اددد ُنشاط ا الد 
 :: أسباب التغيري العقدي احملمو ةالثالث املسألة

ندلح االعتقاد أهم ما اُتدأ ُه اإلسل ، وأتَّر ما تعرض له؛ أسباُه اليت دعت إليه، م لقد تان للتغي  العقدي احملمود
سئت  وذلك  ن إدلح الفُر  هو مبدأ ت  إدلح؛ و نه ال درا  دلح لقو  تلطخت عقويم ابلعقائد الهالة، َو

دلح االعتقاد أمُن دلح البا ي؛  ن  ا يف و  شيس. وإذاا من ال شيس، وذمعً نفوسهم ِباثر تلك العقائد املَّ  ، َومً 
 .(1)املرس إنسان ُروحه ال عسمه

 ما أييتإ -إبرسال الرس -العقدي التغي حصول و د تان من أسبا  
 :احنراف البشرية عن توحيد هللا تعاىل -1

ومِ  ددن الفطر ، من ال من عل  عقيد  التوحيد ا الص هلل تعاري، مد  -عليه السل -النا  منذ عهد آد   عاشلقد 
مصاروا مردقنيإ مؤمنني، ومشرتني،  ال ال تعاريإ  ،امتداد القرون ُدأ الشرك دد  إري أوساذهم ماَتلفوا يف عباد  ال تعاري

ُِتاا ا ابِ  ُ النَِّبيِهنيا ُمباشِهرِدنا واُمنِذرِدنا واأان الا ماعاُهُم اْل ً  ماابااعااا اّلله تاالاُفواْ ِميِه }تاانا النَّاُ  أُمًَّة وااِحدا َْ ا ا ُُما ُانْيا النَّاِ  ِميما حلْاقِه لِياْح
ُ الَّ  نااُهْم مااهاداا اّلله اسهْتُُم اْلباايِهنااُت ُااْغياً ُااياْ تاالافا ِميِه ِإالَّ الَِّذدنا أُوُتوُه ِمن ُااْعِد ماا اا َْ تاالاُفواْ ِميِه ِمنا احلْاقِه إبِِْذنِِه واماا ا َْ ا ا ِذدنا آماُنواْ ِلما

ُ دااْهِدي مان داشااُس ِإريا ِدرااَط مُّْستاِقيَم وا    .[123]البقر إ{اّلله
[. أيإ عل  الددن احلنيف، أيإ حىت تفر  و  نوح، و د أرس  ال آد  20/29إ }وما تان النا  إال أمة واحد { ]مقوله

امردن دنهاهم عن اإلشراك ابهلل إري ذردته وهم عل  الفطر  مل دصدر منهم تفر مأذاعوه، ونوح هو أول رسول أرس  لقو  ت
 (.3) وأيمرهم إبَلص العباد  له وحده تعاري،

بااقاْت ِمن رَُِّهكا لاُقِهيا ُاا  ِلماة  سا تاالاُفواْ والاْوالا تا َْ ً  ماا ا ِميِه فاْتاِلُفونا { و ال تعاريإ }واماا تاانا النَّاُ  ِإالَّ أُمًَّة وااِحدا نااُهْم ِميما سور  ]ياْ
 [.29دوند، اآلدةإ 

ولوال تلمة  } ،ماَتلفوا يف ددنهم، مامرت ت ةم السب  يف ذلك ،أيإ "وما تان النا  إال أه  ددن واحد وملة واحد 
لقهي ُينهم ميما ميه } ا إال ُعد انقهاس آاايم، دقولإ ولوال أنه سبق من ال أنه ال دهلك  ومً  {سبقت من ُرك 

 (.8دقولإ لقهي ُينهم أبن دهلك أه  الباذ  منهم، ودنجي أه  احلق" ) {فتلفون
ت  مال حنلته   ،أال إن رب أمر  أن أعلمُم ما اهلتم سا علمّن دومي هذاو ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ ) 

 ،عليهم ما أحللت يم تْ وحرم ،تالتهم عن ددنهماوإِنم أتتهم الشياذني ما ،وإ  َلقت عبادي حنفاس تلهم ،حللعبدا ً 
 (.5()وأمرهتم أن دشرتوا ب ما مل أن ل ُه سلطا،ً 

                                                            

 (.202( الرحيق املختو ، للمبارتفوري )صإ  2)
 (52 /3( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
 (.255 /2( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 3)
 (80 /25( تفس  الطربي ) 8)
 (.1290 /8( رواه مسلم ) 5)
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يف  ولهإ -رضي ال عنهما-حددها حددا اُن عبا  د  -عليهما السل -ال منية اليت تانت ُني آد  ونوح احلقبةتلك إن 
و أن ل تتاُه مُانوا  ،تلهم عل  شردعة من احلق ملما اَتلفوا ُعا ال النبيني و املرسلني  ،)تان ُني آد  و نوح عشر   رون

 (.2أمة واحد ()
  مهذا االحنراف عن ذردق الددن احلق تان سبباً اوهرَيً للتغي  العقدي احملمود.

 :رمحة هللا بعبا ه -2

دا  دهدوِنم توا ُدون هُ رتا احلق ُعد أن ضلوا عنها، وأن ال دُ ا تهت رْحة ال ُعباده أن درس  إليهم رسلً دردوِنم إري ااد  
 واالعوااج عن الصوا . حينما مشا ُينهم الهلل

ومن أولئك الرس  العما إ نبينا حممد دل  ال عليه وسلم الذي مل تُن الرْحة إبرساله وإن ال القرآن عليه مقصور  عل   و  
أرسله ال للنا  تامة ُش اً ونذدراً عُريهم وعجميهم، وثنيهم وتتاُيهم إري أن دون آَردن، أو اند معني دون و ه، وإمنا 

 تقو  الساعة.
ُِتاا ا  عالاْيكا  أان اْلناا واماا}  ال تعاريإ ا  ِإالَّ  اْل ُمُ  لِتُابانيِه تاالاُفواْ  الَِّذي يا َْ  [.68إالنح ]{ دُاْؤِمُنونا  لهِقاْو َ  واراْْحاةً  واُهًدا ِميهِ  ا
ْلنااكا  واماا} تعاريإو ال ال   [.200إا نبياس]{ لهِْلعاالاِمنيا  راْْحاةً  ِإالَّ  أاْرسا

نعمة للجن واإلند  إدعّن ،إال رْحة للعاملني ،وما ُعَّناك َي حممد إدعّن" {،وما أرسلناك إال رْحة للعاملنيإ } وله ع  وا 
وتان رْحة للمؤمنني حيا  ،مؤمن وتامر ومنامق إأدناف ة ن النا  تانوا ثلث ؛جلميِ ا لق إأي (للعاملني  )إودقال

 إ ال رضي ال عنهما عن اُن عبا  .ورْحة للُامردن ُتأَ  العذا  ،ورْحة للمنامقني حيا أمنوا القت  ،هداهم ذردق اجلنة
  ا مم  ب  ومن مل دؤمن ابهلل ورسوله عويف أن دصيبه ما تان دصي ،من آمن ابهلل ورسوله مله الرْحة يف الدنيا واآلَر "

 .(1) " "مهو رْحة للمؤمنني والُامردن ،ذلك
 :إرا ة هللا لعبا ه أن حيصلوا على احلياة الطيبة -3

ميمن تَّ  من النا  أن ني  ذلك أييت  مطل  حيايت لُ  حي، ولُن النا  دتبادنون يف ذرا حتصيله. المفر ابحليا  الطيبة
 ولو تانت خمالفة لشر  ال تعاري، وهذا مفهو  َاذئ. ،الستجاُة لألهواس النفسية، والروبات اجلسددةاب

ة اليت مل دذ ها إال يف تنفيذ أوامر ال، والو وا عند حدوده ونواهيه، وهذه هي احليا  الطيب ن السعاد  ت  السعاد واحلق أ
 .القلي  من النا 

ياا ً  ماالاُنْحِيياانَّهُ  ُمْؤِمن   واُهوا  أُنَّا  أاوْ  ذاتارَ  مِهن دااحِلاً  عاِم ا  مانْ } ال تعاريإ  انُواْ   ماا أبِاْحسانِ  أاْاراُهم والاناْج ِدااناَُّهمْ  ذايِهباةً  حا  دااْعماُلونا  تا
 [.90إالنح ]{

 .(3) تانت"  اهة أي من الراحة واوه تشم  الطيبة واحليا  ال اُن تَّ إ "

                                                            

 (، و الإ حددا دحيح عل  شرط البخاري، ومل فرااه، ووامقه الذهيب.840 /1( رواه احلاتم يف املستدرك ) 2)
 (.885 /1(  ر العلو ، للسمر ندي ) 1)
 (.602 /8( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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املي  الطبعي لددهم إري ح  احليا  الطيبة تان الرس  عليهم الصل  والسل  دنبهون أ وامهم عل  هذا املراد؛ لع    ويذا
 دعينهم عل  االستجاُة.

ُُمْ  اْستااْغِفُرواْ  واأانِ } ال تعاريإ  ُواْ  مُثَّ  راَّ ُُم ِإلاْيهِ  ُتُو ا  تااوالَّْواْ  واِإن ماْهلاهُ  ماْه َ  ِذي ُت َّ   وادُاْؤتِ  مُّسامًّ  أااا َ  ِإريا  حاساناً  مَّتااعاً  ميُاتِهْع  ماِن هِ
افُ  َا ُُمْ  أا ِب َ   دااْو َ  عاذاا ا  عالاْي  [.3إهود]{ تا
 املؤمن عيش ذي  هوإ و ي  ،الدنيا يف والعامية وا  ات، والنعم العيش وذيبه، ورود الرجا احللل،إ احلسن ابملتا  واملراد
 (.2اب رجاا) الدنيا يف دتمتِ  د الُامر  ن ُقهائه؛ ورضاه ال يف ُراائه

 :التغيري العقدي احملمو : وسائل ةالرابع املسألة
 تان للتغي  العقدي احملمود وسائ  عد ، وهي تقسم إري  سمنيإ

 إوسائ  إيية، ووسائ  ُشردة
 الوسائل اإلهلية: األوىل:

 :إرسال الرسل -1

 وأتَذ ابلشرك ُدل التوحيد. ،ملا ُدأت مطر  النا  تنحرف عن مسارها الصحيح لقد أرس  ال الرس  عليهم السل 
 -إذا ُعذُوا-وتانت هذه الوسيلة تبش اً للمؤمنني، وإنذاراً للُامردن، وإ امة للحجة عل  املُلفني، حىت ال دبق  للمعرضني 

 ذردعة دتعلقون ةا.
ُُونا  لِئالَّ  واُمنِذرِدنا  مُّباشِهرِدنا  رُُّسلً }  ال ال تعاريإ   ُِيماً  عا ِد اً  اّللهُ  تاانا وا  الرُُّس ِ  ُااْعدا  ُحجَّة   اّللهِ  عالا  لِلنَّا ِ  دا  حا
 [.265إالنساس]{

نااُهم أا،َّ  والاوْ }و الإ  ُْ ناا أاْرساْلتا  لاْوالا  راُاَّناا لاقااُلوا  ااْبِلهِ  مِهن ُِعاذاا َ  أاْهلا ِا  راُسوالً  ِإلاياْ ِتكا  ماانااتَِّب  واَّناْ اا نَِّذلَّ  أان  ااْب ِ  ِمن آَيا
 [.238إذه]{

ُِنيا  ُتنَّا  واماا}  الوسيلة، وهذا من مه  ال وعدله يف َلقه؛ مننه  الإ مقامت عل  ا لق احلجة ةذه  راُسوالً  نااباْعااا  حاىتَّ  ُمعاذِه
 [.25إاإلسراس]{

 :إنزال الكتب السماوية على األنبياء والرسل -2

دعو   ومهم، وإرشاداً يم إري إن اُل الُت  عليهم من عند ال تعاري اليت حوت وحيه إليهم؛ أتديداً يم يف  رامق إرسالا الرس 
 سب  ايدا.
ُِتاا ِ  واراُسولِهِ  اِبّللهِ  آِمُنواْ  آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا } ال تعاريإ ُِتاا ِ  راُسولِهِ  عالا  ناا َّلا  الَِّذي وااْل ُفرْ  وامان  ااْب ُ  ِمن أان الا  الَِّذيا  وااْل ُْ  دا

ِتهِ  اِبّللهِ  ُا رِ  وااْليااْو ِ  واُرُسِلهِ  واُتتُِبهِ  وامالاِئ َِ  [.236إالنساس]{ ُاِعيداً  ضالاالً  ضا َّ  مااقادْ  اآل
ُِتاا ِ   (.1املتقدمة ) الُت  وسائر والُ ور واإلجني ، التورا ، املتقدمةإ الُت  { دعّنإ  ااْب ُ  ِمن أان الا  الَِّذيا  مقولهإ }وااْل

                                                            

(، أضاااواس البياااان يف إدهااااح القااارآن ابلقااارآن، 30 /1(، تفسااا  الساااراج املنااا ، للشاااُريّن )892 /2( التساااهي  لعلاااو  التن دااا ، الُااان اااا ي ) 2)
 (.200 /1للشنقيطي )

 (.802 /3( الُشف والبيان، للَّعليب ) 1)
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الذي تان من أعمم الوسائ  اليت نقلت ُعض الُفر  إري اإلسل ؛  و د أويت رسولنا حممد دل  ال عليه وسلم القرآن الُرمي
 .ُسب  ما ميه من اإلعجاج عميِ أنواعه

 :املعجزات اليت أجرا ا هللا تعاىل على أيدي األنبياء والرسل -3

 صد ُه إرهار ددا من ادع  أنه رسول  ،مقرون ُدعوا النبو  ،دا  إري ا   والسعاد  ،املعج   هيإ أمر َارا للعاد 
 .(2من ال )

 ا ال تعاري جميس رسله وأنبيائه إري النا  مبعج ات تدل عل  دد هم ميما ددعوِنم إليه. حيا اع  تعاري معج ات وه و د 
 وادته، إري انته   د موس  مد  يف السحر مُأن إرهاره، أراد الذي النيب جمن يف دُون ما أُر  الشه  ابلواه ا نبياس
 تانوا  ؛إذ ابلعر  العامل عل  احلجة والسل ، مقامت الصل  عليهم حممد مد  يف والفصاحة عيس ، جمن يف الط  وتذلك
 (.1ابلسحر  ) موس  معج   ويف اب ذباس، عيس  معج   يف احلجة  امت تما  املعارضة وممنة الفصاحة، أراب 

داس العناد، وأراد ال هدادته، تما انتفِ السحر  مبعج   عصا موس  عليه السل  و د انتفِ ةذه املعج ات من سلم من 
 احلق ةذه الوسيلة.  ممآمنوا من حينهم ابهلل ر  العاملني، ومل دبالوا ُوعيد مرعون وهتددده حينما رهر ي

لِ   عالاْيِهمْ  حاقَّتْ  الَِّذدنا  ِإنَّ } أما من ذبِ عل   لبه مُما  ال ال تعاريإ اسهْتُمْ  والاوْ { } دُاْؤِمُنونا  الا  راُِهكا  ماتُ تا  حاىتَّ  آداةَ  ُت ُّ   اا
 [.90-96دوند]{ ا الِيما  اْلعاذاا ا  دااراُواْ 

ِلكا }  ال تعاريإتما   ملم دسعهم مِ املعج   إال التُذد ، والتهم الباذلة للرسول ابلسحر واجلنون،  ِمن الَِّذدنا  أاتا  ماا تاذا
 [.51إالذارَيت]{ جماُْنون   أاوْ  سااِحر    ااُلوا ِإالَّ  رَُّسولَ  مِهن  ااْبِلِهم

 الوسائل البشرية: الثانية:
 أعط  ال اإلنسان إراد  واَتياراً للفع  والرتك، دستطيِ من َلل ذلك أن دعم  ما دنفعه ودرتك ما دهره.

تغي  املعتقد املنحرف إري املعتقد املستقيم، وهذا االمر رمبا جيد الراو  ميه دعوابت  إومن املسائ  املهمة يف هذا اجلان 
يف نفسه، أو يف جمتمعه الذي دعيش ميه، لُنه دستطيِ االنتصار عليها حينما دسلك ُعض الوسائ  املعينة عل   وعرا ي 
 ذلك.

ائ  ُشردة سُنة تدعو اإلنسان إري التغي  العقدي احملمود، واملتتبِ  طا  القرآن الُرمي جيد أن ال تعاري  د أشار إري وس
ووسائ  أَرا ختراه من الهغط االاتماعي الذي دردد له البقاس عل  االحنراف العقدي، وهو دردد التحرر منه إري الددن 

 الصحيح.
  

                                                            

 (.141دفات للجراا  )صإ ( التعر  2)
 (.89 /2( احملرر الواي  يف تفس  الُتا  الع د ، الُن عطية ) 1)
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 وسائل شخصية تدعو إىل التغيري العقدي احملمو :-أوال  
 :التفكر يف خلق هللا تعاىل -1

العق  نعمة عميمة من نعم ال تعاري حينما دستغلها اإلنسان يف البحا عن احلق، و د اع  ال له يف هذا الُون الفسيح 
هداه ما يف الُون إري  -وتان ُعيداً عن ُره-ه يف التأم  والنمر الَّا   ميهبه أعم  اإلنسان لُ  جماالت للتفُر والتدُر. منذا

 الصراط املستقيم.
ُت واالنُُّذُر عاْن  ااْوَ  ال دُاْؤِمُنونا  ُ  ِ }  ال تعاريإ  .[202]دوندإ{اْنمُُروا مااذاا يف السَّماوااِت واا اْرِض واماا تُاْغِّن اآلَيا

 من إليه تدعوهم ما دحة عل  اآلَيت السائليك  ومك، من املشرتني يؤالس حممد، َي   ،إ ذتره تعاري "دقولإ الطربي  ال
لِ ال توحيد  من إليه أدعوتم ما حقيقة عل  الدالة اآلَيت من السموات يف ماذا القو ، أدها انمرواإ وا واثن ا نداد َو
 ابايا، من ا رض ويف سحاةا، من العباد أبرجاا الغيا ون ول وِنارها، ليلها واَتلف و مرها، مشسها من ال، توحيد

 (.2)"ومعتربا موعمة وتدُرمت عقلتم إن لُم ذلك يف منن عجائبها؛ دنوف وسائر أهلها، وأ وات ُنباهتا، وتصدعها
ت   اْ اْرضِ  وايف }ودقول تعاريإ  ُُمْ  وايف { 10}لهِْلُموِ ِننيا  آَيا واإلنسان إذا [. 12-10]الذارَيتإ {12}تُاْبِصُرونا  أامالا  أانُفِس

  ال الشاعرإ وسا ته إري ال تعاري. أتم  يف هذه اآلَيت وعمته،
  املليك دنِ ما آاثر إري...  وانمر ا رض نبات يف أتم 
  السبيك الذه  هي أبحداا...  شاَصات جلني من عيون
  شردك له ليد ال أبن...  شاهدات الُ راد  ه  عل 
 إاآلَر و ال
  اجلاحد جيحده تيف  أ ...  اإلله دعص  تيف  اعجبً  ميا
 (.1) واحد أنه عل  تدل...  آدة له شيس ت   ويف
 
 املس ، عل  تدل ا  دا  وآاثر احلم ، عل  ددل والروث البع ، عل  تدل البعر إ  ال ُرك؟ عرمت "مبإ إلعراب  ي و 

 (.3القددر؟! ") العليم عل  ذلك ددل أما أمواج، ذات و ار أُراج، ذات مسماس
 :صارع املكذبنيمب لالعتبارالسري يف األرض  -2

 يف عا بة الذدن مل دقبلوا التغي  العقدي الذي ااس ُه املرسلون.وهذه وسيلة أَرا تقو  عل  التفُر، ولُن 
لاتْ   ادْ }دقول تعاريإ  ُُمْ  ِمن َا ُِنيا  عااِ باةُ  تاانا   تاْيفا   مااْنمُُرواْ  ا اْرضِ  يف  ماِس ُواْ  ُسنان    ااْبِل ُاذَّ  أيإ[. 230إعمران آل]{ اْلُم

 ابلرس  { املُذُني } أمر آَر دعّنإ { عا بة تان  تيف  } اعتربوا {دعّنإ انمروا مث } ا رض يف سامروا إمُة  ه    
 (.8والُت )

                                                            

 (.128 /25( تفس  الطربي ) 2)
 (.294 /2( تفس  اُن تَّ  ) 1)
 (.149 /5( نفح الطي  من وصن ا ندلد الرذي ، للتلمسا  ) 3)
 (.854 /2(  ر العلو ، للسمر ندي ) 8)
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نااهُ  ِإذْ { 233}اْلُمْرساِلنيا  لَِّمنا  ُلوذاً  }واِإنَّ  و ال تعاريإ  دامَّْر،ا  مُثَّ { 235}اْلغااُِرِدنا  يف  عاُجوجاً  ِإالَّ { 238}أامْجاِعنيا  واأاْهلاهُ  جناَّياْ
رِدنا  َا ُُمْ { 236}اآْل  يف[. و 234-233]الصاماتإ {234}تااْعِقُلونا  أامالا  وااِبللَّْي ِ { 230}مُّْصِبِحنيا  عالاْيِهم لاتاُمرُّونا  واِإنَّ

يخ ،{تعقلون أملإ } وله  (.2مَّله) يف الو و  ليجتن  ؛ذلك ودعق  يم، و ِ مبا دعترب ومل ُدَيرهم، مره  ملن تُو

 :احملارب للتغيري العقدي احملمو  وسائل مساعدة للخروج من الواق  -اثنيا  
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: -1

هي أول َطو  يف التغي  للمنُر العا ، دقو  ةا أه  احلق مجاعات أو وحداً،، سالُني يف هذه الوسيلة  هذه الوسيلة
أسلو ا احلُمة واملوعمة احلسنة، وامادلة ابليت هي أحسن، وهي سبي  الرس  عليهم الصل  والسل ، وهي أمر ال تعاري 

ُُمْ  ه  اإلسل ،  ال تعاريإ  ْن ِمْن ُُ ْعُروِف وادااناْهاْونا عانِ  )) واْلتا أياُْمُرونا اِبْلما ِر واأُْولاِئكا ُهمُ  أُمَّة  داْدُعونا ِإريا ا ْاْ ِ وا ُا  اْلُمْن
 .[208اْلُمْفِلُحونا ((]آل عمرانإ

واآلدة أوابت أن تقو  ذائفة من املسلمني اب مر ابملعروف والنهي عن املنُر، والشك أن ا مر والنهي  ال اُن عاشورإ "
يان املنُر، والنهي عنه، وأما امتَّال املأموردن واملنهيني  من أ سا  القول والُل ، ماملُلف ُه هو ُيان املعروف، وا مر ُه، ُو

 من رأا منُم منُراً )ذدن حيملوِنم عل  مع  ما أمروا ُه، وأما ما و ِ يف احلددا لذلك، مموتول إليهم أو إري وال  ا مور ال
 إأي-مذلك مرتبة التغي ، والتغي  دُون ابليد، ودُون ابلقل   (ن مل دستطِ مبقلبهنم ،ن مل دستطيِ مبلسانهنم ،مليغ ه ُيده
 .(1)، وأما ا مر والنهي مل دُو،ن ةما-َتّن التغي 
ِد هذه الوسيلة مِ  و  مفسددن يم الغلبة يف امتمِ، وضا ت ا مور ابملؤمن ملم دستطِ إ امة ددنه وال تغي  وا عه منذا مل جت

 مهناك وسائ  أَرا وهي ما أييت ذتره.
 الدعاء وااللتجاء إىل هللا تعاىل: -2

و د استعم   اليقني واإلَلص.الدعاس وسيلة عميمة من وسائ  التغي ، وهو عملية سهلة تعتمد عل  ددا التواه و و  
 الدعاس يف التغي  العقدي احملمود يف القرآن  مردنإ

 :أرض الكفر احملارب لإلسال" األول: تسهيل سبل اخلروج من
ُُمْ  واماا}  ال تعاريإ انِ  واالنِهسااس الرهِااالِ  ِمنا  وااْلُمْستاْهعاِفنيا  اّللهِ  ساِبي ِ  يف  تُاقااتُِلونا  الا  لا رِْاناا راُاَّناا دااُقوُلونا  الَِّذدنا  وااْلِوْلدا َْ  ِمنْ  أا

اِذهِ  أن هؤالس  إدعّن ُذلك[. 05إالنساس]{ ناِص اً  لَُّدنكا  ِمن لَّناا وااْاعا  والِيهاً  لَُّدنكا  ِمن لَّناا وااْاعا  أاْهُلهاا المَّاملِِ  اْلقاْرداةِ  ها
َي }املستهعفني من الراال والنساس والولدان، دقولون يف دعائهم رةم أبن دنجيهم من متنة من  د استهعفهم من املشرتنيإ

نا أَرانا من هذه القردة المامل أهلها  .(3){ ُر
قي ُعههم إري أن متحت مُة له دل  ال عليه  و د استجا  ال تعاري دعاسهم ميسر لبعههم ا روج إري املددنة، ُو

 . (8متوالهم ونصرهم ) ،وسلم
                                                            

 (.305 /2( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 2)
 (.241 /3( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
 (.583 /4( تفس  الطربي ) 3)
 (.158 /2( تفس  السراج املن ، للشُريّن ) 8)
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  تعاىل، أو إب الك سبب صدو  مالصا ين عن  ين هللا الثاين: الدعاء إب الك
نااُه واأاْهلاُه ِمنا  }تما مع  نوح وموس  عليهما السل ،  ال ال تعاري عن نوحإ  ياْ ناا لاُه مااناجَّ باْ داا ِمْن  ااْبُ  مااْستاجا  وانُوًحا ِإْذ ،ا

ْرِ  اْلعاِميِم  ُا ُه ِمنا  { }اْل ْوَس ماأاْورا ْانااُهْم أامْجاِعنيا  واناصاْر،ا انُوا  ااْو ا سا ُْم تا تِناا ِإِنَّ ُُوا ِِبَيا  [.00-06]ا نبياسإ{اْلقاْوِ  الَِّذدنا تاذَّ
 العميم الُر  من وأهله وجنيناه اميبون ملنعم نوح ،دا، ولقدإ }تعاري  وله يف املذتور هو هنا املذتور هذا نوح "ونداس
 إن إنك دَيرا الُامردن من ا رض عل  تذر ال ر  نوح و الإ }ُقوله النداس هذا ال أوضح و د{ البا ني هم ذردته واعلنا
 واجدار جمنون و الوا عبد، مُذُوا نوح  و   بلهم تذُتإ }تعاري و وله ،{ تفارا  ماارا إال دلدوا وال عبادك دهلوا تذرهم
 الذي ابلطومان الغراإ اآلدة يف العميم ابلُر  واملراد{ . منهمر مباس السماس أُوا  مفتحنا مانتصر مغلو  أ  ُره مدعا
وأدحا   مأجنيناهإ }تعاري و ال ،{ تاجلبال  موج يف ةم جتري وهيإ }تعاري  ال تما  العما ، اجلبال تأِنا  أموااه تتلذم

 (.2السفينة{" )
نْاياا احلْاياا ِ  يف  واأاْموااالً  جِدناةً  واماألهُ  ِمْرعاْونا  آتااْيتا  ِإنَّكا  راُاَّناا ُموسا  وا االا } و ال عن موس إ ِبيِلكا  عان لُِيِهلُّواْ  راُاَّناا الدُّ  راُاَّناا سا

 [.44إدوند]{ ا الِيما  اْلعاذاا ا  دااراُواْ  حاىتَّ  دُاْؤِمُنواْ  مالا   ُاُلوِةِمْ  عالا  وااْشُددْ  أاْمواايِِمْ  عالا  اْذِمدْ 
 لقومه منه للنتقا  ال الددن ملصلحة هو إمنا وملئه مرعون ل ار ال من سأله ما أن عل  ددل َتهيداً  لدعائه موس  و د "مهد
 ضليم عن ل اعوا جتربهم وتذلي  ،شوتتهم  هد ةم العذا  وحلول وملئه مرعون عن النعمة سل  ال مسأل ولنفسه،
 مغرَيً  ابلنعمة مرعون إمداد موس  اع  وا باثة اجلهالة  ه  ابلطغيان مغردة النعمة تانت  وملا .اإلميان  بويم ودسه 
 التشددد ُوسائ  إلمياِنم اوتطلبً  يم، ااستصلحً  عليهم موس  دعاس مُان الددن، عن اإلعراض عل  ابالسرتسال لفرعون
 .(1ابالستئصال") عليهم و ه  موس  دعلمه مل ما  لوةم من علم ال ولُن عليهم،

 ا وموس  عليهما وعل  نبينا الصل  والسل  ما دعوا ذلك الدعاس عل   ومهما إال ُعد أن علما من ال أنوالماهر أن نوحً 
أشقياس يف علم ال ال دؤمنون أُدا، أما نوح مقد درح ال تعاري له ُذلك يف  ولهإ }وأوحي إري نوح أنه لن دؤمن  أ وامهما

[، وأما موس  مقد مهم ذلك من  ول  ومه لهإ }مهما أتتنا ُه من آدة لتسحر، ةا 22/36ن  ومك إال من  د آمن{ ]م
 منِنم  الوا هذا القول ُعد مشاهد  تلك اآلَيت العميمة املذتور  يف ا عراف وو ها ؛[0/231مما حنن لك مبؤمنني{ ]

(3). 
 :األمان عليهاهلجرة من وطن اخلوف على الدين إىل وطن  -3

التقاذِ، واملهاار  من  إوالرتك واإلعراض واالعت ال، والتهاار -ضد الود -مأَوذ  من ايجر، مبع إ القطِ اهلجرة لغة:
 .(8)وري للَّانيةأرض إري أرضإ ترك ا 

  

                                                            

 (.269 /8( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 2)
 (.263 /22نودر، الُن عاشور )( التحردر والت 1)
 (.184 /1( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن) 3)
 (.901 /1)    (، املعجم الوسيط، إلُراهيم مصطف ، وجملئه316(، املصباح املن ، للفيومي )صإ 826 /3( الصحاح، للجوهري ) 8)
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 (.2)ترك الوذن الذي ُني الُفار واالنتقال إري دار اإلسل  اصطالحا :اهلجرة 
والنفد عندما دتفا م ا طر عليهما أوري من البقاس ُني ا ه  يف الوذن احملبو ، والعق  الصحيح دقهي احلفاظ عل  الددن 

 ُذلك.
اُتغاس مرضا  ال، منهم إُراهيم ولوط وموس  وهارون وحممد  ؛مقد هاار ُعض ا نبياس عليهم الصل  والسل  من أوذاِنم 

 .عليهم الصل  والسل 
ُِيمُ  اْلعا ِد ُ  ُهوا  ِإنَّهُ  رابِه  ِإريا  ُمهااِار   ِإ هِ  وا االا  ُلوط   هُ لا  ماآمانا } ال تعاريإ   [.16إالعنُبوت]{ احلْا

يااْهِددنِ  رابِه  ِإريا  ذااِه    ِإ هِ  وا االا }و الإ   [.99إالصامات]{ سا
 ،النار من ال َلصه حني وذلك السل ، عليه إُراهيم ذلك مع  من والع لة، وأول ايجر  يف أد  اآلدة هذهإ " ال القرذيب

 ميما { سيهددن } مننه ؛رب عباد  من أَتُن حيا إري ومولدي  ومي ُلد من مهاار أيإ { رب إري ذاه  إن  ال }
 .(1الصوا ) إري نودت

ِددناةِ  أاْ صا  مِهنْ  راُا    وااااس}  ال تعاريإ وموس  عليه السل  هاار إري مددن حينما ُدأت املؤامر  الفرعونية حتاك لقتله،  اْلما
ا  ِإنَّ  ُموسا  َيا   االا  داْسعا  ُرونا  اْلماألا رُجْ  لِيااْقتُاُلوكا  ُِكا  أياَْتِا َْ ا ماخاراجا { 10}النَّاِدِحنيا  ِمنا  لاكا  ِإ هِ  ماا ائِفاً  ِمناْها  را هِ   االا  دارتاا َّ ُ  َا
-10]القصصإ {11}السَِّبي ِ  ساوااس دااْهِدداِّن  أان رابِه  عاسا   االا  ماْددانا  تِْلقااس تااوااَّها  والامَّا{ 12}المَّاِلِمنيا  اْلقاْو ِ  ِمنا  جناِهِّن 
11.] 

 ال دل  النيب البقا  إري  لبه مهااراً إري املددنة مِ أدحاُه، مقد" و ف ورسولنا حممد دل  ال عليه وسلم مارا أح َّ 
 ما منك أَراو  أهلك أن ولوال ال، إري ا رض وأح  ،ال أرض َ  أنكِ  )علمت إمقال (3احل ور  ) عل  وسلم عليه

 (.8َرات(" )
العيش إذا أَلصها املهاار هلل  وتسباً للراحة وذي ِ  من أعمم وسائ  التغي  حفاراً عل  العقيد ، -مراراً ابلددن-إن ايجر  

 تعاري.
اِارْ  وامان}  ال تعاريإ دْ  اّللهِ  ساِبي ِ  يف  دُاها َِّ اً   ُمرااواماً  ا اْرضِ  يف  جيِا اِاراً  ُااْيِتهِ  ِمن فاْرُجْ  وامان واساعاةً  تا  دُْدرِْتهُ  مُثَّ  واراُسولِهِ  اّللهِ  ِإريا  ُمها

ِا  مااقادْ  اْلماْوتُ   [.200إالنساس]{ رَِّحيماً  واُفوراً  اّللهُ  واتاانا  اّللهِ  عال  أاْارُهُ  وا ا
ُمْ  مااْستاجاا ا } وأما يف ا َر  ما ار أعمم، تما  ال تعاريإ ،هذا يف الدنيا ُمْ  يا ُِ  الا  أا هِ  راةُّ ُُم عااِم َ  عاما ا  ُأِضي  ذاتارَ  مِهن مِهن

ُُم أُنَّا  أاوْ  ُرواْ  ماالَِّذدنا  ُااْعضَ  مِهن ُااْعُه رُِاواْ  هاااا َْ رِِهمْ  ِمن واُأ ِبيِلي يف  واأُوُذواْ  ِدَيا ُهمْ  ُ تافِهرانَّ  وا ُِتُلواْ  وا ااتااُلواْ  سا  سايِهئااهِتِمْ  عاناْ
لاناَُّهمْ  َِ ا ِمن جتاْرِي اانَّاتَ  وا ُْد هُ  وااّللهُ  اّللهِ  ِعندِ  مِهن ثااوااابً  ا اِْناارُ  حتاِْتها  [. 295إعمران آل]{ الَّاَّواا ِ  ُحْسنُ  ِعندا

  
                                                            

 (.329( التعردفات للجراا  )صإ  2)
 (.90 /25( تفس  القرذيب ) 1)
( احل ور  من مُةإ هو موضِ ةا عند اب  احلناذني، وهو ُاوجن  ساور  .  اال الشاامعي إ الناا  دشاددون احلا ور  واحلددبياة ومهاا خمففتاان.  3)

 (.951 /2النهادة يف ورد  احلددا وا ثر، الُن ا ث  )
 (.356 /3د ومنبِ الفوائد )(،  ال اييَّميإ ورااله ثقات. جممِ ال وائ305 /8( رواه أْحد يف مسنده ) 8)
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 : آاثر التغيري العقدي احملمو :ةاخلامس املسألة
  العقدي احملمود آاثره اإلجياُية عل  املستجيبني له يف احليا  الدنيا، ويف اآلَر ، ومن ذلكإلقد تان للتغي  

 ال شريك له:و و هللا وحده  معرفة اإلنسان معبو ه احلق -1

 دعبد إياً واحداً هو ال ا  الله. -ابالستجاُة-دار داً أو معدهِ  اإلنسان دعبد و  ال تعاري مفرداً  مبعد أن تان
( 2اإلله احلق تعاري من َلل هذه املنارر  العقلية) دبني لقومه دفاتِ  -تما يف سور  ا نعا -ال إُراهيم عليه السل   منيب

  اليت تعرمهم ابهلل الواحد ا حد الذي دتصف ابحليا  والقيومية، اللتني تفتقر إليهما معبودهتم الباذلة.
ِيهِ  ِإُْارااِهيمُ   االا  واِإذْ   ال تعاريإ } ِلكا { 08}مُِّبنيَ  ضالالَ  يف  وا ااْوماكا  أارااكا  ِإ هِ  آِياةً  أاْدنااماً  أاتااتَِّخذُ  آجارا   ُا  ِإُْارااِهيما  نُرِي واتاذا

ُُوتا  ُُونا  واا اْرضِ  السَّمااوااتِ  مالا باً   راأاا اللَّْي ُ  عالاْيهِ  اانَّ  ماالامَّا{ 05}اْلُموِ ِننيا  ِمنا  والِيا ا  االا  تاوْتا اذا  ال  االا  أاما ا  ماالامَّا رابِه  ها
جِواً  اْلقامارا  راأاا ماالامَّا{ 06}اآلِمِلنيا  ُأِح ُّ  ا  االا  ابا اذا { 00}الهَّالِهنيا  اْلقاْو ِ  ِمنا   ُتونانَّ  رابِه  دااْهِدِ   ملَّْ  لاِئن  االا  أاما ا  ماالامَّا رابِه  ها
جِواةً  الشَّْمدا  راأاا ماالامَّا ا  االا  ابا اذا ا رابِه  ها اذا  واْاِهيا  وااَّْهتُ  ِإ هِ { 04}ُتْشرُِتونا  سِهَّا ُارِيس   ِإ هِ   ااْو ِ  َيا   االا  أاماالاتْ  ماالامَّا أاْترباُ  ها
ِنيفاً  واا اْرضا  السَّمااوااتِ  ماطارا  لِلَِّذي انِ  وا ادْ  اّللهِ  يف  أاحُتاااُّو هِ   االا   ااْوُمهُ  واحاآاَّهُ { 09}اْلُمْشرِِتنيا  ِمنا  أا،اْ  واماا حا َاافُ  واالا  هادا  أا
ْيئاً  رابِه  داشااسا  أان ِإالَّ  ُِهِ  ُتْشرُِتونا  ماا ِا  شا َاافُ  واتاْيفا { 40}تااتاذاتَُّرونا  أامالا  ِعْلماً  شاْيسَ  ُت َّ   رابِه  واِس  ختاااُمونا  واالا  أاْشراْتُتمْ  ماا أا

ُُمْ  ُُمْ  ُِهِ  دُاناا هِلْ  ملاْ  ماا اِبّللهِ  أاْشراْتُتم أانَّ -08]سور  ا نعا إ  {42} تااْعلاُمونا  ُتنُتمْ   ِإن اِب اْمنِ  أاحاقُّ  اْلفارِدقانْيِ  ماأايُّ  ُسْلطاا،ً  عالاْي
42.] 
تما  ال ذلك   ه الذي دنتمره،ومن مل دستنر ُنور الفطر  السليمة والوحي اإليي لن دعرف َالقه، وحُمة َلقه له، ومص ا  

 التائهإ 
 ، أتيت ولُّن أدن، من أعلم ال ائت،
 ،ممشيت ذردقا  دامي أُصرت ولقد
 ،أُيت أ  هذا شئت إن اماشيً  وسأُق  

 !أدري لست، ذردقي؟ أُصرت تيف  ائت؟ تيف
  يود يف أس  أ  ذليق حر أ، ه ، الواود هذا يف أ،  دمي أ  أاددد 
 ،!أدري لست، ...ولُن أدري أنّن أَت ، مقود أ  حيايت يف نفسي  ائد أ، ه  
 ،وأوور ميه أهبط أ  أدعد أ، ه ،  ص ؟ أ  أذود  ذردقي؟ ما وذردقي، 
 ،جيري؟ والدهر وا ف تل،  أ ، دس  الدر  أ  الدر  يف السائر أأ، 
 ،ودثور مناس أ  مخلود محيا ، ونشور ُعا املوت ُعد القرب أوراس 
  !أدري لست، !أدري لست،..ددري؟ النا  ُعض أن أدحيح، جور النا  تل   أ  ددا   النا  أتل  

 ،ذلسم تمجيئي  وذهاب...  لغ  أ،، أعلم ال وأ، وأمهي ائت إنّن

                                                            

تفسا  ( هذا هو القول الصحيحإ أن إُراهيم عليه الصل  والسل ، تان يف هذا املقا  منارراً لقومه، ومل دُن ،رراً. دنمر يف هاذه املساألةإ  2)
 (. 846 /2( وما ُعدها، وأضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي )191 /3اُن تَّ  )
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  !أدري لست، ... إ   ال من احلجا ذا جتادل ال، منهم لغ  اللغ  هذا أواد والذي
 :حترير العقل اإلنساين من أسر اخلرافة، والرق لغري هللا تعاىل -2

ودعو  ا نبياس أتت لتطلق العق   ال تعاري لإلنسان، ودرمها للتعلق ُعباد  و  ال احود يا. مالعق  هبة سنية من هبات
 ليجع  داحبه عبداً هلل وحده.

أن دقنِ  ومه ابحلجإل العقلية ُبطلن عباد  و  ال، وأن العق  حيُم ُذلك، تما  ال  -عليه السل -لقد حاول إُراهيم
هُ  ِإُْارااِهيما  نااآتااياْ  تعاري عنهإ} والاقادْ  ِيهِ   االا  ِإذْ { 52}عااِلِمنيا  ُِه واُتنَّا  ااْب ُ  ِمن ُرْشدا ِذهِ  ماا وا ااْوِمهِ  ِ ُا اثِي ُ  ها  يااا أانُتمْ  الَّيِت  التَّما

س،ا  واااْد،ا   ااُلوا{ 51}عااِتُفونا  ؤُُتمْ  أانُتمْ  ُتنُتمْ   لاقادْ   االا { 53}عااُِِددنا  يااا آابا لَ  يف  واآابا تااناا  ااُلوا{ 58}مُِّبنيَ  ضالا  أا ْ  اِبحلْاقهِ  أاِائاْ
ِعِبنيا  ِمنا  أانتا  ُُمْ  ُا   االا { 55}اللَّ ُُم عالا  واأا،ا  ماطاراُهنَّ  الَِّذي وااْ اْرضِ  السَّمااوااتِ  را ُّ  رَُّّ ّللَِّ { 56}الشَّاِهِددنا  مِهنا  ذاِل  وااتا

اِتيدانَّ  ُُم  ا اذاً  ماجاعالاُهمْ { 50}ُمْدُِرِدنا  والُّواتاُ  أان ُااْعدا  أاْدنااما ِب اً   ِإالَّ  ُاذا ُمْ  تا ا مااعا ا  مان  ااُلوا{ 54}دااْرِاُعونا  ِإلاْيهِ  لاعالَُّهمْ  يَّ  هاذا
ْعناا  ااُلوا{ 59}المَّاِلِمنيا  لاِمنا  ِإنَّهُ  ِِبِياِتناا  لاعالَُّهمْ  النَّا ِ  أاْعنُيِ  عالا  ُِهِ  ماْأُتوا  ااُلوا{ 60}ِإُْارااِهيمُ  لاهُ  دُاقاالُ  داْذُتُرُهمْ  ماىًت  مسِا

ا مااعاْلتا  أاأانتا   ااُلوا{ 62}داْشهاُدونا  ِب ُُهمْ   مااعالاهُ  ُا ْ   االا { 61}ِإُْارااِهيمُ  َيا  ِِبِياِتناا هاذا ا تا انُوا  ِإن مااْسأاُلوُهمْ  هاذا { 63}دانِطُقونا  تا
ُُمْ  مااقااُلوا أانُفِسِهمْ  ِإريا  مااراااُعوا ُُِسوا مُثَّ { 68}المَّاِلُمونا  أانُتمُ  ِإنَّ س ماا عاِلْمتا  لاقادْ  ُرُؤوِسِهمْ  عالا  ُن   االا { 65}دانِطُقونا  هاُؤالا

ُُمْ  الا  ماا اّللَِّ  ُدونِ  ِمن أامااتااْعُبُدونا  ْيئاً  دانفاُع ُُمْ  ُأفهَ { 66}داُهرُُّتمْ  واالا  شا ]سور  {60}تااْعِقُلونا  مالا أا  اّللَِّ  ُدونِ  ِمن تااْعُبُدونا  واِلماا لَّ
 [.60-52ا نبياسإ 

 إمقال عل  ذلك الصنم، دبوالن ثعلبني ادومً  مرأا سليم، لبّن دنماً  دسدن راشد ُن عبد ُره تان
 !الَّعال  عليه ابلت من ذلَّ  لقد! ... ُرأسه الَّعلبان دبول أر   
 راشد أنتإ  ال الع ا، عبد ُن واويإ  ال امسك؟ ماإ له مقال وسلم، عليه ال دل  النيب، أت  مث مُسره، عليه شد مث 
 (.2)وسلم عليه ال دل  النيب مِ الفتح وشهد إسلمه، وحسن مأسلم ُره، عبد ُن
 وخريات اآلخرة: الدنيا رياتالظفر خب -3

حيص  ميه دنعُد عل  أعمال اإلنسان  الذي ، مالتغ داحبهإن القل  إذا استقامت عقيدته استقامت سائر اوارح 
 .وأ واله 

لق و ا  هذا حينما  ب  ُعض املشرتني دعو  الرس  تغ ت حياهتم السلبية تلها ُتغ  معتقداهتم، مأدوا حق ا الق وحق ا 
 وا من ُعد ا وف. االستخلف يف ا رض، والنصر  والع  ، مر وا سعاد  الدنيا واآلَر . وسا أعطاهم ال تعاري يف الدنياإ 

ُم دااْلِبُسواْ  واملاْ  آماُنواْ  الَِّذدنا } ال ال تعاريإ  ُمُ  أُْولااِئكا  ُِمُْلمَ  ِإميااِنا  .[41إا نعا ]{ مُّْهتاُدونا  واُهم ا اْمنُ  يا
ُُمْ  آماُنوا الَِّذدنا  اّللَُّ  واعادا } و ال تعاريإ نانَّ   ااْبِلِهمْ  ِمن الَِّذدنا  اْستاْخلافا  تاماا  اْ اْرضِ  يف  لاياْستاْخِلفاناَُّهم الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلوا ِمن ُِه  والاُيما

ُمْ  ُمْ  اْرتاها  الَِّذي ِددنااُهمُ  يا لاناَُّهم يا ْوِمِهمْ  ُااْعدِ  مِهن والايُابادِه ْيئاً  ِب  ُدْشرُِتونا  الا  دااْعُبُدوناِّن  أاْمناً  َا  ُهمُ  ماُأْولاِئكا  ذاِلكا  ُااْعدا  تافارا   وامان شا
 [.55إالنور]{ اْلفااِسُقونا 

                                                            

 (.2/304بقات الُربا، الُن سعد )( الط 2)
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 ا رض، يف دستخلفهم أن الصاحل والعم  اإلميان ُني مجعوا الذدن أيإ الصاحلات، وعملوا منُم آمنوا الذدن ال أيإ " وعد
 وأنه وو مها، السل  عليهما وسليمان داود جمن يف  بلهم من عليها استخلف تما  واملالُني، والغالبني ا لفاس ميجعلهم
 عليهم دنصرهم أبن أمناً  العدو من َومهم ُعد من ودبديم واإلع اج، ابلنصر  دؤددهم أن هو ذلك وَتُينه ددنهم يم ميُن

 (.2فامون" ) وال شيئا ب دشرتون ال آمنني ميعبدونّن شرهم، ُذلك وأيمنوا ميقتلوهم
يم مشرتي العر  إإن من أولئك الذدن تغ ت حياهتم ُدعو  احلق ، ملقد أحدث رسولنا الُرمي دل  ال عليه وسلم وضلَّ

واي   ما مل حيدث أحدثه أحد، ماهتدا ُنور هداه  مد من التغي  احملمود يف حيا  البشردة عموماً وحيا  العر  َصوداً يف 
ردف اآلمثة، محص  متدت إليها أَيدي التحالُوُن احلائر املتخبط يف رلمات الشرك، أو متاهاِت اليهوددة أو النصرانية اليت ا

 ُذلك االهتداس َ ات تَّ  .
املنصفون من و  املسلمني، سواس  الوا ذلك  و د اعرتف ُعمم هذا التغي  الذي  ا  ُه رسولنا الُرمي دل  ال عليه وسلم 

 الراال عما  من تان  حممداً  النيب أن ميه رد  ال "وسا إأ   الوه وهم اب ون عل  تفرهم. دقول أحدهم ُعد إسلمهم
 جتنح واعلها احلق، نور إري ُرمتها أمة هدا أنه مخراً  ودُفيه اليلة، َدمة اإلنسا  امتمِ َدموا الذدن املصلحني،
 وهو واملدنية، الر ي ذردق يا ومتح ،ةالبشرد الهحاَي وتقدمي الدماس، سفك من ومنعها ال هد، عيشة وتؤثر والسل  للسُينة
 .(1") واإلترا  ابالحرتا  اددر هذا مَّ  ورا   و ، أويت شخص إال ُه دقو  ال عميم عم 

مث دنتق  هؤالس المامرون ةذه ا  ات إري َ ات أعمم وأحسن جيدوِنا عند ال تعاري يف الدار اآلَر إ من دَول اجلنة 
 والرضا عنهم والنمر إري واه ال الُرمي.

ُروا يف اّللَِّ مِ  ال تعاريإ} ا واالَِّذدنا هاااا نْاياا حاساناًة وا ا انُوا دااْعلاُمونا ْن ُااْعِد ماا رُِلُموا لانُابااوِهئااناَُّهْم يف الدُّ راِ  أاْترباُ لاْو تا َِ ْاُر اآل
 .[82]النح إ{

 الدنيا ويف اآلَر ، ودمهر ندمه دو  القيامة يف ومل دقب  ُه منن الشقاس وايلك دنتمره ،ذردق هذا التغي  أما من تنُ 
 .لو استجا  ودتم  أن

ا اْهِبطاا  االا  دقول ال تعاريإ} يعاً  ِمناْها ُُمْ  مجِا ُُم ماِنمَّا عاُدو   لِبااْعضَ  ُااْعُه ْتِياانَّ ِا  مامانِ  ُهًدا مِهّنِه  أيا ايا  اتاَّبا  واالا  داِه ُّ  مالا  ُهدا
 أاْعما  حاشاْرتاِّن  ملا  را هِ   االا { 218}أاْعما  اْلِقيااماةِ  دااْو ا  واحناُْشرُهُ  ضانُاً  ماِعيشاةً  لاهُ  ماِننَّ  ِذْترِي عان أاْعراضا  وامانْ { 213}داْشقا 
ِلكا    االا { 215}ُاِص اً  ُتنتُ   وا ادْ  تُاناا أاتااْتكا  تاذا ا آَيا ِلكا  مااناِسيتااها ِلكا { 216}تُنسا  اْليااْو ا  واتاذا  دُاْؤِمن واملاْ  أاْسرافا  مانْ  جناْ ِي واتاذا

تِ  را ِ  والاعاذاا ُ  راُِههِ  ِِبَيا َِ ْاقا  أاشادُّ  اآْل  [.210-213]سور  ذهإ {210}واأُا
}  هداه و ه من وأَذ وتناساه عنه أعرض رسوِل، عل  أن لته وما أمري، َالفإ أي{  ذتري عن أعرض ومن} مقولهإ 
 راهره، تنعم وإن لهلله، حرج ضيق ددره ُ  لصدره، انشراح وال له، ذمأنينة مل الدنيا، يفإ أي{  ضنُا معيشة له منن

                                                            

 (.18/11( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 2)
 (.234 /1احلهار  اإلسلمية ُني أدالة املاضي وآمال املستقب ، لعلي ُن ،دف الشحود ) ( 1)
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 مل وشك، وح    لق يف مهو وايدا، اليقني إري فلص مل  لبه ما منن شاس، حيا وسُن شاس، ما وأت  شاس ما ولبد
 (.2) .املعيشة.. ضنك من مهذا. درتدد ردبة يف د ال

ُُلهً }ودقول ال تعاريإ  ْذ،ا  ما َا نِبهِ  أا ُهم ُِذا ْلناا مَّنْ  ماِمناْ اِدباً  عالاْيهِ  أاْرسا ْتهُ  مَّنْ  واِمناُْهم حا ذا َا ُهم الصَّْيحاةُ  أا ْفناا مَّنْ  واِمناْ  اْ اْرضا  ُِهِ  َاسا
ُهم ُهمْ  اّللَُّ  تاانا   واماا أاْورا ْاناا مَّنْ  واِمناْ ُِن لِياْمِلما انُوا  والا  [.80إالعنُبوت]{ داْمِلُمونا  أانُفساُهمْ  تا
 ال ُذنبه منهم واحد ت   أهلُنا معناهإ ودقال ُذنوةم أهلُناهم تلهم  {، دعّنإ ُذنبه أَذ، مُل "} وا إ ع  مقوله
  و  وهم { الصيحة أَذته من ومنهم } ،لوط  و  وهم احلجار  دعّنإ { احادبً  عليه أرسلنا من ممنهم } ،و ه ُذن 
 .(1و ومه" ) مرعون وهم { أور نا من }ومنهم ، ارون دعّنإ { ا رض ُه َسفنا من ومنهم } ،داحل

 أ   أمل إُراهيمإ له ميقول وورب ،  رت  آجر واه وعل  القيامة دو  آجر أابه إُراهيم دلق ) إسلم و عليه ال دل  و ال النيب
 َ ي مأي دبعَّون، دو  خت دّن ال أن وعدتّن إنك ر ، َي إُراهيمإ ميقول أعصيك، ال ماليو  أُوهإ ميقول تعصّن؟! ال إلك

 منذا مينمر راليك؟ حتت ما ،إُراهيم َي دقالإ مث الُامردن، عل  اجلنة حرمت إ  تعاريإ ال ميقول ا ُعد؟ أب من أَ ا
ذ (3متلطخ) ُذدخ هو  (.8)(النار يف ميلق  ُقوائمه ميَؤ

 :: معوقات التغيري العقدي احملمو ةالسا س املسألة
االستجاُة و معو ات حالت ُني املعرضني  -يف حددَّه عن املعرضني عن دعو  النبيني واملرسلني–لقد ذتر القرآن الُرمي 

 للحق والقبول ُه، ومن تلك املعو اتإ
 التقليد لآلابء والكرباء الكافرين: -1

 هذا تأن  الدلي ، يف وأتم  نمر و  نم ميه، للحقيقة معتقداً  دفع ، أو دقول ميما و ه اإلنسان اتبا  عن عبار  إن التقليد
 (.5عنقه ) يف  لد  معله أو و ه  ول اع  املتبِ

دددنوا  عي إليه من احلق، مصار درده ُدعوا أن آابسه ملةذا التعردف دتبني أن املقِهلد  د عط  حواسه وعقله يف النمر ميما دُ 
  ُذلك.

س،ا  واااْد،ا  ِإ،َّ   ااُلوا ُا ْ } ال ال تعاريإ  رِِهم عالا  واِإ،َّ  أُمَّةَ  عالا  آابا رف]{ مُّْهتاُدونا  آاثا  [.11إالَ 
 آابئهم تقليد إري ميه انحوا وإمنا نقلية، وال عقلية ذلك عل  يم حجة ال إأي ،أدلً  حجة يم دُون  ن "مفي اآلدة إُطال

 (.6ؤ " )تُ  اليت والطردقة الددن وا مةإ ،مَّلهم اجلهلة
ا عم  اعلهم دُتفون مبا عليه آابؤهم من الهلل، الذي أعا هم عن  بول احلق، مِ أن آابسهم ال علم وهذا التقليد 

 إليه. لددهم عندهم ابلصوا  وال اهتداس

                                                            

 (. ُتصرف318-311 /5( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.633 /1(  ر العلو ، للسمر ندي ) 1)
دخ إ ذتار الههبا  وا نَّ  ِذفاة. وأراد ابلتَّلطُّخاإ التلطُّخا ُراِايِعه أو ابلطِهني. النهادة يف ورد  احلددا وا ثر، 3)  (.835 /1الُن ا ث  ) ( الذِه
 (.2113 /3( رواه البخاري ) 8)
 (.90( التعردفات، للجراا  )صإ  5)
 (.03 /15( روح املعا ، لأللوسي ) 6)
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ُمْ  ِ ي ا  واِإذاا}  ال تعاريإ ْسبُاناا  ااُلواْ  الرَُّسولِ  واِإريا  اّللهُ  أان الا  ماا ِإريا  تااعاالاْواْ  يا س،ا  ْيهِ عالا  واااْد،ا  ماا حا ُؤُهمْ  تاانا   أاوالاوْ  آابا  دااْعلاُمونا  الا  آابا
ْيئاً   [.208إاملائد ]{ دااْهتاُدونا  واالا  شا

 إري استحلل الفواحش اليت تان درتُبها آابؤهم، معتقددن أِنا لو تانت حراماً ما معلها اآلابس! ُ  ُلغ ةم هذا الداس
س،ا  عالاياْهاا واااْد،ا   ااُلواْ  مااِحشاةً  مااعاُلواْ  واِإذاا} ال تعاريإ   [. 14إا عراف]{ آابا
ُؤُهمْ  تاانا   أاوالاوْ }  ضلل آابئهم مقالإ -رداً عليهم–مبني ال يم  ْيئاً  دااْعِقُلونا  الا  آابا  [.200إالبقر ]{ دااْهتاُدونا  واالا  شا

وهذا املعوا مل دُن حجة مشرتي  ردش وحدهم، ُ  تان ميمن  بلهم تذلك، مقو  شعي  الُامرون أَذوا دتهُمون ُه 
ُؤ،ا  دااْعُبدُ  ماا نَّرْتُكا  أان أتاُْمُركا  أادالاُتكا  ُشعاْي ُ  َيا }ودستنُرون دعوته املخالفة لددن آابئهم الوثّن حيا  الواإ   ناَّْفعا ا  أان أاوْ  آابا

انتا  ِإنَّكا  ناشااس ماا واالِنااأامْ  يف   [.40إهود]{ الرَِّشيدُ  احلْاِليمُ   ا
مهناك مئا  من النا  أعرضوا عن ايدا تقليداً للساد  والُرباس،  سبيلهمهذا يف تقليد اآلابس، وأما تقليد الُرباس واتبا  

ُُمْ  ماا} تَّ اً من  ومه عن دعو  موس  عليه السل ، و ال يمإ   وذاعة يم. مفرعون دده  ُُمْ  واماا أاراا ماا ِإالَّ  أُرِد  ِإالَّ  أاْهِدد
  ال تعاريإ مواد مرعون له مستجيبني روباً أو رهباً مأضلهم ُذلك، مهلوا عن سواس السبي .[. 19إوامر]{ الرَّشاادِ  ساِبي ا 
ُمْ  ماأاذااُعوهُ   ااْوماهُ  مااْستاخافَّ }و الإ [. 09إذه]{ هاداا واماا  ااْوماهُ  ِمْرعاْونُ  واأاضا َّ } انُوا  ِإِنَّ رف]{ مااِسِقنيا   ااْوماً  تا [. 58إالَ 

ودو  القيامة تنُشف للمقلددن احلقائق، حينما دذه  [. 90إهود]{ ُِراِشيدَ  ِمْرعاْونا  أاْمرُ  واماا ِمْرعاْونا  أاْمرا  مااتاَّبااُعواْ }  و الإ
 سااداتااناا أاذاْعناا ِإ،َّ  راُاَّناا وا ااُلوا}  ال تعاريإ التقليد ميعرتمون أبِنم مهلَّلون، ميدعون عل  تربائهم ُ َيد  العذا . عنهم عم 

ُهمْ  اْلعاذاا ِ  ِمنا  ِضْعفانْيِ  آهِتِمْ  راُاَّناا{ 60}السَِّبيلا  ماأاضالُّو،ا  واُترباااس،ا  ِب اً   لاْعناً  وااْلعاناْ  .[64-60ا ح ا إ]سور  {64}تا

 :الكرب -2

منذا اشتم  عل  أَلا تردهة ُمنِ  ميه. عليه ضرر أَلا اإلنسان احلميد  وسائ  مفيد  إلدصال ا   إليه، ودمِ ماإن 
 عنه ا   ُقدرها، وال  الشر إليه  سبها.

وسوس أد  مِ  وعل  ا لق، وإذا استعرض املرس َارذة ا َلا السيئة مل جيد أسوأ من الُرب؛  نه انادة عل  النفد،
 الُب  املتعال ا  الله. 

 ومن آاثر الُرب الهار  لصاحبهاإ رد احلق وعد   بوله، واحتقار النا  واجدراؤهم،  ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ
 (.1()2النا () وومط ،احلق ُطر )الُرب

 ِةاا واااحاُدوا}  ال تعاريإ .واحنرف ةم عن النجا ، لقد و ف هذا العائق يف ذردق أ وا  الرس  مصدهم عن اإلميان
ا قانااتاْها  [.28إالنم ]{ اْلُمْفِسِددنا  عااِ باةُ  تاانا   تاْيفا   ماانمُرْ  واُعُلوهاً  رُْلماً  أانُفُسُهمْ  وااْستااياْ

 .(3)" احلق اتبا  عن استُباراً إ أي{  وعلوا}  ملعونة، سجية أنفسهم، من ارلمً إ أي"{  وعلوا رلما}  مقولهإ
                                                            

،  ااال ( 2) ُِاارْب ُاطااار احلااقه (، وهااو أن جْيعاا  مااا اعلااه اّلله حقًّااا ماان  اُاان ا ثاا إ "الباطاار إ الطُّْغيااان عنااد الناهْعمااة وذُااوِل اْلغِاا ا ومنااه احلااددا ) ال
قًّااا ، و ياا إ هااو أن دتُااربَّ عاان احلااق ماال دقبلُااه والغ مااطإ االْسااِتهانة تااْوِحيااده وعبادتااه ابذااًل ، و ياا إ هااو أن دتاجااربَّ عنااد احلااقه ماال دااراه حا

 (.389 /2واالْستْحقار". النهادة يف ورد  احلددا وا ثر، الُن ا ث  )
 (.93 /2( رواه مسلم ) 1)
 (.242 /6( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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  وهذا املرض العهال تان له أسباُه ودواعيه عند أدحاُه، ممن ذلكإ
 الرائسة:  -أ
(، 2ورَيسة) ملك ت   حتتها النبو  هذا املنص  أن دذه  عنهم ُقبول احلق الذي ااس ُه الرسول؛  ن مقد َشي أه  

اموا تذلك أن دص وا تبا  ابتبا  الهعفاس له؛ ملهذا تُربوا النائي عن االملة، مؤدددن مو فهم مِ الهعفاس يف املن لة واملعا َو
 ورمهوا اإلسل .
تِ  يف  جُيااِدُلونا  الَِّذدنا  ِإنَّ } ال ال تعاريإ  ُهمْ  ُسْلطاانَ  ُِغاْ ِ  اّللَِّ  آَيا  ُهوا  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  مااْستاِعذْ  ُِبااِلِغيهِ  ُهم مَّا ِترْب    ِإالَّ  ُدُدورِِهمْ  يف  ِإن أااتا

 ُِ  [.56إوامر]{ اْلباِص ُ  السَِّمي
 ولذلك مو هم؛ أحد دُون ال وأن والرَيسة، التقد  إراد  وهو وتعمم، تُرب إال أيإ { ِترْب    ِإالَّ  ُدُدورِِهمْ  يف  "}ِإن  ولهإ
 (.1وِنيك ") وأمرك ددك حتت ودُونوا تتقدمهم أن َيفة آَيتك؛ ودمعوا عادوك

 [.222إالشعراس]{ اْ اْرذاُلونا  وااتاَّبااعاكا  لاكا  أانُاْؤِمنُ   ااُلوا} و ال عن  و  نوحإ
 أن وتعارموا متُربوا ومقراسهم القو  ضعفاس ةم أرادوا واحلقار ، ا سة إوهي ابلرذالة مودومون ،القو  سقطُ إ "وا رذولون

 .(3نوح( ) اتبا  يف سواس والهعفاس دُونوا
ْ اً  تاانا   لاوْ  آماُنوا لِلَِّذدنا  تافاُروا  الَِّذدنا  وا االا } و ال تعاريإ بااُقو،ا  مَّا َا يااُقوُلونا  ُِهِ  دااْهتاُدوا ملاْ  واِإذْ  ِإلاْيهِ  سا ا ماسا   اِدمي   ِإْمك   هاذا

 [.22إا حقاف]{
 أن ميُن ال حايم، وراثثة لفقرهم، جعمهم يف  ِنم دوِنم؛ عليهم منه  ال دُون أن وأنُروا واجدروهم، "احتقروهم حيا
 (.8الواسِ") مهله من ودعطيهم ال درْحهم

  :القوة -ب

 عااد   ماأامَّا} وهذا سب  آَر ددعو إري الُرب، مقد منِ هذا السب  عاداً من اإلميان ُرسالة هود عليه السل ،  ال تعاريإ
ُوا ربا ُْ لاقاُهمْ  الَِّذي اّللَّا  أانَّ  دااراْوا أاواملاْ   ُاوَّ ً  ِمنَّا أاشادُّ  مانْ  وا ااُلوا احلْاقهِ  ُِغاْ ِ  اْ اْرضِ  يف  مااْستا ُهمْ  أاشادُّ  ُهوا  َا انُوا  ُاوَّ ً  ِمناْ تِناا واتا  ِِبَيا
 [.25إمصلت]{ جياْحاُدونا 

 هو ذلك أعطاهم الذي أبن عليهم تعاري ال مرد. البطش وشد  ا لق عمم من ال أعطاهم ملا وذلك ؛منا أشد أحد ال إأي
.  ةا معرمته مِ ذالبها من الوددعة املود  جيحد تما  ةا، دعرتمون وال جيحدوِنا تانوا  ال، ِبَيت علمهم ومِ  و ، منهم أشد
(..5). 

  

                                                            

 (.204 /8( تفس  الُشاف، لل خمشري ) 2)
 ( املصدر الساُق. 1)
 (.264 /29( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
 (.36 /6ان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي )( أضواس البي 8)
 (.869 /0( تفس  البحر احمليط،  ب حيان ) 5)
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 :النعمة والرتف -ت

سا ت داحبها إري مساوئ ا عمال وا  وال، ولقد حتدث القرآن  -ابستعمايا ميما درضي املنعم-النعمة إذا مل تشُر  
 عن الرسالة. الُرمي عن املرتمني املنعمني، وتيف منعاهم ترمهم  بولا التغي  الذي أرس  ُه الرس ، حيا تانوا أول من دده 

ْلناا واماا} دقول تعاريإ ا  االا  ِإالَّ  نَِّذدرَ  مِهن  ااْرداةَ  يف  أاْرسا اِمُرونا   ُِهِ  أُْرِسْلُتم مباا ِإ،َّ  ُمرْتاُموها  [.38إسبأ]{ تا
ُُوا تافاُروا  الَِّذدنا   ااْوِمهِ  ِمن اْلماألاُ  وا االا }و الإ را ِ  ُِِلقااس واتاذَّ َِ نْاياا احلْاياا ِ  يف  واأاتْارامْانااُهمْ  اآْل ا ماا الدُّ ُُمْ  ُاشار   ِإالَّ  هاذا  ِسَّا أياُْت ُ  مِهَّْاُل
 [.33إاملؤمنون]{ تاْشراُُونا  ِسَّا واداْشرا ُ  ِمْنهُ  أتاُْتُلونا 

 (.2العيش") وسعة النعيمإ والرتف الرتف، أُعطوا الذدنإ "واملرتامون
 وتصر ايدا عل  متستُرب ايدادة؛ دالئ  ترا مل ودغشيها الفطر ، ودفسد احلساسية؛ ودفقدها القلو ، دغلظ الرتف إن "
 (.1للنور") تتفتح وال الباذ ، عل 

الذدن دعوه إري تغي  حال اجلحود إري  مقارون ذو ا موال الَُّ   سلك ذردق التُذد  واإلعراض عن نصح النادحني
 .ذلك مبا لدده الشُر، مأىب ترمه وجهوه

نااهُ  عالاْيِهمْ  ماابااغا  ُموسا   ااْو ِ  ِمن تاانا    ااُرونا   ال تعاريإ }ِإنَّ  ُنوجِ  ِمنا  واآتااياْ ُُ  لاهُ   االا  ِإذْ  اْلُقوَّ ِ  أُوِل  اِبْلُعْصباةِ  لاتااُنوسُ  مافااحِتاهُ  ِإنَّ  ماا اْل
ا وااُْاتاغِ { 06}اْلفارِِحنيا  حيُِ ُّ  الا  اّللَّا  ِإنَّ  تااْفراحْ  الا   ااْوُمهُ  كا  ِميما ارا  اّللَُّ  آاتا را ا  الدَّ َِ نْاياا ِمنا  ناِصيباكا  تاندا  واالا  اآْل  تاماا  واأاْحِسن الدُّ

 أانَّ  دااْعلامْ  أاواملاْ  ِعنِدي ِعْلمَ  عالا  أُوتِيُتهُ  ِإمنَّاا  االا { 00}اْلُمْفِسِددنا  حيُِ ُّ  الا  اّللَّا  ِإنَّ  اْ اْرضِ  يف  اْلفاساادا  تااْبغِ  واالا  ِإلاْيكا  اّللَُّ  أاْحسانا 
ْفناا ....{04}اْلُمْجرُِمونا  ُذنُوِةِمُ  عان ُدْسأالُ  واالا  مجاْعاً  واأاْتَّاارُ   ُاوَّ ً  ِمْنهُ  أاشادُّ  ُهوا  مانْ  الُقُرونِ  ِمنا   ااْبِلهِ  ِمن أاْهلاكا   ادْ  اّللَّا   ُِهِ  ماخاسا

ارِهِ  ُِدا ا اْ اْرضا  وا ُنتاِصرِدنا  ِمنا  تاانا   واماا اّللَِّ  ُدونِ  ِمن دانُصُروناهُ  ِمئاةَ  ِمن لاهُ  تاانا   ماما
 [.42-06]القصصإ{42}امل

 ُطر ويف لئيم استُبار يف تله  هذا عن وأعرض. القومي ملنهجه فهِ ومل ُره، ُنعمة دشعر ومل  ومه، لنداس دستمِ مل ما" ارون
 واالورتار الفساد، عل  واإلدرار العمة، عل  والتعاِل النصح، عن واإلعراض والتطاول، البغي ذميم، ودتجل  يف هذا املشهد

 .(3الشُران") عن ابلنفد دقعد الذي والبطر ابملال،
مرعون. مقد و ف شخصية ت،  من رائسة و و  ونعمة ابملال يف شخصية واحد  إا سبا  الداعية إري الُربو د جتتمِ هذه 

مبا عنده من النعم، حمتقراً ملوس  عليه السل  الذي مل دُن له مَّ  ما لفرعون من متِ  ُني  ومه من القبط متباهياً مغروراً 
 الدنيا.

داا  ِذِه اْ اِْنااُر جتاْرِي ِمن حتاْيِت أامالا تُاْبِصُرونا} ِل  أالاْيدا   ااْو ِ  َيا   االا   ااْوِمهِ  يف  ِمْرعاْونُ   ال تعاريإ }وا،ا { أاْ  أا،ا 52ُمْلُك ِمْصرا واها
اُد دُِبنُي} ُا ا الَِّذي ُهوا ماِهني  واالا دا ْ   مِهْن هاذا ُة  { ماالاْوالا أُْلِقيا عالاْيِه أاْسِورا   مِهن ذاهاَ  أاْو اااس51َا ُا ِئ ماعاُه اْلمالا

ِِننيا} رفإ {53ُمْقرتا  [.53-52]سور  الَ 

                                                            

 (.05 /11( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
 (.211 /6( يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) 1)
 (.888 /5( يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) 3)
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ا من ال له، وحس  أن الذي هو ميه من ال، وما  د مُن له من الدنيا استدرااً  امتخر مبلُه مصر عدوُ  ال الطربيإ "
عل  اهلة  ومه أبن  حمتجاً  ،ذلك ،له ُيده وحوله، وأن موس  إمنا مل دص  إري الذي دصفه، منسبه من أا  ذلك إري املهانة

،  تس  نفسه من امللك والنعمة، ميما أييت ُه من اآلَيت والعرب، ومل دُن ذلك سحراً  موس  عليه السل  لو تان حمقاً 
 .(2" )منه إبملئه إَيه ابهلل واورتاراً  مَّ  الذي هو ميه من ذلك اهلً 

أولئك املعرضني يف الُرب  د اعلت منهم أ،ساً دنمرون إري الرس  وأتباعهم املؤمنني نمر  دونية،  مهذه ا سبا  اليت أردتْ 
 حجبت عنهم ودول ايدا إري  لوةم، ُ  اعتقد ُعههم أنه ابلرسالة أوري.

ُاتْ  ُودُ   ال تعاريإ }تاذَّ لَ  لَِّفي ِإذاً  ،َّ إِ  ناَّتَِّبُعهُ  وااِحداً  مِهنَّا أاُاشاراً  مااقااُلوا{ 13}اِبلنُُّذرِ  مثا  ِمن عالاْيهِ  الذهِْترُ  أاأُْلِقيا { 18}واُسُعرَ  ضالا
يااْعلاُمونا { 15}أاِشر   تاذَّا     ُهوا  ُا ْ  ُااْيِنناا ُاذَّا ُ  مَّنِ  واداً  سا  [.16-13]سور  القمرإ {16}اْ اِشرُ  اْل
 وهو النبو ، ابدعائه علينا دتعمم أن دردد حااًل؟! وأحسن ماالً  أتَّر هو من وميهم مثود آلِ  ُني من ابلرسالة "َصص أيإ

 .(1اإلنُار") مبع  استفها 
 :احلسد -3

ومن ذبِ احلسد أن  .لغ هاهذا هو املعوا الَّالا، وهو َلق سقوت، ال تتحل  ُه إال النفو  الشردر ، اليت ال حت  ا   
س  وااهوهم ابلصد والرد، محساد الر  دنأا ُصاحبه عن  بول حق من حمسوده، َادة يف الشيس الذي تان سب  احلسد.

و د وااه رسولنا عليه الصل  والسل  منهم دنفنيإ مشرتي  ردش يف  ُصد هم ودحة ما ددعون إليه. مِ علم تبارهم
 مُة، واليهود يف املددنة.

ُمْ  دااُقوُلونا  الَِّذي لاياْح ُُنكا  ِإنَّهُ  نااْعلامُ   ادْ }  ال تعاريإ ُُوناكا  الا  ماِنِنَّ ذِه ُا ُِنَّ  ُد تِ  المَّاِلِمنيا  والا  [.33إا نعا ]{ جياْحاُدونا  اّللهِ  ِِبَيا
 مسعت؟ ماذا مقالإ حممد؟ من مسعت ميما رأدك ما ،احلُم أاب َي مقالإ ُيته عليه مدَ  اه  أاب "أت  ا َند ُن شردق 

نو حنن تناجعنا   وتنا الرت ، عل  حتاذدنا إذا حىت مأعطينا، وأعطوا نا،لمحم وْحلوا مأذعمنا، أذعموا الشرفإ مناف عبد ُو
 مقا   الإ نصد ه. وال أُداً  ُه نؤمن ال وال هذه؟! مَّ  ندرك ممىت السماس، من الوحي أيتيه نيب منا  الواإ رهان تفرسي

 (.3وترته" ) ا َند عنه
اسهْتُمْ  واِإذاا} و ال تعاريإ  الَِّذدنا  ساُيِصي ُ  رِساالاتاهُ  جياْعا ُ  حاْياُ  أاْعلامُ  اّللهُ  اّللهِ  ُرُس ُ  أُويتا  ماا ِمَّْ ا  نُاْؤتا  حاىتَّ  ناُّْؤِمنا  لان  ااُلواْ  آداة   اا

انُواْ   مباا شاِددد   واعاذاا    اّللهِ  ِعندا  داغاار   أاْاراُمواْ  ُُُرونا  تا  [.218إا نعا ]{ مياْ
 حممد نبو  عل  تدل  اهر  معج   يم رهرت مىت أِنم وحسدهم الُفار هؤالس مُر عن حُ  تعاري أنه  ال الراجيإ" اعلم

 وأِنم حسدهم، ِنادة عل  ددل وهذا ال، عند من املنص  هذا مَّ  لنا حيص  حىت نؤمن لن  الواإ وسلم، عليه ال دل 
 (.8احلسد" ) لنهادة ُ  والدالئ ، احلجة لطل  ال الُفر عل  دنمصره  ُقوا إمنا

                                                            

 (.620 /12( تفس  الطربي ) 2)
 (.0/830(، تفس  البغوي )161 /24يف علو  الُتا ، الُن عادل )اللبا   ( 1)
 (.250 /1( الس   النبودة، الُن هشا  ) 3)
 (.283 /23( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 8)
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أن  عليه الصل  والسل  أتَّر من املشرتني؛  ِنم تانوا دنتمرون الرسول  لوةم احلسد لرسولنا أما اليهود مقد ُأشر  يف
 دُون من ُّن إسرائي ، ال من العر ، ملما ُعا حممد عليه الصل  والسل  ُُعا احلسد يف  لوةم وألسنتهم وأعمايم.

ُهمُ  ماا عالا  النَّا ا  حياُْسُدونا  أا ْ }  ال تعاريإ ناا قادْ ماا  ماْهِلهِ  ِمن اّللهُ  آاتا ُِتاا ا  ِإُْارااِهيما  آلا  آتااياْ ماةا  اْل ُْ نااُهم وااحلِْ  عاِميماً  مُّْلُاً  واآتااياْ
 [.58إالنساس]{

 حسدهم إَيه تصددقهم من ومنعهم العميمة، النبو  من ال رج ه ما عل  وسلم عليه ال دل  النيب حسدهمإ ُذلك "دعّن
 .(2إسرائي " ) ُّن من وليد العر  من لُونه له؛

تنت   إعن دفية ُنت حيي ُن أَط  أِنا  الت"مقد ورد ا مِ أِنم دعرمون دد ه، وددا ما ااس ُه أتَّر من و هم.
ملما  د  رسول ال دل  ال عليه  ،مل ألقهما  ط مِ ولد يما إال أَذا  دونه ،ولد أب إليه وإري عمي أب َيسر ح َّ أا 

ملم ، وعمي أُو َيسر ُن أَط  مغلسني ،ودا عليه أب حيي ُن أَط  ،وسلم املددنة ون ل  باس يف ُّن عمرو ُن عوف
 ،مهششت إليهما تما تنت أدنِ ،سا طني ميشيان ايود  ،تسلنني  ،نيمأتيا تالَّ  ،دراعا حىت تا، مِ ورو  الشمد
 ؟أهو هو إومسعت عمي أاب َيسر وهو دقول  ب حيي ُن أَط  ،مِ ما ةما من الغم ؛موال ما التفت إِل واحد منهما

 (.1")عداوته وال ما ُقيت إ ال ؟مما يف نفسك منه إ ال ،نعم إ ال ؟أتعرمه وتَّبته إ ال ،وال ،نعم إ ال
ه يف تَّ  منهم ملولشد  حسد اليهود  أسلم منهم  ُدسلم منهم يف عهد رسول ال إال القلي ، َلماً للمشرتني، مقد  ورسَو

 تَّ ؛  ن احلسد مل دُن يف مجيعهم، ُ  يف أمراد منهم مقط.

 اخلوف على املصاحل الدنيوية:  -8

ولوج ايدادة إري القلو   أما  تعلق اإلنسان أبسبا  سلمة ا ُدان وتنعمها، واع  ذلك وادة الغاَيت ميَّ  عائقاً تب اً 
اليقني ابهلل، وضعف الَّقة مبا عنده، والنمر إري ا مور ابلعني املاددة اليت ال وهذا السب  ا ط  ،شئ من  لة  والتأث  عليها.

وهذا الشعور السليب ماجال د داد مِ ا َي  عند ُعض النا ، حىت اب  مبادئه و يمه، وأىب أن دقب  احلق  تؤمن إال مبا ترا.
 وأن دمهر ُه ُني ا لق.

مة هر  ال عامة ُني العر ، مجل  ذلك يم السياد ، وا مان، وسعة ويف القدمي جند أن مشرتي  ردش  د ودلوا إري  
وو وا ددن اآلابس وا اداد،  ، وانقطا  تلك املصاحل احلسية واملعنودة عنهم إن أسلمواالرجا، مخاف ُعههم أذدة العر  يم

ِِ  ِإن وا ااُلوا} مأمنهم ال من هذا ا وف تما  ال تعاريإ ُِهن أاواملاْ  أاْرِضناا ِمنْ  نُاتاخاطَّفْ  ماعاكا  اْيُداا ناَّتَِّب ُمْ  منُا  جُيْبا  آِمناً  حاراماً  يَّ
ُِنَّ  لَُّد،َّ  ِمن رِْج اً  شاْيسَ  ُت هِ   مثاارااتُ  ِإلاْيهِ   [.50إالقصص]{ دااْعلاُمونا  الا  أاْتَّااراُهمْ  والا

إ وسلم عليه ال دل  ال لرسول  الوا حيا ايدا اتبا  عد  يف الُفار ُعض اعتذار عن خمرباً  تعاري  ال اُن تَّ إ "دقول
الفنا ايدا، من ُه ائت ما اتبعنا إن َّنش إ أي{  أرضنا من نتخطف معك ايدا نتبِ إن}   أحياس من حولنا من َو

{  آمنا حرما يم منُن أوملإ } يم اجميبً  تعاري ال مقال تنا،  أدنما ودتخطفو، واحملاُرة، اب ذا دقصدو، أن املشرتني، العر 

                                                            

 (.336 /1( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.51 /3( الس   النبودة، الُن هشا  ) 1)
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 هذا دُون مُيف وضِ، منذ آمن معمم وحر  أمني، ُلد يف اعلهم ال  ن وابذ ؛ تذ   ُه اعتذروا الذي هذاإ دعّن
 .(2" ).احلق؟! واتُعوا أسلموا و د يم اآمنً  دُون وال وشرتهم، تفرهم  حال يف اآمنً  احلر 

وأما ابلنسبة ملصلحة املال والقوت منننا جند أن ال دطمئن عباده املقيمني  مره أبن ذاعتهم هلل واستجاُتهم لشرعه ال تصد 
عنهم ما تان حيص  يم من املشرتني من أ وات وجتارات، ممنعهم للمشرتني من دَول املسجد احلرا  ال دعّن ذلك  طًعا 

ا الَِّذدنا آماُنوا ِإمنَّاا اْلُمْشرُِتونا جنااد  مال دااْقراُُوا  }ني القادمني إري مُة.  ال تعاريإ لرج هم الذي أييت عل  أددي املشرت َيا أاداُّها
ُُمُ  لاًة ماساْوفا دُاْغِني ْفُتْم عاياْ َِ ا واِإْن  ُ ِمْن ماْهِلِه ِإْن شااسا ِإنَّ اّللَّا عاِلي اْلماْسِجدا احلْاراا ا ُااْعدا عااِمِهْم هاذا ُِيم  اّللَّ ةإ{م  حا  .[14]التُو

 ابنقطا  عليهم ضرر ودَول جتاراهتم، انقطا  احلر ، دَول عن املشرتني ابنقطا  َاموا املؤمنني  ن يم ذلك  ي  وإمنا"
  ااتُِلواإ) يم مقال اجل دة، وهو منه، يم َ  هو ما عنهم، انقطاعه دُرهون تانوا  سا وعوَّضهم العيلة، من ال وأمَّنهم. ذلك
رِ  اِبْليااْو ِ  واال اِبّللَِّ  دُاْؤِمُنونا  ال الَِّذدنا  َِ  .(1)" (دااِوُرونإ)إري ،( واراُسولُهُ  اّللَُّ  حارَّ ا  ماا حُيارهُِمونا  واال اآل

}  مالرجا ُيد ال ال ُيد َلقه، وترك االستجاُة  مر ال؛ حفارًا عل  مصلحة الرجا تُذد  يذه احلقيقة.  ال تعاريإ
أادِهنْ  ا اّللَُّ  رِْج ااهاا حتاِْم ُ  ال دااَّةَ  ِمنْ  واتا ُتمْ  دااْرجُ ُاها ُِ  واُهوا  واِإَيَّ  ( {60) اْلعاِليمُ  السَِّمي

رسوله، ُه للمؤمنني ذتره تعاري  ال الطربيإ "دقول  أدها ال يف وااهدوا هاارواإ وسلم عليه ال دل  حممد أدحا  من ُو
إ دعّن ،(رِْج ااهاا حتاِْم ُ  ال)ومشر  ومطعم وذاس إري حااة ذات داُة من مُم إ تاراً، وال عيلة ختاموا وال أعداسه، املؤمنون
ا اّللَُّ ) ذلك عن لعج ها لغدها دومها يف مرتمعه حتمله، ال وذاسها ُتمْ  دااْرجُ ُاها  .(3ُيو ") ادومً (  واِإَيَّ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.180 /6( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.293 /28( تفس  الطربي ) 1)
 (.54 /10( تفس  الطربي ) 3)
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 الفرع الثاين: التغيري الفقهي احملمو 
 :مسائل أرب  الفرعويف  ذا 
 : تعريف التغيري الفقهي احملمو األوىل املسألة
 : مظا ر التغيري الفقهي احملمو ةالثاني املسألة
 : أسباب التغيري الفقهي احملمو ةالثالث املسألة
 : آاثر التغيري الفقهي احملمو ةالرابع املسألة

 

 

 :: تعريف التغيري الفقهي احملمو األوىل املسألة
  الفقهي لغة:التغيري 

مث  ،وأمقهتك الشيس ،وملن ال دفقه وال دنقه ،-ابلُسر-ه الرا ،الفقهي نسبة إري الفقه، والفقهإ الفهم. تقول منهإ مقِ 
وأُويتا ملن  ِمْقهاً يف  وتفقه، إذا تعاذ  ذلك،، مقاهة، ومقهه ال -ابلهم–ه َص ُه علم الشردعة، والعامل ُه مقيه، و د مقُ 

 مااْهماً ميه.الددن أيإ 
 (.2من أدلتها التفصيلية ) هوإ العلم اب حُا  الشرعية العملية املُتس ُ  االدطلحوالفقه يف 

 التغيري الفقهي اصطالحا : 
التغي  الفقهي احملمود هوإ التغي  الشرعي الذي دطرأ عل  ُعض ا حُا  الفقهية ميبديا ذااتً، أو دفة ملصلحة شرعية 

 عاالة أو آالة.
 التعريف: شرح

ق للمشرهِ  وحده، وهو ال ح وتبددلها يف التعردف الُد منه؛  ن التصرف يف تشردِ ا حُا  الشرعية  يد فـ"الشرعي"
 . إبذنه  عنهتعاري، مث لرسله املبلغني

 (؛  ن التبدد  عقًل أمر  مسبوا ُغ ه. 1)مبع إ حدث و"طرأ"
من  دعّنإ أن التغي  ال دشم  مجيِ ا حُا  الفقهية، ُ  ُعهها، مهناك أحُا  مقهية شرعت و"بعض األحكا" الفقهية"

 عل  الدوا ، ومل ددَ  عليها تغي  شرعي. أول ا مر
أيإ أن التغي   د دبدل ُعض ا حُا  ُغ ها، مَّ إ تبدد  القبلة من ُيت املقد  إري الُعبة، مهذا  و" فيبدهلا ذاات  "

 تبدد  ذايت.

                                                            

(، 60(، احلاادود ا نيقااة والتعردفااات الد يقااة، ل تاارَي ا نصاااري)صإ 163 /5(، هتااذد  اللغااة، لألجهااري )93 /0( الصااحاح، للجااوهري ) 2)
 (.25 /2( البحر احمليط يف أدول الفقه، لل رتشي )14 /2اإلةاج )

 (.551 /1( املعجم الوسيط) 1)
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أيإ أن احلُم الشرعي دبق ، لُن تتغ  دفته تمية أو تيفية، مالُمية مَّ إ نسخ مرض ثبات الواحد من  "أو صفة"
والُيفية مَّ إ  املؤمنني يف القتال أما  عشر  من الُامردن يف أول ا مر، منسخ ُعد ذلك مصار الواحد دقاُ  اثنني مقط.

 وف، تما سيأيت.تغي  تيفية الصل  يف القتال إري دفة دل  ا 
تنطوي  ُمةدعّنإ أن هذا التغي  ليد عبَّاً، وليد مفسد  عل  املُلفني، ُ  هو حل "ملصلحة شرعية عاجلة أو آجلة "

 عل  مصلحة يم عاالة أو آالة، تما سيأيت يف اآلاثر.
  : مظا ر التغيري الفقهي احملمو :ةالثاني املسألة
 إالفقهي احملمود يف القرآن الُرمي، منهامماهر وأمَّلة متعدد  للتغي   هناك
 النسخ:  -1

ا أاوْ  آداةَ  ِمنْ  نانساخْ  ماا} ال ال تعاريإ  ا خِباْ َ  َناْتِ  نُنِسها ا أاوْ  مِهناْها  [.206البقر ]{  اِددر   شاْيسَ  ُت هِ   عالا ا  اّللها  أانَّ  تااْعلامْ  أاملاْ  ِمَِّْلها

 النسخ لغة: 
ت حمله، ، واملع إ أذهبت الم  وحله الدَير، ونسخت الشمد الم ُّ  نسخاً أجاله، دقالإ نسخت الردح آاثرا  الشيسا  نسخ

، ودقالإ نسخ ال اآلدة أجال حُمها، مالنسخإ حتود  شيس إري نسخاً نقلته، ونسخ الشيُ  الشبا ا  الُتا ا  ونسختُ 
ان دعم  ُه من  ب  مث دنسخ  ادث و ه، تاآلدة دن ل ميها شيس آَر، أو رمِ شيس وإثبات و ه مُانه، واملنسوخإ أمر ت

 (.2ا مقد انتسخه )أمر مث تنسخ ِبدة أَرا. وت  شيس َلف شيئً 
 النق  والتحود ، و إ اإلجالة والرمِيذه املعا  أييت سا سبق دتبني أن النسخ

 النسخ اصطالحا :
 .(1رمِ حُم شرعي مبَّله مِ تراَيه عنه ) هوإ

ا أاوْ  آداةَ  ِمنْ  نانساخْ  ماا} تما  ال ال تعاريإ  للعباد تَّ   ا حُا  الشرعية ميه َ إن النسخ يف  ا خِباْ َ  َناْتِ  نُنِسها ا أاوْ  مِهناْها  ِمَِّْلها
 [206البقر ]{  اِددر   شاْيسَ  ُت هِ   عالا ا  اّللها  أانَّ  تااْعلامْ  أاملاْ 

دُون ابلنسخ إري أَف منه، ميُون ا   يف التخفيف، و د دُون  وهذا ا   عا  مقد دُون يف الدنيا، أو يف اآلَر ، و د
 ميُون ا   يف ال َيد ؛ تَُّ اً لألار. ،إري أثق  منه

ْلناا واِإذاا}  ال تعاريإ ،والنسخ حق هلل تعاري مبّن عل  العلم واحلُمة انا  آداةً  ُادَّ ُا  ُمْفرتاَ  أانتا  اِإمنَّا   ااُلواْ  دُاناا هِلُ  مباا أاْعلامُ  وااّللهُ  آداةَ  مَّ
 [.202النح ]{ دااْعلاُمونا  الا  أاْتَّااُرُهمْ  ُا ْ 

 أن مَّلها أو منها خب  وأت  أنساها، أو آدة نسخ أبن آدة، مُان آدة ُدل إذا أنهإ الُرمية اآلدة هذه يف وعل ا  "ذترمقد 
 أن منهم جعماً . عليه مفرتَ  ال، عل  تاذ   أنه ابدعاس وسلم؛ عليه ال دل  الرسول يف للطعن اسببً  ذلك جيعلون الُفار

                                                            

يادي )818 /5( معجم مقاديد اللغة، الُان ماار  ) 2) (، املصاباح املنا ، للفياومي )صإ 355 /0(، اتج العارو  مان ااواهر القاامو ، للُ 
 (.920 /1(، املعجم الوسيط)320

را يف تتا  ا داول، ميهاا (، و االإ إناه ا وري، وهنااك تعردفاات أَا51 /1إرشاد الفحول ) ( هذا التعردف هو الذي ارتهاه الشوتا  يف 1)
 اعرتاضات وعليها إدرادات ترااِ يف مماِنا.
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 ال دل  النيب أن ذلك من عندهم ميفهم ال، عل  مستحي  ذلك ( وأن2)امدد الرأي وهو البداس، دل مه ابآلدة اآلدة نسخ
  .(1دنسخه" ) حىت متجدد رأي ميه له دطرأ ومل وأثبته،   ره ال من تان  لو أنه جاعمني ال، عل  مفرتَ  وسلم عليه

 (.3وللنسخ يف ا حُا  الشرعية يف القرآن الُرمي أمَّلة تَّ   استومتها تت  الناسخ واملنسوخ 
 ومن تلك األمثلة:

 :ليال نسخ عدة املتوىف عنها زوجها من سنة إىل أربعة أشهر وعشر -1
ُُمْ  دُاتااواماَّْونا  واالَِّذدنا } ال تعاريإ  ُرونا  ِمن اْجوااِاِهم واِديَّةً  أاْجوااااً  واداذا رااجَ  واْ ا  احلْاْولِ  ِإريا  مَّتااعاً   ِه َْ راْانا  ماِننْ  ِإ ُُمْ  ُانااحا  مالا  َا  عالاْي

ُِيم   عا ِد    وااّللهُ  مَّْعُروفَ  ِمن أانُفِسِهنَّ  يفا  مااعاْلنا  ماا يف   [،180البقر ]{ حا
ُُمْ  دُاتااواماَّْونا  واالَِّذدنا } ُقوله تعاري هذه اآلدة نسخت ُرونا  ِمن لاُهنَّ  ُاالاْغنا  ماِنذاا واعاْشراً  أاْشُهرَ  أاْرُااعاةا  أبِانُفِسِهنَّ  دارتااَّْصنا  أاْجوااااً  واداذا  أااا

ُُمْ  ُانااحا  مالا  ُلونا  مباا وااّللهُ  اِبْلماْعُروفِ  أانُفِسِهنَّ  يف  مااعاْلنا  ِميماا عالاْي ِب    تااْعما  [.138البقر ]{ َا
مأ رهم ةذه اآلدة عل  مُا احلول  ،ق عليها من م اثهنفا دُ  يف ُيته حوالً  اجلاهلية َتُا جواة املتوىف"  ال املفسرون تانت 

 (.8} درُتصن أبنفسهن أُرعة أشهر وعشرا {" ) إمث نسخها
 د نسختها اآلدة ا َرا ملم تُتبها أو  إ}والذدن دتومون منُم ودذرون أجوااا{  الإ ال اُن الُ    لت لعَّمان ُن عفان

  (5)منه من مُانه" ال أو  شيئاً  ، ال َي اُن أَي ؟تدعها
 التيمم بدال  عن املاء، عند عد" املاء، أو حصول الضرر ابستعماله:  -2

ُه تقصده  صده، إميم الشيسا دقالإ  التيمم لغة : ي إوأدله ،وتاايامَّما الصعيد للصل  ،وتاايامَّما من  ويمإ تيممه  ،التعمد والتَو
ي، دقال له ،وأتسه، والتيممإ مطلق القصد تصد وا ُه، و وله  إوتيمموا أذي  ما عندتم ،حسناً  تيمم أمراً  إوجيري جمرا التَو

م طي  وتعمدوه، مث تَُّر استعمايم يذه الُلمة حىت دار التاَّيامُّ الأيإ ا صدوا لصعيد  تعاريإ } متيمموا دعيدا ذيبا {
 .(6مسح الواه واليددن ابلرتا  )

 (.0خمصودة ) ُشرائط واليددن الواه إري الرتا  إدصال التيمم شرعا :

                                                            

(، التو ياف علا  مهماات 61رهور الرأي ُعد أن مل دُن ُه، وهذا اهتا  ابجله  ُعوا   ا مور. التعردفات، للجراا  )صإ  البداس هوإ ( 2)
 (.2830(، تتا  الُليات،  ىب البقاس الُفوي )صإ 224التعاردف، للمناوي )صإ 

(، وللشانقيطي مساائ  مهماة تتعلاق ابلنساخ ذترهاا عناد اآلداة السااُقة مان 885 /1( أضواس البيان يف إدهااح القارآن ابلقارآن، للشانقيطي ) 1)
 سور  النح . 

 من تت  الناسخ واملنسوخإ الناسخ واملنسوخ لقتاد ، والناسخ واملنسوخ الُن النحا ، والناسخ واملنسوخ الُن ح  . ( 3)
 (.12( املصف  من علم الناسخ واملنسوخ، الُن اجلوجي )صإ  8)
 (.2686 /8( رواه البخاري ) 5)
 (.2/30(، معجم مقاديد اللغة الُن مار  )085(، خمتار الصحاح، للراجي )صإ 94( التعردفات، للجراا  )صإ  6)
(، املباااد  يف شااارح 01 /2الااا ، ل تااارَي ا نصااااري )(، أسااا  املطالااا  يف شااارح روض الط20( اللباااا  يف شااارح الُتاااا ، للغنيماااي )صإ  0)

 (.105 /2املقنِ، الُن مفلح )
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إن من رْحة ال تعاري وتيس ه العباد ا عل  هذه ا مة أن شر  يم التيمم عند مقدان املاس، أو َشية حدوث ضرر عل  
الفقهاس القول يف هذدن السبيبني املبيحنِي للتيمم يف أُوا  التيمم ُعض ا عهاس أو عل  اجلسم تله ابستعماله، و د مص  

(2 .) 
 مل امخسً  أعطيت)  وسلمإ عليه ال دل  وهذا التغي  يف وسيلة الطهار  نعمة عميمة َصت ُه هذه ا مة، تما  ال النيب

 الصل  أدرتته أميت من را  مأميا ،وذهوراً  مسجداً  ا رض ِل واعلت شهر، مس   ابلرع  نصرت  بليإ أحد دعطهن
عَّت َادة،  ومه إري دبعا النيب وتان الشفاعة، وأعطيت  بلي،  حد حت  ومل املغامن، ِل وأحلت مليص ،  النا  إري ُو
 (.1)(عامة

اراا واأانُتمْ  الصَّلا ا  تااْقراُُواْ  الا  آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا }ال تعاريإ  واعتباره ُددًل عن املاس ُشرذه  ولُ  و د دل عل  حُم التيمم ُا  ُس
ُُم أاحاد   اااس أاوْ  سافارَ  عالا  أاوْ  مَّْرضا  ُتنُتم  واِإن تااْغتاِسُلواْ  حاىتَّا  ساِبي َ  عااُِرِي ِإالَّ  ُاُنباً  واالا  تااُقوُلونا  ماا تااْعلاُمواْ  حاىتَّا   اْلغاآِئطِ  مِهن مِهن
ُدواْ  ماالامْ  النِهسااس الاماْسُتمُ  أاوْ  ُُمْ  مااْمساُحواْ  ذايِهباً  داِعيداً  مااتاايامَُّمواْ  مااس جتِا ُُمْ  ُُِوُاوِه سور  النساس،  ]{ واُفوراً  عاُفوهاً  تاانا   اّللها  ِإنَّ  واأاْدِدد

  [.83اآلدةإ
ُُمْ  ماْوِسُلواْ  الصَّل ِ  ِإريا  ُ ْمُتمْ  ِإذاا آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا }و ولهإ ُُمْ  ُوُاوها ُُمْ  وااْمساُحواْ  اْلمارااِمقِ  ِإريا  واأاْدِددا ُُمْ  ُُِرُؤوِس  ِإريا  واأاْرُالا
ْعبانيِ  ُا ُُم أاحاد   اااس أاوْ  سافارَ  عالا  أاوْ  مَّْرضا  ُتنُتم  واِإن مااذَّهَُّرواْ  ُانُباً  ُتنُتمْ   واِإن اْل ُدواْ  ماالامْ  النِهسااس الاماْسُتمُ  أاوْ  اْلغااِئطِ  مِهنا  مَّن  جتِا

ُُمْ  مااْمساُحواْ  ذايِهباً  داِعيداً  مااتاايامَُّمواْ  مااس ُُم ُُِوُاوِه ُُم لِياْجعا ا  اّللهُ  دُرِددُ  ماا مِهْنهُ  واأاْدِدد ُِن حاراجَ  مِهنْ  عالاْي  والِيُِتمَّ  لُِيطاهَّراُتمْ  دُرِددُ  والاا
تاهُ  ُُمْ  نِْعما ُُمْ  عالاْي ُُُرونا  لاعالَّ  [.6سور  املائد ، اآلدةإ  ]{ تاْش
 تنا  إذا حىت ،أسفاره ُعض يف وسلم عليه ال دل  ال رسول مِ َراناإ  الت سلم و عليه ال دل  النيب جوج عائشة عن

 عل  وليسوا معه، النا  وأ ا  التماسه، عل  وسلم عليه ال دل  ال رسول مأ ا  ِل، عقد انقطِ اجليش ُذات أو ابلبيداس
 والنا ، وسلم عليه ال دل  ال ُرسول أ امت ؟ عائشة دنعت ما ترا أال مقالوإ الصددق ُُر أب إري النا  مأت  ماس،

 مقالإ ،،   د مخذي عل  رأسه واضِ وسلم عليه ال دل  ال ورسول ُُر أُو مجاس ماس، معهم وليد ماس عل  وليسوا
 ما و ال ُُر، أُو معاتبّن عائشةإ مقالت ماس، معهم وليد ماس عل  وليسوا والنا  وسلم عليه ال دل  ال رسول حبست
 عل  وسلم عليه ال دل  ال رسول مُان إال التحرك من مينعّن مل ،َادريت يف ُيده دطعنّن واع  دقول، أن ال شاس

 احله إ ُن أسيد مقال متيموا، التيمم آدة ال مأن ل ماس و  عل  أدبح حني وسلم عليه ال دل  ال رسول مقا  مخذي،
 (.3حتته() العقد مأدبنا عليه تنت  الذي البع  مبعَّنا  الإ ُُر، أب آل َي ُرتتُم أبول هي ما

 و د اَتلف العلماس يف أي اآلدتني حصلت ةا مشروعية التيممإ آدة النساس أ  آدة املائد ؟

                                                            

(، 2/256(، الفواتاه الادوا  علا  رساالة اُان أب جداد القا وا ، للنفاراوي )254 /2( البحر الرائق شرح تن  الاد ائق، الُان جنايم احلنفاي ) 2)
 (.106 /2(، املبد  يف شرح املقنِ، الُن مفلح )50 /2إعانة الطالبني عل  ح  ألفاظ متح املعني، للدمياذي )

 (.300 /2(، ومسلم )214 /2( رواه البخاري ) 1)
 (.109 /2(، ومسلم )210 /2( رواه البخاري ) 3)
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 ماس جتدوا ملم}  إتعاري ال و ول مقال ُعههمإ هي آدة املائد ، وهذا راهر دنيِ البخاري؛ حيا  الإ تتا  التيمم
 مذتر آدة املائد .  (،2، )[ 6 سور  املائد ، اآلدةإ ]{ منه وأدددُم ُواوهُم مامسحوا ذيبا دعيدا متيمموا

 آدة ال مأن لإ "البا  حددا يف عائشة  ول يف املبهمة ابآلدة املراد أن دبني أن أراد البخاري أن ِل رهر  ال اُن حجرإ "
 املذتور   صتها يف عائشة عن أُيه عن هشا  عن سلمة ُن ْحاد روادة يف ُذلك التصردح و ِ و د املائد ، آدة أِنا"  التيمم
 واحتم  املخصودة، الروادة هذه إري أشار البخاري مُأن احلددا،"  متيمموا ماس جتدوا مل مننإ التيمم آدة ال مأن لإ " ال
 يا ترام  د النساس آدة وأن ،املائد  آدة عنت أِنا رهر و د منه، ومهاً  أو و ه أو سلمة ُن حلماد شاذ   راس  تُون أن

 حمتم  شرذه عل  الذي اللفظ ُ   صتها، يف ن ويا َصوص درد ومل ا،أدهً  عائشة حددا وأورد التفس  يف املصنف
 .(1)أعلم" وال. و ها عل  جَيد  مفيها عينت، منِنا ذلك؛ يف سلمة ُن ْحاد روادة عل  والعمد  لألمردن،

 عمرو لروادة تردد؛ ُغ  املائد  آدة ةا املراد أن من للبخاري رهر ما اجلميِ عل  ُعد أن ذتر القول املخالفإ " َفي-و ال
 . (3)"اآلدة{ الصل  إري  متم إذا آمنوا الذدن أدها َيإ }من لتإ "ُقوله ميها درح إذ ؛احلارث ُن
 ر.الواحدي والقرذيب، واُن عاشو ح ُعض العلماس أِنا آدة النساس، منهمإ ورا
 للوضوس ميها ذتر ال النساس وآدة الوضوس، آدة تسم  املائد  آدة أبن وواهه. النساس آدة هيإ القرذيب  ال اُن حجرإ "و ال 

 .(8) أدها" النساس آدة ذتر عند احلددا هذا الن ول أسبا  يف الواحدي وأورد. التيمم ِبدة ختصيصها ميتجه
 وراهر. ا دح عل  مخد سنة أو ست سنة وتانت الصحيح، عل  املردسيِ و و  يف شر  و ال اُن عاشورإ "والتيمم

 سور  يف اليت اآلدة هذه تُون أن ميمهر التيمم، آدة هي املردسيِ و و  يف ن لت اليت اآلدة أن عائشة عن مالك حددا
 . (5) التيمم" إال منها دذتر مل  ِنا النساس؛

 عا  يف ن لت وأِنا ن واًل، السور آَر من هي املائد  سور  أن من إوَتحص لددنا حتصحص ما عل  اردنا و ال أدهااإ "إذا
 التيمم شر  منة وهي إالتشردِ نعم من عميمة ُنعمة تذت اً  هنا ن لت اآلدة]دعّنإ آدة املائد [ هذه أبن ا منا الودا ، حجة
 عل  ةا ال امنت اليت النعم عداد يف هنا ذتر وإمنا  ب ، من مشرو  تله  احلُم هذا أبن مج منا ابملاس، التطهر مشقة عند

 مخد سنة املردسيِ و و  يف شر  التيمم وأبن الصل ، واو  مِ شرعا والغس  الوضوس أبن دحت اآلاثر منن املسلمني،
  .(6) ست" أو

  

                                                            

 (.215 /2( دحيح البخاري ) 2)
 (831 /2( متح الباري ُشرح دحيح البخاري، الُن حجر العسقل  ) 1)
 (838 /2( املصدر الساُق ) 3)
 (838 /2( املصدر الساُق ) 8)
 (.235 /8( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 5)
 (.84 /5( املصدر الساُق ) 6)
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 بشرعية صالة اخلوف:تغيري  يئة الصالة يف القتال  -3

ولُن ملا تان  املوا ف تالقتال. أشدولو يف  عن املُلف عل  حال للصل  مُانة عميمة عند ال تعاري؛ ولذلك ال تسقط
هيئات الصل  يف هذه احلال احلراة، مشر   القتال له ررومه ا ادة، ممن تيس  ال ومهله عل  املسلمني أن أابح يم تغي 

 ا وف.يم دل  
إ الصل   ا  ا وف، "وليد املرادإ أن للخوف دل  تالعيد وحنوه، وإمنا املرادإ أن ا وف دقتهي ع  ةاودل  ا وف دُ 

 (.2)احتمال أمور يف الصل  ال حتتم  عند انتفائه، وال دؤثر يف  درها"
ُعض العلماس مع  ا وف عل  ت  ما  وا وف الذي أُيحت له هذه الُيفية ا ادة ورد خبصوص  تال العدو، لُن عمم

اف للعدو ذالباً  تان  دتعذر أو دشق معه أداس الصل  عل  الُيفية املعهود ؛ لذلك  الواإ من  ولو ابإلمياس دل  دفوته أن َو
 عل  َاف أو والسجود، الرتو  عن عدو منعه من ت   ةما ودلحق ذلك، يف الطال  مَّ  واملطلو  القبلة، و  إري ماشياً 
 ت   يف ذلك وجيوج .إليها تواه اهة أي إري ابإلمياس دصلي مننه مفرت  حيوان أو لص أو عدو من ماله أو أهله أو نفسه
 ُه رفر ولو اإلعسار ُينة عن عاا اً  تان  إذا املعسر املددن وتذا عنه، معدالً  جيد مل إذا حردق أو سي  من مباح هر 

 .(1) دصد ه ومل حلبسه املستحق
 مشروعية هذه الصل  القرآن  واًل والسنة معًل.و د دل عل  
ُمُ  ماأا اْمتا  ِميِهمْ  ُتنتا   واِإذاا} ال تعاريإ  ُهم ذاآئِفاة   مااْلتااُقمْ  الصَّلا ا  يا َُُذواْ  مَّعاكا  مِهناْ تااُهمْ  واْلياْأ ُُونُواْ  ساجاُدواْ  ماِنذاا أاْسِلحا  ِمن مااْليا

ُُمْ  راا ذاآئِفاة   واْلتاْأتِ  واراآِئ َْ َُُذواْ  ماعاكا  مااْلُيصالُّواْ  ُدصالُّواْ  ملاْ  ُأ تااُهمْ  ِحْذراُهمْ  واْلياْأ ُُمْ  عانْ  تااْغُفُلونا  لاوْ  تافاُرواْ   الَِّذدنا  وادَّ  واأاْسِلحا ِت  أاْسِلحا
ُُمْ  ُُم مااياِميُلونا  واأاْمِتعاِت لاةً  عالاْي ُُمْ  ُانااحا  واالا  وااِحدا ً  مَّياْ ُُمْ  تاانا   ِإن عالاْي ُُمْ  تاهاُعواْ  أان مَّْرضا  ُتنُتم  أاوْ  مَّطارَ  نمهِ  أاًذا ُِ تا  أاْسِلحا
َُُذواْ  اِمرِدنا  أاعادَّ  اّللها  ِإنَّ  ِحْذراُتمْ  وا ُا اابً  لِْل  [.201النساس]{ مُِّهيناً  عاذا
 َالد عليهم املشرتون ماستقبلنا ُعسفان سلم و عليه ال دل  ال رسول مِ )تناإ  ال رضي ال عنه ال ر ي عياش أب عن
ني ُيننا وهم الوليد ُن  ورهتم، أدبنا لو حال عل  تانوا   د مقالواإ المهر وسلم عليه ال دل  ال رسول ُنا مصل  القبلة ُو
 المهر ُني اآلَيت ةذه السل  عليه اربد  من ل  الإ وأنفسهم، أُنائهم من إليهم أح  هي دل  اآلن عليهم أتيت  الواإ مث

 السلح َذوامأ وسلم عليه ال دل  ال رسول مأمرهم محهرت  الإ{  الصل  يم مأ مت ميهم تنت  وإذا}  والعصرإ
 الذي ابلصف وسلم عليه ال دل  النيب سجد مث ا،مجيعً  مرمعنا رمِ مث مجيعا، مرتعنا رتِ مث  الإ دفني، َلفه مصففنا  الإ
 هؤالس، مصاف إري هؤالس تقد  مث مُاِنم، يف مسجدوا اآلَرون الد و اموا سجدوا ملما حيرسوِنم،  يا  واآلَرون دليه،
 والصف وسلم عليه ال دل  النيب سجد مث ا،مجيعً  مرمعوا رمِ مث ا،مجيعً  مرتعوا رتِ مث  الإ هؤالس، مصاف إري هؤالس وااس
 ال رسول مصلها  الإ انصرف، مث عليهم مسلم مسجدوا، اآلَرون الد الد ملما حيرسوِنم،  يا  واآلَرون دليه، الذي
 (.3سليم() ُ  أبرض ومر  ،ُعسفان مر  مرتنيإ وسلم عليه ال دل 

                                                            

 (.1/520النجم الوهاج يف شرح املنهاج، للدم ي ) ( 2)
 ( ُتصرف دس .123-121 /2مقه السنة، لسيد ساُق ) ( 1)
 ( ، وإسناده دحيح.256 /5للطربا  )(، والطربا ، املعجم الُب  59 /8) رواه أْحد ( 3)
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و د اَتلف العلماس يف دفات دل  ا وف اليت دل  ةا رسول ال دل  ال عليه وسلم، وأ ر  ما  ي  يف ذلك ما  اله 
و د روي عنه دل  ال عليه وسلم يف دل  ا وف دفات أَر تراِ تلها إري  "إ يا ُعد أن ذتر ست دفات -اُن القيم

وذتر أُو حممد ُن ح   حنو مخد عشر   ،وهذه أدويا، ورمبا اَتلف ُعض ألفارها و د ذترها ُعههم عشر دفات ،هذه
من مع  النيب دل  ال عليه  وهؤالس تلما رأوا اَتلف الروا  يف  صة اعلوا ذلك واوهاً  ،والصحيحإ ما ذتر،ه أوالً  ،دفة
 (.1و د اعتمد اُن حجر ما ذتره اُن القيم) .(2) "وال أعلم ،وإمنا هو من اَتلف الروا  ،وسلم

 ترااِ يف مماِنا من تت  الفقه.وهناك تفادي  يف هذه الصل  
 :: أسباب التغيري الفقهي احملمو ةالثالث املسألة

 ممنهاإلقد تان للتغي  الفقهي أسبا  
 :إرا ة رف  احلرج والعسر عن األمة -1

ُُمُ  اّللهُ  دُرِددُ } وهذا مقصد من مقادد التشردِ، دقول ال تعاريإ  ُُمُ  دُرِددُ  واالا  اْلُيْسرا  ُِ و ال ُعد أن  [،245البقر ]{ اْلُعْسرا  ُِ
ُُم لِياْجعا ا  اّللهُ  دُرِددُ  ماا ...}شر  التيممإ  ُِن حاراجَ  مِهنْ  عالاْي تاهُ  والِيُِتمَّ  لُِيطاهَّراُتمْ  دُرِددُ  والاا ُُمْ  نِْعما ُُمْ  عالاْي ُُُرونا  لاعالَّ  تاْش

 [.6املائد ]{
 :بيان فضل هللا تعاىل ورمحته بعبا ه املؤمنني  -1

منن ال اع  يف هذه التغي ات الفقهية وأمَّايا جمااًل رحباً للت ود من ا ار، واتصااًل مستمراً ابلعباد ، حىت يف المروف 
 وعلم تعاري ضعف عباده مرْحهم وشر  يم ما دتلس  مِ هذه القدر  الهعيفة، تما يف التيمم. .الهيقة

 واملتتبِ يف هذه احلُمة جيد أمَّلة تَّ  .
 

 التغيري الفقهي احملمو : : آاثرةالرابع املسألة
لقد تان للتغي  الفقهي احملمود آاثر حسنة عل  العباد؛  ن هذا التغي  تغي  إيي مبّن عل  العلم واحلُمة، واإلترا  

 والرْحة، ومن تلك اآلاثر الطيبةإ
 هبم: حصول التخفيف والتيسري على العبا  رمحة  من هللا -1

فَّفا  اآلنا } الذي نسخ إري واحد مقاُ  اثننيإ من الُفار واو  مصاُر  املسلم عشر ً  ال تعاري يف  ُُمْ  اّللهُ  َا  أانَّ  واعاِلما  عان
ُُمْ  ُُن ماِنن ضاْعفاً  ِمي ُُم دا ُُن واِإن ِمئااتانْيِ  دااْغِلُبواْ  دااُِرا    مِهئاة   مِهن ُُمْ  دا ِا  وااّللهُ  اّللهِ  إبِِْذنِ  أاْلفانْيِ  دااْغِلُبواْ  أاْلف   مِهن  الصَّاُِرِدنا  ما
 [.66]ا نفال{

ورهر التخفيف والتيس  تذلك يف عد  املرأ  املتوىف عنها جواها اليت تانت َتُا سنة تاملة، مث َفف عنها وعن الراوبني 
 .ُعد ذلك أُرعة أشهر وعشراً  دارت املد  يف نُاحها حىت

                                                            

 (.520 /2( جاد املعاد يف هدي َ  العباد ) 2)
 (.832 /1( متح الباري ُشرح دحيح البخاري ) 1)
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 رسول َي مقالتإ وسلم عليه ال دل  ال رسول إري امرأ  ااست سلمة تقولإ أ  مسعت معن جدن  ُنت أب سلمة  التإ 
 أو مرتني(.  ال) وسلمإ  عليه ال دل  ال رسول مقال ؟ أمنُحلها عينها اشتُت و د جواها، عنها تويف اُنيت إن ال،
 يف إحداتن تانت  و د وعشر، أشهر أُرعة هي إمنا)  وسلمإ عليه ال دل  ال رسول  ال مث(  ال)  دقولإ ذلك ت .  ثلاثً 

 (.2)(احلول رأ  عل  ابلبعر  ترمي اجلاهلية
 رأ  عل  ابلبعر  ترمي اجلاهلية يف إحداتن تانت  و د وعشر أشهر أُرعة هي إمناإ ) وسلم عليه ال دل   ال النوويإ " وله

ِا  العد  تستَُّرن ال إمعناه( احلول  ُعد ،وعشراً  أشهر أُرعة ودارت عنُن َففت و د  ليلة، مد  منِنا ميها؛ االتتحال ومن
 (.1") الَّانية اآلدة يف البقر  سور  يف املذتورِ  سنةً  االعتداد ُنسخ تصردح هذا ويف. سنة تانت  أن
 ظهور شرف رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم على سائر الرسل، وظهور شرف أمته على سائر األمم:  -2

 تالتيمم.ات الفقهية دون ُقية الرس ،  التغي   ُعض تَّ  ، ومن ذلك ما َصه ُه منخب ات   ف ال رسوله حممداً لقد شره 
ومَّ إ نسخ ُعض ا حُا  إري و ها، وهذا ميه أدهاً شرف لألمة مبّن عل  شرف رسويا، و د ذتر ُعض ا دوليني هذا 

 ،سخ ال وشردعته شرائعهم، دعتهُشر  نسخ السل ؛ مننه عليه نبينا شرف ُم النسخ مقالواإ "من ذلك ُيانا ثر يف حِ 
  .(3يا")

 حصول تكثري الثواب واألجر: -3

 هناك تغي ات مقهية تان من آاثرهاإ تَُّ  أار من دعم  ةا من ا مة، ودتهح ذلك يف نسخ ا َف اب ثق ، مَّ إ نسخ
 أبثق  ،[1/248{ ]مسُني ذعا  مددة دطيقونه الذدن وعل إ }تعاري  وله يف عليه املنصوص واإلذعا  الصو  ُني التخي 
  .(8)[1/245{ ]مليصمه الشهر منُم شهد ممنإ } وله يف الصو  إجيا  تعيني وهو منه،

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                            

 (.2218 /1(، ومسلم )1081 /5( رواه البخاري ) 2)
 (.155 /5( شرح النووي عل  مسلم ) 1)
 (.256 /3( البحر احمليط يف أدول الفقه ) 3)
(، أضاااواس 24(، املصاااف  مااان علااام الناساااخ واملنساااوخ )صإ 95(، الناساااخ واملنساااوخ للنحاااا  )صإ 30( الناساااخ واملنساااوخ لقتااااد  )صإ  8)

 (.681 /2(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )884 /1البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي )
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 الفرع الثالث: التغيري النفسي احملمو 
 :مسائل وفيه ست

 : تعريف التغيري النفسياألوىل املسألة
 : مظا ر التغيري النفسيةالثاني املسألة
 : أسباب التغيري النفسيةالثالث املسألة
 : وسائل التغيري النفسيةالرابع املسألة
 : آاثر التغيري النفسيةاخلامس املسألة
 : معوقات التغيري النفسيةالسا س املسألة

 
 

 : تعريف التغيري النفسي احملمو األوىل املسألة
 التغيري النفسي لغة:

 (.2)[93/ا نعا { ]أنفسُم أَراواإ }تعاري  ال النفسي نسبة إري النفد، والنفدإ الروح،
 التغيري النفسي اصطالحا :

 .من الشر إري ا   املُلفةهوإ عبار  عن حتود  داَ  النفد التغي  النفسي احملمود 
 شرح التعريف:

 .للحال الساُقة أيإ تبدد  حالة إري حالة أَرا خمالفة فقول:" حتويل"
 أيإ أن التغي  دبدأ من حتول الباذن نية وإراد  وع ماً؛  ن عم  الماهر مبّن عل  ذلك. وقول: " اخل النفس"

 دشم  نفو  اإلند، ونفو  اجلن؛  ِنم أه  التُليف، ميخرج ُذلك و هم من احليوا،ت. وقول: "املكلفة"
اراي من شر  وِل أو معلي إري  وقول:" من الشر إىل اخلري" هذا هو  يد التغي  النفسي احملمود، مهو انتقال داَلي َو

 َ   وِل أو معلي.
 : مظا ر التغيري النفسي احملمو :ةالثاني املسألة

سامية؛ إذ هي أسا  استجل  النعم، واستدما   إن التغي  النفسي من املعصية إري الطاعة، ومن ا مود إري املنامسة مهمة  
 النقم، ووسيلة دلح الفرد واجلماعة.

لها عنها حيتاج إري ع   واد وتهحيات وجماهد ، تما وهي عملية دعبة عل  النفو  اليت  د مردت عل  املساوئ، منقْ 
 تغي  أن تما  ،سهلً  ليد أمر ميويا نم ونقلها مألوماهتا، عن وإجاحتها النفو  تغي  حيتاج إري تدرج ومرحلية؛  ن "

                                                            

 /1(، مفااردات ألفاااظ القاارآن، للراواا  ا داافها  )324ملناا ، للفيااومي )صإ (، املصااباح ا085( القااامو  احملاايط، للفاا وجآابدي )صإ  2)
886.) 
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 الُد ولذلك تواه؛ دعو  أو دصدر أبمر تتغ  ال عليها النا  وتواذأ العقول يف واستقرت النفو ، يف جتذرت اليت ا عراف
 واملصاحل وا ولوَيت، العامة، والعوائد وا عراف ا ادة، وا حوال والنيات، واملقادد وا مها ، الطبائِ مراعا  من الدعا  يف

 (.2ابإلسل  ) وتعردفهم النا  لدعو  دتصدرون عندما وا و ات واملفاسد،
اماهد الذي دبذل وادة ما دقدر عليه حىت دنتصر عل   لقد تعام  اجلي  ا ول من ددر هذه ا مة مِ أنفسهم تعام ا 

 َصمه؛ ومن مث ولبوا الُامردن املعتددن، ُعد تغلبهم عل  نفوسهم، وسادوا ا لق ابلعدل وا  .
وحنن املسلمني اليو  لن نستطيِ أن نتعام  مِ أعداس ددننا ُع   املسلم الصادا حىت نستطيِ أن نتعام  مِ نفوسنا تعام  

 ها املعوج، وردها إري اجلاد  القادد .  س  احلردص ُتغي  مساحملا
 إن ت  إنسان مطال  ابلتغي  النفسي احملمود، حىت تصلح دنياه وآَرته، وهو مطل  مردي، ومطل  مجاعي أدهاً.

ي  ال  حواله ماإلنسان أدا  من أدوات التغي ، منذا استطا  أن دنتصر عل  نفسه، ودنقلها من املساوئ إري احملاسن، متغ
والتغي  مَّ  ايدادة؛ ممن سلك ذردقها السيئة سيُون عق  ذلك. مالبدادة من العبد، والغوث من املعبود سبحانه وتعاري. 

}  تعاري  ال ولذلك وا ؛ ع  ال من ابيدادة واجل اس العبد، من ابجلهد ُهدي، ومن أعرض عن سبيلها ض " مالبدادة
 (.1){سبلنا لنهددنهم مينا ااهدوا والذدن

لغت آمايا.  وأحوال ا مة املرتددة دعوجها التغي  النفسي اجلماعي، ملو ابدرت إري ثور  تغي دة نفسية،  دلحت أحوايا، ُو
 مالتغي  النفسي احملمود لدا ا مة هو سبيلها إري النههة، واالنعتاا من  يود ختلفاهتا املتعدد .

يف العوام  الداَلية؛  ِنا ا د ، ليتم إدلحها، مث دُنطلق ُعد ذلك إري العوام  ا اراية  لذلك جي  االجتاه إري النمر
 اليت ستسه  ُعد ذلك.

 وعند، يف هذه القهية أد  من تتا  ال تعاري، دعد نرباساً للعباد يف هذه السبي .
اً  داكُ  ملاْ  اّللها  أبِانَّ  ذاِلكا }وهو  ول ال تعاريإ  ةً نهِعْ  ُمغا ِه ُواْ  حاىتَّ   ااْو َ  عالا  أانْاعاماهاا ما ِ   اّللها  واأانَّ  أبِانُفِسِهمْ  ماا دُاغا ِه ي  عاِليم   مسِا

 [.53ا نفال]{
 آَيت يف املع  هذا وأوضح ارتُبه؛ ذن  ُسب  إال أحد عل  أنعمها نعمة دغ  ال أنه الُرمية اآلدة هذه يف تعاري مقد "ذتر

{ وال من دونه من يم وما له مرد مل سوسا ُقو  ال أراد وإذا أبنفسهم ما دغ وا حىت ُقو  ما دغ  ال ال إنإ }تقوله  أَر،
 من أداُك وماإ }و وله ،[81/30{ ]تَّ   عن ودعفو أدددُم تسبت  مبما مصيبة من أداُُم وماإ }و وله ،[23/22]

من سوس دنبّن عل  تغي  عا  منهم، منذا تان إن تغي  ال ما ابلعباد  (.3اآلَيت" ) من ذلك و  إري{نفسك ممن سيئة
أنه ال دغ  ما  ..أَرب ال تعاري " السوس  ائماً ُبعههم، وتان لذلك رهور وتَّر  مقد دتخلف تغي  ال، مفي اآلدة الساُقة

دو  أحد ُسب  ُقو  حىت دقِ منهم تغي ، إما منهم أو من النارر يم، أو سن هو منهم ُسب ، تما و  ال ابملنه مني 
ة إال أبن دتقد  منه ذن ،  تغي  الرما  أبنفسهم، إري و  هذا من أمَّلة الشردعة، مليد مع  اآلدة أنه ليد دن ل أبحد عقُو

                                                            

 (.828 /2( مقه النصر والتمُني يف القرآن الُرمي، للصلب ) 2)
 (.131 /2( إحياس علو  الددن، للغ اِل ) 1)
 (.208 /1( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن) 3)
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إذا تَّر  ،نعم إ )أِنلك ومينا الصاحلون؟  ال إو د سئ  -ُ   د تن ل املصائ  ُذنو  الغ ، تما  ال دل  ال عليه وسلم 
 (.1()2")(ا با

 و د دُون راهراً. ،ن التغي  البشري يف اآلدة املاضية  د دُون ترتاً ملأمور، أو معًل حملمور، و د دُون ابذناً إ
 درتت  عليه الذ  والعقا . وعملً  أن دبدو ذلك ميبق   والً  إوهذا التغي  نوعانإ أحدمها" ال اُن تيمية عند اآلدة السالفةإ 

يف  لوةم ُهده من الرد  والشك والبغض، ودع موا عل  ترك مع  ما أمر اّلله ُه ورسوله،  إ أن دغ وا اإلميان الذاوالَّا 
والتوت   ،سا دنا ض حمبة ال -وتذلك ما يف النفد ميستحقون العذا  هنا عل  ترك املأمور، وهناك عل  مع  احملمور.

واتصف أبضدادها  ،القل  عنها . منذا َلةدعا   عليه؛  ن هذه ا مور تلها وااب -واإلَلص له والشُر له، عليه
  (.3) "استحق العذا  عل  ترك هذه الواابات

 ال اُن و  و د دُون عملياً. ،ودتبني من هذا القول أن التغي  البشري الذي دتخلف ُسببه التغي  اإليي  د دُون اعتقادَيً 
مل دُونوا  د و وا ما  ،املواود  دقولون ودفعلون ما هو َ ومعلو  أِنم إذا تانوا عل  عادهتم "يف موضِ آَرإ  أدًها تيمية

 ،وابعتقاد احلق اعتقاد الباذ   ي إ  د و وا ما أبنفسهم ،منذا انتقلوا عن ذلك ماستبدلوا ُقصد ا    صد الشر ،أبنفسهم
مهذا  د و  ما يف  ،اآلَر  ودار ال حي  ال ورسوله والدار ،والدار اآلَر  متغ   لبه ،من تان حي  ال ورسوله إمَّ 
 ( . 8) "نفسه

وا إري رشدهم من داَ  أنفسهم، ميقيموا عوج  هلني نعما وال ع  وا  عدل يف تغي  أحوال املبدهِ  عصيا،ً وأشراً، حىت دُؤ
أن دغ وا  دقرر عدله يف معاملة العباد؛ مل دسلبهم نعمة وهبهم إَيها إال ُعد"س هم حىت دغ  ال ما ةم؛ مننه تعاري 

نواَيهم، ودبدلوا سلوتهم، ودقلبوا أوضاعهم، ودستحقوا أن دغ  ما ةم سا أعطاهم إَيه للُتلس واالَتبار من النعمة اليت مل 
ومن اجلان  اآلَر دُر  هذا املخلوا اإلنسا  أترب تُرمي، حني جيع   در ال ُه دنفذ وجيري عن  ،دقدروها ومل دشُروها

 لوةم ونواَيهم وسلوتهم إلنسان وعمله؛ وجيع  التغي  القدري يف حيا  النا  مبنياً عل  التغي  الوا عي يف ذردق حرتة هذا ا
عل  هذا  -تقاُ  التُرمي العميم  -ومن اجلان  الَّالا دلقي تبعة عميمة  .وأوضاعهم اليت فتاروِنا  نفسهم وعملهم

لك أن د اد عليها، إذا هو عرف مشُر؛ تما ميلك أن د د  هذه النعمة الُائن . مهو ميلك أن دستبقي نعمة ال عليه ومي
طر، واحنرمت نواَيه ماحنرمت َطاه.  عنه إذا هو أنُر ُو

؛ وعل ة  در ال ُه يف هذا الواود؛ وعل ته التصور اإلسلمي حلقيقة اإلنسان ة الُب   َتَّ  اانباً من اوان وهذه احلقيق
ومن هذا اجلان  دتبني تقددر هذا الُائن يف مي ان ال؛ وتُرميه ةذا التقددر؛ تما تتبني  ،هو ةذا الُون وما جيري ميه

إبذن ال و دره  -ميبدوا عنصراً إجياُياً يف دياوة هذا املص  مص  ا حداث من حوله،ماعلية اإلنسان يف مص  نفسه ويف 
تلك السلبية الذليلة اليت تفرضها عليه املذاه  املاددة، اليت وتنتفي عنه  ،حرتته وعمله ونيته وسلوته الذي جيري من َلل

                                                            

 (.1100 /8لم )(، ومس2112 /3( رواه البخاري) 2)
 (.300 /3(، احملرر الواي  يف تفس  الُتا  الع د ، الُن عطية )198 /9( تفس  القرذيب ) 1)
 (.880 /1( جممو  متاوا اُن تيمية ) 3)
 (.150 /6( املصدر الساُق ) 8)
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 (.2) ..."تصوره عنصراً سلبياً إجاس احلتميات اجلبار  

ما قا" الناس هبا غرير هللا أحواهلم السيئة إىل أحوال  إن هلذا التغيري النفسي احملمو  مظا ر ذكر ا القرآن الكرمي، إذا
 حسنة، ومن ذلك:

 ابإلميان:تغيري الكفر  -1

، وهو مرض متحرك دنساح إري مجيِ أعهاس اجلسد، ميغ  مُر داحبها نفدفر أعمم ا دواس املنطودة داَ  إن الُ
حتتاج إري توميق من ال تعاري، وع   دادا  -َادة مِ امتداد العمر-اإلنسان وعمله وسلوته. وعملية تغي ه عملية دعبة

 الشرذان.من العبد، وليد جلميِ الُفار هذان 
ُُ  ُعدهم املصلحني ويذا مل تُن دعو  ا نبياس عليهم السل  ودعو  مرس  ال عليهم  .ُني أ وامهم َّرمأهولة ابملستجيبني ال

}مث أرسلنا رسلنا ترتا ت  ما ااس أمة رسويا تذُوه مأتبعنا ُعههم ُعها واعلناهم السل  تذُتهم أ وامهم، تما  ال تعاريإ 
اناتْ   ماالاْوالا } قال تعاريإمما عدا  و  دوند الذدن استَّناهم ال من هذا العمو ،  ،أحاددا{ ا آماناتْ   ااْرداة   تا  ِإالَّ  ِإميااِنُاا مااناافاعاها

ْفناا  آماُنواْ  لامَّا دُوُندا   ااْو ا  ُهمْ  تاشا نْاياا احلْاياا ا  يف  اِ ْ يِ  عاذاا ا  عاناْ  [.94دوند]{ ِحنيَ  ِإريا  واماتاَّْعنااُهمْ  الدُّ
ْلنااهُ  تاَّْعنااُهمْ  ماآماُنوا{ 280}دا ِدُدونا  أاوْ  أاْلفَ  ِمئاةِ  ِإريا  و الإ }واأاْرسا  .{284}ِحنيَ  ِإريا  ماما

ا  ردة آمنت ُُمايا ُنبيهم سن سلف من القرا، إال  و  دوند، وهم أه  نينوا، وما تان إمياِنم إال َومً  أنه مل تواد "أيإ
رج رسويم من ُني أرهرهم، معندها اأروا إري ال من ودول العذا  الذي  أنذرهم ُه رسويم، ُعد ما عادنوا أسباُه، َو

لدده. واستُانوا وأحهروا أذفايم ودواةم ومواشيهم، وسألوا ال تعاري أن درمِ عنهم العذا  الذي  واستغاثوا ُه، وتهرعوا
وأَروا، تما  ال تعاريإ } إال  و  دوند ملا آمنوا تشفنا عنهم  أنذرهم ُه نبيهم. معندها رْحهم ال، وتشف عنهم العذا 

واَتلف املفسرونإ ه  تشف عنهم العذا  ا َروي مِ الدنيوي؟ أو  عذا  ا  ي يف احليا  الدنيا ومتعناهم إري حني {.
د يف هذه اآلدة. والقول إمنا تشف عنهم يف الدنيا مقط؟ عل   ولني، أحدمهاإ إمنا تان ذلك يف احليا  الدنيا، تما هو مقي

 ،[284 -280ميهما لقوله تعاريإ } وأرسلناه إري مائة ألف أو د ددون مآمنوا ممتعناهم إري حني { ]الصاماتإ  إالَّا 
 (.1) "مأذلق عليهم اإلميان، واإلميان منقذ من العذا  ا َروي، وهذا هو الماهر، وال أعلم

إذا تان يف و ت املهلة من عمر اإلنسان، وذلك  ب  مشاهد  العذا ، وحصول  إن تغي  الُفر إري اإلميان مقبول حممود
 دار شهاد ، ومل دعد ويباً، واالُتلس إمنا حص  ابإلميان ابلغي . د الغرور ، أما ما تان ُعد ذلك مل دفيد؛  ن الغي  

ة  و  دوندم ة، وهو  ب  ن ولتانت   -عليه السل -تُو تهم خبلف  يف و ت ميُن ميه  بول التُو العذا ؛ ملذلك  ب  ال تُو
املستخلص من الرواَيت الوارد  يف  و  دوند أِنم ابدروا إري اإلميان ُعد أن مار هم و" .مرعون الذي ات  عند معادنة العذا 

ام  ُه لن ول العذا ، و ب  أن دن ل ةم العذا ، وذلك دلي  عل  أن معاملة ال إَيهم ليست خمالفة ملا ع دوند، تو عاً 
ذلك ال دُون استَّناؤهم استَّناًس منقطعا  (.3)"و هم من أه  القرا، وأن ليست لقو  دوند َصودية، ُو

                                                            

 (.813 /3( يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) 2)
 
 (.261 /1إدهاح القرآن ابلقرآن )(، و أضواس البيان يف 190 /8( تفس  اُن تَّ  ) 1)
 (.233 /20(، و تفس  الراجيإ مفاتيح الغي  )240 /22( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
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ة عند ن ول املوت ورؤدة العذا –و د دل عل  هذه املسألة  ال وسنة رسوله دل  ال عليه وسلم،  تتا ُ -عد   بول التُو
  ال تعاريإ }ملما رأوا أبسنا  الوا آمنا ابهلل وحده وتفر، مبا تنا ُه مشرتني ملم دك دنفعهم إمياِنم ملا رأوا أبسنا سنت ال اليت

سر هنالك الُامرون{ ] إله إال الذي [، و الإ }حىت إذا أدرته الغرا  ال آمنت أنه ال 45، 80/48 د َلت يف عباده َو
[، و الإ }وليست 92، 20/90آمنت ُه ُنو إسرائي  وأ، من املسلمني آآلن و د عصيت  ب  وتنت من املفسددن{ ]
ة للذدن دعملون السيئات حىت إذا حهر أحدهم املوت  ال إ  تبت اآلن{ اآلدة ]  [،8/24التُو

ُتم ُِِه آآلنا وا اْد تُ  ِا آماناْ ُة [، 52دوند]نُتم ُِِه تاْستااْعِجُلونا {و الإ }أامُثَّ ِإذاا ماا وا ا ُا ْتِيُهُم اْلماآلِئ و الإ }هاْ  دانمُُرونا ِإالَّ أان أتا
ُِ نااْفساً ِإميااِنُا  ِت راُِهكا الا دانفا ِت راُِهكا دااْو ا أياْيت ُااْعُض آَيا ُُْن آماناْت ِمن  ااْبُ  أاْو أياْيتا راُّكا أاْو أياْيتا ُااْعُض آَيا أاْو تاساباْت يف ا ملْا تا

ْ اً ُ ِ  انتاِمُرواْ ِإ،َّ ُمنتاِمُرونا} َا  {.254ِإميااِِناا 
 ِنا حالة ال  ؛تذلك إميانه ابهلل إن آمن وددا ابهلل ورسله  ،مل دُن آمن ابهلل  ب  ذلوعها ال دنفِ تامراً "  ال الطربيإ 

ال، محُم إمياِنم، تحُم إمياِنم عند  يا  الساعة، وتلك َتتنِ نفد من اإل رار ابهلل، لعميم ايول الوارد عليهم من أمر 
ملعادنتهم من أهوال ذلك اليو  ما ترتفِ معه حااتهم إري الفُر واالستدالل  ؛ا لق من اإل رار ُوحدانية ال حال ال ميتنِ

رسله مصد ً  عوارحه هلل ذاعة، إذا هي ا، و  مُتس  ا، ولفرائض ال مهيعً والبحا واالعتبار، وال دنفِ من تان ابهلل ُو
 ال رسول ال و  (.2) "لتفردطه الذي سلف  ب  ذلوعها يف ذلك ؛ا أعماله إن عم ، وتسبه إن اتتس ذلعت من مغرة

منذا رآها النا  آمن من عليها مذاك حني } ال دنفِ  ،دل  ال عليه وسلمإ ) ال تقو  الساعة حىت تطلِ الشمد من مغرةا
ة العبد ما مل  إو ال النيب دل  ال عليه و سلم (.1نفسا إمياِنا مل تُن آمنت من  ب  {() ) إن ال تبارك وتعاري دقب  تُو

 (.3دغرور ()
الُفر إري إميان ابهلل، ولُن ذلك ال  وعند جميئ املوت واالنتقال إري الدار اآلَر  دطل  الُفر  الراو  إري الدنيا لتغي 

حيص ، ولو حص  لن دقب ؛  نه مات ا وان، و هي جمن االُتلس، مِ أِنم لو عادوا لراعوا إري تفرهم ولن دغ وا،  ال 
ْوُت  االا را ِه اْرِاُعوِن} ُهُم اْلما ا تاارا 99تعاريإ} حاىتَّ ِإذاا اااس أاحادا ِلماة  ُهوا  اائُِلهاا واِمن { لاعالِهي أاْعماُ  دااحِلاً ِميما ْتُت تالَّ ِإِنَّاا تا

انُواْ ُفُْفونا ِمن  ااْبُ  والاْو ُردُّواْ لاعااُدواْ  [،200-99]املؤمنون {،200وارااِئِهم ُااْرجاخ  ِإريا دااْوِ  دُاباْعاَُّونا} ُم مَّا تا ا يا و الإ } }ُاْ  ُادا
اِذُُونا  ُا ُْم لا ا ُِنُواْ عاْنُه واِإِنَّ  [.14إ ا نعا ]{ِلما

ميقول له  ،وعل  واه آجر  رت  وورب  ،وااس عن النيب دل  ال عليه وسلم أنه  الإ ) دلق  إُراهيم أابه آجر دو  القيامة
إنك وعدتّن أن ال خت دّن دو   ،َي ر  إميقول إُراهيم ،ماليو  ال أعصيك إميقول أُوه ؟!ال تعصّن إأمل أ   لك إإُراهيم
ما حتت  ،َي إُراهيم إمث دقال ،إ  حرمت اجلنة عل  الُامردن إمأي َ ي أَ ا من أب ا ُعد ؟ ميقول ال تعاري ،دبعَّون

                                                            

 (.160-166 /21( تفس  الطربي ) 2)
 (.230 /2(، ومسلم )2690 /8( رواه البخاري ) 1)
(، ودااححه اُاان حجاار، و ااال اييَّماايإ 146 /8(، واحلاااتم )2810 /1(، واُاان مااااه )398 /1(، واُاان حبااان)231 /1( رواه أْحااد ) 3)

(، 353 /22متح الباري ُشرح دحيح البخاري، الُن حجر العساقل  ) "رواه أْحد، ورااله راال الصحيح، و  عبد الرْحن وهو ثقة،
  (.05 /22جممِ ال وائد ومنبِ الفوائد )
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ذ ُقوائمه ميلق  يف النار () ،راليك ؟ مينمر منذا هو ُذدخ متلطخ  (.2ميَؤ
 تغيري اجلحو  ابلشكر: -2

ُتم} وال حتص ،  ال تعاريإ نعم ال عل  عباده تَّ   ال تعده   ِإنَّ  حُتُْصوهاا الا  اّللهِ  نِْعماتا  تااُعدُّواْ  واِإن ساأاْلُتُموهُ  ماا ُت هِ   مِهن واآاتا
 [.24النح ]{ رَِّحيم   لاغاُفور   اّللها  ِإنَّ  حُتُْصوهاا الا  اّللهِ  نِْعماةا  تااُعدُّواْ  واِإن}و الإ [. 38إُراهيم]{ تافَّار    لاماُلو    اإِلنساانا 

لنفسه حينما جيحد نعم ال عليه، ومن ذلك درمه العباد  لغ ه، ومِ ذلك ماهلل وفور له رلمه، رحيم ماإلنسان تَّ  الملم 
ته إذا  دقولإ النح  ُودف الرْحن، تأنه سور  إُراهيم ُودف اإلنسان، وآدةسور  ات  إليه؛ ويذا َتمت آدة  ُه لقبوله تُو

 دعّنإ تفاراً   وتونك ارلومً  تونك  ودفانإ أَذها عند لك محص  معطيها، وأ، آَذها مأنت الَُّ   النعم حصلت إذا
 أ اُ  مل ُرْحيت، وتفرك ،ُغفرا  رلمك أ اُ  ،رحيم وفور إ  ومهاإ ودفان إعطائها عند وِل ُشُرها، ومائك لعد 

 ُودف النح  وسور  عليه، ماملنعا  ُودف إُراهيم سور  َص إمنا أو ابلوماس. إال افاك أااجي وال ،ابلتو   إال تقص ك
 (.1ألوهيته ) وإثبات ال دفات مساا يف النح  وسور  اإلنسان، ودف مساا يف إُراهيم سور  يف  نه م؛املنعِ 

إن احود اإلنسان لنعم ال عليه ابلقول أو ابلفع  اعوااج نفسي، دش  إري أن هذه النفد ال تستحق هذه النعم، وأِنا 
 ةذا الُفران َتهي إري درمها عنها، وال علج يذا الداس إال شُر ال تعاري راهراً وابذناً. 

 وعل  وحمبة، شهوداً  إ لبه وعل  ا،واعرتامً  ثناس إعبده لسان عل  ال نعمة أثر رهور هو العبوددة يف و"حقيقة الشُر
 عليه وثناؤه ُنعمته، واعرتامه له، وحبه للمشُور، الشاتر َهو  إ واعد مخد عل  مبّن والشُر وذاعة. انقياداً إ اوارحه

ناؤه الشُر أسا  هي ا مد مهذه .دُره ميما دستعملها ال وأن ةا،   واعد من اَت  واحد ً  منها عد  ممىت عليها، ُو
 (.3 اعد " ) الشُر

ُواْ  حاىتَّ  ُِقاْو َ  ماا دُاغا ِهُ  الا  اّللها  ِإنَّ }  ال تعاريإ    و  عل  أنعم ما دُاغا ِه  ال ال إنَّ  اآلدةإ و"مع [.  22الرعد]{ أبِانْاُفِسِهمْ  ماا دُاغا ِه
ُوا حىت ،  (.8النعمة" ) مسلبهم ، ةم ما اّللَُّ  و َّ  ذلك معلوا منذا الشُر، وترك ابلُفران ةم ما دُاغا ِه

تفر تما حص  من  ارون حينما رآه  ومه الصاحلون احوداً تفوراً لنعمة ال عليه ابملال، مدعوه لتغي  ما يف نفسه من  
 ابلشُر، لُنه أىب موعمتهم وَتادا يف احوده، حىت ُغته العقا ، وأحال نعمته نقمة عليه. النعمة

عن الَّلثةإ ا  ر  وا ُرص وا عم  الذدن اُتلوا ابلنعم، مجحد ا  ر  وا ُرص مذهبت النعمة وتما حص  يف احلددا 
 عنهما، وشُر ا عم  مبقيت النعمة عليه.

 مبعا إليهم ملُاً  ،(5)دبتليهم ُدا هلل أن ،أُرص وأ ر  وأعم  إ ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )إن ثلثة يف ُّن إسرائي 
 ،ممسحه مذه  عنه إ ال .والد حسن  د  ذر  النا  ،لون حسن إأي شيس أح  إليك ؟  ال إمقال مأت  ا ُرص

                                                            

 (.2113 /3( رواه البخاري ) 2)
 (.108 /1قرآن، للسيوذي )( اإلتقان يف علو  ال 1)
 (.188 /1( مدارج السالُني، الُن القيم ) 3)
 (.588 /9( اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل ) 8)
إ ( أيإ سبق يف علم ال، ماأراد إرهااره، ولايد املاراد أناه رهار لاه ُعاد أن تاان َاميًاا؛  ن ذلاك حماال يف حاق ال تعااري،... و اال ا طااب 5)

 (.865 /13معناهإ  ه  ال أن دبتليهم؛  ن القهاس ساُق. عمد  القاري شرح دحيح البخاري، للعيّن )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هو شك يف ذلك أن ا ُرص -البقر  إأو  ال -اإلُ   إأي املال أح  إليك؟  ال إمقال ،احسنً  ا والداً  حسنً مأعطي لو،ً 
أي شيس  إدبارك لك ميها. وأت  ا  ر  مقال إمقال ،راسشا مأعطي ، ة عُ  -البقر  إاإلُ  و ال ا َر إ ال أحدمها -وا  ر 

مأي  إ ال ،احسنً  وأعطي شعراً  ،ممسحه مذه  إ ال ، د  ذر  النا  ،ودذه  عّن هذا ،شعر حسن إأح  إليك ؟  ال
ليك؟ أي شيس أح  إ إدبارك لك ميها. وأت  ا عم  مقال إو ال ،مأعطاه ُقر  حاملً  إ ال ،البقر إاملال أح  إليك؟  ال

مأعطاه  ،الغنم إمأي املال أح  إليك؟  ال إ ال ،ممسحه مرد ال إليه ُصره إ ال ،درد ال إِل ُصري مأُصر ُه النا  إ ال
مث إنه أت  ا ُرص يف  ،من ونم ويذا وادَ  ،من ُقر ويذا وادَ  ؛من إُ  مُان يذا وادَ  ،مأنتإل هذان وولد هذا ،شا  والداً 

أسألك ابلذي أعطاك  ،مل ُلن اليو  إال ابهلل مث ُك ،را  مسُني تقطعت ب احلبال يف سفري إدورته وهيئته مقال
أمل تُن  ،تأ  أعرمك  إمقال له! إن احلقوا تَّ   إغ عليه يف سفري. مقال لهأتبله  واجللد احلسن واملال ُع اً  ،اللون احلسن

 مص ك ال إري ما تنت. إن تنت تاذابً  إمقال ،لُاُر عن تاُرلقد ورثت  إمقال !مق ا مأعطاك ال ؟ ،أُرص دقذرك النا 
ك ال إري  د ه إن تنت تاذابً  إمقال ،مرد عليه مَّ  ما رد عليه هذا !وأت  ا  ر  يف دورته وهيئته مقال له مَّ  ما  ال يذا

مل ُلن اليو  إال ابهلل  ،سفريعت ب احلبال يف وتقطه  ،واُن سبي  ،را  مسُني إما تنت. وأت  ا عم  يف دورته مقال
 ،مقد أونا  ومق اً  ، د تنت أعم  مرد ال ُصري إمقال ،غ ةا يف سفريعليك ُصرك شا  أتبله  أسألك ابلذي رده  ،مث ُك

وسخط  ،مقد رضي ال عنك ،منمنا اُتليتم ؛أمسك مالك إمقال .مخذ ما شئت موال ال أاهدك اليو  ُشيس أَدته هلل
 (.2)عل  داحبيك(

 تغيري املعصية ابلطاعة: -3

(. 1التواُون() ا طائني َو  اسَطه  آد  ُّن ؛  ن )ت صية وتسود  النفد ا مار  ابلسوسليد اإلنسان معصوماً من املع
 وحيج  عنها تغي  أحوايا السيئة هو إدرارها عل  العصيان، وعمم ما جتنيه من ا طاَي. لُن الذي دفسد النفدا 

ة عند ت  جلة إومن أعممها-تعاري وذاعة ال  لن ول التبدد  اإليي احلسن للنقم اليت  جيع  النفد حمًل  اُلً  -اإل،ُة والتُو
 له مرد مل سوسا ُقو  ال أراد وإذا أبنفسهم ما دغ وا حىت ُقو  ما دغ  ال ال إنإ }تعاري ت ةا ُسب  عصياِنا،  الحله 
 أبنفسهم ما دغ وا حىت والعامية، النعمة من ُقو  ما دغ  ال أنه الُرمية، اآلدة هذه يف تعاري مبني ،{وال من دونه من يم وما
 الطاعة من عليه تانوا  ما دغ وا حىت عليهم، أنعمها نعمة  وماً  دسل  ال أنهإ واملع  .وعل إري معصيته ا  ال ذاعة من

 (.3الصاحل) والعم 
ة العامة، تما  ال تعاريإ }  -ولو من ُعض املسلمني-واد َلف ذلك من تبدد  الطاعة إري معصية  وإذا ن لت العقُو

 ( {265أوملا أداُتُم مصيبة  د أدبتم مَّليها  لتم أىن هذا    هو من عند أنفسُم إن ال عل  ت  شيس  ددر )
مصيبة، وهي القتل  الذدن  تلوا منهم دو  أحد، واجلرح  الذدن دعّن تعاري ذتره ُذلكإ أوا حني أداُتُم، أدها املؤمنون، "

. } د أدبتم مَّليها{، دقولإ  د أدبتم، أنتم أدها املؤمنون، ارحوا منهم أبحد، وتان املشرتون  تلوا منهم دومئذ سبعني نفراً 
                                                            

 (.1105 /8)(، ومسلم 2106 /3( رواه البخاري ) 2)
(، ودححه اُن القطان، و وا سنده اُان 101 /8(، واحلاتم )2810 /1(، واُن مااه )659 /8(، والرتمذي )294 /3( رواه أْحد ) 1)

 (.140 /2(، ُلون املرا  من أدلة ا حُا  )828 /5ُيان الوهم واإلدها  يف تتا  ا حُا  ) حجر،
 (.136 /1)( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن 3)
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من املشرتني ُبدر، وذلك أِنم  تلوا  من املشرتني مَّلي هذه املصيبة اليت أداُوا هم منُم، وهي املصيبة اليت أداةا املسلمون
ومن  منهم سبعني وأسروا سبعني } لتم أىن هذا{، دعّنإ  لتم ملا أداُتُم مصيبتُم أبحد }أىن هذا{، من أي واه هذا؟

أدن أداُنا هذا الذي أداُنا، وحنن مسلمون وهم مشرتون، ومينا نيب ال دل  ال عليه وسلم أيتيه الوحي من السماس، 
}هو من عند أنفسُم{، دقولإ    يمإ  إللمؤمنني ُك من أدحاُك ،أه  تفر ابهلل وشرك؟ }  {َي حممد وعدو،

أداُُم هذا الذي أداُُم من عند أنفسُم، خبلمُم أمري وترتُم ذاعيت، ال من عند و تم، وال من  ب  أحد سواتم 
"...(2).  

 :: أسباب التغيري النفسي احملمو ةالثالث املسألة
حصول التغي  النفسي احملمود عند العبد حرتة معلية  امت عل  أسبا  دعت إليه حىت َرج من النية الراوبة يف التغي  إن 

 إري أمعال يف الوا ِ العملي، و د تان من تلك ا سبا  اآليتإ
  تعاىل: اخلوف من عقاب هللا -1

عل  اإل بال عل  الصلح، واإلدابر عن الفساد، ودساعده عل  االنتصار  ق ْحيد دعني العبدا ا وف من ال ومن عقاُه َلُ 
 (.1ميه" ) دنفِ عساه ما ُُ  منه ا من يف سع  شيئاً  َاف ار  ابلسوس؛  ن "منعل  النفد ا مه 

 ال سلعة إن أال والية، ال سلعة إن أال املن ل، ُلغ أدجل ، ومن (3أدجل) َاف من  ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )
 (.8اجلنة( )
َوف القواذِ والعوائق. و ي إ هو حا عل   ؛من َاف أل مه ا وف السلوك إري اآلَر ، واملبادر  ابلعم  الصاحل" إومعناه

  رِ منعه ا وف من نو  ت  اللي . وا رهرإ أنه ضُ  إ يا  اللي . اع   يامه من علمات ا وف؛  ن ا ائف ددجل، أي
 .(5)"وال درتن إري الراحة وايوا حىت دبلغ امل  ،راما دتم  أن دص  إري الس  ابلسُ  تا أو موْ  ،لُ  من َاف الردا مَّلً 

اناتْ   ماالاْوالا }  ال تعاريإ لقو  دوند عل  اإلميان حينما حتققوا ذلك، و د تان ا وف من عقا  ال حاملً   آماناتْ   ااْرداة   تا
ا ْفناا  آماُنواْ  لامَّا دُوُندا   ااْو ا  ِإالَّ  ِإميااِنُاا مااناافاعاها ُهمْ  تاشا نْاياا احلْاياا ا  يف  اِ ْ يِ  عاذاا ا  عاناْ  [.94دوند]{ ِحنيَ  ِإريا  واماتاَّْعنااُهمْ  الدُّ

 احلصول على السعا ة والطمأنينة:الرغبة يف  -2

واملرح؛ منن ُداَلهم ،راً تلم ، ووموماً إن النفد املنغمسة يف العصيان تعيش يف تعاسة وشقاس، ولو تماهر أهلها ابلفرح 
 لاهُ  ماِننَّ  ِذْترِي عان أاْعراضا   ال تعاريإ }وامانْ  تتوالد مِ مرور ال من. وهذه اآلاثر نتيجة حتمية من نتائإل خمالفة شر  ال.

وأَذ  ،عل  رسوِل، أعرض عنه وتناساهأيإ َالف أمري، وما أن لته "، {218}أاْعما  اْلِقيااماةِ  دااْو ا  واحناُْشرُهُ  ضانُاً  ماِعيشاةً 
ج لهلله، من و ه هداه } منن له معيشة ضنُا { أيإ يف الدنيا، مل ذمأنينة له، وال انشراح لصدره، ُ  ددره ضيق حِر 

                                                            

 (.302 /0( تفس  الطربي ) 2)
 (.160 /4( نمم الدرر يف تناس  اآلَيت والسور، للبقاعي ) 1)
 (.300 /1إذا ساار من أوهل اللَّْي . النهادة يف ورد  احلددا وا ثر، الُن ا ث  ) -ابلتَّخفيف–( دُقالإ أْدجلا  3)
(، وحساانه الرتمااذي، ودااححه ا لبااا  يف دااحيح 383 /8(، واحلاااتم )521 /2)(، والبيهقااي، شااع  اإلميااان 633 /8(رواه الرتمااذي ) 8)

 (. 260 /13اجلامِ الصغ  )
 (.213 /6( ميض القددر شرح اجلامِ الصغ ، للمناوي ) 5)
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منن  لبه مامل فلص إري اليقني وايدا، مهو يف  لق  ؛م راهره، ولبد ما شاس وأت  ما شاس، وسُن حيا شاسوإن تنعه 
 (.2)" ك، مل د ال يف ردبة درتدد. مهذا من ضنك املعيشةوح   وش

واإلنسان العا    د دؤو  إليه دواُه ميغ  ما يف نفسه من هذا اإلعراض إري اإل بال عل  ذاعة ال، ومفار ة املداومة عل  
مهذه الروبة يف ا روج من التعاسة اليت دقاسيها تنطلق ُه إري  نجا ، وهناس احليا .الا طاَي؛ لُي جيد يف هذا التغي  ذوا 

 واُهوا  أُنَّا  أاوْ  ذاتارَ  مِهن دااحِلاً  عاِم ا  مانْ }  ال ال تعاري ميهإالتغي  النفسي املنشود الذي جيد يف رلله السعاد ا والطمأنينة، 
ياا ً  ماالاُنْحِيياانَّهُ  ُمْؤِمن   انُواْ   ماا أبِاْحسانِ  أاْاراُهم مْ والاناْج ِدااناَّهُ  ذايِهباةً  حا  [.90النح ]{ دااْعماُلونا  تا

 وهم احلياتني أذي  ملهم القيامة، دو  واحلس  الطيبة، ابحليا  الدنيا يف اجل اس الصاحل والعم  اإلميان  ه  "ضمنماهلل تعاري 
 ،{املتقني دار ولنعم َ  اآلَر  ولدار حسنة الدنيا هذه يف أحسنوا للذدن} تعاريإ  وله هذا ونم  الداردن، يف أحياس

وا مث ُرُم استغفروا وأن} تعاريإ  وله ونم ها  ،{مهله مه  ذي ت   ودؤت مسم  أا  إري حسنا متاعا ميتعُم إليه تُو
 ومرحه ،القل  وسرور ،النفد ذي  منن الداردن؛ يف الطيبة احليا  عل  وحصلوا ،واآلَر  الدنيا ُنعيم احملسنون املتقون مفاج
 عل  النعيم هو الباذلة والشبهات احملرمة، الشهوات ترك من وعاميته وسعته، ونوره وانشراحه، وذمأنينته واُتهااه، ولذته

 عليه جلالدو، ميه حنن ما وأُناس امللوك امللوك علم اللذ إ "لو هذه ذاا من ُعض  ال مقد إليه، البدن لنعيم نسبة وال احلقيقة،
 و ال ذي "، عيش لفي إِنم هذا مَّ  يف اجلنة تان أه   إن ميهاإ أ ول أو ات ابلقل  مير "إنه آَرإ و ال ابلسيوف"،

 (.1اآلَر ") انة ددَ  مل ددَلها مل من اآلَر ، يف تاجلنة  الدنيا يف هي انة الدنيا يف "إن اآلَرإ
 على النعم من الزوال:اخلوف   -3

من اجلاحد، ممن شُر معل  نعمته أُق ، ومن احد معل   من ال تعاري، فترب ةا عباده، مينمر الشاترا  النعمة مه   
ُُمْ  أتااذَّنا  واِإذْ } نعمته  ه .  ال تعاريإ ْرمتُْ  لاِئن راُّ ُا ُُمْ  شا نَّ اِب  ِإنَّ  تافاْرمتُْ   والاِئن  اجِددا  [.0إُراهيم]{ لاشاِددد   عاذا

حينما رأوا انتهم البهيجة دارت تاللي  اململم؛ ُسب  ع مهم السيس عل  منِ حق  -سور  القلمتما يف -وأدحا  اجلنة
ة وع   عل  أداس حق ال من النعمة؛ حفار اً املساتني راعوا إري أنفسهم مغ وا ما ميها من هذا العم  ا اذئ، إري تُو

ومًا من ذها  مثرها مر  أَرا.  عليها، وتقرابً إري من أسداها، َو
ُُمْ  أاُ   أاملاْ  أاْوساطُُهمْ  } االا   ال تعاريإ  عالا  ُااْعُهُهمْ  ماأا ْابا ا { 19}رااِلِمنيا  ُتنَّا  ِإ،َّ  راُهِناا ُسْبحاانا   ااُلوا{ 14}ُتسابِهُحونا  لاْوالا  لَّ

واُمونا  ُااْعضَ  ْ اً  دُاْبِدلاناا أان راُاُّناا عاسا { 32}ذااِونيا  ُتنَّا  ِإ،َّ  وادْالاناا َيا   ااُلوا{ 30}دااتالا ا َا ] القلم {31}رااِوُبونا  راُهِناا ِإريا  ِإ،َّ  مِهناْها
14-31.] 

  

                                                            

 (.313-311 /5( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.48( اجلوا  الُايف ملن سأل عن الدواس الشايف، الُن القيم )صإ  1)
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 : وسائل التغيري النفسي احملمو :ةالرابع املسألة
عل  ا هواس والعادات و  احلميد ، و نه دنق  اإلنسان إري حيا  أَرا  انتصارالتغي  النفسي احملمود عم  عميم؛  نه 

 مليئة ابلسعاد  وايناس، وهذا التغي  العميم الُد أن تُون له وسائله املعينة عليه، ممن ذلك ما أييتإ
 االعتبار ابلعقوبة الدنيوية: -1

والنفد حينما تان داحبها حمدود املدارك، تم من منح ااست ةا احملن، وتم من مسرات َرات من أرحا  املهرات، 
واذن ا مور واُت عنه ألطاف مُارهه، ومصاحل مصائبه. واإلنسان   لي  العلم وا رب ، ااهًل مبستقب  ا َي  وا حوال ُو

 من املصيبة مصيبة اددد . يخلقا مقد دُون سب  الشفاس، وال ديأ  م العا   دعترب ابمللمة، ُ  ودتفاسل ابجلرح؛
راُهواْ  أان مااعاسا }   تعاري دعلمنا هذا الدر  ميقولإوال  ُْ ْيئاً  تا ْ اً  ِميهِ  اّللهُ  واجياْعا ا  شا َِّ اً   َا  [.29النساس]{ تا
ومنِ حق املساتني من النعمة، معو بوا ُقصدهم  ،عاجمني عل   طِ املعروف-تما يف سور  القلم-لقد َرج أدحا  اجلنة 

مل حتملهم عل  القنوط واجلحود، ُ  تانت سبباً  عليهم الفاسد ةلك انتهم وذها  نعمتهم. لُن هذه املصيبة الفميعة
ة والفأل احلسن، ورااس العوض ا مه . ُهمْ  ِإ،َّ   ال تعاريإ} لتغي  نفسي حممود نقلهم إري التُو  أاْدحاا ا  ُاالاْو،ا  اتاما   ُاالاْو،ا

ا أاْ ساُموا ِإذْ  اجلْانَّةِ  ا ماطاافا { 24}داْستااَّْاُنونا  واالا { 20}ُمْصِبِحنيا  لاياْصرُِمناَّها ِئُمونا  واُهمْ  رَُِّهكا  مِهن ذااِئف   عالاياْها { 29}،ا
ُُمْ  عالا  اْوُدوا أانِ { 12}ُمْصِبِحنيا  مااتاانااداوا{ 10}تاالصَِّرميِ   ماأاْدباحاتْ  ْرِث  واُهمْ  ماانطالاُقوا{ 11}داارِِمنيا  ُتنُتمْ   ِإن حا
امااُتونا  لاناَّهاا الَّ  أان{ 13}دااتاخا َُ ُُم اْليااْو ا  داْد ُِني   عالاْي ْوا{ 18}مِهْس ْردَ  عالا  واوادا  ِإ،َّ   ااُلوا راأاْوهاا ماالامَّا{ 15} ااِدرِدنا  حا
ُُمْ  أاُ   أاملاْ  ُهمْ أاْوساطُ   االا { 10}حماُْروُمونا  حناْنُ  ُا ْ { 16}لاهاالُّونا   ُتنَّا  ِإ،َّ  راُهِناا ُسْبحاانا   ااُلوا{ 14}ُتسابِهُحونا  لاْوالا  لَّ
واُمونا  ُااْعضَ  عالا  ُااْعُهُهمْ  ماأا ْابا ا { 19}رااِلِمنيا  ْ اً  دُاْبِدلاناا أان راُاُّناا عاسا { 32}ذااِونيا  ُتنَّا  ِإ،َّ  وادْالاناا َيا   ااُلوا{ 30}دااتالا  َا
ا  [.31-20] القلم {31}رااِوُبونا  راُهِناا ِإريا  ِإ،َّ  مِهناْها
نا إري إ،) اجلنة أه   ولإ احلسن  ال  إذا املشرتني من دُون ما حده  عل  أو منهم، ذلك تان  إميا،ً  أدري ال( راوبون ُر

إ مقال ؟ النار أه  من أ  اجلنة أه  من أهمإ اجلنة أدحا  عن  تاد  وسئ  .مؤمنني توِنم  يف ميو ف الشد ، أداُتهم
ة واالعرتاف  َ ًا الدنيا يف أُديم ال وأن وأَلصوا، اتُوا إِنمإ دقولون واملعمم ."اتعبً  تلفتّن  لقد" من انتهم، ُربتة التُو

 .(2سؤله، وال أعلم ) أعطاه ورااه، إليه ورو  داد ًا، ال دعا من و ن اب طيئة،
 الصا قة:الربا ني  االنقيا  لدعوة -2

احلق إال أبدلة حسية تلمد عقويا و لوةا، متحدث لددها تغي اً نفسياً د دح عنها  هناك من النفو  املعرضة من ال تقب 
 حجا  اإلعراض الَُّيف مرتا احلق متقبله، وتستطيِ أن تَّبت عليه، وتهحي يف سبيله أبول  ما َتتلك.

املال والقر  من مرعون  ن دقارعوا معج   موس  عليه السل  ابلسحر  سحر  مرعون الذي البتهم الروبة يف ومن هؤالسإ
 العميم.
 رأوا أن ما ااس ُه موس  عليه السل  ليد ُسحر، وشاهدوا ُراهني ذلك، معندئذ أعلنوا -وهم أراب  الصنعة-لُنهم

                                                            

(، تفساا  السااعدي 303 /5(، تفساا  البيهاااوي )339 /4(، جاد املساا  يف علاام التفساا ، الُاان اجلااوجي )185 /24لقاارذيب )( تفساا  ا 2)
 (.43 /19(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )440)صإ 
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اُرونا  ُِرا هِ  ل مقالواإ} آمانَّاله عت هامة الطاوية مرعون وأتباعه الهُ للجمهور احلقيقة اليت دده   [.00]ذه {00}واُموسا  ها
هتددد  وا وف من، ه  لوةم ان اح معه الشعور ابييبةتشمتوعدهم مرعون ابلنُال والوابل، و  أن اإلميان حينما َالطت ُشا

 ن عرموا حقيقة تلبيسه وتذُه عليهم وعل  النا  سنني ذودلة.ما 
ُُمْ  آذانا  أانْ   ااْب ا  لاهُ  آمانُتمْ   االا   ال تعاريإ} ِب ُُتمُ  ِإنَّهُ  لا ُا ُُمُ  الَِّذي لا ُ اطِهعانَّ  السِهْحرا  عالَّما ُُمْ  ماألا ُُم أاْدِددا فَ  مِهنْ  واأاْرُالا لا َِ 
ُُمْ  ُدالِهباانَّ اابً  أاشادُّ  أاداُّناا والاتااْعلاُمنَّ  النَّْخ ِ  ُاُذو ِ  يف  وا ا ْاقا  عاذا  ماطارا،ا  واالَِّذي اْلباايِهنااتِ  ِمنا  اااس،ا  ماا عالا  ناُّْؤثِراكا  لان  ااُلوا{ 02}واأُا

ِذهِ  تااْقِهي ِإمنَّاا  ااضَ  أانتا  ماا مااْ ضِ  نْاياا احلْاياا ا  ها ،ا  لاناا لِيااْغِفرا  ُِراُهِناا آمانَّا ِإ،َّ { 01}الدُّ  وااّللَُّ  السِهْحرِ  ِمنا  عالاْيهِ  أاْتراْهتااناا واماا َاطااَيا
   ْ ْاقا  َا نَّما  لاهُ  ماِننَّ  جُمْرِماً  راَّهُ  أياْتِ  مان هُ ِإنَّ { 03}واأُا ُوتُ  الا  ااها ْتِهِ  وامانْ { 08}حياْىي واالا  ِميهاا ميا  الصَّاحِلااتِ  عاِم ا   ادْ  ُمْؤِمناً  أيا

ُمُ  ماُأْولاِئكا  ا ِمن جتاْرِي عاْدنَ  اانَّاتُ { 05}اْلُعلا  الدَّرااااتُ  يا اِلِددنا  اْ اِْناارُ  حتاِْتها ا َا ] ذه {06}تاا اتَّ  مان اا ااس واذاِلكا  ِميها
02-06.]  
 من تان  إن موس  ُه ااس ابلذي النا  أعرف وهم. إليه دبلغ أن ميُن ما ومدا منههم،  قيقة النا  أعلم هم السحر  إن

 ميه ابحلقيقة للتسليم استعداداً  النا  أتَّر هو منه يف والعامل. والسحر البشر مقدور وراس اليت القدر  من أ  والبشر، السحر
 من السحر  حتول هنا القشور، ومن إال الفن هذا يف دعرمون ال سن احلقيقة، يذه إدراتاً  أ ر   نه ؛له تتُشف حني

 تيف  ددرتون ال املتجربدن الطواويت دقني، ولُن عن أنفسهم يف ُرهانه جيدون الذي املطلق، التسليم إري السامر التحدي
 استعبدوا ما لطول مهم. اليقني حرار  تلمسها تيف  وال اإلميان؛ ُشاشة َتاجاها تيف  وال البشر؛  لو  إري النور دتسر 
 ومن -دشاس تيف  هابلدق الرْحن أداُِ من إدبعني ُني وهي - القلو  وتقلي  ا رواح تصردف ميلُون أِنم حيسبون النا 
 يف مداَله إري دفطن ومل النفو ، يف َطاه دتاُِ ومل القلو ، يف دُيبه ددرك مل الذي املفاائ اإلميان ةذا مرعون موائ مث

 - املعاُد تهنة  من وهم - السحر  استسل  مفااأ إ حتته من العرش ت ل ل اليت ا ط   املفااأ  ه ته مث الهمائر، شعا 
 والسلطان والعرش! العاملني ر  إري وهارون موس  دعو  إلُطال جمموعني تانوا  أن ُعد.  وهارون موس  ر .  العاملني لر 
 . (2الطاووت) عل  احملاممة سبي  يف حترج ُل درتُبوها أن ميُن ارمية وت  الطواويت، حيا  يف شيس ت   مها
 اجملا دة الصا قة للنفس: -3

 ها وأيَذ ُقيادها  ادته إري املهالك.وح تعشق االنفلت واالرختاس، وداحبها إذا مل د مه إن النفد اإلنسانية مجا 
والتغي  النفسي احملمود أمر شاا عل  النفد، وال ميُن يا أن تستجي  يذا التغي  إال ُعد اهاد ومغالبة وهتذد  

 ومعاجلة.
 لتصبح نفساً حية تنفِ داحبها وو ه. ؛ملُد من ع   دادا دنطلق إري العم  يف تنقية النفد وانتشايا من عَّارها

ِا  اّللَّا  واِإنَّ  ُسبُالاناا لانااْهِددااناَُّهمْ  ِميناا اااهاُدوا واالَِّذدنا } دقول ال تعاريإ ا مان. ره إري ُاا  واماهد  عملية تغي دة تود  داحبها  لاما
 [.69العنُبوت]{ اْلُمْحِسِننيا 

 ،املعصية عن والُف ابلطاعة العم  يف  تال الُفار، واهاد النفو  يف هواها، واالاتهادإ واجلهاد يف اآلدة عا  دشم 

                                                            

 (.101-102 /3يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) ( 2)
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ة من الذنو  ومقه ال إري سب  ا  ، ورج ه املعونة ممن  ا  ةذه اماهد  ، (2عقاُه) من وحذراً  ثوا  ال يف روبة والتُو
 (.1والنصر )
 : آاثر التغيري النفسي احملمو :ةاخلامس املسألة

جماهد   ذيبة ومثاراً حسنة تنسيه أملا عندما دستطيِ اإلنسان االنتصار عل  نفسه ميغ  مسارها املنحرف منن ذلك دعطيه آاثراً 
 ومن ذلكإ النفد، ومشقة حتود  سلوتها و  السوي، وتنقله إري أحوال معمور  ابحليا  الطيبة،

 النجاة من العذاب العاجل واآلجل: -1

عل  الند  عل  مساودها  ب  التغي ، وتعطيها  و   ده  النفد روحاً متقد  تبعا ميها الع  ا  إن التغي  النفسي احملمود
إري مراضي ال تعاري، وهذا تله حيميها من ن ول عذا  ال ةا يف دنياها وأَراها مبشيئة ال تعاري؛  تستطيِ ةا املسارعةا 

  ال تعاريإ واإلميان. ولذلك جن  ال  و  دوند عليه السل  حينما و وا ما يف نفوسهم من التُذد  والُفر إري التصددق
اناتْ   ماالاْوالا } ا آماناتْ   ااْرداة   تا ْفناا  آماُنواْ  لامَّا دُوُندا   ااْو ا  ِإالَّ  ِإميااِنُاا مااناافاعاها ُهمْ  تاشا نْاياا احلْاياا ا  يف  اِ ْ يِ  عاذاا ا  عاناْ  ِإريا  واماتاَّْعنااُهمْ  الدُّ

 [.94دوند]{ ِحنيَ 
 حصول الرزق احلسن: -2

دمن أن الرجا أييت ابجلد وحده، ،سني أو متناسني أن الرجا من عند ال تعاري، وأن ما عند ال ال دنال إال تَّ  من ا لق 
ُطاعته، وتَّر  ما عند املعرضني عن ال من متا  الدنيا ليد إنعاماً عليهم، ُ  هو اُتلس ونقمة حياسبون عليها عند ال ا  

 وعل.
  عل  الطاعات مهذا تغي  نفسي جيل  له الرجا احللل املبارك ولو تان  ليًل. وهذا أمر واإلنسان تلما هجر املعادي وأ ب

جني  وما أن ل إليهم من رةم  تلوا }ولو أِنم أ اموا التورا  واإل وله تعاريإ  إحتدثت عنه عد  آَيت من القرآن الُرمي، منها
 ،درس  السماس عليُم مدرارا ،ستغفروا ُرُم إنه تان وفارا وله عن نوح و ومهإ }مقلت او من مو هم ومن حتت أرالهم{، 

نني وجيع  لُم انات وجيع  لُم أِنارا{ ] [، و وله عن هود و ومهإ }وَي  و  استغفروا ُرُم مث 02/22وميددتم أبموال ُو
وا إليه درس  السماس عليُم مدرارا ود دتم  و  إري  وتُم{ اآلدة ] الصل  والسل  و ومهإ [، و وله عن نبينا عليه 22/51تُو

وا إليه ميتعُم متاعا حسنا إري أا  مسم { ] [، و وله تعاريإ }من عم  داحلا من ذتر 22/3}وأن استغفروا ُرُم مث تُو
[. و ولهإ }ولو أن أه  القرا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ُرتات من 26/90أو أنَّ  وهو مؤمن ملنحيينه حيا  ذيبة{ اآلدة ]

  .[65/3،1ودرج ه من حيا ال حيتس { ] ،[، و ولهإ }ومن دتق ال جيع  له خمراا0/96اآلدة ]السماس وا رض{ 

 النصر على األعداء: -3

 إن النصر عل  أعداس ددن اإلسل  أمنية ت  مسلم دادا؛  نه اململة اليت تتحقق حتتها اآلمال ا  ه  الجمها ومتعددها.
ال تنال إال أبعمال، وأول هذه ا عمالإ التغي  النفسي احملمود من إميان ابهلل، وثقة ُه، وتوت  عليه، وهذه سنة  اآلماللُن 

ُواْ  حاىتَّ  ُِقاْو َ  ماا دُاغا ِهُ  الا  اّللها  ِإنَّ }  من سنن ال يف التغي ،  ال ال تعاريإ ما منذا حتقق ذلك م[. 22الرعد]{ أبِانْاُفِسِهمْ  ماا دُاغا ِه
                                                            

 (.255 /0( تفس  البحر احمليط،  ب حيان )84 /0(، تفس  أب السعود )198 /8( النُت والعيون، للماوردي ) 2)
 (.84 /0( تفس  أب السعود ) 1)
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 ُعده أدسر منه.
وهذه ا طوات العملية التغي دة ستسر  ابلنصر املنشود لألمة، وإذا مل حيص  عندها تغي  نفسي حقيقي مهي ُعيد  ت  

 البعد عن النصر والتمُني.
ُُمْ  آماُنوا الَِّذدنا  اّللَُّ  واعادا } ال ال تعاريإ  ا  اْ اْرضِ  يف  لاياْستاْخِلفاناَُّهم الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلوا ِمن   ااْبِلِهمْ  ِمن الَِّذدنا  اْستاْخلافا  تاما

نانَّ  ُِه ُمْ  والاُيما ُمْ  اْرتاها  الَِّذي ِددنااُهمُ  يا لاناَُّهم يا ْوِمِهمْ  ُااْعدِ  مِهن والايُابادِه ْيئاً  ِب  ُدْشرُِتونا  الا  دااْعُبُدوناِّن  أاْمناً  َا  ذاِلكا  ُااْعدا  تافارا   وامان شا
 [.55النور]{ فااِسُقونا الْ  ُهمُ  ماُأْولاِئكا 

 ماإلميان والعم  الصاحل عملن عميمان يف تغي  النفد دسو اِنا إري التمُني والنصر.
 تما  } وسُاِنا ملوتها وساستها مجعلهم ،والعجم العر  من الُفار أرض ليورثنهم "وال }ليستخلفنهم{إ ومع 

 وأهلك إسرائي  ُّن استخلف وتما ،ا نبياس من وو مها وسليمان داُود استخلف تما  {أيإ  بلهم من الذدن استخلف
 دوسِ عبا إ اُن  ال اَتاره، يم {أيإ ارته  الذي ددنهم يم }وليمُنن ودَيرهم أرضهم وأورثهم والشا  مبصر اجلباُر 

 دشرتون ال } آمنني دعبدونّن{ أمناً  َومهم ُعد من وليبدلنهم ا دَين} سائر عل  ددنهم ودمهر ميلُوها، حىت البلد يف يم
سطاً  أمناًإ ا وف ُعد وأُديم أولياسه، ونصر ددنه، وأرهر وعده، ال مأجن  شيئًا{ ب  (.2ا رض" ) يف ُو

لقد َرج ذالوت عنود تَّ دن لقتال االوت وانوده، وتان هذا القتال مهماً اداً لبّن إسرائي  ماحتاج إري انود خملصني 
وإُقاس ما دنفِ النا ، وهذا تغي   ،إلَراج الُ د عنه العسُري ُتمحيصات واُتلسات؛ هذا اجلمِ داد ني؛ ملهذا مره 

لعد    د دُون عائقاً يف ذردق النصر؛الذي  ن ُني العدد الَُّ  وِ  املصفه نفسي حممود، انتش  الفئة الصاحلة للجهاد م
.  ال ال تعاريإ ة الصاحلة اليت اع  ال النصر عل  ددهااالُتلس مث االدطفاس للَّلة القليل تغ  نفسه تغ اً حمموداً. متمه 

ُُم اّللها  ِإنَّ   االا  اِبجْلُُنودِ  ذااُلوتُ  ماصا ا  لامَّاماا } تاِلي  ُوْرماةً  اْورتاافا  مانِ  ِإالَّ  ِمّنِه  ماِننَّهُ  داْطعاْمهُ  ملَّْ  وامان ِمّنِه  ماالاْيدا  ِمْنهُ  شاِر ا  مامان ُِنااهارَ  ُمباْ
ُهمْ   اِليلً  ِإالَّ  ِمْنهُ  ماشارُُِواْ  ُِياِدهِ   دامُنُّونا  الَِّذدنا   االا  واُانوِدهِ  ِعااُلوتا  اْليااْو ا  لاناا ذاا اةا  الا   ااُلواْ  ماعاهُ  آماُنواْ  واالَِّذدنا  ُهوا  اااواجاهُ  ماالامَّا مِهناْ
ُم َِّ ا ً   ِمئاةً  والاباتْ   اِليلاةَ  ِمئاةَ  مِهن تام  اّللهِ  مُّلاُ و أاِنَّ ِا  وااّللهُ  اّللهِ  إبِِْذنِ  تا  راُاَّناا  ااُلواْ  واُاُنوِدهِ  جِلااُلوتا  ُااراُجواْ  والامَّا{ 189}الصَّاُِرِدنا  ما
ناا أاْمرِنْ  اماناا واثاابِهتْ  دارْباً  عالاياْ اِمرِدنا  اْلقاْو ِ  عالا  واانُصْر،ا  أاْ دا ُا اُلوتا  اُوودُ دا  وا ااتا ا  اّللهِ  إبِِْذنِ  مااها اُموُهم{ 150}اْل هُ  اا  اْلُمْلكا  اّللهُ  واآاتا

ماةا  ُْ ُِ  والاْوالا  داشااسُ  ِسَّا واعالَّماهُ  وااحلِْ ُِنَّ  ا اْرضُ  لَّفاساداتِ  ُِبااْعضَ  ُااْعهاُهمْ  النَّا ا  اّللهِ  داْم ] {152}اْلعاالاِمنيا  عالا  ماْه َ  ُذو اّللها  والاا
 [.152-189البقر  

 أما  اعتورها ما ت   من الروم عل  - العقيد  انتفاضة - االنتفاضة هذه أن هي تلها  القصة من تربج اليت الُلية "والعرب  
ة  منن تله  هذا من الروم عل  - الطردق مراح  يف موج ُعد موااً  عنها القو  ختلي ومن وضعف، نقص من الوا عة التجُر
 ُعد والتمُني والع  النصر ميها تان  مقد اداً، ضخمة نتائإل إسرائي  لبّن حقق  د عليها املؤمنني من  ليلة حفنة ثبات
 ملك مث داود، مبلك يم ااست ولقد. املتسلطني أ دا  حتت والذل الطود  والتشردد الفاضحة، واملهانة املنُر ، اي مية

 مل والذي عنه؛ دتحدثون الذي الذهيب عهدهم وهي -ا رض يف إسرائي  ُّن دولة إليها ودلت  مة أعل  وهذه - سليمان
وتان هذا النصر تله مثر  مباشر  النتفاضة العقيد  من حتت الرتا ؛ وثبات حفنة  ليلة  الُربا، النبو  عهد يف  ب  من دبلغوه

                                                            

 (.46-45 /5( تفس  ا اجن ) 2)
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 . (2" )عليها أما  احام  االوت
 : معوقات التغيري النفسي احملمو :ةالسا س املسألة

إري  و  داَلية تطلق داحبها من اجلواذ  احملمور  اليت ما يف النفد من املساوئ إري احملاسن حيتاج  العم  عل  تغي 
 تتشبا ُه َشية الرتك واملفار ة.

اراية حتاول عر لة مس   التغي  املنشود، وهو إما أن دستجي   يذا جيد العاج  عل  هذا التغي  احلميد معو ات داَلية َو
 متحمًل يف ذلك ت  العوا  . يا روبة أو رهبة، وإما أن دُسر هذا احلاا  السميك ُقو  ع مه،

 املعوقات الداخلية: 
 من املعو ات الداَلية ما أييتإ

 اتباع اهلوى تعلقا  ابلدنيا ونسيان  لآلخرة: -1

وهذا االتبا   .(1) "-وا  ع  -ال معادي من إليه تدعو ميما يا واالنقياد الشهو  إري النفد مي  "إدَّار اتبا  ايوا هوإ
  أبهله عن املرااعة التصحيحية املراد . الذميم ُطبيعته حييد

 اآلَر ، نسيدُ  ا م  وذول و صداً، معرمة احلق عن عميدُ  ايوا اتبا  منن مساد؛ ت   ماد  ا م  وذول ايوا، ما "اتبا 
 (.3يا") االستعداد عن ودصده 

أن ال دُون أس ه، ومبقدوره   -لو حذر-عن ايدا دغدو يف إذالل تان ابستطاعته وحينما دُون اإلنسان أس اً يواه الصادهِ 
  التحرُر منه. -لو ع  -تذلك

 س  ما اتبِ  ،والصغار واحلرمان والبلس املتبو  ايوا تانت ِنادته الذلَّ  ممن تانت ُدادته اتبا ا  ،لُ  عبد ُدادة وِنادةما"
 إ دعذ  ُه يف  لبه تما  ال القائ اابً ُ  دص  له ذلك يف ِنادته عذ ،من هواه

 (.8)ذااب( مصارت يف املشي  عا ذاابً تانت يف الشبا   هلها ... عِ   مآر ُ  
إري تغي  ما يف أنفسهم من  مُذب الرس  تان معو اً يف دعو  أولئك املُذُنيلقد حدثنا القرآن الُرمي أن اتبا  ايوا لدا 

ِا  ِسَّنِ  أاضا ُّ  وامانْ  أاْهوااسُهمْ  دااتَِّبُعونا  أامنَّاا مااْعلامْ  لاكا  داْستاِجيُبوا ملَّْ  نمانِ } الُفر وسيئ العم ، ميقول تعاريإ  مِهنا  ُهًدا ُِغاْ ِ  هاوااهُ  اتاَّبا
 [50القصص]{ المَّاِلِمنيا  اْلقاْو ا  دااْهِدي الا  اّللَّا  ِإنَّ  اّللَِّ 
 .(5ايوا") ميه آثروا وإمنا حجة، عليه حيملهم مل الُفر من رتبوه ما أن "أيإ 

إن النفد اليت سلمت جمامها يواها أضحت مقاد  إري أوددة ايلُة، ولو تان داحبها ذا علم ومعرمة؛ منن العلم النامِ 
ر إري إدلح العم  وتطه  الماهر والباذن، وحمرهِ  -ُعد الفهم-يف ا ذهان والصدور مقط، ُ  هو  ائد خت نليد معلومات 
و د ذتر لنا القرآن الُرمي عمة وعرب  ُذلك العامل الهال؛ ُسب  اتباعه  النفد املقيتة. ة للجه ، ومطال ِ حلامله من التبعي

                                                            

 (.183 /2( يف رلل القرآن، لسيد  ط  ) 2)
 (.3051 /9( نهر  النعيم يف مُار  أَلا الرسول الُرمي، مموعة من الباحَّني ) 1)
 (.99القيم)صإ تتا  الفوائد، الُن   ( 3)
 (.843( روضة احملبني روضة احملبني ون هة املشتا ني، الُن القيم )صإ  8)
 (.114 /6( جاد املس  يف علم التفس ، الُن اجلوجي ) 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

61 
 

نااهُ  الَِّذيا  نااباأا  عالاْيِهمْ  وااْت ُ } إتعاري هواه مقال تِناا آتااياْ ا ماانسالاخا  آَيا انا  الشَّْيطاانُ  ماأاتْابااعاهُ  ِمناْها ُا ناا لارامااْعنااُه  اْلغااِودنا  ِمنا  ما { }والاْو ِشئاْ
ْلِ  ِإن حتاِْمْ  عالاْيِه دااْلهاْا أا  ُا َّاِ  اْل َّااُلُه تاما ِا هاوااُه ماما لادا ِإريا ا اْرِض وااتاَّبا َْ ُِنَُّه أا ْو تارْتُْتُه دااْلهاا ذَِّلكا ماَّاُ  اْلقاْوِ  الَِّذدنا  ِةاا والاا

تِناا مااْ ُصِص اْلقاصاصا  ُُواْ ِِبَيا ُرونا { تاذَّ َُّ  [.206-205ا عراف]لاعالَُّهْم دااتاافا
 .وو ِ يف هاودة الردا وايلك ،َرتهآواتبِ ايوا مخسر دنياه و  ،اته ال من اآلَيتآأنه أعرض عن التمسك مبا  إ"دعّن

لك  ن ال ع  وذ ؛ودتبعون ايوا ،النفد اآلَيت عل  العلماس الذدن درددون ُعلمهم الدنيا وشهواتِ  وهذه اآلدة من أشده 
ورضي  ،مث إنه اتبِ هواه ورتن إري الدنيا ،واع  دعاسه مستجاابً  ،ميهذا الرا  ِبَيته وحُمته وعلمه امسه العم وا  َصه 

ومن الذي دسلم من املي  إري الدنيا  ،مخسر الدنيا واآلَر  ،وانسلخ من الددن ،هعطيا ن   منه ما تان أُ م ةا عوضاً عن اآلَر 
  .(2")ه ُعيو  نفسهُصر وثبته ابلعلم و  ،واتبا  ايوا إال من عصمه ال ابلور 

  النظر إىل النعمة بعني االستحقاق ونسيان فضل املنعم: -2

ُُم واماا} ت  نعمة دتنعم ميها املخلوا مهي من عند َالقه وحده، دقول ال تعاريإ ُُمُ  ِإذاا مُثَّ  اّللهِ  ماِمنا  نهِْعماةَ  مِهن ُِ  الهُّرُّ  ماسَّ
  ال تعاريإ َالقه؛ حىت تدو  عليه نعمته ودبارك له ميها. وهذا دوا  عل  املخلوا شُرا [. 53النح ]{ جتاْأاُرونا  ماِنلاْيهِ 
ُُمْ  أتااذَّنا  واِإذْ } ْرمتُْ  لاِئن راُّ ُا ُُمْ  شا نَّ اِب  ِإنَّ  تافاْرمتُْ   والاِئن  اجِددا  [.0إُراهيم]{ لاشاِددد   عاذا

طره ولُن ُعض النا  دتسلط عليه أشرُ  ميحمله ذلك  -عندما دنمر إري النعمة ُعني ا هلية يا؛ لذتائه وحرده و وته-ه ُو
 عل  تناسي املنعم، والسعي لتسخ ها يف مساَط الُرمي املعطي.

وإذا ود  اإلنسان إري هذه احلال السيئة مقد أواد مانعاً من نفسه دصد عنه االستجاُة للحق، وتغي  ما يف نفسه من  
 االنغما  يف السيئات، ومسا  نصائح النادحني املخلصني.

 ومن ا مَّلة عل  هذا ما ذتره ال من  صة  ارون.
نااهُ  عالاْيِهمْ  ماابااغا   ُموسا   ااْو ِ  ِمن تاانا    ااُرونا   ال تعاريإ }ِإنَّ  ُنوجِ  ِمنا  واآتااياْ ُُ  لاهُ   االا  ِإذْ  اْلُقوَّ ِ  أُوِل  اِبْلُعْصباةِ  لاتااُنوسُ  مافااحِتاهُ  ِإنَّ  ماا اْل

ا وااُْاتاغِ { 06}اْلفارِِحنيا  حيُِ ُّ  الا  اّللَّا  ِإنَّ  تااْفراحْ  الا   ااْوُمهُ  كا  ِميما ارا  اّللَُّ  آاتا را ا  الدَّ َِ نْاياا ِمنا  ناِصيباكا  تاندا  واالا  اآْل  تاماا  واأاْحِسن الدُّ
 أانَّ  دااْعلامْ  أاواملاْ  ِعنِدي ِعْلمَ  عالا  أُوتِيُتهُ  ِإمنَّاا  االا { 00}اْلُمْفِسِددنا  حيُِ ُّ  الا  اّللَّا  ِإنَّ  اْ اْرضِ  يف  اْلفاساادا  تااْبغِ  واالا  ِإلاْيكا  اّللَُّ  أاْحسانا 

-06] القصص {04}اْلُمْجرُِمونا  ُذنُوِةِمُ  عان ُدْسأالُ  واالا  مجاْعاً  واأاْتَّاارُ   ُاوَّ ً  ِمْنهُ  أاشادُّ  ُهوا  مانْ  الُقُرونِ  ِمنا   ااْبِلهِ  ِمن أاْهلاكا   ادْ  اّللَّا 
04.] 

 ال من علم عل  أو واستحقاا، مه  من يفه  ِلما سُأعطاه؛ أب  مّن علم أيإ "عل { ِعنِدي ِعْلمَ  عالا  أُوتِيُتهُ  ِإمنَّاا}مقولهإ 
 .(1املال") لذلك ابستحقا ي تعاري

  

                                                            

 (.325 /1( تفس  ا اجن ) 2)
 (.820 /6( البحر املددد، الُن عجيبة ) 1)
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 املعوقات اخلارجية:
 من املعو ات ا اراية ما أييتإ

 البيئة الفاسدة: -1

 ُقويمإ هذا عن احلُماس ودعرب ضروري، اإلنسا  ال تقو  إال عل  العيش اجلماعي؛ ما "االاتما  احليا  اإلنسانية السعيد  
وهذا االاتما  حيرك لدا اإلنسان  اُلية التأثر والتأث ، سلباً أو . (2االاتما " ) من له ُد ال أيإ ابلطبِ، مد  اإلنسان

 إجياابً، سا جيع  اإلنسان حيُي ُيئته اليت دعيش ميها يف أمُاره وأعماله وسلوته، شعر ُذلك أ  مل دشعر.
منذا     عواها ميها.داحل درامقه؛ لُي دصلح نفسه، ودقوه  واليدَ  ،ُيئة داحلة دلجمها حيتم عل  الشخص اَتيارا  وهذا

 تانت البيئة تعإل ابلسوس والسيئني ومل ميُن إدلحها ميج  تغي  املُان، هجر  إري ا  ، ومراراً من الشر.
ُُمْ واأا } مارا  ومه وما دعبدون من دون ال إري ا رض املقدسة، تما  ال تعاريإ -عليه السل -منيب ال إُراهيم  واماا ْعتا ُِل

ِقيهاً  رابِه  ُُِدعااس أاُتونا  أاالَّ  عاسا  رابِه  واأاْدُعو اّللَِّ  ُدونِ  ِمن تاْدُعونا   [.84مرمي]{ شا
 َلقّن والذي ودهر دنفِ الذي رب ُعباد  وأتشاو  عنُم وأُعد ،اأدهً  ذردقتُم يف وأمار ُم ،املُان يف أمار ُم أ  واملراد"

 (1)"جمانبتُم علي مواا  ،ايلك ذردقة سالُون ا دنا  ُعباد  مننُم ؛علي وأنعم
 و د ِن  ال تعاري عن جمالسة الطاعنني يف ددن ال، وأمر مبفار تهم مقالإ

تِناا يف  فاُوُضونا  الَِّذدنا  راأاْدتا  واِإذاا} ُهمْ  ماأاْعِرضْ  آَيا  ُااْعدا  تااْقُعدْ  مالا  الشَّْيطاانُ  دُنِسياانَّكا  واِإمَّا واْ ِهِ  حاِدداَ  يف  فاُوُضواْ  حاىتَّ  عاناْ
ِا  الذهِْتراا  [.64ا نعا ]{ المَّاِلِمنيا  اْلقاْو ِ  ما
ُُمْ  ناا َّلا  وا ادْ } و الإ ُِتاا ِ  يف  عالاْي ْعُتمْ  ِإذاا أانْ  اْل تِ  مسِا فارُ  اّللهِ  آَيا ُا  حاِدداَ  يف  فاُوُضواْ  حاىتَّ  ماعاُهمْ  تااْقُعُدواْ  مالا  ِةاا واُدْستااْه اأُ  ِةاا ُد
ُُمْ  واْ ِهِ  ُِ  اّللها  ِإنَّ  مِهَّْاُلُهمْ  ِإذاً  ِإنَّ اِم اِمرِدنا  اْلُمنااِمِقنيا  اا ُا يعاً  ااهانَّما  يف  وااْل  [.280النساس]{ مجِا

 أعلم عن مسأل ا،نفسً  وتسعني تسًعا  ت  را   بلُم تان  ميمن )تان  الإ سلم أنه و عليه ال دل  ال وااس عن رسول
ة؟ من له مه  انفسً  وتسعني تسًعا  ت  إنه مقالإ مأاته ،راه  عل  لَّ مدُ  ا رض، أه   مائة، ُه مُم  مقتله ال، مقالإ تُو
ة من له مه  نفد، مائة  ت  إنه مقالإ عامل، را  عل  لَّ مدُ  ا رض، أه  أعلم عن سأل مث  حيول ومن نعم، مقالإ ؟ تُو
ني ُينه ة؟ ُو  أرض منِنا أرضك؛ إري تراِ وال معهم، ال ماعبد ال، دعبدون أ،ساً  ةا منن وتذا؛ تذا  أرض إري انطلق التُو
 (.3...() سوس

ة،  مقد أمره العامل النادح مبفار ة أرض املعصية إري أرض اددد  داحلة؛  ن البيئة الساُقة َتَّ  معو اً حقيقياً أما  التُو
 احملمود الذي  د ع   عليه وسار يف ذردقه رْحه ال.وهذه النصيحة تساعد عل  التغي  النفسي 

حلمات  حىت يف ، وتغرده ابلبقاس عل  ما هو عليه،إن جمالسة أه  السوس تعيق اإلنسان عن التحول الصحيح، وتعده وَتنيه
السيئة اليت الذي رأا أنوار ايدا تلوح أمامه ومل دتبعها؛ َشية مفار ة ُيئته  -شخصوداعه للدنيا، وهذا دوا  عل  ال

                                                            

 (.63 /2( مقدمة اُن َلدون ) 2)
 (.296 /12فاتيح الغي  )( تفس  الراجي إ م 1)
 (. 1224 /8( رواه مسلم ) 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

62 
 

 الند ا واحلسر  دو  القيامة.-تعوهد عليها
 ُن أمية ُن ال وعبد هشا  ُن اه  أاب عنده مواد وسلم عليه ال دل  ال رسول ااسه الوما  حهرته مأُو ذال  ملا 

 مقال(.  ال عند ةا لك أشهد تلمة  ال، إال إله ال   إ ،عم َي)  ذال إ  ب وسلم عليه ال دل  ال رسول مقال املغ  ،
 دعرضها وسلم عليه ال دل  ال رسول د ل ملم املطل ؟! عبد ملة عن أترو  ذال ، أاب َي أميةإ ُن ال وعبد اه  أُو

 (.2ال) إال إله ال دقول أن وأىب املطل ، عبد ملة عل  هو تلمهمإ  ما آَر ذال  أُو  ال حىت املقالة ُتلك ودعودان عليه،
ْدهِ  عالا  المَّاملُِ  دااعاضُّ  تعاريإ}وادااْو ا و ال  تاِّن  َيا  دااُقولُ  دادا ِا  اختَّاْذتُ  لاياْ تاِّن  وادْالاىتا  َيا { 10}ساِبيلً  الرَُّسولِ  ما ذْ  ملاْ  لاياْ ،ً  أاختَِّ  ُملا
ِليلً  ُذوالً  ِلإْلِنساانِ  الشَّْيطاانُ  واتاانا  اااسِ   ِإذْ  ُااْعدا  الذهِْترِ  عانِ  أاضالَِّّن  لاقادْ { 14}َا  [.19-10] الفر ان {19}َا

 اندمً  الناد   ن واحلسر ؛ الند  شد  عن "تنادة{ ددده عل  المامل دعض ودو }إإنه مشهد مؤثر يف ذلك اليو  العميم
 (.1ددده" ) عل  دعض ،شددداً 

عن هذا ال من الذي نعيشه، حيا ودا الفساد  دُتس  أمهية تب   حينما دتحدث اإلنسان إن احلددا عن هذا املعوا
دستشري يف أوساط امتمِ مينمي الرذائ ، وحيار  الفهائ ، مأدبحت البيئات النقية  ليلة الواود، وهذا جيل  العناس وايم 

 عل  اإلنسان احلردص عل  دلح نفسه وأهله وأوالده. 

 وعيد ذوي األمر والسلطة وبطشهم: -2

يلة يف دد النا  عن احلق؛ ليبقوا يم عبيداً حقيقة أو حُماً، ولُي ال دذه  سلطاِنم وعلوهم دتخذ اجلباُر  هذه الوس
 ةذا التحول إري الرشاد والصوا . ،القائم عل  أرتان الملم ومصادر  احلقوا

يم عذراً عند ال تعاري وهم  م ماستجاُوا للوعيد، وهذا ال دعده إمياِنُ  وهذه الوسيلة القهردة  د تعم  يف أ،  ضعفا 
 دستطيعون التحول وايجر  إري مُان آَر.

ةُ  تااوامَّاُهمُ  الَِّذدنا  ِإنَّ }  ال تعاريإ ُا ُُنْ  أاملاْ   ااْلوااْ  ا اْرضِ  يف  ُمْستاْهعاِفنيا  ُتنَّا   ااُلواْ  ُتنُتمْ   ِميما   ااُلواْ  أانْاُفِسِهمْ  رااِلِمي اْلماآلِئ  أاْرضُ  تا
اِاُرواْ  عاةً وااسِ  اّللهِ  ا مااتُاها انِ  واالنِهسااس الرهِااالِ  ِمنا  اْلُمْستاْهعاِفنيا  ِإالَّ { } ماِص اً  واسااستْ  ااهانَّمُ  ماْأوااُهمْ  ماُأْولااِئكا  ِميها  الا  وااْلِوْلدا

ُهمْ  دااْعُفوا  أان اّللهُ  عاسا  ماُأْولااِئكا { } ساِبيلً  دااْهتاُدونا  واالا  ِحيلاةً  داْستاِطيُعونا   [.99-90النساس{ واُفوراً  عاُفوهاً  اّللهُ  واتاانا  عاناْ
يف الوعيد والبطش ال د ددهم إال إدراراً وَتسُاً ابحلق الذي حولوا أنفسهم إليه، تما حص  للمؤمنني م وي إمياِنم  منلُن 
 ا َدود. حادثة

ُدودِ  أاْدحاا ُ   ُِت ا { 3}واماْشُهودَ  واشااِهدَ { 1}اْلماْوُعودِ  وااْليااْو ِ { 2}اْلرُبُوجِ  ذااتِ   ال ال تعاريإ }واالسَّمااس َْ  النَّارِ { 8}اْ ُ
ُهمْ  نااقاُموا واماا{ 0}ُشُهود   اِبْلُمْؤِمِننيا  دااْفعاُلونا  ماا عالا  واُهمْ { 6} ُاُعود   عالاياْهاا ُهمْ  ِإذْ { 5}اْلواُ ودِ  ذااتِ   اِبّللَِّ  دُاْؤِمُنوا أان ِإالَّ  ِمناْ
 وااْلُمْؤِمنااتِ  اْلُمْؤِمِننيا  مااتااُنوا الَِّذدنا  ِإنَّ { 9}شاِهيد   شاْيسَ  ُت هِ   عالا  وااّللَُّ  وااْ اْرضِ  السَّمااوااتِ  ُمْلكُ  لاهُ  الَِّذي{ 4}احلْاِميدِ  اْلعا ِد ِ 
ُوا ملاْ  مُثَّ  نَّما  عاذاا ُ  ماالاُهمْ  دااُتُو ُمْ  ااها ُمْ  الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلوا آماُنوا ِذدنا الَّ  ِإنَّ { 20}احلْارِدقِ  عاذاا ُ  وايا  اْ اِْناارُ  حتاِْتهاا ِمن جتاْرِي اانَّات   يا

ِب ُ  اْلفاْوجُ  ذاِلكا  ُا  [.21-2]الربوج {21}لاشاِددد   راُِهكا  ُاْطشا  ِإنَّ { 22}اْل

                                                            

 (.58 /2(، ومسلم )850 /2( رواه البخاري ) 2)
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 ددنهم، عن دراعوا أن وأرادوهم مقهروهم وا ، ع  ابهلل، املؤمنني من عندهم من إري عمدوا الُفار من  و  عن َرب "وهذا
 منهم، دقبلوا ملم أرادوهم مث ُه، دسعروِنا و وداً  يا وأعدوا ،اً ،ر  ميه وأاجوا أَدوداً  ا رض يف يم محفروا عليهم، مأُوا

 (.2ميها" ) مقذموهم
علناً، أو االنهما  إليه ُ  إن هذا الَّبات جتاه شد  التهددد و سو  العقا  دشجِ أ،ساً آَردن عل  املهي يف هذا الطردق 

 "تان وسلم ميهاإ عليه ال دل  ال رسول اليت  ال ميه. تما يف  صة الغل  وامللك والساحر مِ استشعار ما سيوااههم
 إليه مبعا السحر. أعلمه ولما إِل ماُعا تربت   د إ  للملكإ  ال ترب  ملما ساحر له وتان  بلُم، تان  ميمن ملك
 ابلراه ، مر الساحر أت  إذا مُان مأعجبه، تلمه  ومسِ إليه مقعد راه ، -سلك إذا- ذردقه يف مُان دعلمه، اولمً 
 َشيت وإذا أهلي، حبسّن مق إ الساحر َشيت إذا مقالإ الراه  إري ذلك مشُا ضُره، الساحر أت  منذا إليه، و عد
 أمه  آلساحر أعلم اليو  مقالإ النا  حبست  د عميمة داُة عل  أت  إذ تذلك  هو مبينما الساحر، حبسّن مق إ أهلك

 ميهي حىت الداُة؛ هذه ما ت  الساحر أمر من إليك أح  الراه  أمر تان  إن اللهم مقالإ حجراً  مأَذ أمه ، الراه  أ 
 أمرك من ُلغ  د مّن، أمه  اليو  أنت ُّن، أي الراه إ له مقال مأَربه الراه  مأت  النا . ومه  مقتلها مرماها النا 
 ا دواس، سائر من النا  ودداوي وا ُرص، ا تمه دربئ الغل  وتان علي، تدل مل اُتليت منن ستبتل ، وإنك أرا، ما

 ،أحداً  أشفي ال إ  مقالإ شفيتّن، أنت إن أمجِ لك ههنا ما مقالإ تَّ    ةداَي مأاته عمي  د تان  للملك اليد مسمِ
 مقال جيلد تان  تما  إليه مجلد امللك مأت  ال، مشفاه ابهلل مآمن مشفاك، ال دعوت ابهلل آمنت أنت منن ال، دشفي إمنا
 دل حىت دعذُه د ل ملم مأَذه ال، وُرك رب  الإ ؟! و ي ر  ولك  الإ رب،  الإ ؟ ُصرك عليك رد من امللكإ له

 إ  مقالإ وتفع ، وتفع  وا ُرص ا تمه تربئ ما سحرك من ُلغ  د ُّن، أي امللكإ له مقال ابلغل  مجئ الغل ، عل 
 مأىب ددنك، عن اراِ لهإ مقي  ابلراه  مجئ الراه ، عل  دل حىت دعذُه د ل ملم مأَذه ال، دشفي إمنا ،أحداً  أشفي ال

 مأىب، ددنك عن اراِ لهإ مقي  امللك عليد ايس مث شقاه، و ِ حىت مشقه رأسه مفرا عل  املئشار موضِ ابملنشار مدعا
 من نفر إري مدمعه مأىب، ددنك عن اراِ لهإ مقي  ابلغل  ايس مث شقاه، و ِ حىت ُه مشقه رأسه مفرا يف املنشار موضِ

 ُه مذهبوا ماذرحوه، وإال ددنه عن راِ منن ذروته ُلغتم منذا اجلب ، ُه مادعدوا وتذا تذا  اب  إري ُه اذهبوا مقالإ أدحاُه
 مع  ما امللكإ له مقال امللك إري ميشي ، وااس مسقطوا اجلب ، ةم مراف شئت، مبا اتفنيهم اللهم مقالإ اجلب  ُه دوامصعِ 

 عن راِ منن البحر ُه متوسطوا  ر ور يف ماْحلوه ُه اذهبوا مقالإ أدحاُه من نفر إري مدمعه ال تفانيهم   الإ ؟ أدحاُك
 له مقال امللك إري ميشي وااس مغر وا، السفينة ةم مانُفأت شئت، مبا اتفنيهم اللهم مقالإ ُه مذهبوا ما ذموه، وإال ددنه

  الإ ؟ هو وما  الإ ُه آمرك ما تفع  حىت ُقاتلي لست إنك للملكإ مقال ال، تفانيهم   الإ ؟ أدحاُك مع  ما امللكإ
 ال ابسم   إ مث القو ، تبد  يف السهم ضِ مث تنانيت  من سهماً  َذ مث اذ ، عل  وتصلبّن واحد دعيد يف النا  جتمِ
  من سهما أَذ مث اذ  عل  ودلبه واحد دعيد يف النا  مجمِ  تلتّن. ذلك معلت إذا مننك ارمّن؛ مث الغل ، ر 

 ددوه يف دده موضِ ددوه، يف السهم مو ِ رماه مث الغل ، ر  ال ابسم  الإ مث القو ، تبد  يف السهم وضِ مث تنانته،
  ما أرأدت لهإ مقي  امللك مأيت الغل . ُر  آمنا الغل ، ُر  آمنا الغل ، ُر  آمنا النا إ مقال ممات، السهم موضِ يف

                                                            

 (.366 /4( تفس  اُن تَّ  ) 2)
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 مل من و الإ الن ان وأضر  مخدت، السُك أمواه يف اب َدود مأمر النا . آمن  د حذرك ُك ن ل وال  د ؟ حتذر تنت
 يا مقال ميها تقِ أن متقاعست يا ديب ومعها امرأ  ااست ،حىت مفعلوا ا تحم، لهإ  ي  أو ميها، مأْحوه ددنه عن دراِ

 (.2احلق( ) عل  مننك ادربي؛ أمه، َي الغل إ
  
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

                                                            

 (.1199 /8( رواه مسلم ) 2)
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 املذمو": التغيري ثاينال املبحث
 :مطلبني على املبحثوقد اشتمل  ذا 

 تعريف التغيري املذمو"األول:  املطلب
 املذمو"أنواع التغيري  :الثاين املطلب

 

 املذمو" تعريف التغيرياألول:  املطلب
 الذي  ا  عل  مصلحة مباحة رااحة تؤول إري َ  عاا  أو آا . الشرعي التغي سبق احلددا عن التغي  احملمود وأنهإ 

وتبني ميه أن التغي  احملمود  د دُون من ال تعاري لعباده رْحة ةم، و د دُون من ا لق أنفسهمإ من الرس ، أو من 
 اتباعهم الصاحلني.

 املذمو  مننه تغي  ِدْرف  من املُلفني أنفسهم، ااس منهم ملا حادوا عن منهإل ال تعاري ميما  اموا ُه من التغي . أما التغي 
 وعل  هذا ميمُن تعردف التغي  املذمو  أبنهإ

 . ، أو رجاء مصلحة آجلةالتغيري احملظور شرعا ، الذي أحدثه املكلف؛ ملصلحة عاجلة 
 شرح التعريف:

 انتقال من حالة إري حالة أَرا، وهذا دعم التغي دنإ احملمود واملذمو . التغيري"فـ" 
 (، وهذا  يد فص التغي  املذمو .2املمنو ) و"احملظور"
العق  الصحيح  د دتفق مِ الشر  يف حمر جماالت هذا التغي ، إن تان  يد دوضح اجلهة احلارر  يذا التغي ، و  و "شرعا "

لفظ حيم  مع  تبدد  شيس ُشيس اددد مل دُن  و"أحدثه"  نه هو الذي جيري ُه الَّوا  والعقا . ولُن َص الشر ؛
 عليه من  ب .
 لفظ دعم من جيري عليه الَّوا  أو العقا  من اإلند واجلن، سن ود  حد التُليف. و" املكلف"

ميه ذتر الغادة من هذا التغي ، وهي تون املغ ه املذمو  دعاه إري معله إراد  ني  شيس من مُاس   " ملصلحة عاجلة"و
ختص من أراد ُتغي ه املذمو   " وهذه وادة أَراأو رجاء مصلحة آجلة و" الدنيا، من مال أو ااه، أو لذ ، أو حنو ذلك.

 د .التقر ا إري ال تعاري مأَطأ الطردق لذلك، تبعض أه  الب
  

                                                            

 (.188 /2( مفردات ألفاظ القرآن، للراو  ا دفها  ) 2)
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 املذمو"أنواع التغيري  :الثاين املطلب
  ي: فروعوفيه مخسة 

 األول: التغيري العقدي املذمو" الفرع
 الثاين: التغيري الفقهي املذمو" الفرع
 الثالث: التغيري النفسي املذمو" الفرع
 : التغيري الفطري املذمو"الراب  الفرع

 

 
 الفرع األول: التغيري العقدي املذمو"

 :مسائل وفيه مخس
 : تعريف التغيري العقدي املذمو"األوىل املسألة
 : مظا ر التغيري العقدي املذمو"ةالثاني املسألة
 : أسباب التغيري العقدي املذمو"ةالثالث املسألة
 : وسائل التغيري العقدي املذمو"ةالرابع املسألة
 : آاثر التغيري العقدي املذمو"ةاخلامس املسألة

 

 (1تعريف التغيري العقدي املذمو" ): األوىل املسألة
 عبار  عن عملية تبدد  للمعتقدات الصاحلة شرعاً مبعتقدات ماسد  شرعاً. التغيري العقدي املذمو"  و:

 شرح التعريف:
دوضح هذا التعردف أن هناك حرتة حتود  و  حممود  دقو  ةا مُلف أو مُلفون، تستهدف اانباً معيناً هو اان  

الصاحلة يف شر  ال لتحودلها إري معتقدات حيُم الشر  الشردف ُفسادها وضليا، مآيا ضلُل داحبها أو املعتقدات 
 إضلل و ه.

 : مظا ر التغيري العقدي املذمو":ةالثاني املسألة
نعمة عميمة من ال تعاري عل  اإلنسان تستوا  عليه شُرها ابملداومة عليها، ونفِ ا لق  معرمة احلق واعتقاده والعم  ُه

 ةا.

                                                            

( تقااد  يف التغياا  العقاادي احملمااود التعردااف اللغااوي لُاا  ماان ألفاااظإ العقاادي، الفقهااي، النفسااي، السياسااي؛ ملااذلك رأداات أنااه ال داعااي  2)
 لتُرارها يف هذا املبحا.
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 .لُن ُعض النا   د تغلبه شبهة أو شهو  متميله عن اعتقاده احلق إري و ه، ميصبح من الذدن ُدلوا نعمة ال تفراً 
  املذمو ، منهاإيف َطا  القرآن الُرمي جيد أن هناك ُعض املماهر للتغي  والنارر

 اإلشراك ابهلل تعاىل: -1

عل  عباد  ال وحده، حىت ااسهم الشيطان، مألبد عليهم ددنهم، ماحنرموا عن  ُعد آد  عليه السل  جما،ً عاش النا  
 (.2توحيد ال إري اإلشراك ُه)

ُِتاا ا  ماعاُهمُ  واأان الا  واُمنِذرِدنا  ُمباشِهرِدنا  النَِّبيِهنيا  اّللهُ  ماابااعااا  وااِحدا ً  أُمَّةً  النَّا ُ  تاانا }  ال ال تعاريإ ُُما  اِبحلْاقهِ  اْل  النَّا ِ  ُانْيا  لِياْح
ا تاالاُفواْ  ِميما َْ تاالافا  واماا ِميهِ  ا َْ اسهْتُمُ  ماا ُااْعدِ  ِمن أُوُتوهُ  الَِّذدنا  ِإالَّ  ِميهِ  ا نااُهمْ  ُااْغياً  اْلباايِهنااتُ  اا ا واْ آمانُ  الَِّذدنا  اّللهُ  مااهاداا ُااياْ تاالاُفواْ  ِلما َْ  ا
 [.123البقر ]{ مُّْستاِقيمَ  ِدرااطَ  ِإريا  داشااسُ  مان دااْهِدي وااّللهُ  إبِِْذنِهِ  احلْاقهِ  ِمنا  ِميهِ 

قي تامراً   البعض مصار ُه مؤمنة سبحانه هلل موحد  واحد  أمة إال مجيعاً  تانوا  ما النا  أن إ"واملع   ،مؤمناً  اآلَر البعض ُو
 (.1ُعها") ُعههم مخالف

 إ،إ } وله هذا عل  وددل .والسل  الصل  نبينا وعل  عليه نوحاً  -ُعد هذا التغي  املذمو -و د تان أول رسول أرسله ال 
مث تواترت الرس  ُعد ذلك حىت ااس إُراهيم عليه السل  وترك اُنه  ،{ُعده من والنبيني نوح إري أوحينا تما  إليك أوحينا

 أن منذ السل  عليه إُراهيم ُددن دددنون العر  معمم السل  يف مُة منشر توحيد ال ُني العر ، مُانإمساعي  عليه 
 ذال حىت احلنيف، ددنه ُشعائر ودلت مون ودوحدونه ال دعبدون مُانوا العر ، ا در  يف وانتشرت مُة يف ذردته نشأت
 حلُايهَ  ُن عمرو ااس حىت الددن، هذا من شعائر وعد  التوحيد ميهم ُقي إِنم إال ُه، ذتروا سا حمًا ونسوا ا مد عليهم
 رًنا له، ودانوا النا  مأحبه الددن، أمور عل  واحلرص والصد ة املعروف من عميم أمر عل  نشأ  د وتان َ اعة، رئيد
ذلك  ماستحسن ا دنا  دعبدون وهم العماليق مرأا الشا ، إري سامر إنه مث . ا ولياس وأماض  العلماس، أتاُر من أنه منهم
 مجعله يف اوف مُة إري ُه وااس منها، وهو هب ، واحداً  ماستوهبهم والُت ، الرس  حم  الشا   ن حًقا؛ ورنه منهم،
 .احلر  وأه  البيت وال   ِنم مُة؛ أه  تبعوا أن احلجاج أه  دلبا مل مث مأااُوه، ابهلل الشرك إري مُة أه  ودعا الُعبة،

 را مجا  أساف لهإ دقال را    ارهم جمن يف ومل دُتف عمرو ُن حلي ةذا، ُ  جاد عليه حينما را ته عباد  ا دنا ، مقد تان
 من مصار الُعبة، حول منصبهما حلي ُن عمرو مأَذمها حجردن، وعل ا  ال ممسخهما ،ئلة ياإ دقال ابمرأ  الُعبة يف

نوحإ   و  أدنا  أن مأَربه اجلن، من رئي   له تان  حلي ُن عمرو أن ودذتر ُنائلة. وفتم أبساف دبدأ ةما، دتمسح دطوف
 القبائ ، إري دمعها احلإل ااس ملما هتامة، إري أوردها مث ماستَّارها، مأاتها عد ، ، مدمونة ونسرًا ودعوا ودغوث وسواًعا وًدا

 .(3أوذاِنا ) إري ةا مذهبت
تاالاُفواْ  وااِحدا ً  أُمَّةً  ِإالَّ  النَّا ُ  تاانا   واماا} يف تفس   وله تعاريإالذي  ا  ُه عمرو أحد ا  وال  وهذا َْ ِلماة    والاْوالا  ماا  ِمن سابااقاتْ  تا
نااُهمْ  لاُقِهيا  رَُِّهكا  ا ُااياْ  [.29دوند]{ فاْتاِلُفونا  ِميهِ  ِميما

                                                            

 (.40 /3(، أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن)569 /2( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.610 /1والدرادة من علم التفس ، للشوتا  ) ( متح القددر اجلامِ ُني مّن الروادة 1)
 (.10(، الرحيق املختو  )صإ 589 /6( متح الباري ُشرح دحيح البخاري، الُن حجر العسقل  ) 3)
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 القول هذا معل . حلي ُن عمرو هو ه  أن إري السل  عليه ا لي  إُراهيم عهد من اإلسل  ددن عل  إن النا  تانوا مقد  ي إ
 .(2َادة) العر  { واحد  أمة إال النا  تان  وما }  ولهإ يف النا { من املرادإ} دُون ،

، من ُعدهها ووجر من عم  ةا إن هذا التغي  العقدي املذمو  الذي أحدثه عمرو ُن حلي تان سنة سيئة، عل  عمرو وجرُ 
 رأدت) و د أذلِ ال رسوله حممداً دل  ال عليه وسلم عل  مص  هذا املغ  وعذاُه يف النار، مقال عليه الصل  والسل إ 

 سي  من أول هو (. ويف روادةإ )و1)( السوائ   سيه  من أول وتان النار، يف  صبه جير ا  اعي حلي ُن عامر ُن عمرو
 (.3السل () عليه إُراهيم عهد وو ه  السوائ ،

 :حتريف ما أنزل هللا تعاىل -2

الواهني،  عل  ْحله ميُن االحتمال من عل  حرف جتعله أنإ الُل  وحتردف القلم، تتحردف  إمالته،إ الشيس حتردف
 (.8اهته) عن ُه والعدول تغي ه إمواضعه عن الُل  وحتردف

تُتمان دفة رسول ال حممد   إذلكإ حتردف العقائدااس يف ودف اليهود أِنم حيرمون تت  ال ووحيه إري رسله، ودشم  
 ُهإ ااست عما والشردعة الوحي واملراد ُتحردفهمإ إَرااهم دف ا حُا  مَّ إ إلغاس حُم الرام.دل  ال عليه وسلم، وحتر 

 .(5التحردف) أنوا  أتَّر وهو البعيد ابلتأود  وإما وتناسيه، ُعض، ُُتمان وإما ،- لي  وهو -ُتبدد  إما
ُُمْ  دُاْؤِمُنواْ  أان أامااتاْطماُعونا }  ال تعاريإ ُهمْ  مارِدق   تاانا   وا ادْ  لا  دااْعلاُمونا  واُهمْ  عاقاُلوهُ  ماا ُااْعدِ  ِمن حُيارهُِموناهُ  مُثَّ  اّللهِ  تالا ا   داْسماُعونا  مِهناْ

 ذلك من معلوا ما معلوا أِنم ثناؤه ا  ال مأَرب. و ه إري معناه، هو الذي ومعناه واهه عن مييلونه إأي[. 05البقر ]{
 عقلوا ما ُعد منإ دعّن ،(عقلوه ما ُعد من حيرمونهإ)مقال. إليه حرموه ما خبلف وأنه حرموا، ما ُتأود  منهم علم عل 

 عن ثناؤه ا  ال من إَبار وذلك. تاذُون  مبطلون ذلك من حرموا ما حتردفهم يف أِنم دعلمونإ أي ،(دعلمون وهم)أتودله،
 هلل العداو  منادبتهم من - ُقاَيهم وأن وسلم، عليه ال دل  موس  ولرسوله له العداو  ومنادبتهم البهت، عل  إ دامهم
 الصل  عليه موس  عصر يف ذلك من أوائلهم عليه تان  الذي مَّ  عل  - وحسداً  اُغيً  وسلم عليه ال دل  حممد ولرسوله

 .(6والسل ")
اُدواْ  الَِّذدنا  مِهنا } و ال تعاريإ ِلما  حُيارهُِمونا  ها ُا ْعناا وادااُقوُلونا  مَّوااِضِعهِ  عان اْل ناا مسِا ِْ  واعاصاياْ َِ  واْ ا  واامْسا  واذاْعناً  أبِاْلِسناِتِهمْ  لايهاً  وارااِعناا ُمْسما

دنِ  يف  ُمْ  والاوْ  الدِه ْعناا  ااُلواْ  أاِنَّ ِْ  واأاذاْعناا مسِا انا  واانمُْر،ا  واامْسا ُا ْ اً  لا ُمْ  َا ُِن واأا ْاوا ا  يَّ ْفرِِهمْ  اّللهُ  لَّعانااُهمُ  والا ُُ   اِليلً  ِإالَّ  دُاْؤِمُنونا  مالا  ُِ
 [.86النساس]{

 تتاةم  يف دعّنإ { مواضعه عن } وسلم عليه ال دل  حممد دفة دغ ون دعّنإ تلمة،  مجِ والُلمإ { الُلم "}حيرمون
 تعاري ال حر  ما استحلوا ودقالإ تتاةم،  يف وسلم عليه ال دل  ال رسول دفة عن دعّنإ القرآن وامق ُعدما من أيإ

                                                            

 (. 140 /20(، اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل )50 /20(، تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  )242 /3( تفس  ا اجن ) 2)
 (.1292 /8(، ومسلم )2190 /3( رواه البخاري ) 1)
 (، و الإ حددا دحيح عل  شرط مسلم، ومل فرااه، ووامقه الذهيب .680 /8( رواه احلاتم ) 3)
 (.260(، خمتار الصحاح، للراجي )صإ 115 /2( مفردات ألفاظ القرآن، للراو  ا دفها  ) 8)
 (.550 /2( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 5)
 (.189 /1( تفس  الطربي ) 6)
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 (.2مواضعه") عن الُلم تغي  ذلك مُان ُه، دعملوا ومل عليهم،
ُهمْ  واِإنَّ }و ال تعاريإ ُِتاا ِ  أاْلِسنااتااُهم دااْلُوونا  لافارِدقاً  ِمناْ ُِتاا ِ  ِمنا  لِتاْحساُبوهُ  اِبْل ُِتاا ِ  ِمنا  ُهوا  واماا اْل  اّللهِ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوا  وادااُقوُلونا  اْل

ُاِذ ا  اّللهِ  عالا  وادااُقوُلونا  اّللهِ  ِعندِ  ِمنْ  ُهوا  واماا  [.04عمران آل]{ دااْعلاُمونا  واُهمْ  اْل
 ود دلونه ال، تل   ودبدلون مواضعه عن الُلم حيرمون امردقً  منهم أن ال، لعائن عليهم اليهود، عن تعاري  ال اُن تَّ إ "فرب

   د أِنم أنفسهم من دعلمون وهم ال، عل  تذ   وهو ال، إري ودنسبونه تذلك،  ال تتا   يف أنه اجلهلة ليومهوا ؛ُه املراد عن
 (.1"){ دعلمون وهم الُذ  ال عل  ودقولونإ }  ال ويذا تله؛  ذلك يف وامرتوا تذُوا

 دُت  يف التورا  أو ال؟ إري  ولنيإيف الشيس احملرف ه  تان  و د اَتلف العلماس
 ابذلً  أتودلً  أو القراس ، و ت تغي اً  إال دُن مل اليهود حتردف وأن تعاري، ال تل   سوا التورا  يف ليد أنه إري مجِ مذه 

 دقول تان  وسلم عليه ال دل  النيب مل. واستدلوا أبن نسخها تعدد عل  التورا  يف درومون ما دُتبون أِنم وأما للنصوص.
 مرامهم دوامق ما إري مغ   تانت  ملو ذلك، عن ميتنعون وهم (،3داد ني() تنتم  إن ماتلوها ابلتورا  )ائتواإ يم إل اماً  لليهود

 ابإلُطال. الشردف مطلبه عل  دعود  نه وسلم؛ عليه تعاري ال دل  ال رسول ذلك يم دقول تان  وما ُ  امتنعوا، ما
 تعدد ذلك من مينِ وال المواهر، من َُُّ  ذلك عل  واحتجوا تتاةم،  نفد يف ذلك وتتبوا ُدلوا أِنم إري آَرون وذه 
 تعاري ال الرسول دل   ول منه مينِ ال وتذا ُعهه اآلَر. دون ُعهه يف ذلك وإما أنه مع  ،التواذؤ الحتمال إما النسخ
 ُواه جلهلهم إما التغي إ عن ساملاً  ُغرضه دفي ما ُعض ُبقاس وسلم عليه ال دل  علمه الحتمال ؛ذلك يم وسلم عليه

 و و  ن لتإ تيو   تبق مل وأِنا تعاري ال تت   يف التغي  و و  دؤدد وسا تغي ه، عن إَيهم تعاري ال لصرف وإما داللته،
 (.8ُبعض) ُعهها ومصادمتها وهتامتها، وتُاذةا، وتعارضها، ا ،اي ، يف التنا ض

 الر ة عن اإلسال":  -3

 وارتده [ . 212 إاملائد ]  َاسردن{ متنقلبوا أدابرتم عل  ترتدوا الراو  عنه إري و ه،  ال تعاريإ }وال الر ة عن الشيء:
 (.5ارجتعها)إ هبته ، وارتده  الرد  أه  من وهو ددنه وعن سفره عن

 .(6معًل)الُفر، اعتقاداً أو  واًل أو  إري اإلسل  عن الراو  ويف الشرع:
ممهر ذميم من مماهر التغي  العقدي، حيا دنق  اإلنسان من نعمة اإلسل  إري نقمة الُفر،  -عياذاً ابهلل منها -الرد 

 ميخسر ُذلك الدنيا واآلَر ، إن مات عل  ذلك.
ْ    أادااُاهُ  ماِننْ  حاْرفَ  عالا  اّللَّا  دااْعُبدُ  مان النَّا ِ  واِمنا }  ال ال تعاريإ ناة   أادااُااْتهُ  واِإنْ  ُِهِ  اْذماأانَّ  َا ِسرا  واْاِههِ  عالا  انقالا ا  ِمتاْ  َا

                                                            

 (.800 /2(  ر العلو ، للسمر ندي ) 2)
 (.65 /1( تفس  اُن تَّ  ) 1)
 (.1081 /6( رواه البخاري ) 3)
 (.106 /3( روح املعا ، لأللوسي ) 8)
 (.160(، خمتار الصحاح، للراجي )صإ 311 /2( أسا  البلوة، لل خمشري ) 5)
 /23( احلاااوي الُباا ، للماااوردي )302 /8(، الشاارح الُباا ، الاادرددر )219 /5لااد ائق، الُاان جناايم احلنفااي )( البحاار الرائااق شاارح تناا  ا 6)

 (.280(، القامو  الفقهي لغة وادطلًحا، لسعدي أُو اي  )صإ 105 /1(، اإل نا  لطال  االنتفا ، للحجاوي )312
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نْاياا را ا  الدُّ َِ ْسراانُ  ُهوا  ذاِلكا  وااآْل  [.22احلإل]{ اْلُمِبنيُ  ا ُْ
 ا   أداةم منن ،اإلسل  يف الدَول ُعد دنتاةم ما ودر بون متبعيه عداد يف وددَلون اإلسل  دعو  "دقبلون ماملرتدون 

 نبذ عل  منهم النتقمت  درت لو  ِنا ؛شيس عل  تقدر ال آيتهم وأن ، ق ليد القدمي ددنهم أن علموا ذلك عق 
 عل  سخطوا عاددة أسبا  عن املسببة احليا  يف العارضة الدنيا شرور من رش أداةم وإن حق، اإلسل  أن ورنوا ،عبادهتا
 إلرسويم  الوا إذ عاد عن ال حُ  تما  عبادهتا مفار تهم من باوهً  ُسوس أداُتهم آيتهم أن وتومهوا. عنه واَّنلعوا اإلسل 

  . (2"){ُُِسوسَ  آِياِتناا ُااْعضُ  اْعرتاااكا  ِإالَّ  نااُقولُ  ِإنْ }
 وهذا التغي  العقدي الذميم حيرص أعداس الددن عل  إجياده ُني املسلمني، وْحلهم عليه إما ابلرتوي  وإما ابلرتهي . 

ِب     ِميهِ  ِ تاال   ُ  ْ  ِميهِ  ِ تاالَ  احلْاراا ِ  الشَّْهرِ  عانِ  داْسأاُلوناكا }  ال ال تعاريإ رااجُ  احلْاراا ِ  وااْلماْسِجدِ  ُِهِ  واُتْفر   اّللهِ  ساِبي ِ  عان واداد   تا َْ  واِإ
ناةُ  اّللهِ  ِعندا  أاْترباُ  ِمْنهُ  أاْهِلهِ  ُُمْ  داا ااُلونا  واالا  اْلقاْت ِ  ِمنا  أاْترباُ  وااْلِفتاْ ُُمْ  عان دااُردُّوُتمْ  حاىتَّا  دُاقااتُِلونا مْ  دااْرتاِددْ  وامان اْستاطااُعواْ  ِإنِ  ِددِن ُُ  ِمن
اُيُمْ  حاِبطاتْ  ماُأْولااِئكا  اِمر  تا   واُهوا  مااياُمتْ  ِددِنهِ  عان نْاياا يف  أاْعما را ِ  الدُّ َِ ا ُهمْ  النَّارِ  أاْدحاا ُ  واأُْولااِئكا  وااآل اِلُدونا  ِميها  َا
 [.120البقر ]{

 .(1ددنُم) عن دردوتم أن وهو ورضهم حيص  أن إري ددو  و تايم متنتهم أنإ واملع 
 و  أاتهم ما دوامق ما يف ابذنهم من ضعف اإلميان، و لة اليقني ُر  العاملني. ولُن ذلك احلرص لن حتص  مثرته إال عند 

اْستاطااُعوْا{،  أما و هم ملن دفلحوا معهم ولو معلوا ما معلوا من الرتوي  والرتهي ؛ ولذلك ذد  ال هذه القهية ُقولهإ} ِإنِ 
 يف الغادة تومهه  د سا االحرتا  مو ِ الشرط هذا ِممو  ددنهم، عن املسلمني رد دستطيعون ال أبِنم وهذا الشرط تعردض

ُُمْ  عانْ  دااُردُّوُتمْ  حاىتَّ إ } وله  .(3و وعه) عد  مراو شرذه أبن املشعر" إن"  رف الشرط ااس ويذا ؛{ِددِن
لنفسه، ومن ارتد إن هذا التغي  العقدي املذمو  إمنا جيّن عل  داحبه، ولن دهر ال شيئاً، ممن ُقي عل  اإلسل  مبقاؤه 

 عنه مقد ا  عل  نفسه ا سار  والنُال، ويف عباد ال دونه تَّ .
مْ  دااْرتادَّ  مان آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ ُُ  عالا  أاِع َّ َ  اْلُمْؤِمِننيا  عالا  أاِذلَّةَ  واحيُِبُّوناهُ  حيُِباُُّهمْ  ُِقاْو َ  اّللهُ  أياْيت  ماساْوفا  ِددِنهِ  عان ِمن
اِمرِدنا  ُا ِ   وااّللهُ  داشااسُ  مان دُاْؤتِيهِ  اّللهِ  ماْه ُ  ذاِلكا  آلئِمَ  لاْوماةا  فاااُمونا  واالا  اّللهِ  ساِبي ِ  يف  جُيااِهُدونا  اْل  [.58املائد ]{ عاِليم   وااِس

 البدعة يف الدين: -4
إ  ويم ما ول .والُلل االنقطا  واآلَر مَّال، عن ال ودنعه الشيس اُتداس أحدمهاإإ أدلن والعني والدال الباس( ُد )

 الرتي ملن اُتد إ تقول والعر . وا رض السموات ُددِ وال. مَّال ساُق عن ال اُتدأته إذا معًل، أو  والً  الشيسا  أُدعت
أول  تنت  ما أيإ ،[9 ا حقاف{ ]الرس  من ُدعاً  تنت  ما   إ }تعاري ال  ال. ا مر هذا يف ُد  وملن. استنبطه إذا

 (.8أواًل... ) دُون الذي ا مرإ ابلُسر والبد  .الرس 
سبحانه  هلل التعبد يف املبالغة عليها ابلسلوك دقصد الشرعية، تهاهي خمرتعة، الددن يف ذردقة عن عبار :والبدعة يف الشرع

                                                            

 (.253 /20( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
 (.328 /1( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
 (. 328 /1( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
 (.906(، القامو  احمليط، للف وجآابدي )صإ 109 /2( معجم مقاديد اللغة الُن مار  ) 8)
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(2.) 
عل  حق ال تعاري؛ ذلك أن تعبيد النا  ُشيس مل دشرعه ال تعاري وال رسله عليهم  إن إحداث البد  يف ددن ال تعاري جتنَه 

 الصل  والسل  م اْحة هلل تعاري يف حقه ا الص.
ملله تعاري أن دشر  لعباده ما شاس؛  نه الر  ا الق العليم احلُيم، وال جيوج للعباد أن د ددوا عل  شرعه يف أمر الددن إال 

َصوداً هذه الشردعة اليت ااس ةا حممد عليه الصل   تعاري، وال دُون ذلك إال للرس  عليهم السل . إبذن من ال
ُُمْ  أاْتماْلتُ  اْليااْو ا }   ال ال تعاريإ والسل ، اليت اتسمت ابلُمال والتما . ُُمْ  لا ُُمْ  واأاَْتاْمتُ  ِددنا ُُمُ  واراِضيتُ  نِْعمايِت  عالاْي  لا

 [.3املائد ]{ ِددناً  اإِلْسلا ا 
 معشر- علينا لو تقرؤوِنا تتاُُم  يف آدة املؤمنني، أم  )َيإ له  ال اليهود من رالً  أن ا طا  رضي ال عنه ُن عمر عن

 ورضيت نعميت عليُم وأَتمت ددنُم لُم أتملت اليو }   الإ آدة؟ أي إ ال. عيداً  اليو  ذلك الختذ، - ن لت -اليهود
 ُعرمة  ائم وهو إوسلم عليه ال دل  النيب عل  ميه ن لت الذي واملُان اليو  ذلك عرمنا  د عمرإ  ال{.  ددنا اإلسل  لُم
 (.1مجعة() دو 

  نه مبرضي؛ ليد ما حاول جَيد  را  ممن{  ددنُم لُم أتملت اليو }  إُشهاد  الشمد تهوس  ورهر تم    د إن "ددننا
 ُرط حنو تبناس  مقبول ُ  ُرد، مليد  واعده أو الشر  أدلة من له شهد أبن منه عاضد عهده ما أما مهمه.  صور من

 (.3وو ها" ) علم وتصنيف ومدار 
ال ما تتبه  اً لتصحيح هذا الفع  احملدث؛  نأتَّر ما دُون االُتدا  ذلباً للقُرة والسمو الروحي، ولُن ذلك ال دعد مربر 

 وال شرعه.
ناا مُثَّ }  ال تعاريإ رِِهم عالا   اافَّياْ ناا ُُِرُسِلناا آاثا ُْنِ  ُِِعيسا  وا اافَّياْ نااهُ  ماْرمياا  ا جِني ا  واآتااياْ  واراْْحاةً  راْأماةً  اتاَّبااُعوهُ  الَِّذدنا   ُاُلو ِ  يف  واااعاْلناا اإْلِ
ُعوهاا واراْهباانِيَّةً  ا  ماا اُْاتادا نااها تااباْ ا اّللَِّ  ِرْضواانِ  اُِْتغااس ِإالَّ  عالاْيِهمْ  تا ناا رِعااداِتهاا حاقَّ  راعاْوهاا ماما ُهمْ  آماُنوا الَِّذدنا  ماآتااياْ ُهمْ  واتاَِّ    أاْاراُهمْ  ِمناْ  مِهناْ
 [.10احلددد]{ مااِسُقونا 
 استخرج ملما وسلم، عليه ال دل  اً حممد دبعا أن  ب  القتالا  عل  أتبا  عيس  عليه السل  تت  د   وا  ع  ال تان
 تذلك  د الوا ملم الغ ان، يف مصاروا النا ، اعت لوا الرس ، وانقطعت الشرك، أه  وتَّر القلي ، إال منهم دبق ومل اإلميان، أه 
 مقال واليهوددة، النصرانية ماُتدعوا ابلبد ، وأَذوا إليهم، عهده الذي وعهده وأمره، ال ددن مرتتوا منهم، ذائفة و ت حىت
 حممداً  ال ُعا حىت عليه، ال دلوات عيس  ددن عل  منهم ذائفة وثبتت ،(رعادتها حق رعوها مماإ) يم وا  ع  ال

 تلقاس من الت موها هم وإمنا يم، ال دشرعها أن و  من رهبانية، وأحدثوها اُتدعوا واملع إ .ُه مآمنوا وسلم، عليه ال دل 
 إالإ } و وله الدنيا. وترك النساس، ورمض الصوامِ، يف النا  عن واالنقطا  اجلبال، يف االنفراد هيإ والرهبانية .أنفسهم
 عليهم تتبنا  إمنا ذلك، عليهم تتبنا  ماإ واآلَر. .. ال، رضوان ُذلك  صدوا أِنمإ أحدمها  والنإ ميه{  ال رضوان اُتغاس

                                                            

 (.30 /2( االعتصا ، للشاذيب) 2)
 (.1321 /8(، ومسلم )15 /2( رواه البخاري ) 1)
 (.36 /6ددر شرح اجلامِ الصغ ، للمناوي )( ميض الق 3)
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 واهنيإ من يم ذ  وهذا. القيا  حق الت موه مبا  اموا مماإ أي{  رعادتها حق رعوها مماإ } و وله .ال رضوان اُتغاس
ة أنه جعموا سا الت موه مبا  يامهم عد  يفإ والَّا . ال ُه أيمر مل ما ال ددن يف االُتدا  يفإ أحدمها  ع  ال، إري دقرةم  ُر
 .(2وا )

 
 : أسباب التغيري العقدي املذمو":ةالثالث املسألة

   عد" اإلميان الصا ق ابهلل واليو" اآلخر: -2

أو ترهي ، ُ  دسه   ابهلل واليو  اآلَر جيع  اإلنسان اثُتاً عل  املعتقد الصحيح، وال مييله عن ذلك تروي   اإلميان احلق 
ذل النفد مثناً للبقاس عل  هذا احلق؛  نه دو ن أن ما عند ال َ  له من الدنيا  لدده يف هذا السبي  جتر  دنوف ا ذا، ُو

 وما ميها.
ذا اإلميان، أو ميه شيس ضئي  منه مسرعان ما حتمله رَيح التغي  إري تغي  مذمو  تلي، أو أما إذا تان القل  َالياً من ه
 تغي  مذمو  ا ئي يف عقيدته.

 .استقر يف اجلانانيان ما وتمهر للعِ  ،وتنُشف حقائق ما يف القلو  يف وهإل االُتلسات اليت ت دح أوشية الباذ 
ُُمْ  }واماا ا ارا دو  أحدإولذلك دقول ال تعاري مبيناً ُعض احلُم س  والِيااْعلاما  اّللهِ  ماِبِنْذنِ  اجلْاْمعاانِ  اْلتااقا  دااْو ا  أادااُا

مااُقواْ  الَِّذدنا  واْليااْعلاما { 266}اْلُمْؤِمِننيا  ُمْ  واِ ي ا  ،ا ْفرِ  ُهمْ  الَّتاَّبااْعنااُتمْ  ِ تااالً  نااْعلامُ  لاوْ   ااُلواْ  اْدمااُعواْ  أاوِ  اّللهِ  ساِبي ِ  يف   ااتُِلواْ  تااعاالاْواْ  يا ُُ  لِْل
ُهمْ  أا ْارا ُ  دااْوماِئذَ  ُتُمونا  مباا أاْعلامُ  وااّللهُ   ُاُلوِةِمْ  يف  لاْيدا  مَّا أبِامْاوااِهِهم دااُقوُلونا  ِلإِلمياانِ  ِمناْ ُْ  .[260-266]آل عمران {260}دا

امتمِ املسلم، منذا واُوا عن ا عني ومل تبق إال عيون لقد اختذ املنامقون إسلمهم الماهر وسيلة للسلمة وني  الروبات يف 
 النفاا والُفر و وا ذلك املعتقد الماهر، وأعلنوا معتقدهم احلقيقي وهو الُفر؛ إذ هو احلام  يم عل  هذا التغي .

لاْواْ  واِإذاا آمانَّا  ااُلواْ  آماُنواْ  الَِّذدنا  لاُقواْ  واِإذاا}  ال تعاريإ مْ  ِإ،َّ   ااُلواْ  يِنِهمْ شايااذِ  ِإريا  َا ُْ  [.28البقر ]{ ُمْستااْه ُِئونا  حناْنُ  ِإمنَّاا ماعا
ُتُ  ماا } و ال تعاريإ ُْ ُ دا ُهْم واْ ا الَِّذي تااُقوُل وااّللَّ ُهْم وادااُقوُلونا ذااعاة  ماِنذاا ُااراُجوا ِمْن ِعْنِدكا ُاايَّتا ذاائِفاة  ِمناْ دُاباايِهُتونا ماأاْعِرْض عاناْ

 ] النساس[. {واتااواتَّْ  عالا  اّللَِّ واتافا  اِبّللَِّ واِتيًل 
ودراِ إري ددنه مساس؛  ،تذلك اع  ُعض اليهود دسلم راهراً دباحاً   -أيإ عد  اإلميان ابهلل واليو  اآلَر-وهذا السب 

ُِتاا ِ  أاْه ِ  مِهنْ  ذَّآئِفاة   وا االات} من أا  دد النا  اآلَردن عن اإلسل ، تما  ال تعاريإ  الَِّذدنا  عالا  أُن ِلا  اِبلَِّذيا  آِمُنواْ  اْل
راهُ  وااْتُفُرواْ  الناَّهاارِ  واْاها  آماُنواْ  َِ  [.01عمران آل]{ دااْرِاُعونا  لاعالَُّهمْ  آ
 النهار، أول اإلميان دمهروا أن ُينهم اشتوروا أِنم وهو ددنهم، أمر النا  من الهعفاس عل  ليلبسوا ؛أرادوها مُيد  ما"هذه
 ددنهم إري ردهم إمناإ النا  من اجلهلة ليقول ددنهم؛ إري ارتدوا النهار آَر ااس منذا الصبح، دل  املسلمني مِ ودصلوا

 .(1"){ دراعون لعلهمإ }  الوا ويذا املسلمني؛ ددن يف وعي  نقيصة عل  اذلعهم

                                                            

 (.151 /5(، متح القدي )19 /4( تفس  اُن تَّ  )282 /3(، التسهي  لعلو  التن د  الُن ا ي )106 /13( تفس  الطربي ) 2)
 
 (.59 /1( تفس  اُن تَّ  ) 1)
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 غلبة حب الدنيا:  -2

احلق إليه، ودصرمه هذا اإلدَّار إري االحنراف عنه إن تان مواوداً، وجيعله دبيِ  إدَّار ح  الدنيا حيبد عن اإلنسان ودولا 
 ددنه و يمه، ودُتم احلق الذي دعلمه، حىت ولو تان الَّمن جهيداً. وهذا شأن اليهود وأمَّايم.

ُمْ }  ال ال تعاريإ الدنيا عل  الشددد ابحلرص خمصودون ما"اليهود ياا َ  عالا  النَّا ِ  أاْحراصا  والاتاِجداِنَّ  دااوادُّ  أاْشراُتواْ  الَِّذدنا  واِمنا  حا
ُدُهمْ  ُلونا  مباا ُاِص    وااّللهُ  دُاعامَّرا  أان اْلعاذاا ِ  ِمنا  مبُ اْح ِِحهِ  ُهوا  واماا ساناةَ  أاْلفا  دُاعامَّرُ  لاوْ  أاحا  احلرص يف لقرةم [؛96البقر ]{ دااْعما

 الدنيا، ذل  يف ددنه ذرح الدنيا عل  حردصاً  تان  من  ن الذميمة؛ ا َلا معدن واحلرص للمعاد، املنُردن ابملشرتني
 (.2الدنيا") ذل  ُسب  منُر؛ حممور ت   عل  وأ د 

و د اعلهم هذا احل  العميق دغ ون دفة رسول ال حممد دل  ال عليه وسلم، وحيرمون تت  ال تعاري؛ حرداً من  
 تبارهم عل  الرائسة واملال.

َِّ اً   ِإنَّ  آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا } ال تعاريإ  ال  اّللهِ  ساِبي ِ  عان واداُصدُّونا  اِبْلبااِذ ِ  النَّا ِ  أاْمواالا  لاياْأُتُلونا  واالرُّْهباانِ  ا اْحباارِ  مِهنا  تا
ِنُ ونا  واالَِّذدنا  ُْ ْرُهم اّللهِ  ساِبي ِ  يف  دُنِفُقوِنااا واالا  وااْلِفهَّةا  الذَّها ا  دا ة]{ أالِيمَ  ُِعاذاا َ  مااباشِه  [.38التُو
تُاُبونا  لهِلَِّذدنا  مااواْد    و الإ} ُْ ُِتاا ا  دا ا دااُقوُلونا  مُثَّ  أبِاْدِددِهمْ  اْل اذا ُواْ  اّللهِ  ِعندِ  ِمنْ  ها ُم مااواْد     اِليلً  مثااناً  ُِهِ  لِياْشرتا تااباتْ   سِهَّا يَّ  أاْدِددِهمْ  تا
ُمْ  واواْد    ِسُبونا  سِهَّا يَّ ُْ  [.09]البقر  {09}دا
 :اجلهل -3

ددنه. إمن أعمم نعم ال عل  اإلنسان  ن اهله.وما عرف الا حق معرمته، و دره حق  دره ما  أن درج ه العلم النامِ ُه ُو
ت  ُِيامِ   ال تعاريإ يًعا  ااْبهاُتُه دااْو ا اْلِقيااماِة واالسَّمااوااُت ماْطِوَيَّ ُروا اّللَّا حاقَّ  اْدرِِه واا اْرُض مجِا اناُه واتااعااريا عامَّا } واماا  ادا يِنِه ُسْبحا
 .[60]ال مر ( {60ُدْشرُِتونا )

يدته وعمله من التبدد  و  احملمود، مُم من احنراف  ا  هذا تان ددن ال مبنياً عل  العلم؛ حىت حيامظ املسلم عل  عق
 عن احلق تان سببه اجله .

مروا عل  أ وا  دعبدون ا دنا  مأرادوا أن تُون يم آية  -عق  إجناس ال يم من البحر ومن ُطش مرعون-مبنو إسرائي  
من  من أسر مرعون، متعج  موس  عليه السل تما يؤالس آية،  الوا هذا ُعد أن أنعم ال عليهم ُنعمة اإلميان والتحرر 

 ذلك إري اهلهم ُعممة ال وتوحيده. هذا الطل ، ووخبهم عليه، وع ا
ُفونا   ااْو َ  عالا  ماأاتااْواْ  اْلباْحرا  ِإْسراائِي ا  ُِباِّن   ال تعاريإ }وااااواْج،ا  ُُ ُمْ  أاْدناا َ  عالا  دااْع ا  ِإلااهاً  لَّناا اْاعا  ُموسا  َيا   ااُلواْ  يَّ ُمْ  تاما  آِياة   يا

ُُمْ   االا  ُلونا   ااْو    ِإنَّ اُؤالس ِإنَّ { 234}جتاْها ِذ    ِميهِ  ُهمْ  مَّا ُمتاربَّ   ها انُواْ   مَّا واابا ُُمْ  اّللهِ  أاواْ ا   االا { 239}دااْعماُلونا  تا  واُهوا  ِإلااهاً  أاُِْغي
ُُمْ   [.280-234]ا عراف {280}اْلعاالاِمنيا  عالا  ماهَّلا
 من وراسخة ميهم اثُتة دفة اجلهالة تون  من مسيةاال اجلملة عليه دلت ملا مؤتداً  ابجلهالة إَيهم موس  ودف "وتان

 والُنادة، الصردحإ معنييه يف مستعم  ما رب السؤال، هذا مَّ  عن جاار النمر ابدئ يف يم لُان ذلك ولوال نفوسهم،

                                                            

 (.809 /0( اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل ) 2)
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 (.2اهلهم" ) مداحة من التعج  عن ُه مُ 
  نه الُربا؛ واملعج   العمم  اآلَيت من رأوا ُعدما عنهم ددر ما عدلبُ  املؤتد، إمنا ااس املطلق موس  إَيهم ابجله  ونعت
  (.1وأشنِ ) منهم رأا سا أعمم اه 

 : وسائل التغيري العقدي املذمو":ةالرابع املسألة
 إمنها لقد تان للتغي  العقدي املذمو  وسائ ،

 اختاذ األصنا": -1

ُِ  تان  لقد درحية لإلشراك ابهلل تعاري، وجتييش اجلهلة حويا روبة منها أو  ا دنا  ونصبها، وإ امة الطقو  عندها دعو ً  دن
 رهبة من ُطشها.

العر  الذدن ُعا ميهم  واُتدأت هذه الوسيلة الذميمة من  و  نوح عليه السل  إري من ُعدهم من ا مم حىت ودلت إري
  عليه وسلم وهي لددهم آية معممة.رسول ال حممد دل  ال

وتغي  معتقدهم حينما دنِ يم عجًل دعبدونه من  ،ويف عهد موس  عليه السل  أ د  السامري عل  إضلل  و  موس 
 دون ال تعاري.

لِهُمُهمْ  الا  أانَّهُ  دااراْواْ  أاملاْ  َُواار   لَّهُ  ااساداً  ِعْجلً  ُحِليِهِهمْ  ِمنْ  ُااْعِدهِ  ِمن ُموسا   ااْو ُ  وااختَّاذا } ُا انُواْ  اختَّاُذوهُ  ساِبيلً  دااْهِددِهمْ  واالا  ُد  واتا
 [.284ا عراف]{ رااِلِمنيا 

 ملك له الذي الله ا  الر  أن وذلك. العق  أه  مبَّله ده  ال مبا ضلوا أِنم عنهم ذتره ا ه  فرب  ال الطربيإ"
 الذدن هؤالس و ال. َ  إري درشد وال أحداً  دُلم ال َوار، له اسداً  دُون أن جيوج ال ذلك، رومدُهِ  وا رض، السموات

 .(3")وضلالً  ال عن وذهاابً  منهم، اهلً  دعبدونه، عليه معُفوا ،{موس  وإله إينا هذا}إ لذلك  صصهم ال  ص

  خول اإلسال" ظا را  واالرتدا  عنه سريعا : -2

لو تان حقاً لَّبتوا عليه؛  ِنم أه    إاإلسل ، ميقول النا  عندئذوهذه وسيلة دهوددة أرادوا ةا تشُيك النا  وددهم عن 
 تتا  ومعرمة.

ُِتاا ِ  أاْه ِ  مِهنْ  ذَّآئِفاة   وا االات}  ال تعاريإ راهُ  وااْتُفُرواْ  الناَّهاارِ  واْاها  آماُنواْ  الَِّذدنا  عالا  أُن ِلا  اِبلَِّذيا  آِمُنواْ  اْل َِ  دااْرِاُعونا  لاعالَُّهمْ  آ
 [.01عمران آل]{

 ميقولون املسلمني؛ عقائد تت ل ل أن  ا  آَره؛ دُفروا مث النهار، أول منهم مردق دؤمن أن ُينهم ميما توادوا أِنم "وذلك
 عن دراعون املؤمنني لع  إأي{ دااْرِاُعونا  لاعالَُّهمْ } ددننا ُطلن رهورُ  إال االرتداد؛ إري هؤالس دعا ماإ أنفسهم يف

 (.8إمياِنم")

                                                            

 (. 166 /4( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
 (.803 /2( تفس  السراج املن ) 1)
 (.220 /23( تفس  الطربي ) 3)
 (.69 /2( أوضح التفاس ، حملمد عبد اللطيف ) 8)
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 : آاثر التغيري العقدي املذمو":ةاخلامس املسألة
 :مستحقه استحقاق احلد يف الدنيا إذا مل يتب -1

 (.2) ( ما تلوه ددنه ُدل ،  ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )منيف حق من ارتد عن اإلسل وهذا ا ثر 
 وأذعمتموه أَي ، ثلثة حبستموه هل)إ املرتد أمر يف تت   عمر و د ذه  مجهور العلماس إري مشروعية استتاُة املرتد؛  ن

 عليه ال دل   وله من مهموا الصحاُة،تأِنم من أحد ذلك دنُر ومل .(1)عليه( ال ميتو  دتو  لعله ؛رويفاً  دو  ت   يف
(. 3) {سبيلهم مخلوا ال تا  وآتوا الصل  وأ اموا اتُوا منن}إتعاري  ال و د دراِ، مل إن أيإ ما تلوه(، ددنه ُدل )منإ وسلم

ْدَُتُوُهمْ  حاْياُ  اْلُمْشرِِتنيا  ماا ْاتُاُلواإ } وله يف املتقدمة ا معال عل  وهذه اآلدة تفردِ َُُذوُهمْ  وااا ُمْ  واا ْاُعُدوا وااْحُصُروُهمْ  وا   { .يا
ة  تاذابً   دُن مل داحبها أن عل  إ امتها الدالة الصل  أ اموا أبن داد اً، إميا، آمنوا منن أيإ اإلميان، هي الشرك عن والتُو

 ،ميه ُذل ميما النية ددا أمار  للمسلمني املال ُذل  ن حقاً؛ مؤمنون أِنم عل  إدتاؤها الدال ال تا  آتوا وأبن إميانه، يف
 (.8آمنوا ) إذا عنهم القتال تف  يف شرط ال تا  وإدتاس الصل  من امة

 حبوط العمل: -2

ُفرْ  وامان}  ال تعاريإ ُْ ُلهُ  حاِبطا  مااقادْ  اِبإِلمياانِ  دا را ِ  يف  واُهوا  عاما َِ  دااْهِدي اّللهِ  ُهداا ذاِلكا }و الإ [. 5املائد ]{ ا ْااِسرِدنا  ِمنا  اآل
انُواْ   مَّا عاناُْهم حلااِبطا  أاْشراُتواْ  والاوْ  ِعبااِدهِ  ِمنْ  داشااسُ  مان ُِهِ   اّللَِّ  ساِبي ِ  عان وادادُّوا تافاُروا  الَِّذدنا  ِإنَّ }و الإ[. 44ا نعا ]{ دااْعماُلونا  تا

ا  ماا ُااْعدِ  ِمن الرَُّسولا  واشاا ُّوا ُمُ  تاابانيَّ ْيئاً  اّللَّا  داُهرُّوا لان ايُداا يا ُمْ  واساُيْحِبطُ  شا  [.31حممد]{ أاْعماايا
 الُريِ أول يف ا هر أت  اراس من اإلُ  دصي  مرض إ-ُفتحتني– طاحلبا  مسي ومنه ا،داحلً  تان  شيس مساد إ"واحلبوط
 الهيا  إهنا الفساد من واملراد .مساد إري مانقل  داحلاً  تان  احلاُط أبن دؤذن" حبط" ومع  .ماتت ورمبا أمعاؤها متنتفخ

 (.5الفساد" ) أشد وهو والبطلن،
 يف وهو عمله حبط مقد ابإلميان دُفر ومنإ }تعاري وحبوط العم  ميما إذا مات داحبه عل  تفره،  ال الشنقيطيإ "  وله

 موضِ يف أشار ولُنه جائد، شرط و  من ُردته عمله مجيِ حيبط املرتد أن الُرمية اآلدة هذه راهر ،{ ا اسردن من اآلَر 
{ تامر  وهو ميمت ددنه عن منُم درتدد ومنإ } وله وهو الُفر، عل  مات إذا ميما ذلك أن إري آَر
 (.6)الُفر" عل  ابملوت العم  إحباط ميقيد املقيد، هذا عل  املطلق هذا ْح  ا دول ومقته [.1/120]

  

                                                            

 (.2094 /3( رواه البخاري ) 2)
 (.858 /1(، والبيهقي، السنن الصغرا )195 /2( رواه الشامعي، ا   ) 1)
 (.169 /21ح الباري ُشرح دحيح البخاري، الُن حجر العسقل  )مت  ( 3)
 (.13 /20( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 8)
 (.80 /5( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 5)
 (.319 /2( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن) 6)
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 الضالل عن احلق: -3

ُُمْ  تاْسأاُلواْ  أان تُرِدُدونا  أا ْ }  ال تعاريإ ا  راُسولا ْفرا  دااتاابادَّلِ  وامان  ااْب ُ  ِمن ُموسا  ُسِئ ا  تاما ُُ  السَِّبي ِ  ساوااس ضا َّ  مااقادْ  اِبإِلمياانِ  اْل
 املستقيم الطردق عن ددري ال حيا من واار عدل إأي (السبي  سواس ض  مقدالسعودإ"  ولهإ )[.  ال أُو 204البقر ]{

 .(2)" الردا مهاوي يف وتردا ،ايوا هيتا  يف واته ،وايدا احلق معامل إري املود 
 الذدن حال وهُذا والهلل اجله  إري املستقيم الطردق عن َرج مقدإ أي{  السبي  سواس ض  مقد}  و ال اُن تَّ إ"

 إليها، حيتااون ال اليت اب سئلة عليهم واال رتاح وتُذدبهم خمالفتهم إري يم، واالنقياد واتباعهم ا نبياس تصددق عن عدلوا
 دصلوِنا اهنم* البوار دار  ومهم وأحلوا تفرا  ال نعمة ُدلوا الذدن إري تر أملإ } تعاري  ال تما  والُفر، التعنت واه عل 
ئد  . (1) "[19 ،14إ إُراهيم{ ] القرار ُو

  :حصول العذاب -4

 وهذا العذا   د دُون يف اآلَر  مقط، و د دُون يف الدنيا واآلَر .
ْةُمُ   ااتُِلوُهمْ } اي مية، أو االستئصال العا ،  ال تعاريإ وأأما عذا  الدنيا ميُون ابلقت  أو ا سر  ُُمْ  اّللهُ  دُاعاذِه  واُفْ ِِهمْ  أبِاْدِدد

ة]{ مُّْؤِمِننيا   ااْو َ  ُدُدورا  واداْشفِ  عالاْيِهمْ  وادانُصرُْتمْ  ُُلهً } و الإ[. 28التُو ْذ،ا  ما َا نِبهِ  أا ُهم ُِذا ْلناا مَّنْ  ماِمناْ اِدباً  عالاْيهِ  أاْرسا  واِمناُْهم حا
ْتهُ  مَّنْ  ذا َا ُهم الصَّْيحاةُ  أا ْفناا مَّنْ  واِمناْ ُهم اْ اْرضا  ُِهِ  َاسا ُهمْ  اّللَُّ  تاانا   واماا أاْورا ْاناا مَّنْ  واِمناْ ُِن لِياْمِلما انُوا  والا  داْمِلُمونا  أانُفساُهمْ  تا
 [.80العنُبوت]{

ُُمْ  دااْرتاِددْ  وامان}   ال تعاريإ وأما عذا  اآلَر  ميُون ُدَول النار، والعياذ ابهلل تعاري. اِمر    واُهوا  مااياُمتْ  ِددِنهِ  عان ِمن  تا
اُيُمْ  حاِبطاتْ  ماُأْولااِئكا  نْاياا يف  أاْعما را ِ  الدُّ َِ ا ُهمْ  النَّارِ  أاْدحاا ُ  واأُْولااِئكا  وااآل اِلُدونا  ِميها  [. 120البقر ]{ َا

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.285 /2( تفس  أب السعود ) 2)
 (.341 /2( تفس  اُن تَّ  ) 1)
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 الفرع الثاين: التغيري الفقهي املذمو"
 :مسائل وفيه أرب 
 : تعريف التغيري الفقهي املذمو"األوىل املسألة
 الفقهي املذمو": مظا ر التغيري ةالثاني املسألة
 : أسباب التغيري الفقهي املذمو"ةالثالث املسألة
 : آاثر التغيري الفقهي املذمو"ةالرابع املسألة

 

 :: تعريف التغيري الفقهي املذمو"األوىل املسألة
التغي  احملمور الذي دقو  ُه ُعض املُلفني يف ُعض ا حُا  الفقهية، ميبديا عما تانت له  التغيري الفقهي املذمو"  و:

 إري و ه، جَيد  أو نقصا،ً أو تتما،ً أو حتودًل، أو حنو ذلك.
 شرح التعريف:
 هاً.أيإ احملرَّ ؛  ن هناك تغي اً مقهياً و  حمر ، تما تقد ، وتما سيأيت  ردباً أد فقول: "احملظور"

  يد دبني أن ذلك التغي  دُون يف املسائ  الفقهية ال و ها.هذا  وقول:" يف بعض األحكا" الفقهية"
هذا القيد دوضح حصول التغي  املذمو  الذي ُدِرف ميه احلُم الفقهي إري و ه  وقول: " فيبدهلا عما كانت له إىل غريه"

.  ُفع  هذا املغ ِه
 هذا ميه ُيان واوه هذا التغي  املذمو . كتمان  أو حتويال ، أو حنو ذلك"،وقول: " زاي ة أو نقصان  أو  

 : مظا ر التغيري الفقهي املذمو":ةالثاني املسألة
 من مماهر التغي  الفقهي املذمو  اليت حتدث عنها القرآن الُرميإ

 :الصحيحة تبديل وصية امليت -1

 والقيا  ددونه، تقهاس  مصاحله، إري دراِ ميما ُعد موته أو املودي، ويبة ُعد إليه املود  دفعله مع  ذل  الوصية  ي:
 (.2ذلك ) وو  وتنفيذ وداَيه ُعده، من ورثته ومصاحل  وائجه،

اإلنسان املشرف عل  املوت إذا تانت عليه حقوا واابة لغ ه تددون، أو أروش، أو حنو  والودية حق شرعي واا  عل 
 تُون مستحبة.ذلك، وميما عدا احلقوا الواابة 

وعل  املودي أن دتقي ال يف وديته، مل دودي ُشيس أو لشيس سا حر  ال تعاري، تاإلضرار عل  ُعض الورثة. دقول 
ت   أاوْ  أاخ   والاهُ  اْمراأا    أاو تالالاةً   دُوراثُ  راُا    تاانا   واِإن}  تعاريإ َْ ُُ هِ  ُأ ُهماا وااِحدَ  ماِل انُاوااْ   ماِنن السُُّد ُ  مِهناْ  مااُهمْ  ذاِلكا  ِمن أاْتَّاارا  تا
اس ِليم   عاِليم   وااّللهُ  اّللهِ  مِهنا  واِديَّةً  ُمهاآرهَ  واْ ا  داْدنَ  أاوْ  ِةاا دُودا  واِديَّةَ  ُااْعدِ  ِمن الَّاُُّلاِ  يف  ُشراتا  [.21النساس]{ حا

                                                            

( أسا  املطالاا  135 /24(، و مواها  اجلليا  يف شارح خمتصار الشايخ َليا ، للحطاا  )69 /5( االَتياار لتعليا  املختاار، للمودالي ) 2)
 (.335 /8(، تشاف القنا  عن منت اإل نا ، للبهويت )19 /3يف شرح روض الطال ، ل ترَي ا نصاري )
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الشر ،   حدده ما منه واإلضرار. ابلورثة اإلضرار وديته من دقصد أن عن ِني وهو الوداَي، إبتَّار ورثته مهار و  أيإ
 ُ َيد  لغ ه أو مطلقاً، لوارث دودي أو ابلورثة، اإلضرار إال ميها له مقصد ال ُودية دودي أو عليه، ليد ُشيس دقر تأن
 مما يما،  يد مهو املذتوردن، دنوالدَّ  الودية إري رااِ -{ مهار و }  إ وله أعّن- القيد وهذا الورثة. جت ه ومل الَّلا عل 
 ال مردود ابذ  مهو لورثته املهار  إال لصاحبها مقصد ال اليت أو له، عنها املنهي الوداَي أو ابلددون اإل رارات من ددر
  .(2دونه) وال الَّلا ال شيس منه دنفذ

 واآُتواْ }تعاريإ  ال ويف مقاُ  ذلك جي  عل  الودي أن دؤدي الودية املشروعة تما هي عليه ُدون تغي ؛  نه أمني عليها.
ُمْ  اْليااتااما  ُلواْ  واالا  أاْمواايا ُمْ  أتاُْتُلواْ  واالا  اِبلطَّيِه ِ  ا ْاِبياا  تااتاابادَّ ُُمْ  ِإريا  أاْمواايا ِب اً   ُحوابً  تاانا   ِإنَّهُ  أاْموااِل  [.1النساس]{ تا

 اليتام  مال وهو ، احلرا  تستبدلوا الإ وال ااج الفراس  ال إا ول إواوه التبدل هذا مع  ويف  ال اُن عادل احلنبلي"
 أيَذ اليتيم وِل وتانإ وا سدي وال هري والنخعي املسي  ُن سعيد لا إ الَّا . لُم  ُيح الذي مالُم وهو ابحللل
 .ذلك عن منهوا ُدرهم، درهمإ دقول ال دف، مُانه وجيع  اجليد، الدرهم وأيَذ امله ولة، مُاِنا وجيع  مياليت مال من اجليد
الَّالاإ أن دُون دددقه ميأَذ منه نعجة عجفاس  .تبدد  هو إمنا ،تبدالً  هذا ليدإ مقال الواه هذا يف ال خمشري وذعن

 .(1)" ا مِ الت ا  ُدله ُعد ذلكيم سلفً ال أتتلوا مال اليت إالراُِإ معناه مُان مسينة من مال الصيب.
 تانوا  منِنم ؛اليتام  لأموا يف اجلاهلية دنِ دصنعوا أن عن يم ِني{  ابلطي  ا بيا تتبدلوا وال}   ولهو ال الشوتا إ" 

 اليتام  لأموا أتتلوا الإ املع  و ي  ،اأبسً  ُذلك درون وال أموايم من ابلرديس ودعوضونه اليتام  أموال من الطي  أيَذون
 احللل الرجا انتمار وتدعوا أموايم من ا بيا أت  تتعجلوا ال املرادإ و ي  ،أموالُم من الطي  وتدعوا َبيَّة حمرمة وهي
 دتبدل ومنإ}تعاري  وله ومنه ،استبداله وتذلك مُانه أَذه اللغة يف ابلشيس الشيس تبدل منن ؛أوري وا ول ،ال عند من

  دستعم  مقد التبدد  وأما ،{ َ  هو ابلذي أدىن هو الذي أتستبدلون}  إو وله ،{ السبي  سواس ض  مقد ابإلميان الُفر
دلناهم}  إ وله يف تما  تذلك  واعلتها أذُتها إذاإ اب امت احللقة ُدلت إ ولك يف تما  ابلعُد وأَرا{  انتني عنتيهم ُو
 .(3) ا جهري عليه نص ،اَاَتً 
 ل  الودي إمث ذلك، وليد عل  امليت شيس؛  ن  د ْح  أمانته وديه.مع ودية امليت منن و  الودي 

ُُمْ  }ُتِت ا  ال تعاريإ  ْ اً  تااراكا  ِإن اْلماْوتُ  أاحاداُتمُ  حاهارا  ِإذاا عالاْي ْدنِ  اْلواِديَّةُ  َا ْعُروفِ  واا  ْاراُِنيا  لِْلوااِلدا  عالا  حاقهاً  اِبْلما
لاهُ  مامان{ 240}اْلُمتَِّقنيا  عاهُ  ماا ُااْعدا  ُادَّ ُلوناهُ  الَِّذدنا  عالا  ِإمْثُهُ  ماِنمنَّاا مسِا ِ   اّللها  ِإنَّ  دُابادِه ي نافاً  مُّوصَ  ِمن َاافا  مامانْ { 242}عاِليم   مسِا  اا

نااُهمْ  ماأاْدلاحا  ِإمْثاً  أاوْ   [.241-240]البقر  { 241}رَِّحيم   واُفور   اّللها  ِإنَّ  عالاْيهِ  ِإمْثا  مالا  ُااياْ
 عل  إمثه منمنا} - ا وري ُطردق يا الُتمان ذلك يف وددَ - نقص أو ميها وجاد حُمها مغ  وحرمها، الودية ُدل ممن
 مسيِ ال إن}  ذلك ُدلوا ابلذدن اإلمث وتعلق ال، عل  امليت أار و ِ و دإ واحد وو  عبا  اُن  ال{  دبدلونه الذدن
 .(8إليهم" ) املود  ُدله ومبا ُذلك، عليم وهو امليت، ُه أود  ما عل  اذلِ  دإ أي{  عليم

                                                            

 (.653 /2(، متح القددر )53 /8( التحردر والتنودر ) 2)
 (.253 /6( اللبا  يف علو  الُتا  ) 1)
 (.630 /2( متح القددر ) 3)
 (.895 /2( تفس  اُن تَّ ) 8)
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 دغ  مبأن الودي أما النا . سائر أو الشاهد، أو الودي هو أنه -املشهور وهو- أحدمها  والنإ يف هذه اآلدة ميه واملبدل
 الودي و  وأما دُتمها. أو شهاد ، دغ  مبأن الشاهد وأما احلقوا.  سمة يف وإما الُتاُة، يف إما إالودية الودي
 إالَّا  والقول ُدله{. ممن تعاريإ}  وله حتت داَلون تلهم  مهؤالس مستحقه، إري املال ذلك ود  من مينعوا مبأن والشاهد

 يف تانوا   ِنم وذلك إليها؛ ابلودية تعاري ال ُني اليت املواضِ عن الودية تغي  عن ِني املودي، هو التغي  عن املنه  أن
 (.2لأل ُرني) ابلودية أمرهم تعاري ماهلل والهر، اجلو  يف ا  ار  ودرتتون لألاان ، دودون اجلاهلية

وجيوج للودي وحنوه أن دغ  ودية املودي إري احلق إذا تان ميها حيف واور  صداً من املودي أو من و   صد، وهذا 
نافاً  مُّوصَ  ِمن َاافا  مامانْ } عاريإ؛ لقوله تليد من التبدد  املنهي عنه يف شيس نااُهمْ  ماأاْدلاحا  ِإمْثاً  أاوْ  اا  اّللها  ِإنَّ  عالاْيهِ  ِإمْثا  مالا  ُااياْ

 [.241البقر ]{ رَِّحيم   واُفور  
 حمااب ، الفل  الشيس ُبيعه أود  إذا تما  وسيلة، أو ُواسطة واراثً  جاد أبن تلها،  ا طأ أنوا  دشم  وهذا. ا طأإ اجلنفو 
 أو تبصر، و  من شفقته و و  ُطبعه ُ  عامد، و  خمطئاً  إما الوسائ ، من ذلك حنو أو لي ددها، اُنته الُن أود  أو

 الذي عن ودعدل. الشرعي الواه عل  الودية يف ودعدل القهية، دصلح أن- هذه واحلالة- مللودي ذلك، يف آمثاً  متعمداً 
وهذا إذن يف  .الشرعي والطردق املودي مقصود ُني مجعاً  ُه، ا مور وأشبه إليه ا شياس أ ر  هو ما إري امليت ُه أود 
ني يم، املود  ُني اإلدلح ُطردقة وحيف اور ميها اليت الودية تبدد   تان  أبن الودية، تلك من احليف ،له من ُو
 يف التبدد  من ليد والتوميق اإلدلح وهذا .املودي ُه مأاحف مبقدار اددراً  تان  أو ،املودي مرتته إليه ابإلدصاس اددراً 
 .(1أعلم) وال ُسبي ، ذلك من ليد هذا أن ليعلم لذلك، النهي عل  هذا عطف ويذا شيس؛

 دودي أن مَّ  جيوج، ال مبا أود  إذا أنه َلف ميه ممما "ال وتذلك جيوج تغي  الودية إذا تانت يف شيس حمر  شرعاً،
 (.3الَّلا") عل  جاد ما إمهاس جيوج ال تما  إمهاؤه، جيوج وال تبددله جيوج أنه املعادي من شيس أو َن در أو خبمر
 تبديل الشها ة: -2

ماد  الملم والن ا   (. وهي سب  من أسبا  إ امة احلق وتبيينه، وحسمِ 8عيان) عن للغ   ق اإلَبار إالشردعة يف الشهاد 
 واأاْشِهُدوا}   ال تعاريإ يذا أمر ال تعاري ابلقيا  ةا عل  ما هي عليه من و  مي  وال عوج، روبة أو رهبة.ُني النا ؛ 

ُُمْ  عاْدلَ  ذاوايْ  ُُمْ  ّللَِّ  الشَّهاادا ا  واأاِ يُموا مِهن رِ  وااْليااْو ِ  اِبّللَِّ  دُاْؤِمنُ  تاانا   مان ُِهِ  دُوعاظُ  ذاِل َِ  خماْراااً  لَّهُ  جياْعا  اّللَّا  دااتَّقِ  وامان اآْل
 [.1الطلا]{

 ،شرعاً  ميها جي  ما مستوميها عل  الشهاد  إلدقا  مستعار  ماإل امة ميها، عوج ال مستقيمة إدقاعهاإ الشهاد  إ امة ومع 
 وال عليه، املشهود  ا  وال له، املشهود  ا  ال ،أمره وامتَّال ال  ا  أيإ ،{ هللإ }الشردعة، و وله أدلة عليه دلت سا

 . (5راحته) عل  واإلُقاس الشاهد منفعة  ا 
                                                            

 (.55 /5( تفس  الراجيإ مفاتيح الغي  ) 2)
 (.252 /1(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )896 /2تفس  اُن تَّ  ) ( 1)
 (.169 /1( تفس  القرذيب ) 3)
 ( ُتصرف.200( التعردفات، للجراا  )صإ  8)
 (ُتصرف.109 /14( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 5)
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اس اِبْلِقْسطِ   ااوَّاِمنيا  ُتونُواْ   آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا } و ال تعاريإ ُُمْ  عالا  والاوْ  ّللِهِ  ُشهادا ْدنِ  أاوِ  أانُفِس ُُنْ  ِإن واا ا ْاراُِنيا  اْلوااِلدا  أاوْ  واِنيهاً  دا
ا أاْوريا  مااّللهُ  مااقا اً  ُلونا  مباا تاانا   اّللها  ماِننَّ  تُاْعِرُضواْ  أاوْ  تااْلُوواْ  واِإن تااْعِدُلواْ  أان اْياواا تااتَِّبُعواْ  مالا  ِةِما ِب اً  تااْعما  [.235النساس]{ َا
إ  ال ويذا والُتمان؛ والتبدد  التحردف من َالية ا،حقً  عادلة دحيحة تُون محينئذ ال، واه اُتغاس أداؤها ليُنإ "أي
 مهر  تان  وإن ميه، احلق مق  ا مر عن سئلت وإذا عليك، ضررها عاد ولو ،احلق اشهدإ أي{  أنفسُم عل  ولو} 

 .(2عليه" ) دهيق أمر ت   من اوخمراً  امراً  أذاعه ملن سيجع  ال منن عليك،
 أو عداو  أو ذمِ. مالواا  أتددة الشهاد  وعد  تبددلها ُُتمان أو حتردف، وأن ال مينِ منها َوف  

ُتُمواْ  واالا }   ال تعاريإ ُْ ُتْمهاا وامان الشَّهاادا ا  تا ُْ ُلونا  مباا وااّللهُ   ااْلُبهُ  آمِث   ماِننَّهُ  دا  [.143البقر ]{ عاِليم   تااْعما
  (.1)(النا  أن دقول  ق إذا علمه أو شهده أو مسعه ال مينعن راًل هيبةُ و ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ)

 : أسباب التغيري الفقهي املذمو": ةالثالث املسألة
 هناك أسبا  تدعو أ،ساً إري تغي  الودية أو الشهاد ، منهاإ

 امليل إىل طرف حملبة أو لقرابة أو حنو ذلك: -1

، أو أو جَيدته إبعطاس من ال دستحق ؛إما من املودي وإما من الودي عل  َلف احلق إحيص  التبدد  يف الودية مقد
و ه،  يا دهر ذلك أدحا  احلقوا، أو دنقصهم من أا  مي   ليب إليه أتَّر من أو تنقيصه؛ حرمان من دستحق 

 حقهم.
عل  تغي  الشهاد ، حىت دعصي ال تعاري ُراً ابلقراُة، أو تدمعه الشفقة   مقد حتم  القراُة الشاهدا  ،وتذلك يف الشهاد 

 تذلك إري مَّ  هذا الفع  احملمور.
اس اِبْلِقْسطِ   ااوَّاِمنيا  ُتونُواْ   آماُنواْ  الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ ُُمْ  عالا  والاوْ  ّللِهِ  ُشهادا ْدنِ  أاوِ  أانُفِس ُُنْ  ِإن واا ا ْاراُِنيا  اْلوااِلدا  أاوْ  واِنيهاً  دا

ا أاْوريا  مااّللهُ  مااقا اً  ُلونا  مباا تاانا   اّللها  ماِننَّ  تُاْعِرُضواْ  أاوْ  تااْلُوواْ  واِإن تااْعِدُلواْ  أان اْياواا تااتَِّبُعواْ  مالا  ِةِما ِب اً  تااْعما  [.235النساس]{ َا
 وإن ،ابحلق اشهد ُ  ميها، تراعهم مل و راُتك، والددك عل  الشهاد  تانت  وإنإ أي{  وا  ُرني الوالددن أوإ } مقوله
 ةما أوري ماهلل مق ا أو ونيا دُن إنإ } أحد. و وله ت   عل  مقد  وهو أحد، ت   عل  حاتم احلق منن ؛عليهم ضررها عاد
 .(3" ).دلحهما ميه مبا وأعلم منك، ةما أوري هو ُ  دتوالمها، ال لفقره، عليه تشفق وال لغناه، ترعاه الإ أي{ 
 طلب املصلحة الدنيوية، أو خوف الضرر من عد" التبديل يف الوصية والشها ة: -2

مالودي أو الشاهد  د دُون منهما تغي  يف الودية والشهاد ؛ ذمعاً يف عرض دنيوي أيَذانه ةذا التغي ، ملو مل دبدال لن  
 حيصل عل  ذلك.
دقومان ابلتبدد  الذي ال درضاه  عندمهاالسلمة و  املصلحة محرداً عل  الودية والشهاد .ذا  اال احلق يف وأدهاً  د درهَّبان إ

 ال تعاري، وال دقره العدل يف أي  انون.

                                                            

 (.833 /1( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.260 /2(، ودححه ا لبا  يف سلسلة ا حاددا الصحيحة )2314 /1(، واُن مااه )843 /8(، والرتمذي )29 /3( رواه أْحد )1)
 (.833 /1( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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وهذه املقادد ال تبيح يما هذا الفع  ا ثيم؛ منن ما عند ال من احللل َ  يما من تناول هذا احلرا ، و ول احلق تذلك 
  دود  ضرراً مل درده ال تعاري.ال دقرِه  أاًل، وال

مننه ال دقر  من  ؛النا  أن دقول  ق إذا رآه أو شهده أال ال مينعن أحدتم رهبةُ )إ دل  ال عليه وسلم ال رسول ال 
 (.2)(أا  وال دباعد من رجا أن دقول  ق أو دذتر ُعميم

 خمامة تتمه  من مُ  .املعاش يف اذمعً  أو النا ، من اَومً  ؛احلق تتمان  عن املؤتد النهيإ احلددا ويف  ال ا لبا إ "
 يف داَ  مهو ذلك، وحنو إَيه، احرتامهم عد  خمامة أو الرجا، و طِ والشتم، تالهر   اإلدذاس أنوا  من ُنو  إَيه إدذائهم
 دُتف  ال من حال دُون مُيف، دعلمه وهو احلق دُتم من حال هذا تان  وإذا وسلم، عليه ال دل  للنيب وخمالف، النهي
 هو دتهموه أن خمامة أو للرعا ، منه مسادر  وعقيدهتم ددنهم يف ودتهمهم، ا ُرَيس املسلمني عل  ابلباذ  دشهد ُ  ،ُذلك
 اأدهً 

 (.1)واهتامهم" ضليم عل  دسادرهم مل إذا ابلباذ 

 

 : آاثر التغيري الفقهي املذمو":ةالرابع املسألة
عليها، وتغي  الودية والشهاد  من املعادي الُب   اليت جتر  ؛ ُسب  إ دامهأضرار جتلبها لهاملعصية ال تد  داحبها دون 

يلة، ممن ذلكإ  عل  مرتُبها اآلاثر الُو
 حصول اإلمث، الذي قد يورث العقوبة: -1

لاهُ  مامان}  ال تعاريإ عاهُ  ماا ُااْعدا  ُادَّ ُلوناهُ  الَِّذدنا  عالا  ِإمْثُهُ  ماِنمنَّاا مسِا ِ   اّللها  ِإنَّ  دُابادِه ي  [.242البقر ]{ عاِليم   مسِا
ِ   اّللَّا  ِإنَّ }"إ مقوله ي  ،احلي  ُواوه احلقوا إلُطال النا  حتي  وإن ،شيس عليه فف  ال ال  ن للمبدل؛ وعيد{ عاِليم   مسِا
ني ُينه حائ  مل  ادر وهو اعليمً  امسيعً  تان  وإذا املبدل، مع  ودعلم املودي، ودية مسيِ ماهلل اجلور أبنوا  وااروا  جماجا  ُو
 (.3املبدل")
ُتُمواْ  واالا }  و الإ ُْ ُتْمهاا وامان الشَّهاادا ا  تا ُْ ُلونا  مباا وااّللهُ   ااْلُبهُ  آمِث   ماِننَّهُ  دا  [.143البقر ]{ عاِليم   تااْعما
 (.8ال" ) معصية إَيها ُُتمانه مُتس   لبه، ماارإ دقول  لبه{، آمث شهادته}مننه دُتم ومنإ "دعّن
 نعوذ ،القل  مسخ ُه وأراد  لبه{، آمث  الإ }مننه تعاري مننه ؛الشهاد  تتمان  عل  تندعاده  شيس عل  ال أوعد ما إ" ي 
 (.5ذلك" ) من ابهلل

  ا مر تان  ملما القل ، يف حتدث إمنا والصوارف الدواعي من ا معال  ن ويف هذه اآلدة الُرمية أضاف اإلمث إري القل "

                                                            

 (.260 /2(، ودححه ا لبا  يف سلسلة ا حاددا الصحيحة )261 /3(، والطربا ، املعجم ا وسط )50 /3( رواه أْحد )2)
 (.260 /2( سلسلة ا حاددا الصحيحة )1)
 (.252 /1( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
 (.99 /6( تفس  الطربي ) 8)
 (.309 /2( تفس  ا اجن ) 5)
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ُتمُ  واالا }  إتعاري و ال (.2القل ") إري اإلمث أضيف تذلك ُْ  [.206املائد ]{ اآلمثِنيا  لَِّمنا  ِإذاً  ِإ،َّ  اّللهِ  شاهاادا ا  نا
 تغي ها أو تبددلها، أو الشهاد ، حتردف من إذلك من شيئاً  معلنا إنإ إ" أي{اآلمثِنيا  لَِّمنا  ِإذاً  يف  وله تعاريإ }  ال اُن تَّ 

 .(1ابلُلية) تتمها  أو
 ظلم الناس، وتضيي  احلقوق، وإجيا  الشقاق: -2

ُِ ذي احلق عن حقه وامياً، وإعطاؤه لغ ه رلم، وهذا الملم  وهذا أثر آَر دتنإل عن معصية التبدد  يف الودية والشهاد ، ممن
دعم  عل  جر  الن ا  والشحناس ُني دؤدي إري ضيا  احلقوا اليت أمر ال أبدائها إري أهلها، ولع  هذا التغي  و  اجلائ  

  ِن  ال تعاري عن التغي  يف الودية والشهاد ، تما يف اآلَيت الساُقة. يذا؛ أذراف هذا احلق، حىت ُني ا  ار  وا حبة

 

 

 الفرع الثالث: التغيري النفسي املذمو":
 .إري الشر من ا   املُلفةعبار  عن حتود  داَ  النفد   و:التغيري النفسي املذمو" 

 وهذا دشم  حتود  اإلميان إري الُفر، والطاعة إري املعصية، وشُر النعمة إري احودها.
منها، ودار  الذي آاته ال آَيته مانسلخ هذا النو  من التغي  املذمو إ  صة العامل مَّلة اليت ذترها القرآن الُرمي عل ومن ا 

 إري احلور ُعد الُور، واملعصية ُعد الطاعة.
نااهُ  الَِّذيا  نااباأا  عالاْيِهمْ   ال تعاريإ }وااْت ُ  تِناا آتااياْ ا ماانسالاخا  آَيا انا  الشَّْيطاانُ  ماأاتْابااعاهُ  ِمناْها ُا ناا والاوْ { 205}اْلغااِودنا  ِمنا  ما  لارامااْعنااهُ  ِشئاْ

ُِنَّهُ  ِةاا لادا  والاا َْ ِا  ا اْرضِ  ريا إِ  أا َّااُلهُ  هاوااهُ  وااتاَّبا ْل ِ  تاماَّا ِ   ماما ُا   الَِّذدنا  اْلقاْو ِ  ماَّا ُ  ذَِّلكا  دااْلهاا تارْتُْتهُ  أاوْ  دااْلهااْ  عالاْيهِ  حتاِْم ْ  ِإن اْل
ُُواْ  تِناا تاذَّ ُرونا  لاعالَُّهمْ  اْلقاصاصا  مااْ ُصصِ  ِِبَيا َُّ ُُواْ   الَِّذدنا  اْلقاْو ُ  ماَّالً  سااس{ 206}دااتاافا تِناا تاذَّ انُواْ   واأانُفساُهمْ  ِِبَيا  تا

 [.204-205] ا عراف {204}ا ْااِسُرونا  ُهمُ  ماُأْولااِئكا  ُدْهِل ْ  وامان اْلُمْهتاِدي مااُهوا  اّللهُ  دااْهدِ  مان{ 200}داْمِلُمونا 
لده عل  أ وال عد  ذترها  (، والذي دهم هنا هو احلددا عن 3املفسرون)و د اَتلف العلماس يف حتددد اسم هذا الرا  ُو

 هذا التغي  النفسي الذي حص  من هذا الرا .
 وآاثره. ه القصة ستتجل  مماهر هذا التغ  وأسباُهومن َلل هذ

 املظا ر: -أوال  
ص     ميها علم   (،8قد أنعم ال تعاري عل  هذا اإلنسان ُنعمة ايدادة، وإدتائه آَيت من آَيت ال )ل تعينه عل  اإل بال إري  ُو

 احلق، واالنُفاف عن الباذ . لُن نفسه  امت ميها أسبا  نقلتها إري االنسلخ عن النعمة ممهر منهإ

                                                            

 ( املصدر الساُق. 2)
 (.124 /3( تفس  اُن تَّ  ) 1)
التحرداااار  (،140 /3(، جاد املساااا  يف علاااام التفساااا ، الُاااان اجلااااوجي )329 /0(، تفساااا  القاااارذيب )150-251 /23( تفساااا  الطااااربي ) 3)

 (.350 /4والتنودر، الُن عاشور )
ميُان االعتمااد علياه إال ا َباار اإلسارائيلية، تنمار هاذه ا  اوال يفإ يف هذه اآلَيت إري أ وال، ولايد علا  ذلاك دليا   ( اَتلف املفسرون 8)

 (.109 /1(، النُت والعيون، للماوردي )144 /3جاد املس  يف علم التفس ، الُن اجلوجي )
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 الكفر واجلحو :
نااهُ  الَِّذيا  نااباأا  عالاْيِهمْ   ال تعاريإ }وااْت ُ  تِناا آتااياْ ا ماانسالاخا  آَيا انا  الشَّْيطاانُ  ماأاتْابااعاهُ  ِمناْها ُا  {205}اْلغااِودنا  ِمنا  ما
ا مقولهإ } ماانسالاخا  تقتهيه،  مبا العم  عرض عنأو رهره،  وراس ةا، ونبذها أبن تفر ،انفص  عنها انفصااًل معنوَيً  {أيإ ِمناْها

رج دعلمه  تان  الذي العلم منه ون   حرمتها، وال حقها، دعرف ومل ةا، هتاون ودقالإ الدها، من احلية تنسلخ تما  منها َو
(2.) 

 األسباب: -اثنيا  
ناا مث ُينت اآلَيت الُرمية الدوامِ اليت أودت ةذا الرا  إري هذا التغي  النفسي املقيت، مقال تعاريإ }والاوْ   ِةاا لارامااْعنااهُ  ِشئاْ

ُِنَّهُ  لادا  والاا َْ ِا  ا اْرضِ  ِإريا  أا  هاوااُه{، مذترت اآلَيت سببنيإ وااتاَّبا
 والثاين: اتباع اهلوى:األول: الركون إىل الدنيا، 

ناا  ال تعاريإ }والاوْ  ُِنَّهُ  ِةاا لارامااْعنااهُ  ِشئاْ لادا  والاا َْ ِا  ا اْرضِ  ِإريا  أا  هاوااُه{ وااتاَّبا
وهو الرتون إري  ،للرمعة والتشردف، لُن هذا املنحرف أت  مبا دنا ض ذلك اسببً تانت مهذه اآلَيت اليت آاته ال إَيها  

 الدنيا، واتبا  ايوا.
ناا ممع   وله تعاريإ }والاوْ  ُِنَّهُ  ِةاا لارامااْعنااهُ  ِشئاْ لادا  والاا َْ ِا  ا اْرضِ  ِإريا  أا  آتيناه مبا  دره ونرمِ نشرمه، أن أرد، ولو هاوااُه{ أيإ وااتاَّبا

 أيإ دونه، من عل  مرتفعاً  داحبها جتع  احلميد  الصفات  ن وجتائها؛ النفد لُمال مستعار  لفعلنا، والرمعة اآلَيت من
 ولُنه ُه، دشرف الذي ةا العم  له لرمعناه{إ ليسر، ممع } ابلفه ، وَتي اً  وجتاس مهلً  ابآلَيت ُعمله التتس  شئنا ولو

 وانقاد ميها، ورتن إليها، ورو  امللذ من ميها وما الدنيا شهوات إري ول مها، وترام  إليها اذمأن ا رض{أيإ إري }أَلد
 و د ااس. وااهه رائسته ديانة أو  ومه، واسرتضاس الدنيا، إدَّار يف عن هواه ،شئ هو ما ايوا، واتبِ إليه دعاه ملا

وحيتم  أن  وأتبعه. مآثره ايدا أويت سن ُغ ه مع  تما  دشرف ومل درمِ، مل  اله الذي السب  عل  تنبيهاً  هنا االستدراك
 املع  اهة من ذلك ودتأدد احلهيض، يف ملن دقالإ تما  وا َد، ا سف  عن العبار  { ا رض إري } ُقولهإدراد 

البا ية،  اآلَر  حظ حر  مقد إليها أَلد من منن عليها؛ ما وت  الدنيا هي ميها ارتُ  وما ا رض أن وذلك املعقول،
 من النفد لدا حيسن ما ترايح ايواإ واملفاسد، واتبا  ابلنقائص تلبد أيإ السف ، إري رتون إذنإ ماإلَلد هنا

ة، النقائص  (.1والرشد ) احلق إليه ددعو ما عل  احملبُو
 تيد  من وعصمه التوميق له ال شاس ملو والت تية، للهدادة سبباً  تُون أن شأِنا اآلَيت تلك أن و د أماد هذا النص الُرمي

                                                            

 /2) (،  ااار العلاااو ، للسااامر ندي312 /0(، تفسااا  القااارذيب )01 /3(، تفسااا  البيهااااوي)260 /1)   ( تفسااا  الُشااااف، لل خمشاااري 2)
 (.351 /4(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )542

 
(، اللباا  يف علاو  الُتاا ، الُان 812(، الواي  يف تفس  الُتا  الع دا ، للواحادي )صإ 811 /8) ( تفس  البحر احمليط،  ب حيان 1)

(، احملارر الاواي  يف 121الُان اياائم )صإ (، التبيان يف تفس  ورد  القرآن، 508 /1)   (، البحر املددد، الُن عجيبة344 /9عادل )
 (.353 /4(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )589 /1تفس  الُتا  الع د ، الُن عطية )
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 .(2توميقهم) يف عليهم ال مه  ليعلموا ؛للمومقني عرب  وهذه عنها، دنسلخ ملم ومتنته الشيطان
 اآلاثر: -اثلثا  

 هذا اجلاحد، وهيإ حتدثت اآلَيت الُرمية عن اآلاثر اليت اناها
 مالزمة الشيطان له وانقيا ه ألمره: -1

امتَّ ،  أمره وأذاعه، ممهما أمره، عل  وولبه عليه، حلقة، وأدرته، واستحوذ الشَّْيطااُن{، مبع إ يف  وله تعاريإ} ماأاتْابااعاهُ 
 ( .1) له  ردناً  مصار

 الوصول إىل اهلالك والضالل: -2

انا  ُا  (.3املهتددن ) من تان  أن ُعد الغوادة، يف الراسخني اْلغااِودنا{، أيإ دار من ايالُني الهالني ِمنا  يف  وله تعاريإ} ما

 عد" االنتفاع ابآلايت واملواعظ:  -3

َّااُلهُ  ْل ِ  تاماَّا ِ   يف  وله تعاريإ} ماما ُا ُُواْ   الَِّذدنا  اْلقاْو ِ  ماَّا ُ  ذَِّلكا  دااْلهاا تارْتُْتهُ  أاوْ  دااْلهااْ  عالاْيهِ  حتاِْم ْ  ِإن اْل تِناا تاذَّ  مااْ ُصصِ  ِِبَيا
ُرون{. لاعالَُّهمْ  اْلقاصاصا  َُّ  دااتاافا
 الفر  يف وهو والتع ، راحلا  مِ ذلك دعرتي ما وأتَّر اللسان. وامتداد معه، الفم أعهاس وحترك ُسرعة، تنفد واللهاإ
لقة ضبح،  حال. ت   عل  دلها أنه الُل  َو

 مهر  واملرض، والصحة الراحة حال يف دلها مننه ،الُل  َل ما عطش أو إعياس من دلها شيس ومن املعلو  أن ت 
 ضال، مهو تعمه مل وإن ضال، مهو وعمته هذا إن مُذلك دلها، ترتته أو ذردته إن الُل  أن مُما مًَّل، ُه تعاري ال

  (.8حال، وهذا واه تشبيه هذا الهال ابلُل  ) ت   عل  مهللته
 إري ومال والعم ، وايوا الهلل إري منه مانسلخ ايدا أويت من ومن هذه القصة البليغة دتجل  لنا در  ُليغ وهوإ أن

ا  والردا، البوار إري منتهاه الشيطانُان ُه تلع  حىت الدنيا،  عن النا  ليحذر ؛ صته ال مذتر وا وري، اآلَر  يف َو
 (.5حالته ) مَّ 

 
 
 
 

                                                            

 ( ُتصرف دس .351 /4( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
(، تفسا  اُان تَّا  191 /3فسا  أب الساعود )(، ت351 /4(، التحردار والتناودر، الُان عاشاور )503 /1)   ( البحر املددد، الُن عجيبة 1)

(3/ 509.) 
 (.509 /3(، تفس  اُن تَّ  )191 /3(، تفس  أب السعود )140 /1( النُت والعيون، للماوردي ) 3)
، الُان عطياة (، احملرر الواي  يف تفسا  الُتاا  الع دا 541 /2(،  ر العلو ، للسمر ندي )814 /2( التسهي  لعلو  التن د  الُن ا ي ) 8)

(1/ 589.) 
 (.86 /25( تفس  الراجيإ مفاتيح الغي  ) 5)
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 : التغيري الفطري املذمو"الراب  الفرع
 :مسألتانوفيه 

 : تعريف التغيري الفطرياألوىل املسألة
 : حديث القرآن عن التغيري الفطري املذمو"ةالثاني املسألة

 
  الفطري: تعريف التغيرياألوىل املسألة

 الفطري لغة:التغيري 
 إ }ويف التن د  الع د والفطرإ االُتداس واالَرتا ،  ما مطر ال عليه ا لق من املعرمة ُه.الفطري نسبة إري الفطر ، والفطر إ 
ما تنت أادري ما ماِذُر السموات وا ارض حىت  إ " ال اُن عبا  رضي ال عنهما {،احلمد هلل ماِذِر السمواِت وا ارضِ 

ْفرها إأا، ماطاْرهُتا أاي إأاات  أاعراُيهان فتصمان يف ُئر مقال أاحدمها   (.2)أا، اُتدْأت حا
 التغيري الفطري اصطالحا :

ما خلق هللا يف التغيري الفطري املذمو"  و: تبديل  من َلل التعردف اللغوي الساُق ملع  الفطر  ميُن أن دقالإ إن
 املعنوي إىل غريه. اخلري احلسي أو اإلنسان من

 : حديث القرآن الكرمي عن التغيري الفطري املذمو":ةالثاني املسألة
 جمامية و   لقتهم مناسبة تعاليمه واع  الددن، هذا  حُا  لقد َلق ال تعاري النا  يف أحسن تقومي، واعلهم " اُلني

 حىت الصحيح، والنمر العق  دساوا الذي هو التوحيد  ن هلل؛ الوحدانية إثبات مَّ إ له، منُردن وال عنه، ،ئني و  يا،
 (.1ُفطرته" ) التوحيد إري الهتدا ضاالً  اعتقاداً  دلقن ومل وتفُ ه اإلنسان ترك لو

مبديا ابالعتقادات املنحرمة، وا عمال املعواة، ذاعة للشيطان، الذي  د  ،لُن اإلنسان ابتبا  هواه، َرج عن هذه الفطر 
ذانَّ  ُتغي  َلق ال،  ال تعاريإ} وا االا  عل  أنه سيأمر عباد ال أ سم اختَِّ  واُ ِضلَّناَُّهمْ { 224}مَّْفُروضاً  ناِصيباً  ِعبااِدكا  ِمنْ   ا

ُمْ  وا ُمانِهيااناَُّهمْ  ُمْ  ا انْاعاا ِ  آذاانا  ُُنَّ ماالايُابااتهِ  واآلُمراِنَّ ُنَّ  واآلُمراِنَّ ْلقا  ماالايُاغا ِه ِسرا  مااقادْ  اّللهِ  ُدونِ  مِهن والِيهاً  الشَّْيطاانا  دااتَِّخذِ  وامان اّللهِ  َا  َُْسراا،ً  َا
 [.229-224]النساس {229}مُِّبيناً 

ُمْ  ُنَّ  مقولهإ} واآلُمراِنَّ ْلقا  ماالايُاغا ِه {، أيإ "ددن َا  مطر  }إ وله وهي معناه، ذلك أن عل  ا َرا اآلدة لداللة ال؛ وذلك اّللِه
 ذلك يف دَ  معناه، ذلك تان  وإذا [.30إ الرو  سور ] ، { القيم الددن ذلك ال  لق تبدد  ال عليها النا  مطر اليت ال
 ميه ودَ  املعادي، من ذلك وو  ووشره، ومشه عن ِن  ما ووشم َصاؤه، جيوج ال ما َصاس منإ عنه ال ِن  ما ت   مع ُ 
 أمره مع  مذلك. ذاعته مجيِ عن ودنه  ال، معادي مجيِ إري ددعو أنه شك ال الشيطان  ن؛ ُه ال أمر ما ت   ترك

                                                            

ياادي )294 /1( مفااردات ألفاااظ القاارآن، للراواا  ا داافها  ) 2) (، املخصااص، الُاان 319 /23(، اتج العاارو  ماان اااواهر القااامو ، للُ 
 (.131 /2سيده )

 (.84 /12( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 1)
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 (.2ددنه") من ال َلق ما ُتغي  ال، عباد من املفروض نصيبه
 واملتنمصات، واملستومشات، الوامشات ال لعن)  إ الإ  ال رسول دل  ال عليه وسلم رضي ال عنه ال ُن مسعود عبد عن

 . (1)( تعاري ال َلق املغ ات للحسن، واملتفلجات
ص يف شيس منها لُان وسيلة إري استجاج   ؛وهذه ا معال إمنا ورد الوعيد الشددد ميها ملا ميها من الغش وا دا ، ولو َر

 (.3)و ها من أنوا  الغش، وملا ميها من تغي  ا لقة
ما معله  و  لوط من الفاحشة املنُر ؛  ِنم  لبوا الفطر  يف  إ-سا حتدث عنه القرآن الُرمي-وددَ  يف تغي  َلق ال تعاري

ُْتونا   ال تعاريإ} الشهو ، ماحنرموا ةا عن اإل،ث إري الذتور، ُرونا { 265}اْلعاالاِمنيا  ِمنا  الذُّْتراانا  أاأتا لاقا  ماا واتاذا ُُمْ  َا ُُمْ  لا  راُّ
ُُم ِمنْ  ، تما  ال وولبة ايوا عليهم هموالسب  الذي أو عهم يف هذه الفاحشة اهلُ  .{266}عااُدونا   ااْو    أانُتمْ  ُا ْ  أاْجوااِا

ُُمْ } تعاريإ ُلونا   ااْو    أانُتمْ  ُا ْ  النِهسااس ُدونِ  مِهن شاْهوا ً  الرهِااالا  لاتاْأُتونا  أائِنَّ  وال ذبعاً  ال شيئاً  تعرمون الإ أي [.55النم ]{ جتاْها
 ابجلهالة العا بة، مودفهم جتهلون أو والقبيح، احلسن ُني ميي  ال سفيهاً  دُون أو  بحها، جيه  من مع  شرعاً، متفعلون

 .(8القل ) و ساو  الرأي أمنِ   حوال اامِ اسم وهي
 
 
 
 
 

                                                            

 (.111 /9( تفس  الطربي ) 2)
 ااال النااووي إ أمااا ) الوامشااة ( مهااي ماعلااة الوشاام ، وهااوإ أن تغاارج إُاار  أو مساالة أو  (.2604 /3(، ومساالم )2453 /8( رواه البخاااري ) 1)

النااور  ، حنومهااا يف رهاار الُااف أو املعصاام أو الشاافة أو واا  ذلااك ماان ُاادن املاارأ  حااىت دسااي  الااد  ، مث حتشااو ذلااك املوضااِ ابلُحاا  أو 
ميخهر،.. وماعلة هذا وامشة ، و د ومشت تشم ومشاً، واملفعول ةاا موشاومة . مانن ذلبات معا  ذلاك ةاا مهاي مساتومشة ، وهاو حارا  علا  
را  الفاعلة واملفعول ةا ابَتيارها، وأما ) النامصة ( مهي اليت ت د  الشعر من الواه، واملتنمصة اليت تطل  مع  ذلاك ةاا ، وهاذا الفعا  حا
رةا إال إذا نبتت للمرأ  حلية أو شوار  ، مل حتر  إجالتها ، ُ  دستح  عند، . و ال اُن اردر إ ال جيوج حلق حليتها وال عنفقتها وال شا

، وال تغي  شيس من َلقتها ُ َيد  وال نقص . ومذهبنا ما  ادمناه مان اساتحبا  إجالاة اللحياة والشاار  والعنفقاة ، وأن النهاي إمناا هاو يف 
 حلواا  وما يف أذراف الواه .ا

نااااَي وأمااا ) املتفلجااات ( املتفلجاااة هاايإ ماان تاااربد مااا ُاااني أسااناِنا الَّناااَي والرابعياااات ، وهااو ماان الفلاااإل ُفااتح الفااااس والاال  ، وهااي مرااااة ُااني الَّ
تهااا يف الساان؛ إرهاااراً للصااغر وحساان ا ساانان؛  ن هااذه الفراااة اللط يفااة ُااني ا ساانان تُااون والرابعيااات ، وتفعاا  ذلااك العجااوج وماان  اُر

للبنااات الصااغار، ماانذا عجاا ت املاارأ  تااربت ساانها وتوحشاات متربدهااا ابملااربد لتصاا  لطيفااة حساانة املنماار ، وتااوهم توِنااا دااغ   ، ودقااال لااه 
ق ال تعااري، و أدهاإ الوشر ، ومنه لعن الواشر  واملستوشر  ، وهذا الفع  حرا  عل  الفاعلاة واملفعاول ةاا ياذه ا حادداا، و ناه تغيا   لا

 ( ُتصرف.182 /0شرح النووي عل  مسلم ) ت ودر وتدليد.
 (.340 /20( متح الباري ) 3)
(، التحردااار والتناااودر، الُااان 101 /8(، تفسااا  البيهااااوي )205 /18(، تفسااا  الاااراجي إ مفااااتيح الغيااا  )100 /6( تفسااا  اُااان تَّااا  ) 8)

 (.140 /29عاشور )
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 : التغيري يف مظا ر احلياة الدنيا وأ لهاينالثا الفصل
 :مباحث ثالثةوفيه  

 ، وفيه مطلباناألول: أحوال األرض خصبا  وجداب   املبحث
 ، وفيه مطلبانالليل والنهارأوقات الثاين:  املبحث
 الضعف والقوة، وفيه مطلباننسان من الثالث: ما يعرتي اإل املبحث

 

 

 األول: أحوال األرض خصبا  وجداب   املبحث
 مطلبان:وفيه  

 خصبا  وجداب   األول: أسباب تغري األرض املطلب
 خصبا  وجداب   الثاين: آاثر تغري األرض املطلب

 
 خصبا  وجداب   املطلب األول: أسباب تغري األرض

َلق ال تعاري هذه ا رض، واع  ميها لإلنسان مستقراً ومتاعاً إري حني، وهيأ له ميها أسبا  البقاسإ مسماس َتطر، وأرض 
فهله ليأت  اإلنسان ودشر  ودلبد ميعيش عمره املو وت. وهذا نعمة من الرجاا الُرمي تستوا  ذاعته شُراً ل ؛تنبت
 ورج ه.

جلد  لعد  تغ  ا رض اب يذا منن ذاعة ال تعاري، وإ امة ددنه سب  لبقاس َص  ا رض، ون ول الغيا النامِ، وسب 
 وشد  احلااة. 

ُِن واا اْرضِ  السَّمااسِ  مِهنا  ُااراتااتَ  عالاْيِهم لافاتاْحناا وااتاَّقاواْ  آماُنواْ  اْلُقراا أاْه ا  أانَّ  والاوْ }  ال تعاريإ ُُواْ   والاا ُهم تاذَّ ْذ،ا َا انُواْ   مباا ماأا  تا
ِسُبونا  ُْ  [.96ا عراف]{ دا
 ورمعنا وا ص ، والنبات ابملطر عليهم اتُعنا النبات، واملع إ دعّنإ }وا رض{ املطر، دعّنإ السماس{ من ُرتات مقولهإ}
 وا عمال واملعصية الُفر من دُسبون{ تانوا  مبا العقوابت،} يم مجعلنا مأَذ،هم{أيإ تذُوا  }ولُن القحط،
 (.2ا بيَّة)

                                                            

 (.165 /8( الُشف والبيان، للَّعليب ) 2)
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ُُمْ  اْستااْغِفُروا مااُقْلتُ  و ال تعاريإ } اس دُاْرِس ِ { 20}وافَّاراً  تاانا   ِإنَّهُ  راَّ ُُم السَّما ُاِننيا  أبِاْمواالَ  وامُيِْددُْتمْ { 22}مِهْدرااراً  عالاْي  واجياْعا  وا
ُُمْ  ُُمْ  واجياْعا  اانَّاتَ  لَّ  [.21-20]نوح {21}أاِْنااراً  لَّ
ة االستغفار أن عل  دلي  اآلدة ما"يف  (.2ا مطار" ) لن ول سب  والتُو

ُمْ  والاوْ } و ال تعاريإ ُلواْ  رَّةِهِمْ  مِهن ِإلايِهم أُن ِلا  واماا وااإِلجِني ا  التاَّْوراا ا  أا ااُمواْ  أاِنَّ ُهمْ  أاْرُاِلِهم حتاْتِ  واِمن مااْوِ ِهمْ  ِمن  تا  مُّْقتاِصدا    أُمَّة   مِهناْ
ُهمْ  واتاَِّ    ُلونا  ماا سااس مِهناْ  [.66املائد ]{ دااْعما

 يم ال ليسر ميه، مبا والعم  ابتباعه، تتاةم  وأ اموا ال، أذاعوا لو الُتا  أه  أن الُرمية اآلدة هذه يف تعاري مقد" ذتر
 .(1ا رض") مثرات يم وأَرج املطر، عليهم وأرس  ا رجاا

أما إذا تَّرت املعادي من ا لق، واحدوا نعم ال عليهم منن ذلك سب  لتغي  نعمة ا ص  وسعة الرجا عليهم، ليح  
 اجلد  وضيق الرجا، واجل اس من اند العم . -ُعد ذلك-ُينهم

ْلنااكا  ناَّْفِسكا  ماِمن سايِهئاةَ  ِمن أادااُاكا  واماا اّللهِ  ماِمنا  حاساناةَ  ِمنْ  أادااُاكا  مَّا}  ال تعاريإ  شاِهيداً  اِبّللهِ  واتافا  راُسوالً  لِلنَّا ِ  واأاْرسا
 [.09النساس]{

 رجا وضيق اد ، من أداُُم وما عليُم، ال تفه  ممن رجا واتسا  َص ، من -النا  معشر َي- أداُُم ما "أيإ
ُم أا  من أيإ أنفسُم، ممن  .(3ُُم" ) ذلك و ِ ذنُو

حتدث تغي اً يف ا رض ابجلد  وذها  النعمةإ ا يانة يف البيِ والشراس، ومنِ داح  املال جتا  ماله، ومن املعادي اليت 
 واحلُم ُغ  ما أن ل ال تعاري.

مخد خبمدإ ما نقص  و  العهد إال سلط عليهم عدوهم، وما حُموا ُغ  ما أن ل )إ دل  ال عليه وسلم ال رسول ال 
ر، وال رهرت ميهم الفاحشة إال مشا ميهم املوت، وال ذففوا املُيال إال منعوا النبات، وأَذوا ال إال مشا ميهم الفق

 (.8)(ابلسنني، وال منعوا ال تا  إال حبد عنهم القطر
 خصبا  وجداب   املطلب الثاين: آاثر تغري األرض

 :فرعانوفيه  
 األول: اآلاثر على األرض: الفرع

شحو  دبعا الُآُة يف نفد النارر إليها، وهو دراها عل  ذلك الصمت احل دن، منذا ُقاس ا رض ُل ويا جيعلها يف 
ااسها التغي  ابملطر أَصبت وحترتت وأشر ت مآتت أتلها إبذن رةا. وهذا آدة ُصردة من آَيت ال الدالة عل   درته عل  

تِهِ  واِمنْ } ال تعاريإ  إحياس املوت . ا اْ اْرضا  تااراا أانَّكا  آَيا ا أان اْلناا ماِنذاا ِشعاةً َا ا الَِّذي ِإنَّ  واراُاتْ  اْهتاا َّتْ  اْلمااس عالاياْها  لاُمْحِيي أاْحيااها
                                                            

 (.2 /1( التسهي  لعلو  التن د  الُن ا ي ) 2)
 (.826 /2( أضواس البيان يف إدهاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي ) 1)
 (.145 /5( تفس  القرذيب ) 3)
داااحيح (، وحسااانه ا لباااا  يف 0/352(، والبيهقاااي، شاااع  اإلمياااان )1/2331(، واُااان ماااااه)22/85( رواه الطاااربا ، املعجااام الُبااا  )8)

 (.3180(، ودحيح اجلامِ )065الرتوي  والرتهي  )
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ْوتا   [.39مصلت]{  اِددر   شاْيسَ  ُت هِ   عالا  ِإنَّهُ  اْلما
 إمنائها ُعد من تانت  تما  ييئتها وإعادهتا ُلها، ُعد من املوت  نشر عل   درته عل  وأدلته ال حجإل منومع  اآلدةإ 

عل  هذه ا رض ا اشعة  . منذا أن لنا من السماس ويَّاً جر  وال ةا نبات ال ورباس، دارسة ا رض ترا رسول ال، َي أنك
 دبسها ُعد من ابل ر  هتت  واعلها النبات، منها مأَرج الدارسة ا رض هذه أحيا الذي إن .لنبات وانتفختحترتت اب
 .(2إلحيائهم ) السماس من دن ل الذي ابملاس ساهتم ُعد من آد  ُّن أموات حييي أن لقادر عليها أن ل الذي ابملطر ودثورها

اِمدا ً  اْ اْرضا  ويف سور  احلإل  الإ} واتااراا ِيإلَ  جاْوجَ  ُت هِ   ِمن واأانبااتاتْ  واراُاتْ  اْهتاا َّتْ  اْلمااس عالاياْهاا أان اْلناا ماِنذاا ها           [.5احلإل]{ ةا
  سواس أيإ{ املاس عليها أن لنا منذا. }وال ر  النبات من اآلاثر دارسة ميها، أو نبات ال  احلة َيُسة أيإ{ هامد } مقولهإ
  ةا، متصلً  ميها ا،ُتً  النبات تان  وملا. ابلنبات حترتت إأي{إ اهت تإ }السوا  أو العيون أو ا ِنار أو املطر، من تان
 ختلخلها واهت اجها .معروف عرب أسلو  وهذا. ابلنبات اهت ت أِنا االعتبار، ةذا عليها مأذلق اهت اجها تأنه  اهت اجه تان

إ وُرتإ العلم أه  ُعض و الإ وارتفعت جادت أي{ وُرتإ }و وله النبات، َروج  ا  أاسامها ُعض واضطرا 
 النبات، أدناف من دنف أيإ{ جوج ت   من} ميها ال أنبت أيإ{ وأنبتتإ }و وله النبات، َروج  ا  انتفخت،
 (.1ةجة{) ذات حدائق ُه مأنبتناإ }تعاري  وله ومنه. احلسنإ والبهجة حسن، إأي{ ةيإلإ }والَّمار وال ر ،

 الثاين: اآلاثر على اإلنسان: الفرع
أو املتهرر ُه، مقوا  عيشه  ،إن حصول التغي  يف ا رض َصباً أو ادابً دؤثر عل  اإلنسان؛  نه هو املستفيد من ذلك

نساانُ   ال تعاريإ} مااْليانمُرِ  عل  ما فرج من ا رض. ناا أا،َّ { 18}ذاعااِمهِ  ِإريا  اإْلِ  اْ اْرضا  شاقاْقناا مُثَّ { 15}دابهاً  اْلمااس دابااباْ
ناا{ 16}شاقهاً  ا ماأانبااتاْ بهاً  ِميها اِئقا { 19}واَّناْلً  واجادْاُتو،ً { 14}وا اْهباً  واِعناباً { 10}حا  مَّتااعاً { 32}واأاابهً  وامااِتهاةً { 30}ُوْلباً  واحادا
ُُمْ  ُُمْ  لَّ  [.31-18] عبد {31}واِ انْاعااِم

 و  أن النا  إجاس هذا التغي  مردقانإ
ا ولإ أه  اإلميان، وحايم أِنم دشُرون ال تعاري عند ا ص ، منذا أادُوا دعاهم ذلك إري مرااعة أنفسهم، متهرعوا 

ُُم واماا} أ،ُوا، وعرموا أن مصيبتهم تانت ُذنوةم،  ال تعاريإو  ا مُِّصيباةَ  مِهن أادااُا ُُمْ  تاساباتْ   ماِبما َِّ َ   عان وادااْعُفو أاْدِدد  تا
 (.3ويذا شر  يف اإلسل  دل  االستسقاس عند القحط)[. 30الشورا]{

َصبهم، ونسبة ذلك إري و  ال، والقنوط عند  حطهم، والتط  الَّا إ أه  الُفر، ومن حنا حنوهم، وحايم اجلحود عند 
 ابلصاحلني يف تلك احلال.

ُهمْ  واِإن ِةاا مارُِحوا راْْحاةً  النَّا ا  أاذا ْاناا واِإذاا}  ال تعاريإ يِهئاة   ُتِصباْ  [.36الرو ]{ دااْقناطُونا  ُهمْ  ِإذاا أاْدِددِهمْ   ادَّماتْ  مباا سا
 للدنيا، عبادته تُون من وهذه حال ،البطر مرح دعّنإ ِةاا{ } مارُِحوا املطر، وتَّر  ا ص  {، أيإ النَّا ا  أاذا ْاناا واِإذاا} إمقوله
اس الشد  يف ال دعبد أن دنبغي ُ  تذلك،  دُون أن دنبغي وال و نط، سخط منعه وإذا رضي، أعطاه ال منذا  إو وله. والَر

                                                            

 (.806-805 /12( تفس  الطربي ) 2)
 (.104 /8( أضواس البيان ) 1)
 (.621 /1(، ومسلم )382 /2( رواه البخاري ) 3)
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ُهمْ  } واِإن  السيئات من{  دااْقناطُونا  ُهمْ  ِإذاا أاْدِددِهمْ   ادَّماتْ  } مباا(  والبلس ا وفإ و ي  املطر، و لة اجلد  أيإ سايِهئاة { ُتِصباْ
 عند ودراونه النعمة، عند دشُرونه منِنم املؤمنني؛ ودف َلف وهذا ال، رْحة من أيإ ديأسون{  دااْقناطُونا  ُهمْ  } ِإذاا
 .(2الشد )
 أ ب  انصرف ملما الليلة من تانت  مساس إثر عل  ابحلددبية الصبح دل  دل  وسلم عليه ال دل  ال أن رسول و د ورد
 من مأما وتامر، ب مؤمن عبادي من أدبح  الإ أعلم، ورسوله ال  الواإ ُرُم؟  ال ماذا تدرون ه  مقالإ ) النا  عل 
 مؤمن ب تامر  مذلك وتذا تذا  مطر، ُنوس  الإ من وأما ابلُوت ، تامر  ب مؤمن مذلك ورْحته ال ُفه  مطر،  الإ

 (.1ابلُوت ()
ْذ،ا  }والاقادْ  إو ال ال تعاري عن مرعون و ومه مِ موس  َا { 230}داذَّتَُّرونا  لاعالَُّهمْ  الََّّمارااتِ  مِهن وانااْقصَ  اِبلسِهِننيا  ِمْرعاونا  آلا  أا

اسهْتُمُ  ماِنذاا اِذهِ  لاناا  ااُلواْ  احلْاساناةُ  اا ُهمْ  واِإن ها ُواْ  سايِهئاة   ُتِصباْ ُِنَّ  اّللهُ  ِعندا  ذاائُِرُهمْ  ِإمنَّاا أاال مَّعاهُ  وامان مبُوسا  داطَّ َّ  الا  أاْتَّااراُهمْ  والاا
 [.232-230]ا عراف {232}دااْعلاُمونا 

ُهمْ  واِإن}  و ال عن تفار  ردش مِ حممد دل  ال عليه وسلمإ اِذهِ  دااُقوُلواْ  حاساناة   ُتِصباْ ُهمْ  واِإن اّللهِ  ِعندِ  ِمنْ  ها  دااُقوُلواْ  سايِهئاة   ُتِصباْ
اِذهِ  ا اّللهِ  ِعندِ  مِهنْ  ُت ًّ   ُ  ْ  ِعنِدكا  ِمنْ  ها اُدونا  الا  اْلقاْو ِ  ِيااُؤالس ماما ُا ِددَّاً  دااْفقاُهونا  دا  [.04النساس]{ حا

 وا نفد، ا موال، ونقص والقحط، ابجلد  املصيبةإ والسيئة والعامية، وا ص  تالرجا  النعمةإ اآلدتني يف " واحلسنة
 (.3والَّمرات" )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.828 /25( اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل ) 2)
 (.43 /2(، ومسلم )352 /2( رواه البخاري ) 1)
 (.220 /6س البيان )( أضوا 3)
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 الليل والنهارأوقات الثاين:  املبحث
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول:  اللة اختالف الليل والنهار على قدرة هللا تعاىل وعلى استحقاقه للعبا ة وحده
 والنهار يف حياة اإلنساناملطلب الثاين: آاثر اختالف الليل 

 
 املطلب األول:  اللة اختالف الليل والنهار على قدرة هللا تعاىل واستحقاقه العبا ة وحده:

 وذواًل و صراً.إ تعا باً آدة اللي  والنهار وما جيري عليهما من تغي  إهلل تعاري يف َلقه آَيت تَّ   تدل عليه، ومن ذلك
عل  هذا النما  البددِ الذي مل دطرأ عليه اَتلل منذ أن َلق ال هذه  -اللي  والنهارمحصول هذا التغي  العجي  يف 

ُرهان  ساذِ، ودلي   اذِ للعقول السليمة عل  عمم  در  ال ا  الله، وعل  تونه اإلله احلق الذي ال  -اآلدة العميمة
 جتوج العباد  إال له.

اجالت راهر  يف آدة اَتلف اللي  والنهار، تدعو ذوي ا لبا  إري التفُر تتعا   ا مم والدهور، و در  القددر تعاري م
العباد  ميها، لعلها هتدي العقول احلائر ، وتفتح القلو  املقفلة لولوج نور احلق إليها، وت دد الذدن آمنوا إميا،ً، وتستحا ُِطاسا 

 عل  اإلسرا  إري ذاعة القادر ع  وا .
وا؛ إذ ليسوا مبعج دن وال مائتني القادرا وأما اآلُقون عن سيدهم الُرمي عل  ت  شيس، ولو تدُروا ُصدا يف   معليهم أن دُؤ

  در  رةم يف نما  اللي  والنهار لفروا إليه. 
تِهِ  واِمنْ }  ال تعاريإ ارُ  اللَّْي ُ  آَيا لاقاُهنَّ  الَِّذي ّللَِّ  ُدواوااْسجُ  لِْلقامارِ  واالا  لِلشَّْمدِ  تاْسُجُدوا الا  وااْلقامارُ  واالشَّْمدُ  واالناَّها  ُتنُتمْ   ِإن َا

هُ   [.30مصلت]{ تااْعُبُدونا  ِإَيَّ
 و ه دفعله ال ما دفع  من  ن و ه؛ دون إييته دلي  مهو ُفعله، منفرد تعاري أنه عل  العميم الصنِ ةذا استدالل "وهذا
  ال تما  اإليية دنايف والنقص القدر ، ، ص معله مَّ  دفع  ال من لُون دتعدد؛ أن جي  مل تذلك  تان  وإذا احلق، اإلله هو
 (.2")[20إ النح { ]فاُْلقُ  ال تامانْ   فاُْلقُ  أامامانْ }

ْلقِ  يف  ِإنَّ } و ال تعاريإ ِتلافِ  واا اْرضِ  السَّمااوااتِ  َا َْ ارِ  اللَّْي ِ  واا تَ  واالناَّها ُْوِل  آلَيا  آدة واآلدة[. 290عمران آل]{ ا ْلباا ِ   ِه
 من ذلك وو  والنقص ال َيد  من دتعاورانه وما َلفة، وتوِنما والنهار اللي  تعا   تعم االَتلف ولفمة وتنبيه، اعتبار
 وحجإل ميه داللة ميهما أهلهما وحال والنهار اللي  يف حال االَتلف مهذا ا رض. أ طار و س  الشمد، س  لواحق
  (.1والنهار) اللي  َلق الذي هو شردك، ُغ  َالصاً  العباد  له الذي أن عل 

 املطلب الثاين: آاثر اختالف الليل والنهار يف حياة اإلنسان:
حلُم ابلغة، وآاثر حسنة تعود عل   ما تان عبا، ُ  تانالمن  ليد ميما اع  ال من تغي  د يق يف اللي  والنهار شيس  

                                                            

 (.65 /15( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
 (.288 /25(، تفس  الطربي )210 /3( احملرر الواي  يف تفس  الُتا  الع د ، الُن عطية ) 1)
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 احليا  وا حياس ابلنفِ والفائد .
 ممن ذلكإ

 أن التفكر يف  ذه اآلية وسيلة من وسائل معرفة هللا تعاىل:  -1

فُ  والاهُ  وامُيِيتُ  حُيِْيي الَِّذي واُهوا }  ال تعاريإ ِتلا َْ ارِ  اللَّْي ِ  ا  [.40املؤمنون]{ تااْعِقُلونا  أامالا  واالناَّها
 تااْعِقُلونا{، } أامالا  والبياض، السواد يف وفتلفان دتعا بان، خمتلفني واعلهما والنقصان، ال َيد  يف والنهار اللي  تدُ  أيإ
 منائهم، ُعد ا موات إحياس عليه ميتنِ ال أد ، و  من اُتداس ا معال هذه مع  الذي أن متعتربوا دنعه من ترون ما أيإ

 .(2إنشائه) ُعد إعدامه شاس ما وإنشاس
ْلقِ  يف  ِإنَّ } و ال تعاريإ ِتلافِ  واا اْرضِ  السَّمااوااتِ  َا َْ ارِ  اللَّْي ِ  واا تَ  واالناَّها ُْوِل  آلَيا  [.290عمران آل]{ ا ْلباا ِ   ِه

 ةا دعرف  دردة، تونية  مخلق السماوات وا رض وارَين اَتلف اللي  والنهار عل  هذه الد ة واإلحُا  علمات
 (.1وعل) ا  وحده املعبود الر  هو َالقها أن السليمة العقول أدحا 

اإلنسان حينما فلد إري التأم  يف هذه اآلدة العميمة جيد ميها دعو  ملحة إري تقوا ال واإل،ُة إليه، وهجر ا طاَي اليت إن 
ني رضوان ال.  يف  ِإنَّ }  ال تعاريإ ُ  إن التقوا تدعو داحبها إري النمر يف هذه اآلدة؛ لي داد َ اً إري َ ه. حتول ُينه ُو

ِتلافِ  َْ لاقا  واماا واالناَّهاارِ   ِ اللَّيْ  ا تَ  واا اْرضِ  السَّمااوااتِ  يف  اّللهُ  َا  [.6دوند]{ دااتاَُّقونا  لِهقاْو َ  آلَيا

  معرفة حساب األاي" والشهور والفصول واألعوا": -2

وانتهاس، وتذلك هناك  اً وهذه الَّمر  ترتت  عليها مصاحل الدنيا والددن، ممعاش النا  ال دنتمم إال مبعرمة حسا  ال من ُدس
أمور ددنية يف العبادات واملعاملت تب  عل  معرمة اَتلف اللي  والنهار، مَّ إ و ت دل  اجلمعة، ودَول رمهان 
رواه، وأشهر احلإل، والِعدد، واإلدلس، والطلا املعلق أبَي  أو أشهر، وحلول الددون واإلاارات وو  هذا، ولوال  ، ذلك َو

 .يف هذه احليا  ا مورُعض  ولتعطلت ا و ات حسا  أحد علم ملا
ِئي}  ال تعاريإ ُُمْ  ِمن اْلماِحيضِ  ِمنا  داِئْسنا  وااللَّ اِئ ُتمْ  ِإنِ  نِهسا هُتُنَّ  اْرتااباْ ثاةُ  ماِعدَّ ِئي أاْشُهرَ  ثالا ْهنا  ملاْ  وااللَّ تُ  حيِا  اْ اْْحاالِ  واأُْوالا

ُلُهنَّ   [.8الطلا]{ ُدْسراً  أاْمرِهِ  ِمنْ  لَّهُ  جياْعا  اّللَّا  دااتَّقِ  وامان ْحاْلاُهنَّ  داهاْعنا  أان أااا
ُُمْ  دُاتااواماَّْونا  واالَِّذدنا } و الإ ُرونا  ِمن لاُهنَّ  ُاالاْغنا  ماِنذاا واعاْشراً  أاْشُهرَ  أاْرُااعاةا  أبِانُفِسِهنَّ  دارتااَّْصنا  أاْجوااااً  واداذا ُُمْ  ُانااحا  مالا  أااا  ِميماا عالاْي
ْعُروفِ  أانُفِسِهنَّ  يف  مااعاْلنا  ُلونا  مباا وااّللهُ  اِبْلما ِب    تااْعما  (3)[ 138البقر ]{ َا

ارِ  آداةا  واااعاْلناا اللَّْي ِ  آداةا  ماماحاْو،ا  آدااتانْيِ  واالناَّهاارا  اللَّْي ا  واااعاْلناا} دقول ال تعاريإالَّا  ويف هذا ا ثر  تااُغواْ  ُمْبِصرا ً  الناَّها  ماْهلً  لِتااباْ
ُُمْ  مِهن دا  والِتااْعلاُمواْ  رَُِّه  [21اإلسراس]{ تااْفِصيلً  ماصَّْلنااهُ  شاْيسَ  واُت َّ  وااحلِْساا ا  السِهِننيا  عادا

 إمكان تدارك ما فات من اخلري يف ليل أو هنار: -3

 ليستدرك ما ماته.، ميأيت و ت عقبه أو عم  متشغله عن وردَ  يف و ت من ا و ات ماإلنسان  د تدمهه أشياس ذارئه

                                                            

 (.61 /29(، تفس  الطربي )81 /5( تفس  ا اجن ) 2)
 (.113 /3( أضواس البيان ) 1)
 (.251 /8) تفس  ا اجن(، 56 /3( أضواس البيان ) 3)
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ْلفاةً  واالناَّهاارا  اللَّْي ا  ااعا ا  الَِّذي واُهوا }  ال تعاريإ ُُوراً  أاراادا  أاوْ  داذَّتَّرا  أان أاراادا  لِهمانْ  َِ  [.61الفر ان]{ ُش
 يف  هاه أحدمها يف عم  يف مرط ممن ميه، دعم  أن حيتاج ميما داحبه فلف منهما واحد ت   "اع  إعبا  اُن  ال

 عنه شغله ما أو النهار، يف ميقهيه التع ، أو النو  ولبة ُسب  اللي  يف ماته ما الناسي ليتداركإ مع  . وتفيد اآلدة اآلَر"
 أراد أعماله، وهذا االَتلف اع  نعمة تذلك ملن ثوا  ذلك درجؤه مل التفرن، عند ابللي  ميقهيه النهار يف العم  شواو 

 ُن عمر إري را  ااس ُبعض. أسعد والنهار ذلك، ُبعض أسعد اللي  ميُون ديا  أو ُصل ، له شُراً  ال إري دتقر  أن
 والنهار اللي  اع  وا  ع  ال منن ِنارك؛ يف ليلتك من ماتتك ما أدركإ مقال الليلة؟ الصل  ماتتّن مقالإ " ا طا 
 . (2َلفة")

رتعة(  عشر  ثنيت النهار من دل  و ه أو واِ من اللي  من الصل  ماتته إذا ) سلم و عليه ال دل  ال و د تان رسول
(1.)  
 :حصول متا" النعمة على اخللق إبجيا  زمن للعمل، وزمن للراحة حىت تستمر احلياة واإلنتاج -4

 معاشهم يف ميسع  النا . الدنيا يف ابملعاش واالشتغال للحرتة مناس  مهيئ والنهار والراحة، للهدوس مناس  مملم ماللي 
 ِناراً  تانُله  ولو معاشهم، يف العم  عليهم لصع  ليلً  تله  ال من تان  ولو. ابللي  العم  تع  من ودسرتحيون النهار، يف

  ال تعاريإ .وعل ا  نعمه من نعمتان أدهاً  مهما آَيته، من آدتان والنهار اللي  أن مُما .العم  دوا  من التع   هلُهم
ُُمُ  اّللَُّ  ااعا ا  ِإن أاراأادْاُتمْ  ُ  ْ } ُُم اّللَِّ  واْ ُ  ِإلاه   مانْ  اْلِقيااماةِ  دااْو ِ  ِإريا  ساْرماداً  اللَّْي ا  عالاْي ْتِي  ُ  ْ } 02القصص{ تاْسماُعونا  أامالا  ُِِهيااس أيا

ُُمُ  اّللَُّ  ااعا ا  ِإن أاراأادْاُتمْ  ُُم اّللَِّ  واْ ُ  ِإلاه   مانْ  اْلِقيااماةِ  دااْو ِ  ِإريا  ساْرماداً  الناَّهاارا  عالاْي ْتِي ُنونا  ُِلاْي َ  أيا ُُ  01القصص{ تُاْبِصُرونا  أامالا  ِميهِ  تاْس
ُُمُ  ااعا ا  رَّْْحاِتهِ  واِمن} ُنوا واالناَّهاارا  اللَّْي ا  لا ُُ تااُغوا ِميهِ  لِتاْس ُُمْ  ماْهِلهِ  ِمن والِتااباْ ُُُرونا  والاعالَّ "مأَرب ا   (.3) 03القصص{ تاْش

 وا شغال؛ احلرتات تَّر   من توتله  ا ُدان ولتعبت ةم، ذلك  ضر القيامة، دو  إري مستمراً  دائماً  النهار اع  لو أنه وعل
 ُُمإ أي{  رْحته ومن. } وأشغالُم حرتاتُم من تسرتحيونإ أي{ ميه تسُنون ُلي  أيتيُم ال و  إله منإ }  ال ويذا
 النهار يفإ أي{  مهله من ولتبتغوا}  اللي ، يفإ أي{  ميه لتسُنوا}  وهذا هذا َلقإ أي{  والنهار اللي  لُم اع } 

 والنهار، اللي  يف العبادات أبنوا  ال تشُرونإ أي{  تشُرون ولعلُمإ } وا شغال، و وله واحلرتات والرتحال، اب سفار
 َلفة والنهار اللي  اع  الذي وهوإ } تعاري  ال تما  ابللي ، استدرته ابلنهار أو ابلنهار، استدرته ابللي  شيس ماته ومن
  (.8")[ 61 إالفر ان{ ]  شُورا أراد أو دذتر أن أراد ملن

  

                                                            

 (.46 /29(، التحردر والتنودر، الُن عاشور )561-562 /28( اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل ) 2)
 (.521 /2( رواه مسلم ) 1)
 (.56 /3( أضواس البيان ) 3)
 ( ُتصرف.151 /6( تفس  اُن تَّ  ) 8)
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 الضعف والقوةمن  نسانَ الثالث: ما يعرتي اإل املبحث
 :مطلبانوفيه  

 اختالف أحوال اإلنسان ضعفا  وقوة األول: املطلب
 الثاين: ِحَكم تغيري أحوال اإلنسان ضعفا  وقوةاملطلب 

 

 

 األول: اختالف أحوال اإلنسان ضعفا  وقوةاملطلب 
} أاملاْ   ال تعاريإ ،أمهو أُيه  د  تُودنه، مقد َلقه ال من نطفيتتبدأ هذه الصفة معه من أو  ،اإلنسان خملوا ضعيف
ْم ِمْن مااَس ماِهنَي{ ُُ لاْقناا ِإ،َّ } ، و الإَّناُْلْق نساانا  َا تاِليهِ  أاْمشااجَ  نُّْطفاةَ  ِمن اإْلِ يعاً  ماجاعاْلنااهُ  ناَّباْ  [.1اإلنسان]{ ُاِص اً  مسِا

 .(2املرأ ") وماس الرا  ماس من أَلطإ "أي{ أاْمشااجَ  نُّْطفاةَ  مقولهإ } ِمن
 من َرج مث َتر ُه عملية التغي  َلقاً ُعد َلق، ميص  ُعد النطفة علقة، ممهغة، مث دتُون َلقه ابلعما  واللحم، مث 

 أن َلقه من تان  مث أمه، ثدي عل  له دُ  أن َلقه من تان  مث استه ، أن اآلَر َلقه ُدو من مُان َلق ما ُعد أمه ُطن
مش ، إري أن مطم، معلم تيف دشر  أن  إري راليه، عل   ا  أن إري حبا، أن إري  عد، أن إري راليه، دبسط تيف  علم

 (.1) البلدن دتقل  يف أوأيت  من الطعا ، إري أن ُلغ احللم، إري أن ُلغ 
لاْقناا مُثَّ }  ال تعاريإ لاْقناا عالاقاةً  النُّْطفاةا  َا لاْقناا ُمْهغاةً  اْلعالاقاةا  ماخا ُاساْو،ا  ِعمااماً  اْلُمْهغاةا  ماخا ماً  اْلِعماا ا  ما هُ  مُثَّ  حلْا ْلقاً  أانشاْأ،ا را  َا َا  آ

 [.28املؤمنون]{ ا ْااِلِقنيا  أاْحسانُ  اّللَُّ  مااتاابااراكا 
عد  هذه املراح  العمردة دص  اإلنسان إري سن الشبا  والراولة، ومها مرحلتا استحُا  القو  والقدر  ميسع  يف ا رض ُو

 ليُتس  ميها، ودعم  لدنياه وأَراه َ اً أو شراً.
دادته، مصار دشرك ابهلل، ودتُرب عليه، ودنُر مص ه  و  أن أتَّر النا  إذا ود  إري القو  والتمُن نسي ضعفه وعج ه ُو

 إليه، ودسطو ُقوته ُني ا لق.
لاقا } ، ميقول تعاريإُداسهتمتر ال تعاري هؤالس الغاملني لذلك دذه  ِصيم   ُهوا  ماِنذاا نُّْطفاةَ  ِمن اإِلنساانا  َا  [.8النح ]{ مُِّبني   َا
نساانُ  وادااُقولُ } و الإ ا اإْلِ راجُ  لاساْوفا  ِمتُّ  ماا أاِئذا َْ يهاً  ُأ نساانُ  داْذُترُ  أاواالا } 66مرمي{ حا لاْقنااهُ  أا،َّ  اإْلِ ْيئاً  داكُ  واملاْ   ااْب ُ  ِمن َا  شا

 [.60مرمي]{
 َهِ لُره واستُان، وعم  مبا درضي من أنشأه وأ دره و واه. ُداستهوالعا   إذا تذتر 

منذا مد ال عمر اإلنسان ااسه التغي ، مراِ إليه الهعف ا ول حني تان انيناً مث ذفًل رضيعاً، عاا اً ال حول له وال 
عد الُمال البد  والنفسي والعقلي والعلمي ، صاً، من ل ُه الشي ،  عد القدر  عاا اً، ُو  و ، مصار ُعد القو  ضعيفاً، ُو

                                                            

 (.330 /1( أضواس البيان ) 2)
 (.81 /0( الُشف والبيان، للَّعليب ) 1)



 

95 
 

ة احل ة، واير ، ودعُو  رتة والُل ، وتَّر  النسيان، وعسر الفهم.والشيخَو
ُُمْ  وااّللهُ } ال تعاريإ لاقا ُُم دااتااوامَّاُتمْ  مُثَّ  َا يْ  اْلُعُمرِ  أاْرذالِ  ِإريا  دُارادُّ  مَّن واِمن ُا ْيئاً  ِعْلمَ  ُااْعدا  دااْعلاما  الا  ِل   اِددر   عاِليم   اّللها  ِإنَّ  شا

 [.00النح ]{
ُُم الَِّذي اّللَُّ }و الإ لاقا باةً  ضاْعفاً   ُاوَّ َ  ُااْعدِ  ِمن ااعا ا  مُثَّ   ُاوَّ ً  ضاْعفَ  ُااْعدِ  ِمن ااعا ا  مُثَّ  ضاْعفَ  مِهن َا ياْ  واُهوا  داشااسُ  ماا فاُْلقُ  واشا
ْرهُ  وامانْ } و الإ[. 58الرو ]{ اْلقاِددرُ  اْلعاِليمُ  ْسهُ  نُاعامِه ُِه  [.64دد]{ دااْعِقُلونا  أامالا  ا ْاْلقِ  يف  نُانا

لو اسده، يف ضعف عل  َلقناه أ، وذلك  ب ، من َلقناه ما عُد عل  منخلقه ميه أيإ " نقلبه  مث وعلم، عق  من َو
 له ما ودعلم ودعق   وته، ودستُم  أشده دبلغ أن إري دراة، إري دراة من ودرتقي حال، إري حال من ودنتق  دت ادد، اعلناه
 و لة اسده، ضعف يف الصيب  ال شبيهة حال يف دراِ حىت دتنا ص، مجعلناه ا لق يف نُسناه انته  منذا عليه، وما

لوه عقله،   (.2أسفله" ) أعله ميجع  السهم دنُد تما  العلم، من َو

 الثاين: ِحَكم تغيري أحوال اإلنسان ضعفا  وقوةاملطلب 
ُم ممعرمة هذه احلِ  ُماً؛أسراراً وحِ  يف ذلك هلل تعاريحينما دتأم  اإلنسان ورود هذا التغ  عل  عمره دلمد من َلله 

وا سرار تنق  اإلنسان عن النمر امرد يف هذا املمهر اإلنسا  إري الغوص يف واَيته احلميد ، اليت جتعله دؤو  إري رشده 
 ميصرف مرحلة  وته ميما دنفعه يف حياته الدنيودة وا َرودة.

 ممن تلك احلُمإ
 إعا هتم:التامة على بعث املوتى و  التنبيه على قدرة هللا -1

لقد ضر  ال أمَّلة عددد ، وذتر ُراهني تَّ   يف القرآن الُرمي عل   درته ع  وا  عل  إحيائه املوت ، ومَّول املُلفني ُني 
 ليُون ذلك حجة عقلية هتدي املنُردن واجلاحددن يذه احلقيقة. ؛ددده للحسا 

و د تان من تلك الرباهني القاذعةإ ذتر التغي  الذي جيري عل  اإلنسان يف هذه احليا ، حيا دبدأ ابلهعف مث القو ، مث 
 إري الهعف مر  أَرا. دعود

وهذا ممهر من مماهر  در  ال تعاري عل  تغي  أحوال اإلنسان، وليد من مماهر الطبيعة يف شيس، وددل عل  هذه 
  يف تتاُه.احلقيقة ما ذتره ال

لاْقنااُتم ماِن،َّ  اْلبااْعاِ  مِهنا  راْد َ  يف  ُتنُتمْ   ِإن النَّا ُ  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ  خمُّالَّقاةَ  مُّْهغاةَ  ِمن مُثَّ  عالاقاةَ  ِمنْ  مُثَّ  نُّْطفاةَ  ِمن مُثَّ  تُاراا َ  مِهن َا
ا  خُمالَّقاةَ  واواْ ِ  ُُمْ  لهِنُابانيِه ُُمْ  مُثَّ  مُّسامًّ  أااا َ  ِإريا  ناشااس ماا اْ اْرحاا ِ  يف  وانُِقرُّ  لا ُلُغوا مُثَّ  ِذْفلً  َُّنْرُِا ُُم أاُشدَُّتمْ  لِتااباْ ُُم دُاتااواىفَّ  مَّن واِمن  واِمن
ْيلا  اْلُعُمرِ  أاْرذالِ  ِإريا  دُارادُّ  مَّن ُا ْيئاً  ِعْلمَ  ُااْعدِ  ِمن دااْعلاما  ِل اِمدا ً  اْ اْرضا  واتااراا شا   ِمن واأانبااتاتْ  واراُاتْ  اْهتاا َّتْ  اْلمااس عالاياْهاا أان اْلناا ماِنذاا ها
ِيإلَ  جاْوجَ  ُت هِ   [.5احلإل]{ ةا
 ت   وعل  املوت، ُعد النا  ُعا عل   درته، تمال  عل  االستدالل من الُرمية اآلدة هذه يف وعل ا  ذتره الذي وهذا
 يف وعل ا  ذتره املذتور ، ا ذوار آَر إري علقة من مث نطفة، من مث ترا ، من ذور، إري ذور من اإلنسان هدنقلشيس 

                                                            

 (.14 /8( تفس  الُشاف) 2)
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 .(2وو ه) البعا عل   درته، عل  القطعية الرباهني من أنه مبيناً  ،تتاُه  من مواضِ
 تما  الُفار يف الدنيا إري و  َلقهم، مسخ عل  وهناك ممهر آَر من مماهر  در  ال يف هذا التغي  وهوإ  درته تعاري

 (.1هر ) إذا اإلنسان تنُيد عل   در
اناِتِهمْ  عالا  لاماساْخنااُهمْ  ناشااس والاوْ }  ال تعاريإ ُا ا ما ْرهُ  وامانْ } 60دد{ دااْرِاُعونا  واالا  ُمِهيهاً  اْستاطااُعوا ماما ْسهُ  نُاعامِه ُِه  ا ْاْلقِ  يف  نُانا

 [.64دد]{ دااْعِقُلونا  أامالا 
 أحواله:ل تذكري اإلنسان حبقيقة نفسه، وتبدر  -2

إذا تفُر اإلنسان يف ُدئه وِنادته، وعد  استقرار أحواله عرف حقيقة نفسه، وحااته إري ُره، متواضِ، وسلك سب  النجا  
 والرضا يف حاِل  وته وضعفه.

 لُن ملا تغام  عن هذه احلقيقة اه  نفسه، وحاد عن أداس حق ُره، وحاول أن دستغّن ُنفسه، ودنُر راوعه إري ابرئه إنْ 
 معًل. اًل وإنْ  و 

نساانُ  داارا  }أاواملاْ   ال تعاريإ لاْقنااهُ  أا،َّ  اإْلِ ِصيم   ُهوا  ماِنذاا نُّْطفاةَ  ِمن َا ْلقاهُ  واناِسيا  ماَّالً  لاناا واضارا ا { 00}مُِّبني   َا  حُيِْيي مانْ   االا  َا
ا ُ  ْ { 04}راِميم   واِهيا  اْلِعماا ا  ا الَِّذي حُيِْييها ُُ هِ  واُهوا  مارَّ َ  أاوَّلا  أانشاأاها ْلقَ  ُِ  [.09-00]دد {09}عاِليم   َا
 َيإ مقال مفته حائ  ُعمم وسلم عليه ال دل  ال رسول إري وائ  ُن العاص ااسإ  ال عنهما ال رضي عبا  اُن عن

 من لت  ال اهنم(، ،ر ددَلك مث حيييك، مث مييتك، ، مثهذا ال دبعا )نعم،إ  ال !؟ أر  ُعدما هذا ال أدبعا حممد،
 (.3){ مبني َصيم هو منذا نطفة من َلقناه أ، اإلنسان در أوملإ} اآلَيت

 :كل ما عليها  اإلشارة إىل زوال الدنيا وفناءِ  -3

{  ماانَ  عالاياْهاا مانْ  ُت ُّ } ،  ال تعاريإالبقاسجمنية حمدود ، مث دعقبها الفناس والنقلة إري دار  ملد َلقت الدنيا وما عليها 
لِ  ُذو راُِهكا  واْاهُ  وادااباْقا }  [.10-16الرْحن{ وااإْلِْتراا ِ  اجلْالا

ممن تلك  وت  ما عل  ا رض دش  إري التحول وعد  الدميومة، وأن هناك مآاًل تص  إليه مماهر هذه احليا  الفانية.
 دقوا مث دعود إري ضعفه ووهنه. الرباهنيإ هذه التغ ات اليت مير ةا اإلنسان، حيا دبدأ من ال شيس إري شيس ضعيف مث

لاْقناا مُثَّ } ال تعاريإ  لاْقناا عالاقاةً  النُّْطفاةا  َا لاْقناا ُمْهغاةً  اْلعالاقاةا  ماخا ُاساْو،ا  ِعمااماً  اْلُمْهغاةا  ماخا ماً  اْلِعماا ا  ما هُ  مُثَّ  حلْا ْلقاً  أانشاْأ،ا را  َا َا  آ
ُُمْ  مُثَّ } 28املؤمنون{ ا ْااِلِقنيا  أاْحسانُ  اّللَُّ  مااتاابااراكا  يِهُتونا  ذاِلكا  ُااْعدا  ِإنَّ ُُمْ  مُثَّ } 25املؤمنون{ لاما  تُاباْعاَُّونا  اْلِقيااماةِ  دااْو ا  ِإنَّ

 [.26املؤمنون]{
 إري مص ه مث اإلنشاس، ذلك أثر تعطي  هو الذي املوت إري دائرون أنتم احملُم والنماس العجي  التُودن ذلك ُعد "أيإ
 .(8واالضمحلل") الفساد

 وأنه دائر إري دار ُقاس، معليه أن دعرض عن الفا ، ودنشغ  ابلبا ي. مناس، إري يف الدنيا حياته أبن اإلنسانا  ردذته  وهذا

                                                            

 (.100 /8( أضواس البيان ) 2)
 (.828 /1( التسهي  لعلو  التن د ، الُن ا ا ) 1)
 (، و الإ هذا حددا دحيح عل  شرط الشيخني ومل فرااه، ووامقه الذهيب.866 /1( رواه احلاتم ) 3)
 (.11 /24( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 8)
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 : حث اإلنسان على االستعدا  ليو" املعا  -4

حنو االحندار دوماً ُعد دو  ددعوه  واه تتجه درا حينما دتأم  اإلنسان هذا التبدل املتسار  الذي دسع  إليه سعياً حَّيَّاً، و 
 ذلك إري إعداد العم  الصاحل الذي دسعده اسداً وروحاً يف اآلَر .

يخ عل  عد  إااُته دو  القيامة،  ال تعاريإ مهو درا ذلك نذدراً   واُهمْ } جي  مسا  موعمته، واالستجاُة لدعوته،  ب  التُو
َُونا  ا داْصطاِر رِْاناا راُاَّناا ِميها َْ رُْتم أاواملاْ  نااْعما ُ  ُتنَّا  الَِّذي واْ ا  دااحِلاً  نااْعما ْ  أا ا ماُذوُ وا النَِّذدرُ  وااااسُتمُ  تاذاتَّرا  مان ِميهِ  دااتاذاتَّرُ  مَّا نُاعامِه  ماما
 [.30ماذر]{ نَِّص َ  ِمن لِلمَّاِلِمنيا 

 (.2عمرتم؟") مد  يف ُه النتفعتم ابحلق دنتفِ سن تنتم  لو أعماراً  الدنيا يف عشتم أو ماإ "أي
 (، وهو نو  من التغي  الذي دفد عل  اإلنسان مؤذ،ً له ابلودا .1)ةإ الشي ، عل  أحد تفس ات اآلدةوالنذدر يف اآلد

ال دستيقظ إال عندما ددامهه ملك يف نومه  أما الغام  الذي تتواتر عليه السنون، وتتاُِ عليه مراح  التغي  العمردة مننه واطه 
 لتهيئة جاد النجا ، ولُن هيهات هيهات. ؛عل  و  استعداد، ميطل  عند ذلك الراعةاملوت 

اس ِإذاا حاىتَّ   ال تعاريإ ُهمُ  اا ِلماة    ِإِنَّاا تالَّ   تااراْتتُ  ِميماا دااحِلاً  أاْعما ُ  لاعالِهي{ 99}اْرِاُعونِ  را هِ   االا  اْلماْوتُ  أاحادا ا ُهوا  تا   اائُِلها
 [.200-99]املؤمنون {200}دُاباْعاَُّونا  دااْو ِ  ِإريا  ُااْرجاخ   وارااِئِهم واِمن

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            

 (.553 /6( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.305 /5(، تفس  ا اجن )811 /8(، تفس  البيهاوي )898 /6( جاد املس  يف علم التفس ، الُن اجلوجي ) 1)
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 : التغيري قبيل القيامة وبعد االثالث الفصل
 :مبحثانوفيه  

 قبيل القيامة وبعد االسماوات واألرض األول: التغيري يف  املبحث
 :مطلبانوفيه  

 األول: التغيري يف مظا ر األرض املطلب
 التغيري يف مظا ر السماءالثاين: املطلب 
  :مطالبوفيه أربعة  ،القيامة يو"الثاين: التغيري يف أحوال الناس  املبحث
  القيامة عند حدوثالتغيري يف أحوال الناس األول: املطلب 
 الثاين: التغيري يف أحوال الناس يف عرصات القيامةاملطلب 
 الثالث: التغيري يف أحوال الناس يف اجلنةاملطلب 

 الراب : التغيري يف أحوال الناس يف النارب املطل
 
 

 قبيل القيامة وبعد االسماوات واألرض األول: التغيري يف  املبحث
هذه احليا  الدنيا يا ميقات معلو  تنتهي إليه، وت ول ت  مماهرها إري الفناس، لتبدأ عقبها حيا  اددد  تتسم اب ُددة، وتغا ِه 

 مماهر احليا  ا وري.
ومااا جالاات هااذه احليااا  القصاا   تساا  ساا اً حَّيَّاااً مباان ميهااا إري ُلااون ا ااا  احملتااو  العااا  الااذي تتباادل ميااه مماااهر الُااون يف 

تا  شايس حتات تصارمه، ال فارج شايس تاون  حُمتاه، و و السماوات وا رض أبحداث عما  تدل عل   در  ال و وته، وعلمه 
 .ِ ْيد أمنلة عن ذلك

 إمطلبنيري و د  سمت هذا الفص  إ
 األول: التغيري يف مظا ر األرض املطلب
 الثاين: التغيري يف مظا ر السماء املطلب
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 األول: التغيري يف مظا ر األرض املطلب
 :فرعانوفيه 
 األول: النفخ يف الصور الفرع
 دل األرض تبر  الثاين: الفرع

 
 األول: النفخ يف الصور الفرع

 :مسألتانوفيه 
 حدوث النفخ: األوىل املسألة
 : عد  النفخاتةالثاني املسألة

 (2): حدوث النفخاألوىل املسألة
 يس، ُنااس وعماران، تُااثر واجدَيد؛حرتة متوادلة، ال تعرف السُونإ ذها  وجمايف  هذه احليا  اليت دعيشها النا  يف ا رض

واُتاااداس احلياااا  ا َااارا،  ،وختلاااد إري الساااُون والو اااوف حينماااا أيذن ال ابنتهااااس احلياااا  الااادنيا ،داااو  تتو اااف مياااه عليهااااسااايأيت 
اُم ميُت  الفناس  ُْ اُه لااُه احلُْ الِاك  ِإالَّ واْاها اْيَس ها عل  أه  ا رض والسماس، مل دبقا  إال ال اا  اللاه،  اال تعااريإ ،) ُتا ُّ شا

ِإلاْيِه تُاْرااُعونا ( ]القصص  [. 44 إوا
 وأييت ذلك اليو  ُنفخة إسرامي  ا وري يف الصور مينتهي ت  شيس أراد ال أن دنتهي.

الفاا   ، وذلااك أن ال ساابحانه وتعاااري أيماار  نفخااةُ  إالاادنيا ُعااد و ااو  أشااراط الساااعة  ااال اُاان تَّاا إ " أول شاايس دطاارا أهاا ا 
رمااِ داافحة  إيتاااً ورمااِ ليتاااً،أيا رض إال أدااغ  لِ إساارامي  مياانفخ يف الصااور نفخااة الفاا  ، مينماار يااا ماال دبقاا  أحااد ماان أهاا  

وِأجعجهم عما تانوا ميه من أمر الدنيا، وشغلهم ةا، ويف  عنقه وأمال ا َرا دستمِ هذا ا مر العميم، الذي  د هال النا ا 
ُ واُتا   ) وادااْو ا دُاْنفُخ يف الُصاوِر ماافاا َِ  مااْن يف السَّامواا) إو و  هذا ا مر العميم  ال ال تعاري ااسا اّلله ِت وامااْن يف ا ْرض ِإالَّ مااْن شا

رِدنا  َِ  .(2)"((أُتوه داا
 إ )قااال رساول ال داال  ال عليااه وساالممو اد حاادثنا رسااول ال دال  ال عليااه وساالم عان ذلااك الاا من الااذي ساتعقبه النفخااة، 

عاانيفاا عااني دوًماا -رج الااداال يف أماايت ميمُااا أُر عااني شااهراً ال أدري أُر عااني عاًماا ا أو أُر ُاان ماارمي  اميبعااا ال عيساا   -ا أو أُر
ا ابرد  ماان  باا  مث درساا  ال رحيًاا ،مث ميُااا النااا  ساابِ ساانني لاايد ُااني اثنااني عااداو  ،ميطلبااه ميهلُااه ،تأنااه عاارو  ُاان مسااعود

تبااد حااىت لااو أن أحاادتم دَاا  يف   ،الشااأ  ماال دبقاا  علاا  واااه ا رض أحااد يف  لبااه مَّقااال ذر  ماان َاا  أو إميااان إال  بهااته

                                                            

ت، لُن اعلته يف هذا الفار  دون الفار  الَّاا ؛ ( هذا املمهر حيدث  ه  السماوات و ه  ا رض إال من شاس ال، تما دلت عليه اآلَي 2)
 لُون أثره يف ا رض أرهر وأتَّر.

 (.233 /2( النهادة يف الفنت وامللحم، الُن تَّ  ) 1)
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ميبقاا  شاارار النااا  يف َفااة الطااا   إمسعتهااا ماان رسااول ال داال  ال عليااه وسااالم  ااال إاباا  لدَلتااه عليااه حااىت تقبهااه  اااال
مماا أتمار،؟ مياأمرهم  إأال تستجيبون؟ ميقولون إميتمَّ  يم الشيطان ميقول ا وال دنُرون منُراً وأحل  السبا  ال دعرمون معرومً 
 إ ااال ،اتًااا ورمااِ ليِ تًاامث داانفخ يف الصااور ماال دساامعه أحااد إال أدااغ  ليِ  ،عيشااهم رج هاام حساان   ر  ُعباااد  ا واثن وهاام يف ذلااك دا

تأناه الطا  أو   مطاراً  -دنا ل ال  إأو  اال -ميصعق ودصعق الناا  مث درسا  ال إ ال ،وأول من دسمعه را  دلوط حوض إُله
إري ُرُام و فاوهم إِنام  هلامه  ،َي أدهاا الناا  إمارون مث دقاالمتنبت منه أاساد النا  مث دنفخ ميه أَرا منذا هام  ياا  دن ،الم 

 .(2)مسئولون(
إال داايحة واحااد ،  أيإ مااا دنتماارون {مااا دنماارون إال داايحة واحااد  أتَااذهم وهاام فصاامون} ااال اُاان تَّاا  يف  ولااه تعاااريإ 

فتصاامون ودتشاااارون علاا  نفخااة الفاا  ، داانفخ يف الصااور نفخااة الفاا  ، والنااا  يف أسااوا هم ومعادشااهم -وال أعلاام-وهااذه 
منفخ يف الصور نفخة دطويا وميدها، مل دبق  أحد علا  وااه ا رض إال  عادهتم، مبينما هم تذلك إذ أمر ال تعاري إسرامي ا 

دتسمِ الصوت من  ب  السماس. مث دساا املوااودون مان الناا  إري حمشار القياماة -دفحة العنق وهي– اتً ا ورمِ ليِ تً أدغ  ليِ 
حتيط ةم من اوانبهم؛ ويذا  الإ } مل دستطيعون تودية { أيإ عل  ما ميلُونه، ا مار أهام مان ذلاك، } وال إري ابلنار، 

 . (1)"أهلهم دراعون {
مث ُعد ذلك مبد ، أيمره تعاري مينفخ يف الصور، ميصعق مان يف الساموات ومان يف ا رض، ِإال مان شااس ال، مث أيماره، ميانفخ 

 النا  لر  العاملني.ميه أَرا، ميقو  
ااراا ماااِنذاا  }و ااال تعاااريإ  َْ ُ مثَّ ناِفااخا ِميااِه أ اااسا اّللَّ ُهااْم ِ ياااا  وانُِفااخا يف الصُّااوِر ماصاااِعقا ماااْن يف السَّاامواِت واماااْن يف ا ْرض ِإالَّ ماااْن شا

ُِتااُ  واِايس اِبلنَِّبيهِا ِا اْل انااُهْم اِبحلْااقِه واُهاْم الا دُْملاُماونا واُوميااْت ُتا ِه دااْنمُُرونا وأْشرا اِت ا ْرُض ُُِنوِر راةِهاا واُوِض اِس واُ ِهايا ُااياْ نيا والشُّاهادا
 .{أْعلاُم مباا دااْفعاُلونا  نااْفد ماا عاِملْت واُهوا 

 يف السماوات وا رض. -اآلتية-وهذا التغي  ابلنفخ يف الصور ذليعة لُ  مماهر التغي  
 : عد  النفخات:ةالثاني املسألة

 اَتلف العلماس يف عدد النفخات يف الصْور إري  ولنيإ
 ماْيَت. ت   البعا وهي لنشر ونفخة ا رض، عل  حيًّا تان  من لفناس وهي ،الصعق أِنما نفختانإ نفخة القول األول:

راا ِميهِ  نُِفخا  مُثَّ  اّللَُّ  شااسا  مانْ  ِإالَّ  اْ اْرضِ  يف  وامانْ  السَّمااوااتِ  يف  مانْ  ماصاِعقا  الصُّورِ  يف  وانُِفخا ) إتعاري  وله يذا وددل  َْ  ُهامْ  ماِنذاا ُأ
 ( .دااْنمُُرونا  ِ ياا   
ُذُهمْ  وااِحدا ً  داْيحاةً  ِإالَّ  دااْنمُُرونا  ماا) إتعاري و ال َُ صِهُمونا  واُهمْ  أتاْ  يف  وانُِفخا .  دااْرِاُعونا  أاْهِلِهمْ  ِإريا  واال تااْوِدياةً  داْستاِطيُعونا  مال.  فِا
 ( .دااْنِسُلونا  راةِهِمْ  ِإريا  اْ اْادااثِ  ِمنا  ُهمْ  ماِنذاا الصُّورِ 
ُذُهمْ  وااِحدا ً  داْيحاةً  ِإالَّ  دااْنمُُرونا  مااإ )تعاري مقوله َُ  . ا وري النفخة هذه ،(أتاْ
 .الَّانية النفخة هي هذه( دااْنِسُلونا  راةِهِمْ  ِإريا  اْ اْادااثِ  ِمنا  ُهمْ  ماِنذاا الصُّورِ  يف  وانُِفخا ) إتعاري و وله

                                                            

 (.1154 /8( رواه مسلم ) 2)
 (.542 /6( تفس  اُن تَّ  ) 1)
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عااون النفختااني ُااني ماااإ)  ااال - وساالم عليااه ال داال  - الناايب أن هرداار  أب حاادداودلياا  ذلااك ماان الساانة   أاب َيإ  ااالوا ،(أُر
تصاردح أبِنماا وهاذا . (2)(أُياتإ  اال سانة؟ أُرعونإ  الوا. أُيتإ  ال ؟ شهراً  أُرعون إ الوا. أُيتإ  ال ؟ دوماً  أُرعون ،هردر 

 نفختان.
  ن الصاعق؛ نفخاة إري رااعاة تُاون إمناا الفا   نفخاة وأن وأدحا  هذا القول تأِنم اعلوا الف   والصعق يف نفخة واحاد ،

 مان ُعَّناا }منإدقولاون ما عني حيياون أيإ البعاا، نفخاة إري أو تُاون رااعاة مناه، ماتوا م عاً  م عوا أيإ يما، الجمان ا مردن
 ودف عهم. دهويم ما ا مور من ودعادنون مر د،{،

 .العسقل  و د راح هذا القولإ القرذيب املفسر، واُن حجر
 العاملني. لر  القيا  نفخة والَّالَّةإ الصعق، نفخة والَّانيةإ الف  ، نفخة أِنا ثلث نفخات، ا وريإ القول الثاين:

ااسا  مانْ  ِإالَّ  اْ اْرضِ  يف  وامانْ  السَّمااوااتِ  يف  مانْ  ماافا ِ ا  الصُّورِ  يف  دُاناْفاخُ  وادااْو ا ) إتعاري ُقوله واحتإل أدحا  هذا القول  واُتا    اّللَُّ  شا
رِدنا  أاتااْوهُ  َِ  تلك هول من دقِ ما ُشد  الف   حيص  وإمنا نمامه، ودفسد العامل هذا ةا دتغ  اليت وهي الف  ، نفخة وهذه ،(داا

سِ  دااْنمُاارُ  وامااااإ } تعاااري  ولااه يف إليهااا املشااار النفخااة، وهااذا النفخااة هااي ااُؤالا  ماانإ أي ،{ مااااواااَ  ِماانْ  يااااا ماااا وااِحاادا ً  داااْيحاةً  ِإالَّ  ها
  .ومردهَ  راو 
قوله إ و االوا .الصعق، وهاي الايت ةاا هالك تا  شايس نفخة وهذه ،... ( السَّمااوااتِ  يف  مانْ  ماصاِعقا  الصُّورِ  يف  وانُِفخا إ )تعاري ُو
 .للصعق مغادر الف   إن

قوله  وراح هذا القولإ اُن عطية ا ندلسي. البعا والنشور، نفخة وهذه ،(دااْنمُُرونا  ِ ياا    ُهمْ  ماِنذااإ )تعاري ُو
 . (1وال أعلم )ودبدو أن القول ا ول هو الرااح،  

 تبردل األرض الثاين: الفرع
 :مسألتان الفرعويف  ذا 
 األرض: املرا  بتبدل األوىل املسألة
 ن مظا ر تبدل األرض: مِ ةالثاني املسألة
 :: املرا  بتبدل األرضاألوىل املسألة

 واااْ ا  ا اْرضُ  تُابااادَّلُ  دااااْو ا } ذتاار ال تعاااري أن ا رض والسااماوات دطاارأ عليهمااا التغياا ، و ااد ااااس ذلااك جممااًل يف  ولااه تعاااريإ
 [.84إُراهيم]{ اْلقاهَّارِ  اْلوااِحدِ  ّللهِ  واُااراُجواْ  واالسَّمااوااتُ  ا اْرضِ 

 اَتلف العلماس يف املراد ةذا التبدل الذي دُون عل  ا رض عل  أ والإ  دو 
نقيااة مل  ،ُيهاااس تالفهااة تباادهل ا رض الاايت عليهااا النااا  اليااو  يف دار الاادنيا واا  هااذه ا رض، متصاا  أرضاااً  أن القــول األول:

                                                            

 (.1100 /8(، ومسلم )2423 /8( رواه البخاري ) 2)
(، 313 /8(، احملرر الواي  يف تفس  الُتا  الع د ، الُان عطياة )861 /22(، تفس  الطربي )35 /26( جممو  الفتاوا، الُن تيمية ) 1)

 /1(،  اااار العلاااو ، للساااامر ندي )886 /6(، مااااتح البااااري )180 /23(،تفساااا  القااارذيب )813 /0تفسااا  البحااار احملاااايط،  ب حياااان )
 (.264 /3(، تفس  الَّعاليب )598

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .م الداعي، ودنُفذُهم البصر، ُحفا  ُعرا   ياماً داِس  ميها د ، ومل دُاْعما  ميها َطيئة، دسمعه
 .،راً  ا رض هذه تبدهل أن القول الثاين:

 .ُيهاس أيت  املؤمن من حتت  دميه َب   ال دبدهياأن  القول الثالث:
 يف َب تاه أحادتم دُفاأ تماا  ُياده اجلباار دتُفؤهاا واحاد  َبا   القياماة دو  ا رض تُون)  سلمإ و عليه ال دل  النيب لقول
 (.2)( اجلنة  ه  ن الً  السفر

 تراِ إري  ولنيإ الَّلثة وهذه ا  وال
 مًعا. أن دُون التغي  لذاهتا ودفاهتا األول:

 أرض علا  القياماة داو  الناا  حيشار إ )دقاول وسالم عليه ال دل  النيب مسعتإ  ال سعد ُن وددل يذا القول حددا سه 
 .(3 حد) معلم ميها ليد إو ه أو سه   ال (1)(نقي تقردة  عفراس ُيهاس

 الاذي احملا  دُاون أن احلُماة ما تهات ،حاق ورهاور عادل داو  الياو  ذلاك أن إاملذتور  الصفة يف  ال اُن حجرإ "واحلُمة
 و ن ُعممتااه، تليااق أرض علاا  املااؤمنني عباااده علاا  ساابحانه يااهجتله  وليُااون والملاام؛ املعصااية عماا  عاان ذاااهراً  ذلااك ميااه دقااِ

 اضاااامحلت الاااادنيا أرض أن إري إشااااار  وميااااه. وحااااده لااااه اَالًصاااا احملاااا  دُااااون أن مناساااا  وحااااده، هلل دُااااون إمنااااا ميااااه احلُاااام
 .(8)"دتجتده  املو ف أرض وأن ،وأعدمت
 وتاااذه  ، وأوددتهاااا هااااهادُ وِ  اوتساااوه  اباياااا تااادك أن وهاااو ذاهتاااا، ُقااااس ماااِ مقاااط أن دُاااون التغيااا  لصااافاهتا وهيئتهاااا الثـــاين:

ودرتفااِ منخفهااها، وداانخفض مرتفعهااا  ،ذهاا  إال شاايس واههااا علاا  دبقاا  ال ،وو هااا عمااار  ماان عليهااا مااا ومجيااِ أشااجارها
 .ا دمي مد وَتده 

 ال عبد عن احلاتم أَراه ما إممستنده ذاهتا دون ا رض دفات يف دقِ إمنا التغي  أن إري ذه  من  ال اُن حجرإ "وأما
 مااد ا رض َتااد إ )رمعااه ااااُر حااددا وماان. (ا لئااق وحشاار ا دمي مااده  ا رض ماادت القيامااة دااو  تااان  إذا)إ  ااال عماارو ُاان

 يف وو اااِ. داااحاُيه يف ال هاااري علااا  اَتلاااف أناااه إال ،ثقاااات وراالاااه (، دمياااه موضاااِ إال منهاااا آد  الُااان دُاااون ال مث ،ا دمي
 ،منهااا وداانقص ميهااا داا ادإ  ااال{ ا رض واا  ا رض تباادل دااو إ }تعاااري  ولااه يف عبااا  اُاان عاان داااحل أب عاان الُلاايب تفساا 

                                                            

 (.1252 /8(، ومسلم )1349 /5( رواه البخاري ) 2)
(  ال اُن حجرإ  ولهإ "أرض عفراس"  ال ا طابإ العفر ُياض ليد ابلنادِ و ال عياضإ العفر ُياض دهار  إري ْحار   لايًل ومناه مساي  1)

د  البيااض. تاذا  اال، وا ول هاو املعتماد. عفر ا رض وهو واهها. و ال اُن مار إ مع  عفراسإ َالصاة البيااض. و اال الاداوديإ شادد
 ولهإ "تقردة النقي" ُفتح النون تسر القاف أيإ الد يق النقي مان الغاش والنخاال  الاه ا طااب.  ولاهإ " اال ساه  أو وا هإ لايد ميهاا 

وو اِ هاذا الُال  ا َا  معلم  حاد" هاو موداول ابلساند املاذتور وساه  هاو راوي ا ارب وأو للشاك والغا  املابهم مل أ اف علا  تساميته. 
ملسلم من ذردق َالد ُن خملد عن حممد ُن اعفر مدرًاا ابحلددا ولفمهإ "ليد ميها علم  حاد" ومَّلاه لساعيد ُان منصاور عان اُان أب 

هو الشيس الذي  -ُفتح امليم والل  ُينهما مهملة ساتنة-حاج  عن أُيه والعلم واملعلم مبع  واحد  ال ا طابإ دردد أِنا مستودة. واملعلم 
دسااتدل ُااه علاا  الطردااق. و ااال عياااضإ املااراد أِنااا لاايد ميهااا علمااة سااُ  وال ُناااس وال أثاار وال شاايس ماان العلمااات الاايت دهتاادي ةااا يف 

 (.305 /22الطر ات تاجلب  والصخر  البارج ". متح الباري )
 (.1250 /8(، ومسلم )1390 /5( رواه البخاري ) 3)
 (.305 /22( متح الباري ) 8)
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 البيهقي وحُاه ،هردر  أب لروادة تفس ه يف الَّعليب وع اه ،العُاري ا دمي مد وَتد وشجرها وأوددتها وابايا آتامها ودذه 
 لُاان ،الاادنيا  رض دقااِ تلااه  ذلااك أبن اجلمااِ ماايمُن ،ا ول القااول فااالف راااهره تااان  وإن وهااذا ،ا جهااري منصااور أب عاان
 تعاد أِناا تقاد  ماا إذلاك يف واحلُماة ،َبا   تصا  الادنيا أرض أن  بلاه الاذي احلددا يف و ِ ما ودؤدده ،و ها املو ف أرض
 .(2اجلنة" )  ه  ن الً  تص  مث املو ف جمان يف منها املؤمنني  ت 

 تاان  ملماا ،موااوداً  املوداوف دُاون وأن ُاد ال الصافة حصاول وعناد ،إليهاا مهاامة دافة و ال أدحا  هذا القولإ والتبدل
 ا رض هاذه تُاون أن ميُان وال ،التبادل ذلك حصول عند اب ية ا رض هذه تون  وا  ا رض هذه هو ابلتبدل املودوف

 هاذه أن مَّبات ،الاذات هاو الباا ي دُاون أن مواا  ،التبادل حصاول المتناِ وإال ،التبدل ذلك حصول عند دفاهتا مِ اب ية
 (.1)اب ية الذات تون  تقتهي اآلدة

وهاو أن  ،مث ُعاد ذلاك تبادل تباددًل اثنيااً  وهناك من أراد اجلمِ ُني القولني مذتر أن ا رض تبدل أواًل دفتها مِ ُقاس ذاهتاا،
 (.3)تبدل ذاهتا ُغ ها
 ااول ماان  ااالإ معناااهإ دااو  تباادهل ا رض الاايت حناان عليهااا اليااو  دااو  القيامااة  إوأوري ا  ااوال يف ذلااك ابلصااوا  ااال الطااربيإ "

أَارا مان مهاة، وااائ  أن  ، وتذلك السماوات اليو  تبدهل و ها، تما  اال اا ه ثنااؤه، وااائ  أن تُاون املبدلاة أرضااً و ها 
 ، واائ  أن تُون وا  ذلاك، وال َارب يف ذلاك عناد، مان الوااه الاذي جيا  التساليم لاه أيه واائ  أن تُون َب اً  ،تُون ،راً 

 .(5()8")عليه راهر التن د ذلك دُون، مل  ول يف ذلك دصحه إال ما دله 
 إاآلَيت وتما اَتلف العلماس يف املراد ةذا التغي  الذي دصاي  ا رض اَتلفاوا يف و تاه الاذي حيادث مياه، مقاال  او إ رااهر

ااا ِهُ  واداااااْو ا } تقولاااه  املبدلاااة؛ ا رض علااا  إال واحلشااار، البعاااا دقاااِ مااال واحلشااار، البعاااا  بااا  أناااه رِجا ً  ا اْرضا  واتاااااراا اجْلِبااااالا  ُنسا  ابا
ُهمْ  ااْر،ا ا مااُقاا ْ  اجْلِباااالِ  عااانِ  واداْسااأاُلوناكا }إو وله ،[80 إالُهااف{ ]واحاشا ا ناْساافاً  رابِه  دانِسااُفها ُرها  ا 205 إذااه{ ]داْفصااافاً   ااعاااً  مااياااذا

اِعيا  دااتَِّبُعااونا  دااْومائِااذَ }  ااال مث[.. 206 ااتِ  ِإذاا} إ ااال مث ،[ 2 إالوا عااة{ ]اْلوااِ عاااةُ  وا ااعاااتِ  ِإذاا} إو ولااه[. 204 إذااه{ ]الاادَّ  ُراَّ
ُُسَّتِ  رااهاً  ا اْرضُ   (6)[5 ا 8 إالوا عة{ ]ُاسهاً  اجْلِباالُ  وا

 ال رساول عناد ا ائًما تناتإ   اال حدثاه وسالم عليه ال دل  ال رسول موري و ال  و إ إنه ُعد النفخة الَّانية؛ حلددا ثوابن
 ملا  إمقااال منهااا دصاار  تاااد  دمعااة مدمعتااه ،حممااد َي عليااك الساال  إمقااال اليهااود أحبااار ماان حاارب مجاااس وساالم عليااه ال داال 

 علياه ال دال  ال رساول مقال ،أهله ُه مساه الذي ابمسه ندعوه إمنا إاليهودي مقال ،ال رسول َي إتقول أال إمقلت تدمعّن؟
 إوساالم عليااه ال داال  ال رسااول لااه مقااال ،أسااألك ائاات إاليهااودي مقااال ،أهلااي ُااه مسااا  الااذي حممااد امسااي إن إ )وساالم

                                                            

 (.306 /22( متح الباري ) 2)
 (.226 /29( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 1)
 (.58 /8( تفس  ا اجن ) 3)
 (.51 /20( تفس  الطربي ) 8)
(،  305 /22(، ماااتح البااااري )51-85 /20(تفسااا  الطاااربي )225 /29(، تفسااا  الاااراجي إ مفااااتيح الغيااا  )53 /8( تفسااا  ا ااااجن ) 5)

 (.2150من حددا الصحيحني، الُن اجلوجي )صإ تشف املشُ  
 (.535 /3)   ( البحر املددد، الُن عجيبة 6)
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 إاليهاودي مقاال ،سا  إمقاال معاه ُعاود وسلم عليه ال دل  ال رسول منُت ،أبذ  أمسِ إ ال ؟ حدثتك إن شيس أدنفعك
 دون الملماااة يف هااام وسااالم علياااه ال دااال  ال رساااول مقاااال والساااماوات؟ ا رض وااا  ا رض تبااادل داااو  الناااا  دُاااون أدااان

 .(2)(...اجلسر
اهلل ، ماا(1ومجااِ ُعهااهم ُااني القااولني مقااالإ إن التباادد  دقااِ ماارتنيإ ماار   باا  النفخااة ا وري، وماار  أَاارا ُعااد النفخااة الَّانيااة )

 .أعلم
 : من مظا ر تبدل األرضةالثاني املسألة

 إ-تما ذتر القرآن الُرمي-هناك تغي ات يف مماهر ا رض حتدث عند تبديا، من أُرجها
 زلزلة األرض: -أوال  

 حدوث الزلزلة:
 ا رض ذبقااات يف الُااائن ايااواس جماااري ضااغط أثاار ماان ا رض سااطح ماان اهااة يف عنيااف هااذا احلاادث ايائاا  حقيقتااهإ حتاارك

 ابذان يف ا شاياس َساف عنهاا دنشأ و د البناس تسا ط عنها دنشأ املرعبة ا رضية المواهر من وهي ا رض، راهر من القردبة
 .(3نمامه ) ومساد الفناس عل  الدنيوي العامل إشراف عند حادلة ...وهيا رض، 

إن هذا التغي  الذي سيحدث لألرض مشهد عمايم، دادعو إري العارب  واالتعااظ، حينماا فار  تا  عاامر، ودساقط تا   اائم، 
مو ها، حية  رتة أحيائها، لُان ودف  ت  حي عل  هذه البسيطة اليت تبدو ساتنة َُّبات ما عليها، مت دنة ابتساا ما انتمم 

 عل  مجيِ ا رض عندما أيذن ال  دوث آدة ت ل ل ا رض. احليا  دنقلبان إري دمار شام ، ودمت ات تلك ذلك العمران و 
 ليلاااة، ُااا  أاااا اس مااان الَّانياااة مقهااات علااا  مااادن  العصاااور أحاااداثا جالجل اساااتمرت ثاااوا  لقاااد شاااهدت حياااا  الناااا  علااا  ماااره 

ابلناا  مان املاوت والرعا  شايس مهاول، مُياف لاو اارا هاذا التغا  علا  ا رض   ، محا ه  و ات دسا يف ومسااحات شاساعة
 تلها!

إن القااارآن الُااارمي  اااد حتااادث عااان هاااذا الناااو  مااان التغيااا  الاااذي سااايُون علااا  هاااذه اجلااا س مااان الُاااون واعلاااه وسااايلة ذتااارا 
 للمُلفني؛ لعلهم إري رةم دراعون.

ُُمْ  اتاَُّقوا النَّا ُ  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ  [.2احلإل]{ عاِميم   شاْيس   السَّاعاةِ  جاْل الاةا  ِإنَّ  راَّ
راااتِ { 2}جِْل اايااا اْ اْرضُ  جُْل ِلاتِ  ِإذاا}و الإ  َْ اانُ  وا ااالا { 1}أاثْاقااياااا اْ اْرضُ  واأا نسا اا حُتاادِهثُ  دااْومائِاذَ { 3}ياااا مااا اإْلِ بااراها َْ { 8}أا
 [.5-2] ال ل لة {5}يااا أاْوحا  راَّكا  أبِانَّ 

 زمن حصول  ذه الزلزلة:
 اَتلف العلماس يف و ت حصول هذه ال ل لة إري  ولنيإ

 .الساعة، وهي شرط من أشراذها، وهذا  ول اجلمهور أحوال وأول ،أِنا يف آَر عمر الدنيا القول األول:

                                                            

 (.151 /2( رواه مسلم ) 2)
 (.35 /10( روح املعا ، لأللوسي ) 1)
 (.236 /20( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
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 واستدلوا مبا يلي:
ُِ  أاْرضاعاتْ  عامَّا ُمْرِضعاةَ  ُت ُّ   تاْذها ُ  تااراْوِنااا دااْو ا }  وله تعاريإ ْا َ  ذااتِ  ُتا ُّ   واتاها اا ْحا اراا النَّاا ا  واتاااراا ْحاْلاها ُا اراا ُهام وامااا ُسا ُا  ُُِسا

ُِنَّ   [.1احلإل]{ شاِددد   اّللَِّ  عاذاا ا  والا
 عائااد"  تروِنااا"  يف الاادنيا، مالهاام  يف هااو إمنااا واحلماا  البعااا؛  ن الرضااا   باا  تُااون إمنااا ال ل لااة هااذه أن علاا  داادل وهااذا
  ال ل لة. عل  عندهم

 نفخاة ميانفخ ميقاولإ انفاخ، ا وري، ابلنفخاة إسارامي  تعاري ال وهو حددا ذود  وميهإ )أيمر ددا الصور،واستدلوا أدًها  
 دنماار وماااإ } ال تقااول  وهااي دفاارت، وال ودطيلهااا مياادميها وأيمااره. ال شاااس ماان إال وأهاا  ا رض السااموات أهاا  ميفاا   الفاا  ،
 ا رض تارتإل مث .ساراابً  متُاون الساحا ، ماره  متمر اجلبال ال ميس  ،[25إ ص{ ] مواا من يا ما واحد  ديحة إال هؤالس
 وهاي الارَيح، ترارااه ابلعارش، املعلاق تالقنادد   أبهلهاا تُفاأ ا ماواج، تهارةا البحار، يف املرمياة تالسافينة  متُون راة أبهلها
 وتذه  رهرها، عل  النا  ميميد ،[4- 6إ الناجعات{ ] واافة دومئذ  لو  الرادمة تتبعها الراافة تراف دو } دقولإ اليت

ة الشياذني وتط  الولدان، وتشي  احلوام ، وتهِ املراضِ،  (.2الف  ...() من هاُر
 القيامة. عردات إري نشورهم دو   بورهم من النا   يا  أِنا دو  القيامة، ُعد القول الثاين:

 آد ، َيإ القياماة داو  واا  عا  ال )دقاولإ وسالم علياه ال دال  النايب  الإ ميه  ال ا دري الذي سعيد واستدلوا  ددا أب
نا لبيكإ ميقول  الناار؟ ُعااُ  وماا ر ، َيإ  ال النار، إري ُعَّاً  ذردتك من خترج أن أيمرك ال إنإ ُصوت مينادي وسعددك، ُر
 سااُارا، النااا  وتارا الوليااد، ودشااي  ْحلهاا، احلاماا  تهااِ محينئاذ وتسااعني، وتسااعة تساعمائة إ ااال راهأُ  ألااف تا ه   ماانإ  اال
 . (1)شددد...( ال عذا  ولُن ُسُارا، هم وما

 وسالم علياه ال دال  النايب مان التصاردح مياه رأدات، تماا  الشايخان علياه اتفاق الاذي هذا سعيد أب محددا" ال الشنقيطيإ 
 تارا، تماا  القباور مان القياا  ُعاد ُساُارا، هام وماا ساُارا، الناا  وتارا ْحلهاا، ْحا  ذات تا   ميه تهِ الذي الو ت أبن

 حاىت اإل،ث، حتما  ال القبور من القيا  ُعد  نه ؛إشُال ميه النص هذاإ  ي  منن .الن ا  حم  يف دردح دحيح نص وذلك
 إواهني من ذلك عن ماجلوا ؟!، أرضعت عما تذه  حىت ترضِ، وال الف  ، من ْحلها تهِ
 وماان والفاا  ، ايااول شااد  ماان ْحلهااا متهااِ ،حاااملً  تبعااا حاااملً  ماتاات ماان أن ماان العلاام، أهاا  ُعااض ذتااره مااا هااو :األول

                                                            

الطوداا  الااذي أَراااه عبااد ُاان ْحيااد، والطااربي وأُااو دعلاا  يف (.  ااال اُاان حجاارإ "حااددا الصااور 554 /24( رواه الطااربي يف تفساا ه ) 2)
الُب ، والطربا  يف الطواالت وعلي ُن معبد يف تتا  الطاعاة واملعصاية، والبيهقاي يف البعاا مان حاددا أب هردار ، ماداره علا  إمساعيا  

واساطة راا  مابهم، وحمماد عان أب هردار  ُن رامِ واضطر  يف سانده ماِ ضاعفه مارواه عان حمماد ُان تعا  القرراي اتر  ُال واساطة واتر  ُ
اتر  ُاال واسااطة واتر  ُواسااطة رااا  ماان ا نصااار ماابهم أدًهااا، وأَراااه إمساعياا  ُاان أب جَيد الشااامي أحااد الهااعفاس أدًهااا يف تفساا ه عاان 

فاي علياه أن حممد ُن عجلن عن حممد ُن تع  القرراي، واعارتض مغلطااي علا  عباد احلاق يف تهاعيفه احلاددا إبمساعيا  ُان راماِ، َو
الشامي أضعف منه، ولعله سر ه منه مألصقه ابُن عجلن، و د  ال الدار  طّنإ إناه مارتوك دهاِ احلاددا، و اال ا ليلايإ شايخ ضاعيف 
شحن تفس ه مبا ال دتاُِ عليه. و ال احلامظ عماد الددن اُن تَّ  يف حددا الصورإ مجعه إمساعيا  ُان راماِ مان عاد  آاثر، وأداله عناده 

هرداار  مسااا ه تلااه مساااً ا واحااداً. و ااد دااحح احلااددا ماان ذردااق إمساعياا  ُاان رامااِ القاضااي أُااو ُُاار ُاان العاارب يف ساارااه، وتبعااه عاان أب 
 (.364 /22القرذيب يف التذتر ، و ول عبد احلق يف تهعيفه أوري، وضعفه  بله البيهقي". متح الباري )

 (.2/102(، ومسلم )2060 /8( رواه البخاري) 1)
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 .دلي  إري حيتاج هذا ولُن تذلك،  ُعَّت مرضعة ماتت
ياة اللغاة أساالي  مان ذلاك ومَّا { شايبا الولادان جيعا  دومااإ }تعااري تقولاه  اياول شاد  عان تنادة  ذلك أن :الثاين الوجه  العُر
 .(2)" املعرومة

 .و د راح هذا القول من املفسردنإ الطربي، والقرذيب، وو مها
 ذتار، ومان والشاعيبه  علقمة عن ذتر،ه الذي القول "وهذا -ُعد أن ذتر القول ا ول ودليله يف حددا الصورإ- ال الطربي

 وسالم علياه ال دال  ال ورساول خبلماه، وسلم عليه ال دل  ال رسول عن ا َبار من الصحاح جميس لوال  ول   عنه، ذلك
 .(1)وتن دله" ال وحي مبعا  أعلم

عاَّهم الناا  إحيااس ُعاد تُاون إمناا ال ل لاة هاذه أنإ اآلَيت ُسياا ثبت و ال القرذيبإ "والذي  ةاا داراد ال  ناه  باورهم؛ مان ُو
. أماوات وهام مانهم املشااهد  َتُان وال أمرهاا، ودهاويم منهاا ليف عاوا ؛دشااهدوها أن مينبغاي عليهم، والتهود  النا  إذعان إال

 ماادل ،أشااتااًت{ النااا  دصاادر }دومئااذ وشاار َاا  ماان عليهااا عماا  عمااا ختاارب أيإ أَبارهااا{ حتاادث }دومئااذإ  ااال تعاااري و نااه
 إدعاّن {واحاد  نفخاة الصور يف نفخ منذا} إتعاري و ال ،اجل اس دو  واليو  ،أحياس والنا  تُون إمنا ال ل لة هذه أن عل  ذلك

 و ا رض ادااطدا  أن علاا  السااور  هااذه ماادلت {،َاميااة ماانُم ختفاا  ال إ } ولااه إري {،واجلبااال ا رض وْحلاات} ،اآلَاار 
 .(8أعلم") وال. (3)"الَّانية النشأ  ُعد تُون إمنا الُوائن أن عل  اآلدة هذه مدلت اإلحياس، ُعد إال دُون ال اجلبال
 اجلبال:ذ اب  -اثنيا  

ناا اا  اللاه مهماا  وهذا تغ  آَر يف مماهر ا رض، ددل عل  تمال  در  ال تعااري و وتاه، وعلا  ضاعف تا  ماا ساوا ُر
 من الصلُة والشد . ذلك املخلوا ُلغ

 و د حتدث ال تعاري عن هذا املمهر يف عد  آَيت  رآنية ااعًل إَيه آدة من آَيت القيامة.
 ،التسي أبودافإ مذتر  ومآيا الذي تنتهي إليه، وتغ ها ُنيه ذردقة ذها  هذه اجلبال الشاخمة وعند حددَّه تعاري عن ذلك

 والسرا . ،والبد، واملص  إري العهن والرم  امتمِ ،والنسف ،والدك
ا و د رت  ُعض العلماس ماا ذترتاه اآلَيت علا  سات مراحا  ةاا تا ول هاذه اجلباال عان ا رض وتصابح  اعااً دفصافا ال تار 

 إا، وهيميها عوااً وال أمتً 
 وْحلت}ا. وذلاك يف  ولاهإ }مانذا نفاخ يف الصاور نفخاة واحاد {أنه دن عها من أماتنها. وحيملها ميدتها دًتا املرحلة األوىل:

  {واحد  دتة مدتتا واجلبال ا رض
 وتُااون {}املبَّااوث تااالفراش  النااا  دُااون دااو } املنفااوش، وتالرماا  املتهاداا ،  ااال تعاااريإ تااالعهن  تصاا  أن املرحلــة الثانيــة:

                                                            

 (.160 /8س البيان )( أضوا 2)
 (550 /24( تفس  الطربي ) 1)
 (.180 /2( التذتر  يف أحوال املوت  وأمور اآلَر ، للقرذيب ) 3)
 /24(، تفساا  الطااربي )106 /1( التسااهي  لعلااو  التن داا  الُاان ااا ي )214 /8( احملاارر الااواي  يف تفساا  الُتااا  الع داا ، الُاان عطيااة ) 8)

(، 160-150 /8( أضااواس البيااان )803 /5( جاد املساا  )5 /13( تفساا  الااراجي إ مفاااتيح الغياا  )349 /5( تفساا  اُاان تَّاا  )550
 (.180 /2( التذتر  يف أحوال املوت  وأمور اآلَر )21/3تفس  القرذيب )
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اناتِ  وااجْلِباالُ  اْ اْرضُ  تااْرُافُ  دااْو ا } ، و الإ{املنفوش تالعهن  اجلبال َِّيباً   اجْلِباالُ  واتا  [.28امل م ]{ مَِّهيلً  تا
 ،تاالعهن  تانات  أن ُعاد وتتبادد تتقطاِ أبن وذلاك ،تايبااس  متصا أناه دسا ها يف اياواس ُاني الساماس وا رض  الثالثة: املرحلة 

ست راا ا رض رات إذا}  ال تعاريإ  }ودو  نس  اجلبال وترا ا رض ابرج { منبَّا، و الإ هباس مُانت ُسا اجلبال ُو
 إبرسااال عنهااا متنسااف ،ابرج  واا  حتتهااا وا رض ،مواضااعها يف   اااره  املتقدمااة ا حااوال مااِ  ِنااا تنسااف؛ أن الرابعــة: املرحلــة
 [.205 ذه] {نسفا رب دنسفها مق }  ولهإ من املراد وهو ،عليها الرَيح

اا متط هااا ا رض واااه عاان ترمعهااا الاارَيح أن اخلامســة: املرحلــة  حساابها ُعااد ماان إليهااا نماار مماان ،وبااار تأِنااا  ايااواس يف اعاعً شا
 تعاااريإ متفتتااة،  ااال منُااد  داا ها ةااا الاارَيح ماارور ُسااب  مرورهااا أن إال ،مااار  احلقيقااة يف وهااي ،اامااد  اأاسااامً  لتُاثفهااا

 [. 44 النم ] {السحا  مر َتر}
 مان السارا  دارا مان أن تماا،  اشايئً  ميهاا جياد مل مواضاعها إري نمار ممان شايس، ال مبع إ ،سراابً  تص  أن السا سة: املرحلة

 (.2)وال أعلم ،امل جيده شيئً  ميه دراه تان  الذي املوضِ ااس إذا عدُُ 
ب  البعاا ه  ذلك  -تما سيأيت-التغي  عل  اجلبال وتذلك عل  البحار و د و ِ َلف ُني العلماس يف جمن حدوث هذا

 جماان أول يف و وعهاا ميُان السات العلماات هاذه أن  ال الراجي عند تفس  سور  التُودرإ" واعلمأو ُعده؟  والن للعلماس. 
 منِناا البا ياة ابلساتة أماا ،الحتماالنيا أحاد علا  دادل ماا اللفاظ يف ولايد ،القياماة  يا  ُعد اأدهً  و وعها وميُن ،الدنيا خترد 
 (.1ابلقيامة" ماهلل أعلم) خمتصة
 ر ا: تفجُر البحار وتسجر  -اثلثا  

ومن ا شاياس ا رضاية الايت دصايبها التغيا إ البحاار. مهاذه البحاور ال اَار  املمتلئاة ابملااس الاذي حفاظ ال ا رض وأهلهاا ُبقائاه 
ا رض ةيجاناااه وعنفواناااه سااايأيت علياااه داااو  داااذه  اساااتقراره وهااادوسه ميتفجااار يف تلاااك البحاااور دون أن دسااايح ميطمااار ماااا يف 

 [.3االنفطار]{ ُمجِهراتْ  اْلِبحاارُ  واِإذاا} و الإ[. 6التُودر]{ ُسجِهراتْ  اْلِبحاارُ  واِإذاا}  ال تعاريإ ودصبح سائحاً عل  الرب.
 ُسجِهراْت{ عل  أ والإ اَتلف املفسرون يف مع   وله تعاريإ}و د 

ياات اشااتعلت ،راً  ألول:ا أو اادت، إ مبعاا  التنااور، سااجرتإ دقااال تمااا  اإلدقاااد،إ السااجر معااا  ماان ا ولاا  أن وذلااك ؛وْحِا
ة من ميه ما نشف ميه أو د إذا والشيس  .واإلحراا احلرار  وادة واحد إال تان يف شيس البحار يف دبق  ال محينئذ الرذُو
 .املآلنإ اللغة يف والساار واملسجور مسجور وهو مألته، إذاإ سجراً  أسجره احلوض سجرتإ تقول ماضت، والعر  الثاين:

 .شاس ماسها حيا ال ، ميذه ماؤها ملم دبق ميها  طر  ذه ا  الثالث:
 البحااردن ماارج}  ااال تعاااريإ مااا علاا  حاااا اً  البحااار ُااني  ن واحااداً ماحلهااا وعااذةا؛ وذلااك شاايئاً  ودااارت اَتلطاات الرابــ :
معمااات  واحااداً   ااراً  البحااار ودااارت الاابعض يف الاابعض ماااض احلاااا  ذلااك ال رمااِ ماانذا {، دبغيااان ال ُاارجخ ُينهمااا دلتقيااان

 مااانفجرت ماضاات، حااىت ُملئااتإ ذلااك معاا إ  ااال ماان  ااول إابلصااوا  ذلااك يف ا  ااوال  ااال الطااربيإ "وأوري. ارض تلهااا 

                                                            

 (.90 /8(، أضواس البيان )183-181 /23( تفس  القرذيب )21-22 /32( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 2)
(، تفسا  أب الساعود 218 /30(، التحردار والتناودر، الُان عاشاور )319 /4(، تفسا  اُان تَّا  )335 /4حر املددد، الُن عجيباة )( الب 1)

 (.63 /32(، تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  )141 /3(، أضواس البيان )228 /9)
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ااارُ  واإذاا }إ مقااال اآلَااار، املوضااِ يف ُااه ال ودااافها تمااا  وسااالت اااراتْ  اْلِبحا  مااااسإ اململااوس للرَّتاايه  أو للنهااار تقااول {والعاار  ُمجِه
 إلبيد  ول ومنه مسجور؛

 وادادَّعا... ماْسُجوراً  ُمتاجاِورًا ُ لُمها  مااتااواسَّطا ُعْرضا السَّرِيهِ 
 .(1)(1)"ودعّن ابملسجور إ اململوس  ماس

  الثاين: التغيري يف مظا ر السماء املطلب
 : فرعانوفيه 
 األول: ذ اب ذاهتا الفرع
 الثاين: ذ اب أنوار ا الفرع

 األول: ذ اب ذاهتاالفرع 
حتاادث القاارآن الُاارمي عاان مصاا  السااماس عنااد انتهاااس الاادنيا و يااا  الساااعة، ومااا حيصاا  ميهااا ماان التغياا  والتباادد  عناادما دنتقاا  

 .دنتهي ابنتهائهاا لق إري عامل اددد دنتهي معه ما َلق للحيا  الدنيا؛ منن ما َلق يذه احليا  له أمد 
ْياافا   مااااْو ااُهمْ  السَّاامااس ِإريا  دانمُااُروا أاماالااامْ } وااللتحااا  وال دنااة، تمااا  ااال تعاااريإابلتماسااك  مالسااماس يف احليااا  الاادنيا تاناات تتساام   تا

ااا نااها ااا ُاانااياْ لاااقا  الَّااِذي} و ااالإ[. 6ا]{ مُاااُروجَ  ِماان يااااا واماااا واجاداَّنَّاها ِا  َا ااْب ْلااقِ  يف  تااااراا مَّااا ِذباا اااً  مساااااوااتَ  سا  تاافااااُوتَ  ِماان الاارَّْْحانِ  َا
 ِِ  [.3امللك]{ ُمطُورَ  ِمن تااراا ها ْ  اْلباصارا  مااْرِا

عد هذا البقاس الَّاُت واإلضاس  واحلفظ حيدث يا ما حيدث لُ  خملوا تت  علياه الفنااس والتغا .  اال تعااريإ   تُاباادَّلُ  داااْو ا }ُو
 [.84إُراهيم]{ اْلقاهَّارِ  اْلوااِحدِ  ّللهِ  واُااراُجواْ  واالسَّمااوااتُ  ا اْرضِ  واْ ا  ا اْرضُ 
 اَتلف املفسرون يف هذا التبدد  الذي حيص  للسماوات عل  أ والإو د 

 متجع  السماس من ذه ، وا رض من مهة. ،أن السموات تبدل ُغ ها تا رض :أحد ا
 وتبدل ا رض ُغ ها. ،والبحار ن ا،ً  ،أن السموات تبدل ُغ ها تا رض، متص  السموات انا،ً  :الثاين

 وتُاثر جنومها. ،تُودر مشسها إأن تبدد  السموات الثالث:
 أن تطوا تطي السج  للُت . إأن تبددلها الراب :

 أن تنشق مل تم . إأن تبددلها اخلامس:
 .(3)اَتلف أحوايا، تُون يف حال تامله ، ويف حال تالورد ، ويف حال تالدهان إأن تبددلها السا س:

                                                            

 (.183 /18( تفس  الطربي ) 2)
 /29(، تفسااا  القااارذيب )829 /5احملااارر الاااواي  يف تفسااا  الُتاااا  الع دااا ، الُااان عطياااة ) (،63 /32( تفسااا  الاااراجي إ مفااااتيح الغيااا  ) 1)

 (.183-181 /18( )859 /11(، تفس  الطربي )204 /10(، اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل )130
 
 (.341 /9(، تفس  القرذيب )288 /3(، النُت والعيون، للماوردي )51-85 /20( تفس  الطربي ) 3)
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 ااال الطااربيإ  تقااد  أن الاارااح هااوإ تباادد  الااذات، التباادد  للااذات أو للصاافات، و اادوحاداا  هااذه ا  ااوال دراااِ إري تااون 
وأوري ا  ااوال يف ذلااك ابلصااوا   ااول ماان  ااالإ معناااهإ دااو  تباادهل ا رض الاايت حناان عليهااا اليااو  دااو  القيامااة و هااا، وتااذلك "

 (.2")السماوات اليو  تبدهل و ها، تما  ال ا ه ثناؤه
مارور الناا  علا  الصاراط أو  با  ذلاك  عناد يحة حتدداد جمان حصاول هاذا التبادد  وأناه داو  القياماةو د اااس يف السانة الصاح

 ُقلي 
 ا رض وا  ا رض تبادل داو } إوا  ع   وله عن وسلم عليه ال دل  ال رسول سألت إ الت رضي ال عنها عائشةمعن 

 .(1)(الصراط عل  إ )مقال ؟ال رسول َي ؟ دومئذ النا  دُون مأدن ،[ 84/  إُراهيم/  28{ ]  والسماوات
 ا رض وااا  ا رض تبااادل داااو  الناااا  دُاااون أدااان إاليهاااود ساااأل رساااول ال أحباااار مااان اً حااارب وعااان ثاااوابن رضاااي ال عناااه أن 

 .(3)(اجلسر دون الملمة يف هم إ )وسلم عليه ال دل  ال رسول مقال ؟ والسماوات
القارآن الُارمي ابالنشاقاا، واالنفطاار، واالنفاراج، واالنفتااح اب ُاوا ، واملاور، والُشاط، وهذا التبدد  لذات السماس عرب عنه 

 والطي، والذوابن تامله ، واملص  يف اللون تالورد  ْحراس.
 [. 26احلا ة]{ وااِهياة   دااْوماِئذَ  ماِهيا  السَّمااس واانشاقَّتِ }  ال تعاريإ

ية مقولهإ واهية "أيإ  .(8)شددد " حمُمة تانت  ُعدما املنفوش تالعهن  القو  سا طة مسرَت
ا ِ  السَّمااس تاشاقَّقُ  وادااْو ا }و ال تعاريإ  ةُ  وانُا هِلا  اِبْلغاما ُا ِئ  [.15الفر ان]{ تان ِدلً  اْلمالا

فاارب تعاااري عاان هااول دااو  القيامااة، ومااا دُااون ميااه ماان ا مااور العميمااة، ممنهااا انشااقاا السااماس وتفطرهااا وانفرااهااا ابلغمااا ،  "
 جياايس مث. احملشاار مقااا  يف اب لئااق ميحيطااون دومئااذ، السااموات ملئُااة وناا ول ر،النااور العماايم الااذي دبهاار ا ُصااا وهااو رلاا 

 االنشاقاا ذلاك  ن ؛امللئُاة نا ول دقارناه اوانفتا ًا اانبَّا ًا هنالاك أن"إ املعا  وحاد  .(5)"القهاس لفص  وتعاري تبارك الر 
 .(6)"واحلسا  احلشر مو ِ إري ابحلهور للملئُة إذن

اس ِإذاا} و ال تعاريإ  [.9املرسلت]{ مُرِااتْ  السَّمااس واِإذاا} و ال تعاريإ[. 2االنفطار]{ انفاطاراتْ  السَّما
 .(0)ا من هيُلهاتفرا ما تان ملتحمً  إ}مرات{ إومع 

اناتْ  السَّمااس وامُِتحاتِ } و ال تعاريإ ُا ْااوااابً  ما  وتتنااثر تنحا  إو يا  ،امللئُاة لنا ول أُاوا  ذوات مُانات دعاّن [."29النباأ]{ أُا
 .(4)" وذرا أُوا  ميها دص  حىت

ُورُ  دااْو ا } و ال تعاريإ  [.9الطور]{ ماْوراً  السَّمااس َتا
                                                            

 (.51 /20( تفس  الطربي ) 2)
 (.1250 /8( رواه مسلم ) 1)
 (.151 /2( رواه مسلم) 3)
 (.95 /30( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 8)
 (.205 /6( تفس  اُن تَّ  ) 5)
 (.36 /29( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 6)
 (.391 /19( املصدر الساُق ) 0)
 (.100 /0( تفس  ا اجن ) 4)
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 عاامل انقاراض عناد وذلاك نمامهاا واَاتلل الُواتا  مان أاساامها اضاطرا  إهاو الساماس وماور ابضاطرا ، التحارك"إ واملور
 .(2)"الدنيا احليا 

 [.22التُودر]{ ُتِشطاتْ   السَّمااس واِإذاا} و ال تعاريإ
 اياواس عان أو ، ُاه حميطاة لاه سااتر  هاي الايت مُاِناا عان وأجدلات ،جائاد  وسرعة عميمة ُقو   لعت إأي {،تشطتمقولهإ }
 داو  ذلاك  ن ؛ُاه االلتا اا شاد  ماِ ُاه وحمايط لاه سااتر هاو عماا اإلهاا  دُشاط تماا  ياا تاالروح  هو الذي ُسطحها احمليط

 .(1)واإلرهار الُشف
ااااامااس ناطْاااااِوي داااااااْو ا } و اااااال تعااااااريإ اااااِج هِ  تاطاااااايهِ   السَّ تُااااا ِ  السِه ُُ اااااا  لِْل ْأ،ا  تاما ْلاااااقَ  أاوَّلا  ُاااااادا نااااااا واْعاااااداً  نُِّعياااااُدهُ  َا  ماااااااِعِلنيا  ُتنَّاااااا  ِإ،َّ  عالاياْ

 [.208ا نبياس]{
 .(3)النشر ضد هو الذي الدرج هو والطي ،مُتوةا عل  الصحيفة تطي  إواملع 

ُُونُ  دااْو ا } و ال تعاريإ اْلُمْه ِ   السَّمااس تا  [.4املعارج]{ تا
اناتْ  السَّمااس انشاقَّتِ  ماِنذاا} و ال تعاريإ ُا هاانِ   واْردا ً  ما الدِه  [.30الرْحن]{ تا

ذتر ا  وعل يف هذه اآلدة الُرمية أن السماس ستنشق دو  القيامة، وأِنا إذا انشقت دارت ورد  تالدهان، و ولهإ }ورد { 
 إميه  والن للعلماس ،}تالدهان{ إْحراس تلون الورد، و وله إأي ،

 أِناا تصا  ورد  متصافة ُلاون الاورد مشااةة للجلاد ا ْحار يف لوناه. إا ول منهماإ أن الدهان هو اجللاد ا ْحار، وعلياه مااملع 
ماا دادهن ُاه  ي ن العار  تسام ؛والَّا إ أن الدهان هو ما ددهن ُه، وعليه، مالدهان،  ي إ هو مجِ دهن، و يا إ هاو مفارد

 القيدإ مرئا، وهو مفرد، ومنه  ول دها،ً 
ا ما ادااتا ُمتااعاجِه َ  ُما ن ...تأِنَّ ناا ُِدهاانِ مرَيَّ   ملَّا ُتدها

أنه عل  القول أبن الدهان هو اجللد ا ْحر، دُون ال وداف الساماس عناد انشاقا ها داو  القياماة  إوحقيقة الفرا ُني القولني
 .(8)وْحر  ا دمي ا ْحر ،مشبهها  مر  الورد ،ُودف واحد وهو احلمر 

التغاااا  الُباااا  يف ذات السااااماس  يااااا تهااااطر  ودااااذه  هااااو حاااادوث  والااااذي دتحصاااا  ماااان جممااااو  هااااذه اآلَيت الُرميااااات
التحامها متص  واهية مث تذو  وتنفتح أُواابً؛ لتن ل امللئُة إري أرض احملشر وجييس ال تعاري ماِ ملئُتاه حلساا  ا لئاق، 

اااااا ْ }  ااااااال تعاااااااريإ ْتِاااااايااُهمُ  أان ِإالَّ  دانمُااااااُرونا  ها اااااانا  رُلااااااا َ  يف  اّللهُ  أيا ااااااا ِ  مِه ااااااةُ وااْلما  اْلغاما ُا ُِ  اّللهِ  واِإريا  ا اْماااااارُ  واُ ِهاااااايا  آلِئ اااااا  ا ُمااااااورُ  تُاْراا
 [. وال تعاري أعلم. 120]البقر {

  

                                                            

 (.50 /10( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 2)
 (.339 /4( نمم الدرر يف تناس  اآلَيت والسور، للبقاعي ) 1)
 (.315 /8( تفس  ا اجن ) 3)
 (.501-502 /0( أضواس البيان ) 8)
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 :الثاين: ذ اب أنوار ا الفرع
لقد أنعم ال عل  أه  ا رض مبا أود  يف السماس الدنيا من توات  لتهددهم إري مقاددهم يف رلماات الارب والبحار، ودعرماوا 

 واحلسا ، ويم من منامعها و  ذلك.ةا عدد السنني 
عااااا ا  الَّااااِذي واُهااااوا }دقااااول ال تعاااااريإ  اااامُ  اا ُُ اااااتِ  يف  ِةاااااا لِتااْهتاااااُدواْ  النُُّجااااو ا  لا تِ  ماصَّااااْلناا  ااااادْ  وااْلباْحاااارِ  الْاااارباهِ  رُُلما  دااْعلاُمااااونا  ِلقاااااْو َ  اآلَيا

 [.90ا نعا ]{
اارِ  آدااةا  واااعاْلنااا اللَّْي ِ  آداةا  ماماحاْو،ا  آدااتانْيِ  واالناَّهاارا  اللَّْي ا  و الإ}واااعاْلناا تااغُاواْ  ُمْبِصارا ً  الناَّها امْ  مِهان ماْهالً  لِتااباْ ُُ دا  والِتااْعلاُماواْ  رَُِّه اِننيا  عاادا  السِه

 [.21]اإلسراس  {21}تااْفِصيلً  ماصَّْلنااهُ  شاْيسَ  واُت َّ  وااحلِْساا ا 
ارا  ِضيااس الشَّْمدا  ااعا ا  الَِّذي ُهوا } و الإ دا  لِتااْعلاُماواْ  ماناااجِلا  وا اادَّراهُ  نُاوراً  وااْلقاما اِننيا  عاادا لااقا  مااا وااحلِْسااا ا  السِه  اِبحلْااقهِ  ِإالَّ  ذالِاكا  اّللهُ  َا
تِ  دُافاصِه ُ   [.5دوند]{ دااْعلاُمونا  ِلقاْو َ  اآلَيا

َُ وحينمااا أيذن ال ُاا وال حيااا  االُااتلس وجماايس حيااا  احلسااا  واجلاا اس دااذه   لااق  الااه، وماان ذلااكإ السااماس املخلااوا ومااا 
 .قمرالسف فشمد، و الُسف ت، و تنتَّر الُوات  حيا وتواتبها،

َاسافا { 0}اْلباصارُ  ُارِاا   ال تعاريإ} ماِنذاا  ِا { 4}اْلقامارُ  وا  [.9-0]القيامة {9}وااْلقامارُ  الشَّْمدُ  وامجُِ
سوف القمرإ ذها  ضوئه)  (.2َو

ِا وأما  ولاه تعااريإ}  ا اُر{ ممعنااهإ مجعاا يف الشَّاْمدُ  وامجُِ  مث جيمعاان إِنمااإ منهماا، و يا  لواحاد ضاوس مال الهاوس، ذهاا  وااْلقاما
 (.1{) ُتوِهراتْ   الشَّْمدُ  ِإذاا }إثناؤه ا ه   ال دُوهران،تما
ُاداراتْ  النُُّجو ُ  واِإذاا{ } ُتوِهراتْ   الشَّْمدُ  ِإذاا} ودقول تعاريإ  [.1-2التُودر]{ ان

للنجاو  انُادار مان  ميحصا   ن معممهاا دساتن  مان انعُاا  ناور الشامد عليهاا. ؛جال ضوس الشامد انُادرت النجاو إذا 
 تُددر الشمد يا حني جال عنها انعُا  نورها.

تساا ط ُعهاها علا   إومسار االنُادار ابلتساا ط واالنقهااض، ومعا  تساا طها والُدر إ ضد الصفاس تتغ  لون املااس وحناوه.
 ُسب  اَتلل نما  اجلاذُية الذي اع  ال إلمساتها إري أمد معلو . ؛امهاُعض وادطد

وذمد النجاو إ جوال نورهاا، وأن ناور معمام ماا دلاوح للناا  مان النجاو  ساببه انعُاا  أشاعة الشامد عليهاا حاني احتجاا  
جوال التهاةاااا أبن تاااربد  إضاااوس الشااامد علااا  اجلانااا  اململااام مااان ا رض، مطماااد النجاااو  دقتهاااي ذماااد ناااور الشااامد، أي

حرارهتا، أو أبن تعلو سطحها ذبقة رماددة ُسب  انفجارات من داَلها، أو تتصاد  مِ أاارا  مساوداة أَارا الَاتلل نماا  
 .(3)مي ول التهاةا اجلاذُية متندك وتتُسر  طعاً 

القياماة؛  ن الشامد تادنو مان ا لئاق والذي دبدو أن هذا التغي  الذي دلحق الشمد والنجو  عق  الو وف يف عرداات 
 دال  ال رساول مسعاتإ  اال رضاي ال عناه ا ساود ُان املقاداد عل   در مي  وهم يف ذلك املُان، ودادل علا  هاذا حاددا

                                                            

 (.100 /4( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.50 /18( تفس  الطربي ) 1)
 ُتصرف. (391 /19( )215 /30( التحردر والتنودر، الُن عاشور ) 3)
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 مااا مااوال عااامر ُاان سااليم  ااال ،مياا  تمقاادار  ماانهم تُااون حااىت ا لااق ماان القيامااة دااو  الشاامد تاادنو دقااولإ ) وساالم عليااه ال
 إالعاارا يف أعمااايم  اادر علاا  النااا  ميُااون إ ااال العااني؟ ُااه تُتحاا  الااذي املياا  أ  ،ا رض أمسااامة ابملياا ؟ دعااّن مااا أدري
 إ اال ،اإجلاًما العارا دلجماه مان ومانهم ،حقوده إري دُون من ومنهم ،رتبتيه إري دُون من ومنهم ،تعبيه  إري دُون من ممنهم
 .(2)ميه( إري ُيده وسلم عليه ال دل  ال رسول وأشار

  

                                                            

 (.1296 /8( رواه مسلم) 2)
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 القيامة يو"الثاين: التغيري يف أحوال الناس  املبحث
 :مطالبوفيه أربعة  

 القيامة عند حدوثالتغيري يف أحوال الناس األول:  املطلب
 الثاين: التغيري يف أحوال الناس يف عرصات القيامة املطلب
 الثالث: التغيري يف أحوال الناس يف اجلنة املطلب
 التغيري يف أحوال الناس يف النارالراب :  املطلب

 

 :القيامة عند حدوثالتغيري يف أحوال الناس األول: املطلب 
ث يف النا  تغي اً تب اً ما تان العا   دو  القيامة دو  شددد ايول، عميم الو ِ، منذا حدث هذا اليو  ارت ميه و ائِ حتدِ 

 يف الدنيا دمن حصوله  ب  إَبار ال ُذلك.
الدنيا هي موئ  احلنان والعطف الشددد عل  رضيعها، ممهما حدث يا من أهوال الدنيا مفُرها عند ولدها، لُن ما   يف 

يف دو  القيامة تذه  عنه؛ لشد  ما ترا وتسمِ من ممائِ ذلك اليو . وايول نفسه دصي  ذوات احلم  حىت دهعن 
 أْحاين، وهذا يف النساس.

  .شددد عذا  ال ولُن ا مر، شر  من ُسُارا هم وما ا وف، شد  من راسُا دُرون تأِنم والنا  ت  النا 
ُُمْ  اتاَُّقوا النَّا ُ  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ ُِ  أاْرضاعاتْ  عامَّا ُمْرِضعاةَ  ُت ُّ   تاْذها ُ  تااراْوِنااا دااْو ا 2احلإل{ عاِميم   شاْيس   السَّاعاةِ  جاْل الاةا  ِإنَّ  راَّ   واتاها

اراا النَّا ا  واتااراا ْحاْلاهاا ْحاْ َ  ذااتِ  ُت ُّ  ُا اراا ُهم واماا ُس ُا ُِنَّ  ُُِس  [.1احلإل]{ شاِددد   اّللَِّ  عاذاا ا  والا
 ،اددد علمه  ن أو ،حاضر  نه إما تذتره؛ مقته  لواود ؛دنس  ال أن شأنه من ما نسيانإ  ال اُن عاشورإ "والذهول

 االُن عل  ا   وشفقة. التشاو  شد  عل  أدل  نه النسيان؛ دون هنا الذهول لفظ مذتر. عنه عميم لشاو  دنس  وإمنا
 من و ها ذهول عل  ا وري ُداللة ددل ذلك وت . و ه عل  شفقتها من أشد الرضيِ عل  مشفقتها ا  ، شفقة من أشد

 . (2والراال") النساس
 أردد ملما الشي ، ُه دسر  سا وذلك  ن ايمه وال دسلم ا ذفال ذلك اليو ؛ منن شعرهم ا سود دنقل  إري شعر أُيض؛ 

  .(1سواده) أول يف شعرهم الذدن الولدان شي  إليه أسند أ واها البالغة ابلشد  اليو  ذلك هم ودف
ْيفا } ال تعاريإ ُا انا  جياْعا ُ  دااْوماً  تافاْرمتُْ   ِإن تااتاَُّقونا  ما  [.20امل م ]{ ِشيباً  اْلِوْلدا

 تون ذلكوه  حصول هذه املماهر ذلك اليو  حقيقة أو تنادة عن شد  ايول؟  والن، تما تقد ، وتقد  أدهاً أن الرااح  
إ ميقول آد ، َيإ القيامة دو  وا  ع  ال )دقولإ وسلم عليه ال دل  النيب وليد يف آَر عمر الدنيا؛ لقول ،دو  القيامة

نا لبيك إ  ال النار؟ ُعا وما ر ، َيإ  ال النار، إري ُعَّاً  ذردتك من خترج أن أيمرك ال إنإ ُصوت مينادي وسعددك، ُر
                                                            

 ( ُتصرف.234 /20( التحردر والتنودر) 2)
 (.156 /19( التحردر والتنودر ) 1)
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 هم وما سُارا، النا  وترا الوليد، ودشي  ْحلها، احلام  تهِ محينئذ وتسعني، وتسعة تسعمائة إ ال راه،أُ  ألف ت   من
 (.2شددد...() ال عذا  ولُن ُسُارا،

 
 :الثاين: التغيري يف أحوال الناس يف عرصات القيامة املطلب

ُعد أن دبعا النا  من  بورهم دتجهون مسرعني إري عردات القيامة ملل ا  احلسا ، مينتمرون أمر رةم ةم إما إري اجلنة 
 [.52دد]{ دانِسُلونا  راةِهِمْ  ِإريا  اْ اْادااثِ  مِهنا  ُهم ماِنذاا الصُّورِ  يف  وانُِفخا } وإما إري النار،  ال تعاريإ

تنتهي ميه وهذا مو ف عميم تتغ  ميه املشاعر والتصرمات، متدهش ميه ا لبا  عن دواةا، وتتقطِ ميه ا وادر، و 
ليله.  الصلت والعلئق، ومل دعد لإلنسان هم  سوا نفسه، حيا دنس  أابه وأمه وولده وجواه و ردبه َو

ُمْ  لقيامةإوهو دتحدث عن دو  ا- ال تعاري ُُونُ  دااْو ا { 0} ارِدباً  واناارااهُ { 6}ُاِعيداً  دااراْوناهُ  }ِإِنَّ اْلُمْه ِ   السَّمااس تا ُُونُ { 4}تا  واتا
اْلِعْهنِ   اجْلِباالُ  يم   داْسأالُ  واالا { 9}تا يماً  ْحِا ُمْ { 20}ْحِا  وادااِحباِتهِ { 22}ُِباِنيهِ  دااْوِمِئذَ  عاذاا ِ  ِمنْ  دااْفتاِدي لاوْ  اْلُمْجرِ ُ  دااوادُّ  دُاباصَُّروِنا
يهِ  َِ يعاً  اْ اْرضِ  يف  وامان{ 23}تُاْؤودهِ  الَّيِت  واماِصيلاِتهِ { 21}واأا  [.28-6]املعارج {28}دُنِجيهِ  مُثَّ  مجِا

ةُ  اااستِ  و الإ }ماِنذاا ََّ ْرسُ  داِفرُّ  دااْو ا { 33}الصَّا يهِ  ِمنْ  اْلما َِ ِيهِ  واأُمِههِ { 38}أا ُاِنيهِ  وادااِحباِتهِ { 35}واأُا ُُ هِ { 36}وا  اْمرِئَ  ِل
ُهمْ   [.30-33]عبد {30}دُاْغِنيهِ  شاْأن   دااْوماِئذَ  مِهناْ

ُ  إن اإلنسان هناك ال دفُر ُمهور عورته أما  ا لئق، وهذا من التغ  العجي  يف ذلك اليو  العصي ، مقد ااس يف 
 مقلتإ عائشةإ  الت(. وراًل  عرا  حفا  حتشرون) إوسلم عليه ال دل  ال رسول  الإ  الت عنها ال رضي حددا عائشة

 (.1)(ذاك دهمهم أن من أشد ا مر)  مقالإ ؟! ُعض إري ُعههم دنمر والنساس الراال ال، رسول َي
 ويف روادة .(3) "ُعض إري ُعههم دنمر أن من أهم ا مر ،عائشة َيإ  ال نستحيي؟ مما ،ال رسول َيإ  لت روادة ويف
 (.8)"دغنيه شأن دومئذ منهم امرئ لُ إ  ال ابلعورات؟ مُيف ،ال رسول َيإ  لت

 َي إمقالت{  مر  أول َلقناتم تما  مرادا ائتمو، لقد و}  إا  و ع  ال  ول عنها ال رضي عائشة  رأت ويف روادة
 عليه ال دل  ال رسول مقال! ؟ُعض سوأ  إري ُعههم دنمر مجيعاً  حيشرون والنساس الراال إن !اسوأاته و ،ال رسول
 (.5ُعض() عن ُعههم شغ  ،الراال إري النساس وال النساس إري الراال دنمر ال ،دغنيه شأن دومئذ منهم امرئ لُ  إوسلم

 مث عائشة، انتمرت مث ،( عرا  حفا  )إ  ال الراال؟ حيشر تيف  ال، نيب َيإ  الت ال، رسول عائشة ويف روادةإ سألت
 ذلك أي وعن )إ  ال القيامة، دو  من !واسوأاتهإ  الت ،( عرا  حفا  تذلك  )إ  ال النساس؟ حيشر تيف  ال، نيب َيإ  الت

                                                            

 (.2/102(، ومسلم )2060 /8( رواه البخاري) 2)
 (.1298 /8(، ومسلم)1392 /5( رواه البخاري ) 1)
 (.106 /9دحيح سنن اُن مااه )(، ودححه ا لبا  يف 2819 /1( رواه اُن مااه ) 3)
 (.110 /5(، ودححه ا لبا  يف دحيح سنن النسائي )228 /8النسائي، سنن النسائي ) ( رواه 8)
 (، و الإ هذا حددا دحيح اإلسناد ومل فرااه.609 /8( رواه احلاتم ) 5)
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 دومئذ منهم امرئ لُ }إ  ال ال؟ نيب َي آدة أيإ  الت ،(ال أ  ثيا  عليك تان  دهرك ال آدة علي ن لت  د إنه تسأليّن،
 .(2(){دغنيه شأن

عل  و د اَتلف العلماس يف م   مو ف القيامة وأهواله ه  هو عا  لُ  النا إ مؤمنهم وتامرهم أو أنه َاص ُغ  املؤمنني؟ 
 أ والإ

  . واستدل أدحا  هذا القولإأن أهوال املو ف عامة عل  املؤمنني وعل  و هم القول األول:
ُُمْ  اتاَُّقوا النَّا ُ  أاداُّهاا َيا }قوله تعاريإ ُ -2  أاْرضاعاتْ  عامَّا ُمْرِضعاةَ  ُت ُّ   تاْذها ُ  تااراْوِنااا }دااْو ا { عاِميم   شاْيس   السَّاعاةِ  جاْل الاةا  ِإنَّ  راَّ

 ُِ اراا النَّا ا  واتااراا ْحاْلاهاا ْحاْ َ  ذااتِ  ُت ُّ   واتاها ُا اراا ُهم واماا ُس ُا ُِنَّ  ُُِس   .وهذا عا [.1-2]احلإل{ شاِددد   اّللَِّ  عاذاا ا  والا

 .وهو عا  تذلك [.0]اإلنسان{ ُمْستاِط اً  شارُّهُ  تاانا   دااْوماً  وافاااُمونا  اِبلنَّْذرِ  دُوُمونا } و ولهإ -1

 موا ف ا نبياس اليت تدل عل  َومهم، وعد  أمنهم عل  أنفسهم، مُيف و هم!، وسا ددل عل  ذلكإ -3

ُِ  دااْو ا } تعاري حينما دسأيم يف  وله تعاريإ اواةم الا   ُتمْ  مااذاا ماايااُقولُ  الرُُّس ا  اّللهُ  جياْما  عالَّ ُ  أانتا  ِإنَّكا  لاناا ِعْلما  الا   ااُلواْ  ُأِاباْ
 ال اذهبوا إري و ي.  ال رسول ،[. وحددا الشفاعة الذي دمهر أن ت  نيب دقولإ نفسي نفسي209]املائد { اْلغُُيو ِ 
 واحد دعيد يف واآلَردن ا ولني النا  ال جيمِ ؟ ذلك مم تدرون وه  ،القيامة دو  النا  سيد أ،)  إوسلم عليه ال دل 

 إالنا  ميقول ،حيتملون وال دطيقون ال ما والُر  الغم من النا  ميبلغ ،الشمد وتدنو البصر ودنفذهم ،الداعي دسمعهم
 عليه آد  ميأتون ،ِبد  عليُم إلبعض النا  ُعض ميقول ُرُم؟ إري لُم دشفِ من تنمرون أال ،ُلغُم  د ما ترون أال

 ،ُرك إري لنا اشفِ ،لك مسجدوا امللئُة وأمر ،روحه من ميك ونفخ ُيده ال َلقك ،البشر أُو أنت إله ميقولون السل 
 دغه  ولن مَّله  بله دغه  مل باوهً  اليو  وه   د رب إن إآد  ميقول ُلغنا؟  د ما إري ترا أال ،ميه حنن ما إري ترا أال

 (.1نوح...() إري اذهبوا و ي إري اذهبوا ،نفسي نفسي نفسي ،معصيته الشجر  عن ِنا  وإنه ،مَّله ُعده
نا حىت درحينا من مُاننا هذا إجيمِ ال املؤمنني دو  القيامة تذلك ميقولونويف روادة يف الصحيحنيإ ) ( لو استشفعنا إري ُر

(3). 
 دتُلم وال ،أبمته الرس  من جيوج من أول مأتون ،اهنم رهرا  ُني الصراط و ول النيب عليه الصل  والسل إ )ميهر 

 (8سلم() سلم اللهم إدومئذ الرس  وتل  ،الرس  إال أحد دومئذ
ْوف   مالا  اْستااقااُموا مُثَّ  اّللَُّ  راُاُّناا  ااُلوا الَِّذدنا  ِإنَّ } وله تعاريإأدحا  هذا القول عن  وأاا   حياْ انُونا  ُهمْ  واالا  عالاْيِهمْ  َا

 دؤولإ أي" عليك أب  الإ " للمردض الطبي  تقول  والسرور، ا من إري دؤول أمرهم أنه إ معناها أبن -[.23]ا حقاف{
 .علته من أب  يف الو ت يف تان  وإن والسلمة، العامية إري أمرك

، آمنون ال دلحقهم من تلك ا هوال شيس وهم ميحشرون اجلنة أه  وأما النار، أبه  أن الف   وا وف فتص القول الثاين:
 واستدلوا عل  هذا القول ابآليتإ

                                                            

 (.131واُن أب الدنيا يف ا هوال )صإ (، 131 /18(، والطربي يف تفس ه )360 /21( رواه اُن أب حامت يف تفس ه ) 2)
 (.248 /2(، ومسلم )2125 /3( رواه البخاري ) 1)
 (.240 /2(، ومسلم )2618 /8( البخاري ) 3)
 (.263 /2(، ومسلم )100 /2( رواه البخاري ) 8)
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ةُ  واتااتاالاقَّاُهمُ  اْ اْترباُ  اْلفا ا ُ  حياُْ ُِنُمُ  الا }  وله تعاريإ -2 ُا ِئ ا اْلمالا ُُمُ  هاذا  [.203]ا نبياس{ ُتوعاُدونا  ُتنُتمْ   الَِّذي دااْوُم

ْ    ماالاهُ  اِبحلْاساناةِ  اااس مان} و ولهإ -1 ا َا  [.49]النم { آِمُنونا  دااْوماِئذَ  ماا ا َ  مِهن واُهم مِهناْها

ْوف   مالا  اْستااقااُموا مُثَّ  اّللَُّ  راُاُّناا  ااُلوا الَِّذدنا  ِإنَّ } و ولهإ -3  [.23]ا حقاف{ حياْ انُونا  ُهمْ  واالا  عالاْيِهمْ  َا

 [.62ال مر]{ حياْ انُونا  ُهمْ  واالا  السُّوسُ  ميااسُُّهمُ  الا  مبافااجاهِتِمْ  اتاَّقاوا الَِّذدنا  اّللَُّ  وادُاناجِهي} و ولهإ -8

 مِ امللئُة أن ترا أال ؛العبد عن ألبتة د ول مل واييبة اجللل َوف أما عنهم، جائ  العقا  َوف أن القول الثالث:
ُم فاااُمونا } تعاريإ  ال عنهم ا وف د ول ال عصمتهم وتمال درااهتم علو  دُاْؤماُرونا  ماا وادااْفعاُلونا  مااْوِ ِهمْ  مِهن راةَّ
 .(1)[.50النح ]{

من -والنارر يف أدلة القولني ا ولني جيد  و  احتجاج ت   ول؛ ميصع  ترايح أحدمها عل  اآلَر، لُن الذي دبدو 
أن املؤمنني دصيبهم شيس من ا وف والرهبة يف ذلك اليو ؛ ملا يف املو ف نفسه من  -َلل نمر  عامة يف مجيِ ا دلة

ملعهود ، وملا درون من ايلِ املسيطر عل  تَّ  من أه  املو ف. لُن ذلك ا شية، وملا حيص  ميه من ا شياس العميمة و  ا
 الف   ال دطول عليهم، وال دهرهم؛  ن مص هم إري الفوج وا مان والنجا ، وال تعاري أعلم ابلصوا . 

هاد  ُعد أن تانت ويباً، وتص  ش ،يا،ً ويف مو ف القيامة تتجل  احلقائق الغائبة للمُذُني يا يف الدنيا م وِنا هناك عِ 
 ميصد ها من تان تذةا، لُن يف و ت ال دنفِ ميه التصددق.

ا مِهنْ  واْفلاةَ  يف  ُتنتا   لاقادْ } ال تعاريإ  ُاشاْفناا هاذا  [.11ا]{ حاِددد   اْليااْو ا  مااباصاُركا  ِوطااسكا  عانكا  ما
صرك، ومسعك  لبك عل  الدنيا يف تان  الذي دعّنإ{ وطاسك عنك  ولهإ }مُشفنا  ،مذ أيإ{ حددد اليو  مبصرك}  ُو

 ما درا ،مذ  وي إأي حددد، اليو  عينك ُصر إأي ،الماهر وهو ،العني ُصر ُه املراد، "و (1الدنيا) يف تنُر تنت  ما تبصر
 .(3)"عنك حمجوابً  تان

ص ته القل  مبصر ابلفقه. ُص  هو إدقال تما  ،القل  ُصر ُه رادو ي إ" د   االعتبار، ونتائإل ،مُارا  شواهد تبصرته ُو
 يف الدنيا يف عنه تنت  مبا عامل البصر، ،مذ اليو  مأنتإ دقول" .(4)اسا وا  شخاصا  من  اُلها ما العني تبصر تما
  .(5)"علم أيإ ُصر ا مر ةذا وله ُه، علم ذا تان  إذاإ ا مر ةذا ُص  ملنإ  ويم من وهو وفلة،

 
 

  

                                                            

ي  يف تفسا  الُتاا  الع دا ، (، احملارر الاوا125 /30( )21 /14( )20 /10( )6 /13) (201 /20( تفس  الراجي إ مفااتيح الغيا ) 2)
 (.21 /28( )202 /9(، اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل )303 /1الُن عطية )

 (.360 /0( تفس  البغوي ) 1)
 (.389 /5) ( النُت والعيون، للماوردي 3)
 (.25 /20( تفس  القرذيب ) 8)
 (.351 /11( تفس  الطربي ) 5)
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 الثالث: التغيري يف أحوال الناس يف اجلنة املطلب
 :فرعانوفيه 
 األول: ما ال يتغري من أحوال الناس يف اجلنة  الفرع
 الثاين: ما يتغري من أحوال الناس يف اجلنةالفرع 

 :األول: ما ال يتغري من أحوال الناس يف اجلنةالفرع 

 الدار الطيبة، وجنوا من سخطه مجنبهم دار البوار.أه  اجلنة هم عباد ال الذدن ماجوا ُرضوانه مأدَلهم تلك 
لو دَلها ذلك لتنغص عليهم عيشهم ميها،  أشياس ال دصيبها التغي ؛  نه ومن نعمته تعاري عل  أه  اجلنةإ أن يم ميها

  مِ هذه ا شياس تلهاإ نعيم اجلنة، مُ  نعيم اجلنة ال دتغ  إري ضده، أو ما دسوؤهم تغ ه.وجي
قاؤهم عل  سن  ال ذا النعيم تَّ  ، ممنهاإ حلول رضوانومفردات ه عليهم، وعد  َرواهم من اجلنة ُعد دَويا، ُو

مهذه أحوال  ه  اجلنة ال  الشبا ، وعل  حال الصحة، إضامة إري اللذات املعنودة واحلسية ا َرا اليت دل وِنا يف اجلنة.
 وسنة رسوله دل  ال عليه وسلم. وال تتبدل، و د دل عل  ذلك تتا  ال تعاريتتغ  
ا ُهم واماا ناصا    ِميهاا ميااسُُّهمْ  الا }إ تعاري  ال  [.84احلجر]{ مبُْخراِانيا  مِهناْها
اِلِددنا  اجلْانَّةِ  ماِفي ُسِعُدواْ  الَِّذدنا  واأامَّا}إتعاري و ال ا َا  جماُْذوذَ  واْ ا  عاطااس راُّكا  شااس ماا ِإالَّ  واا اْرضُ  السَّمااوااتُ  دااماتِ  ماا ِميها
  [.204هود]{
اناتْ   الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلوا آماُنوا الَِّذدنا  ِإنَّ }  ال تعاريإو  ُمْ  تا اِلِددنا { } نُاُ الً  اْلِفْرداْو ِ  اانَّاتُ  يا ا َا ا دااباُْغونا  الا  ِميها  ِحواالً  عاناْها
 [.204-200الُهف]{
 فتارون الإ أي{  حوال عنها دبغون ال}  أُداً  عنها دمعنون ال ميها، ساتنني مقيمنيإ أي{  ميها َالددنإ } تعاري قولهم

 إالشاعر  ال تما  سواها، حيبون وال و ها،
 أحتول حبها عن وال سواها...  اابويً  أ، ال القل  سوددا تْ محلَّ 
{  حوال عنها دبغون الإ }  وله ويف. ميها َالدون هم ُ  عنها، إليه التحول يف درو  منها أحسن من ل دواد ال  نه 

 هذا مِ أِنم مأَرب ميله، أو دسأمه أنه ادائمً  املُان يف مقيم هو ميمن دتوهم  د أنه مِ يا، وحبهم ميها، روبتهم عل  تنبيه
 تلك حوته ُعدما مليد ،ُدالً  وال رحلة وال ارعنً  وال انتقاالً  وال متحوالً  ذلك مقامهم عن فتارون ال السرمدي وا لود الدوا 
 ت   ميها جيدون مهم. منه َ  هو ما إري ميه هي ما مفار ة متوده  إليه النفو  تتطلِ ما والتمتِ اللذات ضرو  من اجلنات

. عليهم النعيم لتنغص عنها التحول َتنوا لو  ِنم التحول؛ دتمنون ال أِنم النعمةإ ممن َتا  .املشته  من أنفسهم فامر ما
 ذامح مهو السعادات يف تانت  دراة أي إري ود  إذا الدنيا يف اإلنسان  ن ؛الُمال وادة عل  ددل الودف وهذا

 (.2منها ) أعل  هو ما إري الطرف

                                                            

(، تفس  الاراجي إ مفااتيح 365 /1(،  ر العلو  )358 /3(، أضواس البيان )285 /25التحردر والتنودر )(، 108 /5( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.289 /12الغي  )
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 َي إاجلنة  ه  دقول وتعاري تبارك ال إن)  وسلم عليه ال دل  ال رسول  الإ  ال رضي ال عنه ا دري سعيد أب وعن
نا لبيك إميقولون ،اجلنة أه   من أحداً  تعط مل ما أعطيتنا و د ،نرض  ال لنا وما إميقولون رضيتم؟ ه  إميقول ،وسعددك ُر

 مل رضوا  عليُم أح  إميقول ؟ ذلك من أمه  شيس وأي ،ر  َي إ الوا ،ذلك من أمه  أعطيُم أ، إميقول ،َلقك
 (.2)(أُداً  ُعده عليُم أسخط

مث تسر  إليه دد التغي  إري ما ال  ،م دبق  لو ت معلو يمنن ما ميها من النعإن الدنيا حينما َلقها ال تعاري  مد حمدود 
حي  اإلنسان؛ مقو  اإلنسان إري ضعف، وشباُه إري هر ، ودحته إري سقم، وثياُه إري ُل ، وحياته إري مناس، وماؤه إري 

 ميها شيس من هذا التغ . م دُنمنِنا ملها َلقت للخلود ملأسون، وحلمه إري َنوج، ولبنه إري ْحوضة. أما اجلنة 
ا اْلُمتاَُّقونا  ُوِعدا  الَّيِت  اجلْانَّةِ  ماَّا ُ }  ال تعاريإ َ  ِمن واأاِْناار   آِسنَ  واْ ِ  مَّاس مِهن أاِْناار   ِميها  لَّذَّ َ  مخاْرَ  مِهنْ  واأاِْناار   ذاْعُمهُ  دااتااغا َّْ  ملَّْ  لَّنبا
ُمْ  مُّصافًّ  عاسا َ  مِهنْ  واأاِْناار   لهِلشَّارُِِنيا  اِلد   ُهوا  تامانْ   رَّةِهِمْ  مِهن واماْغِفرا    الََّّمارااتِ  ُت هِ   ِمن ِميهاا وايا يماً  مااس واُسُقوا النَّارِ  يف  َا ِا  ْحِا  مااقاطَّ
 [. 25حممد]{ أاْمعااسُهمْ 

 و  دعّنإ و تاد  واحلسن، عبا ، اُن  ال{  آسن و  ماس من أِنار ميها}  إنعتهاإ أي{  اجلنة مَّ إ } عُرمة  ال
وأِنار من لنب مل دتغ  } .رحيه تغ  إذا املاس، أسنإ تقول والعر . مننت و إ ا راسا  وعطاس والهحاك،  تاد ، و ال. متغ 

ذعمه { أيإ ُ  يف وادة البياض واحللو  والدسومة. } وأِنار من مخر لذ  للشاُرني { أيإ ليست تردهة الطعم والرائحة  
[، } 80 إحسنة املنمر والطعم والرائحة والفع ، } ال ميها وول وال هم عنها دن مون { ] الصامات الدنيا، ُ  هيتخمر 

} وأِنار من عس   إو وله [،86 إ[، } ُيهاس لذ  للشاُرني { ] الصامات29 إال دصدعون عنها وال دن مون { ] الوا عة
 .(1)م والردحمصف  { أيإ وهو يف وادة الصفاس، وحسن اللون والطع

 دف  وال ،ثياُه تبل  ال ،دبأ  الو  دنعم اجلنة ددَ  من إ ) ال سلم و عليه ال دل  النيب عن رضي ال عنه هردر  أب وعن
 (.3شباُه()

  

                                                            

 (.2/102(، ومسلم )2060 /8( رواه البخاري) 2)
 ُتصرف. (321 /0( تفس  اُن تَّ  ) 1)
 (.1242 /8( رواه مسلم ) 3)
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 :الثاين: ما يتغري من أحوال الناس يف اجلنة الفرع
النعيم ميها اثُتة، لُنها تتجدد وتتغ  نعم ال ميها الشك أن اجلنة َلقت للدوا  والبقاس ومل ختلق للذها  والفناس، مأدول 
لُنه خمتلف الطعو ، أو أييت مرآه شبيهاً َُّمر الدنيا،  ،عل  املؤمن جَيد  يف التنعيم واإلترا ، مَّمر اجلنة أيتيهم متشاُه ا لوان

 لُنه دتغ  ذعمه يف اجلنة عما تان عليه يف الدنيا.
ُاشِهرِ }  ال تعاريإ ُمْ  أانَّ  الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلواْ  آماُنواْ  الَِّذدن وا ا ِمن جتاْرِي اانَّاتَ  يا ا ُرجُِ واْ  ُتلَّماا  ا اِْناارُ  حتاِْتها   ااُلواْ  رهِْج اً  مثاارا َ  ِمن ِمناْها

ا اذا ُمْ  ُمتاشااِةاً  ُِهِ  واأُُتواْ   ااْب ُ  ِمن ُرجِ ْاناا الَِّذي ها اِلُدونا  ِميهاا واُهمْ  مُّطاهَّرا    أاْجوااج   ِميهاا وايا  [.15البقر ]{ َا
 دشبه إدعّن {متشاةا} إو ي  ،الطعم يف اخمتلفً  ،املنمر يف متشاةا إمعناه إُعههم  ال {، متشاةا ُه وأتوا  ولهإ "}
 .(2)"رديس ميها دُون وال ،اجلود  يف اُعهً  ُعهها

 تعاري ال اع  الدنيا يف هذا  ب  منإ أي{  ب  من} أذعمناإ أي إ"{رج نا الذي هذا  الواو ال الشُريّن يف  وله تعاريإ}
 من هذاإ أي ،و ه من مستنفر  املألوف إري مائلة الطبائِ مننه  ؛درا ما أوهل إليه النفد لتمي  ؛الدنيا مثر اند من اجلنة مثر

 أُلغ وذلك ،الطعم يف خمتلفاً  والصور  اللون يفإ أي{ متشاةاً  ُه وأتواإ }تعاري  ال تما  الصور  يف ُه دؤتون ما لتشاُه ؛نوعه
 يف البليغ والتشاُه اللذ  يف العميم التفاوت من وادوا مبا وامتخارهم استغراةم مرط ذلك إري يم والداعي عجاج،اإل اب  يف

 دؤت  مث منها ميأت  ابلصحفة دؤت  أحدهم أنه  احلسن عن حُي تما  ،الصور  متشاُه ذعامها  ن ؛اجلنة يفإ و ي  الصور ،
 .(1)"خمتلف والطعم ،واحد ماللون ؛ت إ  امللئُة متقول !ذلك ميقول ،ا وري مَّ  م اها أبَرا
لقة املؤمن وأَل ه يف اجلنة و  اليت تان مخِ   ب  دَول اجلنة؛ هذا الَّمر الطي  هو أدهاً  د ارا عليه التغي  إن آت ا 

دذه  عنه،  -ذتراً تان أو أنَّ -منه و و  وحسناً، وما تان دستقذر ،عليها يف الدنيا. ماجلسم و  اجلسم ذواًل وعرضاً 
 وا َلا و  احلميد  ت ال عنه أدهاً. مليد منه يف اجلنة ما دؤذي و ه حساً أو مع .

ُلُهمْ  الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلواْ  آماُنواْ  واالَِّذدنا }دقول ال تعاريإ  َِ ُنْد ا ِمن جتاْرِي اانَّاتَ  سا اِلِددنا  ا اِْناارُ  حتاِْتها ا َا ُمْ  أاُاداً  ِميها ا يَّ  أاْجوااج   ِميها
ُلُهمْ  مُّطاهَّرا    َِ  [.50النساس]{ راِليلً  ِرالًّ  وانُْد

 ا لس، أيتني وال ،دتمخطن وال دبلن وال حيهن ال منِنن لقا ا  مأما وا لق، ا لق يف مهذُة مُّطاهَّرا  { دعّنإ مقولهإ } أاْجوااج  
(. مهذا التطه  ليد َاداً ابحلور العني، ُ  دشم  3أجوااهن) و  إري دنمرن وال ،دغرن وال حيسدن ال مهن لقا ُ  وأما

النساس الصاحلات الليت ددَلن اجلنة، ميُون  د حص  ين هذا التغي ، أما احلور العني مهن َلقن تذلك أول مر ، 
 خبلف نساس الدنيا. منذن ارا هذا الودف عل  احلور من اب  النفي من و  سبق واود حىت ال دتصور اإلنسان حاين
عل  ما دعرف من نساس الدنيا، وأما نساس الدنيا الليت ددَلن اجلن مقد ارا الودف عل  سبي  اإلَبار  صول هذا 
التغي  ميهن عما تان منهن يف جمن احليا  الدنيا. متلك ا حوال املُروهة من نساس الدنيا تذه  عن املؤمنات منهن يف 

                                                            

 (.61 /2(  ر العلو ، للسمر ندي ) 2)
 (.34 /2تفس  السراج املن ، للشُريّن ) ( 1)
 (.40 /2(، النُت والعيون، للماوردي )202 /2(، الُشف والبيان، للَّعليب )61 /2(  ر العلو ، للسمر ندي ) 3)
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ا ُهمْ  واالا  واْول   ِميهاا الا }  ال تعاريإ ددِ الرأ  وت  عيو  مخر  الدنيا.اجلنة. تما دذه  عن مخر  اجلنة اإلسُار وتص  عاناْها
 [.80الصامات]{ دُن اُمونا 
 ،البطن يف واِ إالغول و ي  ،أهلُه إذا دغوله واله إدقال ومنه ،واله  ا ذا يف عا  اسم إالغول" {وول ميها ال ولهإ }
 دسُرون ال إأي {دن مون عنها هم وال .}ميها الغول  ن ؛الدنيا خبمر اتعردهً  هنا امرور  د  وإمنا ،الرأ  يف ددا  إو ي 
 .(2)"السُران وهو الن دف ومنه ،اجلنة مخر من
ا ُدصادَُّعونا  الا }إ وله تعاريو  " الدنيا مخر من دصي  الذي الصدا  رسوسهم دلحق ال[. معناهإ "29الوا عة]{ دُن ُِمونا  واالا  عاناْها
(1). 
مث الذدن دلوِنم عل  أشد   ،رسول ال دل  ال عليه وسلم ) إن أول جمر  ددَلون اجلنة عل  دور  القمر ليلة البدر ال و 

 ،أمشاذهم الذه  ورشحهم املسك، وال دتفلون وال ميتخطون ،ال دبولون وال دتغوذون ،توت  دري يف السماس إضاس 
 .(3)ا يف السماس (عل  دور  أُيهم آد  ستون ذراعً  ،ا  واحدعل  َلق ر  ،وأجوااهم احلور العني ،وجمامرهم ا لو 

 من لبعههم ميقتص والنار اجلنة ُني  نطر  عل  ميحبسون ،النار من املؤمنون فلص)  إوسلم عليه ال دل  ال رسول  الو 
 أهدا  حدهم ُيده حممد نفد موالذي ،اجلنة دَول يف يم أذن ونقوا هذُوا إذا حىت ،الدنيا يف ُينهم تانت  ممامل ُعض
 .(8)( الدنيا يف تان  مبن له منه اجلنة يف مبن له

ومن واوه التغي إ أِنم دُونون أُناس سن واحد  وهيإ ثلث وثلثون سنة، دستوي ميها ذتورهم وإ،ثهم، وتبار السن عند 
 أُناس ،مُحلني اعاداً  اُيهً  مرداً  اجلنة اجلنة أه  ددَ )إ  ال وسلم عليه ال دل  النيب عن هردر  أب عنالوما  ودغارها. 

 .(5)"أذر  سبعة يف اذراعً  ستون آد  َلق عل  ،وثلثني ثلث
ة ذتورهم وإ،ثهم، حىت دُون أ   ما للرا  الواحد منهم من   عنإ جواتان. النساسومن واوه التغي إ أنه ت ول عنهم الع ُو

 سا ها مخ درا منهما واحد  ت   جواتان منهم امرئ لُ )  ال وسلم عليه ال دل  ال رسول أن عنه ال رضي هردر  أب
وما يف اجلنة ، جاد مسلمإ )(6)(دبصقون وال دتمخطون وال دسقمون ال ،اوعشيً  ُُر  ال دسبحون احلسن من حلمها وراس من

 (.أع  
دمهر أن املراد أن أ   ما لُ  واحد والذي ...، الدنيا نساس من إأي (جواتان منهم واحد ولُ )إ  وله  ال اُن حجرإ "

 . (0)"منهم جواتان
 

                                                            

 (.818 /1( التسهي  لعلو  التن د  الُن ا ي ) 2)
 (.210 /3( املصدر الساُق ) 1)
 (.1204 /8(، ومسلم )2120 /3( رواه البخاري ) 3)
 (.1398 /5( رواه البخاري ) 8)
(، 380 /22(، وحساانه اييَّمااي وا لبااا . جممااِ ال وائااد ومنبااِ الفوائااد )324 /5(، والطااربا ، املعجاام ا وسااط )195 /1( رواه أْحااد ) 5)

 (.156 /3دحيح الرتوي  والرتهي  )
 (.1204 /8(، ومسلم )2246 /3( رواه البخاري ) 6)
 (.315 /6( متح الباري ) 0)
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 الراب : التغيري يف أحوال الناس يف النار املطلب
 :فرعان هوفي

 أحوال الناس يف النار  األول: ما ال يتغري من الفرع
 الثاين: ما يتغري من أحوال الناس يف النار الفرع

 :النارال يتغري من أحوال الناس يف  األول: ما الفرع
ني دَول النار.  أه  النار دنفانإ تفار، وعصا  املسلمني الذدن ولبت سيئاهتم حسناهتم ومل تدرتهم شفاعة حتول ُينهم ُو

 حممد أمة من الُبائر وأه  مهؤالس العصا  دبقون يف النار معذُني جمناً إري أن دشاس ال إَرااهم منها،  ال الطحاويإ "
 يف وهم .مؤمنني عارمني ال لقوا أن ُعد اتئبني دُونوا مل وإن ،موحدون وهم ماتوا إذا فلدون ال رالنا يف وسلم عليه ال دل 
 وإن ،( دشاس ملن ذلك دون ما ودغفرإ ) تتاُه  يف وا  ع  ذتر تما  ُفهله عنهم وعفا يم وفر شاس إنإ وحُمه مشيئته
 ال أبن وذلك ،انته إري دبعَّهم مث ،ذاعته أه  من الشامعني وشفاعة ُرْحته منها فراهم مث ،ُعدله النار يف عذةم شاس
. وددل عل  (2)" ..والدته من دنالوا ومل ،هدادته من َاُوا الذدن ،نُرته تأه   الداردن يف جيعلهم ومل ،معرمته أه  توري تعاري

 هذا نصوص نبودة ممنهاإ
ا جاِم   واشاِهيق   } وله تعاريإ  ُْم ِميها ا ماا دااماتِ {}ماأامَّا الَِّذدنا شاُقوا ماِفي النَّاِر يا اِلِددنا ِميها السَّماوااُت واا اْرُض ِإالَّ ماا شااسا  َا

ا دُرِدُد   .[200-206]هودإ{راُّكا ِإنَّ راَّكا مااعَّال  ِلما
املوحددن هلل تعاري، إذ دعذُون ُقدر ذنوةم  ن ا لود ،ئ  عصا  املسلمنيإن االستَّناس يف اآلدة م إمقد  ال تَّ  من العلماس

 .(1)مث فراون من النار إري اجلنة، تما دلت عليه ا حاددا اآليت ذترها
 دقول مث ،النار النار وأه  ،اجلنة اجلنة أه  ددَ إ )  ال وسلم عليه ال دل  النيب عن عنه ال رضي ا دري سعيد أب عن
 احليا  أو احليا ِنر يف ميلقون ،اسودوا  د منها ميخراون ،إميان من َردل من حبة مَّقال  لبه يف تان  من أَراوا إتعاري ال
 .(3)(ملتودة دفراس خترج أِنا تر أمل ،السي  اان  يف احلبة تنبت تما  مينبتون - مالك شك -
ال إله إال ال ويف  لبه وجن شع   من  إعن النيب دل  ال عليه وسلم  الإ ) فرج من النار من  ال عنه ال رضي عن أندو 

ال إله إال ال ويف  لبه وجن  إوفرج من النار من  ال ،ال إله إال ال ويف  لبه وجن ُر  من َ  إوفرج من النار من  ال ،َ 
 .(8)(ذر  من َ 

                                                            

 (.85( العقيد  الطحاودة، للطحاوي )صإ  2)
(، تفساا  اُاان  332 /22(، التحرداار والتنااودر )4 /1(، التسااهي  لعلااو  التن داا  )111 /3(، احملاارر الااواي  )841 /25( تفساا  الطااربي ) 1)

 (.0 /15(، شفاس العلي  يف مسائ  القهاس والقدر واحلُمة والتعلي ، الُن القيم )352 /8تَّ  )
 (.201 /2(، ومسلم )26 /2( رواه البخاري )3)
 (.18 /2( رواه البخاري )8)
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) فرج من النار ابلشفاعة تأِنم الَّعاردر(.  إااُر رضي ال عنهإ أن النيب دل  ال عليه وسلم  العن  ْحاد عن عمرووعن 
مسعت ااُر ُن عبد ال  ،َي أاب حممد إمقلت لعمرو ُن ددنار ،وتان  د سقط ممه ،الهغاُيد إوما الَّعاردر؟  ال إ لت
 .(1()2)نعم إ) فرج ابلشفاعة من النار (.  ال إمسعت النيب دل  ال عليه وسلم دقول إدقول
وآَر أه   ،ا منها) إ   علم آَر أه  النار َرواً  إ ال النيب دل  ال عليه وسلم إرضي ال عنه ُن مسعود عن عبد الو 

 ،َي ر  إميأتيها ميخي  إليه أِنا مألا م اِ ميقول ،اذه  مادَ  اجلنة إميقول ال را  فرج من النار حبواً  ،اجلنة دَوالً 
 إوادهتا مألا ميقول ،َي رب إميقول ،ميأتيها ميخي  إليه أِنا مألا م اِ ،اذه  مادَ  اجلنة إميقول ،وادهتا مألا

 أو تهحك أتسخر مّن إميقول ،أو إن لك مَّ  عشر  أمَّال الدنيا ،منن لك مَّ  الدنيا وعشر  أمَّايا ؛اذه  مادَ  اجلنة
ذلك أدىن أه   إوتان دقال ،(. ملقد رأدت رسول ال دل  ال عليه و سلم ضحك حىت ُدت نوااذه!مّن وأنت امللك

 .(3)(اجلنة من لة
ميعرضون عل  ال ميلتفت  ،فرج من النار أُرعة إ )أن رسول ال دل  ال عليه وسلم  ال رضي ال عنه عن أند ُن مالكو 

 .(8)(مينجيه ال منها ،إذ أَراتّن منها مل تعد  ميها ،أي ر  إأحدهم ميقول
حيا عذةم ُقدر ذنوةم  مهذا التغي  الذي حص  يم من االنتقال إري اجلنة ُعد النار ممهر من مماهر عدل ال ورْحته.

 مث أدَلهم اجلنة حينما تانوا مقردن له ابلوحدانية.
املُا يف النار أُد اآلُددن دون و ، يم ال تتغ  وهيإ استمرار سخط ال عليهم وعذاُهمنن يم أحوااًل دائمة  وأما الُفار

 َروج، ودوا  ا اسا  واحليا  يف ذلك العذا  دون موت أو مناس.
ا خِباارِِانيا  ُهم واماا النَّارِ  ِمنا  فاُْرُاواْ  أان دُرِدُدونا }  ال تعاريإ ُمْ  ِمناْها  [.30ئد املا]{ مُِّقيم   عاذاا    وايا
اِمرِدنا  لاعانا  اّللَّا  ِإنَّ  و الإ } ُا ُمْ  واأاعادَّ  اْل اِلِددنا { 68}ساِع اً  يا ا َا ُدونا  الَّ  أاُاداً  ِميها -68]ا ح ا  {65}ناِص اً  واالا  والِيهاً  جيِا

ُمْ  تافاُروا  واالَِّذدنا } و الإ[. 65 رُ  يا نَّما  ،ا ُهم ُفافَّفُ  واالا  مااياُموُتوا عالاْيِهمْ  دُاْقها  الا  ااها اِةاا مِهنْ  عاناْ ِلكا   عاذا  تاُفورَ   ُت َّ   جناْ ِي تاذا
ُهمْ  دُافارتَُّ  الا } و الإ[. 36ماذر]{ رف]{ ُمْبِلُسونا  ِميهِ  واُهمْ  عاناْ تعاريإ }واالَِّذدنا دااُقوُلونا راُاَّناا اْدِرْف عانَّا [. و ال 05الَ 

اةااا تاانا  نَّما ِإنَّ عاذا  واراامًا{ .عاذاا ا ااها

                                                            

ن هاذا (  ال اُن حجرإ " أما الَّعاردر مقال اُن ا عرابإ هي  َّاس دغار. و ال أُو عبيد  مَّله وجاد ودقال ابلشني املعجمة ُدل املَّلَّاة، وتاأ2)
منطااق ةااا اثس مَّلَّااة وهااي شااني معجمااة. و ياا إ هااو نباات يف  -نهأي سااقطت أساانا-هااو السااب  يف  ااول الااراويإ وتااان عماارو ذهاا  ممااه 

أدااول الَّمااا  تااالقطن دنباات يف الرماا  دنبسااط عليااه وال دطااول. وو ااِ تشاابيههم ابلطراثيااا يف حااددا حذدفااة، وهااي ابملهملااة مث املَّلَّااة هااي 
لصدف الذي فرج من البحر ميه اجلاوهر. وتأناه الَّما  ُهم املَّلَّة وختفيف امليم، و ي  الَّعرور ا  ط الرذ . وأور  القاُسي مقالإ هو ا

أَااذه ماان  ولااه يف الروادااة ا َاارا "تااأِنم اللؤلااؤ" وال حجااة مياااه؛  ن ألفاااظ التشاابيه ختتلااف، واملقصااود الودااف ابلبياااض والد ااة. وأماااا 
باات يف أدااول الشااجر ويف الهااغاُيد مقااال ا داامعيإ شاايس دنباات يف أدااول التمااا  دشاابه ايليااون دساالق مث دؤتاا  ابل داات وا اا . و ياا  دن

 (.819 /22اإلذحر فرج  در شرب يف د ة ا داُِ ال ورا له وميه ْحوضة". متح الباري )
 (.1399 /5( رواه البخاري )1)
 (.203 /2(، ومسلم )1801 /5( رواه البخاري )3)
 (.240 /2( رواه مسلم )8)
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مع   ولهإ }تاانا واراامًا{، أيإ تان الجًما دائًما و  مفارا، ومنه مس  الغرمي مللجمته، ودقالإ ملن مغر  ُُذا، أيإ الج  و 

 .(2)له، مولِ ُه
 مينادي أملح تبش  تهيئة  ابملوت دؤت إ ) وسلم عليه ال دل  ال رسول  ال إ ال عنه ال رضي ا دري سعيد أب عنو 

 أه  َي دنادي مث. رآه  د وتلهم املوت هذا ،نعم إميقولون هذا؟ تعرمون ه  إميقول ودنمرون ميشرئبون ،اجلنة أه  َي إمنادَ 
 ،اجلنة أه  َي إدقول مث. ميذُح رآه  د وتلهم املوت هذا ،نعم إميقولون هذا؟ تعرمون ه  إميقول ودنمرون ميشرئبون ،النار
 وفلة يف وهؤالس - وفلة يف وهم ا مر  هي إذ احلسر  دو  وأنذرهم}   رأ مث. موت مل َلود النار أه  وَي ،موت مل َلود
 .(1){ دؤمنون ال وهم - الدنيا أه 

ويف هذه ا حاددا التصردح أبن َلود أه  النار ميها ال إري وادة أمد، وإ امتهم ميها عل  الدوا  ُل موت " إ ال القرذيب
) تلما أرادوا  إ) ال دقه  عليهم ميموتوا وال ففف عنهم من عذاةا ( و ال تعاري إتما  ال تعاريوال حيا  ،معة وال راحة،  

وأِنا تبق  َالية أو أِنا تف  وت ول مهو َارج عن مقته   ،ممن جعم أِنم فراون منها إأن فراوا منها أعيدوا ميها (  ال
 .(3)"وأمجِ عليه أه  السنة ،ما ااس ُه الرسول

 :الثاين: ما يتغري من أحوال الناس يف النار الفرع
 
ً
 ا.إن هناك أحوااًل من التغي  الذي حيدث  ه  النار، ولُنه تغي  د دد املعذ  عذاابً وا ليم أمل

ممن واوه ذلك التغي إ َلق أاسا  عما   ه  النار تتلس  مِ عذاةم، مُما أن أاسا  أه  اجلنة تتغ  مُذلك أاسا  
 أه  النار.

 وولظ ،أحد مَّ  الُامر ،  أو الُامر ضر  إ )وسلم عليه ال دل  ال رسول  الإ  ال رضي ال عنه هردر  أبمعن 
 .(4)(ثلث مس   الده

  .(5) (املسر  للرات  أَي  ثلثة مس   النار يف الُامر منُيب ُني ما) إ ال درمعه هردر  أب عنو 
 هو إمنا وهذا إ ال مث ،أمله ودهاعف ،عذاُه ليعمم ؛النار يف الُامر َلق عمم إمناإ املفهم يف القرذيب و ال"  ال اُن حجرإ

 يف سجن إري دسا ون الراال دور يف الذر أمَّال القيامة دو  حيشرون املتُربدن إن ) اآلَر احلددا ُدلي  ،البعض حق يف
 القطِ عل  نعلم و ، ،والسنة الُتا  من علم ،العذا  يف متفاوتون الُفار أن يف شك وال إ ال (، ُولد إله دقال اهنم
 معاملة وأحسن ،مقط تفر  من لعذا  مساوَيً  ليد ،ا رض يف وأمسد ،املسلمني يف ومتك ا نبياس ت  ا  من عذا  أن

 وال اده، عن أُيه عن شعي  ُن عمرو عن ايد ُسند والنسائي الرتمذي مأَراه املذتور احلددا أماإ  لت مَّلً  املسلمني

                                                            

 (.280 /0( أضواس البيان ) 2)
 (.1244 /8ومسلم )(، 2060 /8( رواه البخاري ) 1)
 (.390 /24( متح الباري ) 3)
 (.1249 /8( رواه مسلم ) 8)
 (.1249 /8(، ومسلم )1394 /5( رواه البخاري ) 5)
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 يف االستقرار ُعد ما عل  ممحمولة ا َرا ا حاددا وأما احلشر، عند ا مر أول يف هو إمنا ذلك  ن ؛ملدعاه ميه حجة
 .(2)"النار

تِناا تافاُرواْ   الَِّذدنا  ِإنَّ } ومن واوه التغي إ تبدد  اجللود احملرت ة علود أَرا،  ال تعاريإ راً  ُنْصِليِهمْ  ساْوفا  ِِبَيا  ناِهجاتْ  ُتلَّماا  ،ا
ْلنااُهمْ  ُاُلوُدُهمْ  ا ُاُلوداً  ُادَّ ُِيماً  عا ِد اً  تاانا   اّللها  ِإنَّ  اْلعاذاا ا  لِياُذوُ واْ  واْ اها  [.56النساس]{ حا

 ،حمُمه إأيإ الرأي نهإل وملن ،اللحم ونهإل ،اونهااً  انهجً  الشيس نهإل إدقال{  الودهم نهجت تلما}    وله"
 منن ؛حمرتا و  آَر الداً  حمرتا الد ت   مُان أعطاهم إأيإ و ها الوداً  ال ُديم الودهم احرت ت تلما  أِناإ واملع 
 ،احملرتا اجللد يف لعملها إحساسه من أُلغ حيرتا الذي اجللد يف النار لعم  إحساسه  ن ؛للشخص العذا  يف أُلغ ذلك
 ااج وإن ،هنا ها احلقيقي املع  لرتك موا  وال{   طران من سراُيلهم} إ وله يف ذترها اليت السراُي إ ابجللود املراد إو ي 

  إالشاعر  ول يف تما  جماجا السراُي  عل  اجللود إذلا
  ا هر سراُيلها من لتيم مود ...  الودها يف َهر  اتيمً   ُ اللؤ  تسا  
 الذوا يم ليحص إ أي{  العذا  ليذو وا}  إ وله .التبدد  مع  ذلك وأيىب ،اددداً  ا ول اجللد أعد، إاملع  و ي  

 .(1)" دنقطِ وال العذا  يم ليدو إ معناه و ي  ،التبدد  ُذلك الُام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

 (.800 /24( متح الباري ) 2)
 (.018 /2( متح القددر ) 1)
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 األشياء اليت ال جيري عليها التغيري: الراب  الفصل
 :مباحث مخسةوفيه  

 هللا جل جاللهول: األ املبحث
 الكرمي الثاين: القرآن املبحث
  اإلسال" ين  الثالث: املبحث
 الراب : وعد هللا للمؤمنني، ووعيده للكافرين يف الدنيا واآلخرة املبحث
 ما سبق يف علم هللا من األقدار واآلجال واألعمار واألرزاق والسعا ة والشقاوةاخلامس:  املبحث

 
 هللا جل جاللهول: األ املبحث

احلق الذي ال شردك له، مل ر  سواه، وال إله و ه، وهو مودوف ُصفات  إن ال سبحانه وتعاري مل د ل هو املعبودا 
؛ ويذا مهو ابَا عل  تماله يف ذاته ودفاته، ال دلحقه شيس ه من الواوهلل واجلمال من و  نقص ميها ُواالُمال واجل

 .عل  الدوا  والَّباتمن التغي ؛ ولذلك تان من أمسائهإ احلي القيو ، وو مها من ا مساس احلس  اليت تدل 
 لواج  من وتماله ،واإلترا  اجللل ُنعوت منعواتً  الُمال ُصفات امودومً  د ال وال د ل مل تعاري  ال اُن تيميةإ " مالر 

 وأه  السلف  ول عليه ا د  وهذا ،تماله  ُعد ا، صً  دص  أن وميتنِ ،تماله  دفات من شيس عنه د ول أن ميمتنِ ،ذاته
 وهذا ،متغ اً  دُون مل تذلك  د ال وال ،الُمال ُصفات امودومً  د ل ومل ، ادراً  د ل ومل ،شاس إذا امتُلمً  د ل مل أنهإ السنة
 ودعطيها شاس؛ إذا ُه متصفة تانت  ما ودسلبها املخلو ات؛ دفات حيي  مننه ؛دتغ  وال ،دغ  من َيإ دقول من  ول مع 
} ت  شيس  إالُمال؛  ال تعاري ُصفات مودوما د ال وال د ل مل ذاته؛ لواج  من وتماله يا؛ دُن مل ما الُمال دفات من

 .(2)"و ال تعاريإ } ت  من عليها مان { } ودبق  واه ُرك ذو اجللل واإلترا  { ،هالك إال واهه {
 وال جيري َلقه عليه شيئاً من ذلك. ،ماهلل تعاري هو الذي جيري واوه التغي  عل  َلقه تما دردد

لُمال حياته  ؛هلك وال دهلك، مهذه التغي ات للمخلو ات تن ه عنها ال تعاريودُ  ،ومييت وال ميوت ،الذي دنيم وال دنا مهو 
 و يوميته ووناه و درته.

ُذهُ  الا  اْلقايُّو ُ  احلْايُّ  ُهوا  ِإالَّ  ِإلااها  الا  اّللهُ } ال تعاريإ  َُ  [.155البقر ]{ نااْو    واالا  ِسناة   أتاْ
اإلنسان امللجمة لهإ الهعف والعج ؛ ولذلك دطرأ عليه الفتور ُعد النشاط، والنو  ُعد الصحو، والسُون ُعد  ممن دفات

احلرتة، مهذه التغ ات مماهر لتينك الصفتنيإ الهعف والعج ، أما ال تعاري مهو القوي القادر واحلي القيو ؛ ملذلك تان 
 وذلك ،العلم عد  عن عبار  ا شياس هذه  ن ؛تعاري ال عل  حمال والغفلة والسهو النو   نمن ًها عن النو  ومقدماته." 

 (.2)"التغ  عن من ه تعاري وال تغ  ذلك وأن ، واآلمات النقص عن من ه تعاري وال ،وآمة نقص
                                                            

 (.150 /6( جممو  الفتاوا، الُن تيمية ) 2)
 (.164 /2( تفس  ا اجن ) 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

126 
 

إن ال ع  وا  ال  ) إخبمد تلمات مقال -دل  ال عليه وسلم- ا  مينا رسول ال  إ ال رضي ال عنه عن أىب موس 
 ،وعم  النهار  ب  عم  اللي  ،درمِ إليه عم  اللي   ب  عم  النهار ،ففض القسط ودرمعه ،له أن دنا  يوال دنبغ ،دنا 

 .(1()لو تشفه  حر ت سبحات واهه ما انته  إليه ُصره من َلقه -النار  إوىف روادة أىب ُُر -حجاُه النور 
 نمن ؛النو  حقه يف دستحي  وأنه ،دنا  ال وتعاري سبحانه أنه إمعناه (دنا  أن له دنبغي وال دنا  الإ )وسلم عليه ال دل   وله
 .(2)"وعل ا  حقه يف مستحي  وهو ذلك عن من ه تعاري وال ،حسا اإل ُه دسقط العق  عل  وولبة انغمار النو 

ِا  تاْد ُ  واالا }و ال تعاريإ  اً  اّللَِّ  ما را  ِإيا َا مُ  لاهُ  واْاهاهُ  ِإالَّ  هااِلك   شاْيسَ  ُت ُّ   ُهوا  ِإالَّ  ِإلاها  الا  آ ُْ ِإلاْيهِ  احلُْ  [.44القصص]{ تُاْرااُعونا  وا
 .(3)"واالنعدا  ال والإ وايلك. تعاري ال إال هالك مواود ت إ  واملع  ال اُن عاشورإ "

إن املوت من التغي  الذي دطرأ عل  احلوادث، واإلنسان حم  للحوادث، محينما تان لإلنسان اُتداس تان له انتهاس، وعندما 
َُلق َلًقا أييت عليه الفناس مل دستمر له البقاس مأدرته ايلك الذي ر  دلحقه منذ ولد، أما ال تعاري وتقد  مل جيري عليه 

 ُت ُّ }إ تعاري  الُل اُتداس وآَر ُل انتهاس، وهو ا الق وو ه املخلوا، وهو البا ي وما سواه الفا . هذا التغي ؛  نه أول  
لِ  ُذو راُِهكا  واْاهُ  وادااباْقا {} ماانَ  عالاياْهاا مانْ   أه  مجيِ أن تعاري فرب  ال اُن تَّ إ " [.10-16الرْحن{ وااإْلِْتراا ِ  اجلْالا

- الر  منن الُرمي؛ واهه سوا أحد دبق  وال ال، شاس من إال السموات، أه  وتذلك أمجعون، وميوتون سيذهبون ا رض
 .(4)"أُدا ميوت ال الذي احلي هو ُ  ميوت، ال-وتقد  تعاري

  اِددر   شاْيسَ  ُت هِ   عالا  واُهوا  وامُيِيتُ  حُيِْيي وااْ اْرضِ  السَّمااوااتِ  ُمْلكُ  لاهُ }مامللك ملُه وا لق َلقه دغ هم تما دشاس مبا دشاس، 
  [.1احلددد]{

  

                                                            

 (.262 /2( رواه مسلم ) 2)
 (.23 /3( شرح النووي عل  مسلم ) 1)
 (.218 /10( التحردر والتنودر ) 3)
 (.898 /0( تفس  اُن تَّ  ) 8)
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  الكرمي الثاين: القرآن املبحث
أيم  مِ تواتر ا جمان وتواِل الدهور. هُذا أراد ال يذا الُتا   الالقرآن تتا  ال ا الد، واملعج   البا ية، والنور الذي 

 .عليه الصل  والسل  العميم أن دُون ُعد إن اله عل  رسوله حممد
 ونردد ابلتغي  املنفي عنه أنه ال ميُن  حد من ا لق أن حيدث ميه تغي اً ميحرف أو دذه  نصه الذي أن له ال تعاري 

  [.9احلجر]{ حلاااِممُونا  لاهُ  واِإ،َّ  الذهِْترا  ناا َّْلناا حناْنُ  ِإ،َّ }  ال تعاريإ ؛ وذلك  ن ال تعاري تُف   فمه،ودبق  تذلك ُني النا 
) ما من إ ال النيب دل  ال عليه وسلم؛ ولذلك لن دتبدل إري  يا  الساعة، املستمر إن القرآن الُرمي معج   رسول ال 

ا دو  مأراو أن أتون أتَّرهم اتُعً  ،ا أوحاه ال إِلوإمنا تان الذي أوتيته وحيً  ،ا نبياس نيب إال أعطي ما مَّله آمن عليه البشر
 .(2)القيامة(
 أعصارهم ابنقراض انقرضت ا نبياس معج ات أن املراد إو ي  حجر عد  احتماالت ملع  احلدداإ ومنها  ولهإ "ذتر اُن 

ر ه القيامة، دو  إري مستمر  القرآن ومعج   حهرها، من إال دشاهدها ملم ه يف للعاد  َو لوته أسلُو  ابملغيبات، وإَباره ُو
 .(1)"احملتملت أ وا وهذا دعواه، دحة عل  ددل سيُون أنه ُه أَرب سا شيس ميه ودمهر إال ا عصار من عصر مير مل

وهو   ُني أدددنا ومات النيب عليه الصل  والسل  الذي الُتا  الذي دراد هنا هو عل  هذا عن القرآن الُرمي التغي إن نفي 
من عند ال تعاري، و د احلددا  مهذايف عهد رسول ال  النسخ اللفمي واحلُمي أو اللفمي مقط الذي حدث تذلك. أما

  عن ذلك يف التغي  الفقهي احملمود.
  ال تعاريإ ال  حد أن دغ  يف تتاُه شيئاً حىت رسوله عليه الصل  والسل . ومل دُ ِ وهذا النسخ هو هلل تعاري وحده،  
تُاناا عالاْيِهمْ  تُاتاْلا  واِإذاا} ا واْ ِ  ُُِقْرآنَ  اْئتِ  ِلقااس،ا  دااْرُاونا  الا  الَِّذدنا   االا  ُاايِهنااتَ  آَيا اذا ْلهُ  أاوْ  ها ُُونُ  ماا ُ  ْ  ُادِه لاهُ  أانْ  ِل  دا  تِْلقااس ِمن أُُادِه

ُِ  ِإنْ  نااْفِسي َاافُ  ِإ هِ  ِإِلاَّ  دُوحا  ماا ِإالَّ  أاتَِّب   [.25دوند]{ عاِميمَ  دااْو َ  عاذاا ا  رابِه  عاصاْيتُ  ِإنْ  أا
 من القرآن من شيئاً  دبدل أن له دُون ما إنهإ دقول أن وسلم عليه ال دل  نبيه الُرمية اآلدة هذه يف تعاري ال أمرمقد 
 من ودفهم ُه، أومر ومل نفسي  ب  من أو ه أن ِل دنبغي وما ،إِله  ليد التبدد  من ذلبتموه الذي هذا إن نفسه، دعّن تلقاس
 ذااتً  ذات ُدل جيع  أبن الذات يف دُون والتبدد  .شاس مبا شاس ما منه دبدل تعاري ال أن ،{نااْفِسي تِْلقااسِ  ِمنْ } إ وله

 وال الرْحة، آدة العذا  آدة مُان جيع  أبن نممه ُعض د ال أن وهو الصفة، يف هو هنا والتبدد . الصفة يف ودُون أَرا،
 هو الذات يف التبدد   ن الشيس ُعينه؛ هو للتغادر املقتهي الشيس اع  دل   الذات؛  نه يف دُون أن هنا ابلتبدد  دراد

 لإلنسان، مقدور هو ما ونفي نفيه، إري حيتإل مل لإلنسان مقدور و  هذا و  ُقرآن اإلتيان تان  وملا. هذا و  ُقرآن اإلتيان
 الُون وانتفاس. نفسي تلقاس من أُدله أن ِل دُون ما   إ له مقي  وسلهم عليه ال دل  حقه يف ذلك مستحيلً  تان  وإن
ُُمْ  تاانا   مَّاإ }تعاري تقوله  هو هنا  أن عل  الذات يف التبدد  دُون أن وحيتم . ذلك دستحي  أيإ{ شاجاراهاآ تُنِبُتوا أان لا

 وائت ابلُلية أجله مبع  ُدله{ }أو ميُون و ه، ُقرآن ودؤت  القرآن هذا ُقاس هذا{ و  ُقرآن }ائتإ  وله يف دلحظ
 ُني التغادر ميحص  ُقائه مِ ُغ ه وإما اإلتيان الذات، يف التبدد  وهو ابلُلية إجالته إماإ أمردن أحد املطلو  ميُون ُبدله،

                                                            

 (.238 /2(، ومسلم )2905 /8( رواه البخاري ) 2)
 (.0 /9( متح الباري ) 1)
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 تأن.  ودغيمهم دُرهونه ما ميه دُون ال  ب  من ُه ااس الذي و  تلًما{  هذا و إ } ويم يف ابلغ  املراد مُان ،املطلُوني
 وعبارات عليها، ابلَّناس أدنامهم ذ  وعبارات مبدحه، الشرك ذ  عبارات عل  املشتملة اآلَيت ميغ  املواود القرآن إري دعمد
 .ُشار  ُعبارات يم الوعيد وعبارات ُهدها، والنشر البعا

 ا واثن عباد  ذ  من القرآن من عليهم تله ميما وارهم ما مسعوا ملا وسلم عليه ال دل  ال رسول من متبني أِنم ذلبوا
 هذا تبدد  وإما حاله عل  القرآن هذا ُقاس مِ القرآن هذا و  ُقرآن اإلتيان إماإ أمردن أحد عبدها ملن الشددد والوعيد
 ما}  اواةمإ يف دقول أن ال مأمره ورضهم ودلئم إرادهتم دطاُق سا مُاِنا أَرا ووضِ تلها  أو آَيته ُعض ُنسخ القرآن
 الذي  نه التبدد ؛ وهو القسمني أحد نفسه عن منف  نفسي، تلقاس من أُدله أن ِل حي  وال ِل دنبغي ما أيإ{ ِل دُون
 إنه و ي إ عليه، دقدر وال وسعه يف ليد ذلك منن ،آَر ُقرآن اإلتيان وهو اآلَر القسم خبلف اائ اً  ذلك تان  لو ميُنه
 (.2)ا ول ابلطردق أدعبهما نفي عل  دليلً  ليُون القسمني؛ أسه  نفسه عن نف  وسلم عليه ال دل 

ال  الُت  السماودة الساُقة للقرآن الُرمي وت ا وحينما نقارن يف  هية احلفظ ُني القرآن والُت  السماودة الساُقة جند أن 
 ن لت عليه.ها للبشر ملذلك امتدت إليها دد التغي  ابلتحردف  لفارها ومبانيها، ومل تد  ذودًل عل  ما أُ حفما 

ا التاَّْوراا ا  أان اْلناا ِإ،َّ }  ال تعاريإ ُُمُ  وانُور   ُهًدا ِميها اُدواْ  لِلَِّذدنا  أاْسلاُمواْ  الَِّذدنا  النَِّبيُّونا  ِةاا حياْ نِيُّونا  ها  اْسُتْحِفمُواْ  مباا واا اْحباارُ  واالرَّابَّ
انُواْ  اّللهِ  ِتتاا ِ   ِمن اس عالاْيهِ  واتا ُواْ  مالا  ُشهادا شاْونِ  النَّا ا  ختاْشا َْ ُواْ  واالا  واا يت  تاْشرتا ُُم ملَّْ  وامان  اِليلً  مثااناً  ِِبَيا  ُهمُ  ماُأْولااِئكا  اّللهُ  أان الا  مباا حياْ

اِمُرونا  ُا  [.88املائد ]{ اْل
 هنا دبني ومل حفمه، منهم وذل  استودعوه، إدعّن ال تتا   مواحفِ استُ  والرهبان ا حبار أن الُرمية اآلدة هذه يف تعاري أَرب
 ومل ا مر، ميتَّلوا مل أِنم أَر مواضِ يف ُني ولُنه وضيعوه؟ ذلك يف ا مر ميتَّلوا مل أو وحفموه، ذلك يف ا مر امتَّلوا ه 

دلوه حرموه ُ  استحفموه، ما حيفموا ِلما  حُيارهُِمونا إ }تقوله  عمداً  ُو ُا ِلما  حُيارهُِمونا إ }و وله .اآلدة{ ماوااِضِعهِ  عانْ  اْل ُا  ُااْعدِ  ِمنْ  اْل
َِّ اً   واخُتُْفونا  تُاْبُدوِنااا  اارااِذيدا  جتاْعاُلوناهُ إ }و وله ،{ماوااِضِعهِ  تُاُبونا  لِلَِّذدنا  مااواْد   إ }و وله ،{تا ُْ ُِتاا ا  دا ا دااُقوُلونا  مُثَّ  أبِاْدِددِهمْ  اْل  هاذا

ُهمْ  واِإنَّ إ }وعل ا  و وله ، اآلدة{ اّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُِتااِ  وا  أاْلِسنااتااُهمْ  دااْلُوونا  لافارِدقاً  ِمناْ ُِتااِ  لِتاْحساُبوُه ِمنا اْل ماا ُهوا ِمنا اِبْل
ُِتااِ {  .(1)اْل

 عند تنت  إ" ال املنتا ، اُن احلسن أب عن املدارك يف عياض حُاه ما ْحاد ُن إسحاا ُن إمساعي  القاضي لطائف ومن
إ التورا  أه  يف  ال تعاري ال  نإ "مقال القرآن؟ أه  عل  جي  ومل ،التورا  أه  عل  التبدد  ااج مل إمسئ  ادومً  إمساعي 

، [9إاحلجر{ ]حلاااِممُون لاهُ  واِإ،َّ  الذهِْترا  ناا َّْلناا حناْنُ  إ،َّ إ }القرآن يف و ال .إليهم احلفظ موت { اّللَِّ  ِتتاا ِ   ِمنْ  اْسُتْحِفمُوا مباا}
 هذا من أحسن ال إ"مقال للمحاملي، ذلك مذترت إ" ال ".القرآن أه  عل  التبدد  جي  ملم ، فمه ال متعهد
 .(3)"الُل 

                                                            

(، ماتح 209 /3(، تفسا  ا ااجن )204 /5حياان )(، تفسا  البحار احملايط،  ب 34 /22(، التحردر والتنودر )251 /1( أضواس البيان ) 2)
 (.613 /1القددر )

 (.808 /2( أضواس البيان ) 1)
 (.228 /5( التحردر والتنودر ) 3)
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 الواه حسن الَّو  حسن دهودي را  النا  مجلة يف مدَ  نمر، جملد - ذاك إذ أم  وهو - للمأمون تانودذتر أنه  
 إ ال ؟إسرائيليإ له مقال املأمون دعاه املد ضتقوه  أن ملماإ  ال والعبار ، الُل  مأحسن متُلمإ  ال الرائحة، ذي 
 ااس، سنة ُعد تان  ملماإ  ال .وانصرف! آابئي وددن ددّنإ مقال .ووعده وأدنِ ُك أمع  حىت ،أسلمإ له  ال .نعم

إ له  ال مد؟اب  داحبنا ألستإ و ال املأمون دعاه املد ضتقوه  ملما الُل ، مأحسن الفقه عل  متُلمإ  ال ا،مسلمً 
 ترا  ما مِ وأنت دَين،ا  هذه أمتحن أن مأحببت حهرتك من انصرمتإ  ال إسلمك؟ سب  تان  مماإ  ال .ُل 

رتدت م ، وعمدت إري ا ط، معمدت إري التورا  مُتبت ثلث نسخ م دت ميها ونقصت، وأدَلتها الُنيسة ماشُ  حسن
وعمدت إري القرآن معملت ثلث نسخ ، رتدت مّنثلث نسخ م دت ميها ونقصت، وأدَلتها البيعة ماشُ  تجني  مُتباإل

وجدت ميها ونقصت، وأدَلتها الورا ني متصفحوها، ملما أن وادوا ميها ال َيد  والنقصان رموا ةا ملم دشرتوها، معلمت أن 
ُن عيينة مذترت له   ال حيىي ُن أتَّمإ محججت تلك السنة ملقيت سفيان .يتتا  حمفوظ، مُان هذا سب  إسلم  هذا

 لتإ يف أي موضِ؟  الإ يف  ول ال تبارك وتعاري يف التورا   إ ال إ مصداا هذا يف تتا  ال ع  وا .ِلا رب مقال 
ن ن لنا الذتر وإ، له إ، حن }، مجع  حفمه إليهم مها ، و ال ع  وا إ {مبا استحفموا من تتا  ال  }واالجني إ 
 .(2)محفمه ال ع  وا  علينا ملم دهِ {حلاممون 

 ال دلوات رسله من رسول عل  أن له ال تل   منهما تلً   منن ؛والقرآن التورا  ُني الفرا ما إ ي  إن" ال الشنقيطيإ 
دلت حرمت، والتورا  عليهم، وسلمه  حرماً  أحد منه حرف لو والتبدد ، التحردف من حمفوظ والقرآن آنفاً، ُيناه تما  ُو
 ؟تبارهم  عن مهلً  املسلمني دغار من ا ذفال آالف عليه لرد آَر ميه نقص أو حرماً  ميه جاد أو ُغ ه، مأُدله واحداً 

 دُ  مل العميم والقرآن ،عمداً  ضيعوها ُ  حيفموها، ومل ا مانة مخانوا إَيها واستودعهم التورا ، استحفمهم ال أن إماجلوا 
 ناا َّْلناا حناْنُ  ِإ،َّ إ }ُقوله أوضحه تما  املقدسة، الُرمية ُنفسه وعل ا  حفمه توري ُ  تهييعه، ميُنه حىت أحد إري حفمه ال

ْتِيهِ  الإ }و وله ،[25/9{ ]حلاااِممُونا  لاهُ  واِإ،َّ  الذهِْترا  ْدهِ  ُانْيِ  ِمنْ  اْلبااِذ ُ  أيا ْلِفهِ  ِمنْ  واال دادا  .(1) [82/81] اآلدة{ َا
تُف  ال تعاري  فظ  لُنولو حص  ذلك لغ  تما و ت الُت  ا َرا،  ،إذن القرآن الُرمي مل دوت  حفمه إري النا 

 [.9احلجر]{ حلاااِممُونا  لاهُ  واِإ،َّ  الذهِْترا  ناا َّْلناا حناْنُ  ِإ،َّ } هذا الُتا  ا امت مقال تعاريإ
 أن وو هم الشياذني ومن الباذ  من له حامظ وأنه العميم القرآن ن ل الذي هو أنه الُرمية اآلدة هذه يف تعاري ُنيمقد  

ني ،احرمً  منه ودبدلوا شيئاً  واغ  د أو منه ودنقصوا ميه د ددوا ر مواضِ يف املع  هذا ُو ُِتاا    واِإنَّهُ إ }تقوله  أَُ ْتِيهِ  ال عا ِد    لا  أيا
ْدهِ  ُانْيِ  ِمنْ  اْلبااِذ ُ  ْلِفهِ  ِمنْ  واال دادا ُِيمَ  ِمنْ  تااْن ِد    َا يدَ  حا  ِإنَّ  ُِهِ  لِتااْعجا ا  ِلسااناكا  ُِهِ  حُتارهِكْ  الإ }و وله ،[81 -82/82]{ ْحِا
ناا ناا ِإنَّ  مُثَّ إ } وله إري[ 05/26{ ]وا ُاْرآناهُ  مجاْعاهُ  عالاياْ  أن إاآلدة هذه مع  يف الصحيح هو وهذا ،[05/29{ ]ُاايااناهُ  عالاياْ

[، رااِ إري الذتر الذي هو القرآن، و ي إ الهم  رااِ إري النَّيب دل  ال 25/9حلاااِممُونا{ ] لاهُ  واِإ،َّ إ } وله يف الهم 
ُ دااْعِصُمكا ِمنا النَّاِ { ]  .(3)[، وا ول هو احلق تما دتبادر من راهر السياا5/60عليه وسلم تقولهإ }وااّللَّ

                                                            

 (.20/5( تفس  القرذيب ) 2)
 (.2/805( أضواس البيان ) 1)
 (.332 /5(، الُشف والبيان، للَّعليب )155 /1( أضواس البيان ) 3)
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يد    ُاْرآن   ُهوا  ُا ْ } و ال تعاريإ   وال َيد  التغي  من{  حماُْفوظَ  لاْوحَ  يف }  .والعلم ا   تَّ   عميمها،  املعا وسيِإ أي{  جمِا
 القرآن اللة عل  ددل وهذا، شيس ت   ميه ال أثبت  د الذي احملفوظ اللوحإ وهو الشياذني، من وحمفوظ والنقص،
 .(2)أعلم وال تعاري، ال عند  دره ورمعة وا الته،

  إ؛  ن من مماهر حفظ ال للقرآنمهحه ال وأابن للنا  اردرته يف القرآن الُرمي من التبدد اول أن دصنِ شيئاً من حيإن 
عنادة ا مة  فمه يف ددورها وتنشئة ا ايال عل  ذلك مما من أحد دردد إحداث َل  ميه إال عرف يف النا   تَّر ا 
ونة يف السطور، وهذا االعتناس  د ُدأ منذ مجر مهما دا؛ لواود اعتناس ا مة  فمه يف الصدور وتَّر  نسخه املد حدثه

قد اعت  الصحاُة الُرا  ابلقرآن الُرمي حفماً وتدودناً ومجعاً يف اإلسل  مروراً ُعصر الصحاُة رضي ال عنهم ممن ُعدهم. م
عد وماته محص  اجلمِ ا ول للقرآن يف مصاحف ُعد وما  رسول ال لم يف عهد أب دل  ال عليه وس حيا  رسول ال ُو

مث تواري اعتناس ا مة ُه ُعد ذلك  مث اجلمِ الَّا  يف عهد عَّمان، مُان ذلك ممهراً من مماهر حفظ القرآن الُرمي. ُُر
 يف أشياس تَّ   إري دومنا هذا. 

  د القت  إن إمقال أات  عمر إن إُُر أُو مقال عمر وعنده اليمامة أه  مقت  ُُر أُو إِل ُعا) إ ال اثُت ُن جدد عن
 أن أرا وإ  ،تَّ    رآن ميذه  تلها  املواذن يف القرآن ُقراس القت  دستحر أن أَش  وإ  القرآن اسُقره  اليمامة دو  استحره 
 عمر د ل ملم ،َ  وال هو إعمر مقال ؟ وسلم عليه ال دل  ال رسول دفعله مل اشيئً  أمع  تيف  إ لت ،القرآن عمِ أتمر

 أُو إ ال إجدد  ال.  عمر رأا الذي ذلك يف ورأدت ،عمر ددر له شرح للذي ددري ال شرح حىت ذلك يف درااعّن
.  مامجعه القرآن متتبِ ،وسلم عليه ال دل  ال لرسول الوحي تُت  تنت   د ،نتهمك ال عا   شا  را  وإنك إُُر
 مل اشيئً  تفعلن تيف  إ لت. القرآن مجِ من تلفّن  سا علي أبثق  تان  ما اجلبال من اب  نق ا  تلفّن  لو موال إجدد  ال
 للذي ددري ال شرح حىت مرااعيت حيا د ل ملم ،َ  وال هو إُُر أُو  ال ؟ وسلم عليه ال دل  ال رسول دفعله
 وددور واللخاف والر ا  العس  من أمجعه القرآن متتبعت ،رأَي الذي ذلك يف ورأدت ،وعمر ُُر أب ددر له ال شرح

ة سور  آَر يف موادت ،الراال  يف مأحلقتها َ مية أب أو َ مية مِ آَرها إري{.  أنفسُم من رسول ااستم لقد}  إالتُو
 حفصة عند مث ،ال توماه حىت حياته عمر عند مث ،وا  ع  ال توماه حىت هحياتا  ُُر أب عند الصحف مُانت سورهتا
  (.2)(عمر ُنت

 يف مجعه ترك وإمنا ،وسلم عليه ال دل  النيب جمن يف واجلمِ التأليف هذا عل  تان  القرآن أن مَّبت  ال ال رتشيإ "
 ،الددن واَتلط االَتلف إري  دا ُعض تلو  رمعت مث مجعه ملو ،ُعض عل  درِ دا  تان  النسخ  ن واحد مصحف
 (.3الراشددن") ا لفاس جلمعه ومق مث ،النسخ جمان انقهاس إري القلو  يف ال محفمه
أن حذدفة ُن اليمان  د  عل  عَّمان وتان دغاجي أه  الشا  يف متح إرمينية )إ رضي ال عنه أند ُن مالك وعن

أدرك هذه ا مة  ب   ،َي أم  املؤمنني إمقال حذدفة لعَّمان ،مأم   حذدفة اَتلمهم يف القراس  ،وأذُريجان مِ أه  العراا

                                                            

 (.924( تفس  السعدي )صإ  2)
 (.2900 /8( رواه البخاري ) 1)
 (.135 /2( الربهان يف علو  القرآن، لل رتشي ) 3)
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صحف ننسخها يف املصاحف اليهود والنصارا. مأرس  عَّمان إري حفصة أن أرسلي إلينا ابلأن فتلفوا يف الُتا  اَتلف 
مأمر جدد ُن اثُت وعبد ال ُن الُ   وسعيد ُن العاص وعبد الرْحن اُن  ،مأرسلت ةا حفصة إري عَّمان ،ليكإمث نردها 

إذا اَتلفتم أنتم وجدد ُن اثُت يف شيس  إةو ال عَّمان للرهط القردشيني الَّلث ،احلارث ُن هشا  منسخوها يف املصاحف
حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عَّمان الصحف إري  ،منمنا ن ل ُلساِنم مامعلوا ؛من القرآن ماتتبوه ُلسان  ردش

 ال اُن  ،وأمر مبا سواه من القرآن يف ت  دحيفة أو مصحف أن حيرا ،وأرس  إري ت  أمق مبصحف سا نسخوا ،حفصة
مقدت آدة من ا ح ا  حني نسخنا املصحف  د تنت  إوأَرب  َاراة ُن جدد ُن اثُت مسِ جدد ُن اثُت  ال إشها 

مالتمسناها مواد،ها مِ َ مية ُن اثُت ا نصاري } من املؤمنني راال دد وا  أمسِ رسول ال دل  ال عليه وسلم دقرأ ةا
 .(2) (املصحفما عاهدوا ال عليه { . مأحلقناها يف سورهتا يف 

ني ُُر أب مجِ ُني الفرا إوو ه التني اُن  ال ال اُن حجرإ "  من دذه  أن  شية تان  ُُر أب مجِ أن إعَّمان مجِ ُو
 و فهم ما عل  سوره آلَيت امرتبً  دحائف يف مجمعه ،واحد موضِ يف اجمموعً  دُن مل  نه ؛ْحلته ُذها  شيس القرآن
 اللغات، اتسا  عل  ُلغاهتم وه رأ حني القرآن واوه يف االَتلف تَّر  ملا تان  عَّمان ومجِ وسلم، عليه ال دل  النيب عليه
 امرتبً  واحد مصحف يف الصحف تلك منسخ ذلك، يف ا مر تفا م من مخشي ُعض، ختطئة إري ُبعههم ذلك مأدا
 للحرج ارمعً  و هم ُلغة  راسته يف وسِ  د تان  وإن ،ُلغتهم ن ل أبنه احمتجً  ، ردش لغة عل  اللغات سائر من وا تصر، لسوره
 ما تصر اللغات أراح  ردش لغة وتانت ، واحد  لغة عل  ما تصر انتهت ذلك إري احلااة أن مرأا ا مر، اُتداس يف واملشقة
 (.2)" عليها

 ال رسول ال دل  ال وسيبق  القرآن الُرمي حمفورًا يف الصدور والسطور حىت أيذن ال تعاري ُرمعه  بي   يا  الساعة، تما 
سرا عل   وليُ  ،ددرا ما ديا  وال دل  وال نسك وال دد ة حىت ال ،ددر  اإلسل  تما ددر  وشي الَّو عليه وسلمإ )

 .(3)(تتا  ال ع  وا  يف ليلة مل دبق  يف ا رض منه آدة
 تأنه  القرآن هذا وأن الصل ، تفقدون ما وآَر مانة،ا  ددنُم من تفقدون ما أول"إ رضي ال عنه مسعود ُن ال عبد و ال
نا يف ثبتناه و د، الرْحن عبد أاب َي ذلك دُون تيفإ  را  مقالشيس،  منه معُم وما ادومً  تصبحون منُم، ن    د   لُو

 املصاحف يف مبا ميذه  ليلة يف ُه دسراإ  ال! ؟ القيامة دو  إري أُناسهم أُناؤ، ودعلمه أُناس، نعلمه مصاحفنا، يف وأثبتناه
 .(8)"تالبهائم  النا  متصبح القلو ، يف وما

                                                            

 (.2904 /8( رواه البخاري ) 2)
 (.298 /28( متح الباري ) 1)
وداااححه ا لباااا  يف  (، و اااالإ هاااذا حاااددا داااحيح علااا  شااارط مسااالم ومل فراااااه،540 /8(، واحلااااتم )2388 /1( رواه اُااان ماااااه ) 3)

 (.26 /23و وا سنده اُن حجر يف متح الباري ) (،30 /19اجلامِ الصغ  )دحيح 
(، واُان أب شايبة مصانف 282 /9(، و الإ هذا حددا دحيح اإلسناد و مل فرااه، والطربا ، املعجم الُبا  )589 /8( رواه احلاتم ) 8)

 (.291 /0اُن أب شيبة )
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 أاواف من ميذه  ليلً  عليه دسرا أرهرتم ُني من القرآن ولين عن" - رضي ال عنه مسعود ُن ال عبد عن الطربا  وعند
 .(2)اآلدة" {إليك أوحينا ابلذي لنذهنب شئنا ولئن}إال عبد  رأ مث، شيس منه ا رض يف دبق  مل الراال
ال تقو  الساعة حىت دراِ القرآن من حيا ااس ميُون له دوي حول العرش  " رضي ال عنهما  الإ وعمر  ُنعبد ال  وعن

معند ذلك درمِ  ،وإليك أعود أتل  مل دعم  ب ،تدوي النح  ميقول الر  ع  وا إ مالك ؟ ميقولإ منك َرات
 .(1)"القرآن
عد عيس  موت ُعد هذا دُون وإمنا إالقرذيب  ال  .(3)الُعبة احلبشة هد  ُو
 
 
 
 

  

                                                            

 (.282 /9املعجم الُب  )2) )
 (.24806يف مسنده. تما يف مجِ اجلوامِ أو اجلامِ الُب  للسيوذي )صإ  ( رواه الددلمي 1)
(، 315 /20(، تفسا  القارذيب )26 /23(، ودنمار يف املساألةإ ماتح البااري )162 /1( التذتر  يف أحوال املوت  وأمور اآلَر ، للقرذيب ) 3)

 (.224 /1(، التسهي  لعلو  التن د  )208 /3(، جممو  الفتاوا، الُن تيمية )265 /25روح املعا ، لأللوسي )
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  اإلسال" ين  الثالث: املبحث
إن ددن اإلسل  الذي ااس ُه حممد عليه الصل  والسل  هو الددن ا امت الذي ارتهاه ال لعباده، ولن أييت ددن عقبه 

مل ميُن تغي ه تغي  إجالة وحمو عن  ،البقاس وا لود؛  ن ال تعاري تت  له ، هذا الذي دراد ُنفي التغي  عنه هنالينسخه
ُُمُ  ،  ال تعاريإ }الواود ْم نِْعمايِت واراِضيُت لا ُُ ْم واأاَْتاْمُت عالاْي ُُ ْم ِددنا ُُ ْلُت لا  إأي .[3]املائد إ{..اإِلْسل ا ِددًنا  اْليااْو ا أاْتما
 املرضي الددن هو أبنه وآذنتُم ا دَين ُني من لُم اَرتته إدعّن، ُُماله ااب يً  اددنً  اليو  عليه أنتم الذي إسلمُم ورضيت
 امللة هذه انتممته سا ذلك وو  ا حوال وسعة الددن وإتمال ،العقائد ونور اإلسل  رهور يف هو النعمة وإَتا ، وحده
  .(2)ال رْحة يف وا لود اجلنة دَول إري احلنيفية

تُمن يف حفظ ال له وحراسته لبيهته  -أما  عوادف التغي  واإلجالة اليت ترو  حموه من البسيطة-إن ثبات اإلسل  و وته 
 ِل جوا ال إن )إ وسلم عليه ال دل  ال رسول  الإ  ال رضي ال عنه معن ثوابنمن االستئصال، و هله من ال وال، 

 سألت وإ  وا ُيض ا ْحرإ الُن دن وأعطيت ،منها ِل جوي ما ملُها سيبلغ أميت وإن ،ومغارةا مشار ها مرأدت ا رض
 ،حممد َيإ  ال رب وإن ،ُيهتهم ميستبيح أنفسهم سوا من عدواً  عليهم دسلط ال وأن ،عامة ُسنة دهلُها ال أن  ميت رب
 أنفسهم سوا عدواً  عليهم أسلط ال وأن ،عامة ُسنة أهلُهم ال أن  متك أعطيتك وإ  ،درد ال مننه  هاس  هيت إذا

.  ال اُن ا ث  (1)"اُعهً  ُعههم ودسيب اُعهً  دهلك ُعههم دُون حىت أب طارها من عليهم ااتمِ ولو ،ُيهتهم ميستبيح
يهة، دعوهتم ومستقر ،سلطاِنم وموضِ جمتمعهم إأي يف مع   ولهإ )ميستبيح ُيهتهم(إ "  ،ومعممها وسطهاإ الدار ُو

 . (3)مجيعهم ودهلُهم دستأدلهم عدواً  أراد
قاؤه تذلك يف عقائده وأحُامه وأَل ه اليت ااس ةا موامقت الفطر السليمة والعقول املستقيمة، هذه  ه ُو ودُمن رسَو

وال يف أمة دون أَرا، ُ  هو داحل جلميِ  ،وال يف مُان دون مُان ،املبادئ اليت ال ميُن أن تؤذر يف جمان دون جمان
د انتمم ذترا ذلك أبُد  لفظ وأرشق مع إ تتا  ال القرآن الُرمي، و د امتَّ  ذلك أحسن امتَّال رسول ال ذلك. و 

 حممد عليه الصل  والسل .
 نه معج   دد ه القرآن، وهو معج   ُتدرك ابلعق ، ودستوي يف إدراك ؛ ا دَين ماإلسل  أشرف  ال اُن عاشورإ "

إعجاجِها مجيِ العصور، وِ ُلهو هذا الددن عن مجيِ العيو  يف االعتقاد والفع ، مهو َلي عن إثبات ما ال دليق ابهلل تعاري، 
لي عن الدعو  إري اإلعراض عن استقامة نما  ال لي عن وضِ التُاليف الشا هة، َو ورهور اإلسل  عل  الددن  ...عامل َو

ه يف سائر ا  طار، ابلروم عل  تراهية أ وامهم وعمماس مللهم ذلك، ومقاومتهم إَيه  تلهه حص  يف العامل ابتهبا  أه  املل  إَيه
وا ةا، وسلمته من ا رامات وا وها  اليت تعلهق ،ُُ ه حيلة ومِ ذلك مقد رهر وعل وابن مهله عل  ا دَين اليت ااورها

 .(4)" وما دلحت ُعُض أمورهم إاله ميما حاتاوه من أحوال املسلمني وأسبا  ِنوضهم

                                                            

 (.240 /1(، احملرر الواي  )639 /2(، تفس  الُشاف )63 /6( تفس  القرذيب ) 2)
 (.1125 /8( رواه مسلم ) 1)
 (.852 /2( النهادة يف ورد  احلددا وا ثر، الُن ا ث  ) 3)
 (.08 /20( التحردر والتنودر ) 8)
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 اإلنسان هو دل  ال عليه وسلم وحممد ،العلم عصر و ه دعرف ال الذا الفذ الُتا  هو القرآن و ال حممد الغ اِلإ "
 دو  إري َلوده وسر هذا، النا  دو  إري اإلسل  ُقاس سر وذاك. والروحانية التسامي إري البشر أشواا ميه تتجسد الذا
 .(2)السفينة" س  تعر   اليت العوادف تشبه اتتنفته اليت التارفية المروف أن مِ! دبعَّون

ومن أحُامه اليت تانت من أسبا  ُقائهإ استمرار اجلهاد يف سبي  ال تعاري؛ إلجاحة حج  الملمات اليت تقف أما  
 حىت دص  احلق إري أ ادي النا  تما ود  إري أدانيهم.مس   النور وايدا 

 دقاتلون أميت من ذائفة ت ال ال) دقولإ وسلم عليه ال دل  ال رسول مسعتإ  ال عبدال رضي ال عنهما ُن ااُر معن
 .(1)القيامة( دو  إري راهردن احلق عل 
) ا ي  معقود يف نواديها ا   إري دو  القيامة ا ار  إأن النيب دل  ال عليه وسلم  ال إرضي ال عنه عرو  البار يوعن 

 .(3)واملغنم (
 الطيبة الردح أتت  حىت إأي ،ُيس  القيامة  بي  واملراد ،القيامة دو  إري واجلهاد االسل  ُقاس عل  دلي  وميه  ال النوويإ "

 .(8)"الصحيح يف ثبت تما  ومؤمنة مؤمن ت   روح تقبض اليمن  ب  من
 وهم اماهددن ُقاس اجلهاد ُقاس الج  من  ن القيامة؛ دو  إري وأهله اإلسل  ُبقاس ُشرا اأدهً  وميه و ال اُن حجرإ "

 .(5)"املسلمون
  هذا وإمنا عميم، أمر مننه ؛هذا متدُروا الُفر،  ه  ذمة ولُنا ،الددن يلك اماهدون لوال هأن واعلموا و ال اُن ح  إ "

 . (6)"هلل وتانت النيات دفت إذا تله
 ن  وته  -ومل د ل اإلسل  ابستمرار الفتوحات اإلسلمية  و  تغي دة تشق عبا  ال مان واملُان، دغ  و اه وال دغ ه و ه 

إري أن مالا تَّ  من أهله إري الدعة وإدَّار السلمة امل عومة مرتتوا نشره ابلفتوحات واجلهاد حىت  -التغي دة من  و  ال تعاري
 ُدأ سلطانه دهعف يف ا رض أما  سلطان الباذ .

 تعاليمه النادعة وتَّر  البد  واملبتدعني ُعض وويا ضعف املسلمني املتنو  اليو ، وسوس أعمال تَّ  منهم،  رومولُن 
. ممراح  الهعف عند أهله يف ُعض ا حوال ال تعّن االحماس والذها ، ولُنها إُطاس يف ود داد أن اإلسل  اباَ إال  ُينهم

سط سلطان احلق.  س ه احلَّيا حنو االنتشار ُو
 عسُرًَي،  دمياً وما جالت جتري حددَّاً حملو هذا الددن وذمسه من ا رض إما  ُره وحر  أهله تَّ    ارت حماوالت لقد
ه ثقامًيا ومُرًَي تا وإم تبوس  - مد ال-تشودهه وتصودره ُصور سيئة حىت دصدوا النا  عنه، ولُن تلك احملاوالت  ُر

                                                            

 (.05( الطردق من هنا، للغ اِل )صإ  2)
 (.230 /2( رواه مسلم ) 1)
 (.2893 /3(، ومسلم )2084 /3( رواه البخاري ) 3)
 (.69 /0( شرح النووي عل  مسلم ) 8)
 (.56 /6( متح الباري ) 5)
 (.258 /3( رسائ  اُن ح   ) 6)
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املعادر  واليت حتار  اإلسل  حتت  عدوانيةاب سران، ُ  إِنا ت دده امتداداً واشتداداً. وال أدل عل  ذلك من أن احلملت ال
 اإلسل .ددنا  ف من النصارا وو همتانت من أسبا  دَول آال  سميات شىتم

... ابلعار إال دُل  أن دستحي  يدده والتجهم وحيه واستبعاد اإلسل ، إ صاس عل  دقو  عم  ت   إن  ال حممد الغ اِلإ "
 ُعض يف اإلحلاد انتشار إن ،ونواهيه أوامره وهتم  وشرائعه، عقائده تدو  ثور  اإلسل  ُلد يف أُداً  تنجح ملن مث ومن

 هذا يا ضا تعرَّ  اليت ،وا في منها اجللي املبيد ، املتصلة احلرو  مِ اليو  إري اإلسل  ُقاس ددهشّن وإمنا! ددهشّن ال البلدان
 دتحم  ال اد اليو  ا مر ولُن..!! عليه والشغ  ميه، والت هيد منه للني  أدا  ت   سخرت اليت احلرو  هذه... الددن
 .(2)"!الباذ  دستسيغ ال وحق اي ل،

أياْىبا  أبِامْاوااِهِهمْ  اّللهِ  نُورا  دُْطِفُؤواْ  أان دُرِدُدونا } دقول تعاريإ اِمُرونا  تارِها   والاوْ  نُوراهُ  دُِتمَّ  أان ِإالَّ  اّللهُ  وا ُا  راُسولاهُ  أاْرسا ا  الَِّذي ُهوا {} اْل
دنِ  عالا  لُِيْمِهراهُ  احلْاقهِ  واِددنِ  اِبْيُداا ة]{ اْلُمْشرُِتونا  تارِها   والاوْ  ُتلِههِ   الدِه  [.33-13التُو

 إودقال ،أبلسنتهم اإلسل  ددن دغ وا أن درددون إودقال ،أبلسنتهم اتُذدبً  القرآن دردوا أن درددون إدعّن ال السمر نديإ "
 دمهر إدعّن{ نوره دتم أن إال } درتك وال ال درض  ال إدعّن { ال وأيىب } الشرك ُُلمة التوحيد تلمة  دبطلوا أن درددون
 } والتوحيد ابلقرآن إدعّن { ابيدا رسوله أرس  الذي هو إ }تعاري  ال مث. ميمهره { الُامرون تره  ولو } اإلسل  ددنه
 إودقال ،تله  الددن عل  ابحلجة دمهره حىت {تله  الددن عل  ليمهره } ال ددن إودقال اإلسل  ددن إدعّن { احلق وددن
 ال السل  عليه عيس  ن ول ُعد إدعّن{تله  الددن عل  ليمهره } إعبا  ُنا و ال ،الُفار  لو  يف والرع  والغلبة ابلقهر
 .(1)"اإلسل  ددن يف ودَ  إال أحد دبق 

 رسوله ُه ُعا ماإ أي { ال نور دطفئوا أن}  الُتا  وأه  املشرتني من الُفار هؤالس درددإ تعاري دقولو ال اُن تَّ إ "
 القمر نور أو الشمد، شعا  دطفئ أن دردد من تمَّ   ذلك يف ممَّلهم وامرتائهم، ادايم مبجرد احلق، وددن ايدا من

 راموه ميما يم مقاُلً  تعاري  ال ويذا ودمهر؛ دتم أن الُد رسوله ُه ال أرس  ما مُذلك إليه، سبي  ال وهذا ُنفخه،
 .(3)"{ الُامرون تره  ولو نوره دتم أن إال ال وأيىبإ }وأرادوه

إن املرحلة اليت دعيشها العامل اإلسلمي اليو  من االحنطاط والتبعية  عداس ال هي مقدمة ُني ددي حدثني عميمني مث تقو  
 عقبهما الساعةإ
 : قوة ظهور اإلسال" وامتدا ه:احلدث األول

عل  ت  ددن سواه،  ددنهم وعلوه وسيادته واتسا  نطا ه استمرارا  -مىت ما استقاموا عل  احلق-وعد ال تعاري املسلمنيلقد 
وما هذه املد  اليت ُقي ميها املسلمون مشغولني عراحهم إال مرحلة مداوا  تعقبها معاما  دنهض عندها اسد ا مة 

شائر هذا املستقب  الوضهاس ُدت تلوح يف ا مق.  الستقبال مولود النصر املوعود، ُو

                                                            

 (.233( اإلسل  والطا ات املعطلة، للغ اِل )صإ  2)
 (.58 /1(  ر العلو ، للسمر ندي ) 1)
 (.236 /8( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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ْم واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت لاياْستاْخِلفاناَُّهم يف ا اْرِض تاماا اْستاْخلافا الَِّذدنا ِمْن  اابْ واعادا اّللَُّ   ال تعاريإ } ُُ نانَّ  الَِّذدنا آماُنوا ِمْن ُِه ِلِهْم والاُيما
ُْم ِددنااُهمُ  ْوِمِهْم أاْمًنا دااْعُبُدونا  يا َا لاناَُّهْم ِمْن ُااْعِد  ُْم والايُابادِه ًئا واماْن تافارا ُااْعدا ذاِلكا ماُأْولاِئكا ُهمُ الَِّذي اْرتاها  يا ياْ  ِّن ال ُدْشرُِتونا ِب شا
 .[55]النورإ{اْلفااِسُقونا 

 ،{اْ اْرضِ  يف  لاياْستاْخِلفاناَُّهمْ } إا مة هذه من الصاحلات وعملوا آمنوا الذدن وعد أنه الُرمية اآلدة هذه يف وعل ا  ذتر"
 والعلم ُه، ابإلميان ال ذاعة أن عل  تدل واآلَيت الُلمة، ونفوذ ميها، السيطر  يم الذدن ا رض، َلفاس ليجعلنهمإ أي

 اْ اْرضِ  يف  ُمْستاْهعاُفونا   اِلي    أانْاُتمْ  ِإذْ  وااذُْتُرواإ }تعاري تقوله  الُلمة ونفوذ ا رض يف واالستخلف للقو  سب  الصاحل
ُُمُ  أانْ  ختاااُمونا   لاقاِوي   اّللَّا  ِإنَّ  دااْنُصرُهُ  مانْ  اّللَُّ  والايااْنُصرانَّ إ }تعاري و وله ،[16إ ا نفال{ ]ُِناْصرِهِ  واأادَّداُتمْ  ماآوااُتمْ  النَّا ُ  دااتاخاطَّفا
نَّاُهمْ  ِإنْ  الَِّذدنا . عا ِد    َُّ ا ا  واآتااُوا الصَّل ا  أا ااُموا اْ اْرضِ  يف  ما ْعُروفِ  واأاماُروا ال َّتا رِ  عانِ  واِنااْوا اِبْلما ُا ّللَِّ  اْلُمْن { اْ ُُمورِ  عااِ باةُ  وا
ُُمْ  وادُاَّاابِهتْ  دااْنُصرُْتمْ  اّللَّا  تااْنُصُروا ِإنْ إ }تعاري و وله ،[82-80إاحلإل] اما  تاماا}.اآلَيت من ذلك و  إري ،[0إ حممد{ ]أاْ دا

 ملوتها واعلهم  ،ابلشا اجلباُر  أهلك إذ إسرائي ، ُبّن ذلك  بلهم منْ  مع  تماإ  دقول { ااْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذدنا  اْستاْخلافا 
 ودمهر ميلُوها حىت البلد يف يم دوسِإ عبا  اُن  ال اَتار،إ أي{  يم ارته  الذي ددنهم يم وليمُنن، }وسُاِنا
 ابلتشددد اآلَرون و رأ اإلُدال، من ابلتخفيف ودعقو  ُُر وأُو تَّ   اُن  رأ{  وليبدلنهم}  ا دَين، سائر عل  ددنهم
 ُعد من}  مُانه، و ه واع  الشيس رمِ واإلُدال حال، إري حال تغي  التبدد إ ُعههم و ال لغتان، ومها التبدد ، من

 واه وال ابلصحاُة َاص هو و ي  ،ا مة مجيِ دعم وعد وهذا .{ شيئا ب دشرتون ال}  آمنني،{  دعبدونّن اأمنً  َومهم
 ُُتا  عم  ومن ا مة هذه من واحد ت   من ذلك و و  وميُن ُ  ،ةم فتص ال الصاحلات وعم  اإلميان منن ؛لذلك
 .(2)ورسوله ال أذا  مقد رسوله وسنة ال
ُشر هذه ا مة ابلسناس والرمعة والددن والتمُني ) إ ال رسول ال دل  ال عليه وسلم إ ال رضي ال عنه عن أب ُن تع و 

 .(1)(ممن عم  منهم عم  اآلَر  للدنيا مل دُن له يف اآلَر  من نصي  ،يف ا رض
 متهمن هذا احلددا ُشرا عميمة تشرئ  يا ا عناا.

 ،والنهار اللي  ُلغ ما ا مر هذا ليبلغن) إدقول وسلم عليه ال دل  ال رسول مسعت إ ال رضي ال عنه الداري َتيم عنو 
ر وال مدر ُيت ال درتك وال  ُه ال دذل وذالً  اإلسل  ُه ال دع  ع اً  ،ذلي  ُذل أو ع د  ُع  ،الددن هذا ال أدَله الإ ُو

 .(3)(الُفر
وهذا الوعد مدا ستد ددل عل  اتسا  ُساط اإلسل  عل  املعمور ، ُ  تهمنت البشار  ختصيص مدن ُعينها، مقد ااس 

إ  ال ؟ رومية أو  سطنطينية أوالً  تفتح املددنتني أي مسئ  العاص ُن عمرو ُن ال عبد عند تنا  إ ال املعامري  بي  أب عن
 ما نُت  وسلم عليه ال دل  ال رسول عند تناإ   ال مث ميه منمر تتاابً   منه مأَرج -قا لِ  إوالطهم– ذهم ُصندوا مدعا

                                                            

 (.69 /8(، متح القددر )54 /6(، تفس  البغوي )104 /29(، تفس  الطربي )553 /5أضواس البيان ) ( 2)
اه، ووامقااه الااذهيب، ( و ااالإ هااذا حااددا دااحيح اإلسااناد ومل فرااا386 /8(، واحلاااتم )231 /1(، واُاان حبااان )238 /5( رواه أْحااد ) 1)

 (.6 /2ودححه ا لبا  يف دحيح الرتوي  والرتهي  )
( و ااالإ هااذا حااددا دااحيح علاا  شاارط الشاايخني 800 /8(، واحلاااتم )158 /10والطااربا ، املعجاام الُباا  ) (،203 /8( رواه أْحااد ) 3)

 (.2 /2ومل فرااه ووامقه الذهيب، ودححه ا لبا  يف سلسلة ا حاددا الصحيحة )
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 أوالً  تفتح هر   مددنة)إوسلم عليه ال دل  ال رسول مقال ؟ رومية أو القسطنطينية إأوالً  تفتح املددنتني أيإ مسئ  ، ال
 .(2) (القسطنطينية إدعّن

 ُعد وذلك معروف، هو تما  العَّما  الفاتح حممد دد عل  ا ول الفتح حتقق و د ال ا لبا إ " 
 نبأه ولتعلمن والُد، تعاري ال إبذن الَّا  الفتح وسيتحقق ابلفتح، وسلم عليه ال دل  النيب إَبار من سنة مثامنائة من أتَّر
 ُه دبشر، سا هذا و املسلمة، ا مة إري الراشد  ا لمة تعود أن دستدعي الَّا  الفتح حتقيق أن اأدهً  شك ال و .حني ُعد
 تُون مث ،درمعها نأ شاس إذا درمعها مث ،تُون نأ ال شاس ما ميُم النبو  تُون إ )احلددا يف ُقوله وسلم عليه ال دل 
ًُ  تُون مث ،درمعها أن ال شاس إذا درمعها مث تُون نأ ال شاس ما متُون ،النبو  منهاج عل  َلمة  شاس ما ميُون اعاضً  امل
ًُ  تُون مث ،درمعها أن شاس إذا درمعها مث دُون نأ ال  مث ،درمعها نأ شاس إذا درمعها مث تُون نأ ال شاس ما متُون اربَيً  امل

 ستفتح متًحا اددداً ُدلي  حددا أب هردر  اآليت. القسطنطينية. ورمبا أن (3()2)(سُت مث النبو  منهاج عل  َلمة تُون
  احلدث الثاين: احنسار اإلسال" و روسه:

تتاُِ انتصارات املسلمني ُعد ملحم تربا مِ أعداس ال تعاري، وتفتح يم املدائن أحهاِنا حىت تتوج تلك االنتصارات 
السل   ر  الساعة ميستلم الرادة ودقت  الداال، ودقود ا مة ميُسر الصلي  ودهِ اجل دة، وال ُن ول عيس  اُن مرمي عليه 

 دقب  إال اإلسل ، ميعيش النا  يف ذلك الو ت حيا  ذيبة، وددل عل  هذا ما أييتإ
ا ِدرا   وله تعاريإ } ُنَّ ِةاا وااتَِّبُعوِن هاذا رفإ{اط  ُمْستاِقيم  واِإنَُّه لاِعْلم  لِلسَّاعاِة مال َتاْرتا  .[62]الَ 

 ال عيس  إري رااِ{ واِإنَّهُ إ } وله يف الهم  أن التحقيقو  الساعة، ا رتا  عل  ودلي  إشار  إأي ابلتحردك، م{}لعلا إ  رئ
 القرآن له دشهد الذي الصحيح احلق القول عل { لِلسَّاعاةِ  لاِعْلم  إ } وله ومع ، وسلم عليه ال دل  النيب إري وال القرآن، إري

 أشراذها من  نه ؛جميئها لقر  علمة إأي للساعة علم احيً  ال مان، آَر يف عيس  ن ول أن هو املتواتر ، والسنة العميم،
والذي نفسي ُيده ليوشُن ) ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ  رضي ال عنه  الإ هردر  وعن أب .(4) رةا عل  الدالة

ودفيض املال حىت  ،ودقت  ا ن در ودهِ اجل دة ،ا ميُسر الصلي ا مقسطً مرمي دل  ال عليه وسلم حُمً أن دن ل ميُم اُن 
 ومن ،سل اإل الإ الُفار من دقب  وال دقبلها ال أنه إمعناه يف مالصوا (  اجل دة ودهِ)  ال النوويإ " .(5)(ال دقبله أحد

 .(6)"القت  أو سل اإل الإ دقب  ال ُ  ،ةا عنه دُف مل اجل دة منهم ُذل
ال تقو  الساعة حىت دن ل الرو  اب عماا أو ) إ ال -دل  ال عليه وسلم-ال  أن رسول رضي ال عنه عن أىب هردر و 

ني الذدن سبوا منا  إمنذا تصاموا  الت الرو  ،ميخرج إليهم ايش من املددنة من َيار أه  ا رض دومئذ ،ُداُق َلوا ُيننا ُو
                                                            

( و الإ هذا حددا دحيح علا  شارط الشايخني ومل فراااه، ووامقاه 864 /8(، واحلاتم )230 /2والدارمي ) (،206 /1( رواه أْحد ) 2)
 (.2/1ودححه ا لبا  يف سلسلة ا حاددا الصحيحة ) الذهيب،

(، وداححه ا لباا  يف السلسالة الصاحيحة 116 /5(،  ال اييَّميإ " ورااله ثقات" جممِ ال وائاد ومنباِ الفوائاد)103 /8( رواه أْحد ) 1)
(2/ 3.) 

 (.3 /2( سلسلة ا حاددا الصحيحة ) 3)
 (.214 /0(، أضواس البيان )865 /1( تفس  اُن تَّ  ) 8)
 (.235 /2(، ومسلم )008 /1( رواه البخاري ) 5)
 (.290 /1( شرح النووي عل  مسلم ) 6)
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ني إَواننا. ميقاتلوِنم مينه   ثلا ال دتو  ال عليهم أُداً  يال وال ال َّنل إميقول املسلموننقاتلهم.  ودقت  ثلَّهم  ،ُينُم ُو
مبينما هم دقتسمون الغنائم  د علقوا سيومهم  ،ميفتتحون  سطنطينية ،ودفتتح الَّلا ال دفتنون أُداً  ،أمه  الشهداس عند ال

مبينما  ،  َرجامنذا ااسوا الش ،يخراون وذلك ابذ أهليُم. م إن املسيح  د َلفُم يف إابل دتون إذ داح ميهم الشيطان
ه عدو ال ذا  تما دذو  امللح منذا رآ ،هم دعدون للقتال دسوون الصفوف إذ أ يمت الصل  مين ل عيس  اُن مرمي مأمهم

 .(2)(حُرته يفُن دقتله ال ُيده م دهم دمه ول ،املاس ملو ترته النذا  حىت دهلك يف
 ،دمشق ةا املراد إو ي  ا،ُقرة موضعان وداُق وا عماا ،حل  ةا املراد إ ي  امللكإ اُن  ال املددنة(إ" من ايش ولهإ )
 ُدلي  ،املهدي ايش الرو  إري ا ارج ابجليش املراد  ن ؛مهعيف النيب مددنة ةا املراد أن من  ي  ما وأما إا جهار يف و ال
 .(1)"الو ت ذلك يف َراابً  تُون املنور  املددنة و ن ،احلددا آَر

ددا  ،اا مقسطً وإمامً  ا عدالً ميُون عيس  اُن مرمي عليه السل  يف أميت حُمً و ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )
وتن   ْحة ت   ،وترمِ الشحناس والتباوض ،ودرتك الصد ة مل دسع  عل  شا  وال ُع  ،الصلي  ودذُح ا ن در ودهِ اجل دة

 .(3)(حىت ددَ  الوليد دده يف احلية مل تهره ،ذات ْحة
 مين ل عند املنار  مبينما هو تذلك إذ ُعا ال املسيح اُن مرميإ )-وهو دذتر َروج الداال-و ال عليه الصل  والسل 

 ،وإذا رمعه حتدر منه مجان تاللؤلؤ ،ملُني إذا ذأذأ رأسه  طرا تفيه عل  أانحة دمشق ُني مهرودتني واضعً  يالبيهاس شر 
عيس   د ميقتله مث أييتحىت ددرته ُبا  لُ ميطلبه  ،ونفسه دنته  حيا دنته  ذرمه ،مل حي  لُامر جيد ردح نفسه إال مات

لك إذ أوح  ال إري مبينما هو تذ ،اجلنة سح عن واوههم وحيدثهم ُدرااهتم يفميم ، د عصمهم ال منه اُن مرمي  و   
إري الطور. ودبعا ال أياوج ومأاوج وهم من ت   ي حد ُقتايم محرج عباد ال ددانِ  ِل  د أَرات عباداً  إ  إعيس 

ال  لقد تان ةذه مر  ماس. وحيصر نيب إميمر أوائلهم عل      ذربدة ميشُرون ما ميها ومير آَرهم ميقولون ،حد  دنسلون
م س   ،ال عيس  وأدحاُه م و  نيب ،من مائة ددنار  حدتم اليو   دُون رأ  الَّور  حدهم َ اً عيس  وأدحاُه حىت
  وأدحاُه إري ا رض مل جيدون ال عيس مث دهبط نيب ،ر اةم ميصبحون مرس  تموت نفد واحد  ال عليهم النغف يف

 ،تأعناا البخت  ال عيس  وأدحاُه إري ال م س  ال ذ اً  م و  نيب ،ا رض موضِ شرب إال مأله جمههم ونتنهم يف
ر ميغس  ا رض حىت درتتها تال لفة مث درس  ال مطراً  ،متحملهم متطرحهم حيا شاس ال مث  ،ال دُن منه ُيت مدر وال ُو

ن الرس  حىت أ رك يفلرمانة ودستملون ُقحفها ودباميومئذ أتت  العصاُة من ا ُرتتك. يمثرتك ورد دقال لألرض أنبيت
الفخذ من  يمن النا  واللقحة من الغنم لتُف القبيلة يواللقحة من البقر لتُف ،من النا  الفئا  ياللقحة من اإلُ  لتُف

ودبق  شرار النا   ،ا ذيبة متأَذهم حتت آابذهم متقبض روح ت  مؤمن وت  مسلممبينما هم تذلك إذ ُعا ال رحيً  ،النا 
 .(8)(معليهم تقو  الساعة ،رج احلمردتهاراون ميها هتا

                                                            

 (.1112 /8( رواه مسلم ) 2)
 (.800 /25( مر ا  املفاتيح شرح مشُا  املصاُيح، للمل عل  القاري ) 1)
 (.333 /14(، ودححه ا لبا  يف دحيح اجلامِ الصغ  )2359 /1( رواه اُن مااه ) 3)
 (.1150 /8( رواه مسلم ) 8)
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وما ُعد الُمال إال النقصان! مبعد هذه احليا  الطيبة يف عهد عيس  عليه السل  دقبض ال عيس  عليه السل  ومن معه 
 من املؤمنني ميندر  اإلسل  ودذه  الددن ودبق  شرار ا لق معليهم تقو  الساعة، وددل عل  ذلك ما أييتإ 

ما ديا  ؟ وال دل  و ال  ا  تما ددر  وشي الَّو  حىت ال ددر ددر  اإلسلدل  ال عليه وسلمإ )  ال رسول ال
الشيخ الُب   إوتبق  ذوائف من النا  ،ودسرا عل  تتا  ال يف ليلة مل دبق  يف ا رض منه آدة ،نسك وال دد ة

 .(2)(منحن نقويا ، الوالعجوج دقولونإ أدرتنا آابس، عل  هذه الُلمة دقولونإ ال إله إال
 دبق  مل م مِ القرآن وعل  أثره، ميح  اإلسل  عل  دو  أييت سوف أنه وهو َط ، نبأ احلددا هذا ويف  ال ا لبا إ "

 هي ميها تلمته  وتُون مجيعها، ا رضية الُر  عل  اإلسل  دسيطر أن ُعد إال ا طعً  دُون ال وذلك واحد ، آدة وال منه
 شرح وتما ،( تله  الددن عل  ليمهره احلق وددن ابيدا رسوله أرس  الذي هو) إ وتعاري تبارك ال  ول نص هو تما  .العليا
 يف ذلك وسلم عليه ال دل  ال رسول

 آَر يف الُرمي القرآن رمِ وما، ( الصحيحة ا حاددا)  املقاالت هذه من ا ول املقال يف ُعهها ذتر سبق تَّ    أحاددا
 احلددا ويف !توحيده وال حىت البتة، اإلسل  من اشيئً  دعرمون ال الذدن ا لق شرار عل  الساعة إل امة َتهيداً  إال ال مان
 لبقاس السب  هو املسلمني ُني واوده وأن القرآن، عممة إري إشار 
 .(1)"ُرمعه ال أيذن أن إري  فمه وتعاري تبارك ال تعهد ولذلك ؛وتفهمه وتدُره ُتدارسه إال ذلك وما ،ُنيانه ورسوخ ددنهم

 اللت تعبد حىت والنهار اللي  دذه  ال إ )دقول وسلم عليه ال دل  ال رسول مسعتإ  الت رضي ال عنها عائشة عنو 
  الددن عل  ليمهره احلق وددن ابيدا رسوله أرس  الذي هو}  إال أن ل حني  رن تنت  إن ،ال رسول َي إمقلت ،والع ا
ة/  9{ ]  املشرتون تره  ولو تله  شاس ما ذلك من سيُون إنه إ ال ؟،ااتمً  ذلك أن[  9/  الصف/  62]  و[  33/  التُو
 ددن إري م اعون ميه َ  ال من ميبق  ،إميان من َردل حبة مَّقال  لبه يف من ت   متوىف ذيبة ارحيً  ال دبعا مث ،ال

 .(3)(آابئهم
دل  ال عليه الصل  والسل  عن تغ  اإلسل  يف  لو  النا  آَر ال مان حىت دص وا  مفي هذا احلددا فرب رسول ال

 مشرتني ابهلل، وأَرب مِ ذلك أن هذا التغ  تائن عق  علو اإلسل  ورهوره.
  .(8)( ال ال،إ ا رض يف دقال ال حىت الساعة تقو  ال ) إ ال وسلم عليه ال دل  ال رسول أن رضي ال عنه أند وعن

 تام   نسانإ االرض ويف تقو  ال إ ال مُأنه احقيقيً  ذتراً  ال دذتر ال نهإ ُ  ُه دتلفظ ال أن املراد وليد ال املناويإ "
 .(5)"منُر عل   ليب نُارإ دقِ ال أن عن تنادة  التُرار أو ،االميان

                                                            

وداااححه ا لباااا  يف  فراااااه،(، و اااالإ هاااذا حاااددا داااحيح علااا  شااارط مسااالم ومل 540 /8(، واحلااااتم )2388 /1( رواه اُااان ماااااه ) 2)
 (.26 /23و وا سنده اُن حجر يف متح الباري ) (،30 /19دحيح اجلامِ الصغ  )

 (.46 /2( سلسلة ا حاددا الصحيحة ) 1)
 (.1130 /8( رواه مسلم ) 3)
 (.232 /2( رواه مسلم ) 8)
 (.960 /1( التيس  ُشرح اجلامِ الصغ ، للمناوي ) 5)
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 أحداً  تد  مل احلردر، من ألني اليمن من رحياً  دبعا ال إن)إ ال وسلم عليه ال دل  النيب أن رضي ال عنه هردر  أب عنو 
 .(2)(  بهته إال إميان من ذر  مَّقال  لبه يف

 وال يم ترا واإل  ةم الرمق إري شار إ -أعلم وال- مفيه (احلردر من ألني ارحيً  إ )وسلم عليه ال دل   وله وأما ال النوويإ "
 أحاددا عق  الُتا  آَر يف مسلم ذتره آَر حددا وىف ،اليمن من ارحيً  تعاري ال دبعا احلددا هذا يف وااس ،أعلم

 من مبدأها أن وحيتم  ،وميانية شامية إرحيان أِنما حيتم  إأحدمها إُواهني هذا عن وجيا  (الشا   ب  من ارحيً ) الداال
 .(1)"أعلم وال ،عنده وتنتشر اآلَر تص  مث  ليمنياإل أحد
ودبق  حفالة   ، الإ  ال النيب دل  ال عليه وسلم ) دذه  الصاحلون ا ول ما ول رضي ال عنه عن مردا  ا سلميو 

 .(3) حفالة وحَّالة إ ال أُو عبد ال دقال (تحفالة الشع  أو التمر ال دباليهم ال ابلة
آَر ما  إالرديس من ت  شيس، و ي  إ-ابلفاس وابملَّلَّة- ال ا طابإ احلَّالة  ،... بض أرواحهم إواملراد ال اُن حجرإ "

 ال اُن  ،..وال دقيم يم وج،ً   ال ا طابإ أي ال درمِ يم  دراً  (ال دباليهم ال ابلة) ولهإ  ..دبق  من الشع  والتمر وأردأه
خمالفتهم وميه الند  إري اال تداس أبه  ا  ، والتحذدر من  أن موت الصاحلني من أشراط الساعة. إُطالإ يف احلددا

وميه أنه جيوج انقراض أه  ا   يف آَر ال مان حىت ال دبق  إال أه   َشية أن دص  من َالفهم سن ال دعبأ ال ُه.
 .(4")الشر
 تقو  ال إعبدال مقال ،العاص ُن عمرو ُن عبدال وعنده خملد ُن مسلمة عند تنتإ   ال املهري مشاسة ُن عبدالرْحنوعن 
 عقبة أ ب  ذلك عل  هم مبينما .عليهم رده إال ُشيس ال ددعون ال اجلاهلية أه  من شر هم ،ا لق شرار عل  إال الساعة

 عليه ال دل  ال رسول مسمعت أ، وأما ،أعلم هو إعقبة مقال ،عبدال دقول ما امسِ عقبة َي إمسلمة له مقال عامر ُن
 وهم الساعة أتتيهم حىت َالفهم من دهرهم ال ،لعدوهم  اهردن ال أمر عل  دقاتلون أميت من عصاُة ت ال ال)  إدقول وسلم
 من حبة مَّقال  لبه يف انفسً  ترتك مل احلردر مد مسها املسك تردح  ارحيً  ال دبعا مث ،أا  إعبدال مقال( ذلك عل 

  .(5)(الساعة تقو  عليهم النا  شرار دبق  مث  بهته إال اإلميان
 -ميمُا أُرعني  أميت فرج الداال يفرضي ال عنهما  الإ  ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )وعن عبد ال ُن عمرو 

 مث ،ميهلُه ميطلبه مسعود ُن عرو  تأنه  مرمي ُنا عيس  ال ميبعا -اأو أُرعني عامً  ا أو أُرعني شهراً ال أدرا أُرعني دومً 
 يف أحد ا رض واه عل  دبق  مل  الشا  ب  من ابرد  ارحيً  ال درس  مث ،عداو  اثنني ُني ليد سنني سبِ النا  ميُا
 مسعتها  ال ،تقبهه حىت عليه لدَلته اب  تبد  يف دَ  أحدتم أن لو حىت ، بهته إال إميان أو َ  من ذر  مَّقال  لبه
 دنُرون وال امعرومً  دعرمون ال ،السبا  وأحل  الط  َفة يف النا  شرار ميبق  إ ال ،وسلم عليه ال دل  ال رسول من

                                                            

 (.209 /2( رواه مسلم ) 2)
 (.233 /1( شرح النووي عل  مسلم ) 1)
 (.1368 /5( رواه البخاري ) 3)
 (.151 /22( متح الباري ) 8)
 (.2518 /3( رواه مسلم ) 5)
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 ،رج هم داره  ذلك يف وهم ا واثن ُعباد  ميأمرهم ؟ أتمر، مما إميقولون تستجيبون؟ أال إميقول الشيطان يم ميتمَّ  ،منُراً 
  .(2) الصور( يف دنفخ مث ،عيشهم حسن
 أُرعني سنة،  ال السفاردّنإ "( وورد أن عيس  ميُا يف ا رض عداو  اثنني ُني ليد سنني سبِ النا  ميُا مث ولهإ )

 -وال أعلم-ا مهذه أُرعون سنة. وهذا ودن ل سبعً  ، وثلثني سنةومجِ ُعههم أن سيد، عيس  حني رمِ تان عمره ثلاثً 
(، أُرعني سنة ا رض ميقت  الداال مث ميُا عيس  يف)ليد ُشيس ملا مر من حددا عائشة عند اإلما  أْحد وو ه " 

واستمردت  إتنت أمتيت أبن اُن مرمي ميُا يف ا رض ُعد ن وله سبِ سنني،  ال  إالل الددن السيوذيو د  ال احلامظ 
ما أماده اإلما   حىت رأدت اإلما  احلامظ البيهقي اعتمد أن مَُّه يف ا رض أُرعون سنة معتمداً  ،عل  ذلك مد  من ال مان
 ن جَيد  الَّقة حيتإل  ح؛. وهذا هو املرا( ت  الداال أُرعني سنة مث ميُا اُن مرمي يف ا رض ُعد )أْحد يف روادته ُلفظ " 

 (.2)"واملَّبت مقد  ،ملا معها من جَيد  العلم، و نه مَّبت ؛ةا، و ِنم أيَذون ُروادة ا تَّر ودقدموِنا عل  روادة ا   
فتهم مسارعتهم يف أي إ(السبا  وأحل  الط  َفة يف ا لق شرار ودبق ) إو وله  تط ان  الشهوات و هاس الشرور إري َو
 (.3)"العاددة السبا  َلق يف لبعض ُعض ورلم والعدوان اإلمساد وىف الط ،

  

 
 

  

                                                            

 (.1154 /8( رواه مسلم) 2)
 (.94 /1( لوامِ ا نوار البهية وسواذِ ا سرار ا ثردة لشرح الدر  املهية يف عقد الفر ة املرضية، للسفاردّن ) 1)
 (.189 /4للقاضي عياض ) -( إتمال املعلم شرح دحيح مسلم  3)
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 الراب : وعد هللا للمؤمنني، ووعيده للكافرين يف الدنيا واآلخرة املبحث
 :مطلبان املبحثويف  ذا 
  األول: وعد هللا للمؤمنني املطلب
 للكافرينالثاين: وعيد هللا  املطلب

  :األول: وعد هللا للمؤمننياملطلب 
، ملما  منه سبحانه وتطاول ال من ال دُذ  الوعدوأَبار ال تعاري ال حتتم  إال الصدا،  ،َرب من أَباره تعاريإن وعد ال 

 تان ا مر تذلك مل تغي  يف وعد ال تعاري لعباده املؤمنني.
 موعودات داد ة وعدها عباده املؤمنني ال تتغ  ما دا  شرذها مواوداً، ممنهاإلقد ذتر ال تعاري يف القرآن الُرمي 

 : األعداء وإ الكهم وغنيمة أمواهلمالوعد ابلنصر على أوال : 
لقد وااه الرس  وأتباعهم حراًب شعواس شنها أه  الباذ ؛ إذ ال ميُن للباذ  أن دهدأ وهو درا نور احلق ميتد يف اآلماا، 

شِ رلمهم الَُّيف وليلهم الدجيوري املخيف؛ ملذلك سعوا ُُ  سبي  إري إدقاف أنوار ايدا  ر  أهله وابمتداده دنق
حرواًب متعدد  يف ت  جمان ومُان. و د ارت سنة ال تعاري أن تُون هناك موااهة ُني احلق والباذ ؛ حىت تتهح 

ال الذدن آمنوا ودتخذ منهم شهداس، وميحص ال الذدن السبيلن ودتجل  الفردقان، وميي  ال ا بيا من الطي ، وليعلم 
 آمنوا وميحق الُامردن، ودعلم الذدن ااهدوا من أه  احلق يف سبي  احلق ودعلم الصاُردن منهم.

و د ارت سنة ال تذلك أبن أه  الباذ  أتَّر عدداً وأ وا عد  ماددة من أه  احلق والًبا؛ ملهذا حيم  الوذيد ودشتد 
الصرا ، لُن ال تعاري اع  العا بة  ه  احلق إذا استقاموا ودد وا، موعدهم ابلنجا  من أعدائهم، وإهلك أعدائهم ساا 

 والنصر عليهم وونيمة ما حتت أدددهم.
نا  )) مُثَّ دادا ْانااُهمُ  ال تعاريإ  ُْ نااُهْم واماْن ناشااُس واأاْهلا  {.[9ياسإا اْلُمْسرِِمنيا ((]ا نباْلواْعدا ماأاجناياْ

 ال دد هم ،إجنائهم ونصرهمو  من إهلك الماملني -دعّن االنبياس -رةم وعدهم الذيإ أي{  الوعد دد ناهم مثإ }  وله
 مبا املُذُنيإ أي{  املسرمني وأهلُنا}  املؤمنني، من أتباعهمإ أي{  نشاس ومن مأجنيناهمإ }  ال ويذا ذلك؛ مفع  وعده
 يف أهم هذا ومهمون. تذُوهم  الذدن وأهلُنا مأجنيناهم الوعد دد ناهم أ، ذتر سا وأهمإ واملع  .ُه الرس  ااست
 ماث  ملن واإلنذار النصر، من وعده داد ه ال أبن واملؤمنني وسلم عليه ال دل  للرسول مالتبش . واإلنذار التبش  الغرضني
نااُهمْ إ }تعاري  وله ُقردنة املُذُني عل  النصر وعدهم ابلوعد واملراد .ا ولني الرس  أ وا   عذا  وعد أبنه املؤذن{ ماأاجْناياْ

ا  ِِبداةَ  مااْلياْأتِناا}  الوا الذدن ُوعيد تعردض وهو ا ولني، ابلرس  التنوده مساا مسوا مالُل    وامهم، { . اْ اوَُّلونا  أُْرِس ا  تاما
 أرسلوا الذدن تحال  حالُم منن مَّله رسولُم من مسألتم ا ولون ُه أت  ما أعجبُم تان  إن أي للمشرتني، تقردِ هذا ويف
ُُمْ  ِإ هِ  ماانْاتاِمُروا ُ  ْ إ }تعاري تقوله  وهذا. سلفه لقي ما مَّ  رسولُم ودرت   ،ةم ن ل ما مَّ  مرت بوا إليهم  ِمنا  ماعا

تاِمرِدنا   والعا بة النصر يم أبن الرس  وعد وأنه مُذُوهم، ا مم إري الرس  أرس  أنهإ اآلَيت هذه يف وعل ا ه  بنيه . م{اْلُمناْ
 وأهلك أسهم، من ةم آمن من ُه واملراد. دنجيه أن شاس ما معهم وأجن . مأجناهم الوعد ذلك رسله ددا وأنه احلسنة،
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 اْستااْيأا ا  ِإذاا حاىتَّ } تعاري تقوله  تتاُه،  من تَّ    مواضِ يف املع  هذا أوضح و د الرس ، املُذُون الُفار وهم املسرمني
ُمْ  وارانُّوا الرُُّس ُ  اساُهمْ  ُتِذُُوا   ادْ  أاِنَّ َّ  مالإ }و وله ،{ اْلُمْجرِِمنيا  اْلقاْو ِ  عانِ  أباُْسناا دُارادُّ  واال ناشااسُ  مانْ  مااُنجِهيا  ناْصُر،ا  اا  اّللَّا  حتاْسانبا
ُمْ  ِإلاْيِهمْ  ماأاْوحا إ }تعاري و وله ،{انِْتقاا َ  ُذو عا ِد    اّللَّا  ِإنَّ  ُرُسلاهُ  واْعِدهِ  خُمِْلفا  ُانَّ  راةُّ ُُمُ  المَّاِلِمنيا  لانُاْهِل ُِناانَّ  ِمنْ  اْ اْرضا  والاُنْس
تُاناا  سابااقاتْ  والاقادْ إ }و وله ،{ ُااْعِدِهمْ  ِلما ُمْ  اْلُمْرساِلنيا  ِلِعبااِد،ا  تا ُمُ  ِإِنَّ ْنُصوُرونا  يا  والامَّاإ }تعاري و وله ،{اْلغاالُِبونا  مُ ياُ  ُاْندا،ا  واِإنَّ  اْلما
ناا أاْمُر،ا  اااسا  اسا  ماالامَّاإ }تعاري و وله ،{ ُِراْْحاةَ  ماعاهُ  آماُنوا واالَِّذدنا  ُهوداً  جناَّياْ ناا أاْمُر،ا  اا  .(2){ِمنَّا ُِراْْحاةَ  ماعاهُ  آماُنوا واالَِّذدنا  دااحِلاً  جناَّياْ
نْاياا احلْاياا ِ  يف  آماُنوا واالَِّذدنا  ُرُسلاناا لانانُصرُ  ِإ،َّ } ال تعاريإو  ادُ  دااُقو ُ  وادااْو ا  الدُّ  [.52وامر]{ اْ اْشها

 وسلم عليه ال دل  الرسول لتسلية مسوا املاضية القصص من للعرب  استخلص وهو مستأنف تل  ال اُن عاشورإ "
  السور  اُتداس من الُل  أن وذلك. واآلَر  الدنيا يف العا بة وحسن ابلنصر ووعدهم املؤمنني وتسلية العا بة،  سن ووعده
تِ  يف  جُيااِدلُ  مااإ }تعاري ُقوله القرآن يف املشرتني جمادلة ُذتر تان  الرسول إري وأومأ[8إ وامر{ ]تافاُروا  الَِّذدنا  ِإالَّ  اّللَِّ  آَيا
 الرد يف الُل  وامتد ،[8إ وامر{ ]اْلِبلدِ  يف  تااقالُّبُاُهمْ  دااْغُرْركا  مالإ }ُقوله َسار إري آدلة شيعهم أبن وسلم عليه ال دل 
 ،اآلَر  يف دائم عذا  وإري ،الدنيا يف واضمحلل َيبة إري أمرها آل اليت ا مم من أمَّايم  ال حايم وَتَّي  امادلني عل 
  الدنيا يف آمنوا والذدن رسله دنصر أنه عقبه وسلم عليه ال دل  لرسوله ال ُني البيان إذنا  من مقتهاه الغرض استوىف وملا
 [.00إ وامر{ ]حاق   اّللَِّ  واْعدا  ِإنَّ  مااْدربْ } إالُل  آَر يف  وله عليه دل تما
ومن املتعني أِنم الفردق املعاند  ،واآلَر  الدنيا يف واملؤمنون الرس  عليهم منصوراً  مردقا هنالك أن النصر مع  من علم و د

للرس  وللمؤمنني، منصر الرس  واملؤمنني عليهم يف الدنيا إبرهارهم عليهم وإابدهتم، ويف اآلَر  ُنعيم اجلنة يم وعذا  النار 
  .(2") عدائهم

لقد تان لرسول ال حممد دل  ال عليه وسلم و دحاُه رضي ال عنهم من نصر ال وأتديده الذي مل دتبدل نصي  وامر. و 
ت الَّلة املؤمنة دنوفا ا ذا وألوان العناس، مُانت آَيت التَّبيت والتصب  والوعد والتبش  تتن ل عل  رسول مفي مُة لقي

 ِإنَّ  مااْدربْ } ال ميتلوها عليهم مي داد دربهم، وتشرئ  أعنا هم لرؤدة حتقق وعد ال الصادا يم يف تلك اآلَيت،  ال تعاريإ
 [{60] دُوِ ُنونا  ال الَِّذدنا  داْستاِخفَّنَّكا  واال حاق   اّللَِّ  واْعدا 
  وله ُه نطق ما عل  أعدائك، وهلك ددنك وإعلس ُنصرك{ ال وعد ِإنَّ } الُغصاص من  ومك جُيرهعك ما عل  مادربإ أي

تُاناا  سابااقاتْ  والاقادْ إ }تعاري ِلما ُمْ  اْلُمْرساِلنيا  ِلِعبااِد،ا  تا ُمُ  ِإِنَّ ُمُ  ُاندا،ا  واِإنَّ  اْلماْنُصوُرونا  يا  ،[203_  202 إالصامات{ ]اْلغاالُِبونا  يا
 من االنتقا  من ال وعد ُتحقيق وسلم عليه ال دل  للنيبس أتنيد وهو ابلصرب لألمر تعلي { حاق   اّللَِّ  واْعدا  ِإنَّ } ومجلة

 إري تش  اآلدة إالطييب  ال.  ال االَتلف حيتم  ال{ حق  }و ولهإ. والسل  الصل  عليه الرسول نصر ومن املُذُني
 وع هاً  وذترا، ُهًدا يم ميُون ، ُه ليعتصموا ؛ تتاُه  ودورث تله،  الددن عل  ددنه دمهر وأنه تموس ،  أعدائه، عل  نصره
 .(3)وشرماً 

                                                            

 (.26 /20(، التحردر والتنودر )103 /22(، تفس  القرذيب )338 /5( تفس  اُن تَّ  ) 2)
 (.230 /8أضواس البيان ) 
 (.125 /18( التحردر والتنودر ) 1)
 (.01 /20(، اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل )806 /6( البحر املددد، الُن عجيبة)48 /12( التحردر والتنودر ) 3)
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َاْوف  عالاْيِهْم واال ُهْم حياْ انُونا و ال تعاريإ  انُوا دااتاَُّقونا 61((]دوندإ)) أاال ِإنَّ أاْولِيااسا اّللَِّ ال  [^)) الَِّذدنا آماُنوا واتا
ُمُ  [63((]دوندإ ِلمااِت اّللَِّ ذاِلكا ُهوا ا )) يا ُا راِ  ال تااْبِدد ا ِل َِ نْاياا وايف اآل  .[68ْلفاْوُج اْلعاِميُم ((]دوندإاْلُبْشراا يف احلْايااِ  الدُّ

ُُمْ  ُتنَّا  ِإالَّ إ } وله يف ُه املعرض املؤمنني ُوعد للتصردح استئناف ال اُن عاشورإ "  دااْعُ  ُ  واماا ِميهِ  تُِفيُهونا  ِإذْ  ُشُهوداً  عالاْي
تسلية اآلدة،[ 62إ دوند{ ]راُِهكا  عانْ   ال أعلن إذ وهتددد، أذا من الُفار من دل يه ما عل  وسلم عليه ال دل  النيب ُو
 اآلَر  يف البشرا ووعدهم النصر، ُعا بة يم وملح ذلك، اراس من احل ن ومن أعدائهم، خمامة من اب من واملؤمنني للنيب
ِلمااتِ  تااْبِدد ا  الإ }عقبه  وله ُه أشعر تما  لنفوسهم، اتطمينً  التخلف وال التغي  دقب  ال وعداً  ُا  الإ }ومجلة،... {اّللَِّ  ِل
ِلمااتِ  تااْبِدد ا  ُا ُمُ إ } وله تهمنه الذي الوعد أتتيد ملع  مبينة{ اّللَِّ  ِل نْاياا احلْاياا ِ  يف  اْلُبْشراا يا را ِ  وايف  الدُّ َِ  أبن يم تذت اً  ،{اآْل

 ُصيغة التبدد  نفي و د ال، تلمات  من  نه ؛دتخلف ال اثُت أمر العا بة نوحس النصر مَّ  البشائر من ُه ال وعدهم ما
 .(1)"نقيهه إجياد دستل   الشيس إُطال  ن واإلُطال؛ التغي إ والتبدد  .التبدد  اند انتفاس عل  الدالة التربئة

 يم{ }  دتقون وتانوا آمنوا الذدن{ }  حي نون هم وال عليهم َوف ال ال أولياس إن أالإ } تعاري و ال و ال اُن تيميةإ "
 من رس  تذُت  ولقدإ } تعاري و ال{.  العميم الفوج هو ذلك ال لُلمات تبدد  ال اآلَر  ويف الدنيا احليا  يف البشرا
 هذه يف مأَرب{  املرسلني نبن من ااسك ولقد ال لُلمات مبدل وال نصر، أاتهم حىت وأوذوا تذُوا  ما عل  مصربوا  بلك
 وعد أن ُيان وذلك{  نصر، أاتهم حىت وأوذوا تذُوا  ما عل  مصربواإ }  وله عق  ال؛ لُلمات مبدل ال أنه اأدهً  اآلدة
 تبدد  ال اآلَر  ويف الدنيا احليا  يف البشرا يمإ } أوليائه يف  ال ملا يا مبدل ال اليت تلماته  من رسله وعده الذي ال

 ُنفي موعدهم. اآلَر  ويف الدنيا احليا  يف البشرا يم وأن حي نون هم وال عليهم َوف ال أنه ذتر مننه{  ال لُلمات
 هو الذي ال تل   حتقيق هذا يف مُان{  ال لُلمات مبدل والإ } ذلك ُعد و ال. الداردن يف وابلبشرا واحل ن املخامة
 دعلمون ال النا  أتَّر ولُن وعده ال فلف ال ال وعدإ } و ال{.  رسله وعده خملف ال حتسنب ملإ }  ال تما.  وعده
نا}  إاملؤمنون و ال{.   .(2)"{ امليعاد ختلف ال إنك القيامة دو  خت ، وال رسلك عل  وعدتنا ما وآتنا ُر

وما هي إال سنوات من الشد  حىت انتقلت مئة اإلميان يف مُة من ا رب ابلوعد إري رؤدة الوعد، مجاست و و  ُدر لتُون 
والاقاْد ممهراً من مماهر َتُني ال تعاري وإع اجه للفئة املؤمنة القليلة يف عددها وعدهتا ونصرها عل  مئة الشرك،  ال تعاريإ }

ُُُرونا ((]آل عمرانإ ناصاراُتمُ  ْم تاْش ُُ ُ ُِباْدَر واأانْاُتْم أاِذلَّة  مااتاَُّقوا اّللَّا لاعالَّ ْم أاْن ميُِدَُّتْم 213اّللَّ ُُ ِفيا ُْ [^)) ِإْذ تااُقوُل لِْلُمْؤِمِننيا أالاْن دا
ْم َُّالثاِة آالَف ِمنا  ُُ ِة ُمناْ اِلنيا ((]آل عمرانإ راُّ ُا ا مُيِْددُْتْم [^)) 218اْلمالِئ ُْتوُتْم ِمْن مااْورِِهْم هاذا أيا ُاالا  ِإْن تاْصربُوا واتااتاَُّقوا وا
ْم خِباْمساِة آالَف ِمنا  ُُ ِة ُمساوِهِمنيا ((]آل عمرانإ راُّ ُا ْم ُِِه واماا 215اْلمالِئ ُُ ِئنَّ  ُاُلوُُ ْم والِتاْطما ُُ ُ ِإالَّ ُُْشراا لا [^)) واماا ااعالاُه اّللَّ

ُِيِم ((]آل عمرانإالنَّْصُر  ِا ذارامًا ِمنا 216ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ اْلعا ِدِ  احلْا قاِلبُ  [^)) لِيااْقطا ِبتااُهْم ماايااناْ ُْ ائِِبنيا الَِّذدنا تافاُروا أاْو دا َا وا 
 .[210((]آل عمرانإ

و  أنه ملا ااست و و  أحد والحت أعل  ولبة املؤمنني يف ددر املعرتة أورا ذلك أتَّر الرما  املراُطني عل  اجلب  عل  
 ال الن ول  ا  الغنيمة، محص  ُذلك الذن  انقل  دمة املعرتة لصاحل املشرتني، مُان يف ذلك أتدد  من ال تعاري. 

                                                            

 (.211،215 /22( التحردر والتنودر ) 2)
 (.890 /28( جممو  الفتاوا ) 1)
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ُُمُ  والاقادْ }تعاريإ هُ وا  اّللهُ  دادا ا ُم ِإذْ  ْعدا ُتم ا اْمرِ  يف  واتاانااجاْعُتمْ  ماِشْلُتمْ  ِإذاا حاىتَّ  إبِِْذنِهِ  حتاُسُّوِنا  حتُِبُّونا  مَّا أارااُتم ماا ُااْعدِ  مِهن واعاصاياْ
ُُم نْاياا دُرِددُ  مَّن ِمن ُُم الدُّ را ا  دُرِددُ  مَّن واِمن َِ ُُمْ  مُثَّ  اآل ُهمْ  داراما ُُمْ  عاناْ تاِليا ُُمْ  عافاا والاقادْ  لِيااباْ  آل]{ اْلُمْؤِمِننيا  عالا  ماْه َ  ُذو وااّللهُ  عان
 [.251عمران
ُُمُ  والاقادْ }مقولهإ  نُاْلِقيإ } وله عل  عطف{ دادا ا  إري عود وهذا[ 252إ عمران آل{ ]الرُّْع ا  تافاُروا  الَِّذدنا   ُاُلو ِ  يف  سا
 املشرتني،  لو  يف الرع  إبلقاس ُوعدهم الَّقة إري ورم  ابملؤمنني، تعاري ال عنادة الستمرار وإرهار أداةم، ما عل  التسلية

 إ ويم حد عل  الُل  يف اعميمً  امو عً  لذلك منن الساُق، وساثله نم ه ُذتر يم اتطمينً إ املسلمني ه مية لسب  نييوتب
 يف أو عهم دنيعهم سوس ولُن وعده، فلفهم مل ال وأن عليهم، اي مية تبعة إلقاس إري ُذلك وليتوس  "،نفسه دعيد التاردخ"

 الصدا مع   ن ُه؛ والوماس حتقيقهإ الوعد وددا[.09إ النساس{ ]نااْفِسكا  ماِمنْ  سايِهئاةَ  ِمنْ  أادااُاكا  وامااإ }تقوله  املصيبة
إ حممد{ ]دااْنُصرُْتمْ  اّللَّا  تااْنُصُروا ِإنْ  آماُنوا الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا إ } وله مبَّ  الوا ِ النصر وعد إهنا للوا ِ،...، والوعد ا رب مطاُقة

 .(1)ا سبا " وتيس  التقددر مبع  ال وإذن .أحد دو  يف َاص خبرب أو[ 0
رو ا ممهر عل  ألسنتهم حتقق موعود ال تعاري للمؤمنني لُن يف و و  ا ح ا  ما  حينما ُلغ اإلميان والتصددق ُوعد ال الذِه
دا عل  ألسنة املنامقني اليقني.دستُن يف ُواذنهم من   طوا يف  لوةم من الرد  والتُذد .ما ان ُو

ُُمْ  اّللَِّ  نِْعماةا  اذُْتُروا آماُنوا الَِّذدنا  أاداُّهاا َيا }  ال تعاريإ ُُمْ  ِإذْ  عالاْي اسْت ْلناا ُاُنود   اا ا ملَّْ  واُاُنوداً  رحياً  عالاْيِهمْ  ماأاْرسا  مباا اّللَُّ  واتاانا  تااراْوها
ُلونا  اُؤوُتم ِإذْ { 9}ُاِص اً  تااْعما ُُمْ  مِهن اا ُُمْ  أاْسفا ا  واِمنْ  مااْوِ   اِبّللَِّ  واتامُنُّونا  احلْانااِارا  اْلُقُلو ُ  واُاالاغاتِ  اْ اُْصاارُ  جااواتْ  واِإذْ  ِمن
 اّللَُّ  واعادا،ا  مَّا مَّراض    ُاُلوِةِم يف  واالَِّذدنا  اْلُمنااِمُقونا  دااُقولُ  واِإذْ { 22}شاِددداً  جِْل ااالً  واجُْل ُِلوا اْلُمْؤِمُنونا  اُْاتُِليا  ُهنااِلكا { 20}المُُّنو،ا 
ُهمْ  ذَّائِفاة    االات واِإذْ { 21}ُوُروراً  ِإالَّ  واراُسولُهُ  ُُمْ  ُمقاا ا  الا  دااَِّْر ا  أاْه ا  َيا  مِهناْ ُهمُ  مارِدق   واداْستاْأِذنُ  مااْرِاُعوا لا  ِإنَّ  دااُقوُلونا  النَّيبَّ  مِهناْ
لاتْ  والاوْ { 23}ِمرااراً  ِإالَّ  دُرِدُدونا  ِإن ُِعاْورا َ  ِهيا  واماا عاْورا    ُُاُيوتااناا َِ ا مِهنْ  عالاْيِهم ُد ناةا  ُسِئُلوا مُثَّ  أاْ طاارِها ا اْلِفتاْ تااْوها  ِإالَّ  ِةاا تاالاباََُّّوا واماا آلا
انُوا  والاقادْ { 28} اً داسِ  را  دُاوالُّونا  الا   ااْب ُ  ِمن اّللَّا  عااهاُدوا تا  {25}ماْسُؤوالً  اّللَِّ  عاْهدُ  واتاانا  اْ اْدابا

ا  ااُلوا اْ اْح اا ا  اْلُمْؤِمُنونا  راأاا والامَّا}إ هذه الغ و  يف و ال عن املؤمنني  واماا واراُسولُهُ  اّللَُّ  وادادااا  واراُسولُهُ  اّللَُّ  واعادا،ا  ماا هاذا
ُ وا رِااال   اْلُمْؤِمِننيا  ِمنا { 11}واتاْسِليماً  ِإمياا،ً  ِإالَّ  جااداُهمْ  ُهم عالاْيهِ  اّللَّا  عااهاُدوا ماا دادا ُهم حناْباهُ   اها  مَّن ماِمناْ  واماا دانتاِمرُ  مَّن واِمناْ
ُلوا   {13}تااْبِددلً  ُادَّ

ا  ااُلوا مقوله تعاريإ } ال عليه وسلم حني أمر  دل  ال رسول أعلمهم ما الوعد هذا إن إ ي " {واراُسولُهُ  اّللَُّ  واعادا،ا  ماا هاذا
أ  حسبتم أن تدَلوا اجلنة وملا أيتُم } إإنه  ول ال تعاري إو ي  ، فر ا ندا من أن الُفار دن لون وأِنم دنصرمون َائبني

 هذا إأي و ال اُن تَّ إ " .(1)"معلموا أِنم دبتلون مث دنصرون ،اآلدة ..{مَّ  الذدن َلوا من  بلُم مستهم البأساس والهراس 
 .(3)"{ ورسوله ال ودداإ }  ال ويذا القرد ؛ النصر دعقبه الذي واالمتحان واالَتبار االُتلس من ورسوله ال وعد، ما

                                                            

 (.152 /3( التحردر والتنودر) 2)
 (.362 /1( التسهي  لعلو  التن د  الُن ا ا ) 1)
 (.391 /6( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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 الَّناس،  مره وتسليمهم دقينهم، من ُذلك عليهم ال مأحسن{  ال اُن اردرإ " واتاْسِليماً  ِإمياا،ً  ِإالَّ  جااداُهمْ  واماا و ولهإ }
 ..(2)"ا عداس عل  والمفر النصر ُه ورج هم وأمره، لقهائه اوتسليمً  ابهلل إميا،ً  إال عليهم ا ح ا  ااتما  جادهم وماإ مقال

ُ اْلُمْؤِمِننيا اْلِقتاالا واتاانا  وتانت نتيجة املعرتة تما دصفها سياا اآلَيتإ ْ ًا واتافا  اّللَّ َا ُ الَِّذدنا تافاُروا ُِغاْيِمِهْم ملْا داانااُلوا  )) وارادَّ اّللَّ
ُ  اِوَيًّ عا ِد ًا ((]ا ح ا إ ُروُهْم ِمْن أا 15اّللَّ ُِتااِ  ِمْن دايااِديِهْم وا اذافا يف  ُاُلوِةِمُ [^)) واأانْا الا الَِّذدنا رااها الرُّْع ا مارِدًقا  ْهِ  اْل

أتاِْسُرونا مارِدًقا ((]ا ح ا إ ُ عالا  ُت ِه شاْيَس 16تااْقتُاُلونا وا ُْم واأاْرًضا ملْا تاطاُئوهاا واتاانا اّللَّ راُهْم واأاْمواايا ْم أاْرضاُهْم واِدَيا ُُ [^)) واأاْوراثا
 .[10ا ((]ا ح ا إ اِددرً 
 وذلك وأدحاُه، وسلم عليه ال دل  ال رسول عل  ووطفان  ردش من ا ح ا  أعانوا الذدن ال وأن لإ ذتره تعاري دقول
 ،وسلم عليه ال دل  ال رسول عل  ا ح ا  راهروا الذدن وهم ،وهم دهود  ردمة ُّن ُذلك وع  إَيه، مماهرهتم هو

وأما ا رض اليت مل دطأها  وأموايم، ومساتنهم ومغارسهم م ارعهم مهلك ُّن  ردمة ُعد واملؤمنني معه مملك ال ال رسوله
 اليت البلد من وحنوها ومار  الرو  هيإ ُعههم مقال هي؟ أرض أيه  ميها، التأود  أه  اَتلفمقد  املسلمون ووعدوا ةا

 أن ذلك يف القول من والصوا  و ال آَرونإ ُ  هي َيرب. و ال آَرونإ هي مُة. املسلمني عل  ذلك ُعد ال متحها
 ودَيرهم  ردمة ُّن أرض وسلم عليه ال دل  ال رسول أدحا  من املؤمنني أورث أنه أَرب ذتره تعاري ال إنإ دقال

يرب، وال مُة تُن ومل ،دومئذ دطئوها مل اوأرضً  وأموايم، دومئذ، مث وذئوا  وذئوه تان  سا اليمن، وال والرو  مار  أرض وال َا
ا دون  نه تعاري ذتره مل فصص من ذلك ُعهً  ؛ذلك ُعد، وأورثهموه ال، وذلك تله داَ  يف  وله)وأْرًضا ملْا تاطائوها(

 .(1)ُعض
مث ما جالت موعودات ال تعاري دتواري حتققها عل  رسول ال وأدحاُه مُان منها الفتحان العميمانإ متح َيرب ومتح مُة، 

َِّ ا ً   ماغاامِنا  اّللَُّ  واعاداُتمُ } إتعاري  ال َُُذوِنااا تا ُُمْ  مااعاجَّ ا  أتاْ ُُمْ  النَّا ِ  أاْدِديا  واتافَّ  هاِذهِ  لا ُُونا  عان ُُمْ  لهِْلُمْؤِمِننيا  آداةً  والِتا  وادااْهِددا
راا{ 10}مُّْستاِقيماً  ِدرااذاً  َْ ا تااْقِدُروا ملاْ  واُأ ُُمُ  والاوْ { 12} اِددراً  شاْيسَ  ُت هِ   عالا  اّللَُّ  واتاانا  ِةاا اّللَُّ  أاحااطا   ادْ  عالاياْها   الَِّذدنا   ااتاالا
را  لاوالَُّوا تافاُروا ُدونا  الا  مُثَّ  اْ اْدابا لاتْ   ادْ  الَّيِت  اّللَِّ  ُسنَّةا { 11}ناِص اً  واالا  والِيهاً  جيِا دا  والان  ااْب ُ  ِمن َا  .{13}تااْبِددلً  اّللَِّ  ِلُسنَّةِ  جتِا

 متح هو إودقال، مُة متح وهو ُعد َتلُوها مل إدعّن {عليها تقدروا مل} أَرا ونيمة ال وعدتم إدعّن ال السمر نديإ "
  عل  ال وتان ،}لُم وأحرجها مجمعها وستغنموِنا ستفتحوِنا أنُم ال علم إدعّن {ةا ال أحاط  د ، }والرو  مار   را
 ابلغلبة ال سنة هُذا إدعّن { ب  من َلت  د اليت ال سنة} وا  ع   وله،... و وو ه الفتح من { ددرا شيس ت 

 .(3)"وحتودلً  تغي اً  إدعّن {تبددل ال لسنة جتد ولن،} عدائه والقهر  وليائه والنصر 
 أو اهتا يف أيَذوِنا القيامة دو  إري الغنائم من عليهم سيفتحه مبا املؤمنني لعباده سبحانه منه وعد هذا يف و ال الشوتا إ "

 تقدروا مل وأَرا} .. ةاحلددبي دلح إو ي  ،وو ه جماهد  اله ،َيرب ونائم إأي{  هذه لُم معج }  ميها و وعها  در اليت
 عل  ال متحها اليت الفتوح وهي عليها تقدروا مل أَرا ومغامن املغامن هذه لُم معج  إأيإ هذه عل  معطوف{  عليها

                                                            

 (.136 /10( تفس  الطربي ) 2)
 ( وما ُعدها.136 /10تفس  الطربي ) ( 1)
 (.301 /3(  ر العلو ، للسمر ندي ) 3)
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 إإسحاا أب واُن جدد واُن الهحاك و ال ،ليل  أب واُن ومقات  احلسن  ال تذا  وحنومها والرو  تفار   ُعد من املسلمني
. (1)"أوري وا ول ،حننيإ عُرمة و ال ،مُة متحإ  تاد  و ال ،دراوِنا دُونوا ومل دفتحها أن  ب  نبيه ال وعدها َيرب هي

 رسول ابدعوا الذدن هؤالس أَرب ال أن وذلك التن د ؛ راهر عليه دله  مبا أشبه  تاد   اله الذي القول هذاو ال اُن اردرإ "و 
 املددنة، هذه عل  دقدروا مل لقو  دقال ال أنه ومعقول   عليها، دقدروا مل ُقردة حميط أنه الشجر ، حتت واسالَّم عالاْيهِ  ال دالَّ  ال
  ذلك تان  منذ .عليها دقدروا مل إِنمإ دقال مل عليهم متتعذهر دروموها مل وهم مأما عليهم، متعذهرت راموها  د دُونوا أن إال

 لقتال إليها واه وال حلر ، َيرب عليه اآلدة هذه ن ول  ب  دقصد مل واسالَّم عالاْيهِ  ال دالَّ  ال رسول أن امعلومً  وتان تذلك،
راا) ُقوله املعّنَّ  أن علم سردة، وال اايشً  أهلها َْ ا تااْقِدُروا ملاْ  واُأ  متعذهرت ورامها، عاجلها  د اليت هي وأِنا و ها،(  عالاياْها

 ماحتها وأنه وأبهلها، ةا أحاط أنه واملؤمنني واسالَّم عالاْيهِ  ال دالَّ  نبيه ذتره تعاري ال وأَرب تذلك،  وأهلها مُة مُانت
 . (2)"شاسه شيس عليه دتعذهر ال ُ در ، ذا ا شياس من دشاس ما ت ه   عل  ال وتان عليهم،

 واعادتاَّناا ماا واآتِناا راُاَّناا} تانوا دطلبون تعجي  ذلك و ت احلااة إليه،  ال تعاريإ  وعد  ختلفه ومِ وثوا املؤمنني ُوعد ال
 [.298عمران آل]{ اْلِميعاادا  خُتِْلفُ  الا  ِإنَّكا  اْلِقيااماةِ  دااْو ا  خُتْ ِ،ا  واالا  ُرُسِلكا  عالا 

 :الوعد ابلثواب واجلنةاثني ا: 
 ومن الوعود اليت ال تتغ إ ما وعد ال ُه عباده املؤمنني من الَّوا  عل  أعمايم وإدَايم انات جتري من حتتها ا ِنار.

ُلُهمْ  الصَّاحِلااتِ  واعاِمُلواْ  آماُنواْ  واالَِّذدنا } ال تعاريإ  َِ ُنْد ا ِمن جتاْرِي اانَّاتَ  سا اِلِددنا  ا اِْناارُ  حتاِْتها ا َا  وامانْ  حاقهاً  اّللهِ  واْعدا  أاُاداً  ِميها
 [.211النساس]{ ِ يلً  اّللهِ  ِمنا  أاْددااُ 
 اثُت دوع مهو ،ال من أددا أحد ليد إدعّن { يلً  ال من أددا ومن} ،حقاً  وعداً  ذتر الذي ذلك ال وعد إدعّن

 ال من أددا منو ولهإ }و  ،تعاري ال من  والً  أددا دواد وال تعاري، ال وعد  نه ؛تبددلً  وال تغي اً  دقب  ال دادا
 ،الباذلة وا ما  الُاذُة املواعيد من  تباعه الشيطان ذتره ما معارضة إالتوتيدات هذه ومائد  ،ُليغ اثلا توتيد { يل

 .(3)منه أتذ  أحد ليد الذي الشيطان  ول من ابلتصددق وأحق ،ابلقبول أوري ال وعد أن عل  والتنبيه
ُِنِ }و ال تعاريإ  ُمْ  اتاَّقاْوا الَِّذدنا  لا ُمْ  راةَّ ا مِهن ُوراف   يا ا ِمن جتاْرِي مَّْبِنيَّة   ُوراف   مااْوِ ها  اْلِميعاادا  اّللَُّ  ُفِْلفُ  الا  اّللَِّ  واْعدا  اْ اِْناارُ  حتاِْتها

 [.10ال مر]{
 دويف ولُنه وعده، فلفهم ال وال، املتقني هؤالس اجلنة، يف مبنية ورف مو ها من اليت الغرف هذه وعد،إ ثناؤه ا  دقول
 عليه للمحاممة دُون إمنا ومُانه الوعد ل مان الرعي تان  وملا، دردده شيس من مينعه له شردك ال الذي امللك؛ مهو ُوعده
 .(4)اإلَلف عل  حيمله أدلً  سب  ال  نه {؛امليعاد}إ مقال ابملفعال عرب نفسه، رعيه من أُلغ

ْدمُتْ ماا واعا و ال تعاريإ} داا أاْدحااُ  اجلْانَِّة أاْدحاا ا النَّاِر أاْن  اْد واااْد،ا ماا واعادا،ا راُاُّناا حاقًّا مااهاْ  وااا ُُْم حاقًّا  االُوا نااعاْم وا،ا دا راُّ
نااُهْم أاْن لاْعناُة اّللَِّ عالا  المَّاِلِمنيا   .[88]ا عرافإ{ماأاذَّنا ُمؤاذِهن  ُااياْ

                                                            

 (.03 /5( متح القددر ) 2)
 (.138 /11( تفس  الطربي ) 1)
 (.2464(، جهر  التفاس ،  ب جهر  )صإ 82 /22(، تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  )602 /2( تفس  ا اجن ) 3)
 (.835 /6نمم الدرر يف تناس  اآلَيت والسور، للبقاعي )(، 106 /12( تفس  الطربي ) 8)
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 الَّوا  من الُت  ُه ونطقت الرس  ُه أَربت ما ووادوا الداردن، يف الفردقني من ت   استقرار ذتر ملا ريتعا دقول
 عل  الدنيا يف وعد، ما إدعّن {حاقًّا راُاُّناا واعادا،ا  ماا واااْد،ا   ادْ  أانْ إ } الوا أبن النار أدحا  ،دوا اجلنة أه  أنإ والعقا 
رسله ُه اإلميان عل  واجلنة الَّوا  من رسله ألسنة ُُمْ  واعادا  ماا واااْدمتُْ  مااها ْ }  لنا ودفه ما وأرا، أدَلناهاقد م ،وذاعته ُو  راُّ
، وعد دداا  ميه شك ال ُيا،ً  تلهم  للخلق مبني حقا، واد،ه  د{  نعم  الوا حاقًّا}  واملعادي الُفر عل {   ومن اّلله

 وأدد واوتبطوا، اّلله  ُوعد املؤمنون ومرح اليقني، حق ا مر ودار والشبه، الشُوك عنهم وذهبت ، يل اّلله  من أددا
 . (1للعذا ) مستحقون أبِنم أنفسهم عل  وأ روا ا  ، من الُفار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            

 (.132 /1(، تفس  ا اجن )149( تفس  السعدي )صإ  2)
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 الثاين: وعيد هللا للكافرين املطلب
 :فرعانويف  ذا املبحث 

 األول: الفرق بني الوعيد لفساق املسلمني والوعيد للكافرين الفرع
  ثاين: صور من وعيد هللا للكافرينالالفرع 

 :األول: الفرق بني الوعيد لفساق املسلمني والوعيد للكافرين الفرع
واملعت لة وا وارج يف مسألة الوعيد لفساا املسلمني من أه  الُبائر يف احلُم ا َروي، مرأا  اَتلف أه  السنة واجلماعة

أه  السنة أن أه  الُبائر من أمة حممد عليه الصل  والسل  ال دُفرون ُُبائرهم إذا مل دُن ميها شرك أترب، وإذا ماتوا ومل 
وا منها مأمرهم إري ال تعاري، إن شاس وفر يم  ُفهله، وإن شاس عذةم يف النار ُعدله ُقدر ذنوةم، منذا نُاقهوا من دتُو

  معاديهم أو حصلت يم شفاعة َراوا من النار إري اجلنة وال فلدون يف النار تما فلد الُفار.
 َرج وإن ةا، دُفر ال مننه -وتبائر دغائر تَّ    ذنوابً  أذن  وإن- املؤمن أن السنة أه  ودعتقد  ال أُو عَّمان الصاُو إ "

 دو  اجلنة وأدَله عنه، عفا شاس إن إوا  ع  ال إري أمره منن واإلَلص، التوحيد عل  ومات منها، اتئ  و  الدنيا من
  القيامة

ا
 وا وجار، اآلاث  من القيامة دو  إري استصحبه مث واتتسبه، ارتُبه ما عل  معا   وال ابلنار مبتل  و  ا،وامنً  اسامل

 .(2)"القرار دار نعيم إري منها َراهوأ أعتقه ُ  ميها، فلده مل عذُه وإذا النار، ُعذا  مد  وعذُه عنه عفا شاس وإن
 مل إذا الُبائر من شيس ابرتُا  اإلميان عن فرج ال املؤمن أن عل  السنة أه  اتفق"إ البغوي مسعود ُن احلسني  الو 

ة،  ب  ممات منها، اشيئً  عم  وإذا إابحتها، دعتقد  عفا شاس إن ال، إري هو ُ  احلددا، ُه ااس تما  النار، يف فلد ال التُو
ه، ُقدر عا به شاس وإن عنه،  .(1)"البيعة يف الصامت ُن عباد  حددا يف ورد تما  ُرْحته، اجلنة أدَله مث ذنُو

 مل وإن- موحدون وهم ماتوا إذا فلدون، ال النار يف وسلم عليه ال دل  حممد أمة من الُبائر وأه  و ال الطحاويإ "
  يف وا  ع  ذتر تما  ُفهله، عنهم وعفا يم وفر شاس إن وحُمه، مشيئته يف وهم. عارمني ال لقوا أن ُعد اتئبني دُونوا
 من الشامعني وشفاعة ُرْحته منها فراهم مث ُعدله، النار يف عذةم شاس وإن ،{ دشاس ملن ذلك دون ما ودغفرإ} تتاُه
 من َاُوا الذدن نُرته، تأه   الداردن يف جيعلهم ومل معرمته، أه  توري تعاري ال أبن وذلك. انته إري دبعَّهم مث ذاعته، أه 

 .(3)والدته" من دنالوا ومل هدادته،
 إُينهما والفرا ،الوعد َلف عليه جيوج وال ،الوعيد إَلف عليه جيوج تعاري وال ميدح ُ  ،دذ  ال الوعيد وإَلفو الواإ 

 وال نفسه عل  أوابه عليه حق والوعد ،وإحسانه واوده ترمه  موا  وذلك ،وإسقاط وهبة عفو منَلمه حقه الوعيد أن
  إدقول حيا ال رسول جه  ُن تع   ُه مدح ويذا إ الوا ،امليعاد فلف ال
  مأمول ال رسول عند والعفو...  أوعد  ال رسول أن نبئت 

                                                            

 (.14( عقيد  السلف أدحا  احلددا، للصاُو  )صإ  2)
 (.203 /2( شرح السنة ) 1)
 (.344 /1( شرح الطحاودة، الُن أب الع ) 3)
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 ُعشر  معاودة منه ماُتاعها له تانت  ُرد  وأعطاه عنه، معفا منه امو عً  و ِ ُ  ، وله وسلم عليه ال دل  ال رسول دنُر ملم
 عمرو مقال عبيد ُن وعمرو العلس ُن عمرو أُو املسألة هذه يف وتنارر ،َليفة ُعد َليفة ا لفاس مِ تانت  درهم آالف
 ،عمرو َي وحيك إعمرو أُو له مقال اآلدة ..{متعمدا مؤمنا دقت  ومن} إ ال و د وعده ال فلف ال ،عمرو أاب َي إعبيد ُن
  إالشاعر  ول مسعت أما ،اوترمً  اوداً  ُ  ،اذمً  الوعيد إَلف تعد ال العر  إن ،أتيت العجمة من
 وأيمن مّنه دولة املتهدهد...  دوليت عشت ما العم اُن دره  وال 
 .(1) موعدي ومنج  إدعادي ملخلف...  وعدته أو أوعدته إن وإ ا  

 أن ُدَّ  وال اآلَر ، يف ابلنار العذا  دستحق الُبائر وأه  ا مة هذه مساا من واحد ت   أنورأا املعت لة ومعهم ا وارج 
 .(1)"ُغائبني عنها هم وما اآلُددن، أُد ميها وفلد ميها ودعذ  ددَلها

 نإ إدقولون ا وارج نأ و  ،واحد  ول وا وارج يف هذه املسألة املعت لة مقول الوعيد ما ال أُو احلسن ا شعريإ " وأ
 .(3)الُامردن تعذا   ليد عذاةم نإ إدقولون واملعت لة ،الُامردن عذا  دعذُون سل اإل دنتح  سن الُبائر مرتُيب
 يف واجلماعة السنة أه  وفالفون ،َالفها من دُفرون اليت لددها ا مسة ا دول أحد الوعيد إنفاذ املعت لة اعلت و د

 أه  يف شفاعة وسلم عليه ال دل  لنبينا دُون أن واملعت لة ا وارج منعت ويذا ختليدهم؛ ويف ميهم الوعيد نفوذ واو 
 .(8)النار من الُبائر أه  إَراج يف الُبائر

 تما  منها شيس تبدد  و  من ُبعض ُعهها وتفس  والوعيد الوعد نصوص ُنيوالصوا  ما ذه  إليه أه  السنة؛ مجًعا 
ِإنَّ اّللَّا ال دااْغِفُر أاْن ُدْشراكا ُِِه وادااْغِفُر ماا ُدونا ، ماهلل تعاري دقولإ }(5)منها شيس تبدد  و  من والنهي ا مر نصوص ُني جيمِ

 .[84]النساسإ{اْمرتااا ِإمْثًا عاِميًما  ذاِلكا ِلماْن داشااُس واماْن ُدْشرِْك اِبّللَِّ مااقادِ 
ا وال تسر وا وال ت نوا وال تقتلوا أابدعُم عل  أن ال تشرتوا ابهلل شيئً ويف حددا عباد   ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )

ومن أدا   ،مأاره عل  ال منُم ممن وىفه  ،وأرالُم وال تعصو  يف معروف ،أوالدتم وال أتتوا ُبهتان تفرتونه ُني أدددُم
إن شاس عذُه وإن شاس وفر  إا من ذلك مسرته ال مهو إري الومن أدا  منها شيئً  ،تفار  لها معو   مهو  من ذلك شيئً 

 .(6)(له
 وعده ومن له، منج ه مهو ،ثواابً  عم  عل  ال وعده منلإ )ول ال دل  ال عليه وسلم  ارضي ال عنه أن رسوعن أند 

  .(0) (اب يار ميه مهو عقاابً  عم  عل 
                                                            

 (.600 /3(، االنتصار يف الرد عل  املعت لة القدردة ا شرار، الُن أب ا   العمرا  )396 /2( مدارج السالُني، الُن القيم ) 2)
(، الُاشف ا مني عن اواهر العقد الَّماني، 49/  2( اإلدباح عل  املصباح، لإلما  النادر إُراهيم ُن حممد ُن أْحد املؤددي)معت ِل( ) 1)

 (.2260/  2للفقيه الع ي حممد ُن حيىي مداعد)معت ِل( )
 (.218واَتلف املصلني،  ب احلسن ا شعري )صإ  ( مقاالت اإلسلميني 3)
 (.840 /21( جممو  الفتاوا، الُن تيمية ) 8)
 (.894 /28( املصدر الساُق ) 5)
 (.25 /2( رواه البخاري ) 6)
 /5ه ا لبا  يف سلسالة ا حادداا الصاحيحة )(، ودحح866 /1(، واُن أب عادم، السنة )66 /6( رواه أُو دعل ، مسند أب دعل  ) 0)

861.) 
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  .(1( )شفاعيت  ه  الُبائر من أميتإ ) ال رسول ال دل  ال عليه وسلم إال عنه  الوعن أند رضي 
 وآت  الصل  وأ ا  اشيئً  ُه دشرك ال ال عبد من) إأن النيب دل  ال عليه وسلم  ال رضي ال عنه عن عباد  ُن الصامتو 

  .(، وال أعلم2)(عذُه شاس وإن ،رْحه شاس إن اب يار أمره من تعاري ال منن ؛وعص  ومسِ ال تا 
 :الثاين: صور من وعيد هللا للكافرين الفرع

 :مسائل وفيه ثالث
 : الوعيد ابهلالك يف الدنيا:األوىل املسألة

ال ددعوِنم إري ال تعاري  و ف املُذُون للرس  يف سبي  الدعو  احلقة دصدون عنها ودشوهوِنا ودؤذون أهلها، ورس ُ 
ابلرتوي  لعلهم أن دستجيبوا، ولُن أولئك الُامردن استمروا يف عنادهم وأذاهم مرهبهم الرس  مبوعودات ال املؤملة ون ويا 

 ذغياِنم. لُن ذلك أدهاً مل دردعهم عما هم ميه من الغي، ُ  ودلوا استمروا عل عليهم يف الدنيا وحصويا يف اآلَر  إذا 
 ةذا الرتهي  والوعيد. إري دراة االستبعاد واالسته اس

َّ اّللَّا خُمِْلفا واْعِدِه ُرُسلاُه ِإنَّ اّللَّا عا ِد   ُذو انِتقااَ   ال تعاريإ}  .[80]إُراهيمإ{مال حتاْسانبا
َّ  مال) مقولهإ   ذتره تعاري  اله وإمنا عنده، من ُه أتااْوهم ما واحد تذهةم،  من وعدهم الذيدعّنإ (  واْعِدهِ  خُمِْلفا  اّللَّا  حتاْسانبا
 ما مَّال ، ال عند من ُه أاته ما عليه ورده  نبوهته، واحد تذهُه  مبن سخطه من من ل أنه ومعرهمه لع ميته، وتشددداً  اتَّبيتً  لنبيه
 ااسوهم ما ورده  نبوههتم واحود رسلهم تُذد  من منهااهم مَّ  عل   بلهم تانوا  الذدن ا مم من سبيلهم سلُوا مبن أن ل
 مننه ؛الددن وإرهار ،الُلمة وإعلس النصر من رسله ُه وعد ما خملف ،حممد َي ال حتسنب مل إدعّن .عليهم ال عند من ُه

ته أراد شيس منه ميانِ وال، أعدائه ومهلك وأوليائه رسله ،درُ   ،منه ابيارا  دفوتُه ال ذلبه، من ت ه   عل   ادر ؛ مننهعقُو
 .(3و ه) إيا معه واختذ ُه وأشرك نبوهتم، واحد وتذهةم، ُرسله تفر  دنتقم سنو 
بااراً }تعاريإ  الو  ُْ را  اْ اْرضِ  يف  اْسِت ُْ يقُ  واالا  السَّيِهئِ  واما رُ  حيِا ُْ دا  ماالان اْ اوَِّلنيا  ُسنَّتا  ِإالَّ  دانمُُرونا  مااها ْ  أبِاْهِلهِ  ِإالَّ  السَّيِهئُ  اْلما  جتِا

دا  والان تااْبِددلً  اّللَِّ  ِلُسنَّتِ   [.83ماذر]{ حتاِْودلً  اّللَِّ  ِلُسنَّتِ  جتِا
ة إال دنتمرون ما إدعّن  إودقال ال مللة إودقال تعاري ال لصنعة جتد ملن، اب ولني ن ل ما مَّ  ةم دن ل أن ا الية ا مم عقُو
 .(4)تعاري ال مع  دغ  أن أحد دقدر ال إدعّن تغي اً  ال لسنة جتد ولن ،دبدلهدقدر أن  اً أحد العذا  يف ال لسنة

لاُهْم  ااْوُ  نُوَح واأاْدحا و ال تعاريإ } ُاْت  ااباْ ُوُد ((]اإ)) تاذَّ وااُن ُلوَط ((]اإ[21اُ  الرَّ ِه وامثا َْ [^)) 23)) واعااد  واِمْرعاْوُن واِإ
َِ ُت     ِة وا ااْوُ  تُابَّ ُا  حيق الرس  تذ   من أن عل  تدل الُرمية اآلدة هذه .[28تاذَّ ا الرُُّس ا ماحاقَّ واِعيِد ((]اإواأاْدحااُ  ا اْد

                                                            

(، والبيهقااي، الساانن الُااربا 346 /28(، واُاان حبااان )154 /2(، والطااربا ، املعجاام الُباا  )309 /8( رواه أُااو داود، ساانن أىب داود ) 2)
(، وداححه ا لباا  365 /6الفوائاد )(،  ال اييَّميإ رااله راال الصحيح و  حر  ُن سردإل وهو ثقة. جممِ ال وائد ومنباِ 20 /4)

 (.182 /3يف دحيح الرتوي  والرتهي  )
(.وحسانه ا لباا  يف سلسالة ا حادداا 160 /5) (،  ال اييَّميإ وراال أْحد ثقات. جممِ ال وائد ومنباِ الفوائاد315 /5( رواه أْحد ) 1)

 (.861 /5الصحيحة
 (.362 /8، تفس  البغوي )(53 /8(، تفس  ا اجن )88 /20تفس  الطربي ) ( 3)
 (.200 /3(  ر العلو ، للسمر ندي ) 8)
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 ُتُذدبهم عليهم ووا  حق للُفار تعاري وعيدهو  عنه، ختلفه معه دصح ال ثبواتً  حقه يف ودَّبت دتحتم إأي العذا ، عليه
إ تقوله  العلة حروف من الفاس أن ا دول يف تقرر و د ،{واِعيدِ  ماحاقَّ  الرُُّس ا  تاذَّ ا   ُت   إ }هنا  وله عليه دل تما  للرس 
ا مااْ طاُعوا واالسَّارِ اةُ  واالسَّارِاُ إ }تعاري  وله ومنه سر ته، لعلة إأي دده مقطعت وسرا ،سهوه لعلة إأي. مسجد سها { أاْدِددااُهما
 ُل ابذلة ختلفه اواج مدعوا عليهم، ووا ا  حقا  ابلعذا  الوعيد لُون دحيحة علة الرس  متُذدبهم ،[34إاملائد ]

 ختاْتاِصُموا ال  االا إ }الُرمية السور  هذه يف تعاري تقوله  أَر، آَيت يف اموضحً  ااس الُرمية اآلدة هذه عليه دلت وما شك،
ُُمْ   ادَّْمتُ  وا ادْ  لادايَّ   هو لدده دبدل ال الذي ابلقول املراد أنإ والتحقيق ،[19-14إاه { ]لادايَّ  اْلقاْولُ  دُابادَّلُ  ماا ،اِبْلواِعيدِ  ِإلاْي
 أن تعلم وةذا ،[28إصه { ]ِعقاا ِ  ماحاقَّ  الرُُّس ا  تاذَّ ا   ِإالَّ  ُت     ِإنْ إ }ص سور  يف تعاري و وله .إليهم ُه  د  الذي الوعيد
إ  وله يف ذلك أوضح تعاري ال  ن الذنو ؛ تبائر  عل  ُتعذدبهم املسلمني عصا  وعيد هو إَلمه ميتنِ ال الذي الوعيد

 ذنو  عن ال من جتاوج احلقيقة يف وهذا[ 84إالنساس{ ]داشااسُ  ِلمانْ  ذاِلكا  ُدونا  ماا وادااْغِفرُ  ُِهِ  ُدْشراكا  أانْ  دااْغِفرُ  ال اّللَّا  ِإنَّ }
 الدنيا ونصر  الرس  عليهم يف االستئصال هو عليهم حق الذي وهذا الوعيد ،ذلك يف إشُال وال العادني، املؤمنني عباده
ناا واتامْ } إ وله مهمون وهو ُْ لاُهمْ  أاْهلا ُهمْ  أاشادُّ  ُهمْ   ااْرنَ  ِمنْ   ااباْ  .(2) {ُاْطشاً  ِمناْ

 :الذي كذبوه : الوعيد حبصول البعث والنشورةالثاني املسألة
وحنيا وما حنن مببعوثني، ودقاُلون إَبار تان املعاندون للرس  مُذُني ُيو  القيامة ودقولونإ ما هي إال حياتنا الدنيا منوت 

 الرس  عن ذلك اليو  ابلتُذد  والسخردة متوعدهم ال ُذلك اليو  عل  ألسنة رسلة وعيداً ال دتغ  وال دتبدل.
ا اْلواْعُد ِإْن ُتنُتْم دااِدِ نيا }  ال تعاريإ َِ {وادااُقوُلونا ماىتا هاذا ْم ِميعااُد دااْوَ  ال تاْستاْأ ُُ ]سبأ ُرونا عاْنُه سااعاًة واال تاْستااْقِدُمونا{}ُ ْ  لا

19-30.] 
{ تما  ال تعاريإ }  داد ني تنتم  إن الوعد هذا مىت ودقولونإ } -الساعة  يا  استبعادهم يف الُفار عن خمرباً -تعاري دقول

مث  الإ }     [.24دستعج  ةا الذدن ال دؤمنون ةا والذدن آمنوا مشفقون منها ودعلمون أِنا احلق { اآلدة ]الشوراإ 
لُم ميعاد دو  ال تستأَرون عنه ساعة وال تستقدمون { أيإ لُم ميعاد مؤا  معدود حمرر، ال د داد وال دنتقص، منذا 

ر ساعة وال ر { ]نوحإ  ااس مل دَؤ ره إال  إ[، و ال8دقد ، تما  ال تعاريإ } إن أا  ال إذا ااس ال دَؤ } وما نَؤ
 .(2)[205، 208 ا  معدود. دو  أيت ال تُلم نفد إال إبذنه ممنهم شقي وسعيد { ]هودإ 

ْم ِمْن ِذنَي مُثَّ  اها  أاااًل واأااا   ُمسامًّ  ِعنْ و ال تعاريإ } ُُ لاقا َا ُونا ُهوا الَِّذي  ُه مُثَّ أانْاُتْم َتاْرتا  .[2]ا نعا إ{دا

 دتقد  وال ، التغي  دقب  ال ، للبعا ُمعنيَّ { مسم  وأا . }املوت وهو. إليه حياتُم يف تنتهون{ أالً   ه  مث} واملع إ
 .(3)دتأَر وال

  

                                                            

 (.13 /24( اللبا  يف علو  الُتا ، الُن عادل )164 /16(، التحردر والتنودر )818 /0( أضواس البيان ) 2)
 (.524 /6( تفس  اُن تَّ ) 1)
 (.319 /1( البحر املددد، الُن عجيبة) 3)
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 :الذي كذبوه : الوعيد بعذاب النارةالثالث املسألة
ُدعو  املرسلني، وتنوعت احلجإل والرباهني اليت عرضت عليهم ليستجيبوا لدعو  احلق، لقد أ يمت احلجة عل  املُذُني 

ولُن ذلك مل دلقا ميهم استجاُة وإذعاً، متوعدهم الرس  ابلعذا  ا َروي، تما توعدوهم ابلعذا  الدنيوي، و  أن 
ِإنَّ ماا  وال دتبدل.  ال تعاريإ } العذا  ا َروي عذا  دائم ال دفرت عنهم وهم ميه مبلسون وهو وعيد حق ال دتخلف

 .[238]ا نعا إ{َت واماا أانْاُتْم مبُْعِج ِدنا ُتوعاُدونا آلا 
 أبعمالُم تعاري الا  ُساُقني أنتم وما ،ميه َلف ال لُائن إدقول ،آلت العذا  من اآلَر  يف أوعد الذي الوعيد إدعّن
م تعج وا لنإ دقول أن ددرتُم، ُفائتني وال ةا جياجدُم اليت ا بيَّة  يف تنتم  حيا  نُم متفوتوه؛ ا رض يف منه هرابً  رُُه
تُم وعل  عليُم وهو  بهته، ه مبعصيتُم عقُو  .(1)ُُم البلس ن ول  ب  ذاعته، إري وأنيبوا ماحذُروهإ دقول.  ادر إَيه

َ  لِْلعاِبيِد  و ال تعاريإ } ُل اْلقاْوُل لادايَّ واماا أا،ا ُِمالَّ  .[19]اإ{ماا دُابادَّ
  لته الذي القول دغ  ماإ ُعض من ُعههم تربأ إذ القيامة، دو  اجلنه  من و ر،ئهم للمشرتني  يله عن خمرباً  ذتره تعاري دقول
نَّما   ْمألنَّ ) إ وله وهو الدنيا، يف لُم  ابلوعيد  دمت املع  .ميها ميهم  هيته الذي  هائي وال( أامْجاِعنيا  واالنَّا ِ  اجْلِنَّةِ  ِمنا  ااها
 ،أ وما} إُقوله االعرتاض موضِ وا  ع  جالأ مث ،تلمي  أُرمه ما دنقص وال  وِل دبدل مل ،ري يف الُفار أعذ  أ 

عَّت والنجددن السبي  وهددت ابإلدراتات نعمتوأ مهلتوأ عذرتأ    ؛ميهم عدل هذا إأي{للعبيد ُمل   .الرس  ُو
 .(1)ا مور ميِع لعلمي ؛لدي دُذ  ما {إلدي القول دبدل ماإ } وله مع  إالفراس و ال

نساانُ  َُِلقا } و ال تعاريإ ُُمْ  عاجا َ  ِمنْ  اإْلِ يت  ساُأرِد ا ماىتا  وادااُقوُلونا { 30}تاْستااْعِجُلونِ  مالا  آَيا  ُتنُتمْ   ِإن اْلواْعدُ  هاذا
ُُفُّونا  الا  ِحنيا  تافاُروا  الَِّذدنا  دااْعلامُ  لاوْ { 34}دااِدِ نيا  ْتِيِهم ُا ْ { 39}دُنصاُرونا  ُهمْ  واالا  رُُهورِِهمْ  عان واالا  النَّارا  ُوُاوِهِهمُ  عان دا  أتا

تُاُهمْ  ُااْغتاةً  ا داْستاِطيُعونا  مالا  مااتااباْها ُهم ساِخُروا اِبلَِّذدنا  ماحاااا   ااْبِلكا  مِهن ُُِرُس َ  اْستُاْه ِئا  والاقادِ { 80}دُنماُرونا  ُهمْ  واالا  رادَّها انُوا  مَّا ِمناْ  تا
 .{82}داْستااْه ُِئون ُِهِ 
 مىت ودقولونإ } مقال ،واستبعاداً  وعناداً  وتفراً  واحوداً  اتُذدبً  ةم؛ العذا  ُو و  دستعجلون أِنم املشرتني عن تعاري فرب
{  رهورهم عن وال النار واوههم عن دُفون ال حني تفروا  الذدن دعلم لوإ } تعاري ال  ال{ داد ني تنتم  إن الوعد هذا
ملا  أرالهم حتت ومن مو هم من العذا  دغشاهم حني دعلمون ولو استعجلوا، ملا حمالة ال ةم وا عة أِنا تيقنوا لوإ أي

 دلوات ال وسلمه عليه ا لرسولهمسليً -دقول تعاري منه،  يم ،در الو  اهاهتم، مجيِ من ةم حميط مالعذا استعجلوا، 
إ } ولقد استه ئ ُرس  من  بلك محاا ابلذدن سخروا منهم ما تانوا ُه -عما آذاه ُه املشرتون من االسته اس والتُذد 

عل  دسته ئون { دعّنإ من العذا  الذي تانوا دستبعدون و وعه، تما  ال تعاريإ } ولقد تذُت رس  من  بلك مصربوا 
 .(3)[38من نبن املرسلني { ]ا نعا إما تذُوا وأوذوا حىت أاتهم نصر، وال مبدل لُلمات ال ولقد ااسك 

 
 

                                                            

 (.214 /21(، تفس  الطربي )501 /2) ر العلو ، للسمر ندي  ( 2)
 (.280 /5(، احملرر الواي  )359 /11تفس  الطربي ) ( 1)
 (.383 /5( تفس  اُن تَّ  ) 3)
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 اخلامس: املبحث
 يف علم هللا من األقدار واآلجال واألعمار واألرزاق والسعا ة والشقاوة ما سبقَ  

 :مطلبانوفيه 
 األول: االستدالل على كون علم هللا األزيل يف أقضيته غرَي قابل للتغيري املطلب
 الثاين: اختالف العلماء يف جراين التغيري يف األعمار واألرزاق واآلجال والشقاوة والسعا ةاملطلب 

 
 :األول: االستدالل على كون علم هللا األزيل يف أقضيته غرَي قابل للتغيرياملطلب 

وو  ذلك من  ا  دار واآلاال وا عمار وا رجاا والسعاد  والشقاو  العلماس عل  أن علم الساُق يف حتددد اتفق لقد
، وهذا هو التقددر ا جِل الشام ، وهذا ال دعلمه إال ال تعاري، وما حيدث ُعد ذلك من و   اُ  للتغي  والتبدد  ا  هية

الساُق الذي ثبت ومل جيِر عليه التغي ، وددل عل  ذلك أدلة تَّ   من تتا  ا لق وعل  ا لق إمنا هو رهور لذلك العلم 
 ومن سنة رسوله عليه الصل  والسل . ،ال تعاري

ُْم ِمنْ  ال تعاريإ  اُهْم ماِننَّ اّللَّا ال دااْهِدي ماْن ُدِه ُّ واماا يا ِدرِدنا ((]النح إ )) ِإْن حتاِْرْص عالا  ُهدا  .[30،ا
 يف سبق من دهدي ال  ومه إسل  عل  وسلم عليه ال دل  النَّيب حرص أنإ اآلدة هذه يف وعل ا  يإ "ذتر ال الشنقيط

ر؛ مواضِ يف املع  هذا وأوضح .شقي أنه ال علم ُِنَّ  أاْحبااْبتا  مانْ  هتاِْدي ال ِإنَّكا إ }تقوله  أَُ { داشااسُ  مانْ  دااْهِدي اّللَّا  والا
نااتاهُ  اّللَُّ  دُرِدِ  وامانْ إ }و وله ،[14/56] ِْلكا  ماالانْ  ِمتاْ ْيئاً  اّللَِّ  ِمنا  لاهُ  َتا را  أانْ  اّللَُّ  دُرِدِ  ملاْ  الَِّذدنا  أُولاِئكا  شا ُمْ  دُطاهِه ُمْ   ُاُلوةا نْاياا يف  يا  الدُّ

ْ ي   ُمْ  َِ را ِ  يف  وايا َِ ُرُهمْ  لاهُ  هااِديا  مال اّللَُّ  ُدْهِل ِ  مانْ إ }و وله ،[5/82{ ]عاِميم   عاذاا    اآْل  ذُْغيااِِنِمْ  يف  واداذا
[، إري و  6/215[، و ولهإ }واماْن دُرِْد أاْن ُدِهلَُّه جياْعاْ  داْدراُه ضايِهقاً حاراااً تاأامنَّاا داصَّعَُّد يف السَّمااِس{ ]0/246{]دااْعماُهونا 

 .(1)"ذلك من اآلَيت
مِ و ال تعاريإ )) ُْ ُُُم ال ُمعاقِه ا حِلُ ُ حياْ ُِ احلِْسااِ  ((]الرعدإوااّللَّ لقهائه،  ، ض وال ،حلُمه راده  ال إدعّن .[82ِه واُهوا سارِد

  .(1نقص) أو ُتغي  أحد دتعقبه ال مأمهاه احُمً  حُم منذا
ْم أاْجوااًاا واماا حتاِْمُ  ِمْن و ال تعاريإ  ُُ ْم ِمْن تُارااَ  مُثَّ ِمْن نُْطفاَة مُثَّ ااعالا ُُ لاقا َا  ُ ُِ ِإالَّ ُِِعْلِمِه واماا دُاعامَُّر ِمْن )) وااّللَّ أُنْاَّا  واال تاها

 .[22ُمعامََّر واال دُاناْقاُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِتتااَ  ِإنَّ ذاِلكا عالا  اّللَِّ داِس   ((]ماذرإ
{  دس  ال عل  ذلك إن تتا   يف إال عمره من دنقص وال معمر من دعمر وماإ }  وله يف عبا  اُن  ال اُن تَّ إ " عن

 إري دنتهي منمنا له، ذلك  هيت و د ،العمر من له رت ده  ما ابلغ وهو إال وحيا  عمر ذول له  هيت أحد ليدإ دقول ،
 الُتا  إري دنتهي ولُن للعمر، ُبالغ واحليا  العمر  ص  أنه له  هيت أحد وليد عليه، د اد ال ، درت الذي الُتا 

                                                            

 (.305 /1( أضواس البيان ) 2)
 (.152(، التبيان يف تفس  ورد  القرآن، الُن ايائم )صإ 30 /8( تفس  ا اجن ) 1)



 

155 
 

 تتا   يف ذلك ت إ  دقول ،{ دس  ال عل  ذلك إن تتا   يف إال عمره من دنقص والإ }  وله مذلك له، تتبت  الذي
 .(2م احم") ُن الهحاك  ال وهُذا .عنده

 ،ماتقوا ال ،ا ال َتوت حىت تستُم  رج هاإن روح القد  نفا يف روعيإ إن نفسً  إ )و ال رسول ال دل  ال عليه وسلم
َذوا ما ح   ،منن ال ال ددرك ما عنده إال ُطاعته ؛وال حيملنُم استبطاس الرجا أن تطلبوه مبعادي ال ،وأمجلوا يف الطل 

 .(1)(ودعوا ما حر 
 ُينهم  سمنا حنن( }  رج ها تستويف حىت َتوت لن انفسً  منن)  ،الرجا من حمُم ذل  يف السعي يف ترمقوا" دعّنإ

 وال ابجلد دنال ال والرجا ،واالستشراف للِنماك مائد  مل ،أيتيها ُد ال مهو(  عنها أُطأ وإن{ )  الدنيا احليا  يف معيشتهم
ه جيد مل ذلبه يف الذتي العا   دُدح و د ،ابالاتهاد  االعتبارات تلك معند ،املطلو  ذلك له دتيسر الغيب والغر ،مطلُو

 إ الشامعي  ول ددا لك دلوح
  ا ْحق عيش وذي  اللبي  ُؤ . . .  وتونه القهاس عل  الدلي  ومن 
و ال  .(3)" ومغالبته مناجعته ميُن ال ،ا  سه   سمة عل  ُناس وتسه  حتص  إمنا املطال  هذه أن دمهرإ الراجي الفخر  ال 

 .(8)(الا أنت مبا القلم اف ،هردر  أاب َيرسول ال دل  ال عليه وسلمإ )
 ُه تت   الذي القلم مبقي ،احملفوظ اللوح يف تت   مبا املقدور نفد إأي (الا أنت مبا القلم اف)إ  وله ال اُن حجرإ "

 .(5)ُه تت   ما لفران ؛ميه مداد ال ااامً 
واعلم أن ا مة لو ااتمعت عل  أن دنفعوك ُشيس مل دنفعوك إال ُشيس  د تتبه ال و ال رسول ال دل  ال عليه وسلمإ )

 (.6( )رمعت ا  ل  وافت الصحف ،ولو ااتمعوا عل  أن دهروك ُشيس مل دهروك إال ُشيس  د تتبه ال عليك ،لك
 منن ؛ُعيد أمد من منها والفران تلها  املقاددر تتاُة  تقد  عن تنادة  هو (الصحف وافت ا  ل  رمعت)  ال اُن را إ "

 من ةا تت   اليت ا  ل  وافت ،ا  ل  عنه رمعت مقد عهده وذال ،عنه ا  ل  ورمعت ،تتاُه  من مرن إذا الُتا 
 الُتا  دل و د ،وأُلغها الُناَيت أحسن من وهذا .ميها ُه املُتو  ابملداد ميها تت   اليت الصحف وافت مدادها
  يف إال أنفسُم يف وال ا رض يف مصيبة من أدا  ما)) إتعاري ال  ال ؛املع  هذا مَّ  عل  الَُّ   الصحيحة والسنن
 سلم و عليه ال دل  النيب عن عمرو ُن عبدال عن مسلم دحيح ويف((، دس  ال عل  ذلك إن نربأها أن  ب  من تتا 
 إ ال رالً  أن ااُر عن اأدهً  وميه (،سنة ألف خبمسني وا رض السموات فلق أن  ب  ا لئق مقاددر تت   ال إنإ ) ال
 ُه افت ميما ُ  ،ال) إ ال ؟دستقب  ميما أ  املقاددر ُه وارت ا  ل  ُه افت أميما ،اليو  العم  مفيم ،ال رسول َي

                                                            

 (.534 /6( تفس  اُن تَّ  ) 2)
(، و ااالإ هااذا حااددا 362 /8واحلاااتم ) (،10 /20(، وأُااو نعاايم، حليااة ا ولياااس )015 /1(، واُاان مااااه )31 /4( رواه اُاان حبااان ) 1)

 (.195 /9دحيح اإلسناد و مل فرااه، ووامقه الذهيب. ودححه ا لبا  يف دحيح اجلامِ الصغ  )
 (.259 /3( ميض القددر شرح اجلامِ الصغ ، للمناوي ) 3)
 (.2953 /5( رواه البخاري ) 8)
 (.229 /9( متح الباري ) 5)
 (.26 /6(، ودححه ا لبا  يف دحيح سنن الرتمذي )193 /2(، وأْحد )660 /8( رواه الرتمذي ) 6)
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رج (،له َلق ملا ميسر مُ  ؛اعملوا إ ال ؟العم  مفيم إ ال ،املقاددر ُه وارت ا  ل   والرتمذي داود وأُو أْحد اإلما  َو
 تلك يف مُت  اتت  إ ال مث القلم ال َلق ما أول إنإ ) ال وسلم عليه ال دل  النيب عن الصامت ُن عباد  حددا من

 (.1)("القيامة دو  إري تائن  هو مبا الساعة
و د تَّرت عبارات العلماس من مفسردن، وحمدثني، ومقهاس يف ُيان سبق علم ال تعاري عميِ ا  هية، وأِنا و   اُلة للتغي  

 والتبدد  يف ذلك العلم الساُق.
 ُااه دااتخلص والااذي ،ا لفاااظ هااذه معاا  يف النااا  وختاابط{إ "ودَّباات دشاااس مااا ال ميحااو عنااد  ولااه تعاااريإ }- اُاان عطيااة ااال 

 ثبتات الايت وهاي ،تبادد  وال حماو ميهاا دصاح ال ماا  ال وعلمها ا جل يف تعاري ال  درها اليت ا شياس أن نعتقد أن إمشُلها
 تعااري ال أَارب  اد الايت ا شاياس وأماا ،العلام أها  مان ووا ه عباا  اُان عان ماروي وهذا ،القهاس ةا وسبق"  الُتا  أ "  يف
 دقياده ميماا والتَّبيات احملو دقِ مفيها حُمها واستقرار تلوهتا ُعد آدة وتنسخ تقردرها ُعد الذنو  تعفو  ودنق  ميها دبدل أنه

  .(1)"ثبت ما وثبت حما ما ال حما مقد والقدر للقهاس ا مر رد إذا وأما ،ذلك وحنو احلفمة
 حميط ا ُد إري ا جل من ال علمو ال أدًهاإ " .(3)دتبدل ال هؤ و ها ،دنقل  ال حُمهو  ،دتغ  ال ال علم"و ال الراجيإ 

  تونه  يف وهو ،دتغ  ال وعلمه ،معلو  ُُ 
ً
 يف ما ت   ةا دمهر تاشفة  دفة العلم منن ؛علمه تعلق دتغ  ولُن ،دتغ  ال اعامل

مَّاله  ،ا ُذلكوإذا عد  دعلمه معدومً  ،ُذلك العلم مواوداً  علمه واد منذا سيواد العامل أن ا جل يف ال معلم ،ا مر نفد
واملرآ  مل تتغ  يف ذاهتا  ،مث إذا  اُلها عمرو دمهر ميها دورته ،أن املرآ  املصقولة ميها الصفاس ميمهر ميها دور  جدد إن  اُلها

 .(4)"وإمنا التغ  يف ا اراات ،وال تبدلت يف دفاهتا
 سا واإلثبات احملو وهذا ال، لقهاس تبدد  ال أنه والعقيد " عند  وله ال تعاريإ )ميحو ال ما دشاس ودَّبت(إ "-و ال القرذيب

 وهو أبسبا ، امصرومً  دُون ما ومنه الَّاُت، وهو ا،حمتومً  اوا عً  دُون ما القهاس من أن تقد  و د القهاس، ُه سبق
  تن  إلعلمه مقال عاملون، َلقه وما َالق، هو ما ال علمإ مقال ؟الُتا  أ  عن عبا  اُن وسئ  ،....أعلم وال املمحو،
 .(5)"ال علم يف تبدد  وال ،تتاابً 

 القهاس وأما دغ ، وال دتبدل ال أنه شك مل ُه ال استأثر الذي القدمي ال علمإ وهو املرب  القهاس أما" إو ال اُن عجيبة
 ُعض عل  دُطلعهم  د تعاري احلق أن وذلك واإلثبات، احملو ميه ميقِ وو هم، امللئُة من ا لئق علم إري دربج الذي

 امللئُة أراد منذا احلقيقي، ابلعلم اَتصاده ليمهر؛ ُقهردته عنهم ففيها وشروط أسبا  عل  متو فة عنده وهي ا  هية،
 له فوظاحمل اللوح إنإ ُعههم  ال حىت الُتا ، أُ ُّ  وهو ويبه، علم يف عنده ما وأثبت تعاري، ال حماه ا مر ذلك دنفذوا أن

                                                            

 (.293( اامِ العلو  واحلُم )صإ  2)
 (.310 /3( احملرر الواي  ) 1)
 (.80 /9( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 3)
 (.129 /15( تفس  الراجي إ مفاتيح الغي  ) 8)
 (.331 /9( تفس  القرذيب ) 5)
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 تُت   د  نه ومُيْح ؛ دُرد الذي القهاس وميه الشهاد ، عاملا  تلي واهة املرب ، القهاس وميه الغي ، عاملا  تلي اهةإ اهتان
 .(2)"شروط عل  متو فة وهي أمور، ميه

 .(1)دتغ  ال ال وعلم ،دبدل ال القهاسو ال اُن ا يإ 
 .(3)"دتبدل وال دتغ  ال ال علم يف سبق ما" و ال الشنقيطيإ

 املعت لاة أ وال واضطرا  عند، ا ا  وتوحيد ،منها والنقص ا عمار يف وال َيد  اآلاال أتَ  مسألة أماو ال اُن عاشورإ "
 ال تقاددر وأدا  سايُون، مباا اإلياي العلام أدا إ أبدالني ترتبط أَرا  هية متلك ؟أالن أو واحد أا  لإلنسان ه  إيف

ارُ  واماااإ }تعااري  ال دتغ  مل ال علم يف ما مأما .عليها مسبباهتا وترت  لألسبا  ارَ  ِمانْ  دُاعامَّ   يف  ِإالَّ  ُعُمارِهِ  ِمانْ  داُاناْقاصُ  واالا  ُمعامَّ
 .(8)"ال علم يف ما عل  دطلعون ال والنا  ال، علم يف إأي[ 22إماذر{ ]ِتتاا َ 

 مل ما له دبدو وال فتلف مل سبحانه ال علم وأما امللئُة، دحف يف واإلثبات احملو إنَّ إ العلماس  الو ال اُن تيميةإ "
 .(5)"إثبات وال ميه حمو مل ُه، عاملاً  دُن

غهه ورضاه حمبته من دتبعه وما ا جِل القدمي ال علم" و ال أدًهاإ  أنه منه ال علم ممن دتغ ، ال وعداوته ووالدته وسخطه ُو
 حني دوايف أنه منه ال علم من وتذلك. وأُداً  أجالً  عنه ورضاه ووالدته ال حمبة ُه تعلقت مقد والتقوا ابإلميان موته حني دوايف
 .(6)"وأُداً  أجالً  وسخطه وعدوانه ال ُغض ُه تعلق مقد ابلُفر موته

 ا عماال إري ابلنسابة لُان ،دساعد  اد الشقي وأن ،دشق   د السعيد أن -دعّن حددا اُن مسعود- وميه" و ال اُن حجرإ
 عليااه جيااوج الااذي وأن دتباادل، وال دتغاا  ال ال علاام يف ساابق ...واحلااق أن الااذي. دتغاا  ماال تعاااري ال علاام يف مااا وأمااا ،الماااهر 
 احملاو مياه ميقِ ،ابآلدمي واملوتلني احلفمة علم يف مبا ذلك دتعلق أن دبعد وال ،العام  عم  من للنا  دبدو ما والتبدد  التغي 

   .(0)"ال عند والعلم إثبات وال ميه حمو مل ال علم يف ما وأما ،والنقص العمر يف تال َيد   واإلثبات
 ال تتبااه  مااا خباالف واإلثبااات، واحملااو للنسااخ  اااُلً  تونااه  ذلااك دُتاا  امللااك تااون  يف احلُمااةإ العاارب اُاان  ااال" و ااال أدًهاااإ

 .(8)"دتغ  ال مننه تعاري
 العلام أماا ،الصاحف أو اللاوح يف ملاا ابلنسابة وذلاك ،أَبار عد  يف ذلك ااس و د ،العمر يف د دد الوالددن ُر"و ال املناويإ 

 .(9)"دتغ  مل ا جِل

                                                            

 (.809 /3( البحر املددد) 2)
 (.84 /1( التسهي  لعلو  التن د  ) 1)
 (.203 /0( أضواس البيان ) 3)
 (.204 /19( التحردر والتنودر ) 8)
 (.891 /28( جممو  الفتاوا ) 5)
 (.63 /22( املصدر الساُق) 6)
 (.844 /22( متح الباري ) 0)
 (.830 /24( املصدر الساُق ) 4)
 (.12 /3( ميض القددر شرح اجلامِ الصغ ، للمناوي ) 9)
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 .(1")والطاحلة الصاحلة ا عمال يف الشأن هو تما  اَتامً  ،دتبدل وال دتغ  ال تعاري ال علم" و ال ا لبا إ
 وأماا املعلاق، القادر أو للقهااس ابلنسابة هاو إمنا والعمر الرجا يف وال َيد  املذتور احملو أن ماعلم تقد  ما عرمت إذا" و ال أدًها
 .(2)تغي  وال حمو مل اإليي للعلم املطاُق املرب  القهاس

 :الثاين: اختالف العلماء يف جراين التغيري يف األعمار واألرزاق واآلجال والشقاوة والسعا ة املطلب
 :فرعانوفيه 

 :األول: نصوص يو م ظا ر ا التعارض الفرع
ا رجاا وا عماااار واآلااااال والساااعاد  والشاااقاو ؛ ولاااذلك اااارا   هاااية التغيااا  يف وردت نصاااوص داااوهم راهرهاااا التعاااارض يف

، -واَتلفاوا يف معا  التغيا -َلف ُني العلماس يف هذه النصوص، ممنهم من  الإ إن هذه ا مور حيص  ميها تغي  حقيقاة
 احلقيقي. وهذه النصوص هيإ و   اُلة للتغي ومنهم من دقولإ إِنا 

 من القرآن:
هُ ))  وله تعاريإ  ُ ماا داشااُس وادُاَِّْبُت واِعْندا ُِتااِ  ((]الرعدإ مياُْحوا اّللَّ  .[39أُ ُّ اْل
 .[22لا  اّللَِّ داِس   ((]ماذرإواماا دُاعامَُّر ِمْن ُمعامََّر واال دُاناْقاُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِتتااَ  ِإنَّ ذاِلكا عا و ولهإ ))...

ُُ ِه أُمََّة أااا   ما و ولهإ  ُرونا سااعاًة واال داْستااْقِدُمونا ((]ا عرافإ)) واِل َِ ُلُهْم ال داْستاْأ اسا أااا  [.38ِنذاا اا
ُر لاوْ و ولهإ  ََّ رُْتْم ِإريا أاااَ  ُمسامًّ  ِإنَّ أااا ا اّللَِّ ِإذاا اااسا ال دُاؤا َِه ْم وادُاؤا ُُ ْم ِمْن ُذنُوُِ ُُ  .[8ُتنُتْم تااْعلاُمونا ((]نوحإ  )) دااْغِفْر لا
ُوتا ِإالَّ إبِِْذِن اّللَِّ ِتتاااًب ُمؤااًَّل و ولهإ   .[285((]آل عمرانإ...)) واماا تاانا لِنااْفَد أاْن َتا
ُُمْ  الَِّذي ُهوا )و ولهإ  لاقا هُ  ُمسامًّ  واأااا    أاااًل   اها  مُثَّ  ِذنيَ  ِمنْ  َا  .[1إ ا نعا ( ]ِعْندا

 ومن األحا يث:
 .(3)ه(مليص  رْح أ له يف أثرهودنس ،أح  أن دبسط له يف رج ه من وله دل  ال عليه وسلمإ )

  .(8) (وال د دد يف العمر إال الرب ،ال درد القدر إال الدعاسإ )دل  ال عليه وسلمو وله 
 ،أىب ساافيان وأبب ،سااول ال داال  ال عليااه وساالمر  ياللهاام أمتعاا  ُ وااا إداال  ال عليااه وساالم  الاات أ  حبيبااة جوج الناايبو 

ة إ )داال  ال عليااه وسالم مقااال النايب تإمعاودااة.  الا يوأبَا  ،وأرجاا مقسااومة ،وأَي  معاادود  ، ااد ساألت ال آلاااال مهارُو
ر شيئً لن دعج  شيئً  القارب تاان  الناار أو عاذا  يف نت سألت ال أن دعيذك من عذا  يفولو ت ،ا عن حلها  ب  حله أو دَؤ

  .(5) (وأمه  َ اً 

                                                            

 (.525 /22( سلسلة ا حاددا الهعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف ا مة ) 2)
 (. 060 /22( املصدر الساُق ) 1)
 (.2941 /8(، ومسلم )014 /1( رواه البخاري ) 3)
مصاااباح  ( و اااالإ هاااذا حاااددا داااحيح اإلساااناد ومل فراااااه، وحسااانه احلاااامظ العرا اااي.600 /2(، واحلااااتم )253 /3( رواه اُااان حباااان ) 8)

 (.23 /2ال اااة )
 (.1050 /8( رواه مسلم ) 5)
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 مث دُاون يف ،ذلاك علقاة مَّا  ذلاك ا مث دُون يفُطن أمه أُرعني دومً  إن أحدتم جيمِ َلقه يف)إ عليه وسلمدل  ال و وله 
اِ تلماات ،مث درسا  امللاك ميانفخ مياه الاروح ،ذلك مهغة مَّا  ذلاك  ،ُُتا  رج اه وأالاه وعملاه وشاق  أو ساعيد إوداؤمر أبُر

ينهاا إال ذرا  ميسابق علياه الُتاا  ميعما  ُعما   يموالذ ال إله و ه إن أحدتم ليعم  ُعم  أها  اجلناة حاىت ماا دُاون ُيناه ُو
ينها إال ذرا  ميسبق عليه الُتا  ميعما  ُعما   ،أه  النار ميدَلها وإن أحدتم ليعم  ُعم  أه  النار حىت ما دُون ُينه ُو
 .(2) (أه  اجلنة ميدَلها

. وعنااد الطااربا  واُاان (1)(اللهاام أتَّاار مالااه وولااده وابرك لااه ميااه)إ ُاان مالااك رضااي ال عنااه  ناادداال  ال عليااه وساالم  دعاااؤه
 .(8)وعند البخاري يف ا د  املفرد)وأذ  حياته( ،(3)سعد وأب دعل  )وأذ  عمره(

مث اعا   ،هاو َالقهاا إري داو  القياماةملا َلاق ال آد  مساح رهاره مساقط مان رهاره تا  نسامة )إ دل  ال عليه وسلمو وله 
يًصا  مارأا راالً  ،مان هاؤالس؟  االإ هاؤالس ذردتاك ،ا مان ناور مث عرضاهم علا  آد  مقاالإ أي ر ُني عيّن ت  إنسان مانهم ُو
 ااالإ أي  ،داود إماان هااذا؟  ااالإ رااا  ماان ذردتااك يف آَاار ا ماام دقااال لااه ،مقااالإ أي ر  ،ماانهم أعجبااه نااور مااا ُااني عينيااه

عااني ساانة ،سااتون ساانة إ ااال تاام عمااره؟  ،ر  ملمااا انقهاا  عماار  ، ااالإ إذن دُتاا  وفااتم وال دباادل ، ااالإ ماا ده ماان عمااري أُر
عاون سانة؟  االإ أو مل تعطهاا اُناك داود ؟  ،مجحادت ذردتاه ونساي آد  !آد  ااس ملك املوت مقالإ أو مل دبق من عماري أُر

طئ آد  مخطئت ذردته ،منسيت ذردته  .(5) (َو
 ومن األثر:

 اذنبًا أو شاقو  علاي تتباتا   تنات  إن اللهام"إ -ودبُاي ابلبيات دطاوف وهاو-  االرضي ال عناه أناه  ا طا  ُن عمر ورد عن
 .(6)"، وروي عن اُن مسعود مَّلهومغفر  سعاد  مااعله ،الُتا  أ  وعندك ،وتَّبت تشاس ما َتحو مننك ؛ماحمه
 ساعداس، واتتبناا ماحمنااا أشاقياس، تتبتناا  تنات  إن اللهام إ"دقاول تاان  أناه ُن سلمة تلميذ اُن مسعود شقيق عن ا عمش، عنو 

 .(7)" الُتا  أ ه  وعنداك وتَّبت تشاسُ  ما َتحو مننك مأثبتنا؛ سعداس تتبتنا  تنت  وإن
 .(8))ميحو ال ما دشاس( ؛ إال الشقاو  ، والسعاد  ، واحليا  ، واملوتوعن اُن عمر رضي ال عنهما أنه  ال يف  وله تعاريإ 

                                                            

 (.1036 /8(، ومسلم )2208 /3( رواه البخاري ) 2)
 (.850 /2(، ومسلم )1385 /5( رواه البخاري ) 1)
(، ودااااححه ا لبااااا  يف سلساااالة 133 /0(، مسااااند أب دعلاااا  )29 /0(، الطبقااااات الُااااربا، الُاااان سااااعد )45 /10( املعجاااام الُباااا  ) 3)

 (.80 /6ا حاددا الصحيحة )
 (.186 /2(، ودححه ا لبا  يف دحيح ا د  املفرد )110( ا د  املفرد )صإ  8)
(و ااالإ هااذا حااددا دااحيح علاا  شاارط مساالم و مل 358 /1حيح، واحلاااتم )( و ااالإ هااذا حااددا حساان داا160 /5( رواه الرتمااذي ) 5)

 فرااه، وهو دحيح.
 (.842 /26( تفس  الطربي ) 6)
 (.842 /26( تفس  الطربي ) 0)
 /22(، وضاااعفه ا لباااا  يف سلسااالة ا حادداااا الهاااعيفة واملوضاااوعة وأثرهاااا السااايئ يف ا ماااة )209 /9( رواه الطاااربا ، املعجااام ا وساااط ) 4)

061.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

161 
 

 :أقوال العلماء يف املسألةالثاين:  الفرع
ناس عل  ما تقد  من تلك النصوص  إري  التغي  عل  ا عمار واآلاال والسعاد  والشقاو  اواج حصولاَتلف العلماس يف ُو

  ولنيإ
إري اااواج حصااول التغياا  يف ا عمااار واآلاااال والسااعاد  والشااقاو  ابلنساابة للمُتااو  يف  ذهاا  ُعااض العلماااسالقــول األول: 

دحف امللئُة، أما يف علم ال مل تغي  يف ذلك ابتفاا تما تقد . وأما خبصوص ا عماار واآلااال مقاال ُعهاهمإ التغيا  
ميعاايش ةااذا  عاايش تااذا، والقاااذِ دعاايش تااذا،دُااون يف دااحف امللئُااة، و ااال ُعهااهمإ التغياا  معناااهإ أن الواداا  لرْحااه د

 مائااة العبااد أااا  دُتاا  أن، و ااال ُعهااهم معناااهإ (1)السااب  إري هااذه الغادااة ، ولااوال ذلااك السااب  مل دصاا  إري هااذه الغادااة
 . (1)أَرا سنة عشردن معاش ترتيبه يف ال جاده رْحه ود  منذا ،مثانني تعم  ترتيبه وجيع  ،سنة

 ماايهم، ثبتااهمأ السااعداس يف امسااي تااان  إن اللهاام)إ الاادعاس هااذا يف تقااول مااا إعاان منصااور،  ااالإ  لاات ماهااد ... إ ااال البيهقااي
 حااام» إمقاااال ذلاااك عااان مساااألته حاااوالً  مَُّااات مث ،حسااان"إمقال (،الساااعداس يف وااعلاااه مااانهم ماحماااه ا شاااقياس يف تاااان  وإن

 يف دُااون مااا القاادر ليلااة يف دفااراإ  ااال« حُاايم أماار تاا   دفاارا ميهااا منااذردن تنااا  إ، مبارتااة ليلااة يف أن لناااه إ، املبااني والُتااا 
  .(3)"دغ  ال اثُت مننه والسعاد  الشقاو  تتا   مأما مصيبة، أو رجا من السنة

وإن  ،منذا ود  رْحه جاد يف ذلك املُتاو  ،امللئُة دحف يف أالً  للعبد دُت  ال أنإ احملقق واجلوا و ال اُن تيميةإ "
وال ساابحانه عااامل مبااا تااان ومااا دُااون ومااا مل دُاان لااو تااان تيااف تااان  ...عماا  مااا دوااا  الاانقص نقااص ماان ذلااك املُتااو 

وال دعلام ا شاياس  با  توِناا  ،وامللئُاة ال علام يام إال ماا علمهام ال ،دُون؛ مهو دعلام ماا تتباه لاه وماا د داده إَيه ُعاد ذلاك
عد توِنا  .(8)"ُو
 مل ماا لاه دبادو وال فتلاف مال سابحانه ال علام وأماا ،امللئُاة داحف يف واإلثباات احملاو إنإ العلمااس  اال ملهذا" و ال أدًهاإ

  دُن
ً
 .(5)"إثبات وال ميه حمو مل ،ُه اعامل

 أناه والصاوا  ،الربتاة جَيد  علا  ورد ماا وحيم   ال جيوج ال إنهإ دقول من النا  ممن وجَيدته العمر نقص وأما" و ال أدًهاإ
 .(6)دتغ  مل القدمي ال علم وأما. امللئُة دحف يف تت   عما وجَيد  نقص حيص 

 دقصار أناه ااس سا ذلك وحنو الرحم، دلة مَّ  العمر، يف ت دد الطاعات ُعض أن ميها اليت ا حاددا وأماو ال السفاردّنإ "
 .(7)"نقصان وال جَيد  وال تغي  ميه دقِ ال تعاري ال وعلم واإلثبات، احملو، ميها دقِ اليت الصحف يف مهذا العمر،
ر ال تعااري ال إن)ُعااد أن ساااا حاادداإ -ا لبااا و اال   درج هااا الصاااحلة ابلذردااة العماار جَيد  وإمناا أالهااا، ااااس إذا انفًساا دااَؤ

                                                            

 (.206 /20(، شرح دحيح البخاري، الُن ُطال )623 /3(، تفس  الُشاف )180 /2( شرح الطحاودة ، الُن أب الع  ) 2)
 (.400( تشف املشُ  من حددا الصحيحني )صإ  1)
 (.125 /2( القهاس والقدر للبيهقي ) 3)
 (.890 /28( جممو  الفتاوا، الُن تيمية) 8)
 (.891 /28( جممو  الفتاوا ) 5)
 (.342 /18( جممو  الفتاوا ) 6)
 (.389 /2( لوامِ ا نوار البهية ) 0)
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 ال ممنُاار سااائره وأماااإ -وحُاام عليااه ابلنُااار  ( العماار جَيد  مااذلك  ااربه، يف دعاااؤهم ميلحقااه ُعااده، ماان لااه مياادعون العبااد،
 ال داال  - تقولااه  العماار، إلذالااة شاارعية أسااباابً  هناااك أبن املصاارحة الصااحيحة ا حاددااا لاابعض خمااالف هااو ُاا  لااه، شاااهد
 مان الشايخان أَرااه "رْحاه مليصا  ؛( أالاه إروادة ويف) أثره يف له دنسأ وأن رج ه، يف له دبسط أن أح  من"إ- وسلم عليه

. (ا عماااار يف ود دااادان الااادَير، دعماااران اجلاااوار وحسااان ا لاااق حسااان)إ- وسااالم علياااه ال دااال  - وتقولاااه .. أناااد، حاااددا
ر ال نفسااا إذا }ا حاددااا ختااالف اآلدااة الساااُقةإ . و ااد دماان ُعااض النااا  أن هااذه ..أْحااد ُسااند دااحيح  أَراااه ولاان دااَؤ
 إمنااا آنفااا املااذتور  ا حاددااا  ن خمالفااة؛ ال أنااه واحلقيقااة ، وو هااا ماان اآلَيت وا حاددااا الاايت يف معناهااا!{الهااا ...ااااس أ

 ال تعاااري ال علاام ماانن احملاادد ؛ اآلاااال ماان ا جِل ال علاام يف ساابق عمااا تتحاادث وال اب ساابا ، ا َااذ مباادأ عاان تتحاادث
 أتماار الاايت وا حاددااا ماااآلَيت والشااقاو ، والسااعاد  والطاحلااة، الصاااحلة ا عمااال يف الشااأن هااو تمااا  اَتاًماا دتباادل؛ وال دتغاا 

 ،{تعملاون تنتم  مبا اجلنة ادَلوا}إ تعاري ال دقول ُعهها ويف حتص ، تُاد ال نقيههما عن وتنه  الصاحل، والعم  ابإلميان
 ماان تعاااري ال علاام يف ساابق مااا دنااايف ال تلااه  مااذلك السااببية، ابس هااي إمنااا ؛ اآلدااة هااذه يف الباااس أن احملققااون العلماااس ذتاار و ااد

  ولاه يف داردح وهاذا. الطااحل العما  ماِ والشاقاو  الصااحل، العما  مِ السعاد إ متلجمان أمران مها إمنا ُ  والشقاو ، السعاد 
ينها ُينه دُون ما حىت ، اجلنة أه  ُعم  ليعم  أحدتم إن"إوسلم عليه ال دل   ميعما  الُتاا ، علياه ميسبق ، ذرا  إال ُو
ينهاا ُيناه دُاون ماا حاىت الناار، أها  ُعما  ليعما  أحادتم وإن ميادَلها، الناار، أه  ُعم   الُتاا ، علياه ميسابق ذرا ، إال ُو
 اجلناة دَاول ابلعما  مقارو،ً  تاان  ا مار ِناداة أن تيف  مانمر.. وو مها الشيخان أَراه". ميدَلها ، اجلنة أه  ُعم  ميعم 
 العمار لطاول اساببً  ليسات وو هاا الارحم دالة إنإ دقاال ال مُاذلك للادَول اساببً  لايد العما  إنإ دقاال ال أناه مُما .والنار
 ال دال  النيب اوا  وأمج  أحسن وما (.السع  يف ومردق اجلنة يف مردقإ )حمدود أدهاً  الدَول منن حمدود؛ العمر أن  جة
 نتُ  أملإ مقالوا. (اجلنة من ومقعده النار من مقعده تت   و د إال أحد من منُم ما) إُقوله أدحاُه حدث ملا وسلم عليه
 مييسار الساعاد ؛ أها  من تان  من أماإ له َلق ملا ميسر مُ  اعملوا؛)إوسلم عليه ال دل  مقال! العم ؟ وند  تتاُنا  عل 
 ودادا.  واتقا  أعطا  مان مأماا}إ  ارأ مث. (الشاقاو  أها  لعما  مييسار الشاقاو ؛ أها  من تان  من وأما السعاد ، أه  لعم 

 اعا  وتعااري تباارك ال أنإ القول ومجلة . الشيخان أَراه.  {للعسرا مسنيسره}إ  وله إري ،{لليسرا مسنيسره.  ابحلس 
 الصااحلة ا َالا ُعاض اعا  مُاذلك الناار، لادَول السايئ والعما  اجلناة، لادَول سب  الصاحل مالعم  ا،سببً  شيس لُ 
اه عناد لصااحبه تتا   وماا العما  ُاني مناماا  ال أناه مُما. العمر لطول اسببً    وماا الصااحلة ا َالا ُاني مناماا  ال مُاذلك ،ُر

 (.1)"له َلق ملا ميسر ت   ُ  ، ُره عند لصاحبها تت 
إري أنه ال حيص  تغي  حقيقي يف هذه ا  هية، وإمنا املراد ابل َيد إ ال َيد  املعنودة،  وذه  ُعض العلماس القول الثاين:

لون ا وراضميه وتوميق داحبه لفع  الربتة مال َيد  يف العمرإ   ن  ؛مينال يف  ص  العمر ما دناله و ه يف ذودله ،ا   ُو
 .(1)الرجا وا ا  مقدران مُتوابن

                                                            

 (.526-521 /22( سلسلة ا حاددا الهعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف ا مة ) 2)
ح اجلااامِ الصااغ ، للمناااوي (، التيساا  ُشاار 400( تشااف املشااُ  ماان حااددا الصااحيحني، الُاان اجلااوجي )صإ 301 /8( مااتح الباااري ) 1)

 (.890 /28(، جممو  الفتاوا، الُن تيمية )652 /2)
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ة مقدر  اأدهً  هي -والنفِ العم  يف ال َيد  وهي-الربتة تلك إيؤالس ميقالإ "-راداً عل  هذا التأود - ال اُن تيمية   ،مُتُو
 .(2)" ا شياس مجيِ وتتناول

 تقصر  ونااْ ُعها ،العمر تطول  واودها أدهاً  الربتة  ن ؛شيئاً  عنهم أادا ما القول هذا  الوا لو  ِنم و ال اُن عَّيمنيإ " 
 ُمباراك، و  دار ُمباراك و  أنه تت    د ال تان  وإنْ  ،ُمباراتاً  تان  ُمباراتاً  عمرك دُون أنْ  تت    د ال تان  إنْ  العمر،
 من مروا هم هي، هي ،ماملسألة ُمباراتاً  دُن ملو  مبارك  تتبه  دُن وإنْ  ،ُمباراتاً  تان  ُمباراتاً  تتبه   د ال تان  إن الرجا وتذلك
ْرإ  شيسَ  ت    ن؛ ميه وو عوا شيس رتة ،املال ُرتةُمقادَّ سط ،العمر ُو  الذدن أن واملهم مُتو ، تله  العمر وذول الرجا ُو
 . (1)"دحيح و   ويم القول هذا دقولون
 عمر جَيد  هذهميت، م مل مُأنه املتُرر، وا ار احلسن، والذتر اجلمي  الَّناس من ُعده دبق  ما هيال َيد  إن  و ي إ
 .(3)احُمً 

 ا   ،وعقله مهمه يف الرب داح  عن اآلمات نفي العمر ُ َيد  املراد و ي إ املرادإوجيا  عن هذاإ أبن هذا مقدر تذلك.  
و ي إ  ،(5)مواتً  دسم  والفقر ،حيا  دسم  الغ  منن ؛البدن ودحة ،توسعة الرجا إاملراد ابل َيد و ي إ  ،(8) اُن مورك ُه

 .(6)دعاؤهم  دلحقه موته ُعد من له ددعون العبد درج ها داحلة ذردة إالعمر  َيد املراد ُ
 شاس ولو ال  در  ُسب  فر  ال إأي {عمره من دنقص والإ }املع  إ ال أنه ا حبار تع   عن وروي" ال اُن عطيةإ

 عليه مأنُر ،أاله يف ل اد تعاري ال دعا لو إعمر ذعن حني  ال أنه وروي إحممد أُو القاضي  ال، السب  ذلك  َر
[  62 إالنح [ ]  38 إا عراف]  {ساعة دستأَرون ال أالهم ااس منذا} إدقول تعاري ال إن إو الوا ،ذلك املسلمون
نحوه اب الني القول دقتهي مردود ضعيف  ول وهو ،اآلدة ةذه ماحتإل  . (0)"املعت لة َتسُت ُو

ميمااااا عاااادا هااااذه  آدااااة }ميحااااو ال مااااا دشاااااس ودَّباااات{السااااعاد  والشااااقاو  وا لااااق ال تتغاااا ، م ورأا أدااااحا  هااااذا القااااول أن
 وعان عنه ال رضي ا طا  ُن عمر عن وروي واُن مسعود وو مها مهو مؤول،  ال اُن عطيةإ " وأما  ول عمر ،(4)ا شياس
 ؛الساعاد  دداوان يف واثبتناا ماحمناا الشاقاو  دداوان يف تتبتناا  تنات  إن اللهام" إدعائهماا يف دقاوالن تاا،  أِنما مسعود ُن ال عبد
اللهام إن   إأي، ران الاذنو  وعلا  اهاة اجنا   منهااوهاذا دعااس يف وفا إ اال القاضاي أُاو حمماد "،وتَّبات تشاس ما َتحو مننك

ومل  ،لفظ عمار يف ُعاض الارواَيت ُعاض مان هاذا ويف ،تنا شقينا مبعصيتك وتت  علينا ذنو  وشقاو  ةا ماحمها عنا ابملغفر 
 .(9)"دُن دعاؤمها البتة يف تبدد  ساُق القهاس وال دتأول عليهما ذلك

                                                            

 (.890 /28( جممو  الفتاوا، الُن تيمية ) 2)
 (.106 /2( شرح العقيد  السفاردنية، الُن عَّيمني ) 1)
 (.359 /20(، مر ا  املفاتيح شرح مشُا  املصاُيح، للمل عل  القاري )330 /9( تفس  القرذيب ) 3)
 (.826 /20( متح الباري ) 8)
 (.101(، أتود  خمتلف احلددا، الُن  تيبة )صإ 400( تشف املشُ  من حددا الصحيحني، الُن اجلوجي )صإ  5)
 (.826 /20(، متح الباري )3( اإلمصاح عن أحاددا النُاح، الُن حجر اييتمي )صإ  6)
 (.894-890 /8( احملرر الواي  ) 0)
 (.319 /9( تفس  القرذيب ) 4)
 (.312 /3( احملرر الواي  ) 9)
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 أن إمشااُلها ُااه دااتخلص والااذي ،ا لفاااظ هااذه معاا  يف النااا  وختبط{ودَّباات دشاااس مااا ال ميحااو } إو ولااهو ااال أدًهاااإ "
 أ "  يف ثبتااات الااايت وهاااي ،تبااادد  وال حماااو ميهاااا دصاااح ال ماااا  اااال وعلمهاااا ا جل يف تعااااري ال  ااادرها الااايت ا شاااياس أن نعتقاااد
 دبادل أناه تعااري ال أَارب  اد الايت ا شاياس وأماا ،العلم أه  من وو ه عبا  اُن عن مروي وهذا ،القهاس ةا وسبق"  الُتا 
 احلفمة دقيده ميما والتَّبيت احملو دقِ مفيها ،حُمها واستقرار تلوهتا ُعد آدة وتنسخ ،تقردرها ُعد الذنو  تعفو  ودنق  ميها
 ،احلااوادث مبجاايس مسااتقلة العبااار  وااااست .ثباات مااا وثباات حمااا مااا ال حمااا مقااد والقاادر للقهاااس ا ماار رد إذا وأمااا ،ذلااك وحنااو
 .ودعاؤهم ورااؤهم َومهم ذلك و س  ،دَّبت ما أو ميحو ما البشر مينتمر ال مان من دستأنف ميما ا مور وهذه
 دُتاا  شااعبان نصااف ليلااة يف إو ياا  ،القاادر ليلااة يف تعاااري ال نأ وذلااك ،آد  ُااّن آاااال يف هااي إاحلساان منهااا مر ااة تو الاا
 ميحاو} داو  هو را  من العاشر إعباد ُن  يد و ال .املوت  ددوان يف ودَّبتون ا حياس ددوان من ،  مح ميُ  املوت  آاال
 هناا ا  اوال مان حيسان وإمناا ،له مع  ال و ها أو اآلاال يف التخصيص وهذا إحممد أُو القاضي  ال .{ودَّبت دشاس ما ال
 أن شاأنه مان ماا إأعاّن أحواياا علا  ا ماور دغ  تعاري ال أن إاآلدة مع  دُون أن ذلك ممن ،ا شياس مجيِ يف اعامً  تان  ما
 .(2)"إليها نقله اليت يف ودَّبته احلالة تلك من ميمحوه  دمناه ما عل  دغ 

 الرتجيح:
والرااح أن ما علمه ال يف ا جل من ا عمار واآلاال والسعاد  والشقاو  وو ها من ا  هية ال دتغ  وال دتبدل، وأما ما يف 

اعلها ال تعاري أسبااًب لذلك، تالعم  ابلنسبة للسعاد  والشقاو ، ودلة دحف امللئُة ميجري ال عليه التغي  أبسبا  
 وسلمه تعاري ال دلوات الرسول عن ااس ساإ واإلثبات احملو عل  أدل "وليد الرحم والدعاس ابلنسبة لألعمار واآلاال،

 اواج ولوال .مُانه ا   وإثبات وتغي ه، مبحوه إال َ اً  الشر دنقل  وال ( هيت ما شر و ّن)إ ميه منن القنوت؛ يف عليه
ُُمْ  أاْستاِج ْ  اْدُعوِ  إ}تعاري  ال و د وراسه؛ ذائ  ال لغواً، الدعاس  دبح وإمُانه والتبدد ، احملو  رضي عبا  اُن وعن ،{لا
 عل  استفاض و د" .(1)"القدر من دشاس ما ابلدعاس ميحو تعاري ال ولُن ،القدر من احلذر دنفِ ال"إ عنهما تعاري ال

مث فرج العبد من الدنيا مبا َتم له يف العلم الساُق،  ال  .(3)"أشبهه وما ،مدتك يف ومسح ُقاسك، ال أذالإ ا لسنة
وهو املراد من علم ال ا جِل الذي ال دتغ  وال  ،املوت وما فتم ال ُه له عند اب اَتة االعتبار هذا يف وا د  ا اجنإ "

 .(8)"دتبدل. وال أعلم
 
 
 
 

 

                                                            

 (.310 /3( احملرر الواي ) 2)
 (.303 /2) ( أوضح التفاس ، حملمد عبد اللطيف 1)
 (.623 /3)   ( تفس  الُشاف، لل خمشري 3)
 (.10 /8( تفس  ا اجن ) 8)
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 الخاتمة

 احلمد هلل الذي ُنعمته تتم الصاحلات، والصل  والسل  عل  النيب ا مني وعل  آله ودحبه أمجعنيإ
 أما ُعدإ

 هذه النتائإلإ مبعد أن َهت ومار احلددا عن التغي  يف َطا  القرآن الُرمي حيسن أن أسج 
   بله، يف ذاته أو يف دفاته. دُن مل شيس يف شيس إحداثأن التغي  هوإ  -2

أن التغي  البشري منه ما هو حممود ومنه ما هو مذمو ، وأما التغي  الذي حيدثه ال تعاري يف احليا  وا حياس مُله  -1
 تغي  حممود ُل شك.

وله  .تؤول إري َ  عاا  أو آا  ،الذي  ا  عل  مصلحة مباحة رااحة الشرعي التغي  أن التغي  احملمود هوإ -3
. ولُ ِه دور  من هذه الصور تعردف، وميها مماهر، دور متعدد ، منهاإ التغي  العقدي، والتغي  الفقهي، والتغي  النفسي

 وأسبا ، ووسائ ، ومعو ات، وآاثر.
حس   ذي أحدثه املُلف؛ ملصلحة عاالة، أو رااس مصلحة آالةالتغي  احملمور شرعاً، الأن التغي  املذمو  هوإ  -8
وله دور منهاإ التغي  العقدي، والتغي  الفقهي، والتغي  النفسي، والتغي  الفطري. ويف هذه الصورإ تعردف، ومماهر، . رنه

 وأسبا ، وآاثر.
ص  يف ا رض من ا ص  واجلد  أن هناك تغي اً ال جيري عل  دد البشر، وإمنا عل  دد ر  البشر، ممنه ما حي -5

 اللذدن يما أسبا  أدت إليهما، وآاثر تنتإل عن هذا التغ .

عل  عمم  ما جيري عل  اللي  والنهار من تغي  يف ذويا و صرمها حس  نما  د يق مل دتغ  منذ َلقهما؛ دلي مي -6
  در  ال ا  الله، وعل  تونه اإلله احلق الذي ال جتوج العباد  إال له.

 أن اَتلف اللي  والنهار له آاثر عل  حيا  اإلنسان الددنية والدنيودة.  -0

أن اإلنسان خملوا دطرأ عل   وته و درته وهيئته التغ  من ضعف وعج  وو مها، ويذا التغي  الذي حيدث له  -4
 ِحُم لو َتعن ميها لتواضِ لُره، و ه  حياته يف ذاعته.

، حيا دطرأ عل  هذه ا رض يف ِنادة احليا  أنوا  من التغي ،   تنتهي إليههذه احليا  الدنيا يا ميقات معلو  أن -9
ميتبدل ذاهتا وهيئتها ودفاهتا، مت ل ل جل ااًل شامًل، وتذه  ابايا، وتفجر  ارها وتسجر. وتما حيص  لألرض تغي  

 مُذلك حيص  للسماس الدنيا، ميحص  يا االنشقاا، وذها  ا نوار، وو  ذلك.

َا ، مفي اجلنة دارا التغي  يف الدنيا تذلك جيري يف اآلَر وتما  -20 لق أهلها وأَل هم عما تانت عليه يف تغ  
الدنيا، وتذه  عنهم الصفات اليت تانت ترامقهم يف حيا  الفناس من الهعف والعج ، واحلااة إري ا لس، وحنو ذلك. 

قائهم عل  وتبق  أشياس يف اجلنة ال َتسها دد التغي ؛ تحلول رضوان  ال عليهم، وعد  َرواهم من اجلنة ُعد دَويا، ُو
 سن الشبا ، وعل  حال الصحة، إضامة إري اللذات املعنودة واحلسية ا َرا اليت دل وِنا يف اجلنة.
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متص  أاساًما عميمة تناس  شد  العذا ، وتتغ    ،وأما أه  النار متتغ  أاسامهم عما تانت عليه يف الدنيا -22
إ استمرار سخط ال عليهم وعذاُه يم، واملُا يف مهو وأما ما ال دتغ  عن ا الددن ميهاتذلك الودهم تلما نهجت، 

 النار أُد اآلُددن دون َروج، ودوا  ا اسا  واحليا  يف ذلك العذا  دون موت أو مناس.
ابلنصر  ال للمؤمنني وعدُ و  عليها التغي ، وهيإ ال ا  الله، والقرآن الُرمي، واإلسل ،أن هناك أشياس ال جيري  -21

ما سبقا يف علم ال من ا  دار واآلاال وا عمار ابيلك وجميس البعا ودَول النار، و ه للُامردن وعيدُ و ، والَّوا  واجلنة
 وا رجاا والسعاد  والشقاو .

 هذا العم ، ودنفِ ُه، ودل  ال وسلم عل  نبينا حممد وعل  آله وسلم. وأسأل ال تعاري أن دتقب 
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